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रामेछाप निरपाललका



उदे्दश्य
 चाल ुआ व को वार्षिक कार्िक्रम तथा वजेटसिं पररधचत हुने अवसर प्राप्त िनुि
 लशिक र प्र अ को कार्िसम्पादन करारको थालनी िनुि ।
 र्वद्र्ालर्को वास्तर्वक आवश्र्कता/अवस्था वारे थपस्पष्ट िनुि ।  
 लशिकको पेशाित र्वकासका लाधि आवश्र्कताको पहहचान िनुि ।
 निरस्तर र वडास्तरवाट र्वद्र्ालर्को अनुिमन र सपुरीवेिण/ किा

अवलोकनको माध्र्मवाट लशिण लसकाईमा सहार्ता िनुि ।
 र्वद्र्ालर्ले ननर्लमतरुपमा िनुि पने कार्िहरुको प्रिनत स्स्थनत पहहचान र 

पषृ्ठपोषणको अवसर प्रदान िनुि ।
 र्वद्र्ालर्स्तरवाट िररने कार्िक्रम सम्झौता र कार्ािन्वर्न कार्िर्ोजना ढांचामा 

एकरुपताको अवस्था तर्ार िनुि ।
 र्वद्र्ालर्स्तरमा सम्पादन िने कार्िहरु तोककएको समर् लभत्र सम्पन्न िनि र 

प्रनतवेदन पेश िने वातावरण तर्ार िनुि ।
 र्वद्र्ालर्वाट प्रदान िने शैक्षिक अवसरमा क्रमीक सिुार  र र्वद्र्ाथी लसकाई 

उपलब्िीमा अलभवदृ्धिको लक्ष्र् सहहत उपलब्िी हालसल िने वातावरण तर्ार 
िनुि ।
र्वद्र्ाथी एवम ्उनीहरुको लसकाई प्रनत जवाफदेही वनौ र वनाऔ



प्रस्तार्वत र्वषर्वस्तुहरु
सूचना केन्द्रीत एवम ् छलफल केन्द्रीत
 चौमालसक माि फाराम ( नर्ां तलवमानका आिार)
 र्वद्र्ालर् सिुार र्ोजना 
 ित आ व सम्मको लेखापरीिण (चेक ललष्ट अथाित सचूना )

 सामास्जक पररिण
 चाल ुशैक्षिक सत्र वार्षिक लशिण र्ोजना वा वार्षिक कार्िर्ोजना
 र्वद्र्ालर् तथर्ांक अद्र्र्विकता अथाित स्टुडने्ट आइडी IEMIS 

UPDATE ( निरेका र्वद्र्ालर्हरुका लाधि ) 

 हदवाखाजाको लाधि प्रमाणणत र्वदाथी उपस्स्थनत र्ववरण सहहत ित 
शैक्षिकसत्रको भरपाई 

 कार्िसम्पन्न प्रनतवेदन आ व २०७५।०७६ (सकं्षिप्त)

 लसकाई उपलब्िी स्स्थनत एवम अलभवदृ्धि प्रिेपण र्ोजना
 सम्पर्ि र्ववरण २०७५।०७६



प्रस्तार्वत र्वषर्वस्तुहरु
सूचना केन्द्रीत एवम ् छलफल केन्द्रीत
 र्वद्र्ालर् सहर्ोिी एवम ्कमिचारीलाई उपलब्ि थप रकमको र्ववरण
 सवै लशिक र कमिचारीलाई वैक खातावाट पाररश्रलमक भकु्तानी िरेको 

र्ववरण
 हरेक महहनाको १ िते र १६ ितेको िोरखा पत्र सकंलन र अध्र्र्न
 ित आ व मा र्वद्र्ालर्मा ननकासा र्ववरण एवम ्ककताव
 DLPIU को भवन र शौचालर् ननमाणिका लाधि जारी सचूना
 एक नसि एक र्वद्र्ालर्का लाधि आवेदन 
 कार्िक्रम कार्ािन्वर्न ननदेलशका २०७६।०७७ (र्पर्पटीएस)

 लशिक र प्र अ का कार्िसम्पादन करार 
 किा अवलोकन र र्वद्र्ालर् अनुिमन फाराम
 र्वद्र्ालर् र लशिकको आवश्र्कता र माि सकंलन फाराम
 वडास्तरको कार्िक्रमका लाधि सम्झौताको नमनूा
 चाल ुआ व को सशति तफि को वार्षिक कार्िक्रम तथा वजेट



प्रस्तुतीकरण
२०७६ श्रावण देणख लािु हुने सामुदानर्क र्वद्र्ालर्मा कार्िरत लशिकको तलवभिा 

सिन तह र शे्रणी तलव गे्रड िख्या गे्रड दर जम्मा
१ माध्यसमक ४७३८० ६ १५७९ ५६८५४
२ माध्यसमक ४०३८० ८ १३४६ ५११४८
३ माध्यसमक ३५९९० ८ १२०० ४५८९०
४ ननम्न माध्यसमक ३७८८० ८ १२६३ ४७९८४
५ ननम्न माध्यसमक ३५९९० ८ १२०० ४७९८४
६ ननम्न माध्यसमक २८२०० ८ ९४० ३५७२०
७ प्राथसमक ३५९९० ८ १२०० ४५५९०
८ प्राथसमक २८२०० ८ ९४० ३५७२०
९ प्राथसमक २६६१० ६ ८८७ ३१९३२
१० अण्डर एि एल िी २२०१० ६ ७३४ २६४१४
११ अण्डर एि एल िी २०६८० ६ ६८९ २४८१४



प्रस्तुतीकरण
प्र.अ.भिा : प्रनत महहना प्रार्व २०० ननमार्व ३०० मार्व ५००
महंिी भिा : २०००
चाडपवि खचि : एक महहनाको तलव वरावर
सचंर्कोष : ननर्मानुसार
र्वमा : ननर्मानुसार
प्रार्वधिक लशिक भिा प्रनत १० महहना ३००० 
पोशाक सरु्विा प्रनत वषि १०००० 



प्रस्तुतीकरण
चाल ुआ व को सशति तफि को वार्षिक कार्िक्रम तथा वजेट 

वाल र्वकास लशिक एवम सहर्ोिी कार्िकताि मालसक ६००० ।
आिारभूत तह
क) कक्षा १-२ िम्म  १ जना िहयोगीका लागग एकमुष्ठ रु.२६,०००।  
ख) कक्षा १–३ िम्म १ जना िहयोगीका लागग मसिक रु.४,०००। 
ग) कक्षा १–५ िम्म १ जना िहयोगीका लागग मासिक रु.४,५००। 
घ) कक्षा १–८ िम्म १ जना िहयोगीका लागग मासिक रु.७,५००।  
माध्र्लमक तह
क) कक्षा १-१० र १-१२ िम्म १ जना िहयोगीको मासिक ७५०० र प्रशािन िहायकको ११५००। 
वुक कनिर एवम ्शकै्षिक सामग्री अनुदान
 वालकक्षा प्रनत एक ५०० 
 कक्षा १ देखख ५ िम्म प्रनत एक १५०
 कक्षा ६ देखख ८ िम्म प्रनत एक २०० र कक्षा ९ देखख प्रनत एक २०० 
 कक्षा ११ देखख १२ िम्म प्रनत एक २५० 
 प्राववगिक कक्षा ९ देखख १२ को ओजेटी र ल्याव िहायक खर्च प्रनत एक ववलाथी दर १५००० जिमा 

प्रनत ववद्याथी प्रनत महहना ननवाचह खर्च १००० प्रदान गनुच पने ।
 कक्षा ८ को परीक्षा िञ्र्ालन र व्यवस्थापन प्रनत एक २००
 ननरन्तर ववद्याथी मुल्याकंन प्रनत एक १०० नया भनाच कक्षा १ का लागग मात्र 



प्रस्तुतीकरण
चाल ुआ व को सशति तफि को वार्षिक कार्िक्रम तथा वजेट 

किा १ देणख १० सम्मका वालवाललकाहरुका लाधि ननशुल्क पाठ्र्पुस्तक अनुदान तोककएको 
मुल्र्सूची अनुसार प्रनत वालवाललका एक सेट प्रथम चरणमा ७५ प्रनतशत र नपुि माि भए 
पश्चात २५ प्रनतशत २०७६ को सत्र्ार्पत तथर्ाकंका आिारमा

किा ११ देणख १२ का दललत छात्रा र लसमान्तकृत वालवाललकाहरुका लाधि ननशुल्क 
पाठ्र्पुस्तक अनुदान प्रनत र्वद्र्ालर्  रु ५०००० जसका लाधि पुस्तकालर् प्रवन्ि िरी 
र्वतरण िरेको सुननश्चत प्रनतवेदन पेश भए पश्चात ।

किा १ देणख ८ का  छात्रा र दललत र तोककएका २२ जातीका वालवाललकाहरुका लाधि  िैर 
आवासीर् छात्रवरृ्ि क्रमश प्रनत एक रु ४०० र ५००  ।  सोको लाधि  छात्रा र दललत तथा 
२२ जातीका वालवाललकाको नामावली सहहत दोहोरो नपने िरी पेश िनि अननवार्ि ।
किा १ देणख १२ मा अध्र्र्नरत अपाङ्ि वालवाललकाहरुका लाधि अपाङ्िताको शे्रणी 
अनुसार रु ५०० देणख ५००० सम्म र्सको लाधि अफाङ्क्ि पररचर् पत्र अननवार्ि । 

र्वपन्न लक्षित छात्रवरृ्ि अनुसूची २ अनुसार किा ११ देणख १२ र्वज्ञान समूह २४००० अन्र् 
समूह १८००० । किा ९ र १० का लाधि ६००० र्सको लाधि िोरखापत्रमा सूचना प्रकालशत 
पश्चात अनलाइन ननवेदन ।



प्रस्तुतीकरण
चाल ुआ व को सशति तफि को वार्षिक कार्िक्रम तथा वजेट 

माध्र्लमक तह प्रार्वधिक िार र्वद्र्ालर् ल्र्ाव सामग्री अनुदान रु २०००००
माध्र्लमक र्वद्र्ालर् इन्टरनेट सुर्विा रु १२०००

र्वद्र्ालर् मसलन्द सार्वक प्राधथमक तह १५००० ननम्न माध्र्लमक तह २०००० माध्र्लमक 
तह २५००० र उच्च माध्र्लमक तह ३००००
वहुकिा वहुस्तर किा सञ्चालन र्वद्र्ालर्लाई लसकाई सामग्री रु ५०००० 
र्वद्र्ालर् सुिार र्ोजना र वुलेटीन रु १५००० आिारभूत तह र २०००० माध्र्लमक तह

सामास्जक परीिण र तथर्ाकं वा इलमज रु १०००० आिारभूत तह र १५००० माध्र्लमक तह

सामुदानर्क लसकाई  केन्द्र सञ्चालन र व्र्वस्थापन रु १००००० 

हदवा खाजा वाल किा देणख किा ५ सम्म प्रनत हदन रु १५ वार्षिक १८० हदन (अनुसूची ४)

खानेपानी सरसफाई सहहत शौचालर्का लाधि अनुदान  रु ७००००० 



प्रस्तुतीकरण
चाल ुआ व को सशति तफि को वार्षिक कार्िक्रम तथा वजेट 

माध्र्लमक र्वद्र्ालर् आइलसहट ल्र्ाव सामग्री अनुदान रु ६५००००
माध्र्लमक र्वद्र्ालर् र्वज्ञान प्रर्ोिशाला रु ६५००००

माध्र्लमक र्वद्र्ालर् पुस्तकालर् रु ६५००००

आिारभूत र्वद्र्ालर् िणणत र्वज्ञान र अंगे्रजी र्वषर् लसकाई सामग्री रु ५०००० 

उत्कृष्ट लसकाई उपलब्िी हालसल िने र्वद्र्ालर् प्रोत्साहन रु ५००००

लसकाई उपलब्िी सुदृढीकरणका लाधि अनुदान रु २०००००

कार्ि सम्पादन करारको आिारमा उच्च कार्िसम्पादन िने र्वद्र्ालर् अनुदान रु ५००००

लशिण लसकाईका लाधि समर् र्वताउने लशिक प्रोत्सान रु २००० सवै र्वद्र्ालर्का लाधि



प्रस्तुतीकरण

एक नसि एक र्वद्र्ालर्का लाधि आवेदन 

लशिक र प्र अ का कार्िसम्पादन करार 

किा अवलोकन र र्वद्र्ालर् अनुिमन फाराम

र्वद्र्ालर् र लशिकको आवश्र्कता र माि सकंलन फाराम

वडास्तरको कार्िक्रमका लाधि सम्झौताको नमनूा

कार्यक्रम तथा वजेट २०७६।०७७/साधनहरु/रामेछाप नगरपालिका वडास्तरको  शैक्षिक कार्यक्रमका लागि सम्झौता  फरमेट २०७६.docx
कार्यक्रम तथा वजेट २०७६।०७७/साधनहरु/एक नर्स एक विलालय छनौट साधन २०७६.docx
कार्यक्रम तथा वजेट २०७६।०७७/साधनहरु/सिकाई उपलब्धी अभिवृद्धि अभियान वर्ष २०७६ -a.docx
कार्यक्रम तथा वजेट २०७६।०७७/साधनहरु/जन प्रतिनिध एवम्  वडा कार्यालयको लागि विद्यालय अनुगमन फाराम २०७६.xlsx
कार्यक्रम तथा वजेट २०७६।०७७/साधनहरु/विद्यालयको  अवस्था अध्ययन साधन २०७६.docx
कार्यक्रम तथा वजेट २०७६।०७७/साधनहरु/रामेछाप नगरपालिका वडास्तरको  शैक्षिक कार्यक्रमका लागि सम्झौता  फरमेट २०७६.docx
कार्यक्रम तथा वजेट २०७६।०७७/साधनहरु/सिकाई उपलब्धी अभिवृद्धि अभियान वर्ष २०७६ -b.docx
कार्यक्रम तथा वजेट २०७६।०७७/साधनहरु/कक्षा अवलोकन फाराम २०७६.docx


स्जज्ञासाको लाधि Please Welcome

हाहदिक िन्र्वाद

शैक्षिक नेततृ्व/प्रिानाध्र्ापक नै र्वद्र्ालर्को मेरुदण्ड र पहहचान हो  


