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कायतक्रम सञ्चालन र्दात मूलतः प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत ,स्िास््य महा/शाखा प्रमखु , लेखा प्रमखु तथा फोकल 
पसतनले ध्यान ददनपुने महत्िपूर्त कुराहरू: 
 

1. हरेक कायतक्रमको तयारी तथा सञ्चालन र्नुत पूित यस मार्त ननदेशनको राम्ररी अध्ययन र्नुतपदतछ र कायतक्रम सञ्चालन 
र्दात यस मार्तननदेशनको अननिायत रूपमा पालना पनन र्नुतपदतछ । 

2. यस मार्तननदेशनमा उल्लेजखत कुराहरूलाई प्रभािकारी रूपमा कायातन्ियन र्ने र्राउने जिम्मेिारी कायातलय प्रमखु तथा 
महा÷शाखा प्रमखु को हनुेछ र कायातन्ियनमा समन्ियकारी भनूमका फोकल पसतनको हनुेछ । 

3. कायतक्रम शरुू र्नुत पूित कायतक्रम सञ्चालन प्रकृया, अनमुाननत खर्त, सहभार्ी तथा स्रोत व्यजि, सहिकतातको विस्ततृ 
वििरर्, कायतक्रम सञ्चालन हनुे स्थान र नमनत उल्लेजखत वटप्पर्ी र आदेश स्िीकृत भए पश्चात कायतक्रम सञ्चालन र्नुत 
र्राउन ुपनेछ l  

4. खररद तथा ननमातर् सँर् सम्बजन्ित कायत र्दात खररद र्नुतपने सामाग्रीहरुको विज्ञसँर् समन्िय र्रर स्पेसीवफकेसन र 
ननमातर् कायतमा नक्सा डीिाईन तयार र्रर स्िीकृत र्राई मार र्नुतपनेछ l  

5. सशतत अनदुानमा विननयोजित रकम कायतक्रम सञ्चालनका लानर् कम हनु र्एमा िा कायतक्रम विस्तार र्री सञ्चालन र्नत 
आिश्यक भएमा स्थानीय तहको थप श्रोत पररर्ालन र्री कायतक्रम सञ्चालन र्नत सवकनेछ । 

6. यस मार्तननदेशनको ममत अनसुार स्िीकृत िावषतक कायतक्रमहरू सञ्चालन र्दात र्राउँदा बिेटको पररनिनभर रही साितिाननक 
खररद ऐन २०६३, साितिाननक खररद ननयमािली २०६४ (संसोिन सवहत), िा प्रदेशको आनथतक ऐन, ननयमािली, 
अथत मन्रालयको कायत संर्ालन ननदेजशका २०७५, भ्रमर् ननयमािली (कुनै ऐन, ननयमािली, कायतविनि, ननदेजशका 
संसोिन भए प्रर्नलत) िमोजिम र्नुतपनेछ।  

7. कायतक्रमको भौनतक तथा विजिय प्रर्नत र्ौमानसक र िावषतक रुपमा  पठाउनपुनेछ । 

8. यस मन्रालयबाट विननयोजित बिेटको सम्बन्िमा यस मार्तदशतनमा उल्लेख हनु छुट भएका र कुनै विषयमा स्पष्ट 
र्नुतपने भएमा मन्रालयले आिश्यकता अनसुार ननर्तय र्री पररपरको रुपमा पठाउने छ। 
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१. PLMBIS Code No. ६.२.२.३६३ कायतक्रमको नाम: मवहला स्िास््य स्िंय सेविकाहरुका लानर् संर्ार खर्त 
शीषतक  वििरर् 

उद्दशे्य मवहला स्िास््य स्ियं सेविकालाई उत्प्ररेरत र्रर आम िनसमदुायमा िनरे्तना िर्ाई स्िास््य सेिाको 
उपभोर्दरमा बदृद्द र्ने। 

 

सञ्चालन 
प्रवक्रया 

1. स्थानीय तह अन्तरर्त रहेका िडामा कायतरत मवहला स्िास््य स्िंय सेविकाको सूर्ी तयार र्ने । 
2. स्िास््य शाखाले मवहला स्िास््य स्िंय सेविका ददिशको ददनमा समारोह र्रर प्रत्येक मवहला स्िास््य 

स्ियं सेविकालाई संर्ार खर्त स्िरुप बावषतक रू.२५०० एकमषु्ठ उपलब्ि र्राउनपुनेछ । संर्ार खर्त 
बैक खाता माफत त भिूानी र्नत सवकनेछ  

3. स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरीक श्रोतबाट समेत मवहला स्िास््य स्ियं सेविकालाई उत्प्ररेरत र्नत सामाग्री 
िा नर्द ददन सक्नेछ । 

 

बिेट 
बाडँफाडँ  

प्रत्येक मवहला स्िास््य स्ियं सेविकालाई रू २५००l- 

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

स्िास््य ननदेशनालय र स्िास््य कायातलयले मवहला स्िास््य स्ियं सेविकालाई संर्ार खर्त  रु‧ २५०० 
एकमषु्ठ उपलब्ि र्राइएको यवकन र्नुतपनेछ साथै त्यसको प्रभािकाररता समेत अनरु्मन तथा मलु्यांकन 
र्नुतपनेछ। 

प्रनतिेदन 
प्रर्ाली 

प्रनतिेदन स्िास््य कायातलय माफत त स्िास््य ननदेशनालय र मन्रालयमा पठाउनपुनेछ। 

 

२. PLMBIS Code No. ६.२.२.३६४ न्यनुतम सेिा मापदण्ड (Mimimum Service Standard-MSS) सिुारका 
लानर् स्िास््य संस्था(प्रा.स्िा.के./हे.पोलाइत ससतत अनदुान                

शीषतक  वििरर् 

उद्दशे्य न्यनुतम सेिा मापदण्ड (Mimimum Service Standard-MSS) सिुारका लानर् स्िास््य 
संस्था(प्रा.स्िा.के./हे.पोलाइत ससतत अनदुान  प्रदान र्ने। 

 
सञ्चालन 
प्रवक्रया 

१. आफ्नो स्थानीय तह अन्तरर्त रहेका स्िास््य संस्था (प्रा.स्िा.के. र स्िास््य र्ौकी मार) को वििरर् 
तयार र्ने ।  

२. स्िास््य तथ िनसंख्या मन्रालयबाट िारी र्ररएको प्रा.स्िा.के. र स्िास््य र्ौकीको न्यनुतम सेिा 
मापदण्ड (Mimimum Service Standard-MSS) मापन र्ने िा स्िमापन र्नत लर्ाउने । 

३. MSS मापन पश्चात देजखएका समस्याहरु सिुार र्नत कायतयोिना बनाउन लर्ाइत सो कायतयोिना अनसुार 
कायत र्नत सतत सवहत सम्बजन्ित स्िास््य संस्थाको खातामा रु पर्ास हिारका दरले अनदुान प्रदान र्ने 
साथै स्थानीय तहबाट समेत बिेटको व्यिस्थापन र्ने। 

४. कायतयोिना अनसुार काम भए नभएको अनरु्मन र्ने र अितबावषतकरुपमा MSS मापन र्री संस्थाको 
सेिा र्रु्स्तरमा अनभिृवि र्ने ।  

बिेट 
बाडँफाडँ  

स्थानीय तह मातहत रहेको प्रा.स्िा.के र हेल्थपोष्टलाइत रु ५० हिारका दरले अनदुान प्रदान र्ने  

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

सम्बजन्ित स्थानीय तहले स्िास््य संस्थाहरुको अनरु्मन र्नुतपनेछ साथै  स्िास््य कायातलयले स्थानीय तह 
र स्िास््य संस्था समेत अनरु्मन तथा मलु्यांकन र्नुतपनेछ। 

प्रनतिेदन 
प्रर्ाली 

र्ौमानसक प्रनतिेदन स्िास््य कायातलय माफत त स्िास््य ननदेशनालय र मन्रालयमा पठाउनपुनेछ। 
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३. PLMBIS Code No. ६.२.२.३८४.१,  शहरी स्िास््य केन्र/सामदुावयक स्िास््य इकाइत भिन ननमातर्                  

शीषतक  वििरर् 

उद्दशे्य आिारभतू स्िास््य सेिा प्रदान र्नत स्थावपत शहरी स्िास््य केन्र/सामदुावयक स्िास््य इकाइतको भौनतक 
पिुातिारको उजर्त व्यिस्थापन र्नत भिन ननमातर् र्ने । 

सञ्चालन र्ने 
ननकाय 

बिेट नबननयोिन भएका ७ िटा स्थानीय तह  

क्र.स जिल्ला 
स्थानीय तहको 

नाम 

स्थानीय तहको 
प्रकार 

संस्थाको नाम/स्थान 
बिेट (रु 
हिारमा) 

१ नसन्िपुाल्र्ोक मेलम्र्ी नर्रपानलका 
नर्रानर्ौर शहरी स्िा.केन्र, 

मेलञ्ची १२ 
२५०० 

२ नसन्िपुाल्र्ोक िरु्ल र्ाउँपानलका 
बैकुण्ठे सामदुावयक स्िास््य 
इकाइत,िरु्ल २ 

२५०० 

३ जर्तिन राप्ती नर्रपानलका 
खहरे शहरी स्िा.केन्र,राप्ती 
१० 

२५०० 

४ काठमाडौं बढुाननलकण्ठ नर्रपानलका 
शहरी स्िास््य केन्र, 

बढुाननलकण्ठ,४ 
२५०० 

५ रामेछाप खाडादेिी र्ाउँपानलका खाँडादेिी ४ सान्ने २५०० 

६ रामेछाप खाडादेिी र्ाउँपानलका खाँडादेिी  8 िलेु २५०० 

७ दोलखा कानलञ्चोक र्ाउँपानलका कानलञ्चोक ८ २५०० 
 

सञ्चालन 
प्रवक्रया 

(१)) यस मार्तदशतनमा उल्लेख र्ररएको स्थानमा भिन ननमातर् र्नुत पनेछ । यदद स्थान उल्लेख नभएमा 
सम्बजन्ित स्थानीय तहले सामदुावयक स्िास््य इकाइ/शहरी स्िास््य केन्र भिन ननमातर् र्नत उपयिु 
िडाको र्यन र्री सबै नार्ररकलाइत पायक पने स्थान छनौट र्नुतपनेछ । 

)२(  स्थान छनौट र्दात स्िास््य संस्था नभएको, दरु्तम क्षेर, र्ररब, दनलत र पछाडी परेका समदुायको 
बाहलु्य भएको  स्थानलाई प्राथनमकतामा राख्न ुपनेछ । 

)३(  िाढी पवहरोबाट सरुरक्षत स्थान हनु ुपनेछ तथा िग्र्ा छनौट र्दात पानी निम्ने तथा भिन ननमातर् 
योग्य हनुपुनेछ । 

)४(  सम्बजन्ित स्थानीयले तहले इकाइ/केन्रको भिन ननमातर् र्नत लार्त सहभानर्ताको रकम उपलब्ि 
र्राउने प्रनतिद्धता िनाएको हनुपुदतछ । 

)५(  इकाइ/केन्रको भिन ननमातर् र्नत आिश्यक िग्र्ा सम्बजन्ित स्थानीयले उपलब्ि र्राएको हनु ुपदतछ 
। 

)६(  नयाँ भिन ननमातर्को लानर् प्रदेश मन्रालयले तयार अनसूुर्ी ३   बमोजिका र्रेको भिनको नक्साहरु 
मध्ये उपयूि नक्सा छनौट र्री विस्ततृ लार्त जस्टमेट र्राई साितिननक खररद ऐन ननयम बमोजिम 
र्नुत पनेछ ।स्थानीय तहले तोवकएको भन्दा कम नहनुे(३ िटा कोठा भएको, नबिुत खानेपानी तथा 
शौर्ालयको भएको भिन व्यिस्था) र्री स्थानीय तहमा श्रोत िटुाइ भिन ननमातर् र्नत सक्नेछ । 

(७) स्िीकृत लार्त जस्टमेट मन्रालयलाइत समेत िानकारीका लानर् पठाउनपुनेछ ।  
८( ) कुनै प्रा‧स्िा‧के‧, स्िास््य र्ौकी नयाँ बननरहेको िा बन्ने ननर्तय भएको अिस्थामा उि संस्थामा रकम 

खर्त र्नत पाईने छैन ।  
  (९) भौनतक पिुातिारको र्रु्स्तर सनुनजश्चताको लानर् ननयनमत अनरु्मनको व्यिस्था र्नुतपनेछ । साथै प्रदेश 

सरकारका सम्बजन्ित ननकायहरुबाट समेत अनरु्मन हनुेछ । 
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(१०) कायतको प्रर्नत ननयनमत रुपमा सामाजिक विकास मन्रालयमा पठाउन ुपनेछ।  
 

बिेट 
बाडँफाडँ  

शहरी स्िास््य केन्र/सामदुावयक स्िास््य इकाइतको लानर् रु २५ लाख बिेट विननयोिन र्ररएको छ । 

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक विकास मन्रालय, स्िास््य ननदेशनालय, स्िास््य कायातलय बाट र्रीनेछ 

प्रनतिेदन 
प्रर्ाली 

र्ौमानसक प्रनतिेदन स्िास््य कायातलय माफत त स्िास््य ननदेशनालय र मन्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 

४. PLMBIS Code No. ६.२.२.३६५ कायतक्रमको नाम: शहरी स्िास््य केन्र संर्ालन अनदुान  

शीषतक  वििरर्  

उद्दशे्य शहरी क्षेरमा िसोिास र्ने आम नार्ररकहरू विशेष र्रेर मवहला, बालबानलका, विपन्न तथा नसमान्तकृत 
िर्त, अस्थायी बसोबास र्ने तथा ज्येष्ठ नार्ररक समेतको र्रु्स्तरीय आिारभूत स्िास््य सेिामा पहुँर् र 
सेिाको उपभोर्मा अनभिृद्दी र्ने l  

सञ्चालन र्ने 
ननकाय 

आ.ि. २०७५/७६ मा ननमातर् र्रर संर्ालन भएका देहाय िमोजिमका २० िटा स्थानीय तह l 

क्र.स जिल्ला स्थानीय तहको नाम 
स्थानीय तहको 

प्रकार 
बिेट (रु हिारमा) 

1.  नसन्िलुी दिुौली नर्रपानलका ७०० 

2.  रामेछाप मन्थली नर्रपानलक ७०० 
3.  रामेछाप रामेछाप नर्रपानलका ७०० 

4.  दोलखा  नभमेश्वर  नर्रपानलका ७०० 

5.  नसन्िपुाल्र्ोक र्ौतारासार्ार्ोकर्ढी नर्रपानलका ७०० 

6.  नसन्िपुाल्र्ोक मेलम्र्ी नर्रपानलका ७०० 

7.  नसन्िपुाल्र्ोक िाह्रविसे नर्रपानलका ७०० 

8.  िाददङ्ग िनुनबेंसी नर्पानलका ७०० 
9.  काठमाण्डौ र्न्रानर्री नर्रपानलका ७ ० 
10.  काठमाण्डौ नार्ािुतन नर्रपानलका ७०० 
11.  काठमाण्डौ शंखरापरु नर्रपानलका ७०० 
12.  लनलतपरु लनलतपरुमहा महानर्रपानलका ७०० 
13.  भिपरु सूयतविनायक नर्रपानलका ७०० 
14.  काभ्रपेलान्र्ोक पनौती नर्रपानलका ७०० 
15.  काभ्रपेलान्र्ोक  पांर्खाल नर्रपानलका ७०० 
16.  काभ्रपेालन्र्ोक पनौती नर्रपानलका ७०० 
17.  मकिानपरु हेटौंडा उप-महानर्रपानलका ७०० 
18.  मकिानपरु थाहा नर्रपानलका ७०० 
19.  जर्तिन माडी नर्रपानलका ७०० 
20.  जर्तिन रत्ननर्र नर्रपानलका ७०० 
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सञ्चालन प्रवक्रया 1. आ.ि.२०७५/०७६ मा ननमातर् भएको शहरी स्िास््य केन्र सञ्चालनका लानर् सेिा करारबाट देहाय 
बमोजिम िनशजि व्यबस्थापन र्नुतपनेछ l रकम अपरु् भएमा स्थानीय तह समेतको लार्त सहभानर्तामा 
ब्यबस्थापन र्नुतपनेछ l  

िनशजिको वििरर्ः 
क्र.स. िनशजि  संख्या कैवफयत 

क. हे.अ/अ.हे.ि १ िना  
ख. स्टाफ नसत/ अ.न.मी १ िना  
र्. सरसफाईकमी १ िना  

 
2. शहरी स्िास््य केन्र सञ्चालनका लानर् आिश्यक औषिी लर्ायतका सामग्री स्थानीय तहले व्यिस्था 

र्नुतपदतछ । 
बिेट बाडँफाडँ  प्रर्नलत ननयमानसुार खर्त बाडफाड र्रर शहरी स्िास््य केन्र सञ्चालन र्नुतपनेछ l  

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

1. स्िास््य ननदेशनालय र सम्बजन्ित स्िास््य कायातलयले कायतक्रमको अनरु्मन र्ने छ l  

2. स्थानीय तहले स्थलर्त अनरु्मन, मलु्यांकन तथा आिश्यकतानसुार मेन्टोररङ्ग समेत र्रर उद्देश्य  हानसल 
र्नुतपनेछ l    

प्रनतिेदन प्रर्ाली प्रत्येक मवहनाको मानसक प्रनतिेदन HMIS/DHIS II माफत त र्नुतपनेछ l  

 

५. PLMBIS Code No. ६.२.२.३६६, कायतक्रमको नाम: सामदुावयक स्िास््य इकाइत संर्ालन अनदुान 

शीषतक  वििरर् 

उद्दशे्य ग्रानमर् दरु्तम क्षेरमा िसोिास र्ने आम नार्ररकहरू विशेष र्रेर मवहला, बालबानलका, र्रीब तथा 
नसमान्तकृत िर्त, अस्थायी बसोबास र्ने तथा ज्येष्ठ नार्ररक समेतको र्रु्स्तरीय आिारभूत स्िास््य सेिा 
प्रिाहको व्यिस्था नमलाइ पहुँर् र उपयोर्मा अनभिृजध्द र्नत। 

सञ्चालन र्ने 
ननकाय 

आ.ि. २०७५/७६ देजख  संर्ालन भएका २० िटा स्थानीय तह  

क्र.स जिल्ला 
स्थानीय तहको 

नाम 

स्थानीय तहको 
प्रकार 

बिेट (रु हिारमा) 

1.  नसन्िलुी मररर् र्ाँउपानलका  ७०० 

2.  नसन्िलुी हररहरपरुर्ढी र्ाउँपानलका ७०० 

3.  दोलखा  र्ौरीशङ्कर  र्ाँउपानलका ७०० 

4.  दोलखा  मैलङु्ग र्ाँउपानलका ७०० 

5.  द लखा शैलङु्ग र्ाँउपानलका ७०० 
6.  नसन्िपुाल्र्ोक ईन्रिती र्ाउँपानलका ७०० 

7.  रसिुा उिरर्या र्ाउँपानलका ७०० 

8.  रसिुा नौकुण्ड र्ाउँपानलका ७०० 

9.  िाददङ्ग र्ङ्गािमनुा र्ाँउपानलका ७०० 
10.  िाददङ्ग नसद्धलेक र्ाँउपानलका ७०० 
11.  निुाकोट पञ्चकन्या र्ाँउपानलका ७०० 
12.  निुाकोट नलखु र्ाँउपाल का ७०० 
13.  लनलतपरु कोन्िोसोम र्ाँउपानलका ७ ० 
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14.  लनलतपरु बार्मती  र्ाँउपानलका  ७०० 
15.  काभ्रपेलान्र्ोक खानीखोला र्ाँउपानलका ७०० 
16.  काभ्रपेलान्र्ोक  बेथानर्ोक र्ाँउपानलका ७०० 
17.  काभ्रपेालन्र् क महाभारत र्ाँउपानलका ७०० 
18.  मकिानपरु ईन्रसरोिर र्ाँउपानलका ७०० 
19.  मकिानपरु बकैया र्ाँउपानलका ७०० 
20.  जर्तिन इच्छाकामना र्ाँउपानलका ७०० 

 

 

सञ्चालन प्रवक्रया क. आ.ि.२०७५/०७६ मा ननमातर् भएको सामदुावयक स्िास््य इकाइत सञ्चालनका लानर् सेिा 
करारबाट देहाय बमोजिम िनशजि व्यबस्थापन र्नुतपनेछ l रकम अपरु् भएमा स्थानीय तह 
समेतको लार्त सहभानर्तामा ब्यबस्थापन र्नुतपनेछ l  

िनशजिको वििरर्ः 
क्र.स. िनशजि  संख्या कैवफयत 

क. हे.अ/अ.हे.ि १ िना  
ख. स्टाफ नसत/ अ.न.मी १ िना  
र्. सरसफाईकमी १ िना  

 
ख. सामदुावयक स्िास््य इकाइत सञ्चालनका लानर् आिश्यक औषिी लर्ायतका सामग्री स्थानीय तहले 

व्यिस्था र्नुतपदतछ । 
बिेट बाडँफाडँ  प्रर्नलत ननयमानसुार खर्त बाडफाड र्रर कायातलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्िीकृत र्राई सामदुावयक स्िास््य 

इकाइत सञ्चालन र्नुतपनेछ l  
अपेजक्षत 
उपलव्िी 

ग्रानमर् दरु्तम क्षेरमा िसोिास र्ने आम नार्ररकहरू विशेष र्रेर मवहला, बाल बानलका, र्रीब तथा 
नसमान्तकृत िर्त, अस्थायी बसोबास र्ने तथा ज्येष्ठ नार्ररक समेतको र्रु्स्तरीय आिारभतू स्िास््य सेिामा 
पहुँर् र सेिाको उपयोर्मा अनभिृद्दी  हनुे l  

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

1. सामाजिक विकास मन्रालय, स्िास््य ननदेशनालय र सम्बजन्ित स्िास््य कायातलयले कायतक्रमको 
अनरु्मन,  वफल्ड प्रनतिेदनको आिारमा l  

2. स्थानीय तहले स्थलर्त अनरु्मन, मलु्यांकन तथा आिश्यकतानसुार मेन्टोररङ्ग समेत र्रर अपेजक्षत 
उपलजब्ि हानसल र्नुतपनेछ l    

प्रनतिेदन प्रर्ाली र्ौमानसक प्रनतिेदन स्िास््य कायातलय माफत त स्िास््य ननदेशनालय र मन्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 

६.PLMBIS Code No. ६.२.२.३६८, कायतक्रमको नाम: एक नबद्यालय एक नसत कायतक्रम संर्ालन ननरन्तरता तथा 
विस्तार 

शीषतक  वििरर्  

उद्दशे्य 1. विद्यालय तहमा स्िास््य सेिाको पहुँर् प-ुयाइत बालबानलका तथा वकशोरवकशोरीको समग्र स्िास््य सरसफाई, 
माननसक स्िास््य, पोषर् प्रिितन, यौन तथा प्रिनन ्स्िास््य, सामदुावयक स्िास््य अिस्थामा सिुार र्रर 
विद्याथी तथा समदुायको िीिनशैलीमा सकारात्मक पररिततनका लानर् उत्प्ररेरत र्ने l   

सञ्चालन र्ने 
ननकाय 

बार्मती प्रदेश नभरका सबै स्थानीय तहहरु  
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सञ्चालन 
प्रवक्रया 

1. यो कायतक्रमको फोकल पसतन स्थानीय तहमा कायतरत ननसतङ्ग अनिकृत (ननसतङ्ग स्टाफ) हनुेछl  

2.  यस आ‧ि‧ मा कायतक्रम विस्तार हनुे स्थानीय तहले “एक विद्यालय एक नसत कायतक्रम संर्ालन कायतविनि 
२०७६”को दफा ४ िमोजिम विद्यालय छनौट र्नुतपनेछ l र सो को िानकारी मन्रालयलाइत ददनपुदतछ ।   

3. विद्यालय छनौट पश्चात स्थानीय तहको स्िास््य शाखाले जशक्षा शाखा समेतको समन्ियमा विद्यालयमा 
विद्यालय ननसतङ्ग कक्ष अनसूुर्ी -२ िमोजिम व्यिस्थापन र्नुतपनेछ l औषनि तथा औषनििन्य सामाग्री थप 
(Replenish) आिश्यकता परेमा स्थानीय तहले स्िास््य कायातलयसँर् समन्िय र्रर िा आफ्नो आन्तरक 
स्रोत (मौिदुा) बाट व्यबस्थापन र्नुतपनेछ l  

4. “एक विद्यालय एक नसत कायतक्रम संर्ालन कायतविनि २०७६” दफा १२ को उपदफा ४ िमोजिम करार 
र्रेका विद्यालय नसतलाई अनसूुर्ी ४,५,६,८ र ९ िमोजिम कायतजिम्मेिारी  ददई उपयिु िातािरर् प्रदान 
र्नत सहिीकरर् र्ने l  

5. विद्यालय स्िास््य अन्तर्तत संर्ालन र्नुतपने कायतक्रम िस्तै अनभभािक स्िास््य पररक्षर्, समदुाय स्िास््य 
प्रबितन तथा पररक्षर् िस्ता वक्रयाकलाप संर्ालन र्दात नबद्यालयबाट कायतक्रम संर्ालन र्नत िाने 
सहिकतातलाई यातायात खर्त उपलब्ि र्राउनपुनेछ l   

6. कायतक्रमसँर् सम्बजन्ित अन्य वक्रयाकलापहरु “एक विद्यालय एक नसत कायतक्रम संर्ालन कायतविनि 
२०७६” िमोजिम र्नुतपनेछ l 

7. कायतक्रम संर्ालन र्दात सरकारी तथा रै्ह्र सरकारी संघ सस्था (INGO, NGO) हरुसँर् (स्थानीय तह तथा 
विद्यालय स्तरमा) समन्िय र्रर स्िास््यका वक्रयाकलापहरु योिना बनाई संर्ालन र्नत सवकनछे l   

बिेट 
बाडँफाडँ  

1. र्त आ‧ि‧ २०७५/७६ र २०७६/०७७ बाट शरुु भइत ननरन्तरताको लानर् रू. ४२५०००/- (र्ार लाख 
पजच्र्स हिार रुपैया मार) प्रनत विद्यालय व्यिस्था र्ररएको छ ।िसको बाँडफाट ननम्नानसुार रहेको छ 
। 

2. रकम बाडफाटँको वििरर्ः 
क्र.सं वक्रयाकलाप िम्मा रकम रु कैवफयत 

1.  विद्यालय नसतको लानर् तलि: मानसक 
रू.२८,२००l- का दरले १३ मवहनाको  

रु.३,६६,६००। र्ाडबाड खर्त उपलब्ि 
र्राउनका लानर् 
कजम्तमा ६ मवहना काम 
र्रेको हनुपुने 

2.  विद्यालय नसतको लानर् डे्रस (मन्रालयले तोके 
बमोजिम)     

रु.१०,०००।    

3.  अत्यािश्यक औषनि                                      रु.१०,०००।  

4.  मसलन्ि      रु.१०,०००।  

5.  कायतक्रम (अनभभािक स्िास््य पररक्षर्, समदुाय 
स्िास््य प्रबितन तथा पररक्षर् िस्ता स्िास््य 
वक्रयाकलाप) संर्ालनका लानर् खािा र यातायात 
खर्त    

रु.२८४००।  

िम्मा रु  ४२५०००/-  

                                      

3. आ.ि २०७७/०७८ मा कायतक्रम विस्तार हनुे विद्यालयको लार्ी रकम रू. ५,७०,०००l- प्रनत विद्यालय 
व्यिस्था र्ररएको छ । ।िसको बाँडफाट ननम्नानसुार रहेको छ ।  

• रकम बाडफाटँको वििरर्ः 
क्र.सं वक्रयाकलाप िम्मा रकम रु कैवफयत 

क. विद्यालय नसतको लानर् तलि: मानसक 
रू.२८,२००l- का दरले १० मवहनाको  

रु.२८२०००। र्ाडबाड खर्त उपलब्ि 
र्राउनका लानर्  
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कजम्तमा ६ मवहना काम 
र्रेको हनुपुने)    

ख. विद्यालय नसतको लानर् डे्रस (मन्रालय ले तोके 
बमोजिम)     

रु.१०,० ०    

र्. अत्यािश्यक औषनि                                      रु. १०,०००  

घ. म लन्ि       रु.१०,०००  

ङ. कायतक्रम (अनभभािक स्िास््य पररक्षर्, समदुाय 
स्िास््य प्रबितन तथा पररक्षर् िस्ता स्िास््य 
वक्रयाकलाप) संाालन का लानर् खािा र यातायात 
खर्त    

रु.२८,४००  

र्. विद्यालयसँर् समन्िय र्रर अनसूुर्ी ७ िमोजिमको 
सामाग्री खरीद र्रर विद्यालय ननसतङ्ग कक्ष 
व्यबस्थापनका लानर्                              

 

रु.२,९९,६०० पवहलो र्ौमानस नभर 
व्यिस्थापन र्ररसक्न ुपने 

4. नयाँ कायतक्रम विस्तारका लानर् छुट्याईएको तलि भिाबाट रकम िर्त भएमा सामाग्री खररद तथा 
विद्यालय स्िास््य कायतक्रम (अनभभािक स्िास््य पररक्षर्, समदुाय स्िास््य प्रबितन तथा पररक्षर् िस्ता 
स्िास््य) संर्ालनका लानर् खािामा खर्त र्नत सवकनेछ l  

5. विद्यालय नसतको तलि, डे्रस, र्ाडबाड खर्त र कायतक्रम खर्त िरािरको रकम वहसाि र्रर एकमषु्टरुपमा 
सम्बजन्ित विद्यालयको र्ाल ुखातामा प्रदान र्नुतपनेछ l र सो को भरपाइत भने विद्यालयले स्थानीय तहलाइत 
उपलब्ि र्राउनपुनेछ । 

6. विद्यालय स्िास््य अन्तर्तत संर्ालन र्नुतपने कायतक्रम भएमा विद्यालय नसतले सो को लानर् खािा तथा 
यातायात खर्त िाडफाड र्रर कायतक्रमको योिना तथा वटप्पर्ी प्रिानाध्यापकसँर् स्िीकृत र्री सञ्चालन 
र्नुतपनेछ  र सो कायतक्रमको िानकारी सम्बजन्ित स्थानीय तहलाइत र्राउनपुदतछ । 

7. समदुायमा कायतक्रम र्दात सम्बजन्ित स्िास््य संस्था र स्थानीय तह(स्िास््य शाखा)संर् समन्िय र सहयोर् 
नलनपुदतछ । 

नोट: समदुायमा कायतक्रम संर्ालन र्नुतपने भएमा मार सहिकतातको लानर् खािा र यातायात खर्तको 
व्यबस्था र्नुतपनेछ l   

8. मानथका बुदँामा कायतन्ियनका लानर् खर्त िाडफाड र्दात साितिाननक खररद ऐन २०६३, साितिाननक खररद 
ननयमािली २०६४ (संसोिन सवहत), अथत मन्रालयको कायत संर्ालन ननदेजशका, २०७५, िा प्रर्नलत 
िमोजिम िाँडफाँड र्रर कायातलय प्रमखुलाई वटप्पर्ी स्िीकृत र्राई मार र्नुतपनेछ l     

अपेजक्षत 
उपलव्िी 

1. विद्यालय तहमा स्िास््य सेिाको पहुँर् प-ुयाइत बालबानलका तथा वकशोरवकशोरीको समग्र स्िास््य सरसफाई, 
माननसक स्िास््य, पोषर् प्रिितन, यौन तथा प्रिनन ्स्िास््य, सामदुावयक स्िास््य अिस्थामा सिुार भई 
विद्याथी तथा समदुायको िीिनशैलीमा सकारात्मक पररिततनका हनुे l   

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

1. सामाजिक विकास मन्रालय, स्िास््य ननदेशनालय र सम्बजन्ित स्िास््य कायातलयले कायतक्रमको अनरु्मन,  
वफल्ड प्रनतिेदनको आिारमा अनरु्मन तथा कायतक्रमको मलु्यांकन र्नेछ l  

2. स्थानीय तहले स्थलर्त अनरु्मन, मलु्यांकन तथा आिश्यकतानसुार मेन्टोररङ्ग समेत र्रर अपेजक्षत उपलजब्ि 
हानसल र्नुतपनेछ l    

प्रनतिेदन 
प्रर्ाली 

विद्यालयमा प्रदान र्ररएको सेिा स्थानीय तह माफत त  र्ौमानसक रुपमा प्रनतिेदन स्िास््य कायातलय माफत त 
स्िास््य ननदेशनालय र मन्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 

७.PLMBIS Code No. ६.२.२.३६७, कायतक्रमको नाम: स्िास््य सेिाको पहुँर् बढाउन सीमान्तकृत र लोपोन्मखु 
िातीको उच्र् िसोबास रहेको स्थानीय तहमा Roving अ.न.नम. ननरन्तरता 
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शीषतक  वििरर् 

उद्दशे्य नसमान्तकृत तथा लोपोन्मखु समदुायमा प्रमखु िनस्िास््य सेिाको ज्ञान, सूर्ना प्रबाह र्ने, स्िास््य सेिा 
ननलएकालाई सेिामा ल्याउन उत्प्ररेरत र्ने र सम्भब हनुे स्िास््य सेिा प्रदान समेत र्री सेिाको प्रयोर् र 
पहुँर् बढाउन मद्दत प-ुयाउने ।  

सञ्चालन र्ने 
ननकाय 

आ.ि. २०७५/७६ मा कायतक्रम संर्ालन भएका १३ िटा स्थानीय तह र नया थप ३ िटा स्थानीय तह 

क्र.स जिल्ला स्थानीय तहको नाम 
स्थानीय तहको 

प्रकार 

बिेट (रु 
हिारमा) 

1.  जर्तिन  रानप्त  नर्रपानलका ३९० 

2.  नसन्िपुाल्र्ोक पाँर्पोखरी थाङपालिाप र्ाउँपानलका ३९० 

3.  नसन्िपुाल्र्ोक िरु्ल र्ाउँपानलका ३९० 
4.  रामेछाप उमाकुण्ड र्ाँउपानलका ३९० 

5.  िाददङ खननयािास र्ाँउपानलका ३९० 

6.  िाददङ बेनीघाटरोङ्ग र्ाँउपानलका ३९० 
7.  रसिुा आमच्छोददङ्गो र्ाँउपानलका ३९० 
8.  दोलखा विर् ु र्ाउँपानलका ३९० 

9.  काभ्रपेलान्र्ोक पाँर्खाल नर्रपानलका ३९० 

10.  नसन्िलुी हररहरपरुर्ढी र्ाउँपानलका ३९० 

11.  मकिानपरु कैलाश  र्ाउँपानलका ३९० 
12.  मकिानपरु  मकिानपरुर्ढी र्ाँउपानलका ३९० 
13.  निुाकोट नलखु र्ाँउपानलका ३९० 

 

 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. यो कायतक्रमको फोकल पसतन स्थानीय तहमा कायतरत ननसतङ्ग अनिकृत (ननसतङ्ग स्टाफ) हनुेछ l  

2. कायतक्रमसँर् सम्बजन्ित अन्य वक्रयाकलापहरु “रोनभङ्ग अ.न.मी. कायतक्रम संर्ालन कायतविनि २०७६ 
िमोजिम संर्ालन र्नुतपनेछ l 

3. यस आ‧ि‧ २०७७।७८ मा कायतक्रम विस्तार हनुे स्थानीय तहले “रोनभङ्ग अ.न.मी. कायतक्रम संर्ालन 
कायतविनि २०७६”को िमोजिम रोनभङ्ग अ.न.मी. करार सेिामा छनौट र्नुतपनेछ l र सो को िानकारी 
मन्रालयलाइत ददनपुदतछ ।  

4. कायतक्रम सञ्चालनका लानर् “रोनभङ्ग अ.न.मी. कायतक्रम संर्ालन कायतविनि २०७६” को अनसूुर्ी-९ 
बमोजिम आिश्यक सामग्री उपयोर् र्नुतपनेछ l रोनभङ्ग अ.न.मी.को प्रनतिेदन तथा मार्फारामको 
आिारमा कायतक्रम सञ्चालनका लानर् आिश्यक औषिीको व्यिस्थापन सम्बजन्ित स्थानीय स्िास््य 
संस्थाको समन्ियमा सम्बजन्ित स्थानीय तहको स्िास््य शाखाले र्नुतपनेछ। 

5. करार र्रेका रोनभङ्ग अ.न.मी.हरुलाई रोनभङ्ग अ.न.मी. कायतक्रम सञ्चालन कायतविनि, २०७६ 

िमोजिम कायतजिम्मेिारी  ददई उपयिु िातािरर् प्रदान र्नत सहिीकरर् र्ने l   

6. कायतक्रम संर्ालन र्दात सरकारी तथा रै्ह्र सरकारी संघ सस्था (INGO, NGO) हरुसँर् (स्थानीय तह 
तथा विद्यालय स्तरमा) समन्िय र्रर स्िास््यका वक्रयाकलापहरु योिना बनाई संर्ालन र्नत सवकनेछ 
l   

बिेट बाडँफाडँ  ननरन्तरता तथा नया नबस्तारको लानर् प्रनत स्थानीय तह िम्मा रकम रू. ३,९०,०००/-: 
(क) रोनभङ्ग अ.न.मी.को लानर् तलि: मानसक रू. २६,६०४/- दरले १३ मवहनाको र्ाडबाड खर्त 

सवहत (कजम्तमा छ मवहना काम र्रेको हनुपुने)  -रू ३,४५,८५२/- 
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(ख) तलब बाहेकको बाँकी रकम “रोनभङ्ग अ.न.मी. कायतक्रम संर्ालन कायतविनि २०७६” को अनसूुर्ी 
८(क) र ८(ख) बमोजिमको प्रनतबेदन फाराम तथा अन्य आिश्यक मसलन्द(छाता, झोला समेत) 
खररद र्री रोनभङ्ग अ.न.मी.लाई ददनपुनेछ l  

अपेजक्षत 
उपलव्िी 

नसमान्तकृत तथा लोपोन्मखु समदुायमाहरुमा स्िास््य सम्बन्िी िनरे्तना साथै खोप, सरुजक्षत लर्ायतका 
आिारभतू स्िास््य सेिाहरुको उपभोर्दर बढ्नेछ । 

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

1. सामाजिक विकास मन्रालय, स्िास््य ननदेशनालय र सम्बजन्ित स्िास््य कायातलयले कायतक्रमको 
अनरु्मन,  वफल्ड प्रनतिेदनको आिारमा l  

2. स्थानीय तहले स्थलर्त अनरु्मन, मलु्यांकन तथा आिश्यकतानसुार मेन्टोररङ्ग समेत र्रर अपेजक्षत 
उपलजब्ि हानसल र्नुतपनेछ l    

प्रनतिेदन प्रर्ाली स्थानीय तहले र्ौमानसक रुपमा मन्रालयलाई रोनभंर् अ.न.मी. कायतक्रमको प्रनतिेदन अनसूुर्ी ८(ख) 
बमोजिम र्नुतपनेछ । 

 

८.PLMBIS Code No. ६.२.२.३८१... , कायतक्रमको नाम: स्थानीय तहमा पिुातिार भएका स्िास््य संस्थामा १५ 
शैया सम्मको अस्पताल संर्ालन ननरन्तरता (र्ाल)ु 
शीषतक  वििरर्  

उद्दशे्य स्थानीय तहमा पूिातिार भएका स्िास््य संस्थामा १५ शैया सम्मको अस्पताल सञ्चालन र्री र्रु्स्तरीय 
जर्वकत्सकीय स्िास््य सेिामा पहुँर् बवृद्ध र्ने। 

 

सञ्चालन 
र्ने ननकाय 

आ.ि. २०७५/७६ र  आ.ि २०७७।७८ मा कायतक्रम संर्ालन हनुे  स्िास््य संस्था र स्थानीय तहको 
वििरर् 

क्र.स जिल्लाको नाम स्थानीय तह  स्िास््य संस्थाको 
नाम  

बिेट 

रु हिारमा 
कैवफयत 

1.  नसन्िलुी मररर् र्ाउँपानलका कवपलाकोट 
प्राथानमक केन्र 

६०००  

2.  रामेछाप र्ोकुलरं्र्ा 
र्ाँउ  नलका 

रस्नाल ुहेल्थपोष्ट  ६००० आ.ि. 
२०७७।७८ 
देजख बिेट 

विननयोि भएको 
3.  दोलखा  कानलन र्ोक 

र्ाँउपानलका 
नसंर्टी प्रा.स्िा.के. ६०००  

4.  नसन्िपुाल्र्ोक ईन्रिती 
र्ाँउपानलका 

ईन्रिती स्िा.र्ौकी  ६०००  

5.  रसिुा कानलका 
र्ाँउपानलका 

जिबजिबे प्रा.स्िा.के. ६०००  

6.  िाददङ्ग नरपरुासनु्दरी 
र्ाँउपानलका 

सल्यान्टार 
प्रा.स्िा.के. 

६०००  

7.  निुाकोट तादीर्ाँउपानलका खरानीटार 
प्रा.स्िा.के. 

६०००  

8.  काठामाण्डौ र्ोकर्तश्वर 
नर्रपानलका 

र्ोकर्त प्रा.स्िा.के. ६०००  

9.  काठामाण्डौ र्न्रनर्री 
नर्रपानलका 

र्ा्रनर्री 
अस्पाताल 

६०००  
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10.  लनलतपरु बार्मती 
र्ाउपानलका  

भटे्टडाँडा हे.पो. ६०००  

11.  लनलतपरु महाङ्काल 
 र्ाँउपनलका 

माननखेल स्िास््य 
र्ौकी 

६००० आ.ि. 
२०७७।७८ 
देजख बिेट 

विननयोि भएको 
12.  भिपरु सयुतविनायक 

नर्रपानलका 
दनिकोट प्रा.स्िा.के ६०००  

13.  काभ्रपेलान्र्ोक र्ौरीदेउराली 
र्ाँउपानलका 

िसेुनन जशिालय 
हे.पो. 

६०००  

14.  मकिानपरु थाहा  नर्रपानलका पालङु प्रा.स्िा.के. ६००० आ.ि. 
२०७७।७८ 
देजख बिेट 

विननयोि भएको 
15.  जर्तिन कानलका 

नर्रपानलका 
िटुपानी प्रा.स्िा.के. ६०००  

16.  जर्तिन रानप्त नर्रपानलका भण्डारा प्रा.स्िा.के. ६०००  

 

 

 

सञ्चालन 
प्रवक्रया 

1. िनशजि व्यिस्थापनः 
 

१.१.प्रदेश सरकारको बिेटबाट देहाय बमोजिमका िनशजिहरु व्यिस्थापन र्नुतपने छ । 

 

क्र.स. िनशजि संख्या कैवफयत 
1.  मनेडकल अनिकृत  २ िना   
2.  हेल्थ अनसस्टेन्ट  २ िना  
3.  स्टाफ नसत  ३ िना  
4.  ल्याि टेजक्ननसयन १ िना  
5.  रेनडयोग्राफर १ िना  
6.  फामेनस साहायक १ िना  
7.  कायातलय सहयोर्ी  २ िना  

िम्मा  १२ िना   
 

विर्त आ.ि. देजख सञ्चानलत अस्पतालहरुको हकमा 
१.२. उल्लेजखत िनशजिहरुलाई प्रर्नलत काननु बमोजिम सूर्ान प्रकाजशत र्री करार सेिा माफत त 
व्यिस्थापन र्नुतपने छ । तर र्त आ.ब. देजख ननयमानसुार करारमा ननयूि भएका र उल्लेजखत पदमा 
कायतरत कमतर्ारीलाइत ननिको कामको मलु्याङ्गकन र्री ननयमानसुार करार अििी थप र्री ननरन्तरता ददन 
बािा पनेछैन । 

१.३. विननयोजित बिेटबाट मानथ उल्लेजखत  िनशजि मार करार सेिामा नलन पने छ । अन्य कमतर्ारीहरु 
यस बिेट बाट व्यिस्थापन र्नत पाईने छैन । 

१.४. हाल स्थानीय सरकार अन्तर्तत सोही संस्थामा कायतरत िनशजिहरु र प्रदेश सरकारको बिेटबाट 
व्यिस्थापन र्रीएको िनशजिहरुलाई डीउटी रोस्टरको आिारमा आिश्यक व्यिस्थापन र्री २४ सै घण्टा 
स्िास््य सेिा प्रिाह हनुे व्यिस्था र्नुतपने छ । 

2. फामेसी संर्ालन  
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२.१ फामेसी संर्ालनको लानर् नेपाल सरकार, स्िास््य तथा िनसंख्या मन्रालयबाट िारी र्ररएको 
अस्पताल फामेसी सेिा ननदेजशका २०७२ बमोजिमको सनमनत र्ठन र्नुतपने छ । 

२.२. सोवह ननदेजशका बमोजिम हनुे र्री फामेसी संर्ालन र्नुतपने छ । 

3. तोवकएको कायतहरु परुा र्री बाँकी रहेको रकमबाट अस्पताल सञ्चालनका लानर् आिश्यक औषिी, उपकरर्, 
मसलन्दमा खर्त र्नत सवकनेछ । 

4. िावषतक योिना बनाउदा न्यनुतम सेिा मापदण्ड कायतन्ियन र र्रु्स्तर सिुारलाई प्राथनमकता ददनपुदतछ l 
 

र्ाल ुआ. ि. २०७७।७८ बाट शरुु हने संस्थाहरुको हकमा 
  

र्ाल ुआ. ि. २०७७।७८ बाट शरुु हने संस्थाहरुको हकमा देहाय बमोजिम र्ने । 

क) अस्पताल सञ्चालनको लानर् आिश्यक औिार उपकरर्को व्यिस्थापन र्रेपनछ मार अस्पताल सञ्चालन 
हनु सक्ने अस्पतालको लानर् शरुुमा औिार उपकरर् व्यिस्थापन र्ने र िनशजि व्यिस्थापन र्ने । 
औिार उपकरर् खररदको लानर् स्थानीय तहबाट व्यहोने िासो हनु नसकेमा  औिार उपकरर् खररद र्रर 
िनशजि व्यिस्थापन नहञु्जेलसम्म िनशजिका लानर् तलब भिामा बर्त हनुे रकमबाट र्नत सवकने छ ।  

ख) अस्पताल सञ्चालनको लानर् आिश्यक औिार उपकरर्को व्यिस्थापन भइसकेको अस्पतालका हकमा 
विर्त आ.ि. देजख सञ्चानलत अस्पतालहरुले र्ने विनि बमोजिम नै र्ने । 

 

    बिेट 
बाडँफाडँ  

सम्परु्त वक्रयाकलापहरु बिेटको पररनि नभर रवह प्रर्नलत ऐन, ननयमािली तथा कायतविनि बमोजिम अनग्रम 
रुपमा कायतक्रम तयार र्री प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतबाट वटप्पर्ी जस्िकृत र्रर र्नुतपने छ। 
देहाय बमोजिमको खर्त जशषतको पररनि नभर रवह कायत र्नुत पने छ ।   
 

 

क्र.स खर्त जशषतक बिेट रु कैवफयत 

1.  िनशजिका लानर् तलब भिा सवहत 48,50,०00/-  

2.  फामेसी संर्ालनका लानर् पिुातिार विकास 1,50,000/-  

3.  फामेसी संर्ालनका लानर् औषनि र औषनििन्य 
सामाग्री व्यिस्थापनको लानर् नसड मनी 

10,00,000/-  

िम्मा 60,00,000/-   
अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

1. सामाजिक विकास मन्रालय, स्िास््य ननदेशनालय र सम्बजन्ित स्िास््य कायातलयले कायतक्रमको अनरु्मन,  
वफल्ड प्रनतिेदनको आिारमा  l  

  

प्रनतिेदन 
प्रर्ाली 

र्ौमानसक प्रनतिेदन स्िास््य कायातलय माफत त स्िास््य ननदेशनालय र मन्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 

९. PLMBIS Code No. ६.२.२.३८३....., स्थानीय तहमा रहेका सरकारी अस्पताललाइत सञ्चालन सहयोर् अनदुान 

उपशीषतक  वििरर्  

उद्दशे्य स्थानीय तहमा पूिातिार भएका सरकारी अस्पताल सञ्चालनमा अनदुान सहयोर् र्री र्रु्स्तरीय 
स्िास््य सेिामा पहुँर् बवृद्ध र्ने . 

 

सञ्चालन र्ने 
ननकाय 

बिेट नबननयोिन भएका स्थानीय तहहरु 

क्र.स जिल्लाको नाम स्थानीय तह  स्िास््य संस्थाको नाम  बिेट रु 
हिारमा 

कैवफयत 

1.  दोलखा  जिरी नर्रपानलका जिल्ला अस्पताल जिरी ६०००  
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2.  दोलखा  नभमेश्वर 
नर्रपानलका 

र्ररकोट प्राथानमक 
स्िा.के 

५०००  

3.  लनलतपरु  र्ोदािरी 
नर्रपानलका 

बज्रबाराही र्ापाँर्ाउ 
अस्पताल 

५०००  

4.  काभ्रपेालान्र्ोक नमोबदु्ध 
नर्रपाल का 

नमथेनकोट अस्पताल ५०००  

5.  जर्तिन  रत्ननर्र 
नर्रपानलका  

बकुलहर अस्पताल ५०००  

 

सञ्चालन प्रवक्रया १. यस कायतक्रममा प्राप्त बिेटको विस्ततृ कायतयोिना तयार र्ने र सो कायतयोिना बनाउदा संर्ालन र्रीन े
सेिा, सो सेिा सम्बजन्िको िनशजि र सामाग्रीको व्यिस्थापन, भविष्यमा सेिाको ननरन्तरता र स्रोत 
पररर्ालनलाई समेतलाई समेट्ने र्री विस्ततृ कायतयोिना बनाउन ुपने छ ।  

२. अस्पतालमा सेिाग्राहीको र्ापलाइत मध्यनिर र्रर जर्वकत्सकीय सेिा २४ सै घण्टा प्रिाह र्नत स्थानीय 
तहबाट समेत श्रोत व्यिस्थापन र्रर जर्वकत्सक थप र्री सेिा सञ्चालन र्नत सवकनेछ । 

३. िावषतक योिना बनाउदा न्यनुतम सेिा मापदण्ड कायतन्ियन र र्रु्स्तर सिुारलाई प्राथनमकता ददनपुदतछ 
l  

४. कायतयोिना कायातन्ियन र्दात आिश्यकता अनसुार िनशजि, औषिी, औिार उपकरर् लर्ायतमा खर्त 
र्नत सवकनेछ । 

बिेट बाडँफाडँ  सम्परु्त वक्रयाकलापहरु बिेटको पररनि नभर रवह प्रर्नलत ऐन, ननयमािली तथा कायतविनि बमोजिम अनग्रम 
रुपमा कायतक्रम तयार र्री प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतबाट वटप्पर्ी जस्िकृत र्रर र्नुतपने छ।अस्पतालमा 
हनुे अस्थायी दरबन्दी र्ाटत अनसुरु्ीमा ददइतएको छ । 

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

2. सामाजिक विकास मन्रालय, स्िास््य ननदेशनालय र सम्बजन्ित स्िास््य कायातलयले कायतक्रमको 
अनरु्मन,  वफल्ड प्रनतिेदनको आिारमा l  

3. स्थानीय तहले स्थलर्त अनरु्मन, मलु्यांकन तथा आिश्यकतानसुार मेन्टोररङ्ग समेत र्रर अपेजक्षत 
उपलजब्ि हानसल र्नुतपनेछ l    

प्रनतिेदन प्रर्ाली र्ौमानसक प्रनतिेदन स्िास््य कायातलय माफत त स्िास््य ननदेशनालय र मन्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 

 

 

 

१०.PLMBIS Code No. ११.४.२२.१, कायतक्रमको नाम: स्थानीय तहमा अस्पताल/स्िास््य र्ौकी भिन ननमातर् 
अनदुान 

 

शीषतक  वििरर् 

उद्दशे्य पूिातिारको ननमातर् भइत स्िास््य सेिा प्रिाह र्नत सहिता साथै र्रु्स्तर अनभिृद्दी र्नत सहयोर् पगु्ने। 
सञ्चालन र्ने 
ननकाय 

बिेट नबननयोिन भएका ११ िटा स्थानीय तह  

क्र.स 
जिल्लाको 

नाम 
स्थानीय तह 

स्िास््य 
संस्थाको नाम 

प्रकार 
बिेट रु 
हिारमा 

कैवफयत 

1.  नसन्िलुी  
दिुौली 
नर्रपानलका 

नसथोली 
प्रा.स्िा.के. 

Primary 

B3 
१००००   

2.  नसन्िलुी 
सनुकोशी 
र्ाँउपानलका 

रातमाटा 
स्िास््य र्ौकी 

Primary 

B3 
१००००   



आनथतक िषत २०७७/७८ मा स्थाननय तहमा विननयोजित सशतत अनदुानको बावषतक कायतक्रम कायातन्ियन मार्तदशतन  

सामाजिक विकास मन्रालय बार्मती प्रदेश   15 

 

3.  दोलखा  
तामाकोशी 
र्ाँउपानलका 

िफे स्िास््य 
र्ौकी  

Primary 

B3 
१००००   

4.  नसन्िपुाल्र्ोक 
िरु्ल 
र्ाँउपानलका 

पाँङ्गटाङ्ग हे.पो. HP3  ५०००   

5.  िाददङ 
रं्र्ा िमनुा 
र्ाँउपानलका 

फूलखकत  
स्िास््य र्ौकी 

Primary 

B3 
१००००   

6.  िाददङ 
र्िरुी 
र्ाँउपानलका 

वकरानर्ौर 
हे.पो 

HP3 १००००   

7.  िाददङ 
र्िरुी 
र्ाँउपानलका 

र्िरुी 
प्रा.स्िा.के 

Primary 

B3 
१००००   

8.  िाददङ 
र्ङ्गािमनुा 
र्ाँउपानलका 

फूलखकत  
स्िा.र्ौकी 

Primary 

B3 
 १००००   

9.  काठमाण्डौ 
र्न्रनर्री 
नर्रपानलका 

बार् भञ्जाङ्ग 
हे.पो 

तला थप  ६०००   

10.  लनलतपरु 
लनलतपरु 
महानर्रपानलका 

सैब ुहे.पो. HP १ १००००   

11.  काभ्रपेलान्र्ोक 
माहाभारत 
र्ाँउपानलका 

बनखरु्ौर 
स्िा.र्ौकी 

Primary 

B3 
१००००   

 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. सम्बजन्ित स्थानीय तहहरुले  नेपाल सरकार, स्िास््य तथा िनसंख्या मन्रालयद्वारा िारी र्ररएको 
“स्िास््य भिन पूिााधारको डिजाइन तथा ननर्ााण सम्बन्धी ननरे्दशिका २०७३” बमोजिम तोवकएको 
भिनको प्रकार अनसुार उपयूि र मापदण्ड अनसुारको िग्र्ा व्यिस्थापन र्रर स्थानीयत तहबाट 
ननर्तय र्राउनपुदतछ । 

2. तोवकएको भिनको टाइतप नडिाइतन अनसुार प्राविनिकबाट नड.वप.आर. र लार्त स्टीमेट तयार र्री 
स्िीकृतीका लानर् सामाजिक विकास मन्रालयमा पठाइत स्िीकृनत पश्चात मार भिन ननमातर् र्नुतपनेछ 
। 

3. ननमातर् सम्बन्िी अन्य व्यिस्था प्रर्नलत ऐन, ननयम बमोजिम र्नुतपने छ । 
4. भिन ननमातर्मा स्थानीय तहको समेत लार्त सहभार्ीता हनुपुनेछ । 

बिेट बाडँफाडँ  सम्परु्त वक्रयाकलापहरु बिेटको पररनि नभर रवह प्रर्नलत ऐन, ननयमािली तथा कायतविनि बमोजिम 
अनग्रम रुपमा कायतयोिना स्िीकृत र्री र्नुतपनेछ ।  

अपेजक्षत उपलव्िी स्िास््य संस्थाको भिन ननमातर् सम्पन्न भइत स्िास््य सेिाको पहुँर् र र्रु्स्तरीयतामा िृद्दी हनुेछ। 

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

1. सामाजिक विकास मन्रालय, स्िास््य ननदेशनालय र सम्बजन्ित स्िास््य कायातलयले कायतक्रमको 
अनरु्मन,  वफल्ड प्रनतिेदनको आिारमा l  

2. स्थानीय तहले स्थलर्त अनरु्मन, मलु्यांकन समेत र्रर अपेजक्षत उपलजब्ि हानसल र्नुतपनेछ l    

प्रनतिेदन प्रर्ाली र्ौमानसक प्रनतिेदन स्िास््य कायातलय माफत त स्िास््य ननदेशनालय र मन्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 

११.PLMBIS Code No. ११.४.२२.१, कायतक्रमको नाम: स्थानीय तहमा अस्पताल -स्िास््य र्ौकी भिन ननमातर् 
अनदुान ननरन्तरता 
उपशीषतक  वििरर् 
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उद्दशे्य पूिातिारको ननमातर् भइत स्िास््य सेिा प्रिाह र्नत सहिता साथै र्रु्स्तर अनभिृद्दी र्नत सहयोर् पगु्ने। 
सञ्चालन र्ने ननकाय आ.ि. २०७६।७७ बाट भिन ननमातर् भइत र्ाल ुआ.ि.मा ननमातर् संपन्न र्नत बिेट नबननयोिन भएका 

७ िटा स्थानीय तह  

क्र.स 
जिल्लाको 

नाम 
स्थानीय तह 

स्िास््य संस्थाको 
नाम 

प्रकार 
बिेट रु 
हिारमा 

कैवफयत 

1.  नसन्िपुाल्र्ोक 
ईन्रिती 
र्ाँउपानलका 

निलपरु स्िास््य 
र्ौकी  

Primary 

B3 
३९१००   

2.  नसन्िपुाल्र्ोक 
पाँर्पोखरीथाङपाल 
र्ाँउपानलका 

पाँर्पोथाङपालिाप-
भोटेनाङलाङ-नतपेनन 
नर्रस्तररय 
अस्पताल 

Primary 

B3 
६००००   

3.  िाददङ 
नेरािती 
र्ाँउपानलका 

भोग्टेनी अस्पताल 
Primary 

B3 
३००००   

4.  काभ्रपेलान्र्ोक 
मण्डनदेउपरु 
र्ाँउपानलका 

महादेिस्थान 
प्रा.स्िा.के 

Primary 

B3 
७००००   

5.  काभ्रपेलान्र्ोक 
खानीखोला 
र्ाँउपानलका 

तालढंुर्ा हे.पो Primary 

B3 
५००००   

6.  काभ्रपेलान्र्ोक  
र्ौरीदेउराली 
र्ाँउपानलका 

िसेुनीजशिालय 
हे.पो 

HP २ ३००००   

7.  जर्तिन 
भरतपरु 
माहानर्रपानलका 

मेघौली हे.पो. HP २ ६०००   

 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. ननमातर्को क्रममा भएको भिन सोवह िमोजिम ननरन्तरता ददनपुनेछ l 
2. ननमातर् सम्बन्िी अन्य व्यिस्था प्रर्नलत ऐन, ननयम बमोजिम र्नुतपने छ । 
3. भिन ननमातर्मा स्थानीय तहको समेत योर्दान सहभार्ीता हनुपुनेछ । 

बिेट बाडँफाडँ  सम्परु्त वक्रयाकलापहरु बिेटको पररनि नभर रवह प्रर्नलत ऐन, ननयमािली तथा कायतविनि बमोजिम 
अनग्रम रुपमा जस्िकृत र्रर र्नुतपने छ। 

अपेजक्षत उपलव्िी आ.ि. २०७५/०७६ मा ननमातर् शरुुिात भएका स्िास््य संस्थाको भिन ननमातर् सम्पन्न भइत स्िास््य 
सेिाको पहुँर् र र्रु्स्तरीयतामा िृद्दी हनुेछ। 

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

• सामाजिक विकास मन्रालय, स्िास््य ननदेशनालय र सम्बजन्ित स्िास््य कायातलयले कायतक्रमको 
अनरु्मन,  वफल्ड प्रनतिेदनको आिारमा l  

• स्थानीय तहले स्थलर्त अनरु्मन, मलु्यांकन तथा आिश्यकतानसुार मेन्टोररङ्ग समेत र्रर अपेजक्षत 
उपलजब्ि हानसल र्नुतपनेछ l    

प्रनतिेदन प्रर्ाली र्ौमानसक प्रनतिेदन स्िास््य कायातलय माफत त स्िास््य ननदेशनालय र मन्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 

१२.PLMBIS Code No.६.२.२.३७३, बकुलहर रत्ननर्र अस्पतालको मात ृजशश ुभिन ननमातर्    

शीषतक  वििरर् 

उद्दशे्य बकुलहर रत्ननर्र अस्पतालको मात ृजशश ुभिन ननमातर् र्ने   

सञ्चालन प्रवक्रया १. भिन ननमातर् सम्बजन्ि प्राविनिकसँर् समन्िय र्रर नक्सा सवहत भिन ननमातर्को लर्त ईवष्टमेट तयार र्ने 
l  

२. लर्त ईवष्टमेट स्िीकृतीका लानर् मन्रालयमा पठाउने । 



आनथतक िषत २०७७/७८ मा स्थाननय तहमा विननयोजित सशतत अनदुानको बावषतक कायतक्रम कायातन्ियन मार्तदशतन  

सामाजिक विकास मन्रालय बार्मती प्रदेश   17 

 

३. मन्रालयबाट स्िीकृत भए पश्चात साितिननक खररद ऐन २०६३ र साितिननक खररद ननयमािली 
२०६३(संसोिन २०७६ िा प्रर्नलत) अनसुार ननमातर् र्ने । 

३. ननमातर् पश्चात सो को प्रनतिेदन सामाजिक विकास मन्रालयलाइत समेत पठाउनपुनेछ । 
बिेट बाडँफाडँ  प्रर्नलत ननयमानसुार खर्त रकम िाडफाड र्रर कायातलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्िीकृत र्राई मार खररद 

र्नुतपनेछ l  
अपेजक्षत 
उपलव्िी 

बकुलहर अस्पतालमा मात ृजशश ुभिन ननमातर् भइ अस्पताल सवुििा सम्पन्न भइत र्रु्स्तरीय सेिा प्रिाह र्नत 
सहयोर् हनुे । 

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक विकास मन्रालयले प्राप्त प्रनतिेदन र स्थलर्त अनरु्मनको आिारमा अनरु्मन तथा मलु्यांकन 
र्नेछ l 

प्रनतिेदन प्रर्ाली र्ौमानसक प्रनतिेदन स्िास््य कायातलय माफत त स्िास््य ननदेशनालय र मन्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 

१३.PLMBIS Code No.११.४.२२.२,स्िस््य शहर(Healthy City ) कायतक्रम  

शीषतक  वििरर्  

उद्दशे्य 
स्िस््य शहर(Healthy City ) कायतक्रम माफत त सहरी स्िास््य प्रबितन र्ने ।  

 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. नर्रपानलकाको स्िास््य शाखाबाट स्िस््य शहर(Healthy City ) कायतक्रमको कायतयोिना सवहत प्रस्ताि 
र्री तयार र्ने l  

2. तयार र्ररएको प्रस्ताि कायतपानलकाबाट स्िीकृत र्ने र सो को िानकारी सामाजिक विकास मन्रालयमा 
स्िास््य कायातलय माफत त पठाउने । 

3. स्िीकृत कायतयोिना अनसुार बिेट बाडफाँट र्रर स्िीकृत र्री कायातन्ियन र्नुतपनेछ । 

4. कायतक्रमको प्रनतिेदन सामाजिक विकास मन्रालयलाइत समेत पठाउनपुनेछ। 
बिेट बाडँफाडँ  प्रर्नलत ननयमानसुार खर्त रकम िाडफाड र्रर कायातलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्िीकृत र्राई मार खररद 

र्नुतपनेछ l  
अपेजक्षत 
उपलव्िी 

नर्रपानलका क्षेर Health Promoting Site को रुपमा विकास भइत नार्ररकको स्िास््य व्यिहार तथा 
स्िास््य अबस्थामा सिुार हनुे । 

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक विकास मन्रालयले प्राप्त प्रनतिेदन र स्थलर्त अनरु्मनको आिारमा अनरु्मन तथा मलु्यांकन 
र्नेछ l 

प्रनतिेदन प्रर्ाली र्ौमानसक प्रनतिेदन स्िास््य कायातलय माफत त स्िास््य ननदेशनालय र मन्रालयमा पठाउनपुनेछ । 
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अनसूुर्ी -१ 

प्रदेश सरकार 
सामाजिक विकास मन्रालय 

बार्मती प्रदेश, हेटौडा 
विद्यालय नसतको कायत वििरर् 

कायत वििरर् 

१. पद: विद्यालय  नसत  

२. सेिा: स्िास््य  

३. समूह: ननसतङ्ग 

४. तह: पाँर्ौ  

५. न्यनुतम शैजक्षक योग्यता : मान्यता प्राप्त जशक्षर् संस्था िा 
विश्वविद्यालयबाट ननसतङ्ग विषयमा प्रविर्ता प्रमार्पर तह उिीर्त र्रर 
नेपाल ननसतङ्ग पररषदमा दतात भएको  

६. तलि )मानसक:(  स्िास््य सेिाको पार्ौं तह सरह  

७. विदा  ,सेिा ,सनुबिा:  करार सम्झौतामा उल्लेख भए िमोजिम  

८. काम र्ने समय : विद्यालयको ननयमानसुार  

९. उिरदावयत्ि : विद्यालय व्यबस्थापन सनमनत  ,स्थानीय सरकार ,मन्रालय   

१०. समन्िय: प्रिानाध्यापक  ,सनमनतविद्यालय ब्यबस्थापन ,सम्बजन्ित  
जशक्षक ,कमतर्ारी ,विद्याथी त था अनभभािकहरु  

११. सपुररिेक्षर्  : नबद्याथी  

१२. कमतर्ारीको नाम  ,थर   :  

१३. ठेर्ाना :       

प्रदेश : 
जिल्ला : 
र्ा .पा/.न .पा/.उप/म.न .पा :.  
 

िडा नं:. 
सम्पकत  नं :. 
१४. नेपाल ननसतङ्ग पररषदको दतात नं :. 
१५. विद्यालयको नाम : 
ठेर्ाना: 
 

  
विद्यालय नसतको काम, कततव्य र अनिकार 

1. प्रिद्धतनात्मक सेिा 
(क) विद्याथीहरुको स्िस्थ िीिनशैलीसँर् सम्बजन्ित मददरािन्य पेय पदाथत, सतुीिन्य पदाथतहरुको ननयन्रर् 

र्नत पहल र्ने l  

(ख) विद्याथीहरुलाई िीिनोपयोर्ी नसप नसकाई स्िस्थ िीिनशैलीसँर् सम्बजन्ित आर्रर्हरु नसकाउनकुा साथै 
सकारात्मक सोर्को समेत विकास र्नत मद्दत र्ने l  

(र्) पोषर्सम्बन्िी सेिा:  
• पोषर्सम्बजन्ि पोस्टरहरु टास्ने, नाटक  स्िस्थकर खानाको प्रबितन र्ने, पोषर्को महत्त्िबारे 

प्रदशतनी नाटक िस्ता नबनिहरु प्रयोर् र्रर िानकारी ददने, मेश तथा क्याजन्टनमा पोवषलो तथा 
सरसफाईयिु खानेकुरा बनाउन योिना बनाउन सहयोर् र्रर उत्प्ररेरत र्ने िस्ता विनभन्न 
वकनसमका पोषर् तथा पोवषलो खानेकुराहरुको बारेमा रे्तनामलुक कायतक्रम संर्ालन र्ने l   

• घरबाट ल्याएको पोषर् तथा सरसफाईयिु  खािा तथा खानालाई प्रोत्साहन र्ने l  

• परखुाना (Junkfood) को प्रयोर्मा ननयन्रर् र्ने l 
(घ) विद्याथीहरुलाई लार्पुदाथत दवु्यतसन ननयन्रर् लर्ायतका विषयमा स्िास््य जशक्षा ददन ेl  

(ङ) विद्यालयको नसक्न र नसकाउनका लानर् सरुजक्षत िातािरर्, स्िच्छ तथा स्िस्थकर  खानेपानी 
व्यबस्थापनका लानर् आिश्यक पहल र्ने l  
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(र्) बालबानलका तथा वकशोरवकशोरी मैरी सेिा, पूिातिार ननमातर् तथा व्यबस्थापनका लानर् आिश्यक पहल 
र्ने l  

(छ) विद्याथी, जशक्षक तथा कमतर्ारीहरुलाई लैंनर्क वहंसा, बालवहंसा, बालबानलका तथा रे्लीिेटी बेर्नबखन, 
मवहला तथा बालबानलकाको हक अनिकार, बालनबबाह ननरुत्साहन, वकशोरवकशोरी मैरी यौन तथा प्रिनन ्
स्िास््य इत्यादद विषयमा जशक्षा ददने l  

(ि) विद्याथी, जशक्षक तथा कमतर्ारीहरुलाई व्यजिर्त तथा िातािरर्ीय सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यबस्थापन 
सम्बन्िी जशक्षा ददने र सम्बजन्ित पक्षसँर् समन्िय र्रर व्यिस्थापन र्नत सहयोर् र्ने l  

(झ) विद्याथीहरुलाई स्िा्यका विनभन्न विषयहरुमा कायत योिना तयार र्रर प्रदान र्ररएको स्िास््य जशक्षा 
अनसुार व्यिहार पररिततन र्नत सहयोर् र्ने l 

(ञ) सने तथा नसने रोर्हरुबाट बच्नका लानर् रे्तनामलुक कायतक्रमहरु र्ने l  

(ट) प्रभािकारी तथा स्िस्थ आनीबानी बसाल्नका लानर् "विद्याथीद्वारा विद्याथीलाई" तथा “विद्याथीद्वारा 
समदुायलाई” स्िास््य जशक्षा ददने परम्पराको शरुुिात र्ने l  

(ठ) विद्याथी, जशक्षक तथा कमतर्ारीहरुलाई सकारात्मक सोर्को विकास र्नतका लानर् विद्यालयमा 
स्िास््यसम्बन्िी प्रदशतनी, नाटक, परामशत आददको आयोिना र्ने र विद्याथीहरुलाई यसको ननरन्तरताको 
लानर् प्रोत्साहन र्ने l 

(ड) विद्याथी, जशक्षक तथा कमतर्ारीहरुलाई प्राकृनतक प्रकोप तथा प्रकोपिन्य महामारीबाट बच्न सिर् र्राउने, 
र्ौमानसक रुपमा Drill अभ्यास समेत र्राउने र त्यसबाट हनुे िोजखम न्यूनीकरर् र्नत पहल र्ने l  

(ढ) मवहनािारी स्िास्थ व्यिस्थापन कायतक्रम संर्ालन र्ने l  

(र्) विद्यालय तथा समदुायमा स्िस्थ िीिन प्रबद्धतन कायतक्रमको अनभयन्ताका रुपमा रही कायत र्ने l  

2. प्रनतकारात्मक सेिा 
(क) रोर्हरुको रोकथामसँर् सम्बजन्ित सेिा सवुििाहरु उपलब्ि र्राई आिश्यकतानसुार प्रषेर् र्ने l  

(ख) विद्यालय लजक्षत खोप कायतक्रम संर्ालन र्नत सहयोर् र्ने l साथै विद्यालय भनातको समयमा खोप 
काडत अननिायत र्राउने l  

(र्) विद्यालयमा कुनै सरुिा रोर् देखा परेमा स्थानीय स्िास््य इकाईलाई सकभर नछटो िानकारी र्राउने र 
व्यस्थापनमा सवक्रय भनूमका ननिातह र्ने l  

(घ) विद्यालयको िातािरर् भौनतक तथा मनोसामाजिक रुपमा स्िस्थकर र नबद्याथी मैरी बनाउन सहिीकरर् 
र्ने l  

३. परामशत सेिा  

(क) वकशोराबस्थामा हनुे शारीररक तथा माननसक पररिततन, प्रिनन ्स्िास््य, यौन तथा यौननकता, मवहनािारी 
व्यिस्थापन सम्बन्िी परामशत ददने l  

(ख) माननसक समस्या र अन्य स्िास््य सम्बन्िी समस्या व्यिस्थापनका लानर् विद्याथीहरुलाई मनोविमशत  ददने 
l  

(र्) अपांर्ता भएका विद्याथीहरुको क्षमता अनभिृवद्ध र्नत प्रोत्साहन र्नतका लानर् जशक्षक, विद्याथी तथा 
अनभभािकलाई आिश्यकतानसुार परामशत सेिा उपलब्ि र्राउने l  

(घ) दीघत रोर् लारे्का तथा लामो समयसम्म उपर्ार आिश्यक पने विद्याथीहरुको पवहर्ान र्रर अनभभािक 
तथा विद्याथीलाई यथोजर्त परामशत ददने l  

४. स्िास््य परीक्षर् तथा प्राथनमक उपर्ार   

(क) स्थानीय स्िास््य संस्था िा अन्य सहयोर्ी सस्थाहरुसँर् समन्िय र्रर आिश्यकतानसुार विद्यानथतहरुको 
सामान्य स्िास््य  परीक्षर्(आखँा, मखु, कान, दाँत, छाला आदद) र्ने l  

(ख) पोषर्को अिस्था पिा लर्ाउन एन्रोपोईमेविक मेिरमेन्ट र्रर मापदण्ड अनसुार भए नभएको यवकन र्ने 
l  

(र्) विद्याथी, जशक्षक तथा कमतर्ारीहरुको स्िास््य जस्थनतको लेखािोखा र्ने l  
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(घ) विद्याथी, जशक्षक तथा कमतर्ारीहरुलाई आईपने घाउ, खवटरा तथा अपझतट आईपने स्िास््य समस्याहरुको 
व्यबस्थापन र्ने l  

(ङ) मवहनािारीसँर् सम्बजन्ित विनभन्न वकनसमका समस्याहरुको समािान र्नत वकशोरीहरुलाई सहयोर् र्ने l  

(र्) विद्यालयमा आकजस्मक स्िास््य सेिा प्रदान र्नतका लानर् विद्याथीको अनभभािकसँर् अनसूुर्ी-१० बमोजिम 
पिुत ससूुजर्त मन्िरुीनामा नलई राख्न ेl  

(छ) दीघत रोर् लारे्का विद्याथीहरुको व्यजिर्त कायत योिना बनाई सम्बजन्ित जशक्षक, कमतर्ारी तथा पररिारका 
सदस्यहरु संलग्न र्राई स्िास््य सेिा प्रदान र्ने र्राउने l  

५. प्रषेर् सेिा  

(क) विद्याथी, जशक्षक तथा कमतर्ारीहरुलाई थप उपर्ार आिश्यक भएमा समयमानै प्रषेर् र्ने l प्रषेर् 
र्दात प्रषेर् र्ररएको स्िास््य संस्थासँर् समन्िय र्रर अनसूुर्ी-११ बमोजिम प्रषेर् पिुात भरेर पठाउनपुनेछ 
l  

(ख) विद्याथीलाई प्रषेर् र्नुतपरेमा नबरामी विद्याथीको अनभभािकलाई खिर र्रर बोलाउन ुपने l 
(र्) प्रषेर् र्रेका विद्याथी, जशक्षक तथा कमतर्ारीहरुलाई अननिायत अनरु्मन र्रर सो को अनभलेख र्सु्तदरुुस्त 

राख्न ेl  

६. योिना तिुतमा  

(क) आफुले र्ने कामहरुको दैननक, मानसक तथा िावषतक कायततानलका बनाउने l  

(ख) प्रदेश तथा स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चानलत विद्यालय स्िास््य कायतक्रमहरु कायातन्ियनका लानर् 
आिश्यक योिना तयार र्नत सहयोर् र्ने l  

(र्) कायत सम्पादनका लानर् आिश्यक सामाग्रीहरुको सरु्ी तयार र्रर प्रिानाध्यापक तथा विद्यालय व्यबस्थापन 
सनमनतमा पेश र्ने l  

७. समन्िययात्मक भनूमका  

(क) विद्यालय ब्यबस्थापन सनमनत तथा विद्यालय स्िास््य इकाईसँर् ननयनमत बैठक बसी स्िास््यसँर् 
सम्बजन्ित विषयमा सझुाि ददने l  

(ख) विद्यालयको नसक्न र नसकाउनका लानर् सरुजक्षत िातािरर्, स्िच्छ तथा स्िस्थकर खानेपानी 
बालबानलका तथा वकशोरवकशोरी मैरी सेिा, पूिातिार ननमातर् तथा व्यिस्थापनका लानर् सम्बजन्ित 
सरोकारिालाहरुसँर् आिश्यक समन्िय र्ने l  

(र्) विद्याथीहरुलाई स्िस्थ राख्नका लानर् अनभभािकहरुसँर् समन्िय र्रर जशक्षक तथा अनभभािकहरु नबर् हनुे 
बैठकमा आिश्यकतानसुार स्िास््यसम्बन्िी विषयहरुमा िानकारी ददने तथा अन्तरवक्रया र्ने l  

(घ) नसने रोर्हरुबाट बच्न िस्तै खोप तथा अन्य रोर्हरुको िोजखम न्यून र्ने उपायहरुका लानर् आिश्यक 
समन्िय र्ने l  

(ङ) विपद तथा प्रकोपको पिुत तयारी तथा व्यबस्थापनका लानर् स्थानीय सरकारसँर् समन्िय र्नत विद्यालय 
व्यबस्थापन सनमनतलाई सहयोर् र्ने l  

(र्) र्रु्स्तरीय विद्यालय स्िास््य सेिाका लानर् सरकारी तथा सामाजिक विकास सस्थाहरुसँर् आिश्यक समन्िय 
र्ने l  

(छ) विद्याथीहरुको ननयनमत स्िास््य ननरीक्षर् र्नतका लानर् कक्षा जशक्षकसँर् समन्िय र्ने l  

(ि) ननदेशनालय ,स्िास््य कायातलय तथा स्थानीय तहसँर् आिश्यक समन्िय र्ने l  

८. अनभलेख तथा प्रनतिेदन  

विद्यालयले विद्याथीहरुको स्िास््य अिस्थाको अनभलेख राख्न ेसाथै यस कायतविनि बमोजिम विद्यालयमा 
संर्ालन भएका स्िास््य कायतक्रमको प्रनतिेदन मानसक रुपमा मवहना व्यनतत भएको पवहलो हप्तानभर 
स्थानीय तह/ननदेशनालयमा पेश र्ने l  

९. अन्य कायतहरु  

(क) प्रिानाध्यापकसँर्को समन्ियमा स्िास््य तथा िातािरर्ीय सरसफाई सम्बन्िी अन्य कायतहरु र्ने l  
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(ख) विद्यालय स्िास््य तथा िातािरर्को सिुारका लानर् रर्नीनतक योिना तयार र्नत विद्यालय व्यिस्थापन 
सनमनतलाई सहयोर् र्ने l  

(र्) नसकाई दिुतलता भएका विद्याथीहरु समयमा नै पवहर्ान र्रर आिश्यक व्यबस्था नमलाउन विद्यालय प्रशासन 
तथा सरोकारिालाहरुसँर् समन्िय र्ने l  

(घ) शारीररक दिुतलता भएका विद्याथीहरुको लानर् आिश्यकतानसुार सहयोर् र्ने l  

(ङ) शारीररक सिाय रोक्न तथा ननयन्रर् र्नत जशक्षकजशजक्षकालाई सरे्त तथा सहयोर् र्ने l  

(र्) विद्यालय स्िास््यसँर् सम्बजन्ित अध्ययन तथा अनसुन्िान कायतमा सहभार्ी हनुे तथा आिश्यक सहयोर् 
र्ने l  

(छ) अत्यािश्यक संस्था िस्तै एम्बलेुन्स, ब्लड बैंक, दमकल, प्रहरी कायातलयको फोन नम्बर विद्यालयको 
सूर्ना पाटीमा टाँस्न ेl  

(ि) विद्यालयमा कायतरत जशक्षक जशजक्षकाहरुका लानर् प्राथनमक उपर्ार सम्बन्िी तानलम संर्ालन र्नत 
आिश्यक पहल र्ने l  

(झ) कक्षा कोठा र विद्यालयको िातािरर् ननयनमत रुपमा अिलोकन र्ने l  

(ञ) बालनबबाह नबिाह न्यूनीकरर्का लानर् आिश्यक कायत र्ने । 
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अनुसूची-२  
विद्यालय ननसतङ्ग कक्ष  विस्तारका लानर् आिश्यक पूिातिार सवहत कायतकक्ष सेटअप 

 

र्रु्स्तरीय विद्यालय स्िास््य सेिा प्रिाहका लानर् कजम्तमा दईुिटा कोठाको आिश्यकता पदतछ l 
१. कायतकक्ष सेटअप  

२. जक्लननक कक्ष सेटअप 

एक विद्यालय  एक नसत कायतक्रमका लानर् आिस्यक सामाग्रीहरु 

क्र  .सं .  कृयाकलाप इकाई  संख्या  Strength कैवफयत 

१  फननतर्र तथा वफक्र्सत (कायत कक्ष व्यबस्थापन)    

१.१  कुनसत   (घमु्ने कुनसत) िटा १ 
Official,Standred size, 

branded  

 

१.२  टेबल िटा १ 
Official,Standared size, 

branded  

 

१.३ दराि िटा १ 
Official,Standared size, 

branded  

 

१.४ सूर्नापावट (स्िास््य) िटा १ 4Ft X 3Ft (height)  

२ व्यजिर्त (विद्यालय नसतका लानर्)  
२.१ ब्यार्   िटा १  Standared size, branded   

२.२ पररर्यपर िटा १    

२.३ छाता िटा १    

२.४ डाईरी  िटा १ 
Official,Standared size, 

branded  

 

३ स्टेसनरी  

३.१ सादा फाइल  दितन  ८ 
Official,Standared size, 

branded  

 

३.२ इन्डेक्स फाइल िटा  20 
Official,Standared size, 

branded  

 

३.३  फाइल राख्न ेसानो होल्डर  िटा  १ 
Official,Standared size, 

branded  

 

३.४ रजिस्टर नं .३ ,४,५,६ (20 each size) िटा  ८ 
Official,Standared size, 

branded  

 

३.५ A4 पेपर  ररम  १० ८० gm   

३.६ सादा पेन  दितन  २ राम्रो खालको   

३.७ िेल पेन  दितन  १२ राम्रो खालको   

३.८ पेजन्सल  दितन  २ राम्रो खालको   

३.९ ग्लजुस्टक (सानो, मध्यम र ठुलो( िटा  ६ राम्रो खालको   

३.१० पंजरं्र् मेनसन (मध्यम ( िटा  १ राम्रो खालको   

३.११ जस्टि वपन (सानो, मध्यम( िटा  २ राम्रो खालको   

३.१२  Binding टेप  )मध्यम(  िटा  ५ राम्रो खालको   

३.१३ स्टेप्लर (सानो, मध्यम( िटा  २ राम्रो खालको   

३.१४ टेम्पोररी माकत र  दितन  २ राम्रो खालको   

३.१५ पमातनेन्ट माकत र  दितन  २ राम्रो खालको   

४ कोठाको  ब्यबस्थापन  

४.१ कापेट (प्लाजस्टक लेनमनेटेड( नमटर  १० प्लाजस्टक लेनमनेटेड  
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४.२ पदात (सािारर्( नमटर  ८ सािारर् कपडा सतुीको   

४.३ तौनलया  िटा  १ २ x ४ वफट   

४.४ र्प्पल  िोर  १    

४.५ 
डोरम्याट (कालो प्लाजस्टकको 
नबर्नबर्मा प्िाल भएको( 

िटा  १ Oficial Standred size, branded  

 

४.६ तन्ना   िटा  २ As made of  cotton 5ft*7ft  

५ मेनसनरी  तथा इलेक्िोननक सामान   

५.१ Electric boiller(Hot and cold water) 

with dispenser  
िटा  १ कजम्तमा १ नलटर भएको   

५.२ Hot water bag (electric) pieces २ Oficial Standred size, branded   

 ५.३ Room heater( gas/ electric) pices १ 
Electric Helogen Room Heater 

1200W ISO certified 

 

५.४ ल्यापटप  िटा १ 
I3, DELL/HP/LENEVO or 

equivalent 

 

५.५ वप्रन्टर )आिश्यकतानसुार(  िटा १   
 

६ औषनि तथा औषनििन्य सामान  

६.१ Examination Bed  pieces १ 

Lenth 180 cm, Hight 

75cm & Width 55cm 

, metallic 

 

 ६.२ Foot step  pieces १ 

53cmx53cm, 2 Step 

(Step size 26 cm ), 

Metalic 

 

६.३ Pillow pieces १ 
Lenth 70cm & Width 

40cm Synthetic 

 

६.४ 
Adult BP set (stethoscope and 

sphygmomanometer (Digital) 
set १ 

SS metal, 

Rubber,Adult Size 

 

६.५ 
Pediatric BP set (stethoscope and 

sphygmomanometer ) (Digital) 
set १ 

SS metal, 

Rubber,Pediatri Size 

 

६.६ Thermometer (Digital) pieces १ 
Digital With Plastic 

cover & Normal Size 

 

६.७ ENT Examination set  set  १   
 

६.७.१ Tuning fork  pieces १    

६.७.२   Portable Torch light  pieces १    

६.७.३  Nasal Speculum (Small,Medium,Large) pieces ३    

६.७.४ Tongue depressor (metal) pieces २    

६.७.५ Foreign body remover hook (Ear)  pieces १   

६.७.६ Crocodile forceps  )Nose(   pieces १   

६.७.७ Syringe 50 ml (Glass) pieces २    

६.७.८ Syringe 100 ml ( Glass) pieces २    

६.८ wrapper (1 meter) meter  ४    

६.९ cotton (२०० gm) roll ४   
 

६.१०   Bandage थान  ८   
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६.११ 
wrapper (1 meter) for dressing set (2pcs in 1 

set) 
pieces ४ 

pure cotton (green 

color) 

 

६.१२ Strecture pieces १   
 

६.१३ Weight Machine   pieces १ Branded  
 

६.१४  Height scale pieces १   
 

६.१५ MUAC(Adult) Tape pieces २   
 

६.१६ MUAC(Pediatric) Tape pieces २   
 

६.१७ S chart (visual acuity chart) pieces १ 
Laminated, standred  

size 

 

६.१८  
Tooth extraction set (Upper and lower12 

forcep)-12 with mirror  
set १   

 

६.१९  Dressing set  set २ 

SS Metal, Small size 

Standard equipments 

as below item 

 

६.१९.१ Tooth Dissecting Forcep (155mm) pices २ Do  

६.१९.२ Non tooth Dissecting Forcep  pices २    

६.१९.३ suture cutting scissors, 140 mm pices २ Do  

६.१९.४ Artery Forcep (Straigth 140 cm) pices ४ Do  

६.१९.५  Kidney Tray-1 (400mm) pices २ Do  

६.१९.६ Bowel(180 ml) pices २ Do  

६.१९.७ wrapper(1 meter) meter ८ 
pure cotton (green 

color) 

 

६.१९.८ Eye Towel-1(1/2 meter) meter २ 
pure cotton (green 

color) 

 

६.20 Autoclave ( Electric  Small) pices १   
 

 ६.२१ Autoclave drum pices १ 

Electrical  SS  Metal 

12"x12"  size, CE 

cerified 

 

 ६.२२ Cheatle forcep with jar pices १ SS Metal, Small size  
 

६.२३ sanitary Pad (कटनको wings िाला(१x २०  catoon १   
 

 ६.२४ I/V Stand  pices १ 
SS metal Normal size 

Double Instrument 

 

६.२५ I/V set, िटा  १०   
 

६.२६ Cannula 18  िटा  ५   
 

६.२७ Cannula  20 िटा  १०   
 

 ६.२८ 
Coded plastic buckets of 20 lt( green,blue and 

red) 
िटा  ४ 

20 lt capacity in  

green, blue and red 
colour 

 

 ६.२९ 
Protective 24hloram (gloves, apron, goggles, 

boot, mask, cap,) 
िटा  ४ Normal Midium Size 

 

 ६.३० Bata  for preparing 0.5% chlorine solution िटा  १ Normal Size 
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६.३१ Tops Gloves नडब्बा  १५    

६.३२ Tab Paracetamol Strip  ९५ GMP certified  
 

६.३३ Tab. Flexon Strip  ५० GMP certified   

६.३४ Syp. Tricaine MPS piece ५० GMP certified   

६.३५ Antiseptic (Betadine, Detol) (४०० ml) bottle १० GMP certified  
 

६.३६ Cap/TabAmoxicillin(५००mg)(१x१०)  Strip  ५० GMP certified  
 

६.३७ Cap/Tabciprofloxacin(५००mg)(१x१०) Strip  ५० GMP certified  
 

६.३८ Tab. Azithromycin (५००mg)(१x१०)  Strip  ३० GMP certified  
 

६.३९ Tab Albendazol (४००mg)(१x१०) Strip  ३० GMP certified  
 

६.४० Tab Metronidazole (४००mg)(१x१०) Strip  ३० GMP certified  
 

६.४१ Lotion Calamine  bottle २५० GMP certified   

६.४२  Tab. Avil (२५mg)(१x१०) strip  १ GMP certified  
 

६.४३  Tab. Cetrizine (१०mg)(१x१०) Strip  १० GMP certified  
 

६.४४ Inj. R/L, pint ३० GMP certified  
 

६.४५ Inj. Esomeprazole (40 mg) Vial  ४ GMP certified  
 

६.४६ Inj. Ranitidine  Amp ४ GMP certified  
 

६.४७ Inj. N/S, pint ३० GMP certified  
 

६.४८ Inj. 5%  Dextrose,  Pint ३० GMP certified  
 

६.४९ Inj.10%  Dextrose,  Pint ३० GMP certified  
 

६.५० Inj. 25% Dextrose,  piece ५ GMP certified   

६.५१ Syringe 50 ml piece २ GMP certified  
 

६.५२ Eye  and Ear Oint/applicant Chloramphenicol  piece ५०० GMP certified  
 

६.५३ 
Drop Cipro Eye and Ear (antibiotic) piece २५० GMP certified  

 

६.५४ Inj Hydrocortisone  200mg २ GMP certified   

६.५५ Inj Dexamethasone  16 mg २ GMP certified   

६.५६ Inj.Chlorpheniramine maleate  25mg २ GMP certified   

६.५७ Surgical Gloves  Pair  ५००   

७ सरु्ना जशक्षा तथा संर्ारका लानर् आिश्यक सामाग्रीहरु  
७.१ 

 

 

७.२ 

IEC/BCC/Health promotion 

corner 

 

Anatomical Chart of 

Reproductive 5/4 

 

  

सेट  १  

सम्बजन्ित स्िास््य कायातलयिाट 
व्यबस्था हनुे (स्िास््य 
आपूनततकेन्र र राविय स्िास््य, 
जशक्षा तथा सरु्ना केन्रसँर् 
समन्िय र्रर) 
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अनसूुर्ी-३ 

सामदुावयक स्िास््य ईकाइ / शहरी स्िास््य ईकाइ भिनको टाईप नडिाईन  

 

  



आनथतक िषत २०७७/७८ मा स्थाननय तहमा विननयोजित सशतत अनदुानको बावषतक कायतक्रम कायातन्ियन मार्तदशतन  

सामाजिक विकास मन्रालय बार्मती प्रदेश   28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

खण्ड ख---जशक्षा, यिुा तथा खेलकुद 
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 १.माध्यनमक तहमा शून्य दरबन्दी भएका सामदुावयक माध्यनमक विद्यालयमा अंग्रिेी/ र्जर्त/विज्ञान जशक्षकका 
लानर् जशक्षर् सहयोर् अनदुान 

 
PLMBIS 

Code 
खर्त शीषतक लक्ष्य इकाई विननयोजित रकम (रू. हिारमा) समय अिनि (र्ौमनसक) 

 २६३१२ २६२ विद्यालय 122616 पवहलो, दोस्रो र तेस्रो 
शीषतक वििरर् 

उद्देश्य माध्यनमक तहमा शून्य दरबन्दी भएका माध्यनमक विद्यालयहरुमा अङ्ग्ग्रिेी िा र्जर्त िा विज्ञान 
विषयका जशक्षक ननयजुि र्री शैजक्षक र्रु्स्तर अनभिृवद्धमा टेिा परु् याउन ु 

सञ्चालन प्रवक्रया • माध्यनमक तहमा शून्य दरबन्दी भएका विद्यालयले अंग्रेिी, र्जर्त िा विज्ञान विषय मध्ये कुनै एक 
विषयमा करार जशक्षक ननयजुि र्दातको प्रवक्रया अिलम्बन र्री जशक्षक ननयिु र्नुत पने  

• विद्यालयले ननि जशक्षकको हाजिरी प्रमाजर्त सवहत जशक्षर् नसकाइ सहयोर् अनदुानको लानर् मार् 
फाराम भरी स्थानीय तहमा पेश र्ने 

• जशक्षर् नसकाइ अनदुान कोटामा ननयिु करार जशक्षकले माध्यनमक तह ततृीय शे्रर्ीको जशक्षकले 
पाउने शरुु तलब बराबरको रकम ननयजुि भई हाजिर भएको नमनतदेजख पाउने र्री हनु आउने रकम 
अन्य जशक्षकले भिुानी पाउने प्रवक्रया/समय अनसुार नै ननकासा र्ने 

• अनरु्मन तथा प्रनतिेदन 

• देहाय बमोजिमका विद्यालयलाई प्रनत विद्यालय रू. ४,६८,०००/- का दरले जशक्षर् नसकाइ सहयोर् 
अनदुान सम्बजन्ित स्थानीय तहलाई वििीय हस्तान्तरर् भएको : 

क्र.सं
. 

जिल्ला विद्यालयको नाम स्थानीय तह 

१ रामेछाप सरस्िती मा.वि., वप्रती उमाकुण्ड र्ा.पा -5 

२ रामेछाप कास्थेम मा.वि., भिुी उमाकुण्ड र्ा.पा -7 

३ रामेछाप नभमेश्वर मा.वि., रामपरु रामेछाप न.पा -5 

४ रामेछाप पटनादेिी मा.वि., भालखुोप रामेछाप न.पा -7 

५ रामेछाप अन्तरातविय यिुािषत मा.वि.   दोरम्बा र्ा.पा -7 

६ रामेछाप खारपानी मा.वि.   दोरम्बा र्ा.पा -4 

७ रामेछाप मा.वि., मन्दर मेलर्ौर सनुापती र्ा.पा -2 

८ रामेछाप अग्लेश्वर मा.वि., ददनमपोखरी सनुापती र्ा.पा -2 

९ रामेछाप कृष्र् मा.वि., डोग्मा सनुापती र्ा.पा -3 
१० रामेछाप िनिार्तृ मा.वि., खोट्पस्िाँरा सनुापती र्ा.पा -3 
११ रामेछाप िलदेिी मा.वि., खननयापानी सनुापती र्ा.पा -5 

१२ रामेछाप ज्योती मा.वि., र्ाल्पा खाडँादेिी र्ा.पा -7 

१३ रामेछाप सेतीदेिी मा.वि., र्रु्रेु र्ोकुलरं्र्ा र्ा.पा -1 
१४ रामेछाप बौद्ध मा.वि., विस्ली मन्थली न.पा -14 

१५ रामेछाप हररनसवद्ध मा.वि., र्नखु मन्थली न.पा -10 

१६ रामेछाप कानलका मा.वि., भलिुािोर मन्थली न.पा -6 
१७ रामेछाप हररनसवद्ध मा.वि., फुलासी मन्थली न.पा -14 

१८ रामेछाप अरूर्ोदय मा.वि., सैप ु नलख ुतामाकोशी र्ा.पा. -2 

१९ रामेछाप बालज्योती मा.वि., नतल्पङु नलख ुतामाकोशी र्ा.पा. -7 
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२० िाददङ दोङदेनदेिी मा.वि. रूिी भ्याली र्ा.पा. -2 

२१ िाददङ च्याम्रादेिी मा.वि. रूिी भ्याली र्ा.पा. -3 
२२ िाददङ जशंर्लादेिी मा.वि. खनीयाबास र्ा.पा. -1 
२३ िाददङ झारलाङ मा.वि. खनीयाबास र्ा.पा. -2 

२४ िाददङ िृरे्त मा.वि. खनीयाबास र्ा.पा. -3 
२५ िाददङ बेन्दीदेिी मा.वि. खनीयाबास र्ा.पा. -2 

२६ िाददङ पासाङर्ोकमहादेि मा.वि. रं्र्ािमनुा र्ा.पा. -2 

२७ िाददङ जशिालय मा.वि. रं्र्ािमनुा र्ा.पा. -6 
२८ िाददङ बसेरी मा.वि. रं्र्ािमनुा र्ा.पा. -6 
२९ िाददङ महेन्रोदय मा.वि. नरपरुा सनु्दरी र्ा.पा. -3 
३० िाददङ मंर्लादेिी मा.वि. नेरािती डििोङ र्ा -1 
३१ िाददङ शंखादेिी मा.वि. नीलकण्ठ न.पा. -1 
३२ िाददङ सनुौलोभैरिी मा.वि. नीलकण्ठ न.पा. -7 

३३ िाददङ तमैरातमाटे मा.वि. नीलकण्ठ न.पा. -14 

३४ िाददङ बालमजन्दर मा.वि. नीलकण्ठ न.पा. -3 
३५ िाददङ रै्रीर्ाउँ मा.वि. नीलकण्ठ न.पा. -4 

३६ िाददङ पाल्पासामरीभञ्ज्याङ मा.वि. नीलकण्ठ न.पा. -9 

३७ िाददङ कुमारीदेिी मा.वि. नीलकण्ठ न.पा. -10 

३८ िाददङ मन्िशु्री मा.वि.  नीलकण्ठ न.पा. -11 
३९ िाददङ िरवपपल मा.वि. नीलकण्ठ न.पा. -11 
४० िाददङ पञ् र्कन्या मा.वि. नीलकण्ठ न.पा. -13 
४१ िाददङ मनरूपी मा.वि. नीलकण्ठ न.पा. -13 
४२ िाददङ रघ ुमा.वि. नीलकण्ठ न.पा. -6 
४३ िाददङ ठुलोर्ौर मा.वि. ज्िालामखुी र्ा.पा. -2 

४४ िाददङ अन्नपूर्त मा.वि. ज्िालामखुी र्ा.पा. -5 

४५ िाददङ बालादेिी मा.वि. ज्िालामखुी र्ा.पा. -5 

४६ िाददङ नलाङ मा.वि. नसद्धलेक र्ा.पा. -1 
४७ िाददङ नलाङपात्ले मा.वि. नसद्धलेक र्ा.पा. -2 

४८ िाददङ पञ् र्मखुी मा.वि. नसद्धलेक र्ा.पा. -3 
४९ िाददङ सनु्दरी मा.वि. नसद्धलेक र्ा.पा. -6 
५० िाददङ हकत परु मा.वि. बेननघाट रोराङ्ग र्ा.पा. -4 

५१ िाददङ र्न्रोदय मा.वि. बेननघाट रोराङ्ग र्ा.पा. -5 

५२ िाददङ पञ् र्कन्या मा.वि. बेननघाट रोराङ्ग र्ा.पा. -6 
५३ िाददङ राविय मा.वि. बेननघाट रोराङ्ग र्ा.पा. -10 

५४ िाददङ भानभुि मा.वि. र्िरुी र्ा.पा. -6 
५५ िाददङ वपण्डेश्वरी मा.वि. र्िरुी र्ा.पा. -4 

५६ िाददङ अमान्तादेिी मा.वि. र्ल्छी र्ा.पा. -5 

५७ िाददङ नललाकाली मा.वि. थाके्र र्ा.पा. -2 
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५८ िाददङ अमतख ुमा.वि. थाके्र र्ा.पा. -3 
५९ िाददङ नलनतमहांकाल मा.वि. थाके्र र्ा.पा. -4 

६० िाददङ आदशत मा.वि. थाके्र र्ा.पा. -5 

६१ िाददङ सेतीदेिी मा.वि. थाके्र र्ा.पा. -6 
६२ िाददङ केिलपरु हररहर भोिकुमारी मा.वि. थाके्र र्ा.पा. -10 

६३ िाददङ महाकाली वकसान मा.वि.  िनुीबेसी न.पा -1 
६४ िाददङ महेन्रोदय मा.वि.  िनुीबेसी न.पा -1 
६५ मकिानपरु सरस्िती मा.वि., देउखेल आग्रा थाहा न.पा.  
६६ मकिानपरु भकुृटी मा.वि., र्रुरयामाई हेटौँडा उपमहानर्रपानलका -14 

६७ मकिानपरु कानलका मा.वि., नियाल बकैया र्ा.पा. -2 

६८ मकिानपरु िनिार्तृ मा.वि., जशखरपरु बकैया र्ा.पा. -8 

६९ मकिानपरु प्रभात मा.वि., श्रीपरु बकैया र्ा.पा. -5 

७० मकिानपरु पञ्चकन्या मा.वि., कुलेखानी इन्रसरोिर र्ा.पा. -2 

७१ मकिानपरु कानलका मा.वि., फाखेल इन्रसरोिर र्ा.पा. -4 

७२ मकिानपरु कमलादेिी मा.वि., छ्याङदङु कैलास र्ा.पा. 
७३ मकिानपरु िंशर्ोपाल मा.वि. कुलेदमार मकिानपरुर्ढी र्ा.पा. 
७४ दोलखा खारे मा.वि.  र्ौरीशंकर र्ा.पा. 
७५ दोलखा वहमिती मा.वि.  र्ौरीशंकर र्ा.पा. 
७६ दोलखा बालोदय मा.वि.  कानलन्र्ोक र्ा.पा. 
७७ दोलखा मार्ापौिा मा.वि.  शैलङु र्ा.पा. 
७८ दोलखा देिनलङ्गेश्वर मा.वि.  विर् ुर्ा.पा. 
७९ दोलखा र्पेु्तश्वर मा.वि.  तामाकोशी र्ा.पा. 
८० दोलखा िकेु मा.वि.  मेलङु र्ा.पा. 
८१ दोलखा भीम मा.वि.  मेलङु र्ा.पा. 
८२ दोलखा भमुेस्थान मा.वि.  मेलङु र्ा.पा. 
८३ दोलखा विष्र् ुमा.वि.  बैतेश्वर र्ा.पा. 
८४ दोलखा कानलका मा.वि.  जिरी न.पा. 
८५ दोलखा कानलदेिी मा.वि.  जिरी न.पा. 
८६ भिपरु र्रे्श मा.वि. नर्देश मध्यपरुनथमी न.पा. 
८७ भिपरु र्रे्श मा.वि. भिातर्ो भिपरु न.पा. 
८८ भिपरु कुलमाया भर्िती मा.वि.  सूयतिननायक न.पा. 
८९ भिपरु बाजल्मकेश्वर मा.वि.  र्ाँर्नुारायर् न.पा. 
९० जर्तिन राविय मा.वि., र्दातस  इच्छाकामना र्ा.पा. -7 

९१ जर्तिन रािवय मा.वि. हािीिाड इच्छाकामना र्ा.पा. -1 
९२ जर्तिन ज्ञानज्योती मा.वि., ढंुग्रे इच्छाकामना र्ा.पा. -1 
९३ जर्तिन मा.वि. रेडक्रसग्राम कालवका न.पा. -1 
९४ जर्तिन राविय मा.वि., मिबाड कालवका न.पा. -6 
९५ जर्तिन िमनुापरु मा.वि. कालवका न.पा. -5 
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९६ जर्तिन माििपरु मा.वि.  कालवका न.पा. -15 

९७ जर्तिन थाकलटार मा.वि., थाकलटार राप्ती न.पा. -1 
९८ जर्तिन र्रे्श मा.वि., यौरालीटार राप्ती न.पा. -3 
९९ जर्तिन महादेिटार मा.वि.  राप्ती न.पा. -5 

१०० जर्तिन खैरेनी मा.वि.  माडी नर्रपानलका -1 
१०१ जर्तिन कृष्र्नर्र मा.वि.  माडी नर्रपानलका -8 

१०२ जर्तिन ददिाकर स्मनृत मा.वि.  माडी नर्रपानलका 
१०३ जर्तिन राविय मा.वि., तोरीखेत भरतपरु महानर्रपानलका -5 

१०४ जर्तिन मोहन मा.वि.  भरतपरु महानर्रपानलका -10 

१०५ जर्तिन र्ौरनर्ञ्ज मा.वि.  भरतपरु महानर्रपानलका -8 

१०६ जर्तिन मा.वि. बारघरे भरतपरु महानर्रपानलका -4 

१०७ जर्तिन मा.वि. शोसी भरतपरु महानर्रपानलका -25 

१०८ जर्तिन मा.वि. इन्रपरुी भरतपरु महानर्रपानलका -6 
१०९ जर्तिन मा.वि. शजशनर्र भरतपरु महानर्रपानलका -18 

११० जर्तिन पञ्चकन्या मा.वि., जिरौना रत्ननर्र नर्रपानलका -11 
१११ जर्तिन बकुल्लर मा.वि.  रत्ननर्र नर्रपानलका -1 
११२ जर्तिन मा.वि. कपरखोरी रत्ननर्र नर्रपानलका -9 

११३ जर्तिन मा.वि.  जर्रसारी रत्ननर्र नर्रपानलका -8 

११४ जर्तिन द्वाररकादास मा.वि.  रत्ननर्र नर्रपानलका -14 

११५ जर्तिन भरकाली मा.वि., हािीर्ाडे रत्ननर्र नर्रपानलका -16 
११६ नसन्िपुाल्र्ोक कमलादेिी मा.वि.   इन्रािती र्ा.पा. -6 
११७ नसन्िपुाल्र्ोक सेतीदेिी मा.वि.  इन्रािती र्ा.पा. -11 
११८ नसन्िपुाल्र्ोक नसंहमनत मा.वि.   इन्रािती र्ा.पा. -3 
११९ नसन्िपुाल्र्ोक ठूलोथकनी मा.वि.   मेलम्र्ी न.पा. -4 

१२० नसन्िपुाल्र्ोक बतासे मा.वि.   मेलम्र्ी न.पा. -6 
१२१ नसन्िपुाल्र्ोक सात कन्या मा.वि.   मेलम्र्ी न.पा. -9 

१२२ नसन्िपुाल्र्ोक महाकाली मा.वि.   मेलम्र्ी न.पा. -12 

१२३ नसन्िपुाल्र्ोक कानलका रे्तन मा.वि.   मेलम्र्ी न.पा. -13 
१२४ नसन्िपुाल्र्ोक नभमसेन मा.वि.   भोटेकोशी र्ा.पा. -5 

१२५ नसन्िपुाल्र्ोक मानमतङ मा.वि.   भोटेकोशी र्ा.पा. -5 

१२६ नसन्िपुाल्र्ोक िनेश्वरी मा.वि.   भोटेकोशी र्ा.पा. -5 

१२७ नसन्िपुाल्र्ोक उग्रर्ण्डी मा.वि.   भोटेकोशी र्ा.पा. -1 
१२८ नसन्िपुाल्र्ोक कारे्श्वरी मा.वि.   नरपरुासनु्दरी र्ा.पा. -1 
१२९ नसन्िपुाल्र्ोक राम मा.वि.   नरपरुासनु्दरी र्ा.पा. -2 

१३० नसन्िपुाल्र्ोक कानलदेिी मा.वि.   र्ौतारा साँर्ार्ोकर्ढी न.पा. -4 

१३१ नसन्िपुाल्र्ोक कुण्डला मा.वि.   र्ौतारा साँर्ार्ोकर्ढी न.पा. -13 
१३२ नसन्िपुाल्र्ोक दजक्षर्काली मा.वि.   र्ौतारा साँर्ार्ोकर्ढी न.पा. -3 
१३३ नसन्िपुाल्र्ोक इन्रािती मा.वि.   र्ौतारा साँर्ार्ोकर्ढी न.पा. -11 
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१३४ नसन्िपुाल्र्ोक रामदेिी मा.वि.   र्ौतारा साँर्ार्ोकर्ढी न.पा. -10 

१३५ नसन्िपुाल्र्ोक सकुुटे मा.वि.   र्ौतारा साँर्ार्ोकर्ढी न.पा. -10 

१३६ नसन्िपुाल्र्ोक रामेश्वर मा.वि.   िरु्ल र्ा.पा. -5 

१३७ नसन्िपुाल्र्ोक िनकालीदेिी मा.वि.   िरु्ल र्ा.पा. -6 
१३८ नसन्िपुाल्र्ोक सेतीदेिी मा.वि.   िरु्ल र्ा.पा. -3 
१३९ नसन्िपुाल्र्ोक नभमसेन मा.वि.   िरु्ल र्ा.पा. -2 

१४० नसन्िपुाल्र्ोक बलेफी मा.वि.   बलेफी र्ा.पा. -5 

१४१ नसन्िपुाल्र्ोक भीमसेन मा.वि.   बलेफी र्ा.पा. -3 
१४२ नसन्िपुाल्र्ोक सरस्िती मा.वि.   बलेफी र्ा.पा. -7 

१४३ नसन्िपुाल्र्ोक सेतीदेिी मा.वि.   बलेफी र्ा.पा. -4 

१४४ नसन्िपुाल्र्ोक र्जण्डका मा.वि.   पाँर्पोखरी थाङ्ग्पाल र्ा.पा. -2 

१४५ नसन्िपुाल्र्ोक भोताञदेिी मा.वि.   पाँर्पोखरी थाङ्ग्पाल र्ा.पा. -3 
१४६ नसन्िपुाल्र्ोक सातकन्या मा.वि.   पाँर्पोखरी थाङ्ग्पाल र्ा.पा. -5 

१४७ नसन्िपुाल्र्ोक भोटेनाम्लाञ मा.वि.   पाँर्पोखरी थाङ्ग्पाल र्ा.पा. -7 

१४८ नसन्िपुाल्र्ोक जघच्रे्त उनसदमु मा.वि.   नलसंखपुाखर र्ा.पा. -3 
१४९ नसन्िपुाल्र्ोक सम्पदा मा.वि.   नलसंखपुाखर र्ा.पा. -5 

१५० नसन्िपुाल्र्ोक देिी मा.वि.   नलसंखपुाखर र्ा.पा. -6 
१५१ नसन्िपुाल्र्ोक सिोदय मा.वि.   हेलम्ब ुर्ा.पा. -5 

१५२ नसन्िपुाल्र्ोक पाल्र्ोक मा.वि.   हेलम्ब ुर्ा.पा. -3 
१५३ नसन्िपुाल्र्ोक नबुुतनलङ्मननर्ौर मा.वि.   हेलम्ब ुर्ा.पा. -2 

१५४ नसन्िपुाल्र्ोक िनिार्तृी मा.वि.   सनुकोशी र्ा.पा. -3 
१५५ नसन्िलुी महाकाली मा.वि., पोटीखाङसाङ वफक्कल र्ा.पा.  
१५६ नसन्िलुी िनिार्तृी मा.वि., ढोडेनी वफक्कल र्ा.पा.  
१५७ नसन्िलुी मा.वि. र्ण्डीभञ्ज्याङ्ग, समु्नामसनु्तले वफक्कल र्ा.पा.  
१५८ नसन्िलुी मा.वि. शोखनुडवहटार वफक्कल र्ा.पा. 
१५९ नसन्िलुी िनिार्नृत मा.वि., कोर्टी दिुौली न.पा.  
१६० नसन्िलुी मा.वि. सरु्ारे दिुौली न.पा.  
१६१ नसन्िलुी मा.वि. िाँसिोटे दिुौली न.पा.  
१६२ नसन्िलुी मा.वि. पात्लेभञ्ज्याङ्ग दिुौली न.पा.  
१६३ नसन्िलुी मा.वि. पर्रुखी दिुौली न.पा.  
१६४ नसन्िलुी कमला मा.वि.िनसरी दिुौली न.पा.  
१६५ नसन्िलुी अरुर्ोदय मा.वि., राताटार दिुौली न.पा.  
१६६ नसन्िलुी राविय मा.वि., कालापानी दिुौली न.पा.  
१६७ नसन्िलुी भान ुमा.वि., रतनपरु दिुौली न.पा. 
१६८ नसन्िलुी मा.वि. िाजङ्ग्ग्रङफेदी नतनपाटन र्ा.पा.  
१६९ नसन्िलुी िनसेिा मा.वि., ररटे्ठ नतनपाटन र्ा.पा.  
१७० नसन्िलुी मा.वि. हनलडाँडा नतनपाटन र्ा.पा.  
१७१ नसन्िलुी मा.वि. महभीर नतनपाटन र्ा.पा.  



आनथतक िषत २०७७/७८ मा स्थाननय तहमा विननयोजित सशतत अनदुानको बावषतक कायतक्रम कायातन्ियन मार्तदशतन  

सामाजिक विकास मन्रालय बार्मती प्रदेश   34 

 

शीषतक वििरर् 

१७२ नसन्िलुी सरस्िती मा.वि., वहलेपानी साखािोर नतनपाटन र्ा.पा.  
१७३ नसन्िलुी पाटनदेिी मा.वि. कोटर्ाउँ नतनपाटन र्ा.पा.  
१७४ नसन्िलुी मा.वि. ितासे आपँटार नतनपाटन र्ा.पा.  
१७५ नसन्िलुी मा.वि. सान्िाने, िरायोटार नतनपाटन र्ा.पा. 
१७६ नसन्िलुी मा.वि. जशशाबोट नतनपाटन र्ा.पा. 
१७७ नसन्िलुी मा.वि. र्ौररखानी नतनपाटन र्ा.पा. 
१७८ नसन्िलुी ित्सला मा.वि., ददङददङवकराँते र्ोलन्िोर र्ा.पा. 
१७९ नसन्िलुी निज्योनत बवहरा मा.वि., िसेदमार कमलामाई न.पा. 
१८० नसन्िलुी मा.वि. नतनपाटन, बाझे कमलामाई न.पा. 
१८१ नसन्िलुी मा.वि.  जर्लाउनेडाँडा, भीरर्ाउँ कमलामाई न.पा. 
१८२ नसन्िलुी िनिार्नृत मा.वि., टङ्ग्ग्सार कमलामाई न.पा. 
१८३ नसन्िलुी कानलका मा.वि., पल्लो रामपरु कमलामाई न.पा.  
१८४ नसन्िलुी पञ्चकन्या मा.वि., कँुडुले कमलामाई न.पा. 
१८५ नसन्िलुी बरुरे्श्वर मा.वि., िरुर्नसस्नेरी मररर् र्ा.पा. 
१८६ नसन्िलुी मा.वि. काजिके मररर् र्ा.पा. 
१८७ नसन्िलुी मा.वि. ठुलीदमार मररर् र्ा.पा. 
१८८ नसन्िलुी भानभुि मा.वि., तीनकुना हररहरपरुर्ढी र्ा.पा. 
१८९ नसन्िलुी कुशेश्वर मा.वि., िप्सार हररहरपरुर्ढी र्ा.पा. 
१९० नसन्िलुी मा.वि. बोटेनी हररहरपरुर्ढी र्ा.पा. 
१९१ नसन्िलुी नसद्ध मा.वि., कोटर्ाउँ रनमते सनुकोशी र्ा.पा. 
१९२ नसन्िलुी ग्रामकाली मा.वि., अमारे सनुकोशी र्ा.पा. 
१९३ निुाकोट मंर्लादेिी मा.वि.  सूयतर्ढी र्ा.पा. -1 
१९४ निुाकोट कानलका मा.वि.  सूयतर्ढी र्ा.पा. -4 

१९५ निुाकोट र्रे्श मा.वि.  सूयतर्ढी र्ा.पा. -5 

१९६ निुाकोट नरभिुन मा.वि.  वकस्पाङ र्ा.पा. -5 

१९७ निुाकोट िल्िखुोला मा.वि.  वकस्पाङ र्ा.पा. -1 
१९८ निुाकोट साल्मे मा.वि.  वकस्पाङ र्ा.पा. -4 

१९९ निुाकोट सरस्िती मा.वि.  ककनी र्ा.पा. -5 

२०० निुाकोट राविय मा.वि.  ककनी र्ा.पा. -8 

२०१ निुाकोट रामायर्छाप मा.वि.  जशिपरुी र्ा.पा. -3 
२०२ निुाकोट िानकी मा.वि.  जशिपरुी र्ा.पा. -5 

२०३ निुाकोट कानलकादेिी मा.वि.  जशिपरुी र्ा.पा. -6 
२०४ निुाकोट ग्रानमर्देिी मा.वि.  जशिपरुी र्ा.पा. -7 

२०५ निुाकोट कुम्भेश्वर मा.वि.  जशिपरुी र्ा.पा. -7 

२०६ निुाकोट सजञ्जिनी मा.वि.  पञ्चकन्या र्ा.पा. -2 

२०७ निुाकोट कानलका मा.वि.  पञ्चकन्या र्ा.पा. -2 

२०८ निुाकोट िच्छला मा.वि.  पञ्चकन्या र्ा.पा. -5 

२०९ निुाकोट भेडािारी मा.वि.  पञ्चकन्या र्ा.पा. -5 
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२१० निुाकोट पञ्चकन्या मा.वि.  पञ्चकन्या र्ा.पा. -3 
२११ निुाकोट मंर्ला मा.वि.  पञ्चकन्या र्ा.पा. -4 

२१२ निुाकोट विरेन्र मा.वि.  विदरु न.पा. -12 

२१३ निुाकोट िच्छला मा.वि.  विदरु न.पा. -7 

२१४ निुाकोट कानलका मा.वि.  विदरु न.पा. -11 
२१५ निुाकोट पृ् िी मा.वि.  विदरु न.पा. -4 

२१६ निुाकोट सीता मा.वि.  म्यार्ङ र्ा.पा. -1 
२१७ निुाकोट देउराली मा.वि.  म्यार्ङ र्ा.पा. -3 
२१८ निुाकोट सनु्दरादेिी मा.वि.  तादी र्ा.पा. -4 

२१९ निुाकोट रालकुा मा.वि.  तादी र्ा.पा. -2 

२२० निुाकोट सनु्दरा मा.वि.  तादी र्ा.पा. -1 
२२१ निुाकोट घयाङफेदी मा.वि.  दपु्रे्श्वर र्ा.पा. -1 
२२२ निुाकोट माप्ले मा.वि.  दपु्रे्श्वर र्ा.पा. -2 

२२३ निुाकोट रुकमर्ी मा.वि.  दपु्रे्श्वर र्ा.पा. -6 
२२४ निुाकोट महादेि मा.वि.  दपु्रे्श्वर र्ा.पा. -5 

२२५ निुाकोट सरस्िती मा.वि.  दपु्रे्श्वर र्ा.पा. -2 

२२६ निुाकोट िीरेन्र मा.वि.  दपु्रे्श्वर र्ा.पा. -2 

२२७ निुाकोट वपपलडाँडा मा.वि.  तारकेश्वर र्ा.पा. -2 

२२८ निुाकोट आरुखकत  मा.वि.  बेलकोटर्ढी न.पा. -1 
२२९ निुाकोट िेलकोटभञ्ज्याङ्ग मा.वि.  बेलकोटर्ढी न.पा. -1 
२३० निुाकोट र्ण्डादेिी मा.वि.  बेलकोटर्ढी न.पा. -12 

२३१ निुाकोट मानलका मा.वि.  बेलकोटर्ढी न.पा. -6 
२३२ निुाकोट महामाया मा.वि.  बेलकोटर्ढी न.पा. -9 

२३३ निुाकोट जशलादेिी मा.वि.  बेलकोटर्ढी न.पा. -7 

२३४ निुाकोट र्ौनलरे्श्वर मा.वि.  बेलकोटर्ढी न.पा. -5 

२३५ निुाकोट पञ्चास मा.वि.  बेलकोटर्ढी न.पा. -4 

२३६ रसिुा हाकु मा.वि.   आमाछोददङमो र्ा.पा. -१ 
२३७ रसिुा ने.रा.मा.वि.   आमाछोददङमो र्ा.पा. -3 
२३८ रसिुा सेनतभमूे मा.वि.  कानलका र्ा.पा. -१ 
२३९ रसिुा नारायर् मा.वि.  नौकुण्ड र्ा.पा. -1 
२४० रसिुा र्ौतमबदु्ध मा.वि.  नौकुण्ड र्ा.पा. -3 
२४१ रसिुा र्ोसाइकुण्ड मा.वि.  नौकुण्ड र्ा.पा. -6 
२४२ काठमाडौँ कुञ्चीप्िाकल मा.वि.  तारकेश्वर न.पा. -1 
२४३ काठमाडौँ कानलकाशरर् मा.वि.  तारकेश्वर न.पा. -3 
२४४ काठमाडौँ नभमढुङ्गा मा.वि. नार्ािुतन न.पा. -8 

२४५ काठमाडौँ र्ण्डेश्वरी मा.वि.  टोखा न.पा. -2 

२४६ काठमाडौँ उग्रतारा मा.वि.  शंखरापरु न.पा. -8 

२४७ लनलतपरु कालीदेिी मा.वि., लामाटार महालक्ष्मी न.पा.  
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२४८ काभ्रपेलाञ् र्ोक भीमेश्वर मा.वि.  रोशी र्ा.पा. -११ 
२४९ काभ्रपेलाञ् र्ोक िरेु्श्वर मा.वि.  रोशी र्ा.पा. -11 
२५० काभ्रपेलाञ् र्ोक ज्ञानेश्वरी मा.वि.  पाँर्खाल न.पा. -1 
२५१ काभ्रपेलाञ् र्ोक देउराली मा.वि.  र्ौंरीदेउराली र्ा.पा.  
२५२ काभ्रपेलाञ् र्ोक देिीस्थान मा.वि.  िनुलखेल न.पा. -1 
२५३ काभ्रपेलाञ् र्ोक कालीदेिी मा.वि.  महाभारत र्ा.पा. 
२५४ काभ्रपेलाञ् र्ोक भैरि मा.वि.  महाभारत र्ा.पा. 
२५५ काभ्रपेलाञ् र्ोक सेतीदेिी मा.वि.  तेमाल र्ा.पा. -8 

२५६ काभ्रपेलाञ् र्ोक िनवहत मा.वि.  खानीखोला र्ा.पा. 
२५७ काभ्रपेलाञ् र्ोक बदु्ध मा.वि.   खानीखोला र्ा.पा. 
२५८ काभ्रपेलाञ् र्ोक िानेज्योनत मा.वि.  खानीखोला र्ा.पा. 
२५९ काभ्रपेलाञ् र्ोक शारदा मा.वि.  खानीखोला र्ा.पा. 
२६० काभ्रपेलाञ् र्ोक रत्नर्णु्डेश्वर मा.वि.  बनेपा न.पा. -2 

२६१ काभ्रपेलाञ् र्ोक र्क्रज्योती मा.वि.  बनेपा न.पा. -13 
२६२ काभ्रपेलाञ् र्ोक डेडीथमु्का मा.वि.  मण्डनदेउपरु न.पा. 

 

जिम्मेिार ननकाय सम्बजन्ित स्थानीय तह, माध्यनमक तहमा शून्य दरबन्दी भएका विद्यालय, जशक्षा विकास ननदेशनालय 
बिेट बाँडफाँट  प्रर्नलत ननयमानसुार माध्यनमक तह ततृीय शे्रर्ी जशक्षककको शरुु तलब स्केलले हनुे १२ मवहनाको 

तलब र र्ाडपित खर्त समेत 
अपेजक्षत उपलजब्ि माध्यनमक तहमा शून्य दरबन्दी भएका विद्यालयलाई जशक्षक व्यिस्थापन सहि भई र्रु्स्तरीय जशक्षा 

प्रिाहमा सहयोर् परु् याउने  

अनरु्मन र 
मूल्याङ्कन सूर्क 

• माध्यनमक तहमा शून्य दरबन्दी भएका विद्यालयको वििरर् 

• जशक्षर् नसकाइ सहयोर् अनदुानमा ननयिु र्ररएका करार जशक्षकको नामनामेसी वििरर् 

• मार् फाराम र ननकासा पर 
प्रनतिेदन प्रर्ाली र्ौमानसक रुपमा प्रनतिेदन जशक्षा विकास ननदेशनालयमा पेश र्नुतपने । 

 

२.प्रारजम्भक बालविकास कक्षाका जशक्षकहरुलाई प्रोत्साहन खर्त 
PLMBIS Code खर्त शीषतक लक्ष्य इकाई विननयोजित रकम (रू. हिारमा) समय अिनि (र्ौमनसक) 

 २६३१२ 5023 िना ६५२९९ पवहलो, दोस्रो र तेस्रो 
शीषतक वििरर् 

उद्देश्य सामदुावयक बालनबकास जशक्षकहरुको मनोबल उच्र् बनाई उनीहरुबाट प्रिाह हनुे सेिाको र्रु्स्तर 
िृवद्ध र्नुत  

सञ्चालन प्रवक्रया • सामदुावयक बालविकास कक्षा र त्यसमा ननयिु भई कायतरत बाल जशक्षकहरुको वििरर् सङ्ककलन 
र्ने 

• विद्यालय/बालविकास केन्रले कायतरत बाल जशक्षकको हाजिरी प्रमाजर्त सवहत प्रोत्साहन भिा मार् 
र्ने 

• स्थानीय तहले बाल जशक्षकहरुको पाररश्रनमक ननकासा र्दात सोही बेलामा र सोही प्रवक्रया अनसुार 
प्रनतमवहना रु. १,०००/- का दरले िावषतक १३ मवहना (र्ाडपित खर्त समेत) को प्रोत्साहन भिा 
मानसक/र्ौमानसक रुपमा ननकासा ददने  
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• सबै स्थानीय तहका जशक्षा महाशाखा/शाखाबाट २०७७ माघ मसान्तनभर आफ्नो स्थानीय तह नभर 
सामदुावयक विद्यालयमा सञ् र्ानलत प्रारजम्भक बालविकास केन्रको नाम, संख्या र बालजशक्षकको 
नामनामेसी वििरर् तयार पारी जशक्षा विकास ननदेशनालय, हेटौँडामा पेश र्ने 

• स्थानीय तह अनसुार देहाय बमोजिमको संख्यामा प्रारजम्भक बालविकास कक्षाका जशक्षकलाई जशक्षर् 
नसकाइ प्रोत्साहन खर्त वििीय हस्तान्तरर् भएको : 

क्र.सं
. 

स्थानीय तह जिल्ला 
बा.वि.के.सं

ख्या 
बिेट (रू. हिारमा) 

1 कमलामाई नर्रपानलका नसन्िलुी 69 897 
2 दिुौली नर्रपानलका नसन्िलुी 59 767 
3 र्ोलन्िोर र्ाउँपानलका नसन्िलुी 50 650 
4 घ्याङलेख र्ाउँपानलका नसन्िलुी 26 338 
5 तीनपाटन र्ाउँपानलका नसन्िलुी 63 819 
6 वफक्कल र्ाउँपानलका नसन्िलुी 38 494 
7 मररर् र्ाउँपानलका नसन्िलुी 30 390 
8 सनुकोशी र्ाउँपानलका नसन्िलुी 37 481 
9 हररहरपरुर्ढी र्ाउँपानलका नसन्िलुी 34 442 
10 मन्थली नर्रपानलका रामेछाप 75 975 
11 रामेछाप नर्रपानलका रामेछाप 59 767 
12 उमाकुण्ड र्ाउँपानलका रामेछाप 37 481 
13 खाँडादेिी र्ाउँपानलका रामेछाप 59 767 
14 र्ोकुलर्ङ्गा र्ाउँपानलका रामेछाप 35 455 
15 दोरम्बा र्ाउँपानलका रामेछाप 45 585 
16 नलख ुर्ाउँपानलका रामेछाप 32 416 
17 सनुापनत र्ाउँपानलका रामेछाप 37 481 
18 जिरी नर्रपानलका दोलखा 24 312 
19 नभमेश्वर नर्रपानलका दोलखा 45 585 
20 कानलन्र्ोक र्ाउँपानलका दोलखा 39 507 
21 र्ौरीशङ्कर र्ाउँपानलका दोलखा 36 468 
22 तामाकोशी र्ाउँपानलका दोलखा 34 442 
23 िैतेश्वर र्ाउँपानलका दोलखा 29 377 
24 मेलङु्ग र्ाउँपानलका दोलखा 35 455 
25 विर् ुर्ाउँपानलका दोलखा 29 377 
26 शैलङु्ग र्ाउँपानलका दोलखा 32 416 
27 र्ौतारा साँर्ार्ोकर्ढी न.पा. नसन्िपुाल्र्ोक 65 845 
28 मेलम्र्ी नर्रपानलका नसन्िपुाल्र्ोक 39 507 
29 िाह्रविसे नर्रपानलका नसन्िपुाल्र्ोक 23 299 
30 ईन्रािती र्ाउँपानलका नसन्िपुाल्र्ोक 44 572 
31 िरु्ल र्ाउँपानलका नसन्िपुाल्र्ोक 26 338 
32 नरपरुासनु्दरी र्ाउँपानलका नसन्िपुाल्र्ोक 25 325 
33 पाँर्पोखरी थाङपाल र्ाउँपानलका नसन्िपुाल्र्ोक 26 338 
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34 बलेफी र्ाउँपानलका नसन्िपुाल्र्ोक 27 351 
35 भोटेकोशी र्ाउँपानलका नसन्िपुाल्र्ोक 20 260 
36 नलसंखपुाखर र्ाउँपानलका नसन्िपुाल्र्ोक 24 312 
37 सनुकोशी र्ाउँपानलका नसन्िपुाल्र्ोक 36 468 
38 हेलम्ब ुर्ाउँपानलका नसन्िपुाल्र्ोक 17 221 
39 उिरर्या र्ाउँपानलका रसिुा 23 299 
40 कानलका र्ाउँपानलका रसिुा 24 312 
41 र्ोसाईंकुण्ड र्ाउँपानलका रसिुा 13 169 
42 नौकुण्ड र्ाउँपानलका रसिुा 26 338 
43 आमाछोदनु्ग्बो र्ाउँपानलका रसिुा 11 143 
44 िनुीबेंसी नर्रपानलका िाददङ्ग 33 429 
45 नीलकण्ठ नर्रपानलका िाददङ्ग 106 1378 
46 खननयाबास र्ाउँपानलका िाददङ्ग 23 299 
47 र्ङ्गािमनुा र्ाउँपानलका िाददङ्ग 45 585 
48 र्िरुी र्ाउँपानलका िाददङ्ग 33 429 
49 र्ल्छी र्ाउँपानलका िाददङ्ग 26 338 
50 ज्िालामूखी र्ाउँपानलका िाददङ्ग 47 611 
51 नरपरुासनु्दरी र्ाउँपानलका िाददङ्ग 46 598 
52 थाके्र र्ाउँपानलका िाददङ्ग 37 481 
53 नेरािती र्ाउँपानलका िाददङ्ग 28 364 
54 बेनीघाट रोराङ्ग र्ाउँपानलका िाददङ्ग 49 637 
55 रुिीभ्याली र्ाउँपानलका िाददङ्ग 18 234 
56 नसद्धलेक र्ाउँपानलका िाददङ्ग 48 624 
57 विदरु नर्रपानलका निुाकोट 70 910 
58 बेलकोटर्ढी नर्रपानलका निुाकोट 58 754 
59 ककनी र्ाउँपानलका निुाकोट 42 546 
60 वकस्पाङ र्ाउँपानलका निुाकोट 30 390 
61 तादीर्ाउँ र्ाउँपानलका निुाकोट 39 507 
62 तारकेश्वर र्ाउँपानलका निुाकोट 36 468 
63 दपु्रे्श्वर र्ाउँपानलका निुाकोट 36 468 
64 पञ्चकन्या र्ाउँपानलका निुाकोट 29 377 
65 मेघाङ र्ाउँपानलका निुाकोट 30 390 
66 नलख ुर्ाउँपानलका निुाकोट 32 416 
67 जशिपरुी र्ाउँपानलका निुाकोट 41 533 
68 सूयतर्ढी र्ाउँपानलका निुाकोट 33 429 
69 काठमाण्डौं महानर्रपानलका काठमाडौं 137 1781 
70 कारे्श्वरी-मनोहरा नर्रपानलका काठमाडौं 14 182 
71 कीनततपरु नर्रपानलका काठमाडौं 15 195 
72 र्ोकरे्श्वर नर्रपानलका काठमाडौं 18 234 
73 र्न्रानर्री नर्रपानलका काठमाडौं 27 351 
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74 टोखा नर्रपानलका काठमाडौं 11 143 
75 तारकेश्वर नर्रपानलका काठमाडौं 25 325 
76 दजक्षर्काली नर्रपानलका काठमाडौं 24 312 
77 नार्ािुतन नर्रपानलका काठमाडौं 19 247 
78 बढुाननलकण्ठ नर्रपानलका काठमाडौं 12 156 
79 शंखरापरु नर्रपानलका काठमाडौं 24 312 
80 लनलतपरु महानर्रपानलका लनलतपरु 57 741 
81 र्ोदािरी नर्रपानलका लनलतपरु 57 741 
82 महालक्ष्मी नर्रपानलका लनलतपरु 50 650 
83 कोन्ज्योसोम र्ाउँपानलका लनलतपरु 36 468 
84 बाग्मती र्ाउँपानलका लनलतपरु 60 780 
85 महाङ्काल र्ाउँपानलका लनलतपरु 43 559 
86 र्ाँर्नुारायर् नर्रपानलका भिपरु 47 611 
87 भिपरु नर्रपानलका भिपरु 43 559 
88 मध्यपरुनथमी नर्रपानलका भिपरु 26 338 
89 सूयतविनायक नर्रपानलका भिपरु 50 650 
90 िनुलखेल नर्रपानलका काभ्रपेलान्र्ोक 29 377 
91 नमोबदु्ध नर्रपानलका काभ्रपेलान्र्ोक 49 637 
92 पनौती नर्रपानलका काभ्रपेलान्र्ोक 35 455 
93 पांर्खाल नर्रपानलका काभ्रपेलान्र्ोक 32 416 
94 बनेपा नर्रपानलका काभ्रपेलान्र्ोक 38 494 
95 मण्डनदेउपरु नर्रपानलका काभ्रपेलान्र्ोक 40 520 
96 खानीखोला र्ाउँपानलका काभ्रपेलान्र्ोक 30 390 
97 र्ौंरीदेउराली र्ाउँपानलका काभ्रपेलान्र्ोक 52 676 
98 तेमाल र्ाउँपानलका काभ्रपेलान्र्ोक 45 585 
99 बेथानर्ोक र्ाउँपानलका काभ्रपेलान्र्ोक 27 351 
100 भमु्ल ुर्ाउँपानलका काभ्रपेलान्र्ोक 22 286 
101 महाभारत र्ाउँपानलका काभ्रपेलान्र्ोक 40 520 
102 रोशी र्ाउँपानलका काभ्रपेलान्र्ोक 57 741 
103 हेटौंडा उप-महानर्रपानलका मकिानपरु 95 1235 
104 थाहा नर्रपानलका मकिानपरु 62 806 
105 इन्रसरोिर र्ाउँपानलका मकिानपरु 35 455 
106 कैलाश र्ाउँपानलका मकिानपरु 63 819 
107 बकैया र्ाउँपानलका मकिानपरु 79 1027 
108 बाग्मती र्ाउँपानलका मकिानपरु 53 689 
109 नभमफेदी र्ाउँपानलका मकिानपरु 55 715 
110 मकिानपरुर्ढी र्ाउँपानलका मकिानपरु 55 715 
111 मनहरी र्ाउँपानलका मकिानपरु 40 520 
112 राजक्सराङ्ग र्ाउँपानलका मकिानपरु 62 806 
113 भरतपरु महानर्रपानलका जर्तिन 151 1963 
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114 कानलका नर्रपानलका जर्तिन 63 819 
115 खैरहनी नर्रपानलका जर्तिन 54 702 
116 माडी नर्रपानलका जर्तिन 71 923 
117 रत्ननर्र नर्रपानलका जर्तिन 59 767 
118 राप्ती नर्रपानलका जर्तिन 80 1040 
119 इच्छाकामना र्ाउँपानलका जर्तिन 83 1079 

िम्मा 5023 65299 
 

जिम्मेिार ननकाय सम्बजन्ित स्थानीय तह, बालविकास केन्र/विद्यालय, जशक्षा विकास ननदेशनालय 
बिेट बाँडफाँट  जशक्षा महाशाखा/शाखाबाट वटप्पर्ी उठान र्री प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतबाट स्िीकृत र्राई ननकासा 

ददने । 
अपेजक्षत उपलजब्ि प्रारजम्भक बाल कक्षाका जशक्षकहरुमा उत्प्ररेर्ा कायम भई बाल स्याहार र नसकाई प्रभािकारी हनुे 
अनरु्मन र 
मूल्याङ्कन सूर्क 

• सामदुावयक विद्यालयमा कायतरत बालजशक्षकको संख्या 
• विद्यालयको मार् फाराम  

• बालजशक्षकले प्रोत्साहन खर्त बझेुको भरपाई िा बाल जशक्षकको खातामा प्रोत्साहन खर्त िम्मा 
भएको भौर्रको प्रमाजर्त प्रनतनलपी िा ननकासा पर 

प्रनतिेदन प्रर्ाली स्थानीय तहले र्ौमानसक रुपमा प्रनतिेदन तयार पारी एक प्रनत जशक्षा विकास ननदेशनालयमा पठाउने  
 

३. मन्टेश्वरी  कक्षा जशक्षक व्यिस्थापन परीक्षर् अनदुान (बाह्रविसे न.पा., नसन्िपुाल्र्ोक) 
PLMBIS Code खर्त शीषतक लक्ष्य इकाई विननयोजित रकम (रू. हिारमा) समय अिनि (र्ौमनसक) 

 २६३१२ १ विद्यालय/संस्था ५००० पवहलो, दोस्रो र तेस्रो 
शीषतक वििरर् 

उद्देश्य मन्टेश् िरी विनिबाट कक्षा जशक्षर्को परीक्षर् र्री यसको प्रभािकाररता बमोजिम आर्ामी िषतहरुका लानर् 
कायतक्रम तय र्ने 

सञ्चालन प्रवक्रया • मन्टेश् िरी विनिबाट कक्षा जशक्षर् र्नत र्ाहने सामदुावयक विद्यालय/संस्थाबाट ननजश्चत उमेर समूहका 
विद्याथी संख्या, विद्यालयको िग्र्ा आददको मापदण्ड बनाएर नर्रपानलकाबाट प्रस्ताि मार् र्ने 

• प्रस्तािको आिारमा न्यूनतम मापदण्ड परेु्को विद्यालय/संस्थालाई बालबानलकाको जशक्षर् नसकाइ 
सामग्री खररद, मन्टेश् िरी कक्षा जशक्षक सञ् र्ालनका लानर् आिश्यक जशक्षक कमतर्ारीको  पाररश्रनमक, 
मन्टेश् िरी विद्यलाय भिन एिम ्कक्षाकोठा, खेलमैदान, र्मेना र्हृ, शौर्ालय व्यिस्थापनमा खर्त र्ने 
र्री सम्झौता र्रेर रकम ननकासा ददन े

• विद्यलायले साितिननक खररद ऐन तथा ननयम बमोजिम सेिा तथा सामग्री खररद एिम ् ननमातर्का 
कायतहरु र्ने 

• ननयनमत रुपमा अनरु्मन र पषृ्ठपोषर् प्रदान र्ने  

• मन्टेश् िरी विनिबाट सञ् र्ानलत विद्यालयको सबै वक्रयाकलाप समेवटएको छोटो िृिजर्र तयार र्ने 

जिम्मेिार ननकाय स्थानीय तह, विद्यालय/संस्था, सामाजिक विकास मन्रालय, जशक्षा महाशाखा 
बिेट बाँडफाँट  प्रस्तािको आिारमा स्थानीय तहको ननर्तयबाट सम्झौता र्री ननकासा ददने 
अपेजक्षत उपलजब्ि मन्टेश् िरी विनिबाट र्ररने जशक्षर् नसकाई प्रभािकारी भएको हनुे  

अनरु्मन र 
मूल्याङ्कन सूर्क 

• प्रस्ताि मार् र्ररएको सूर्ना/विज्ञापन 

• संकलन भएका प्रस्ताि 

• स्थानीय तहको ननर्तय  

• सम्झौता पर  
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• मन्टेश् िरी विनिबाट सञ् र्ालन भएको विद्यालयको सबै पक्ष समेवटएको फोटो तथा छोटो िृि जर्र 
नभनडयो  

• प्रनतिेदन 
प्रनतिेदन प्रर्ाली िावषतक प्रर्नत वििरर् तयार पारी विद्यालयको िृिजर्र सवहत सामाजिक विकास मन्रालयमा पेश र्ने  

 

४. शैलङु्ग  रङ्गशाला ननमातर्, दोलखा 
PLMBIS Code खर्त शीषतक लक्ष्य इकाई विननयोजित रकम (रू. हिारमा) समय अिनि (र्ौमनसक) 

 २६३१२ िटा १ १०००० पवहलो, दोस्रो र तेस्रो 
शीषतक वििरर् 

उद्देश्य स्थानीय तहमा खेलकुद प्रतयोनर्ताहरुको प्रिद्धतन र्नत खेल पूिातिारको विकास र्नुत । 

सञ्चालन प्रवक्रया • िग्र्ा प्रानप्तको सनुनश्चतता र्नुत 
• पूिातिार तयारीका लानर् वफल्ड सभेक्षर् र्ने 

• ड्रइङ नडिाइन र लाार्त इजस्टमेट तयार र्ने 

• साितिननक खररद ऐन र ननयमािली बमोजिमको प्रवकया अिलम्िन  र्ने  

• संझौता र्ने र ननयमानसुारको रकम ननकाशा र्ने  

• अनरु्मन तथा सपुरीिेक्षर् र्ने  

• संझौता बमोजिम कायत सम्पन्न प्रनतिेदनका आिारमा नबल भिुानी र्ने  

• सामाजिक परीक्षर्को प्रनतिेदन र कायत सम्पन्न प्रनतिेदन  सामाजिक विकास मन्रालयमा पठाउने। 

जिम्मेिार ननकाय शैलङु र्ाउँपानलका, सामजिक विकास मन्रालय  
बिेट बाँडफाँट  तोवकएर आएको बिेटलाई प्रर्नलत ननयम अनसुार खर्त लेख् ने सम्झौता अनसुार पेस्की प्रदान तथा नबल 

भिुानी र्दै िाने  

अपेजक्षत उपलजब्ि शैलङु र्ाउँपानलकामा जिल्लास्तरको रङ्गशाला ननमातर् भएको हनुे  

अनरु्मन र 
मूल्याङ्कन सूर्क 

•  ड्रइङ नडिाइन र इवष्टमेट 

• सम्झौता पर 

• कायत सम्पन्न प्रनतिेदन 

• सामाजिक परीक्षर्को प्रनतिेदन 

प्रनतिेदन प्रर्ाली र्ौमानसक तथा िावषतक प्रनतिेदन सामाजिक विकास मन्रालयमा पेश र्ने । 
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खण्ड र् -----सामाजिक विकास 
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PLMBIS Code No. ६ .२ .२ .३७८ बाल वििाह अन्त्यका लानर् समदुाय पररर्ालन कायतक्रम 

शीषतक  वििरर्  

उद्दशे्य 1. स्थानीय तहसँर्को समन्िय र सहकायतमा सम्ित 2078 सम्म िार्मती प्रदेशलाई बालवििाह मिु प्रदेश 
बनाउने अनभयानलाई सहयोर् परु् याउने । 

सञ्चालन र्नत 
सवकने कायतक्रम 

1. बाल वििाह अन्त्य सम्िन्िी स्थानीय तहको रर्नीनत ननमातर् र्नत एिम ्उि रर्नीनत कायातन्ियनका लानर् 
ननिातररत कायतक्रम संर्ालन र्नत,  

2. बाल वििाह अन्त्य र्नत विद्यालय/सामदुावयक स्तरमा बाल क्लब, यिुा क्लब िा अन्य समहु ननमातर् र्ने िा 
भएका समहुमा बानलकाहरुको सहभानर्तालाई प्रोत्साहन र्ने कायतक्रमहरु संर्ालन र्नत, 

3. बाल वििाह विरुद्ध सरकारी, रै्र सरकारी, नाीिजा संघसंस्थाहरु र पररिारसँर् समन्िय र्री बालक्लब र 
समदुायका बाल बानलकाहरुको क्षमता अनभिृवद्ध र्नत, 

4. बाल अनिकार, लैवङ्गकता, वपतसृिात्मक सोर्, यौननकता, यौन तथा प्रिनन स्िास््य तथा अनिकारका साथै 
बाल वििाहका विषयमा बालबानलका, वकशोरवकशोरी तथा परुुषहरूको सहभानर्ता तथा सरे्तना अनभिृवद्ध 
र्नत, 

5. बाल वििाह अन्त्य सम्िन्िी सूर्नामूलक श्रब्य-दृश्य विज्ञापन सामाग्री उत्पादन तथा प्रशारर्, होनडङ्ग बोडत, 
पोस्टर, पम्प्लेट, ब्रोसर िस्ता सरे्तनामलुक सामाग्री उत्पादन तथा वितरर् र्नत, 

6. बाल वििाह तथा बालबानलका मानथ हनुे वहंसाका घटनाहरुको व्यिस्थापन र्नत,  
7. बाल वििाह रोकथामका लानर् उद्दार तथा पसु्थातपना कायतको व्िस्थापन र्नत,  
8. बालमैरी पिुातिार तयार र्री सरुजक्षत िातािरर् समेतको उजर्त व्यिस्थापन र्नतका लानर् जशक्षक, कमतर्ारी 

तथा व्यिस्थापन सनमनतका पदानिकारीहरू लर्ायतलाई आिश्यक अनभमखुीकरर् प्रदान र्नत, 
9. स्थानीय तहले िालवििाह अन्त्यका लानर् प्रभािकारी ठाननएका अन्य कायतहरु र्नत। 

10.उल्लेजखत कायतक्रम संर्ालन र्दात बाल वििाह अन्त्य सम्बजन्ि प्रादेजशक रर्नीनत, २०७६ र स्थानीय तहको 
रर्नीनत भएमा सो समेत कायातन्ियन हनुे र्री र्नुतपनेछ । 

बिेट बाडँफाडँ  कायतक्रम सञ्चालनका लानर् प्रत्येक स्थानीय तहलाई रु. ३ लाखका दरले बिेट विननयोिन र्ररएको छ। प्रर्नलत 
ननयमानसुार खर्त रकम बाँडफाँड र्रर कायातलय प्रमखुबाट स्िीकृत र्राई कायतक्रम संर्ालन र्नुतपनेछ l। 

खर्त र 
लेखापरीक्षर्ः   

बाल वििाह अन्त्यको लानर् मन्रालयबाट प्राप्त भएको सशतत अनदुानको रकम खर्त र्री आय व्ययको  वििरर्को 
प्रर्नलत काननु िमोजिमको लेखा राख्नपुनेछ।कायतक्रम खर्तको आन्तररक लेखापरीक्षर् र अजन्तम लेखा परीक्षर् 
प्रर्नलत कानून बमोजिम हनुेछ। सोको प्रनतिेदन मन्रालयमा पठाउनपुनेछ ।  

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक विकास मन्रालय तथा अन्य सम्बजन्ित ननकायहरुबाट कायतक्रमको अनरु्मन तथा मलु्याङ्कन र्ररनेछ 
। 

प्रनतिेदन  बाल वििाह तथा बालबानलका विरुद्धका वहंसाका घटना व्यिस्थापन सम्िन्िी कायतक्रमहरुको प्रर्ती प्रनतिेदन 
र्ौमानसक र िावषतक रुपमा तयार र्री स्थानीय तहले सामाजिक विकास मन्रालयमा पठाउनपुनेछ ।   

 

 

PLMBIS Code No. ६ .२ .२ .३७९ अपाङ्गता भएका व्यजिहरुका लानर् समदुायमा आिाररत पनुस्थातपना 
(नस.नब.आर) सहयोर् कायतक्रम  

शीषतक  वििरर्  

उद्दशे्य 1. अपाङ्गता भएका व्यजिहरु प्रनत समाि र पररिारमा सकारात्मक िारर्ाको विकास र्ने, 
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2. अपाङ्गता भएका व्यजिहरुको सबै पक्षको विकासको लानर् स्थानीय समदुाय र विकासका साझेदार ननकायलाइत 
पररर्ालन र्दै अपाङ्गता भएका व्यजिहरुको सहभानर्ता बढाउने, 

3. अपाङ्गता हनु नददन समयमा न ैपवहर्ान, रोकथाम, न्यूननकरर् र अपाङ्गता भएका व्यजिहरुलाई जर्वकत्सकीय तथा 
अन्य सेिाद्वारा पनुस्थातपना र्ने, 

4. सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यजिलाई विनभन्न समान अिसरका सेिा (जशक्षा, स्िास््य, तानलम, सीप, नेततृ्ि 
विकास, लघ ुकिात, सहायक सामाग्री आदद) उपलब्ि र्राउने र सामाजिक तथा आनथतक सशजिकरर् र्री 
विकासको मूलप्रिाहमा ल्याउने साथै अन्य नार्ररक सरह सक्षम तथा स्िािलम्बी बनाउने ।  

कायतक्रम 
सञ्चालन प्रवक्रया 

1. अपाङ्गताको क्षेरमा काम र्ने संघ संस्थाको साझेदारीमा यो कायतक्रम संर्ालन र्नुतपनेछ । 

2. 15 ददनको म्याद राखी सूर्ना प्रकाशन र्री सम्बजन्ित संघ संस्थाहरुका लानर् प्रस्तािपर पेश र्नत आह्वान 
र्नुतपनेछ । 

3. अपाङ्गताको क्षेरमा कायत र्रेका, प्रर्नलत काननु बमोजिम प्रस्तािपर पेश र्री कायतक्रम र्नत योग्य र सम्भि 
भएसम्म सम्बजन्ित स्थानीय तहमा कायतरत नभए सम्बजन्ित जिल्लामा कायतरत संस्थाले यस कायतक्रमका लानर् 
प्रस्तािपर पेश र्नत सक्नेछन ्। 

4. प्राप्त प्रस्तािपरको उपयिु मापदण्डको आिारमा कायतक्रम संर्ालन र्ने साझेदार संस्थाको छनौट र्नुतपनेछ 
। त्यस्तो मापदण्ड र आिार सम्बजन्ित स्थानीय तहले ननिातरर् र्रेबमोजिम हनुेछ । 

5. छनौट भएको संस्थासँर् सम्बजन्ित स्थानीय तहले सम्झौता र्री उि सम्झौताको शततको अिीनमा रही 
कायतक्रम संर्ालन र्नुतपनेछ । 

नस. वि. आर. 

समन्िय तथा 
अनरु्मन सनमनत 

  प्रत्येक स्थानीय तहमा तपनसल बमोजिमको सी. बी. आर. समन्िय तथा अनरु्मन सनमनत रहनेछः 
1. सम्बजन्ित स्थानीय तहको उपप्रमखु/उपाध्यक्ष                         - संयोिक 

2. सम्बजन्ित स्थानीय तहको प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत                   - सदस्य 

3. सम्बजन्ित जिल्ला/ स्थानीय तहमा अपाङ्गताको क्षेरमा कायतरत 

     संघ/संस्थामध्येबाट संयोिकले मनोननत र्रेको 1 िना                  - सदस्य 

4. अपाङ्गता भएका व्यजिका पररिारका सदस्य मध्येबाट संयोिकले  

      मनोननत र्ने १ िना                                          - सदस्य 

5. सम्बजन्ित स्थानीय तहको मवहला तथा बालबानलका शाखा/सामाजिक  

      विकास शाखा हेने कमतर्ारी                                      - सदस्य-सजर्ि 
नस.वि.आर. 
समन्िय तथा 
अनरु्मन सनमनत 
काम, कततव्य र 
अनिकार 

(क) कायतक्रम कायातन्ियनका लानर् आिश्यक कायत क्षेरर्त शततहरु (TOR) ननमातर् र्ने, 
(ख) संघसंस्था छनौटको मापदण्ड र आिार तयार र्ने, 
(र्) सूर्ना बमोजिम प्राप्त प्रस्तािपरहरुको मूल्याङ्कन र्री संस्था छनौट र्री सम्झौताका लानर् नसफाररस र्ने, 
(घ) सम्झौता बमोजिम कायतक्रम सञ्चालन भए/नभएको अनरु्मन र्री आिश्यक पषृ्ठपोषर् र  ननदेशन ददने,   

(ङ) छनौट भएको संस्थाले सम्झौता बमोजिम कायतक्रम संर्ालन नर्रेको पाइएमा संम्झौता रद्द र्रर अको संस्था 
छनौट प्रवक्रयाका लानर् नसफाररस र्ने । तर संस्थालाई सफाइको मौका भने ददनपुनेछ । 

अनदुान रकम 
उपलव्ि 
र्राउन नहनुेः 

देहायका संस्थाहरूलाई अनदुान रकम उपलव्ि र्राउन पाइन ेछैन  :–  

(क) यस अघी स्थानीय तहबाट नलएको अनदुानको वहसाि पेश नर्रेको, 
(ख) अनरु्मनबाट कायतक्रम संतोषिनक रूपले सञ्चालन र्रेको नदेजखएको, 
(र्) दरखास्त साथ पेश र्नुतपने कार्िातहरु संलग्न नर्रेको एिम ्संस्थाको वििरर् पूर्तरुपमा उल्लेख 

   नर्रेको ।  

(घ) र्त आनथतक िषतको प्रर्नत प्रनतिेदन, लेखापरीक्षर् प्रनतिेदन पेश नर्रेको,         

(ङ) स्थानीय तहले तोकेको समयमा सम्झौता र्नत नआएको, 
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(र्) कुनै रै्र काननुी कायतमा संलग्न भई कालो सूजर्मा परेको । 

छनौट भएको 
संस्थाले 
संर्ालन र्नत 
सक्ने 
वक्रयाकलाप 

1. अपाङ्गता भएका व्यजिहरुलाई विद्यमान कानूनमा व्यिस्था भएका विनभन्न सेिा, सवुििा, अिसर बारे िानकारी ददने, 
परामशत ददने र सेिा एिं अिसर प्राप्त र्नत मद्दत र्ने,  

2. स्थानीय तहमा तानलम संर्ालन र्दात स्थानीय जशक्षक, बवुद्धजििी, समािसेिी, स्ियंसेिक लर्ायतका 
सरोकारिालाहरुसंर् समन्िय र्ने र सेिा प्राप्त र्नत पहल र्ने, 

3. अपाङ्गता भएका व्यजिहरुलाई विकास ननमातर् सम्बन्िी वक्रयाकलाप तथा साितिननक सरोकारका विषयमा समावहत 
र्नत समन्िय र्ने,  

4. अपाङ्गता भएका व्यजिहरुको अविलम्ब पवहर्ान एिं सेंिा, परामशत, पूित तयारी कक्षा संर्ालन, समावहत जशक्षा, विशेष 
जशक्षा, तानलम (रोिर्ार र व्यासावयक तानलम) स्िास््यपोर्ार सेिा, स्याहार र रेखदेख सेिा उपलब्ि र्राउन मद्दत 
र्ने र्राउने, 

5. अपाङ्गता भएका व्यजि, पररिार, स्थानीय ननकायका पदानिकारी समदुायका लानर् अपाङ्गपन ननरोि, न्यूननकरर् एिं 
उपर्ारात्मक लर्ायत सरे्तना सम्बन्िी तानलम, कायतक्रम, र्ोष्ठी, सभा, अन्ततवक्रया संर्ालन र्ने र्राउने, 

6. अपाङ्गता भएका व्यजिलाई आिश्यक पने सहायक सामाग्री उपलब्ि र्राउने, 
7. अपाङ्गता भएका व्यजिको हक अनिकारको संरक्षर् एिं प्रिद्धतन र्नत अन्य वक्रयाकलाप र्ने । 

अनदुान प्राप्त 
र्ने संस्थाको 
दावयत्ि 

अनदुान प्राप्त र्ने संस्थाले देहायको दावयत्ि बहन र्नुतपनेछ :–       

(क) प्राप्त अनदुानको वहसाि वकताब प्रर्नलत लेखा प्रर्ाली अनसुार राख्नपुनेछ, 
(ख) वििीय तथा भौनतक प्रर्नत वििरर् प्रत्येक र्ौमानसक सवकएको 7 ददननभर स्थानीय तहमा पेश 

    र्नुतपनेछ,   

(र्) आनथतक िषत समाप्त भएको नमनतले ३ मवहनानभर लेखा परीक्षर् र्री सो को एक प्रनत र त्यस उपर 

   संस्थाको प्रनतकृया सवहतको प्रनतिेदन स्थानीय तहमा पेश र्नुतपनेछ ।   
बिेट बाडँफाडँ  कायतक्रम सञ्चालनका लानर् प्रत्येक स्थानीय तह (119) लाई रु. ३ लाखका दरले बिेट विननयोिन र्ररएको छ ।  

खर्त र 
लेखापरीक्षर्ः   

1. कायतक्रम संर्ालनका लानर् उपलब्ि र्राइएको अनदुान रकम खर्त र्दात संस्थाले प्रर्नलत साितिननक खररद काननु, 
आनथतक कायतविनि काननु तथा कायतसंर्ालन ननदेजशकाको अनिनमा रही र्नुत पनेछ । 

2. संस्थाले प्रर्नलत लेखा प्रर्ाली बमोजिम पारदशी ढंर्बाट खर्तको लेखा राख्न ुपनेछ । 

3. कायतक्रमको लेखा परीक्षर् प्रर्नलत काननु बमोजिम हनुेछ । 
अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

1. नस.वि.आर समन्िय तथा अनरु्मन सनमनतले कायतक्रमको ननयनमत अनरु्मन र्नेछ । 
2. सामाजिक विकास मन्रालय तथा अन्य सम्बजन्ित ननकायहरुबाट समेत कायतक्रमको अनरु्मन तथा मलु्याङ्कन 

र्ररनेछ । 
प्रनतिेदन  कायतक्रमको प्रर्नत प्रनतिेदन र्ौमानसक र िावषतक रुपमा तयार र्री स्थानीय तहले मन्रालयमा पठाउनपुनेछ ।   

 
 

PLMBIS Code No. ६ .२ .२ .३८० बाल मैरी स्थानीय तह प्रोत्साहन कायतक्रम  

शीषतक  वििरर्  

उद्दशे्य 1. बालबानलका मानथ हनुे सबै वकनसमका शारजाररक िा माननसक वहंसा, क्षती िा दवु्यतिहार, उपेक्षा, शोषर्, 
यौन दवु्यतिहारबाट संरक्षर् र्ने,  

2. बालबानलकाको सिातवङ्गर् विकास तथा अथतपूर्त बाल सहभानर्तामा अनभबवृद्ध र्ने,  
3. बालमैरी स्थानाीय शासन प्रिद्धतनका लानर् सरोकारिाला ननकायहरुबीर् समन्िय, सहकायत र साझेदारी नीनत 

अिलव्िन र्री संस्थार्त क्षमता विकास र्री बालमैरी प्रदेश ननमातर्मा सहयोर् परु् याउने ।  
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सञ्चालन र्नत 
सवकने कायतक्रम 

1. प्रत्येक बालबानलकाहरुले पूर्त रुपमा खोप (नडवपटी, विनसिी, हेपााटाइवटस नब, वहब ३, दादरुाको मारा) र 
६ मवहना देजख ५ िषत सम्मका बालबानलकाहरुले िषतको २ पटक नभटानमन ए क्याप्सलु खिुाउने कायतक्रम 
संर्ालन र्नत,  

2. र्भतिती आमाले दक्ष स्िास््यकमीबाट सतु्केरी र्राएर नििात जशशकुो संरक्षर् र्नत,  
3. ६ मवहनासम्मको जशशलुाई आमाले अननिायत रुपमा पूर्त स्तनपान (आमाको दूिमारै खुिाउने), ५ बषत 

मनुीका सबै बालबानलकाको िन्मदतात सम्िन्िी अनभयान र्लाउन, 
4. बाल वििाह अन्त्य, ननकृष्ट प्रकारको बालश्रम तथा घरपररिार र समदुायबाट बालबानलका विरुद्ध हनुे वहंसा, 

िेर्विखन, शोषर्, दवु्यतिहार िस्ता घरेल ुवहंसा कम र्ने कायतयोिना तयार र्री कायातन्ियनमा ल्याउन, 
5. बाल संरक्षर् सम्बन्िी समदुायमा आिाररत बाल संरक्षर् प्रर्ालीलाई संर्ालनमा ल्याउन, 
6. ४ िषत सम्मका बालबानलकाहरु प्रारजम्भक बालविकास कक्षामा भनात र्नत तथा कक्षा १ को लानर् विद्यालय 

िाने उमेर समूहका शत प्रनतशत बालबानलकाहरु लाई विद्यालय भनातका लानर् अनभयान संर्ालन र्नत, 
7. औपर्ाररक जशक्षाबाट बजञ्चत बालबानलकाको लानर् अनौपर्ाररक जशक्षा प्राप्त र्ने व्यिस्था सम्िन्िी कायतक्रम 

संर्ालन र्नत, 
8. प्रत्येक विद्यालयमा छार छारा को लानर् अलर् अलर् शौर्ालयको व्यिस्था तथा प्रत्येक विद्यालयमा 

अनतररि कृयाकलाप सम्बन्िी कायतक्रम संर्ालन र्नत, 
9. स्थानीय तहको ननर्तय प्रवक्रयामा १२ देजख १८ िषत सम्मका बालबानलकाहरुको संस्थार्त सहभानर्ताको 

संयन्र विकास र्री सहभार्ी र्राउन तथा क्षमता विकास र्नत,  
10. स्थानीय तहले संर्ालन र्ने योिनामा बालबानलकाको योिना तथा कायतक्रम समेवटने कायतक्रम र्नत। 
11. स्थानीय तहको हरेक िडा र पानलकाा तहमा बालक्लब सञ्जाल र्ठन भै वक्रयाशील र्राउन ेकायतक्रम 

र्नत, 
12. स्थानीय तहले बालमैरी व्यिहार, आर्ार संवहता, विननयम, ननदेजशका तथा कायतविनिहरु तिुतमा र्री 

कायातन्ियनमा ल्याउन, 
13. स्थानीय तहमा बाल अनिकार सनमनत तथा बालमैरी स्थानीय शासन प्रिरद््धन सनमनत र्ठन तथा क्षमता 

विकास कायतक्रम र्नत, 
14. बालबानलकाका लानर् स्थानीय विकास योिना र लर्ानी योिना तिुतमा र्रर कायातन्ियनमा ल्याउन, 
15. बाल संरक्षर् कोष स्थापना तथा संर्ालन र्नत, 
16. स्थानीय तहमा बालबानलका सम्बन्िी जस्थतीपर तयारी तथा प्रकाशन र अद्यािनिक र्नत । 
17. स्थानीय तहले बालमैरी स्थानीय तहका घोषर्ाका लानर् प्रभािकारी ठाननएका अन्य कायतहरु र्नत।  

बिेट बाडँफाडँ  कायतक्रम सञ्चालनका लानर् प्रत्येक स्थानीय तहलाई ३ लाखका दरले  बिेट विननयोिन र्ररएको छ । प्रर्नलत 
ननयमानसुार खर्त रकम बाँडफाँड र्रर कायातलय प्रमखुबाट स्िीकृत र्राई मार कायतक्रम संर्ालन र्नुतपनेछ l 

खर्त र 
लेखापरीक्षर्ः   

कायतक्रमका लानर् उपलब्ि रकम प्रर्नलत काननु िमोजिम खर्त र्री सो को लेखा राख्नपुनेछ। कायतक्रम खर्तको 
आन्तररक लेखापरीक्षर् र अजन्तम लेखा परीक्षर् प्रर्नलत कानून बमोजिम हनुेछ । सोको प्रनतिेदन सामाजिक 
विकास मन्रालयमा पठाउनपुनेछ ।  

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक विकास मन्रालय तथा अन्य सम्बजन्ित ननकायहरुबाट कायतक्रमको अनरु्मन तथा मलु्याङ्कन र्ररनेछ 
। 

प्रनतिेदन  बाालमैरी प्रोत्साहन कायतक्रमको प्रर्तजा प्रनतिेदन र्ौमानसक र िावषतक रुपमा तयार र्री स्थानीय तहले 
मन्रालयमा पठाउनपुनेछ ।   
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शीषतक  वििरर्  

उद्दशे्य 1. आमा बाब ुदिैु र्मुाएका बालबानलकाको जशक्षा, स्िास््य र पोषर् को सनुनजश्चतता र्री सामाजिक संरक्षर् 
र्नुत । 

लजक्षत समूह आमा र बाब ुविवहन 18 बषत उमेर पूरा नर्रेका बालबानलका ।  
कायतक्रम 
संर्ालन प्रवक्रया 

1. आमा र बाब ुदिैुको मतृ्य ुभएका िा दिैु िेपिा भएका िा दिैुको संरक्षर् र रेखदेखबाट बजञ्चत भई अरुको 
संरक्षर्मा रहेका र यस मार्तदशतन बमोजिम योग्यता परेु्का बालबानलकालाई मानसक रुपमा भिा वितरर् 
र्ररनेछ । 

2. यस कायतक्रम बमोजिम भिा प्राप्त र्नत योग्य बालबानलकाको लानर् स्थानीय तहले १५ ददनको समयािनि 
तोकी सूर्ना प्रकाशन र्री आिेदन आह्वान र्नुत पनेछ ।  

3. यस कायतक्रम बमोजिम भिा प्राप्त र्नत योग्य बालबानलकाले िा ननिको संरक्षक, माथिर िा स्याहार ससुार 
र्ने व्यजिले सम्बजन्ित स्थानीय तहको िडा कायातलयमा आिेदन ददन ुपनेछ । त्यस्तो आिेदनको ढाँर्ा 
स्थानीय तहले ननिातरर् र्रे बमोजिम हनुेछ । 

4. आिेदनको साथमा देहायका कार्िातहरु संलग्न र्नुतपनेछः 
(क) िन्मदतात प्रमार्परको प्रनतनलवप (नार्ररकता भएमा नार्ररकता प्रमार्परको प्रनतनलवप) 

(ख)  बाि ुर आमा दिैुको मतृ्यदुतात प्रमार्परको प्रनतनलवप िा बाब ुर आमा दिैु िेपिा भएको िा दिैुको 
संरक्षर् र रेखदेखबाट बजञ्चतीमा परेको प्रमाजर्त कार्िात, 

(र्)  विद्यालयमा भनात भई ननयनमत विद्यालय िाने र्रेको भनी विद्यालयले ददएको नसफाररस पर (5 िषत 
उमेर पूरा र्रेको बालबानलकाको हकमा मार) 

(घ)  संरक्षकको नार्ररकता प्रमार्परको प्रनतनलवप, 
5.  सम्बजन्ित बालबानलकाको संरक्षक हो भनी िडाले ददएको नसफाररस पर सम्बजन्ित िडा कायातलयमा प्राप्त 

ननिेदनको सङ्कलन र्री सोको सम्पूर्त वििरर् तथा कार्िात िडा कायातलयले र्ाँउ/नर्र कायतपानलकाको 
कायातलयमा पठाउन ुपनेछ । 

6. र्ाँउ/नर्र कायतपानलकाको कायातलयले िडा कायातलयबाट प्राप्त आिेदनको आिश्यक छानविन र्री भिा प्राप्त 
र्नत योग्य बालबानलकाको त्याङ्क एकीन र्री लाभग्राही बालबानलकाको नाम नामेनस र ननिको बाब ु र 
आमाको मतृ्य ुिा िेपिा िा दिैुको रंरक्षर् र रेखदेख नभएको प्रमार्सँर् सम्बजन्ित वििरर् उल्लेख र्री 
मन्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

7. उि एकीन भएको त्याङ्क बमोजिम सम्बजन्ित स्थानीय तहले र्ौमानसक रुपमा भिा वितरर् र्नुत/र्राउन ु
पनेछ । 

भिा प्राप्त र्ने 
बालबानलकाको 
योग्यता 

1. आमा र बाब ुदिैुको मतृ्यू भएको िा दिैु िेपिा भएको िा दिैुको संरक्षर् र रेखदेखबाट बजञ्चत भई अरुको 
संरक्षर्मा रहेको 

2. 18 िषत उमेर पूरा नर्रेको, 
3. 5 िषत उमेर पूरा र्रेको बालबानलकाको हकमा विद्यालयमा भनात भई ननयनमत विद्यालय िाने र्रेको, 
4. कुनै रै्रकाननुी िा अपरानिक कायतमा संलग्न नभएको । 

अनभलेख 
व्यिस्था र 
प्रनतिेदन 

1. यस कायतक्रम बमोजिम भिा पाउने बालबानलकाको िडार्त सूजर् तयार र्री अनभलेख राख्न े जिम्मेिारी 
सम्बजन्ित स्थानीय तहको हनुेछ र यसै अनभलेखको आिारमा भिा वितरर् र्नुतपनेछ,  

2. सामाजिक सरुक्षा ननयमािली, 2076 को ननयम 23 बमोजिम मन्रालयमा पेश र्ने प्रनतिेदनमा यस 
कायतक्रम बमोजिम वितरर् भएको भिाको वििरर् समेत समािेश र्नुतपनेछ ।  

बिेट व्यिस्था  1. लजक्षत समूहका प्रनत बालबानलकाका लानर् मानसक रु. 2000 (दईु हिार) का दरले भिा वितरर् र्नुतपनेछ, 
2. यस शीषतकमा विननयोजित बिेटबाट अन्य कायतमा खर्त र्नत िा रकमान्तर र्नत पाइने छैन । 

खर्त र 
लेखापरीक्षर्ः   
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1. स्थानीय तहले यस कायतक्रम बमोजिमको लाभग्राही बालबानलकाको अद्यािनिक वििरर् अनसुार सम्बजन्ित 
कोष तथा लेखा ननयन्रक कायातलयबाट ननकासा प्राप्त र्नेछन ्। 

2. प्राप्त ननकासा रकम बालबानलकाको भिा बाहेक अन्य कायतमा खर्त र्नत पाइने छैन र दोहोरो पने र्री भिा 
वितरर् र्नत पाइने छैन तर संघीय सरकार िा स्थानीय तहबाट िा अन्य कुनै प्रकृनतको भिा प्राप्त र्रररहेको 
भए अन्य कटौती र्री यस कायतविनि बमोजिमको सवुििा प्रदान र्नत बािा पने छैन । 

3. भिा प्राप्त र्ने सम्बजन्ित लाभग्राही बालबानलकालाई मार िा ननिको संरक्षक भएमा संरक्षकलाई मार भिा 
रकम भरपाई र्री वितरर् र्नुतपनेछ । 

4. लेखापरीक्षर् प्रर्नलत काननु अनसुार हनुेछ ।  
अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

मन्रालयले कायतक्रम कायातन्ियनको अनरु्मन र्नेछ र सम्बजन्ित स्थानीय तहले भिा वितरर्को ननयनमत अनरु्मन 
र्ने व्यिस्था नमलाउन ुपनेछ । 
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अनसूुर्ी १ 

१. संस्था छनौटका लानर् मूल्याङ्कन र्ने आिारहरु 

क. अपाङ्गताको क्षेरमा कायतरत संस्था 
• विर्तमा सम्बजन्ित क्षेरमा काम र्रेको अनभुि 

१ िषत भन्दा कम 

१ िषत देजख ३ िषत सम्म 

३ िषत भन्दा मानथ 

ख. संस्थामा कायतरत तलबी कमतर्ारीको संख्याः 

१ देजख ४ िना, 
५  िना भन्दा मानथ 

 र्. भौनतक पूिातिारको अिस्था 
   १ कायातलयको आफ्नै भिन कम्पाउण्ड समेत, कायातलय कोठा मार, टेनलफोन,  

      फननतर्र, कम्प्यटुर आदद । 

      २संस्थाको आनथतक तथा प्रशासननक ननयमािली, 
   ३स्थाननय तहले ननिातरर् र्रेका अन्य आिारहरु 

२. संस्था छनौट प्रवक्रयामा दरखास्तसंरै् बझुाउनपुने कार्िपर तथा दस्तािेिहरु 

1. अपाङ्गता क्षेरमा काम र्रेको अनभुि सम्बजन्ि कार्िात, 
2. संस्था दतात निीकरर्, वििान, प्रशासननक र आनथतक ननयमािलीको छायाँ कपी, 
3. समाि कल्यार् पररषद् को आिद्धता प्रमार् पर 

4. र्त िषतको िावषतक प्रनतिेदन तथा लेखा पररक्षर् प्रनतिेदन, 
5. संस्थाको भौनतक पूिातिारको अिस्था दसातउने कार्िात । 
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अनसूुजर्-२ 
(नस.नं.   सँर् सम्बजन्ित) 

ननिेदनको ढारँ्ा 
 

श्री िडा अध्यक्षज्यू, 
िडा नं. ....., ....................र्ाउँपानलका/नर्रपानलका 
.................जिल्ला, बार्मती प्रदेश । 

 

विषयः आमाबाि ुविवहन बालबानलका संरक्षर् भता पाउँ बारे । 

 

बार्मती प्रदेश सरकारद्वारा आमाबाि ुविवहन बालबानलकाको लानर् प्रदान हनुे आमाबाि ुविवहन बालबानलका संरक्षर् भिा मैले 
पाउने अिस्था रहेकोले उि भिा उपलब्ि र्राई पाउँ भनी देहायको वििरर् तथा कार्िात सवहत यो ननिेदन ददएको छु । 

1. भिा पाउने लाभग्राही बालबानलकाकोः 
8.  नाम, थर (देिनार्रीमा):………………………………………………… 

अंग्रिेीमा(In Block Letter):………………………………….. 

9.  िन्म नमनत (वि.सं.): …………../………./…… 

10. ठेर्ानाः 
जिल्लाः………………………..र्ाँउपानलका/नर्रपानलकाः…………………….िडा नं.…….. 

टोलः………………………….घर नं………………… 

11. नलङ्गः परुुष   मवहला  

12. सम्पकत  नं………………………….. 

13. िमतः……………………….िातिातीः……………………… 

14. िन्मदतात प्रमार्पर नं…………………िारी र्ने कायातलयः……………….िारी नमनतः……….. 

15. नार्ररकता प्रमार्पर नं………………िारी जिल्लाः…………………….िारी नमनतः…………. 

(नार्ररकता भएको बालबानलकाको हकमा मार) 

2. बािेको वििरर्ः 
(क)  नाम, थरः………………………………….. 

3. बािकुो वििरर्ः 
(0)  नाम, थरः………………………………….. 

(1)  ठेर्ानाः 
जिल्लाः………………….र्ाँउपानलका/नर्रपानलकाः………………………..िडा  नं……….. 

टोलः……………………घर नं…………………… 

(2) नार्ररकता नं……………………...िारी जिल्लाः……………...िारी नमनतः…………/……/…. 

(3) मतृ्य ुभएको नमनतः……..……/…..../….. 

(4) मतृ्य ुदतात प्रमार् पर नं…………..िारी र्ने कायातलयः……………िारी नमनतः……../…../…. 

4. आमाको वििरर्ः 
(क)  नाम, थरः……………………………….. 

(ख)  ठेर्ानाः 
जिल्लाः………………….र्ाँउपानलका/नर्रपानलकाः……………………िडा नं………….. 

टोलः……………………घर नं…………… 

(र्) नार्ररकता नं……………………..िारी जिल्लाः……………….िारी नमनतः.......................... 
(घ) मतृ्य ुभएको नमनतः.............................. 
(ङ) मतृ्य ुदतात प्रमार् पर नं…………िारी र्ने कायातलयः…………िारी नमनतः…………..….. 
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5. संरक्षक/माथिर/स्याहार ससुार र्ने व्यजिको वििरर् (संरक्षक भएको व्यजिको हकमा मार): 

(क) नाम, थरः……………………………… 

(ख)  ठेर्ानाः 
(र्) जिल्लाः…………………र्ाँउपानलका/नर्रपानलकाः …………………..िडा नं…………….. 

(घ) टोलः……………………घर नं………… 

(ङ) नार्ररकता नं…………………..िारी जिल्लाः………………….िारी नमनतः………………… 

(र्)  भिा पाउने बालबानलकासँर्को नाताः…………………….. 

6. अन्य कुनै सरकारी िा सरकारबाट मान्यता प्राप्त संस्था िा अन्तराविय संस्थाबाट कुनै मानसक सवुििा नलएको/ननलएकोः 
ननलएको   नलएको   (नलएको भए कहाँबाट उल्लेख र्नेः.......................... 

7. संलग्न कार्िातहरुः(जर्न्ह लर्ाउने) 
(ङ)  िन्मदतात प्रमार्परको प्रनतनलवप (नार्ररकता भएमा नार्ररकता प्रमार्परको प्रनतनलवप) 

(र्)  बािकुो मतृ्यदुतात प्रमार्परको प्रनतनलवप 

(छ)  आमाको मतृ्यदुतात प्रमार्परको प्रनतनलवप 

(ि)  विद्यालयमा भनात भई ननयनमत विद्यालय िाने र्रेको भनी विद्यालयले ददएको नसफाररस पर (5 िषत उमेर 
पूरा र्रेको बालबानलकाको हकमा मार) 

(झ) संरक्षकको नार्ररकता प्रमार्परको प्रनतनलवप (संरक्षक भएमा मार) 
(ञ)  सम्बजन्ित बालबानलकाको संरक्षक हो भनी िडाले ददएको नसफाररस पर (संरक्षक भएमा मार) 

8. म देहाय बमोजिमको कततबय र दावयत्ि ननिातह र्नेछुः 
(क)  दोहोरो पने र्री सवुििा ननलने, 
(ख)  प्राप्त भिा रकम आफ्नो हीतमा जशक्षा, स्िास््य, पोषर् लर्ायतमा खर्त र्नताेछु, 
(र्)  ननयनमत विद्यालय िानछुे, 
(घ)  कुनै रै्र काननुी तथा आपरानिक कायतमा संलग्न हनुे िा त्यस्तो कायतमा भिा रकम खर्त र्नताे 

छैन, 
मैले कुनै पनन सरकार िा सरकारबाट मान्यता प्राप्त सङ्घ संस्था तथा अन्य कुनै अन्तरातविय सङ्घ संस्थाबाट मानसक रुपमा भिा 
िा यस्तै प्रकारको कुनै मानसक सवुििा पाएको छैन । उल्लेजखत कततब्य र दावयत्िको जिम्मेिारीपूितक पालना र्नेछु । यस 
ननिेदनमा उल्लेजखत सबै वििरर्हरु सत्य छन ्झठुा ठहररएमा िा वििरर् फरक पनत र्एमा प्रर्नलत काननु बमोजिम सहुँला 
बझुाँउला । 

 

ननिेदन ददएको नमनतः 
दस्तखतः ननिेदक 

दायाँ बाँया नामः 
 ठेर्ानाः 
 हस्ताक्षरः 
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अनसूुर्ी ३ 

प्रर्ती प्रनतिेदन र्ौमानसक /िावषतक 
स्थानीय तहको नाम :   

ठेर्ाना : 

प्रर्नत वििरर् : 

कायतक्रमको नाम संर्ालन र्ररएका 
मखु्य मखु्य 
वक्रयाकलाप 

खर्त 
रकम 

मखु्य मखु्य 
उपलव्िी 

साझेदारीका वक्रयाकलाप 
संर्ालन र्रेको हकमा 

सझुाि कैवफयत 

साझेदार 
संस्थाको 
नाम 

सम्पकत  नं 

बाल वििाह 
अन्त्यका लानर् 
समदुाय 
पररर्ालन 
कायतक्रम 

       

       

       

       

       

       

अपाङ्गता भएका 
व्यजिहरुका 
लानर् समदुायमा 
आिाररत 
पनुस्थातपना 
सहयोर् 
कायतक्रम  

       

       

       

       

       

       

बाल मैरी 
स्थानीय तह 
प्रोत्साहन 
कायतक्रम 

       

       

       

       

       

आमा बाब ु
विवहन 
बालबानलका 
संरक्षर् 
कायतक्रम 

       

  


