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कायिक्रम सञ्चालन र्दाि मूलतः प्रमखु प्रर्ासकीय अर्िकृत ,स्वास््य महा/र्ाखा प्रमखु , लेखा प्रमखु तथा 
फोकल पसिनले ध्यान ददनपुने महत्वपूर्ि कुराहरू: 

 

1. हरेक कायिक्रमको तयारी तथा सञ्चालन र्नुि पूवि यस मार्ि र्नदेर्नको राम्ररी अध्ययन र्नुिपदिछ र कायिक्रम 
सञ्चालन र्दाि यस मार्िर्नदेर्नको अर्नवायि रूपमा पालना पर्न र्नुिपदिछ । 

2. यस मार्िर्नदेर्नमा उल्लेजखत कुराहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन र्ने र्राउने जिम्मेवारी कायािलय 
प्रमखु तथा महा÷र्ाखा प्रमखु को हनुेछ र कायािन्वयनमा समन्वयकारी भरू्मका फोकल पसिनको हनुेछ । 

3. कायिक्रम र्रुू र्नुि पूवि कायिक्रम सञ्चालन प्रकृया, अनमुार्नत खचि, सहभार्ी तथा स्रोत व्यजि, सहिकतािको 
ववस्ततृ वववरर्, कायिक्रम सञ्चालन हनुे स्थान र र्मर्त उल्लेजखत वटप्पर्ी र आदेर् स्वीकृत भए पश्चात कायिक्रम 
सञ्चालन र्नुि र्राउन ुपनेछ l  

4. खररद तथा र्नमािर् सुँर् सम्बजन्ित कायि र्दाि खररद र्नुिपने सामाग्रीहरुको ववज्ञसुँर् समन्वय र्रर स्पेसीवफकेसन 
र र्नमािर् कायिमा नक्सा डीिाईन तयार र्रर स्वीकृत र्राई मार र्नुिपनेछ l  

5. सर्ति अनदुानमा ववर्नयोजित रकम कायिक्रम सञ्चालनका लार्र् कम हनु र्एमा वा कायिक्रम ववस्तार र्री 
सञ्चालन र्नि आवश्यक भएमा स्थानीय तहको थप श्रोत पररचालन र्री कायिक्रम सञ्चालन र्नि सवकनेछ । 

6. यस मार्िर्नदेर्नको ममि अनसुार स्वीकृत वावर्िक कायिक्रमहरू सञ्चालन र्दाि र्राउुँदा बिेटको पररर्िर्भर रही 
र्बर्भन्न खचि जर्र्िकहरुमा हनुे खचि सम्बजन्ि मापदण्ड प्रदेर् सरकार वा नेपाल सरकार अथि मन्रालयको कायि 
संचालन र्नदेजर्का,२०७५ साथै सावििार्नक खररद ऐन २०६३, सावििार्नक खररद र्नयमावली २०६४ 
(संसोिन सवहत), वा प्रदेर्को आर्थिक ऐन, र्नयमावली, भ्रमर् र्नयमावली २०६४ (कुनै ऐन, र्नयमावली, 
कायिववर्ि, र्नदेजर्का संसोिन भए प्रचर्लत) वमोजिम र्नुिपनेछ।  

7. कायिक्रमको भौर्तक तथा ववजिय प्रर्र्त चौमार्सक र वावर्िक रुपमा  पठाउनपुनेछ । 

8. यस मन्रालयबाट ववर्नयोजित बिेटको सम्बन्िमा यस मार्िदर्िनमा उल्लेख हनु छुट भएका र कुनै ववर्यमा 
स्पष्ट र्नुिपने भएमा मन्रालयले आवश्यकता अनसुार र्नर्िय र्री पररपरको रुपमा पठाउने छ। 
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१. PLMBIS Code No. ६.२.२.३६३ कायिक्रमको नाम: मवहला स्वास््य स्वंय सेववकाहरुका लार्र् संचार 
खचि 

र्ीर्िक  वववरर् 

उद्दशे्य मवहला स्वास््य स्वयं सेववकालाई उत्प्ररेरत र्रर आम िनसमदुायमा िनचेतना िर्ाई स्वास््य सेवाको 
उपभोर्दरमा बदृद्द र्ने। 

 

सञ्चालन 
प्रवक्रया 

1. स्थानीय तह अन्तरर्त रहेका वडामा कायिरत मवहला स्वास््य स्वंय सेववकाको सूची तयार र्ने । 
2. स्वास््य र्ाखाले मवहला स्वास््य स्वंय सेववका ददवर्को ददनमा समारोह र्रर प्रत्येक मवहला 

स्वास््य स्वयं सेववकालाई संचार खचि स्वरुप बावर्िक रू.२५०० एकमषु्ठ उपलब्ि र्राउनपुनेछ । 
संचार खचि बैक खाता माफि त भिूानी र्नि सवकनेछ  

3. स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरीक श्रोतबाट समेत मवहला स्वास््य स्वयं सेववकालाई उत्प्ररेरत र्नि 
सामाग्री वा नर्द ददन सक्नेछ । 

 

बिेट 
बाुँडफाुँड  

प्रत्येक मवहला स्वास््य स्वयं सेववकालाई रू २५००l- 

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य र्नदेर्नालय र स्वास््य कायािलयले मवहला स्वास््य स्वयं सेववकालाई संचार खचि  रु‧ २५०० 
एकमषु्ठ उपलब्ि र्रार्एको यवकन र्नुिपनेछ साथै त्यसको प्रभावकाररता समेत अनरु्मन तथा मलु्यांकन 
र्नुिपनेछ। 

प्रर्तवेदन 
प्रर्ाली 

प्रर्तवेदन स्वास््य कायािलय माफि त स्वास््य र्नदेर्नालय र मन्रालयमा पठाउनपुनेछ। 

 

२. PLMBIS Code No. ६.२.२.३६४ न्यनुतम सेवा मापदण्ड (Mimimum Service Standard-MSS) 

सिुारका लार्र् स्वास््य संस्था(प्रा.स्वा.के./हे.पोलार्ि ससति अनदुान                

र्ीर्िक  वववरर् 

उद्दशे्य न्यनुतम सेवा मापदण्ड  ) Mimimum Service Standard-MSS) सिुारका लार्र् स्वास््य 
संस्था)प्रा.स्वा.के /.हे.पोलार्ि ससति अनदुान  प्रदान र्ने। 

 
सञ्चालन 
प्रवक्रया 

१. आफ्नो स्थानीय तह अन्तरर्त रहेका स्वास््य संस्था (प्रा.स्वा.के. र स्वास््य चौकी मार) को 
वववरर् तयार र्ने ।  

२. स्वास््य तथ िनसंख्या मन्रालयबाट िारी र्ररएको प्रा.स्वा.के. र स्वास््य चौकीको न्यनुतम सेवा 
मापदण्ड  ) Mimimum Service Standard-MSS) मापन र्ने वा स्वमापन र्नि लर्ाउने । 

३. MSS मापन पश्चात देजखएका समस्याहरु सिुार र्नि कायियोिना बनाउन लर्ार्ि सो कायियोिना 
अनसुार कायि र्नि सति सवहत सम्बजन्ित स्वास््य संस्थाको खातामा रु पचास हिारका दरले 
अनदुान प्रदान र्ने साथै स्थानीय तहबाट समेत बिेटको व्यवस्थापन र्ने। 

४. कायियोिना अनसुार काम भए नभएको अनरु्मन र्ने र अििबावर्िकरुपमा MSS मापन र्री संस्थाको 
सेवा र्रु्स्तरमा अर्भवृवि र्ने ।  
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बिेट 
बाुँडफाुँड  

स्थानीय तह मातहत रहेको प्रा.स्वा.के र हेल्थपोष्टलार्ि रु ५० हिारका दरले अनदुान प्रदान र्ने  

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

सम्बजन्ित स्थानीय तहले स्वास््य संस्थाहरुको अनरु्मन र्नुिपनेछ साथै  स्वास््य कायािलयले स्थानीय 
तह र स्वास््य संस्था समेत अनरु्मन तथा मलु्यांकन र्नुिपनेछ। 

प्रर्तवेदन 
प्रर्ाली 

चौमार्सक प्रर्तवेदन स्वास््य कायािलय माफि त स्वास््य र्नदेर्नालय र मन्रालयमा पठाउनपुनेछ। 

 

३. PLMBIS Code No. ६.२.२.३८४.१,  र्हरी स्वास््य केन्र/सामदुावयक स्वास््य र्कार्ि भवन र्नमािर्                  

र्ीर्िक  वववरर् 

उद्दशे्य आिारभतू स्वास््य सेवा प्रदान र्नि स्थावपत र्हरी स्वास््य केन्र/सामदुावयक स्वास््य र्कार्िको भौर्तक 
पवुाििारको उजचत व्यवस्थापन र्नि भवन र्नमािर् र्ने । 

सञ्चालन 
र्ने 
र्नकाय 

बिेट र्बर्नयोिन भएका ७ वटा स्थानीय तह  

क्र.स जिल्ला 
स्थानीय तहको 

नाम 

स्थानीय तहको 
प्रकार 

संस्थाको नाम/स्थान 
बिेट (रु 
हिारमा) 

१ र्सन्िपुाल्चोक मेलम्ची नर्रपार्लका 
र्र्रानचौर र्हरी स्वा.केन्र, 

मलेञ्ची १२ 
२५०० 

२ र्सन्िपुाल्चोक िरु्ल र्ाउुँपार्लका 
बैकुण्ठे सामदुावयक स्वास््य 
र्कार्ि,िरु्ल २ 

२५०० 

३ जचतवन राप्ती नर्रपार्लका 
खहरे र्हरी स्वा.केन्र,राप्ती 
१० 

२५०० 

४ काठमाडौं बढुार्नलकण्ठ नर्रपार्लका 
र्हरी स्वास््य केन्र, 

बढुार्नलकण्ठ,४ 
२५०० 

५ रामेछाप खाडादेवी र्ाउुँपार्लका खाुँडादेवी ४ सान्ने २५०० 

६ रामेछाप खाडादेवी र्ाउुँपार्लका खाुँडादेवी  8 िलेु २५०० 

७ दोलखा कार्लञ्चोक र्ाउुँपार्लका कार्लञ्चोक ८ २५०० 
 

सञ्चालन 
प्रवक्रया 

(१)) यस मार्िदर्िनमा उल्लेख र्ररएको स्थानमा भवन र्नमािर् र्नुि पनेछ । यदद स्थान उल्लेख नभएमा 
सम्बजन्ित स्थानीय तहले सामदुावयक स्वास््य र्कार्/र्हरी स्वास््य केन्र भवन र्नमािर् र्नि 
उपयिु वडाको चयन र्री सबै नार्ररकलार्ि पायक पने स्थान छनौट र्नुिपनेछ । 

)२(  स्थान छनौट र्दाि स्वास््य संस्था नभएको, दरु्िम क्षेर, र्ररब, दर्लत र पछाडी परेका समदुायको 
बाहलु्य भएको  स्थानलाई प्राथर्मकतामा राख्न ुपनेछ । 

)३(  वाढी पवहरोबाट सरुरक्षत स्थान हनु ुपनेछ तथा िग्र्ा छनौट र्दाि पानी निम्ने तथा भवन र्नमािर् 
योग्य हनुपुनेछ । 

)४(  सम्बजन्ित स्थानीयले तहले र्कार्/केन्रको भवन र्नमािर् र्नि लार्त सहभार्र्ताको रकम उपलब्ि 
र्राउने प्रर्तवद्धता िनाएको हनुपुदिछ । 

)५(  र्कार्/केन्रको भवन र्नमािर् र्नि आवश्यक िग्र्ा सम्बजन्ित स्थानीयले उपलब्ि र्राएको हनु ु
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पदिछ । 
)६(  नयाुँ भवन र्नमािर्को लार्र् प्रदेर् मन्रालयले तयार अनसूुची –३ बमोजिका र्रेको भवनको 

नक्साहरु मध्ये उपयूि नक्सा छनौट र्री ववस्ततृ लार्त जस्टमेट र्राई सावििर्नक खररद ऐन 
र्नयम बमोजिम र्नुि पनेछ ।स्थानीय तहले तोवकएको भन्दा कम नहनुे(३ वटा कोठा भएको, र्बितु 
खानेपानी तथा र्ौचालयको भएको भवन व्यवस्था) र्री स्थानीय तहमा श्रोत िटुार् भवन र्नमािर् 
र्नि सक्नेछ । 

(७) स्वीकृत लार्त जस्टमेट मन्रालयलार्ि समेत िानकारीका लार्र् पठाउनपुनेछ ।  
८( ) कुन ै प्रा‧स्वा‧के‧, स्वास््य चौकी नयाुँ बर्नरहेको वा बन्ने र्नर्िय भएको अवस्थामा उि संस्थामा 

रकम खचि र्नि पाईने छैन ।  
  (९) भौर्तक पवुाििारको र्रु्स्तर सरु्नजश्चताको लार्र् र्नयर्मत अनरु्मनको व्यवस्था र्नुिपनेछ । साथै 

प्रदेर् सरकारका सम्बजन्ित र्नकायहरुबाट समेत अनरु्मन हनुछे । 
(१०) कायिको प्रर्र्त र्नयर्मत रुपमा सामाजिक ववकास मन्रालयमा पठाउन ुपनेछ।  
 

बिेट 
बाुँडफाुँड  

र्हरी स्वास््य केन्र/सामदुावयक स्वास््य र्कार्िको लार्र् रु २५ लाख बिेट ववर्नयोिन र्ररएको छ । 

अनरु्मन 
र 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्रालय, स्वास््य र्नदेर्नालय, स्वास््य कायािलय बाट र्रीनेछ 

प्रर्तवेदन 
प्रर्ाली 

चौमार्सक प्रर्तवेदन स्वास््य कायािलय माफि त स्वास््य र्नदेर्नालय र मन्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 

४. PLMBIS Code No. ६.२.२.३६५ कायिक्रमको नाम: र्हरी स्वास््य केन्र संचालन अनदुान  

र्ीर्िक  वववरर्  

उद्दशे्य र्हरी क्षेरमा वसोवास र्ने आम नार्ररकहरू ववरे्र् र्रेर मवहला, बालबार्लका, ववपन्न तथा 
र्समान्तकृत वर्ि, अस्थायी बसोबास र्ने तथा ज्येष्ठ नार्ररक समेतको र्रु्स्तरीय आिारभूत स्वास््य 
सेवामा पहुुँच र सेवाको उपभोर्मा अर्भवृद्दी र्ने l  

सञ्चालन र्ने 
र्नकाय 

आ.व. २०७५/७६ मा र्नमािर् र्रर संचालन भएका देहाय वमोजिमका २० वटा स्थानीय तह l 

क्र.स जिल्ला स्थानीय तहको नाम 
स्थानीय तहको 

प्रकार 
बिेट (रु हिारमा) 

1.  र्सन्िलुी दिुौली नर्रपार्लका ७०० 

2.  रामेछाप मन्थली नर्रपार्लक ७०० 
3.  रामेछाप रामेछाप नर्रपार्लका ७०० 

4.  दोलखा  र्भमेश्वर  नर्रपार्लका ७०० 

5.  र्सन्िपुाल्चोक चौतारासार्ाचोकर्ढी नर्रपार्लका ७०० 

6.  र्सन्िपुाल्चोक मेलम्ची नर्रपार्लका ७०० 



 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा स्थानीय तहमा ववर्नयोजित सर्ित अनदुानको बावर्िक कायिक्रम कायािन्वयन मार्िदर्िन  

 

सामाजिक ववकास मन्रालय, बार्मती प्रदेर्    6 

 

7.  र्सन्िपुाल्चोक वाह्रववसे नर्रपार्लका ७०० 

8.  िाददङ्ग िरु्नबेंसी नर्पार्लका ७०० 
9.  काठमाण्डौ चन्रार्र्री नर्रपार्लका ७ ० 
10.  काठमाण्डौ नार्ािुिन नर्रपार्लका ७०० 
11.  काठमाण्डौ रं्खरापरु नर्रपार्लका ७०० 
12.  लर्लतपरु लर्लतपरु महानर्रपार्लका ७०० 
13.  भिपरु सूयिववनायक नर्रपार्लका ७०० 
14.  काभ्रपेलान्चोक पनौती नर्रपार्लका ७०० 
15.  काभ्रपेलान्चोक  पांचखाल नर्रपार्लका ७०० 
16.  काभ्रपेालान्चोक पनौती नर्रपार्लका ७०० 
17.  मकवानपरु हेटौंडा उप-महानर्रपार्लका ७०० 
18.  मकवानपरु थाहा नर्रपार्लका ७०० 
19.  जचतवन माडी नर्रपार्लका ७०० 
20.  जचतवन रत्ननर्र नर्रपार्लका ७०० 

 

 

सञ्चालन 
प्रवक्रया 

1. आ.व.२०७५/०७६ मा र्नमािर् भएको र्हरी स्वास््य केन्र सञ्चालनका लार्र् सेवा करारबाट 
देहाय बमोजिम िनर्जि व्यबस्थापन र्नुिपनेछ l रकम अपरु् भएमा स्थानीय तह समेतको लार्त 
सहभार्र्तामा ब्यबस्थापन र्नुिपनेछ l  

िनर्जिको वववरर्ः 
क्र.स. िनर्जि  संख्या कैवफयत 

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

 
2. र्हरी स्वास््य केन्र सञ्चालनका लार्र् आवश्यक और्िी लर्ायतका सामग्री स्थानीय तहले 

व्यवस्था र्नुिपदिछ । 
बिेट बाुँडफाुँड  प्रचर्लत र्नयमानसुार खचि बाडफाड र्रर र्हरी स्वास््य केन्र सञ्चालन र्नुिपनेछ l  

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

1. स्वास््य र्नदेर्नालय र सम्बजन्ित स्वास््य कायािलयले कायिक्रमको अनरु्मन र्ने छ l  

2. स्थानीय तहले स्थलर्त अनरु्मन, मलु्यांकन तथा आवश्यकतानसुार मेन्टोररङ्ग समेत र्रर उद्देश्य  
हार्सल र्नुिपनेछ l    

प्रर्तवेदन 
प्रर्ाली 

प्रत्येक मवहनाको मार्सक प्रर्तवेदन HMIS/DHIS II माफि त र्नुिपनेछ l  

 

५. PLMBIS Code No. ६.२.२.३६६, कायिक्रमको नाम: सामदुावयक स्वास््य र्कार्ि संचालन अनदुान 
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र्ीर्िक  वववरर् 

उद्दशे्य ग्रार्मर् दरु्िम क्षेरमा वसोवास र्ने आम नार्ररकहरू ववरे्र् र्रेर मवहला, बालबार्लका, र्रीब तथा 
र्समान्तकृत वर्ि, अस्थायी बसोबास र्ने तथा ज्येष्ठ नार्ररक समेतको र्रु्स्तरीय आिारभूत स्वास््य 
सेवा प्रवाहको व्यवस्था र्मलार् पहुुँच र उपयोर्मा अर्भवृजध्द र्नि। 

सञ्चालन र्ने 
र्नकाय 

आ.व. २०७५/७६ देजख  संचालन भएका २० वटा स्थानीय तह  

क्र.स जिल्ला 
स्थानीय तहको 

नाम 

स्थानीय तहको 
प्रकार 

बिेट (रु हिारमा) 

1.  र्सन्िलुी मररर् र्ाुँउपार्लका  ७०० 

2.  र्सन्िलुी हररहरपरुर्ढी र्ाउुँपार्लका ७०० 

3.  दोलखा  र्ौरीर्ङ्कर  र्ाुँउपार्लका ७०० 

4.  दोलखा  मैलङु्ग र्ाुँउपार्लका ७०० 

5.  द लखा रै्लङु्ग र्ाुँउपार्लका ७०० 
6.  र्सन्िपुाल्चोक ईन्रवती र्ाउुँपार्लका ७०० 

7.  रसवुा उिरर्या र्ाउुँपार्लका ७०० 

8.  रसवुा नौकुण्ड र्ाउुँपार्लका ७०० 

9.  िाददङ्ग र्ङ्गािमनुा र्ाुँउपार्लका ७०० 
10.  िाददङ्ग र्सद्धलेक र्ाुँउपार्लका ७०० 
11.  नवुाकोट पञ्चकन्या र्ाुँउपार्लका ७०० 
12.  नवुाकोट र्लख ु र्ाुँउपार्लका ७०० 
13.  लर्लतपरु कोन्िोसोम र्ाुँउपार्लका ७०० 
14.  लर्लतपरु बार्मती  र्ाुँउपार्लका  ७०० 
15.  काभ्रपेलान्चोक खानीखोला र्ाुँउपार्लका ७०० 
16.  काभ्रपेलान्चोक  बेथानचोक र्ाुँउपार्लका ७०० 
17.  काभ्रपेालान्चोक महाभारत र्ाुँउपार्लका ७०० 
18.  मकवानपरु ईन्रसरोवर र्ाुँउपार्लका ७०० 
19.  मकवानपरु बकैया र्ाुँउपार्लका ७०० 
20.  जचतवन र्च्छाकामना र्ाुँउपार्लका ७०० 

 

 

सञ्चालन 
प्रवक्रया 

क. आ.व.२०७५/०७६ मा र्नमािर् भएको सामदुावयक स्वास््य र्कार्ि सञ्चालनका लार्र् सेवा 
करारबाट देहाय बमोजिम िनर्जि व्यबस्थापन र्नुिपनेछ l रकम अपरु् भएमा स्थानीय तह 
समेतको लार्त सहभार्र्तामा ब्यबस्थापन र्नुिपनेछ l  

िनर्जिको वववरर्ः 
क्र.स. िनर्जि  संख्या कैवफयत 

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

ख. सामदुावयक स्वास््य र्कार्ि सञ्चालनका लार्र् आवश्यक और्िी लर्ायतका सामग्री स्थानीय 
तहले व्यवस्था र्नुिपदिछ । 

बिेट बाुँडफाुँड  प्रचर्लत र्नयमानसुार खचि बाडफाड र्रर कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत र्राई सामदुावयक 
स्वास््य र्कार्ि सञ्चालन र्नुिपनेछ l  

अपेजक्षत 
उपलव्िी 

ग्रार्मर् दरु्िम क्षेरमा वसोवास र्ने आम नार्ररकहरू ववरे्र् र्रेर मवहला, बाल बार्लका, र्रीब तथा 
र्समान्तकृत वर्ि, अस्थायी बसोबास र्ने तथा ज्येष्ठ नार्ररक समेतको र्रु्स्तरीय आिारभूत स्वास््य 
सेवामा पहुुँच र सेवाको उपयोर्मा अर्भवृद्दी  हनुे l  

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

1. सामाजिक ववकास मन्रालय, स्वास््य र्नदेर्नालय र सम्बजन्ित स्वास््य कायािलयले कायिक्रमको 
अनरु्मन,  वफल्ड प्रर्तवेदनको आिारमा l  

2. स्थानीय तहले स्थलर्त अनरु्मन, मलु्यांकन तथा आवश्यकतानसुार मेन्टोररङ्ग समेत र्रर अपेजक्षत 
उपलजब्ि हार्सल र्नुिपनेछ l    

प्रर्तवेदन 
प्रर्ाली 

चौमार्सक प्रर्तवेदन स्वास््य कायािलय माफि त स्वास््य र्नदेर्नालय र मन्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 

६.PLMBIS Code No. ६.२.२.३६८, कायिक्रमको नाम: एक र्बद्यालय एक नसि कायिक्रम संचालन र्नरन्तरता 
तथा ववस्तार 

र्ीर्िक  वववरर्  

उद्दशे्य 1. ववद्यालय तहमा स्वास््य सेवाको पहुुँच परु्रयािर्ि बालबार्लका तथा वकर्ोरवकर्ोरीको समग्र स्वास््य 
सरसफाई, मानर्सक स्वास््य, पोर्र् प्रवििन, यौन तथा प्रिनन ्स्वास््य, सामदुावयक स्वास््य अवस्थामा 
सिुार र्रर ववद्याथी तथा समदुायको िीवनरै्लीमा सकारात्मक पररवतिनका लार्र् उत्प्ररेरत र्ने l   

सञ्चालन 
र्ने र्नकाय 

बार्मती प्रदेर् र्भरका सबै स्थानीय तहहरु  

सञ्चालन 
प्रवक्रया 

1. यो कायिक्रमको फोकल पसिन स्थानीय तहमा कायिरत नर्सिङ्ग अर्िकृत (नर्सिङ्ग स्टाफ) हनुेछl  

2.  यस आ‧व‧ मा कायिक्रम ववस्तार हनुे स्थानीय तहले “एक ववद्यालय एक नसि कायिक्रम संचालन 
कायिववर्ि २०७६”को दफा ४ वमोजिम ववद्यालय छनौट र्नुिपनेछ l र सो को िानकारी 
मन्रालयलार्ि ददनपुदिछ ।   

3. ववद्यालय छनौट पश्चात स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखाले जर्क्षा र्ाखा समेतको समन्वयमा ववद्यालयमा 
ववद्यालय नर्सिङ्ग कक्ष अनसूुची -२ वमोजिम व्यवस्थापन र्नुिपनेछ l और्र्ि तथा और्र्ििन्य सामाग्री 
थप (Replenish) आवश्यकता परेमा स्थानीय तहले स्वास््य कायािलयसुँर् समन्वय र्रर वा आफ्नो 
आन्तररक स्रोत (मौिदुा) बाट व्यबस्थापन र्नुिपनेछ l  

4. “एक ववद्यालय एक नसि कायिक्रम संचालन कायिववर्ि २०७६” दफा १२ को उपदफा ४ वमोजिम 
करार र्रेका ववद्यालय नसिलाई अनसूुची–१ वमोजिम कायिजिम्मेवारी ददई उपयिु वातावरर् प्रदान 
र्नि सहिीकरर् र्ने l  

5. ववद्यालय स्वास््य अन्तर्ित संचालन र्नुिपने कायिक्रम िस्तै अर्भभावक स्वास््य पररक्षर्, समदुाय 
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स्वास््य प्रबििन तथा पररक्षर् िस्ता वक्रयाकलाप संचालन र्दाि र्बद्यालयबाट कायिक्रम संचालन र्नि 
िाने सहिकतािलाई यातायात खचि उपलब्ि र्राउनपुनेछ l   

6. कायिक्रमसुँर् सम्बजन्ित अन्य वक्रयाकलापहरु “एक ववद्यालय एक नसि कायिक्रम संचालन कायिववर्ि 
२०७६” वमोजिम र्नुिपनेछ l 

7. कायिक्रम संचालन र्दाि सरकारी तथा रै्ह्र सरकारी संघ सस्था (INGO, NGO) हरुसुँर् (स्थानीय तह 
तथा ववद्यालय स्तरमा) समन्वय र्रर स्वास््यका वक्रयाकलापहरु योिना बनाई संचालन र्नि सवकनेछ 
l   

बिेट 
बाुँडफाुँड  

1. र्त आ‧व‧ २०७५/७६ र २०७६/०७७ बाट र्रुु भर्ि र्नरन्तरताको लार्र् रू. ४२५०००/- (चार 
लाख पजच्चस हिार रुपैया मार) प्रर्त ववद्यालय व्यवस्था र्ररएको छ ।िसको बाुँडफाट र्नम्नानसुार 
रहेको छ । 

2. रकम बाडफाुँटको वववरर्ः 
क्र.सं वक्रयाकलाप िम्मा रकम रु कैवफयत 

1.  ववद्यालय नसिको लार्र् तलव: मार्सक 
रू.२८,२००l- का दरले १३ मवहनाको  

रु.३,६६,६००। चाडबाड खचि उपलब्ि 
र्राउनका लार्र् 
कजम्तमा ६ मवहना 
काम र्रेको हनुपुने 

2.  ववद्यालय नसिको लार्र् डे्रस (मन्रालयले तोके 
बमोजिम)     

रु.१०,०००।    

3.  अत्यावश्यक,और्र्ि                            
          

रु.१०,०००।  

4.  मसलन्द      रु.१०,०००।  

5.  कायिक्रम (अर्भभावक स्वास््य पररक्षर्, समदुाय 
स्वास््य प्रबििन तथा पररक्षर् िस्ता स्वास््य 
वक्रयाकलाप) संचालनका लार्र् खािा र 
यातायात खचि    

रु.२८४००।  

िम्मा रु  ४२५०००/-  

                                      

3. आ.व २०७७/०७८ मा कायिक्रम ववस्तार हनुे ववद्यालयको लार्ी रकम रू. ५,७०,०००l- प्रर्त 
ववद्यालय व्यवस्था र्ररएको छ । ।िसको बाुँडफाट र्नम्नानसुार रहेको छ ।  

• रकम बाडफाुँटको वववरर्ः 
क्र.सं वक्रयाकलाप िम्मा रकम रु कैवफयत 

क. ववद्यालय नसिको लार्र् तलव: मार्सक 
रू.२८,२००l- का दरले ८ मवहनाको  

रु.२२५६००। चाडबाड खचि उपलब्ि 
र्राउनका लार्र्  
कजम्तमा ६ मवहना 
काम र्रेको हनुपुने)    

ख. ववद्यालय नसिको लार्र् डे्रस (मन्रालय ले तोके 
बमोजिम)     

रु.१०,०००।    
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र्. अत्यावश्यक और्र्ि                                      रु. १०,०००।  

घ. मसलन्द       रु.१०,०००।  

ङ. कायिक्रम (अर्भभावक स्वास््य पररक्षर्, समदुाय 
स्वास््य प्रबििन तथा पररक्षर् िस्ता स्वास््य 
वक्रयाकलाप) संचालन का लार्र् खािा र 
यातायात खचि    

रु.२८,४००।  

च. ववद्यालयसुँर् समन्वय र्रर अनसूुची ७ 
वमोजिमको सामाग्री खरीद र्रर ववद्यालय नर्सिङ्ग 
कक्ष व्यबस्थापनका लार्र्                              

 

रु.२,८६,६००। पवहलो चौमार्सक र्भर 
व्यवस्थापन र्ररसक्न ु
पने 

4. नयाुँ कायिक्रम ववस्तारका लार्र् छुट्याईएको तलव भिाबाट रकम वचत भएमा सामाग्री खररद तथा 
ववद्यालय स्वास््य कायिक्रम (अर्भभावक स्वास््य पररक्षर्, समदुाय स्वास््य प्रबििन तथा पररक्षर् 
िस्ता स्वास््य) संचालनका लार्र् खािामा खचि र्नि सवकनेछ l  

5. ववद्यालय नसिको तलव, डे्रस, चाडबाड खचि र कायिक्रम खचि वरावरको रकम वहसाव र्रर 
एकमषु्टरुपमा सम्बजन्ित ववद्यालयको चाल ुखातामा प्रदान र्नुिपनेछ l र सो को भरपार्ि भने ववद्यालयले 
स्थानीय तहलार्ि उपलब्ि र्राउनपुनेछ । 

6. ववद्यालय स्वास््य अन्तर्ित संचालन र्नुिपने कायिक्रम भएमा ववद्यालय नसिले सो को लार्र् खािा तथा 
यातायात खचि वाडफाड र्रर कायिक्रमको योिना तथा वटप्पर्ी प्रिानाध्यापकसुँर् स्वीकृत र्री सञ्चालन 
र्नुिपनेछ  र सो कायिक्रमको िानकारी सम्बजन्ित स्थानीय तहलार्ि र्राउनपुदिछ । 

7. समदुायमा कायिक्रम र्दाि सम्बजन्ित स्वास््य संस्था र स्थानीय तह(स्वास््य र्ाखा)संर् समन्वय र 
सहयोर् र्लनपुदिछ । 

नोट: समदुायमा कायिक्रम संचालन र्नुिपने भएमा मार सहिकतािको लार्र् खािा र यातायात खचिको 
व्यबस्था र्नुिपनेछ l   

8. मार्थका बुुँदामा कायिन्वयनका लार्र् खचि वाडफाड र्दाि सावििार्नक खररद ऐन २०६३, सावििार्नक 
खररद र्नयमावली २०६४ (संसोिन सवहत), अथि मन्रालयको कायि संचालन र्नदेजर्का, २०७५, वा 
प्रचर्लत कानून वमोजिम वाुँडफाुँड र्रर कायािलय प्रमखुलाई वटप्पर्ी स्वीकृत र्राई मार र्नुिपनेछ l     

अपेजक्षत 
उपलव्िी 

1. ववद्यालय तहमा स्वास््य सेवाको पहुुँच पु -यार्ि  बालबार्लका तथा वकर्ोरवकर्ोरीको समग्र स्वास््य 
सरसफाई, मानर्सक स्वास््य, पोर्र् प्रवििन, यौन तथा प्रिनन ् स्वास््य, सामदुावयक स्वास््य 
अवस्थामा सिुार भई ववद्याथी तथा समदुायको िीवनरै्लीमा सकारात्मक पररवतिन हनुे l   

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

1. सामाजिक ववकास मन्रालय, स्वास््य र्नदेर्नालय र सम्बजन्ित स्वास््य कायािलयले कायिक्रमको 
अनरु्मन,  वफल्ड प्रर्तवेदनको आिारमा अनरु्मन तथा कायिक्रमको मलु्यांकन र्नेछ l  

2. स्थानीय तहले स्थलर्त अनरु्मन, मलु्यांकन तथा आवश्यकतानसुार मेन्टोररङ्ग समेत र्रर अपेजक्षत 
उपलजब्ि हार्सल र्नुिपनेछ l    

प्रर्तवेदन 
प्रर्ाली 

ववद्यालयमा प्रदान र्ररएको सेवा स्थानीय तह माफि त  चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन स्वास््य कायािलय माफि त 
स्वास््य र्नदेर्नालय र मन्रालयमा पठाउनपुनेछ । 
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७.PLMBIS Code No. ६.२.२.३६७, कायिक्रमको नाम: स्वास््य सेवाको पहुुँच बढाउन सीमान्तकृत र 
लोपोन्मखु िातीको उच्च वसोबास रहेको स्थानीय तहमा Roving अ.न.र्म. र्नरन्तरता 

र्ीर्िक  वववरर् 

उद्दशे्य र्समान्तकृत तथा लोपोन्मखु समदुायमा प्रमखु िनस्वास््य सेवाको ज्ञान, सूचना प्रबाह र्ने, स्वास््य सेवा 
नर्लएकालाई सेवामा ल्याउन उत्प्ररेरत र्ने र सम्भब हनुे स्वास््य सेवा प्रदान समेत र्री सेवाको प्रयोर् 
र पहुुँच बढाउन मद्दत प-ुयाउने ।  

सञ्चालन र्ने 
र्नकाय 

आ.व. २०७५/७६ मा कायिक्रम संचालन भएका १३ वटा स्थानीय तह र नया थप ३ वटा स्थानीय 
तह 

क्र.स जिल्ला स्थानीय तहको नाम 
स्थानीय तहको 

प्रकार 

बिेट (रु 
हिारमा) 

1.  जचतवन  रार्प्त  नर्रपार्लका ३९० 

2.  र्सन्िपुाल्चोक पाुँचपोखरी थाङपालिाप र्ाउुँपार्लका ३९० 

3.  र्सन्िपुाल्चोक िरु्ल र्ाउुँपार्लका ३९० 
4.  रामेछाप उमाकुण्ड र्ाुँउपार्लका ३९० 

5.  िाददङ खर्नयावास र्ाुँउपार्लका ३९० 

6.  िाददङ बेनीघाटरोङ्ग र्ाुँउपार्लका ३९० 
7.  रसवुा आमच्छोददङ्गो र्ाुँउपार्लका ३९० 
8.  दोलखा ववर् ु र्ाउुँपार्लका ३९० 

9.  काभ्रपेलान्चोक पाुँचखाल नर्रपार्लका ३९० 

10.  र्सन्िलुी हररहरपरुर्ढी र्ाउुँपार्लका ३९० 

11.  मकवानपरु कैलार्  र्ाउुँपार्लका ३९० 
12.  मकवानपरु  मकवानपरुर्ढी र्ाुँउपार्लका ३९० 
13.  नवुाकोट र्लख ु र्ाुँउपार्लका ३९० 

 

 

सञ्चालन 
प्रवक्रया 

1. यो कायिक्रमको फोकल पसिन स्थानीय तहमा कायिरत नर्सिङ्ग अर्िकृत (नर्सिङ्ग स्टाफ) हनुेछ l  

2. कायिक्रमसुँर् सम्बजन्ित अन्य वक्रयाकलापहरु “रोर्भङ्ग अ.न.मी. कायिक्रम संचालन कायिववर्ि 
२०७६ वमोजिम संचालन र्नुिपनेछ l 

3. यस आ‧व‧ २०७७।७८ मा कायिक्रम ववस्तार हनुे स्थानीय तहले “रोर्भङ्ग अ.न.मी. कायिक्रम संचालन 
कायिववर्ि २०७६”को वमोजिम रोर्भङ्ग अ.न.मी. करार सेवामा छनौट र्नुिपनेछ l र सो को 
िानकारी मन्रालयलार्ि ददनपुदिछ ।  

4. कायिक्रम सञ्चालनका लार्र् “रोर्भङ्ग अ.न.मी. कायिक्रम संचालन कायिववर्ि २०७६” को अनसूुची-
९ बमोजिम आवश्यक सामग्री उपयोर् र्नुिपनेछ  l रोर्भङ्ग अ .न.मी.को प्रर्तवेदन तथा 

मार्फारामको आिारमा कायिक्रम सञ्चालनका लार्र् आवश्यक और्िीको व्यवस्थापन सम्बजन्ित 
स्थानीय स्वास््य संस्थाको समन्वयमा सम्बजन्ित स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखाले र्नुिपनेछ। 

5. करार र्रेका रोर्भङ्ग अ.न.मी.हरुलाई रोर्भङ्ग अ .मी .न .कायिक्रम सञ्चालन कायिववर्ि, २०७६ 

वमोजिम कायिजिम्मेवारी  ददई उपयिु वातावरर् प्रदान र्नि सहिीकरर् र्ने l   
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6. कायिक्रम संचालन र्दाि सरकारी तथा रै्ह्र सरकारी संघ सस्था (INGO, NGO) हरुसुँर् (स्थानीय 
तह तथा ववद्यालय स्तरमा) समन्वय र्रर स्वास््यका वक्रयाकलापहरु योिना बनाई संचालन र्नि 
सवकनेछ l   

बिेट बाुँडफाुँड  र्नरन्तरता तथा नया र्बस्तारको लार्र् प्रर्त स्थानीय तह िम्मा रकम रू. ३,९०,०००/-: 
(क) रोर्भङ्ग अ.न.मी.को लार्र् तलव: मार्सक रू. २६,६१०/- दरले १३ मवहनाको चाडबाड खचि 

सवहत (कजम्तमा छ मवहना काम र्रेको हनुपुने) र डे्रस र्री  -रू ३,५५,९३०/- 
(ख) तलब बाहेकको बाुँकी रकम “रोर्भङ्ग अ.न.मी. कायिक्रम संचालन कायिववर्ि २०७६” को 

अनसूुची ८(क) र ८(ख) बमोजिमको प्रर्तबेदन फाराम तथा अन्य आवश्यक मसलन्द(छाता, 
झोला समेत) खररद र्री रोर्भङ्ग अ.न.मी.लाई ददनपुनेछ l  

अपेजक्षत 
उपलव्िी 

र्समान्तकृत तथा लोपोन्मखु समदुायमा स्वास््य सम्बन्िी िनचेतना साथै खोप, सरुजक्षत लर्ायतका 
आिारभतू स्वास््य सेवाहरुको उपभोर्दर बढ्नेछ । 

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

1. सामाजिक ववकास मन्रालय, स्वास््य र्नदेर्नालय र सम्बजन्ित स्वास््य कायािलयले कायिक्रमको 
अनरु्मन,  वफल्ड प्रर्तवेदनको आिारमा l  

2. स्थानीय तहले स्थलर्त अनरु्मन, मलु्यांकन तथा आवश्यकतानसुार मेन्टोररङ्ग समेत र्रर अपेजक्षत 
उपलजब्ि हार्सल र्नुिपनेछ l    

प्रर्तवेदन 
प्रर्ाली 

स्थानीय तहले चौमार्सक रुपमा मन्रालयलाई रोर्भंर् अ.न.मी कायिक्रम अनसूुची  ८ ख बमोजिम 
र्नुिपने छ । 

 

८.PLMBIS Code No. ६.२.२.३८१... , कायिक्रमको नाम: स्थानीय तहमा पवुाििार भएका स्वास््य संस्थामा 
१५ रै्या सम्मको अस्पताल संचालन र्नरन्तरता (चाल)ु 

र्ीर्िक  वववरर्  

उद्दशे्य स्थानीय तहमा पूवाििार भएका स्वास््य संस्थामा १५ रै्या सम्मको अस्पताल सञ्चालन र्री र्रु्स्तरीय 
जचवकत्सकीय स्वास््य सेवामा पहुुँच बवृद्ध र्ने। 

सञ्चालन र्ने 
र्नकाय 

आ.व. २०७५/७६ र  आ.व २०७७।७८ मा कायिक्रम संचालन हनु े स्वास््य संस्था र स्थानीय 
तहको वववरर् 

क्र.स जिल्लाको नाम स्थानीय तह स्वास््य संस्थाको नाम बिेट 

रु हिारमा 
कैवफयत 

1.  र्सन्िलुी मररर् र्ाउुँपार्लका कवपलाकोट प्राथार्मक केन्र ६०००  

2.  रामेछाप र्ोकुलरं्र्ा र्ाुँउ  र्लका रस्नाल ुहेल्थपोष्ट  ६००० आ.व. 
२०७७।७८ 
देजख बिटे 

ववर्नयोि भएको 
3.  दोलखा  कार्लन चोक र्ाुँउपार्लका र्संर्टी प्रा.स्वा.के. ६०००  

4.  र्सन्िपुाल्चोक ईन्रवती र्ाुँउपार्लका ईन्रवती स्वा.चौकी  ६०००  

5.  रसवुा कार्लका र्ाुँउपार्लका जिबजिबे प्रा.स्वा.के. ६०००  

6.  िाददङ्ग र्रपरुासनु्दरी र्ाुँउपार्लका सल्यान्टार प्रा.स्वा.के. ६०००  

7.  नवुाकोट तादीर्ाुँउपार्लका खरानीटार प्रा.स्वा.के. ६०००  
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8.  काठामाण्डौ र्ोकर्िश्वर नर्रपार्लका र्ोकर्ि प्रा.स्वा.के. ६०००  

9.  काठामाण्डौ चन्रर्र्री नर्रपार्लका चन्रार्र्री अस्पाताल ६०००  

10.  लर्लतपरु बार्मती र्ाउपार्लका  भटे्टडाुँडा हे.पो. ६०००  

11.  लर्लतपरु महाङ्काल  र्ाुँउपर्लका मार्नखेल स्वास््य चौकी ६००० आ.व. 
२०७७।७८ 
देजख बिेट 

ववर्नयोि भएको 
12.  भिपरु सयुिववनायक नर्रपार्लका दर्िकोट प्रा.स्वा.के ६०००  

13.  काभ्रपेलान्चोक चौरीदेउराली र्ाुँउपार्लका िसेुर्न जर्वालय हे.पो. ६०००  

14.  मकवानपरु थाहा  नर्रपार्लका पालङु प्रा.स्वा.के. ६००० आ.व. 
२०७७।७८ 
देजख बिेट 

ववर्नयोि भएको 
15.  जचतवन कार्लका नर्रपार्लका िटुपानी प्रा.स्वा.के. ६०००  

16.  जचतवन रार्प्त नर्रपार्लका भण्डारा प्रा.स्वा.के. ६०००  

सञ्चालन 
प्रवक्रया 

1. िनर्जि व्यवस्थापनः 
 

१.१.प्रदेर् सरकारको बिेटबाट देहाय बमोजिमका िनर्जिहरु व्यवस्थापन र्नुिपने छ । 

 

क्र.स. िनर्जि संख्या कैवफयत 
1.  मेर्डकल अर्िकृत  २ िना   
2.  हेल्थ अर्सस्टेन्ट  २ िना  
3.  स्टाफ नसि  ३ िना  
4.  ल्याव टेजक्नर्सयन १ िना  
5.  रेर्डयोग्राफर १ िना  
6.  फामेर्स सहायक १ िना  
7.  कायािलय सहयोर्ी  २ िना  

िम्मा  १२ िना   
 

ववर्त आ.व. देजख सञ्चार्लत अस्पतालहरुको हकमा 
१.२. उल्लेजखत िनर्जिहरुलाई प्रचर्लत कानून बमोजिम सूचना प्रकाजर्त र्री करार सेवा माफि त 
व्यवस्थापन र्नुिपने छ । तर र्त आ.ब. देजख र्नयमानसुार करारमा र्नयूि भएका र उल्लेजखत 
पदमा कायिरत कमिचारीलार्ि र्निको कामको मलु्याङ्गकन र्री र्नयमानसुार करार अविी थप र्री 
र्नरन्तरता ददन बािा पनेछैन । 

१.३. ववर्नयोजित बिेटबाट मार्थ उल्लेजखत  िनर्जि मार करार सेवामा र्लन पने छ । अन्य 
कमिचारीहरु यस बिेट बाट व्यवस्थापन र्नि पाईने छैन । 

१.४. हाल स्थानीय सरकार अन्तर्ित सोही संस्थामा कायिरत िनर्जिहरु र प्रदेर् सरकारको 
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बिेटबाट व्यवस्थापन र्रीएको िनर्जिहरुलाई डीउटी रोस्टरको आिारमा आवश्यक व्यवस्थापन 
र्री २४ सै घण्टा स्वास््य सेवा प्रवाह हनु ेव्यवस्था र्नुिपने छ । 

2. फामेसी संचालन  

२.१ फामेसी संचालनको लार्र् नेपाल सरकार, स्वास््य तथा िनसंख्या मन्रालयबाट िारी 
र्ररएको अस्पताल फामेसी सेवा र्नदेजर्का २०७२ बमोजिमको सर्मर्त र्ठन र्नुिपने छ । 

२.२. सोवह र्नदेजर्का बमोजिम हनुे र्री फामेसी संचालन र्नुिपने छ । 

3. तोवकएको कायिहरु परुा र्री बाुँकी रहेको रकमबाट अस्पताल सञ्चालनका लार्र् आवश्यक और्िी, 
उपकरर्, मसलन्दमा खचि र्नि सवकनेछ । 

4. वावर्िक योिना बनाउदा न्यनुतम सेवा मापदण्ड कायिन्वयन र र्रु्स्तर सिुारलाई प्राथर्मकता 
ददनपुदिछ l 
 

चाल ुआ. व. २०७७।७८ बाट र्रुु हने संस्थाहरुको हकमा 
  

चाल ुआ. व. २०७७।७८ बाट र्रुु हने संस्थाहरुको हकमा देहाय बमोजिम र्ने । 

क) अस्पताल सञ्चालनको लार्र् आवश्यक औिार उपकरर्को व्यवस्थापन र्रेपर्छ मार अस्पताल 
सञ्चालन हनु सक्न े अस्पतालको लार्र् र्रुुमा औिार उपकरर् व्यवस्थापन र्ने र िनर्जि 
व्यवस्थापन र्ने । औिार उपकरर् खररदको लार्र् स्थानीय तहबाट व्यहोने वा सो हनु नसकेमा  
औिार उपकरर् खररद र्रर िनर्जि व्यवस्थापन नहञु्जेलसम्म िनर्जिका लार्र् तलब भिामा 
बचत हनुे रकमबाट र्नि सवकने छ ।  

ख) अस्पताल सञ्चालनको लार्र् आवश्यक औिार उपकरर्को व्यवस्थापन भर्सकेको अस्पतालका 
हकमा ववर्त आ.व. देजख सञ्चार्लत अस्पतालहरुले र्ने ववर्ि बमोजिम नै र्ने । 

 

    बिेट 
बाुँडफाुँड  

सम्परु्ि वक्रयाकलापहरु बिेटको पररर्ि र्भर रवह प्रचर्लत ऐन, र्नयमावली तथा कायिववर्ि बमोजिम 
अर्ग्रम रुपमा कायिक्रम तयार र्री प्रमखु प्रर्ासकीय अर्िकृतबाट वटप्पर्ी जस्वकृत र्रर र्नुिपने छ। 
देहाय बमोजिमको खचि जर्र्िको पररर्ि र्भर रवह कायि र्नुि पने छ ।   
 

क्र.स खचि जर्र्िक बिेट रु कैवफयत 

1.  िनर्जिका लार्र् तलब भिा सवहत 48,50,०00/-  

2.  फामेसी संचालनका लार्र् पवुाििार ववकास 1,50,000/-  

3.  फामेसी संचालनका लार्र् और्र्ि र और्र्ििन्य 
सामाग्री व्यवस्थापनको लार्र् र्सड मनी 

10,00,000/-  

िम्मा 60,00,000/-   
अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

1. सामाजिक ववकास मन्रालय, स्वास््य र्नदेर्नालय र सम्बजन्ित स्वास््य कायािलयले कायिक्रमको 
अनरु्मन,  वफल्ड प्रर्तवेदनको आिारमा  l  

  

प्रर्तवेदन 
प्रर्ाली 

चौमार्सक प्रर्तवेदन स्वास््य कायािलय माफि त स्वास््य र्नदेर्नालय र मन्रालयमा पठाउनपुनेछ । 
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९. PLMBIS Code No. ६.२.२.३८३....., स्थानीय तहमा रहेका सरकारी अस्पताललार्ि सञ्चालन सहयोर् 
अनदुान 

उपर्ीर्िक  वववरर्  

उद्दशे्य स्थानीय तहमा पूवाििार भएका सरकारी अस्पताल सञ्चालनमा अनदुान सहयोर् र्री र्रु्स्तरीय 
स्वास््य सेवामा पहुुँच बवृद्ध र्ने . 

 

सञ्चालन र्ने 
र्नकाय 

बिेट र्बर्नयोिन भएका स्थानीय तहहरु 

क्र.स जिल्लाको 
नाम 

स्थानीय तह  स्वास््य संस्थाको नाम  बिेट रु 
हिारमा 

कैवफयत 

1.  दोलखा  जिरी नर्रपार्लका जिल्ला अस्पताल जिरी ६०००  

2.  दोलखा  र्भमेश्वर 
नर्रपार्लका 

चररकोट प्राथार्मक 
स्वा.के 

५०००  

3.  लर्लतपरु  र्ोदावरी 
नर्रपार्लका 

बज्रबाराही चापाुँर्ाउ 
अस्पताल 

५०००  

4.  काभ्रपेलान्चोक नमोबदु्ध 
नर्रपार्लका 

र्मर्थनकोट अस्पताल ५०००  

5.  जचतवन  रत्ननर्र 
नर्रपार्लका  

बकुलहर अस्पताल ५०००  

 

सञ्चालन 
प्रवक्रया 

१. यस कायिक्रममा प्राप्त बिेटको ववस्ततृ कायियोिना तयार र्ने र सो कायियोिना बनाउदा संचालन 
र्रीने सेवा, सो सेवा सम्बजन्िको िनर्जि र सामाग्रीको व्यवस्थापन, भववष्यमा सेवाको र्नरन्तरता 
र स्रोत पररचालनलाई समेतलाई समेट्ने र्री ववस्ततृ कायियोिना बनाउन ुपने छ ।  

२. अस्पतालमा सेवाग्राहीको चापलार्ि मध्यनिर र्रर जचवकत्सकीय सेवा २४ सै घण्टा प्रवाह र्नि 
स्थानीय तहबाट समेत श्रोत व्यवस्थापन र्रर जचवकत्सक थप र्री सेवा सञ्चालन र्नि सवकनेछ । 

३. वावर्िक योिना बनाउदा न्यनुतम सेवा मापदण्ड कायिन्वयन र र्रु्स्तर सिुारलाई प्राथर्मकता 
ददनपुदिछ l  

४. कायियोिना कायािन्वयन र्दाि आवश्यकता अनसुार िनर्जि, और्िी, औिार उपकरर् लर्ायतमा 
खचि र्नि सवकनेछ । 

बिेट बाुँडफाुँड  सम्परु्ि वक्रयाकलापहरु बिेटको पररर्ि र्भर रवह प्रचर्लत ऐन, र्नयमावली तथा कायिववर्ि बमोजिम 
अर्ग्रम रुपमा कायिक्रम तयार र्री प्रमखु प्रर्ासकीय अर्िकृतबाट वटप्पर्ी जस्वकृत र्रर र्नुिपने 
छ।अस्पतालमा हनुे अस्थायी दरबन्दी चाटि अनसुचुीमा ददर्िएको छ । 

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

1. सामाजिक ववकास मन्रालय, स्वास््य र्नदेर्नालय र सम्बजन्ित स्वास््य कायािलयले 
कायिक्रमको अनरु्मन,  वफल्ड प्रर्तवेदनको आिारमा l  

2. स्थानीय तहले स्थलर्त अनरु्मन, मलु्यांकन तथा आवश्यकतानसुार मेन्टोररङ्ग समेत र्रर 
अपेजक्षत उपलजब्ि हार्सल र्नुिपनेछ l    

प्रर्तवेदन 
प्रर्ाली 

चौमार्सक प्रर्तवेदन स्वास््य कायािलय माफि त स्वास््य र्नदेर्नालय र मन्रालयमा पठाउनपुनेछ । 
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१०.PLMBIS Code No. ११.४.२२.१, कायिक्रमको नाम: स्थानीय तहमा अस्पताल/स्वास््य चौकी भवन 
र्नमािर् अनदुान 

 

र्ीर्िक  वववरर् 

उद्दशे्य पूवाििारको र्नमािर् भर्ि स्वास््य सेवा प्रवाह र्नि सहिता साथै र्रु्स्तर अर्भवृद्दी र्नि सहयोर् पगु्ने। 
सञ्चालन र्ने 
र्नकाय 

बिेट र्बर्नयोिन भएका ११ वटा स्थानीय तह  

क्र.स जिल्लाको नाम स्थानीय तह 
स्वास््य 

संस्थाको नाम 
प्रकार 

बिेट रु 
हिारमा 

कैवफयत 

1.  र्सन्िलुी  
दिुौली 
नर्रपार्लका 

र्सथोली 
प्रा.स्वा.के. 

Primary 

B3 
१००००   

2.  र्सन्िलुी 
सनुकोर्ी 
र्ाुँउपार्लका 

रातमाटा 
स्वास््य चौकी 

Primary 

B3 
१००००   

3.  दोलखा  
तामाकोर्ी 
र्ाुँउपार्लका 

िफे स्वास््य 
चौकी  

Primary 

B3 
१००००   

4.  र्सन्िपुाल्चोक िरु्ल र्ाुँउपार्लका पाुँङ्गटाङ्ग हे.पो. HP3  ५०००   

5.  िाददङ 
रं्र्ा िमनुा 
र्ाुँउपार्लका 

फूलखकि  
स्वास््य चौकी 

Primary 

B3 
१००००   

6.  िाददङ र्िरुी र्ाुँउपार्लका वकरानचौर हे.पो HP3 १००००   

7.  िाददङ र्िरुी र्ाुँउपार्लका र्िरुी प्रा.स्वा.के 
Primary 

B3 
१००००   

8.  िाददङ 
र्ङ्गािमनुा 
र्ाुँउपार्लका 

फूलखकि  
स्वा.चौकी 

Primary 

B3 
 १००००   

9.  काठमाण्डौ 
चन्रर्र्री 
नर्रपार्लका 

बार् भञ्जाङ्ग 
हे.पो 

तला थप  ६०००   

10.  लर्लतपरु 
लर्लतपरु 
महानर्रपार्लका 

सैब ुहे.पो. HP १ १००००   

11.  काभ्रपेलान्चोक 
माहाभारत 
र्ाुँउपार्लका 

बनखचुौर 
स्वा.चौकी 

Primary 

B3 
१००००   

 

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

2. तोवकएको भवनको टार्िप र्डिार्िन अनसुार प्राववर्िकबाट र्ड.वप.आर. र लार्त स्टीमेट तयार 
र्री स्वीकृतीका लार्र् सामाजिक ववकास मन्रालयमा पठार्ि स्वीकृर्त पश्चात मार भवन र्नमािर् 
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र्नुिपनेछ। 
3. र्नमािर् सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रचर्लत ऐन, र्नयम बमोजिम र्नुिपने छ । 
4. भवन र्नमािर्मा स्थानीय तहको समेत लार्त सहभार्ीता हनुपुनेछ । 

बिेट बाुँडफाुँड  सम्परु्ि वक्रयाकलापहरु बिेटको पररर्ि र्भर रवह प्रचर्लत ऐन, र्नयमावली तथा कायिववर्ि बमोजिम 
अर्ग्रम रुपमा कायियोिना स्वीकृत र्री र्नुिपनेछ ।  

अपेजक्षत उपलव्िी स्वास््य संस्थाको भवन र्नमािर् सम्पन्न भर्ि स्वास््य सेवाको पहुुँच र र्रु्स्तरीयतामा वृद्दी हनुेछ। 

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

1. सामाजिक ववकास मन्रालय, स्वास््य र्नदेर्नालय र सम्बजन्ित स्वास््य कायािलयले कायिक्रमको 
अनरु्मन,  वफल्ड प्रर्तवेदनको आिारमा l  

2. स्थानीय तहले स्थलर्त अनरु्मन, मलु्यांकन समेत र्रर अपेजक्षत उपलजब्ि हार्सल र्नुिपनेछ l    

प्रर्तवेदन प्रर्ाली चौमार्सक प्रर्तवेदन स्वास््य कायािलय माफि त स्वास््य र्नदेर्नालय र मन्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 

११.PLMBIS Code No. ११.४.२२.१ ,कार्यक्रमको नाम: स्थानीर् तहमा अस्पताल -स्वास््र् चौकी भवन 

ननमायण अनुदान ननरन्तरता 
उपर्ीर्िक  वववरर् 

उद्दशे्य पूवाििारको र्नमािर् भर्ि स्वास््य सेवा प्रवाह र्नि सहिता साथै र्रु्स्तर अर्भवृद्दी र्नि सहयोर् पगु्ने। 
सञ्चालन र्ने 
र्नकाय 

आ.व. २०७६।७७ बाट भवन र्नमािर् भर्ि चाल ु आ.व.मा र्नमािर् संपन्न र्नि बिेट र्बर्नयोिन 
भएका ७ वटा स्थानीय तह  

क्र.स 
जिल्लाको 

नाम 
स्थानीय तह 

स्वास््य संस्थाको 
नाम 

प्रकार 
बिेट रु 
हिारमा 

कैवफयत 

1.  र्सन्िपुाल्चोक 
ईन्रवती 
र्ाुँउपार्लका 

नवलपरु स्वास््य 
चौकी  

Primary 

B3 
३९१००   

2.  र्सन्िपुाल्चोक 
पाुँचपोखरीथाङपाल 
र्ाुँउपार्लका 

पाुँचपोथाङपालिाप-
भोटेनाङलाङ-र्तपेर्न 
नर्रस्तररय 
अस्पताल 

Primary 

B3 
६००००   

3.  िाददङ 
नेरावती 
र्ाुँउपार्लका 

भोग्टेनी अस्पताल 
Primary 

B3 
३००००   

4.  काभ्रपेलान्चोक 
मण्डनदेउपरु 
र्ाुँउपार्लका 

महादेवस्थान 
प्रा.स्वा.के 

Primary 

B3 
७००००   

5.  काभ्रपेलान्चोक 
खानीखोला 
र्ाुँउपार्लका 

तालढंुर्ा हे.पो Primary 

B3 
५००००   

6.  काभ्रपेलान्चोक  
चौरीदेउराली 
र्ाुँउपार्लका 

िसेुनीजर्वालय 
हे.पो 

HP २ ३००००   
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7.  जचतवन 
भरतपरु 
महानर्रपार्लका 

मेघौली हे.पो. HP २ ६०००   

 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. र्नमािर्को क्रममा भएको भवन सोवह वमोजिम र्नरन्तरता ददनपुनेछ l 
2. र्नमािर् सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रचर्लत ऐन, र्नयम बमोजिम र्नुिपने छ । 
3. भवन र्नमािर्मा स्थानीय तहको समेत योर्दान सहभार्ीता हनुपुनेछ । 

बिेट बाुँडफाुँड  सम्परु्ि वक्रयाकलापहरु बिेटको पररर्ि र्भर रवह प्रचर्लत ऐन, र्नयमावली तथा कायिववर्ि बमोजिम 
अर्ग्रम रुपमा जस्वकृत र्रर र्नुिपने छ। 

अपेजक्षत 
उपलव्िी 

आ.व. २०७५/०७६ मा र्नमािर् र्रुुवात भएका स्वास््य संस्थाको भवन र्नमािर् सम्पन्न भर्ि 
स्वास््य सेवाको पहुुँच र र्रु्स्तरीयतामा वृद्दी हनुेछ। 

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

• सामाजिक ववकास मन्रालय, स्वास््य र्नदेर्नालय र सम्बजन्ित स्वास््य कायािलयले कायिक्रमको 
अनरु्मन,  वफल्ड प्रर्तवेदनको आिारमा l  

• स्थानीय तहले स्थलर्त अनरु्मन, मलु्यांकन तथा आवश्यकतानसुार मेन्टोररङ्ग समेत र्रर अपेजक्षत 
उपलजब्ि हार्सल र्नुिपनेछ l    

प्रर्तवेदन प्रर्ाली चौमार्सक प्रर्तवेदन स्वास््य कायािलय माफि त स्वास््य र्नदेर्नालय र मन्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 

१२.PLMBIS Code No.६ .२.२.३७३, बकुलहर रत्ननगर अस्पतालको मात ृशिि ुभवन ननमायण    

र्ीर्िक  वववरर् 

उद्दशे्य बकुलहर रत्ननर्र अस्पतालको मात ृजर्र् ुभवन र्नमािर् र्ने   

सञ्चालन 
प्रवक्रया 

१. भवन र्नमािर् सम्बजन्ि प्राववर्िकसुँर् समन्वय र्रर नक्सा सवहत भवन र्नमािर्को लर्त ईवष्टमेट तयार 
र्नेl  

२. लर्त ईवष्टमेट स्वीकृतीका लार्र् मन्रालयमा पठाउने । 

३. मन्रालयबाट स्वीकृत भए पश्चात सावििर्नक खररद ऐन २०६३ र सावििर्नक खररद र्नयमावली 
२०६३(संसोिन २०७६ वा प्रचर्लत) अनसुार र्नमािर् र्ने । 

३. र्नमािर् पश्चात सो को प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्रालयलार्ि समेत पठाउनपुनेछ । 
बिेट बाुँडफाुँड  प्रचर्लत र्नयमानसुार खचि रकम वाडफाड र्रर कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत र्राई मार खररद 

र्नुिपनेछ l  
अपेजक्षत 
उपलव्िी 

बकुलहर अस्पतालमा मात ृजर्र् ुभवन र्नमािर् भर् अस्पताल सवुविा सम्पन्न भर्ि र्रु्स्तरीय सेवा प्रवाह 
र्नि सहयोर् हनुे । 

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्रालयले प्राप्त प्रर्तवेदन र स्थलर्त अनरु्मनको आिारमा अनरु्मन तथा मलु्यांकन 
र्नेछ l 

प्रर्तवेदन 
प्रर्ाली 

चौमार्सक प्रर्तवेदन स्वास््य कायािलय माफि त स्वास््य र्नदेर्नालय र मन्रालयमा पठाउनपुनेछ । 
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१३.PLMBIS Code No.११.४.२२.२,स्वस््य र्हर(Healthy City ) कायिक्रम  

र्ीर्िक  वववरर्  

उद्दशे्य 
स्वस््य र्हर(Healthy City ) कायिक्रम माफि त सहरी स्वास््य प्रबििन र्ने ।  

 

सञ्चालन 
प्रवक्रया 

1. नर्रपार्लकाको स्वास््य र्ाखाबाट स्वस््य र्हर)Healthy City ) कायिक्रमको कायियोिना सवहत 
प्रस्ताव र्री तयार र्ने l  

2. तयार र्ररएको प्रस्ताव कायिपार्लकाबाट स्वीकृत र्ने र सो को िानकारी सामाजिक ववकास 
मन्रालयमा स्वास््य कायािलय माफि त पठाउने । 

3. स्वीकृत कायियोिना अनसुार बिेट बाडफाुँट र्रर स्वीकृत र्री कायािन्वयन र्नुिपनेछ । 

4. कायिक्रमको प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्रालयलार्ि समेत पठाउनपुनेछ। 
बिेट बाुँडफाुँड  प्रचर्लत र्नयमानसुार खचि रकम वाडफाड र्रर कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत र्राई मार खररद 

र्नुिपनेछ l  
अपेजक्षत 
उपलव्िी 

नर्रपार्लका क्षेर Health Promoting Site को रुपमा ववकास भर्ि नार्ररकको स्वास््य व्यवहार तथा 
स्वास््य अबस्थामा सिुार हनुे । 

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्रालयले प्राप्त प्रर्तवेदन र स्थलर्त अनरु्मनको आिारमा अनरु्मन तथा मलु्यांकन 
र्नेछ l 

प्रर्तवेदन 
प्रर्ाली 

चौमार्सक प्रर्तवेदन स्वास््य कायािलय माफि त स्वास््य र्नदेर्नालय र मन्रालयमा पठाउनपुनेछ । 
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अनसूुची  - १ 

प्रदेर् सरकार 
सामाजिक ववकास मन्रालय 

बार्मती प्रदेर्, हेटौडा 
ववद्यालय नसिको कायि वववरर् 

कायि वववरर् 

१. पद: ववद्यालय  नसि  

२. सेवा: स्वास््य  

३. समूह: नर्सिङ्ग 

४. तह: पाुँचौ  

५. न्यनुतम रै्जक्षक योग्यता : मान्यता प्राप्त जर्क्षर् संस्था वा 
ववश्वववद्यालयबाट नर्सिङ्ग ववर्यमा प्रववर्ता प्रमार्पर तह उिीर्ि र्रर 
नेपाल नर्सिङ्ग पररर्दमा दताि भएको  

६. तलव )मार्सक:(  स्वास््य सेवाको पाचौं तह सरह  

७. ववदा सेवा सवुविा करार सम्झौतामा उल्लेख भए वमोजिम  

८. काम र्ने समय : ववद्यालयको र्नयमानसुार  

९. उिरदावयत्व: ववद्यालय व्यबस्थापन सर्मर्त  ,स्थानीय सरकार ,
मन्रालय  

१०. समन्वय : सम्बजन्ित ववभालयका प्रिानध्यापक,जर्क्षक 
कमािचरी,ववद्यालय व्यवस्थापन सर्मर्त, अर्भभावक   

 

११. सपुररवेक्षर्  : र्बद्याथी  

१२. कमिचाररको नाम थर    :  

१३. ठेर्ाना :       

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

वडा नं:. 
सम्पकि  नं :. 
१४. नेपाल नर्सिङ्ग पररर्दको दताि नं :. 
१५. ववद्यालयको नाम : 
ठेर्ाना: 
 

  
ववद्यालय नसिको काम, कतिव्य र अर्िकार 

1. प्रवद्धिनात्मक सेवा 
(क) ववद्याथीहरुको स्वस्थ िीवनरै्लीसुँर् सम्बजन्ित मददरािन्य पेय पदाथि, सतुीिन्य पदाथिहरुको 

र्नयन्रर् र्नि पहल र्ने l  

(ख) ववद्याथीहरुलाई िीवनोपयोर्ी र्सप र्सकाई स्वस्थ िीवनरै्लीसुँर् सम्बजन्ित आचरर्हरु 
र्सकाउनकुा साथै सकारात्मक सोचको समेत ववकास र्नि मद्दत र्ने l  

(र्) पोर्र्सम्बन्िी सेवा:  
• पोर्र्सम्बजन्ि पोस्टरहरु टास्ने, स्वस्थकर खानाको प्रबििन र्ने, पोर्र्को महत्त्वबारे 

प्रदर्िनी नाटक िस्ता र्बर्िहरु प्रयोर् र्रर िानकारी ददने, मेर् तथा क्याजन्टनमा पोवर्लो 
तथा सरसफाईयिु खानेकुरा बनाउन योिना बनाउन सहयोर् र्रर उत्प्ररेरत र्ने िस्ता 
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ववर्भन्न वकर्समका पोर्र् तथा पोवर्लो खानेकुराहरुको बारेमा चेतनामलुक कायिक्रम 
संचालन र्ने l   

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

• परखुाना (Junkfood) को प्रयोर्मा र्नयन्रर् र्ने l 
(घ) ववद्याथीहरुलाई लार्पुदाथि दवु्यिसन र्नयन्रर् लर्ायतका ववर्यमा स्वास््य जर्क्षा ददने l  

(ङ) ववद्यालयको र्सक्न र र्सकाउनका लार्र् सरुजक्षत वातावरर्, स्वच्छ तथा स्वस्थकर  खानेपानी 
व्यबस्थापनका लार्र् आवश्यक पहल र्ने l  

(च) बालबार्लका तथा वकर्ोरवकर्ोरी मैरी सेवा, पूवाििार र्नमािर् तथा व्यबस्थापनका लार्र् आवश्यक 
पहल र्ने l  

(छ) ववद्याथी, जर्क्षक तथा कमिचारीहरुलाई लैंर्र्क वहंसा, बालवहंसा, बालबार्लका तथा चेलीवेटी 
बेचर्बखन, मवहला तथा बालबार्लकाको हक अर्िकार, बालर्बबाह र्नरुत्साहन, वकर्ोरवकर्ोरी 
मैरी यौन तथा प्रिनन ्स्वास््य र्त्यादद ववर्यमा जर्क्षा ददने l  

(ि) ववद्याथी, जर्क्षक तथा कमिचारीहरुलाई व्यजिर्त तथा वातावरर्ीय सरसफाई तथा फोहोरमैला 
व्यबस्थापन सम्बन्िी जर्क्षा ददने र सम्बजन्ित पक्षसुँर् समन्वय र्रर व्यवस्थापन र्नि सहयोर् र्ने 
l  

(झ) ववद्याथीहरुलाई स्वा्यका ववर्भन्न ववर्यहरुमा कायि योिना तयार र्रर प्रदान र्ररएको स्वास््य 
जर्क्षा अनसुार व्यवहार पररवतिन र्नि सहयोर् र्ने l 

(ञ) सने तथा नसने रोर्हरुबाट बच्नका लार्र् चेतनामलुक कायिक्रमहरु र्ने l  

(ट) प्रभावकारी तथा स्वस्थ आनीबानी बसाल्नका लार्र् "ववद्याथीद्वारा ववद्याथीलाई" तथा “ववद्याथीद्वारा 
समदुायलाई” स्वास््य जर्क्षा ददने परम्पराको र्रुुवात र्ने l  

(ठ) ववद्याथी, जर्क्षक तथा कमिचारीहरुलाई सकारात्मक सोचको ववकास र्निका लार्र् ववद्यालयमा 
स्वास््यसम्बन्िी प्रदर्िनी, नाटक, परामर्ि आददको आयोिना र्ने र ववद्याथीहरुलाई यसको 
र्नरन्तरताको लार्र् प्रोत्साहन र्ने l 

(ड) ववद्याथी, जर्क्षक तथा कमिचारीहरुलाई प्राकृर्तक प्रकोप तथा प्रकोपिन्य महामारीबाट बच्न सिर् 
र्राउन,े चौमार्सक रुपमा Drill अभ्यास समेत र्राउने र त्यसबाट हनुे िोजखम न्यूनीकरर् र्नि 
पहल र्ने l  

(ढ) मवहनावारी स्वास्थ व्यवस्थापन कायिक्रम संचालन र्ने l  

(र्) ववद्यालय तथा समदुायमा स्वस्थ िीवन प्रबद्धिन कायिक्रमको अर्भयन्ताका रुपमा रही कायि र्ने l  

2. प्रर्तकारात्मक सेवा 
(क) रोर्हरुको रोकथामसुँर् सम्बजन्ित सेवा सवुविाहरु उपलब्ि र्राई आवश्यकतानसुार प्ररे्र् 

र्ने l  

(ख) ववद्यालय लजक्षत खोप कायिक्रम संचालन र्नि सहयोर् र्ने l साथै ववद्यालय भनािको समयमा 
खोप काडि अर्नवायि र्राउने l  

(र्) ववद्यालयमा कुनै सरुवा रोर् देखा परेमा स्थानीय स्वास््य र्काईलाई सकभर र्छटो िानकारी 
र्राउने र व्यस्थापनमा सवक्रय भरू्मका र्नवािह र्ने l  

(घ) ववद्यालयको वातावरर् भौर्तक तथा मनोसामाजिक रुपमा स्वस्थकर र र्बद्याथी मैरी बनाउन 
सहिीकरर् र्ने l  

३. परामर्ि सेवा  
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(क) वकर्ोराबस्थामा हनुे र्ारीररक तथा मानर्सक पररवतिन, प्रिनन ् स्वास््य, यौन तथा यौर्नकता, 
मवहनावारी व्यवस्थापन सम्बन्िी परामर्ि ददने l  

(ख) मानर्सक समस्या र अन्य स्वास््य सम्बन्िी समस्या व्यवस्थापनका लार्र् ववद्याथीहरुलाई 
मनोववमर्ि  ददने l  

(र्) अपांर्ता भएका ववद्याथीहरुको क्षमता अर्भवृवद्ध र्नि प्रोत्साहन र्निका लार्र् जर्क्षक, ववद्याथी तथा 
अर्भभावकलाई आवश्यकतानसुार परामर्ि सेवा उपलब्ि र्राउने l  

(घ) दीघि रोर् लारे्का तथा लामो समयसम्म उपचार आवश्यक पने ववद्याथीहरुको पवहचान र्रर 
अर्भभावक तथा ववद्याथीलाई यथोजचत परामर्ि ददने l  

४. स्वास््य परीक्षर् तथा प्राथर्मक उपचार   

(क) स्थानीय स्वास््य संस्था वा अन्य सहयोर्ी सस्थाहरुसुँर् समन्वय र्रर आवश्यकतानसुार 
ववद्यार्थिहरुको सामान्य स्वास््य  परीक्षर्(आुँखा, मखु, कान, दाुँत, छाला आदद) र्ने l  

(ख) पोर्र्को अवस्था पिा लर्ाउन एन्रोपोईमेविक मेिरमेन्ट र्रर मापदण्ड अनसुार भए नभएको 
यवकन र्ने l  

(र्) ववद्याथी, जर्क्षक तथा कमिचारीहरुको स्वास््य जस्थर्तको लेखािोखा र्ने l  

(घ) ववद्याथी, जर्क्षक तथा कमिचारीहरुलाई आईपने घाउ, खवटरा तथा अपझिट आईपने स्वास््य 
समस्याहरुको व्यबस्थापन र्ने l  

(ङ) मवहनावारीसुँर् सम्बजन्ित ववर्भन्न वकर्समका समस्याहरुको समािान र्नि वकर्ोरीहरुलाई सहयोर् 
र्ने l  

(च) ववद्यालयमा आकजस्मक स्वास््य सेवा प्रदान र्निका लार्र् ववद्याथीको अर्भभावकसुँर् अनसूुची-१० 
बमोजिम पवुि ससूुजचत मन्िरुीनामा र्लई राख्न ेl  

(छ) दीघि रोर् लारे्का ववद्याथीहरुको व्यजिर्त कायि योिना बनाई सम्बजन्ित जर्क्षक, कमिचारी तथा 
पररवारका सदस्यहरु संलग्न र्राई स्वास््य सेवा प्रदान र्ने र्राउने l  

५. प्ररे्र् सेवा  

(क) ववद्याथी, जर्क्षक तथा कमिचारीहरुलाई थप उपचार आवश्यक भएमा समयमानै प्ररे्र् र्ने l 
प्ररे्र् र्दाि प्ररे्र् र्ररएको स्वास््य संस्थासुँर् समन्वय र्रर अनसूुची-११ बमोजिम प्ररे्र् पिुाि भरेर 
पठाउनपुनेछ l  

(ख) ववद्याथीलाई प्ररे्र् र्नुिपरेमा र्बरामी ववद्याथीको अर्भभावकलाई खवर र्रर बोलाउन ुपने l 
(र्) प्ररे्र् र्रेका ववद्याथी, जर्क्षक तथा कमिचारीहरुलाई अर्नवायि अनरु्मन र्रर सो को अर्भलेख 

चसु्तदरुुस्त राख्न ेl  

६. योिना तिुिमा  

(क) आफुले र्ने कामहरुको दैर्नक, मार्सक तथा वावर्िक कायितार्लका बनाउने l  

(ख) प्रदेर् तथा स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चार्लत ववद्यालय स्वास््य कायिक्रमहरु कायािन्वयनका 
लार्र् आवश्यक योिना तयार र्नि सहयोर् र्ने l  

(र्) कायि सम्पादनका लार्र् आवश्यक सामाग्रीहरुको सचुी तयार र्रर प्रिानाध्यापक तथा ववद्यालय 
व्यबस्थापन सर्मर्तमा पेर् र्ने l  

७. समन्वययात्मक भरू्मका  

(क) ववद्यालय ब्यबस्थापन सर्मर्त तथा ववद्यालय स्वास््य र्काईसुँर् र्नयर्मत बैठक बसी 
स्वास््यसुँर् सम्बजन्ित ववर्यमा सझुाव ददने l  
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(ख) ववद्यालयको र्सक्न र र्सकाउनका लार्र् सरुजक्षत वातावरर्, स्वच्छ तथा स्वस्थकर खानेपानी 
बालबार्लका तथा वकर्ोरवकर्ोरी मैरी सेवा, पूवाििार र्नमािर् तथा व्यवस्थापनका लार्र् सम्बजन्ित 
सरोकारवालाहरुसुँर् आवश्यक समन्वय र्ने l  

(र्) ववद्याथीहरुलाई स्वस्थ राख्नका लार्र् अर्भभावकहरुसुँर् समन्वय र्रर जर्क्षक तथा अर्भभावकहरु र्बच 
हनुे बैठकमा आवश्यकतानसुार स्वास््यसम्बन्िी ववर्यहरुमा िानकारी ददने तथा अन्तरवक्रया र्ने l  

(घ) नसने रोर्हरुबाट बच्न िस्तै खोप तथा अन्य रोर्हरुको िोजखम न्यून र्ने उपायहरुका लार्र् 
आवश्यक समन्वय र्ने l  

(ङ) ववपद तथा प्रकोपको पवुि तयारी तथा व्यबस्थापनका लार्र् स्थानीय सरकारसुँर् समन्वय र्नि ववद्यालय 
व्यबस्थापन सर्मर्तलाई सहयोर् र्ने l  

(च) र्रु्स्तरीय ववद्यालय स्वास््य सेवाका लार्र् सरकारी तथा सामाजिक ववकास सस्थाहरुसुँर् आवश्यक 
समन्वय र्ने l  

(छ) ववद्याथीहरुको र्नयर्मत स्वास््य र्नरीक्षर् र्निका लार्र् कक्षा जर्क्षकसुँर् समन्वय र्ने l  

(ि) र्नदेर्नालय ,स्वास््य कायािलय तथा स्थानीय तहसुँर् आवश्यक समन्वय र्ने l  

८. अर्भलेख तथा प्रर्तवेदन  

ववद्यालयले ववद्याथीहरुको स्वास््य अवस्थाको अर्भलेख राख्न े साथै यस कायिववर्ि बमोजिम 
ववद्यालयमा संचालन भएका स्वास््य कायिक्रमको प्रर्तवेदन मार्सक रुपमा मवहना व्यर्तत भएको 
पवहलो हप्तार्भर स्थानीय तह/र्नदेर्नालयमा पेर् र्ने l  

९. अन्य कायिहरु  

(क) प्रिानाध्यापकसुँर्को समन्वयमा स्वास््य तथा वातावरर्ीय सरसफाई सम्बन्िी अन्य कायिहरु 
र्ने l  

(ख) ववद्यालय स्वास््य तथा वातावरर्को सिुारका लार्र् रर्नीर्तक योिना तयार र्नि ववद्यालय 
व्यवस्थापन सर्मर्तलाई सहयोर् र्ने l  

(र्) र्सकाई दवुिलता भएका ववद्याथीहरु समयमा नै पवहचान र्रर आवश्यक व्यबस्था र्मलाउन 
ववद्यालय प्रर्ासन तथा सरोकारवालाहरुसुँर् समन्वय र्ने l  

(घ) र्ारीररक दवुिलता भएका ववद्याथीहरुको लार्र् आवश्यकतानसुार सहयोर् र्ने l  

(ङ) र्ारीररक सिाय रोक्न तथा र्नयन्रर् र्नि जर्क्षकजर्जक्षकालाई सचेत तथा सहयोर् र्ने l  

(च) ववद्यालय स्वास््यसुँर् सम्बजन्ित अध्ययन तथा अनसुन्िान कायिमा सहभार्ी हनुे तथा आवश्यक 
सहयोर् र्ने l  

(छ) अत्यावश्यक संस्था िस्तै एम्बलेुन्स, ब्लड बैंक, दमकल, प्रहरी कायािलयको फोन नम्बर 
ववद्यालयको सूचना पाटीमा टाुँस्ने l  

(ि) ववद्यालयमा कायिरत जर्क्षक जर्जक्षकाहरुका लार्र् प्राथर्मक उपचार सम्बन्िी तार्लम संचालन र्नि 
आवश्यक पहल र्ने l  

(झ) कक्षा कोठा र ववद्यालयको वातावरर् र्नयर्मत रुपमा अवलोकन र्ने l  

(ञ) बालर्बबाह र्बवाह न्यूनीकरर्का लार्र् आवश्यक कायि र्ने । 
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अनुसूची-२  
ववद्यालय नर्सिङ्ग कक्ष  ववस्तारका लार्र् आवश्यक पूवाििार सवहत कायिकक्ष सेटअप 

 

र्रु्स्तरीय ववद्यालय स्वास््य सेवा प्रवाहका लार्र् कजम्तमा दईुवटा कोठाको आवश्यकता पदिछ l 
१. कायिकक्ष सेटअप  

२. जक्लर्नक कक्ष सेटअप 

एक ववद्यालय  एक नसि कायिक्रमका लार्र् आवस्यक सामाग्रीहरु 

क्र  .सं .  कृयाकलाप र्काई  संख्या  Strength कैवफयत 

१  फर्निचर तथा वफक्चसि (कायि कक्ष व्यबस्थापन)    
१.१  कुर्सि   (घमु्ने कुर्सि) वटा १ 

Official,Standred size, 

branded  

 

१.२  टेबल वटा १ 
Official,Standared size, 

branded  

 

१.३ दराि वटा १ 
Official,Standared size, 

branded  

 

१.४ सूचनापावट (स्वास््य) वटा १ 4Ft X 3Ft (height)  

२ व्यजिर्त (ववद्यालय नसिका लार्र्)  
२.१ ब्यार्   वटा १  Standared size, branded   

२.२ पररचयपर वटा १    

२.३ छाता वटा १    

२.४ डाईरी  वटा १ 
Official,Standared size, 

branded  

 

३ स्टेसनरी  
३.१ सादा फार्ल  दििन  ८ 

Official,Standared size, 

branded  

 

३.२ र्न्डेक्स फार्ल वटा  20 
Official,Standared size, 

branded  

 

३.३  फार्ल राख्न ेसानो होल्डर  वटा  १ 
Official,Standared size, 

branded  

 

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

branded  

 

३.५ A4 पेपर  ररम  १० ८० gm   
३.६ सादा पेन  दििन  २ राम्रो खालको   
३.७ िेल पेन  दििन  १२ राम्रो खालको   
३.८ पेजन्सल  दििन  २ राम्रो खालको   
३.९ ग्लजुस्टक (सानो, मध्यम र ठुलो( वटा  ६ राम्रो खालको   
३.१० पंजचंर् मेर्सन (मध्यम ( वटा  १ राम्रो खालको   
३.११ जस्टि वपन (सानो, मध्यम( वटा  २ राम्रो खालको   
३.१२  Binding टेप  )मध्यम(  वटा  ५ राम्रो खालको   
३.१३ स्टेप्लर (सानो, मध्यम( वटा  २ राम्रो खालको   
३.१४ टेम्पोररी माकि र  दििन  २ राम्रो खालको   
३.१५ पमािनेन्ट माकि र  दििन  २ राम्रो खालको   
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४ कोठाको  ब्यबस्थापन  
४.१ कापेट (प्लाजस्टक लेर्मनेटेड( र्मटर  १० प्लाजस्टक लेर्मनेटेड  
४.२ पदाि (सािारर्( र्मटर  ८ सािारर् कपडा सतुीको   
४.३ तौर्लया  वटा  १ २ x ४ वफट   
४.४ चप्पल  िोर  १    

४.५ 
डोरम्याट (कालो प्लाजस्टकको 
र्बचर्बचमा प्वाल भएको( 

वटा  १ 
Oficial Standred size, 

branded  

 

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

५ मेर्सनरी  तथा र्लेक्िोर्नक सामान   
५.१ Electric boiller(Hot and cold water) 

with dispenser  
वटा  १ कजम्तमा १ र्लटर 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  वटा १ 
I3, DELL/HP/LENEVO or 

equivalent 

 

५.५ वप्रन्टर )आवश्यकतानसुार(  वटा १    

६ और्र्ि तथा और्र्ििन्य 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    
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६.८ wrapper (1 meter) meter  ४    

६.९ cotton (२०० gm) roll ४    

६.१०   Bandage थान  ८    

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 वाला(१x २०  catoon १    

 ६.२४ I/V Stand  pices १ 

SS metal Normal 

size Double 

Instrument 

 

६.२५ I/V set, वटा  १०    

६.२६ Cannula 18  वटा  ५    

६.२७ Cannula  20 वटा  १०    

 ६.२८ 
Coded plastic buckets of 20 lt( green,blue 

and red) 
वटा  ४ 

20 lt capacity in  

green, blue and red 
colour 

 

 ६.२९ Protective 26hloram (gloves, apron, goggles, वटा  ४ Normal Midium  
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boot, mask, cap,) Size 

 ६.३० Bata  for preparing 0.5% chlorine solution वटा  १ Normal Size  

६.३१ Tops Gloves र्डब्बा  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 सचुना जर्क्षा तथा संचारका लार्र् आवश्यक सामाग्रीहरु  
७.१ 

 

 

IEC/BCC/Health promotion 

corner 

 

सेट  १  

सम्बजन्ित स्वास््य 
कायािलयवाट व्यबस्था हनुे 
(स्वास््य आपूर्तिकेन्र र राविय 
स्वास््य, जर्क्षा तथा सचुना 
केन्रसुँर् समन्वय र्रर) 

 

७.२ Anatomical Chart of 

Reproductive 5/4 
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सामदुावयक स्वास््य ईकार् / र्हरी स्वास््य ईकार् भवनको टाईप र्डिाईन  
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खण्ड ख---जर्क्षा, यवुा तथा खेलकुद 
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 १. माध्यर्मक तहमा रू्न्य दरबन्दी भएका सामदुावयक माध्यर्मक ववद्यालयमा अंग्रिेी/ र्जर्त/ववज्ञान 
जर्क्षकका लार्र् जर्क्षर् सहयोर् अनदुान 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित रकम (रू. हिारमा) समय अवर्ि (चौमर्सक) 
६.२.२.३७४ २६३१२ २६२ ववद्यालय 122616 पवहलो, दोस्रो र तेस्रो 

र्ीर्िक वववरर् 

उद्देश्य माध्यर्मक तहमा रू्न्य दरबन्दी भएका माध्यर्मक ववद्यालयहरुमा अङ्ग्ग्रिेी वा र्जर्त वा ववज्ञान 
ववर्यका जर्क्षक र्नयजुि र्री रै्जक्षक र्रु्स्तर अर्भवृवद्धमा टेवा परु्र याउन ु 

सञ्चालन प्रवक्रया • माध्यर्मक तहमा रू्न्य दरबन्दी भएका ववद्यालयले अंग्रेिी, र्जर्त वा ववज्ञान ववर्य मध्ये कुनै एक 
ववर्यमा करार जर्क्षक र्नयजुि र्दािको प्रवक्रया अवलम्बन र्री जर्क्षक र्नयिु र्नुि पने  

• ववद्यालयले र्नि जर्क्षकको हाजिरी प्रमाजर्त सवहत जर्क्षर् र्सकार् सहयोर् अनदुानको लार्र् मार् 
फाराम भरी स्थानीय तहमा पेर् र्ने 

• जर्क्षर् र्सकार् अनदुान कोटामा र्नयिु करार जर्क्षकले माध्यर्मक तह ततृीय शे्रर्ीको जर्क्षकले 
पाउन े र्रुु तलब बराबरको रकम र्नयजुि भई हाजिर भएको र्मर्तदेजख पाउने र्री हनु आउने 
रकम अन्य जर्क्षकले भिुानी पाउने प्रवक्रया/समय अनसुार न ैर्नकासा र्ने 

• अनरु्मन तथा प्रर्तवेदन 

• देहाय बमोजिमका ववद्यालयलाई प्रर्त ववद्यालय रू. ४,६८,०००/- का दरले जर्क्षर् र्सकार् सहयोर् 
अनदुान सम्बजन्ित स्थानीय तहलाई वविीय हस्तान्तरर् भएको : 

क्र.सं
. 

जिल्ला ववद्यालयको नाम स्थानीय तह 

१ रामेछाप सरस्वती मा.वव., वप्रती उमाकुण्ड र्ा.पा -5 

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

३ रामेछाप र्भमेश्वर मा.वव., रामपरु रामेछाप न.पा -5 

४ रामेछाप पटनादेवी मा.वव., भालखुोप रामेछाप न.पा -7 

५ रामेछाप अन्तरािविय यवुावर्ि मा.वव.   दोरम्बा र्ा.पा -7 

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

७ रामेछाप मा.वव., मन्दर मेलचौर सनुापती र्ा.पा -2 

८ रामेछाप अग्लेश्वर मा.वव., ददर्मपोखरी सनुापती र्ा.पा -2 

९ रामेछाप कृष्र् मा.वव., डोग्मा सनुापती र्ा.पा -3 
१० रामेछाप िनिार्तृ मा.वव., खोट्पस्वाुँरा सनुापती र्ा.पा -3 
११ रामेछाप िलदेवी मा.वव., खर्नयापानी सनुापती र्ा.पा -5 

१२ रामेछाप ज्योती मा.वव., र्ाल्पा खाुँडादेवी र्ा.पा -7 

१३ रामेछाप सेतीदेवी मा.वव., चचुरेु र्ोकुलरं्र्ा र्ा.पा -1 
१४ रामेछाप बौद्ध मा.वव., ववस्ली मन्थली न.पा -14 

१५ रामेछाप हररर्सवद्ध मा.वव., चनखु मन्थली न.पा -10 

१६ रामेछाप कार्लका मा.वव., भलवुािोर मन्थली न.पा -6 
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१७ रामेछाप हररर्सवद्ध मा.वव., फुलासी मन्थली न.पा -14 

१८ रामेछाप अरूर्ोदय मा.वव., सैप ु र्लख ुतामाकोर्ी र्ा.पा. -2 

१९ रामेछाप बालज्योती मा.वव., र्तल्पङु र्लख ुतामाकोर्ी र्ा.पा. -7 

२० िाददङ दोङदेनदेवी मा.वव. रूवी भ्याली र्ा.पा. -2 

२१ िाददङ च्याम्रादेवी मा.वव. रूवी भ्याली र्ा.पा. -3 
२२ िाददङ जरं्र्लादेवी मा.वव. खनीयाबास र्ा.पा. -1 
२३ िाददङ झारलाङ मा.वव. खनीयाबास र्ा.पा. -2 

२४ िाददङ वृचेत मा.वव. खनीयाबास र्ा.पा. -3 
२५ िाददङ बेन्दीदेवी मा.वव. खनीयाबास र्ा.पा. -2 

२६ िाददङ पासाङचोकमहादेव मा.वव. रं्र्ािमनुा र्ा.पा. -2 

२७ िाददङ जर्वालय मा.वव. रं्र्ािमनुा र्ा.पा. -6 
२८ िाददङ बसेरी मा.वव. रं्र्ािमनुा र्ा.पा. -6 
२९ िाददङ महेन्रोदय मा.वव. र्रपरुा सनु्दरी र्ा.पा. -3 
३० िाददङ मंर्लादेवी मा.वव. नेरावती डविोङ र्ा -1 
३१ िाददङ रं्खादेवी मा.वव. नीलकण्ठ न.पा. -1 
३२ िाददङ सनुौलोभैरवी मा.वव. नीलकण्ठ न.पा. -7 

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

३४ िाददङ बालमजन्दर मा.वव. नीलकण्ठ न.पा. -3 
३५ िाददङ रै्रीर्ाउुँ मा.वव. नीलकण्ठ न.पा. -4 

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

३७ िाददङ कुमारीदेवी मा.वव. नीलकण्ठ न.पा. -10 

३८ िाददङ मन्िशु्री मा.वव.  नीलकण्ठ न.पा. -11 
३९ िाददङ वरवपपल मा.वव. नीलकण्ठ न.पा. -11 
४० िाददङ पञ् चकन्या मा.वव. नीलकण्ठ न.पा. -13 
४१ िाददङ मनरूपी मा.वव. नीलकण्ठ न.पा. -13 
४२ िाददङ रघ ुमा.वव. नीलकण्ठ न.पा. -6 
४३ िाददङ ठुलोचौर मा.वव. ज्वालामखुी र्ा.पा. -2 

४४ िाददङ अन्नपूर्ि मा.वव. ज्वालामखुी र्ा.पा. -5 

४५ िाददङ बालादेवी मा.वव. ज्वालामखुी र्ा.पा. -5 

४६ िाददङ नलाङ मा.वव. र्सद्धलेक र्ा.पा. -1 
४७ िाददङ नलाङपात्ले मा.वव. र्सद्धलेक र्ा.पा. -2 

४८ िाददङ पञ् चमखुी मा.वव. र्सद्धलेक र्ा.पा. -3 
४९ िाददङ सनु्दरी मा.वव. र्सद्धलेक र्ा.पा. -6 
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५० िाददङ हकि परु मा.वव. बेर्नघाट रोराङ्ग र्ा.पा. -4 

५१ िाददङ चन्रोदय मा.वव. बेर्नघाट रोराङ्ग र्ा.पा. -5 

५२ िाददङ पञ् चकन्या मा.वव. बेर्नघाट रोराङ्ग र्ा.पा. -6 
५३ िाददङ राविय मा.वव. बेर्नघाट रोराङ्ग र्ा.पा. -10 

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

५६ िाददङ अमान्तादेवी मा.वव. र्ल्छी र्ा.पा. -5 

५७ िाददङ र्ललाकाली मा.वव. थाके्र र्ा.पा. -2 

५८ िाददङ अमिख ुमा.वव. थाके्र र्ा.पा. -3 
५९ िाददङ र्लर्तमहांकाल मा.वव. थाके्र र्ा.पा. -4 

६० िाददङ आदर्ि मा.वव. थाके्र र्ा.पा. -5 

६१ िाददङ सेतीदेवी मा.वव. थाके्र र्ा.पा. -6 
६२ िाददङ केवलपरु हररहर भोिकुमारी मा.वव. थाके्र र्ा.पा. -10 

६३ िाददङ महाकाली वकसान मा.वव.  िनुीबेसी न.पा -1 
६४ िाददङ महेन्रोदय मा.वव.  िनुीबेसी न.पा -1 
६५ मकवानपरु सरस्वती मा.वव., देउखेल आग्रा थाहा न.पा.  
६६ मकवानपरु भकुृटी मा.वव., चरुरयामाई हेटौँडा उपमहानर्रपार्लका -14 

६७ मकवानपरु कार्लका मा.वव., र्ियाल बकैया र्ा.पा. -2 

६८ मकवानपरु िनिार्तृ मा.वव., जर्खरपरु बकैया र्ा.पा. -8 

६९ मकवानपरु प्रभात मा.वव., श्रीपरु बकैया र्ा.पा. -5 

७० मकवानपरु पञ्चकन्या मा.वव., कुलेखानी र्न्रसरोवर र्ा.पा. -2 

७१ मकवानपरु कार्लका मा.वव., फाखेल र्न्रसरोवर र्ा.पा. -4 

७२ मकवानपरु कमलादेवी मा.वव., छ्याङदङु कैलास र्ा.पा. 
७३ मकवानपरु वंर्र्ोपाल मा.वव. कुलेदमार मकवानपरुर्ढी र्ा.पा. 
७४ दोलखा खारे मा.वव.  र्ौरीरं्कर र्ा.पा. 
७५ दोलखा वहमवती मा.वव.  र्ौरीरं्कर र्ा.पा. 
७६ दोलखा बालोदय मा.वव.  कार्लन्चोक र्ा.पा. 
७७ दोलखा मार्ापौवा मा.वव.  रै्लङु र्ा.पा. 
७८ दोलखा देवर्लङ्गेश्वर मा.वव.  ववर् ुर्ा.पा. 
७९ दोलखा र्पेु्तश्वर मा.वव.  तामाकोर्ी र्ा.पा. 
८० दोलखा िकेु मा.वव.  मेलङु र्ा.पा. 
८१ दोलखा भीम मा.वव.  मेलङु र्ा.पा. 
८२ दोलखा भमुेस्थान मा.वव.  मेलङु र्ा.पा. 
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८३ दोलखा ववष्र् ुमा.वव.  बैतेश्वर र्ा.पा. 
८४ दोलखा कार्लका मा.वव.  जिरी न.पा. 
८५ दोलखा कार्लदेवी मा.वव.  जिरी न.पा. 
८६ भिपरु र्रे्र् मा.वव. नर्देर् मध्यपरुर्थमी न.पा. 
८७ भिपरु र्रे्र् मा.वव. भवािचो भिपरु न.पा. 
८८ भिपरु कुलमाया भर्वती मा.वव.  सूयिवर्नायक न.पा. 
८९ भिपरु बाजल्मकेश्वर मा.वव.  चाुँर्नुारायर् न.पा. 
९० जचतवन राविय मा.वव., र्दािस  र्च्छाकामना र्ा.पा. -7 

९१ जचतवन रािवय मा.वव. हािीवाड र्च्छाकामना र्ा.पा. -1 
९२ जचतवन ज्ञानज्योती मा.वव., ढंुग्रे र्च्छाकामना र्ा.पा. -1 
९३ जचतवन मा.वव. रेडक्रसग्राम कालवका न.पा. -1 
९४ जचतवन राविय मा.वव., मिबाड कालवका न.पा. -6 
९५ जचतवन िमनुापरु मा.वव. कालवका न.पा. -5 

९६ जचतवन मािवपरु मा.वव.  कालवका न.पा. -15 

९७ जचतवन थाकलटार मा.वव., थाकलटार राप्ती न.पा. -1 
९८ जचतवन र्रे्र् मा.वव., यौरालीटार राप्ती न.पा. -3 
९९ जचतवन महादेवटार मा.वव.  राप्ती न.पा. -5 

१०० जचतवन खैरेनी मा.वव.  माडी नर्रपार्लका -1 
१०१ जचतवन कृष्र्नर्र मा.वव.  माडी नर्रपार्लका -8 

१०२ जचतवन ददवाकर स्मरृ्त मा.वव.  माडी नर्रपार्लका 
१०३ जचतवन राविय मा.वव., तोरीखेत भरतपरु महानर्रपार्लका -5 

१०४ जचतवन मोहन मा.वव.  भरतपरु महानर्रपार्लका -10 

१०५ जचतवन र्ौरर्र्ञ्ज मा.वव.  भरतपरु महानर्रपार्लका -8 

१०६ जचतवन मा.वव. बारघरे भरतपरु महानर्रपार्लका -4 

१०७ जचतवन मा.वव. र्ोसी भरतपरु महानर्रपार्लका -25 

१०८ जचतवन मा.वव. र्न्रपरुी भरतपरु महानर्रपार्लका -6 
१०९ जचतवन मा.वव. र्जर्नर्र भरतपरु महानर्रपार्लका -18 

११० जचतवन पञ्चकन्या मा.वव., जिरौना रत्ननर्र नर्रपार्लका -11 
१११ जचतवन बकुल्लर मा.वव.  रत्ननर्र नर्रपार्लका -1 
११२ जचतवन मा.वव. कपरखोरी रत्ननर्र नर्रपार्लका -9 

११३ जचतवन मा.वव.  जचरसारी रत्ननर्र नर्रपार्लका -8 

११४ जचतवन द्वाररकादास मा.वव.  रत्ननर्र नर्रपार्लका -14 

११५ जचतवन भरकाली मा.वव., हािीर्ाडे रत्ननर्र नर्रपार्लका -16 
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११६ र्सन्िपुाल्चोक कमलादेवी मा.वव.   र्न्रावती र्ा.पा. -6 
११७ र्सन्िपुाल्चोक सेतीदेवी मा.वव.  र्न्रावती र्ा.पा. -11 
११८ र्सन्िपुाल्चोक र्संहमर्त मा.वव.   र्न्रावती र्ा.पा. -3 
११९ र्सन्िपुाल्चोक ठूलोथकनी मा.वव.   मेलम्ची न.पा. -4 

१२० र्सन्िपुाल्चोक बतासे मा.वव.   मेलम्ची न.पा. -6 
१२१ र्सन्िपुाल्चोक सात कन्या मा.वव.   मेलम्ची न.पा. -9 

१२२ र्सन्िपुाल्चोक महाकाली मा.वव.   मेलम्ची न.पा. -12 

१२३ र्सन्िपुाल्चोक कार्लका चेतन मा.वव.   मेलम्ची न.पा. -13 
१२४ र्सन्िपुाल्चोक र्भमसेन मा.वव.   भोटेकोर्ी र्ा.पा. -5 

१२५ र्सन्िपुाल्चोक मार्मिङ मा.वव.   भोटेकोर्ी र्ा.पा. -5 

१२६ र्सन्िपुाल्चोक िनेश्वरी मा.वव.   भोटेकोर्ी र्ा.पा. -5 

१२७ र्सन्िपुाल्चोक उग्रचण्डी मा.वव.   भोटेकोर्ी र्ा.पा. -1 
१२८ र्सन्िपुाल्चोक कारे्श्वरी मा.वव.   र्रपरुासनु्दरी र्ा.पा. -1 
१२९ र्सन्िपुाल्चोक राम मा.वव.   र्रपरुासनु्दरी र्ा.पा. -2 

१३० र्सन्िपुाल्चोक कार्लदेवी मा.वव.   चौतारा साुँर्ाचोकर्ढी न.पा. -4 

१३१ र्सन्िपुाल्चोक कुण्डला मा.वव.   चौतारा साुँर्ाचोकर्ढी न.पा. -13 
१३२ र्सन्िपुाल्चोक दजक्षर्काली मा.वव.   चौतारा साुँर्ाचोकर्ढी न.पा. -3 
१३३ र्सन्िपुाल्चोक र्न्रावती मा.वव.   चौतारा साुँर्ाचोकर्ढी न.पा. -11 
१३४ र्सन्िपुाल्चोक रामदेवी मा.वव.   चौतारा साुँर्ाचोकर्ढी न.पा. -10 

१३५ र्सन्िपुाल्चोक सकुुटे मा.वव.   चौतारा साुँर्ाचोकर्ढी न.पा. -10 

१३६ र्सन्िपुाल्चोक रामेश्वर मा.वव.   िरु्ल र्ा.पा. -5 

१३७ र्सन्िपुाल्चोक वनकालीदेवी मा.वव.   िरु्ल र्ा.पा. -6 
१३८ र्सन्िपुाल्चोक सेतीदेवी मा.वव.   िरु्ल र्ा.पा. -3 
१३९ र्सन्िपुाल्चोक र्भमसेन मा.वव.   िरु्ल र्ा.पा. -2 

१४० र्सन्िपुाल्चोक बलेफी मा.वव.   बलेफी र्ा.पा. -5 

१४१ र्सन्िपुाल्चोक भीमसेन मा.वव.   बलेफी र्ा.पा. -3 
१४२ र्सन्िपुाल्चोक सरस्वती मा.वव.   बलेफी र्ा.पा. -7 

१४३ र्सन्िपुाल्चोक सेतीदेवी मा.वव.   बलेफी र्ा.पा. -4 

१४४ र्सन्िपुाल्चोक चजण्डका मा.वव.   पाुँचपोखरी थाङ्ग्पाल र्ा.पा. -2 

१४५ र्सन्िपुाल्चोक भोताञदेवी मा.वव.   पाुँचपोखरी थाङ्ग्पाल र्ा.पा. -3 
१४६ र्सन्िपुाल्चोक सातकन्या मा.वव.   पाुँचपोखरी थाङ्ग्पाल र्ा.पा. -5 

१४७ र्सन्िपुाल्चोक भोटेनाम्लाञ मा.वव.   पाुँचपोखरी थाङ्ग्पाल र्ा.पा. -7 

१४८ र्सन्िपुाल्चोक जघच्चेत उर्सदमु मा.वव.   र्लसंखपुाखर र्ा.पा. -3 
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१४९ र्सन्िपुाल्चोक सम्पदा मा.वव.   र्लसंखपुाखर र्ा.पा. -5 

१५० र्सन्िपुाल्चोक देवी मा.वव.   र्लसंखपुाखर र्ा.पा. -6 
१५१ र्सन्िपुाल्चोक सवोदय मा.वव.   हेलम्ब ुर्ा.पा. -5 

१५२ र्सन्िपुाल्चोक पाल्चोक मा.वव.   हेलम्ब ुर्ा.पा. -3 
१५३ र्सन्िपुाल्चोक नबुुिर्लङ्मर्नचौर मा.वव.   हेलम्ब ुर्ा.पा. -2 

१५४ र्सन्िपुाल्चोक िनिार्तृी मा.वव.   सनुकोर्ी र्ा.पा. -3 
१५५ र्सन्िलुी महाकाली मा.वव., पोटीखाङसाङ वफक्कल र्ा.पा.  
१५६ र्सन्िलुी िनिार्तृी मा.वव., ढोडेनी वफक्कल र्ा.पा.  
१५७ र्सन्िलुी मा.वव. चण्डीभञ्ज्याङ्ग, समु्नामसनु्तले वफक्कल र्ा.पा.  
१५८ र्सन्िलुी मा.वव. र्ोखरु्डवहटार वफक्कल र्ा.पा. 
१५९ र्सन्िलुी िनिार्रृ्त मा.वव., कोर्टी दिुौली न.पा.  
१६० र्सन्िलुी मा.वव. सरु्ारे दिुौली न.पा.  
१६१ र्सन्िलुी मा.वव. वाुँसवोटे दिुौली न.पा.  
१६२ र्सन्िलुी मा.वव. पात्लेभञ्ज्याङ्ग दिुौली न.पा.  
१६३ र्सन्िलुी मा.वव. पचरुखी दिुौली न.पा.  
१६४ र्सन्िलुी कमला मा.वव.िनसरी दिुौली न.पा.  
१६५ र्सन्िलुी अरुर्ोदय मा.वव., राताटार दिुौली न.पा.  
१६६ र्सन्िलुी राविय मा.वव., कालापानी दिुौली न.पा.  
१६७ र्सन्िलुी भान ुमा.वव., रतनपरु दिुौली न.पा. 
१६८ र्सन्िलुी मा.वव. वाजङ्ग्ग्रङफेदी र्तनपाटन र्ा.पा.  
१६९ र्सन्िलुी िनसेवा मा.वव., ररटे्ठ र्तनपाटन र्ा.पा.  
१७० र्सन्िलुी मा.वव. हर्लडाुँडा र्तनपाटन र्ा.पा.  
१७१ र्सन्िलुी मा.वव. महभीर र्तनपाटन र्ा.पा.  
१७२ र्सन्िलुी सरस्वती मा.वव., वहलेपानी साखािोर र्तनपाटन र्ा.पा.  
१७३ र्सन्िलुी पाटनदेवी मा.वव. कोटर्ाउुँ र्तनपाटन र्ा.पा.  
१७४ र्सन्िलुी मा.वव. वतासे आुँपटार र्तनपाटन र्ा.पा.  
१७५ र्सन्िलुी मा.वव. सान्िाने, िरायोटार र्तनपाटन र्ा.पा. 
१७६ र्सन्िलुी मा.वव. जर्र्ाबोट र्तनपाटन र्ा.पा. 
१७७ र्सन्िलुी मा.वव. र्ौररखानी र्तनपाटन र्ा.पा. 
१७८ र्सन्िलुी वत्सला मा.वव., ददङददङवकराुँते र्ोलन्िोर र्ा.पा. 
१७९ र्सन्िलुी नवज्योर्त बवहरा मा.वव., िसेदमार कमलामाई न.पा. 
१८० र्सन्िलुी मा.वव. र्तनपाटन, बाझे कमलामाई न.पा. 
१८१ र्सन्िलुी मा.वव.  जचलाउनेडाुँडा, भीरर्ाउुँ कमलामाई न.पा. 
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१८२ र्सन्िलुी िनिार्रृ्त मा.वव., टङ्ग्ग्सार कमलामाई न.पा. 
१८३ र्सन्िलुी कार्लका मा.वव., पल्लो रामपरु कमलामाई न.पा.  
१८४ र्सन्िलुी पञ्चकन्या मा.वव., कुुँ डुले कमलामाई न.पा. 
१८५ र्सन्िलुी बरुरे्श्वर मा.वव., वरुर्र्सस्नेरी मररर् र्ा.पा. 
१८६ र्सन्िलुी मा.वव. काजिके मररर् र्ा.पा. 
१८७ र्सन्िलुी मा.वव. ठुलीदमार मररर् र्ा.पा. 
१८८ र्सन्िलुी भानभुि मा.वव., तीनकुना हररहरपरुर्ढी र्ा.पा. 
१८९ र्सन्िलुी कुरे्श्वर मा.वव., िप्सार हररहरपरुर्ढी र्ा.पा. 
१९० र्सन्िलुी मा.वव. बोटेनी हररहरपरुर्ढी र्ा.पा. 
१९१ र्सन्िलुी र्सद्ध मा.वव., कोटर्ाउुँ रर्मते सनुकोर्ी र्ा.पा. 
१९२ र्सन्िलुी ग्रामकाली मा.वव., अमारे सनुकोर्ी र्ा.पा. 
१९३ नवुाकोट मंर्लादेवी मा.वव.  सूयिर्ढी र्ा.पा. -1 
१९४ नवुाकोट कार्लका मा.वव.  सूयिर्ढी र्ा.पा. -4 

१९५ नवुाकोट र्रे्र् मा.वव.  सूयिर्ढी र्ा.पा. -5 

१९६ नवुाकोट र्रभवुन मा.वव.  वकस्पाङ र्ा.पा. -5 

१९७ नवुाकोट िल्िखुोला मा.वव.  वकस्पाङ र्ा.पा. -1 
१९८ नवुाकोट साल्मे मा.वव.  वकस्पाङ र्ा.पा. -4 

१९९ नवुाकोट सरस्वती मा.वव.  ककनी र्ा.पा. -5 

२०० नवुाकोट राविय मा.वव.  ककनी र्ा.पा. -8 

२०१ नवुाकोट रामायर्छाप मा.वव.  जर्वपरुी र्ा.पा. -3 
२०२ नवुाकोट िानकी मा.वव.  जर्वपरुी र्ा.पा. -5 

२०३ नवुाकोट कार्लकादेवी मा.वव.  जर्वपरुी र्ा.पा. -6 
२०४ नवुाकोट ग्रार्मर्देवी मा.वव.  जर्वपरुी र्ा.पा. -7 

२०५ नवुाकोट कुम्भेश्वर मा.वव.  जर्वपरुी र्ा.पा. -7 

२०६ नवुाकोट सजञ्जवनी मा.वव.  पञ्चकन्या र्ा.पा. -2 

२०७ नवुाकोट कार्लका मा.वव.  पञ्चकन्या र्ा.पा. -2 

२०८ नवुाकोट वच्छला मा.वव.  पञ्चकन्या र्ा.पा. -5 

२०९ नवुाकोट भेडावारी मा.वव.  पञ्चकन्या र्ा.पा. -5 

२१० नवुाकोट पञ्चकन्या मा.वव.  पञ्चकन्या र्ा.पा. -3 
२११ नवुाकोट मंर्ला मा.वव.  पञ्चकन्या र्ा.पा. -4 

२१२ नवुाकोट ववरेन्र मा.वव.  ववदरु न.पा. -12 

२१३ नवुाकोट वच्छला मा.वव.  ववदरु न.पा. -7 

२१४ नवुाकोट कार्लका मा.वव.  ववदरु न.पा. -11 



 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा स्थानीय तहमा ववर्नयोजित सर्ित अनदुानको बावर्िक कायिक्रम कायािन्वयन मार्िदर्िन  

 

सामाजिक ववकास मन्रालय, बार्मती प्रदेर्    37 

 

र्ीर्िक वववरर् 

२१५ नवुाकोट पृ् वी मा.वव.  ववदरु न.पा. -4 

२१६ नवुाकोट सीता मा.वव.  म्यार्ङ र्ा.पा. -1 
२१७ नवुाकोट देउराली मा.वव.  म्यार्ङ र्ा.पा. -3 
२१८ नवुाकोट सनु्दरादेवी मा.वव.  तादी र्ा.पा. -4 

२१९ नवुाकोट रालकुा मा.वव.  तादी र्ा.पा. -2 

२२० नवुाकोट सनु्दरा मा.वव.  तादी र्ा.पा. -1 
२२१ नवुाकोट घयाङफेदी मा.वव.  दपु्चेश्वर र्ा.पा. -1 
२२२ नवुाकोट माप्ले मा.वव.  दपु्चेश्वर र्ा.पा. -2 

२२३ नवुाकोट रुकमर्ी मा.वव.  दपु्चेश्वर र्ा.पा. -6 
२२४ नवुाकोट महादेव मा.वव.  दपु्चेश्वर र्ा.पा. -5 

२२५ नवुाकोट सरस्वती मा.वव.  दपु्चेश्वर र्ा.पा. -2 

२२६ नवुाकोट वीरेन्र मा.वव.  दपु्चेश्वर र्ा.पा. -2 

२२७ नवुाकोट वपपलडाुँडा मा.वव.  तारकेश्वर र्ा.पा. -2 

२२८ नवुाकोट आरुखकि  मा.वव.  बेलकोटर्ढी न.पा. -1 
२२९ नवुाकोट वेलकोटभञ्ज्याङ्ग मा.वव.  बेलकोटर्ढी न.पा. -1 
२३० नवुाकोट चण्डादेवी मा.वव.  बेलकोटर्ढी न.पा. -12 

२३१ नवुाकोट मार्लका मा.वव.  बेलकोटर्ढी न.पा. -6 
२३२ नवुाकोट महामाया मा.वव.  बेलकोटर्ढी न.पा. -9 

२३३ नवुाकोट जर्लादेवी मा.वव.  बेलकोटर्ढी न.पा. -7 

२३४ नवुाकोट र्ौर्लरे्श्वर मा.वव.  बेलकोटर्ढी न.पा. -5 

२३५ नवुाकोट पञ्चास मा.वव.  बेलकोटर्ढी न.पा. -4 

२३६ रसवुा हाकु मा.वव.   आमाछोददङमो र्ा.पा. -१ 
२३७ रसवुा ने.रा.मा.वव.   आमाछोददङमो र्ा.पा. -3 
२३८ रसवुा सेर्तभमूे मा.वव.  कार्लका र्ा.पा. -१ 
२३९ रसवुा नारायर् मा.वव.  नौकुण्ड र्ा.पा. -1 
२४० रसवुा र्ौतमबदु्ध मा.वव.  नौकुण्ड र्ा.पा. -3 
२४१ रसवुा र्ोसार्कुण्ड मा.वव.  नौकुण्ड र्ा.पा. -6 
२४२ काठमाडौँ कुञ्चीप्वाकल मा.वव.  तारकेश्वर न.पा. -1 
२४३ काठमाडौँ कार्लकार्रर् मा.वव.  तारकेश्वर न.पा. -3 
२४४ काठमाडौँ र्भमढुङ्गा मा.वव. नार्ािुिन न.पा. -8 

२४५ काठमाडौँ चण्डेश्वरी मा.वव.  टोखा न.पा. -2 

२४६ काठमाडौँ उग्रतारा मा.वव.  रं्खरापरु न.पा. -8 

२४७ लर्लतपरु कालीदेवी मा.वव., लामाटार महालक्ष्मी न.पा.  
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२४८ काभ्रपेलाञ् चोक भीमेश्वर मा.वव.  रोर्ी र्ा.पा. -११ 
२४९ काभ्रपेलाञ् चोक िरेु्श्वर मा.वव.  रोर्ी र्ा.पा. -11 
२५० काभ्रपेलाञ् चोक ज्ञानेश्वरी मा.वव.  पाुँचखाल न.पा. -1 
२५१ काभ्रपेलाञ् चोक देउराली मा.वव.  चौंरीदेउराली र्ा.पा.  
२५२ काभ्रपेलाञ् चोक देवीस्थान मा.वव.  िरु्लखेल न.पा. -1 
२५३ काभ्रपेलाञ् चोक कालीदेवी मा.वव.  महाभारत र्ा.पा. 
२५४ काभ्रपेलाञ् चोक भैरव मा.वव.  महाभारत र्ा.पा. 
२५५ काभ्रपेलाञ् चोक सेतीदेवी मा.वव.  तेमाल र्ा.पा. -8 

२५६ काभ्रपेलाञ् चोक िनवहत मा.वव.  खानीखोला र्ा.पा. 
२५७ काभ्रपेलाञ् चोक बदु्ध मा.वव.   खानीखोला र्ा.पा. 
२५८ काभ्रपेलाञ् चोक िानेज्योर्त मा.वव.  खानीखोला र्ा.पा. 
२५९ काभ्रपेलाञ् चोक र्ारदा मा.वव.  खानीखोला र्ा.पा. 
२६० काभ्रपेलाञ् चोक रत्नचणु्डेश्वर मा.वव.  बनेपा न.पा. -2 

२६१ काभ्रपेलाञ् चोक चक्रज्योती मा.वव.  बनेपा न.पा. -13 
२६२ काभ्रपेलाञ् चोक डेडीथमु्का मा.वव.  मण्डनदेउपरु न.पा. 

 

जिम्मेवार र्नकाय सम्बजन्ित स्थानीय तह, माध्यर्मक तहमा रू्न्य दरबन्दी भएका ववद्यालय, जर्क्षा ववकास र्नदेर्नालय 
बिेट बाुँडफाुँट  प्रचर्लत र्नयमानसुार माध्यर्मक तह ततृीय शे्रर्ी जर्क्षककको र्रुु तलब स्केलले हनुे १२ मवहनाको 

तलब र चाडपवि खचि समेत 
अपेजक्षत उपलजब्ि माध्यर्मक तहमा रू्न्य दरबन्दी भएका ववद्यालयलाई जर्क्षक व्यवस्थापन सहि भई र्रु्स्तरीय जर्क्षा 

प्रवाहमा सहयोर् परु्र याउने  

अनरु्मन र 
मूल्याङ्कन सूचक 

• माध्यर्मक तहमा रू्न्य दरबन्दी भएका ववद्यालयको वववरर् 

• जर्क्षर् र्सकार् सहयोर् अनदुानमा र्नयिु र्ररएका करार जर्क्षकको नामनामेसी वववरर् 

• मार् फाराम र र्नकासा पर 
प्रर्तवेदन प्रर्ाली चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन जर्क्षा ववकास र्नदेर्नालयमा पेर् र्नुिपने । 

 

२.प्रारजम्भक बालववकास कक्षाका जर्क्षकहरुलाई प्रोत्साहन खचि 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित रकम (रू. हिारमा) समय अवर्ि (चौमर्सक) 
६.२.२.३७५ २६३१२ 5023 िना ६५२९९ पवहलो, दोस्रो र तेस्रो 

र्ीर्िक वववरर् 

उद्देश्य सामदुावयक बालर्बकास जर्क्षकहरुको मनोबल उच्च बनाई उनीहरुबाट प्रवाह हनुे सेवाको र्रु्स्तर 
वृवद्ध र्नुि  

सञ्चालन प्रवक्रया • सामदुावयक बालववकास कक्षा र त्यसमा र्नयिु भई कायिरत बाल जर्क्षकहरुको वववरर् सङ्ककलन 
र्ने 

• ववद्यालय/बालववकास केन्रले कायिरत बाल जर्क्षकको हाजिरी प्रमाजर्त सवहत प्रोत्साहन भिा मार् 
र्ने 
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• स्थानीय तहले बाल जर्क्षकहरुको पाररश्रर्मक र्नकासा र्दाि सोही बेलामा र सोही प्रवक्रया अनसुार 
प्रर्तमवहना रु. १,०००/- का दरले वावर्िक १३ मवहना (चाडपवि खचि समेत) को प्रोत्साहन भिा 
मार्सक/चौमार्सक रुपमा र्नकासा ददने  

• सबै स्थानीय तहका जर्क्षा महार्ाखा/र्ाखाबाट २०७७ माघ मसान्तर्भर आफ्नो स्थानीय तह र्भर 
सामदुावयक ववद्यालयमा सञ् चार्लत प्रारजम्भक बालववकास केन्रको नाम, संख्या र बालजर्क्षकको 
नामनामेसी वववरर् तयार पारी जर्क्षा ववकास र्नदेर्नालय, हेटौँडामा पेर् र्ने 

• स्थानीय तह अनसुार देहाय बमोजिमको संख्यामा प्रारजम्भक बालववकास कक्षाका जर्क्षकलाई जर्क्षर् 
र्सकार् प्रोत्साहन खचि वविीय हस्तान्तरर् भएको : 

क्र.सं
. 

स्थानीय तह जिल्ला 
बा.वव.के.सं

ख्या 
बिेट (रू. हिारमा) 

1 कमलामाई नर्रपार्लका र्सन्िलुी 69 897 
2 दिुौली नर्रपार्लका र्सन्िलुी 59 767 
3 र्ोलन्िोर र्ाउुँपार्लका र्सन्िलुी 50 650 
4 घ्याङलेख र्ाउुँपार्लका र्सन्िलुी 26 338 
5 तीनपाटन र्ाउुँपार्लका र्सन्िलुी 63 819 
6 वफक्कल र्ाउुँपार्लका र्सन्िलुी 38 494 
7 मररर् र्ाउुँपार्लका र्सन्िलुी 30 390 
8 सनुकोर्ी र्ाउुँपार्लका र्सन्िलुी 37 481 
9 हररहरपरुर्ढी र्ाउुँपार्लका र्सन्िलुी 34 442 
10 मन्थली नर्रपार्लका रामेछाप 75 975 
11 रामेछाप नर्रपार्लका रामेछाप 59 767 
12 उमाकुण्ड र्ाउुँपार्लका रामेछाप 37 481 
13 खाुँडादेवी र्ाउुँपार्लका रामेछाप 59 767 
14 र्ोकुलर्ङ्गा र्ाउुँपार्लका रामेछाप 35 455 
15 दोरम्बा र्ाउुँपार्लका रामेछाप 45 585 
16 र्लख ुर्ाउुँपार्लका रामेछाप 32 416 
17 सनुापर्त र्ाउुँपार्लका रामेछाप 37 481 
18 जिरी नर्रपार्लका दोलखा 24 312 
19 र्भमेश्वर नर्रपार्लका दोलखा 45 585 
20 कार्लन्चोक र्ाउुँपार्लका दोलखा 39 507 
21 र्ौरीर्ङ्कर र्ाउुँपार्लका दोलखा 36 468 
22 तामाकोर्ी र्ाउुँपार्लका दोलखा 34 442 
23 वैतेश्वर र्ाउुँपार्लका दोलखा 29 377 
24 मेलङु्ग र्ाउुँपार्लका दोलखा 35 455 
25 ववर् ुर्ाउुँपार्लका दोलखा 29 377 
26 रै्लङु्ग र्ाउुँपार्लका दोलखा 32 416 
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27 चौतारा साुँर्ाचोकर्ढी न.पा. र्सन्िपुाल्चोक 65 845 
28 मेलम्ची नर्रपार्लका र्सन्िपुाल्चोक 39 507 
29 वाह्रववसे नर्रपार्लका र्सन्िपुाल्चोक 23 299 
30 ईन्रावती र्ाउुँपार्लका र्सन्िपुाल्चोक 44 572 
31 िरु्ल र्ाउुँपार्लका र्सन्िपुाल्चोक 26 338 
32 र्रपरुासनु्दरी र्ाउुँपार्लका र्सन्िपुाल्चोक 25 325 
33 पाुँचपोखरी थाङपाल र्ाउुँपार्लका र्सन्िपुाल्चोक 26 338 
34 बलेफी र्ाउुँपार्लका र्सन्िपुाल्चोक 27 351 
35 भोटेकोर्ी र्ाउुँपार्लका र्सन्िपुाल्चोक 20 260 
36 र्लसंखपुाखर र्ाउुँपार्लका र्सन्िपुाल्चोक 24 312 
37 सनुकोर्ी र्ाउुँपार्लका र्सन्िपुाल्चोक 36 468 
38 हेलम्ब ुर्ाउुँपार्लका र्सन्िपुाल्चोक 17 221 
39 उिरर्या र्ाउुँपार्लका रसवुा 23 299 
40 कार्लका र्ाउुँपार्लका रसवुा 24 312 
41 र्ोसाईंकुण्ड र्ाउुँपार्लका रसवुा 13 169 
42 नौकुण्ड र्ाउुँपार्लका रसवुा 26 338 
43 आमाछोदनु्ग्बो र्ाउुँपार्लका रसवुा 11 143 
44 िनुीबेंसी नर्रपार्लका िाददङ्ग 33 429 
45 नीलकण्ठ नर्रपार्लका िाददङ्ग 106 1378 
46 खर्नयाबास र्ाउुँपार्लका िाददङ्ग 23 299 
47 र्ङ्गािमनुा र्ाउुँपार्लका िाददङ्ग 45 585 
48 र्िरुी र्ाउुँपार्लका िाददङ्ग 33 429 
49 र्ल्छी र्ाउुँपार्लका िाददङ्ग 26 338 
50 ज्वालामूखी र्ाउुँपार्लका िाददङ्ग 47 611 
51 र्रपरुासनु्दरी र्ाउुँपार्लका िाददङ्ग 46 598 
52 थाके्र र्ाउुँपार्लका िाददङ्ग 37 481 
53 नेरावती र्ाउुँपार्लका िाददङ्ग 28 364 
54 बेनीघाट रोराङ्ग र्ाउुँपार्लका िाददङ्ग 49 637 
55 रुवीभ्याली र्ाउुँपार्लका िाददङ्ग 18 234 
56 र्सद्धलेक र्ाउुँपार्लका िाददङ्ग 48 624 
57 ववदरु नर्रपार्लका नवुाकोट 70 910 
58 बेलकोटर्ढी नर्रपार्लका नवुाकोट 58 754 
59 ककनी र्ाउुँपार्लका नवुाकोट 42 546 
60 वकस्पाङ र्ाउुँपार्लका नवुाकोट 30 390 
61 तादीर्ाउुँ र्ाउुँपार्लका नवुाकोट 39 507 
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62 तारकेश्वर र्ाउुँपार्लका नवुाकोट 36 468 
63 दपु्चेश्वर र्ाउुँपार्लका नवुाकोट 36 468 
64 पञ्चकन्या र्ाउुँपार्लका नवुाकोट 29 377 
65 मेघाङ र्ाउुँपार्लका नवुाकोट 30 390 
66 र्लख ुर्ाउुँपार्लका नवुाकोट 32 416 
67 जर्वपरुी र्ाउुँपार्लका नवुाकोट 41 533 
68 सूयिर्ढी र्ाउुँपार्लका नवुाकोट 33 429 
69 काठमाण्डौं महानर्रपार्लका काठमाडौं 137 1781 
70 कारे्श्वरी-मनोहरा नर्रपार्लका काठमाडौं 14 182 
71 कीर्तिपरु नर्रपार्लका काठमाडौं 15 195 
72 र्ोकरे्श्वर नर्रपार्लका काठमाडौं 18 234 
73 चन्रार्र्री नर्रपार्लका काठमाडौं 27 351 
74 टोखा नर्रपार्लका काठमाडौं 11 143 
75 तारकेश्वर नर्रपार्लका काठमाडौं 25 325 
76 दजक्षर्काली नर्रपार्लका काठमाडौं 24 312 
77 नार्ािुिन नर्रपार्लका काठमाडौं 19 247 
78 बढुार्नलकण्ठ नर्रपार्लका काठमाडौं 12 156 
79 रं्खरापरु नर्रपार्लका काठमाडौं 24 312 
80 लर्लतपरु महानर्रपार्लका लर्लतपरु 57 741 
81 र्ोदावरी नर्रपार्लका लर्लतपरु 57 741 
82 महालक्ष्मी नर्रपार्लका लर्लतपरु 50 650 
83 कोन्ज्योसोम र्ाउुँपार्लका लर्लतपरु 36 468 
84 बाग्मती र्ाउुँपार्लका लर्लतपरु 60 780 
85 महाङ्काल र्ाउुँपार्लका लर्लतपरु 43 559 
86 चाुँर्नुारायर् नर्रपार्लका भिपरु 47 611 
87 भिपरु नर्रपार्लका भिपरु 43 559 
88 मध्यपरुर्थमी नर्रपार्लका भिपरु 26 338 
89 सूयिववनायक नर्रपार्लका भिपरु 50 650 
90 िरु्लखेल नर्रपार्लका काभ्रपेलान्चोक 29 377 
91 नमोबदु्ध नर्रपार्लका काभ्रपेलान्चोक 49 637 
92 पनौती नर्रपार्लका काभ्रपेलान्चोक 35 455 
93 पांचखाल नर्रपार्लका काभ्रपेलान्चोक 32 416 
94 बनेपा नर्रपार्लका काभ्रपेलान्चोक 38 494 
95 मण्डनदेउपरु नर्रपार्लका काभ्रपेलान्चोक 40 520 
96 खानीखोला र्ाउुँपार्लका काभ्रपेलान्चोक 30 390 
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र्ीर्िक वववरर् 

97 चौंरीदेउराली र्ाउुँपार्लका काभ्रपेलान्चोक 52 676 
98 तेमाल र्ाउुँपार्लका काभ्रपेलान्चोक 45 585 
99 बेथानचोक र्ाउुँपार्लका काभ्रपेलान्चोक 27 351 
100 भमु्ल ुर्ाउुँपार्लका काभ्रपेलान्चोक 22 286 
101 महाभारत र्ाउुँपार्लका काभ्रपेलान्चोक 40 520 
102 रोर्ी र्ाउुँपार्लका काभ्रपेलान्चोक 57 741 
103 हेटौंडा उप-महानर्रपार्लका मकवानपरु 95 1235 
104 थाहा नर्रपार्लका मकवानपरु 62 806 
105 र्न्रसरोवर र्ाउुँपार्लका मकवानपरु 35 455 
106 कैलार् र्ाउुँपार्लका मकवानपरु 63 819 
107 बकैया र्ाउुँपार्लका मकवानपरु 79 1027 
108 बाग्मती र्ाउुँपार्लका मकवानपरु 53 689 
109 र्भमफेदी र्ाउुँपार्लका मकवानपरु 55 715 
110 मकवानपरुर्ढी र्ाउुँपार्लका मकवानपरु 55 715 
111 मनहरी र्ाउुँपार्लका मकवानपरु 40 520 
112 राजक्सराङ्ग र्ाउुँपार्लका मकवानपरु 62 806 
113 भरतपरु महानर्रपार्लका जचतवन 151 1963 
114 कार्लका नर्रपार्लका जचतवन 63 819 
115 खैरहनी नर्रपार्लका जचतवन 54 702 
116 माडी नर्रपार्लका जचतवन 71 923 
117 रत्ननर्र नर्रपार्लका जचतवन 59 767 
118 राप्ती नर्रपार्लका जचतवन 80 1040 
119 र्च्छाकामना र्ाउुँपार्लका जचतवन 83 1079 

िम्मा 5023 65299 
 

जिम्मेवार र्नकाय सम्बजन्ित स्थानीय तह, बालववकास केन्र/ववद्यालय, जर्क्षा ववकास र्नदेर्नालय 
बिेट बाुँडफाुँट  जर्क्षा महार्ाखा/र्ाखाबाट वटप्पर्ी उठान र्री प्रमखु प्रर्ासकीय अर्िकृतबाट स्वीकृत र्राई र्नकासा 

ददने । 
अपेजक्षत उपलजब्ि प्रारजम्भक बाल कक्षाका जर्क्षकहरुमा उत्प्ररेर्ा कायम भई बाल स्याहार र र्सकाई प्रभावकारी हनुे 
अनरु्मन र 
मूल्याङ्कन सूचक 

• सामदुावयक ववद्यालयमा कायिरत बालजर्क्षकको संख्या 
• ववद्यालयको मार् फाराम  

• बालजर्क्षकले प्रोत्साहन खचि बझेुको भरपाई वा बाल जर्क्षकको खातामा प्रोत्साहन खचि िम्मा 
भएको भौचरको प्रमाजर्त प्रर्तर्लपी वा र्नकासा पर 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली स्थानीय तहले चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन तयार पारी एक प्रर्त जर्क्षा ववकास र्नदेर्नालयमा पठाउने  
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३. मन्टेश्वरी  कक्षा जर्क्षक व्यवस्थापन परीक्षर् अनदुान (बाह्रववसे न.पा., र्सन्िपुाल्चोक) 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित रकम (रू. हिारमा) समय अवर्ि (चौमर्सक) 

६.२.२.३७६ २६३१२ १ ववद्यालय/संस्था ५००० पवहलो, दोस्रो र तेस्रो 
र्ीर्िक वववरर् 

उद्देश्य मन्टेश् वरी ववर्िबाट कक्षा जर्क्षर्को परीक्षर् र्री यसको प्रभावकाररता बमोजिम आर्ामी वर्िहरुका 
लार्र् कायिक्रम तय र्ने 

सञ्चालन प्रवक्रया • मन्टेश् वरी ववर्िबाट कक्षा जर्क्षर् र्नि चाहने सामदुावयक ववद्यालय/संस्थाबाट र्नजश्चत उमेर समूहका 
ववद्याथी संख्या, ववद्यालयको िग्र्ा आददको मापदण्ड बनाएर नर्रपार्लकाबाट प्रस्ताव मार् र्ने 

• प्रस्तावको आिारमा न्यूनतम मापदण्ड परेु्को ववद्यालय/संस्थालाई बालबार्लकाको जर्क्षर् र्सकार् 
सामग्री खररद, मन्टेश् वरी कक्षा जर्क्षक सञ् चालनका लार्र् आवश्यक जर्क्षक कमिचारीको  
पाररश्रर्मक, मन्टेश् वरी ववद्यलाय भवन एवम ् कक्षाकोठा, खेलमैदान, चमेना र्हृ, र्ौचालय 
व्यवस्थापनमा खचि र्ने र्री सम्झौता र्रेर रकम र्नकासा ददने 

• ववद्यलायले सावििर्नक खररद ऐन तथा र्नयम बमोजिम सेवा तथा सामग्री खररद एवम ् र्नमािर्का 
कायिहरु र्ने 

• र्नयर्मत रुपमा अनरु्मन र पषृ्ठपोर्र् प्रदान र्ने  

• मन्टेश् वरी ववर्िबाट सञ् चार्लत ववद्यालयको सबै वक्रयाकलाप समेवटएको छोटो वृिजचर तयार र्ने 

जिम्मेवार र्नकाय स्थानीय तह, ववद्यालय/संस्था, सामाजिक ववकास मन्रालय, जर्क्षा महार्ाखा 
बिेट बाुँडफाुँट  प्रस्तावको आिारमा स्थानीय तहको र्नर्ियबाट सम्झौता र्री र्नकासा ददने 
अपेजक्षत उपलजब्ि मन्टेश् वरी ववर्िबाट र्ररने जर्क्षर् र्सकाई प्रभावकारी भएको हनुे  

अनरु्मन र 
मूल्याङ्कन सूचक 

• प्रस्ताव मार् र्ररएको सूचना/ववज्ञापन 

• संकलन भएका प्रस्ताव 

• स्थानीय तहको र्नर्िय  

• सम्झौता पर  

• मन्टेश् वरी ववर्िबाट सञ् चालन भएको ववद्यालयको सबै पक्ष समेवटएको फोटो तथा छोटो वृि जचर 
र्भर्डयो  

• प्रर्तवेदन 
प्रर्तवेदन प्रर्ाली वावर्िक प्रर्र्त वववरर् तयार पारी ववद्यालयको वृिजचर सवहत सामाजिक ववकास मन्रालयमा पेर् र्ने  

 

४. रै्लङु्ग  रङ्गर्ाला र्नमािर्, दोलखा 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित रकम (रू. हिारमा) समय अवर्ि (चौमर्सक) 

६.२.२.३७७ २६३१२ वटा १ १०००० पवहलो, दोस्रो र तेस्रो 
र्ीर्िक वववरर् 

उद्देश्य स्थानीय तहमा खेलकुद प्रतयोर्र्ताहरुको प्रवद्धिन र्नि खेल पूवाििारको ववकास र्नुि । 

सञ्चालन प्रवक्रया • िग्र्ा प्रार्प्तको सरु्नश्चतता र्नुि 
• पूवाििार तयारीका लार्र् वफल्ड सभेक्षर् र्ने 

• ड्रर्ङ र्डिार्न र लार्त र्जस्टमेट तयार र्ने 

• सावििर्नक खररद ऐन र र्नयमावली बमोजिमको प्रवकया अवलम्वन  र्ने 
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र्ीर्िक वववरर् 

• संझौता र्ने र र्नयमानसुारको रकम र्नकार्ा र्ने 

• अनरु्मन तथा सपुरीवेक्षर् र्ने 

• संझौता बमोजिम कायि सम्पन्न प्रर्तवेदनका आिारमा र्बल भिुानी र्ने 

• सामाजिक परीक्षर्को प्रर्तवेदन र कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन  सामाजिक ववकास मन्रालयमा पठाउने। 

जिम्मेवार र्नकाय रै्लङु र्ाउुँपार्लका, सामजिक ववकास मन्रालय  
बिेट बाुँडफाुँट  तोवकएर आएको बिेटलाई प्रचर्लत र्नयम अनसुार खचि लेख् ने सम्झौता अनसुार पेस्की प्रदान तथा र्बल 

भिुानी र्दै िाने  

अपेजक्षत उपलजब्ि रै्लङु र्ाउुँपार्लकामा जिल्लास्तरको रङ्गर्ाला र्नमािर् भएको हनुे  

अनरु्मन र 
मूल्याङ्कन सूचक 

•  ड्रर्ङ र्डिार्न र र्वष्टमेट 

• सम्झौता पर 

• कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन 

• सामाजिक परीक्षर्को प्रर्तवेदन 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली चौमार्सक तथा वावर्िक प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्रालयमा पेर् र्ने । 
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खण्ड र् -----सामाजिक ववकास 
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१. PLMBIS Code No. ६ .२ .२ .३७८ बाल वववाह अन्त्यका लार्र् समदुाय पररचालन कायिक्रम 

र्ीर्िक  वववरर्  

उद्दशे्य 1. स्थानीय तहसुँर्को समन्वय र सहकायिमा सम्वत 2078 सम्म वार्मती प्रदेर्लाई बालवववाह मिु प्रदेर् 
बनाउने अर्भयानलाई सहयोर् परु्र याउने । 

सञ्चालन र्नि 
सवकने कायिक्रम 

1. बाल वववाह अन्त्य सम्वन्िी स्थानीय तहको रर्नीर्त र्नमािर् र्नि एवम ्उि रर्नीर्त कायािन्वयनका लार्र् 
र्निािररत कायिक्रम संचालन र्नि,  

2. बाल वववाह अन्त्य र्नि ववद्यालय/सामदुावयक स्तरमा बाल क्लब, यवुा क्लब वा अन्य समहु र्नमािर् र्ने वा 
भएका समहुमा बार्लकाहरुको सहभार्र्तालाई प्रोत्साहन र्ने कायिक्रमहरु संचालन र्नि, 

3. बाल वववाह ववरुद्ध सरकारी, रै्र सरकारी, नीीिजी संघसंस्थाहरु र पररवारसुँर् समन्वय र्री बालक्लब र 
समदुायका बाल बार्लकाहरुको क्षमता अर्भवृवद्ध र्नि, 

4. बाल अर्िकार, लैवङ्गकता, वपतसृिात्मक सोच, यौर्नकता, यौन तथा प्रिनन स्वास््य तथा अर्िकारका साथै 
बाल वववाहका ववर्यमा बालबार्लका, वकर्ोरवकर्ोरी तथा परुुर्हरूको सहभार्र्ता तथा सचेतना अर्भवृवद्ध 
र्नि, 

5. बाल वववाह अन्त्य सम्वन्िी सूचनामूलक श्रब्य-दृश्य ववज्ञापन सामाग्री उत्पादन तथा प्रर्ारर्, होर्डङ्ग बोडि, 
पोस्टर, पम्प्लेट, ब्रोसर िस्ता सचेतनामलुक सामाग्री उत्पादन तथा ववतरर् र्नि, 

6. बाल वववाह तथा बालबार्लका मार्थ हनुे वहंसाका घटनाहरुको व्यवस्थापन र्नि,  
7. बाल वववाह रोकथामका लार्र् उद्दार तथा पसु्थािपना कायिको व्वस्थापन र्नि,  
8. बालमैरी पवुाििार तयार र्री सरुजक्षत वातावरर् समेतको उजचत व्यवस्थापन र्निका लार्र् जर्क्षक, कमिचारी 

तथा व्यवस्थापन सर्मर्तका पदार्िकारीहरू लर्ायतलाई आवश्यक अर्भमखुीकरर् प्रदान र्नि, 
9. स्थानीय तहले वालवववाह अन्त्यका लार्र् प्रभावकारी ठार्नएका अन्य कायिहरु र्नि। 

10.उल्लेजखत कायिक्रम संचालन र्दाि बाल वववाह अन्त्य सम्बजन्ि प्रादेजर्क रर्नीर्त, २०७६ र स्थानीय 
तहको रर्नीर्त भएमा सो समेत कायािन्वयन हनुे र्री र्नुिपनेछ । 

बिेट बाुँडफाुँड  कायिक्रम सञ्चालनका लार्र् प्रत्येक स्थानीय तहलाई रु. ३ लाखका दरले बिेट ववर्नयोिन र्ररएको छ। 
प्रचर्लत र्नयमानसुार खचि रकम बाुँडफाुँड र्रर कायािलय प्रमखुबाट स्वीकृत र्राई कायिक्रम संचालन र्नुिपनेछ 
l। 

खचि र 
लेखापरीक्षर्ः   

बाल वववाह अन्त्यको लार्र् मन्रालयबाट प्राप्त भएको सर्ति अनदुानको रकम खचि र्री आय व्ययको  
वववरर्को प्रचर्लत काननु वमोजिमको लेखा राख्नपुनेछ।कायिक्रम खचिको आन्तररक लेखापरीक्षर् र अजन्तम 
लेखा परीक्षर् प्रचर्लत कानून बमोजिम हनुेछ। सोको प्रर्तवेदन मन्रालयमा पठाउनपुनेछ ।  

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्रालय तथा अन्य सम्बजन्ित र्नकायहरुबाट कायिक्रमको अनरु्मन तथा मलु्याङ्कन र्ररनेछ 
। 

प्रर्तवेदन  बाल वववाह तथा बालबार्लका ववरुद्धका वहंसाका घटना व्यवस्थापन सम्वन्िी कायिक्रमहरुको प्रर्ती प्रर्तवेदन 
चौमार्सक र वावर्िक रुपमा तयार र्री स्थानीय तहले सामाजिक ववकास मन्रालयमा पठाउनपुनेछ ।   
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2. PLMBIS Code No. ६ .२ .२ .३७९ अपाङ्गता भएका व्यजिहरुका लार्र् समदुायमा आिाररत पनुस्थािपना 
(र्स.र्ब.आर) सहयोर् कायिक्रम  

र्ीर्िक  वववरर्  

उद्दशे्य 1. अपाङ्गता भएका व्यजिहरु प्रर्त समाि र पररवारमा सकारात्मक िारर्ाको ववकास र्ने, 
2. अपाङ्गता भएका व्यजिहरुको सबै पक्षको ववकासको लार्र् स्थानीय समदुाय र ववकासका साझेदार र्नकायलार्ि 

पररचालन र्दै अपाङ्गता भएका व्यजिहरुको सहभार्र्ता बढाउने, 
3. अपाङ्गता हनु नददन समयमा नै पवहचान, रोकथाम, न्यूर्नकरर् र अपाङ्गता भएका व्यजिहरुलाई जचवकत्सकीय 

तथा अन्य सेवाद्वारा पनुस्थािपना र्ने, 
4. सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यजिलाई ववर्भन्न समान अवसरका सेवा (जर्क्षा, स्वास््य, तार्लम, सीप, नेततृ्व 

ववकास, लघ ुकिाि, सहायक सामाग्री आदद) उपलब्ि र्राउने र सामाजिक तथा आर्थिक सर्जिकरर् र्री 
ववकासको मूलप्रवाहमा ल्याउने साथै अन्य नार्ररक सरह सक्षम तथा स्वावलम्बी बनाउने ।  

कायिक्रम 
सञ्चालन प्रवक्रया 

1. अपाङ्गताको क्षेरमा काम र्ने संघ संस्थाको साझेदारीमा यो कायिक्रम संचालन र्नुिपनेछ । 

2. 15 ददनको म्याद राखी सूचना प्रकार्न र्री सम्बजन्ित संघ संस्थाहरुका लार्र् प्रस्तावपर पेर् र्नि आह्वान 
र्नुिपनेछ । 

3. अपाङ्गताको क्षेरमा कायि र्रेका, प्रचर्लत काननु बमोजिम प्रस्तावपर पेर् र्री कायिक्रम र्नि योग्य र 
सम्भव भएसम्म सम्बजन्ित स्थानीय तहमा कायिरत नभए सम्बजन्ित जिल्लामा कायिरत संस्थाले यस 
कायिक्रमका लार्र् प्रस्तावपर पेर् र्नि सक्नेछन ्। 

4. प्राप्त प्रस्तावपरको उपयिु मापदण्डको आिारमा कायिक्रम संचालन र्ने साझेदार संस्थाको छनौट र्नुिपनेछ 
। त्यस्तो मापदण्ड र आिार सम्बजन्ित स्थानीय तहले र्निािरर् र्रेबमोजिम हनुेछ । 

5. छनौट भएको संस्थासुँर् सम्बजन्ित स्थानीय तहले सम्झौता र्री उि सम्झौताको र्तिको अिीनमा रही 
कायिक्रम संचालन र्नुिपनेछ । 

र्स. वव. आर. 

समन्वय तथा 
अनरु्मन 
सर्मर्त 

  प्रत्येक स्थानीय तहमा तपर्सल बमोजिमको सी. बी. आर. समन्वय तथा अनरु्मन सर्मर्त रहनेछः 
1. सम्बजन्ित स्थानीय तहको उपप्रमखु/उपाध्यक्ष                         - संयोिक 

2. सम्बजन्ित स्थानीय तहको प्रमखु प्रर्ासकीय अर्िकृत                   - सदस्य 

3. सम्बजन्ित जिल्ला/ स्थानीय तहमा अपाङ्गताको क्षेरमा कायिरत 

     संघ/संस्थामध्येबाट संयोिकले मनोर्नत र्रेको 1 िना                  - सदस्य 

4. अपाङ्गता भएका व्यजिका पररवारका सदस्य मध्येबाट संयोिकले  

      मनोर्नत र्ने १ िना                                          - सदस्य 

5. सम्बजन्ित स्थानीय तहको मवहला तथा बालबार्लका र्ाखा/सामाजिक  

      ववकास र्ाखा हेने कमिचारी                                      - सदस्य-सजचव 
र्स.वव.आर. 
समन्वय तथा 
अनरु्मन सर्मर्त 
काम, कतिव्य र 
अर्िकार 

(क) कायिक्रम कायािन्वयनका लार्र् आवश्यक कायि क्षेरर्त र्तिहरु (TOR) र्नमािर् र्ने, 
(ख) संघसंस्था छनौटको मापदण्ड र आिार तयार र्ने, 
(र्) सूचना बमोजिम प्राप्त प्रस्तावपरहरुको मूल्याङ्कन र्री संस्था छनौट र्री सम्झौताका लार्र् र्सफाररस र्ने, 
(घ) सम्झौता बमोजिम कायिक्रम सञ्चालन भए/नभएको अनरु्मन र्री आवश्यक पषृ्ठपोर्र् र  र्नदेर्न ददने,   
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(ङ) छनौट भएको संस्थाले सम्झौता बमोजिम कायिक्रम संचालन नर्रेको पार्एमा संम्झौता रद्द र्रर अको संस्था 
छनौट प्रवक्रयाका लार्र् र्सफाररस र्ने । तर संस्थालाई सफार्को मौका भने ददनपुनेछ । 

अनदुान रकम 
उपलव्ि 
र्राउन नहनुेः 

देहायका संस्थाहरूलाई अनदुान रकम उपलव्ि र्राउन पार्ने छैन  :–  

(क) यस अघी स्थानीय तहबाट र्लएको अनदुानको वहसाव पेर् नर्रेको, 
(ख) अनरु्मनबाट कायिक्रम संतोर्िनक रूपले सञ्चालन र्रेको नदेजखएको, 
(र्) दरखास्त साथ पेर् र्नुिपने कार्िातहरु संलग्न नर्रेको एवम ्संस्थाको वववरर् पूर्िरुपमा उल्लेख 

   नर्रेको ।  

(घ) र्त आर्थिक वर्िको प्रर्र्त प्रर्तवेदन, लेखापरीक्षर् प्रर्तवेदन पेर् नर्रेको,         

(ङ) स्थानीय तहले तोकेको समयमा सम्झौता र्नि नआएको, 
(च) कुनै रै्र काननुी कायिमा संलग्न भई कालो सूजचमा परेको । 

छनौट भएको 
संस्थाले 
संचालन र्नि 
सक्ने 
वक्रयाकलाप 

1. अपाङ्गता भएका व्यजिहरुलाई ववद्यमान कानूनमा व्यवस्था भएका ववर्भन्न सेवा, सवुविा, अवसर बारे िानकारी 
ददने, परामर्ि ददने र सेवा एवं अवसर प्राप्त र्नि मद्दत र्ने,  

2. स्थानीय तहमा तार्लम संचालन र्दाि स्थानीय जर्क्षक, बवुद्धजिवी, समािसेवी, स्वयंसेवक लर्ायतका 
सरोकारवालाहरुसंर् समन्वय र्ने र सेवा प्राप्त र्नि पहल र्ने, 

3. अपाङ्गता भएका व्यजिहरुलाई ववकास र्नमािर् सम्बन्िी वक्रयाकलाप तथा सावििर्नक सरोकारका ववर्यमा 
समावहत र्नि समन्वय र्ने,  

4. अपाङ्गता भएका व्यजिहरुको अववलम्ब पवहचान एवं सेंवा, परामर्ि, पूवि तयारी कक्षा संचालन, समावहत जर्क्षा, 
ववरे्र् जर्क्षा, तार्लम (रोिर्ार र व्यासावयक तार्लम) स्वास््यपोचार सेवा, स्याहार र रेखदेख सेवा उपलब्ि 
र्राउन मद्दत र्ने र्राउने, 

5. अपाङ्गता भएका व्यजि, पररवार, स्थानीय र्नकायका पदार्िकारी समदुायका लार्र् अपाङ्गपन र्नरोि, न्यूर्नकरर् एवं 
उपचारात्मक लर्ायत सचेतना सम्बन्िी तार्लम, कायिक्रम, र्ोष्ठी, सभा, अन्तिवक्रया संचालन र्ने र्राउने, 

6. अपाङ्गता भएका व्यजिलाई आवश्यक पने सहायक सामाग्री उपलब्ि र्राउने, 
7. अपाङ्गता भएका व्यजिको हक अर्िकारको संरक्षर् एवं प्रवद्धिन र्नि अन्य वक्रयाकलाप र्ने । 

अनदुान प्राप्त 
र्ने संस्थाको 
दावयत्व 

अनदुान प्राप्त र्ने संस्थाले देहायको दावयत्व बहन र्नुिपनेछ :–       

(क) प्राप्त अनदुानको वहसाव वकताब प्रचर्लत लेखा प्रर्ाली अनसुार राख्नपुनेछ, 
(ख) वविीय तथा भौर्तक प्रर्र्त वववरर् प्रत्येक चौमार्सक सवकएको 7 ददनर्भर स्थानीय तहमा पेर् 

    र्नुिपनेछ,   

(र्) आर्थिक वर्ि समाप्त भएको र्मर्तले ३ मवहनार्भर लेखा परीक्षर् र्री सो को एक प्रर्त र त्यस उपर 

   संस्थाको प्रर्तकृया सवहतको प्रर्तवेदन स्थानीय तहमा पेर् र्नुिपनेछ ।   
बिेट बाुँडफाुँड  कायिक्रम सञ्चालनका लार्र् प्रत्येक स्थानीय तह (119) लाई रु. ३ लाखका दरले बिेट ववर्नयोिन र्ररएको छ ।  

खचि र 
लेखापरीक्षर्ः   

1. कायिक्रम संचालनका लार्र् उपलब्ि र्रार्एको अनदुान रकम खचि र्दाि संस्थाले प्रचर्लत सावििर्नक खररद 
काननु, आर्थिक कायिववर्ि काननु तथा कायिसंचालन र्नदेजर्काको अर्िनमा रही र्नुि पनेछ । 

2. संस्थाले प्रचर्लत लेखा प्रर्ाली बमोजिम पारदर्ी ढंर्बाट खचिको लेखा राख्न ुपनेछ । 

3. कायिक्रमको लेखा परीक्षर् प्रचर्लत काननु बमोजिम हनुेछ । 
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अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

1. र्स.वव.आर समन्वय तथा अनरु्मन सर्मर्तले कायिक्रमको र्नयर्मत अनरु्मन र्नेछ । 
2. सामाजिक ववकास मन्रालय तथा अन्य सम्बजन्ित र्नकायहरुबाट समेत कायिक्रमको अनरु्मन तथा 

मलु्याङ्कन र्ररनेछ । 
प्रर्तवेदन  कायिक्रमको प्रर्र्त प्रर्तवेदन चौमार्सक र वावर्िक रुपमा तयार र्री स्थानीय तहले मन्रालयमा पठाउनपुनेछ ।   

 
 

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

र्ीर्िक  वववरर्  

उद्दशे्य 1. बालबार्लका मार्थ हनुे सबै वकर्समका र्ारजीररक वा मानर्सक वहंसा, क्षती वा दवु्यिवहार, उपेक्षा, र्ोर्र्, 
यौन दवु्यिवहारबाट संरक्षर् र्ने,  

2. बालबार्लकाको सवािवङ्गर् ववकास तथा अथिपूर्ि बाल सहभार्र्तामा अर्भबवृद्ध र्ने,  
3. बालमैरी स्थानीीय र्ासन प्रवद्धिनका लार्र् सरोकारवाला र्नकायहरुबीच समन्वय, सहकायि र साझेदारी 

नीर्त अवलव्वन र्री संस्थार्त क्षमता ववकास र्री बालमैरी प्रदेर् र्नमािर्मा सहयोर् परु्र याउने ।  
सञ्चालन र्नि 
सवकने कायिक्रम 

1. प्रत्येक बालबार्लकाहरुले पूर्ि रुपमा खोप  ) र्डवपटी, ववर्सिी, हेपीाटार्वटस र्ब, वहब ३, दादरुाको मारा  (र 
६ मवहना देजख ५ वर्ि सम्मका बालबार्लकाहरुले वर्िको २ पटक र्भटार्मन ए क्याप्सलु खुवाउन े

कायिक्रम संचालन र्नि,  
2. र्भिवती आमाले दक्ष स्वास््यकमीबाट सतु्केरी र्राएर नविात जर्र्कुो संरक्षर् र्नि,  
3. ६ मवहनासम्मको जर्र्लुाई आमाले अर्नवायि रुपमा पूर्ि स्तनपान )आमाको दूिमारै खुवाउने( , ५ बर्ि 

मनुीका सबै बालबार्लकाको िन्मदताि सम्वन्िी अर्भयान चलाउन, 
4. बाल वववाह अन्त्य, र्नकृष्ट प्रकारको बालश्रम तथा घरपररवार र समदुायबाट बालबार्लका ववरुद्ध हनुे 

वहंसा, वेचववखन, र्ोर्र्, दवु्यिवहार िस्ता घरेल ु वहंसा कम र्ने कायियोिना तयार र्री कायािन्वयनमा 
ल्याउन, 

5. बाल संरक्षर् सम्बन्िी समदुायमा आिाररत बाल संरक्षर् प्रर्ालीलाई संचालनमा ल्याउन, 
6. ४ वर्ि सम्मका बालबार्लकाहरु प्रारजम्भक बालववकास कक्षामा भनाि र्नि तथा कक्षा १ को लार्र् ववद्यालय 

िाने उमेर समूहका र्त प्रर्तर्त बालबार्लकाहरु लाई ववद्यालय भनािका लार्र् अर्भयान संचालन र्नि, 
7. औपचाररक जर्क्षाबाट बजञ्चत बालबार्लकाको लार्र् अनौपचाररक जर्क्षा प्राप्त र्ने व्यवस्था सम्वन्िी 

कायिक्रम संचालन र्नि, 
8. प्रत्येक ववद्यालयमा छार छारा को लार्र् अलर् अलर् र्ौचालयको व्यवस्था तथा प्रत्येक ववद्यालयमा 

अर्तररि कृयाकलाप सम्बन्िी कायिक्रम संचालन र्नि, 
9. स्थानीय तहको र्नर्िय प्रवक्रयामा १२ देजख १८ वर्ि सम्मका बालबार्लकाहरुको संस्थार्त सहभार्र्ताको 

संयन्र ववकास र्री सहभार्ी र्राउन तथा क्षमता ववकास र्नि,  
10. स्थानीय तहले संचालन र्ने योिनामा बालबार्लकाको योिना तथा कायिक्रम समेवटने कायिक्रम र्नि। 
11. स्थानीय तहको हरेक वडा र पार्लकीा तहमा बालक्लब सञ्जाल र्ठन भै वक्रयार्ील र्राउन ेकायिक्रम 

र्नि, 
12. स्थानीय तहले बालमैरी व्यवहार, आचार संवहता, ववर्नयम, र्नदेजर्का तथा कायिववर्िहरु तिुिमा र्री 

कायािन्वयनमा ल्याउन, 
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13. स्थानीय तहमा बाल अर्िकार सर्मर्त तथा बालमैरी स्थानीय र्ासन प्रवरद््धन सर्मर्त र्ठन तथा क्षमता 
ववकास कायिक्रम र्नि, 

14. बालबार्लकाका लार्र् स्थानीय ववकास योिना र लर्ानी योिना तिुिमा र्रर कायािन्वयनमा ल्याउन, 
15. बाल संरक्षर् कोर् स्थापना तथा संचालन र्नि, 
16. स्थानीय तहमा बालबार्लका सम्बन्िी जस्थतीपर तयारी तथा प्रकार्न र अद्यावर्िक र्नि । 
17. स्थानीय तहले बालमैरी स्थानीय तहका घोर्र्ाका लार्र् प्रभावकारी ठार्नएका अन्य कायिहरु र्नि।  

बिेट बाुँडफाुँड  कायिक्रम सञ्चालनका लार्र् प्रत्येक स्थानीय तहलाई ३ लाखका दरले  बिेट ववर्नयोिन र्ररएको छ । प्रचर्लत 
र्नयमानसुार खचि रकम बाुँडफाुँड र्रर कायािलय प्रमखुबाट स्वीकृत र्राई मार कायिक्रम संचालन र्नुिपनेछ l 

खचि र 
लेखापरीक्षर्ः   

कायिक्रमका लार्र् उपलब्ि रकम प्रचर्लत काननु वमोजिम खचि र्री सो को लेखा राख्नपुनेछ। कायिक्रम 
खचिको आन्तररक लेखापरीक्षर् र अजन्तम लेखा परीक्षर् प्रचर्लत कानून बमोजिम हनुेछ । सोको प्रर्तवेदन 
सामाजिक ववकास मन्रालयमा पठाउनपुनेछ ।  

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्रालय तथा अन्य सम्बजन्ित र्नकायहरुबाट कायिक्रमको अनरु्मन तथा मलु्याङ्कन र्ररनेछ 
। 

प्रर्तवेदन  बीालमैरी प्रोत्साहन कायिक्रमको प्रर्तजी प्रर्तवेदन चौमार्सक र वावर्िक रुपमा तयार र्री स्थानीय तहले 
मन्रालयमा पठाउनपुनेछ ।   
 

 
 

४. PLMBIS Code No. ६ .२ .२.३८६ आमा बाब ुवववहन बालबार्लका संरक्षर् कायिक्रम  

र्ीर्िक  वववरर्  

उद्दशे्य 1. आमा बाब ुदवैु र्मुाएका बालबार्लकाको जर्क्षा, स्वास््य र पोर्र् को सरु्नजश्चतता र्री सामाजिक संरक्षर् 
र्नुि । 

लजक्षत समूह आमा र बाब ुवववहन 18 बर्ि उमेर पूरा नर्रेका बालबार्लका ।  
कायिक्रम 
संचालन प्रवक्रया 

1. आमा र बाब ु दवैुको मतृ्य ु भएका वा दवैु वेपिा भएका वा दवैुको संरक्षर् र रेखदेखबाट बजञ्चत भई 
अरुको संरक्षर्मा रहेका र यस मार्िदर्िन बमोजिम योग्यता परेु्का बालबार्लकालाई मार्सक रुपमा भिा 
ववतरर् र्ररनेछ । 

2. यस कायिक्रम बमोजिम भिा प्राप्त र्नि योग्य बालबार्लकाको लार्र् स्थानीय तहले १५ ददनको समयावर्ि 
तोकी सूचना प्रकार्न र्री आवेदन आह्वान र्नुि पनेछ ।  

3. यस कायिक्रम बमोजिम भिा प्राप्त र्नि योग्य बालबार्लकाले वा र्निको संरक्षक, माथवर वा स्याहार ससुार 
र्ने व्यजिले सम्बजन्ित स्थानीय तहको वडा कायािलयमा आवेदन ददन ुपनेछ । त्यस्तो आवेदनको ढाुँचा 
स्थानीय तहले र्निािरर् र्रे बमोजिम हनुेछ । 

4. आवेदनको साथमा देहायका कार्िातहरु संलग्न र्नुिपनेछः 
(क) िन्मदताि प्रमार्परको प्रर्तर्लवप (नार्ररकता भएमा नार्ररकता प्रमार्परको प्रर्तर्लवप) 

(ख)  बाव ुर आमा दवैुको मतृ्यदुताि प्रमार्परको प्रर्तर्लवप वा बाब ुर आमा दवैु वेपिा भएको वा दवैुको 
संरक्षर् र रेखदेखबाट बजञ्चतीमा परेको प्रमाजर्त कार्िात, 

(र्)  ववद्यालयमा भनाि भई र्नयर्मत ववद्यालय िाने र्रेको भनी ववद्यालयले ददएको र्सफाररस पर (5 वर्ि 
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उमेर पूरा र्रेको बालबार्लकाको हकमा मार) 

(घ)  संरक्षकको नार्ररकता प्रमार्परको प्रर्तर्लवप, 
5.  सम्बजन्ित बालबार्लकाको संरक्षक हो भनी वडाले ददएको र्सफाररस पर सम्बजन्ित वडा कायािलयमा प्राप्त 

र्नवेदनको सङ्कलन र्री सोको सम्पूर्ि वववरर् तथा कार्िात वडा कायािलयले र्ाुँउ/नर्र कायिपार्लकाको 
कायािलयमा पठाउन ुपनेछ । 

6. र्ाुँउ/नर्र कायिपार्लकाको कायािलयले वडा कायािलयबाट प्राप्त आवेदनको आवश्यक छानववन र्री भिा 
प्राप्त र्नि योग्य बालबार्लकाको त्याङ्क एकीन र्री लाभग्राही बालबार्लकाको नाम नामेर्स र र्निको बाब ु
र आमाको मतृ्य ुवा वेपिा वा दवैुको रंरक्षर् र रेखदेख नभएको प्रमार्सुँर् सम्बजन्ित वववरर् उल्लेख र्री 
मन्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

7. उि एकीन भएको त्याङ्क बमोजिम सम्बजन्ित स्थानीय तहले चौमार्सक रुपमा भिा ववतरर् र्नुि/र्राउन ु
पनेछ । 

भिा प्राप्त र्ने 
बालबार्लकाको 
योग्यता 

1. आमा र बाब ु दवैुको मतृ्यू भएको वा दवैु वेपिा भएको वा दवैुको संरक्षर् र रेखदेखबाट बजञ्चत भई 
अरुको संरक्षर्मा रहेको 

2. 18 वर्ि उमेर पूरा नर्रेको, 
3. 5 वर्ि उमेर पूरा र्रेको बालबार्लकाको हकमा ववद्यालयमा भनाि भई र्नयर्मत ववद्यालय िाने र्रेको, 
4. कुनै रै्रकाननुी वा अपरार्िक कायिमा संलग्न नभएको । 

अर्भलेख 
व्यवस्था र 
प्रर्तवेदन 

1. यस कायिक्रम बमोजिम भिा पाउने बालबार्लकाको वडार्त सूजच तयार र्री अर्भलेख राख्न े जिम्मेवारी 
सम्बजन्ित स्थानीय तहको हनुेछ र यसै अर्भलेखको आिारमा भिा ववतरर् र्नुिपनेछ,  

2. सामाजिक सरुक्षा र्नयमावली, 2076 को र्नयम 23 बमोजिम मन्रालयमा पेर् र्ने प्रर्तवेदनमा यस 
कायिक्रम बमोजिम ववतरर् भएको भिाको वववरर् समेत समावेर् र्नुिपनेछ ।  

बिेट व्यवस्था  1. लजक्षत समूहका प्रर्त बालबार्लकाका लार्र् मार्सक रु. 2000 (दईु हिार) का दरले भिा ववतरर् 
र्नुिपनेछ, 

2. यस र्ीर्िकमा ववर्नयोजित बिेटबाट अन्य कायिमा खचि र्नि वा रकमान्तर र्नि पार्ने छैन । 
खचि र 
लेखापरीक्षर्ः   

 

1. स्थानीय तहले यस कायिक्रम बमोजिमको लाभग्राही बालबार्लकाको अद्यावर्िक वववरर् अनसुार सम्बजन्ित 
कोर् तथा लेखा र्नयन्रक कायािलयबाट र्नकासा प्राप्त र्नेछन ्। 

2. प्राप्त र्नकासा रकम बालबार्लकाको भिा बाहेक अन्य कायिमा खचि र्नि पार्ने छैन र दोहोरो पने र्री 
भिा ववतरर् र्नि पार्ने छैन तर संघीय सरकार वा स्थानीय तहबाट वा अन्य कुनै प्रकृर्तको भिा प्राप्त 
र्रररहेको भए अन्य कटौती र्री यस कायिववर्ि बमोजिमको सवुविा प्रदान र्नि बािा पने छैन । 

3. भिा प्राप्त र्ने सम्बजन्ित लाभग्राही बालबार्लकालाई मार वा र्निको संरक्षक भएमा संरक्षकलाई मार 
भिा रकम भरपाई र्री ववतरर् र्नुिपनेछ । 

4. लेखापरीक्षर् प्रचर्लत काननु अनसुार हनुेछ ।  
अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

मन्रालयले कायिक्रम कायािन्वयनको अनरु्मन र्नेछ र सम्बजन्ित स्थानीय तहले भिा ववतरर्को र्नयर्मत 
अनरु्मन र्ने व्यवस्था र्मलाउन ुपनेछ । 

 


