
क्र. स.ं योजना/काययक्रम/ आय शीर्यक लाभान्वित हुने सखं्या िा न्ििरण

 आ.ब. ०७6।०७7 
को अनमुान

काययक्रम सञ्चालन 

अिन्ि
श्रोत कैन्ियत

२

कक्षा ५ र ८ को परीक्षा 
व्यवस्थापन तथा प्रश्नपत्र वैक 
ननमााण

कक्षा ५ र ८ मात्र ४०००००.००
तानिका 
अनसुार

संघ ववनतय 
समानीकरण

३

शिक्षण र नसकाइमा सधुारका 
िानि अनििावक पररचािन 
आमा िेिा योजना ननमााण 
िैशक्षक कायाक्रमको समीक्षा 
बैठक आदि

५००००.००
पौष माघ र 
वैिाख जेठ

आन्तररक

४

तेमािको अनियान प्रनतिा 
पविचान कायाक्रम

  १. आधारितू तिको 
िाशजरी जवाफ 
प्रनतयोनिता, स्पेनिङ 
कन्टेस्ट ििायत  
कायाक्रमिरु  २. 
माध्यनमक ति 
वकृ्तवकिा प्रनतयोनिता 
तथा ननवन्ध िेखन 
प्रनतयोनिता ३. प्राथनमक 
ति शचत्रकिा प्रनतयोनिता

२०००००.००

ल्िोसारको 
सावाजननक 
वविा अिावै 
कायाक्रम 
सञ्चािन िने

संघ ववनतय 
समानीकरण

५

बाि ववकास केन्रका 
सकािरुिाई  प्रोत्सािन

४८ जना सका ४८००००.००
चौमानसक 
रुपमा

संघ ववनतय 
समानीकरण

१० महिना

६

ववद्यािय सिायक कमाचारी 
िेखा र सियोिी कमाचारी 
एकमषु्ट प्रोत्सािन

१० जना र ४१ जना 
िरी जम्मा ५१ जना

२५५०००.००
चौमानसक 
रुपमा

आन्तररक १० महिना

तेमाि िाउँपानिकाको आ. व. २०७७/०७८ को शिक्षा  कायाक्रमको अनमुाननत बजेट प्रस्ताव र वक्रयाकिाप संचािन योजनाको समयसीमा

हिक्षा



क्र. स.ं योजना/काययक्रम/ आय शीर्यक लाभान्वित हुने सखं्या िा न्ििरण

 आ.ब. ०७6।०७7 
को अनमुान

काययक्रम सञ्चालन 

अिन्ि
श्रोत कैन्ियत

७

आधारितू तथा माध्यानमक 
तिका शिक्षकिरुिाई अंग्रजी, 
िशणत र ववज्ञान ववषयको 
ववषयित तानिम संचािन तथा 
तानिम प्याकेज ननमााण

आ.वव तथा मा.वव ति र 
 नतनवटै ववषयका 
शिक्षकिरु जम्मा १२३ 
जना

२५००००.०० कानताक मंनसर राजश्व बाडफाँड

८

कम्प्यटुर निएका ववद्याियिाई 
प्रनत ववद्यािय एक/एक 
कम्प्यटुर र वप्रन्टर सियोि 
(पाँच ववद्याियिरुिाई 
प्राथनमकताका आधारमा )

४०००००.००

ववद्यािय 
छनौट 
मंनसरनित्र र 
कम्प्यटुर 
खररि पौष  
नित्र

संघ ववनतय 
समानीकरण

९

  इनसनडिाई िैशक्षक सामग्री 
व्यवस्थापन/ववतरण

४८ वाववके मध्ये 
आवश्यकता अनसुारको 
आधारमा सामग्री ववतरण

५०००००.०० फािनु चैत्रनित्र राजश्व बाडफाँड

११

  प्र.अ. बैठक  र राम्रा 
अभ्यासको आिान प्रिान

सवै ववद्याियिरु १०००००.०० तै्रमानसक
प्रिेि राजश्व 
बाडफाँड

१२ ववद्यािय अनमुिन
शिक्षा िाखा र 
िाउँपानिकाका 
पिानधकारीिरु

२०००००.००
मानसक र 
तै्रमानसक

आन्तररक

१३ िाउँशिक्षा ननयमाविी ननमााण १०००००.०० श्रावण िार राजश्व बाडफाँड

१४

शिक्षा दिवस तथा उत्कृष्ट 
शिक्षक ववद्याथी परुुस्कार  
ववषिे कायाक्रम

सवै ववद्याियिरुिाई 
सििािी िराउने

१५००००.००

अन्तराविय 
साक्षरता 
दिवसको दिन 
िार

संघ ववनतय 
समानीकरण

१५

ननरन्तर ववद्याथी मलु्याङकन 
(CAS)तानिम

४१ ववद्याियका एक 
एक जना शिक्षक

१६५०००.०० पौष माघ
संघ ववनतय 
समानीकरण

१६

िरबन्िी कम िएका सवोिर 
मा.वव., तेमाि मा.वव. राधाकृष्ण 
मा.वव जनज्योनत मा.वव. सेती 
मा.वव. िाई शिक्षक सियोि 
कायाक्रम

५ ववद्यािय २४०००००.०० आन्तररक

१७ प्राववनधक शिक्षा राधाकृष्ण मा.वव. १५०००००.०० आन्तररक
कुि जम्मा ७१५००००.००


