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प्रथम 

चौमासिकमा 
खचि भएको रकम

र्िर्िय प्रगसि भौसिक लक्ष्य भौसिक 

प्रगसि कैक्रियि

१
1.1.3.3

आधारभिू िहका स्िीकृि दरिन्दीका सिक्षक, राहि अनदुान सिक्षकका 
लासग  िलब भिा अनदुान (र्ििेष सिक्षा पररषद अन्िरगिका 
सिक्षक/कमिचारीहरु िमेि)

१०४१००००० ३०८२१६९५.८ २९.६१

२
1.1.3.4

माध्यसमक िहका स्िीकृि दरिन्दीका सिक्षक, राहि अनदुान सिक्षक  लासग 

िलब भिा अनदुान (र्ििेष सिक्षा पररषद अन्िरगिका 
सिक्षक/कमिचारी,प्रार्िसधक धारका प्रसिक्षक िमेि)

१७२००००० ५२६६१५१.६ ३०.६२

३
1.1.4.1

प्रारम्भभक बाल र्िकाि  िहजकिािहरुको पाररश्रसमक िथा र्िद्यालय 

कमिचारी व्यबस्थापन अनदुान ९७४३००० ३५२६०००.० ३८.८३

४
2.4.6.1 िाििजसनक र्िद्यालयका  र्िद्याथीहरुका  लासग सनिलु्क पाठ्यपसु्िक अनदुान २१६३००० ०

५ 2.7.11.1  िोक्रकएका  र्िद्याथीको क्रदिा खाजाका लासग  र्िद्यालयलाई  अनदुान ५७७०००० ०
६ 2.7.13.10 र्िद्यालय िञ्चालन िथा व्यिस्थापन अनदुान ३१८२००० ०

७
2.7.13.11

िमै्क्षक पहुुँच िसुनम्िििा, अनौपचाररक िथा िकैम्ल्पक सिक्षा कायििम 

(परभपरागि र्िद्यालय, िकैम्ल्पक र्िद्यालय, िाक्षरिा र सनरन्िर सिक्षाका 
कायििम िमेि)

६००००० ०

८
2.7.13.13

र्िद्यालयमा  िमै्क्षक गणुस्िर िदुृढीकरण  एिम ्कायििभपादनमा  आधाररि 

प्रोत्िाहन अनदुान २६३२००० ०

िहिद स्मसृत विद्यालयलाई  अनदुान

वित्तीय िस्तान्तरण  भएका कायचक्रमगत  प्रगसत वििरण (मस्याचङ्दी  गाउँपासलका )

माध्यसमक  ति 5266151.60

विद्यालय  के्षत्र विकाि कायचक्रम  –जिल्लास्तर
िबैको लासग सशक्षा- सशशु विकाि कायचक्रम

बिेट उपशीर्चक िम्मा खचच

िंघीय िरकारका  कायचक्रम
30821695.82िबैको लासग सशक्षा – आधारभूत  ति

िघंीय¸ प्रदेि िरकार िा अन्य कायििम

अनिुचूी-१४
प्रगसि प्रसििेदन

मस्यािङ्दी गाउुँपासलका
म.ले.प.िा.न.ं २७५ को अनिुचूी-७

आसथिक बषि : २०७८/७९ बार्षिक कायििम



९
2.7.13.23 िामदुासयक र्िद्यालयका छात्राहरुलाई सनिलु्क स्यासनटरी प्याड ब्यिस्थापन ९०९००० ०

१०
2.7.13.3

प्रसि र्िद्याथी  लागिका आधारमा सिक्षण सिकाइ  िामग्री एिम ्कक्षा ८ को  
परीक्षा व्यिस्थापन अनदुान १०५१००० ०

११
2.7.13.40

माध्यसमक िह कक्षा (९-१०) मा अगें्रजी,गम्णि र र्िज्ञान र्िषयमा सिक्षण 

िहयोग अनदुान ८६४००० ०

१२
2.7.13.41

आधारमिु िह कक्षा (६-८) मा अगें्रजी,गम्णि र र्िज्ञान र्िषयमा सिक्षण 

िहयोग अनदुान १६९२००० ०

१३
7.2.1.1

िाििजसनक र्िद्यालयमा  अध्ययनरि र्िद्याथीहरुका  लासग छात्रबरृ्ि 

(आिािीय िथा गरैआिािीय)
८९४००० ०

१४
2.7.13.42

GPE को िहयोगमा कोसभड - १९ का कारण उत्पन्न पररम्स्थसिमा सिकाइ 

िहजीकरणका  लासग िमै्क्षक कायििम ५१००००० ०
१५५९००००० ३९६१३८४७

स्थानीय िहको कायििम

ि िं क्रियाकला
प नं मखु्य क्रियाकलापहरु बार्षिक बजेट
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१ सिक्षा ििि १६०००००० ३०३८०० १.९०
२
३
४
५
६
७

िभपाक्रदि अिल अभ्यािहरु 

१
२
३
४
५

जभमा
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