








































































क्रस क्रक्रयाकलाप जम्मा बजेट (रु  )
खर्च भएको रकम 
(रु हजारमा )

भौतिक प्रगति क्रित्तिय प्रगति

१
आधारभिु िहका स्िीकृि दरबत्तदद, राहि  त्तिक्षकहरुको िलब भिा अनदुान 

 (क्रिषिे त्तिक्षा पररषद अदिरगिका कमचर्ारर समेि) १०५४००००० 41742793 १०० 39.60

२

माध्यातमक िहका स्िीकृि दरबत्तददका त्तिक्षक राहि अनदुान त्तिक्षक लातग 
िलब भिा अनदुान ( क्रििषे  त्तिक्षा पररषद अदिरगिका त्तिक्षक/कमचर्ारी 
प्राक्रितधक धारका प्रत्तिक्षक समेि 24600000 8414111 १०० 34.20

३ संस्थागि क्षमिा क्रिकास पररक्षा संर्ालन एिम क्रिद्यातथच मलु्याङ्कन ८७९००० 0.00
४ िैत्तक्षक पहरु् सतुनत्तिििा अनौपर्ाररक िथा िैकत्तल्पक त्तिक्षा कायचक्रम 200000 100000 १०० 50.00
५ बालक्रिकास पनुिाचजगी िातलम ३००००० 0.00
६ क्रिद्यालय लेखा व्यिस्थापन िथा Iemis िातलम २००००० 0.00
७ त्तिक्षक ict िातलम २००००० 0.00
८ उत्कृष्ट प्र अ एिम ्त्तिक्षक प्रोत्साहन ५०००० 0.00
९ नगर िैत्तक्षक प्रोफाइल १००००० 0.00

१० कक्षा ५र ८ पररक्षा सञ्चालन िथा व्यिस्थापन ६००००० 0.00

११

प्रारत्तम्भक बालक्रिकास सहजकिाचहरुको पाररश्रतमक िथा क्रिद्यालय कमचर्ारी 
व्यिस्थापन अनदुान १३३५१००० 5542500 १००. 41.51

१२ प्रति क्रिद्यातथच लागिमा आधारमा त्तिक्षण तसकाइ सामाग्री  अनदुान 2031000 0.00
१३ कक्षा ८ पररक्षा सञ्चालन िथा व्यिस्थापन

१५

माध्यतमक िह कक्षा ९-१० मा अंग्रजेी गत्तणि र क्रिज्ञान क्रिषयमा त्तिक्षण 
सहयोग अनदुान 2279000 0.00

१६ सािचजतनक क्रिद्यालयका क्रिद्याथीहरुको लातग तनिलु्क पाठ्यपसु्िक अनदुान 5589000 0.00

१७

कोतभड १९ का कारण पगेको िैत्तक्षक क्षतिको पररपरुण िथा अदय क्रिपिको 
समयमा तसकाइ तनरदिरिा लातग कायचक्रम ५००००० 0.00

१८ सामदुाक्रयक क्रिद्यालयका छात्राहरुलाइ तनिलु्क स्यानीटेरी प्याड व्यिस्थापन 2339000 0.00
१९ िोक्रकएका क्रिद्यातथचहरुको लातग ददिा खाजा कायचक्रम 12290000 2080050 100 16.92
२० क्रिद्यालय सञ्चालन िथा व्यास्थापन अनदुान 3009000 0.00

२१

सािचजतनक क्रिद्यालयका क्रिद्याथीहरुको लातग छात्रितृि ( आितसय िथा 
गैरआितसय ) 3083000 0.00

२२

क्रिद्यालयमा िैत्तक्षक गणुस्िर सदुिक्रिकरण एिम कायचसम्पादनमा आधाररि 
प्रोत्साहन अनदुान 6950000 0.00

२३

केदरबाट छनौट भएको नमनुा क्रिद्यालय क्रििषे क्रिद्यालयको क्रमागि भिन 
तनमाचण िथा कक्षा ११ स्त्रोन्नति भएका प्राक्रितधक धार क्रिद्यालयको ल्याि 
व्यिस्थापन अनदुान 10100000

१९४०५०००० ५७८७९४५४ 29.83

लेकिेिी नगरपातलका
त्तिक्षा यिुा िथा खेलकुदिाखा

प्रगति क्रििरण आ ि ०७9।०80 प्रथम र्ौमातसक

जम्मा 


