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दईु शबद
वररतिका संज्ानात्मक, भावनात्मक िथिा ्मनोररिरात्मक पषिको रवकास ्मारषि ि सा्मररकरुप्मा दषि, प्ररि्पर्धी र नैरिकवान बनाई 

गणु्िरीर जीवनरापन, राजरबाट प्रदत्त हक अरर्कारको उपरोग र राजरप्ररिको आफनो किषिवरको सही परहचान गरी उपरतुि भरू्मका रनवाषिह 

गनषि सषि्म नागररकको रुप्मा रवकास गनुषि रशषिाको ्मिू कारषि हो । आरथिषिक, सा्मारजक, पराषिवरणीर िगारि राष्ट्रको चौिरधी रवकास्मा 

रशषिाको ्महतवपणूषि भरू्मका रहने िथरिाई ्वीकार गददै रशषिा प्रणािीिाई अपेषिाकृि ढंगबाट रवकास गनषिका रनर्ि दशे संघीर शासन 

वरव्थिा्मा गएसँगै शरैषिक प्रणािीिाई परन सोहीअनरुुप संररचि गनने रि्म्मा रस गाउँपारिका्मा संरवर्ानिे गररएको वरव्थिाअनसुार संघ 

र प्रदशे सरकारबाट प्राप्त िथिा गाउँपारिकाको आनिररक बजेटबाट रवरनरोरजि कारषिरि्महरु काराषिनवरनको अव्थिा िगारि पारिकारभत्र 

सञचारिि स्मग्र शरैषिक गरिरवरर्हरुिाई स्मिे स्मटेेर नव सावषिजरनक शासनको अवर्ारणाको ्मानरिाअनरुुप पारिकारभत्रका स्मग्र 

शरैषिक गरिरवरर्हरुिाई सावषिजरनक गरी रशषिा्मा पारदरशषििा र सशुासनको प्रतराभरूि गराउने धरेरका साथि रस वार्षिक शरैषिक र्थिरि 

प्ररिवेदन, २०७७ िरार गररएको छ ।

रस्मा  र्थिरि प्ररिवेदनको उदशेर, रन्माषिण प्रररिरा, गाउँपारिकारभत्रका शरैषिक िथराङ्कहरु, संघीर िथिा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त 

रशषिास्बनर्ी सशिषि कारषिरि्म िथिा बजेट र प्रगरिको अव्थिा, ्मखुर उपिरबर्हरु, कारषि गदाषि आइपरेका स्म्राहरु, स्मार्ानका िारग 

अवि्बन गररएका प्ररासहरु र रसरकएका पाठहरुको रव्र्मा उलिेख गररएको छ । रस वार्षिक र्थिरि प्ररिवेदनिे पारिकािाई उपिबर् 

स्ोिको उचचि्म ्पररचािन गरी रवद्य्मान शरैषिक स्म्राहरुिाई उरतुि िवरिे स्बोर्न गददै पारिकारभत्रका शरैषिक प्रणािीिाई सदुृढ गरी 

्थिानीरबासीिाई रशषिा प्रणािीबाट िाभारनवि बनाउने गरी आगा्मी व्षिका िारग िारग शरैषिक नीरि, कारषिरि्म िथिा बजेट िरार गनषिका 

िारग ्मागषिदशषिन प्रदान गननेछ भने पारिकारभत्रका शरैषिक िथराङ्क िथिा शरैषिक कारषिरि्म िथिा गरिरवरर्हरुको बारे्मा जानकारी राखन चाहने 

सरोकारवािाहरुका िारग स्मिे सहरोग पगुने अपेषिा गररएको छ । 

आ.व. २०७७/०७८ का सबै शरैषिक कारषिरि्म िथिा गरिरवरर्हरु स्मावेश गररएको र रिनका उपिरबर्हरुको स्मिे चचाषि गररएकोिे 

कारषिरि्मको आवशरकिाको औरचतर प्र्मारणि गनषिको िारग परन रो प्ररिवेदन िरार गररएको हो । प्ररिवेदन िरारीका िारग आवशरक 

सहरोग गरररदन ुभएको्मा रशषिा, रवुा िथिा खिेकुद शाखाको प्रारवरर्क सहारकिाई र्नरवाद रददँ ैप्ररिवेदनिाई सकेस््म सचूना्मिूक, 

रथिाथिषिपरक िथिा िथर्मा आर्ाररि बनाउने प्ररासको बाबजदु कुनै रव्र छुट हुन गएका आगा्मी प्ररिवेदन्मा स्मावेश हुने जानकारी स्मिे 

गराउन चाहनछु ।

         .........................

          पे्मा दोजने थिोकर

   प्र्मखु, रशषिा, रवुा िथिा खिेकुद शाखा
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पररचछेद-१

र्थिरि प्ररिवेदनको पररचर
१.१ पषृ्ठभरू्म

नेपािको विषि्मान संरवर्ान्मा प्रतरेक नेपािी नागररकका िारग आर्ारभिू िहस््मको रशषिा अरनवारषि र रनशलुक िथिा ्माधरर्मक 

िहस््मको रशषिािाई रनशलुक बनाई रशषिा्मा नागररकको पहुचँिाई सरि, सहज र बाधरकारी बनाइएको अव्थिा रवद्य्मान छ । राष्ट्रिाई 

आवशरक पनने रसपरतुि, दषि, प्रारि्पर्धी र नैरिकवान िथिा रारष्ट्ररिाको भावनािे ओिप्रोि भएको नागररकको उतपादनप्ररि िरषिि गरी 

सञचािन गररने रारष्ट्रर रशषिा प्रणािीिाई वररति, स्मदुार्मतै्री र षिेत्र िथिा भगूोि्मतै्री बनाई संरवर्ानिे वरव्थिा गरेब्मोरज्म गणु्िरीर रशषिा 

प्राप्त गनषि पाउने नागररकको हक अरर्कारको प्रारप्त्मा सहजिा होस ्भनने हिेिेु दशे संघीर शासन वरव्थिा्मा होर्मएसँगै रशषिा प्रणािी्मा स्मिे 

पनुःसंररचि गरी रिनै िहका सरकारहरुः संघ, प्रदशे र ्थिानीर िहिाई रशषिास्बनर्ी षिेत्रारर्कारहरु संवैर्ारनकरुप्मा नै रकटान गररएको 

अव्थिा छ । रशषिाको दु्रि रवकास िथिा आ्म नागररकको अपेषिाब्मोरज्म सा्मररकरुप्मा गणु्िरीर रशषिाको सरुनरचिििा गनने कारषि्मा कुनै 

प्रकारको स््ौिा गनषि नपरोस ्भनने अरभप्रारकासाथि रशषिा प्रणािी्मा स्मिे सहकारषि, सहअर्ितव र स्मनवरको रसद्ानििाई अरंगकार 

गनने रि्म्मा संघीर सरकारबाट प्रदशे र ्थिानीर िहिाई िथिा स्बरनर्ि प्रदशेिे आफना षिेत्ररभत्रका ्थिानीर िहहरुिाई िोरकएब्मोरज्मको 

्मापदण्डअनरुुप रवत्तीर सहारिा प्रदान, स्मनवर िगारिका कारषिहरु गररने, र्िैगरी ्थिानीर िहहरुिे आफनो षिेत्रारर्काररभत्रको शरैषिक 

रवकासका िारग आनिररक स्ोिको अिावा संघ र प्रदशेबाट प्राप्त बजेट िथिा कारषिरि्म स्मिेको प्रभावकारी पररचािन गरी शरैषिक प्रणािी 

सञचाि गनुषिपनने वरव्थिा भएअनरुुप रस रवग ु गाउँपारिका्मा प्राप्त रशषिास्बनर्ी सबै कारषिरि्महरु र पारिकाको आनिररक िवरबाट 

सञचारिि कारषिरि्महरु िथिा स्म्ि शरैषिक गरिरवरर्हरुिाई संबोर्न गरी सरकार र सावषिजरनक रनकारहरुबाट सञचारिि गरिरवरर्हरु्मा 

ससुरूचि हुन पाउने नागररकको हक अरर्कारको सरुनरचिििािाई वरवहार्मा िाग ुगनने प्ररास्वरुप परन रो वार्षिक र्थिरि प्ररिवेदन िरार 

पानुषिपनने आवशरकिाबोर् भएको हो ।

१.२ र्थिरि प्ररिवेदनको उदशेर

·	 आरथिषिक व्षि २०७७/०७८ ्मा गाउँपारिका्मा सञचारिि शरैषिक कारषिरि्महरुको बारे्मा जानकारी प्रदान गनुषि ।

·	 कारषिरि्महरु सञचािनको रि्म्मा दरेखएका स्म्राहरुको रवशे््ण गरी स्मार्ानका उपारहरु पत्ता िगाउन ु।

·	 सावषिजरनक रनकारहरुका का्मकारबाही िथिा गरिरवरर्हरुको प्ररिवेदन प्रणािीिाई वरवहार्मा िाग ुगनुषि ।

·	 पारिका्मा सञचारिि शरैषिक गरिरवरर्हरुको बारे्मा ्थिानीर जनस्मदुारिाई ससुरूचि हुने अवसर प्रदान गरी पारदशधी शासन 

वरव्थिाको प्रतराभरूि गराउन ु।

१.३ र्थिरि प्ररिवेदन रन्माषिण प्रररिरा

रो र्थिरि प्ररिवेदनिाई सकेस््म वरवहाररक र िथरपरक बनाउने धरेरिे Secondary Data का रुप्मा गाउँपारिकाका रशषिा 

र िेखा शाखा्मा उपिबर् रवरभनन अरभिेखहरु, रवद्यािर रनरीषिणका रि्म्मा प्राप्त सचूना, िथर र िथराङ्क िगारिको अधररन गररएको 

रथिरो भने Primary Data को रुप्मा कारषिरि्म काराषिनवरन र अनर शरैषिक गरिरवरर्हरुको सनदभषि्मा रवद्यािरहरुका प्रर्ानाधरापक, रवद्यािर 

वरव्थिापन सर्मरि िथिा रशषिक अरभभावक संघका पदारर्कारी, ् थिानीर रशषिापे्र्मी, राजनीरिज्हरु िगारिका शरैषिक सरोकारवािाहरुबाट 

रार सु् ाव संकिन गरी िरार गररएको हो ।

१.४ र्थिरि प्ररिवेदन िरारीका रि्म्मा प्ररोग्मा लराइएका द्िावेजहरु 

रो र्थिरि प्ररिवेदनिाई सकेस््म वरवहाररक र िथरपरक बनाउने प्ररास्वरुप गाउँपारिकाका रशषिा र िेखा शाखा्मा उपिबर् 

रवरभनन अरभिेखहरु, गाउँ प्रोराइि, पारिकाबाट रवद्यािर र सा्मदुाररक अधररन केनद्रहरु्मा गएको रवरभनन शी्षिकगि रनकासा रववरण, 

अनगु्मन, ्मलूराङ्कनका रि्म्मा प्राप्त सचूना, िथर र िथराङ्कहरुको अधररन, IEMIS, रवद्यािर सरु्ार रोजना, सा्मारजक परीषिण र 

िेखापरीषिणका प्ररिवेदनहरु िगारििाई आर्ार बनाई रस प्ररिवेदन िरार गररएको हो ।
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पररचछेद २

शरैषिक अव्थिा
२.२.१ रशषिण सं्थिाहरूको संखरात्मक रववरण 

िारिका नं.-१
रि. 
सं.

रवद्यािरको ना्म
प्रकार

सा्मदुाररक सं्थिागि पर्परागि

१ गौरीशकंर आरव रवग-ु१  √   

२ ठोङठोङ आरव रवग-ु१ √   

३ गोंगर्डाँ्डा आरव रवग-ु१ √   

४ गोगनेश्वरी आरव रवग-ु१ √   

५ ठा्डी दउेिाङ्ग आरव रवग-ु१ √   

६ गौरीशकंर ्मारव रवग-ु१ √   

७ दउेिाङ्गखानी आरव रवग-ु२ √   

८ दवेरिङ्गेश्वर ्मारव रवग-ु२ √   

९ बिुङ्ुगखानी आरव रवग-ु३ √   

१० कारिदवेी आरव रवग-ु३ √   

११ शारदा ्मारव रवग-ु३ √   

१२ जनकलराण आरव रवग-ु३ √   

१३ रभर्मनुी आरव रवग-ु३ √   

१४ गरालसङ्ुग आरव रवग-ु४ √   

१५ रचत्रे ्मारव रवग-ु४ √   

१६ नारारणी आरव रवग-ु४ √   

१७ ढुङ्गेश्वरी आरव रवग-ु४ √   

१८ रिङ्वा आरव रवग-ु४ √   

१९ शारनिआदशषि ्मारव रवग-ु४ √   

२० रह्मािीदवेी आरव रवग-ु५ √   

२१ रह्मखण्ेडभवुनेश्वरी आरव रवग-ु५ √   

२२ जनिा आरव रवग-ु५ √   

२३ दरेवटार आरव रवग-ु५ √   

२४ कैिेश्वरी आरव रवग-ु५ √   

२५ सेरिदवेी आरव रवग-ु५ √   

२६ रचकुषि नथिान न्मनुा आरव रवग-ु५ √   

२७ सर्विी आरव रवग-ु५ √   

२८ रह्मािर ्मारव रवग-ु५ √   

२९ ्माने्डाँ्डा आरव रवग-ु६ √   
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३० जन आरव-६ √   

३१ थि्प ू्मारव रवग-ु६ √   

३२ सर्विी आरव रवग-ु७ √   

३३ दउेढुङ्गा आरव रवग-ु७ √   

३४ गौरीशकंर ्मारव रवग-ु७ √   

३५ ज्मनुा आरव रवग-ु८ √   

३६ कारिनचोक आरव रवग-ु८ √   

३७ रह्मािर ्मारव रवग-ु८ √   

३८ टासीरछ्म ेगाछाि गोनपा आरव रवग-ु७   √

२.२.२ रशषिकको संखरात्मक रववरण

रस गाउँपारिकाअनिगषिि कुनै परन रवश्वरवद्यािर िथिा करा्पस नरहकेािे रवद्यािर्मा कारषिरि रशषिकहरुको संखरात्मक रववरणिाई 
दहेारब्मोरज्म िारिकीकरण गररएको छः

िारिका नं.-२

रशषिक दरबनदी रववरण

िह
दरबनदीको रकरस्म

ज््मा
्वीकृि राहि

प्रारव १०९ ११ १२०

रन्मारव १६ ६ २२

्मारव (९-१०) ७ ६ १३

सारवक उ्मारव (११-१२) - ४ ४

कुि ज््मा १३२ २७ १५९

िारिका नं.-३

रशषिक रववरण

िह
रनररुतिको रकरस्म

्थिारी राहि अ्थिारी/करार ज््मा
प्रारव ७५ ११ ३४ १२०

रन्मारव १२ ६ ४ २२

्मारव (९-१०) ६ ६ १ १३

सारवक उ्मारव (११-१२) - ४ - ४

कुि ज््मा ९३ २७ ३९ १५९

२.२.३ पर्परागि रवद्यािरस्बनर्ी रववरण

िारिका नं.-४

रि.सं. रवद्यािरको ना्म रशषिक संखरा रवद्याथिधी संखरा कैरररि

१. टाशीरछ्म ेगाछाि गोनपा आरव रवग-ु७ १ ६०
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२.२.४ सा्मदुाररक रसकाइ केनद्रहरुको अव्थिा

रस गाउँपारिकाअनिगषिि दहेारब्मोरज्मका ६ वटा सा्मदुाररक रसकाइ केनद्रहरु रहकेा छन:्

िारिका नं.-५
रि.सं.  सा्मदुाररक रसकाइ केनद्रको ना्म अधरषिको ना्म पररचािकको ना्म

१. दवेरिङ्गेश्वर सा्मदुाररक रसकाइ केनद्र िा्माबगर, रवग-ु१ रब्मिधवज काकधी रग्रष््मा आचारषि

२. ओराङ्ग सा्मदुाररक रसकाइ केनद्र, रवग-ु२ रदपेनद्र ठकुरी ्मनुा िा्माङ

३. िादकु सा्मदुाररक रसकाइ केनद्र , रवग ु-४ िारा के.सी. कुस्ुम ब्नेि

४. सा्मदुाररक रसकाइ केनद्र रचिङ्खा, रवग-ु५ रिथिषिबहादरु नेपािी ्मनकुा खिुाि

५. गैरीपवषिि सा्मदुाररक, रसकाइ केनद्र, आि्प,ू रवग-ु६ रिथिषिबहादरु थिा्मी शरेसाङ्मू शपेाषि

६. दउेढुङ्गा सा्मदुाररक रसकाइ केनद्र, रवग-ु७ पासाङ शपेाषि पासाङबटुी शपेाषि

्मारथि िारिकाबद् गररए ब्मोरज्मका सा्मदुाररक रसकाइ केनद्रहरु्मधरे दवेरिङ्गेश्वर रसकाइ केनद्र रवद्यािर्मा सञचारिि रहकेो 
छ भने बाँकी ५ वटा रसकाइ केनद्रहरु स्मदुार्िर्मा सञचारिि रहकेा छन ्। रद्यरप कुनै परन सा्मदुाररक रसकाइ केनद्रको आफनै काराषििर 
भवन रहकेो छैन साथैि सा्मदुाररक रसकाइ केनद्रबाट ्थिानीर स्मदुार अपेरषििरुप्मा िाभारनवि हुन सकेको परन दरेखदनै । 

२.३ रवद्याथिधी रववरण 

रस गाउँपारिका अनिगषिि सं्थिागि रवद्यािर नरहकेो िथिा रवद्य्मान सा्मदुाररक रवद्यािरहरु्मा अधररनरि रवद्याथिधीहरुको रववरण 
दहेारब्मोरज्म रहकेो छः

िारिका नं.-६

कषिागि रवद्याथिधी रववरण

कषिा रवद्याथिधी संखरा

बािकषिा ४९२

१ ५६७

२ ३८३

३ ३८७

४ ३९८

५ ३९१

६ ४००

७ ३८६

८ ४३८

९ २६०

१० २४२

११ ९५

१२ ६४
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ज््मा ४५०३

िारिका नं.-८

रिङ्ग, जािजारिगि िथिा शारीररक अव्थिाको आर्ार्मा रवद्याथिधी रववरण

िह/कषिा ज््मा रवद्याथिधी संखरा
्मरहिाको 
प्ररिशि

जनजारिको प्ररिशि
दरििको 
प्ररिशि

अपांगिाको 
प्ररिशि

बारवके ४९२ ४९ ६९ ११ ०
कषिा १-५ २१२६ ५२ ७५ ९ २
कषिा ६-८ १२२४ ५४ ७५ ७ २

कषिा ९-१० ५०२ ५५ ६७ ९ २
कषिा ११-१२ १५९ ५२ ४१ १० ०

ज््मा ४५०३ ५२.२ ६५ ९ १

२.४ भरैिक पवूाषिर्ारको अव्थिा  (भवन, कषिाकोठा, शौचािर, ्कूि बस आरद)

रव.सं. २०७२/०१/१२ र २९ गिेको ्महाभकू्पद्ारा रस गाउँपारिका अनिगषििका रवद्यािरहरुको भौरिक पवूाषिर्ार धव्ि भएको्मा 
गैरसरकारी सं्थिा टुकी रसरवनबाट १५ ओटा र अनर भवनहरु रजलिा काराषिनवरन इकाइ, दोिखाबाट पनुःरनर्मषिि भई हाि दईुवटा आर्ारभिू 
रवद्यािरहरुबाहके स्पणूषि रवद्यािरहरुको भवन रन्माषिण कारषि स्पनन भएका छन ्भने एउटा रवद्यािरको भवन भारिीर राजदिूावासको 
सहरोग्मा  रन्माषिणार्ीन अव्थिा्मा रहकेो छ । तर्िै केही रवद्यािरहरु्मा कषिाकोठा अ् ैअपगु रहकेो अव्थिा परन छ र अरर्कांश 
रवद्यािरहरु्मा पराषिप्त ्मात्रा्मा कषिाकोठा रहकेो छ । पारिकारभत्रका प्रतरेक रवद्यािर्मा शौचािरको पहुचँ परुगसकेको छ । 

२.५ रवद्यािर रशषिाका शरैषिक सचूकहरु

२.५.१ रसकाइ उपिरबर्स्बनर्ी रववरण

पाठ्ररि्म्मा रनर्ाषिररि रव्रव्िहुरुको रशषिण पचिाि ्रवद्याथिधीिे जे हारसि गदषिछ तरो नै रसकाइ उपिरबर् हो । हाि काराषिनवरन्मा 
रहकेा पाठ्ररि्महरु्मा पाठ्ररि्मको काराषिनवरन पचिाि ्रवद्याथिधीिे हारसि गनुषिपनने कषिागि िथिा रव्रगि रसकाइ उपिरबर्हरु परहिा नै 
रनर्ाषिरण गररएका हुनछन ् । अिः रवग ुगाउँपारिकारभत्रका रवद्यािरहरुको रवगि ३ शरैषिक सत्रदरेखको रसकाइ उपिरबर्को र्थिरििाई 
दहेारब्मोरज्म प्र्ििु गररएको छः

िारिका नं.-९

आर्ारभिू िह (कषिा ५) को रसकाइ उपिरबर्

शरैषिक सत्र नेपािी अगं्रेजी गरणि रवज्ान सा्मारजक
२०७५ ५८ ५३ ४८ ५४ ५१
२०७६ ५८ ५४ ४८ ५४ ५४
२०७७ ५९ ४९ ५२ ५४ ५६

िारिका नं.-१०

आर्ारभिू िह (कषिा ८) को रसकाइ उपिरबर्

शरैषिक सत्र नेपािी अगं्रेजी गरणि रवज्ान िथिा वावरण  सा्मारजक अधररन र जनसंखरा रशषिा
२०७५ २.२६ २.०६ १.६६ २.१ २.१३
२०७६ २.३७ १.९६ १.४१ १.९५ २.०२
२०७७ २.७ २.५ २.२१ २.५७ २.६३

तालिका नं.-७

तहगत लिद्ार्थी लििरण
बारवके कषिा १-५ कषिा ६-८ कषिा ९-१० कषिा ११-१२ कुि ज््मा

छात्रा छात्र ज््मा छात्रा छात्र ज््मा छात्रा छात्र ज््मा छात्रा छात्र ज््मा छात्रा छात्र ज््मा छात्रा छात्र ज््मा

२४३ २४९ ४९२ ११२२ १००४ २१२६ ६५५ ५६९ १२२४ २७८ २२४ ५०२ ८३ ७६ १५९ २३४८ २१२३ ४५०३
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िारिका नं.-११

एस.ई.ई. को रसकाइ उपिरबर्

शरैषिक सत्र नेपािी अगं्रेजी गरणि रवज्ान सा्मारजक
२०७५ २.१२ १.८ १.४४ १.८ १.९२
२०७६ २.५६ २.२४ १.८८ २.२४ २.३६
२०७७ २.० १.९२ १.४ १.८८ १.८८

२.५.२ गाउँ रशषिा रोजना, रवद्यािर सरु्ार रोजना र अगं्रेजी ्माधर्म्मा रशषिणस्बनर्ी रववरण

रशषिा प्रणािीिाई वरवर्थिि रुप्मा सञचािन गरी बािबारिकाको रसकाइिाई प्रभावकारी बनाउनका रनर्ि रवद्यािर र ् थिानीर 
िहहरुिे रशषिा सरु्ार रोजनाहरु रन्माषिण गरेर काराषिनवरन गनुषिपनने हुनछ । रद्यरप रस गाउँपारिका्मा हािस््म गाउँ रशषिा रोजना रन्माषिण 
गननेिरषि  धरान गएको दरेखदनै । रद्यरप रवद्यािरहरुिे भने रवद्यािर सरु्ार रोजना रन्माषिण गरी गाउँ रशषिा शाखा्मा पेस गनने गरेका छन ्। िर 
रवद्यािर सरु्ार रोजना अरर्कांश रवद्यािरहरुिे औपचाररकिा परूा गनषि ्मात्रै रन्माषिण गरेको ज्िो दरेखनछ । रवद्यािर सरु्ार रोजनारभत्रका 
दरूदृरटि, उदशेर, रणनीरिहरु वैर् िथिा वरवहाररक र एकआपस्मा िाि्मिे र्मिेको  दरेखदनै । तर्िै, रसअरघ सा्मदुाररक रवद्यािरहरु्मा 
आर्ारभिू िह (कषिा १-३) स््म अगं्रेजी ्माधर्म्मा रशषिण सञचािन गररएको्मा शरैषिक सत्र २०७७ दरेख आर्ारभिू िह (कषिा १-३) को 
नराँ पाठ्ररि्म िाग ुभएसँगै अगं्रेजी ्माधर्म्मा रशषिणरसकाइ बनद भएको छ ।

२.५.३  ्थिानीर िहिे गरेको िगानी  र  उपिरबर्

रवद्यािर रशषिाको रवकासको स्बनर््मा पारिकारभत्रका रवद्यािरहरु्मा रवद्य्मान रशषिक दरबनदी अभावको स्म्रािाई 
्मधरनजर गददै  रवद्यािरहरुको िारग रशषिण सहारिा अनदुानको रुप्मा गाउँपारिकाबाट रक्म रवरनरोजन गरी सो रक्मबाट रवद्यािरहरुिे 
आफनो आवशरकिाअनसुारको रशषिक िथिा क्मषिचारी रनररुति गरी का्म्मा िगाउन सरकने वरव्थिा गररएको छ । तरसरी पारिकाबाट  रशषिण 
सहारिा अनदुान उपिबर् गराई रवद्यािरहरु्मा गररएको रशषिक  िथिा क्मषिचारीको दरबनदीको रववरण दहेारब्मोरज्म उलिेख गररएको छः

िारिका नं.-१२

गाउँपारिकािे आनिररकरुप्मा रसजषिना गरेको रशषिक दरबनदी रववरण

रि.सं. रशषिण सहारिा अनदुान प्राप्त रवद्यािर अनदुान कोटा संखरा िह कैरररि
१. श्ी ठा्डीदउेिाङ्ग आरव रवग-ु१ १ रन्न ्माधरर्मक
२. श्ी दवेरिङ्गेश्वर ्मारव रवग-ु२ २ ्मा.-१, रन.्मा.-१
३. श्ी शारदा ्मारव रवग-ु३ १ ्माधरर्मक-१
४. श्ी रचत्रे ्मारव रवग-ु४ २ ्मा.-१, रन.्मा.-१
५. श्ी रह्मािर ्मारव रवग-ु५ १ ्माधरर्मक
६. श्ी दवेीटार आरव रवग-ु५ १ रन्न ्माधरर्मक
७. श्ी थि्प ु्मारव रवग-ु६ १ ्माधरर्मक
८ श्ी टासीरछ्म ेगाछाि गोनपा रवग-ु७ १ प्राथिर्मक
९ श्ी कारिनचोक आरव रवग-ु८ १ रन्न ्माधरर्मक

ज््मा ११

२.५.४ रवपनन िरषिि छात्रवरृत्त

्माधरर्मक िहका रवद्याथिधीहरुको िारग िरषिि गररएको रवपनन िरषिि छात्रवरृत्तबाट हािस््म कुनै बािबारिका िाभारनवि 
हुन सकेको छैन । शरैषिक पहुचँ्मा सरुनरचिििाका िारग सघाउ पगुने छात्रवरृत्त ज्िो ्महतवपणूषि कारषिरि्मबाट छात्रवरृत्त पाउन रोगर कुनै परन 
बािबारिका वरञचि हुन नपरोस ्भनी पारिका्िरबाट रवद्यािरका प्रर्ानाधरापकहरुिाई रारा्म भनषिका रनर्ि सहजीकरण िथिा प्ररशषिण 
गनने गररएको र केही रवद्यािरहरुिे रारा्म भददै परन आएको छ, रद्यरप छात्रवरृत्त प्राप्त गनने  प्रररिरा ्न्रटिो हुने िगारिका रवरवर् कारणहरु 
रज््मवेार भएर हुन सकछ, हािस््म कुनै परन बािबारिका िाभारनवि हुन नसकेको अव्थिा छ ।
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२.६  ्थिानीर िहको  संगठन सरचना्मा रशषिा षिेत्रको अव्थिा िथिा जनशरतिको अव्थिा

्थिानीर िहको संगठन संरचना्मा शरैषिक जनशरतिको अव्थिाको स्बनर््मा अनर गाउँपारिका्मा ्ैं रस गाउँपारिको काराषििर्मा परन 
दईुजना क्मषिचारीको वरव्थिा रहकेो अव्थिा छ । 

शरैषिक जनशरतिको संगठन संरचना

दहेारब्मोरज्म रहकेाे छ

पररचछेद–३

कारषिरि्म काराषिनवरनको भौरिक िथिा रवत्तीर प्रगरि
३.१  वजेट उपशी्षिक अनसुार बजेट िथिा खचषिको अव्थिा

िारिका नं.-१३

संघीर सरकारबाट प्राप्त सशिषि बजेट िथिा खचषिको अव्थिा

रस.नं.
ररिराकिाप 

को्ड
ररिराकिाप इकाइ

भौरिक 
िक्र

वार्षिक वजेट खचषि
खचषि 

प्ररिशि

१.  
अगं्रेजी, गरणि र रवज्ान रव्र्मा 
रशषिण सहरोग अनदुान

१ ८ १७२८००० ० ०

२. १.१.३.१

आर्ारभिू िहका ्वीकृि 
दरबनदीका रशषिक, राहि अनदुान 
रशषिकका िारग ििब भत्ता 
अनदुान

४  ६७४००००० ६२९३६००० ९३.३८

३. २.७.११.१
िोरकएका रवद्याथिधीको रदवा 
खाजाका िारग रवद्यािरिाई 
अनदुान

२  ४६१४००० ४६०९५१२ ९९

४. २.७.१३.३
प्ररिरवद्याथिधी िागिका आर्ार्मा 
रशषिण रसकाइ सा्मग्री एव्म ्कषिा 
८ को परीषिा वरव्थिापन अनदुान

२  १२४२००० १०१०००० ८१

५. १.१.३.४

प्रारर्भक बाि रवकास 
सहजकिाषिहरुको पाररश्र्मक िथिा 
रवद्यािर क्मषिचारी वरव्थिापन 
अनदुान

४ ७६ ६५८२००० ६८७११८४ १०४

रशषिा सर्मरि

रशषिा अरर्कृि-१

प्रारवरर्क सहारक-१
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६. १.१.३.४

्माधरर्मक िहका ्वीकृि 
दरबनदीका रशषिक, राहि अनदुान 
रशषिकका िारग ििब भत्ता 
अनदुान 

४ १९ ११७००००० १०४०२३२१ ८९

७. २.७.१३.१०
रवद्यािर सञचािन िथिा 
वरव्थिापन अनदुान

१ ३८ १७७१००० १७६६००० ९९

८. २.७.१३.१३
रवद्यािर्मा शरैषिक गणु्िर प्रवद्षिन 
एव्म ्कारषिस्पादन्मा आर्ाररि 
प्रोतसाहन अनदुान

  २६४४००० २५९२००० ९८

९. २.७.१३.११

शरैषिक पहुचँ सरुनरचिििा, 
अनौपचाररक िथिा वैकरलपक रशषिा 
कारषिरि्म (पर्परागि रवद्यािर, 
वैकरलपक रवद्यािर, साषिरिा र 
रनरनिर रशषिाका कारषिरि्म स्मिे)

  १०००००० ८०१००० ८०

१०. २.७.१३.२३
सा्मदुाररक रवद्यािरका 
छात्राहरुिाई रनशलुक ्रारनटरी 
परा्ड वरव्थिापन

१  ९८८००० ९००००० ९१

११. २.४.६.१
सावषिजरनक रवद्यािरका 
रवद्याथिधीहरुिाई रनशलुक 
पाठ्रपु् िक अनदुान

२  २३२४००० २२८६५६५ ९८

१२. ७.२.१.१
सावषिजरनक रवद्यािर्मा अधररनरि 
रवद्याथिधीहरुका िारग छात्रवरृत्त 
(आवासीर िथिा गैरआवासीर)

१  ८७९००० १०४२००० ११८

१३. ११.१.२.१
रवद्यािर भौरिक पवूाषिर्ार रन्माषिण 
अनदुान

१ २ १४००००० ७००००० ५०

१४.  राष्ट्रपरि शरैषिक सरु्ार कारषिरि्म १ ९ ७०५०००० ७०५०००० १००

१५.  
कोरभ्ड-१९ का कारण उतपनन 
पररर्थिरि्मा रसकाइ सहजीकरणका 
िारग शरैषिक कारषिरि्म

 ४० २६८१००० २५०७००० ९४

ज््मा   ११४००३००० १०६३६१०००  

िारिका नं.-१४

प्रदशे सरकारबाट प्राप्त सशिषि बजेट िथिा खचषिको अव्थिा

रस नं ररिराकिाप इकाइ
भौरिक 
िक्र

वार्षिक 
बजेट

खचषि
खचषि 

प्ररिशि

१. प्रारर्भक बािरवकास कषिाका रशषिकहरुिाई प्रोतसाहन खचषि १ २९ ३७७००० ३७०००० ९८
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२.
्माधरर्मक िह्मा शनूर दरबनदी भएका सा्मदुाररक ्माधरर्मक 
रवद्यािर्मा अगं्रेजी/ गरणि/ रवज्ान रशषिणका िारग रशषिण 
सहरोग अनदुान

२ १ ४६८००० ४६८००० १००

ज््मा   ८४५००० ८३८०००

िारिका नं.-१५

 गाउँपारिकाको आनिररक स्ोिबाट रवरनरोरजि बजेट िथिा खचषिको अव्थिा

रस नं ररिराकिाप इकाइ
भौरिक 
िक्र

वार्षिक 
बजेट

खचषि
खचषि 

प्ररिशि

१ ICT िथिा IEMIS िारि्म  १ ४० १००००० ० ०
२ कषिा ८ को परीषिा सञचािन १ ११ २५०००० ७९००० ३१.६
३ का.स., बारवके िथिा क्मषिचारी प्रोतसाहन भत्ता २ ७६ ५००००० ४९९००० ९९.९२
४ खिेकुद सहभारगिा िथिा प्रवद्षिन कारषिरि्म २ ४० ३००००० ३००००० १००

५ गरणि रव्रक न्मनुा पाठ प्रदशषिन कारषिरि्म २ ११ ५०००० ० ०
६ गाउँपारिका्िरीर राष्ट्रपरि कप प्ररिरोरगिा १ ९ ४००००० ४००००० १००
७ न्मनुा प्रश्नपत्र रन्माषिण िथिा रग्र्ड अरभ्मखुीकरण १ ३८ १००००० ० ०
८ प्र.अ. षि्मिा अरभवरृद् कारषिरि्म १ ३८ १००००० ० ०
९ प्र.अ.बैठक वरव्थिापन १२ ३८ २५०००० ४७००० १९

१० प्राथिर्मक िहको रशषिक प्ररशषिण कारषिरि्म १ ३८ १५०००० ० ०
११ ्मारव रन्मारव रव्रगि रशषिक िारि्म २ ११ २००००० ० ०
१२ व्डा्िरीर भरिबि प्ररिरोरगिा १ ८ ३००००० २९४००० ९८
१३ रवद्यािर अनगु्मन िथिा रनरीषिण १२ ४० १५०००० १२१००० ८१
१४ रवद्यािर सरु्ार रोजना रन्माषिण १ ३८ १००००० ० ०

शरैषिक कारषिपात्रो रन्माषिण १ ३०० ८०००० ० ०
१५ ्थिानीर पाठ्ररि्म िथिा पाठ्रपु् िक रन्माषिण कारषिरि्म १ ५ ५००००० २५५००० ५१

ज््मा   ३५३०००० १९९५०००  

(नोटः ्मारथि िारिका्मा प्र्ििु गररएको गाउँपारिकाद्ारा रवरनरोरजि बजेट िथिा कारषिरि्म्मधरे  षि्मिा रवकास िथिा प्ररशषिण स्बनर्ी 
कारषिरि्महरु कोरभ्ड-१९ को ्महा्मारी िथिा पारिकाको आनिररक ्मार्मिाका कारण  काराषिनवरन हुन नसकेको जानकारी गराइनछ ।)

३.२  कारषिरि्म काराषिनवरनका ्मखुर स्म्रा िथिा चनुौिीहरु

्मारथि उरलिरखि संघ र प्रदशे सरकारबाट प्राप्त िथिा ्थिानीर िहको आनिररक स्ोिबाट रवरनरोरजि कारषिरि्महरुको काराषिनवरनको 
रि्म्मा सा्मना गनुषिपरेको ्मखुर स्म्राहरु दहेारब्मोरज्म उरलिरखि छन:्

·	 कोरभ्ड-१९ ्मखुर बार्क (स्मनवर, सञचार, सा्मान ढुवानी िगारि्मा प्ररिकूि प्रभाव) रहकेो ।

·	 कारषिरि्म काराषिनवर्मा पारदरशषििाको कर्म, कारषिरि्म प्राप्त रवद्यािरिे रववरसका सबै पदारर्कारी र ्टारहरुबीच पराषिप्त छिरि 
नगनने भनने गनुासो ।

·	 रनणषिरसँग स्बरनर्ि सर्मरिहरु (पारिका र रवद्यािर दवुै) को बैठक स्मर्म ैनब्न ु।

·	 रशषिण सहारिा अनदुानको काराषिनवरनका िारग अधरापन अन्ुमरि प्राप्त रशषिकहरुबाट उ््मदे्ारी नपनुषि ।

·	 रदवा खाजािाई खाद्यटोकरी बनाई सो अनसुार काराषिनवरन गनने कारषि्मा प्रर्ानाधरापक र रशषिकहरु्मा चासो र िगाव वरवहारको 
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कर्म, अरभभावकिे बािबारिकािाई बनाएर पठाएको खाजाको गणु्िर अविोकन गरी सु् ाव रदने पररपाटीको कर्म ।

·	 रवज्ान प्ररोगशािा, पु् िकािर िथिा आई.रस.रट. वरव्थिापन िगारिका कारषिरि्म काराषिनवरन गदाषि रवद्यािरको वा्िरवक 
आवशरकिा्मा आर्ाररि बनाउन सरोकारवाहरुसँग पराषिप्त छिरि गनने सं्कारको अभाव ।

·	 रवद्यािरको भौरिक पवूाषिर्ार रन्माषिणअनिगषििका कारषिरि्महरु्मा प्राप्त बजेट नरनू हुन ु।

·	 वैकरलपक रशषिा प्रणािीको काराषिनवरन्मा प्रर्ानाधरपक र रशषिकहरुबाट अपेरषिि जागरुकिा नदखेाउन,ु िोरकएको स्मर्मा 
रजलिा बारहरका रशषिकहरुिाई उपर्थिरि गराउन चासो र पहि नगनुषि ।

·	 पारिकाबाट आरोजना गरेका प्ररशषिण कारषिरि्महरु्मा सिप्ररिशि रशषिक उपर्थिि नहुन,ु सो कारषि्मा प्रर्ानाधरापक र 
रशषिकिे आफनो दाररतवबोर् पणूषिरुप्मा नगनुषि ।

३.४ कारषिरि्म काराषिनवरन्मा सरु्ारका उपारहरु

·	 रदवा खाजाको रक्म बढाउनपुनने, रवद्यािर्म ैखाजा रन्माषिण गरी खाद्यटोकरी अनसुारको खाजा बनाई गणु्िर सरुनरचिि गनुषिपनने ।

·	 भौरिक पवूाषिर्ार रन्माषिण िगारिको िागि बढेको हुदँा बजेट वरृद् गनुषिपनने ।

·	 रनणषिर स्बद् सर्मरिहरुको बैठक ब्न रढिाइ नगनने, सहभारगिा्मिूक रनणषिर गरी पारदरशषििाको प्रवद्षिन गनने ।

·	 रशषिण सहारिा अनदुानको काराषिनवरन गदाषि गाउँ रशषिा सर्मरििे रनणषिर गरी अधरापन अन्ुमरि नभएको रशषिकिाई स्मिे 
दषििाको परीषिण गनने करार्मा रनररुति गरी ितकािीन स्म्रािाई रनकासा रदने वरव्थिा गनुषिपनने आरद ।

पररचछेद– ४

उपिरबर् िथिा कारषिरि्म रव्ििृीकरण
  रस गाउँपारिकािे संघ र प्रदशे सरकारबाट रवरभनन शी्षिकहरुअनिगषिि प्राप्त सशिषि अनदुानको बजेट िथिा गाउँपारिकािे आफनो 

स्ोिबाट बजेट रवरनरोजन गरी सञचािन गररएका शरैषिक कारषिरि्महरुको काराषिनवरनबाट हारसि भएको उपिरबर् िथिा प्रगरि 
रववरण दहेारब्मोरज्म रहकेा छन ्: 

१   दरबनदी र्मिानको प्रगरि रववरण

  रस गाउँपारिकाका बािबारिकाको रसकाइिाई प्रभावकारी बनाउनका रनर्ि पारिकारभत्र उपिबर् रशषिकहरुको दषििाको 
अरर्कि्म ्उपरोग गनने िथिा सञचािनरि रवद्यािरहरु्मा रवद्य्मान िहगि र रव्रगि रशषिक दरबनदीको अपगु संखराको ्मात्रा गणना 
गरी आवशरक थिप दरबनदी पररपरूिषिका िारग संघीर िथिा प्रदशे सरकार्मा ्माग गररनकुा साथैि पारिकाको आनिररक स्ोिबाट नै भए परन 
ितकाििाई रशषिक अभावको स्म्रािाई क्म गनने उदशेरका साथि दहेारब्मोरज्म दरबनदी र्मिान गनने रोजना बनाइएको छः 

िारिका नं.-१६
रशषिक दरबनदी र्मिान,२०७७

रि.
सं.

रवद्यािरको ना्म 
र ठेगाना

प्राथिर्मक िह रन्न्माधरर्मक िह ्माधरर्मक िह उ.्मा. (कषिा ११-१२)
ज््मा 
अपगु 
संखरा

हाि 
रहकेो 
दरबनदी

 हुनपुनने 
दरबनदी

अपगु 
संखरा

हाि 
रहकेो 
दरबनदी

 हुनपुनने 
दरबनदी

अपगु 
संखरा

हाि 
रहकेो 
दरबनदी

 हुनपुनने 
दरबनदी

अपगु 
संखरा

हाि 
रहकेो 
दरबनदी

 हुनपुनने 
दरबनदी

अपगु 
संखरा

१ जन आरव 
रवग-ु६

२ २ ० ०   ०      ०

२ थि्प ु्मारव 
रवग-ु६

४ ४ ० २ ४ २ १ ५ ४    ६

३ ्माने्डाँ्डा आरव 
रवग-ु६

२ ३ १          १

४ सर्विी आरव 
रवग-ु७

३ ३ ०          ०
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५ दउेढुङ्गा आरव 
रवग-ु७

३ ४ १          १

६ गौरीशकंर ्मारव 
रवग-ु७

५ ५ ० ३ ४ १ १ ५ ४    ५

७ कािीदवेी आरव 
रवग-ु३

२ ३ १          १

८
्माने्डाँ्डा आरव 
रवग-ु६

२ २ ०          ०

९
रभर्मरुन आरव 
रवग-ु३

२ २ ०          ०

१० शारदा ्मारव 
रवग-ु३

५ ५ ० ३ ४ १ १ ५ ४    ५

११ बिुङ्ुखानी 
आरव रवग-ु३

३ ३ ०          ०

१२ रह्मािीदवेी 
आरव रवग-ु५

३ ३ ०          ०

१३ रह्मािर ्मारव 
रवग-ु५

५ ५ ० ३ ४ १ १ ५ ४    ५

१४ दवेीटार आरव 
रवग-ु५

४ ४ ० ० ४ ४       ४

१५ सर्विी आरव 
रवग-ु५

२ २ ०          ०

१६ कैिेश्वरी आरव 
रवग-ु५

२ २ ०          ०

१७ जनिा आरव 
रवग-ु५

२ २ ०          ०

१८
रह्मखण्ेड 
भवुनेश्वरी आरव 
रवग-ु५

३ ४ १          १

१९ रचकुषि नथिान न. 
आरव रवग-ु५

१ २ १          १

२० सेिीदवेी आरव 
रवग-ु५

१ २ १          १

२१ ज्मनुा आरव 
रवग-ु८

२ ३ १          १

२२ कारिनचोक 
आरव रवग-ु८

६ ६ १ ० ४ ४       ३

२३ रह्मािर ्मारव 
रवग-ु८

४ ५ १ ४ ४  ३ ५ २ १ ३ २ ५

२४ ढुङ्गेश्वरी आरव 
रवग-ु५

४ ४ ०          ०

२५ रचत्र े्मारव 
रवग-ु४

६ ६ १ ० ४ ४ ० ५ ५    ८

२६ गरालसङ्ुग आरव 
रवग-ु४

३ ३ ०          ०

२७ रिङ्वा आरव 
रवग-ु४

२ २ ०          ०

२८ शारनिआदशषि 
्मारव रवग-ु४

५ ५ ० ३ ४ १ ४ ४ ० २ ३ १ २



12

२९ नारारणी आरव 
रवग-ु४

३ ३ ०          ०

३० गोगनेश्वरी आरव 
रवग-ु१

३ ३ ०          ०

३१ ठा्डीदउेिाङ्ग 
आरव रवग-ु१

५ ५ ० ० २ २       २

३२ गौरीशकंर आरव 
रवग-ु१

४ ४ ०          ०

३३ गोंगर्डाँ्डा आरव 
रवग-ु१

१ १ ०          ०

३४ गौरीशकंर ्मारव 
रवग-ु१

५ ५ ० ३ ४ १ ३ ५ २ १ ३ २ ५

३५ ठोङ्ठोङ्ग आरव 
रवग-ु१

१ १ ०          ०

३६ दवेरिङ्गेश्वर 
्मारव रवग-ु२

६ ६ १ १ ४ ३ ० ५ ५    ७

३७ दउेिाङ्खानी 
आरव रवग-ु२

४ ४ ०          ०

३८
टासीरछ्म े
गाछाि गोनपा 
रवग-ु७

१ २ १          १

ज््मा १२१ १३० ९ २२ ४६ २४ १४ ४४ ३० ४ ९ ५ ६५

नोटः रस दरबनदी र्मिानको िारिका रशषिा सर्मरिबाट पाररि हुन बाँकी रहकेािे रोजनाको रुप्मा ्मात्रै प्र्ििु गररएको छ 

२    गरणि, रवज्ान र अङ्गेजी रव्रका िारग ररिराकिाप्मा आर्ाररि सा्मग्री (Kits) अनदुान काराषिनवरनको अव्थिा

 संघीर सरकारबाट गरणि, रवज्ान र अगं्रेजी रव्रका िारग ररिराकिाप्मा आर्ाररि सा्मग्री खररदका िारग प्रतरेक व्षि एउटा 
रवद्यािरको िारग रु. ५०,००० का दरिे रस गाउँपारिका्मा प्राप्त भई रविरण गररएका कारषिरि्मस्बनर्ी रववरण दहेारब्मोरज्म उलिेख 
गररएका छन:्

िारिका नं.-१७

गरणि, रवज्ान र अङ्गेजी रव्रका िारग ररिराकिाप्मा आर्ाररि सा्मग्री (Kits) अनदुानको काराषिनवरन

रि.सं. ररिराकिाप
रक्म (रु.

्मा)
आ.व. कारषिरि्म रविरण गररएको रवद्यािर कैरररि

१.
गरणि, रवज्ान र अङ्गेजी रव्रका 
िारग ररिराकिाप्मा आर्ाररि 
सा्मग्री (Kits) अनदुान

५०,००० २०७५/०७६ कारिनचोक आरव रवग-ु८

२.
गरणि, रवज्ान र अङ्गेजी रव्रका 
िारग ररिराकिाप्मा आर्ाररि 
सा्मग्री (Kits) अनदुान

५०,००० २०७६/०७७ दवेीटार आरव रवग-ु५

३.
गरणि, रवज्ान र अङ्गेजी रव्रका 
िारग ररिराकिाप्मा आर्ाररि 
सा्मग्री (Kits) अनदुान

५०,००० २०७७/०७८ ठा्डीदउेिाङ्ग आरव रवग-ु१
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३ गाउँपारिका्मा संघीर सरकारबाट उतकृटि रसकाइ उपिरबर् भएका रवद्यािरिाई रसकाइ सदुृढीकरणका िारग प्रोतसाहन अनदुान  
 िथिा िोरकएको सचूकांकको आर्ार्मा कारषिस्पादन स्पनन गनने रवद्यािरिाई कारषिस्पादन्मा आर्ाररि अनदुान शी्षिक्मा प्राप्त  
 कारषिरि्मको रविरणस्बनर्ी रवगि ३ व्षिदरेखको रववरण दहेारब्मोरज्म प्र्ििु गररएको छः

िारिका नं.-१८
रसकाइ सदुृढीकरण प्रोतसाहन अनदुान

रि.सं. कारषिरि्म रक्म(रु.्मा) आ.व. कारषिरि्म प्राप्त रवद्यािर कैरररि

१.
उतकृटि रसकाइ उपिरबर् भएका रवद्यािरिाई 
रसकाइ सदुृढीकरणका िारग प्रोतसाहन अनदुान

२,००,००० २०७५/०७६
श्ी गौरीशकंर ्मारव 

रवग-ु१
ििुनात्मरुप्मा 

रसकाइ 
उपिरबर् 

बढी रहकेो र 
नदोहोररने गरी 
रवद्यािरको 

छनोट गररएको 

२.
उतकृटि रसकाइ उपिरबर् भएका रवद्यािरिाई 
रसकाइ सदुृढीकरणका िारग प्रोतसाहन अनदुान

२,००,००० २०७६/०७७ श्ी रचत्रे ्मारव रवग-ु४

३.
उतकृटि रसकाइ उपिरबर् भएका रवद्यािरिाई 
रसकाइ सदुृढीकरणका िारग प्रोतसाहन अनदुान

२,००,००० २०७७/०७८
श्ी रह्मािर ्मारव 

रवग-ु८

िारिका नं.-१९

कारषिस्पादन्मा आर्ाररि अनदुान
रि.सं. कारषिरि्म रक्म आ.व. कारषिरि्म प्राप्त रवद्यािर कैरररि

१. कारषिस्पादन्मा आर्ाररि अनदुान ५०,००० २०७५/०७६ रह्मािर ्मारव रवग-ु८
२. कारषिस्पादन्मा आर्ाररि अनदुान ५०,००० २०७५/०७६ गौरीशकंर ्मारव रवग-ु७
३. कारषिस्पादन्मा आर्ाररि अनदुान ५०,००० २०७५/०७६ थि्प ु्मारव रवग-ु६
४. कारषिस्पादन्मा आर्ाररि अनदुान ५०,००० २०७५/०७६ रचत्रे ्मारव रवग-ु४
५. कारषिस्पादन्मा आर्ाररि अनदुान ५०,००० २०७५/०७६ दवेरिङ्गेश्वर ्मारव रवग-ु२
६. कारषिस्पादन्मा आर्ाररि अनदुान ५०,००० २०७६/०७७ गौरीशकंर आरव रवग-ु१
७. कारषिस्पादन्मा आर्ाररि अनदुान ५०,००० २०७६/०७७ ठा्डीदउेिाङ्ग आरव रवग-ु१
८. कारषिस्पादन्मा आर्ाररि अनदुान ५०,००० २०७६/०७७ शारदा ्मारव रवग-ु३
९. कारषिस्पादन्मा आर्ाररि अनदुान ५०,००० २०७६/०७७ नारारणी आरव रवग-ु४

१०. कारषिस्पादन्मा आर्ाररि अनदुान ५०,००० २०७६/०७७ कारिनचोक आरव रवग-ु८
११. कारषिस्पादन्मा आर्ाररि अनदुान ५०,००० २०७७/०७८ गोगनेश्वरी आरव रवग-ु१
१२. कारषिस्पादन्मा आर्ाररि अनदुान ५०,००० २०७७/०७८ दउेिाङ्खानी आरव रवग-ु२
१३. कारषिस्पादन्मा आर्ाररि अनदुान ५०,००० २०७७/०७८ ढुङ्गेश्वरी आरव रवग-ु४
१४. कारषिस्पादन्मा आर्ाररि अनदुान ५०,००० २०७७/०७८ दवेीटार आरव रवग-ु५
१५. कारषिस्पादन्मा आर्ाररि अनदुान ५०,००० २०७७/०७८ दउेढुङ्गा आरव रवग-ु७

४ शासकीर प्रररिरा्मा सशुासन, पारदरशषििा र सेवा प्रवाह्मा प्रभावकाररिाको बोर् गराउन सरकरो भने ्मात्रै जनरवश्वास आजषिन भई 
शासकीर पद्रि र रवकासात्मक गरिरवरर्हरु्मा रदगोपना आउन सकदछ । अिः रस गाउँपारिकािे रवद्यािरबाट सञचारिि 
गरिरवरर्हरु्मा सशुासन िथिा पारदरशषििा कार्म गरी गणु्िरीर रशषिा रवकासका िारग हरेक रवद्यािरिाई सा्मारजक परीषिण, 
िेखापरीषिण, सावषिजरनक सनुवुाइ ज्िा सशुासनका औजारहरुको काराषिनवरन गराउने र सोको काराषिनवरन गरे नगरेको स्बनर््मा 
रनरीषिण अनगु्मन गनने गररएको छ । ररि हुदँाहुदँ ैपरन करिपर रवद्यािरका प्रर्ानाधरापक र पदारर्कारीहरुको सजगिाको अभाव, 
िापारबाही र कारषिरि्म काराषिनवरनको प्रररिरा र्मिाउन नसकने ज्िा स्म्राको कारण अतरनिै थिोरै  ्मात्रा्मा िेखापरीषिणको 
प्ररिवेदन्मा बेरुज ुस्मिे दरेखएको अव्थिा छ । शरैषिकसत्र २०७६/०७७ को िेखापरीषिणको प्रारर्भक प्ररिवेदन्मा दरेखएको बेरुज ु
रववरण दहेारब्मोरज्म रहकेो छः
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िारिका नं.-२०

िेखापरीषिणको प्रारर्भक प्ररिवेदन्मा उरलिरखि बेरुज ुरववरण
रि.सं. बेरुज ुशी्षिक रवद्यािरको ना्म र ठेगाना बेरुज ुरक्म कैरररि

१. पाठ्रपु् िक बापिको रक्म टासीरछ्म ेगाछाि गोनपा रवग-ु७ ६३५४

संघीर सरञचि को््मा दारखिा 
गनुषिपनने

२. बकु कनषिर अनिगषििको रक्म जन प्रारव रवग-ु६ १६५०

३. पु् िकािर वरव्थिापन रह्मािर ्मारव रवग-ु५ ६७,५००

४. आर्ारभिू रशषिकको ििब भत्ता दवेरिङ्गेश्वर ्मारव रवग-ु२ १,१९,१५४

५     प्रर्ानाधरापकहरुको बैठक स्बनर््मा
गाउँपारिकाको काराषििर्िर्मा भए गरेका रनणषिरहरु िथिा संघ र प्रदशेबाट प्राप्त कारषिरि्म र पररपत्र िथिा रनदनेशनहरुको प्रसार गनने 

प्ररोजनाथिषि रवद्यािरका प्रर्ानाधरापहरुको बैठक प्रारजसो ्मारसकरुप्मा नै बोिाइने गररएको रथिरो । रवकट र स्डकको अ्िवर्ििाको 
अव्थिाको बाबजदु परन कररब ९० प्ररिशिको हाराहारी्मा प्रर्ानाधरापकहरुको उपर्थिरि भई दहेारका रव्र्मा छिरि, अनिररिषि रा र 
अनभुवको आदानप्रदान हुने गररएको रथिरोः 

·	 रवद्यािहरुको IEMIS अद्यावरर्क गनने स्बनर््मा ।

·	 रशषिकहरुिाई रवद्यािर्मा रनरर्मि उपर्थिि गराउने िथिा प्रभावकारी पररचािन ।

·	 रवद्याथिधीको रसकाइ उपिरबर् वरृद् ।

·	 रवद्यािर प्रशासन सञचािनको अनभुव आदानप्रदान ।

·	 रशषिकको षि्मिा रवकास र पनुिाषिजकीकरण ।

·	 करार रशषिक रनररुति र रशषिक सरुवास्बनर्ी स्म्राहरु ।

·	 रवद्यािर सञचािनको रि्म्मा आइपनने सा्ा प्रकृरिका स्म्राहरुको स्बनर््मा छिरि र स्मार्ानको खोजी ।

·	 गाउँपारिकाका शरैषिक कारषिरि्महरुको अरभ्मखुीकरण ।

·	 गाउँपारिका्िर्मा भए गरेका शरैषिक रनणषिरहरुको प्रसार ।

·	 संघ र प्रदशे्िरबाट प्राप्त कारषिरि्महरुको अरभ्मखुीकरण ।

·	 संघ र प्रदशे्िरको रनदनेशन, पररपत्र र सचूनाहरुको प्रसार िगारि ।

६  अङ्ग्रेजी, गरणि र रवज्ान रव्र रशषिणका िारग रशषिण सहरोग अनदुान 

 रवद्यािरहरु्मा रवद्य्मान रव्रगि िथिा िहगि रशषिकहरुको अभाव परूिषिका िारग संघीर सरकारबाट रस गाउँपारिकािाई आ.व. 
२०७७/०७८ ्मा अङ्ग्रेजी, गरणि र रवज्ान रव्र रशषिणका िारग रशषिण सहरोग अनदुान उपिबर् भएको्मा दहेारब्मोरज्म काराषिनवरन 
गररएको छः

िारिका नं.-२१
अङ्ग्रेजी, गरणि र रवज्ान रव्र रशषिणका िारग रशषिण सहरोग अनदुान

रि.सं. अनदुान प्राप्त रवद्यािर अनदुान कोटा प्राप्त रक्म िह कैरररि
दवेरिङ्गेश्वर ्मारव रवग-ु२ २ २,१६,००० ्माधरर्मक

रशषिण सहारिा अनदुान ६ 
्मरहनाको िारग ्मात्रै प्राप्त भएको 

रथिरो ।

शारदा ्मारव रवग-ु३ १ २,१६,००० ्माधरर्मक
रचत्रे ्मारव रवग-ु४ २ २,१६,००० ्माधरर्मक
रह्मािर ्मारव रवग-ु५ १ २,१६,००० ्माधरर्मक
थि्प ु्मारव रवग-ु६ १ २,१६,००० ्माधरर्मक
गौरीशकंर ्मारव रवग-ु७ १ २,१६,००० ्माधरर्मक

ज््मा ८ १७,२८,०००
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्मारथि िारिका्मा उरलिरखि ब्मोरज्मको अनदुान प्राप्त हुदँा रशषिकको चर्म अभाव खरेपरहकेा रवद्यािरहरुको िारग रनकै नै सखुद 

कुरा हो । रद्यरप काराषिनवरनको रि्म्मा अधरापन अन्ुमरि प्राप्त रशषिकको पहुचँ हुन नसकी कारषिरि्मको काराषिनवरन्मा रढिाइ हुन गएको र 

करिपर रवद्यािरिे रबना अधरापन अन्ुमरि पत्र नै रशषिकहरुको रनररुति गरी कारषिरि्मको काराषिनवरन गरेको पाइएको छ ।

७          संघीर सरकारबाट प्राप्त सशिषि अनदुान कारषिरि्म र राष्ट्रपरि शरैषिक सरु्ार कारषिरि्म स्मिे्मा गरी हाि दहेारब्मोरज्मका रवद्यािरहरु्मा 

रवज्ान प्ररोगशािा, पु् िकािर र ICT Lab को सरुवर्ा पगुेको छः

िारिका नं.-२२

रवज्ान प्ररोगशािा कारषिरि्म प्राप्त रवद्यािरहरुको रववरण
रि.सं. रवद्यािरको ना्म प्राप्त कारषिरि्म आ.व. कैरररि

रचत्रे ्मारव रवग-ु४ रवज्ान प्ररोगशािा २०७५/०७६
शारनि आदशषि ्मारव रवग-ु४ रवज्ान प्ररोगशािा २०७६/०७७
दवेरिङ्गेश्वर ्मारव रवग-ु२ रवज्ान प्ररोगशािा २०७७/०७८

िारिका नं.-२३

पु् िकािर वरव्थिापन कारषिरि्म प्राप्त रवद्यािरहरुको रववरण
रि.सं. रवद्यािरको ना्म प्राप्त कारषिरि्म आ.व. कैरररि

गौरीशकंर ्मारव रवग-ु१ पु् िकािर वरव्थिापन २०७४/०७५
रचत्रे ्मारव रवग-ु४ पु् िकािर वरव्थिापन २०७४/०७५
रह्मा६िर ्मारव रवग-ु८ पु् िकािर वरव्थिापन २०७५/०७६
रह्मािर ्मारव रवग-ु५ पु् िकािर वरव्थिापन २०७६/०७७
गौरीशकंर ्मारव रवग-ु७ पु् िकािर वरव्थिापन २०७७/०७८

िारिका नं.-२४
ICT वरव्थिापन कारषिरि्म प्राप्त रवद्यािरहरुको रववरण

रि.सं. रवद्यािरको ना्म प्राप्त कारषिरि्म आ.व. कैरररि
शारनि आदशषि ्मारव रवग-ु४ ICT वरव्थिापन २०७५/०७६

संघीर सरकारको सशिषि 
अनदुान ्मारषि ि प्राप्त भएको ।

दवेरिङ्गेश्वर ्मारव रवग-ु२ ICT वरव्थिापन २०७६/०७७
शारदा ्मारव रवग-ु३ ICT वरव्थिापन २०७७/०७८
गौरीशकंर ्मारव  रवग-ु१ ICT वरव्थिापन २०७७/०७८

राष्ट्रपरि शरैषिक सरु्ार 
कारषिरि्म ्मारषि ि प्राप्त भएको ।

रचत्रे ्मारव रवग-ु४ ICT वरव्थिापन २०७७/०७८
रह्मािर ्मारव रवग-ु५ ICT वरव्थिापन २०७७/०७८
दवेीटार आरव रवग-ु५ ICT वरव्थिापन २०७७/०७८
रह्मािीदवेी आरव रवग-ु५ ICT वरव्थिापन २०७७/०७८
थि्प ू्मारव रवग-ु६ ICT वरव्थिापन २०७७/०७८
रह्मािर ्मारव रवग-ु८ ICT वरव्थिापन २०७७/०७८

८     रशषिकको स्मरावरर् (Teacher Time on Task-TST) सरु्ार कारषिरि्म

 रवद्यािर्मा रशषिकको स्मरावरर्  सरु्ार गरी शरैषिक गणु्िर वदृ् गनने िक्रकासाथि आ.व. २०७५/०७६ ्मा ५ वटा, आ.व. 

२०७६/०७७ ्मा ५ वटा आ.व. २०७७/०७८ ्मा २३ वटा गरी गाउँपारिकाका ३८ वटा्मधरे ३३ वटा रवद्यािरहरु्मा रशषिकको स्मरावरर् 

सरु्ार कारषिरि्म िाग ुगररएको छ । रद्यरप रसको प्रभावकारी काराषिनवरन्मा अरर्कांश रशषिक िथिा प्रर्ानाधरापकहरुबाट अपेरषिि प्ररतन 

हुन सकेको भने दरेखदनै । अिः रस कारषिरि्मको प्रभावकारी काराषिनवरनका िारग गाउँपारिका, व्डा रशषिा सर्मरि र रवद्यािर वरव्थिापन 

सर्मरिबाट रनरर्मि अनगु्मन गनुषिपनने र प्रर्ानाधरापकहरुसँग कारषिस्पादन स््ौिा गरेर काराषिनवर गनुषिपनने दरेखनछ ।
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९       रवद्यािर सपुररवेषिण िथिा रशषिकको पेशागि सहरोगको र्थिरि 

गाउँपारिकारभत्रका रवद्यािरहरु्मा कारषिरि रशषिकहरुको शषैिरणक स्म्राहरुको परहचान गरी स्मार्ानका िारग सषि्म बनाउन, 

रोजनाबद् रशषिण गनषि, पररवरिषिि सनदभषिअनसुार रशषिण गनने षि्मिाको रवकास गनषि िथिा रवश्व पररवेश्मा रवकास भएका नवीनि्म ्प्ररवरर्िाई 

रशषिणरसकाइ्मा प्ररोग गरी रशषिा्मारथिको स्मदुारको िगानीिाई अथिषिपणूषि बनाउन सघाउने उदशेरिे रवगि केही व्षिअरघदरेख नै ्थिानीर 

िह्िर्मा रव्रगि रशषिक िारि्महरुको आरोजना िथिा रवद्यािर सरु्ार रोजना रन्माषिण र शरैषिक सचूना वरव्थिापन स्बनर्ी िारि्महरु 

स्मिे प्रदान गददै आएको्मा रवश्व-आरिानि कोरोना ्महा्मारीिे राष्ट्र र ्मानव जीवनका सवाषिङ्गीण पषिसँगै रशषिा प्रणािीिाई परन नराम्ोसँग 

गाँजेपरछ रशषिकको षि्मिा रवकास िगारिका कारषिरि्महरु सञचािन हुन सकेको छैन । रद्यरप अब कोरभ्ड-१९ को प्रभाव क्म हुदँ ैगएपरछ 

दशेको रशषिा प्रणािी सहज भएसँगै रवद्यािर प्रशासन, रव्रगि शषिण, शषैिरणक रोजना रन्माषिण, रशषिणरसकाइ्मा नवप्रविषिन िगारिका 

पषिहरु्मा सा्मररकरुप्मा िारि्म िथिा प्ररशषिणहरु रदनपुनने हुनछ ।

१० बाि रवकास केनद्रको अव्थिा

रवद्यािर जाने बानीको रवकास गनने धरेरकासाथि काराषिनवरन्मा लराइएका बाि रवकास केनद्रहरुको सनदभषि्मा रस गाउँपारिकाका 
३७ वटा सा्मदुाररक रवद्यािरहरु्मधरे ३० वटा्मा रवद्यािर्मा आर्ाररि बािरवकास केनद्रहरु रहकेा छन ्भने गाउँपारिकािे थिप चारवटा 
रवद्यािरहरु्मा पारिकाको स्ोिबाट ििब-भत्ता बेहोनने गरी दरबनदीको रसजषिना गरी ज््मा ३४ वटा रवद्यािरहरु्मा बाि रवकास केनद्रको 
पहुचँ पगुेको अव्थिा छ । रद्यरप अ् ै३ वटा सा्मदुाररक रवद्यािरहरु्मा बाि रवकास िहका बािबारिकाहरु भनाषि हुन आउने गरेको 
पाइए िापरन कुनै परन प्रकारको बाि रवकासको कोटा रवहीन अव्थिा रहकेो छ भने स्मदुार्मा आर्ाररि चारवटा बाि रवकास केनद्रहरु 
सञचािन्मा रहकेा छन ्। साथैि स्मदुार्िर्मा पारिकाबाट खचषि बेहोनने गरी १ वटा बाि रवकास केनद्र परन सञचािन रहकेो छ ।

िारिका नं.-२५

स्मदुार्मा आर्ाररि बाि रवकास केनद्र

रि.सं. बाि रवकास केनद्रको ना्म ठेगाना कैरररि

१. रशवरिङ्गेश्वर बाि रवकास केनद्र रवग-ु२
२. सेिीदवेी बाि रवकास केनद्र रवग-ु२
३. ग्रा्मीण सा्मदुाररक ्वा्थर बाि रवकास केनद्र रवग-ु३
४. थिा्मीचाँग ुबाि रवकास केनद्र रवग-ु८ हाि कारिनचोक आरव रवग-ु८ सँगै सञचािन भइरहकेो छ 

िारिका नं.-२६

गाउँपारिकाको स्ोिबाट सञचािन गररएको बाि रवकास केनद्र
रि.सं. बाि रवकास केनद्र/सञचािन रहकेो रवद्यािरको ना्म ठेगाना कैरररि

१. रचकुषि नथिान न्मनुा आरव रवग-ु५
२. रह्मखण्ेड भवुनेश्वरी आरव रवग-ु५
३. दवेीटार आरव रवग-ु५
४. ्माने्डाँ्डा आरव रवग-ु५
५. िइुकेप बाि रवकास केनद्र रवग-ु८ स्मदुार्िर्मा सञचािन

११ रवद्यािर सरु्ार रोजना रन्माषिण/सा्मारजक परीषिणको अव्थिा 

बािबारिकाको भरवष्र रन्माषिणसँग प्रतरषि स्बनर् रहने रशषिा प्रणािीिाई सदुृढ गरी बािबारिकाको प्रभावकारी रसकाइिाई 
सरुनरचिि गनषिका रनर्ि रशषिणरसकाइका ररिराकिापहरु वरवर्थििरुप्मा सञचािन गनुषिपनने हुनछ र सोको िारग हरेक रवद्यािरिे 
अरववारषिरुप्मा रवद्यािर सरु्ार रोजना (SIP) रन्माषिण गरी काराषिनवरन गनुषिपदषिछ । अिः रस गाउँपारिकाअनिगषििका सबै रवद्यािरहरुिे 
रवद्यािर सरु्ार रोजना रन्माषिण गरी गाउँपारिकाको रशषिा शाखा्मा पेस गनने गरेको परन छ । रद्यरप रवद्यािर सरु्ार रोजनािे स्बरनर्ि 
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रवद्यािरहरुको वा्िरवक स्म्राहरु अपेरषििरुप्मा स्बोर्न नगरेको, दरूदृरटि, उदशेर र ररिराकिापहरुको िादात्रिा नर्मिेको ज्िा 
स्म्राहरु दरेखएपरछ रवगकुा रवद्यािरस्बद् सरोकारवािाहरु्मा रवद्यािर सरु्ार रोजना रन्माषिण रसपको अभाव दखेी ्थिानीर गैरसरकारी 
सं्थिा (टुकी रसरवन) को आरथिषिक सहरोग्मा व्डा नं. ४ दरेख ८ स््मका रवद्यािरहरुका प्रर्ानाधरापक र रववरस पदारर्कारीहरुिाई 
स्बरनर्ि व्डा्िर्म ैगएर गाउँपारिकाको िरषि बाट रवद्यािर सरु्ार रोजना रन्माषिण कारषिशािाको आरोजना गररएको्मा कोरभ्ड-१९ को 
प्रभावसँगै बाँकी व्डाहरु्मा प्रवेश हुनै नपाई षि्मिा रवकासका कारषिरि्महरु ्थिगन गनुषि परेको िीिो रथिाथिषि स्मिे रहकेो छ । रद्यरप अब 
पररर्थिरि रि्मशः सहज हुदँ ैगएपरछ बाँकी स्पणूषि रवद्यािरहरुका सरोकारवािाहरुको रनर्ि षि्मिा रवकास कारषिरि्म सञचािन गररने छ ।

१२ कोरभ्ड - १९ का कारण उतपनन पररर्थिरि्मा रसकाइ सहजीकरणका िारग भएका कारषिरि्म िथिा प्ररासहरु

विषि्मान्मा रसङ्गो रवश्विे सा्मना गरररहकेो भरावह ्महा्मारी कोरभ्ड-१९ िे दशेको परैू रशषिा प्रणािी िगारिका रवगकुा 
बािबारिकाको रवद्यािर रसकाइ्मा पारेको अनपेरषिि र अििुनीर षिरििाई नरनूीकरण गददै बािबारिका्मा पठन सं्कार कार्म गररराखन 
सरकरोस ्भनने धरेरकासाथि शरैषिक सत्र, २०७७  ्मा दहेारब्मोरज्मका प्ररासहरु गररएको रथिरोः

·	 पारिका, रजलिा र प्रदशे बारहर घर भई पारिकारभत्रका रवद्यािरहरु्मा कारषिरि रशषिकहरुिाई स्बरनर्ि रवद्यािर्मा 
र्काई कोरभ्ड परीषिणको वरव्थिा गररएको ।

·	 रजलिा रशषिा रवकास िथिा स्मनवर इकाइसँगको स्मनवर र रजलिा कोरभ्ड संकट वरव्थिापन सर्मरिबाट रवद्यािर 
सञचािन स्बनर््मा भए गरेका रनणषिरहरु स्मिेिाई हृदरङ्ग्म ् गददै स्मदुार र रवद्यािर्िर्मा वैकरलपक शषैिरणक 
रोजनाहरुको रन्माषिण र काराषिनवरन ।

·	 भौगोरिक रवकटिा, प्ररवरर्को अभाव, अरभभावकको स्मरटिगि चिेनाको ्िर, रवद्यािरको षि्मिा र रशषिक िथिा 
प्रर्ानाधरापकहरुको दषििा र िदारुकिा स्मिेको आर्ार्मा स्मदुार्िर्मा रशषिणरसकाइ, रवद्याथिधी ररिराकिाप रनर्ाषिरण, 
रविरण, परीषिण र पषृ्ठपो्ण प्रदान, रोनिाइन रसकाइ, रशफटगि रसकाइ आरद ।

·	 पारिकाबाट रवद्यािरहरुिाई आवशरक पनने ्वा्थर सा्मग्री र ्वअधररन सा्मग्रीको रविरण ।

·	 व्डा्िर्मा वैकरलपक रसकाइ वरव्थिापन सर्मरि रन्माषिण ।

·	 पारिकाबाट वैकरलपक रसकाइको अनगु्मन र पषृ्ठपो्ण िगारिका कारषिहरु ।

१३ रवद्याथिधी ्मलूराङ्कन

रवद्याथिधीको कषिोननरिका िारग वार्षिक रुप्मा गररने रनणषिरात्मक ्मलूराङ्कनको अिावा उनीहरुको रसकाइको रि्म्मा भए 
गरेका कर्म क्मजोरीहरु पत्ता िगाई ितकािै सरु्ार गरी वरवहार्मा पररविषिन लराउनका रनर्ि रवरभनन त्रै्मारसक परीषिाहरु, कषिा कारषि, 
गहृकारषि र परररोजना कारषिहरु सञचािन गनने गररनछ । रद्यरप सबैजसो रवद्यािरहरु्मा परररोजना कारषिहरु्मा र्रैे जो्ड रदइएको पाइदँनै । 
साथैि बािबारिकाको रसकाइको रनरनिररुप्मा ्मलूराङ्कन गरी सोको अरभिेखीकरण गनने पद्रिको स्मिे रवकास गनुषिपनने दरेखनछ रवद्याथिधी 
्मलूराङ्कनिाई वरवर्थिि गनषिका रनर्ि पारिका्िर्मा रशषिकहरुको रव्रगि स्महू बनाई सहकारषि गनने वािावरण गाउँ रशषिा शाखािे 
रन्माषिण गरेको छ भने गाउँपारिकाबाट ्मलूराङ्कन प्रणािीिाई वरवर्थिि गनषिका रनर्ि बजेट रवरनरोजन गररएको्मा कोरभ्ड-१९ िगारिका 
कारण कारषिरि्म सञचािन हुन सकेन ।

१४ छात्रवरृि रविरण

प्रतरेक नागररकको आर्ारभिू िहस््मको रशषिा्मा पहुचँ सरुनरचिििाका िारग विषि्मान संरवर्ान्मा उति िहस््मको रशषिािाई 
अरनवारषि िथिा रनशलुक हुने वर्थिािाई हारसि गनषि सघाउन परुगरोस ्भनने हिेिेु रस गाउँपारिका्मा संघीर सरकारबाट दहेारब्मोरज्मका 
छात्रवरृत्तहरु उपिबर् हुने गरेको छः

·	 कषिा १-८ को स्पणूषि छात्रा छात्रवरृत्तः प्रतरेक छात्राका िारग जनही रु.४०० का दरिे ।

·	 दरिि छात्रवरृत्तः प्रतरेक दरिि छात्रछात्राका िारग जनही रु.४०० का दरिे ।
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·	 सी्मानिकृि छात्रवरृत्तः प्रतरेक थिा्मी स्मदुारका छात्रछात्राका िारग जनही रु. ५०० का दरिे ।

·	 अपांग छात्रवरृत्तः अपांगिाको वगषिअनसुार (नरनूि्म ्घ वगषिका िारग प्ररिरवद्याथिधी रु. १००० का दरिे)

उपरोति ब्मोरज्मको छात्रवरृत्त रविरण गदाषि सरकारी स्ोिको अनावशरक दोहोन परन नहुने (दोहोरो नपनने गरी) र िरषिि रवद्याथिधी 
परन िाभारनवि हुने गरी गाउँ रशषिा शाखाबाट दहेारका कारषिहरु गनने गररएको छः

·	 छात्रवरृत्त रविरण स्बनर््मा रवद्यािरिाई आवशरक रनदनेशन ।

·	 प्रर्ानाधरापकको बैठक्मा छात्रवरृत्त रविरणस्बनर्ी नीरि, रनर्महरुको जानकारी प्रदान ।

·	 हरेक व्षि रवद्यािरहरुिे अद्यावरर्क गरेको IEMIS अनसुारको रवद्याथिधी िथराङ्कको अधररन ।

·	 दोहोरो नपनने गरी रवद्यािरको खािा्मा रक्म रनकासा ।

·	 रवद्यािरिे छात्रवरृत्त रविरणको भपाषिइ रशषिा, रवुा िथिा खिेकुद शाखा्मा पेस गनुषिपनने अरनवारषििा आरद ।

१५ रदवा खाजा कारषिरि्म काराषिनवरन

रवद्यािर्मा अधररनरि बािबारिकाको ्वा्थर सरुषिा्मारथि ्मधरनजर गददै रवगि केही व्षिदरेख कषिा ५ स््मिाई िरषिि गरी 
संघीर सरकारबाट हरेक रवद्याथिधीिाई प्ररिरदन रु. १५ दरिे वार्षिक १८० रदन्मा हुन आउने रु. २७०० को रहसाबिे गाउँपारिका्मा प्राप्त 
रक्मिाई दहेारका ढाँचा्मा काराषिनवरन गनने गररएको छः

·	 रवद्यािरिे अरभवाकसँगको छिरि र सह्मरि्मा रवद्यािर्म ैखाजा बनाएर खवुाउन सरकने ।

·	 रवद्यािर्मा खाजा बनाएर रदने जनशरतिको अभाव, वरव्थिापकीर स्म्रा हुने रवद्यािरहरु्मा अरभभावकिाई नै खाजाको 
रक्म उपिबर् गराउने ।

·	 रवद्यािरिे नै खाजा बनाएर खवुाउँदा खाद्यटोकरी र साप्तारहक खाजा रविरण िारिका रन्माषिण गरी सोही ब्मोरज्म गनुषिपनने 
वरव्थिा ।

·	 रवद्यािरिे अरभभावकिाई रक्म उपिबर् गराए्मा अरभभावकिे रदई पठाएको खाजा्मा गणु्िर भए नभएको       
अविोकन ।

·	 जनुसकैु ढाँचा्मा खाजाको वरव्थिापन गररए िापरन पिरु खानािाई पणूषिरुप्मा रन्रे् गररएको ।

रस गाउँपारिका्मा शरैषिक सत्र २०७७ का िारग प्राप्त रदवा खाजा कारषिरि्मबाट प्रारर्भक बाि रवकासदरेख कषिा ५ स््मका गरी 
ज््मा २६३६ जना बािबारिकाहरु िाभारनवि भएका छन ्। रदवा खाजा कारषिरि्मको ्म्मषिअनरुुप खाजा्मा गणु्िरीरिा कार्म गनषिका रनर्ि 
स्बरनर्ि रवद्यािरका प्रर्ानाधरापक र रशषिकहरुबाट उरचि भरू्मका रनवाषिह गनुषिपनने दरेखनछ ।

१६ प्रारवरर्क रशषिा

रस गाउँपारिकाअनिगषििका कुनै परन रवद्यािर्मा प्रारवर्ार सञचािन रहकेो छैन भने रसटीईरभटीबाट स्बनर्न प्राप्त गरी शरैषिक 
सत्र २०७७ बाट रसरभि ईरनजरनरररङ्ग रव्र्मा एउटा बहुप्रारवरर्क रवद्यािर गाउँपारिकाको ्मखुर बजार रसंगटी्मा सञचािन भइरहकेो 
छ, जहाँ हाि ४६ जना रवद्याथिधीहरु अधररनरि छन ्।

१७     ्थिानीर िहिे अनिररक स्ोि अनिरगि सञचारिि  कारषिरि्महरु िथिा  उपिरबर्

बािबारिकाको रशषिा प्राप्त गनने ्मौरिक हकको प्रारप्तका साथैि ्व्थि शारीररक रवकास्मा थिप सहजिा होस ्भनने हिेिेु आ.व. 
२०७७/०७८ का िारग गाउँपारिकाको आनिररक स्ोिबाट रशषिा िथिा खिेकुदस्बनर्ी दहेारब्मोरज्मका कारषिरि्महरुको वरव्थिा गररएको 
रथिरोः
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िारिका नं.-२७
रवग ुगापाको सभाद्ारा रवरनरोरजि शरैषिक कारषिरि्म काराषिनवरन रोजना आ.व. (२०७७/०७८)

क.स.ं कारषिरि्म उपशी्षिक प्राप्त बजेट (रु.्मा)
१. कषिा ८ को परीषिा सञचािन २,५०,०००
२. ्थिानीर पाठ्ररि्म िथिा पाठ्रपु् िक रन्माषिण ५,००,०००
३. ्मारव/रन्मारव रव्रगि रशषिक कारषिशािा २,००,०००
४. न्मनुा प्रश्न पत्र रन्माषिण िथिा रग्र्ड अरभ्मखुीकरण १,००,०००
५. शरैषिक कारषिपात्रो रन्माषिण ८०,०००
६. गरणि रव्रक न्मनुा पाठ प्रदशषिन कारषिरि्म ५०,०००
७. प्रअ षि्मिा अरभवरृद् कारषिरि्म १,००,०००
९. खिेकुद सहभारगिा िथिा प्रवद्षिन कारषिरि्म ३,००,०००

१०. का.स./बारवके िथिा क्मषिचारी भत्ता ५,००,०००
११. व्डा्िरीर भरिबि प्ररिरोरगिा ३,००,०००
१२. रवग ुगाउँपारिका्िरीर राष्ट्रपरि कप ४,००,०००
१३. प्राथिर्मक िहको रशषिक प्ररशषिण कारषिरि्म १,५०,०००
१४. रवद्यािर अनगु्मन िथिा रनरीषिण १,५०,०००
१५. रवद्यािर सरु्ार रोजना रन्माषिण १,००,०००
१६. प्रअ बैठक वरव्थिापन खचषि २,५०,०००
१७. ICT िथिा IEMIS िारि्म १,००,०००

उपरोति कारषिरि्महरु्मधरे षि्मिा रवकाससँग स्बरनर्ि कारषिरि्महरु रवश्वआरिानि भरावह कोरोना ्महा्मारी र गाउँपारिकाको 
आनिररक िथिा प्रारवरर्क कारणिे गदाषि पणूषिरुप्मा काराषिनवरन हुन भने सकेनन ्।

पररचछेद–५

असि अभरास, प्र्मखु उपिरबर्, चनुौिी िथिा स्मार्ानका उपारहरू

५.१ असि अभरास

शरैषिक षिेत्र्मा गाउँपारिकािे गरेका दहेारका ररिराकिापहरुिाई असि अभरासको रुप्मा रिन सरकनछः

·	 रशषिक दरबनदी क्म भएका रवद्यािरहरुको िारग आनिररक स्ोिबाट रशषिण सहारिा अनदुानको वरव्थि गररएको ।

·	 रवद्यािर सरु्ार रोजना रन्माषिण स्बनर््मा पारिकािे छुटै् ढाँचा रन्माषिण गरी व्डा्िर्मा रवद्यािरका सरोकारवािाहरुिाई 

प्ररशषिण प्रदान गररएको ।

·	 रव्रगि र िहगिरुप्मा हरेक व्षि रशषिकहरुको गाउँपारिका्िर्मा भिेा गरी शषैिरणक स्म्राको बारे्मा पार्पररक 

अनिरररिरा गनने वािावरणको रन्माषिण, स्बरनर्ि रव्र र िहका रजलिाकै प्ररिष्ठि रवशे् ज्हरु र्काएर षि्मिा रवकास 

कारषिरि्म सञचािन िथिा िारि्म प्रदान गनने गररएको ।

·	 हरेक ्मरहना रनरर्मिरुप्मा प्रअ बैठक राखी रवद्यािर सञचािन र शरैषिक स्म्राको बारे्मा छिरि, स्मार्ानका 

उपारहरुको खोजी र एकापास्मा अनभुवको आदानप्रदान गराउने गरेको ।
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·	 रवद्यािरहरु्मा ररति हुने रशषिक दरबनदी्मा करार्मा रशषिक रनररुति गदाषि बढीभनदा बढी प्ररि्पर्ाषित्मक बनाई ‘हाम्ो 

होइन राम्ो ्मानछे’ िाई रनररुतिका िारग रसराररस गनने सं्कारको रवकास गरेको ।

·	 संघीर, प्रादरेशक िथिा गाउँपारिका्िरीर शरैषिक कारषिरि्महरुको प्रभावकारी काराषिनवरन भए नभएको स्बनर््मा 

अनगु्मन ्मलूराङ्कन गरी सरु्ारात्मक सु् ावहरु प्रदान गनने गररएको  ।

·	 रवद्यािर रनरीषिण गदाषि वरव्थिापकीर र प्रशारनक पषिको रनरीषिणको अिावा कषिाकोठा्मा प्रवेश गरी बािबारिकासँग 

अनिरररिरा गरी प्रोतसाहन िथिा प्रेरणा प्रदान गनने गररएको  ।

·	 रवद्यािर भवनको पनुःसंरचना, शौचािनर रन्माषिण, रवद्यािरको घरेाबार र रवद्यािर सरु्ार रोजना रन्माषिण िगारिका 

कारषि्मा ्थिानीर षिेत्र्मा कारषिरि गैरसरकारी सं्थिा टुकी रसरवनसँग सहकारषि गरेको ।

५.२ स्मग्र कारषिरि्मका प्र्मखु उपिरबर्हरू

गाउपारिकारभत्र सञचािन गररएका स्मग्र कारषिरि्महरुको प्र्मखु उपिरबर्िाई दहेारब्मोरज्म उलिेख गनषि सरकनछः

·	 रवद्यािर भवन पनुःसंररचि हुदँा पराषिप्त ्मात्रा्मा कषिाकोठाको रन्माषिण भई कषिा सञचािन गनषि सहज भएको ।

·	 शौचािर रन्माषिणको कारषििे रवद्यािर वािावरणिाई ्व्थि, सरा र सगुघररिो राखने कारषि्मा सघाउ पगुेको ।

·	 रवद्यािर्मा घरेाबार रन्माषिण हुदँा बािबारिकाका िारग सरुरषिि र शानि वािावरणको रन्माषिण भएको ।

·	 रदवा खाजाको वरव्थिािे गदाषि बािबारिकाको ्वा्थर अव्थिा्मा सरु्ार हुनकुा साथैि रवद्यािर्मा बािबारिकाको भनाषि, 

उपर्थिरि र रटकाउ दर वरृद् भएको ।

·	 ्रारनटरी परा्डको वरव्थिािे रवद्यािरका रकशोरीहरुिे ्मरहनावारीको स्म्रािाई सहजढंगबाट वरव्थिापन गनषि सरि  

भएको ।

·	 संघीर र प्रादरेशक सरकारबाट नरनू िथिा शनूर दरबनदी भएका रवद्यािरहरुका िारग रशषिण सहारिा अनदुान प्राप्त हुदँा रशषिकको 

चर्म अभाव खरेपरहकेा रवद्यािरहरुिाई केही हदस््म भए परन राहि र्मिेको ।

·	 पु् िकािर वरव्थिापन, रवज्ान प्ररोगशािा र सचूना प्ररवरर् िगारिका कारषिरि्महरुको काराषिनवरनबाट रवद्यािरहरु शषैिरणक 

स्ोि स्पनन भई उपरतुि रसकाइ्मतै्री वािावरण रन्माषिण हुनकुा साथैि कारषिरि्म प्राप्त रवद्यािरहरुिाई आफना बािबारिकाको 

रशषिणरसकाइिाई नवप्रविषिनात्मक बनाउने अवसर र्मिेको ।

·	 रशषिणसकाइ्मा स्मरावरर् सरु्ार रोजनाको काराषिनवरनबाट रशषिकहरुिाई स्मरबद् गराउन ्मनोवैज्ारनक दबाब रसजषिना  

भएको ।

·	 रवरभनन शी्षिक्मा प्राप्त छात्रवरृत्तिे बािबारिकािाई रसकाइ्मा ्वपे्रररि हुन थिप प्रोतसाहन र्मिेको ।

·	 कोरभ्ड-१९ बाट रसरजषिि जरटि पररर्थिरि्मा ्वअधररनको सा्मग्रीको वरव्थिा िथिा वैकरलपक रसकाइ ररिरािापहरुको 

सञचािन िगारिका कारषि्मा केही हदस््म राहि र्मिेको ।

·	 गाउँपािकाबाट रवरनरोरजि षि्मिा रवकासका कारषिरि्महरुको सञचािनबाट रशषिकहरु्मा आत्मरवश्वासको बढोत्तरी भएको ।

·	 रवद्यािर सरु्ार रोजना रन्माषिणस्बनर्ी प्ररशषिणिे गदाषि रवद्यािरहरुिे ‘राम्ो होइन, हाम्ो रवद्यािर सरु्ार रोजना’ रन्माषिण गनषि 

सकने गरी षि्मिा रवकास भएको ।
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·	 खिेकुदस्बनर्ी कारषिरि्महरुको काराषिनवरनिे पारिकारभत्रका खिे प्ररिभाहरुको परहचान गरी रवकासको रोजना रन्माषिण गनषि 

पषृ्ठपो्ण प्राप्त भएको ।

·	 पारिकारभत्र रवकास गररएका खिेा्डीहरुिाई रजलिाका अनर रछ्मकेी पारिकाका खिेा्डीहरुसँग परन प्ररि्पर्ाषि गनने अवसर 

र्मलनकुा साथैि खिेा्डीहरु्मा थिप अरभपे्ररणा प्राप्त भएको ।

·	 ्थिानीर खिेपे्र्मीहरुिाई खिेकुदस्बनर्ी किबहरुको ्थिापना र रवकास गनषि पे्ररणा र्मिेको  आरद ।

५.३  चनुौिी िथिा स्मार्ानका िारग गररनपुनने प्ररासहरू

गाउँपारिकाका स्मग्र शरैषिक कारषिरि्महरुको काराषिनवरन्मा दरेखएका चनुौिी िथिा िी चनुौिीहरुिाई सही ढंगाबाट स्बोर्न गददै 

शरैषिक सशुासन सरहिको गणु्िरीर रशषिाको सरुनरचिििाका िारग अवि्बन गनुषिपनने उपारहरुिाई दहेारब्मोरज्म उलिेख गनषि सरकनछः

 चनुौिी

·	  राजनीरिक ्वाथिषि र शरैषिक गणु्िरका बीच िादात्रिा कार्म गनुषि ।

·	 कोरभ्ड ्महा्मारीको सनत्रास र बािबारिकाको रशषिा प्राप्त गनने अरर्कारबीच सनििुन कार्म गददै रशषिा प्रणािीिाई 

संघीर शासन वरव्थिाको ्म्मषिब्मोरज्म अरघ बढाउन ु।

·	 ्थिानीररुप्मा गरठि रशषिक ्महासंघिाई आफनो रवशदु् पेसागि हकरहि र शरैषिक गणु्िर सरु्ारका स्बनर््मा रचनात्मक 

प्ररासहरु गनने कारषि्मा ्मात्रै सीर्मि बनाउन ु।

·	 रजलिाकै सबैभनदा क्मजोर शरैषिक्िर रहकेो गाउँपारिकाको शरैषिक र्थिरििाई उका्नका रनर्ि कारषिरि रशषिकिाई 

पणूषिरुप्मा अनशुारसि, पेसाप्ररि रभत्रैदरेख ् वपे्रररि, इ्मानदार र किषिवररनष्ठ बनाई हरेक रवद्यािर्मा उपरतुि रशषिणरसकाइको 

्माहोि लराउन ु।

·	 रशषिक्मा कारषि सं्कार र रवद्याथिधी्मा पठन सं्कारको रवकास गनुषि नै रवगकुो िारग ठूिो चनुौिी हो ।

·	 ्थिारी र करार दवुै प्रकृरिका रशषिकहरुको सरुवा खिुा गररदा रजलिाकै दगुषि्म गाउँपारिका भएकािे पारिका बारहरका 

रशषिकहरु सरुवा हुने अवसरको खोजी गरररहन ुर तर्िा रशषिकहरु्मा र्थिररुप्मा रही पारिका्मा रटरकराखने ्मानरसकिा 

नहुन ुनै शरैषिक ्िर सरु्ार नहुनकुो ्मखुर स्म्रा हो । रो स्म्राको रनकासा कसरी गनने भनने अकको चनुौिी हो ।

·	 रवद्यािर सरु्ार रोजना रन्माषिण्मा हाि रवद्य्मान ‘हाम्ो होइन, राम्ो रवद्यािर सरु्ार रोजना’ रन्माषिण गनने सं्कारिाई 

पणूषिरुप्मा अनतर गददै ‘राम्ो होइन, हाम्ो रवद्यािर सरु्ार रोजना’ रन्माषिण गरी रवद्यािरको वा्िरवक स्म्रा िथिा 

आवशरकिा्मा आर्ाररि बनाउन ु।

·	 जनप्ररिरनरर् र क्मषिचारीको बीच एउटै साइकिका दईु पाङ्ग्राहरुको ज्िै सहकाराषित्मक र स्ुमर्रु स्बनर् कार्म गनुषि ।

·	 कोरभ्ड-१९ िे लराएका रशषिणरसकाइ्मा नवीनि्म ्प्ररवरर्िाई सं्थिागि गददै रवश्ववरापी रुप्मा असंखर प्ररवरर्हरुको 

उपरोग गरी नवप्रविषिनात्मक रशषिणरसकाइको सरुनरचिि गनुषि ।

 अबको बाटो

का्म गनने रि्म्मा स्म्राहरु आउन,ु चनुौिीहरु दखेा पनुषि स्म्रा होइनन,् जरि-जरि का्म गददै अरघ बरढनछ, स्म्रा र 

चनुौिीहरु परन उरि नै बढ्द ैजाने हुनछ । अिः स्म्रा र चनुौिीिाई स्म्राको रुप्मा नभई अवसरको रुप्मा रिई अरघ बढ्न ुनै 
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सरििाको ्मखुर क्डी हो । अिः रस गाउँपारिकाका ्मारथि उरलिरखि र उलिेख गनषि छुरटएका अनर स्म्राहरु स्मार्ान गददै 

सरुशरषिि र सभर रवग ुरन्माषिणका िारग आगा्मी प्ररासहरु दहेारका पषिहरु्मा केरनद्रि हुनपुनने दरेखनछः

·	 सवषिप्रथि्म कोरभ्ड ्महा्मारीको आग्मनसँगै सु् िाएको शरैषिक गरिरवरर्िाई पवूषिविरुप्मा लराएर बािबारिकाको 

रसकाइिाई सहज बनाउनका रनर्ि ितकािै जनप्ररिरनरर्, रशषिा शाखाका क्मषिचारी र प्रर्ानाधरापक िथिा रशषिकहरु 

स्मिेको सहभारगिा्मा गाउँपारिका्िर्मा वैकरलपक शषैिरणक रणनीरिसरहिको रोजना रन्माषिण गनने र स्बरनर्ि 

रवद्यािरहरुिे ्थिानीकरण गरी रवद्यािर्मा उपिबर् रशषिक, स्ोि, भौरिक सरुवर्ा र भौगोरिक अव्थिा स्मिेको 

आर्ार्मा रोजना रन्माषिण गरी काराषिनवरन गनने ।

·	 शरैषिक गणु्िर र सशुासन कार्म गददै ्थिानीर स्मदुारको शरैषिक अरभिा्ा परूा गनषिका रनर्ि राजनीरिक ्वाथिषि र 

रवद्यािरको रहिबीच सनििुन कार्म गनने ।

·	 ‘अनशुासन नै रसकाइको िरारी हो’ भनने भाष्रिाई ्मनन गददै नेितृव िहबाटै अनशुासनको न्मनुाको रुप्मा प्र्ििु  
हुने । रशषिक अनसुारसि भरो भने रवद्याथिधी ्विः अनशुारसि हुनछन ्र रवद्याथिधी अनशुारसि हुन ुभनेको रसकनका 

िारग िरारी हुन ुहो ।

·	 ्थिानीर रशषिक ्महासंघका गरिरवरर्हरुिाई रवशदु् पेसागि हक रहिभनदा बारहर जान नरदने, रशषिक ्महासंघको 

एकीकृि िथिा सा्मरूहक उजाषििाई रवगकुो क्मजोर शरैषिक ्िर सरु्ाननेिरषि  पररचािन गनने ।

·	 गाउँ रशषिा सर्मरििाई सहभारगिा्मिूक बनाउने, ऐन्मा वरव्थिा भएब्मोरज्मका सद्रहरु ्मनोरनि गरी रशषिा 

सर्मरििाई पणूषििा प्रदान गनने, ऐन्मा संशोर्न गनषि आवशरक कुराहरु संशोर्न गनषि रवि्ब नगनने ।

·	 गैरसरकारी सं्थिाहरुिे गाउँपारिकारभत्रका रवद्यािरहरु्मा काराषिनवरन गनने कारषिरि्महरु गाउँ रशषिा शाखासँगको 

स्मनवर्मा ्मात्रै िजुषि्मा गनने वरव्थिा र्मिाउने तरसो हुदँा शरैषिक कारषिरि्महरु्मा दोहोरोपनाको स्म्रा नभई थिप 

प्रभावकारी बनदछ ।

·	 करार रशषिक छनोटको विषि्मान पद्रििाई रनरनिरिा रदने, साथैि करार्मा रनरतुि रशषिक स्बरनर्ि रवद्यािर्मा 

करार गरेर रनरतुि गररने हुदँा तर्िो रशषिक सरुवा हुन नपाइने गरी गाउँ रशषिा सर्मरििे रनणषिर गनने, तरसो हुदँा िी 

रशषिकहरु्मा ्थिारी भई अनरत्र नगइनजेि सोही रवद्यािर्मा ररहरहनपुनने कुरा बोर् भई कारषि स्पादन्मा िगाव बढ्न 

सकदछ ।

·	 शरैषिक कारषिरि्महरुको काराषिनवरन गदाषि सरोकारवािाहरु सबैसँग पराषिप्त छिरि गनने, सहभारगिा्मिूक रनणषिर गनने, 

रवद्यािरको सवकोपरर रहि्मा जो्ड रदने, हरेक का्मकारबाही्मा पारदरशषििा अपनाउने ।

·	 रशषिकहरुको ज्ानिाई सा्मररकरुप्मा अद्यावरर्क गनषि, शषैिरणक दषििाको रवकास गनषि र प्रर्ानाधरापकहरुको 

षि्मिा रवकास गनषिका रनर्ि क्िी्मा व्षिको एकपटक रव्रगि र िहगि रशषिकहरुबीच अनिरररिरा गनने वािावरण 

र्मिाउने, षि्मिा रवकास िारि्म िथिा कारषिशािाहरु सञचािन गनने ।

·	 जनप्ररिरनरर् र क्मषिचारीबीच साइकिको दईु पाङ्ग्राको ज्िै स्मनवरात्मक र सहाकाराषित्मक स्बनर् कार्म गनने ।
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१९ शारनिआदशषि ्मारव रबग-ु४ २०,००० १५,००० ३५,०००

२० रह्मािीदवेी प्रारव रबग-ु५ १५,००० १०,००० २५,०००

२१ रह्मखण्ेड भवुनेश्वरी प्रारव रबग-ु५ १५,००० १०,००० २५,०००

२२ जनिा प्रारव रबग-ु५ १५,००० १०,००० २५,०००

२३ दरेवटार आरव रबग-ु५ १५,००० १०,००० २५,०००

२४ कैिेश्वरी प्रारव रबग-ु५ १५,००० १०,००० २५,०००

२५ सेरिदवेी प्रारव रबग-ु५ १५,००० १०,००० २५,०००

२६ रचकुषि नथिान न्मनुा प्रारव रबग-ु५ १५,००० १०,००० २५,०००

२७ सर्विी प्रारव रबग-ु५ १५,००० १०,००० २५,०००

२८ रह्मािर ्मारव रबग-ु५ २०,००० १५,००० ३५,०००

२९ ्माने्डाँ्डा प्रारव रबग-ु६ १५,००० १०,००० २५,०००

३० जन प्रारव-६ १५,००० १०,००० २५,०००

३१ थि्प ू्मारव रबग-ु६ २०,००० १५,००० ३५,०००

३२ सर्विी प्रारव रबग-ु७ १५,००० १०,००० २५,०००

३३ दउेढुङ्गा प्रारव रबग-ु७ १५,००० १०,००० २५,०००

३४ गौरीशकंर ्मारव रबग-ु७ २०,००० १५,००० ३५,०००

३५ ज्मनुा प्रारव रबग-ु८ १५,००० १०,००० २५,०००
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अनसुचूीः १९

राष्ट्रपरि शरैषिक सरु्ार कारषिरि्म प्राप्त रवद्यािर 

रि.सं. रवद्यािरको ना्म कारषिरि्म कैरररि

१ गौरीशकंर ्मारव रवग-ु१ रशषिा्मा नवीन प्ररवरर् प्रवर्षिन  

२ ठा्डीदउेिाङ आरव रवग-ु१ कषिाकोठा रन्माषिण  

३ शारनि आदशषि ्मारव रवग-ु४ खानेपानीसरहिको शौचािर  

४ रचत्रे ्मारव रवग-ु४ क्परटुर लराब  

५ रह्मािर ्मारव रवग-ु५ रसकाइ सा्मग्री/ उपिरबर् अरभबरृद्  

६ दवेीटार आरव रवग-ु५ रशषिा्मा नवीन प्ररवरर् प्रवर्षिन  

७ रह्मािीदवेी रवग-ु५ रशषिा्मा नवीन प्ररवरर् प्रवर्षिन  

८ थि्प ू्मारव रवग-ु६ रसकाइ सा्मग्री/ उपिरबर् अरभबरृद्  

९ रह्मािर ्मारव रवग-ु८ रशषिा्मा नवीन प्ररवरर् प्रवर्षिन  

  ज््मा रु.  

 ज््मा ३६,०००  

अनसुचूीः २०
         रदवा खाजा(परहिो रक्िा), प्ररि रवद्याथिधी िागि, रनरनिर रवद्याथिधी ्मलुराङ्कन , रवद्यािर सञचािन िथिा वरव्थिापन 

अनदुान(आ.व. २०७७/०७८

क्र.स.ं लिद्ाियको नाम  लनकासा गररएको रकम करै लियत

१ रह्मखण्ेड भवुनेश्वरी आरव रवग-ु५ ६८३००  

२ शारदा ्मारव रवग-ु३ २०१०५०  

३ रह्मािर ्मारव रवग-ु३ १९९९००  

४ रचत्रे ्मारव रवग-ु३ १८१४००  

५ बिुङुखानी प्रारव रवग-ु३ ५५०५०  

६ दवेीटार आरव रवग-ु५ १८७३००  

७ रह्मािीदवेी प्रारव रवग-ु५ ९३१५०  

८ रिङ्वा प्रारव रवग-ु४ ४६०००  

९ गरालसङु प्रारव रवग-ु४ ५१९००  

१० जनिा प्रारव रवग-ु५ ३१५५०  

११ सर्विी प्रारव रवग-ु५ ४४८००  

१२ रभर्मनुी प्रारव रवग-ु३ ४१६००  
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१३ जनकलराण प्रारव रवग-ु३ २८७००  

१४ ढुङ्गेश्वरी प्रारव रवग-ु४ ८१७५०  

१५ शारनि आदशषि ्मारव रवग-ु४ १६८८००  

१६ कैिेश्वरी प्रारव रवग-ु५ ४४२००  

१७ कािीदवेी प्रारव रवग-ु३ ४८७००  

१८ नारारणी प्रारव रवग-ु४ ४७८५०  

१९ रचकुषि नथिान न्मनुा प्रारव रवग-ु५ ५१०५०  

२० सेिीदवेी प्रारव रवग-ु५ ६५९००  

२१ कारिनचोक आरव रवग-ु८ २८७४००  

२२ रह्मािर ्मारव रवग-ु८ २३५१००  

२३ थि्प ू्मारव रवग-ु६ १३२७००  

२४ गौरीशङ्ंकर ्मारव रवग-ु७ १८६७५०  

२५ सर्विी प्रारव रवग-ु७ ५३७५०  

२६ दउेढुङ्गा प्रारव रवग-ु७ ४९९००  

२७ ज्मनुा प्रारव रवग-ु८ ६६३००  

२८ जन प्रारव रवग-ु६ ६५३५०  

२९ ्माने्डाँ्डा प्रारव रवग-ु६ ६१८००  

३० ठा्डीदउेिाङ आरव रवग-ु१ १६०८५०  

३१ दवेरिङ्गेश्वर ्मारव रवग-ु२ २२२७५०  

३२ गोगनेश्वरी प्रारव रवग-ु२ ८६८००  

३३ गौरीशङ्ंकर ्मारव रवग-ु१ २५६०००  

३४ दउेिाङखानी प्रारव रवग-ु२ १३७८५०  

३५ गोगँर्डाँ्डा प्रारव रवग-ु१ ३८३५०  

३६ ठोङठोङ प्रारव रवग-ु१ ३१७००  

३७ टाशीरछ्म ेगाछि गु् बा प्रारव रवग-ु७ ७९६००  

३८ रशवरिङ्गेश्वर बारवके रवग-ु२ २२४००  

३९ ग्रा्मीण सा्मदुाररक ्वा्थर बारवके रवग-ु३ २५२००  

४० गौरीशकंर प्रारव रवग-ु१ ९३६००  

जममा रु. ४०३३१००  
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अनसुचूीः २१
                                                पु् िकािर्मा आर्ाररि पाठ्रपु् िक अनदुान प्राप्त रवद्यािरहरु

रि.सं. रवद्यािरको ना्म  कैरररि

१ शारनि आदशषि ्मारव रवग-ु४ ५००००  

२ रह्मािर ्मारव रवग-ु८ ५००००  

३ गौरीशकंर ्मारव रवग-ु१ ५००००  

  जममा १५००००  

अनसुचूीः २२
रदवा खाजाको दोस्ो रक्िा रनकासा गररएको रववरण

रि.सं. रवद्यािरको ना्म रनकासा रक्म कैरररि

१ रह्मखण्ेड भवुनेश्वरी प्रारव रवग-ु५ ३७४८८  

२ शारदा ्मारव रवग-ु३ ११०७६०  

३ रह्मािर ्मारव रवग-ु५ १०४७९६  

४ रचत्रे ्मारव रवग-ु४ ९३७२०  

५ बिुङुखानी प्रारव रवग-ु३ २८११६  

६ दवेीटार आरव रवग-ु५ ११०७६०  

७ रह्मािीदवेी प्रारव रवग-ु५ ५७०८४  

८ रिङ्वा प्रारव रवग-ु४ २३००४  

९ गरालसङु प्रारव रवग-ु४ २६४१२  

१० जनिा प्रारव रवग-ु५ १२७८०  

११ सर्विी प्रारव रवग-ु५ २१३००  

१२ रभर्मनुी प्रारव रवग-ु३ १८७४४  

१३ जनकलराण प्रारव रवग-ु३ ९३७२  

१४ ढुङ्गेश्वरी प्रारव रवग-ु४ ५११२०  

१५ शारनि आदशषि ्मारव रवग-्४ ८५२००  

१६ कैिेश्वरी प्रारव रवग-ु५ २२१५२  
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१७ कािीदवेी प्रारव रवग-ु५ २४७०८  

१८ नारारणी प्रारव रवग-ु४ २४७०८  

१९ रचकुषि नथिान न्मनुा प्रारव रवग-ु५ २६४१२  

२० सेिीदवेी प्रारव रवग-ु५ ३७४८८  

२१ कारिनचोक आरव रवग-ु८ १८७४४०  

२२ रह्मािर ्मारव रवग-ु८ १३०३५६  

२३ थि्प ू्मारव रवग-ु६ ५६२३२  

२४ गौरीशकंर ्मारव रवग-ु७ ९६२७६  

२५ सर्विी प्रारव रवग-ु७ २८९६८  

२६ दउेढुङ्गा प्रारव रवग-ु७ २७२६४  

२७ ज्मनुा प्रारव रवग-ु८ ३५७८४  

२८ जन प्रारव रवग-ु६ ३६६३६  

२९ ्माने्ँड्डा प्रारव रवग-ु६ ३४९३२  

३० ठा्डीदउेिाङ आरव रवग-ु१ १०३०९२  

३१ दवेरिङ्गेश्वर ्मारव रवग-ु२ १३२९१२  

३२ गोगनेश्वरी प्रारव रवग-ु१ ५२८२४  

३३ गौरीशकंर ्मारव रवग-ु१ १३२०६०  

३४ दउेिाङखानी प्रारव रवग-ु२ ९४५७२  

३५ गोगँर्डाँ्डा प्रारव रवग-ु१ १६१८८  

३६ ठोङठोङ प्रारव रवग-ु१ ११९२८  

३७ रशवरिङ्गेश्वर बारवके रवग-ु२ १३६३२  

३८ ग्रा्मीण सा्मदुाररक बारवके रवग-ु३ १५३३६  

३९ सेिीदवेी बारवके रवग-ु२ ४२७५  

४० टाशीरछ्म ेगाछि गु् बा प्रारव रवग-ु७ ५११२०  

४१ गौरीशकंर प्रारव रवग-ु१ ५७९३६  

  २२४५८८७  
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अनसुचूीः २३
सा्मदुाररक रसकाइ केनद्र्मा गररएको रनकासा रववरण

रि.सं. सा्मदुाररक रसकाइ केनद्रको ना्म  लनकासा रकम कैरररि

१
दवेरिङ्गेश्वर सा्मदुाररक रसकाइ केनद्र िा्माबगर, 
रवग-ु१

१०००००  

२ श्ी ओराङ्ग सा्मदुाररक रसकाइ केनद्र, रवग-ु२ १०००००  

३ िादकु सा्मदुाररक रसकाइ केनद्र , रवग ु-४ १०००००  

४ सा्मदुाररक रसकाइ केनद्र रचिङ्खा, रवग-ु५ १०००००  

५
 श्ी गैरीपवषिि सा्मदुाररक, रसकाइ केनद्र, आि्प,ू 
रवग-ु६

२०००००  

६ श्ी दउेढुङ्गा सा्मदुाररक रसकाइ केनद्र, रवग-ु७ १०००००  

 ज््मा रु. ७०००००  

अनसुचूीः २४
 कारषिस्पादन्मा आर्ाररि अनदुान प्राप्त गनने रवद्यािरहरु

रि.सं. रवद्यािरको ना्म  जममा रकम कैरररि

१ दवेीटार आरव रवग-ु५ ५००००  

२ ढुङ्गेश्वरी प्रारव रवग-ु४ ५००००  

३ दउेढुङ्गा प्रारव रवग-ु७ ५००००  

४ गोगनेश्वरी प्रारव रवग-ु१ ५००००  

५ दउेिाङखानी प्रारव रवग-ु२ ५००००  

  २५००००  

अनसुचूीः २५
पर्परागि रवद्यािर सञचािन अनदुान प्राप्त रवद्यािर

रंि सं. रवद्यािरको ना्म रक्म  कैरररि

१ टाशीरछ्म ेगाछि गु् बा प्रारव रवग-ु७ २४१०००  



42

अनसुचूीः २६
रशषिण रसकाइ्मा स्मरावरर् सरु्ाररोजना अनदुान प्राप्त रवद्यािर

रि.सं. रवद्यािरको ना्म रनकासा रक्म कैरररि

१ बिुङुखानी प्रारव रवग-ु३ २०००  

२ रह्मािीदवेी प्रारव रवग-ु५ २०००  

३ गरालसङु प्रारव रवग-ु४ २०००   

४ जनिा प्रारव रवग-ु५ २०००   

५ सर्विी प्रारव रवग-ु५ २०००   

६ रभर्मनुी प्रारव रवग-ु३ २०००   

७ जनकलराण प्रारव रवग-ु३ २०००  

८ कैिेश्वरी प्रारव रवग-ु५ २०००  

९ कािीदवेी प्रारव रवग-ु५ २०००  

१० नारारणी प्रारव रवग-ु४ २०००  

११ रचकुषि नथिान न्मनुा प्रारव रवग-ु५ २०००  

१२ सेिीदवेी प्रारव रवग-ु५ २०००  

१३ कारिनचोक आरव रवग-ु८ २०००  

१४ थि्प ू्मारव रवग-ु६ २०००  
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