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दईु शब्द 

व्र्र्िका संज्ञानात्मक, भावनात्मक ििा मनोर्िर्ात्मक पिको र्वकास मार्ि ि सामर्र्करुपमा दि, प्रर्िथपर्धी र नरै्िकवान बनाई 

गणुथिरीर् जीवनर्ापन, राज्र्बाट प्रदत्त हक अर्र्धकारको उपर्ोग र राज्र्प्रर्िको आफ्नो कििव्र्को सही पर्हचान गरी उपर्िु भरू्मका र्नवािह 

गनि सिम नागररकको रुपमा र्वकास गनुि र्शिाको मिू कार्ि हो । आर्ििक, सामार्जक, पर्ािवरणीर् िगार्ि राष्ट्रको चौिर्ी र्वकासमा 

र्शिाको महत्वपणूि भरू्मका रहन े िथ्र्िाई थवीकार गद ै र्शिा प्रणािीिाई अपिेाकृि ढगंबाट र्वकास गनिका र्नर्ति दशे संघीर् शासन 

व्र्वथिामा गएसँग ैशरै्िक प्रणािीिाई पर्न सोहीअनरुुप संरर्चि गन ेिममा र्स गाउँपार्िकामा संर्वर्धानिे गररएको व्र्वथिाअनसुार संघ र 

प्रदशे सरकारबाट प्राप्त ििा गाउँपार्िकाको आन्िररक बजटेबाट र्वर्नर्ोर्जि कार्ििमहरु कार्ािन्वर्नको अवथिा िगार्ि पार्िकार्भत्र 

सञ्चार्िि समग्र शरै्िक गर्िर्वर्र्धहरुिाई समिे समटेेर नव साविजर्नक शासनको अवर्धारणाको मान्र्िाअनरुुप पार्िकार्भत्रका समग्र 

शरै्िक गर्िर्वर्र्धहरुिाई साविजर्नक गरी र्शिामा पारदर्शििा र सशुासनको प्रत्र्ाभरू्ि गराउन े ध्रे्र्का साि र्स वार्षिक शरै्िक र्थिर्ि 

प्रर्िवदेन, २०७८ िर्ार गररएको छ । 

र्समा  र्थिर्ि प्रर्िवदेनको उदशे्र्, र्नमािण प्रर्िर्ा, गाउँपार्िकार्भत्रका शरै्िक िथ्र्ाङ्कहरु, संघीर् ििा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त 

र्शिासतबन्र्धी सशिि कार्ििम ििा बजेट र प्रगर्िको अवथिा, मखु्र् उपिर्ब्र्धहरु, कार्ि गदाि आइपरेका समथर्ाहरु, समार्धानका िार्ग 

अवितबन गररएका प्रर्ासहरु र र्सर्कएका पाठहरुको र्वषर्मा उल्िेख गररएको छ । र्स वार्षिक र्थिर्ि प्रर्िवदेनिे पार्िकािाई उपिब्र्ध 

स्रोिको उच्चिम ्पररचािन गरी र्वद्यमान शरै्िक समथर्ाहरुिाई उर्िु िवरिे सतबोर्धन गद ैपार्िकार्भत्रका शरै्िक प्रणािीिाई सदुृढ गरी 

थिानीर्बासीिाई र्शिा प्रणािीबाट िाभार्न्वि बनाउन ेगरी आगामी वषिका िार्ग िार्ग शरै्िक नीर्ि, कार्ििम ििा बजटे िर्ार गनिका 

िार्ग मागिदशिन प्रदान गनछे भन ेपार्िकार्भत्रका शरै्िक िथ्र्ाङ्क ििा शरै्िक कार्ििम ििा गर्िर्वर्र्धहरुको बारेमा जानकारी राख्न चाहन े

सरोकारवािाहरुका िार्ग समिे सहर्ोग पगु्न ेअपिेा गररएको छ ।  

आ.व. २०७८/०७९ का सब ै शरै्िक कार्ििम ििा गर्िर्वर्र्धहरु समावशे गररएको र र्िनका उपिर्ब्र्धहरुको समिे चचाि 

गररएकोिे कार्ििमको आवश्र्किाको और्चत्र् प्रमार्णि गनिको िार्ग पर्न र्ो प्रर्िवदेन िर्ार गररएको हो । प्रर्िवदेनिाई सकेसतम 

सचूनामिूक, र्िाििपरक ििा िथ्र्मा आर्धाररि बनाउन ेप्रर्ासको बाबजदु कुन ै र्वषर् छुट हुन गएका आगामी प्रर्िवेदनमा समावेश हुन े

जानकारी समिे गराउन चाहन्छु । 

 

   

प्रमखु, र्शिा, र्वुा ििा खिेकुद शाखा 
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पररच्छेद-१ 

र्थिर्ि प्रर्िवदेनको पररचर् 

१.१ पषृ्ठभरू्म 

नेपािको वििमान संर्वर्धानमा प्रत्रे्क नेपािी नागररकका िार्ग आर्धारभिू िहसतमको र्शिा अर्नवार्ि र र्नशलु्क ििा 

माध्र्र्मक िहसतमको र्शिािाई र्नशलु्क बनाई र्शिामा नागररकको पहुचँिाई सरि, सहज र बाध्र्कारी बनाइएको अवथिा र्वद्यमान छ 

। राष्ट्रिाई आवश्र्क पने र्सपर्िु, दि, प्रार्िथपर्धी र नैर्िकवान ििा रार्ष्ट्रर्िाको भावनािे ओिप्रोि भएको नागररकको उत्पादनप्रर्ि 

िर्िि गरी सञ्चािन गररन ेरार्ष्ट्रर् र्शिा प्रणािीिाई व्र्र्ि, समदुार्मैत्री र िेत्र ििा भगूोिमैत्री बनाई संर्वर्धानिे व्र्वथिा गरेबमोर्जम 

गणुथिरीर् र्शिा प्राप्त गनि पाउन ेनागररकको हक अर्र्धकारको प्रार्प्तमा सहजिा होस ्भन्न ेहिेिेु दशे संघीर् शासन व्र्वथिामा होर्मएसँग ै

र्शिा प्रणािीमा समेि पनुःसंरर्चि गरी र्िनै िहका सरकारहरुः संघ, प्रदशे र थिानीर् िहिाई र्शिासतबन्र्धी िेत्रार्र्धकारहरु 

संवैर्धार्नकरुपमा नै र्कटान गररएको अवथिा छ । र्शिाको रुि र्वकास ििा आम नागररकको अपेिाबमोर्जम सामर्र्करुपमा गणुथिरीर् 

र्शिाको सरु्नर्िििा गने कार्िमा कुनै प्रकारको सतझौिा गनि नपरोस ्भन्ने अर्भप्रार्कासाि र्शिा प्रणािीमा समिे सहकार्ि, सहअर्थित्व र 

समन्वर्को र्सद्धान्ििाई अंर्गकार गने िममा संघीर् सरकारबाट प्रदशे र थिानीर् िहिाई ििा सतबर्न्र्धि प्रदशेिे आफ्ना िेत्रर्भत्रका 

थिानीर् िहहरुिाई िोर्कएबमोर्जमको मापदण्डअनरुुप र्वत्तीर् सहार्िा प्रदान, समन्वर् िगार्िका कार्िहरु गररन,े र्थिैगरी थिानीर् 

िहहरुिे आफ्नो िते्रार्र्धकारर्भत्रको शरै्िक र्वकासका िार्ग आन्िररक स्रोिको अिावा संघ र प्रदशेबाट प्राप्त बजेट ििा कार्ििम 

समेिको प्रभावकारी पररचािन गरी शैर्िक प्रणािी सञ्चाि गनुिपने व्र्वथिा भएअनरुुप र्स र्वग ुगाउँपार्िकामा प्राप्त र्शिासतबन्र्धी सबै 

कार्ििमहरु र पार्िकाको आन्िररक िवरबाट सञ्चार्िि कार्ििमहरु ििा समथि शैर्िक गर्िर्वर्र्धहरुिाई संबोर्धन गरी सरकार र 

साविजर्नक र्नकार्हरुबाट सञ्चार्िि गर्िर्वर्र्धहरुमा ससुरू्चि हुन पाउने नागररकको हक अर्र्धकारको सरु्नर्िििािाई व्र्वहारमा िाग ु

गने प्रर्ासथवरुप पर्न र्ो वार्षिक र्थिर्ि प्रर्िवेदन िर्ार पानुिपने आवश्र्किाबोर्ध भएको हो । 

१.२ र्थिर्ि प्रर्िवेदनको उदशे्र् 

 आर्ििक वषि २०७८/०७९ मा गाउँपार्िकामा सञ्चार्िि शैर्िक कार्ििमहरुको बारेमा जानकारी प्रदान गनुि । 

 कार्ििमहरु सञ्चािनको िममा दरे्खएका समथर्ाहरुको र्वशे्लषण गरी समार्धानका उपार्हरु पत्ता िगाउन ु। 

 साविजर्नक र्नकार्हरुका कामकारबाही ििा गर्िर्वर्र्धहरुको प्रर्िवेदन प्रणािीिाई व्र्वहारमा िाग ुगनुि । 

 पार्िकामा सञ्चार्िि शैर्िक गर्िर्वर्र्धहरुको बारेमा थिानीर् जनसमदुार्िाई ससुरू्चि हुन ेअवसर प्रदान गरी पारदशी शासन 

व्र्वथिाको प्रत्र्ाभरू्ि गराउन ु। 

१.३ र्थिर्ि प्रर्िवेदन र्नमािण प्रर्िर्ा 

र्ो र्थिर्ि प्रर्िवेदनिाई सकेसतम व्र्वहाररक र िथ्र्परक बनाउने ध्र्रे्िे Secondary Data का रुपमा गाउँपार्िकाका र्शिा र 

िेखा शाखामा उपिब्र्ध र्वर्भन्न अर्भिेखहरु, र्वद्यािर् र्नरीिणका िममा प्राप्त सचूना, िथ्र् र िथ्र्ाङ्क िगार्िको अध्र्र्न गररएको 

र्िर्ो भने Primary Data को रुपमा कार्ििम कार्ािन्वर्न र अन्र् शैर्िक गर्िर्वर्र्धहरुको सन्दभिमा र्वद्यािर्हरुका प्रर्धानाध्र्ापक, 

र्वद्यािर् व्र्वथिापन सर्मर्ि ििा र्शिक अर्भभावक संघका पदार्र्धकारी, थिानीर् र्शिाप्रमेी, राजनीर्िज्ञहरु िगार्िका शैर्िक 

सरोकारवािाहरुबाट रार् सझुाव संकिन गरी िर्ार गररएको हो । 

१.४ र्थिर्ि प्रर्िवेदन िर्ारीका िममा प्रर्ोगमा ल्र्ाइएका दथिावेजहरु 

र्ो र्थिर्ि प्रर्िवेदनिाई सकेसतम व्र्वहाररक र िथ्र्परक बनाउन ेप्रर्ासथवरुप गाउँपार्िकाका र्शिा र िेखा शाखामा उपिब्र्ध 

र्वर्भन्न अर्भिेखहरु, गाउँ प्रोर्ाइि, पार्िकाबाट र्वद्यािर् र सामदुार्र्क अध्र्र्न केन्रहरुमा गएको र्वर्भन्न शीषिकगि र्नकासा 
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र्ववरण, अनगुमन, मलू्र्ाङ्कनका िममा प्राप्त सचूना, िथ्र् र िथ्र्ाङ्कहरुको अध्र्र्न, IEMIS, र्वद्यािर् सरु्धार र्ोजना, सामार्जक 

परीिण र िेखापरीिणका प्रर्िवेदनहरु िगार्ििाई आर्धार बनाई र्स प्रर्िवेदन िर्ार गररएको हो । 

पररच्छेद २ 

शरै्िक अवथिा 

२.१ सािरिाको र्थिर्ि 

       र्स गाउँपार्िकाको सािरिाको र्थिर्ििाई हदेाि घरपररवार सविेण, २०७५ अनसुार ७४.२४ प्रर्िशि रहकेो 

दरे्खन्छ । जहाँ परुुष सािरिा ७९.३१ प्रर्िशि र मर्हिा सािरिा ६९.१७ रहकेो छ भने १६.५४ प्रर्िशि जनसंख्र्ा 

र्नरिर रहकेो दरे्खन्छ । 

२.२.१ र्शिण संथिाहरूको संख्र्ात्मक र्ववरण  

िार्िका न.ं-१ 

ि.सं. र्वद्यािर्को नाम 
प्रकार 

सामदुार्र्क संथिागि परतपरागि 

१ गौरीशंकर आर्व र्वग-ु१  √     

२ ठोङठोङ आर्व र्वग-ु१  √     

३ गोंगरडाँडा आर्व र्वग-ु१ √     

४ गोगनेश्वरी आर्व र्वग-ु१ √     

५ ठाडी दउेिाङ्ग आर्व र्वग-ु१ √     

६ गौरीशंकर मार्व र्वग-ु१ √     

७ दउेिाङ्गखानी आर्व र्वग-ु२ √     

८ दवेर्िङ्गेश्वर मार्व र्वग-ु२ √     

९ बिुुङ्गखानी आर्व र्वग-ु३ √     

१० कार्िदवेी आर्व र्वग-ु३ √     

११ शारदा मार्व र्वग-ु३ √     

१२ जनकल्र्ाण आर्व र्वग-ु३ √     

१३ र्भरमनुी आर्व र्वग-ु३ √     

१४ ग्र्ाल्सङ्ुग आर्व र्वग-ु४ √     
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१५ र्चत्र ेमार्व र्वग-ु४ √     

१६ नारार्णी आर्व र्वग-ु४ √     

१७ ढुङ्गेश्वरी आर्व र्वग-ु४ √     

१८ र्िङ्वा आर्व र्वग-ु४ √     

१९ शार्न्िआदशि मार्व र्वग-ु४ √     

२० र्हमािीदवेी आर्व र्वग-ु५ √     

२१ र्हमखण्डेभवुनेश्वरी आर्व र्वग-ु५ √     

२२ जनिा आर्व र्वग-ु५ √     

२३ दरे्वटार मार्व र्वग-ु५ √     

२४ कैिेश्वरी आर्व र्वग-ु५ √     

२५ सेर्िदवेी आर्व र्वग-ु५ √     

२६ र्चकुि निान नमनुा आर्व र्वग-ु५ √     

२७ सरथविी आर्व र्वग-ु५ √     

२८ र्हमािर् मार्व र्वग-ु५ √     

२९ मानेडाँडा आर्व र्वग-ु६ √     

३० जन आर्व-६ √     

३१ ितप ूमार्व र्वग-ु६ √     

३२ सरथविी आर्व र्वग-ु७ √     

३३ दउेढुङ्गा आर्व र्वग-ु७ √     

३४ गौरीशंकर मार्व र्वग-ु७ √     

३५ जमनुा आर्व र्वग-ु८ √     

३६ कार्िन्चोक मार्व र्वग-ु८ √     

३७ र्हमािर् मार्व र्वग-ु८ √     

३८ टासीर्छम ेगाछाि गोन्पा आर्व र्वग-ु७     √ 
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२.२.२ र्शिकको संख्र्ात्मक र्ववरण 

र्स गाउँपार्िकाअन्िगिि कुन ै पर्न र्वश्वर्वद्यािर् ििा क्र्ातपस नरहकेािे र्वद्यािर्मा कार्िरि र्शिकहरुको संख्र्ात्मक 

र्ववरणिाई दहेार्बमोर्जम िार्िकीकरण गररएको छः 

िार्िका न.ं-२ 

र्शिक दरबन्दी र्ववरण 

 

िह 

दरबन्दीको र्कर्सम  

जतमा थवीकृि राहि 

प्रार्व ११४ १३ १२७ 

र्नमार्व १४ ८ २२ 

मार्व (९-१०) ८ ९ १७ 

सार्वक उमार्व (११-१२) - ४ ४ 

कुि जतमा १३६ ३४ १७० 

िार्िका न.ं-३ 

र्शिक र्ववरण 

 

िह 

र्नर्रु्िको र्कर्सम 

थिार्ी राहि अथिार्ी/करार जतमा 

प्रार्व ७१ १३ ४३ १२७ 

र्नमार्व ७ ८ ७ २२ 

मार्व (९-१०) ५ ९ ३ १७ 

सार्वक उमार्व (११-१२) - ४ - ४ 

कुि जतमा ८३ ३४ ५३ १७० 

 

२.२.३ परतपरागि र्वद्यािर्सतबन्र्धी र्ववरण 

िार्िका न.ं-४ 

ि.सं. र्वद्यािर्को नाम र्शिक संख्र्ा र्वद्यािी संख्र्ा कैर्र्र्ि 

१. टाशीर्छमे गाछाि गोन्पा आर्व र्वग-ु७ २ ६८  

 

२.२.४ सामदुार्र्क र्सकाइ केन्रहरुको अवथिा 

र्स गाउँपार्िकाअन्िगिि दहेार्बमोर्जमका ६ वटा सामदुार्र्क र्सकाइ केन्रहरु रहकेा छन:् 
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िार्िका न.ं-५ 

ि.सं. 
 सामदुार्र्क र्सकाइ केन्रको नाम अध्र्िको नाम पररचािकको नाम 

१. 
दवेर्िङ्गेश्वर सामदुार्र्क र्सकाइ केन्र िामाबगर, र्वग-ु१ र्बमिध्वज काकी िक्ष्मी िामाङ 

२. 
ओराङ सामदुार्र्क र्सकाइ केन्र, र्वग-ु२ र्दपेन्र ठकुरी मनुा िामाङ 

३. 
िादकु सामदुार्र्क र्सकाइ केन्र , र्वग ु-४ िारा के.सी. ररिाकुमारी प्रर्धान 

४. 
सामदुार्र्क र्सकाइ केन्र र्चिङ्खा, र्वग-ु५ र्िििबहादरु नपेािी संर्गिा िामी 

५. 
गैरीपविि सामदुार्र्क, र्सकाइ केन्र, आितप,ू र्वग-ु६ र्िििबहादरु िामी शेरसाङू्म शपेाि 

६. 
दउेढुङ्गा सामदुार्र्क र्सकाइ केन्र, र्वग-ु७ पासाङ शपेाि पासाङबटुी शपेाि 

मार्ि िार्िकाबद्ध गररए बमोर्जमका सामदुार्र्क र्सकाइ केन्रहरुमध्रे् दवेर्िङ्गेश्वर र्सकाइ केन्र र्वद्यािर्मा सञ्चार्िि रहकेो 

छ भन ेबाँकी ५ वटा र्सकाइ केन्रहरु समदुार्थिरमा सञ्चार्िि रहकेा छन ्। र्द्यर्प कुन ैपर्न सामदुार्र्क र्सकाइ केन्रको आफ्न ैकार्ाििर् 

भवन रहकेो छैन सािै सामदुार्र्क र्सकाइ केन्रबाट थिानीर् समदुार् अपरे्ििरुपमा िाभार्न्वि हुन सकेको पर्न दरे्खदनै ।  

२.३ र्वद्यािी र्ववरण  

र्स गाउँपार्िका अन्िगिि संथिागि र्वद्यािर् नरहकेो ििा र्वद्यमान सामदुार्र्क र्वद्यािर्हरुमा अध्र्र्नरि र्वद्यािीहरुको र्ववरण 

दहेार्बमोर्जम रहकेो छः 

िार्िका न.ं-६ 

किागि र्वद्यािी र्ववरण 

किा र्वद्यािी संख्र्ा 

बािकिा ४५६ 

१ ५०२ 

२ ४०६ 

३ ३८४ 

४ ३५८ 

५ ३८४ 

६ ३४६ 

७ ३८६ 

८ ३७६ 

९ ३५५ 

१० २१३ 

११ ९९ 

१२ ६१ 

जतमा ४३२६ 
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िार्िका न.ं-७ 

िहगि र्वद्यािी र्ववरण 

 

िार्िका न.ं-८ 

र्िङ्ग, जािजार्िगि ििा शारीररक अवथिाको आर्धारमा र्वद्यािी र्ववरण 

२.४ भैर्िक पवूािर्धारको अवथिा  (भवन, किाकोठा, शौचािर्, थकूि बस आर्द) 

र्व.सं. २०७२/०१/१२ र २९ गिेको महाभकूतपद्वारा र्स गाउँपार्िका अन्िगििका र्वद्यािर्हरुको भौर्िक पवूािर्धार ध्वथि भएकोमा 

गैरसरकारी संथिा टुकी र्सर्वनबाट १५ ओटा र अन्र् भवनहरु र्जल्िा कार्ािन्वर्न इकाइ, दोिखाबाट पनुःर्नर्मिि भई हाि दईुवटा 

आर्धारभिू र्वद्यािर्हरुबाहके सतपणूि र्वद्यािर्हरुको भवन र्नमािण कार्ि सतपन्न भएका छन ् भने एउटा र्वद्यािर्को भवन भारिीर् 

राजदिूावासको सहर्ोगमा  र्नमािणार्धीन अवथिामा रहकेो छ । त्र्थिै केही र्वद्यािर्हरुमा किाकोठा अझै अपगु रहकेो अवथिा पर्न छ र 

अर्र्धकांश र्वद्यािर्हरुमा पर्ािप्त मात्रामा किाकोठा रहकेो छ । पार्िकार्भत्रका प्रत्रे्क र्वद्यािर्मा शौचािर्को पहुचँ परु्गसकेको छ ।  

२.५ र्वद्यािर् र्शिाका शैर्िक सचूकहरु 

२.५.१ र्सकाइ उपिर्ब्र्धसतबन्र्धी र्ववरण 

पाठ्र्िममा र्नर्धािररि र्वषर्वथिुहरुको र्शिण पिाि् र्वद्यािीिे जे हार्सि गदिछ त्र्ो न ैर्सकाइ उपिर्ब्र्ध हो । हाि कार्ािन्वर्नमा 

रहकेा पाठ्र्िमहरुमा पाठ्र्िमको कार्ािन्वर्न पिाि् र्वद्यािीिे हार्सि गनुिपने किागि ििा र्वषर्गि र्सकाइ उपिर्ब्र्धहरु पर्हिा न ै

र्नर्धािरण गररएका हुन्छन ् । अिः र्वग ुगाउँपार्िकार्भत्रका र्वद्यािर्हरुको र्वगि ३ शरै्िक सत्रदरे्खको र्सकाइ उपिर्ब्र्धको र्थिर्ििाई 

दहेार्बमोर्जम प्रथििु गररएको छः 

िार्िका न.ं-९ 

आर्धारभिू िह (किा ५) को र्सकाइ उपिर्ब्र्ध 

शैर्िक सत्र नेपािी अंगे्रजी  गर्णि र्वज्ञान सामार्जक 

२०७६ ५८ ५४ ४८ ५४ ५४ 

२०७७ ५९ ४९ ५२ ५४ ५६ 

२०७८ ४९.८८ ४६.०४ ४६.४९ ४८.०८ ४५.२४ 

 

बार्वके किा १-५ किा ६-८ किा ९-१० किा ११-१२ कुि जतमा 

छात्रा छात्र जतमा छात्रा छात्र जतमा छात्रा छात्र जतमा छात्रा छात्र जतमा छात्रा छात्र जतमा छात्रा छात्र जतमा 

२१६ २४० ४५६ १०७१ ९६३ २०३४ ५८४ ५२४ ११०८ ३२१ २४७ ५६८ ८६ ७४ १६० २२७८ २०४८ ४३२६ 

िह/किा 

जतमा र्वद्यािी 

संख्र्ा 

मर्हिाको 

प्रर्िशि 

जनजार्िको 

प्रर्िशि 

दर्ििको 

प्रर्िशि 

अपांगिाको 

प्रर्िशि 

बार्वके ४५६ ४७.३६ ७६.९७ १४.२५ ०.६५ 

किा १-५ २०३४ ५० ७३.७९ ९.७३ १.५७ 

किा ६-८ ११०८ ५२.७० ७५.२७ ७.५८ १.६२ 

किा ९-१० ५६८ ५६.५१ ६७.२५ ९.८५ १.९३ 

किा ११-१२ १६० ५३.७५ ५०.६२ ११.८७ ० 

जतमा ४३२६ ५२.६५ ७२.७९ ९.७५ ०.७८ 
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िार्िका न.ं-१० 

आर्धारभिू िह (किा ८) को र्सकाइ उपिर्ब्र्ध 

शैर्िक सत्र नेपािी अंगे्रजी  गर्णि र्वज्ञान ििा 

वािावरण 

 सामार्जक अध्र्र्न 

र जनसंख्र्ा र्शिा 

२०७६ २.३७ १.९६ १.४१ १.९५ २.०२ 

२०७७ २.७ २.५ २.२१ २.५७ २.६३ 

२०७८ ५९.६९ ५७.२८ ५४.५१ ६०.३१ ६०.२८ 

 

िार्िका न.ं-११ 

एस.ई.ई. को र्सकाइ उपिर्ब्र्ध 

शैर्िक सत्र नेपािी अंगे्रजी  गर्णि र्वज्ञान सामार्जक 

२०७६ २.५६ २.२४ १.८८ २.२४ २.३६ 

२०७७ २.० १.९२ १.४ १.८८ १.८८ 

२०७८      

 

२.५.२ गाउँ र्शिा र्ोजना, र्वद्यािर् सरु्धार र्ोजना र अंगे्रजी माध्र्ममा र्शिणसतबन्र्धी र्ववरण 

र्शिा प्रणािीिाई व्र्वर्थिि रुपमा सञ्चािन गरी बािबार्िकाको र्सकाइिाई प्रभावकारी बनाउनका र्नर्ति र्वद्यािर् र 

थिानीर् िहहरुिे र्शिा सरु्धार र्ोजनाहरु र्नमािण गरेर कार्ािन्वर्न गनुिपन ेहुन्छ । र्द्यर्प र्स गाउँपार्िकामा हािसतम गाउँ र्शिा र्ोजना 

र्नमािण गनेिर्ि  ध्र्ान गएको दरे्खदनै । र्द्यर्प र्वद्यािर्हरुिे भन ेर्वद्यािर् सरु्धार र्ोजना र्नमािण गरी गाउँ र्शिा शाखामा पेस गने गरेका 

छन ्। िर र्वद्यािर् सरु्धार र्ोजना अर्र्धकांश र्वद्यािर्हरुिे औपचाररकिा परूा गनि मात्र ै र्नमािण गरेको जथिो दरे्खन्छ । र्वद्यािर् सरु्धार 

र्ोजनार्भत्रका दरूदृर्ि, उदशे्र्, रणनीर्िहरु वैर्ध ििा व्र्वहाररक र एकआपसमा िािमेि र्मिेको  दरे्खदनै । त्र्थिै, र्सअर्घ सामदुार्र्क 

र्वद्यािर्हरुमा आर्धारभिू िह (किा १-३) सतम अंगे्रजी माध्र्ममा र्शिण सञ्चािन गररएकोमा शैर्िक सत्र २०७७ दरे्ख आर्धारभिू िह 

(किा १-३) को नर्ाँ पाठ्र्िम िाग ुभएसँग ैअंगे्रजी माध्र्ममा र्शिणर्सकाइ बन्द भएको छ । 

२.५.३  थिानीर् िहिे गरेको िगानी  र  उपिर्ब्र्ध 

र्वद्यािर् र्शिाको र्वकासको सतबन्र्धमा पार्िकार्भत्रका र्वद्यािर्हरुमा र्वद्यमान र्शिक दरबन्दी अभावको समथर्ािाई 

मध्र्नजर गद ै र्वद्यािर्हरुको िार्ग र्शिण सहार्िा अनदुानको रुपमा गाउँपार्िकाबाट रकम र्वर्नर्ोजन गरी सो रकमबाट र्वद्यािर्हरुिे 

आफ्नो आवश्र्किाअनसुारको र्शिक ििा कमिचारी र्नर्रु्ि गरी काममा िगाउन सर्कने व्र्वथिा गररएको छ । त्र्सरी पार्िकाबाट  

र्शिण सहार्िा अनदुान उपिब्र्ध गराई र्वद्यािर्हरुमा गररएको र्शिक  ििा कमिचारीको दरबन्दीको र्ववरण दहेार्बमोर्जम उल्िेख 

गररएको छः 
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िार्िका न.ं-१२ 

गाउँपार्िकािे आन्िररकरुपमा र्सजिना गरेको र्शिक दरबन्दी र्ववरण 

 

२.५.४ र्वपन्न िर्िि छात्रवरृ्त्त 

माध्र्र्मक िहका र्वद्यािीहरुको िार्ग िर्िि गररएको र्वपन्न िर्िि छात्रवरृ्त्तबाट हािसतम कुनै बािबार्िका िाभार्न्वि हुन 

सकेको छैन । शैर्िक पहुचँमा सरु्नर्िििाका िार्ग सघाउ पगु्ने छात्रवरृ्त्त जथिो महत्वपणूि कार्ििमबाट छात्रवरृ्त्त पाउन र्ोग्र् कुनै पर्न 

बािबार्िका वर्ञ्चि हुन नपरोस ् भनी पार्िकाथिरबाट र्वद्यािर्का प्रर्धानाध्र्ापकहरुिाई र्ाराम भनिका र्नर्ति सहजीकरण ििा 

प्रर्शिण गने गररएको र केही र्वद्यािर्हरुिे र्ाराम भद ैपर्न आएको छ, र्द्यर्प छात्रवरृ्त्त प्राप्त गने  प्रर्िर्ा झन्झर्टिो हुन ेिगार्िका 

र्वर्वर्ध कारणहरु र्जतमेवार भएर हुन सक्छ, हािसतम कुन ैपर्न बािबार्िका िाभार्न्वि हुन नसकेको अवथिा छ । 

२.६  थिानीर् िहको  संगठन सरचनामा र्शिा िते्रको अवथिा ििा जनशर्िको अवथिा 

थिानीर् िहको संगठन संरचनामा शैर्िक जनशर्िको अवथिाको सतबन्र्धमा अन्र् गाउँपार्िकामा झैं र्स गाउँपार्िको कार्ाििर्मा पर्न 

दईुजना कमिचारीको व्र्वथिा रहकेो अवथिा छ ।  

शैर्िक जनशर्िको संगठन संरचना 

दहेार्बमोजम दहेार्बमोर्शक् 

 

 

 

 

 

 

ि.सं. र्शिण सहार्िा अनदुान प्राप्त र्वद्यािर् अनदुान कोटा संख्र्ा िह कैर्र्र्ि 

१. श्री ठाडीदउेिाङ्ग आर्व र्वग-ु१ २ र्न.मा.-१, प्रा.-१  

२. श्री दवेर्िङ्गेश्वर मार्व र्वग-ु२ २ मा.-१, र्न.मा.-१  

३. श्री शारदा मार्व र्वग-ु३ १ माध्र्र्मक-१  

४. श्री र्चत्र ेमार्व र्वग-ु४ २ मा.-१, र्न.मा.-१  

५. श्री र्हमािर् मार्व र्वग-ु५ १ माध्र्र्मक  

६. श्री दवेीटार आर्व र्वग-ु५ १ र्नतन माध्र्र्मक  

७. श्री ितप ुमार्व र्वग-ु६ २ माध्र्र्मक-१, प्रा.-१  

८ श्री टासीर्छम ेगाछाि गोन्पा र्वग-ु७ १ प्रािर्मक  

९ श्री कार्िन्चोक आर्व र्वग-ु८ १ र्नतन माध्र्र्मक  

जतमा १३   

र्शिा सर्मर्ि 

र्शिा अर्र्धकृि-१ 

प्रार्वर्र्धक सहार्क-१ 
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पररच्छेद–३ 

कार्ििम कार्ािन्वर्नको भौर्िक ििा र्वत्तीर् प्रगर्ि 

३.१  वजेट उपशीषिक अनसुार बजेट ििा खचिको अवथिा 

िार्िका न.ं-१३ 

संघीर् सरकारबाट प्राप्त सशिि बजेट ििा खचिको अवथिा 

र्स.

नं. 

र्िर्ाकिाप 

कोड 
र्िर्ाकिाप इकाइ 

भौर्िक 

िक्ष्र् 
वार्षिक वजेट खचि 

खचि 

प्रर्िशि 

१.  १.१.४.१ 
प्रारर्तभक बािर्वकास सहजकिािहरुको पाररश्रर्मक ििा 

र्वद्यािर् कमिचारी व्र्वथिापन िप अनदुान 
सजहकिाि ७६ ९३८२००० ९२७८९६३ ९८.९० 

२. १.१.३.३ 
आर्धारभिू िहका थवीकृि दरबन्दीका र्शिक, राहि 

अनदुान र्शिकका िार्ग ििब भत्ता अनदुान 
र्शिक १२७ ६९८००००० ६८०९२३५२ ९७.५५ 

३. 
२.७.११.१ 

िोर्कएका र्वद्यािीको र्दवा खाजाका िार्ग र्वद्यािर्िाई 

अनदुान र्वद्यािी ३५०० ७३१९००० ५३७३९०० ७३ 

४. 
२.७.१३.३ 

प्रर्िर्वद्यािी िागिका आर्धारमा र्शिण र्सकाइ सामग्री 

एवम ्किा ८ को परीिा व्र्वथिापन अनदुान र्वद्यािी ५९०० १२८८००० १०६८१३२ ८३ 

५. 
१.१.३.४ 

माध्र्र्मक िहका थवीकृि दरबन्दीका र्शिक, राहि 

अनदुान र्शिकका िार्ग ििब भत्ता अनदुान  र्शिक २१ ११८००००० ११२६०६८१ ९५ 

६. २.७.१३.१० र्वद्यािर् सञ्चािन ििा व्र्वथिापन अनदुान र्वद्यािर् ३८ २१३१००० १७७०००० ८३ 

७. 
२.७.१३.१३ 

र्वद्यािर्मा शैर्िक गणुथिर प्रवद्धिन एवम ्

कार्िसतपादनमा आर्धाररि प्रोत्साहन अनदुान र्वद्यािर् १० २५९६००० २४१९९९७ ९३ 

८. 

२.७.१३.११ 

शैर्िक पहुचँ सरु्नर्िििा, अनौपचाररक ििा वैकर्ल्पक 

र्शिा कार्ििम (परतपरागि र्वद्यािर्, वैकर्ल्पक 

र्वद्यािर्, सािरिा र र्नरन्िर र्शिाका कार्ििम समेि) र्वद्यािर् ७ १०००००० ७००००० ७० 

९. 
२.७.१३.२३ 

सामदुार्र्क र्वद्यािर्का छात्राहरुिाई र्नशलु्क थर्ार्नटरी 

प्र्ाड व्र्वथिापन र्वद्यािी २३०० १०८२००० ९९४४०० ९२ 

१०. 
२.४.६.१ 

साविजर्नक र्वद्यािर्का र्वद्यािीहरुिाई र्नशलु्क 

पाठ्र्पथुिक अनदुान र्वद्यािी ४३०० २६०९००० २२६३६७९ ८७ 

११. 
७.२.१.१ 

साविजर्नक र्वद्यािर्मा अध्र्र्नरि र्वद्यािीहरुका िार्ग 

छात्रवरृ्त्त (आवासीर् ििा गैरआवासीर्) र्वद्यािी २१९० ९८७००० ९६६३०० ९८ 

१२. 
११.३.२०.१ 

र्वद्यािर्मा IT Lab थिापना, सदुृढीकरण एवम ्Digital 

Library व्र्वथिापनका िार्ग अनदुान र्वद्यािर् ६ ३९००००० ३९००००० १०० 

१३. 
२.७.१३.४० 

माध्र्र्मक िह किा(९-१०) मा अंगे्रजी, गर्णि र र्वज्ञान 

र्वषर्मा र्शिण सहर्ोग अनदुान र्शिक ६ २५९१००० २३३४५७० ९० 

१४. 
२.७.१३.४१ 

आर्धारभिू िह किा(६-८) मा अंगे्रजी, गर्णि र र्वज्ञान 

र्वषर्मा र्शिण सहर्ोग अनदुान र्शिक ३ १०१५००० १०१५००० १०० 

१५. 

११.३.२०.१ 

GPE को सहर्ोगमा कोर्भड-१९ का कारण उत्पन्न 

पररर्थिर्िमा र्सकाइ सहजीकरणका िार्ग शैर्िक 

कार्ििम थिानीर् िह ५२ ५२००००० ३८७६३७५ ७५ 

जतमा   १२२७००००० ११५३१४३४९ ९४ 
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िार्िका न.ं-१४ 

प्रदशे सरकारबाट प्राप्त सशिि बजेट ििा खचिको अवथिा 

र्स न ं र्िर्ाकिाप इकाइ 
भौर्िक 

िक्ष्र् 

वार्षिक 

बजेट 
खचि 

खचि 

प्रर्िशि 

१. 

माध्र्र्मक िहमा शनू्र् दरबन्दी भएका सामदुार्र्क 

माध्र्र्मक र्वद्यािर्मा अंगे्रजी/ गर्णि/ र्वज्ञान र्शिणका 

िार्ग र्शिण सहर्ोग अनदुान 

र्शिक १ ४९४००० ४९२०००६७० ९९.७३ 

 

िार्िका न.ं-१५ 

गाउँपार्िकाको आन्िररक स्रोिबाट र्वर्नर्ोर्जि बजेट ििा खचिको अवथिा 

र्स न ं र्िर्ाकिाप इकाइ 
भौर्िक 

िक्ष्र् 

वार्षिक 

बजेट 
खचि 

खचि 

प्रर्िशि 

१ प्र.अ.बैठक व्र्वथिापन प्र.अ. ४० २५०००० ५३४०० २.१३ 

२ किा ८ को परीिा सञ्चािन ििा व्र्वथिापन र्वद्यािी ११ ३००००० २९१९९५ ९७.३३ 

३ किा ८ को ग्रेडर्शट पपेर खररद, छपाइ ििा र्विरण थिानीर् िह १००० ६६००० ५०८५० ७७.०४ 

४ शैर्िक कार्िपात्रो र्नमािण र्वद्यािर् ९०० १००००० ९६६१५ ९६.६१ 

५ IEMIS िार्िम र्शिक ३८ १००००० ९४८५० ९४.८५ 

६ प्र.अ.हरुको िार्ग ICT िमिा अर्भबरृ्द्ध कार्ििम प्र.अ. २० १००००० ९८६०० ९८.६० 

७ पार्िकाथिरीर् खिेकुद र्वकास सर्मर्ि व्र्वथिापन सर्मर्ि १३ १००००० ० ० 

८ नमनुा प्रश्नपत्र र्नमािण ििा ग्रीड अर्भमखुीकरण र्शिक २० १००००० ९९२०० ९९.२० 

९ र्वद्यािर्थिरीर् आवर्र्धक परीिा सञ्चािन ििा व्र्वथिापन र्वद्यािी ४३२६ ५००००० ४०१२३२ ८०.२४ 

१० र्वद्यािर् अनगुमन ििा र्नरीिण र्वद्यािर् ३८ १५०००० ९१९५० ६१.३० 

११ खेिकुद सहभागी प्रवर्धिन ििा खिे सामग्री व्र्वथिापन खेिाडी १०० ३३४००० २४६३६९ ७३.७६ 

जतमा   

 

२१००००० १५२५०६१ ७२.६२ 

 

३.२  कार्ििम कार्ािन्वर्नका मखु्र् समथर्ा ििा चनुौिीहरु 

मार्ि उर्ल्िर्खि संघ र प्रदशे सरकारबाट प्राप्त ििा थिानीर् िहको आन्िररक स्रोिबाट र्वर्नर्ोर्जि कार्ििमहरुको कार्ािन्वर्नको 

िममा सामना गनुिपरेको मखु्र् समथर्ाहरु दहेार्बमोर्जम उर्ल्िर्खि छन:् 

 कोर्भड-१९ मखु्र् बार्धक (समन्वर्, सञ्चार, सामान ढुवानी िगार्िमा प्रर्िकूि प्रभाव) रहकेो । 

 कार्ििम कार्ािन्वर्मा पारदर्शििाको कर्म, कार्ििम प्राप्त र्वद्यािर्िे र्वव्र्सका सबै पदार्र्धकारी र थटार्हरुबीच पर्ािप्त छिर्ि 

नगन ेभन्ने गनुासो । 

 र्नणिर्सँग सतबर्न्र्धि सर्मर्िहरु (पार्िका र र्वद्यािर् दवैु) को बैठक समर्मै नबथन ु। 

 र्शिण सहार्िा अनदुानको कार्ािन्वर्नका िार्ग अध्र्ापन अनमुर्ि प्राप्त र्शिकहरुबाट उतमेद्वारी नपनुि । 
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 र्दवा खाजािाई खाद्यटोकरी बनाई सो अनसुार कार्ािन्वर्न गन ेकार्िमा प्रर्धानाध्र्ापक र र्शिकहरुमा चासो र िगाव व्र्वहारको 

कर्म, अर्भभावकिे बािबार्िकािाई बनाएर पठाएको खाजाको गणुथिर अविोकन गरी सझुाव र्दन ेपररपाटीको कर्म । 

 र्वज्ञान प्रर्ोगशािा, पथुिकािर् ििा आई.र्स.र्ट. व्र्वथिापन िगार्िका कार्ििम कार्ािन्वर्न गदाि र्वद्यािर्को वाथिर्वक 

आवश्र्किामा आर्धाररि बनाउन सरोकारवाहरुसँग पर्ािप्त छिर्ि गने संथकारको अभाव । 

 र्वद्यािर्को भौर्िक पवूािर्धार र्नमािणअन्िगििका कार्ििमहरुमा प्राप्त बजेट न्र्नू हुन ु। 

 वैकर्ल्पक र्शिा प्रणािीको कार्ािन्वर्नमा प्रर्धानाध्र्पक र र्शिकहरुबाट अपरे्िि जागरुकिा नदखेाउन,ु िोर्कएको समर्मा 

र्जल्िा बार्हरका र्शिकहरुिाई उपर्थिर्ि गराउन चासो र पहि नगनुि । 

 पार्िकाबाट आर्ोजना गरेका प्रर्शिण कार्ििमहरुमा सिप्रर्िशि र्शिक उपर्थिि नहुन,ु सो कार्िमा प्रर्धानाध्र्ापक र 

र्शिकिे आफ्नो दार्र्त्वबोर्ध पणूिरुपमा नगनुि । 

३.४ कार्ििम कार्ािन्वर्नमा सरु्धारका उपार्हरु 

 र्दवा खाजाको रकम बढाउनपुने, र्वद्यािर्म ैखाजा र्नमािण गरी खाद्यटोकरी अनसुारको खाजा बनाई गणुथिर सरु्नर्िि गनुिपने । 

 भौर्िक पवूािर्धार र्नमािण िगार्िको िागि बढेको हुदँा बजेट वरृ्द्ध गनुिपने । 

 र्नणिर् सतबद्ध सर्मर्िहरुको बैठक बथन र्ढिाइ नगने, सहभार्गिामिूक र्नणिर् गरी पारदर्शििाको प्रवद्धिन गन े। 

 र्शिण सहार्िा अनदुानको कार्ािन्वर्न गदाि गाउँ र्शिा सर्मर्ििे र्नणिर् गरी अध्र्ापन अनमुर्ि नभएको र्शिकिाई समेि 

दििाको परीिण गन ेकरारमा र्नर्रु्ि गरी ित्कािीन समथर्ािाई र्नकासा र्दने व्र्वथिा गनुिपने आर्द । 

पररच्छेद– ४ 

उपिर्ब्र्ध ििा कार्ििम र्वथििृीकरण 

  र्स गाउँपार्िकािे संघ र प्रदशे सरकारबाट र्वर्भन्न शीषिकहरुअन्िगिि प्राप्त सशिि अनदुानको बजेट ििा गाउँपार्िकािे आफ्नो 

स्रोिबाट बजेट र्वर्नर्ोजन गरी सञ्चािन गररएका शैर्िक कार्ििमहरुको कार्ािन्वर्नबाट हार्सि भएको उपिर्ब्र्ध ििा प्रगर्ि 

र्ववरण दहेार्बमोर्जम रहकेा छन ्:  

क) र्शिक दरबन्दी र्मिानको प्रगर्ि र्ववरण 

  र्स गाउँपार्िकाका बािबार्िकाको र्सकाइिाई प्रभावकारी बनाउनका र्नर्ति पार्िकार्भत्र उपिब्र्ध र्शिकहरुको दििाको 

अर्र्धकिम ्उपर्ोग गन ेििा सञ्चािनरि र्वद्यािर्हरुमा र्वद्यमान िहगि र र्वषर्गि र्शिक दरबन्दीको अपगु संख्र्ाको मात्रा गणना गरी 

आवश्र्क िप दरबन्दी पररपरू्ििका िार्ग संघीर् ििा प्रदशे सरकारमा माग गररनकुा सािै पार्िकाको आन्िररक स्रोिबाट न ै भए पर्न 

ित्काििाई र्शिक अभावको समथर्ािाई कम गन ेउदशे्र्का साि दहेार्बमोर्जम दरबन्दी र्मिान गन ेर्ोजना बनाइएको छः  
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नोटः र्स दरबन्दी र्मिानको िार्िका र्शिा सर्मर्िबाट पाररि हुन बाँकी रहकेािे र्ोजनाको रुपमा मात्रै प्रथििु गररएको छ  

िार्िका नं.-१६ 

र्शिक दरबन्दी र्मिान,२०७८ 

ि.सं. र्वद्यािर्को नाम र ठेगाना 

प्रािर्मक िह र्नतनमाध्र्र्मक िह माध्र्र्मक िह उ.मा. (किा ११-१२) 

जतमा 

अपगु 

संख्र्ा 

हाि 

रहकेो 

दरबन्दी 

 हुनपुने 

दरब

न्दी 

अपगु 

संख्र्ा 

हाि 

रहकेो 

दरबन्दी 

 हुनपुने 

दरबन्दी 

अपगु 

संख्र्ा 

हाि 

रहकेो 

दरबन्दी 

 हुनपुने 

दरबन्दी 

अपगु 

संख्र्ा 

हाि 

रहकेो 

दरबन्दी 

 हुनपुने 

दरबन्दी 

अपगु 

संख्र्ा 

१ जन आर्व र्वग-ु६ २ २ ० ०     ०           ० 

२ ितप ुमार्व र्वग-ु६ ४ ४ ० २ ४ २ १ ५ ४       ६ 

३ मानेडाँडा आर्व र्वग-ु६ २ ३ १                   १ 

४ सरथविी आर्व र्वग-ु७ ३ ३ ०                   ० 

५ देउढुङ्गा आर्व र्वग-ु७ ३ ४ १                   १ 

६ गौरीशंकर मार्व र्वग-ु७ ५ ५ ० ३ ४ १ १ ५ ४       ५ 

७ कािीदवेी आर्व र्वग-ु३ २ ३ १                   १ 

८ मानेडाँडा आर्व र्वग-ु६ २ २ ०                   ० 

९ र्भरमरु्न आर्व र्वग-ु३ २ २ ०                   ० 

१० शारदा मार्व र्वग-ु३ ५ ५ ० ३ ४ १ १ ५ ४       ५ 

११ बिुुङ्खानी आर्व र्वग-ु३ ३ ३ ०                   ० 

१२ र्हमािीदवेी आर्व र्वग-ु५ ४ ४ ०                   ० 

१३ र्हमािर् मार्व र्वग-ु५ ५ ५ ० ३ ४ १ १ ५ ४       ५ 

१४ देवीटार मार्व र्वग-ु५ ५ ५ ० ० ४ ४    ५  ५       ९ 

१५ सरथविी आर्व र्वग-ु५ २ २ ०                   ० 

१६ कैिेश्वरी आर्व र्वग-ु५ २ २ ०                   ० 

१७ जनिा आर्व र्वग-ु५ २ २ ०                   ० 

१८ र्हमखण्डेभवुनेश्वरी आर्व र्वग-ु५ ४ ४ ०                   १ 

१९ र्चकुि निान न. आर्व र्वग-ु५ १ २ १                   १ 

२० सेिीदवेी आर्व र्वग-ु५ २ ३ १                   १ 

२१ जमनुा आर्व र्वग-ु८ २ ३ १                   १ 

२२ कार्िन्चोक मार्व र्वग-ु८ ७ ७ ० ० ४ ४  ०  ५  ५       ९ 

२३ र्हमािर् मार्व र्वग-ु८ ५ ५ ० ४ ४   ३ ५ २ १ ३ २ ५ 

२४ ढुङ्गेश्वरी आर्व र्वग-ु५ ४ ४ ०                   ० 

२५ र्चत्रे मार्व र्वग-ु४ ६ ६ १ ० ४ ४ १ ४ ५       १० 

२६ ग्र्ाल्सुङ्ग आर्व र्वग-ु४ ३ ३ ०                   ० 

२७ र्िङ्वा आर्व र्वग-ु४ २ २ ०                   ० 

२८ शार्न्िआदशि मार्व र्वग-ु४ ५ ५ ० ३ ४ १ ४ ४ ० २ ३ १ २ 

२९ नारार्णी आर्व र्वग-ु४ ३ ३ ०                   ० 

३० गोगनेश्वरी आर्व र्वग-ु१ ३ ३ ०                   ० 

३१ ठाडीदउेिाङ्ग आर्व र्वग-ु१ ६ ६ ० ० २ २             २ 

३२ गौरीशंकर आर्व र्वग-ु१ ४ ४ ०                   ० 

३३ गोंगरडाँडा आर्व र्वग-ु१ १ १ ०                   ० 

३४ गौरीशंकर मार्व र्वग-ु१ ५ ५ ० ३ ४ १ ३ ५ २ १ ३ २ ५ 

३५ ठोङ्ठोङ्ग आर्व र्वग-ु१ १ १ ०                   ० 

३६ देवर्िङ्गेश्वर मार्व र्वग-ु२ ५ ६ १ १ ४ ३ १ ४ ५       ६ 

३७ देउिाङ्खानी आर्व र्वग-ु२ ४ ४ ०                   ० 

३८ टासीर्छमे गाछाि गोन्पा र्वग-ु७ १ ३ २                   १ 

जतमा १२७ १३७ १० २२ ४६ २४ १६ ४२ ४० ४ ९ ५ ७७ 
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ख) गर्णि, र्वज्ञान र अङ्गेजी र्वषर्का िार्ग र्िर्ाकिापमा आर्धाररि सामग्री (Kits) अनदुान कार्ािन्वर्नको अवथिा 

 संघीर् सरकारबाट गर्णि, र्वज्ञान र अंगे्रजी र्वषर्का िार्ग र्िर्ाकिापमा आर्धाररि सामग्री खररदका िार्ग प्रत्रे्क वषि एउटा 

र्वद्यािर्को िार्ग रु. ५०,००० का दरिे र्स गाउँपार्िकामा प्राप्त भई र्विरण गररएका कार्ििमसतबन्र्धी र्ववरण देहार्बमोर्जम 

उल्िेख गररएका छन:् 

िार्िका न.ं-१७ 

गर्णि, र्वज्ञान र अङ्गेजी र्वषर्का िार्ग र्िर्ाकिापमा आर्धाररि सामग्री (Kits) अनदुानको कार्ािन्वर्न 

ि.सं. र्िर्ाकिाप रकम 

(रु.मा) 

आ.व. कार्ििम र्विरण गररएको र्वद्यािर् कैर्र्र्ि 

१. गर्णि, र्वज्ञान र अङ्गेजी र्वषर्का 

िार्ग र्िर्ाकिापमा आर्धाररि सामग्री 

(Kits) अनदुान 

५०,००० २०७५/०७६ कार्िन्चोक आर्व र्वग-ु८  

२. गर्णि, र्वज्ञान र अङ्गेजी र्वषर्का 

िार्ग र्िर्ाकिापमा आर्धाररि सामग्री 

(Kits) अनदुान 

५०,००० २०७६/०७७ दवेीटार आर्व र्वग-ु५  

३. गर्णि, र्वज्ञान र अङ्गेजी र्वषर्का 

िार्ग र्िर्ाकिापमा आर्धाररि सामग्री 

(Kits) अनदुान 

५०,००० २०७७/०७८ ठाडीदउेिाङ्ग आर्व र्वग-ु१  

 

ग)  गाउँपार्िकामा संघीर् सरकारबाट उत्कृि र्सकाइ उपिर्ब्र्ध भएका र्वद्यािर्िाई र्सकाइ सदुृढीकरणका िार्ग प्रोत्साहन अनदुान 

ििा िोर्कएको सचूकांकको आर्धारमा कार्िसतपादन सतपन्न गन े र्वद्यािर्िाई कार्िसतपादनमा आर्धाररि अनदुान शीषिकमा प्राप्त 

कार्ििमको र्विरणसतबन्र्धी र्वगि ३ वषिदरे्खको र्ववरण दहेार्बमोर्जम प्रथििु गररएको छः 

िार्िका न.ं-१८ 

र्सकाइ सदुृढीकरण प्रोत्साहन अनदुान 

ि.सं. कार्ििम  रकम(रु.मा) आ.व. कार्ििम प्राप्त र्वद्यािर् कैर्र्र्ि 

१. उत्कृि र्सकाइ उपिर्ब्र्ध भएका र्वद्यािर्िाई 

र्सकाइ सदुृढीकरणका िार्ग प्रोत्साहन अनदुान 

२,००,००० २०७५/०७६ श्री गौरीशंकर मार्व र्वग-ु१ िुिनात्म रुपमा 

र्सकाइ 

उपिर्ब्र्ध बढी 

रहकेो र्वद्यािर् 

छनोट गररएको  

२. उत्कृि र्सकाइ उपिर्ब्र्ध भएका र्वद्यािर्िाई 

र्सकाइ सदुृढीकरणका िार्ग प्रोत्साहन अनदुान 

२,००,००० २०७६/०७७ श्री र्चत्र ेमार्व र्वग-ु४ 

३. उत्कृि र्सकाइ उपिर्ब्र्ध भएका र्वद्यािर्िाई 

र्सकाइ सदुृढीकरणका िार्ग प्रोत्साहन अनदुान 

२,००,००० २०७७/०७८ श्री र्हमािर् मार्व र्वग-ु८ 

४. उत्कृि र्सकाइ उपिर्ब्र्ध भएका र्वद्यािर्िाई 

र्सकाइ सदुृढीकरणका िार्ग प्रोत्साहन अनदुान 

२,००,००० २०७८/७९ श्री र्चत्र ेमार्व र्वग-ु४ 

 



14 

 

िार्िका न.ं-१९ 

कार्िसतपादनमा आर्धाररि अनदुान 

ि.सं. कार्ििम रकम आ.व. कार्ििम प्राप्त र्वद्यािर् कैर्र्र्ि 

१. कार्िसतपादनमा आर्धाररि अनदुान ५०,००० २०७५/०७६ र्हमािर् मार्व र्वग-ु८  

२. कार्िसतपादनमा आर्धाररि अनदुान ५०,००० २०७५/०७६ गौरीशंकर मार्व र्वग-ु७  

३. कार्िसतपादनमा आर्धाररि अनदुान ५०,००० २०७५/०७६ ितप ुमार्व र्वग-ु६  

४. कार्िसतपादनमा आर्धाररि अनदुान ५०,००० २०७५/०७६ र्चत्र ेमार्व र्वग-ु४  

५. कार्िसतपादनमा आर्धाररि अनदुान ५०,००० २०७५/०७६ दवेर्िङ्गेश्वर मार्व र्वग-ु२  

६. कार्िसतपादनमा आर्धाररि अनदुान ५०,००० २०७६/०७७ गौरीशंकर आर्व र्वग-ु१  

७. कार्िसतपादनमा आर्धाररि अनदुान ५०,००० २०७६/०७७ ठाडीदउेिाङ्ग आर्व र्वग-ु१  

८. कार्िसतपादनमा आर्धाररि अनदुान ५०,००० २०७६/०७७ शारदा मार्व र्वग-ु३  

९. कार्िसतपादनमा आर्धाररि अनदुान ५०,००० २०७६/०७७ नारार्णी आर्व र्वग-ु४  

१०. कार्िसतपादनमा आर्धाररि अनदुान ५०,००० २०७६/०७७ कार्िन्चोक आर्व र्वग-ु८  

११. कार्िसतपादनमा आर्धाररि अनदुान ५०,००० २०७७/०७८ गोगनेश्वरी आर्व र्वग-ु१  

१२. कार्िसतपादनमा आर्धाररि अनदुान ५०,००० २०७७/०७८ दउेिाङ्खानी आर्व र्वग-ु२  

१३. कार्िसतपादनमा आर्धाररि अनदुान ५०,००० २०७७/०७८ ढुङ्गेश्वरी आर्व र्वग-ु४  

१४. कार्िसतपादनमा आर्धाररि अनदुान ५०,००० २०७७/०७८ दवेीटार आर्व र्वग-ु५  

१५. कार्िसतपादनमा आर्धाररि अनदुान ५०,००० २०७७/०७८ दउेढुङ्गा आर्व र्वग-ु७  

१६. कार्िसतपादनमा आर्धाररि अनदुान ५०,००० २०७८/०७९ र्िङ्वा आर्व र्वग-ु४  

१७. कार्िसतपादनमा आर्धाररि अनदुान ५०,००० २०७८/०७९ बिुुङखानी आर्व र्वग-ु३  

१८. कार्िसतपादनमा आर्धाररि अनदुान ५०,००० २०७८/०७९ र्चकुि निान नमनुा आर्व र्वग-ु५  

१९. कार्िसतपादनमा आर्धाररि अनदुान ५०,००० २०७८/०७९ र्हमखण्डे भवुनेश्वरी आर्व र्वग-ु५  

२०. कार्िसतपादनमा आर्धाररि अनदुान ५०,००० २०७८/०७९ मानेडाँडा आर्व र्वग-ु६  

 

घ)   शासकीर् प्रर्िर्ामा सशुासन, पारदर्शििा र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिाको बोर्ध गराउन सर्कर्ो भने मात्र ैजनर्वश्वास आजिन भई 

शासकीर् पद्धर्ि र र्वकासात्मक गर्िर्वर्र्धहरुमा र्दगोपना आउन सक्दछ । अिः र्स गाउँपार्िकािे र्वद्यािर्बाट सञ्चार्िि 

गर्िर्वर्र्धहरुमा सशुासन ििा पारदर्शििा कार्म गरी गणुथिरीर् र्शिा र्वकासका िार्ग हरेक र्वद्यािर्िाई सामार्जक परीिण, 

िेखापरीिण, साविजर्नक सनुवुाइ जथिा सशुासनका औजारहरुको कार्ािन्वर्न गराउन ेर सोको कार्ािन्वर्न गरे नगरेको सतबन्र्धमा 
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र्नरीिण अनगुमन गने गररएको छ । र्र्ि हुदँाहुदँ ैपर्न कर्िपर् र्वद्यािर्का प्रर्धानाध्र्ापक र पदार्र्धकारीहरुको सजगिाको अभाव, 

िापारबाही र कार्ििम कार्ािन्वर्नको प्रर्िर्ा र्मिाउन नसक्ने जथिा समथर्ाको कारण अत्र्न्िै िोरै  मात्रामा िेखापरीिणको 

प्रर्िवेदनमा बेरुज ु समेि दरे्खएको अवथिा छ । शरै्िकसत्र २०७८/०७९ को िेखापरीिण प्रर्िवेदनमा दरे्खएको बेरुज ु र्ववरण 

दहेार्बमोर्जम रहकेो छः 

िार्िका न.ं-२० 

िेखापरीिणको अर्न्िम प्रर्िवेदनमा उर्ल्िर्खि बेरुज ुर्ववरण 

ि.सं. बेरुज ुशीषिक र्वद्यािर्को नाम र ठेगाना बेरुज ुरकम कैर्र्र्ि 

१.  

 

 

 

 

पाठ् र्पथुिक बापिको रकम 

ठाडीदउेिाङ आर्व र्वग-ु१  १०७५२  

 

 

संघीर् सर्ञ्चि कोषमा 

दार्खिा गनुिपन े

२. गौरीशंकर मार्व र्वग-ु१ १४५८५ 

३. शार्न्ि आदशि मार्व र्वग-ु४ ५०९३ 

४. नारार्णी प्रार्व र्वग-ु४ १३६२ 

५. कैिेश्वरी प्रार्व र्वग-ु५ ५६१३ 

६. गौरीशंकर मार्व र्वग-ु७ ३८३१३ 

७. ितप ूमार्व र्वग-ु६ ८८२३ 

८. ढुङ्गेश्वरी प्रार्व र्वग-ु४ २४२८ 

 जतमा  ८६९६९  

 

ङ)     प्रर्धानाध्र्ापकहरुको बैठक सतबन्र्धमा 

गाउँपार्िकाको कार्ाििर्थिरमा भए गरेका र्नणिर्हरु ििा संघ र प्रदशेबाट प्राप्त कार्ििम र पररपत्र ििा र्नदशेनहरुको प्रसार गन े

प्रर्ोजनािि र्वद्यािर्का प्रर्धानाध्र्ापहरुको बैठक प्रार्जसो मार्सकरुपमा न ैबोिाइन ेगररएको र्िर्ो । र्वकट र सडकको अथिव्र्थििाको 

अवथिाको बाबजदु पर्न कररब ९० प्रर्िशिको हाराहारीमा प्रर्धानाध्र्ापकहरुको उपर्थिर्ि भई दहेार्का र्वषर्मा छिर्ि, अन्िर्िि र्ा र 

अनभुवको आदानप्रदान हुने गररएको र्िर्ोः  

 र्वद्यािहरुको IEMIS अद्यावर्र्धक गन ेसतबन्र्धमा । 

 र्शिकहरुिाई र्वद्यािर्मा र्नर्र्मि उपर्थिि गराउने ििा प्रभावकारी पररचािन । 

 र्वद्यािीको र्सकाइ उपिर्ब्र्ध वरृ्द्ध । 

 र्वद्यािर् प्रशासन सञ्चािनको अनभुव आदानप्रदान । 

 र्शिकको िमिा र्वकास र पनुिािजकीकरण । 

 करार र्शिक र्नर्रु्ि र र्शिक सरुवासतबन्र्धी समथर्ाहरु । 

 र्वद्यािर् सञ्चािनको िममा आइपने साझा प्रकृर्िका समथर्ाहरुको सतबन्र्धमा छिर्ि र समार्धानको खोजी । 
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 गाउँपार्िकाका शरै्िक कार्ििमहरुको अर्भमखुीकरण । 

 गाउँपार्िकाथिरमा भए गरेका शरै्िक र्नणिर्हरुको प्रसार । 

 संघ र प्रदशेथिरबाट प्राप्त कार्ििमहरुको अर्भमखुीकरण । 

 संघ र प्रदशेथिरको र्नदशेन, पररपत्र र सचूनाहरुको प्रसार िगार्ि । 

च) अङ्गे्रजी, गर्णि र र्वज्ञान र्वषर् र्शिणका िार्ग र्शिण सहर्ोग अनदुान  

 र्वद्यािर्हरुमा र्वद्यमान र्वषर्गि ििा िहगि र्शिकहरुको अभाव परू्ििका िार्ग संघीर् सरकारबाट र्स गाउँपार्िकािाई 

आ.व. २०७८/०७९ मा अङ्गे्रजी, गर्णि र र्वज्ञान र्वषर् र्शिणका िार्ग र्शिण सहर्ोग अनदुान उपिब्र्ध भएकोमा दहेार्बमोर्जम 

कार्ािन्वर्न गररएको छः 

िार्िका न.ं-२१ 

अङ्गे्रजी, गर्णि र र्वज्ञान र्वषर् र्शिणका िार्ग र्शिण सहर्ोग अनदुान 

ि.सं. अनदुान प्राप्त र्वद्यािर् अनदुान कोटा प्राप्त रकम रु. िह कैर्र्र्ि 

 दवेर्िङ्गेश्वर मार्व र्वग-ु२ १ ४३१८३३ माध्र्र्मक र्हमािर् मार्व र्वग-ु५ मा 

मङ्र्सरमा अनदुानमा कार्ािरि 

र्शिक ररि भएकोमा  पटक 

पटक र्वज्ञापन गदाि पर्न 

अध्र्ापन अनमुर्ि प्राप्त 

र्शिकको अभावका कारण 

मङ्र्सरदरे्ख असारसतम 

अनदुान कार्ािन्वर्न गनि 

नसकेको 

 शारदा मार्व र्वग-ु३ १ ४३१८३३ माध्र्र्मक 

 र्चत्र ेमार्व र्वग-ु४ १ ४३१८३३ माध्र्र्मक 

 र्हमािर् मार्व र्वग-ु५ १ ४३१८३३ माध्र्र्मक 

 ितप ुमार्व र्वग-ु६ १ ४३१८३३ माध्र्र्मक 

 गौरीशंकर मार्व र्वग-ु७ १ ४३१८३३ माध्र्र्मक 

जतमा ६ २५९१०००   

मार्ि िार्िकामा उर्ल्िर्खि बमोर्जमको अनदुान प्राप्त हुदँा र्शिकको चरम अभाव खेर्परहकेा र्वद्यािर्हरुको िार्ग र्नकै नै सखुद 

कुरा हो । र्द्यर्प कार्ािन्वर्नको िममा अध्र्ापन अनमुर्ि प्राप्त र्शिकको पहुचँ हुन नसकी कार्ििमको कार्ािन्वर्नमा र्ढिाइ हुन गएको र 

कर्िपर् र्वद्यािर्िे र्बना अध्र्ापन अनमुर्ि पत्र न ैर्शिकहरुको र्नर्रु्ि गरी कार्ििमको कार्ािन्वर्न गरेको पाइएको छ । 

छ) संघीर् सरकारबाट प्राप्त सशिि अनदुान कार्ििम र राष्ट्रपर्ि शरै्िक सरु्धार कार्ििम समेिमा गरी हाि दहेार्बमोर्जमका 

र्वद्यािर्हरुमा र्वज्ञान प्रर्ोगशािा, पथुिकािर् र ICT Lab को सरु्वर्धा पगुेको छः 

िार्िका न.ं-२२ 

र्वज्ञान प्रर्ोगशािा कार्ििम प्राप्त र्वद्यािर्हरुको र्ववरण 

ि.सं. र्वद्यािर्को नाम प्राप्त कार्ििम आ.व. कैर्र्र्ि 

१. र्चत्रे मार्व र्वगु-४ र्वज्ञान प्रर्ोगशािा २०७५/०७६  

२. शार्न्ि आदशि मार्व र्वगु-४ र्वज्ञान प्रर्ोगशािा २०७६/०७७  

३. देवर्िङ्गेश्वर मार्व र्वगु-२ र्वज्ञान प्रर्ोगशािा २०७७/०७८  

४. गौरीशङ्कर मार्व र्वगु-१ र्वज्ञान प्रर्ोगशािा २०७८/०७९  



17 

 

 

िार्िका न.ं-२३ 

पथुिकािर् व्र्वथिापन कार्ििम प्राप्त र्वद्यािर्हरुको र्ववरण 

ि.सं. र्वद्यािर्को नाम प्राप्त कार्ििम आ.व. कैर्र्र्ि 

१. गौरीशङ्कर मार्व र्वग-ु१ पथुिकािर् व्र्वथिापन २०७४/०७५  

२. र्चत्र ेमार्व र्वग-ु४ पथुिकािर् व्र्वथिापन २०७४/०७५  

३. र्हमािर् मार्व र्वग-ु८ पथुिकािर् व्र्वथिापन २०७५/०७६  

४. र्हमािर् मार्व र्वग-ु५ पथुिकािर् व्र्वथिापन २०७६/०७७  

५. गौरीशङकर मार्व र्वग-ु७ पथुिकािर् व्र्वथिापन २०७७/०७८  

६. दवेर्िङ्गेश्वर मार्व र्वग-ु२ पथुिकािर् व्र्वथिापन २०७८/०७९  

 

िार्िका न.ं-२४ 

ICT व्र्वथिापन कार्ििम प्राप्त र्वद्यािर्हरुको र्ववरण 

ि.सं. र्वद्यािर्को नाम प्राप्त कार्ििम आ.व. कैर्र्र्ि 

१. शार्न्ि आदशि मार्व र्वग-ु४ ICT व्र्वथिापन  २०७५/०७६ संघीर् सरकारको ससिि अनदुान मार्ि ि 

प्राप्त भएको । 
२. दवेर्िङ्गेश्वर मार्व र्वग-ु२ ICT व्र्वथिापन  २०७६/०७७ 

३. शारदा मार्व र्वग-ु३ ICT व्र्वथिापन  २०७७/०७८ 

४. गौरीशंकर मार्व  र्वग-ु१ ICT व्र्वथिापन  २०७७/०७८  

 

 

राष्ट्रपर्ि शरै्िक सरु्धार कार्ििम मार्ि ि 

प्राप्त भएको । 

५. र्चत्र ेमार्व र्वग-ु४ ICT व्र्वथिापन  २०७७/०७८ 

६. र्हमािर् मार्व र्वग-ु५ ICT व्र्वथिापन  २०७७/०७८ 

७. दवेीटार आर्व र्वग-ु५ ICT व्र्वथिापन  २०७७/०७८ 

८. र्हमािीदवेी आर्व र्वग-ु५ ICT व्र्वथिापन  २०७७/०७८ 

९. ितप ूमार्व र्वग-ु६ ICT व्र्वथिापन  २०७७/०७८ 

१०. र्हमािर् मार्व र्वग-ु८ ICT व्र्वथिापन  २०७७/०७८ 

११. नारार्णी आर्व र्वग-ु४ ICT व्र्वथिापन २०७८/०७९ संघीर् सरकारको ससिि अनदुान मार्ि ि 

प्राप्त भएको 

१२. कार्िन्चोक मार्व र्वग-ु८ 
र्वद्यािर्मा IT Lab थिापना, सदुृढीकरण 

एवम ्Digital Library  

२०७८/०७९ राष्ट्रपर्ि शरै्िक सरु्धार कार्ििम मार्ि ि 

प्राप्त भएको । 

१४. गौरीशंकर मार्व र्वग-ु१ र्वद्यािर्मा IT Lab थिापना, सदुृढीकरण 

एवम ्Digital Library  

२०७८/०७९ राष्ट्रपर्ि शैर्िक सरु्धार कार्ििम मार्ि ि 

प्राप्त भएको  
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१५. गौरीशंकर मार्व र्वग-ु७ र्वद्यािर्मा IT Lab थिापना, सदुृढीकरण 

एवम ्Digital Library  

२०७८/०७९ राष्ट्रपर्ि शैर्िक सरु्धार कार्ििम मार्ि ि 

प्राप्त भएको  

१६.  दवेर्िङ्गेश्वर मार्व र्वग-ु२ र्वद्यािर्मा IT Lab थिापना, सदुृढीकरण 

एवम ्Digital Library  

२०७८/०७९ राष्ट्रपर्ि शैर्िक सरु्धार कार्ििम मार्ि ि 

प्राप्त भएको  

१७.  शारदा मार्व र्वग-ु३ र्वद्यािर्मा IT Lab थिापना, सदुृढीकरण 

एवम ्Digital Library  

२०७८/०७९ राष्ट्रपर्ि शैर्िक सरु्धार कार्ििम मार्ि ि 

प्राप्त भएको  

१८. शार्न्ि आदशि मार्व र्वग-ु४ र्वद्यािर्मा IT Lab थिापना, सदुृढीकरण 

एवम ्Digital Library  

२०७८/०७९ राष्ट्रपर्ि शैर्िक सरु्धार कार्ििम मार्ि ि 

प्राप्त भएको  

 

ज)  र्शिकको समर्ावर्र्ध (Teacher Time on Task-TST) सरु्धार कार्ििम 

 र्वद्यािर्मा र्शिकको समर्ावर्र्ध  सरु्धार गरी शैर्िक गणुथिर वरृ्द्ध गने िक्ष्र्कासाि आ.व. २०७५/०७६ मा ५ वटा, आ.व. 

२०७६/०७७ मा ५ वटा आ.व. २०७७/०७८ मा २३ वटा गरी गाउँपार्िकाका ३८ वटामध्र्े ३३ वटा र्वद्यािर्हरुमा र्शिकको 

समर्ावर्र्ध सरु्धार कार्ििम िाग ु गररएको भएिापर्न र्सको प्रभावकारी कार्ािन्वर्नमा अर्र्धकांश र्शिक ििा प्रर्धानाध्र्ापकहरुबाट 

अपरे्िि प्रर्त्न हुन नससकेकोिे आ.व. २०७८/०७९ मा र्स कार्ििमिाई र्नरन्िरिा र्दन सर्कएन । अिः र्स कार्ििमको प्रभावकारी 

कार्ािन्वर्नका िार्ग गाउँपार्िका, वडा र्शिा सर्मर्ि र र्वद्यािर् व्र्वथिापन सर्मर्िबाट र्नर्र्मि अनगुमन गनुिपने र 

प्रर्धानाध्र्ापकहरुसँग कार्िसतपादन सतझौिा गरेर मात्र कार्ािन्वर् गनुिपने दरे्खन्छ । 

झ) र्वद्यािर् सपुररवेिण ििा र्शिकको पशेागि सहर्ोगको र्थिर्ि  

गाउँपार्िकार्भत्रका र्वद्यािर्हरुमा कार्िरि र्शिकहरुको शिैर्णक समथर्ाहरुको पर्हचान गरी समार्धानका िार्ग सिम बनाउन, 

र्ोजनाबद्ध र्शिण गनि, पररवर्ििि सन्दभिअनसुार र्शिण गने िमिाको र्वकास गनि ििा र्वश्व पररवेशमा र्वकास भएका नवीनिम ्

प्रर्वर्र्धिाई र्शिणर्सकाइमा प्रर्ोग गरी र्शिामार्िको समदुार्को िगानीिाई अििपणूि बनाउन सघाउन ेउदशे्र्िे र्वगि केही वषिअर्घदरे्ख 

नै थिानीर् िहथिरमा र्वषर्गि र्शिक िार्िमहरुको आर्ोजना ििा र्वद्यािर् सरु्धार र्ोजना र्नमािण र शैर्िक सचूना व्र्वथिापन 

सतबन्र्धी िार्िमहरु समिे प्रदान गदै आएकोमा र्वश्व-आिान्ि कोरोना महामारीिे राष्ट्र र मानव जीवनका सवािङ्गीण पिसँगै र्शिा 

प्रणािीिाई पर्न नराम्रोसँग गाँजेपर्छ र्शिकको िमिा र्वकास िगार्िका कार्ििमहरु सञ्चािन हुन सकेको छैन । र्द्यर्प अब कोर्भड-

१९ को प्रभाव कम हुदँ ै गएकोमा दशेको र्शिा प्रणािी सहज भएसगँै र्वद्यािर् प्रशासन, र्वषर्गि र्शिण, शैिर्णक र्ोजना र्नमािण, 

र्शिणर्सकाइमा नवप्रवििन िगार्िका पिहरुमा सामर्र्क रुपमा िार्िम ििा प्रर्शिणहरु र्दनपुने हुन्छ । 

ञ)  बाि र्वकास केन्रको अवथिा 

र्वद्यािर् जाने बानीको र्वकास गने ध्र्ेर्कासाि कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइएका बाि र्वकास केन्रहरुको सन्दभिमा र्स गाउँपार्िकाका 

३७ वटा सामदुार्र्क र्वद्यािर्हरुमध्रे् ३० वटामा र्वद्यािर्मा आर्धाररि बािर्वकास केन्रहरु रहकेा छन ् भने गाउँपार्िकािे िप 

पाँचओटा र्वद्यािर्हरुमा पार्िकाको स्रोिबाट ििब-भत्ता बहेोन ेगरी दरबन्दीको र्सजिना गरी जतमा ३५ वटा र्वद्यािर्हरुमा बािर्वकास 

केन्रको पहुचँ पगुकेो अवथिा छ । र्द्यर्प अझ ै३ वटा सामदुार्र्क र्वद्यािर्हरुमा बािर्वकास िहका बािबार्िकाहरु भनाि हुन आउने 

गरेको पाइए िापर्न कुनै पर्न प्रकारको बाि र्वकासको कोटा र्वहीन अवथिा रहकेो छ भन ेसमदुार्मा आर्धाररि चारवटा बाि र्वकास 

केन्रहरु सञ्चािनमा रहकेा छन ्। सािै समदुार्थिरमा पार्िकाबाट खचि बेहोने गरी १ वटा बाि र्वकास केन्र पर्न सञ्चािन रहकेो छ । 
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िार्िका न.ं-२५ 

समदुार्मा आर्धाररि बाि र्वकास केन्र 

ि.सं. बाि र्वकास केन्रको नाम ठेगाना कैर्र्र्ि 

१. र्शवर्िङ्गेश्वर बाि र्वकास केन्र र्वग-ु२  

२. सेिीदवेी बाि र्वकास केन्र र्वग-ु२  

३. ग्रामीण सामदुार्र्क थवाथथ्र् बाि र्वकास केन्र र्वग-ु३  

४. िामीचाँग ुबाि र्वकास केन्र र्वग-ु८ हाि कार्िन्चोक आर्व र्वग-ु८ 

सँगै सञ्चािन भइरहकेो छ । 

 

िार्िका न.ं-२६ 

गाउँपार्िकाको स्रोिबाट सञ्चािन गररएको बाि र्वकास केन्र 

ि.सं

. 

बाि र्वकास केन्र/सञ्चािन 

रहकेो र्वद्यािर्को नाम  

ठेगाना कैर्र्र्ि 

१. र्चकुि निान नमनुा आर्व र्वग-ु५  

२. र्हमखण्डे भवुनेश्वरी आर्व र्वग-ु५  

३. दवेीटार मार्व र्वग-ु५  

४. मानेडाँडा आर्व र्वग-ु५  

५. िुइकेप बाि र्वकास केन्र र्वग-ु८ समदुार्थिरमा सञ्चािन 

  र्वद्यािर् सरु्धार र्ोजना र्नमािण/सामार्जक परीिणको अवथिा  

बािबार्िकाको भर्वष्ट्र् र्नमािणसँग प्रत्र्ि सतबन्र्ध रहन े र्शिा प्रणािीिाई सदुृढ गरी बािबार्िकाको प्रभावकारी र्सकाइिाई 

सरु्नर्िि गनिका र्नर्ति र्शिणर्सकाइका र्िर्ाकिापहरु व्र्वर्थििरुपमा सञ्चािन गनुिपन े हुन्छ र सोको िार्ग हरेक र्वद्यािर्िे 

अर्नवार्िरुपमा र्वद्यािर् सरु्धार र्ोजना (SIP) र्नमािण गरी कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । अिः र्स गाउँपार्िकाअन्िगििका सबै र्वद्यािर्हरुिे 

र्वद्यािर् सरु्धार र्ोजना र्नमािण गरी गाउँपार्िकाको र्शिा शाखामा पेस गने गरेका पर्न छन ्। र्द्यर्प र्वद्यािर् सरु्धार र्ोजनािे सतबर्न्र्धि 

र्वद्यािर्हरुको वाथिर्वक समथर्ाहरु अपेर्ििरुपमा सतबोर्धन नगरेको, दरूदृर्ि, उदशे्र् र र्िर्ाकिापहरुको िादात्तर्िा नर्मिेको जथिा 

समथर्ाहरु दरे्खएपर्छ र्वगकुा र्वद्यािर्सतबद्ध सरोकारवािाहरुमा र्वद्यािर् सरु्धार र्ोजना र्नमािण र्सपको अभाव दखेी थिानीर् 

गैरसरकारी संथिा (टुकी र्सर्वन) को आर्ििक सहर्ोगमा वडा नं. ४ दरे्ख ८ सतमका र्वद्यािर्हरुका प्रर्धानाध्र्ापक र र्वव्र्स 

पदार्र्धकारीहरुिाई सतबर्न्र्धि वडाथिरम ैगएर गाउँपार्िकाको िर्ि बाट र्वद्यािर् सरु्धार र्ोजना र्नमािण कार्िशािाको आर्ोजना गररएकोमा 

कोर्भड-१९ को प्रभावसँगै बाँकी वडाहरुमा प्रवेश हुनै नपाई िमिा र्वकासका कार्ििमहरु थिगन गनुि परेको िीिो र्िािि समेि रहकेो छ । 

र्द्यर्प अब पररर्थिर्ि िमशः सहज हुदँ ै गएकोिे बाँकी सतपणूि र्वद्यािर्हरुका सरोकारवािाहरुको र्नर्ति िमिा र्वकास कार्ििम 

सञ्चािन गररन ेछ । 
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ट)  कोर्भड - १९ का कारण उत्पन्न पररर्थिर्िमा र्सकाइ सहजीकरणका िार्ग भएका कार्ििम ििा प्रर्ासहरु 

वििमानमा र्सङ्गो र्वश्विे सामना गरररहकेो भर्ावह महामारी कोर्भड-१९ िे दशेको परैू र्शिा प्रणािी िगार्िका र्वगकुा 

बािबार्िकाको र्वद्यािर् र्सकाइमा पारेको अनपेर्िि र अििुनीर् िर्ििाई न्र्नूीकरण गद ै बािबार्िकामा पठन संथकार कार्म 

गररराख्न सर्कर्ोस ्भन्न ेध्रे्र्कासाि शैर्िक सत्र, २०७७  मा दहेार्बमोर्जमका प्रर्ासहरु गररएको र्िर्ोः 

 पार्िका, र्जल्िा र प्रदशे बार्हर घर भई पार्िकार्भत्रका र्वद्यािर्हरुमा कार्िरि र्शिकहरुिाई सतबर्न्र्धि र्वद्यािर्मा 

र्झकाई कोर्भड परीिणको व्र्वथिा गररएको । 

 र्जल्िा र्शिा र्वकास ििा समन्वर् इकाइसँगको समन्वर् र र्जल्िा कोर्भड संकट व्र्वथिापन सर्मर्िबाट र्वद्यािर् 

सञ्चािन सतबन्र्धमा भए गरेका र्नणिर्हरु समेििाई हृदर्ङ्गम ् गद ै समदुार् र र्वद्यािर्थिरमा वैकर्ल्पक शैिर्णक 

र्ोजनाहरुको र्नमािण र कार्ािन्वर्न । 

 भौगोर्िक र्वकटिा, प्रर्वर्र्धको अभाव, अर्भभावकको समर्िगि चेिनाको थिर, र्वद्यािर्को िमिा र र्शिक ििा 

प्रर्धानाध्र्ापकहरुको दििा र िदारुकिा समेिको आर्धारमा समदुार्थिरमा र्शिणर्सकाइ, र्वद्यािी र्िर्ाकिाप र्नर्धािरण, 

र्विरण, परीिण र पषृ्ठपोषण प्रदान, र्ोनिाइन र्सकाइ, र्शफ्टगि र्सकाइ आर्द । 

 पार्िकाबाट र्वद्यािर्हरुिाई आवश्र्क पन ेथवाथथ्र् सामग्री र थवअध्र्र्न सामग्रीको र्विरण । 

 पार्िकाबाट वैकर्ल्पक र्सकाइको अनगुमन र पषृ्ठपोषण िगार्िका कार्िहरु । 

ठ)  र्वद्यािी मलू्र्ाङ्कन 

र्वद्यािीको किोन्नर्िका िार्ग वार्षिक रुपमा गररने र्नणिर्ात्मक मलू्र्ाङ्कनको अिावा उनीहरुको र्सकाइको िममा भए गरेका 

कर्म कमजोरीहरु पत्ता िगाई ित्कािै सरु्धार गरी व्र्वहारमा पररवििन ल्र्ाउनका र्नर्ति र्वर्भन्न त्रमैार्सक परीिाहरु, किा कार्ि, गहृकार्ि र 

पररर्ोजना कार्िहरु सञ्चािन गने गररन्छ । र्द्यर्प सबैजसो र्वद्यािर्हरुमा पररर्ोजना कार्िहरुमा र्धेरै जोड र्दइएको पाइदँनै । सािै 

बािबार्िकाको र्सकाइको र्नरन्िररुपमा मलू्र्ाङ्कन गरी सोको अर्भिेखीकरण गने पद्धर्िको समिे र्वकास गनुिपने दरे्खन्छ र्वद्यािी 

मलू्र्ाङ्कनिाई व्र्वर्थिि गनिका र्नर्ति पार्िकाथिरमा र्शिकहरुको र्वषर्गि समहू बनाई सहकार्ि गने वािावरण गाउँ र्शिा शाखािे 

र्नमािण गरेको छ भने गाउँपार्िकाबाट मलू्र्ाङ्कन प्रणािीिाई व्र्वर्थिि गनिका र्नर्ति बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा र्वद्यािर्थिरीर् 

आवर्र्धक परीिा सञ्चािन ििा व्र्वथिापन र्नःशलु्क रुपमा सतप्नन भई र्वद्यािी मलू्र्ाङ्कन प्रर्िर्ा अगार्ड बढेको छ । 

ड)   छात्रवरृ्ि र्विरण 

प्रत्रे्क नागररकको आर्धारभिू िहसतमको र्शिामा पहुचँ सरु्नर्िििाका िार्ग वििमान संर्वर्धानमा उि िहसतमको र्शिािाई 

अर्नवार्ि ििा र्नशलु्क हुन ेव्र्थिािाई हार्सि गनि सघाउन परु्गर्ोस ्भन्न ेहिेुिे र्स गाउँपार्िकामा संघीर् सरकारबाट दहेार्बमोर्जमका 

छात्रवरृ्त्तहरु उपिब्र्ध हुने गरेको छः 

 किा १-८ को सतपणूि छात्रा छात्रवरृ्त्तः प्रत्रे्क छात्राका िार्ग जनही रु.४०० का दरिे । 

 दर्िि छात्रवरृ्त्तः प्रत्रे्क दर्िि छात्रछात्राका िार्ग जनही रु.४०० का दरिे । 

 सीमान्िकृि छात्रवरृ्त्तः प्रत्रे्क िामी समदुार्का छात्रछात्राका िार्ग जनही रु. ५०० का दरिे । 

 अपांग छात्रवरृ्त्तः अपांगिाको वगिअनसुार (न्र्नूिम ्घ वगिका िार्ग प्रर्िर्वद्यािी रु. १००० का दरिे । 

उपर्ुिि बमोर्जमको छात्रवरृ्त्त र्विरण गदाि सरकारी स्रोिको अनावश्र्क दोहोन पर्न नहुन े(दोहोरो नपने गरी) र िर्िि र्वद्यािी 

पर्न िाभार्न्वि हुन ेगरी गाउँ र्शिा शाखाबाट दहेार्का कार्िहरु गने गररएको छः 
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 छात्रवरृ्त्त र्विरण सतबन्र्धमा र्वद्यािर्िाई आवश्र्क र्नदशेन । 

 प्रर्धानाध्र्ापकको बैठकमा छात्रवरृ्त्त र्विरणसतबन्र्धी नीर्ि, र्नर्महरुको जानकारी प्रदान । 

 हरेक वषि र्वद्यािर्हरुिे अद्यावर्र्धक गरेको IEMIS अनसुारको र्वद्यािी िथ्र्ाङ्कको अध्र्र्न । 

 दोहोरो नपन ेगरी र्वद्यािर्को खािामा रकम र्नकासा । 

 र्वद्यािर्िे छात्रवरृ्त्त र्विरणको भरपाई र्शिा, र्वुा ििा खिेकुद शाखामा पेस गनुिपने अर्नवार्ििा आर्द । 

ढ)   र्दवा खाजा कार्ििम कार्ािन्वर्न 

र्वद्यािर्मा अध्र्र्नरि बािबार्िकाको थवाथथ्र् सरुिामार्ि मध्र्नजर गद ै र्वगि केही वषिदरे्ख किा ५ सतमिाई िर्िि गरी 

संघीर् सरकारबाट हरेक र्वद्यािीिाई प्रर्िर्दन रु. १५ दरिे वार्षिक १८० र्दनमा हुन आउने रु. २७०० को र्हसाबिे गाउँपार्िकामा प्राप्त 

रकमिाई दहेार्का ढाँचामा कार्ािन्वर्न गन ेगररएको छः 

 र्वद्यािर्िे अर्भवाकसँगको छिर्ि र सहमर्िमा र्वद्यािर्मै खाजा बनाएर खवुाउन सर्कने । 

 र्वद्यािर्मा खाजा बनाएर र्दने जनशर्िको अभाव, व्र्वथिापकीर् समथर्ा हुने र्वद्यािर्हरुमा अर्भभावकिाई न ै

खाजाको रकम उपिब्र्ध गराउने । 

 र्वद्यािर्िे न ैखाजा बनाएर खवुाउँदा खाद्यटोकरी र साप्तार्हक खाजा र्विरण िार्िका र्नमािण गरी सोही बमोर्जम गनुिपन े

व्र्वथिा । 

 र्वद्यािर्िे अर्भभावकिाई रकम उपिब्र्ध गराएमा अर्भभावकिे र्दई पठाएको खाजामा गणुथिर भए नभएको 

अविोकन । 

 जनुसकैु ढाँचामा खाजाको व्र्वथिापन गररए िापर्न पिरु खानािाई पणूिरुपमा र्नषेर्ध गररएको । 

र्स गाउँपार्िकामा आ.व. २०७८/ ७९ का िार्ग प्राप्त र्दवा खाजा कार्ििमबाट प्रारर्तभक बाि र्वकासदरे्ख किा ५ सतमका गरी 

जतमा २५५९ जना बािबार्िकाहरु िाभार्न्वि भएका छन ् । र्दवा खाजा कार्ििमको ममिअनरुुप खाजामा गणुथिरीर्िा कार्म गनिका 

र्नर्ति सतबर्न्र्धि र्वद्यािर्का प्रर्धानाध्र्ापक र र्शिकहरुबाट उर्चि भरू्मका र्नवािह गनुिपने दरे्खन्छ । 

ण) प्रार्वर्र्धक र्शिा 

र्स गाउँपार्िकाअन्िगििका कुन ैपर्न र्वद्यािर्मा प्रार्वकर्धार सञ्चािन रहकेो छैन भन ेर्सटीईर्भटीबाट सतबन्र्धन प्राप्त गरी शरै्िक 

सत्र २०७७ बाट र्सर्भि इर्न्जर्नर्ररङ र्वषर्मा एउटा बहुप्रार्वर्र्धक र्वद्यािर् गाउँपार्िकाको मखु्र् बजार र्संगटीमा सञ्चािन भइरहकेो 

छ, जहाँ हाि पर्हिो ब्र्ाचमा ४७ जना र दोस्रो ब्र्ाचमा १९ जना र्वद्यािीहरु अध्र्र्नरि छन ्। 

ि)      थिानीर् िहिे अन्िररक स्रोि अन्िगिि सञ्चार्िि  कार्ििमहरु ििा  उपिर्ब्र्ध 

बािबार्िकाको र्शिा प्राप्त गन ेमौर्िक हकको प्रार्प्तका सािै थवथि शारीररक र्वकासमा िप सहजिा होस ्भन्न ेहिेुिे आ.व. 

२०७७/०७८ का िार्ग गाउँपार्िकाको आन्िररक स्रोिबाट र्शिा ििा खेिकुदसतबन्र्धी दहेार्बमोर्जमका कार्ििमहरुको व्र्वथिा 

गररएको र्िर्ोः 
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िार्िका न.ं-२७ 

र्वग ुगापाको सभाद्वारा र्वर्नर्ोर्जि शैर्िक कार्ििम कार्ािन्वर्न र्ोजना आ.व. (२०७८/०७९) 

क .सं.  कार्ििम उपशीषिक प्राप्त बजेट 

(रु.मा) 

१. प्र.अ.बैठक व्र्वथिापन २५०००० 

२. किा ८ को परीिा सञ्चािन ििा व्र्वथिापन ३००००० 

३. किा ८ को ग्रेडर्शट पपेर खररद, छपाइ ििा र्विरण ६६००० 

४. शैर्िक कार्िपात्रो र्नमािण १००००० 

५. IEMIS िार्िम १००००० 

६. प्र.अ.हरुको िार्ग ICT िमिा अर्भबरृ्द्ध कार्ििम १००००० 

७. पार्िकाथिरीर् खिेकुद र्वकास सर्मर्ि व्र्वथिापन १००००० 

८. नमनुा प्रश्नपत्र र्नमािण ििा ग्रीड अर्भमखुीकरण १००००० 

९. र्वद्यािर्थिरीर् आवर्र्धक परीिा सञ्चािन ििा व्र्वथिापन ५००००० 

१०. र्वद्यािर् अनगुमन ििा र्नरीिण १५०००० 

११. खेिकुद सहभागी प्रवर्धिन ििा खिे सामग्री व्र्वथिापन ३३४००० 

 

पररच्छेद–५ 

  असि अभ्र्ास, प्रमखु उपिर्ब्र्ध, चनुौिी ििा समार्धानका उपार्हरू 

५.१ असि अभ्र्ास 

शैर्िक िेत्रमा गाउँपार्िकािे गरेका दहेार्का र्िर्ाकिापहरुिाई असि अभ्र्ासको रुपमा र्िन सर्कन्छः 

 र्शिक दरबन्दी कम भएका र्वद्यािर्हरुको िार्ग आन्िररक स्रोिबाट र्शिण सहार्िा अनदुानको व्र्वथिा गररएको 

। 

 र्वद्यािर् सरु्धार र्ोजना र्नमािण सतबन्र्धमा पार्िकािे छुटै्ट ढाँचा र्नमािण गरी वडाथिरमा र्वद्यािर्का 

सरोकारवािाहरुिाई प्रर्शिण प्रदान गररएको । 

 र्वषर्गि र िहगिरुपमा हरेक वषि र्शिकहरुको गाउँपार्िकाथिरमा भेिा गरी शिैर्णक समथर्ाको बारेमा पारथपररक 

अन्िरर्िर्ा गने वािावरणको र्नमािण, सतबर्न्र्धि र्वषर् र िहका र्जल्िाकै प्रर्िष्ठि र्वशेषज्ञहरु र्झकाएर िमिा 

र्वकास कार्ििम सञ्चािन ििा िार्िम प्रदान गने गररएको । 

 हरेक मर्हना र्नर्र्मिरुपमा प्रअ बठैक राखी र्वद्यािर् सञ्चािन र शैर्िक समथर्ाको बारेमा छिर्ि, समार्धानका 

उपार्हरुको खोजी र एकापासमा अनभुवको आदानप्रदान गराउने गरेको । 

 र्वद्यािर्हरुमा ररि हुन ेर्शिक दरबन्दीमा करारमा र्शिक र्नर्रु्ि गदाि बढीभन्दा बढी प्रर्िथपर्धाित्मक बनाई ‘हाम्रो 

होइन राम्रो मान्छे’ िाई र्नर्रु्िका िार्ग र्सर्ाररस गने संथकारको र्वकास गरेको । 

 संघीर्, प्रादरे्शक ििा गाउँपार्िकाथिरीर् शरै्िक कार्ििमहरुको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न भए नभएको सतबन्र्धमा 

अनगुमन मलू्र्ाङ्कन गरी सरु्धारात्मक सझुावहरु प्रदान गन ेगररएको  । 

 र्वद्यािर् र्नरीिण गदाि व्र्वथिापकीर् र प्रशार्नक पिको र्नरीिणको अिावा किाकोठामा प्रवेश गरी 

बािबार्िकासँग अन्िरर्िर्ा गरी प्रोत्साहन ििा प्रेरणा प्रदान गन ेगररएको  । 
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 र्वद्यािर् भवनको पनुःसंरचना, शौचािनर् र्नमािण, र्वद्यािर्को घरेाबार र र्वद्यािर् सरु्धार र्ोजना र्नमािण 

िगार्िका कार्िमा थिानीर् िेत्रमा कार्िरि गैरसरकारी संथिा टुकी र्सर्वनसँग सहकार्ि गरेको । 

५.२ समग्र कार्ििमका प्रमखु उपिर्ब्र्धहरू 

गाउपार्िकार्भत्र सञ्चािन गररएका समग्र कार्ििमहरुको प्रमखु उपिर्ब्र्धिाई दहेार्बमोर्जम उल्िेख गनि सर्कन्छः 

 र्वद्यािर् भवन पनुःसंरर्चि हुदँा पर्ािप्त मात्रामा किाकोठाको र्नमािण भई किा सञ्चािन गनि सहज भएको । 

 शौचािर् र्नमािणको कार्ििे र्वद्यािर् वािावरणिाई थवथि, सर्ा र सगु्घररिो राख्ने कार्िमा सघाउ पगुकेो । 

 र्वद्यािर्मा घरेाबार र्नमािण हुदँा बािबार्िकाका िार्ग सरुर्िि र शान्ि वािावरणको र्नमािण भएको । 

 र्दवा खाजाको व्र्वथिािे गदाि बािबार्िकाको थवाथथ्र् अवथिामा सरु्धार हुनकुा सािै र्वद्यािर्मा बािबार्िकाको भनाि, 

उपर्थिर्ि र र्टकाउ दर वरृ्द्ध भएको । 

 थर्ार्नटरी प्र्ाडको व्र्वथिािे र्वद्यािर्का र्कशोरीहरुिे मर्हनावारीको समथर्ािाई सहजढगंबाट व्र्वथिापन गनि सर्ि 

भएको । 

 संघीर् र प्रादरे्शक सरकारबाट न्र्नू ििा शनू्र् दरबन्दी भएका र्वद्यािर्हरुका िार्ग र्शिण सहार्िा अनदुान प्राप्त हुदँा 

र्शिकको चरम अभाव खरे्परहकेा र्वद्यािर्हरुिाई केही हदसतम भए पर्न राहि र्मिेको । 

 पथुिकािर् व्र्वथिापन, र्वज्ञान प्रर्ोगशािा र सचूना प्रर्वर्र्ध िगार्िका कार्ििमहरुको कार्ािन्वर्नबाट र्वद्यािर्हरु शिैर्णक 

स्रोि सतपन्न भई उपर्िु र्सकाइमतै्री वािावरण र्नमािण हुनकुा सािै कार्ििम प्राप्त र्वद्यािर्हरुिाई आफ्ना बािबार्िकाको 

र्शिणर्सकाइिाई नवप्रवििनात्मक बनाउन ेअवसर र्मिेको । 

 र्शिणसकाइमा समर्ावर्र्ध सरु्धार र्ोजनाको कार्ािन्वर्नबाट र्शिकहरुिाई समर्बद्ध गराउन मनोवजै्ञार्नक दबाब र्सजिना 

भएको । 

 र्वर्भन्न शीषिकमा प्राप्त छात्रवरृ्त्तिे बािबार्िकािाई र्सकाइमा थवपे्रररि हुन िप प्रोत्साहन र्मिेको । 

 कोर्भड-१९ बाट र्सर्जिि जर्टि पररर्थिर्िमा थवअध्र्र्नको सामग्रीको व्र्वथिा ििा वैकर्ल्पक र्सकाइ र्िर्ािापहरुको 

सञ्चािन िगार्िका कार्िमा केही हदसतम राहि र्मिेको । 

 गाउँपािकाबाट र्वर्नर्ोर्जि िमिा र्वकासका कार्ििमहरुको सञ्चािनबाट र्शिकहरुमा आत्मर्वश्वासको बढोत्तरी भएको । 

 र्वद्यािर् सरु्धार र्ोजना र्नमािणसतबन्र्धी प्रर्शिणिे गदाि र्वद्यािर्हरुिे ‘राम्रो होइन, हाम्रो र्वद्यािर् सरु्धार र्ोजना’ र्नमािण गनि 

सक्ने गरी िमिा र्वकास भएको । 

 खेिकुदसतबन्र्धी कार्ििमहरुको कार्ािन्वर्निे पार्िकार्भत्रका खिे प्रर्िभाहरुको पर्हचान गरी र्वकासको र्ोजना र्नमािण गनि 

पषृ्ठपोषण प्राप्त भएको । 

 पार्िकार्भत्र र्वकास गररएका खिेाडीहरुिाई र्जल्िाका अन्र् र्छमेकी पार्िकाका खेिाडीहरुसँग पर्न प्रर्िथपर्धाि गन ेअवसर 

र्मल्नकुा सािै खेिाडीहरुमा िप अर्भप्ररेणा प्राप्त भएको । 

 थिानीर् खिेपे्रमीहरुिाई खेिकुदसतबन्र्धी क्िबहरुको थिापना र र्वकास गनि पे्ररणा र्मिेको  आर्द । 

५.३  चनुौिी ििा समार्धानका िार्ग गररनपुन ेप्रर्ासहरू 

गाउँपार्िकाका समग्र शैर्िक कार्ििमहरुको कार्ािन्वर्नमा दरे्खएका चनुौिी ििा िी चनुौिीहरुिाई सही ढगंाबाट सतबोर्धन गद ै

शैर्िक सशुासन सर्हिको गणुथिरीर् र्शिाको सरु्नर्िििाका िार्ग अवितबन गनुिपने उपार्हरुिाई दहेार्बमोर्जम उल्िेख गनि सर्कन्छः 
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 चनुौिी 

  राजनीर्िक थवािि र शरै्िक गणुथिरका बीच िादात्तर्िा कार्म गनुि । 

 कोर्भड महामारीको सन्त्रास र बािबार्िकाको र्शिा प्राप्त गने अर्र्धकारबीच सन्िुिन कार्म गद ै र्शिा प्रणािीिाई 

संघीर् शासन व्र्वथिाको ममिबमोर्जम अर्घ बढाउन ु। 

 थिानीर्रुपमा गर्ठि र्शिक महासंघिाई आफ्नो र्वशदु्ध पेसागि हकर्हि र शैर्िक गणुथिर सरु्धारका सतबन्र्धमा 

रचनात्मक प्रर्ासहरु गने कार्िमा मात्रै सीर्मि बनाउन ु। 

 र्जल्िाकै सबैभन्दा कमजोर शैर्िकथिर रहकेो गाउँपार्िकाको शैर्िक र्थिर्ििाई उकाथनका र्नर्ति कार्िरि र्शिकिाई 

पणूिरुपमा अनशुार्सि, पेसाप्रर्ि र्भत्रैदरे्ख थवप्रेररि, इमानदार र कििव्र्र्नष्ठ बनाई हरेक र्वद्यािर्मा उपर्िु 

र्शिणर्सकाइको माहोि ल्र्ाउन ु। 

 र्शिकमा कार्ि संथकार र र्वद्यािीमा पठन संथकारको र्वकास गनुि न ैर्वगकुो िार्ग ठूिो चनुौिी हो । 

 थिार्ी र करार दवैु प्रकृर्िका र्शिकहरुको सरुवा खिुा गररदा र्जल्िाकै दगुिम गाउँपार्िका भएकािे पार्िका बार्हरका 

र्शिकहरु सरुवा हुन े अवसरको खोजी गरररहन ु र त्र्थिा र्शिकहरुमा र्थिररुपमा र्ही पार्िकामा र्टर्कराख्न े

मानर्सकिा नहुन ुन ैशैर्िक थिर सरु्धार नहुनकुो मखु्र् समथर्ा हो । र्ो समथर्ाको र्नकासा कसरी गन ेभन्ने अको चनुौिी 

हो । 

 र्वद्यािर् सरु्धार र्ोजना र्नमािणमा हाि र्वद्यमान ‘हाम्रो होइन, राम्रो र्वद्यािर् सरु्धार र्ोजना’ र्नमािण गने संथकारिाई 

पणूिरुपमा अन्त्र् गद ै ‘राम्रो होइन, हाम्रो र्वद्यािर् सरु्धार र्ोजना’ र्नमािण गरी र्वद्यािर्को वाथिर्वक समथर्ा ििा 

आवश्र्किामा आर्धाररि बनाउन ु। 

 जनप्रर्िर्नर्र्ध र कमिचारीको बीच एउटै साइकिका दईु पाङ्ग्राहरुको जथिै सहकार्ाित्मक र समुर्धरु सतबन्र्ध कार्म गनुि । 

 कोर्भड-१९ िे ल्र्ाएका र्शिणर्सकाइमा नवीनिम ्प्रर्वर्र्धिाई संथिागि गद ै र्वश्वव्र्ापी रुपमा असंख्र् प्रर्वर्र्धहरुको 

उपर्ोग गरी नवप्रवििनात्मक र्शिणर्सकाइको सरु्नर्िि गनुि । 

 

 

 अबको बाटो 

काम गने िममा समथर्ाहरु आउन,ु चनुौिीहरु दखेा पनुि समथर्ा होइनन,् जर्ि-जर्ि काम गद ैअर्घ बर्ढन्छ, समथर्ा र 

चनुौिीहरु पर्न उर्ि नै बढ्द ैजान ेहुन्छ । अिः समथर्ा र चनुौिीिाई समथर्ाको रुपमा नभई अवसरको रुपमा र्िई अर्घ बढ्न ु

नै सर्ििाको मखु्र् कडी हो । अिः र्स गाउँपार्िकाका मार्ि उर्ल्िर्खि र उल्िेख गनि छुर्टएका अन्र् समथर्ाहरु समार्धान 

गद ैसरु्शर्िि र सभ्र् र्वग ुर्नमािणका िार्ग आगामी प्रर्ासहरु दहेार्का पिहरुमा केर्न्रि हुनपुने दरे्खन्छः 

 सविप्रिम कोर्भड महामारीको आगमनसँगै सथुिाएको शैर्िक गर्िर्वर्र्धिाई पवूिविरुपमा ल्र्ाएर बािबार्िकाको 

र्सकाइिाई सहज बनाउनका र्नर्ति ित्कािै जनप्रर्िर्नर्र्ध, र्शिा शाखाका कमिचारी र प्रर्धानाध्र्ापक ििा 

र्शिकहरु समेिको सहभार्गिामा गाउँपार्िकाथिरमा वैकर्ल्पक शिैर्णक रणनीर्िसर्हिको र्ोजना र्नमािण गने र 

सतबर्न्र्धि र्वद्यािर्हरुिे थिानीकरण गरी र्वद्यािर्मा उपिब्र्ध र्शिक, स्रोि, भौर्िक सरु्वर्धा र भौगोर्िक 

अवथिा समिेको आर्धारमा र्ोजना र्नमािण गरी कार्ािन्वर्न गन े। 
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 शैर्िक गणुथिर र सशुासन कार्म गद ैथिानीर् समदुार्को शैर्िक अर्भिाषा परूा गनिका र्नर्ति राजनीर्िक थवािि 

र र्वद्यािर्को र्हिबीच सन्ििुन कार्म गन े। 

 ‘अनशुासन नै र्सकाइको िर्ारी हो’ भन्ने भाष्ट्र्िाई मनन गद ैनिेतृ्व िहबाटै अनशुासनको नमनुाको रुपमा प्रथििु 

हुने । र्शिक अनसुार्सि भर्ो भन ेर्वद्यािी थविः अनशुार्सि हुन्छन ्र र्वद्यािी अनशुार्सि हुन ुभनेको र्सक्नका 

िार्ग िर्ारी हुन ुहो । 

 थिानीर् र्शिक महासंघका गर्िर्वर्र्धहरुिाई र्वशदु्ध पेसागि हक र्हिभन्दा बार्हर जान नर्दन,े र्शिक महासंघको 

एकीकृि ििा सामरू्हक उजाििाई र्वगकुो कमजोर शरै्िक थिर सरु्धानिेर्ि  पररचािन गने । 

 गाउँ र्शिा सर्मर्ििाई सहभार्गिामिूक बनाउने, ऐनमा व्र्वथिा भएबमोर्जमका सदथर्हरु मनोर्नि गरी र्शिा 

सर्मर्ििाई पणूििा प्रदान गने, ऐनमा संशोर्धन गनि आवश्र्क कुराहरु संशोर्धन गनि र्वितब नगने । 

 गैरसरकारी संथिाहरुिे गाउँपार्िकार्भत्रका र्वद्यािर्हरुमा कार्ािन्वर्न गन ेकार्ििमहरु गाउँ र्शिा शाखासँगको 

समन्वर्मा मात्रै िजुिमा गने व्र्वथिा र्मिाउन ेत्र्सो हुदँा शैर्िक कार्ििमहरुमा दोहोरोपनाको समथर्ा नभई िप 

प्रभावकारी बन्दछ । 

 करार र्शिक छनोटको वििमान पद्धर्ििाई र्नरन्िरिा र्दने, सािै करारमा र्नर्िु र्शिक सतबर्न्र्धि र्वद्यािर्मा 

करार गरेर र्नर्िु गररने हुदँा त्र्थिो र्शिक सरुवा हुन नपाइन ेगरी गाउँ र्शिा सर्मर्ििे र्नणिर् गन,े त्र्सो हुदँा िी 

र्शिकहरुमा थिार्ी भई अन्र्त्र नगइन्जेि सोही र्वद्यािर्मा रर्हरहनपुन े कुरा बोर्ध भई कार्ि सतपादनमा िगाव 

बढ्न सक्दछ । 

 शैर्िक कार्ििमहरुको कार्ािन्वर्न गदाि सरोकारवािाहरु सबैसँग पर्ािप्त छिर्ि गने, सहभार्गिामिूक र्नणिर् 

गने, र्वद्यािर्को सवोपरर र्हिमा जोड र्दने, हरेक कामकारबाहीमा पारदर्शििा अपनाउन े। 

 र्शिकहरुको ज्ञानिाई सामर्र्करुपमा अद्यावर्र्धक गनि, शैिर्णक दििाको र्वकास गनि र प्रर्धानाध्र्ापकहरुको 

िमिा र्वकास गनिका र्नर्ति कतिीमा वषिको एकपटक र्वषर्गि र िहगि र्शिकहरुबीच अन्िरर्िर्ा गन े

वािावरण र्मिाउने, िमिा र्वकास िार्िम ििा कार्िशािाहरु सञ्चािन गन े। 

 जनप्रर्िर्नर्र्ध र कमिचारीबीच साइकिको दईु पाङ्ग्राको जथिै समन्वर्ात्मक र सहाकार्ाित्मक सतबन्र्ध कार्म गन े। 
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अनसुचूीः२ 

माध्र्र्मक िहमा कार्िरि र्शिकहरुको ििबभत्ता 

 

 

अनसुचूीः३ 
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त्रैमार्सक 

ििृीर् 
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त्रैमार्सक 

र्द्विीर् 

त्रैमार्सक 

ििृीर् 

त्रैमार्सक 
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माध्र्र्मक िह किा(९-१०) मा अङ्ग्रजेी, गर्णि र र्वज्ञान र्वषर्मा बागमिी र्शिण सहर्ोग अनदुानमा कार्िरि र्शिकको 

ििबभत्ता 

ि. सं. र्वद्यािर्को नाम, ठेगाना 
प्रिम  

त्रमैार्सक 

र्द्विीर् 

त्रमैार्सक 

ििृीर् 

त्रमैार्सक 
चौिो त्रमैार्सक 

 जतमा र्नकासा 

गररएको रकम  
कैर्र्र्ि 
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अनसुचूीः५ 

गाउँपार्िका अनदुानमा कार्िरि बार्वकेको तै्रमार्सक ििबभत्ता 

ि. सं. र्वद्यािर्को नाम, ठेगाना 
प्रिम  

त्रमैार्सक 

र्द्विीर् 

त्रमैार्सक 

ििृीर् 

त्रमैार्सक 
चौिो त्रमैार्सक 

 जतमा र्नकासा 

गररएको रकम  
कैर्र्र्ि 
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ि. सं. र्वद्यािर्को नाम, ठेगाना 
प्रिम  

त्रमैार्सक 

र्द्विीर् 

त्रमैार्सक 

ििृीर् 

त्रमैार्सक 

चौिो 

त्रमैार्सक 

 जतमा र्नकासा 
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अनसुचूीः७ 

माध्र्र्मक िह किा(९-१०) मा अङ्ग्रजेी, गर्णि र र्वज्ञान र्वषर्मा संघीर् र्शिण सहर्ोग अनदुानमा कार्िरि र्शिकको 

ििबभत्ता 

ि. सं. र्वद्यािर्को नाम, ठेगाना 
प्रिम  

त्रमैार्सक 

र्द्विीर् 

त्रमैार्सक 

ििृीर् 

त्रमैार्सक 

चौिो 

त्रमैार्सक 
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गररएको रकम  

कैर्र्र्ि 
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अनसुचूीः८ 

आर्धारभिू िह किा(६-८) मा अङ्ग्रजेी, गर्णि र र्वज्ञान र्वषर्मा संघीर् र्शिण सहर्ोग अनदुानमा कार्िरि र्शिकको 

ििबभत्ता 

ि. सं. र्वद्यािर्को नाम, ठेगाना 
प्रिम  

त्रमैार्सक 

र्द्विीर् 

त्रमैार्सक 

ििृीर् 

त्रमैार्सक 

चौिो 

त्रमैार्सक 

 जतमा 

र्नकासा 

गररएको रकम  

कैर्र्र्ि 
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अनसुचूीः९ 

बार्वके र र्वद्यािर् कमिचारीिाई गा.पा. बाट िप गररएको ििब 

 

ि.सं. र्वद्यािर्को नाम, ठेगाना प्रिम 

त्रैमार्सक 

र्द्विीर् 

त्रैमार्सक 

ििृीर् 

त्रैमार्सक 

चौिो 

त्रैमार्सक 

जतमा र्नकासा 

गररएको रकम 

कैर्र्र्ि 
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ि.सं. र्वद्यािर्को नाम, ठेगाना प्रिम 

त्रैमार्सक 

र्द्विीर् 

त्रैमार्सक 

ििृीर् 

त्रैमार्सक 

चौिो 

त्रैमार्सक 

जतमा र्नकासा 

गररएको रकम 

कैर्र्र्ि 

२३. दवेीटार मार्व र्वग-ु५ ८००० ६००० ६००० ६००० २६०००  

२४. र्हमखण्डे भवुनेश्वरी आर्व र्वग-ु

५ 

८००० ६००० ६००० ६००० २६०००  

२५. कैिेश्वरी प्रार्व र्वग-ु५ ८००० ६००० ६००० ६००० २६०००  

२६. जनिा प्रार्व र्वग-ु५ ८००० ६००० ६००० ६००० २६०००  

२७. सेिीदवेी प्रार्व र्वग-ु५ २४००० १८००० १८००० १८००० ७८०००  

२८. र्चकुि निान नमनुा प्रार्व र्वग-ु५ ८००० ६००० ६००० ६००० २६०००  

२९. जन प्रार्व र्वग-ु६ २४००० १८००० १८००० १८००० ७८०००  

३०. मानेडाँडा प्रार्व र्वग-ु६ ८००० ६००० ६००० ६००० २६०००  

३१. ितप ूमार्व र्वग-ु६ ३०००० २२५०० २२५०० २२५०० ९७५००  

३२. गौरीशकंर मार्व र्वग-ु७ ३०००० २२५०० २२५०० २२५०० ९७५००  

३३. दउेढुङ्गा प्रार्व र्वग-ु७ ८००० ६००० ४३३३ ७५३३ २५८६६  

३४. सरथविी प्रार्व र्वग-ु७ २४००० १८००० १८००० १८००० ७८०००  

३५. जमनुा प्रार्व र्वग-ु८ ८००० ६००० ६००० ६००० २६०००  

३६. कार्िन्चोक मार्व र्वग-ु८ २४००० १८००० १८००० १८००० ७८०००  

३७. र्हमािर् मार्व र्वग-ु८ ३०००० २२५०० २२५०० २२५०० ९७५००  

३८. ग्रामीण सामदुार्र्क बार्वके १६००० १२००० १२००० १२००० ५२०००  

३९. सेिीदवेी बार्वके र्वग-ु२ १६००० १२००० १२००० १२००० ५२०००  

४०. र्शवर्िङ्गशे्वर बार्वके र्वग-ु२ १६००० १२००० १२००० १२००० ५२०००  

४१. िामीचाग ुबार्वके र्वग-ु८ १६००० १२००० १२००० १२००० ५२०००  

 जतमा ८२२००० ६३१५०० ६२०८३३ ६२४०३३ २६९८३३३  



35 

 

अनसुचूीः१० 

आ.व. २०७३/०७४ दरे्ख आ.व. २०७८/०७९ सतमको छुट प्रार्वर्र्धक ग्रडे बरु्झर्िन ेर्शिक र्ववरण 

ि.सं. र्शिकको नाम, 

िर 

र्वद्यािर्को नाम, 

ठेगाना 

पद िह/श्रणेी छुट ग्रडे अवर्र्ध र्नकासा 

गररएको 

रकम 

कैर्र्र्ि 

१. कृष्ट्णबहादरु 

खड्का 

गौरीशकंर मार्व 

र्वग-ु१ 

प्र.अ. र्न.मा./ििृीर् २०७३साउन १ 

दरे्ख२०७८असार 

मसान्िसतम 

१३०८२४ २०७८ साउनदरे्ख 

त्रमैार्सक रुपमा 

प्रार्वर्र्धक ग्रडे 

र्नकासा गररएको  

२. महने्रप्रसाद र्घर्मरे दउेढुङ्गा प्रार्व 

र्वग-ु७ 

र्शिक प्रा./र्द्विीर् २०७३ साउन १ 

दरे्ख२०७४माघ१

६ सतम 

२८७०८ २०७४ माघ १६ बाट 

अवकाश 

३. मघेबहादरु खड्का दउेढुङ्गा प्रार्व 

र्वग-ु७ 

र्शिक प्रा./र्द्विीर् २०७३ साउनदरे्ख 

२०७५ पसु 

मसान्िसतम 

४६९८० २०७५ माघ १ बाट 

अवकाश 

४. मार्ादवेी मगर सरथविी प्रार्व 

र्वग-ु७ 

प्र.अ. प्रा./र्द्विीर् २०७३ साउनदरे्ख 

२०७९ असार 

मसान्िसतम 

१२५६६४ आ.व. २०७९/०८० 

दरे्ख त्रमैार्सक 

र्नकासा गररन े

५. रत्नकुमारी िापा गौरीशकंर मार्व 

र्वग-ु७ 

र्शिक प्रा./र्द्विीर् २०७३ साउनदरे्ख 

२०७९ असार 

मसान्िसतम 

१२५६६४ आ.व. २०७९/०८० 

दरे्ख त्रमैार्सक 

र्नकासा गररन े

 जतमा     ४५७८४०  
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अनसुचूीः११ 

र्वद्यािर् सञ्चािन ििा व्र्वथिापन अनदुान 

ि.सं. र्वद्यािर्को नाम, ठेगाना र्वद्यािर् सञ्चािन 

ििा व्र्वथिापन 

अनदुान रु. 

सामार्जक परीिण ििा 

आर्ििक िेखापरीिण, 

र्वद्यािी ररपोटि काडि 

र्वद्यािर् सरु्धारर्ोजना, 

अर्िररि र्िर्ाकिाप 

सञ्चािन 

कूि जतमा रु. 
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गौरीशकंर मार्व र्वगु -१  १८८०८४ ४०४०४ २२८४८८  

३६. 
ठोङठोङ प्रार्व र्वगु -१  ३१९४ १६२५ ४८१९  

३७. 
दवेर्िङ्गशे्वर मार्व र्वगु -२  ९६६०३ ३५२३२ १३१८३५  

३८. 
दउेिाङखानी प्रार्व र्वगु -२  ३४७५४ १२६८६ ४७४४०  

 जतमा 
१७५३७५४ ५०९८८९ २२६३६४३  
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अनसुचूीः१४ 

िोर्कएका र्वद्यािीको र्दवा खाजाका िार्ग र्वद्यािर्िाई अनदुान र्नकासा 

ि.सं. र्वद्यािर्को नाम, ठेगाना प्रिम र्कथिा 

(६०र्दन) 

दोस्रो र्कथिा 

(६० र्दन) 

िसे्रो र्कथिा 

(२० र्दन) 

जतमा र्नकासा 

(१४० र्दन) 

१. 
जन प्रार्व र्वगु -६  ३९६०० ३९६०० १३२०० ९२४०० 

२. 
ितप ूमार्व र्वगु -६  ६४८०० ६४८०० २१६०० १५१२०० 

३. 
मानेडाँडा प्रार्व र्वगु -६  ३४२०० ३४२०० ११४०० ७९८०० 

४. 
सरथविी प्रार्व र्वगु -७  ३३३०० ३३३०० १११०० ७७७०० 

५. 
दउेढुङ्गा प्रार्व र्वगु -७  ३३३०० ३३३०० १११०० ७७७०० 

६. 
गौरीशङ्ंकर मार्व र्वगु -७  ९०९०० ९०९०० ३०३०० २१२१०० 

७. 
टाशीर्छम ेगाछि गतुबा प्रार्व र्वगु -७  ५४९०० ५४९०० १८३०० १२८१०० 

८. 
कािीदवेी प्रार्व र्वगु -३  २७००० २७००० ९००० ६३००० 

९. 
जनकल्र्ाण प्रार्व र्वगु -३  ९९०० ९९०० ३३०० २३१०० 

१०. 
र्भरमनुी प्रार्व र्वगु -३  १६२०० १६२०० ५४०० ३७८०० 

११. 
शारदा मार्व र्वगु -३  ९०९०० ९०९०० ३०३०० २१२१०० 

१२. 
बिुङुखानी प्रार्व र्वगु -३  २४३०० २४३०० ८१०० ५६७०० 

१३. ग्रामीण सामदुार्र्क थवाथथ्र् बार्वके 

र्वगु -३  १२६०० १२६०० ४२०० 
२९४०० 

१४. 
र्हमािीदवेी प्रार्व र्वगु -५  ६३००० ६३००० २१००० १४७००० 

१५. 
र्हमािर् मार्व र्वगु -५  १२८७०० १२८७०० ४२९०० ३००३०० 

१६. 
दवेीटार मार्व र्वगु -५  १२१५०० १२१५०० ४०५०० २८३५०० 

१७. 
सरथविी प्रार्व र्वगु -५  २३४०० २३४०० ७८०० ५४६०० 

१८. 
कैिेश्वरी प्रार्व र्वगु -५  २७९०० २७९०० ९३०० ६५१०० 

१९. 
जनिा प्रार्व र्वगु -५  १८९०० १८९०० ६३०० ४४१०० 
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२०. 
र्हमखण्डे भवुनेश्वरी आर्व र्वगु -५  ३८७०० ३८७०० १२९०० ९०३०० 

२१. 
र्चकुि निान नमनुा प्रार्व र्वगु -५  २७९०० २७९०० ९३०० ६५१०० 

२२. 
सेिीदवेी प्रार्व र्वगु -५  ४५९०० ४५९०० १५३०० १०७१०० 

२३. 
जमनुा प्रार्व र्वगु -८  ३८७०० ३८७०० १२९०० ९०३०० 

२४. 
कार्िन्चोक मार्व र्वगु -८  १८९००० १८९००० ६३००० ४४१००० 

२५. 
र्हमािर् मार्व र्वगु -८  १३९५०० १३९५०० ४६५०० ३२५५०० 

२६. 
ढुङ्गशे्वरी प्रार्व र्वगु -४  ४५००० ४५००० १५००० १०५००० 

२७. 
र्चते्र मार्व र्वगु -४  ९४५०० ९४५०० ३१५०० २२०५०० 

२८. 
ग्र्ाल्सुङ प्रार्व र्वगु -४  २५२०० २५२०० ८४०० ५८८०० 
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शार्न्ि आदशि मार्व र्वगु -४  ८०१०० ८०१०० २६७०० १८६९०० 

३१. 
नारार्णी प्रार्व र्वगु -४  २५२०० २५२०० ८४०० ५८८०० 

३२. 
गोगनेश्वरी प्रार्व र्वगु -१  ५९४०० ५९४०० १९८०० १३८६०० 

३३. 
ठाडीदउेिाङ आर्व र्वगु -१  १२४२०० १२४२०० ४१४०० २८९८०० 

३४. 
गौरीशङ्ंकर प्रार्व र्वगु -१  ५४००० ५४००० १८००० १२६००० 

३५. 
गोगँरडाँडा प्रार्व र्वगु -१  १७१०० १७१०० ५७०० ३९९०० 

३६. 
गौरीशङ्ंकर मार्व र्वगु -१  १२३३०० १२३३०० ४११०० २८७७०० 

३७. 
ठोङठोङ प्रार्व र्वगु -१  १०८०० १०८०० ३६०० २५२०० 

३८. 
दवेर्िङ्गशे्वर मार्व र्वगु -२  १११६०० १११६०० ३७२०० २६०४०० 

३९. 
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जतमा २३०३१०० २३०३१०० ७६७७०० ५३७३९०० 
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अनसुचूीः१५ 

GPE को सहर्ोगमा कोर्भड-१९ का कारण उत्पन्न पररर्थिर्िमा र्सकाइ सहजीकरणका िार्ग शरै्िक कार्ििमको र्नकासा 

ि.सं. र्वद्यािर्को नाम, ठेगाना रकम रु. कैर्र्र्ि 

१. जन प्रार्व र्वगु -६  ८९००० 
 

२. ितप ूमार्व र्वगु -६  ८९००० 
 

३. मानेडाँडा प्रार्व र्वगु -६  ८९००० 
 

४. सरथविी प्रार्व र्वगु -७  ८९००० 
 

५. दउेढुङ्गा प्रार्व र्वगु -७  ८९००० 
 

६. गौरीशंङ्कर मार्व र्वगु -७  ८९००० 
 

७. टाशीर्छमे गाछि गतुबा प्रार्व र्वगु -७  ८९००० 
 

८. कािीदेवी प्रार्व र्वगु -३  ८९००० 
 

९. जनकल्र्ाण प्रार्व र्वगु -३  ८९००० 
 

१०. र्भरमनुी प्रार्व र्वगु -३  ८९००० 
 

११. शारदा मार्व र्वगु -३  ८९००० 
 

१२. बिुङुखानी प्रार्व र्वगु -३  ८९००० 
 

१३. र्हमािीदवेी प्रार्व र्वगु -५  ८९००० 
 

१४. र्हमािर् मार्व र्वगु -५  ८९००० 
 

१५. दवेीटार मार्व र्वगु -५  ८९००० 
 

१६. सरथविी प्रार्व र्वगु -५  ८९००० 
 

१७. कैिेश्वरी प्रार्व र्वगु -५  ८९००० 
 

१८. जनिा प्रार्व र्वगु -५  ८९००० 
 

१९. र्हमखण्डे भवुनेश्वरी आर्व र्वगु -५  ८९००० 
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२०. 
र्चकुि निान नमनुा प्रार्व र्वगु -५  ८९००० 

 

२१. 
सेिीदवेी प्रार्व र्वगु -५  ८९००० 

 

२२. 
जमनुा प्रार्व र्वगु -८  ८९००० 

 

२३. 
कार्िन्चोक मार्व र्वगु -८  ८९००० 

 

२४. 
र्हमािर् मार्व र्वगु -८  ८९००० 

 

२५. 
ढुङ्गशे्वरी प्रार्व र्वगु -४  ८९००० 

 

२६. 
र्चते्र मार्व र्वगु -४  ८९००० 

 

२७. 
ग्र्ाल्सुङ प्रार्व र्वगु -४  ८९००० 

 

२८. 
र्िङ्वा प्रार्व र्वगु -४  ८९००० 

 

२९. 
शार्न्ि आदशि मार्व र्वगु -४  ८९००० 

 

३०. 
नारार्णी प्रार्व र्वगु -४  ८९००० 

 

३१. 
गोगनेश्वरी प्रार्व र्वगु -१  ८९००० 

 

३२. 
ठाडीदउेिाङ आर्व र्वगु -१  ८९००० 

 

३३. 
गौरीशङ्ंकर प्रार्व र्वगु -१  ८९००० 

 

३४. 
गोगँरडाँडा प्रार्व र्वगु -१  ८९००० 

 

३५. 
गौरीशङ्ंकर मार्व र्वगु -१  ८९००० 

 

३६. 
ठोङठोङ प्रार्व र्वगु -१  ८९००० 

 

३७. 
दवेर्िङ्गशे्वर मार्व र्वगु -२  ८९००० 

 

३८ 
दउेिाङखानी प्रार्व र्वगु -२  ८९००० 

 

 
जतमा रु. ३३८२००० 
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अनसुचूीः १६ 

प्रर्िर्वद्यािी िागिका आर्धारमा र्शिण र्सकाइ सामग्री व्र्वथिापन अनदुान र्नकासा 

ि.सं. र्वद्यािर्को नाम, ठेगाना प्रर्िर्वद्यािी 

िागि 

अनदुान(ECD) 

र्नरन्िर र्वद्यािी 

मलू्र्ाङ्कन 

(किा १) 

बकु कनिर/ 

प्रर्िर्वद्यािी िागि 

( किा १-१०) 

र्वद्यािर्मा 

पठाइएको जतमा 

र्नकासा 

१. 
जन प्रार्व र्वगु -६  ५५०० ११०० 

४९५० 
११५५० 

२. 
ितप ूमार्व र्वगु -६  ६००० १८०० 

३५६०० 
४३४०० 

३. 
मानेडाँडा प्रार्व र्वगु -६  ५००० ८०० 

४२०० 
१०००० 

४. 
सरथविी प्रार्व र्वगु -७  ५५०० ५०० 

३९०० 
९९०० 

५. 
दउेढुङ्गा प्रार्व र्वगु -७  ४००० ५०० 

४३५० 
८८५० 

६. 
गौरीशङ्ंकर मार्व र्वगु -७  ८००० १४०० 

४६३५० 
५५७५० 

७. 
टाशीर्छम ेगाछि गतुबा प्रार्व र्वगु -७  ० १७०० 

१०५५० 
१२२५० 

८. 
कािीदवेी प्रार्व र्वगु -३  ४५०० ६०० 

३१५० 
८२५० 

९. 
जनकल्र्ाण प्रार्व र्वगु -३  ३००० ३०० 

७५० 
४०५० 

१०. 
र्भरमनुी प्रार्व र्वगु -३  ५००० ३०० 

१२०० 
६५०० 

११. 
शारदा मार्व र्वगु -३  ५००० १४०० 

४३०५० 
४९४५० 

१२. 
बिुङुखानी प्रार्व र्वगु -३  ३५०० ५०० 

३००० 
७००० 

१३. ग्रामीण सामदुार्र्क थवाथथ्र् बार्वके 

र्वगु -३  ७००० ० 

० 

७००० 

१४. 
र्हमािीदवेी प्रार्व र्वगु -५  ९५०० ११०० 

७६५० 
१८२५० 

१५. 
र्हमािर् मार्व र्वगु -५  ९५०० १९०० 

५६००० 
६७४०० 

१६. 
दवेीटार मार्व र्वगु -५  १५००० ४४०० 

३०७५० 
५०१५० 

१७. 
सरथविी प्रार्व र्वगु -५  ४५०० ७०० 

२५५० 
७७५० 

१८ 
कैिेश्वरी प्रार्व र्वगु -५  ६००० १२०० 

२८५० 
१००५० 
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र्हमखण्डे भवुनेश्वरी आर्व र्वगु -५  ४५०० ५०० 
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१५१०० 
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र्चकुि निान नमनुा प्रार्व र्वगु -५  ४५०० १३०० 

३३०० 
९१०० 
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सेिीदवेी प्रार्व र्वगु -५  ५५०० १२०० 

६००० 
१२७०० 

२३. 
जमनुा प्रार्व र्वगु -८  ८५०० ६०० 

३९०० 
१३००० 

२४. 
कार्िन्चोक मार्व र्वगु -८  १८५०० ३३०० 

५४१५० 
७५९५० 

२५. 
र्हमािर् मार्व र्वगु -८  ११००० २३०० 
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र्शिण र्सकाइ सामग्री व्र्वथिापनका िार्ग प्रर्िर्वद्यािी िागि अनदुान(किा ११-१२) 

ि.सं. र्वद्यािर्को नाम, ठेगाना जतमा र्नकासा रु. कैर्र्र्ि 

१. गौरीशकंर मार्व र्वग-ु१ १६०००  

२. शार्न्ि आदशि मार्व र्वग-ु४ ११०००  

३. र्हमािर् मार्व र्वग-ु८ १३०००  

 जतमा ४००००  

 

अनसुचूीः १८ 

छुट छात्रवरृ्त्त र्नकासा  

ि.सं. र्वद्यािर्को नाम, ठेगाना किा १-८ 

शिप्रर्िशि 

मर्हिा 

छात्रवरृ्त्त 

दर्िि 

छात्रवरृ्त्त किा 

१-८ 

अपाङ्ग 

छात्रवरृ्त्त किा 

१-१२ 

र्समान्िकृि 

छात्रवरृ्त्त किा 

१-८ 

र्वद्यािर्मा 

पठाइएको 

जतमा र्नकासा 

१. जनकल्र्ाण प्रार्व र्वग-ु३ ८०० ० १००० ० १८०० 

२. जमनुा प्रार्व र्वग-ु८ ०० ० १००० ० १००० 

 जतमा ८०० ० २००० ० २८०० 

अनसुचूीः १९ 

सामदुार्र्क र्सकाइकेन्रहरुको िार्ग अनदुान र्नकासा 

ि.सं. सामदुार्र्क र्सकाइ केन्रको नाम, ठेगाना र्नकासा रु कैर्र्र्ि 

१. 
दवेर्िङ्गशे्वर सामदुार्र्क र्सकाइ केन्र  र्वगु -१  २००००० 

 

२. 
श्री ओराङ्ग सामदुार्र्क र्सकाइ केन्र, र्वगु -२  १००००० 

 

३. 
िादकु सामदुार्र्क र्सकाइ केन्र , र्वग ु -४  १००००० 

 

४ 
सामदुार्र्क र्सकाइ केन्र र्चिङ्खा, र्वगु -५  १००००० 

 

५. 
 श्री गरैीपविि सामदुार्र्क र्सकाइ केन्र, र्वगु -६  १००००० 

 

६. 
श्री दउेढुङ्गा सामदुार्र्क र्सकाइ केन्र, र्वगु -७  १००००० 

 

 
जतमा ७००००० 
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अनसुचूीः२० 

र्शिकको छुट ििब र्नकासा 

ि.सं. र्वद्यािर्को नाम, ठेगाना र्शिकको नाम, िर िह/ श्रणेी छुट भएको 

त्रमैार्सक 

छुट र्नकासा 

गररएको रु. 

१. र्हमािर् मार्व र्वग-ु५ पावििी िापा प्रा./ ििृीर् कार्ििक-पसु १०४७६० 

२. दवेीटार मार्व र्वग-ु५ उद्दब बढुािोकी प्रा./ ििृीर् साउन- असोज २९६०० 

 जतमा रु.    १३४३६० 

 

अनसुचूीः२१ 

राष्ट्रपर्ि शरै्िक सरु्धार कार्ििम प्राप्त र्वद्यािर्को र्नकासा र्ववरण 

ि.सं. र्वद्यािर्को नाम, ठेगाना कार्ििम र्नकासा गररएको 

रकम रु. 

कैर्र्र्ि 

१. श्री गौरीशकंर मार्व र्वग-ु१ ICT ६५००००  

२. श्री दवेर्िङ्गशे्वर मार्व र्वग-ु२ 
ICT ६५००००  

३. श्री शारदा मार्व र्वग-ु३ 
ICT ६५००००  

४. श्री शार्न्ि आदशि मार्व र्वग-ु४ 
ICT ६५००००  

५ श्री गौरीशकंर मार्व र्वग-ु७ 
ICT ६५००००  

६. श्री कार्िन्चोक मार्व र्वग-ु८ 
ICT ६५००००  

 जतमा  ३९०००००  
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अनसुचूीः२२ 

र्वद्यािर्मा शरै्िक गणुथिर सदुृढीकरण एवम ्कार्िसतपादनमा आर्धाररि प्रोत्साहन अनदुान र्नकासा र्ववरण 

ि.सं. कार्ििम प्राप्त र्वद्यािर् कार्ििमको नाम र्नकासा 

गररएको रकम 

रु. 

१. नारार्णी प्रार्व र्वग-ु४ र्शिण र्सकाइमा ICT को प्रर्ोगका िार्ग अनदुान ६५०००० 

२. दवेर्िङ्गशे्वर मार्व र्वग-ु२ र्वद्यािर्मा पथुिकािर् थिापना ििा व्र्वथिापन ६५०००० 

३. गौरीशकंर मार्व र्वग-ु१ र्वद्यािर्मा र्वज्ञान प्रर्ोगशािा अनदुान ६५०००० 

४. र्चते्र मार्व र्वग-ु४ र्सकाइ सदुृढीकरण प्रोत्साहन अनदुान २००००० 

५. बिुङुखानी प्रार्व र्वग-ु३ कार्िसतपादनमा आर्धाररि अनदुान ५०००० 

६. र्हमखण्डे भवुनशे्वरी आर्व र्वग-ु५ कार्िसतपादनमा आर्धाररि अनदुान ५०००० 

७. मानडेाडँा  प्रार्व र्वग-ु६ कार्िसतपादनमा आर्धाररि अनदुान ५०००० 

८. र्चकुि निान नमनुा प्रार्व र्वग-ु५ कार्िसतपादनमा आर्धाररि अनदुान ५०००० 

९. र्िङ्वा प्रार्व र्वग-ु४ कार्िसतपादनमा आर्धाररि अनदुान ५०००० 

 जतमा  २४००००० 
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र्वग ुगाउँपार्िका अन्िगिि कार्िरि प्र.अ. हरुको सतपकि  र्ववरण 

ि.सं. र्वद्यािर्को नाम प्रअको नाम सतपकि  नतबर 

१ गौरीशकंर प्रार्व र्बग-ु१ र्ििक आचर्ि ९८४४२८८८७८ 

२ ठोङठोङ प्रार्व र्बग-ु१  सरेुन्रराज बढुािोकी ९८४९६८२२७८ 

३ गोंगरडाँडा प्रार्व र्बग-ु१ राम पर्िन  ९८४३९२८९४४ 

४ गोगनेश्वरी प्रार्व र्बग-ु१ खड्गबहादरु जोशी ९८६९४९८०९० 

५ ठाडीदउेिाङ आर्व र्बग-ु१ ऋर्षराज आचर्ि ९८४३३०७७११ 

६ गौरीशकंर मार्व र्बग-ु१ कृष्ट्णबहादरु खड्का  ९८४४३९८३०० 

७ दउेिाङ्गखानी प्रार्व र्बग-ु२ रार्र्धका खड्का  ९८६४००४७७७ 

८ दवेर्िङ्गशे्वर मार्व र्बग-ु२ कैिास खड्का ९८६९७२८०५१ 

९ बिुङ्ुगखानी प्रार्व र्बग-ु३ ििुसी श्रेष्ठ ९८६७०५१२५१ 

१० कािीदवेी प्रार्व र्बग-ु३ रातजी र्व.क ९८६६४००२४१ 

११ शारदा मार्व र्बग-ु३ बािकृष्ट्णमल्ि ठकुरी ९८६४११००२४ 

१२ जनकल्र्ाण प्रार्व र्बग-ु३ र्वष्ट्ण ुचौिागाई ँ ९८४३९३८४४९ 

१३ र्भरमनुी प्रार्व र्बग-ु३ जनक कुमार आचार्ि ९८६१२३१३७१ 

१४ ग्र्ाल्सुङ्ग प्रार्व र्बग-ु४ नारार्णबहादरु खड्का ९८४०१८१२९१ 

१५ र्चत्रे मार्व र्बग-ु४ सदुाम के.सी. ९८४४३९८९३९ 

१६ नारार्णी प्रार्व र्बग-ु४ सरथविी खर्िवडा ९८४३८२८३७२ 

१७ ढुङ्गशे्वरी प्रार्व र्बग-ु४ िकुमार्ा िामाङ ९८४४३९९४१८ 

१८ र्िङ्वा प्रार्व र्बग-ु४ समुन कटुवाि ९८६४११००५९ 

१९ शार्न्िआदशि मार्व र्बग-ु४ पषु्ट्पराज भट्टराई ९८४९६१२११८ 

२० र्हमािीदवेी प्रार्व र्बग-ु५ राजन खड्का ९८४४२३९९८० 

२१ र्हमखण्डेभवुनेश्वरी आर्व र्बग-ु५ सोना साङ्बो शपेाि ९८४४४२८११० 

२२ जनिा प्रार्व र्बग-ु५ रमशे र्व.क. ९८४४४०६४२२ 

२३ दरे्वटार मार्व र्बग-ु५ उद्दब बढुािोकी ९८४४००१५६१ 

२४ कैिेश्वरी प्रार्व र्बग-ु५ कार्िका बर्िकोटी ९८६४००२५५७ 

२५ सेर्िदवेी प्रार्व र्बग-ु५ िाराबहादरु खड्का ९८४४२३४६२१ 

२६ र्चकुि निान नमनुा प्रार्व र्बग-ु५ भर्ा िामाङ ९८६११४२५८० 

२७ सरथविी प्रार्व र्बग-ु५ कृष्ट्णबहादरु खत्री ९८४४००२११६ 

२८ र्हमािर् मार्व र्बग-ु५ उमेश र्शवाकोटी ९८६३६३७१७६ 

२९ मानेडाँडा प्रार्व र्बग-ु६ भर्वन्र र्व.क. ९८४४४२७२२२ 

३० जन प्रार्व-६ र्वश्वनाि महिो ९८४४४३९५२८ 

३१ ितप ूमार्व र्बग-ु६ गगंाबहादरु िामी ९८५४०४५३७१ 

३२ सरथविी प्रार्व र्बग-ु७ मार्ादवेी मगर ९७४४०३३८३१ 
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