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हाम्रो भनाइ 

 

नेपािको संलवधानिे लिक्षािाइ मौलिक ऄलधकारको रुपमा स्थालपत गद ै अधारभतू लिक्षा ऄलनबायय र लनःिलु्क तथा माध्यलमक 

लिक्षा लनःिलु्क हुन ेव्यवस्था गरेको छ । साथै अधारभतू तथा माध्यलमक लिक्षािाइ स्थानीय तहको ऄलधकारको सचूीमा राखेको छ । 

यस व्यवस्थािे बािबालिकाहरुिाइ गणुस्तरीय लिक्षा प्रधान गनय स्थानीय तहिाइ िलैक्षक योजना लनमायण, कायायन्वयन तथा 

ऄनगुमनका िालग लजम्मेवार बनाएको छ । 

 

नेपाि सरकारिे यस गाईँपालिका ऄन्तगयतका लवद्याियहरुका िालग लवत्तीय हस्तान्तरण गरी पठाएका तथा गाईँपालिकाको अन्तररक 

स्रोतबाट समते लवलनयोजन गररएका िैलक्षक काययक्रमहरुको कायायन्वयन गने मखु्य लनकाय सामदुालयक लवद्याियहरु हुन ्। अलथयक वर्य 

२०७८।०७९ मा यस गाईँपालिका ऄन्तगयत सञ्चालित सामदुालयक लवद्याियहरुमा लवलभन्न िलैक्षक काययक्रमहरु कायायन्वयनका िालग 

ईपिब्ध गराआएको ऄनदुान रकमको पारदिीता कायम गनय, काययक्रम कायायन्वयनका िालग सहलजकरण गनय, सम्बलन्धत पक्षहरुिाइ 

ऄनगुमन तथा लनरीक्षणका िालग सहज बनाईन तथा सरोकारवािा लनकायहरुमा सचूना ईपिब्ध गराईने ऄलभप्रायिे बार्षिक र्स्थर्त 

प्रर्तवेदन तयार पाररएको छ ।  यस प्रलतवदेनबाट लवद्याियहरुमा लवत्तीय ऄनिुासन कायम राख्न र सरोकारवािा लनकायहरुमा िैलक्षक 

गलतलवलधहरुको यथाथय ऄवस्थाको हुने छ भन्ने ऄपेक्षा गररएको छ ।  

 

ऄन्तमा यस प्रलतवेदनको लवर्यमा प्राप्त हुने सझुावहरुिे भगवतीमाइ गाईँपालिका लिक्षा यवुा तथा खिेकुद िाखािाइ अगामी लदनका 

िालग थप पषृ्ठपोर्ण प्रदान गने हुनािे सरोकारवािाहरुबाट रचनात्मक सझुावको ऄपेक्षा राख्द ैयो पलुस्तका तयार गने काययमा सहयोग 

परु् याईन ुहुन ेसवैिाइ हालदयक धन्यवाद लदन चाहन्छौ । 

  

साईन,२०७९ 
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पररच्छेद– १ 

र्स्थर्त प्रर्तवेदनको पररचय 

१.१ पृष्ठभूर्म      

भौगोलिक ऄवस्था  

गाईँपालिकाको के्षत्रफि (लक.लम) १५१.५२ वगय लक. लम. 

भौगोलिक ऄवलस्थलत 

ईत्तरी ऄक्षांस २८
०
४९'३३" 

पवूी देिान्तर ८१
०
४६'३९" 

सवैभन्दा होचो स्थान (हुिाक टाकुरा) ८८५ मीटर 

सबैभन्दा ऄग्िो स्थान (पगु्याँको थाइिेक) ३९०० मीटर 

गाईँपालिकाको कायायिय रहकेो ईचाइ १००० मीटर 

सीमाना 

पवूी सीमान जाजरकोट लजल्िा 

पलिमी लसमाना डुङ्गेश्वर गाईँपालिका र नारायण नगरपालिका  

ईत्तरी सीमाना नौमिेु गाईँपालिका 

दलक्षणी लसमाना गुराँस गाईँपालिका दैिेख, जाजरकोट र सखुेत लजल्िा 

गाईँ पालिकाको स्थापना 

नेपाि सरकार (नेपाि राजपत्रमा प्रकालित) २०७३ फागुन २७ 

लवलधवत कायायिय स्थापना २०७३ फागुन ३० 

समालहत गा. लव. स. सङ्ख्या ६ 

समालहत गा. लव. सको नाम पगनाथ, रुम, मेहेितोिी, जगनाथ, कट्टी र बडा भैरव 

हाि कायायिय रहकेो स्थान वडा नं १ पगनाथ, वेस्तडा बजार 

प्रिासलनक लवभाजन 

जम्मा वडा संख्या ७ 

के्षत्रफिका अधारमा सवैभन्दा ठुिो वडा वडा नं ३ 
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के्षत्रफिका अधारमा सवैभन्दा सानो वडा वडा नं २ 

जनसङ्ख्याको अधारमा सवैभन्दा ठुिो वडा वडा नं ४ 

जनसङ्ख्याको अधारमा सवैभन्दा सानो वडा वडा नं २ 

  

१.२ स्थीर्त प्रर्तवेदनको उदे्दश्य  

क  गाईँपालिकाको िैलक्षक ऄवस्था पलहचान गने 

ख   लवद्याियमा सञ्चालित िैलक्षक काययक्रम कायायन्वयनको यथाथय जानकारी गराईने  

१.३ स्थीर्त प्रर्तवेदन र्नमािण प्रर्ियााः 

अलथयक वर्य २०७८।०७९ मा यस गाईँपालिका ऄन्तगयतका लवद्याियहरुमा सञ्चािन गररएका िैलक्षक काययक्रमहरु समेटी गाईँपालिकाको समग्र वालर्यक 

िैलक्षक लस्थलत तयार गनय देहायको िैलक्षक स्थीलत प्रलतवेदन लनमायण सलमलत लनमायण गररएको लथयो । सलमलतिे लवद्यािय, प्रधानाध्यापक, लिक्षक, 

गाईँपालिकाको कायायियका लवर्यगत िाखा तथा आकाइसंग तथ्याङ्क, सचूना तथा जानकारी संकिन गरी प्रलतवेदन तयार गरेको छ।  

संयोजक   ऄलधकृत छैठौ,  मानबहादरु लवश्वकमाय, लिक्षा यवुा तथा खेिकुद िाखा    

सदस्य   सदस्य, गररमा वस्नेत, लिक्षा यवुा तथा खेिकुद िाखा      

सदस्य  सहजकताय, सपना िाही, लिक्षा यवुा तथा खेिकुद िाखा    

१.४  स्थीर्त प्रर्तवेदन तयारीका िममा प्रयोगमा ल्याइएका दस्तावेजहरू   

       यो लस्थलत प्रलतवेदनका िालग अवश्यक तथ्याङ्क तथा सचूना तपलसिका दस्तावेजहरुबाट संकिन गरी तयार गररएको छः  

क्र.स स्रोत सचूना 

१ लिक्षा तथा मानवस्रोत लवकास केन्र सानोलठमी, भिपरु   IEMIS 

 काययक्रम कायायन्वयन पलुस्तका २०७८।०७९ 

२ बस्तुगत लववरण (पाश्वयलचत्र) २०७५, भगवतीमाइ गाईँपालिका  General Information 

 Population, Literacy 

 Population, Literacy 

३ बालर्यक नीलत काययक्रम तथा बजेट २०७८/०७९, भगवतीमाइ गाईँपालिका  िैलक्षक काययक्रम तथा बजेट 

 ऐन लनयमाविी तथा काययलवलधहरु 

४ बालर्यक िैलक्षक लस्थलत प्रलतवेदन २०७७, भगवतीमाइ गाईँपालिका  िैलक्षक संस्थाहरु 

५ लवद्यािय सुधार योजना  लवद्यािय भौलतक लववरण 

६ लवद्यािय ऄनगुमन प्रलतवेदन  लवद्याथी लववरण 
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पररच्छेद -२ 

शैर्िक अवस्था 

२.१ सािरताको अवस्था 

२.१.१ सािरता अवस्था  (५ वषि मार्थ) 

लववरण सङ्ख्या प्रलतित 

कुि साक्षरता १६४८९ ८४.५४ 

िैङ्लगकताका अधारमा   

परुुर् साक्षरता ८६६१ ८७.३५ 

मलहिा साक्षरता ७८२८ ८१.६३ 

२.१.२ वडागत सािरता  

वडा नं परुुर् साक्षरता मलहिा साक्षरता जम्मा 

 साक्षर सङ्ख्या प्रलतित साक्षर सङ्ख्या प्रलतित 

वडा नं १ १२२९ ९१.३ ११६६ ८३.७६ ८७.४७ 

वडा नं २ ९८० ९२.०१ ९२९ ८६.९८ ८९.९२ 

वडा नं ३ ११२७ ८१.४८ १०२३ ७५ ७८.२३ 

वडा नं ४ १५८१ ९१.५ १३९३ ८२.८ ८७.३४ 

वडा नं ५ १२६८ ८८.६७ १०५८ ८०.८२ ८४.९२ 

वडा नं ६ १३०६ ८५.१९ १२१० ८२.८६ ८४.०६ 

वडा नं ७ ११७० ८२.२२ १०४९ ७६.१२ ८२.५२ 

जम्मा ८६६१ ८७.३५ ७८२८ ८१.६३ ८४.५४ 

२.२ शैर्िक ससं्थाको अवस्था 

२.२.१ सामुदार्यक तथा ससं्थागत र्वद्यालयको र्ववरण 

संस्थाहरु प्रारलम्भक 

बािलवकास 

अधारभतू तह 

(कक्षा १-३, १-५ 

र १-८) 

माध्यलमक तह ईि लिक्षा सामदुालयक 

लसकाआ केन्र 

जम्मा ३४+१=३५ २६ ८ ० ४ 

लवद्याियको प्रकार 

सामदुालयक ० २५ ८ ०  

लनजी/संस्थागत ० १ ० ०  

प्रालवलधक माध्यलमक लवद्यािय 

(कृलर्/बालिलवज्ञान) 

० ० १ ०  
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संस्थाहरु प्रारलम्भक 

बािलवकास 

अधारभतू तह 

(कक्षा १-३, १-५ 

र १-८) 

माध्यलमक तह ईि लिक्षा सामदुालयक 

लसकाआ केन्र 

वडागत  लववरण 

वडा नं १ ५ ४ २ ० १ 

वडा नं २ ५ ३ १ ० ० 

वडा नं ३ ७ ४ १ ० १ 

वडा नं ४ ६ ४ २ ० १ 

वडा नं ५ ३+१=४ २ १ ० ० 

वडा नं ६ ४ ४ ० ० ० 

वडा नं ७ ४ ४ १ ० १ 

                     प्रर्िकरणाः बाि लवकास केन्रः नेपाि सरकार िसतय ऄनदुानतफय  ३४ र गाईँपालिका ऄनदुानतफय  १ वटा 

      वडा नं ५ बािलवकास सहजकताय सितय ऄनदुान ३ र गाईँपालिका ऄनदुान १ गरी जम्मा ४ जना   

 

२.२.२ सञ्चार्लत किाका आधारमा र्वद्यालय  

सञ्चालित कक्षा सामदुालयक लवद्यािय संस्थागत लवद्यािय जम्मा 

कक्षा १-३ १० ० १० 

कक्षा १-५ ९ १ १० 

कक्षा १-८ ६ ० ६ 

कक्षा १-१० ४ ० ६ 

कक्षा १-१२ ४ ० २ 

जम्मा ३३ १ ३४ 

 २.३ र्शिक र्ववरण 

२.३.१ र्शिक, सहजकताि तथा र्वद्यालय कमिचारी समर्िगत र्ववरण 

लिक्षक तथा प्रलिक्षक लववरण 

क्र .स  स्रोत लकलसम कक्षा १-५ कक्षा ६-८ कक्षा ९-१० कक्षा ११-१२ जम्मा धार 
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१ संघीय सितय ९६ ३० १४ ४ १४४ साधारण 

२ संघीय प्रलिक्षक /सहायक प्रलिक्षक ० २ २ २ ६ प्रालवलधक 

३ संघीय लसकाआ ऄनदुान ० ५ १० ० १५ साधारण 

४ संघीय एकमषु्ट ऄनदुान २ ० ० ० २ साधारण 

५ गाईँपालिका िैलक्षक संस्था सहायता 

ऄनदुान 

३ १५ ६ ० २४ साधारण 

जम्मा १०१ ५२ ३२ ६ १९१   

ऄन्य जनिलि लववरण 

१ स्रोत लकलसम सहजकताय पररचालिका लवद्यािय 

 सहयोगी 

लवद्यािय 

 सहायक 

जम्मा कैलफयत 

२ संघीय सितय ऄनदुान ३३ ४ ३८ ८ ८३   

३ संघीय एकमषु्ट ऄनदुान १ ० १ ० २   

४ गाईँपालिका िैलक्षक संस्था सहायता 

ऄनदुान 

१ ० ० ० ०   

जम्मा ३५ ४ ३९ ८ ८५   

जम्मा लिक्षक, सहजकताय, लवद्यािय कमयचारी, पररचािक - िैलक्षक  जनिलि    २७६   

 

२.३.२ र्शिक दरबन्दी र्ववरण 

साधारणधार तफय  

प्रालवलधक धार 

तफय  

कुि 

जम्मा 

तह प्राथलमक लनम्न माध्यलमक 

माध्यलमक 

(कक्षा ९ - १०) 

माध्यलमक 

(कक्षा ११ - १२) 

 जम्मा 

लन. 

मा. स. 

प्र.  

मा. 

प्र. 

लकलसम दरबन्दी 

राहत  

ऄनदुान दरबन्दी 

राहत 

ऄनदुान दरबन्दी 

राहत 

ऄनदुान दरबन्दी 

राहत 

ऄनदुान 

जम्मा ६७ २९ ७ २३ ६ ८ २ २ १४४ 
२ ४ १५० 

कुि 

जम्मा ९६ ३० १४ ४ १४४ 

 

६ 

 

१५० 

(लन.मा.स.प्र.-लनम्नमाध्यलमक सहायक प्रलिक्षक, मा. प्र.- माध्यलमक प्रलिक्षक) 

यस गाईँपालिका ऄन्तगयत परम्परागत लवद्यािय, लवश्वलवद्यािय तथा क्याम्पस िगायतका ईच्च लिक्षण संस्थाहरु सञ्चािनमा रहकेा छैनन् । 
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२.३.३  सामुदार्यक र्सकाइ केन्र 

क्र.स 

सामदुालयक लसकाआ  

केन्रको नाम 

वडा नं 

ऄध्यक्षको नाम पररचािकको नाम पररचािकको सम्पकय  नं 

१ 

लवन्ध्यावालसनी सामदुालयक लसकाइ 

 केन्र 

४ 

पथृ्वी बहादरु खत्री हररमाया िम्साि ऄलधकारी ९८६७९६१४९१ 

२ 

वडाभैरव सामदुालयक लसकाआ 

 केन्र 

७ 

सवयराज थापा सीता रावत थापा ९८४८०३९०९२ 

३ 

भगवती सामदुालयक लसकाआ 

 केन्र 

३ 

पे्रम बहादरु खड्का लनमयिा कुमारी लव.सी ९८६४३५६८०० 

४ 

ज्वािा सामदुालयक लसकाआ  

केन्र 

१ 

झरलसं थापा खलगसरा थापा ९८६८०९३४६२ 

 

२.४.भैर्तक तथा पवूािधारको अवस्था  

 २.४.१ र्वद्यालय भवनको अवस्था  

क्र.स लवद्याियको नाम 

सञ्चालित 

कक्षा 

लवद्यािय भवन 

पक्की कच्ची जम्मा 

भवन जम्मा कोठा भवन कोठा भवन कोठा 

१ श्री ज्वािा मा.लव वेस्तडा  भगवतीमाइ १ दैिेख 1-12 ५ २८ १ ७ ६ ३५ 

२ श्री सरस्वती मा.लव गन्म भगवतीमाइ १ दैिेख 1-10 ३ ८ १ २ ४ १० 

३ श्री रामडाडा प्रा.लव राँक भगवतीमाइ १ दैिेख 1-3     २ ४ २ ४ 

४ श्री ने रा प्रा.लव कुम्री भगवतीमाइ १ देिेख 1-5 १ ४ ३ ६ ४ १० 

५ श्री ज्वािा प्रा.लव पगनाथ भगवतीमाइ १ दैिेख 1-5 १ ३ ३ १० ४ १३ 

६ श्री जगनाथ प्रा.लव ढाणगाईँ भगवतीमाइ २ दैिेख 1-3 १ २ १ ५ २ ७ 

७ श्री भगवती प्रा.लव रानीचौर भगवतीमाइ २ दैिेख 1-3 १ ४ १ ४ २ ८ 

८ श्री सरस्वती अ.लव लसडार भगवतीमाइ २ दैिेख 1-8 ० ० ३ ८ ३ ८ 

९ श्री जनता मा.लव रुम भगवतीमाइ २ दैिेख 1-10 ४ १३ १ १ ५ १४ 

१० श्री मालिका प्रा.लव वाइसेरा भगवतीमाइ ३ दैिेख 1-3 १ २ १ २ २ ४ 

११ श्री कैिाि प्रा.लव पगु्याँ भगवतीमाइ ३ दैिेख 1-5 १ २ ३ ६ ४ ८ 

१२ श्री महादेव मा.लव मेतिपाटा भगवतीमाइ ३ दैिेख 1-10 २ ८ ३ ६ ५ १४ 

१३ श्री खडगदेवी अ.लव मेहल्तोिी भगवतीमाइ ३ दैिेख 1-8 २ ६ २ ४ ४ १० 
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क्र.स लवद्याियको नाम 

सञ्चालित 

कक्षा 

लवद्यािय भवन 

पक्की कच्ची जम्मा 

भवन जम्मा कोठा भवन कोठा भवन कोठा 

१४ श्री मष्टा प्रा.लव धाराडाडा भगवतीमाइ ३ दैिेख 1-3 १ २ १ ३ २ ५ 

१५ श्री भगवती मा.लव तुसुय भगवतीमाइ ४ दैिेख 1-10 ४ १४ ३ ६ ७ २० 

१६ श्री मालिका प्रा.लव पोखरा भगवतीमाइ ४ दैिेख 1-3     १ ४ १ ४ 

१७ श्री भगवती प्रा.लव कुल्िेबुंची भगवतीमाइ ४ दैिेख 1-5     २ ५ २ ५ 

१८ श्री िक्ष्मी प्रा.लव रुमी भगवतीमाइ ४ दैिेख 1-3 २ ४     २ ४ 

१९ श्री कालिका मा.लव डौरीमन्घर भगवतीमाइ ४ दैिेख 1-11 ४ १२ ३ ६ ७ १८ 

२० श्री जगनाथ प्रा.लव कोटकालटया भगवतीमाइ ४ दैिेख 1-3     ३ ५ ३ ५ 

२१ श्री जनलप्रय प्रा.लव चख्िा भगवतीमाइ ५ दैिेख 1-5 २ ४ १ २ ३ ६ 

२२ श्री भगवती मा.लव थवुा भगवतीमाइ ५ दैिेख 1-10 ३ ११ ५ १४ ८ २५ 

२३ श्री सरस्वती अ.लव करट्ट भगवतीमाइ ५ दैिेख 1-8 २ ४ २ ४ ४ ८ 

२४ श्री अदिय अ.लव सलनगाईँ भगवतीमाइ ६ दैिेख 1-8 ४ ८ २ ४ ६ १२ 

२५ श्री िक्ष्मी प्रा.लव पैयाँगाईँ भगवतीमाइ ६ दैिेख 1-5 १ २ ३ ४ ४ ६ 

२६ श्री ने.रा.लपपि अ.लव लचलपन भगवतीमाइ ६ दैिेख 1-8 २ ८ २ ४ ४ १२ 

२७ श्री जनता प्रा.लव लचलपनतडा भगवतीमाइ ६ दैिेख 1-5 २ ४ ३ ७ ५ ११ 

२८ श्री सरस्वती प्रा.लव कैिाि डाडा भगवतीमाइ ७ दैिेख 1-3 १ ३ २ ५ ३ ८ 

२९ श्री ने रा अलव तप्िुङ भगवतीमाइ ७ दैिेख 1-8 २ ८ २ ४ ४ १२ 

३० श्री जनता प्रा.लव खगेना भगवतीमाइ ७ दैिेख 1-5 १ २ ३ ८ ४ १० 

३१ श्री भैरव मा.लव खोर भगवतीमाइ ७ दैिेख 1-12 १ १२ २ ६ ३ १८ 

३२ श्री जनता प्रा.लव पानीमुि भगवतीमाइ ७ दैिेख 1-3 १ २ २ ५ ३ ७ 

जम्मा    ५५ १८० ६७ १६१ १२२ ३४१ 
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२.४.२ किाकोठा, शैचालय, प्रयोगशाला, पुस्तकालयको अवस्था 
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१ श्री ज्वािा मा.लव वेस्तडा  भगवतीमाइ १ दैिेख 1-12 छ छ छ छ छ लवजिुी छ छ छैन  

२ श्री सरस्वती मा.लव गन्म भगवतीमाइ १ दैिेख 1-10 छ छ छ छ छ सौयय छ छ 
छैन  

३ श्री रामडाडा प्रा.लव राँक भगवतीमाइ १ दैिेख 1-3 छ छ छैन छैन छैन छैन छैन छ 
छैन  

४ श्री ने रा प्रा.लव कुम्री भगवतीमाइ १ देिेख 1-5 छ छ छ छैन छैन छैन छ छ 
छैन  

५ श्री ज्वािा प्रा.लव पगनाथ भगवतीमाइ १ दैिेख 1-5 छ छ छैन छैन छैन सौयय छैन छ 
छैन  

६ श्री जगनाथ प्रा.लव ढाणगाईँ भगवतीमाइ २ दैिेख 1-3 छ छ छैन छैन छैन सौयय छैन छ छ  

७ श्री भगवती प्रा.लव रानीचौर भगवतीमाइ २ दैिेख 1-3 छ छ छैन छैन छैन छैन अधा छैन छैन   

८ श्री सरस्वती अ.लव लसडार भगवतीमाइ २ दैिेख 1-8 छ छ छैन छैन छैन छैन छैन छैन छ  

९ श्री जनता मा.लव रुम भगवतीमाइ २ दैिेख 1-10 छ छ छ छैन छ सौयय अधा छ छैन   

१० श्री मालिका प्रा.लव वाइसेरा भगवतीमाइ ३ दैिेख 1-3 छ छ छैन छैन छैन छैन छैन छ छैन   

११ श्री कैिाि प्रा.लव पगु्याँ भगवतीमाइ ३ दैिेख 1-5 छ छ छैन छैन छैन छैन अधा छ छैन   

१२ 
श्री महादेव मा.लव मेतिपाटा भगवतीमाइ ३ 

दैिेख 
1-10 छ छैन छ छ छ छैन छैन छ 

छैन  

१३ 
श्री खडगदेवी अ.लव मेहल्तोिी भगवतीमाइ ३ 

दैिेख 
1-8 छ छ छ छैन छ छैन छ छ 

छैन  

१४ श्री मष्टा प्रा.लव धाराडाडा भगवतीमाइ ३ दैिेख 1-3 छ छ छ छैन छैन छैन छैन छ 
छैन  

१५ श्री भगवती मा.लव तुसुय भगवतीमाइ ४ दैिेख 1-10 छ छ छ छैन छ सौयय छैन छ 
छैन  

१६ श्री मालिका प्रा.लव पोखरा भगवतीमाइ ४ दैिेख 1-3 छ छैन छैन छैन छैन छैन छ छ 
छैन  

१७ 
श्री भगवती प्रा.लव कुल्िेबुंची भगवतीमाइ ४ 

दैिेख 
1-5 छ छ छैन छैन छैन छैन छ छैन 

छैन  

१८ श्री िक्ष्मी प्रा.लव रुमी भगवतीमाइ ४ दैिेख 1-3 छ छ छैन छैन छैन छैन छैन छ छैन  

१९ 
श्री कालिका मा.लव डौरीमन्घर भगवतीमाइ ४ 

दैिेख 
1-10 छ छ छ छ छ सौयय अधा छ 

छैन  

२० 
श्री जगनाथ प्रा.लव कोटकालटया भगवतीमाइ ४ 

दैिेख 
1-3 छ छ छैन छैन छैन छैन छैन छ 

छैन  

२१ श्री जनलप्रय प्रा.लव चख्िा भगवतीमाइ ५ दैिेख 1-5 छ छ छ छैन छैन छैन छैन छैन 
छैन  
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२२ श्री भगवती मा.लव थवुा भगवतीमाइ ५ दैिेख 1-10 छ छ छ छैन छ सौयय अधा छ 
छैन  

२३ श्री सरस्वती अ.लव करट्ट भगवतीमाइ ५ दैिेख 1-8 छ छ छैन छैन छैन सौयय अधा छ छ  

२४ श्री अदिय अ.लव सलनगाईँ भगवतीमाइ ६ दैिेख 1-8 छ छ छ छैन छैन सौयय छैन छ 
छैन  

२५ श्री िक्ष्मी प्रा.लव पैयाँगाईँ भगवतीमाइ ६ दैिेख 1-5 छ छ छैन छैन छैन सौयय अधा छ 
छैन  

२६ 
श्री ने.रा.लपपि अ.लव लचलपन भगवतीमाइ ६ 

दैिेख 
1-8 छ छ छ छैन छैन छैन अधा छ छ 

२७ 
श्री जनता प्रा.लव लचलपनतडा भगवतीमाइ ६ 

दैिेख 
1-5 छ छ छैन छैन छैन छैन छैन छ छैन   

२८ 
श्री सरस्वती प्रा.लव कैिाि डाडा भगवतीमाइ ७ 

दैिेख 
1-3 छ छ छैन छैन छैन छैन छैन छैन छैन   

२९ श्री ने रा अलव तप्िुङ भगवतीमाइ ७ दैिेख 1-8 छ छ छ छैन छैन सौयय छैन छ छ  

३० श्री जनता प्रा.लव खगेना भगवतीमाइ ७ दैिेख 1-5 छ छ छ छैन छैन सौयय अधा छ छ  

३१ श्री भैरव मा.लव खोर भगवतीमाइ ७ दैिेख 1-12 छ छ छ छ छ सौयय छ छ छैन   

३२ श्री जनता प्रा.लव पानीमुि भगवतीमाइ ७ दैिेख 1-3 छ छ छैन छैन छैन छैन छैन छ छैन   

२.५ र्वद्यालय र्शिाका शैर्िक सचुकहरु 

लवद्यािय लिक्षाका सचूकहरु प्राप्त गने कुनै भरपदो संयन्त्रको लवकास नभएकोिे िैलक्षक सचुकहरु समावेि गनय सलकएन । यस प्रकारका सचूकहरु प्राप्त 

गने लवलध र संयन्त्र लवकासका िालग सम्बलन्धत लनकायहरुसंग सहयोगका िालग ऄपेक्षा गररएको छ । 

स्थानीय तहको गाँई यस गाईँपालिकािे हािसम्म गाईँ लिक्षा योजना लनमायण गरेको छैन । लवद्याियहरुिे लवद्यािय सूधार योजना लनमायण गने गरेका छन् 

। हाि सम्म िैलक्षक सत्र २०७९ का िालग जम्मा २० ओटा लवद्याियिे लवद्यािय सधूार योजना लनमायण गरेका तथ्याङ्क छ ।  

अलथयक वर्य २०७७।०७८ मा कोलभड-१९ को महामारी फैलिएको ऄवलधमा सामदुालयक लवद्याियका कक्षा ४ देलख मालथल्िो कक्षामा ऄध्ययनरत 

लवद्याथीहरुिाइ लसमकाडय लवतरण गरी पढाआिाइ लनरन्तरता लदन लवद्याियिाइ ईपिब्ध गराआएको ऄनदुान रकम महािेखा परीक्षकको प्रलतवेदनमा 

वेरुज ु  औल्याएकोि ेईि वेरुज ुरकम लवद्याियबाट ऄसिू गरी नेपाि सरकारको संलचत कोर्मा दालखिा गने काम भआरहेको छ ।   

यस गाईँपालिका लभत्र ऄग्रेजी माध्यमबाट लिक्षण हुने सामदुालयक लवद्याियहरु छैनन ्। अ.व २०७८।०७९ मा लवपन्न िलक्षत छात्रवलृत्तका िालग कुनै 

पलन बािबालिकाहरुका िालग रमक ईपिब्ध भएको छैन । 

२.६.स्थानीय तहको  सगंठन सरचनामा र्शिा िेत्रको अवस्था तथा जनशर्िको अवस्था  

ि.स पद/तह सेवा /समुह/उपसमुह सङ््या पदपूर्ति सेवा /समुह/उपसमुह सङ्ं्या कैर्ियत 

१ ऄलधकृत 

सातौ/ अठौ  

नेपाि लिक्षा /लिक्षा 

प्रिासन 

१ ऄलधकृत छैठौ  नेपाि लिक्षा /लिक्षा 

प्रिासन 

१ समायोजन 
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२ सहायक 

पाचौ ँ

नेपाि लिक्षा /लिक्षा 

प्रिासन 

१ प्रा.स पाँचौ नेपाि लिक्षा /लिक्षा 

प्रिासन 

१  

 

 २.७ र्वद्याथी र्ववरण 

 २.७.१  पूवि प्राथर्मक/प्रारर्म्भक किा (सामुदार्यक)को र्वद्याथी र्ववरण 

Sn 

IEMIS 2078 ECD/PPC 

Code Name Girl Boy Total 

1 600020001 Bhairab Ma.VI. Bhagawatimai Khora, 13 11 24 

2 600020002 Nera Ni Ma V. Taplung 11 17 28 

3 600020003 Janata Pra. V.Khagena 12 13 25 

4 600020004 Saraswati Pra V.Kailashdanda 0 0 0 

5 600020005 Janata Pra Vi Bhagawatimai-7 Panimul, Dailekh 4 3 7 

6 600190001 Kalika Ma. Vi. Bhagawatimai, Daurimanghar, 16 14 30 

7 600190002 Bhagawati Pra.Vi Kullebunchi 16 12 28 

8 600190003 Bhagawati Ma. Vi. Bhagawatimai,Tursu 20 25 45 

9 600190004 Malika Pra V Pokhara 4 1 5 

10 600190005 Jagan Nath Pra V Bhagawatimai-4 Kotkatiya, Dailekh 6 5 11 

11 600190006 Laxmi Pra V Rumi 5 6 11 

12 600240001 Bhagawati Ma. Vi. Bhagawatimai, Katti, Thuwa, 18 25 43 

13 600240002 Jana Priya Pra V Chakhla 6 10 16 

14 600240003 Saraswati AA.VI. Bhagawatimai, Katti 17 12 29 

15 600240004 Adarsha Ni Ma Vi Sanigau 15 13 28 

16 600240005 Janata Pra Vi Bhagawatimai-6 Chipintada,Dailekh 7 9 16 

17 600240006 Ne. Ra. Pipal AA.Vi. Bhagawatimai, Chipin 12 20 32 

18 600240007 Laxmi Pra V Paiyagau 12 13 25 

19 600340001 Mahadev Ma.Vi. Bhagawatimai, Metalpata 25 24 49 

20 600340002 Khadka Devi AA.Vi. Bhagawatimai, Meheltoli 18 16 34 

21 600340003 Kailash Pra V Pugya 11 8 19 

22 600340004 Malika Pra V Baisera 5 7 12 

23 600340005 Masta Pra V Dharadanda 3 8 11 

24 600410001 Jwala MA.VI. Bhagawatimai, Bestada 9 13 22 

25 600410002 Saraswati Ma.Vi. Bhagawatimai, Ganma 5 4 9 

26 600410004 Jwala Pra Vi Bhagawatimai 1 Pagnath Dailekh 13 7 20 

27 600410005 Pra V Kumri 6 7 13 

28 600410006 Ram Danda Pra V Bhagawatimai-1 Ranka,Dailekh 1 1 2 

29 600480001 Janata Ma.Vi. Bhagawatimai, Ruma 17 5 22 

30 600480002 Saraswati AA.VI. Bhagawatimai, Sidar 8 14 22 

31 600480003 Jagan Nath Pra V Dhandagau 12 11 23 

32 600480006 Bhagawati Pra V Ranichaur 10 7 17 

Total   337 341 678 
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२.७.२ सामुदार्यक र्वद्यालयको र्वद्याथी र्ववरण 

S

n 

IEMIS 2078 G1-5 G6-8 G9-10 G11-12 G1-12 

Code Name Girl Boy Total Girl Boy Total Girl Boy Total Girl Boy Total Girl Boy Total 

1 600020001 Bhairab Ma.VI. 

Bhagawatimai Khora, 

53 65 118 72 74 146 81 81 162 36 37 73 242 257 499 

2 600020002 Nera Ni Ma V. Taplung 68 46 114 60 67 127 0 0 0 0 0 0 128 113 241 

3 600020003 Janata Pra. V.Khagena 37 68 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 68 105 

4 600020004 Saraswati Pra 

V.Kailashdanda 

17 21 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 21 38 

5 600020005 Janata Pra Vi 

Bhagawatimai-7 

Panimul, Dailekh 

7 21 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 21 28 

6 600190001 Kalika Ma. Vi. 

Bhagawatimai, 

Daurimanghar, 

81 98 179 37 69 106 42 41 83 19 16 35 179 224 403 

7 600190002 Bhagawati Pra.Vi 

Kullebunchi 

27 24 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 24 51 

8 600190003 Bhagawati Ma. Vi. 

Bhagawatimai,Tursu 

66 85 151 49 62 111 52 43 95 0 0 0 167 190 357 

9 600190004 Malika Pra V Pokhara 6 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 13 

10 600190005 Jagan Nath Pra V 

Bhagawatimai-4 

8 14 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14 22 
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S

n 

IEMIS 2078 G1-5 G6-8 G9-10 G11-12 G1-12 

Code Name Girl Boy Total Girl Boy Total Girl Boy Total Girl Boy Total Girl Boy Total 

Kotkatiya, Dailekh 

11 600190006 Laxmi Pra V Rumi 11 19 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 19 30 

12 600240001 Bhagawati Ma. Vi. 

Bhagawatimai, Katti, 

Thuwa, 

78 82 160 73 79 152 74 54 128 0 0 0 225 215 440 

13 600240002 Jana Priya Pra V Chakhla 31 30 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 61 

14 600240003 Saraswati AA.VI. 

Bhagawatimai, Katti 

51 57 108 53 50 103 0 0 0 0 0 0 104 107 211 

15 600240004 Adarsha Ni Ma Vi 

Sanigau 

65 67 132 59 56 115 0 0 0 0 0 0 124 123 247 

16 600240005 Janata Pra Vi 

Bhagawatimai-6 

Chipintada,Dailekh 

17 18 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18 35 

17 600240006 Ne. Ra. Pipal AA.Vi. 

Bhagawatimai, Chipin 

102 101 203 48 54 102 0 0 0 0 0 0 150 155 305 

18 600240007 Laxmi Pra V Paiyagau 62 78 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 78 140 

19 600340001 Mahadev Ma.Vi. 

Bhagawatimai, Metalpata 

67 64 131 58 37 95 51 49 100 0 0 0 176 150 326 

20 600340002 Khadka Devi AA.Vi. 81 87 168 43 39 82 0 0 0 0 0 0 124 126 250 
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S

n 

IEMIS 2078 G1-5 G6-8 G9-10 G11-12 G1-12 

Code Name Girl Boy Total Girl Boy Total Girl Boy Total Girl Boy Total Girl Boy Total 

Bhagawatimai, Meheltoli 

21 600340003 Kailash Pra V Pugya 30 61 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 61 91 

22 600340004 Malika Pra V Baisera 22 20 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 20 42 

23 600340005 Masta Pra V Dharadanda 17 17 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 34 

24 600410001 Jwala MA.VI. 

Bhagawatimai, Bestada 

119 99 218 75 84 159 120 110 230 193 162 355 507 455 962 

25 600410002 Saraswati Ma.Vi. 

Bhagawatimai, Ganma 

25 36 61 65 72 137 66 56 122 0 0 0 156 164 320 

26 600410004 Jwala Pra Vi 

Bhagawatimai 1 Pagnath 

Dailekh 

42 38 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 38 80 

27 600410005 Pra V Kumri 32 28 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 28 60 

28 600410006 Ram Danda Pra V 

Bhagawatimai-1 

Ranka,Dailekh 

3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 

29 600480001 Janata Ma.Vi. 

Bhagawatimai, Ruma 

55 55 110 55 50 105 55 45 100 0 0 0 165 150 315 

30 600480002 Saraswati AA.VI. 

Bhagawatimai, Sidar 

53 49 102 39 39 78 0 0 0 0 0 0 92 88 180 
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S

n 

IEMIS 2078 G1-5 G6-8 G9-10 G11-12 G1-12 

Code Name Girl Boy Total Girl Boy Total Girl Boy Total Girl Boy Total Girl Boy Total 

31 600480003 Jagan Nath Pra V 

Dhandagau 

30 37 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 37 67 

32 600480006 Bhagawati Pra V 

Ranichaur 

16 7 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 7 23 

Total   1379 1504 2883 786 832 1618 541 479 1020 248 215 463 2954 3030 5984 



15 
 

२.७.३ र्नजी/ससं्थागत र्वद्यालयको र्वद्याथी र्ववरण 

Sn 

IEMIS 2078 ECD/PPC G1-5 

Code Name Girl Boy Total Girl Boy Total 

1 600410008 
Besteda Himalaya 
Boarding School 

13 25 38 14 22 36 

Total   13 25 38 14 22 36 

 

पररच्छेद–३ 

कायििम कायािन्वयनको भौर्तक तथा र्वत्तीय प्रगर्त 

३.१.र्शिा िेत्रको वजेट र खचिको अवस्था  (आ.व.२०७८।०७९)   

३.१.१ स्थानीय तहबाट स्वीकृत बजेट तथा प्रगर्त  

क्र.स बजेट ईप िीर्यक बालर्यक स्वीकृत बजेट लवत्तीय प्रगलत लवत्तीय प्रगलत प्रलतित कैलफयत 

१ 

नेपाि सरकार, राजश्व बाँडफाड ऄनदुान( 

लवद्यािय ऄनदुान( १२४९३ १२४९२ १००   

२ 

नेपाि सरकार, लवलत्तय  

सामानीकरण ऄनदुान (िैलक्षक काययक्रम( १०८० ४२१ ३९   

३ अन्तररक स्रोत ४० ० ०   

जम्मा १३६१३ १२९१३ ९५   

 

३.१.२ नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशति अनुदान तथा प्रगर्त 

क्र स 

बजेट ईप िीर्यक बालर्यक स्वीकृत बजेट लवत्तीय प्रगलत 
लवत्तीय प्रगलत 

प्रलतित 

कैलफयत 

१ सबैका िालग लिक्षा -अधारभतू तह ६१८६६ ६०६१२ 
९८ 

 

२ लिक्षक तिब भत्ता -माध्यलमक तह १३१०० ११३९३ 
८७ 

 

३ लवद्यािय के्षत्र लवकास काययक्रम -लजल्िास्तर ६८८८० ६०२९३ 
८८ 

 

४ सबैका िालग लिक्षा -लिि ुलवकास काययक्रम ०   
० 

 

६ सलहद स्मलृत लवद्याियिाइ ऄनदुान ०   
० 

 

जम्मा 
१४३८४६ १३२२९८ 

९२ 
 

 



16 
 

३.१.३  स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको उपर्शषिक अनुसार वजेट तथा प्रगर्तको अवस्था( र्वद्यालय भौर्तक र्नमािण बाहेक) 

खचय 

िीर्यक 

बजेट ईप िीर्यक लक्रयाकिापको नाम बालर्यक 

स्वीकृत बजेट 

लवत्तीय 

प्रगलत 

भौलतक 

िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगलत 

 लवत्तीय 

प्रगलत 

प्रलतित 

२५३११ रा.बा(ने. स.( िैलक्षक संस्था सहायता 
१२४९३ १२४९२ १०६ १०६ १०० 

२२५२२  लव.स (ने. स( स्थानीय पाठ्यक्रम लनमायण (कक्षा १-५( 
१५० ७२ ० ३५ ४८ 

२२५२२  लव.स (ने. स( 

अधारभतू तह कक्षा ८ को परीक्षा 

सञ्चािन  
१५० ० ० ० ० 

२२५२२  लव.स (ने. स( 

प्रधानाध्यापक बैठक खचय र यातायात 

खचय 
१५० १४९ ० ३३ १०० 

२२५२२  लव.स (ने. स( िैलक्षक क्यािेण्डर २०७९ लनमायण 
३५ ३५ ० ५०० १०० 

२२५२२  लव.स (ने. स( िैलक्षक बुिेलटन प्रकािन 
३० ० ० ० ० 

२२५२२  लव.स (ने. स( 

िैलक्षक तथ्याङ्क व्यवस्थापन -

IEMIS तालिम 
५० ५० ० ३२ १०० 

२२५२२  लव.स (ने. स( ऄलतररि लक्रयाकिाप सञ्चािन  
५० ५० ० ६ १०० 

२२५२२  लव.स (ने. स( जेहने्दार लवद्याथी छात्रवलृत्त लवतरण 
२०० ० ० ० ० 

२२५२२  लव.स (ने. स( गाईँ लिक्षा योजना लनमायण 
१०० ० ० ० ० 

२२५२२  लव.स (ने. स( ऄध्यक्ष छात्रवलृत्त काययक्रम 
१०० ० ० ० ० 

२२५२२  लव.स (ने. स( िेखा व्यवस्थापन तालिम 
६५ ६५ ३२ ३२ १०० 

२२५२२ अन्तररक स्रोत लिक्षक महासंघ कायायिय व्यवस्थापन 
४० ० ० ० ० 

 जम्मा 
१३६१३ १२७९८     ९४ 

 

३.१.४  नेपाल सरकारबाट प्राप्त उपर्शषिक अनुसार वजेट तथा प्रगर्तको अवस्था (स्थानीय तह) 

क्र.स लक्रयाकिाप नं. लक्रयाकिापको नाम 

बालर्यक 

स्वीकृत 

बजेट 

लवत्तीय प्रगलत 
भौलतक 

िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगलत 

लवत्तीय 

प्रगलत 

प्रलतित 

१ १.१.३.३ 

अधारभतू  तहका स्वीकृत दरवन्दीका 

लिक्षक, राहत  ऄनदुान लिक्षकका 

िालग तिब भत्ता (लविेर् लिक्षा परीर्द 

ऄन्तगयतका लिक्षक/कमयचारीहरु समेत( 

थप समेत 

६१८६६ ६०६१२ १२८ १२८ ९८ 
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क्र.स लक्रयाकिाप नं. लक्रयाकिापको नाम 

बालर्यक 

स्वीकृत 

बजेट 

लवत्तीय प्रगलत 
भौलतक 

िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगलत 

लवत्तीय 

प्रगलत 

प्रलतित 

२ १.१.३.४ 

माध्यलमक  तहका स्वीकृत दरवन्दीका 

लिक्षक, राहत  ऄनदुान लिक्षकका 

िालग तिब भत्ता (लविेर् लिक्षा परीर्द 

ऄन्तगयतका लिक्षक/कमयचारीहरु समेत( 

१३१०० ११३९३ २२ २२ ८७ 

३ १.१.४.१ 

प्रारलम्भक बाि लवकास केन्रका 

सहजकतायहरुको पाररश्रलमक तथा 

लवद्यािय कमयचारी व्यवस्थापन ऄनदुान 

थप समेत 

९८०६ ९५०२ ८१ ८१ ९७ 

४ 11.1.2.445 

केन्रबाट छनौट भएका नमनुा लवद्यािय 

लविेर् लवद्याियको क्रमागत भवन 

लनमायण तथा कक्षा ११ स्तरोन्नलत 

भएका प्रालवलधक धार लवद्याियको 

ल्याव ब्यवस्थापन ऄनदुान (भवन 

लनमायण( 

१६००० १५८२९ २ २ ९९ 

५ २.४.६.१ 
सावयजलनक लवद्यािय लवद्याथीहरुका 

िालग लनिलु्क पाठ्यपसु्तक ऄनदुान 
४१२७ ३२४६ ० ४८५३ ७९ 

६ २.७.१३.१० 
लवद्यािय सञ्चािन व्यबस्थापन 

ऄनदुान 
२२७१ १८५१ ३२ ३२ ८२ 

७ २.७.१३.११ 

िैलक्षक पहुचँ सुलनलितता ऄनौपचाररक 

तथा वैकलल्पक लिक्षा काययक्रम 

(परम्परागत लवद्यािय वैकलल्पक 

लवद्यािय सक्षरता र लनरन्तर लिक्षाका 

काययक्रम समेत( 

८०० ४०२ ४ ४ ५० 

८ २.७.१३.१३ 

लवद्यािय िैलक्षक गुणस्तर सदुृढीकरण 

एवं काययसम्पादनमा अधाररत 

प्रोहत्साहन ऄनदुान 

४०८३ ३८२१ ३२ ३२ ९४ 

९ 2.7.13.3 

प्रलत लवद्याथी िागतका अधारमा 

लिक्षण लसकाआ सामाग्री एवं कक्षा ८ को 

परीक्षा व्यवस्थापन ऄनदुान 

३२८९ ३२७१ ० ७३७० ९९ 

१० 7.2.1.1 

सावयजलनक लवद्याियमा ऄध्ययनरत 

लवद्याथीहरुका 

 िालग छात्रवलृत्त (अवासीय र गैर 

अवासीय( 

१७१५ १२५३ ० ३१४९ ७३ 

११ 2.7.11.1 
तोलकएका लवद्याथीहरुका िालग लदवा 

खाजाका िालग लवद्याियिाइ ऄनदुान 
१०३१० ५९५९ ३५१३ ३५१३ ५८ 
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क्र.स लक्रयाकिाप नं. लक्रयाकिापको नाम 

बालर्यक 

स्वीकृत 

बजेट 

लवत्तीय प्रगलत 
भौलतक 

िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगलत 

लवत्तीय 

प्रगलत 

प्रलतित 

१२ 2.7.13.23 

सामदुालयक लवद्याियका छात्राहरुिाइ 

लनःिलु्क सेनीटरी प्याड व्यवस्थापन 

(िैलक्षक काययक्रम( 

१७२० १७२० ० ० १०० 

१३ 2.7.13.40 माध्यलमक तह (कक्षा ९-१०(ऄंग्रेजी  

गलणत र लवज्ञान लवर्यमा लिक्षण  

ऄनदुान( िैलक्षक काययक्रम( 

४३१९ ३६१४ १० १० ८४ 

१४ 2.7.13.41 अधारभतू तह (कक्षा ६-८(ऄंग्रेजी 

 गलणत र लवज्ञान लवर्यमा लिक्षण  

ऄनदुान( िैलक्षक काययक्रम( 

१३५४ १३५० ४ ५ १०० 

१५ 2.7.25.62 

कोलभड -१९ का कारण ईत्पन्न 

पररलस्थलत 

 लसकाआ सहजीकरणका िालग  

िैलक्षक काययक्रम (ऄन्य( 

४०० ० ० ० ० 

१६ 

७.२.२.१  

कक्षा ९-१० मा ऄध्यनरत लवपन्न 

िलक्षत छात्रवलृत्त(Pro-Poor target 

Scholarship)  

का िालग छनौट भएका लवद्याथीका 

िालग छात्रवलृत्त (कक्षा ११ र १२ 

लवज्ञान लवर्यसमेत( 

३६ ० ० ० ० 

१७ ११.१.२.१३.४२  लवद्यािय कक्षाकोठा लनमायण ऄनदुान 

(२ कोठे र ४ कोठे( 

५४०० ५२२७ २ २ ९७ 

१८ ११.३.२०.१  लवद्याियमा IT Lab स्थापना 

सदुृढीकरण एवम Digital Library  

व्यवस्थापनका िालग ऄनदुान 

१९५० १९४९ ३ ३ १०० 

१९ ११.३.२०.४  

नयाँ प्रालवलधकधार लवद्यािय 

सञ्चािनका िालग लिक्षण सहयोग 

ऄनदुान तथा ल्याव व्यवस्थापन 

ऄनदुान (छुट समेत( एवम प्रालवलधक 

धार सञ्चालित 

 लवद्याियमा ल्याव सदुृलढकरण ऄनदुान 

१३०० १२९८ १ १ १०० 

 जम्मा १४३८४६ १३२२९८ ३८३४ १९२०७ ९२ 
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३.२ वजेट उपशीषिक अनुसार वजेट तथा खचिको अवस्था 

       नेपाि सरकारबाट प्राप्त सितय ऄनदुानको बजेट ईपिीर्यक ऄनसुार खचयको लववरण देहाय ऄनसुार रहकेो छः 

    ३.२.१ सवैका लार्ग र्शिा आधारभुत र्शिा (व.उ.र्स.नं ३५००००१४) र माध्यर्मक तह  (व.उ.र्स.नं ३५००००१५) 

    ३.२.१.१ र्ियाकलाप नं १.१.३.३ आधारभूत तहका स्वीकृत दरबन्दीका र्शिक,राहत अनुदान र्शिकहरुका लार्ग तलब भत्ता, अनुदान (र्वशेष र्शिा पररषद अन्तगितका  र्शिक तथा कमिचारी 

समेत) र र्ियाकलाप नं १.१.३.४ माध्यर्मक तहका स्वीकृत दरबन्दीका र्शिक,राहत अनुदान र्शिकहरुका लार्ग तलब भत्ता, अनुदान(र्वशेष र्शिा पररषद अन्तगितका  र्शिक/कमिचारी 

प्रार्वर्धक धारका प्रर्शिक सहायक प्रर्शिक समेत) 

क्र.स लवद्याियको नाम 

नेपाि सरकार, िसतय ऄनदुान 

अधारभतू तथा माध्यलमक तहका स्वीकृत दरबन्दीका लिक्षक,राहत ऄनदुान लिक्षकहरुका िालग तिब भत्ता, ऄनदुान 

सञ्चालित 

 कक्षा 

लिक्षक संख्या(राहत 

ऄनदुान र 

प्रालवलधकधार  

समेत( 

लिक्षक तिब तथा भत्ता 

प्रथम त्रैमालसक 

दोस्रो  

त्रैमालसक तेस्रो त्रैमालसक 

ऄलन्तम 

त्रैमालसक 

छुट/प्रालवलधक 

ग्रेड लनकासा कुि लनकासा 

१ श्री ज्वािा मा.लव वेस्तडा  भगवतीमाइ १ दैिेख 1-12 २२ ३०११४०४ २३७११४० २८५१४१७ २६३९१९० ० १०८७३१५१ 

२ श्री सरस्वती मा.लव गन्म भगवतीमाइ १ दैिेख 1-10 १० १३८८४७२ १०६५४३२ ११६५४३२ १०६८५७९ ० ४६८७९१५ 

३ श्री रामडाडा प्रा.लव राँक भगवतीमाइ १ दैिेख 1-3 १ १३९०२८ १०८५१० ११८५१० १११६५७ ० ४७७७०५ 

४ श्री ने रा प्रा.लव कुम्री भगवतीमाइ १ देिेख 1-5 ३ ५१५७०६ ४००९३८ ४३०९३८ ४००९३८ ० १७४८५२० 

५ श्री ज्वािा प्रा.लव पगनाथ भगवतीमाइ १ दैिेख 1-5 ४ ६१७७२६ ४८०१६२ ५२०१६२ ४८६४५९ ० २१०४५०९ 

६ 

श्री जगनाथ प्रा.लव ढाणगाईँ भगवतीमाइ २ 

दैिेख 1-3 ३ ४१३१८१ ३१७७०६ ३४७७०६ ३१७७०६ ० १३९६२९९ 

७ 
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९ श्री जनता मा.लव रुम भगवतीमाइ २ दैिेख 1-10 ८ ८२३८०६ ८७२५१४ ९५२५१४ ८७५८४४ ० ३५२४६७८ 
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क्र.स लवद्याियको नाम 

नेपाि सरकार, िसतय ऄनदुान 

अधारभतू तथा माध्यलमक तहका स्वीकृत दरबन्दीका लिक्षक,राहत ऄनदुान लिक्षकहरुका िालग तिब भत्ता, ऄनदुान 

सञ्चालित 

 कक्षा 

लिक्षक संख्या(राहत 

ऄनदुान र 

प्रालवलधकधार  

समेत( 

लिक्षक तिब तथा भत्ता 

प्रथम त्रैमालसक 

दोस्रो  

त्रैमालसक तेस्रो त्रैमालसक 

ऄलन्तम 

त्रैमालसक 

छुट/प्रालवलधक 

ग्रेड लनकासा कुि लनकासा 

१० 

श्री मालिका प्रा.लव वाइसेरा भगवतीमाइ ३ 

दैिेख 1-3 २ २५५३६५ १९७१९० १६०२७१ १३९३६५ ० ७५२१९१ 

११ श्री कैिाि प्रा.लव पगु्याँ भगवतीमाइ ३ दैिेख 1-5 ३ ३९७८९४ ३०८२५० ३३८२५० ३१४५४४ ० १३५८९३८ 

१२ 

श्री महादेव मा.लव मेतिपाटा भगवतीमाइ ३ 

दैिेख 1-10 ९ १२८२१०४ ९८१७९२ १०७१७९२ ९८१७९२ ० ४३१७४८० 

१३ 
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दैिेख 1-8 ४ ६३६१४६ ४९२७६८ ५०४०८२ ४६७२३१ ० २१००२२७ 
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१६ श्री मालिका प्रा.लव पोखरा भगवतीमाइ ४ दैिेख 1-3 १ १२१०४० ९२४३० १०२४३० ९२४३० ० ४०८३३० 

१७ 

श्री भगवती प्रा.लव कुल्िेबुंची भगवतीमाइ ४ 

दैिेख 1-5 ३ ३७५८०५ २८९०२० ३१९०२१ २९२१७० ० १२७६०१६ 

१८ श्री िक्ष्मी प्रा.लव रुमी भगवतीमाइ ४ दैिेख 1-3 ० ० ० ० ० ० ० 

१९ 

श्री कालिका मा.लव डौरीमन्घर भगवतीमाइ ४ 

दैिेख 1-12 १० १४०४३०३ ११११३३७ १२७८९६७ ११८२११७ ० ४९७६७२४ 

२० 

श्री जगनाथ प्रा.लव कोटकालटया भगवतीमाइ ४ 
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२१ श्री जनलप्रय प्रा.लव चख्िा भगवतीमाइ ५ दैिेख 1-5 ३ ५०५२११ ३५०१५६ ३५७७१७ ३६३०२३ ० १५७६१०७ 
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क्र.स लवद्याियको नाम 

नेपाि सरकार, िसतय ऄनदुान 

अधारभतू तथा माध्यलमक तहका स्वीकृत दरबन्दीका लिक्षक,राहत ऄनदुान लिक्षकहरुका िालग तिब भत्ता, ऄनदुान 

सञ्चालित 

 कक्षा 

लिक्षक संख्या(राहत 

ऄनदुान र 

प्रालवलधकधार  

समेत( 

लिक्षक तिब तथा भत्ता 

प्रथम त्रैमालसक 

दोस्रो  

त्रैमालसक तेस्रो त्रैमालसक 

ऄलन्तम 

त्रैमालसक 

छुट/प्रालवलधक 

ग्रेड लनकासा कुि लनकासा 
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२६ 

श्री ने.रा.लपपि अ.लव लचलपन भगवतीमाइ ६ 
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२७ 

श्री जनता प्रा.लव लचलपनतडा भगवतीमाइ ६ 

दैिेख 1-5 ३ ४४८६९८ ३४९५१२ ३७९५१४ ३५२६६१ ० १५३०३८५ 

२८ 

श्री सरस्वती प्रा.लव कैिाि डाडा भगवतीमाइ ७ 

दैिेख 1-3 २ २४१४८० १८४२६० २०४२६० १८४२६० ० ८१४२६० 

२९ श्री ने रा अलव तप्िुङ भगवतीमाइ ७ दैिेख 1-8 ६ ८०३६९० ६१२५१० ६७११९६ ६३४२८३ १५४५४० २८७६२१९ 
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३२ श्री जनता प्रा.लव पानीमुि भगवतीमाइ ७ दैिेख 1-3 ० ० ० ० ० ० ० 

जम्मा   १५० २०९२४८७४ १६४३१६९० १७९०८४६८ १६५८६०२९ १५४५४० ७२००५६०१ 
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व.उ.र्स.नं 

तह 

बार्षिक 

स्वीकृत 

बजेट खचि/प्रगर्त 

३५००००१४ 
अधारभतू तह ६१८६६००० ६०६१२१५१ 

३५००००१५ 
माध्यलमक तह १३१००००० ११३९३४५२ 

 
कुि जम्मा ७४९६६००० ७२००५६०३ 

 ३.२.२ र्वद्यालय िेत्र र्वकास कायििम (व.उ.र्श.नं ३५०००८०१) 

   ३.२.२.१ र्ियाकलाप नं १.१.४.१ प्रारर्म्भक बालर्वकास र्शिकको पाररश्रर्मक तथा र्वद्यालय कमिचारी व्यवस्थापन अनुदान 

क्र.स लवद्याियको नाम 

लवद्यािय के्षत्र लवकास काययक्रम 

(School Sector Development Program-SSDP) 

कुि लनकासा 

सञ्चालित 

 कक्षा 

बािलवकास 

सहजकताय संख्या 

लवद्यािय 

कमयचारी संख्या 

सहजकताय 

पाररश्रलमक 

कमयचारी 

 पाररश्रलमक 

१ श्री ज्वािा मा.लव वेस्तडा  भगवतीमाइ १ दैिेख 1-12 १ ४ ११४००० ५२७५०० ६४१५०० 

२ श्री सरस्वती मा.लव गन्म भगवतीमाइ १ दैिेख 1-10 १ ३ ११४००० ४१३५०० ५२७५०० 
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क्र.स लवद्याियको नाम 

लवद्यािय के्षत्र लवकास काययक्रम 

(School Sector Development Program-SSDP) 

कुि लनकासा 

सञ्चालित 

 कक्षा 

बािलवकास 

सहजकताय संख्या 

लवद्यािय 

कमयचारी संख्या 

सहजकताय 

पाररश्रलमक 

कमयचारी 

 पाररश्रलमक 
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१३ 
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१८ श्री िक्ष्मी प्रा.लव रुमी भगवतीमाइ ४ दैिेख 1-3 १ १ ८२००० ११४००० १९६००० 
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२० 

श्री जगनाथ प्रा.लव कोटकालटया भगवतीमाइ ४ 
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क्र.स लवद्याियको नाम 

लवद्यािय के्षत्र लवकास काययक्रम 

(School Sector Development Program-SSDP) 

कुि लनकासा 

सञ्चालित 

 कक्षा 

बािलवकास 

सहजकताय संख्या 

लवद्यािय 

कमयचारी संख्या 

सहजकताय 

पाररश्रलमक 

कमयचारी 

 पाररश्रलमक 
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३० श्री जनता प्रा.लव खगेना भगवतीमाइ ७ दैिेख 1-5 १ १ ११४००० ११४००० २२८००० 

३१ श्री भैरव मा.लव खोर भगवतीमाइ ७ दैिेख 1-12 १ ३ १४६००० ४१३५०० ५५९५०० 

३२ श्री जनता प्रा.लव पानीमुि भगवतीमाइ ७ दैिेख 1-3 १ १ ० ० ० 

जम्मा   ३४ ४७ ३७६२००० ५७४०३९९ ९५०२३९९ 

 

२.३.२.२ र्ियाकलाप नं २.७.१३.३ प्रर्त र्वद्याथी लागतका आधारमा र्शिण र्सकाइ सामाग्री एवं किा ८ को परीिा व्यवस्थापन अनुदान 

क्र.स लवद्याियको नाम र ठेगाना प्रलत लवद्याथी िागत अधारमा लसकाआ सामाग्री एवं कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन व्यवस्थापन ऄनदुान  कुि लनकासा 
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प्रलत लवद्याथी आकाआ 

िागतका अधारमा 

प्रारलम्भक 

/ बािलवकास पवुय 

प्राथलमक कक्षाका 

िालग ऄनदुान 

       

लसकाआका िालग लनरन्तर लवद्याथी 

मलू्यांकनः अवश्यक  

सामाग्री सधुारात्मक लिक्षण 

ऄनदुान र कक्षा १ मा नयाँ भनाय 

भएका लवद्याथीहरुका िालग 

पोटयफोलियो समेत  

व्यवस्थापन ऄनदुान 

          

लिक्षण लसकाआ सामाग्री तथा 

Book Corner  

व्यवस्थापनका िालग प्रलत 

लवद्याथी िागत ऄनदुान 

 कक्षा १ -१० 

 

लिक्षण लसकाआ सामाग्री 

तथा Lab assistant, 

equipments and 

Practical 

Material,OJT 

Operation Cost 

व्यवस्थापनका िालग 

प्रलत लवद्याथी िागत 

ऄनदुान कक्षा ९-१२ 

                  

१ 

श्री ज्वािा मा.लव वेस्तडा  भगवतीमाइ 

१ दैिेख 
११००० २१५०० १९९२५० १३८०००० १६११७५० 

२ 

श्री सरस्वती मा.लव गन्म भगवतीमाइ १ 

दैिेख 
४५०० ९००० ६०९५० ० ७४४५० 

३ 

श्री रामडाडा प्रा.लव राँक भगवतीमाइ १ 

दैिेख 
१००० ० ४५० ० १४५० 

४ 

श्री नेरा प्रा.लव कुम्री भगवतीमाइ १ 

देिेख 
६५०० १०५०० ९००० ० २६००० 

५ 

श्री ज्वािा प्रा.लव पगनाथ भगवतीमाइ १ 

दैिेख 
१०००० ६५०० १२००० ० २८५०० 

६ 

श्री जगनाथ प्रा.लव ढाणगाईँ भगवतीमाइ 

२ दैिेख 
११५०० ९००० १००५० ० ३०५५० 

७ 

श्री भगवती प्रा.लव रानीचौर भगवतीमाइ 

२ दैिेख 
८५०० ४००० ३४५० ० १५९५० 

८ 

श्री सरस्वती अ.लव लसडार भगवतीमाइ 

२ दैिेख 
११००० १४००० ३०९०० ० ५५९०० 

९ 

श्री जनता मा.लव रुम भगवतीमाइ २ 

दैिेख 
११००० १०००० ५७५०० ० ७८५०० 

१० 

श्री मालिका प्रा.लव वाइसेरा भगवतीमाइ 

३ दैिेख 
६००० ११००० ६३०० ० २३३०० 

११ 

श्री कैिाि प्रा.लव काकेचौर भगवतीमाइ 

३ दैिेख 
९५०० १०५०० १३६५० ० ३३६५० 
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क्र.स लवद्याियको नाम र ठेगाना 

प्रलत लवद्याथी िागत अधारमा लसकाआ सामाग्री एवं कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन व्यवस्थापन ऄनदुान  

कुि लनकासा 

प्रलत लवद्याथी आकाआ 

िागतका अधारमा 

प्रारलम्भक 

/ बािलवकास पवुय 

प्राथलमक कक्षाका 

िालग ऄनदुान 

       

लसकाआका िालग लनरन्तर लवद्याथी 

मलू्यांकनः अवश्यक  

सामाग्री सधुारात्मक लिक्षण 

ऄनदुान र कक्षा १ मा नयाँ भनाय 

भएका लवद्याथीहरुका िालग 

पोटयफोलियो समेत  

व्यवस्थापन ऄनदुान 

          

लिक्षण लसकाआ सामाग्री तथा 

Book Corner  

व्यवस्थापनका िालग प्रलत 

लवद्याथी िागत ऄनदुान 

 कक्षा १ -१० 

 

लिक्षण लसकाआ सामाग्री 

तथा Lab assistant, 

equipments and 

Practical 

Material,OJT 

Operation Cost 

व्यवस्थापनका िालग 

प्रलत लवद्याथी िागत 

ऄनदुान कक्षा ९-१२ 

                  

१२ 

श्री महादेव मा.लव मेतिपाटा 

भगवतीमाइ ३ दैिेख 
२४५०० १७५०० ५८६५० ० १००६५० 

१३ 

श्री खडगदेवी अ.लव मेहल्तोिी 

भगवतीमाइ ३ दैिेख 
१७००० १७००० ४१६०० ० ७५६०० 

१४ 

श्री मष्टा प्रा.लव धाराडाडा भगवतीमाइ ३ 

दैिेख 
५५०० ६००० ५१०० ० १६६०० 

१५ 

श्री भगवती मा.लव तुसुय भगवतीमाइ ४ 

दैिेख 
१३००० १४००० ६३८५० ० ९०८५० 

१६ 

श्री मालिका प्रा.लव पोखरा भगवतीमाइ 

४ दैिेख 
२५०० ३५०० १९५० ० ७९५० 

१७ 

श्री भगवती प्रा.लव कुल्िेबुंची 

भगवतीमाइ ४ दैिेख 
१४००० ७००० ७६५० ० २८६५० 

१८ 

श्री िक्ष्मी प्रा.लव रुमी भगवतीमाइ ४ 

दैिेख 
५५०० ७५०० ४५०० ० १७५०० 

१९ 

श्री कालिका मा.लव डौरीमन्घर 

भगवतीमाइ ४ दैिेख 
१५००० ३०००० ७३४०० ० ११८४०० 

२० 

श्री जगनाथ प्रा.लव कोटकालटया 

भगवतीमाइ ४ दैिेख 
५५०० २५०० ३३०० ० ११३०० 

२१ 

श्री जनलप्रय प्रा.लव चख्िा भगवतीमाइ 

५ दैिेख 
८००० ८००० ९१५० ० २५१५० 

२२ श्री भगवती मा.लव थवुा भगवतीमाइ ५ 
२१५०० २६५०० ८०००० ० १२८००० 
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क्र.स लवद्याियको नाम र ठेगाना 

प्रलत लवद्याथी िागत अधारमा लसकाआ सामाग्री एवं कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन व्यवस्थापन ऄनदुान  

कुि लनकासा 

प्रलत लवद्याथी आकाआ 

िागतका अधारमा 

प्रारलम्भक 

/ बािलवकास पवुय 

प्राथलमक कक्षाका 

िालग ऄनदुान 

       

लसकाआका िालग लनरन्तर लवद्याथी 

मलू्यांकनः अवश्यक  

सामाग्री सधुारात्मक लिक्षण 

ऄनदुान र कक्षा १ मा नयाँ भनाय 

भएका लवद्याथीहरुका िालग 

पोटयफोलियो समेत  

व्यवस्थापन ऄनदुान 

          

लिक्षण लसकाआ सामाग्री तथा 

Book Corner  

व्यवस्थापनका िालग प्रलत 

लवद्याथी िागत ऄनदुान 

 कक्षा १ -१० 

 

लिक्षण लसकाआ सामाग्री 

तथा Lab assistant, 

equipments and 

Practical 

Material,OJT 

Operation Cost 

व्यवस्थापनका िालग 

प्रलत लवद्याथी िागत 

ऄनदुान कक्षा ९-१२ 

                  

दैिेख 

२३ 

श्री सरस्वती अ.लव करट्ट भगवतीमाइ ५ 

दैिेख 
१४५०० १४००० ३६८०० ० ६५३०० 

२४ 

श्री अदिय अ.लव सलनगाईँ भगवतीमाइ 

६ दैिेख 
१४००० १३५०० ४२८०० ० ७०३०० 

२५ 

श्री िक्ष्मी प्रा.लव पैयाँगाईँ भगवतीमाइ ६ 

दैिेख 
१२५०० २०५०० २१००० ० ५४००० 

२६ 

श्री ने.रा.लपपि अ.लव लचलपन 

भगवतीमाइ ६ दैिेख 
१६००० १९५०० ५०८५० ० ८६३५० 

२७ 

श्री जनता प्रा.लव लचलपनतडा भगवतीमाइ 

६ दैिेख 
८००० ५००० ५२५० ० १८२५० 

२८ 

श्री सरस्वती प्रा.लव कैिाि डाडा 

भगवतीमाइ ७ दैिेख 
० ६५०० ५७०० ० १२२०० 

२९ 

श्री ने रा अलव तप्िुङ भगवतीमाइ ७ 

दैिेख 
१४००० १४००० ४२५०० ० ७०५०० 

३० 

श्री जनता प्रा.लव खगेना भगवतीमाइ ७ 

दैिेख 
१२५०० १३००० १५७५० ० ४१२५० 

३१ 

श्री भैरव मा.लव खोर भगवतीमाइ ७ 

दैिेख 
१२००० १०००० ९७५५० ० ११९५५० 

३२ 

श्री जनता प्रा.लव पानीमुि भगवतीमाइ 

७ दैिेख 
० ० ० ० ० 
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क्र.स लवद्याियको नाम र ठेगाना 

प्रलत लवद्याथी िागत अधारमा लसकाआ सामाग्री एवं कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन व्यवस्थापन ऄनदुान  

कुि लनकासा 

प्रलत लवद्याथी आकाआ 

िागतका अधारमा 

प्रारलम्भक 

/ बािलवकास पवुय 

प्राथलमक कक्षाका 

िालग ऄनदुान 

       

लसकाआका िालग लनरन्तर लवद्याथी 

मलू्यांकनः अवश्यक  

सामाग्री सधुारात्मक लिक्षण 

ऄनदुान र कक्षा १ मा नयाँ भनाय 

भएका लवद्याथीहरुका िालग 

पोटयफोलियो समेत  

व्यवस्थापन ऄनदुान 

          

लिक्षण लसकाआ सामाग्री तथा 

Book Corner  

व्यवस्थापनका िालग प्रलत 

लवद्याथी िागत ऄनदुान 

 कक्षा १ -१० 

 

लिक्षण लसकाआ सामाग्री 

तथा Lab assistant, 

equipments and 

Practical 

Material,OJT 

Operation Cost 

व्यवस्थापनका िालग 

प्रलत लवद्याथी िागत 

ऄनदुान कक्षा ९-१२ 

                  

जम्मा  
३२६००० ३६१५०० १०७०८५० १३८०००० ३१३८३५० 

 

         ३.२.२.२ र्ियाकलाप नं २.४.६.१ साविजर्नक र्वद्यालयका लार्ग र्नशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान 

क्र.स लवद्याियको नाम र ठेगाना 

लवद्यािय के्षत्र लवकास काययक्रम 

(School Sector Development Program-SSDP) 

कुि लनकासा 

सञ्चालित 

 कक्षा 

लवद्याथी  

संख्या  

सावयजलनक लवद्याियमा ऄध्ययरत 

लवद्याथीहरुका िालग लनिलु्क 

पाठ्यपसु्तक ऄनदुान (कक्षा १-१२( 

प्रथम लनकासा  

 थप लनकासा 

१ श्री ज्वािा मा.लव वेस्तडा  भगवतीमाइ १ दैिेख 1-12 ८६१ ४२८८३७ ० ४२८८३७ 

२ श्री सरस्वती मा.लव गन्म भगवतीमाइ १ दैिेख 1-10 २५२ १८३७८२ ० १८३७८२ 

३ श्री रामडाडा प्रा.लव राँक भगवतीमाइ १ दैिेख 1-3 ४ २२६१ ० २२६१ 

४ श्री ने रा प्रा.लव कुम्री भगवतीमाइ १ देिेख 1-5 ४५ २४००९ ० २४००९ 

५ श्री ज्वािा प्रा.लव पगनाथ भगवतीमाइ १ दैिेख 1-5 ५९ ३११६५ ० ३११६५ 
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क्र.स लवद्याियको नाम र ठेगाना 

लवद्यािय के्षत्र लवकास काययक्रम 

(School Sector Development Program-SSDP) 

कुि लनकासा 

सञ्चालित 

 कक्षा 

लवद्याथी  

संख्या  

सावयजलनक लवद्याियमा ऄध्ययरत 

लवद्याथीहरुका िालग लनिलु्क 

पाठ्यपसु्तक ऄनदुान (कक्षा १-१२( 

प्रथम लनकासा  

 थप लनकासा 

६ श्री जगनाथ प्रा.लव ढाणगाईँ भगवतीमाइ २ दैिेख 1-3 ६५ ३५०९३ ० ३५०९३ 

७ श्री भगवती प्रा.लव रानीचौर भगवतीमाइ २ दैिेख 1-3 २२ १२१३४ ० १२१३४ 

८ श्री सरस्वती अ.लव लसडार भगवतीमाइ २ दैिेख 1-8 १८७ ११८१०९ ० ११८१०९ 

९ श्री जनता मा.लव रुम भगवतीमाइ २ दैिेख 1-10 २८२ १९३५९३ ० १९३५९३ 

१० श्री मालिका प्रा.लव वाइसेरा भगवतीमाइ ३ दैिेख 1-3 ४३ २३३६२ ० २३३६२ 

११ श्री कैिाि प्रा.लव काकेचौर भगवतीमाइ ३ दैिेख 1-5 ८८ ४७७७३ ० ४७७७३ 

१२ श्री महादेव मा.लव मेतिपाटा भगवतीमाइ ३ दैिेख 1-10 ३०८ २०७०८८ ० २०७०८८ 

१३ श्री खडगदेवी अ.लव मेहल्तोिी भगवतीमाइ ३ दैिेख 1-8 २०७ १२९१९४ ० १२९१९४ 

१४ श्री मष्टा प्रा.लव धाराडाडा भगवतीमाइ ३ दैिेख 1-3 ३१ १७१४१ ० १७१४१ 

१५ श्री भगवती मा.लव तुसुय भगवतीमाइ ४ दैिेख 1-10 ३०८ २०७६२३ ० २०७६२३ 

१६ श्री मालिका प्रा.लव पोखरा भगवतीमाइ ४ दैिेख 1-3 १४ ७०३३ ० ७०३३ 

१७ श्री भगवती प्रा.लव कुल्िेबुंची भगवतीमाइ ४ दैिेख 1-5 ५२ २८०१६ ० २८०१६ 

१८ श्री िक्ष्मी प्रा.लव रुमी भगवतीमाइ ४ दैिेख 1-3 १८ ९८७४ ० ९८७४ 
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क्र.स लवद्याियको नाम र ठेगाना 

लवद्यािय के्षत्र लवकास काययक्रम 

(School Sector Development Program-SSDP) 

कुि लनकासा 

सञ्चालित 

 कक्षा 

लवद्याथी  

संख्या  

सावयजलनक लवद्याियमा ऄध्ययरत 

लवद्याथीहरुका िालग लनिलु्क 

पाठ्यपसु्तक ऄनदुान (कक्षा १-१२( 

प्रथम लनकासा  

 थप लनकासा 

१९ श्री कालिका मा.लव डौरीमन्घर भगवतीमाइ ४ दैिेख 1-10 ३६८ २२४३६० ० २२४३६० 

२० श्री जगनाथ प्रा.लव कोटकालटया भगवतीमाइ ४ दैिेख 1-3 १४ ७७६२ ० ७७६२ 

२१ श्री जनलप्रय प्रा.लव चख्िा भगवतीमाइ ५ दैिेख 1-5 ६८ ३५८५२ ० ३५८५२ 

२२ श्री भगवती मा.लव थवुा भगवतीमाइ ५ दैिेख 1-10 ४३७ ३०८६२६ ० ३०८६२६ 

२३ श्री सरस्वती अ.लव करट्ट भगवतीमाइ ५ दैिेख 1-8 १६२ १०४०२४ ० १०४०२४ 

२४ श्री अदिय अ.लव सलनगाईँ भगवतीमाइ ६ दैिेख 1-8 २३५ १४९०५८ ० १४९०५८ 

२५ श्री िक्ष्मी प्रा.लव पैयाँगाईँ भगवतीमाइ ६ दैिेख 1-5 ११९ ६३३२३ ० ६३३२३ 

२६ श्री ने.रा.लपपि अ.लव लचलपन भगवतीमाइ ६ दैिेख 1-8 २५३ १५६६५८ ० १५६६५८ 

२७ श्री जनता प्रा.लव लचलपनतडा भगवतीमाइ ६ दैिेख 1-5 ३० १६०२९ ० १६०२९ 

२८ श्री सरस्वती प्रा.लव कैिाि डाडा भगवतीमाइ ७ दैिेख 1-3 २९ १६०९९ ० १६०९९ 

२९ श्री ने रा अ.लव तप्िङु भगवतीमाइ ७ दैिेख 1-8 १९७ १३०२३६ ० १३०२३६ 

३० श्री जनता प्रा.लव खगेना भगवतीमाइ ७ दैिेख 1-5 ९० ४७७६६ ० ४७७६६ 

३१ श्री भैरव मा.लव खोर भगवतीमाइ ७ दैिेख 1-12 ४६८ २८०२६१ ० २८०२६१ 
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क्र.स लवद्याियको नाम र ठेगाना 

लवद्यािय के्षत्र लवकास काययक्रम 

(School Sector Development Program-SSDP) 

कुि लनकासा 

सञ्चालित 

 कक्षा 

लवद्याथी  

संख्या  

सावयजलनक लवद्याियमा ऄध्ययरत 

लवद्याथीहरुका िालग लनिलु्क 

पाठ्यपसु्तक ऄनदुान (कक्षा १-१२( 

प्रथम लनकासा  

 थप लनकासा 

३२ श्री जनता प्रा.लव पानीमुि भगवतीमाइ ७ दैिेख 1-3 ० ० ० ० 

जम्मा   ५३१६ ३२४६१४१ ० ३२४६१४१ 

         ३.२.२.३ र्ियाकलाप नं ७.२.१.१ साविजर्नक र्वद्यालयमा अध्ययनरत र्वद्याथीका लार्ग छात्रवरृ्त्त (आवासीय र गैर आवासीय) 

क्र.

स लवद्याियको नाम र ठेगाना 

लवद्यािय के्षत्र लवकास काययक्रम 

(School Sector Development Program-SSDP) 

कुि जम्मा 

सञ्चालित 

 कक्षा 

लवद्याथी संख्या 

सावयजलनक लवद्याियमा ऄध्ययरत लवद्याथीहरुका 

िालग छात्रवलृत्त( गैर अवासीय ( 

छात्रा  दलित  

      छात्रा  

    छात्रवलृत्त 

दलित  

छात्रवलृत्त 

 

ऄपांगता  

छात्रवलृत्त 

 

१ श्री ज्वािा मा.लव वेस्तडा  भगवतीमाइ १ दैिेख 
1-12 १४० ९८ ५६००० ३९२०० ० ९५२०० 

२ श्री सरस्वती मा.लव गन्म भगवतीमाइ १ दैिेख 
1-10 ४३ १०० १७२०० ४०००० ० ५७२०० 

३ श्री रामडाडा प्रा.लव राँक भगवतीमाइ १ दैिेख 
1-3 २ १ ८०० ४०० ० १२०० 

४ श्री नेरा प्रा.लव कुम्री भगवतीमाइ १ देिेख 
1-5 २९ ७ ११६०० २८०० ० १४४०० 

५ श्री ज्वािा प्रा.लव पगनाथ भगवतीमाइ १ दैिेख 
1-5 २० ४७ ८००० १८८०० ० २६८०० 

६ श्री जगनाथ प्रा.लव ढाणगाईँ भगवतीमाइ २ दैिेख 
1-3 १६ ३२ ६४०० १२८०० ० १९२०० 
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क्र.

स लवद्याियको नाम र ठेगाना 

लवद्यािय के्षत्र लवकास काययक्रम 

(School Sector Development Program-SSDP) 

कुि जम्मा 

सञ्चालित 

 कक्षा 

लवद्याथी संख्या 

सावयजलनक लवद्याियमा ऄध्ययरत लवद्याथीहरुका 

िालग छात्रवलृत्त( गैर अवासीय ( 

छात्रा  दलित  

      छात्रा  

    छात्रवलृत्त 

दलित  

छात्रवलृत्त 

 

ऄपांगता  

छात्रवलृत्त 

 

७ श्री भगवती प्रा.लव रानीचौर भगवतीमाइ २ दैिेख 
1-3 ० २३ ० ९२०० ० ९२०० 

८ श्री सरस्वती अ.लव लसडार भगवतीमाइ २ दैिेख 
1-8 ५४ ८१ २१६०० ३२४०० ० ५४००० 

९ श्री जनता मा.लव रुम भगवतीमाइ २ दैिेख 
1-10 ६४ ८० २५६०० ३२००० ० ५७६०० 

१० श्री मालिका प्रा.लव वाइसेरा भगवतीमाइ ३ दैिेख 
1-3 २२ ० ८८०० ० ० ८८०० 

११ श्री कैिाि प्रा.लव पगु्याँ भगवतीमाइ ३ दैिेख 
1-5 २३ २१ ९२०० ८४०० ० १७६०० 

१२ श्री महादेव मा.लव मेतिपाटा भगवतीमाइ ३ दैिेख 
1-10 ९२ ५८ ३६८०० २३२०० ० ६०००० 

१३ श्री खडगदेवी अ.लव मेहल्तोिी भगवतीमाइ ३ दैिेख 
1-8 ४७ १५६ १८८०० ६२४०० ० ८१२०० 

१४ श्री मष्टा प्रा.लव धाराडाडा भगवतीमाइ ३ दैिेख 
1-3 ३ ३१ १२०० १२४०० ० १३६०० 

१५ श्री भगवती मा.लव तुसुय भगवतीमाइ ४ दैिेख 
1-10 ५१ १३७ २०४०० ५४८०० ० ७५२०० 

१६ श्री मालिका प्रा.लव पोखरा भगवतीमाइ ४ दैिेख 
1-3 ५ ३ २००० १२०० ० ३२०० 

१७ श्री भगवती प्रा.लव कुल्िेबुंची भगवतीमाइ ४ दैिेख 
1-5 १४ ३० ५६०० १२००० ० १७६०० 

१८ श्री िक्ष्मी प्रा.लव रुमी भगवतीमाइ ४ दैिेख 
1-3 ५ १७ २००० ६८०० ० ८८०० 

१९ श्री कालिका मा.लव डौरीमन्घर भगवतीमाइ ४ दैिेख 
1-10 ६० १३७ २४००० ५४८०० ० ७८८०० 

२० श्री जगनाथ प्रा.लव कोटकालटया भगवतीमाइ ४ दैिेख 
1-3 ८ ० ३२०० ० ० ३२०० 
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क्र.

स लवद्याियको नाम र ठेगाना 

लवद्यािय के्षत्र लवकास काययक्रम 

(School Sector Development Program-SSDP) 

कुि जम्मा 

सञ्चालित 

 कक्षा 

लवद्याथी संख्या 

सावयजलनक लवद्याियमा ऄध्ययरत लवद्याथीहरुका 

िालग छात्रवलृत्त( गैर अवासीय ( 

छात्रा  दलित  

      छात्रा  

    छात्रवलृत्त 

दलित  

छात्रवलृत्त 

 

ऄपांगता  

छात्रवलृत्त 

 

२१ श्री जनलप्रय प्रा.लव चख्िा भगवतीमाइ ५ दैिेख 
1-5 २७ ७ १०८०० २८०० ० १३६०० 

२२ श्री भगवती मा.लव थवुा भगवतीमाइ ५ दैिेख 
1-10 ४२ २२१ १६८०० ८८४०० ० १०५२०० 

२३ श्री सरस्वती अ.लव करट्ट भगवतीमाइ ५ दैिेख 
1-8 २६ १५८ १०४०० ६३२०० ० ७३६०० 

२४ श्री अदिय अ.लव सलनगाईँ भगवतीमाइ ६ दैिेख 
1-8 ११० ३१ ४४००० १२४०० ० ५६४०० 

२५ श्री िक्ष्मी प्रा.लव पैयाँगाईँ भगवतीमाइ ६ दैिेख 
1-5 ७ ११४ २८०० ४५६०० ० ४८४०० 

२६ श्री ने.रा.लपपि अ.लव लचलपन भगवतीमाइ ६ दैिेख 
1-8 १४६ २० ५८४०० ८००० ० ६६४०० 

२७ श्री जनता प्रा.लव लचलपनतडा भगवतीमाइ ६ दैिेख 
1-5 १७ १ ६८०० ४०० ० ७२०० 

२८ श्री सरस्वती प्रा.लव कैिाि डाडा भगवतीमाइ ७ दैिेख 
1-3 १२ १० ४८०० ४००० ० ८८०० 

२९ श्री ने रा अलव तप्िुङ भगवतीमाइ ७ दैिेख 
1-8 ७७ ८९ ३०८०० ३५६०० ० ६६४०० 

३० श्री जनता प्रा.लव खगेना भगवतीमाइ ७ दैिेख 
1-5 २२ ३९ ८८०० १५६०० ० २४४०० 

३१ श्री भैरव मा.लव खोर भगवतीमाइ ७ दैिेख 
1-12 ६८ १३२ २७२०० ५२८०० ० ८०००० 

३२ श्री जनता प्रा.लव पानीमुि भगवतीमाइ ७ दैिेख 
1-3 ० ० ० ० ० ० 

जम्मा 
  1252 १८८१ ५००८०० ७५२४०० ० १२५३२०० 
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               ३.२.२.४ र्ियाकलाप नं २.७.१३.१० र्वद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान 

क्र.स लवद्याियको नाम र ठेगाना 

 र्वद्यालय िेत्र र्वकास कायििम 

कुि लनकासा 

र्वद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान 

सञ्चािन तथा 

 व्यवस्थापन 

 

लवद्यािय  

सधुार 

योजना… 

 

सामालजक  

तथा अलथयक  

िेखा परीक्षण… 

 

मा.लव Internet 

 जडान तथा 

 सञ्चािन 

 

बहुकक्षा  

बहुस्तर  

ऄनदुान 

 

प्रालवलधक धार 

ल्याव सामाग्री 

सहयोग ऄनदुान 

१ श्री ज्वािा मा.लव वेस्तडा  भगवतीमाइ १ दैिेख ३०००० २०००० १५००० १२००० ० २००००० २७७००० 

२ श्री सरस्वती मा.लव गन्म भगवतीमाइ १ दैिेख २५००० २०००० १५००० १२००० ० ० ७२००० 

३ श्री रामडाडा प्रा.लव राँक भगवतीमाइ १ दैिेख १५००० १५००० १०००० ० ० ० ४०००० 

४ श्री नेरा प्रा.लव कुम्री भगवतीमाइ १ देिेख १५००० १५००० १०००० ० ० ० ४०००० 

५ श्री ज्वािा प्रा.लव पगनाथ भगवतीमाइ १ दैिेख १५००० १५००० १०००० ० ० ० ४०००० 

६ श्री जगनाथ प्रा.लव ढाणगाईँ भगवतीमाइ २ दैिेख 
१५००० १५००० १०००० ० ० ० ४०००० 

७ श्री भगवती प्रा.लव रानीचौर भगवतीमाइ २ दैिेख 
१५००० १५००० १०००० ० ० ० ४०००० 

८ श्री सरस्वती अ.लव लसडार भगवतीमाइ २ दैिेख 
२०००० १५००० १०००० ० ० ० ४५००० 

९ श्री जनता मा.लव रुम भगवतीमाइ २ दैिेख २५००० २०००० १५००० १२००० ० ० ७२००० 

१० श्री मालिका प्रा.लव वाइसेरा भगवतीमाइ ३ दैिेख 
१५००० १५००० १०००० ० ० ० ४०००० 

११ श्री कैिाि प्रा.लव काकेचौर भगवतीमाइ ३ दैिेख 
१५००० १५००० १०००० ० ० ० ४०००० 

१२ श्री महादेव मा.लव मेतिपाटा भगवतीमाइ ३ दैिेख 
२५००० २०००० १५००० १२००० ० ० ७२००० 

१३ 

श्री खडगदेवी अ.लव मेहल्तोिी भगवतीमाइ ३ 

दैिेख 
२०००० १५००० १०००० ० ० ० ४५००० 

१४ श्री मष्टा प्रा.लव धाराडाडा भगवतीमाइ ३ दैिेख १५००० १५००० १०००० ० ० ० ४०००० 

१५ श्री भगवती मा.लव तुसुय भगवतीमाइ ४ दैिेख २५००० २०००० १५००० १२००० ० ० ७२००० 

१६ श्री मालिका प्रा.लव पोखरा भगवतीमाइ ४ दैिेख 
१५००० १५००० १०००० ० ० ० ४०००० 
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क्र.स लवद्याियको नाम र ठेगाना 

 र्वद्यालय िेत्र र्वकास कायििम 

कुि लनकासा 

र्वद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान 

सञ्चािन तथा 

 व्यवस्थापन 

 

लवद्यािय  

सधुार 

योजना… 

 

सामालजक  

तथा अलथयक  

िेखा परीक्षण… 

 

मा.लव Internet 

 जडान तथा 

 सञ्चािन 

 

बहुकक्षा  

बहुस्तर  

ऄनदुान 

 

प्रालवलधक धार 

ल्याव सामाग्री 

सहयोग ऄनदुान 

१७ श्री भगवती प्रा.लव कुल्िेबुंची भगवतीमाइ ४ दैिेख 
१५००० १५००० १०००० ० ० ० ४०००० 

१८ श्री िक्ष्मी प्रा.लव रुमी भगवतीमाइ ४ दैिेख 
१५००० १५००० १०००० ० ० ० ४०००० 

१९ श्री कालिका मा.लव डौरीमन्घर भगवतीमाइ ४ दैिेख 
२५००० २०००० १५००० १२००० ० ० ७२००० 

२० 

श्री जगनाथ प्रा.लव कोटकालटया भगवतीमाइ ४ 

दैिेख 
१५००० १५००० १०००० ० ० ० ४०००० 

२१ श्री जनलप्रय प्रा.लव चख्िा भगवतीमाइ ५ दैिेख 
१५००० १५००० १०००० ० ५०००० ० ९०००० 

२२ श्री भगवती मा.लव थवुा भगवतीमाइ ५ दैिेख 
२५००० २०००० १५००० १२००० ० ० ७२००० 

२३ श्री सरस्वती अ.लव करट्ट भगवतीमाइ ५ दैिेख 
२०००० १५००० १०००० ० ० ० ४५००० 

२४ श्री अदिय अ.लव सलनगाईँ भगवतीमाइ ६ दैिेख 
२०००० १५००० १०००० ० ० ० ४५००० 

२५ श्री िक्ष्मी प्रा.लव पैयाँगाईँ भगवतीमाइ ६ दैिेख 
१५००० १५००० १०००० ० ५०००० ० ९०००० 

२६ श्री ने.रा.लपपि अ.लव लचलपन भगवतीमाइ ६ दैिेख 
२०००० १५००० १०००० ० ० ० ४५००० 

२७ श्री जनता प्रा.लव लचलपनतडा भगवतीमाइ ६ दैिेख 
१५००० १५००० १०००० ० ० ० ४०००० 

२८ 

श्री सरस्वती प्रा.लव कैिाि डाडा भगवतीमाइ ७ 

दैिेख 
१५००० १५००० १०००० ० ० ० ४०००० 

२९ श्री ने रा अलव तप्िुङ भगवतीमाइ ७ दैिेख 
२०००० १५००० १०००० ० ० ० ४५००० 

३० श्री जनता प्रा.लव खगेना भगवतीमाइ ७ दैिेख 
१५००० १५००० १०००० ० ० ० ४०००० 
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क्र.स लवद्याियको नाम र ठेगाना 

 र्वद्यालय िेत्र र्वकास कायििम 

कुि लनकासा 

र्वद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान 

सञ्चािन तथा 

 व्यवस्थापन 

 

लवद्यािय  

सधुार 

योजना… 

 

सामालजक  

तथा अलथयक  

िेखा परीक्षण… 

 

मा.लव Internet 

 जडान तथा 

 सञ्चािन 

 

बहुकक्षा  

बहुस्तर  

ऄनदुान 

 

प्रालवलधक धार 

ल्याव सामाग्री 

सहयोग ऄनदुान 

३१ श्री भैरव मा.लव खोर भगवतीमाइ ७ दैिेख 
३०००० २०००० १५००० १२००० ० ० ७७००० 

३२ श्री जनता प्रा.लव पानीमुि भगवतीमाइ ७ दैिेख 
१५००० ० ० ० ० ० १५००० 

कुि लनकासा 
६००००० ५०५००० ३५०००० ९६००० १००००० २००००० १८५१००० 

३.२.२.५ र्ियाकलाप नं २.७.१३.११ शैर्िक पह ुँच सरु्नर्ितता, अनौपचाररक तथा वैकर्ल्पक र्शिा कायििम  

सामदुालयक लसकाआ केन्र सञ्चािन ऄनुदान 

क्र.स सामदुालयक लसकाआ केन्रको नाम प्रथम लनकासा  दोस्रो लनकासा  कुि लनकासा 

१ लवन्ध्यावालसनी लसकाइ केन्र भगवतीमाइ ४ ६४००० ३२००० ९६००० 

२ वडा भैरव सामदुालयक लसकाआ केन्र भगवतीमाइ ७ ६४००० ३२००० ९६००० 

३ भगवती सामदुालयक लसकाआ केन्र भगवतीमाइ ३ ६४००० ३२००० ९६००० 

४ ज्वािा सामदुालयक लसकाआ केन्र भगवतीमाइ १ ६४००० ३२००० ९६००० 

जम्मा २५६००० १२८००० ३८४००० 

           ३.२.२.६ र्ियाकलाप नं २.७.११.१ तोर्कएका र्वद्याथीको र्दवाखाजाका लार्ग र्वद्यालयलाई अनुदान 

क्र.स लवद्याियको नाम र ठेगाना 

र्वद्यालय िेत्र र्वकास कायििम 

(School Sector Development Program-SSDP) कुि लनकासा 
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सञ्चालित 

कक्षा लवद्याथी संख्या पलहिो लनकासा दोस्रो लनकासा ऄलन्तम लनकासा 

१ श्री ज्वािा मा.लव वेस्तडा  भगवतीमाइ १ दैिेख 1-12 २४० २७०००० ९५१० ७६४४० ३५५९५० 

२ श्री सरस्वती मा.लव गन्म भगवतीमाइ १ दैिेख 1-10 ७० ७८७५० २१८४० २५६२० १२६२१० 

३ श्री रामडाडा प्रा.लव राँक भगवतीमाइ १ दैिेख 1-3 १० ११२५० ० ० ११२५० 

४ श्री नेरा प्रा.लव कुम्री भगवतीमाइ १ देिेख 1-5 ७३ ८२१२५ २२०९५ ३८९८५ १४३२०५ 

५ श्री ज्वािा प्रा.लव पगनाथ भगवतीमाइ १ दैिेख 1-5 १०० ११२५०० ० ० ११२५०० 

६ श्री जगनाथ प्रा.लव ढाणगाईँ भगवतीमाइ २ दैिेख 1-5 ९० १०१२५० ० १४२५० ११५५०० 

७ श्री भगवती प्रा.लव रानीचौर भगवतीमाइ २ दैिेख 1-3 ४० ४५००० ० ८७१५ ५३७१५ 

८ श्री सरस्वती अ.लव लसडार भगवतीमाइ २ दैिेख 1-8 १२४ १३९५०० ४०९२० ७८३४५ २५८७६५ 

९ श्री जनता मा.लव रुम भगवतीमाइ २ दैिेख 1-10 १३२ १४८५०० १३१४० ५२७५५ २१४३९५ 

१० श्री मालिका प्रा.लव वाइसेरा भगवतीमाइ ३ दैिेख 1-3 ४२ ४७२५० १०९२० २९३१० ८७४८० 

११ श्री कैिाि प्रा.लव काकेचौर भगवतीमाइ ३ दैिेख 1-5 ११२ १२६००० २६५०५ ५२४५५ २०४९६० 

१२ 

श्री महादेव मा.लव मेतिपाटा भगवतीमाइ ३ 

दैिेख 1-10 १८० २०२५०० ९४६५ 
४२४८० २५४४४५ 

१३ 

श्री खडगदेवी अ.लव मेहल्तोिी भगवतीमाइ ३ 

दैिेख 1-8 २०२ २२७२५० ५८४४० 
५८३९५ ३४४०८५ 

१४ श्री मष्टा प्रा.लव धाराडाडा भगवतीमाइ ३ दैिेख 1-3 ४५ ५०६२५ ३७८० २३८२० ७८२२५ 

१५ श्री भगवती मा.लव तुसुय भगवतीमाइ ४ दैिेख 1-11 १९६ २२०५०० १२५६६५ ६०६६० ४०६८२५ 

१६ श्री मालिका प्रा.लव पोखरा भगवतीमाइ ४ दैिेख 1-3 १३ १४६२५ ४२९० ४६९५ २३६१० 

१७ 

श्री भगवती प्रा.लव कुल्िेबुंची भगवतीमाइ ४ 

दैिेख 1-5 ७९ ८८८७५ २४६७५ 
३०६९० १४४२४० 

१८ श्री िक्ष्मी प्रा.लव रुमी भगवतीमाइ ४ दैिेख 1-3 २७ ३०३७५ ७६९५ १४४९० ५२५६० 

१९ 

श्री कालिका मा.लव डौरीमन्घर भगवतीमाइ ४ 

दैिेख 1-12 १९७ २२१६२५ ५८६३ 
४३३२० २७०८०८ 
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क्र.स लवद्याियको नाम र ठेगाना 

र्वद्यालय िेत्र र्वकास कायििम 

(School Sector Development Program-SSDP) 

कुि लनकासा 

सञ्चालित 

कक्षा लवद्याथी संख्या पलहिो लनकासा दोस्रो लनकासा ऄलन्तम लनकासा 

२० 

श्री जगनाथ प्रा.लव कोटकालटया भगवतीमाइ ४ 

दैिेख 1-3 ३३ ३७१२५ ९९० 
७५३० ४५६४५ 

२१ श्री जनलप्रय प्रा.लव चख्िा भगवतीमाइ ५ दैिेख 1-5 ७७ ८६६२५ ४४८६५ ३५९८५ १६७४७५ 

२२ श्री भगवती मा.लव थवुा भगवतीमाइ ५ दैिेख 1-10 २०३ २२८३७५ ५४०३० ० २८२४०५ 

२३ श्री सरस्वती अ.लव करट्ट भगवतीमाइ ५ दैिेख 1-8 १३७ १५४१२५ ० १४३५२७ २९७६५२ 

२४ श्री अदिय अ.लव सलनगाईँ भगवतीमाइ ६ दैिेख 1-8 १६० १८०००० ३३६४५ ७०४७० २८४११५ 

२५ श्री िक्ष्मी प्रा.लव पैयाँगाईँ भगवतीमाइ ६ दैिेख 1-5 १७८ २००२५० ५७३६० ६८९७० ३२६५८० 

२६ 

श्री ने.रा.लपपि अ.लव लचलपन भगवतीमाइ ६ 

दैिेख 1-8 २३५ २६४३७५ ७७५५० 
८७८८५ ४२९८१० 

२७ 

श्री जनता प्रा.लव लचलपनतडा भगवतीमाइ ६ 

दैिेख 1-5 ५१ ५७३७५ १३२६० 
१७६४० ८८२७५ 

२८ 

श्री सरस्वती प्रा.लव कैिाि डाडा भगवतीमाइ ७ 

दैिेख 1-3 ३८ ४२७५० ० 
५७१५ ४८४६५ 

२९ श्री ने रा अलव तप्िुङ भगवतीमाइ ७ दैिेख 1-8 १२२ १३७२५० ० ५७६३० १९४८८० 

३० श्री जनता प्रा.लव खगेना भगवतीमाइ ७ दैिेख 1-5 १३० १४६२५० ३५०७० ६२७०० २४४०२० 

३१ श्री भैरव मा.लव खोर भगवतीमाइ ७ दैिेख 1-12 १४२ १५९७५० ० ८४७२० २४४४७० 

३२ श्री जनता प्रा.लव पानीमुि भगवतीमाइ ७ दैिेख 1-3 ३५ ३९३७५ ७३५० ० ४६७२५ 

कुि लनकासा   ३५१३ ३९५२१२५ ७०८९२३ १२९८१९७ ५९५९२४५ 
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        ३.२.२.७ र्ियाकलाप नं ११.१.२.४४५ केन्रबाट छनौट भएका नमूना र्वद्यालय र्वशेष र्वद्यालयको िमागत भवन र्नमािण तथा किा ११ स्तरोन्नर्त भएका प्रार्वर्धक   धारका   

र्वद्यालयको ल्याव व्यवस्थापन अनुदान 

क्र.स लवद्याियको नाम र ठेगान 

नमनुा लवद्यािय सधुार 

गुरुयोजना ऄनुरुप भौलतक 

लनमायण ऄनदुान (१( 

तोलकएको मापदण्डको अधारमा कक्षा १० 

सञ्चािनमा रहकेा प्रालवलधक धारका लवद्याियमा 

कक्षा ११ स्तरोन्नलत ल्याव व्यवस्थापन ऄनदुान(२( कुि लनकासा  

१ श्री ज्वािा मा.लव वेस्तडा  भगवतीमाइ १ दैिेख १०००००० ० १०००००० 

२ श्री भैरव मा.लव खोर भगवतीमाइ ७ दैिेख १५०००००० १४८२९०५० ० 

कुि जम्मा १६०००००० १४८२९०५० १०००००० 

३.२.२.८ र्ियाकलाप नं २.७.१३.१३ र्वद्यालयमा शैर्िक गुणस्तर सदुृढीकरण तथा कायिसम्पादनमा आधाररत प्रोहत्साहन अनुदान 

क्र.स लवद्याियको नाम र ठेगाना 

र्वद्यालय िेत्र र्वकास कायििम 

कुि लनकासा 

र्वद्यालयमा शैर्िक गुणस्तर सदुृढीकरण तथा कायिसम्पादनमा आधाररत अनुदान  

काययसम्पा

दानमा 

 अधाररत 

ऄनदुान 

लसकाआ  

सदुृढीकरण 

ऄनदुान 

 

लिक्षण  

लसकाआमा 

 लवताईने समय 

पसु्तकािय  

स्थापना 

ICT को  

प्रयोग 

 मा.लव लवज्ञान  

प्रयोगिािा 

पढाइ सीप 

 लवकास 

लिक्षक दरबन्दी 

नभएको 

लवद्यािय 

एकमषु्ट ऄनदुान 

१ 

श्री ज्वािा मा.लव वेस्तडा  

भगवतीमाइ १ दैिेख ० २००००० २००० ० ६४७२३८ ० ९००० ० ८५८२३८ 

२ 

श्री सरस्वती मा.लव गन्म 

भगवतीमाइ १ दैिेख ० ० २००० ० ० ० ९००० ० ११००० 

३ 

श्री रामडाडा प्रा.लव राँक 

भगवतीमाइ १ दैिेख ० ० २००० ० ० ० २००० ० ४००० 

४ 

श्री ने रा प्रा.लव कुम्री भगवतीमाइ 

१ देिेख ५०००० ० २००० ० ० ० ९००० ० ६१००० 

५ 

श्री ज्वािा प्रा.लव पगनाथ 

भगवतीमाइ १ दैिेख ० ० २००० ० ० ० ९००० ० ११००० 

६ 

श्री जगनाथ प्रा.लव ढाणगाईँ 

भगवतीमाइ २ दैिेख ० ० २००० ० ० ० ९००० ० ११००० 

७ 

श्री भगवती प्रा.लव रानीचौर 

भगवतीमाइ २ दैिेख ० ० २००० ० ० ० ९००० ० ११००० 
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क्र.स लवद्याियको नाम र ठेगाना 

र्वद्यालय िेत्र र्वकास कायििम 

कुि लनकासा 

र्वद्यालयमा शैर्िक गुणस्तर सदुृढीकरण तथा कायिसम्पादनमा आधाररत अनुदान  

काययसम्पा

दानमा 

 अधाररत 

ऄनदुान 

लसकाआ  

सदुृढीकरण 

ऄनदुान 

 

लिक्षण  

लसकाआमा 

 लवताईने समय 

पसु्तकािय  

स्थापना 

ICT को  

प्रयोग 

 मा.लव लवज्ञान  

प्रयोगिािा 

पढाइ सीप 

 लवकास 

लिक्षक दरबन्दी 

नभएको 

लवद्यािय 

एकमषु्ट ऄनदुान 

८ 

श्री सरस्वती अ.लव लसडार 

भगवतीमाइ २ दैिेख ० ० २००० ० ० ० ९००० ० ११००० 

९ 

श्री जनता मा.लव रुम भगवतीमाइ २ 

दैिेख ० ० २००० ० ० ० ९००० ० ११००० 

१० 

श्री मालिका प्रा.लव वाइसेरा 

भगवतीमाइ ३ दैिेख ० ० २००० ० ० ० ९००० ० ११००० 

११ 

श्री कैिाि प्रा.लव काकेचौर 

भगवतीमाइ ३ दैिेख ० ० २००० ० ० ० ९००० ० ११००० 

१२ 

श्री महादेव मा.लव मेतिपाटा 

भगवतीमाइ ३ दैिेख ५०००० ० २००० ० ० ६५०३३९ ९००० ० ७११३३९ 

१३ 

श्री खडगदेवी अ.लव मेहल्तोिी 

भगवतीमाइ ३ दैिेख ५०००० ० २००० ० ० ० ९००० ० ६१००० 

१४ 

श्री मष्टा प्रा.लव धाराडाडा 

भगवतीमाइ ३ दैिेख ० ० २००० ० ० ० ९००० ० ११००० 

१५ 

श्री भगवती मा.लव तुसुय भगवतीमाइ 

४ दैिेख ० ० २००० ० ० ० ९००० ० ११००० 

१६ 

श्री मालिका प्रा.लव पोखरा 

भगवतीमाइ ४ दैिेख ० ० २००० ० ० ० ९००० ० ११००० 

१७ 

श्री भगवती प्रा.लव कुल्िेबुंची 

भगवतीमाइ ४ दैिेख ० ० २००० ० ० ० ९००० ० ११००० 

१८ 

श्री िक्ष्मी प्रा.लव रुमी भगवतीमाइ 

४ दैिेख ० ० २००० ० ० ० ९००० ० ११००० 

१९ 

श्री कालिका मा.लव डौरीमन्घर 

भगवतीमाइ ४ दैिेख ५०००० ० २००० ० ० ० ९००० ० ६१००० 

२० 

श्री जगनाथ प्रा.लव कोटकालटया 

भगवतीमाइ ४ दैिेख ० ० २००० ० ० ० ९००० ० ११००० 
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क्र.स लवद्याियको नाम र ठेगाना 

र्वद्यालय िेत्र र्वकास कायििम 

कुि लनकासा 

र्वद्यालयमा शैर्िक गुणस्तर सदुृढीकरण तथा कायिसम्पादनमा आधाररत अनुदान  

काययसम्पा

दानमा 

 अधाररत 

ऄनदुान 

लसकाआ  

सदुृढीकरण 

ऄनदुान 

 

लिक्षण  

लसकाआमा 

 लवताईने समय 

पसु्तकािय  

स्थापना 

ICT को  

प्रयोग 

 मा.लव लवज्ञान  

प्रयोगिािा 

पढाइ सीप 

 लवकास 

लिक्षक दरबन्दी 

नभएको 

लवद्यािय 

एकमषु्ट ऄनदुान 

२१ 

श्री जनलप्रय प्रा.लव चख्िा 

भगवतीमाइ ५ दैिेख ० ० २००० ० ० ० ९००० ० ११००० 

२२ 

श्री भगवती मा.लव थवुा भगवतीमाइ 

५ दैिेख ० ० २००० ० ० ० ९००० ० ११००० 

२३ 

श्री सरस्वती अ.लव करट्ट 

भगवतीमाइ ५ दैिेख ० ० २००० ० ० ० ९००० ० ११००० 

२४ 

श्री अदिय अ.लव सलनगाईँ 

भगवतीमाइ ६ दैिेख ० ० २००० ० ० ० ९००० ० ११००० 

२५ 

श्री िक्ष्मी प्रा.लव पैयाँगाईँ 

भगवतीमाइ ६ दैिेख ० ० २००० ० ० ० ९००० ० ११००० 

२६ 

श्री ने.रा.लपपि अ.लव लचलपन 

भगवतीमाइ ६ दैिेख ० ० २००० ६५०००० ० ० ९००० ० ६६१००० 

२७ 

श्री जनता प्रा.लव लचलपनतडा 

भगवतीमाइ ६ दैिेख ० ० २००० ० ० ० ९००० ० ११००० 

२८ 

श्री सरस्वती प्रा.लव कैिाि डाडा 

भगवतीमाइ ७ दैिेख ० ० २००० ० ० ० ९००० ० ११००० 

२९ 

श्री ने रा अलव तप्िुङ भगवतीमाइ 

७ दैिेख ५०००० ० २००० ० ० ० ९००० ० ६१००० 

३० 

श्री जनता प्रा.लव खगेना भगवतीमाइ 

७ दैिेख ० ० २००० ० ० ० ९००० ० ११००० 

३१ 

श्री भैरव मा.लव खोर भगवतीमाइ ७ 

दैिेख ० ० २००० ० ० ० ९००० ० ११००० 

३२ 

श्री जनता प्रा.लव पानीमुि 

भगवतीमाइ ७ दैिेख ० ० ० ० ० ० ० १०००००० १०००००० 

कुि लनकासा २५०००० २००००० ६२००० ६५०००० ६४७२३८ ६५०३३९ २७२००० १०००००० ३७३१५७७ 
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  ३.२.२.९ र्ियाकलाप नं २.७.१३.२३ सामुदार्यक र्वद्यालयका छात्राहरुका लार्ग र्नशुल्क सेर्नटरी प्याड व्यवस्थापनका लार्ग प्रर्त र्वद्याथी अनुदान 

             यस काययक्रमका िालग लवलनयोलजत रकम रु.१७,२०,०००  बाट लसिबन्दी दरभाईपत्रको प्रलक्रयाद्रारा फमय छनौट गरी अवश्यक सेलनटरी प्याड खररद गररएको छ । खररदका िालग छनौट भएको Greed 

Karnali Trade and Supliers Birendranagar 10, Surkhet िाइ २५३६० पोका (240mm Regular Safty Sanitary Pad School Girls Prime(8pcs,84 mrp per packet) को रकम रु. 

१६९०७५१।२ ईपिब्ध गराआएको छ भने बाँकी रकम रु.२९२४८।८ लििबन्दी दरभाईपत्रको सचूना प्रकािन गरे वापत यगुअह्वान सखुेतिाइ  ईपिब्ध गराआएको छ । 

  ३.२.२.१० र्ियाकलाप नं २.७.१३.४० माध्यर्मक तह किा (९-१०)मा अंगे्रजी गर्णत र र्वज्ञानका लार्ग र्शिण सहयोग  अनुदान 

क्र.स लवद्याियको नाम र ठेगाना 

अङ्गे्रजी, गर्णत र र्वज्ञान र्वषयमा र्शिण र्सकाइ अनुदान 

किा ९-१० 

प्रथम चौमार्सक दोस्रो तैमार्सक तेस्रो चौमार्सक कुल र्नकासा 

१ श्री सरस्वती मा.लव गन्म भगवतीमाइ १ दैिेख १४३९६० १४३९६० १४३९६० ४३१८८० 

२ श्री जनता मा.लव रुम भगवतीमाइ २ दैिेख २८७९२० २२४३३७ ५१४६५६ १०२६९१३ 

३ श्री भगवती मा.लव तुसुय भगवतीमाइ ४ दैिेख ० ४४५७८८ ५०७४५९ ९५३२४७ 

                

४ श्री भगवती मा.लव थवुा भगवतीमाइ ५ दैिेख २८७९२० ४८१८०१ 
४३१८८० 

१२०१६०१ 

कुि जम्मा ७१९८०० १२९५८८६ १५९७९५५ ३६१३६४१ 

      ३.२.२.११ र्ियाकलाप नं २.७.१३.४१ आधारभूत तह किा (६-८)मा अंगे्रजी गर्णत र र्वज्ञानका लार्ग र्शिण सहयोग  अनुदान 

क्र.स लवद्याियको नाम र ठेगाना 

ऄङ्ग्रेजी गलणत र लवज्ञान लवर्यमा लिक्षण लसकाआ ऄनदुान  

कक्षा ६-८ 

प्रथम चौमालसक 

दोस्रो  

तैमालसक 

तेस्रो  

चौमालसक कुि लनकासा 

१ श्री सरस्वती अ.लव लसडार भगवतीमाइ २ दैिेख ९०००० ९०००० ९००००                    २७०००० 

२ श्री खडगदेवी अ.लव मेहल्तोिी भगवतीमाइ ३ दैिेख ९०००० ९०००० ९००००                   २७०००० 

३ श्री सरस्वती अ.लव करट्ट भगवतीमाइ ५ दैिेख ९०००० ९०००० ९००००                    २७०००० 
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क्र.स लवद्याियको नाम र ठेगाना 

ऄङ्ग्रेजी गलणत र लवज्ञान लवर्यमा लिक्षण लसकाआ ऄनदुान  

कक्षा ६-८ 

प्रथम चौमालसक 

दोस्रो  

तैमालसक 

तेस्रो  

चौमालसक कुि लनकासा 

४ श्री अदिय अ.लव सलनगाईँ भगवतीमाइ ६ दैिेख ९०००० ९०००० ९००००                  २७०००० 

५ श्री ने.रा.लपपि अ.लव लचलपन भगवतीमाइ ६ दैिेख ९०००० ९०००० ९००००                   २७०००० 

कुि जम्मा ४५०००० ४५०००० ४५०००० १३५०००० 

       ३.२.२.१२ र्ियाकलाप नं २.७.२५.६२ कोर्भड -१९ का कारण उत्पन्न पररर्स्थर्तमा र्सकाइ सहजीकरणका लार्ग शैर्िक कायििम 

                   िैलक्षक सत्रको िरुुवातसंगै कोलभड-१९ को संक्रमण घट्दै गएको ऄवस्थामा लवद्याियहरु सञ्चािन भइ भौलतक रुपमै पठनपाठन भएकािे ईि रकमबाट लसकाआ सहलजकरणका     िालग अवश्यक 

सामाग्री खररद गनय तथा काययक्रमहरु सञ्चािन गनय सान्दलभयक नहुने हुदँा रकम खचय हुन सकेन । 

               ३.२.२.१३ र्ियाकलाप नं ७.२.२.१ किा ९-१० मा अध्यनरत र्वपन्न लर्ित छात्रवृर्त्त(Pro-Poor target Scholarship) का लार्ग छनौट भएका र्वद्याथीका लार्ग छात्रवृर्त्त (किा ११ र 

१२  र्वज्ञान र्वषयसमेत) 

       यस काययक्रमका िालग लवलनयोलजत रकमबाट कुनैपलन लवद्याथीिे लवपन्न िलक्षत छात्रवलृत्तका िालग लनवेदन पेस नगरेकोिे ईि रकम भिुानी हुन सकेन । 

 ३.२.२.१४ र्ियाकलाप नं ११.१.२.१३.४२ र्वद्यालय किाकोठा र्नमािण अनुदान (२ कोठे र ४ कोठे -राष्ट्रपर्त शैर्िक सधुार कायिकम) 

क्र.स लवद्याियको नाम र ठेगाना स्वीकृत बजेट जम्मा लनकासा 

१ श्री ज्वािा मा.लव वेस्तडा  भगवतीमाइ १ दैिेख           ३६०००००         ३४२६५९०.८ 

२ श्री जनता प्रा.लव खगेना भगवतीमाइ ७ दैिेख १८००००० १८०००००.० 

कुि लनकासा ५४००००० ५२२६५९०.८ 

  ३.२.२.१५ र्ियाकलाप नं ११.३.२०.१ र्वद्यालयमा IT Lab स्थापना सदुृढीकरण एवम Digital Library व्यवस्थापनका लार्ग अनुदान (राष्ट्रपर्त शैर्िक सधुार कायिकम) 

क्र.स लवद्याियको नाम र ठेगाना लवलनयोलजत रकम कुि लनकासा 

१ श्री जनता मा.लव रुम भगवतीमाइ २ दैिेख ६५०००० ६४९४११ 

२ श्री महादेव मा.लव मेतिपाटा भगवतीमाइ ३ दैिेख ६५०००० ६५०००० 

३ श्री भगवती मा.लव तुसुय भगवतीमाइ ४ दैिेख ६५०००० ६४९६०० 
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कुि लनकासा १९५०००० १९४९०११ 

 

      ३.२.२.१६ र्ियाकलाप नं ११.३.२०.४ नयाुँ प्रार्वर्धकधार र्वद्यालय सञ्चालनका लार्ग र्शिण सहयोग अनुदान तथा ल्याव व्यवस्थापन अनुदान (छुट समेत) एवम प्रार्वर्धक धार 

सञ्चार्लत र्वद्यालयमा ल्याव सदुृर्ढकरण अनुदान(राष्ट्रपर्त शैर्िक सधुार कायिकम) 

ि.स र्वद्यालयको नाम र ठेगाना र्नकासा  कैर्ियत 

१ श्री ज्वािा मा.लव वेस्तडा भगवतीमाइ १ दैिेख         १२९८४७७  

            ३.२.३ शैर्िक ससं्थाहरुलाई  सहायता अनुदान (नेपाल सरकार, राजश्व बाुँडिाड) 

       गाईँपालिकािे स्वीकृत गरेको ऄनदुान रकमको खचयको लववरण देहाय ऄनसुार रहकेो छः 

क्र.स लवद्याियको नाम 

नेपाि सरकार राजश्व बाँडफाड 

ऄनदुान लनकासा लववरण 

बािलवकास सहजकताय 

पाररश्रलमक थप ऄनदुान  

लवद्यािय 

कमयचारी थप 

ऄनदुान  

लिक्षण लसकाआ 

ऄनदुान  एकमषु्ट ऄनदुान  जम्मा 

१ श्री ज्वािा मा.लव वेस्तडा  भगवतीमाइ १ दैिेख ६०००० २१०००० ० १८०००० ४५०००० 

२ श्री सरस्वती मा.लव गन्म भगवतीमाइ १ दैिेख ६०००० १५०००० ३७४००० ० ५८४००० 

३ श्री रामडाडा प्रा.लव राँक भगवतीमाइ १ दैिेख ६०००० ३३५०० ० ० ९३५०० 

४ श्री ने रा प्रा.लव कुम्री भगवतीमाइ १ देिेख ६०००० ६०००० ० ० १२०००० 

५ श्री ज्वािा प्रा.लव पगनाथ भगवतीमाइ १ दैिेख ६०००० ६०००० ० १२०००० २४०००० 

६ श्री जगनाथ प्रा.लव ढाणगाईँ भगवतीमाइ २ दैिेख ६०००० ६०००० ० ० १२०००० 

७ श्री भगवती प्रा.लव रानीचौर भगवतीमाइ २ दैिेख ६०००० ६०००० ० ० १२०००० 

८ श्री सरस्वती अ.लव लसडार भगवतीमाइ २ दैिेख ६०००० ६०००० ५६६००० ० ६८६००० 

९ श्री जनता मा.लव रुम भगवतीमाइ २ दैिेख १२०००० १५०००० ३७४००० ० ६४४००० 

१० श्री मालिका प्रा.लव वाइसेरा भगवतीमाइ ३ दैिेख ६०००० ६०००० ० ० १२०००० 
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क्र.स लवद्याियको नाम 

नेपाि सरकार राजश्व बाँडफाड 

ऄनदुान लनकासा लववरण 

बािलवकास सहजकताय 

पाररश्रलमक थप ऄनदुान  

लवद्यािय 

कमयचारी थप 

ऄनदुान  

लिक्षण लसकाआ 

ऄनदुान  एकमषु्ट ऄनदुान  जम्मा 

११ श्री कैिाि प्रा.लव पगु्याँ भगवतीमाइ ३ दैिेख ६०००० ६०००० ० १२०००० २४०००० 

१२ श्री महादेव मा.लव मेतिपाटा भगवतीमाइ ३ दैिेख १२०००० ९०००० ६५७००० ० ८६७००० 

१३ श्री खडगदेवी अ.लव मेहल्तोिी भगवतीमाइ ३ दैिेख १२०००० ६०००० ४८८३०० ७०००० ७३८३०० 

१४ श्री मष्टा प्रा.लव धाराडाडा भगवतीमाइ ३ दैिेख ६०००० ६०००० २१८००० ० ३३८००० 

१५ श्री भगवती मा.लव तुसुय भगवतीमाइ ४ दैिेख ६०००० ९०००० ९०८२६७ ० १०५८२६७ 

१६ श्री मालिका प्रा.लव पोखरा भगवतीमाइ ४ दैिेख ६०००० ६०००० ० ० १२०००० 

१७ श्री भगवती प्रा.लव कुल्िेबुंची भगवतीमाइ ४ दैिेख ६०००० ६०००० ० ० १२०००० 

१८ श्री िक्ष्मी प्रा.लव रुमी भगवतीमाइ ४ दैिेख ६०००० ६०००० २१८००० ० ३३८००० 

१९ श्री कालिका मा.लव डौरीमन्घर भगवतीमाइ ४ दैिेख ६०००० ९०००० ३७४००० ० ५२४००० 

२० श्री जगनाथ प्रा.लव कोटकालटया भगवतीमाइ ४ दैिेख ६०००० ६०००० २१८००० ० ३३८००० 

२१ श्री जनलप्रय प्रा.लव चख्िा भगवतीमाइ ५ दैिेख ६०००० ६०००० ० ० १२०००० 

२२ श्री भगवती मा.लव थवुा भगवतीमाइ ५ दैिेख ६०००० १३९००० २८९९९२ १२०००० ६०८९९२ 

२३ श्री सरस्वती अ.लव करट्ट भगवतीमाइ ५ दैिेख ६०००० १२०००० ५६६००० ७०००० ८१६००० 

२४ श्री अदिय अ.लव सलनगाईँ भगवतीमाइ ६ दैिेख ६०००० ६०००० ५६६००० ८०००० ७६६००० 

२५ श्री िक्ष्मी प्रा.लव पैयाँगाईँ भगवतीमाइ ६ दैिेख ६०००० ६०००० ० १२०००० २४०००० 

२६ श्री ने.रा.लपपि अ.लव लचलपन भगवतीमाइ ६ दैिेख ६०००० ६०००० ५६६००० १२०००० ८०६००० 

२७ श्री जनता प्रा.लव लचलपनतडा भगवतीमाइ ६ दैिेख ६०००० ६०००० ० ० १२०००० 

२८ श्री सरस्वती प्रा.लव कैिाि डाडा भगवतीमाइ ७ दैिेख ० ६०००० ० ० ६०००० 

२९ श्री ने रा अ लव तप्िङु भगवतीमाइ ७ दैिेख ६०००० ६०००० ५६६००० ० ६८६००० 
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क्र.स लवद्याियको नाम 

नेपाि सरकार राजश्व बाँडफाड 

ऄनदुान लनकासा लववरण 

बािलवकास सहजकताय 

पाररश्रलमक थप ऄनदुान  

लवद्यािय 

कमयचारी थप 

ऄनदुान  

लिक्षण लसकाआ 

ऄनदुान  एकमषु्ट ऄनदुान  जम्मा 

३० श्री जनता प्रा.लव खगेना भगवतीमाइ ७ दैिेख ६०००० ६०००० ० ० १२०००० 

३१ श्री भैरव मा.लव खोर भगवतीमाइ ७ दैिेख ६०००० १५०००० ० ० २१०००० 

३२ श्री जनता प्रा.लव पानीमुि भगवतीमाइ ७ दैिेख ० ० ० ० ० 

३३ श्री सरस्वती प्रा लव वागडाडा भगवतीमाइ १ दैिेख ० ० ० ८०००० ८०००० 

जम्मा लनकासा १९८००००  २४८२५०० ६९४९५५९ १०८०००० १२४९२०५९ 

      ३.२.४.IEMIS मा रहेको अर्न्तम  प्रगर्त र्ववरण  

बजेट 

ईपलिर्यक 

नम्बर  

लक्रयाकिाप 

न 
लक्रयाकिाप  

 स्वीकृत 

वालर्यक वजेट 
ईप लक्रयाकिाप आकाआ 

वालर्यक 

भौलतक 

िक्ष्य 

वालर्यक 

भौलतक 

प्रगलत 

 वालर्यक 

भौलतक 

प्रलतित 

वालर्यक 

लवत्तीय 

िक्ष्य 

वालर्यक 

लवत्तीय 

प्रगलत 

वालर्यक 

लवत्तीय 

प्रलतित 

35000014 १.१.३.३ 

अधारभतू तहका स्वीकृत 

दरवन्दीका लिक्षक, राहत 

ऄनदुान लिक्षकका िालग  

तिब भत्ता ऄनदुान (लविेर् 

लिक्षा पररर्द ऄन्तरगतका 

लिक्षक/कमयचारीहरु समेत( 

58400 

अधारभतू तहका स्वीकृत 

दरवन्दीका लिक्षक, राहत 

ऄनदुान लिक्षकका िालग  

तिब भत्ता ऄनदुान (लविेर् 

लिक्षा पररर्द ऄन्तरगतका 

लिक्षक/कमयचारीहरु समेत( 

लिक्षक 128 128 100 61296 58399 95 
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बजेट 

ईपलिर्यक 

नम्बर  

लक्रयाकिाप 

न 
लक्रयाकिाप  

 स्वीकृत 

वालर्यक वजेट 
ईप लक्रयाकिाप आकाआ 

वालर्यक 

भौलतक 

िक्ष्य 

वालर्यक 

भौलतक 

प्रगलत 

 वालर्यक 

भौलतक 

प्रलतित 

वालर्यक 

लवत्तीय 

िक्ष्य 

वालर्यक 

लवत्तीय 

प्रगलत 

वालर्यक 

लवत्तीय 

प्रलतित 

  १.१.१.७० 

अधारभतू तहका स्वीकृत 

दरवन्दीका लिक्षक, राहत 

ऄनदुान लिक्षकका िालग  

तिब भत्ता ऄनदुान (लविेर् 

लिक्षा पररर्द ऄन्तरगतका 

लिक्षक/कमयचारीहरु समेत( 

थप 

3466 

अधारभतू तहका स्वीकृत 

दरवन्दीका लिक्षक, राहत 

ऄनदुान लिक्षकका िालग  

तिब भत्ता ऄनदुान (लविेर् 

लिक्षा पररर्द ऄन्तरगतका 

लिक्षक/कमयचारीहरु समेत( 

थप 

लिक्षक 128 128 100 2213 2213 100 

  १.१.३.४ 

माध्यलमक तहका स्वीकृत 

दरवन्दीका लिक्षक, राहत 

ऄनदुान लिक्षकका िालग  

तिब भत्ता ऄनदुान (लविेर् 

लिक्षा पररर्द ऄन्तरगतका 

लिक्षक/कमयचारीहरु समेत( 

13100 

अधारभतू तहका स्वीकृत 

दरवन्दीका लिक्षक, राहत 

ऄनदुान लिक्षकका िालग  

तिब भत्ता ऄनदुान (लविेर् 

लिक्षा पररर्द ऄन्तरगतका 

लिक्षक/कमयचारीहरु समेत( 

लिक्षक 22 22 100 11393 11393 100 

35000801 १.१.४.१ 

प्रारलम्भक बाि लवकास  

सहजकतायहरुको पाररश्रलमक 

तथा लवद्यािय कमयचारी 

व्यबस्थापन ऄनदुान  

6812 

प्रारलम्भक बाि लवकास / पबूय 

प्राथलमक कक्षाका 

सहजकतायहरुको पाररश्रलमक 

सहजकताय 34 34 100 2699 2699 100 

35000801 १.१.४.१ -   

लवद्यािय कमयचारी 

व्यबस्थापन ऄनदुान 

माध्यलमक लवद्यािय कक्षा १-

१२ (१ जना सहयोगी र १ 

जना  िेखा कमयचारी( 

कमयचारी 16 16 100 1956 1956 100 

35000801 १.१.४.१ -   

लवद्यािय कमयचारी 

व्यबस्थापन ऄनदुान 

अधारभतू लवद्यािय कक्षा १-

८ 

कमयचारी 31 30 97 2271 2157 95 
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बजेट 

ईपलिर्यक 

नम्बर  

लक्रयाकिाप 

न 
लक्रयाकिाप  

 स्वीकृत 

वालर्यक वजेट 
ईप लक्रयाकिाप आकाआ 
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  १.३.४.२ 

प्रारलम्भक बाि लवकास  

सहजकतायहरुको पाररश्रलमक 

तथा लवद्यािय कमयचारी 

व्यबस्थापन ऄनदुान थप 

2994 

प्रारलम्भक बाि लवकास  

सहजकतायहरुको पाररश्रलमक 

तथा लवद्यािय कमयचारी 

व्यबस्थापन ऄनदुान  

सहजकताय 

तथा कमयचारी 
81 81 100 2690 2690 100 

35000801 २.७.१३.३ 

प्रलत लवद्याथी  िागतका 

अधारमा लिक्षण लसकाआ  

सामग्री एवम् कक्षा ८ को  

परीक्षा व्यवस्थापन ऄनदुान  

3289 

प्रलत लवद्याथी आकाआ िागतका 

अधारमा प्रारलम्भक बाि 

लवकास / पबूय प्राथलमक 

कक्षाका  िालग ऄनदुान 

लवद्याथी 659 659 100 326 326 100 

35000801 २.७.१३.३ -   

लसकाआका िालग लनरन्तर 

लवद्याथी 

मलू्याङ्कन:अबश्यक 

सामाग्री, सधुारात्मक लिक्षण 

ऄनदुान,कक्षा १ मा नयाँ भनाय 

भएका लवद्याथीको 

पोटयफोलियो समेतका िालग  

लवद्याथी 732 732 100 362 362 100 

35000801 २.७.१३.३ -   

लिक्षण लसकाआ  सामग्री तथा  

Book Corner 

ब्यवस्थापनका िालग  प्रलत 

लवद्याथी िागत ऄनदुान कक्षा 

१-५ 

लवद्याथी 2878 2878 100 428 428 100 

35000801 २.७.१३.३ -   

लिक्षण लसकाआ  सामग्री 

ब्यवस्थापनका िालग  प्रलत 

लवद्याथी िागत ऄनदुान कक्षा 

६-८ 

लवद्याथी 1618 1618 100 324 324 100 
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35000801 २.७.१३.३ -   

लिक्षण लसकाआ  सामग्री 

ब्यवस्थापनका िालग  प्रलत 

लवद्याथी िागत ऄनदुान कक्षा 

९-१० 

लवद्याथी 1020 1020 100 204 204 100 

35000801 २.७.१३.३ -   
कक्षा ८ को परीक्षा  सञ्चािन 

तथा प्रमाणीकरण 
लवद्याथी 532 532 100 133 133 100 

35000801 २.७.१३.३ -   

लिक्षण लसकाआ सामाग्री तथा 

Lab assistant, 

equipments and 

Practical material, OJT , 

Operation cost) 

व्यवस्थापनका िालग प्रलत 

लवद्याथी िागत ऄनदुान कक्षा 

९-१२ 

लवद्याथी 96 1440 1500 92 1380 1500 

35000801 २.७.१३.३ -   

लिक्षण लसकाआ  सामग्री 

ब्यवस्थापनका िालग  प्रलत 

लवद्याथी िागत ऄनदुान कक्षा 

११-१२ 

लवद्याथी 500 125 25 463 116 25 

35000801 २.४.६.१ 

सावयजलनक लवद्याियमा 

ऄध्ययनरत लवद्याथीहरुका 

िालग लनिलु्क पाठ्यपसु्तक 

ऄनदुान  

4127 

कक्षा १-५ मा ऄध्ययनरत 

लवद्याथीहरुका िालग 

पाठ्यपसु्तक 

लवद्याथी 2883 2509 87 1532 1334 87 
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35000801 २.४.६.१ -   

कक्षा ६-८ मा ऄध्ययनरत 

लवद्याथीहरुका िालग 

पाठ्यपसु्तक 

लवद्याथी 1618 1507 93 1232 1148 93 

35000801 २.४.६.१ -   

कक्षा ९-१० मा ऄध्ययनरत 

लवद्याथीहरुका िालग 

पाठ्यपसु्तक 

लवद्याथी 1020 837 82 810 665 82 

35000801 २.४.६.१ -   

कक्षा ११-१२ मा ऄध्ययनरत 

लवद्याथीहरुका िालग 

पाठ्यपसु्तक 

लवद्याथी 463 463 100 100 100 100 

35000801 ७.२.१.१ 

सावयजलनक लवद्याियमा 

ऄध्ययनरत लवद्याथीहरुका 

िालग छात्रबलृत्त (अवासीय 

तथा गैरअवासीय(  

1715 

छात्रा छात्रबतृ्ती कक्षा १-८ 

कणायिी प्याकेज समेत  (गैर 

अवलसय( 

लवद्याथी 1900 1881 99 760 752 99 

35000801 ७.२.१.१ -   
दलित  छात्रबतृ्ती कक्षा १-८  

(गैर अवलसय( 
लवद्याथी 1280 1252 98 512 501 98 

35000801 ७.२.१.१ -   
ऄपांग छात्रवलृत्त (कक्षा १-

१२( गैर अवासीय 
लवद्याथी 25 25 100 0 0 

#DIV/0

! 

35000801 २.७.१३.१०  
लबद्यािय संचािन 

ब्यबस्थापन ऄनदुान  
2271 

सञ्चािन तथा व्यबस्थापन 

ऄनदुान कक्षा १-५ 
लवद्यािय 18 18 100 270 270 100 

35000801 २.७.१३.१०  -   
सञ्चािन तथा व्यबस्थापन 

ऄनदुान कक्षा १-८ 
लवद्यािय 6 6 100 120 120 100 
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35000801 २.७.१३.१०  -   
सञ्चािन तथा व्यबस्थापन 

ऄनदुान कक्षा १-१० 
लवद्यािय 6 6 100 150 150 100 

35000801 २.७.१३.१०  -   
सञ्चािन तथा व्यबस्थापन 

ऄनदुान कक्षा १-१२ 
लवद्यािय 2 2 100 60 60 100 

35000801 २.७.१३.१०  -   

अधारभतू तह सञ्चालित 

लवद्याियहरुिाआ लवद्यािय 

सधुार योजना, समदुाय तथा 

लव.व्य.स.हरुको क्षमता 

लवकासका िालग ऄन्तलक्रय या, 

ऄलभभाबक लिक्षा 

सञ्चािन,ऄलतररि 

लक्रयाकिाप सञ्चािन अदी 

कािालग एकमुष्ठ ऄनदुान 

लवद्यािय 23 23 100 345 345 100 

35000801 २.७.१३.१०  -   

अधारभतू तह सञ्चालित 

लवद्याियहरुिाआ सामालजक 

परीक्षण तथा अलथयक िेखा 

पररक्षण, लवद्याथी ररपोटय काडय, 

लवद्यािय तथ्यांकन 

व्यबस्थापन, बुिेलटन प्रकासन 

िगायतका लक्रयाकिाप 

सञ्चािनकािालग एकमषु्ठ 

ऄनदुान 

लवद्यािय 23 23 100 230 230 100 
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35000801 २.७.१३.१०  -   

माध्यलमक तह सञ्चालित 

लवद्याियहरुिाआ लवद्यािय 

सधुार योजना, समदुाय तथा 

लव.व्य.स.हरुको क्षमता 

लवकासका िालग ऄन्तलक्रय या, 

ऄलभभाबक लिक्षा 

सञ्चािन,ऄलतररि 

लक्रयाकिाप सञ्चािन अदी 

कािालग एकमुष्ठ ऄनदुान 

लवद्यािय 8 8 100 160 160 100 

35000801 २.७.१३.१०  -   

माध्यलमक तह सञ्चालित 

लवद्याियहरुिाआ सामालजक 

परीक्षण तथा अलथयक िेखा 

पररक्षण, लवद्याथी ररपोटय काडय, 

लवद्यािय तथ्यांक 

व्यबस्थापन, बुिेलटन प्रकासन 

िगायतका लक्रयाकिाप 

सञ्चािनकािालग एकमषु्ठ 

ऄनदुान 

लवद्यािय 8 8 100 120 120 100 

35000801 २.७.१३.१०  -   

लवद्याियमा आन्टरनेट जडान 

तथा सञ्चािन खचय प्रलत 

लवद्यािय  

लवद्यािय 8 8 100 96 96 100 

35000801 २.७.१३.१०  -   

प्रालवलधक लवर्य ऄध्यापन हुने 

लवद्याियिाआ ल्याव सामाग्री 

सहयोग ऄनदुान 

लवद्यािय 1 1 100 200 200 100 
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35000801 २.७.१३.१०  -   

हाि सञ्चािनमा रहकेा 

बहुकक्षा  MGML सत्र्चािन 

ऄनदुान 

लवद्यािय 2 2 100 100 100 100 

35000801 २.७.१३.११ - 800 
सामदुालयक लसकाआ केन्र 

सञ्चािन ऄनदुान  
केन्र 4 4 100 800 402 50 

35000801 २.७.११.१ 

 तोलकएका  लवद्याथीको 

लदवा खाजाका िालग  

लवद्याियिाइ ऄनदुान  

10310 
तोलकएका लजल्िाका िालग 

लदवा खाजा काययक्रम 
लवदयायथी 3513 3513 100 9485 5959 63 

35000801 
११.१.२.४४

५ 

केन्रबाट छनौट भएका 

नमनुा लवद्यािय,लविेर् 

लवद्याियको क्रमागत भवन 

लनमायण तथा कक्षा ११ 

स्तोन्नलत भएका प्रालवलधक 

धार लवद्याियको ल्याव 

व्यवस्थापन ऄनदुान 

16000 

नमनुा लवद्यािय सधुार 

गुरुयोजना ऄनुरुप भौलतक 

लनमायण ऄनदुान 

लवद्यािय 1 1 100 15000 14829 99 

35000801 
११.१.२.४४

५ 
-   

तोलकएको मापदण्डको 

अधारमा कक्षा १० 

सञ्चािनमा रहकेा प्रालवलधक 

धारका लवद्याियमा कक्षा ११ 

स्तरोन्नलत ल्याव व्यवस्थापन 

ऄनदुान 

लवद्यािय 1 1 100 1000 1000 100 
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35000801 २.७.१३.१३ 

लवद्याियमा िैलक्षक 

गुणस्तर सदुृढीकरण  एवम् 

काययसम्पादनमा अधाररत 

प्रोत्साहन ऄनदुान 

4083 

िैलक्षक सिुासन पवयधयन 

काययक्रम  

बालर्यक चौमालसक प्रलतवेदन 

तयारी,IEMIS व्यवस्थापन, 

िैलक्षक ऄलभिेख 

व्यवस्थापन, िैलक्षक योजना 

तजुयमा एवम् काययक्रम 

कायायन्वयन सहलजकरण 

स्थानीय तह 1 1 100 21 21 100 

35000801 २.७.१३.१३ -   

तोलकएको सचूङ्काको 

अधारमा कायय सम्पादन 

सम्पन्न गने लवद्याियिाआ 

कायय सम्पादनमा अधाररत 

ऄनदुान( Performance 

based Grants) 

लवद्यािय 5 5 100 250 250 100 

35000801 २.७.१३.१३ -   

ईत्कृष्ट लसकाआ ईपिव्धी 

भएका लवद्याियिाआ लसकाआ 

सदुृढीकरणका िालग प्रोत्साहन 

ऄनदुान 

लवद्यािय 1 1 100 200 200 100 

35000801 २.७.१३.१३ -   

लिक्षकको लिक्षण लसकाआमा 

लवताईने समयावधी सधुार 

योजना कायायन्वयनका िालग 

लवद्याियिाआ ऄनदुान 

लवद्यािय 32 31 97 64 62 97 
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35000801 २.७.१३.१३ -   

माध्यालमक लवद्याियमा 

पसु्तकािय स्थापना तथा 

व्यवस्थापन(लफक्सीङ, लकताव 

खररद, तथा आ पसु्तकािय 

समेत( 

लवद्यािय 1 1 100 650 650 100 

35000801 २.७.१३.१३ -   

लिक्षण लसकाआमा ICT  को 

प्रयोग( कम्प्यटूर, आन्टरनेट, 

कनेलक्टलभटी आक्यपूमेन्टस तथा 

Kits खररद( का िालग 

ऄनदुान 

लवद्यािय 1 1 100 650 647 100 

35000801 २.७.१३.१३ -   
माध्यालमक लवद्याियमा 

लवज्ञान प्रयोगिािा ऄनदुान 
लवद्यािय 1 1 100 650 650 100 

35000801 २.७.१३.१३ -   

प्रारलम्भक पढाआ सीप 

लवकासका िालग न्यनुतम 

प्याकेजका िालग ऄनदुान 

लवद्यािय 32 31 97 288 272 94 

35000801 २.७.१३.१३ -   

लिक्षक दरवन्दी तथा लिक्षक 

ऄनदुान प्राप्त नगरेका 

सामदुालयक लवद्याियहरुिाआ 

एकमषु्ठ ऄनदुान 

लवद्यािय 1 1 100 1000 1000 100 

35000801 २.७.१३.१३ -   
लवद्यािय सपुररवेक्षण तथा 

लिक्षकको पेिागत सहयोग  
स्थानीय तह 1 1 100 69 69 100 
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बजेट 

ईपलिर्यक 

नम्बर  

लक्रयाकिाप 

न 
लक्रयाकिाप  

 स्वीकृत 

वालर्यक वजेट 
ईप लक्रयाकिाप आकाआ 

वालर्यक 

भौलतक 

िक्ष्य 

वालर्यक 

भौलतक 

प्रगलत 

 वालर्यक 

भौलतक 

प्रलतित 

वालर्यक 

लवत्तीय 

िक्ष्य 

वालर्यक 

लवत्तीय 

प्रगलत 

वालर्यक 

लवत्तीय 

प्रलतित 

35000801 २.७.१३.२३ 

सामदुालयक लवद्याियका 

छात्राहरुिाइ लनिलु्क 

स्यालनटरी प्याड ब्यवस्थापन 

1720 

सामदुालयक लवद्याियका 

छात्राहरुिाइ लनिलु्क 

स्यालनटरी प्याड 

ब्यवस्थापनका िालग प्रलत 

लवद्याथी ऄनदुान 

लवद्याथी 1575 1575 100 1720 1720 100 

35000801 २.७.१३.४० 

माध्यलमक तह कक्षा (९-

१०( मा ऄंग्रेजी,गलणत र 

लवज्ञान लवर्यमा लिक्षण 

सहयोग ऄनदुान 

4319 

ऄंग्रेजी,गलणत र लवज्ञान 

लवर्यमा लिक्षण सहयोग 

ऄनदुान 

लिक्षक 10 10 100 4319 3614 84 

35000801 २.७.१३.४१ 

अधारभतु तह कक्षा (६-८( 

मा ऄंग्रेजी,गलणत र लवज्ञान 

लवर्यमा लिक्षण सहयोग 

ऄनदुान 

1354 

अधारभतु तह कक्षा (६-८( 

मा ऄंग्रेजी,गलणत र लवज्ञान 

लवर्यमा लिक्षण सहयोग 

ऄनदुान 

लिक्षक 4 4 100 1354 1350 100 

35000801 २.७.२५.६२ 

कोलभड - १९ का कारण 

ईत्पन्न पररलस्थलतमा लसकाआ 

सहजीकरणका िालग 

िैलक्षक काययक्रम 

400 

कोलभड - १९ का कारण 

ईत्पन्न पररलस्थलतमा लसकाआ 

सहजीकरणका िालग िैलक्षक 

काययक्रम 

स्थानीय तह 1 1 100 400 0 0 
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बजेट 

ईपलिर्यक 

नम्बर  

लक्रयाकिाप 

न 
लक्रयाकिाप  

 स्वीकृत 

वालर्यक वजेट 
ईप लक्रयाकिाप आकाआ 

वालर्यक 

भौलतक 

िक्ष्य 

वालर्यक 

भौलतक 

प्रगलत 

 वालर्यक 

भौलतक 

प्रलतित 

वालर्यक 

लवत्तीय 

िक्ष्य 

वालर्यक 

लवत्तीय 

प्रगलत 

वालर्यक 

लवत्तीय 

प्रलतित 

35000801 ७.२.२.१ 

कक्षा ९-१२ मा ऄध्ययनरत 

लबपन्न िलक्षत 

छात्रवलृत्त(Pro-

PoorTarget 

Scholarship) का िालग 

छनोट भएका लवद्याथीका 

िालग छात्रवलृत्त (कक्षा ११ 

र १२ का लवज्ञान 

लवर्यसमेतका िालग( 

36 

कक्षा ९-१२ मा ऄध्ययनरत 

लबपन्न िलक्षत छात्रवलृत्त(Pro-

PoorTarget Scholarship) 

का िालग छनोट भएका 

लवद्याथीका िालग छात्रवलृत्त 

(कक्षा ११ र १२ का लवज्ञान 

लवर्यसमेतका िालग( 

      0 36 0 0 

35000109 
११.१.२.१३

४० 

लवद्यािय कक्षाकोठा 

लनमायण ऄनदुान (२ कोठे 

तथा ४ कोठे भवन( 

5400 

लवद्यािय कक्षाकोठा लनमायण 

ऄनदुान (२ कोठे तथा ४ कोठे 

भवन( 

कक्षाकोठा 2 2 100 5400 5227 97 

35000109 ११.३.२०.१ 

लवद्याियमा IT Lab 

स्थापना, सदुृलढकरण एवम ्

Digital library 

व्यवस्थापनका िालग 

ऄनदुान 

1950 

लवद्याियमा IT Lab स्थापना, 

सदुृलढकरण एवम ्Digital 

library व्यवस्थापनका िालग 

ऄनदुान 

लवद्यािय 3 3 100 1950 1949 100 

35000109 ११.३.२०.२ 

नया प्रलवलधक धारका 

लवद्यािय सञ्चािनका 

िालग लिक्षण सहयोग 

ऄनदुान तथा ल्याव 

व्यवस्थापन ऄनदुान( छुट 

समेत( एवम् प्रालवलधक धार 

सञ्चालित लवद्याियमा 

ल्याव सदुृढीकरण तथा 

स्तरोन्नलतका िालग ऄनदुान 

1300 

नया प्रलवलधक धारका 

लवद्यािय सञ्चािनका िालग 

लिक्षण सहयोग ऄनदुान तथा 

ल्याव व्यवस्थापन ऄनदुान( 

छुट समेत( एवम् प्रालवलधक 

धार सञ्चालित लवद्याियमा 

ल्याव सदुृढीकरण तथा 

स्तरोन्नलतका िालग ऄनदुान 

लवद्यािय 1 1 100 1300 1298 100 

    जम्मा 143846     22960 23211 101 140253 132298 94 
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३.३ कायििम कायािन्वयनका मु्य समस्या तथा चूनौतीहरु 

          अलथयक वर्य २०७८।०७९ को काययक्रम कायायन्वयनका मखु्य समस्या तथा चनुौतीहरु देहाय ऄनसुार रहकेा छनः 

१ समयमा ऄलख्तयारी प्राप्त नहुदँा काययक्रम कायायन्वयनमा लविम्ब हुनु 

२ बािलवकास सहजकताय तथा लवद्यािय कमयचारीहरुको पाररश्रलमक िालग ऄपगु रकम स्वीकृत भइ अएकोिे समयमा पाररश्रलमक 

ईपिब्ध गराईन नसक्नु 

३ लवद्याियस्तरमा दक्ष जनिलि तथा कम्जोर व्यवस्थापकीय पक्षका कारण लवद्यािय लदवाखाजा काययक्रम प्रभावकारी रुपमा 

कायायन्वयन नहुनु 

४ लवद्याियमा सेलनटरी प्याड लवसजयन 

५ प्रारलम्भक कक्षा पढाआका िालग अवश्यक न्यनूतम ् प्याकेजका सामाग्रीहरु सहजै प्राप्त नहुनकुा साथै यसका लवर्यमा लिक्षकिाइ 

तालिम नहुनु 

६ लनरन्तर लवद्याथी मलू्याङ्कन प्रलक्रयाका बारेमा लिक्षक स्पष्ट नहुदँा प्रभावकारी कायायन्वयन नहुनु 

७ नमनूा लवद्यािय लवकास प्रस्ताव लनमायण तथा काययक्रम कायायन्वयन बारे ऄलभमलुखकरण नहुनु 

८ लवपन्न िलक्षत छात्रवलृत्तको लवर्यमा ऄलभमलुखकरण/प्रलिक्षण नहुनु 

  ३.४. कायििम कायािन्वयनमा सधुारका उपाय  

१ बािलवकास सहजकताय तथा लवद्यािय कमयचारीहरुको पाररश्रलमक िालग ऄपगु रकम माग गरी प्राप्त भएपलछ मात्र लवद्याियमा 

ईपिब्ध गराआयो । 

२ लवद्यािय लदवाखाजा व्यवस्थापन लवर्यमा १ लदने ऄलभमुलखकरण 

३ तालिम माफय त लनरन्तर लवद्याथी मलू्याङकनका िालग सहलजकरण  

 

पररच्छेद– ४ 

उपलर्व्ध तथा कायििम र्वस्तृर्तकरण 

क र्शिक दरवन्दी र्मलानको प्रगर्त र्ववरण 

लिक्षा तथा मानव स्रोत लवकास केन्रको लिक्षक पनुः लवतरण सम्बन्धी लववरण २०७६, बमोलजम यस गाईँपालिका ऄन्तगयत प्राथलमक, लनम्नमाध्यलमक 

तथा माध्यलमक तहका कुनैपलन लिक्षक दरबन्दी लवद्याथी सङ्ख्याका अधारमा लमिान गनुयपने गरी पिु दरबन्दीमा नरहकेो तथा ऄन्य लजल्िा र 

प्रदेिबाट यस गाईँपालिका ऄन्तगयतका लवद्याियमा लमिान हुने गरी लिक्षक नअएको सन्दभयमा गाईँपालिका लभत्र अन्तररक रुपमा लिक्षक दरबन्दी 

लमिान हुन सकेको छैन । 

ख उत्कृि र्सकाइ उपलव्धी भएका र्वद्यालयलाइ र्सकाइ सदुृढीकरणका लार्ग प्रोत्साहन अनुदान तथा तोर्कएको   सूचकांकको 

आधारमा कायि सम्पादन सम्पन्न गने र्वद्यालयलाई कायिसम्पादनमा आधाररत अनुदान (Performance based Grants) 

कायािन्वयनको अवस्था 

 काययक्रम कायायन्वयन पलुस्तका २०७८/०७९ बमोलजम ईत्कृष्ट लसकाआ ईपिव्धी भएका लवद्याियिाआ लसकाआ सदुृढीकरणका िालग प्रोत्साहन ऄनदुान 

तथा तोलकएको सचूकांकको अधारमा कायय सम्पादन सम्पन्न गने लवद्याियिाइ काययसम्पादनमा अधाररत ऄनदुान (Performance based 

Grants) लवद्याियको काययसम्पादन र लवद्याियिे पेस गरेको लसकाआ सदुृढीकरण प्रस्तावका अधारमा लवद्याियमा ऄनुदान रकम ईपिब्ध गराआएको 

छ । 

क्र.स लवद्याियको नाम र ठेगाना ऄनदुानको प्रकार कैलफयत 

१ श्री ज्वािा मा.लव वेस्तडा भगवतीमाइ १ दैिेख ईत्कृष्ट लसकाआ ईपिलब्ध ऄनदुान  
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२ श्री ने.रा.प्रा.लव कुरी भगवतीमाइ १ दैिेख काययसम्पादनमा अधाररत ऄनदुान  

३ श्री महादेव मा.लव मेतिपाटा भगवतीमाइ ३ दैिेख काययसम्पादनमा अधाररत ऄनदुान  

४ श्री खड्गदेवी अ.लव मेहल्तोिी भगवतीमाइ ३ दैिेख काययसम्पादनमा अधाररत ऄनदुान  

५ श्री कालिका मा.लव डौरीमन्घर भगवतीमाइ ४ दैिेख काययसम्पादनमा अधाररत ऄनदुान  

६ श्री ने.रा.अ.लव तप्िङु भगवतीमाइ ७ दैिेख काययसम्पादनमा अधाररत ऄनदुान  

ग र्शिक दरवन्दी तथा र्शिक अनुदान प्राप्त नगरेका आधारभूत सामुदार्यक र्वद्यालयहरूलाई एकमुष्ठ अनुदान कायािन्वयनको 

अवस्था  

अलथयक वर्य २०७७।०७८ का िालग लिक्षा तथा मानवस्रोत लवकास केन्रद्रारा लिक्षक दरबन्दी तथा राहत लिक्षक ऄनदुान प्राप्त नगरेका 

लवद्याियहरुिाइ एकमषु्ट ऄनदुानका िालग स्वीकृत भएको श्री जनता प्राथलमक लवद्यािय  भगवतीमाइ ७ पानीमिूिाइ अ.व. २०७८।०७९ मा पलन 

ईि काययक्रमिका िालग  लनरन्तरता लदइ  बार्षिक एकमुि अनुदानबाट र्वद्यालय सञ्चालन गने कायिर्वर्ध २०७६ बमोलजम सम्झौता गरी 

ऄनदुान रकम ईपिब्ध गराआएको छ । ईि एकमषु्ट ऄनदुान रकमबाट लवद्याियमा देहायका काययहरु सञ्चािन गररएको छः 

१ लिक्षक तिब भत्ता  

२ लवद्यािय सहयोगी पाररश्रलमक 

३ बािलवकास सहजकताय पाररश्रलमक 

४ िैलक्षक सामाग्री/ लनःिल्क पाठ्यपसु्तक लवतरण 

५ लवद्यािय सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 

घ र्वद्यालय सशुासन तथा पारदर्शितामा गररएका प्रयासहरु   

अलथयक वर्य २०७८।०७९  मा लवद्याियमा ईपिब्ध गराआएको िसतय तथा गाईँपालिकाको ऄनदुान रकमको एकमषु्ट लवद्यािय लनकासा लववण तयार 

गरी प्रत्येक लवद्यािय तथा सरोकारवािाहरुिाइ ईपिब्ध गराआएको छ । काययक्रम कायायन्वयन पलुस्तका २०७७।०७८  बमोलजम लवलभन्न काययक्रमहरु 

सञ्चािन गनय लवद्याियमा ईपिब्ध गराइएको  रकम महािेखा परीक्षकको अ.व २०७७।०७८ को प्रारलम्भक िेखापरीक्षण प्रलतवेदनमा 

वेरुज ु औल्याआएकोिे ईि रकम लवद्याियबाट ऄसिु गरी नेपाि सरकारको संलचत कोर्मा दालखिा गराईने काम भआरहकेो छ । 

ङ प्रारर्म्भक पढाइ र्सप कायििम लागु भएका र्जल्लाका र्वद्यालयमा न्यूनतम प्यकेज कायािन्वयनको अवस्था  

अ.व २०७६/०७७ देलख यस गाईँपालिकामा प्रारलम्भक पढाआ लसप काययक्रम िागु भएको हो । अलथयक वर्य २०७८।०७९ मा पलन काययक्रम 

कायायन्वयन पलुस्तका बमोलजम प्रलत लवद्यािय रु. ९०००/- का दरिे ३१ वटा  लवद्याियिाइ ऄनदुान रकम ईपिब्ध गराआएको लथयो ।  

च माध्यर्मक तह (किा ९-१०)अंगे्रजी गर्णत र र्वज्ञान र्वषयमा र्शिण अनुदान कायािन्वयनको अवस्था  

अलथयक वर्य २०७८।०७९ का िालग प्राप्त ऄङ्ग्रेजी, गलणत र लवज्ञान लवर्य लिक्षणका िालग लिक्षण लसकाआ ऄनदुान लिक्षण लसकाआ व्यवस्थापन 

ऄनदुान व्यवस्थापन काययलवलध, २०७७ ऄनसुार कुनै पलन लिक्षक दरबन्दी नभएका देहायका चार वटा माध्यलमक लवद्याियहरुमा ईपिब्ध गराआएको 

लथयो । ईि ऄनदुान रकमबाट लवद्याियहरुिे ऄङ्ग्रेजी, गलणत र लवज्ञान लवर्य लिक्षक लनयलुि गरी लवद्याियमा पठनपाठन गराएका छन ।  

ि.स र्वद्यालयको नाम र ठेगाना                   अनुदान  

१ श्री सरस्वती मा.लव गन्म भगवतीमाइ १ एक जना 

२ श्री जनता मा.लव रुम भगवतीमाइ २ तीन जना 

३ श्री भगवती मा.लव तुसुय भगवतीमाइ ४ तीन जना 

४ श्री भगवती मा.लव थवुा भगवतीमाइ ५ तीन जना 
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छ आधारभूत तह (किा ६-८)अंगे्रजी गर्णत र र्वज्ञान र्वषयमा र्शिण अनुदान कायािन्वयनको अवस्था  

अलथयक वर्य २०७८।०७९ का िालग प्राप्त ऄङ्ग्रेजी, गलणत र लवज्ञान लवर्य लिक्षणका िालग लिक्षण लसकाआ ऄनदुान लिक्षण लसकाआ व्यवस्थापन 

ऄनदुान व्यवस्थापन काययलवलध, २०७७ ऄनसुार कुनै पलन लिक्षक दरबन्दी नभएका देहायका पाँच वटा अधारभतू लवद्याियहरुमा ईपिब्ध गराआएको 

लथयो । ईि ऄनदुान रकमबाट लवद्याियहरुिे ऄङ्ग्रेजी गलणत र लवज्ञान लवर्य लिक्षक लनयलुि गरी लवद्याियमा पठनपाठन गराएका छन ।  

ि.स र्वद्यालयको नाम र ठेगाना                              अनुदान  

१ श्री सरस्वती अ.लव लसडार भगवतीमाइ २ एक जना 

२ श्री खड्गदेवी अ.लव मेहल्तोिी भगवतीमाइ ३ एक जना 

३ श्री सरस्वती अ.लव करट्ट भगवतीमाइ ५                    एक जना 

४ श्री अदिय  अ.लव सलनगाईँ भगवतीमाइ ६ एक जना 

५ श्री ने.रा,लपपि अ.लव लचलपन भगवतीमाइ ६ एक जना 

ज र्वद्यालयमा र्वज्ञान प्रयोगशाला, ICT Lab. पुस्तकालय तथा इन्टरनेट सरु्वधा पुगेका र्वद्यालयको अवस्था  

लवगतका अलथयक बर्यदेलख िैलक्षक गुणस्तर सदुृढीकरण तथा काययसम्पादनमा अधाररत ऄनदुान काययक्रम ऄन्तगयत यस गाईँपालिकािे देहायका 

लवद्याियहरुमा ऄनदुान रकम ईपिब्ध गरेको छ । ईि ऄनदुानबाट लवद्याियहरुिे सामाग्रीहरुको व्यवस्था गरी पठनपाठन गरररहकेा छन ्। 

अ) अनुदान प्राप्त गरी कायििम सञ्चालन गरररहेका र्वद्यालयहरुको नामावलीाः 

ि.स आर्थिक बषि        र्वज्ञान प्रयोगशाला       ICT Lab.       पुस्तकालय 

१ २०७८।०७९ श्री महादेव मा.लव. मेतिपाटा 

भगवतीमाइ ३ 

श्री ज्वािा मा.लव. वेस्तडा भगवतीमाइ 

१ 

श्री ने.रा.लपपि अ.लव. लचलपन 

भगवतीमाइ ७ 

२ २०७७/०७८ श्री सरस्वती मा.लव गन्म भगवतीमाइ १ श्री भगवती मा.लव तुसुय भगवतीमाइ  ४ श्री ने.रा.अ.लव तप्िङु 

भगवतीमाइ ७ 

३ २०७६/०७७ श्री ज्वािा मा.लव वेस्तडा भगवतीमाइ १ श्री कालिका मा.लव डौरीमन्घर 

भगवतीमाइ ४ 

श्री जनता मा.लव रुम 

भगवतीमाइ २ 

४ २०७५/०७६ श्री कालिका मा.लव डौरीमन्घर 

भगवतीमाइ ४ 

श्री भैरब मा.लव खोर भगवतीमाइ ७ श्री भगवती मा.लव थवुा 

भगवतीमाइ ५ 

आ) राष्ट्रपर्त शैर्िक सधुार कायििम अन्तगित र्वद्यालयमा र्वज्ञान प्रयोगशाला, ICT Lab. पुस्तकालय तथा इन्टरनेट सरु्वधा प्राप्त गने 

र्वद्यालयहरको नामावली 

ि.स आर्थिक बषि        पुस्तकालय तथा र्वज्ञान 

प्रयोगशाला 

      ICT Lab, Digital Library   र्सकाइ सामाग्री अर्भवृर्ि 

१ २०७८।०७९  
१ श्री भगवती मा.लव तुसुय 

भगवतीमाइ ४  

२ श्री जनता मा.लव रुम भगवतीमाइ 

२  

३ श्री महादेव मा.लव मेतिपाटा 

भगवतीमाइ ३  

 

२ २०७७/०७८ श्री सरस्वती मा.लव गन्म श्री खड्गदेवी अ.लव मेहल्तोिी 
१ श्री खड्गदेवी अ.लव 

मेहल्तोिी 
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भगवतीमाइ १ भगवतीमाइ  ३ भगवतीमाइ ३ 

२ श्री मष्टा प्रा. लव 

धाराडाडा 

भगवतीमाइ ३ 

इ) अनुदान प्राप्त गनि बाुँकी र्वद्यालयहरुको र्ववरणाः 

ि.स र्वद्यालय तह र्वज्ञान प्रयोगशाला ICT Lab. पुस्तकालय 

१ माध्यलमक तह (कक्षा ९-१२) ४ २  

२ अधारभतू तह (कक्षा ६-८) ६ ६ ४ 

झ स्थानीय तह र्भत्रका र्वद्यालयमा र्शिकको समयावर्ध (Teacher Time on Task-TST) सधुार कायििम लागु भएको तथा 

सोको अनुगमनको अवस्था 

अलथयक वर्य २०७८।०७९ को लिक्षकको समयावलध (Teacher Time on Task-TST) सधुारका िालग काययक्रम कायायन्वयन पलुस्तका ऄनसुार यस 

गाईँपालिका ऄन्तगयतका सवै लवद्याियिाइ रकम ईपिब्ध गराईनकुो साथै लिक्षण लसकाआ समय कायायन्वयन काययलवलध २०७४ समेत ईपिब्ध 

गराआएको छ । ऄनगुमनको क्रममा लवद्याियहरुिे दैलनक समय तालिका लनमायण गरी लिक्षकको समयिाइ व्यवस्थापन गरेको पाआएको छ । 

ञ र्वद्यालय सपूररवेिण तथा र्शिकको पेशागत सहयोगको अवस्था  

स्रोतव्यलिहरु लवद्याियमा लफताय तथा लवद्यािय लनरीक्षकहरु समायोजन भै िाखा ऄलधकृत तथा ऄलधकृत भएको ऄवस्थािे लवद्यािय सपुरीवेक्षणको 

काययमा ररिता अएको छ । यस सन्दभयमा गाईँ कायायपालिकाको कायायियमा काययरत कमयचारी तथा जनप्रलतनीलधहरुि ् लवद्याियको प्रिासलनक 

सपुरीवेक्षण भएको छ । लवद्याियको भौलतक लनमायण, काययक्रम कायायन्वयनको ऄवस्था, लवद्यािय लदवाखाजाको कायायन्वयन, ऄलभिेख व्यवस्थापन, 

िेखा व्यवस्थापन अलद लवर्यमा ऄनगुमन, लनरीक्षण गरी सधुारका िालग पषृ्ठपोर्ण लदआएको छ भने लिक्षकिाइ पेसागत रुपमा सहयोग परु् याइ लिक्षण 

लसकाआमा सधुार ल्याईन पेसागत  सपुरीवेक्षण कायय हुन सकेको छैन । 

ट वाल र्वकास केन्रको अवस्था   

िैलक्षक सत्र २०७८ मा २/२ वटा बािलवकास केन्र सञ्चािनमा रहकेा सामदुालयक लवद्याियबाट १ ओटा कटौती गरी  बािलवकास केन्र/कक्षा 

सञ्चािन नभएका नलजकका ४ वटा सामदुालयक लवद्याियमा समायोजन गररएको छ भने गाईँपालिकाको अफ्नै श्रोतबाट सञ्चािन हुने गरी १ ओटा 

बािलवकास केन्र सञ्चािनको ऄनुमलत लदआएको छ । यसरी िसतय ऄनदुानबाट पाररश्रलमक पाईने गरी सञ्चालित  ३४  ओटा र गाईँपालिकाको 

अफ्नै स्रोतबाट सञ्चालित १ ओटा गरी जम्मा ३५ बाि लवकास केन्रहरु सञ्चािनमा रहकेा छन ् । ऄझै पलन २  ओटा सामदुालयक लवद्याियमा 

बािलवकास केन्रहरु छैनन भने ३  ओटा लवद्याियमा २/२ओटा बािलवकास केन्रहरु सञ्चािनमा रहकेा छन ्। बािलवकास केन्र र सहजकतायहरुको 

लववरण ऄनुसचूी-३ मा रहकेो छ । 

ठ र्वद्यालय सुधार योजना र्नमािण, सामार्जक परीिणको अवस्था 

अलथयक वर्य २०७८।०७९ मा यस गाईँपालिका ऄन्तगयत सञ्चालित सामदुालयक लवद्याियहरुको लवद्यािय सधुार योजना लनमायण, अलथयक परीक्षण, 

सामालजक परीक्षण तथा लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठनको ऄवस्था देहाय ऄनसुार रहकेो छ । 

क्र.

स लवद्याियको नाम र ठेगाना 

सञ्चालित  

कक्षा 

अलथयक िेखा 

परीक्षण 

२०७७ 

सामालजक 

परीक्षण 

२०७७ 

लव.व्य.स  

गठन लमलत 

  

लवद्यािय सुधार योजना 

२०७८ २०७९ 

१ 

श्री ज्वािा मा.लव वेस्तडा  

भगवतीमाइ १ दैिेख 1-12 नगरेको नगरेको २०७८।०९।१३ नगरेको नगरेको 

२ 

श्री सरस्वती मा.लव गन्म भगवतीमाइ 

१ दैिेख 1-10 

नगरेको 

गरेको २०७७।१२।१२ गरेको गरेको 



63 
 

क्र.

स लवद्याियको नाम र ठेगाना 

सञ्चालित  

कक्षा 

अलथयक िेखा 

परीक्षण 

२०७७ 

सामालजक 

परीक्षण 

२०७७ 

लव.व्य.स  

गठन लमलत 

  

लवद्यािय सुधार योजना 

२०७८ २०७९ 

३ 

श्री रामडाडा प्रा.लव राँक भगवतीमाइ 

१ दैिेख 1-3 

गरेको 

गरेको २०७८।०९।२९ नगरेको नगरेको 

४ 

श्री ने रा प्रा.लव कुम्री भगवतीमाइ १ 

देिेख 1-5 

गरेको गरेको 

२०७६।०८।२५ गरेको नगरेको 

५ 

श्री ज्वािा प्रा.लव पगनाथ 

भगवतीमाइ १ दैिेख 1-5 

गरेको गरेको 

२०७७।१२।१३ गरेको गरेको 

६ 

श्री जगनाथ प्रा.लव ढाणगाईँ 

भगवतीमाइ २ दैिेख 1-5 

गरेको 

नगरेको २०७६।१०।१३ गरेको गरेको 

७ 

श्री भगवती प्र.लव रानीचौर 

भगवतीमाइ २ दैिेख 1-3 

गरेको 

गरेको २०७६।०९।१६ नगरेको नगरेको 

८ 

श्री सरस्वती अ.लव लसडार 

भगवतीमाइ २ दैिेख 1-8 

गरेको 

नगरेको २०७६।१०२७ गरेको गरेको 

९ 

श्री जनता मा.लव रुम भगवतीमाइ २ 

दैिेख 1-10 

गरेको 

गरेको २०७६।१०।२२ गरेको गरेको 

१० 

श्री मालिका अ.लव वाइसेरा 

भगवतीमाइ ३ दैिेख 1-3 

गरेको 

गरेको २०७६।०८।१५ गरेको गरेको 

११ 

श्री कैिाि प्रा.लव पगु्याँ भगवतीमाइ 

३ दैिेख 1-5 

गरेको 

गरेको २०७६।०९।०९ गरेको गरेको 

१२ 

श्री महादेव मा.लव मेतिपाटा 

भगवतीमाइ ३ दैिेख 1-10 

गरेको 

गरेको २०७६।०५।२५ गरेको नगरेको 

१३ 

श्री खडगदेवी अ.लव मेहल्तोिी 

भगवतीमाइ ३ दैिेख 1-8 

गरेको 

गरेको २०७७।१०।५ नगरेको नगरेको 

१४ 

श्री मष्टा प्रा.लव धाराडाडा 

भगवतीमाइ ३ दैिेख 1-3 

गरेको 

गरेको २०७६।७।२८ गरेको नगरेको 

१५ 

श्री भगवती मा.लव तुसुय भगवतीमाइ 

४ दैिेख 1-10 

गरेको 

गरेको २०७६।०७२५ गरेको गरेको 

१६ 

श्री मालिका प्रा.लव पोखरा 

भगवतीमाइ ४ दैिेख 1-3 

गरेको 

गरेको २०७६।०८।०९ गरेको गरेको 

१७ 

श्री भगवती प्रा.लव कुल्िेबुंची 

भगवतीमाइ ४ दैिेख 1-5 

गरेको 

गरेको २०७६।०९।०६ गरेको गरेको 

१८ 

श्री िक्ष्मी प्रा.लव रुमी भगवतीमाइ ४ 

दैिेख 1-3 

गरेको गरेको 

२०७६।०५।१२ गरेको गरेको 

१९ 

श्री कालिका मा.लव डौरीमन्घर 

भगवतीमाइ ४ दैिेख 1-11 

गरेको गरेको 

२०७६।०८।१० नगरेको गरेको 

२० 

श्री जगनाथ प्रा.लव कोटकालटया 

भगवतीमाइ ४ दैिेख 1-3 

नगरेको 

नगरेको २०७६।०१।०४ गरेको गरेको 

२१ 

श्री जनलप्रय प्रा लव चाख्िा 

भगवतीमाइ ५ दैिेख 1-5 

गरेको गरेको 

२०७६।८।२२ नगरेको गरेको 

२२ 

श्री भगवती मा.लव थवुा भगवतीमाइ 

५ दैिेख 1-10 

गरेको गरेको 

२०७८।०५।१५ नगरेको गरेको 

२३ 

श्री सरस्वती अ.लव करट्ट 

भगवतीमाइ ५ दैिेख 1-8 

नगरेको 

नगरेको २०७६।९।२० नगरेको गरेको 
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क्र.

स लवद्याियको नाम र ठेगाना 

सञ्चालित  

कक्षा 

अलथयक िेखा 

परीक्षण 

२०७७ 

सामालजक 

परीक्षण 

२०७७ 

लव.व्य.स  

गठन लमलत 

  

लवद्यािय सुधार योजना 

२०७८ २०७९ 

२४ 

श्री अदिय अ.लव सलनगाईँ 

भगवतीमाइ ६ दैिेख 1-8 

गरेको 

गरेको २०७६।०३।०४ नगरेको 

 

२५ 

श्री िक्ष्मी प्रा.लव पैयाँगाईँ 

भगवतीमाइ ६ दैिेख 1-5 

गरेको 

गरेको २०७८।०१।१५ गरेको गरेको 

२६ 

श्री ने रा लपपि अ.लव लचलपन 

भगवतीमाइ ६ दैिेख 1-8 

गरेको 

गरेको २०७६।०९।०६ गरेको गरेको 

२७ 

श्री जनता प्रा.लव लचलपनतडा 

भगवतीमाइ ६ दैिेख 1-5 

गरेको 

गरेको २०७८।०८।०३ गरेको गरेको 

२८ 

श्री सरस्वती प्रा.लव कैिाि डाडा 

भगवतीमाइ ७ दैिेख 1-3 

गरेको 

गरेको २०७७।०८।०८ गरेको गरेको 

२९ 

श्री ने.रा.अ. लव तप्िङु भगवतीमाइ 

७ दैिेख 1-8 

गरेको 

गरेको २०७६।०८।१२ नगरेको नगरेको 

३० 

श्री जनता अ.लव खगेना भगवतीमाइ 

७ दैिेख 1-5 

गरेको 

गरेको २०७६।०५।१५ गरेको गरेको 

३१ 

श्री भैरव मा.लव खोर भगवतीमाइ ७ 

दैिेख 1-12 

नगरेको 

नगरेको २०७६।११।२८ नगरेको नगरेको 

३२ 

श्री जनता प्रा.लव पानीमुि 

भगवतीमाइ ७ दैिेख 1-3 

गरेको 

गरेको २०७७।११।२१ गरेको 

 ड कोर्भड - १९ का कारण उत्पन्न पररर्स्थर्तमा र्सकाइ सहजीकरणका लार्ग भएका कायििम तथा प्रयासहरु 

िैलक्षक सत्रको िरुुवातसंगै कोलभड-१९ को संक्रमण कम हुदँै गएको ऄवस्थामा लवद्याियहरु सञ्चािन भइ भौलतक रुपमा पठनपाठन भएकािे ईि 

पररलस्थलतमा लसकाआ सहलजकरणका िालग अवश्यक कुनै पलन काययक्रमहरु सञ्चािन हुन सकेनन ्। 

ढ र्वद्याथी मुल्यांकन   

लवद्यािय लिक्षाको रालष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ को कायायन्वयनसंगै लवद्याियहरुमा  लनरन्तर लवद्याथी मलू्याङ्कन तथा अवलधक परीक्षाको 

माध्ययमबाट लवद्याथीहरुको नलतजा प्रमाणीकरण गररएको छ । स्थानीय तहिे कक्षा १ मा ऄध्ययनरत लवद्याथीहरुको लनरन्तर मलू्याङ्कन प्रयोजनका 

िालग पाठ्यक्रमका ईल्िेलखत ऄनुसचूीहरु प्रकािन गरी लवतरण गरेको छ । यसै गरी लवद्याथी मलू्याङ्कनमा सहजीकरण गनय लिक्षक तालिम 

सञ्चािन गरेको छ । 

ण छात्रवरृ्त  

िैलक्षक सत्र २०७८ का िालग सावयजलनक लवद्याियमा ऄध्ययनरत लवद्याथीका िालग छात्रवतृ्ती (गैर अवासीय- दलित छात्रवतृ्ती(  ईपिब्ध गराईन 

सितय ऄनदुानबाट देहाय बमोलजमको रकम सामदुालयक लवद्याियहरुिाइ ईपिब्ध गराआएको लथयो । ईि ऄनदान रकमबाट लवद्याियहरुिे कक्षा ८ 

सम्म ऄध्ययनरत छात्रा तथा दलित लवद्याथीहरुिाइ छात्रवलृत्त ईपिब्ध गराएका छन । 

क्र.स छात्रवलृत्तको प्रकार जम्मा लवद्याथी 

 संख्या 

जम्मा रकम कैलफयत 

१ गैर-अवािीय छात्रवलृत्त (छात्रा)  कक्षा १-८ १२५२ ५००८००  

२ गैर-अवािीय छात्रवलृत (दलित ) कक्षा १-८  १८८१ ७५२४००  
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 जम्मा ३१३३ १२५३२००  

त वह किा वह स्तर (MGML) र्वद्यालय सञ्चालनको अवस्था 

यस गाईँपालिका ऄन्तगयतका २ ओटा प्राथलमक लवद्याियमा वहुकक्षा वहुस्तर (MGML) काययक्रम सञ्चािनमा रहकेो छ ।  लवद्याियहरुिे 

लवद्याथीहरुका िालग अवश्यक सामाग्रीहरुको व्यवस्था गरी लसकाआमा सहजीकरण गरररहकेा छन ् । यस गाईँपालिका लभत्र वहुभालर्क तथा घमु्ती 

लवद्याियहरु सञ्चािनमा रहकेा छैनन ्। वहुकक्षा वहुस्तर (MGML) काययक्रम सञ्चािन गने लवद्याियहरुकको लववरण यस प्रकार रहकेो छः 

क्र.स लवद्यायियको नाम ठेगाना 

१ श्री जनलप्रय प्राथलमक लवद्यािय चाख्िा भगवतीमाइ ५ 

२ श्री िक्ष्मी प्राथलमक लवद्यािय पैयागाईँ  भगवतीमाइ ६ 

 थ र्वद्यालय र्दवाखाजा कायििम कायािन्वयन  

अलथयक बर्य २०७७।०७८ देलख यस गाईँपालिका ऄन्तगयत लवश्वखाद्य काययक्रमबाट पौलष्टक अहार िागु नभएका ८ ओटा माध्यलमक लवद्याियहरुमा 

नगदमा अधाररत लदवाखाजा काययक्रम िागु भएको लथयो भने अलथयक वर्य २०७८।०७९ मा सबै ३२ ओटै लवद्याियहरुमा काययक्रम िागु गररएको छ 

। लवद्यािय लदवाखाजा काययक्रम कायायन्वयनको काययढाँचा, लवद्याथी संख्या र ऄनुदान रकम देहाय ऄनसुार रहकेो छः                                    

क्र.स लवद्याियको नाम र ठेगाना सञ्चालित कक्षा 

लवद्याथी 

संख्या 
कुि रकम 

कायायन्वयन लवलध 

१ श्री ज्वािा मा.लव वेस्तडा  भगवतीमाइ १  1-12 २४० ३५५९५० लवद्याियको जनिलिद्रारा 

२ श्री सरस्वती मा लव गन्म भगवतीमाइ १  1-10 ७० 
१२६२१० 

लवद्याियको जनिलिद्रारा 

३ श्री रामडाडा प्रा लव राँक भगवतीमाइ १ 1-3 १० 
११२५० 

लवद्याियको जनिलिद्रारा 

४ श्री ने रा प्रा लव कुरी भगवतीमाइ १  1-5 ७३ 
१४३२०५ 

लवद्याियको जनिलिद्रारा 

५ श्री ज्वािा प्रा लव पगनाथ भगवतीमाइ १ 1-5 १०० 
११२५०० 

लवद्याियको जनिलिद्रारा 

६ श्री जगनाथ प्रा लव ढाणगाईँ भगवतीमाइ २  1-5 ९० 
११५५०० 

लवद्याियको जनिलिद्रारा 

७ श्री भगवती प्रा लव रानीचौर भगवतीमाइ २  1-3 ४० 
५३७१५ 

लवद्याियको जनिलिद्रारा 

८ श्री सरस्वती अ लव लसडा र भगवतीमाइ २ 1-8 १२४ 
२५८७६५ 

लवद्याियको जनिलिद्रारा 

९ श्री जनता मा लव रुम भगवतीमाइ २  1-10 १३२ 
२१४३९५ 

लवद्याियको जनिलिद्रारा 

१० श्री मालिका प्रा लव वाआसेरा भगवतीमाइ ३ 1-3 ४२ 
८७४८० 

लवद्याियको जनिलिद्रारा 

११ श्री कैिाि प्रा लव काकेचौर भगवतीमाइ ३ 1-5 ११२ 
२०४९६० 

लवद्याियको जनिलिद्रारा 

१२ श्री महादेव मा लव मेतिपाटा भगवतीमाइ ३  1-10 १८० 
२५४४४५ 

लवद्याियको जनिलिद्रारा 

१३ श्री खड्गदेवी अ लव मेहल्तोिी भगवतीमाइ ३  1-8 २०२ 
३४४०८५ 

लवद्याियको जनिलिद्रारा 
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क्र.स लवद्याियको नाम र ठेगाना सञ्चालित कक्षा 

लवद्याथी 

संख्या 
कुि रकम 

कायायन्वयन लवलध 

१४ श्री मष्टा प्रा लव धाराडाडा भगवतीमाइ ३ 1-3 ४५ 
७८२२५ 

लवद्याियको जनिलिद्रारा 

१५ श्री भगवती मा लव तुसुय भगवतीमाइ ४ 1-10 १९६ 
४०६८२५ 

ऄलभभावकद्रारा 

१६ श्री मालिका प्रा लव पोखरा भगवतीमाइ ४  1-3 १३ 
२३६१० 

लवद्याियको जनिलिद्रारा 

१७ श्री भगवती प्रा लव कुल्िेबुंची भगवतीमाइ ४  1-5 ७९ 
१४४२४० 

लवद्याियको जनिलिद्रारा 

१८ श्री िक्ष्मी प्रा लव रुमी भगवतीमाइ ४  1-3 २७ 
५२५६० 

लवद्याियको जनिलिद्रारा 

१९ श्री कालिका मा लव डौरीमन्घर भगवतीमाइ ४  1-12 १९७ 
२७०८०८ 

लवद्याियको जनिलिद्रारा 

२० श्री जगनाथ प्रा लव कोटकालटया भगवतीमाइ ४  1-3 ३३ 
४५६४५ 

लवद्याियको जनिलिद्रारा 

२१ श्री जनलप्रय प्रा लव भगवतीमाइ ५  1-5 ७७ 
१६७४७५ 

लवद्याियको जनिलि 

२२ श्री भगवती मा लव थवुा भगवतीमाइ ५ 1-10 २०३ 
२८२४०५ 

नलजकको खाजा पसि 

२३ श्री सरस्वती अ लव करट्ट भगवतीमाइ ५  1-8 १३७ 
२९७६५२ 

लवद्याियको जनिलिद्रारा 

२४ श्री अदिय अ लव सलनगाईँ भगवतीमाइ ६  1-8 १६० 
२८४११५ 

लवद्याियको जनिलिद्रारा 

२५ श्री िक्ष्मी प्रा लव  पैयाँगाईँ भगवतीमाइ ६  1-5 १७८ 
३२६५८० 

लवद्याियको जनिलिद्रारा 

२६ श्री ने रा लपपि अ लव लचपलन भगवतीमाइ ६  1-8 २३५ 
४२९८१० 

लवद्याियको जनिलिद्रारा 

२७ श्री जनता प्रा लव लचलपनतडा भगवतीमाइ ६  1-5 ५१ 
८८२७५ 

लवद्याियको जनिलिद्रारा 

२८ श्री सरस्वती प्रा लव कैिािडाडा भगवतीमाइ ७  1-3 ३८ 
४८४६५ 

लवद्याियको जनिलिद्रारा 

२९ श्री ने रा अलव तप्िुङ भगवतीमाइ ७  1-8 १२२ 
१९४८८० 

लवद्याियको जनिलिद्रारा 

३० श्री जनता प्रा लव खगेना भगवतीमाइ ७  1-5 १३० 
२४४०२० 

लवद्याियको जनिलिद्रारा 

३१ श्री भैरव मा लव खोर भगवतीमाइ ७  1-12 १४२ 
२४४४७० 

लवद्याियको जनिलिद्रारा 

३२ श्री जनता प्रा लव पानीमूि भगवतीमाइ ७  1-3 ३५ 
४६७२५ 

लवद्याियको जनिलिद्रारा 

कुि जम्मा   ३५१३ ५९५९२४५  

द अनौपचाररक र्शिा तथा सािरता कायििम  

यस दैिेख लजल्िािाइ साक्षर लजल्िा घोर्णा गररएको छ । यस सन्दभयमा यस गाईँपालिकामा नेपाि सरकारको सितय ऄनदुानतफय   कुनै पलन 

ऄनौपचाररक तथा साक्षरताका काययक्रम सञ्चािनमा रहकेा छैनन भने गाईँपालिकाको प्रयासमा पलन यस प्रकारका काययक्रमहरु सञ्चािन गररएका 

छैनन ्। 

ध प्रार्वर्धक र्शिा  
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िैलक्षक सत्र २०७६ देलख माध्यलमक लवद्याियमा प्रालवलधकधारतफय  बालिलवज्ञान (कृलर्) कक्षा ९ सञ्चािन गने गरी लिक्षा तथा मानवस्रोत लवकास 

केन्रिे छनौट गरेको श्री ज्वािा माध्यलमक लवद्यािय भगवतीमाइ १ वेस्तडािे सोही िैलक्षक सत्रदेलख गाईँपालिकाबाट ऄनमुलत लिइ प्रालवलधकधार 

तफय को बािीलवज्ञान लवर्यमा कक्षा सञ्चािन गरररहकेो छ । ईि लवद्याियिे अ. व. २०७५।०७६,२०७७।०७८ तथा २०७८।०८९ मा लिक्षण 

लसकाआ सामाग्री तथा Lab assistant, equipment and Practical Material, OJT Operation Cost व्यवस्थापनका िालग प्रलत लवद्याथी 

िागत ऄनदुान प्राप्त गरी प्रयोगिािाको स्थापना गरी सञ्चािनमा ल्याआरहकेो छ । िैलक्षक सत्र २०७८ मा ईि लवद्याियको प्रालवलधकधार तफय को 

लवद्याथी सङ्ख्या तपलसिको तालिकामा ऄनसुार रहकेो छः 

क्र.स लवद्याियको नाम       कक्षा ९    कक्षा १० कक्षा ११ जम्मा 

१ श्री ज्वािा माध्यलमक लवद्यािय वेस्तडा           ४७         ४२ ४६ १३५ 

 

न र्वद्यालय भौर्तक सरु्वधा 

अ व २०७८।०७९ मा राष्ट्रपलत िैलक्षक सधुार काययक्रम ऄन्तगयत कक्षाकोठा लनमायण ऄनदुानबाट श्री जनता प्राथलमक लवद्यािय भगवतीमाइ ७ 

खगेनामा २ कोठे लवद्यािय भवन र श्री ज्वािा माध्यलमक लवद्यािय भगवतीमाइ १ वेस्तडामा ४ कोठे भवन लनमायण कायय भैरहकेो छ। 

प नमूना र्वद्यालयको अवस्था 

            अ.व. २०७६।०७७ मा नमनूा लवद्यािय काययक्रम कायायन्वयनका िालग छनोट भएको श्री भैरब माध्यलमक लवद्यािय भगवतीमाइ ७ खोरिे अ.व 

२०७८।०७९ मा नमनूा लवद्यािय लवकास प्रस्ताव स्वीकृत गराएको छ । ईि लवद्याियिे भौलतक लनमायण तथा िैलक्षक प्रवर्द्यनका कार्य्यमहरु 

सञ्चािन गरररहकेो छ । ईि लवद्याियिे अ.व २०७८।०७९ मा देहायका लक्रयाकिापहरु सम्पन्न गरेको जनाएको छ भने लवज्ञान प्रयोगिािा/ 

पसु्तकािय भवनको जग पनेु कायय भइ अगामी बर्यमा लनमायण काययिाइ लनरन्तरता लदने जनाएको छ ।    

१ गुरुयोजना र लवस्ततृ अयोजना लनमायण 

२ ल्यापटप खररद 

३ कायायिय व्यवस्थापन 

४ खेिकुद/िैलक्षक सामाग्री खररद 

५ रोष्टम कनयर/ र् याक व्यवस्थापन 

६ सी.सी.लट. भी.क्यामरा जडान 

७ कक्षाकोठा व्यवस्थापन 

८ पसु्तकािय फलनयचर व्यवस्थापन 

९ लवज्ञान प्रयोगिािा सामाग्री खररद 

१० लवद्यािय हररयािी काययक्रम सम्पन्न 

११ लवद्यािय पसु्तकािय काययक्रम 

१२ लिक्षक तथा कमयचारी प्रोहत्साहन काययक्रम 

१३ ऄलभभावक तथा लिक्षक प्रोहत्साहन 

काययक्रम 

१४ लवद्याथी प्रोहत्साहन काययक्रम 

१५ लिक्षक तथा कमयचारी ICT तालिम 

१६ लवद्याथी, लिक्षक गहृकायय डायरी खररद 

१७ नमनूा लवद्यािय ऄविोकन भ्रमण 

१८ लवज्ञान प्रयोगिािा, पसु्तकािय भवन 

लनमायणका िालग जग लनमायण 

१९ लप्रन्टर, लवद्यतुीय हालजरी र सफ्टवयर जडान 

 

ि र्नशुल्क सेर्नटरी प्याड र्वतरणको अवस्था 

   अलथयक वर्य २०७७।०७८ मा गाईँपालिकािे खररद गरेको सलनटरी प्याड िैलक्षक सत्र २०७८ मा सामदुालयक लवद्याियमा   ऄध्ययनरत लकिोरीहरुिाइ 

लवद्यािय माफय त लवतरण भयो । अलथयक वर्य २०७८।०७९ मा खररद गररएको प्याड लवतरणको कायय भैरहकेो छ । 

ब स्थानीय तहले अन्तररक स्रोत अन्तरगत सञ्चार्लत  कायििमहरु तथा  उपलर्व्ध 
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     गाईँपालिकािे िैलक्षक संस्थािाइ सहायता ऄनदुान ऄन्तगयत प्राथलमक, लनम्नमाध्यलमक र माध्यलमक तहमा कुनैपलन लिक्षक दरबन्दी नभएका तथा कम 

लिक्षक भएका लवद्याियमा लिक्षक व्यवस्थापनका िालग ऄनदुान ईपिब्ध गराएको छ । ईि ऄनदुान रकमबाट लवद्याियिे लिक्षक व्यवस्थापन गरी 

पठनपाठन गराएका छन् । सामदुालयक लवद्याियमा काययरत लवद्यािय सहयोगी र बािलवकास सहजकतायहरुका िालग मालसक रु.५००० का दरिे र 

लवद्यािय कमयचारीहरुका िालग मालसक रु.२५०० का दरिे पाररश्रलमक थप गररएको छ । यस ऄलतररि अ.व. २०७८।०७९ मा गाईँपालिकािे ऄलतररि 

लक्रयाकिाप सञ्चािन, िैलक्षक क्यािेण्डर प्रकािन, िैलक्षक तथ्याङ्क ऄध्यावलधक तालिम, लवद्यािय िेखा व्यवस्थापन तालिम, प्रधानाध्यापक बैठक 

सञ्चािन, स्थानीय पाठ्क्रम लनमायण जस्ता लक्रयाकिाप सञ्चािन गनयका िालग स्रोत व्यवस्थापन गरेको लथयो । ईि लक्रयाकिापहरु सञ्चािन गररएको 

छ । लवद्यािय लदवाखाजा व्यवस्थापनका िालग प्रधानाध्यापकहरुका िालग २ लदने ऄलभमुलखकरण काययक्रम सञ्चािन गररएको छ भने ईि काययक्रमको 

कायायन्वयनमा सहजीकरण गनय सहजकतायको व्यवस्था गरी लवद्यािय लदवाखाजा व्यवस्थापन तथा सरसफाइको ऄनगुमन लनरीक्षण तथा पषृ्ठपोर्ण लदआएको 

छ । 

 

पररच्छेद–५ 

असल अभ्यास, प्रमुख उपलर्धध, चुनौती तथा समाधानका उपायहरू 

५.१ ससं्थासुँगको साझेदारीमा सञ्चार्लत कायििमाः  

     यस गाईँपालिका ऄन्तगयत लिक्षा के्षत्रमा काम गने कुनै पलन संघ/संस्थाहरु नहरेकोिे  साझेदारीमा कुनै पलन िैलक्षक लक्रयाकिापहरु सञ्चािन भएका 

छैनन।् 

५.२.असल अभ्यास तथा नवप्रवितनात्मक कायििमहरु (यसमा स्थानीय तहबाट भएका असल अभ्यास तथा नवपवितनात्मक कायििमहरु 

वुदाुँगत समावेश गने यस्ता कायिहरुको कूनै िोटो भएमा अनुसरू्चमा रा्न सर्कने) 

१ र्शिक व्यवस्थापनाः लिक्षक दरबन्दी तथा ऄनदुान प्राप्त नगरेका सामदुालयक लवद्याियमा िैलक्षक संस्था सहायता ऄनदुान माफय त लिक्षक 

व्यवस्थापन गररएको छ । 

२ प्रधानाध्यापक बैठकाः मालसक वा अवश्यिा ऄनसुार प्रधानाध्यापकहरुको बैठक बसी लवद्याियका िैलक्षक गलतलवलध अदानप्रदान तथा 

सचूना संपे्रिण गररन्छ । 

५.३ समग्र कायििमका प्रमुख उपलर्धधहरू 

१ कररब ६७८ जना बािलवकास र ५९८४ कक्षा १-१२ गरी जम्मा ६६६२ जना बािबालिकाहरु लवद्याियमा भनाय भइ 

लवलभन्न तहको लिक्षा    हालसि  गनुय 

२ कररब ३२३३ जना लवद्याथीहरुिे छात्रा तथा दलित छात्रवतृ्ती प्राप्त गनुय 

३  सामदुालयक लवद्याियमा ऄध्ययनरत कररब ५३१३ जना लवद्याथीहरुिे लदवाखाजा खानु 

४ ५३१६ जना सामदुालयक लवद्याियका छात्रछात्राहरुिे लनःिलु्क पाठ्यपसु्तक प्राप्त गनुय 

५  सामदुालयक लवद्याियमा ऄध्ययनरत लकिोरी छात्राहरुिे लनःिलु्क सेलनटरी प्याड प्राप्त गनय 

६ लिक्षक तथा लवद्यािय सहायक गरी ३२ जनािे लवद्यािय िेखा तथा िैलक्षक सचूना व्यवस्थापन तालिम प्राप्त गनुय 

७ स्थानीय पाठ्यक्रमको ड्राफ्ट तयार हुनु 

५.४ कायििम कायािन्वयनका चुनौती तथा समाधानका लार्ग गररएका प्रमुख प्रयासहरू 

चुनौती तथा समस्याहरुाः 

१ भौगोलिक लवकटता 

२ सचूना प्रलवलधमा पहुचँ कम हुनु 

२  राजनीलतक हस्तके्षप 

३ लवर्यगत लिक्षकको कमी 

४ लिक्षक, लवद्याथी र ऄलभभावकहरुबीच िैलक्षक ऄन्तरलक्रया नहुनु 
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५ लवद्यािय ऄनगुमन तथा लनरीक्षण कम हुन ु

६ लिक्षकको पेसागत सहयोग तथा सपुरीवेक्षण नहुनु 

समाधानका लार्ग गररएका प्रयासहरु 

१ सचुना प्रलवलधमा पहुचँ परु् याईन केही लवद्याियहरुमा ICT सामाग्री ऄनदुान 

२ गाईँपालिकाको स्रोतबाट लिक्षक दरबन्दी नभएका लवद्याियमहरुमा करार लिक्षक व्यवस्था 

३ छोटो समयको लिक्षक तालिम/ऄलभमलुखकरण 

४ लवद्याियका िैलक्षक तथा भौलतक काययक्रम कायायन्वयन ऄनगुमन 

५ ऄलतररि लक्रयाकिाप सञ्चािन 
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अनुसचूीहरू 

अनुसचूी- २ 

आ.व २०७८।७९ को र्वद्यालयगत र्नकासा र्ववरण 

क्र.स लवद्याियको नाम र ठेगाना 

सञ्चालित 

 कक्षा 

लवद्याथी  

संख्या  कुि लनकासा 

१ श्री ज्वािा मा.लव वेस्तडा  भगवतीमाइ १ दिेैख 1-12 ९६२ २०८६६६९४ 

२ श्री सरस्वती मा.लव गन्म भगवतीमाइ १ दिेैख 1-10 ३२० ६१७१९३७ 

३ श्री रामडाडा प्रा.लव राँक भगवतीमाइ १ दिेैख 1-3 ८ ७०७८६६ 

४ श्री नरेा प्रा.लव कुम्री भगवतीमाइ १ दिेेख 1-5 ६० २२८५१३४ 

५ श्री ज्वािा प्रा.लव पगनाथ भगवतीमाइ १ दिेैख 1-5 ८० २५८२४७४ 

६ श्री जगनाथ प्रा.लव ढाणगाईँ भगवतीमाइ २ दिेैख 1-5 ६७ १८७५६४२ 

७ श्री भगवती प्रा.लव रानीचौर भगवतीमाइ २ दिेैख 1-3 २३ ११८४२५९ 

८ श्री सरस्वती अ.लव लसडार भगवतीमाइ २ दिेैख 1-8 १८० २५५७४८२ 

९ श्री जनता मा.लव रुम भगवतीमाइ २ दिेैख 1-10 ३१५ ६४६९५९० 

१० श्री मालिका प्रा.लव वाइसेरा भगवतीमाइ ३ दिेैख 1-3 ४२ ११४२१३३ 

११ श्री कैिाि प्रा.लव काकेचौर भगवतीमाइ ३ दिेैख 1-5 ९१ १९७३९२१ 

१२ श्री महादवे मा.लव मतेिपाटा भगवतीमाइ ३ दिेैख 1-10 ३२६ ६९००५०२ 

१३ श्री खडगदवेी अ.लव महेल्तोिी भगवतीमाइ ३ दिेैख 1-8 २५० ३४४८३०६ 

१४ श्री मष्टा प्रा.लव धाराडाडा भगवतीमाइ ३ दिेैख 1-3 ३४ ४०४५६६ 

१५ श्री भगवती मा.लव तुसुय भगवतीमाइ ४ दिेैख 1-10 ३५७ ५६९३६७३ 

१६ श्री मालिका प्रा.लव पोखरा भगवतीमाइ ४ दिेैख 1-3 १३ ६९७१२३ 

१७ श्री भगवती प्रा.लव कुल्िेबुंची भगवतीमाइ ४ दिेैख 1-5 ५१ १८०५५२२ 

१८ श्री िक्ष्मी प्रा.लव रुमी भगवतीमाइ ४ दिेैख 1-3 ३० ३३५७३४ 

१९ श्री कालिका मा.लव डौरीमन्घर भगवतीमाइ ४ दिेैख 1-11 ४०३ ६२१५५९२ 

२० श्री जगनाथ प्रा.लव कोटकालटया भगवतीमाइ ४ दिेैख 1-3 २२ ३४६९०७ 

२१ श्री जनलप्रय प्रा.लव चख्िा भगवतीमाइ ५ दिेैख 1-5 ६१ २१४७१८४ 
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क्र.स लवद्याियको नाम र ठेगाना 

सञ्चालित 

 कक्षा 

लवद्याथी  

संख्या  कुि लनकासा 

२२ श्री भगवती मा.लव थवुा भगवतीमाइ ५ दिेैख 1-10 ४४० ६१७८४९४ 

२३ श्री सरस्वती अ.लव करट्ट भगवतीमाइ ५ दिेैख 1-8 २११ ३१५३९८७ 

२४ श्री अदिय अ.लव सलनगाईँ भगवतीमाइ ६ दिेैख 1-8 २४७ ३३७७८५७ 

२५ श्री िक्ष्मी प्रा.लव पैयाँगाईँ भगवतीमाइ ६ दिेैख 1-5 १४० २०४१४९३ 

२६ श्री न.ेरा.लपपि अ.लव लचलपन भगवतीमाइ ६ दिेैख 1-8 ३०५ ३९२६४४० 

२७ श्री जनता प्रा.लव लचलपनतडा भगवतीमाइ ६ दिेैख 1-5 ३५ १९३९१३९ 

२८ 

श्री सरस्वती प्रा.लव कैिाि डाडा भगवतीमाइ ७ 

दिेैख 1-3 ३८ १०६४८२४ 

२९ श्री न ेरा अ.लव तप्िुङ भगवतीमाइ ७ दिेैख 1-8 २४१ ३६४०२३५ 

३० श्री जनता प्रा.लव खगेना भगवतीमाइ ७ दिेैख 1-5 १०५ ४३६३८५० 

३१ श्री भरैव मा.लव खोर भगवतीमाइ ७ दिेैख 1-12 ४९९ २३३९३९९८ 

३२ श्री जनता प्रा.लव पानीमिु भगवतीमाइ ७ दिेैख 1-3 २८ १०६१७२५ 

जम्मा   ५९८४ १२९९५४२८३ 
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१३४   ईमेि कुमार खड्का लिक्षक परुुर् करार प्रा. ततृीय २०७५।११।१९ ९८४८१६०१५४ 

१३५ १७८३९५ पलवत्रा कुमारी लव क लिक्षक मलहिा स्थायी प्रा. ततृीय २०७६।०८।०१ ९८४८२७८७७० 

१३६   लनमयिा कुमारी खड्का प्रधानाध्यापक मलहिा राहत लन. ततृीय २०६५।०७।०२ ९८४८०७८४४० 

१३७   लदपकराज खड्का लिक्षक परुुर् राहत प्रा. ततृीय २०६५।०५।१९ ९८४८०७९२८७ 

१३८   लनमयिा खड्का लिक्षक मलहिा राहत प्रा. ततृीय २०६४।०८।१५ ९८६८१५२८९५ 

१३९ 

श्री भैरव मा.लव खोर  

भगवतीमाइ ७ 

  लथर बहादरु लवष्ट लिक्षक परुुर् 
ई. 

ऄनदुान 
मा. लद्रतीय २०७०।०९।२८ ९८४८०८५९१८ 

१४०   कल्पना थापा लिक्षक मलहिा ई.ऄनदुान मा. लद्रतीय २०७४।०९।१६ ९८४८१५७५४१ 

१४१   लहक्मत थापा लिक्षक परुुर् करार मा. ततृीय २०७६।०२।२६ ९८४८०६८९६१ 

१४२   लवनोद कुमार िाह लिक्षक परुुर् राहत मा. ततृीय २०६६।०४।१५ ९८०५९८८८९४ 

१४३   लचत्र बहादरु थापा लिक्षक परुुर् राहत मा. ततृीय २०६५।०९।०१ ९८४४८९५१०१ 

१४४   रमेि कुमार िाही  लिक्षक  परुुर् राहत मा. ततृीय  २०७७।०९।२७  ९८४४८५८६८८ 

१४५ १३२३७६ पणूय बहादरु भण्डारी प्रधानाध्यापक परुुर् स्थायी लन. ततृीय २०६३।०७।०१ ९८६८९१०७९५ 

१४६ १७७०१६ कमि लगरी लिक्षक परुुर् स्थायी लन. ततृीय २०७६।०७।१८ ९८४८७३७६९८ 

१४७   गणेि बहादरु िाही लिक्षक परुुर् राहत लन. ततृीय २०६५।०५।१९ ९८४८०९७१९७ 

१४८   ररि   राहत लन. ततृीय 
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क्र.स लवद्याियको नाम र ठेगान संकेत नं लिक्षकको नाम थर पद लिङ्ग लकलसम तह श्रेणी लनयलुि लमलत सम्पकय  नं 

१४९ ६०८६८ गञ्ज बहादरु िाही लिक्षक परुुर् स्थायी प्रा. लद्रतीय २०४७।१२।०६ ९८६८९४११६७ 

१५० ११६४८६ िोक बहादरु थापा लिक्षक परुुर् स्थायी प्रा. लद्रतीय २०४८।०६।०१ ९८४८१६१६३५ 

१५१ ६०६४० टेक बहादरु िाही लिक्षक परुुर् स्थायी प्रा. लद्रतीय २०४८।०६।०१ ९८४४४८०६०७ 

१५२ १७६८५४ लदपक कुमार बुढा लिक्षक परुुर् स्थायी प्रा. ततृीय २०७६।०८।०१ ९८६७४२१७६० 

१५३ 
श्री सरस्वती प्रा.लव कैिािडाँडा  

भगवतीमाइ ७ 

  धमयराज थापा प्रधानाध्यापक परुुर् राहत प्रा. ततृीय २०६६।०३।१० ९८४८०७४०३२ 

१५४   सरस्वती थापा लिक्षक मलहिा राहत प्रा. ततृीय २०६३।०३।०१ ९८४८१६३८३१ 

 

अनुसचूी-३ 

र्वद्यालय कमिचारी र्ववरण 

ि.स र्वद्यालयको नाम र ठेगाना कमिचारीको नाम थर तह पद र्नयुर्ि र्मर्त सम्पकि  नं 

१ श्री ज्वािा मा.लव वेस्तडा  भगवतीमाइ १ दैिेख तेज बहादरु थापा मा. लवद्यािय सहायक कमयचारी २०६६।०१।२० ९८६८९५१७२० 

२   बम बहादरु थापा मा. लवद्यािय सहयोगी २०६३।०२।१७ ९८६३४६३४२२ 

३   नेत्र बहादरु थापा प्रा. लवद्यािय सहयोगी २०७६।०२।०१ ९८६८६५२४७० 

४ 

श्री सरस्वती मा.लव गन्म भगवतीमाइ १ दैिेख 

  

  

कलपि कुमार थापा मा. लवद्यािय सहायक कमयचारी २०६७।०४।०१ ९८४८०५७६३९ 

५ भानभुि के.सी मा. लवद्यािय सहयोगी २०७५।११।२८ ९८१६५८६५९४ 

६ नार लसंह बुढा प्रा. लवद्यािय सहयोगी २०६१।१०।०१ ९८०४५६९२७५ 

६ श्री रामडाडा प्रा.लव राँक भगवतीमाइ १ दैिेख ररि प्रा. लवद्यािय सहयोगी २०६३।१२।०१  

८ श्री ने रा प्रा.लव कुम्री भगवतीमाइ १ देिेख खडग बहादरु थापा प्रा. लवद्यािय सहयोगी २०६२।०४।०१ ९८६८३४०४२४ 

९ श्री ज्वािा प्रा.लव पगनाथ भगवतीमाइ १ दैिेख लदपेन्र थापा प्रा. लवद्यािय सहयोगी २०७७।०६।०८   

१० 

श्री सरस्वती प्रा लव वागडाँडा भगवतीमाइ १ 

दैिेख पणुय बहादरु थापा प्रा. लवद्यािय सहयोगी २०६३।१२।०१ ९८६९८७२८६७ 



82 
 

ि.स र्वद्यालयको नाम र ठेगाना कमिचारीको नाम थर तह पद र्नयुर्ि र्मर्त सम्पकि  नं 

११ श्री जगनाथ प्रा.लव ढाणगाईँ भगवतीमाइ २ दैिेख प्रेम बहादरु रावत प्रा. लवद्यािय सहयोगी २०६६।११।०३ ९८१९५६६५२८ 

१२ श्री भगवती प्रा.लव रानीचौर भगवतीमाइ २ दैिेख जगत बहादरु िाही प्रा. लवद्यािय सहयोगी २०६५।०५।२५ ९८६४८५६५६३ 

१३ श्री सरस्वती अ.लव लसडार भगवतीमाइ २ दैिेख लवनोद िाही प्रा. लवद्यािय सहयोगी २०५९।०६।११ ९८६४८५६५७० 

१४ 

श्री जनता मा.लव रुम भगवतीमाइ २ दैिेख 

  

  

िाि बहादरु बोहोरा मा. लवद्यािय सहायक कमयचारी २०६१।०९।०९ ९८१२४६५५९१ 

१५ कृष्ट्ण बहादरु िाही मा. लवद्यािय सहयोगी २०५०।०२।०१ ९८१६५६७२३४ 

१६ खडक प्रसाद िमाय प्रा. लवद्यािय सहयोगी २०६७।०४।२९ ९८२२५४१०३१ 

१७ श्री मालिका प्रा.लव वाइसेरा भगवतीमाइ ३ दैिेख कणय बहादरु खड्का प्रा. लवद्यािय सहयोगी २०६७।०८।०७ ९८६८७९५७६१ 

१८ श्री कैिाि प्रा.लव काकेचौर भगवतीमाइ ३ दैिेख हरर बोहरा प्रा. लवद्यािय सहयोगी २०७४।०५।१४ ९८६३१२२८३० 

१९ 

श्री महादेव मा.लव मेतिपाटा भगवतीमाइ ३ 

दैिेख ऄलनता खड्का मा. लवद्यािय सहायक कमयचारी २०७६।१०।१० ९८४८२६८४०५ 

२०   ऄम्मर बहादरु खड्का मा. लवद्यािय सहयोगी २०५७।०५।१८ ९८४८३४२१५९ 

२१ 

श्री खडगदेवी अ.लव मेहल्तोिी भगवतीमाइ ३ 

दैिेख टंक प्रसाद रेग्मी लन. लवद्यािय सहयोगी २०६५।०१।०१ ९८१४५६५६१६ 

२२ श्री मष्टा प्रा.लव धाराडाडा भगवतीमाइ ३ दैिेख रेिम लव.क प्रा. लवद्यािय सहयोगी २०७४।०२।१८ ९८२२५१४२६० 

२३ 

श्री भगवती मा.लव तुसुय भगवतीमाइ ४ दैिेख 

िक्ष्मी प्रसाद ऄलधकारी मा. लवद्यािय सहायक कमयचारी २०६८।०८।२६ ९८४८००१८९१ 

२४ लवष्ट्णु कुमारी ऄलधकारी मा. लवद्यािय सहयोगी २०७५।०५।०३ ९८१९५४९७६२ 

२५ श्री मालिका प्रा.लव पोखरा भगवतीमाइ ४ दैिेख बेग बहादरु विी प्रा. लवद्यािय सहयोगी २०७०।१०।१२ ९८२५५३७७६८ 

२६ 

श्री भगवती प्रा.लव कुल्िेबुंची भगवतीमाइ ४ 

दैिेख िाि बहादरु थापा प्रा. लवद्यािय सहयोगी २०६२।०२।२९ ९८२४५३०७१३ 

२७ श्री िक्ष्मी प्रा.लव रुमी भगवतीमाइ ४ दैिेख िोक बहादरु के.सी प्रा. लवद्यािय सहयोगी २०७०।०३।०५ ९८१४५२२२४२ 

२८ 

श्री कालिका मा.लव डौरीमन्घर भगवतीमाइ ४ 

दैिेख भरत कुमार थापा मा. लवद्यािय सहायक कमयचारी २०७०।०८।०५ ९८१२५१८२२१ 

२९   राम बहादरु थापा मा. लवद्यािय सहयोगी २०५७।०५।१७ ९८६४३५०८६३ 

३० श्री जगनाथ प्रा.लव कोटकालटया भगवतीमाइ ४ लडिा के.सी प्रा. लवद्यािय सहयोगी २०७५।०१।०१   
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ि.स र्वद्यालयको नाम र ठेगाना कमिचारीको नाम थर तह पद र्नयुर्ि र्मर्त सम्पकि  नं 

दैिेख 

३१ श्री जनलप्रय प्रा.लव चख्िा भगवतीमाइ ५ दैिेख ऄमर बहादरु िाही प्रा. लवद्यािय सहयोगी २०५९।१०।२० ९८२४५९५८९५ 

३२ श्री भगवती मा.लव थवुा भगवतीमाइ ५ दैिेख बसन्ता कुमारी रावत मा. लवद्यािय सहायक कमयचारी २०६९।०३।१८ 9812552774 

३३   हरर बहादरु मगर मा. लवद्यािय सहयोगी २०६७।०९।०५   

३४   भलवसरा िमाय प्रा. लवद्यािय सहयोगी २०७८।०६।०७   

३५ 
श्री सरस्वती अ.लव करट्ट भगवतीमाइ ५ दैिेख 

  

चक्र बहादरु खड्का प्रा. लवद्यािय सहयोगी २०५८।०८।१५ ९८६८०२७७७३ 

३६ राम बहादरु खड्का प्रा. लवद्यािय सहयोगी २०६५।०५।०३ ९८६४८७८१६२ 

३७ श्री अदिय अ.लव सलनगाईँ भगवतीमाइ ६ दैिेख प्रलदप लसंह लन. लवद्यािय सहयोगी २०६२।०६।०२   

३८ श्री िक्ष्मी प्रा.लव पैयाँगाईँ भगवतीमाइ ६ दैिेख मलणराम िमाय प्रा. लवद्यािय सहयोगी २०६७।०४।२८ ९७४८०२३५२६ 

३९ 

श्री ने.रा. लपपि अ.लव लचलपन भगवतीमाइ ६ 

दैिेख प्रेम बहादरु बोहरा लन. लवद्यािय सहयोगी २०६५।०१।०२ ९८२५५०८२९९ 

४० 

श्री जनता प्रा.लव लचलपनतडा भगवतीमाइ ६ 

दैिेख मैसरा िमाय प्रा. लवद्यािय सहयोगी २०७६।०८।१० ९८६४३५१०८१ 

४१ 

श्री सरस्वती प्रा.लव कैिाि डाडा भगवतीमाइ ७ 

दैिेख चन्र बहादरु खड्का प्रा. लवद्यािय सहयोगी २०६७।०७।१४ ९८१२४४७२६६ 

४२ श्री ने.रा.अ.लव तप्िङु भगवतीमाइ ७ दैिेख लवष्ट्णु कुमार रोकाय लन. लवद्यािय सहयोगी २०६१।०९।०१ ९८०२०४५९१० 

४३ श्री जनता प्रा.लव खगेना भगवतीमाइ ७ दैिेख बम बहादरु थापा प्रा. लवद्यािय सहयोगी २०६३।०८।१५ ९८६८२१३५६२ 

४४ श्री भैरव मा.लव खोर भगवतीमाइ ७ दैिेख सवयलजत लव.क मा. लवद्यािय सहायक कमयचारी २०६८।०३।१५ ९८४८१४१६९५ 

४५   चक्र बहादरु थापा मा. लवद्यािय सहयोगी २०६५।०५।०१ ९८६८९१०२२३ 

४६   नगेन्र बहादरु बुढा प्रा. लवद्यािय सहयोगी २०६८।०८।०१ ९८६८९१२७८४ 

४७ श्री जनता प्रा.लव पानीमुि भगवतीमाइ ७ दैिेख टीकाराम लव.क. प्रा. लवद्यािय सहयोगी २०७६।०१।०५ ९८४४८१७५८६ 
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अनुसचूी -४ 

बालर्वकास सहजकतािको र्ववरण 

क्र.स  लवद्याियको नाम र ठेगाना बािलवकास केन्रको नाम 
 बािलवकास 

 लिक्षकको नाम थर 
लनयलुि लमलत  सम्पकय  कैलफयत 

१ श्री ज्वािा मा.लव वेस्तडा  भगवतीमाइ १ दैिेख 
प्रगलतलिि बा लव के 

कौलििा थापा २०६०।०९।०२ ९८४८०७४१९८ ससतय ऄनदुान 

२ श्री सरस्वती मा.लव गन्म भगवतीमाइ १ दैिेख 
भगवती बा लव के 

रोिनी थापा २०६६।०१।०३ ९८४८१६१०२३ ससतय ऄनदुान 

३ श्री रामडाडा प्रा.लव राँक भगवतीमाइ १ दैिेख 
रामडाडा बा लव के 

सलञ्जता कु  बस्नेत खत्री २०७१।०९।०४ ९८१९५३३९७५ ससतय ऄनदुान 

४ श्री ने रा प्रा.लव कुम्री भगवतीमाइ १ देिेख 
ने रा बा लव के 

लनिा बोहोरा २०७२।०९।०१ ९८१४५३५४२७ ससतय ऄनदुान 

५ श्री ज्वािा प्रा.लव पगनाथ भगवतीमाइ १ दैिेख 
महादेव बा लव के 

लनत्रा कुमारी थापा २०६५।०५।१० ९८१९५७४२५९ ससतय ऄनदुान 

६ श्री जगनाथ प्रा.लव ढाणगाईँ भगवतीमाइ २ दैिेख 
जगनाथ बा लव के 

रालधका रावत २०६७।०६।१५ ९८१२५९१५६१ ससतय ऄनदुान 

७ श्री भगवती प्रा.लव रानीचौर भगवतीमाइ २ दैिेख 
भगवती बा लव के 

ऄञ्जना िाही २०७३।०२।२३ ९८६८७९४०२१ ससतय ऄनदुान 

८ श्री सरस्वती अ.लव लसडार भगवतीमाइ २ दैिेख 
मालिका बा लव के 

लडि कुमारी िाही २०६५।०४।२६ ९८६८९१७६३४ ससतय ऄनदुान 

९ 

श्री जनता मा.लव रुम भगवतीमाइ २ दैिेख 
रामाडाडा बािलवकास केन्र  

गीता िाही २०७५।०२।२१ ९८०४५९०६६१ ससतय ऄनदुान 

१० पिपुलत बा लव के बािसरा िाही २०६७।०४।२९ ९८०४५०८८५७ ससतय ऄनदुान 

११ श्री कैिाि प्रा लव पगु्याँ भगवतीमाइ ३ दैिेख  महादेव बा लव के जगत कुमारी खडका २०६४।१०।०१ ९८६९६५४६०१ ससतय ऄनदुान 

१२ श्री मालिका प्रा लव वाआसेरा भगवतीमाइ ३ दैिेख जगनाथ बा लव के सलुनता कुमारी बोहरा २०६६।०४।१५ ९८६६१५९५५२ ससतय ऄनदुान 
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क्र.स  लवद्याियको नाम र ठेगाना बािलवकास केन्रको नाम 
 बािलवकास 

 लिक्षकको नाम थर 
लनयलुि लमलत  सम्पकय  कैलफयत 

१३ 
श्री महादेव मा.लव मेतिपाटा भगवतीमाइ ३ 

दैिेख 

मष्टा बा लव के ऄमतृा कुमारी खड्का २०६८।०२।१५ ९८६४३६२०२९ ससतय ऄनदुान 

१४ भगवती बा लव के गगनसरा खड्का २०६७।०५।०१ ९८६३१३४६०२ ससतय ऄनदुान 

१५ 
श्री खडगदेवी अ.लव मेहल्तोिी भगवतीमाइ ३ 

दैिेख 

खड्गदेवी बा लव के चररत्रा चन्द २०६४।०६।०१ ९८१४५७५०४१ ससतय ऄनदुान 

१६ भगवती बा लव के जानकी िमाय २०६८।०५।०५ ९८६८०७३३०९ ससतय ऄनदुान 

१७ श्री मष्टा प्रा.लव धाराडाडा भगवतीमाइ ३ दैिेख िािीगुराँस बा लव के लबमायदेवी लव क २०६८।०२।१३ ९८१६५७८११९ ससतय ऄनदुान 

१८ श्री भगवती मा लव तुसुय भगवतीमाइ ४ दैिेख  
 

ऄलवसरा िमाय २०६८।०७।२२ ९८६८१६०००५ ससतय ऄनदुान 

१९ श्री मालिका प्रा.लव पोखरा भगवतीमाइ ४ दैिेख  
 

लसतिा लव सी २०७१।०८।२२ ९८०८८२९१९० ससतय ऄनदुान 

२० 
श्री िक्ष्मी प्रा लव रुमी भगवतीमाइ ४ दैिेख मष्टा मालिका बा लव के 

बाि कुमारी िाही २०६७।०५।०१ ९८१९५४०२११ ससतय ऄनदुान 

२१ 
श्री भगवती प्रा.लव कुल्िेबुंची भगवतीमाइ ४ 

दैिेख 
भगवती बा लव के पानसरा िाही २०६५।०५।०२ ९८६४८९५७५३ ससतय ऄनदुान 

२२ 
श्री कालिका मा.लव डौरीमन्घर भगवतीमाइ ४ 

दैिेख 
मन्घर बा लव के बसन्ती कुमारी बस्नेत २०६५।०९।०१ ९८४७६७६९२४ ससतय ऄनदुान 

२३ 
श्री जगनाथ प्रा.लव कोटकालटया भगवतीमाइ ४ 

दैिेख 
जगनाथ बा लव के अिा कुमारी थापा २०६२।०८।०५ ९८६८१००७३४ ससतय ऄनदुान 

२४ 
श्री जनलप्रय प्रा लव चाख्िा भागवतीमाइ ५  

दैिेख  
मलनर्ा िाही २०७८।०३।०६   ससतय ऄनदुान 

२५ श्री भगवती मा.लव थवुा भगवतीमाइ ५ दैिेख जनज्योलत बा लव के झरना कुमारी  लव क २०७०।०१।२५ ९८१९५५१७७४ ससतय ऄनदुान 
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क्र.स  लवद्याियको नाम र ठेगाना बािलवकास केन्रको नाम 
 बािलवकास 

 लिक्षकको नाम थर 
लनयलुि लमलत  सम्पकय  कैलफयत 

२६ श्री सरस्वती अ लव करट्ट भगवतीमाइ ५ दैिेख सिि बा लव के सालवत्रा खड्का २०६२।०१।०१ ९८६३३८४१५६ ससतय ऄनदुान 

२७ श्री अदिय अ.लव सलनगाईँ भगवतीमाइ ६ दैिेख भैरब बा लव के रञ्जना िाही २०६५।०८।१३   ससतय ऄनदुान 

२८ श्री िक्ष्मी प्रा.लव पैयाँगाईँ भगवतीमाइ ६ दैिेख फुिबारी बा लव के सकुुन्म लव सी २०६६।०४।२१ ९८४८१८४२०३ ससतय ऄनदुान 

२९ 
श्री ने रा लपपि अ.लव लचलपन भगवतीमाइ ६ 

दैिेख 
ऄमरज्योती बा लव के बाि कुमारी थापा २०६६।०८।११   ससतय ऄनदुान 

३० 
श्री जनता प्रा.लव लचलपनतडा भगवतीमाइ ६ 

दैिेख 
महावै बा लव के कमिा खत्री २०७४।१२।०४ ९८६४६६४०७८ ससतय ऄनदुान 

३१ श्री जनता प्रा.लव खगेना भगवतीमाइ ७ दैिेख लिखरद्रारी बा लव के मनसरा बुढा २०६५।१०।०१ ९८४८१४११३१ ससतय ऄनदुान 

३२ श्री ने रा अ लव तपिङु भगवतीमाइ ७ दैिेख 
 

पषु्ट्पा थापा २०६२।०६।११ ९८४८३९९५०३ ससतय ऄनदुान 

३३ श्री भैरव मा.लव खोर भगवतीमाइ ७ दैिेख भैरब बा लव के लगता मल्ि (िाही( २०६३।१०।०५ ९८६४९५२८१८ ससतय ऄनदुान 

३४ श्री जनता प्रा.लव पानीमुि भगवतीमाइ ७ दैिेख पानीमूि बा लव के मीना कुमारी लव क २०६६।०५।२५ ९८१२५०१६८८ ससतय ऄनदुान 

३५ श्री भगवती मा.लव थवुा भगवतीमाइ ५ दैिेख भगवती बा लव के भमुी कुमारी िाही २०७८।०८।०५   गा पा ऄनदुान 

अनुसचूी ५ 

र्शिक तलबी प्रर्तवेदन २०७८।०७९ 

सामदुालयक लवद्याियमा   काययरत स्थायी लिक्षकहरुको तिबी प्रलतवेदन   ऄिग/ऄिग लवद्याियगत रुपमा तयार  गररएको छ  । यहाँ केही लवद्याियहरुको   मात्र नमनूाको रुपमा प्रस्तुत गररएको छ ।
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