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हाम्रो भनाआ 

घोडाघोडी नगरपालिका कैिािी लजल्िाको मध्यवती िेत्रमा ऄवलथथत नगरपालिका हो । यो नगरपालिका 

सालवकका चारवटा गालवसहरु दरख, साडेपानी, रामलशखरझािा र पहिमानपरु गालवस जोलडएर बनेको 

नगरपालिका हो । शैलिक दलृिकोणि ेयो नगरपालिका एक महत्वपुणय नगरपालिको रुपमा लचलनन्छ । यस 

नगरपालिकामा ५१ वटा सामुदालयक लवद्याियहरु, ३१ वटा संथथागत लवद्याियहरु, ३ वटा ईच्च लशिा 

प्रदान गन े क्याम्पसहरु सञ्चािनमा छन भने छोटो ऄवलधका सीपमुिका तालिमका िालग लसटटआलभटीवाट 

ऄनुमलत पाइ कटरव १ दजयन संघ सँथथाहरुि ेकाम गटररहकेा छन ् । त्यसैिे यस नगरपालिकामा शैलिक 

पहचँका दलृिकोणि ेसबैको लशिामा पहचँ भएको नगरपालिकाको रुपमा लिन ेगटरन्छ ।  
 

यस घोडाघोडी नगरपालिकामा वस्न े ऄलधकांश नागटरकको जीवन थतर कमजोर ऄवथथाको छ । केही 

नागटरकहरुको जीवन थतर मध्ययम थतरको भएता पलन ईलनहरुको जीवन लनवाहय सहज रुपमा गनय कटिन छ 

। यस नगरपालिकाका ऄलधकांश नागटरकहरु भारतका लवलभन्न शहरहरुमा गइ ज्यािा मजदरुी गटर कमाइ 

गन ेसोही कमाइवाट घर व्यवहार धान्न ेर वािवालिकाहरुिाइ लशिा प्रदान गराईने गरेको ऄवथथा छ । 

केही ऄलभभावकहरुि ेभारतका शहरहरुमा ज्यािा मजदरुी गनय जादा अफ्ना नानीबाबुहरुिाइ समेत सँग ै

िैजान ेगनायि ेलवद्याथीको टटकाईदरमा केही समथया भएको देलखन्छ ।  
 

यो नगरपालिका लवगतमा राज्यको नजरवाट धेरै टाढा भएको नगरपालिकाको रुपमा लथयो भने जव थथानीय 

सरकारको रुपमा नगरपालिका थथालपत भइ लशिाको दालयत्व थथानीय सरकार समि अयो  तव यहाँका 

वाथतलवक लशिाको थतर पलहचान भइ शैलिक गुणथतर सुधारका प्रयासहरु थािनी भएका छन ् । 

वािवालिकाहरुिाइ लनयलमत लवद्यािय जान प्रेटरत गने, लवद्याियको लनयलमत ऄनुगमन लनरीिण गन,े 

लवद्याियका प्र.ऄ. तथा सरकोकारवािावाहरुसँग लनयलमत बैिक गन ेईलनहरुका समथयाहरु समाधान गनय 

सहयोग गन,े वािवालिकाहरुका िालग ददवा खाजा, छात्रवृलत, थयानीटरी प्याड, लवदु्यत, पानी, 

शौचािय, किाकोिा व्यवथथापन, लवद्यािहरुमा अआ लस टट सामग्री व्यवथथापन, लवज्ञान प्रयोगशािा, 

पुथतकाियको प्रवन्ध, लशिक दरवन्दी कम भएका लवद्याियिाइ लशिक व्यवथथापन ऄनुदान िगायतका 

व्यवथथापदकय कामहरु गटर  शैलिक गुणथतर वृलि गन ेप्रयास गटरएको छ ।  
 

यस नगरपालिकाको शैलिक गुणथतर सुधारका िालग थथानीय सरकारको सदियता,  संघ तथा प्रदेश सरकार 

र लवलभन्न गैर सरकारी सँघ सँथथा तथा लशिाप्रेमी समाजसेवीहरुको सकारात्मक सोचका कारण यलत धेरै 

कुरामा सुधार गनय सफिता लमिेको हो । यस नगरपालिका भएका सामुदालयक लवद्याियको प्रभावकारी 

व्यवथथापन गद ैिाने र सँथथागत लवद्याियिाइ लनयमन र ऄनुगन गटर गणुथतरीय लशिा प्रदान गनयका 

िालग सदिय भूलमका यस नगरपालिकाि े खेिेको छ  । वािवालिकािाइ गुणथतरीय लशिा प्रदान गनय 

लवद्याियहरुको सथथागत िमता सुधार, काययरत जनशलिको पेसागत दिता ऄलभवृलि र सरोकारवािवाको 

सकारात्मक लचन्तन लवकास गनय सके सामुदालयक लवद्याियको गुणथतर सुधार हन ेऄपेिा गटरएको छ ।  
 

यो लथथती प्रलतवेदनि े यस नगरपालिकाि े हाि सम्म सञ्चािन गरेका महत्वपुणय दियाकिाप र  अ.व 

.२०७७।०७८ मा सञ्चालित दियाकिापको समग्र प्रगलत लववरण दशायएको छ । यस लथथलत प्रलतवेदनवाट 

यस घोडाघोडी नगरपालिकाको समग्र शैलिक ऄवथथा, यसमा कायायन्वयन भएका काययिमहरु, काययिम 

कायायन्वयनमा देलखएका समथयाहरु तथा ईि समथयाहरु समाधानका िालग गटरएका प्रयाहरु समेत समेटटएको 

छ । यस कारण यो प्रगलत प्रलतवेदनि ेघोडाघोडी नगरपालिको ऄलधकांश  शैलिक गलतलवलधको जानकारी 

ददने प्रयास  गरेको छ । समग्र घोडाघोडीको शैलिक लवकासमा सहयोग पुयायईनु हने सम्पुणय व्यलित्वहरु यस 

नगरपालिकाका नगर प्रमुख, नगर ईप प्रमुख, प्रमुख प्रशासदकय ऄलधकृत, सम्पूणय वडाध्यि ज्यूहरू, नगर 

काययपालिका सम्पुणय पदालधकारीहरु, नगर सभाका सम्पुणय सदथय ज्यूहरु, नगर लशिा सलमलतका सम्पुणय 

पदालधकारीहरु, लशिकका पेसागत संघ संगिन, सम्पुणय लवद्याियका प्र.ऄ., लव.व्य.स. पदालधकारी, 

लश.ऄ. संघ पदालधकारीहरु, लशिक, लवद्याथीहरु, समाजसेवी, बुलिजीलवहरु यो काययमा सहयोग पुयायईनु 

हन ेधन्यवादका पात्रहरु हनुहन्छ । संघ र  प्रदेश सरकारको समेत िूिो िगानी भएकोिे ईँहाहरु िाइ 

समेत हादीक धन्यवाद ज्ञापन गनय चाहान्छौ ।  
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पटरच्छेद– १ 

लथथलत प्रलतवदेनको पटरचय  

१.१ पृष्ठभलूम  

नेपािको संलवधान २०७२ जारी भए पिात देश पुणय रुपमा संलघयतामा गएको देलखन्छ । यो संलवधानको 

कायायन्वयन गदाय देशमा तीन तहका सरकारहरु गिन भएको  र लतनीहरुि ेअ अफ्नो िेत्रालधकार लभत्र 

रहरे काम गटररहकेो पाआयो । घोडाघोडी नगरपालिका पलन थथानीय तह मध्येको एक सरकारको हलैसयत 

प्राप्त नगरपालिका हो । थथानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ११ ज मा थथानीय सरकारको 

लशिा सम्वन्धी कामको वारेमा ईल्िेख भएको छ । यसका साथ साथै संघ, प्रदेश सरकारवाट शसयत 

ऄनुदानको रुपमा प्राप्त भएका योजनाहरु कायायन्वयन गन ेथिो पलन यो नगरपालिका रहकेो छ । यथता 

खािका लवलभन्न काययिम तथा योजनाहरुको कायायन्वयन गटर लवद्याियको शैलिक तथा व्यवथथापदकय िेत्रमा 

सुधार गन े तथा वािवालिकाहरुमा गुणथतरीय लशिा प्राप्त गन ेऄलधकारिाइ कायायन्वय गन ेदालयत्व पलन 

थथानीय सरकारको हो । वािवालिकाहरुको सावायलङ्गण लवकास गनयका िालग लवद्याियको व्यवथथापदकय 

िेत्रका सुधार, प्रशासलनय तथा शैलिक िेत्रमा काययरत जनशलिको िमता लवकास गन े काययिाइ यस 

नगरपालिकाि ेमहत्वपुणय कामहरु गरेको छ । यसका साथ साथै यूवा तथा खेिकुदका काययिमहरु समेत यस 

शाखािे कायायन्वयन गन ेगरेको छ ।  यो लथथलत प्रलतवेदनि ेघोडाघोडी नगरपालिकािे शैलिक िेत्रमा गरेका 

लवलभन्न दियाकिापहरुिाइ ईजागर गटर सरोकारवािा लनकायहरुसम्म पुरयाईन ेर अगामी वषय काययिममा 

गनुयपन ेसुधारका कामहरुिाइ सुझावको रुपमा प्राप्त गनय समेत सहयोग पुरयाईन ेछ भन्ने ऄपेिा गरीएको छ 

।  
 

१.२ लथथलत प्रलतवेदनको ईद्देश्य   

घोडाघोडी नगरपालिका  कैिािी लजल्िाको मध्यवती िेत्रमा ऄवलथथत नगरपालिका हो । यो नगरपालिकाि े

संघ, प्रदेश र थथानीय सरकार माफय त बजेट  तयार गटरएका  काययिम कायायन्वयन गन ेथिो हो । त्यसैिे 

हाि सम्म यस नगरपालिकामा के कथता खािका कामहरु भै रहकेा छन ? के कथता ईपिव्धीहरु भए ? 

के के समथयाहरु रहकेा छन् ? के कथता चुनौलतहरु रहकेा छन ्? यथता खािका समथया समाधान गनय 

थथानीय तहि ेके कथता रणनीलत र काययिमहरु तय गरेका छन ्? यसका वारेमा सरोकारवािा लनकायहरु 

सम्म लिलखत रुपमा यो दथतावेज तयार गनय ईदे्दश्यका साथ यो प्रलतवेदन तयार गटरएको छ । यस लथथलत 

प्रलतवेदनि ेयस नगरपालिकामा भएका शैलिक गलतलवलधहरुको वारेमा जानकारी ददन ेईदे्दश्य राखेको छ ।  
 

१.३ लथथलत प्रलतवेदन लनमायण प्रदिया 

यो लथथलत प्रलतवेदन यस नगरपालिकाि ेवार्षषक रुपमा सञ्चािन गरेका गलतलवलधहरुमा अधाटरत भएर 

लनमायण गटरएको छ । सरोकारवािाहरुको िमता लवकास, लवद्याियको समग्र लवकास तथा लवद्याथीहरुको 

सवायलङ्गण लवकास गन ेमुख्य िक्ष्य राखी कायायन्वयन गटरएका लवलवध शैलिक गलतलवलधहरु यस लथथलत 

प्रलतवेदनमा प्रथतुत भएका छन् ।  
 

१.४ लथथलत प्रलतवदेन तयारीका िममा प्रयोगमा ल्याआएका दथतावजेहरू (अधारहरू) :  

यो लथथलत प्रलतवेदन तयारीको िममा प्रयोगमा ल्याआएका दथतावेजहरुमा यस नगरपालिकाको वार्षषक नीलत 

तथा काययिम, योजना तथा बजेट, लवद्यािय थतरीय एदककृत शैलिक सूचना व्यवथथापन प्रणािीको 

प्रलतवेदन, नगर लशिा प्रोफायि, संलघय सरकावाट प्राप्त बजेट कायायन्वयनका िालग काययिम कायायन्वयन 

लनदेलशका २०७८।०७९, लवद्याियहरुको सामालजक तथा अर्षथक पटरिण , लवद्यािय सुधार योजना, 

लवद्याियको वार्षषक कायययोजना तथा यस नगरपालिकाको वार्षषक कायययोजना हो । यसका अधारमा 

अ.व. २०७८।०७९ का वार्षषक नीलत तथा काययिम र योजना तथा बजेट कायायन्वयनमा ल्याआयो ।  
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पटरच्छेद २ 

शलैिक ऄवथथा 

२.१ सािरताको लथथलत 

यस नगरपािकाको नगरप्रोफायि तयारीको िममा लिइएको तथयांक ऄनुसार ६० वषयईमेर समूहको सािरता 

प्रलतशत कटरव ९३ प्रलतशतको हाराहारीमा छ । ऄझ ैकटरव ७ प्रलतशत नागटरकहिाइ सािर गराईन ुपने 

ऄवथथा रहकेो छ । यसका िालग यस नगरपालिकाि ेअफ्नो घरका सािर नागटरकि ेलनरिर नागटरकिाइ 

सािर बनाईने ऄलभयान ल्याएको छ । यसै िर्ष वमवत २०७८॰॰०९॰२९ मा  यस नगरपाविका िाइ साक्षर 

नगरपाविका घोर्णा समेत गररएको छ ॰ अि आगामी वदनमा थप साक्षरोत्तर विक्षाका कायषक्रमहरु सञ्चािन गननषपने 

भएको छ ॰  

 

साक्षर घोर्णा गदाष यस नगरपाविपकाको साक्षरताको अिस्था वनम्नाननसार रहेको छ ॰  
 

3f]8f3f]8L gu/kflnsfsf] j8fut ;fIf/tfsf] cj:yf - !# b]vL %(  jif{sf] _ @)&* 

j8f g+=  hDdf hg;+Vof  lg/If/ hg;+Vof  ;fIf/ hg;+Vof ;fIf/tf k|ltzt  s}lkmot  

1 15129 309 14954 98.84   

2 6341 348 6089 96.03   

3 6713 322 6538 97.39   

4 8575 711 8131 94.82   

5 9634 1024 9239 95.90   

6 6757 845 6455 95.53   

7 4016 405 3819 95.09   

8 12153 885 11545 95.00   

9 6704 270 6550 97.70   

10 9215 713 8915 96.74   

11 5545 726 5337 96.25   

12 4582 165 4484 97.86   

hDdf  95364 6723 92056 96.53   

 

 

२.२ लशिण सथंथाहरूको सखं्यात्मक लववरण :  

यस नगरपालिकामा शैलिक सत्र २०७५ भन्दा पलहि े ५७ वटा सामुदालयक लवद्याियहरु र ३७ वटा 

संथथागत लवद्यािय सञ्चािनमा रहकेा लथए । हाि अएर ५१ वटा सामुदलयक लवद्यािय र ३२ वटा 

संथथागत लवद्याियहरु ऄनमुलत लिइ सञ्चािनमा रहकेा छन ्  भने  ३ वटा ईच्च लशिा प्रदान गन े

क्याम्पसहरु सञ्चािनमा रहकेा छन ् । यसरी यस नगरपािकामा कटरव ९० वटा लशिण सथथाहरुि े

वािवालिकाको लशिण लसकाइ दियाकिापको िेत्रमा काम गटर सेवा ददआरहकेा छन् । यस नगरपालिकाको 

लशिण संथथाहरुको लववरण तपलसि बमोलजमको तालिकामा ईल्िेख गटरएको छ .  
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gu/df cg'dlt kfO{ ;~rfngdf /x]sf ljBfnout ljj/0f २०७८ 

तह 
प्रकार 

जम्मा 
सामुदालयक संथथागत 

प्राबालवके⁄पूप्रालव ७३ ३२ १०५ 

अधारभूत  ३४ २२ ५६ 

माध्यलमक १७ ७ २४ 

क्याम्पस ३ 0 ३ 

 

यसरी हदेाय यस नगरपालिकामा यस ७३ वटा वािलवकास केन्र  ३२ वटा संथथागत लवद्यािय, ५१ वटा 

सामुदालयक लवद्यािय, र ३ वटा क्याम्पस सञ्चािनमा छन ्। यसरी हदेाय कटरव ९० वटा लशिण संथथा 

माफय शैलिक गलतलवलधहरु सञ्चािन भै रहकेा छन ्।   
 

२.३ लवद्याथी तथा लशिक  लववरण  

यस नगरपालिकामा सामुदालयक लवद्याियमा कटरव २२ हजार लवद्याथीहरु ऄध्ययनरत छन ् भने ईच्च लशिा  

ऄन्तरगत स्नातक र स्नातकोिर तहमा कटरव २२ सय लवद्याथीहरु ऄध्ययनरत रहकेो देलखन्छ ।  सामुदालयक 

लवद्याियहरुमा कटरव ६७७ जना लशिक काययरत रहकेो देलखन्छ । यस नगरपालिकाको लवद्याथी संख्या, 

लशिक संख्या, तहगत लशिक लवद्याथी ऄनुपात, तहगत लवद्यािय लवद्याथी ऄनुपात सम्वन्धी लववरण 

तपलसि बमोलजम रहकेो छ ।  
 

तपलसि  

o; नगरपालिकाको  सामुदालयक लवद्याियमा z}lIfs ;q २०७८ df egf{ ePsf ljBfyL{ ;+Vof  

qm=;+= tx 

 hDdf ljBfyL{ ;Vof  

5fqf  5fq hDdf  

1 jfnljsf;  ९८३ ८८९ १८७२ 

2 k|fylds tx - !b]vL %_ ४२७२ ४०८४ ८३५६ 

3 cfwf/e"t tx - ६ b]vL ८ _  ३३९४ २८७१ ६२६५ 

4 dfWolds tx - ( b]vL !) _ २०४७ १७२० ३७६७ 

5 dfWolds tx - !! b]vL !@ _ ११०२ ७९४ १८९६ 

6 hDdf  ११७९८ १०३५८ २२१५६ 

 
 

प्रालवलधक धारतफय शैलिक सत्र २०७८ मा तपलसि बमोलजमका लवद्याथीहरु ऄध्ययनरत रहकेा छन ्।  
 

qm=;+= ljBfnosf] gfd  k|fljlws wf/ l;l6Ole6L 

sfo{qmd 

hDdf  

sIff (  sIff  !) sIff !!  कक्षा १२ 

! kxndfgl;+x d]df]l/on 

dflj cfDjf;f  -s[lष 

k|fljlws, s[lif h]l6P / 

kz' h]l6P  _  

#& $# ४५ ३३ &) २२८ 

@ bz/y dflj ;f8]kfgL -

l;len ;j OlGhlgo/ 

_  

    #@ #@ 

# sflnsf dflj vNnfv]t 

- s[lif h]l6P  

    !& !& 

 

 



4 
 

 

 

pRr lzIffdf cWoog ug]{ ;+sfo tyf ljBfyL{x?  

qm=;+=  SofDk;sf] gfd  ;~rflnt ;+sfout ljBfyL{ hDdf  

dfgljsL Joj:yfkg  lj1fg  lzIff 

! 3f]8f3f]8L ax'd'vL SofDk; - :gfts tx_  $$^ %$* ) #@& !##* 

@ 3f]8f3f]8L ax'd'vL SofDk; - :gftsf]Q/ 

tx_ 

!)$ *% ) #) @!( 

# /fli6 «o sn]h  -:gfts _ !$) !!)  ) !)# #%# 

$ /fli6 «o sn]h  -:gftsf]Q/  _ !^! ) ) ) !^! 

% a'na'n] ax'd'vL SofDk; - :gfts _  ) *) ) !)% !*% 

 

यस नगरपालिकामा तीन वटा स्नातक तथा स्नातकोिर तहका क्याम्पसहरु सञ्चािन छन ्। यसमा लवलभन्न 

फ्याकल्टीमा कटरव २२ सयको हाराहारीमा लवद्याथीहरु ऄध्ययनरत रहकेो देलखन्छ । यसरी हदेाय घोडाघोडी 

नगरपालिका ईच्च लशिा ऄध्ययन गन ेलवद्याथीहरुका िालग समेत महत्वपुणय रहकेो देलखन्छ ।  
 

gu/df ;~rfngdf ljBfnodf sfo{/t lzIfs ;+Vof ljj/0f २०७८ 

qm=;+= tx 

   
b/jGbL ;+Vof  

:yfoL  /fxt  

gu/kflnsf 

cg'bfg  

ljBfno 

lghL;|f]t  hDdf  

1 jfnljsf; lzIfs    73 
0 0 

73 

2 ljBfno sd{rf/L    56 
0 0 

56 

3 ljBfno k|zf;g tyf n]vf sd{rf/L    1७ 
0 0 

1७ 

4 k|fylds tx - !b]vL %_ 75 118 
4 64 

261 

5 cfwf/e"t tx - !b]vL * _  20 51 
४४ 67 १८२ 

6 dfWolds tx - ( b]vL !) _ 10 30   १7 30 ८7 

7 dfWolds tx - !! b]vL !@ _   21 
0 0 

21 

  hDdf  105 36६ ६५ 161 
697 

 

 

यस नगरपालिकामा १०५ जना थथायी दरवन्दी, ३६६ वािलवकास सलहत राहत ऄनुदानमा काययरत लशिक 

कोटा, कटरव ६५ जना लशिकका िालग नगरपालिकावाट लवद्याियिाइ ऄनुदान प्रदान गटरएको छ भन े

कटरव १६१  जना लशिक लवद्यािय तहवाट लनजीस्रोतमा लशिक व्यवथथापन गटरएको छ । ऄपयायप्त लशिक 

दरवन्दीका कारण लवद्यािय लशिािाइ लनशुःल्क बनाईन सदकएको छैन ्तर पलन प्रत्येक अर्षथक वषय कटरव 

१ करोड ७० िाख को हाराहाटरमा लवद्यािय श्रोतका लशिकहरुिाइ व्यवथथापन गनयका िालग 

नगरपालिकावाट अर्षथक सहयोग लवद्याियिाइ प्रदान गरेको ऄवथथा रहकेो छ । 
 

 

 

प्रालवलधक लशिामा ऄध्यापन गराईन ेलशिक लववरण २०७८ 

qm=;+= ljBfnosf] gfd  lzIfs ljj/0f  

! kxndfgl;+x d]df]l/on dflj cfDjf;f  -s[lif k|fljlws, 

s[lif h]l6P / kz' h]l6P  _  

-^ / ^ ul/ !@ hgf _  

@ bz/y dflj ;f8]kfgL -l;len ;j OlGhlgo/ _  # 

# sflnsf dflj vNnfv]t - s[lif h]l6P  # 
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gu/kflnsfsf] lzIfs ljBfyL{ cg'kft  ljBfno ljBfyL{ cg'kft  

qm=;+= tx 

ljBfyL{ 

;+Vof 

lzIfs 

;+Vof  

ljBfno 

;+Vof 

lzIfs 

ljBfyL{ 

cgkft 

ljBfno ljBfyL{ 

cg'kft 

1 jfnljsf;  १८७२ 73 ७३ १:२५ १:२५ 

2 k|fylds tx - !b]vL %_ ८३५६ 19३ ४७ १:४३ १:१७७ 

3 cfwf/e"t tx - ६ b]vL * _  ६२६५ 71 ३९ १:८८ १:१६० 

4 dfWolds tx - ( b]vL !) _ ३७६७ 44 १८ १:८५ १:२०९ 

5 dfWolds tx - !! b]vL !@ _ १८९६ २१ ८ १:९० १:९० 

6 hDdf  २२१५६ ४०२ ५१    

 

यस यस नगरपालिकाको वािलवकास तहमा कटरव १९०० लवद्याथीहरु ऄध्ययनरत छन् प्राथलमक तहमा कटरव 

९ हजार, लनम्नमाध्यलमक तहमा ६५०० तथा माध्यलमक तहमा कटरव ३८०० तथा किा ११ र १२ मा 

कटरव १९०० लवद्याथीहरू ऄध्ययनरत रहकेो पाआन्छ । प्राथलमक तहमा लशिक लवद्याथी ऄनपुात समदरुीमा 

रहकेो छ भने लनम्न माध्यलमक तथा माध्यलमक तहमा ऄलमल्दो ऄवथथाको छ । यसरी हदेाय मालथल्िो तहमा 

ऄझ ैपलन लशिक दरवन्दी अवश्यक देलखन्छ भने कटरव १ वटा लवद्याियको एईटा तहमा १२५।१३० को 

हाराहारीमा  यसको ऄथय ऄझ ैलवद्याियहरु लमिान गनुयपने ऄवथथा देखाईछ ।  

  

२.४ भौलतक तथा पवूायधारको ऄवथथा   

यस नगरपालिकाि ेहाि सम्म कायायन्वयन गरेका लबलबध गलतलवधीहरू 

अ.व. २०७५।०७६ को लशिा िेत्रको  मुख्य मुख्य काययिम तथा बजटे 

१. लवद्यािय भवन ( २ कोिे )  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ गंगरी अ.लव. बगुलिया १६,००,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ रालिय मा.लव. देवकलिया १६,००,०००।- शशतय ऄनुदान 

3 सरथवती अ लव वसन्ता  १६,००,०००।- शशतय ऄनुदान 
 

२.शौचािय  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ सीताकुण्ड मा.लव.गणेशपरु ७,००,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ बािज्योती अ.लव. जरही ७,००,०००।-       " 

३ जनप्रगलतलशि अ.लव. डोडापारी ७,००,०००।-       " 

 

 

 

३ अआ सी टट  
 

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ सीताकुण्ड मा.लव. गणेशपरु ६,५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ दरख मा.लव. हटरनगर ६,५०,०००।-       " 

३ मालिका अ.लव. थुम्की  ३,००,०००।- लनशतय ऄनुदान 

४ बडातडो अ.लव. बछुटरया  ३,००,०००।-       " 

५ मेिघट्टी मा.लव. जनकपुर ३,००,०००।-       " 

६ जनज्योती अ.लव. लसम्थरी  ३,००,०००।-       " 

७ रालिय िालिगुँरास प्रा.लव. गैडाखेडा ३,००,०००।-       " 

८ जनता अ.लव. सरैया  ३,००,०००।-       " 

९ कण्िेश्वर अ.लव. दकर्षतपुर ३,००,०००।-       " 
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१० ऄमर शलहद थमृलत अ.लव. ििैया ३,००,०००।-       " 

११ सरथवती अ.लव. लनम्दी ३,००,०००।-       " 

१२ अदशय प्रा.लव. भिौवा ३,००,०००।-       " 

 

४. लवज्ञान प्रयोगशािा  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ मेिघट्टी मा.लव. ददपनगर ६,५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ जनकल्याण मा.लव. थेवै ६,५०,०००।-       " 

 

५. पुथतकािय  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ लवराट सनातन धमय सथकृत मा.लव. ६,५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ छलड मा.लव.बेिार ६,५०,०००।-       " 

३ रालिय मा.लव. देवकलिया ६,५०,०००।-       " 

 

६.ऄंगेजी, गलणत तथा लवज्ञान सामग्री सहयोग  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ कालिका मा.लव. खल्िाखेत  ५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ जनज्योती अ.लव. लसम्थरी  ५०,०००।-       " 

३ रालिय मा.लव. नकफोडुवा ५०,०००।-       " 

 

७.नमुना लवद्यािय सहयोग काययिम  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ श्री रालिय मा.लव. रामपुर १०,००,०००।- लनशतय ऄनुदान 

२ श्री कालन्त मा.लव. पहिमानपुर १०,००,०००।-       " 

३ श्री रालिय मा.लव.सुखड १०,००,०००।-       " 

४ श्री रालिय मा.लव.तारानगर १०,००,०००।-       " 

५ श्री कलपिमुलन अ.लव. िक्ष्मीपुर ५,००,०००।-       " 

६ श्री चौड्याि अ.लव. लशरानगर ५,००,०००।-       " 

७ श्री मोहन्याि अ.लव. नारायणपुर ५,००,०००।-       " 

८ श्री घोडाघोडी अ.लव. सुन्दरपुर ५,००,०००।-       " 

९ श्री जनलप्रय अ.लव. फारम ख ५,००,०००।-       " 

१० श्री सरथवती अ.लव. बसन्ता ५,००,०००।-       " 

११ श्री बािकल्याण अ.लव. करैचा ५,००,०००।-       " 

१२ श्री भैरब अ.लव. ििौवा  ५,००,०००।-       " 

१३ श्री रालिय जनता अ.लव. फारम  ५,००,०००।-       " 

१४ श्री बािलवकास अ.लव. अमखोआया  ५,००,०००।-       " 

१५ श्री जनता अ.लव. तप्पा ५,००,०००।-       " 

१६ श्री रालिय मा.लव नकफोडुवा ५,००,०००।-       " 
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अ.व. २०७६।०७७ को लशिा िेत्रको  काययिम तथा बजटे 

१. लवद्यािय भवन - २ कोिे )  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ सीताकुण्ड मा.लव. गणेशपरु १८,००,०००।- शशतय /समालनकरण 

ऄनुदान 

२ दरख मा.लव. हटरनगर १८,००,०००।-       " 

३ रालिय मा.लव. तारानगर  १८,००,०००।-       " 

४ बािज्योती अ.लव. जरही  १८,००,०००।-       " 

५ रालिय मा.लव. नकफोडुवा  १८,००,०००।-       " 

६ पहिमानससह मेमोटरयि मा.लव. अम्बासा १८,००,०००।-       " 

७ बािलबकास अ.लव. अमखोआया १८,००,०००।-       " 

 

२.शौचािय  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ रालिय मा.लव. देवकलिया ७,००,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ सरथवती अ.लव. बसन्ता ७,००,०००।-       " 

३ कालिका माध्यालमक लवद्यािय खल्िाखेत ७,००,०००।-       " 

 

३ अआ सी टट  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ छलड मा.लव. बेिार ६,५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ रालिय मा.लव. देवकलिया ६,५०,०००।-     "  

३ सरथवती अ.लव. लनम्दी ६,५०,०००।-     "  

४ मोहन्याि अ.लव. नारायणपुर ६,५०,०००।-     "  

५ जनता अ.लव. तप्पा ६,५०,०००।-     "  

६ जनता अ.लव. सरैया ६,५०,०००।-     "  

७ मेिघट्टी मा.लव. ददपनगर ३,००,०००।- लनशतय ऄनुदान 

८ जनज्योती अ.लव. लसम्थरी  ३,००,०००।-     "  

९ घोडाघोडी अ.लव. सुन्दरपुर ३,००,०००।-     " 

१० भैरब अ.लव. ििौवा  ३,००,०००।-     " 

११ कालिका अ.लव. लशतिपुर ३,००,०००।-     " 

 

४. लवज्ञान प्रयोगशािा  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ रालिय मा.लव. रामपुर ६,५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

 

५.ऄंगेजी, गलणत तथा लवज्ञान सामग्री सहयोग  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ बािज्योलत अ.लव. जरही ५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ बािकल्याण अ.लव. करैचा ५०,०००।-     " 

३ रालिय जनता अ.लव. फारम क ५०,०००।-     " 

४ चौड्याि अ.लव. लशरानगर ५०,०००।-     " 

५ जनलप्रय अ.लव. फारम ख ५०,०००।-     " 

 

६ लशिक व्यवथथापन ऄनुदान  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ गंगरी अ.लव. बगुलिया  ६,४०,०००।- लनशतय ऄनुदान 

२ घोडाघोडी अ.लव. सुन्दरपुर १,५०,०००।-     " 
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३ जनता अ.लव. सरैया १,५०,०००।-     " 

४ मेिघट्टी अ.लव. जनकपुर १,००,०००।-     " 

५ जनज्योती अ.लव. लसम्थरी १,००,०००।-     " 

६ जनता अ.लव. तप्पा १,००,०००।-     " 

७ ऄमर शलहद थमृलत अ.लव. ििैया १,००,०००।-     " 

८ बािलवकास अ.लव. अमखोआया  १,००,०००।-     " 

९ रालिय जनता अ.लव. फारम क १,००,०००।-     " 

१० चौड्याि अ.लव. लशरानगर १,००,०००।-     " 

११ कण्िेश्वर अ.लव. दकर्षतपुर १,००,०००।-     " 

१२ बािकल्याण अ.लव. करैचा १,००,०००।-     " 

१३ जनलप्रय अ.लव. फारम ख १,००,०००।-     " 

१४ सरथवती अ.लव.बसन्ता १,००,०००।-     " 

१५ बडातडो अ.लव. बछुटरया १,००,०००।-     " 

१६ बािज्योती अ.लव. जरही १,००,०००।-     " 

१७ अदशय प्रा.लव. भिौवा  ६०,०००।-     " 

१८ मोहन्याि प्रा.लव. गोदनी ६०,०००।-     " 

१९ रालिय िालिगुँरास प्रा.लव.गडैाखेडा १,००,०००।-     " 

२० नवप्रभात प्रा.लव. माघी ६०,०००।-     " 

२१ मालिका प्रा.लव. थुम्की  १,००,०००।-     " 

 

७.लवद्यािय घेरवार  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ कालिका अ.लव. लसङ्रुवा  ३,००,०००।- लनशतय ऄनुदान 

२ गंगरी अ.लव. बगुलिया ३,००,०००।-     " 

३ मेिघट्टी अ.लव. जनकपुर ३,००,०००।-     " 

४ जनता अ.लव. सरैया  ३,००,०००।-     " 

५ बािकल्याण अ.लव. करैचा ३,००,०००।-     " 

६ बाि प्रा.लव. खोपा  ३,००,०००।-     " 

७ मोहन्याि अ.लव. गोदनी  ३,००,०००।-     " 

८ ऄमर शलहद थमृलत अ.लव. ििौया  ३,००,०००।-     " 

९ जनकल्याण मा.लव. थेवै  ३,००,०००।-     " 

१० मोहनी अ.लव. लतिकनगर ६,००,०००।-     " 

 

 

८. खानेपानी व्यवथथापन  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ अदशय प्रा.लव.भिौवा २,००,०००।- लनशतय ऄनुदान 

२ मेिघट्टी मा.लव. ददपनगर  १,००,०००।-     " 

३ सीताकुण्ड मा.लव. गणेशपरु १,००,०००।-     " 

४ चौड्याि अ.लव. लशरानगर  १,००,०००।-     " 

५ रालिय िालिगुँरास प्रा.लव. गैडाखेडा १,००,०००।-     " 

६ जनज्योती अ.लव. लसम्थरी  १,००,०००।-     " 

७ जनकल्याण मा.लव. थेवै  १,००,०००।-     " 

८ मेिघट्टी मा.लव. जनकपुर १,००,०००।-     " 

९ रालिय मा.लव. नकफोडुवा १,००,०००।-     " 
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९.लवद्यािय/खेिमैदान लनमायण 

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ मेिघट्टी मा.लव. ददपनगर ३,००,०००।- लनशतय ऄनुदान 

२ मोहनी अ.लव. लतिकनगर २,००,०००।-     " 

३ कण्िेश्वर अ.लव. दकर्षतपुर १,००,०००।-     " 

४ बडातडो अ.लव. बछुटरया  १,००,०००।-     " 

५ नवप्रभात प्रा.लव. माघी  १,००,०००।-     " 

६ सनातन धमय सथकृलत बेद लवद्याश्रम १,००,०००।-     " 

७ कलपिमुनी अ.लव. िक्ष्मीपुर १,००,०००।-     " 

८ मालिका प्रा.लव. थुम्की १,००,०००।-     " 

 
 

अ.व. २०७७।०७८ को लशिा िेत्रको  काययिम तथा बजटे 
 

१. लवद्यािय भवन - २ कोिे )  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ श्री जनलप्रय अ.लव. फारम 

ख 

१८,००,००० ।- रािपलत शैलिक सुधार काययिम 

२ श्री रालिय मा.लव. सुखड १८,००,००० ।- रािपलत शैलिक सुधार काययिम 

३ श्री छलड मा.लव.वेिार  १८,००,००० ।- रािपलत शैलिक सुधार काययिम 

४ श्री रालिय 

मा.लव.देवकलिया 

१८,००,००० ।- रािपलत शैलिक सुधार काययिम 

५ श्री बािज्योती अ.लव.जरही १३,००,००० ।- लनशतय ऄनुदान -दइु कोिे भवनको 

तिा थप) 

 

२. लवद्यािय भवन - ४ कोिे ) 

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ दरख मा.लव. हटरनगर ३६,००,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ मेिघट्टी मा.लव. 

ददपनगर 

३६,००,०००।-      " 

 

३.शौचािय  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ जनलप्रय अ.लव. फारम ख ७,००,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ रालिय मा.लव. सुखड ७,००,०००।-      " 

३ मोहन्याि अ.लव. नारायणपुर ७,००,०००।-      " 

४ सुयोदय बािलवकास केन्र २,००,०००।- लनशतय ऄनुदान 

५ दरख मा.लव.हटरनगर ७,००,०००।- रािपलत शैलिक सुधार काययिम 
 

 

४अआ सी टट  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ लवराट सनातन धमयसंथकृलत 

मा.लव.घोडाघोडी 

६,५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ रालिय मा.लव. सुखड ६,५०,०००।-      " 

३ जनलप्रय अ.लव. फारम ख ६,५०,०००।- रािपलत शैलिक सुधार काययिम 
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अआ सी टट सामग्री सहयोग 

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ मोहन्याि अ.लव. गोदनी २,००,०००।- लनशतय ऄनुदान 

२ नवप्रभात प्रा.लव. माघी  २,००,०००।-     " 

३ रालिय िालिगुँरास प्रा.लव. गैडाखेडा २,००,०००।-     " 

४ जनप्रगलतलशि प्रा.लव.डुडापारी २,००,०००।-     " 

५ मालिका प्रा.लव.थुम्की २,००,०००।-     " 

६ बािकल्याण अ.लव.करैचा २,००,०००।-     " 

 

५. लवज्ञान प्रयोगशािा 

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ कालन्तराज्यिक्ष्मी मा.लव. पहिमानपुर ६,५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ सीताकुण्ड मा.लव. गणेशपरु ६,५०,०००।-       " 

 

६. पुथतकािय  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ कालिका मा.लव. खल्िाखेत ६,५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ रालिय मा.लव.तारानगर ६,५०,०००।-       " 

३ पहिमानससह मेमोटरयि मा.लव.अम्बासा ६,५०,०००।-       " 

 

७.ऄंगेजी, गलणत तथा लवज्ञान सामग्री सहयोग  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१. जनता अ.लव. तप्पा  ५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ कण्िेश्वर अ.लव. दकर्षतपुर  ५०,०००।-       " 

३ सरथवती अ.लव. बसन्ता ५०,०००।-       " 

४ समैजी अ.लव. जुरपानी  ५०,०००।-       " 

५ बािलवकास अ.लव. अमखोआया ५०,०००।-       " 

 

८ लशिक व्यवथथापन ऄनुदान 

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ रालिय िािीगुँरास प्रा.लव. गैडाखेडा ४,७८,९८०।- लनशतय ऄनुदान 

२ नवप्रभात प्रा.लव.माघी  १,५९,६६०।-       " 

३ चौड्याि अ.लव. लशरानगर ५,०७,६००।-       " 

४ गंगरी अ.लव. बगुलिया ८,४६,०००।-       " 

५ मेिघट्टी अ.लव. जनकपुर ५,०७,६००।-       " 

६ घोडाघोडी अ.लव. भािुफाटा ३,३८,४००।-       " 

७ जनज्योती अ.लव. लसम्थरी ३,३८,४००।-       " 

८ जनता अधारभूत लवद्यािय सरैया ३,३८,४००।-       " 

९ जनलप्रय अ.लव. फारम ख ३,३८,४००।-       " 

१० बडातडो अ.लव. बछुटरया ३,३८,४००।-       " 

११ सरथवती अ.लव. बसन्ता ५,०७,६००।-       " 

१२ बािकल्याण अ.लव. करैचा  ३,३८,४००।-       " 

१३ कण्िेश्वर अ.लव. दकर्षतपुर ३,३८,४००।-       " 

१४ बािज्योती अ.लव. जरही  ५,०७,६००।-       " 

१५ रालिय जनता अ.लव. फारम क ३,३८,४००।-       " 

१६ बािलवकास अ.लव. अमखोआया  ३,३८,४००।-       " 

१७ ऄमर शलहद थमृलत अ.लव. ििौया  ३,३८,४००।-       " 

१८ जनता अ.लव. तप्पा ३,३८,४००।-       " 
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१९ लवराट सनातन धमय सथकृत मा.लव. 

घोडाघोडी  

४,३१,८८०।- शशतय ऄनुदान  

२० जनज्योती मा.लव. सुन्दरपरु ६४७८२०।-       " 

२१ छलड मा.लव. बेिार ६४७८२०।-       " 

२२ सीताकुण्ड मा.लव. गणेशपरु २,१५,९४०।-       " 

२३ रालिय मा.लव रामपुर ६,४७,८२०।-       " 

२४ रालिय मा.लव. देवकलिया ६,४७,८२०।-       " 

२५ दरख मा.लव. हटरनगर २,१५,९४०।-       " 

२६ मेिघट्टी मा.लव. ददपनगर ४,३१,८८०।-       " 

२७ सरथवती मा.लव. लशखरझािा ४,३१,८८०।-       " 

२८ कालिका मा.लव. खल्िाखेत ६,४७,८२०।-       " 

२९ कालन्तराज्यिक्ष्मी मा.लव. पहिमानपुर २,१५,९४०।-       " 

३० जनकल्याण मा.लव. थेवै  ६,४७,८२०।-       " 

३१ पहिमानससह मेमोटरयि 

मा.लव.अम्बासा 

२,१५,९४०।-       " 

 

९.लवद्यािय घेरवार 

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ ऄनुग्रह प्रा.लव. अम्फाटा ३,००,०००।- लनशतय ऄनुदान 

२ रालिय मा.लव. देवकलिया ३,००,०००।-      " 

३ चौड्याि अ.लव. लशरानगर ३,००,०००।-      " 

४ समैजी अ.लव. जुरपानी  ३,००,०००।-      " 

५ ऄमर शलहद थमृलत अ.लव. ििैया ३,००,०००।-      " 

६ जनता अ.लव. तप्पा ३,००,०००।-      " 

७ सरथवती अ.लव.लनम्दी ३,००,०००।-      " 

८ कालिका अ.लव. लसङ्रुवा  ३,००,०००।-      " 

९ मोहनी अ.लव. लतिकनगर ३,००,०००।-      " 

१० बडातडो अ.लव. बछुटरया ३,००,०००।-      " 

११ मेिघट्टी मा.लव. जनकपुर ३,००,०००।-      " 

१२ मेिघट्टी मा.लव.ददपनगर ३,००,०००।-      " 

१३ पचघरा प्रा.लव. रालजपुर १,००,०००।-      " 

 

१०.नमुना लवद्यािय सहयोग काययिम 
    

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ श्री रालिय मा.लव. रामपुर २,००,०००।- लनशतय ऄनुदान 

२ श्री कालन्त मा.लव. पहिमानपुर २,००,०००।-      " 

३ श्री रालिय मा.लव.सुखड २,००,०००।-      " 

४ श्री रालिय मा.लव.तारानगर २,००,०००।-      " 

५ श्री कलपिमुलन अ.लव. िक्ष्मीपुर १,५०,०००।-      " 

६ श्री चौड्याि अ.लव. लशरानगर १,५०,०००।-      " 

७ श्री मोहन्याि अ.लव. नारायणपुर १,५०,०००।-      " 

८ श्री घोडाघोडी अ.लव. सुन्दरपुर १,५०,०००।-      " 

९ श्री जनलप्रय अ.लव. फारम ख १,५०,०००।-      " 

१० श्री सरथवती अ.लव. बसन्ता १,५०,०००।-      " 

११ श्री बािकल्याण अ.लव. करैचा १,५०,०००।-      " 

१२ श्री भैरब अ.लव. ििौवा  १,५०,०००।-      " 

१३ श्री रालिय जनता अ.लव. फारम  १,५०,०००।-      " 
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१४ श्री बािलवकास अ.लव. अमखोआया  १,५०,०००।-      " 

१५ श्री जनता अ.लव. तप्पा १,५०,०००।-      " 

 

११. िूिा लवद्यािय लवकास काययिम 

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ श्री दरख मा.लव. हटरनगर  ७,२५,०००।- लनशतय ऄनुदान 

२ श्री रालिय मा.लव. सुखड ७,२५,०००।-       " 

३ श्री रालिय मा.लव. तारानगर ७,२५,०००।-       " 

४ श्री सीताकुण्ड मा.लव. गणशेपुर ७,२५,०००।-       " 

 

१२.लवद्यािय/खेिमैदान लनमार्ण््यााााममयत) 

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ जनता अ.लव. सरैया  १,५०,०००।-  

२ कालिका मा.लव. खल्िाखेत १,५०,०००।-  

३ जनज्योती अ.लव. लसम्तरी  १,००,०००।-  

४ मोहन्याि अ.लव. नारायणपुर १,००,०००।-  

५ मेिघट्टी मा.लव. ददपनगर ५०,०००।-  

 

 

 

 

१३.लशिामा नलवनतम प्रलवलध 

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ दरख मा.लव. हटरनगर ६,५०,०००।- रािपलत शैलिक सुधार 

काययिम 

२ मोहन्याि अ.लव. नारायणपुर ६,५०,०००।- रािपलत शैलिक सुधार 

काययिम 

३ घोडाघोडी अ.लव. सुन्दरपुर ६,५०,०००।- रािपलत शैलिक सुधार 

काययिम 
 

१४ लसकाआ सामग्री ऄलभवृलि 

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ मोहन्याि अ.लव. नारायणपुर ६,५०,०००।- रािपलत शैलिक सुधार काययिम 
 

१५. ऄन्य - िमता लवकास तालिम तथा काययिमहरु ) 

ि.स.ं  काययिमको  नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ नमुना लवद्यािय  52000000। शशतय ऄनुदान 

२ लवशेष लवद्यािय 35000000। शशतय ऄनुदान 

३ लवद्यािय भवन प्रवलिकरण 4५०००००। शशतय ऄनुदान - रा मा लव 

सुखड, रा मा लव रामपुर र रा 

मा लव नकफोड्वा ( 

प्रलतलवद्यािय १५०००००) 

४ तरायइ मधेश समृलि काययिम ६००००००। लनशतय ऄनुदान - जनज्योलत मा 

लव सुन्दरपुर  
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अ.व. २०७८।०७९ को लशिा िेत्रको  काययिम तथा बजटे 

१. लवद्यािय भवन - २ कोिे )  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ श्री विराट सनातन धमष 

सँस्कित मावि घोडाघोडी  

१८,००,००० ।- रािपलत शैलिक सुधार काययिम 

२ श्री रावरि य मा.वि. रामपनर  १८,००,००० ।- रािपलत शैलिक सुधार काययिम 

३ श्री माविका  प्रा वि थनम्की  १८,००,००० ।- रािपलत शैलिक सुधार काययिम 

४ श्री बडातडो आ  १८,००,००० ।- रािपलत शैलिक सुधार काययिम 

 

२. लवद्यािय भवन - ४ कोिे ) 

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत 

रकम  

कैदफयत  

१ श्री रावरि य 

मा.वि.तारानगर  

३६,००,०००।- रािपलत शैलिक सुधार काययिम 

 

३ अआ सी टट  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ पहिमानवसह मेमोररयि मा वि आम्वासा  ६,५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ कास्कि राज्यिक्ष्मी मा वि पहिमानपनर  ६,५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

३ िािज्योवत आ वि जरही  ६,५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

४ मेिघट्टी मा वि वदपनगर   ६,५०,०००।- रािपलत शैलिक सुधार काययिम 

५ जनज्योवत मा वि सनन्दरपनर   ६,५०,०००।- रािपलत शैलिक सुधार काययिम 

६ जनकल्याण मा वि थेिै   ६,५०,०००।- रािपलत शैलिक सुधार काययिम 

७ सीताकन ण्ड मा वि गणेिपनर  ६,५०,०००।- रािपलत शैलिक सुधार काययिम 
 

 

४. लवज्ञान प्रयोगशािा 

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ काविका मा वि खल्लाखेत  ६,५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ रावरि य मा.वि. देउकविया  ६,५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

३ दरख मा वि हररनगर  ६,५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

४ रावरि य मा.वि. तारानगर  ६,५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

 

५   लशिक व्यवथथापन ऄनुदान 

माध्यवमक तह  

l;=g+= ljBfnosf] gfd / 7]ufgf  /sd  

1 >L hgHof]lt df=lj=;"Gb/k"/ 863760 

2 >L %*L df=lj=j]nf/ 863760 

3 >L /f=df=lj=/fdk"/ 1295640 

4 >L /f=df=lj=b]jslnof 863760 

५ >L lj=;=wd{ ;+# df=lj=b/v 431880 

६ >L ;/:jtL df=lj=/fdlzv/emfnf 431880 

७ >L sflnsf df=lj=vNnfv]]t 1295640 

८ जनकल्याण माध्यवमक विद्यािय, थेिे 863760 

9 रारि ीय माध्यवमक विद्यािय, नकफोडनिा 431880 

  hDdf 7341960 
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आधारभूत तह  

l;=g+= ljBfnosf] gfd / 7]ufgf  /sd  

१ >L hglk|o cfwf/e"t kmf/fd v 585000 

२ >L jfnsNof)f cfwf/e"t s/}+rf 390000 

३ >L jfnHof]tL cfwf/e"t h/xL 585000 

४ >L s)&]Zj/ cfwf/e"t s[ltk"/ 390000 

५ >L uu/L cfwf/e"t ju"lnof 780000 

६ >L rf}*ofn cfwf/e"t l;/fgu/ 390000 

७ >L e}/j cfwf/e"t n&f}jf 195000 

८ >L /f=hgtf cfwf/e"t kmf/fd s 585000 

९ >L #f]*f#f]*L cfwf/e"t ;'Gb/k'/ 390000 

१० >L hgtf cfwf/e"t ;/}of 585000 

११ >L ;/:jtL cfwf/e"t j;Gtf 585000 

१२ >L j*ft*f] cfwf/e"t j%"l/of 390000 

१३ >L hgHof]tL cfwf/e"t l;dt/L 585000 

१४ >L d]n#§L df=lj=hgsk"/ 585000 

१५ >L gjk|eft k|f=lj=df#L 195000 

१६ >L /f=nfnLu"/f; k|f=la=u}*fv*f 390000 

१७ आदिष प्राथवमक विद्यािय, भिौिा 195000 

१८ अमरसहीद सृ्मवत आधारभूत विद्यािय, िठैया 585000 

१९ जनता आधारभूत विद्यािय, तप्पा 585000 

२० बािविकास आधारभूत विद्यािय, आमखोया 585000 

  hDdf 9555000 
 

 

 
 

 

६. ऄन्य -  काययिमहरु ) 

ि.स.ं  काययिमको  नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ नमुना लवद्यािय    

दिरथ मा वि साडेपानी  

७००००००॰ शशतय ऄनुदान 

२ लवशेष लवद्यािय  

रावरय  मा वि सनखड  

५००००००। शशतय ऄनुदान 

३ ठूिा विद्यािय विकास 

कायषक्रम    

कास्कि राज्यिक्ष्मी मावि 

पहिमानपनर  

२००००००। वनितष अननदान  
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२.५ लवद्यािय लशिाका शलैिक सचुकहरु:  

यस नगरपालिकाको थथापना पिात संलघय लशिा ऐन तथा लनयमाविी तयार नभएकोि ेअफै 

लवद्यािय तहको लशिािाइ थप व्यवलथथत र प्रभावकारी बनाईनका िालग नगर विक्षा ऐन र  

अधारभूत तथा माध्यलमक लशिा काययलवलध तयार गटर कायायन्वयनमा ल्याएको छ । नगर लशिा 

प्रोफायि लनमायण तथा लवद्यािियको नक्सांकन गटर लवद्यािय समायोजन तथा व्यवथथापन काययको 

थािनी गटरएको छ । ६ वटा सामुदालयक लवद्यािय मजय तथा ७ वटा लवद्याियको तह घटायइ 

सञ्चािन गने लनणयय भएको तर पलछ ऄदाितिे तत्काि सो लनणयय कायायन्वयन नगयन अदशे 

ददएकोिे सो लनणयय धेरै मात्रामा कायायन्वयन भएको छ । सामुदालयक लवद्याियको व्यवथथापन पि 

न ैचुनौलत दलेखएको छ । लवगतमा अवश्यकता र औलचत्यलहन िाईँमा ददएका लवद्यािय ऄनुमलत 

ऄलहिेको लवद्यािय लशिाका ऄलभशाप भएका छन् । लवद्याियहरुको ईलचत व्यवथथापन लवना 

गुणथतर वृलि गनय सदकन ेऄवथथा छैन । यस नगरपादकािे नगर लशिा योजना लनमायणको काम 

ऄलन्तम चरणमा पुयायएको छ । नगर काययपालिकावाट थवीकृत हन मात्र वाकी छ । सब ै

लवद्याियहरुि े लवद्यािय सुधार योजना लनमायण गटर कायायन्वयन गटररहकेो ऄवथथा छ । यस 

नगरपालिका लथथत सामुदालयक लवद्याियको भौलतक लनमायण तफय केही काययिम बाहके कुनैपलन 

खािको वेरुजु रहकेो ऄवथथा छैन । भौलतक लनमायणका कामहरु कोरोना महामारीको कारणि े

िकडाईन भएकोिे समयमै सम्पन्न हन नसकेकोि ेलवद्याियको खातामा पेश्की ईपिव्ध गराएको र 

सोही रकम मात्र पेश्की वेरुजु दलेखएको छ । लवगतका वषयको पेश्की वेरुजु सम्पटरिण भै सकेको 

ऄवथथा छ । यस नगरपालिकाका केही लवद्याियहरुमा ऄंगे्रजी माध्ययमवाट लशिण लसकाआ कायय भै 

रहकेा छन् । वतयमान पाठ्यिमका कारण प्राथलमक तहमा सबैि े नेपािी माध्ययमवाट लशिण 

लसकाइ दियाकिाप सञ्चािन गनुयपरेको ऄवथथा छ । लवद्याियको व्यवथथापदकय िेत्रमा यस 

नगरपालिकाि ेअफनो स्रोतवाट पलन िगानी गरेको छ । यसको प्रलतफि राम्रो दलेखएको छ । यस ै

शैलिक सत्रवाट किा ८ सम्म ऄलनवायय र लनःशुल्क लशिा पुणयरुपमा कायायन्वयन हन ेगटर योजना 

कायायन्वयन भै रहकेो छ । सब ैसामुदालयक लवद्याियिे लवद्यािय थतरीय एदककृत शैलिक सुचना 

व्यवथथापन सूचना प्रणािीको प्रभावकारी कायायन्वयन गटर लवपन्न िलित छात्रवृलतको फारमहरु 

भराईन े , भरेका फारमहरु ऄपिोड गने र लवद्याथीहरुिाइ लवपन्न िलित छात्रवृलत प्राप्तीमा 

सहजीकरण गने गरेको ऄवथथा रहकेो छ । यस नगरपालिकाको शैलिक सचूकको ऄवथथा तपलसि 

बमोलजम रहकेो छ ।  

 

शलैिक सचुकको लववरण 

ि. सं. सूचकहरू यस नगरपालिकाको 

शैलिक सत्र २०७८ 

सम्म 

१ सहजै दलेखने भनाय ECD ८२ 

२ खूदभनायदर ECD ५२ 

३ किा १मा नयां भनाय प्रलतशत ECD ऄनुभव सलहत  ४५ 

४  कुि नयां भनायदर किा १ मा  १३० 

५ खूद नयां भनायदर किा १ मा ७० 

६ प्राथलमक किा १- ५ मा कुि भनायदर    GER १२५ 

७ प्राथलमक किा १ -५ मा खूद भनायदर     NER ९३।५ 

८ अवश्यक योग्यता र तालिम प्राप्त लशिकको प्रलतशत ९७।५ 

९ तालिम प्राप्त लशलिकाको प्रलतशत ९८ 

१० तालिम प्राप्त लशिकको प्रलतशत ९७ 

११ बािलवकास लशिक लशिक लवद्याथी ऄनुपात १ .६३  
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१२ प्राथलमक लशिक लशिक लवद्याथी ऄनुपात १ .५५  

१३ लनम्न माध्यलमक - अधारभूत - लशिक लवद्याथी ऄनुपात १ .९६  

१४ माध्यलमक तह ( किा ९ -१०  ) लशिक लवद्याथी ऄनुपात १ .८०  

१५ माध्यलमक तह ( किा ११-१०  ) लशिक लवद्याथी ऄनुपात १ .९४  

१६ किा दोहोयायईने दर ९ 

१७ किा १ मा १० 

१८ किा ५ मा  ८ 

१९ किा ३ मा लसकाआ ईपिलव्धको प्रलतशत ४३ 

२० किा ५ मा लसकाआ ईपिलव्धको प्रलतशत ४२. 

२१ किा ८ मा लसकाआ ईपिलव्धको प्रलतशत ४४.५ 

२२ सािरता प्रलतशत - १३-५९ वषय ईमेर समुह  ९२.५ 

२३ ईिीणदर किा  (१ -५ ) ८५ 

२४ अधारभूत तहको  किा १ -८ मा  कूि भनायदर GER ७६ 

२५ अधारभूत तहको  किा १ -८ मा  खूद भनायदर NER ६७ 

२६ कक्षा ९ र १० को  कूि भनायदर GER ५५ 

२७ कक्षा ९ र १० को    खूद भनायदर NER ४५ 

२८ लशिकको औसत ईपलथथलत ददन वार्षषक १९३ 

२९ लवद्याथीको औसत ईपलथथलत ददन वार्षषक १८५ 

३० लवद्यािय खुिेको ददन वार्षषक  २३५ 

३१ लशलिकाको प्रलतशत २१।५ 

  

 

२.६  थथानीय तहको  सगिन सरचनामा लशिा िते्रको ऄवथथा तथा जनशलिको ऄवथथा  

यस नगरपालिकाको सम्पुणय शैलिक गलतलवलधहरु कायायन्वयनका िालग नगरपालिका  ऄन्तरगत लशिा 

यूवा तथा खेिकुद शाखा रहकेो र सो शाखामा नेपाि लशिा सेवा, लशिा प्रशासन समूहका १ 

जना ईप सलचव, १ जना ऄलधकृत र १ जना सहायक थतरको कमयचारीको दरवन्दी थवीकृत 

गटरएको छ । यसरी थवीकृत दरवन्दीमा हाि सम्पुणय कमयचारीहरु पुती भै रहकेो ऄवथथा छ ।   
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पटरच्छेद–३ 

काययिम कायायन्वयनको भौलतक तथा लविीय प्रगलत 

३.१ लशिा िते्रको वजटे र खचयको ऄवथथा   

  

यस नगरपालिकाको यस अ.व.२०७८॰०७९ मा सञ्चािन गरेका काययिम र यसको वतयमान ऄवथथाका् प्रगलत 

सरोकारवािाहरुिाइ जानकारी गराईन ऄलनवायय रहेको दलेखन्छ । यस नगरपालिका लथथत सम्पुणय लवद्याियहरुमा 

कायायन्वयन गटरएका सम्पुणय दियाकिापहरुको प्रगलतको ऄवथथा  तपलसि बमोलजम रहेको छ ।  
 

ि स ं काययिमको  - खचय लशषयक ऄनुसार  लवलनयोलजत बजेट खचय भएको रकम 

१ लशिक तिव भिा - अधारभूत  ११३७००००० ११३९९९९।९९ 

२ लशिक तिव भिा - माध्यलमक ३२९००००० ३२९००००० 

३ अधारभूत तथा माध्यलमक तहमा के 

थप तिवभिा  

९३५०००० ६३९९२७६।९ 

४ लवद्यािय िेत्र लवकाश काययकमय - 

लजल्िाथतर (रािपलत शैलिक सुधार सलहत 

) 

१३८९७७००० १२२१५४२२८ 

 
 

३.२  वजटे ईपलशषयक ऄनसुार वजटे तथा खचयको ऄवथथा   
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3f]8f3f]8L gu/kflnsf  
 

gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no 

lzIff o"jf tyf v]ns'bf zfvf 

;'v8 s}nfnL, ;'b'/klZrd k|b]z g]kfn   

cf= j= @)&*.)&( sf] z;t{ cg'bfg tkm{sf] jflif{s k|ult k|ltj]bg  

qm=;==  j=l;=g+=  sfo{qmdsf] If]q   

ljlQo nIo - 

jflif{s ah]^_ ljlQo k|ult  vr{ k|ltzt 

ef}lts k|ult  

1 21111 

cfwf/e"t txsf :jLs[t 

b/jGbLsff lzIfs, /fxt 

cg'bfgsf lzIfssf nflu  

tnjeQf  

113700000 113700000 100.00 

cfwf/e"t txdf sfo{/t :yfoL, c:yfoL 

/ /fxt cg'bfgsf]6fdf sfo{/t 

lzIfsx?nfO{   tnjeQf lgsf;f 

lbOPsf]  

2 25311 

dfWolds txsf :jLs[t 

b/jGbLsf lzIs, /fxt cg'bfg 

lzIfssf nflu  tnjeQf _ 

32900000 32900000 100.00 

dfWolds  txdf sfo{/t :yfoL, 

c:yfoL, k|fljlws wf/ / /fxt 

cg'bfgsf]6fdf sfo{/t lzIfsx?nfO{  

tnjeQf lgsf;f lbOPsf]  

3 21111 

cfwf/e"t tyf dfWolds txdf 

:jLs[t b/jGbL tyf /fxt 

cg'bfgdf sfo{/t lzIfsx?sf] 

yk tnjeQf  

9350000 6399276.9 68.44 

 cfwf/e"t tyf dfWolds  txdf 

sfo{/t :yfoL, c:yfoL, k|fljlws wf/ / 

/fxt cg'bfgsf]6fdf sfo{/t 

lzIfsx?nfO{ ck'u /sd o; lzif{sjf6   

tnjeQf lgsf;f lbOPsf]  

lzIfs tnj eQf hDdf  155950000 152999277 98.11   

4 

35000801 

ljBfno  If]q ljsf; sfo{qmd - 

lhNnf :t/ _  138977000 122154248 87.90 
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21111 

k|f/lDes jfnljsf; ;xhstf{sf] 

kfl/>lds tyf   ljBfno 

sd{rf/Lx?sf Joj:yfkg cg'bfg   14463000 14463000 100.00 

k|f/lDes jfnljsf; lzIfs / ljBfno 

sd{rf/Lsf] tnjeQf lgsf;f lbOPsf]  .  

21111 

k|f/lDes jfnljsf; ;xhstf{sf] 

kfl/>lds tyf   ljBfno 

sd{rf/Lx?sf Joj:yfkg sf 

nflu yk cg'bfg   3697000 3417000 92.43 

k|f/lDes jfnljsf; lzIfs / ljBfno 

sd{rf/Lsf] ck'u /sd o; lzIfsjf6 

lgsf;f  lgsf;f lbOPsf]  .  

22522 

k|lt ljBfyL{ nfutsf cfwf/df 

lzIf)f l;sfO ;fdu|L tyf sIff 

8 sf] k/LIff Joj:yfkg  7703000 7172060 93.11 

jfnljsf; sIffdf z}lIfs ;fdu|L 

Joj:yfkfg, ljBfnodf a's sg{/ 

Joj:yfkg, lg/Gt/ ljBfyL{ 

d"Nof+sg,k|fljlws wf/ ;~rflnt 

ljBfnonfO{ k|of]ufTds cEof;sf nflu 

;DjGwLt ljBfnonfO{ cg'bfg lgsf;f 

lbOPsf] .  

25311 

;fd'bflos ljBfnosf 

ljBfyL{x?sf nflu kf=k'= cg'bfg  13774000 12396476 90.00 

sIff ! b]vL !@ ;Dd cWoog/t 

jfnjflnsfx?sf nflu ljBfnonfO{ 

kf7\ok':ts cg'bfg lgsf;f lbO{Psf] .  

25311 

;fj{hlgs ljBfnodf cWoog/t 

ljBfyL{sf nflu %fqj[lt - 

cfjf;Lo tyf u}/ cfjf;Lo _  5318000 4423600 83.18 

sIff ! B]vL * ;Dd cWoog/t 5fqf, 

blnt 5fq, ckf+u, l;dfGts[t 

;d'bfosf jfnjflnsfx?sfsf nflu 

ljBfno dfkm{t  5fqj[lt jfkmtsf] 

/sd lgsf;f lbOPsf]  

25311 

ljBfno ;~rfng Joj:yfkg 

cg''bfg - : ]̂Zg/L d;nGb_ 4157000 3758000 90.40 

ljBfnodf k|zf;lgs sfo{ ug{, 

;fdlhs kl/If0f, n]vf kl/If0f, Plss[t 

ljBfno :t/Lo z}lIfs Joj:yfkg 

;"rgf k|0ffnLsf] ;km\6jo/ Joj:yfkg 

ug]{ sfo{sf nflu ljBfnonfO{ cg'bfg 

lgsf;f lbOPsf] .  
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25311 

z}lIfs kx'Fr ;'lglZrttf 

cgf}krfl/s tyf a}}slNks lzIff 

sfo{qmd - k/Dk/fut ljBfno / 

;fIf/tf tyf lg/Gt/ lzIff 

sfo{{qmd _ 400000 400000 100.00 

;fd'bflos l;sfO{ s]Gb|sf] ;~rfng 

Joj:yfkg cg'bfg tyf j8f ;fIf/ 

3f]if0ff sfo{sf nflu ;fd'bflos l;sfO{ 

s]Gb|nfO{ /sd lgsf;f lbOPsf] .  

22529 

tf]lsPsf] ljBfyL{sf] lbjf vfhfsf 

nflu ljBfnonfO{ cg'bfg  25891000 21001275 81.11 

lbjf vfhf Joj:yfkgsf ljBfnox?nfO{  

!#%  lbgsf] nflu lbjf vfhfsf] /sd 

ljBfno dfkm{t ljBfyL{x?nfO{ lgsf;f  

lgsf;f lbOPsf] .  

31159 

ljBfno ef}lts k'jf{wf/ lgdf{)f 

cg'bfg -gd'gf ljBfno / ljz]if 

ljBfno _  12000000 12000000 100.00 

bz/y dflj ;f8]kfgLnfO{ gd'gf 

ljBfno lgdf{0fsf nflu &) nfv / 

ljz]if ljBfno lgdf{0fsf nflu  /fli6«o 

dflj ;'v8nfO{ k]ZsLsf] :j?k  of]  

/sd lgsf;f lbOPsf] .  

25311 

ljBfnodf z}lIfs u')f:t/ 

;'b[l(s/)f tyf sfo{;Dkfbgdf 

cfwfl/t k|f]T;fxg cg'bfg  8991000 4705275 52.33 

ljBfnox?df cfO l;=l6 Joj:yfkg, 

lj1fg k|of]uzfnf, ;do ;'wf/, Gogtd 

Kofs]h sfof{Gjogsf nflu ;"rgf 

ljBfnonfO{ lgsf;f lbOPsf]  .  

25311 

c+u]hL ul0ft / lj1fg 

ljifodf lzIf0f ;xof]u  

7342000 7341960 100.00 

dfWolds txdf b/jlGb gePsf / ! 

j6f dfq /fxt cg'bfg sf]6f ePsf 

ljBfnodf lzIf0f sfo{sf nflu !& j6f 

sf]6f cg'bfgsf] ?kdf ljt/0f ePsf] . 

22522 

sf]le8 !( jf6 ePsf] Iflt 

Go"lgs/0f  tyf ljBfyL{sf] 

l;sfO{ k|j4{g sfo{qmd  
700000 489990 70.00 

jfnjflnsfx?sf nflu l;sfO{ ;fdu|L 

vl/b ul/ ljt/0f ul/Psf] .  

22311 

;fd'bflos ljbfnox?df 

cWoog/t 5fqfx?sf nflu 

:ofgL6/L Kof8 Joj:Yffkg  
7161000 4669612 60.62 

O lj8 dfkm{t vl/b u/L ljBfnodf 

ljt/0f ul/Psf] .  
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31112 

/fi6klt z}lIfs ;'wf/ 

sfo{qmd - ejg lgdf{0f _  
10800000 10800000 100.00 

$ j6f @ sf]7] ejg / ! j6f $ sf]7] 

ejg lgdf{0fsf nflu ljBfnonfO{ k]ZsL 

pknJw u/fOPsf] .  

  

31112 

/fi6klt z}lIfs ;'wf/ 

sfo{qmd - cfO{ l; l6 _  
2600000 2600000 100.00 

$ j6f ljBfnodf cfO{ l; l6 ;fdu|L 

h8fg ul/Psf]  

  

27211 

ljkGg nlIft 5fqj[ltsf 

nflu 5gf]6 ePsf 

ljBfyL{x?sf nflu 5fqj[lt  

ljt/0f  13980000 12516000 89.53 

;fd'bflos ljBfnodf lgoldt ?kdf 

cWoog/t jfnjflnsfx?nfO{ sIff !), 

!! / !@ sf] jflifs /sd ljBfyL{x?sf] 

vftfdf lgsf;f lbOPsf] .  

    hDdf  294927000 275153525 93.2955   
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3f]8f3f]8L gu/kflnsf  

gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no 

lzIff o"jf tyf v]ns'bf zfvf 

;'v8 s}nfnL, ;'b'/klZrd k|b]z g]kfn   

#f]*f#f]*L gu/kflnsfsf] cf=j= 2078.079 sf]  sfo{qmd - lgzt{ tkm{sf] sfo{qmd _ sf] jflif{s  k|ult ljj/)f  

qm=;==  

sfo{qmdsf] gfd  hDdf ah]^      

- ? xhf/df_   

xfn ;Ddsf] 

hDdf vr{  

vr{ 

k|ltzt 

sfo{ k|ultsf] cj:yf  

1 

jfnljsf; lzIfs tyf ljBfno sd{rf/Lx?sf nflu tnj 

eQf - :yfgLo txsf] nfut _  
12381000 12337000 

99.64 

o; lzif{ssf] /sd jfnljsf; lzIfs / 

ljBfno sd{rf/L sf] :yfgLo txsf] nfut 

;xeflutfsf] /sddf vr{ ul/Psf] .  

2 

lzIfs b/jGbL gePsf÷sd ePsf ljBfnox?sf nflu 

z}lIfs  Joj:yfkg nflu cg'bfg  
9555000 9555000 

100.00 

cfwf/e"t txdf $* hgf lzIfs 

Joj:yfkgsf  of] lzif{ssf] /sd 

ljBfnodf lgsf;f lbOPsf] .  

3 

cfWff/e"t txsf nflu Joj:yfkg - k/LIff, kfgL ljh'nL cfbL 

_ cg'bfg  
2175000 2175000 

100.00 

cfwf/e"t txsf] k/LIff, kfgL nufotsf 

Joj:yfklso sfo{sf nflu lgsf;f 

lbOPsf] .  

4 

gu/ lzIff of]hgf  tof/L, 5kfO{ tyf ljt/0f  300000 0 

0.00 

gu/ lzIff of]hgf lgdf{0f ePsf] t/  

5kfO{ u/L ljt/0f ug{ g;lsPsf] .  

5 

:yfgLo kf7\oqmd lgdf{0f tyf cled'vLs/0f tyf 5kfO{  -

sIff $ b]vL * ;Dd _  
500000 351904 

70.38 

:yfgLo kf7\oqmd lgdf0f{ sfo{ e} 5kfO{ 

tyf lzIfsx?nfO{ cled'vLs/0f sfo{ 

ul/Psf] .  

6 

gu/ :t/Lo k/LIff ;~rfng tyf Joj:yfkg  500000 386643 

77.33 

gu/ :t/Lo k/LIff ;~rfng eO{ ;f] 

sfo{df vr{ ePsf] .  
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7 

ljifout lzIfssf] cGt/lqmof / cfO ;L l6 Ifdtf ljsf; 

tflnd  
265000 172530 

65.11 

cfO{ l; l6 / ljBfno n]vf k|0ffnLsf] 

tflnd ;~rfng ePsf] .  

8 

c;xfo jfnjflnsfx?nfO{ z}lIfs ;fdu|L ;xof]u  500000 495480 

99.10 

  @&! hgf c;xfo jfnjflnsfx?nfO{ 

emf]nf, Hofldlt jfs;, slk / 86k]g 

nufotsf z}lIfs ;fdu|L ;xof]u u/]sf] .  

9 

;fIf/ gu/kflnsf 3f]if0ff  60000 60000 

100.00 

 ;fIf/ gu/kflnsf 3f]if0ff sfo{qmdf ;f7L 

xhf/ ?k}of vr{ ePsf] .  

10 

z}lIfs cg';Gwfg    100000 100000 

100.00 

3f]8f3f]8L SofDk;nfO{ ;f] sfo{qmd 

;~rfng ug{ Ps nfv lgsf;f lbOPsf] .  

11 

lzIff xn lgdf{0f  2500000 431563 

17.26 

lzIff xnsf nflu 6]G8/ e} ;f] /sd k]ZsL 

lnO{ lgdf{0f sfo{ hf/L /x]sf] .  

12 

ljBfno txdf :sfp6 u7g, kl/rfng tyf Ifdtf ljsf;  500000 376743 

75.35 

   @* hgf :sfp6 lzIfsnfO{ ljl6;L 

tflnd ;~rfng ul/Psf] / o;} z}lIfs 

;qjf6 ljBfno txdf :sfp6 u7g sfo{ 

cuf8L a9fOg]  

13 

z}lIfs Joj:yfkg vr{  514000 361365 

70.30 

ljleGg z}lIfs ultljlw ;~rfngsf nflu 

vr{ ePsf] .  

14 /fli6o nfnLu'F/f; cfljdf vfg]kfgL - cl6hg wf/f _ lgdf{0f  150000 91608 61.07 cl6hg wf/f lgdf{0f ePsf] .  

  hDdf  30000000 26894836 89.65   
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३.३  काययिम कायायन्वयनका मखु्य समथया तथा चनुौती  

 वािलवकास केन्र संख्या एदकन भए पलन यसको पुनर्षवतरण गनय नसदकएको ।  

 ईमेर ऄनुसार वािलवकास केन्रमा भनाय गनय सदकएको छैन । यसका कारणि ेGER र NER मा 

प्रत्यि प्रभाव परेको छ ।  

 रालिय मापदण्ड ऄनुसार शैलिक सुचकहरुमा ईपिव्धी हालसि गनय नसदकएको ऄवथथा छ । 

यद्यलप लवगतको तुिनमा धेरै सुधार भएको ऄवथथा छ ।  

 लवद्यािय ईमेर समूहका केही वािवालिकहरुको पाटरवाटरक अथीक ऄवथथा कमजोर भएका 

कारणि ेपटरवारका सदथयहरु सँगै भारत जाने हनािे लवद्याथीहरुको लसकाइ गुणथतर सुधारमा 

चुनौलत देलखएको छ ।  

 लवद्याियको ऄनुमलत लवगतमा लवना नक्सांकन ददएकोिे हाि व्यवथथापनमा चुनौलत देलखएको छ 

। लवद्यािय समयोजन, नक्सांकन तथा तह लमिान नगरे सम्म लशिक तथा लवद्याथी ऄनुपात 

नलमल्ने, लवद्याियिाइ अवश्यक स्रोत व्यवथथापन गनय नसदकने  र राज्यको िगानी खेर जान े

ऄवथथा रहकेो छ ।  

 काययिम कायायन्वयनका िालग थथानीय तहमा अवश्यक स्रोत साधनको ऄभावका कारण 

प्रभावकारी रुपमा काम गनय सदकएको छैन ।  

 थथानीय तहमा राजनैलतक तथा सामालजक चेतना थतर कमजोर भएका कारण सोच ऄनुसारको 

काययिम प्रभावकारी बनाईन सदकएको छैन ।  

 नागटरकहरुमा नैलतकताको कमीिे अफूिाइ तोदकएको लजम्मेवारी पुरा गनय भन्दा पलन ऄरुको 

वारेमा कुरा काट्ने प्रवृलत बढेको र सो िे पलछल्िो लपढीमा नकारात्मक सोचाइ वृलि हन ेहनाि े

लजम्मेवारीमा रहकेा पटरभालषत नागटरकिाइ नैलतकवान बनाईन अवश्यक देलखएन्छ । 

 थथानीय जनप्रलतलनधी र कमयचारीहरु लवच समन्वयको ऄभाव देलखन्छ ।  दवैु पिि े कानुन 

बनाइ सोको आमान्दाटरतापुवयक कायायन्वयन गनुयनपन ेदेलखन्छ ।  
  

३.४ काययिम कायायन्वयनमा सधुारका ईपाय   

 वािलवकास केन्रिाइ २ वटा तहमा लवभाजन गटर सलह ईमेरका लवद्याथी भनाय गरेमा शैलिक 

सुचकमा ईल्िेलखय सुधार हन ेभएकोिे पलहिो तहिाइ लशश ुतह र दोस्रो तहिाइ प्रारलम्भक 

वािलवकास तह भलन सञ्चािन गरेमा प्रभावकारी देलखने ऄवथथा छ ।  

 लवद्याियको नक्सांकन ऄनुसार लवद्याियको प्रभावकारी व्यवथथापन गटर अवश्यक साधन स्रोतपणुय 

लवद्यािय लवकास गन ेर गुणथतरीय लशिा प्रदान गन ेवातावरण लसजयना गन े।  

 लवद्याियमा भनाय भइ ऄलभभावकसँग भारत जाने वािवालिकाहरुिाइ लवद्याियमा लनयलमत 

गराईन नगरपालिका माफय रोजगारमुिक काययिम सञ्चािन गन े।  

 नगरपालिकावाट ( शसयत र लनशतय ) कायायन्वयन हन ेकाययिम कायायनवयनका िालग शाखािाइ 

साधन स्रोत पुणय बनाईने ।  

 सबै सरोकारवािाहरुमा ईच्च नैलतकता कायम राख्नका िालग सचेतना मुिक काययिमहरु 

कायायन्वयन गन े। नैलतकता पािना नगनिेाइ कानुनी कारवाही गन ेवातावरण लसजयना गन े।  

 थथानीय जनप्रलतलनलध र कमयचारीहरु लवच समन्वयात्मक सम्वन्ध कायम गन े।  
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पटरच्छेद– ४ 

ईपिलव्ध तथा काययिम लवथतलृतकरण 

 ४.१    लशिक दरवन्दी लमिानको प्रगलत लववरण 

यस नगरपालिकामा सञ्चालित ५१ वटा सामुदालयक लवद्याियहरुमा प्राथलमक तहमा ७५ वटा 

थवीकृत दरवन्दी तथा ११८ जना राहत ऄनुदान कोटामा काययरत लशिक, लनम्न माध्यमदक तह 

( अधारभूत तह ) मा २० वटा थवीकृत दरवन्दी, ४९ राहत ऄनुदान कोटा तथा २ वटा 

सहायक प्रलशिक, माध्यलमक तह ( किा ९ र १० ) मा १० वटा थवीकृत दरवन्दी, २८ 

वटा राहत ऄनुदान कोटा तथा २ वटा प्रलशिक, ईच्च माध्यलमक तहमा ४ वटा दरवन्दी, १५ 

वटा राहत ऄनुदान कोटा र २ वटा प्रलशिक काययरत रहकेा छन ्। यस नगरपालिकािे शैलिक 

सत्र २०७६ मा लवदािय समायोजन तथा नक्साकन गरी १ पटक दरवन्दी लमिान गरेको छ । 

लशिक लवद्याथी ऄनुपात हदेाय तल्िो किामा कम भएता पलन मालथल्िो किामा लवद्याथी संख्या 

धेरै रहकेो छ । लशिा तथा मानव स्रोत लवकास केन्रवाट प्राप्त पत्रानुसार यस नगरपालिकामा 

दरवन्दी थप हन ेऄवथथा देलखन्छ ।  
 

४.२ गलणत,लवज्ञान र ऄङ्गजेी लवषयका िालग दियाकिापमा अधाटरत सामग्री (Kits) 

ऄनदुान कायायन्वयनको ऄवथथा 

यस नगरपालिकामा अधारभूत तहमा शैलिक गणुथतर कायम गनयका िालग अधारभूत तहमा 

गलणत, ऄंग्रेजी र लवज्ञान लवषयका सामग्रीहरु व्यवथथापन गनयका िालग संलघय सरकारवाट शसयत 

ऄनुदान तफय काययिम प्राप्त भएको र सोही काययिम यस नगरपालिकाि ेतपलसि बमोलजमका 

लवद्याियमा लनकासा ददइ कायायन्वयन गरेको छ ।  

ऄंगजेी, गलणत तथा लवज्ञान सामग्री सहयोग 
 

अ व २०७५।०७६   

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ कालिका मा.लव. खल्िाखेत  ५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ जनज्योती अ.लव. लसम्थरी  ५०,०००।-       " 

३ रालिय मा.लव. नकफोडुवा ५०,०००।-       " 

 

अ व २०७६।०७७   

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ बािज्योलत अ.लव. जरही ५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ बािकल्याण अ.लव. करैचा ५०,०००।-     " 

३ रालिय जनता अ.लव. फारम क ५०,०००।-     " 

४ चौड्याि अ.लव. लशरानगर ५०,०००।-     " 

५ जनलप्रय अ.लव. फारम ख ५०,०००।-     " 

 

अ व २०७७।०७८   

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१. जनता अ.लव. तप्पा  ५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ कण्िेश्वर अ.लव. दकर्षतपुर  ५०,०००।-       " 

३ सरथवती अ.लव. बसन्ता ५०,०००।-       " 

४ समैजी अ.लव. जुरपानी  ५०,०००।-       " 

५ बािलवकास अ.लव. अमखोआया ५०,०००।-       " 

 

अ व   २०७८।०७९ मा काययिम लवतरण  नभएको ।  
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४.३  ईत्कृि लसकाआ ईपिव्धी भएका लवद्याियिाआ लसकाआ सदुढृीकरणका िालग प्रोत्साहन 

ऄनदुान तथा तोदकएको सचूकाकंको अधारमा कायय सम्पादन सम्पन्न गन े

लवद्याियिाइ काययसम्पादनमा अधाटरत ऄनुदान (Performance based 

Grants) कायायन्वयनको ऄवथथा 

यस नगरपालिकामा सञ्चालित सामुदालयक लवद्याियहरुमा गुणथतर वृलि गन ेऄलभ प्रायका साथ 

यो काययिम सलघय सरकारको सहयोगमा कायायन्वयनमा रहकेो छ । यो काययिम यस 

नगरपालिकामा शैलिक गुणथतर राम्रो भएका र सुधार भै रहकेा तपलसि बमोलजमका लवद्याियमा 

लवतरण गटरएको छ ।  

अ व २०७५।०७६ 

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१. बाि प्रा लव खोपा ५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ दरख मा लव हटरनगर ५०,०००।-       " 

३ जनता अलव सरैया ५०,०००।-       " 

४ कण्िेश्वर अलव दकतीपुर ५०,०००।-       " 

५ ऄनुग्रह प्रा लव  ५०,०००।-       " 

६ मोहन्याि अलव गोदनी ५०,०००।-       " 

७ ऄमरशलहद थमृलत अलव ििैया ५०,०००।-       " 

८ पहिमानससह मालव अम्वासा ५०,०००।-       " 

९ मालिका प्रालव थुलम्क ५०,०००।-       " 

 
 
 

अ व २०७६।०७७  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१. कान्तीराज्यिक्ष्मी मा लव पहिमानपुर  २,००,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ ऄनुग्रह प्रा लव  ५०,०००।-       " 

३ कलपिमुलन प्रा लव िक्ष्मीपुर ५०,०००।-       " 

४ मोहन्याि अ लव नारायणपरु ५०,०००।-       " 

५ कालिका मा लव खल्िाखेत ५०,०००।-       " 

 

अ व २०७७।०७८  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ छडी मा लव बेिार ५०,०००।-       " 

२ कालिका मालव खल्िाखेत ५०,०००।-       " 

३ भैरव अलव ििुवा ५०,०००।-       " 

४ मालिका प्रलव थुम्की ५०,०००।-       " 

आ ि २०७८॰७९ मा कन नै पवन विद्याियमा वितरण नगरीएको ॰  

४.४  लशिक दरवन्दी तथा लशिक ऄनदुान प्राप्त नगरेकाअधारभतू सामदुालयक 

लवद्याियहरूिाइ एकमषु्ठ ऄनदुान कायायन्वयनको ऄवथथा  

यस नगरपालिकामा संलघय सरकारमा दरवन्दी नभएका लवद्याियहरु लसफाटरस गटर पिाआएको तर 

हाि सम्म कुनै पलन लवद्याियिाइ ऄनुदान प्राप्त नभएको । 
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४.५  लवद्यािय सशुासन तथा पारदर्षशतामा गटरएका प्रयासहरु   

यस नगरपालिकामा सञ्चालित लवद्याियहरुिाइ वार्षषक रुपमा ऄनुदान थवरुप लनकासा हन ेरकमको 

वारेमा लवद्याियिाइ लनकासा पत्र माफय जानकारी गराईने  गटरएको छ । लवद्याियमा भएका 

रकमको वारेमा जानकारी प्रधfनाध्यापक बैिकमा गन ेर अगामी मलहनाका सम्भालवत दियाकिाप र 

यसको कायायन्वयन प्रदियाको वारेमा समेत जानकारी गराईने गरेको छ । 

४.६ प्रारलम्भक पढाआ लसप काययिम िाग ुभएका लजल्िाका लवद्याियमा न्यनूतम प्याकेज 

कायायन्वयनको ऄवथथा  

यस नगरपालिकामा सञ्चालित सबै सामुदलयक लवद्याियहरुमा किा १ देखी ३ सम्म प्रारलम्भक किा 

पढायआ काययिम सञ्चािन भएको र सो काययिका िालग शैलिक सत्र २०७५।०७६ मा प्रलत लवद्यािय 

रु ३००० -ऄिरुपी तीन हजार ) र अ.व. २०७६।०७७, २०७७।०७८ र २०७८॰०७९ मा प्रलत 

लवद्यािय ९०००। -ऄिरुपी नौ हजार ) सो काययिम कायायन्वयनका िालग लनकासा ददआएको छ । 

यसवाट न्यूनतम प्याकेज कायायन्वयनका ५ वटा कम्पोनेन्टमा काम भएको छ । (CB- EGRA 

Test,  शैलिक सामग्री व्यवथथापन, लशिक तालिम, लशिक ऄलभभावक ऄन्तरदिया )   

  

४.७ ऄङ्ग्रजेी,गलणत लवज्ञान लवषय लशिणका िालग लशिण सहयोग ऄनदुान कायायन्वयनको 

ऄवथथा  

माध्यलमक तहमा १ वटा मात्र लशिक दरवन्दी तथा राहत ऄनुदान कोटा प्राप्त गरेका, लशिक 

दरवन्दी कोटा नभएको र धेरै लवद्याथी संख्या भइ सेक्सन खोिेर लशिक ऄभाव भएका तपलसि 

बमोलजमका लवद्याियिाइ लनम्नानुसार रकम लवद्याियमा लशिक व्यवथथापनका िालग लनकासा 

ददआएको छ ।  
 

अ व २०७५।०७६ मा प्राप्त ऄनुदान 

l;=g+= ljBfnosf] gfd / 7]ufgf  s'n hDdf lgsf;f  

1 >L hgHof]lt df=lj=;"Gb/k"/ 366000 

2 >L %*L df=lj=j]nf/ 366000 

3 >L hglk|o cfwf/e"t kmf/fd v 150000 

4 >L jfnsNof)f cfwf/e"t s/}+rf 100000 

5 >L jfnHof]tL cfwf/e"t h/xL 150000 

6 >L s)&]Zj/ cfwf/e"t s[ltk"/ 150000 

7 >L uu/L cfwf/e"t ju"lnof 150000 

8 >L /f=df=lj=/fdk"/ 366000 

9 >L /f=df=lj=b]jslnof 366000 

10 >L lj=;=wd{ ;+# df=lj=b/v 366000 

11 >L sflnsf df=lj=vNnfv]]t 366000 

12 >L /f=hgtf cfwf/e"t kmf/fd s 150000 

13 >L ;/:jtL cfwf/e"t j;Gtf 150000 

14 >L j*ft*f] cfwf/e"t j%"l/of 80000 

15 >L hgHof]tL cfwf/e"t l;dt/L 150000 
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16 >L d]n#§L df=lj=hgsk"/ 150000 

17 ऄमरसहीद थमृलत अधारभूत लवद्यािय, ििैया 150000 

18 जनकल्याण माध्यलमक लवद्यािय, थेव े 366000 

19 रािीय माध्यलमक लवद्यािय, नकफोडुवा 366000 

20 जनता अधारभूत लवद्यािय, तप्पा 150000 

21 बािलवकास अधारभूत लवद्यािय, अमखोया 150000 

  hDdf 4758000 
 

अ व २०७७।०७८ मा प्राप्त ऄनुदान 
ि.स.ं  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

1.  लवराट सनातन धमय सथकृत मा.लव. 

घोडाघोडी  

४,३१,८८०।- शशतय ऄनुदान  

2.  जनज्योती मा.लव. सुन्दरपुर ६४७८२०।-       " 

3.  छलड मा.लव. बेिार ६४७८२०।-       " 

4.  सीताकुण्ड मा.लव. गणेशपुर २,१५,९४०।-       " 

5.  रालिय मा.लव रामपुर ६,४७,८२०।-       " 

6.  रालिय मा.लव. दवेकलिया ६,४७,८२०।-       " 

7.  दरख मा.लव. हटरनगर २,१५,९४०।-       " 

8.  मेिघट्टी मा.लव. ददपनगर ४,३१,८८०।-       " 

9.  सरथवती मा.लव. लशखरझािा ४,३१,८८०।-       " 

10.  कालिका मा.लव. खल्िाखेत ६,४७,८२०।-       " 

11.  कालन्तराज्यिक्ष्मी मा.लव. पहिमानपुर २,१५,९४०।-       " 

12.  जनकल्याण मा.लव. थेवै  ६,४७,८२०।-       " 

13.  पहिमानससह मेमोटरयि मा.लव.अम्बासा २,१५,९४०।-       " 

 

आ ि २०७८॰०७९   मा वितररत अननदान  

l;=g+= ljBfnosf] gfd / 7]ufgf  /sd  

1 >L hgHof]lt df=lj=;"Gb/k"/ 863760 

2 >L %*L df=lj=j]nf/ 863760 

3 >L /f=df=lj=/fdk"/ 1295640 

4 >L /f=df=lj=b]jslnof 863760 

५ >L lj=;=wd{ ;+# df=lj=b/v 431880 

६ >L ;/:jtL df=lj=/fdlzv/emfnf 431880 

७ >L sflnsf df=lj=vNnfv]]t 1295640 

८ जनकल्याण माध्यवमक विद्यािय, थेिे 863760 

9 रारि ीय माध्यवमक विद्यािय, नकफोडनिा 431880 

  hDdf 7341960 
 

 

४.८ लवद्याियमा लवज्ञान प्रयोगशािा, ICT Lab. पथुतकािय तथा आन्टरनटे सलुवधा पगुकेा 

लवद्याियको ऄवथथा  

यस नगरपालिकामा लवद्याियको शैलिक गुणथतर सुधारका िालग प्राप्त भएका लवलभन्न अ.व.का तपलसि 

बमोलजमका काययिम लनम्नानुसार लवद्याियमा लवतरण भै कायायन्वयन भएको छ । यसवाट वािावालिकाहरुमा 

शैलिक गुणथतर सुधारमा टेवा पुगेको ऄवथथा छ ।  
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अ व २०७५।०७६ 

अआ सी टट  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ सीताकुण्ड मा.लव. गणेशपरु ६,५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ दरख मा.लव. हटरनगर ६,५०,०००।-       " 

 

लवज्ञान प्रयोगशािा  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ मेिघट्टी मा.लव. 

ददपनगर 

६,५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ जनकल्याण मा.लव. थेवै ६,५०,०००।-       " 

 

 

 पुथतकािय  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ लवराट सनातन धमय सथकृत मा.लव. ६,५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ छलड मा.लव.बेिार ६,५०,०००।-       " 

३ रालिय मा.लव. देवकलिया ६,५०,०००।-       " 

अ व २०७६।०७७ 

अआ सी टट  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ छलड मा.लव. बेिार ६,५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ रालिय मा.लव. देवकलिया ६,५०,०००।-     "  

३ सरथवती अ.लव. लनम्दी ६,५०,०००।-     "  

४ मोहन्याि अ.लव. नारायणपुर ६,५०,०००।-     "  

५ जनता अ.लव. तप्पा ६,५०,०००।-     "  

६ जनता अ.लव. सरैया ६,५०,०००।-     "  

 

लवज्ञान प्रयोगशािा  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ रालिय मा.लव. रामपुर ६,५०,०००।- शशतय ऄनुदान 
 

अ व २०७७।०७८ 

अआ सी टट  

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ लवराट सनातन धमयसंथकृलत 

मा.लव.घोडाघोडी 

६,५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ रालिय मा.लव. सुखड ६,५०,०००।-      " 

 

लवज्ञान प्रयोगशािा 

ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ कालन्तराज्यिक्ष्मी मा.लव. पहिमानपुर ६,५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ सीताकुण्ड मा.लव. गणेशपरु ६,५०,०००।-       " 

 

 पुथतकािय  
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ि.सं.  लवद्याियको नाम  लवलनयोलजत रकम  कैदफयत  

१ कालिका मा.लव. खल्िाखेत ६,५०,०००।- शशतय ऄनुदान 

२ रालिय मा.लव.तारानगर ६,५०,०००।-       " 

३ पहिमानससह मेमोटरयि मा.लव.अम्बासा ६,५०,०००।-       " 

 

अ व २०७८।०७९ 

आइ सी टि  

क्र.सं.  विद्याियको नाम  विवनयोवजत 

रकम  

कैवफयत  

१ पहिमानवसह मेमोररयि मा वि आम्वासा  ६,५०,०००॰- िितष अननदान 

२ कास्कि राज्यिक्ष्मी मा वि पहिमानपनर  ६,५०,०००॰- िितष अननदान 

३ िािज्योवत आ वि जरही  ६,५०,०००॰- िितष अननदान 

४ मेिघट्टी मा वि वदपनगर   ६,५०,०००॰- रारि पवत िैवक्षक सनधार 

कायषक्रम 

५ जनज्योवत मा वि सनन्दरपनर   ६,५०,०००॰- रारि पवत िैवक्षक सनधार 

कायषक्रम 

६ जनकल्याण मा वि थेिै   ६,५०,०००॰- रारि पवत िैवक्षक सनधार 

कायषक्रम 

७ सीताकन ण्ड मा वि गणेिपनर  ६,५०,०००॰- रारि पवत िैवक्षक सनधार 

कायषक्रम 
 

 

विज्ञान प्रयोगिािा 

क्र.सं.  विद्याियको नाम  विवनयोवजत रकम  कैवफयत  

१ काविका मा वि खल्लाखेत  ६,५०,०००॰- िितष अननदान 

२ रावरि य मा.वि. देउकविया  ६,५०,०००॰- िितष अननदान 

३ दरख मा वि हररनगर  ६,५०,०००॰- िितष अननदान 

४ रावरि य मा.वि. तारानगर  ६,५०,०००॰- िितष अननदान 

 

४.९ थथानीय तह लभत्रका लवद्याियमा लशिकको समयावलध (Teacher Time on 

Task-TST) सधुार काययिम िाग ुभएको तथा सोको ऄनगुमनको ऄवथथा 

यस नगरपालिका लथथत सबै सामुदालयक लवद्याियहरुमा अ.व. २०७५।०७६ देखी न ै

अ.व.२०७८।०७९  सम्म प्रलत वषयप्रलत लवद्यािय २०००। (ऄिरुपी दआु हजार) का दरि े

लशिकि ेकिाकोिामा समयावधी सुधारका िालग रकम पिाआएको छ । ईि रकमवाट लशिकि े

किाकोिामा पुरा समय लवताईनका िालग लशिा तथा मानवस्रोत लवकास केन्रवाट प्राप्त भएको 

काययलवलध समेत कायायन्वयन गनयका िालग पत्राचार सलहत काययलवलध लवद्याियमा पिाआ कायायन्वयन 

गटरएको छ ।  

 

४.१०  लवद्यािय सपूटरविेण तथा लशिकको पशेागत सहयोगको लथथलत : 

यस नगरपालिका लथथत सम्पुणय लवद्याियहरुमा नगर प्रमुख, नगर ईप प्रमुख, प्रमुख प्रशासदकय  

ऄलधकृत, लशिा शाखा प्रमुख, नगर लशिा सलमलतका पदालधकारीहरु, लशिक पेसागत  

संघ,संगिनका प्रमुख, वडाध्याि िगायत लशिा सँग सरोकार राख्ने पदालधकारीहरुवाट 

अवश्यकताऄनुसार ऄनुगमन गटरएको छ । लवद्याियमा काययरत लशिकहरुको नगरपालिका थतरमा 

लवषयगत सलमलत गिन गटर सो सलमलति े प्रालवलधक काम गन े गरेको छ । लशिकिाइ पेसागत 
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सहयोग ईपिव्ध गराईन लशिा सेवा का कमयचारीहरुि ेअंलशक रुपमा सहयोग गरेपलन यसमा लवशेष 

जोड ददनु पन ेऄवथथा देलखन्छ ।  

४.११  वाि लवकास केन्रको ऄवथथा :  

यस नगरपालिकामा ७३ वटा सामुदालयक वािलवकास केन्रहरु ऄनुमलत लिइ सञ्चािनमा रहकेा छन ्

। १ वटा वािलवकास केन्र वडा कायायियको अर्षथक सहयोगमा सञ्चािन भएको छ । ५ वटा 

वािलवकास केन्र मात्र समुदायमा अधाटरत वािलवकास केन्रका रुपमा सञ्चालित छन भने बाकी 

सबै वािलवकास केन्र लवद्याियमा अधाटरत वािलवकास केन्रको रुपमा सञ्चालित छन ् । १ िटा 

िािविकास केन्द्र ६ न िडा कायाषियको व्यिस्थापनमा सञ्चावित रहेको छ ॰  
 

४.१२  लवद्यािय सधुार योजना लनमायण सामालजक परीिणको ऄवथथा  

यस नगरपालिका लथथत सबै सामुदालयक लवद्याियहरुमा लवद्यािय सुधार योजना लनमायण भइ 

ऄद्यावलधक गन े र यसको कायायन्वयन गन े काम भै रहकेो छ । सबै सामुदालयक लवद्याियको 

लनयलमलत रुपमा सामालजक पटरिण भइ तोदकएका िेखा पटरिकवाट िेखा पटरिण कायय समेत हदँ ै

अआरहकेो छ ।  

 

४.१३  कोलभड - १९ का कारण ईत्पन्न पटरलथथलतमा लसकाआ सहजीकरणका िालग भएका 

काययिम तथा प्रयासहरु 

गत आ ि मा कोलभड १९ को कारण ईत्पन्न पटरलथथलतमा लसकाइ सहजीकरणका िालग प्राप्त भएका 

रकम लवद्याियहरुमा थवाथथय सामग्री व्यवथथापन , सीयूजी माफय त लसकाइ सहजीरकण, अधारभूत 

तहमा आन्टरनेट जडानका िालग लनकासा ददइ कायायन्वयन भएको वथयो । यसका ऄलतटरि लवद्याियमा 

भनाय भएका लवद्याथीहरुका लसकाइ सहजीकरणका िालग लवलभन्न सञ्चार माध्ययमको पहचँ का िालग 

सयभेिण गदाय आन्टरनेटको पहचँमा कटरव ३ प्रलतशत वािवालिका, आिेलक्टकि लडभाआसको पहचमा 

कटरव ५ प्रलतशत वािवालिका, टेलिलभजनको पहचँमा कटरव ८ प्रलतशत वािवालिका, रेलडयोको 

पहचँमा कटरव १५ प्रलतशत वािवालिका र कुनैपलन पहचँ नभएका वािवालिका कटरव ८० प्रलतशत 

रहकेो ईलनहरुका िालग लसकाइ सामग्री व्यवथथापन कायय अंलशक रुपमा पुरा गनय सदकएको ऄवथथा 

छ ।  

 

४.१४  लवद्याथी मलु्याकंन   

यस नगरपालिका लथथत सम्पुणय लवद्याियहरुमा लनरन्तर लवद्याथी मूल्यांकन कायायन्यनमा ल्याआएको छ 

। गत शैलिक सत्रवाट किा १ को नयाँ ढाँचा ऄनुसार लवद्याथी मुल्यांकनका िालग प्रलत लवद्याथीको 

एकवटा बुकमा मुल्यांकन गने लवलध बनाइ मुल्यांकन पुलथतका तयार गटर कायायन्वयन गटरएको छ । 

नया पाठ्यक्रम अननसार विद्याथी मूल्याड्कन गने  व्यिस्था वमिाइएको छ ॰  थथानीय लवषयको रुपमा किा १ 

देखी ८ सम्म हाम्रो पटरवेश तयार गटर कायायन्वयनको चरणमा रहकेो छ  

 

४.१५  छात्रवलृत लवतरण   

यस नगरपालिकामा सामुदालयक लवद्याियको अधारभूत तहमा  ऄध्ययनरत सम्पूणय छात्राहरु 

(७२६८), दलित लवद्याथीहरु(१२३५), माध्यलमक तह सम्म ऄध्ययनरत ऄपांग लवद्याथीहरु ( ३९  

), मुि कमिरी लवद्याथीहरु (७ ) तथा लसमान्तकृत समुदायका  ३ जना वािवालिकाहरुिाइ गहै्र 

अवालसय छात्रवृलत प्राप्त गरेका छन भने यस नगरपालिका लथथत श्री रालिय मालव -स्रोत किा) 

मा ऄध्ययनरत १८ जना लवद्याथीहरुिाइ अवासीय छात्रवृलत प्रदान गटरएको छ । यसै गटर अमा 

बुवा गुमाएर अफन्तको सहारामा रहकेा यस नगरपालिका सामुदालयक लवद्याियमा ऄध्ययनरत 

वािवालिकाहरुिाइ शैलिक छात्रवृलत वाफत २७१ जनािाइ कालप, डटपेन, झोिा, ड्ेरस - लसिाइ 
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सलहत ) िगायतका अवश्यक शैलिक सामग्री ईपिव्ध गराएको र ईलनहरुिाइ सामुदालयक 

लवद्याियमा लनःशुल्क रुपमा पिनपािनको व्यवथथा लमिाआएको छ ।  
 

४.१६  लवशषे लशिा  काययिम कायायन्वयन ऄवथथा  

यस नगरपालिका लथथत श्री रालिय माध्यलमक लवद्यािय सुखड कैिािीमा सुदरुपलिम प्रदेश थतरीय 

लवशेष लवद्यािय थथापनाका िालग संलघय सरकारवाट काययिम प्राप्त भआ लड लप अर , माटो पटरिण 

िगायतका कामहरु सम्पन्न भै सकेको र यसै वषायट भवन लनमायण िगायतका प्रालवलधक कामहरु सुरु 

गन ेतयारी रहकेो छ ।  

 

४.१७  वहकिा वहथतर (MGML) वहभालषक तथा घमु्ती लवद्यािय सञ्चािनको ऄवथथा 

यस नगरपालिकामा यो काययिम कायायन्वयन भएको छैन ।  

४. १८  ददवा खाजा काययिम कायायन्वयन  

यस नगरपालिका लथथत सम्पुणय सामुदालयक वािलवकास केन्र  र लवद्याियहरुमा प्रारलम्भक 

वािलवकास किा देखी किा पाँच सम्म ऄध्ययनरत वािवालिकाहरुिाइ ददवा खाजा व्यवथथापनका 

िालग लवद्यािय थतरीय एदककृत शैलिक सूचना व्यवथथापन प्रणािीको सफ्टवयरमा ऄद्यावलधक 

गटरएको तथयांक र लवद्याियको वाथतलवक तथयांकका अधारमा १०३७१ जना लवद्याथीहरूिाआ प्रलत 

ददन १५ रुपैयाको दरि े१३५ ददनको िालग लवद्याियको खातामा लनकासा ददइएको छ । लवद्याियि े

वािवालिकाका  िालग तयार पारेको मेन ुऄनसुार खाजा ल्याए नल्याएको रुजु गटर समवन्धीत 

लवद्याथीरुका खाजा बनाएर पिाईने ऄलभभावकिाइ ईि रकम मालसक रुपमा हथतान्तरण गन ेगरेको 

छन ् । यसवाट वािवालिकाहरु लनयलमत रुपमा लवद्यािय अईन े र लसकाइ िमता वृलि भएको 

देलखन्छ भने ऄको तफय ऄलभभावकको लनयलमत रुपमा लवद्याियमा ईपलथथलति े ऄलभभावक सँग 

लवद्याियको सम्वन्ध थप मजबुद वन्दै गएको छ ।  

 

४.१९  ऄनौपचाटरक लशिा तथा सािरता काययिम  

यस नगरपालिकामा १ वटा सामुदालयक लसकाइ केन्र ( सुखड सामुदालयक लसकाइ केन्र ) थथापना 

भइ लनयलमलत रुपमा सञ्चािन भै रहकेो छ । सालवक ऄनौपचाटरक लशिा केन्रवाट ऄनुमलत पाइ 

लनयलमत रुपमा सञ्चािन हदँै अएको यस केन्र माफय त ऄनौपचाटरक लशिाका काययिम सञ्चािन 

गटरद ैअएको छ । यसका ऄलतटरि नगरपालिका थतरवाट पलन ऄनौपचाटरक लशिाााका किाहरु 

सञ्चािन गटर सािर नगरपालिका घोषणा  गटरएको छ  । यस नगरपालिकाको १३ वषयदेखी ५९ 

वषयईमेर समूहको सािरत प्रलतशत कटरव ९६ प्रलतशत भन्दा बढी रहकेोिे साक्षर घोर्णा गरीएको छ ॰ अि 

साक्षरोत्तर तथा जीिनोपयोगी सीप विकासका कायषक्रमहरु सञ्चािन गननष पने अिस्था देस्कखन्छ ॰  
 

४.२०  प्रालवलधक लशिा  

यस नगरपालिका लथथत श्री पहिमानससह मेमोटरयि मालव अम्वासा कैिािी मा किा ९ देखी १२ 

किा सम्म कृलष ( वालि लवज्ञान ) तफय प्रालवलधक धारका काययिम सञ्चािन भै रहकेो छ । भन े

ईि लवद्याियमा लसटटआलभटी तफय कृलष तथा पशुपािन जेटटए काययिम सञ्चािन भै रहकेो छ । यस 

नगरपालिका वडा नं. ०९ लथथत श्री कालिका मालव खल्िाखेतमा कृलष तफय जेटटए काययिम 

सञ्चािनमा छ भने दशरथ मालव साडेपानीमा आलन्जलनयटरङ तफय सव ओभरलसयरको काययिम 

सञ्चािन भै रहकेो छ  । ईि प्रालवलधक धार तफय काययिम - किा ९ देखी १२ सम्म तोदकएको 

मापदण्ड ऄनुसार लवद्याथी भनाय भइ ऄध्ययनरत रहकेो र लसटटआलभटटका किाहरुमा लवद्याथीहरु भनाय 

कम हन ेगरेको छ ।  प्रालवलधक लशिा लशिणका िालग अवश्यक जनशलिको व्यवथथापन गटरएको 

ऄवथथा छ । प्रालवलधक धारको गुणथतर सुधारको िालग प्रयोगशािा व्यवथथापनको काम पलन 

भैरहकेो छ ।  
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४.२१   लवद्यािय भौलतक सलुवधा  

यस नगरपालिका लथथत सबै लवद्याियहरुमा लवद्यािय भवन ऄभावका कारण लवद्याथीहरुि ेवालहर 

बसेर पढ्नुपन े ऄवथथा छैन्  तर पलन पक्की संरचना नहदँा लशिण लसकाइ दियाकिापमा 

प्रभावकारीता अईन सकेकेा छैन ्  यस नगरपालिकामा  हाि ३ वटा लवद्याियमा लवद्यािय 

प्रवलिकरण काययिम सम्पन्न भएको छ । लनमायणालधन भवनहरुमा नगरपालिकाको तफय वाट िागत थप 

गटर सबै भवनहरू पक्की (िणे्टर ) बनाईन पहि गटरएको छ । सबै लवद्याियमा शैाचाियको प्रवन्ध 

गटरएको छ भने वल्डलभजन आन्टरनशेनिको अर्षथक सहयोगमा वािकल्याण संघ टटकापुरि े दकसोरी 

पटरयोजना ऄन्तरगत यस नगरपालिकामा २४ वटा छात्रामैत्री अराम कि सलहतको शौचािय लनमायण 

गटर पुवायधार लवकासमा थप सहयोग पुयायएको छ ।   

 

४.२२   नमुना लवद्याियको ऄवथथा   

यस नगरपालिका लथथत श्री दशरथ माध्यलमक लवद्याियमा नमनुा लवद्यािय लवकास काययिम 

कायायन्वयन भै रहकेो छ । ईि लवद्याियको लवद्यािय लवकास गुरुयोजना लनमायण गटर 

नगरकाययपालिकाि ेथवीकृत गटर सोही बमोलजम लवद्याियको भौलतक ऄवथथाका संरचनाहरु लनमायण भै 

रहकेो छन ्। लवद्यािय भवन लनमायण तफय ८ कोिे २ वटा भवन र ४ कोिे १ वटा भवन लनमायण 

सम्पन्न भै सकेको छ भने ८ कोिे १ वटा, ६ कोठे १ िटब भवन र ४ कोिे १ वटा भवन लनमायणको 

िममा रहकेो छ । लवद्याियमा अइ लस टट , पुथतकािय, लवज्ञान प्रयोशािा िगायतका 

व्यवथथापदकय काययहरू भै रहकेो छ ।  
 

४.२३   स्यानीिरी प्याड कार्ाान्वर्नको अवस्था   

    यस नगरपाविका स्कस्थत सामनदावयक विद्याियमा अध्ययन गने बािबाविकाहरुिाइ  वनिनल्क रुपमा स्यानीटरी 

प्याड वितरण गने कायषक्रम अननसार यस नगरपाविकािे प्रते्यक िर्ष  इ विड गरर स्यानीटरी प्याड खररद तथा 

वितरण गने गरेको छ ॰  

४.२४  थथानीय तहि ेऄन्तटरक स्रोत ऄन्तरगत सञ्चालित  काययिमहरु तथा  ईपिलव्ध  

यस नगरपालिकाि ेलवद्याियहरु व्यवलथथत रुपमा सञ्चालित गटर वािवालिकाहरुमा शैलिक गुणथतर 

सुधारका िालग लनम्नानुसार काययिमहरु सञ्चािन गरेको छ ।  

 लवद्यािय नक्सांकन, लवद्यािय समायोजन तथा तह लमिान । 

 दरवन्दी नभएका तथा लशिक संख्या कम भएका लवद्याियमा लशिक व्यवथथापनका 

िालग थप सहयोग । 

 नमुना लवद्यािय लवकास काययिम माफय त लवद्याियमा शैलिक गुणथतर सुधार काययिम । 

 िूिा लवद्यािय लवकास काययिम । 

 लशिक  तथा कमयचारीहरुको िमता लवकास तालिम (अआ सी.टी, पेसागत अदी ) । 

 लवषयगत लशिकहरुको सलमलत गिन, लवषयगत ऄन्तरदिया काययिम तथा िमता 

लवकास  । 

 लवद्याियहरुमा लवदु्यत जडान, पानी व्यवथथापन, पंखा िगायतको किाकोिा 

व्यवथथापन ।  

 लवद्यािय घेरवार, दफल्ड ममयत तथा सामान्य ममयत सम्हार ।  

 लवद्यािय भवन लनमायण तथा किाकोिा थप ।  

 सबै लवद्याियहरुमा कलम्तमा १ सेट अआ लस टट सामग्री (ल्यापटप, प्रोजेक्टर, लप्रन्टर 

साईण्ड लसथटम अदी) व्यवथथापन  र इन्टरनेट जडान  । 

 सबै माध्यलमक  लवद्याियहरुमा लवदु्यलतय हालजरी मेलसनको व्यवथथा र यसको प्रयोग ।  

 प्रदेश सरकार तथा ऄन्य संघ संथथाहरुसँगको िागत साझेदारीमा लवद्याियको भौलतक 

ऄवथथा सुधार काययिम । 
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यसरी मालथ ईल्िेलखत काययिमको लवथतृत लववरण यस ऄगावै पेस गटरसदकएकोिे यसमा थप व्यख्या 

गटरएको छैन ्।  
 

 

 

 

पटरच्छेद–५ 

ऄसि ऄभ्यास, प्रमुख ईपिलब्ध, चनुौती तथा समाधानका ईपायहरू 

५.१ ऄन्य सथंथासगँको साझदेारीमा सञ्चालित काययिम  

यस नगरपालिकामा लशिा िेत्रमा काम गन ेसँघ संथथा र अवश्यक सहयोग  

१. रालिय प्रारलम्भक किा पढाइ काययिम   

यस काययिम ऄन्तरगत प्रारलम्भक किा ( १ दखेी ३ ) मा पढाआ सीप लवकास गन े 

तथा वािवालिकाहरुको पढाआ सीप लवकासका िालग अवश्यक पने प्रालवलधक सहयोग गटर 

रहकेो तथा  लवगतमा अवश्यक शैलिक सामग्री िगायत व्यवथथापदकय सहयोग सहयोग 

गरेको । हाि यो कायषक्रम कायाषन्वयनमा नरहेको ॰  

२. वािकल्याण सघं टटकापरु  

वल्ड लभजन आन्टरनेशसन को अर्षथक सहयोगमा दकसोरी पटरयोजना सञ्चािन भएको । जस 

ऄन्तरगत २२  वटा छात्रामैत्री अरामकि सलहतको शौचािय लनमायण वािवालिकाहरुको 

थवाथथय जाँच िगायतका कामहरु सञ्चािन गटरएका छन् ।  

३.वसे कैिािी  

लवगतमा थटीम २ पटरयोजना र व्िुसुम पटरयोजना माफय त छात्राहरुमा  ईपचारात्मक 

लशिण िगायत किाकोिा व्यवथथापन, लवद्याियमा लसकाइ सहजीकरण काययिम सञ्चािन 

गटरएको लथयो ।  
 

५.२. ऄसि ऄभ्यास तथा नवप्रवधायनात्मक काययिमहरु  

यस नगरपालिकाि ेहाि सम्म गरेका ऄसि ऄभ्यास 

 लवद्यािय नक्सांकन, लवद्यािय समायोजन तथा तह लमिान । 

 दरवन्दी नभएका लवद्याियहरुिाइ लशिक व्यवथथापन ऄनुदान । 

 लवद्याियहरुमा अआ सी टट सामग्री व्यवथथापन । 

 लवद्याियहरुमा घरवार, ममयत, लवद्युत जडान, पानी िगायतका व्यवथथापदकय काम । 

 लशिक तथा कमयचारीहरुको िमता लवकास  । 

 लवद्याियको शैलिक गुणथतर सुधारका िालग नमुना लवद्यािय सहयोग काययिम । 

 

५.३  समग्र काययिमका प्रमखु ईपिलब्धहरू,  

यस नगरपालिकामा सलंघय सरकार, प्रदशे सरकार र थथानीय सरकारवाट सञ्चालित समग्र 

काययिमको ईपिव्धी लनम्नानसुार छन ्। 

 लवद्यािय लशिामा सबैको पहचँ । 

 प्रारलम्भक वािलवकास किा दखेी किा ५ सम्मका वािवालिकाहरुका िालग ददवा खाजाको 

व्यवथथािे वािवािकाको लनयलमतता, लसकाइ ईपिव्ध वृलि तथा ऄलभभावक सँगको 

समन्वयमा सहयोग । 
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 सब ैवािवािवालिकाहरुिाइ शैलिक छात्रवृलत, लवद्यािय तहसम्म सबैको पहचँ तथा लसकाइ 

सहजीकरण ।  

 सब ैलवद्याियहरुको भौलतक ऄवथथा सुधार गटर ईपयूि शैलिक वातावरण लनमायण ।  

 सरोकारवािाहरुको िमता लवकासका काययिमहरु  सञ्चािनि ेशैलिक गुणथतर सुधारमा 

सहयोग ।  

 सब ैलवद्याियहरुमा अआ लस टट सामग्री र आन्टरनेटको व्यवथथापनि ेलवद्याियिाइ सूचना 

तथा सञ्चार प्रलवलधमा जोड्न सहयोग । 

 सब ैछात्राहरुिाइ थयानीटरी प्याड लवतरणि ेछात्राहरुको लनरन्तर लसकाइ दियाकिापमा 

सहयोग र यसिे लसकाइ ईपिव्धी वृिीमा सहयोग । 

 थथानीय जनप्रलतलनधी र कमयचारी नलजकै भएकोिे लवद्यािय तहमा दखेीएका लवलभन्न 

समथयाहरू समयमै हि भइ थप शैलिक वातावरण लनमायणमा सहयोग  । 
 

५.४  चुनौती तथा समाधानका िालग गटरएका प्रमुख प्रयासहरू 

यस नगरपालिकामा सञ्चालित सम्पुणय शैलिक काययिम कायायन्वयन गदाय दलेखएका समथया र 

यसको समाधानका िालग गटरएका प्रयासहरु 

 लवद्याियको नक्सांकन ऄनुसार लवद्यािय समायोजन तथा तह लमिान (यस ऄन्तरगत 

लवद्यािय समयोजन तथा तह लमिान गदाय सुरुमा सब ै राजनलैतक दि तथा 

सरोकारवािाहरु सहमत भएको तर पलछ अफूसँग संिग्न लवद्याियहरु मजय लमिान गरेको 

भनेर ऄदाित सम्म पुगेर मुद्दा मालमिा गरेको ऄवथथा छ । लवद्याियिाइ अफ्नो मान 

प्रलतष्ठा र आज्जत सँग जोडर हने े प्रवृलतिे गदाय लवद्यािय व्यवथथापन चुनौलतपुणय वन्द ै

गएको छ । )  

 लवद्याियहरुमा न्यूनतम भौलतक ऄवथथा व्यवथथापन ( यस नगरपालिकाका ४ वटा 

वडामा लवद्युत नपुगेको ऄवथथा लथयो। नगरपालिका र थथानीय नागटरकको पहिमा 

लवद्युत व्यवथथापन भै सकेपलछ लवद्याियहरुमा पानी, लवजुिी, पंखा िगायका 

ऄत्यावश्यक वथतुहरुको व्यवथथापन गनय चुनौलत लथयो । पलछ थथानीय तहको सहयोगमा 

यो काम सम्पन्न गटरयो । सब ै लवद्याियहरुमा भौलतक ऄवथथा सन्तोषजनक भएतापलन 

िूिा लवद्याियहरु लवकास गनय प्रयाप्त भौलतक ऄवथथा लवकास गनुयपने दलेखन्छ । 

लवद्याियिाइ साच्च ै लवद्याियको रुपमा लवकास गनय हाि भएको भौलतक संरचना 

प्रलतथथापन गटर गुरुयोजना लनमायण गटर  लवद्याियहरु लवकास गनय जरुरी दलेखन्छ ।  

 लवद्याियहरुमा लशिक दरवन्दी ऄभाव - यस नगरपालिकामा ५१ वटा लवद्याियमा 

३२८ जना मात्र दरवन्दी र राहत ऄनुदान कोटामा काययरत लशिक भएको र कटरव 

अधा सखं्यामा लनजीस्रोत लशिक लवद्याियिे लनयिूी गटर लशिण लसकाआ दियाकिाप 

गरेको भएता पलन लवद्याियको ऄन्य स्रोत नहदँा नगरपालिकामा यसको माग हन ेगरेको 

छ र यसको सम्वोधनका िालग नगरपालिकािे वषेनी कटरव १.५ करोडको हाराहारीमा 

रकम लवलनयोजन गरे पलन सो रकम पयायप्त हन सकेको छैन । ईि लशिक 

व्यवथथापनका िालग कटरव ६ करोड रुपैया िाग्न े ऄवथथा छ ।त्यसैिे यस 

नगरपालिकामा लशिक व्यवथथापन चुनौलत वन्द ै गएको छ । यसको िालग संलघय 

सरकारवाट दरवन्दी थप गनुयपने ऄवथथा रहकेो छ । )  

 लवद्यािय लशिा सँग जोलडएर सामुदालयक लवद्याियको शैलिक गुणथतर सुधार गनय 

चुनौलतको लवषय भनेको ऄलभभावक लशिा पलन एक हो । राम्रो अम्दानीको स्रोत 

भएका ऄलभभावकहरू संथथागत लवद्याियहरुमा वािवालिकाहरु पिाईने , र गटरव तथा 

लवपन्न पटरवारका वािवालिकाहरु मात्र सामुदालयक लवद्याियमा पढ्ने ईलनहरुमा 

ऄलभभावकिाइ लवहान वेिुका खानेकुरा जोड्न जानुपन,े ईलनहरुिे लवद्याियमा 

वािवालिका पिाआददने तर अवश्यक शैलिक सामग्री िगायत वािवालिको सरसफाइ   

अदीमा ध्यान नददने भएकोिे शैलिक गुणथतर सुधार हन नसकेको दलेखन्छ । यसका 
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िालग समुदाय थतर सम्म ऄलभभावक लशिा काययिम लिएर ऄलभभावकहरुिाइ सचते 

बनाईन ेर अफ्ना नानी बाबुहरुिाइ गुणथतरीय लशिा प्राप्त गने कुरामा सचेत गराईन े

काययिम सञ्चािन गनुयपने दलेखन्छ । 

 क्याटरयस काईलन्सलिङ नहदँा किा ८,१० र १२ मा पढ्ने वािवालिकाहरुिे भलवश्यमा 

मैिे पढ्ने लवषय कुन हो ?  मैिे ईि लवषय पढेर के गने ? यसका िालग सम्पकय 

कहा ँ गने ? यसिे मेरो जीवनमा के कुरामा सहयोग गछय  ? अदद जथता कुराको 

वारेमा वािवालिकाहरुिाइ जानकारी ददन जरुरी छ । यथता खािका कुराहरु लवद्यािय 

तहको पाठ्यिममा समावेश नभए पलन यो मानव जीवनको एक महत्वपुणय पाि हो । 

त्यसैिे हरेक वषय मालथ ईल्िेलखत किाका वािवालिकाहरुिाइ क्याटरयर काईलन्सलिङ गनय 

जरुरी दलेखन्छ ।  
 

 

 


