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िावषिक शथिनि प्रनििेर्दि 

(Annual Status Report) 
आ.ि. ०७६/७७ 

र्दईु िव्र्द 

 प्रनिथपर्धी ििा सक्षम जििशि उत्पार्दि गरी विश्विजारका लानग सहुाउँर्दो जििशि उत्पार्दि गिुि शिक्षाको मूल 
कायि हो ।िििमाि सन्र्दर्िमा रे्दि संघीय संरचिामा गैसकेपनि शिक्षाका विविर्ध कायिक्रम ििा योजिाहरु पनि सोवह 
अिसुार विकेशन्िि र्एका िि ् । संविर्धािको ममि अिसुार प्ररे्दि सरकारको संरचिा नर्त्र रहको शिक्षा विकास 
निरे्दििालयको कायिक्रमहरु थिािीय िहसंगको समन्ियमा संचालि रै्रहेका िि ् । संचानलि सबै गनिविनर्धहरुलाई 
समेटेर शथिनि प्रनििेर्दि-२०७७ ियार पाररएको ि । 

यस शथिनि प्रनििेर्दिको उदे्धश्य , निमािण प्रकृया, प्ररे्दि नर्त्रको िैशक्षक िथयांकहरु, संघबाट प्राप्त ससिि कायिक्रम ििा 
बजेट र प्रगनिको अिथिा, सामाशजक विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त कायिक्रम ििा िजेट र  प्रगनिको अिथिा, मूख्य 
उपलब्र्धीहरु, कायि गर्दाि आईपरेका समथयाहरु, समर्धाि गिि गररएका प्रयासहरु, नसवकएका पाठहरुका विषयमा उल्लेख 
गररएको ि । यस िावषिक शथिनि प्रनििेर्दिले शिक्षा विकास निरे्दििालयलाई आगामी िषिमा संचालि गररिे कायिक्रमको 
लानग बाटो प्रिथि गरेको ि र्िे प्ररे्दि नर्त्रको िैशक्षक िथयांक ििा शिक्षाका कायिक्रम ििा गनिविनर्धहरुका बारेमा 
जािकारी राख्न चाहिे सरोकारिालाहरुलाई पनि सहयोग पगु्िे अपेक्षा राशखएको ि । शिक्षा विकास निरे्दििालयको गि 
आ.ि. मा सम्पन्न र्एका ,आंशिक रुपमा सम्पन्न र्एका कायिक्रम र कोनर्ड-१९ को कारणले सरुुिािै हिु िसकेका 
कायिक्रम समेि प्रनििेर्दिमा समािेि र्एकाले पारर्दशिििाको सन्र्दर्िमा समेि यसलाई जोडेर हेिि सवकन्ि ।  

आि २०७६/७७ का  सबै कायिक्रमहरु यसमा समेवटएको ििा नििका उपलशब्र्धहरु समेि चचाि गररएकाले 
कायिक्रमको आिश्यकिाको औशचत्यिा प्रमाशणि गििको लानग पनि यो प्रनििेर्दि ियार गररएको हो । प्रनििेर्दि ियारी 
गििको लानग आिश्यक सामग्रीहर उपलब्र्ध गराईदर्दिे सबै िाखाका सम्बशन्र्धि कमिचाररहरु र प्राप्त सामग्रीहरुलाई 
एवककृि गरी प्रनििेर्दको रुपमा ियार गिे योजिा ििा कायिक्रम िाखासंग सम्बशन्र्धि कमिचारीहरुलाई दर्दि चाहन्िु । 
प्रनििेर्दिलाई सकेसम्म सूचिामूलक ििा उपयोगी बिाउि े प्रयासका बाबजरु्द कुिै विषय िुट हिु गएमा आगामी 
प्रनििेर्दिमा समािेि हिुे जािकारी समेि गराउि चाहान्िु । 

        ............................................ 
             निलक प्रसार्द नसलिाल 

           नि.निरे्दिक  
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१. पषृ्ठभूमि 
िेपाल सरकारको नमनि २०७५।०३।३२ को निणियािसुार प्ररे्दि सरकार सामाशजक  विकास मन्त्रालयका िैशक्षक 

िीनि र कायिक्रमहरुको कायािन्ियिमा सहयोग गििका लानग प्ररे्दि सरकार सामाशजक विकास मन्त्रालय अन्िगिि रहिे 

गरी  शिक्षा विकास निरे्दििालयको थिापिा गररएको ि । शिक्षा विकास ििा समन्िय इकाइ काथकीको हािा 
नर्त्र रहेको ििविनमिि र्ििमा कायािलय सञ्चालि हिेु गरी नमनि २०७५ साल र्ाि २४ गिे गण्डकी प्ररे्दिका 
माििीय मखु्य मन्त्री पथृिी सवु्िा गरुुङ ज्यूबाट निरे्दििालयको विनर्धिि उद्घाटि गरी कायि सम्पार्दि गरररहेको ि 
। 

शिक्षा विकास निरे्दििालयको कायि वििरण रे्दहाय बमोशजम रहेको ि : 

 शिक्षासम्िन्र्धीराविय, अन्िरावियएिं  रािसंघीय संझौिा,घोषणा ििा प्रनििद्धिा अन्िगििका विनर्न्न िीनि, 

आयोजिाका सािै राविय अनर्यािका कायिक्रमहरुलाई प्ररे्दिथिरमा कायािन्ियि गिे व्यिथिानमलाउिे । 

 प्ररे्दि थिरमा संचालि हिेु दर्दगो विकासका लक्ष (sustainable development goal) अन्िगििको विद्यालय 
क्षेत्र विकास कायिक्रम, प्रारशम्र्क पठि सीप पररयोजिा, शिक्षाका लानग खाध्यकायिक्रम लगायिका सिै 
प्रकारका पररयोजिा कायािन्ियि व्यिथिा ििा नियनमि प्रनििेर्दि ियारी गिे ।    

 प्ररे्दि थिरको उच्च शिक्षाका िीनि, कािूि, प्रिासि र नियमि गिि सामाशजक विकास मन्त्रालयलाई 
सहयोग गिे ।विज्ञाि ििा प्रविनर्ध सम्िन्र्धी खोज, आविष्कार ििा विद्यालय एिम ्उच्च शिक्षामा विज्ञाि र 
प्रविनर्धको पठिपाठि व्यिथिा प्रिर्धिि सम्िन्र्धी व्यिथिापकीय कायि गिे । 

 प्ररे्दि विश्वविद्यालय थिापिा, सञ्चालि ििा नियमिको व्यिथिा नमलाउिे सम्िन्र्धी प्राविनर्धक कायि गिे । 

 िैशक्षक परामिि सेिाको मापर्दण्ड निर्धािरण, अिमुनि ििा नियमि सम्बन्र्धी कायि गिे । 

 प्ररे्दि थिरमा उच्च शिक्षाका लानग थिरे्दिी िात्रबशृि व्यिथिापि गिे । 

 शिक्षाको प्रारे्दशिक िीनि ििा कािूि निमािणका लानग सामाशजक विकास मन्त्रालयलाई प्राविनर्धक 
सहजीकरण गिे । 

 प्रारे्दशिक थिरमा शिक्षाको गणुथिर मापर्दण्ड निर्धािरण, अिगुमिर परीक्षण गिे। 

 प्ररे्दि थिरमा पथुिकालय ििा संग्रहालय सञ्चालिका लानग िीनि, कािूि, मापर्दण्ड ियार गिि मन्त्रालयलाई 
सहजीकरण गिे र कायािन्ियि व्यिथिा नमलाउिे । 

 प्ररे्दि िहका लानग मािि संिार्धि आिश्यिा प्रक्षेपण गिे ििा प्रारे्दशिक जििशि योजिा िजुिमा गिे । 

 विद्यालय िहको शिक्षकको सेिा ििि, योग्यिा र सक्षमिाको प्ररे्दि थिरमा मापर्दण्ड निर्धािरण एिम ्नियमि 
सम्बन्र्धी कायि गिे । 

 थिायी शिक्षकहरुकोनििशृिर्रण,विमा,औषर्धीउपचार खचि,पाररिाररक नििनृिर्रण,पाररिाररक िनृि,िैशक्षक 
र्िा ििा सन्ननििनृि र उपर्दाि वििरण व्यिथिा नमलाउिे । 

 थिायी शिक्षकहरुको िावषिक िलिी वििरण पाररि गराउिे । 

 शिक्षकहरुको सम्पशि वििरणको अनर्लेख राख्न े। 

 शिक्षा क्षते्रमा कामगिे कमिचारी, प्राविनर्धज्ञ ििा शिक्षकका लानग सेिाकानलि लगायिका सबै प्रकारका 
क्षमिा विकास कायिक्रम प्रयोजिका लानग िीनिगि मागिर्दििि प्रर्दाि गिे ।    
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 प्ररे्दिथिरमा विद्यालयिहको पाठ्यक्रम एि पाठ्यपथुिक निमािण, उत्पार्दि र प्रकािि एिम ् विद्यालयमा 
वििरणको व्यिथिा नमलाउिे । 

 सामरु्दावयक ििा संथिागि विद्यालयका लानग निजी क्षेत्रबाट प्रकाशिि पाठ्यपथुिक ििा सन्र्दर्ि सामग्री 
प्रयोगका लानग थिीकृनि प्रर्दाि गिे सम्बन्र्धी कायि गिे। 

 प्ररे्दिर्रका विद्यालयमा पाठ्यक्रम कायािन्ियिको अिगुमि, निगरािी ििा सहजीकरण गिे । 

 प्राविनर्धक शिक्षा ििा व्यािसावयक िानलमसम्िन्र्धी प्रारे्दशिक िीनि ििा मापर्दण्ड िजुिमा गिि मन्त्रालयलाई 
सहजीकरण गिे । 

 प्राविनर्धक शिक्षा ििा व्यािसावयक िानलमको िात्रबशृिको नियमि गिे । 

 प्राविनर्धक शिक्षा ििा व्यािसावयक िानलमको प्रारे्दशिक िीनि, पाठ्यक्रमर पाठ्यसामग्री थिीकृनिका लानग 
मन्त्रालयलाई सहजीकरण गिे । 

 संघले िय गरेको एकीकृि िैशक्षक ब्यबथिापि सूचिा प्रणालीसँग िार्दात्म्य हिेु गरी प्ररे्दि नर्त्रको 
विद्यालय र उच्च शिक्षा िहको िैशक्षक िथयाङ्क संकलि, प्रिोर्धि, प्रकािि ििा अध्यािनर्धक गिे । 

 विनर्न्न िैशक्षक मदु्दामा प्राशज्ञक ििा कायिमूलक अिसुन्र्धािहरु सञ्चालि गरी िथयमा आर्धाररि निणिय 
सम्पार्दिको संयन्त्र पररचालि गिे । 

 सम्मानिि सिोच्च ििा उच्च अर्दालिद्वारा प्ररे्दि िहका लानग र्एका शिक्षा सम्िन्र्धी फैसला ििा काििुी 
नसद्दान्ि कायािन्ियि गिे। 

 साविकमा क्षेत्रथिरमा थिापिा गररएका निजामिी विद्यालयको व्यिथिापि गिे । 

 रे्दिनर्त्र समािान्िर अिौपचाररक शिक्षा प्रणाली अन्िगिि परीक्षण कायि, विद्यालयको कायि सम्पार्दि परीक्षण 
(audit)कायि ििाविद्यािीको राविय उपलशब्र्ध परीक्षण सम्िन्र्धी कायिको व्यिथिापि ििा समन्िय गिे । 

 अन्िरािविय ििा राविय प्रनििद्धिा िमोशजम प्ररे्दिनर्त्र बाँकी रहेका निरक्षर जिसंख्यालाई साक्षर िलु्याउि 
समन्िय ििा साक्षर शजल्ला ििा साक्षर प्ररे्दि घोषणा गिे । 

  राविय परीक्षा बोडिले िोकेको मापर्दण्डको आर्धारमा प्ररे्दिथिरमा कक्षा १० (SEE) को परीक्षा सञ्चालि 
ििा ब्यिथिापि गिे । 

 शिक्षक सेिा आयोगबाट प्रत्यायोशजि कायिहरु गिे । 

 थिािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ द्वारा वकटाि िगररएका विद्यालय शिक्षा ििा माध्यनमक शिक्षा 
व्यिथिापि सम्िन्र्धी कायि लगायि कािूिले निदर्दिष्ट गरेका अन्य कायि सम्पार्दि गिे । 

 प्ररे्दिको शिक्षा िानलम केन्िका काममा सहशजकरण,अिगुमि र नियमि गिे । 

 सामाशजक विकास मन्त्रालयिाट िोवकएका अन्य कायिहरु गिे ।   

२.शथिनि विश्लषेणको उद्दशे्य 

क.  आ. ि. २०७६∕७७ मा सम्पार्दि र्एका कायिक्रमहरुको यिािि जािकारी गराउि ु। 

ख.  कायिक्रम कायािन्ियिमा रे्दशखएका समथयाहरुको पवहचाि गरी समार्धािका उपायहरुको खोजी गिुि । 
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३.स्थिमि प्रमिवेदन मनिमाण प्रक्रियम 
क.शथिनि प्रनििेर्दिको लानग शिक्षा विकास निरे्दििालय गण्डकी प्ररे्दि पोखराका नि.निरे्दिक श्री निलक प्रसार्द 
नसलिालज्यूको संयोजकत्िमा ९ सर्दशथयय सनमनि गठि रै् विनर्न्न समयमा ५ िटा िेठक ििा कायििाला गोष्ठी सम्पन्न 
र्एको । 

ख.शथिनि प्रनििेर्दि ियारीका लानग कायािलयले िाखागि रुपमा सम्पार्दि गरेका कायिहरुको समवष्टगि वििरण संकलि 
गिे कायि गररएको ।  

ग.सामाशजक विकास मन्त्रालयका कमिचारीहरुलाई समेि सझाि सल्लाह प्रर्दाि गििको लानग विनर्न्न िैठक कायििालामा 
आमन्त्रण गररएको । 

४.िथ्यमङ्क र सूचनमहरुको प्रथिुमि  

क्रस वििरण राविय िथयांक 
गण्डकी प्ररे्दिको 

िथयांक 
कैवफयि 

१ जिसंख्या 
क.मवहला  

ख.परुुष 

२६४९४५०४ 

१३६४५४६३ 

१२८४९०४१ 

२४०३७५७ 

१३१२९४९ 

१०९०८०८ 

 

२ सामाशजक समूह 

क.जाि 

ख.र्ाषा 
ग.र्धमि 

 

१२५ 

१२३ 

१० 

 

९३ 

५० 

१० 

 

३ थिानिय िह 

क.महािगरपानलका 
ख.उपमहािगरपानलका 
ग.िगरपानलका 
घ.गाउँ पानलका 

७५३ 

६ 

११ 

२७६ 

४६० 

८५ 

१ 

० 

२६ 

५८ 

 

४ ५ िषिमानिको साक्षरिा र्दर 

क.परुुष 

ख.मवहला 
ग.जम्मा 

 

७५.१४ 

५७.३९ 

६५.९४ 

 

८३.५४ 

६७.७२ 

७४.८ 

 

५ थिािीय र्ाषाका पाठ्यपथुिक 

 
२४ - 

 

६ िैशक्षक संथिाहरु 

क.   ECD/PPC 

ख. विद्यालय संख्या 
ग. सामरु्दावयक नसकाई 

 

३६५६८ 

३५६०१ 

२१५१ 

 

 

४१७९ 

४६०७ 

२४४ 
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केन्िहरु 

घ. व्यिसावयक र्धारका 
विद्यालयहरु 

ङ. TEVT,TSLC 
च. Technical School in 

Dip;oma level 
program 

ि. University 
ज. Campus 

झ. जम्मा विद्यालय(१-
१२) 
सामरु्दावयक 

सथिागि 

 

२८३ 

 

७२४ 

४९६ 

 
 

१० 

१४०७ 
३५६०१ 

२९०३५ 

६५७६ 

४३ 

 

७२ 

३५ 

 
 

१ 

१२४ 

४६०७ 

३७७२ 

८३५ 

७ शिक्षक र्दरबन्र्दी वििरण(१-
१०) 
क.र्दरबन्र्दी 
ख.राहि 

१४७५३८ 

१०९११८ 

३८४२० 

१९५०४ 

१६५४३ 

२९६१ 

 

८ जम्मा शिक्षक(१-१२) 
क.मवहला 
ख.परुुष 

३३५५१९ 

१२००५६ 

२०५४६३ 

४५९१३ 

१८३९४ 

२७५१९ 

 

९ सहजकिािहरुको र्दरबन्र्दी 
क.मवहला 
ख.परुुष 

५१४९० 

४५६०० 

५८९० 

६१३१ 

५३२३ 

८०८ 

 

१० िहगि विद्यालय वििरण 

क. ECD 

ख. कक्षा १-१२ 

ग. कक्षा १-५ 

घ. कक्षा ६-८ 

ङ. कक्षा ९-१० 

च. कक्षा ११-१२ 

 

३६५६८ 

३५६०१ 

३५२११ 

१५६३२ 

९४४७ 

३७८१ 

 

४१७९ 

४६०७ 

४५४४ 

२०५४ 

१३६१ 

५६१ 

 

११ सामरु्दावयक विद्यालय संख्या 
क.ECD 

ख.कक्षा १-१२ 

ग.कक्षा १-५ 

घ.कक्षा ६-८ 

ङ.कक्षा ९-१० 

च.कक्षा ११-१२ 

 

३०४४८ 

२९०३५ 

२८९१३ 

११३६८ 

६२६१ 

२७२५ 

 

३३०७ 

३७७२ 

३७४१ 

१४३७ 

९०१ 

४२१ 

 

१२ संथिागि विद्यालय संख्या    
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क.ECD 

ख.कक्षा १-१२ 

ग.कक्षा १-५ 

घ.कक्षा ६-८ 

ङ.कक्षा ९-१० 

च.कक्षा ११-१२ 

 

६१२० 

६५६६ 

६२९८ 

४२६४ 

३१८६ 

१०५६ 

८७२ 

८३५ 

८०३ 

६१७ 

४६० 

१४० 

१३ र्धानमिक विद्यालय 

क.मर्दरिा 
ख.गरुुकुल 

ग.गमु्बा 
घ.जम्मा  

 

९०७ 

११४ 

१०० 

११२१ 

 

 

१४ कुल विद्यािी वििरण(सामरु्दावयक 
र संथिागि र्दिैु) 
कक्षा १-५ जम्मा 
ख.िात्र 

ग.िात्रा 
कक्षा ६-८ जम्मा 
क.िात्र 

ख.िात्रा 
कक्षा ९-१० जम्मा 
क.िात्र 

ख.िात्रा 
कक्षा ११-१२ जम्मा 
क.िात्र 

ख.िात्रा 
कक्षा १-१२ जम्मा 
क.िात्र 

ख.िात्रा 

 
 

३०७०००१६ 

१९६०७०२ 

२००९३१४ 

१८६६७१६ 

९२३३०६ 

९४३४१० 

९७०७२० 

४६९३३२ 

५०१३८८ 

५८४०७२ 

२६९०६० 

३१५०१२ 

७३९१५२४ 

३६२२४०० 

३७६९१२४ 

 
 

३३१०५१ 

१६२७७५ 

१६८२९४ 

१९६१२२ 

९७४०८ 

९८७१४ 

११४१९३ 

५४०५८ 

५७४३५ 

७६४११ 

३५२३४ 

४११७७ 

७१५०७७ 

३४९४५७ 

३६५६२० 

 

 

१५ कुल विद्यािी वििरण(सामरु्दावयक 
िफि ) 
कक्षा १-५ जम्मा 
ख.िात्र 

ग.िात्रा 
कक्षा ६-८ जम्मा 
क.िात्र 

ख.िात्रा 
कक्षा ९-१० जम्मा 

 
 

३३१२०७२ 

१६०७३९६ 

१७०४६६६ 

१५४४६६१ 

७४१९३७ 

८०२७२४ 

७७८८२२ 

 
 

२५१९०० 

१२२१६४ 

१२९७३६ 

१५९७६८ 

७७७४० 

८२०२८ 

८७७६४ 
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क.िात्र 

ख.िात्रा 
कक्षा ११-१२ जम्मा 
क.िात्र 

ख.िात्रा 
 

३६०६५९ 

४१८१६३ 

४२७२८६ 

१८०३१२ 

२४६९७४ 

 

४०५८७ 

४७१७७ 

५०२१० 

१९९७७ 

३०२३३ 

१६ कुल विद्यािी वििरण(संथिागि 
िफि ) 
कक्षा १-५ जम्मा 
ख.िात्र 

ग.िात्रा 
कक्षा ६-८ जम्मा 
क.िात्र 

ख.िात्रा 
कक्षा ९-१० जम्मा 
क.िात्र 

ख.िात्रा 
कक्षा ११-१२ जम्मा 
क.िात्र 

ख.िात्रा 
 

  

 

Source:Education In Figure 2017 ,Ministry of Education,Science and Technology 
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Scholl level indicators 

School Level Indicators National Gandaki 
        Girls Boys Total Girls  boys Total 
      gross Enrloment Rate              
      ECD 83.7 84.5 84.1 96.4 82.7 89.4 
      class 1-5 136 128.6 132.3 133.6 130.6 132.1 
      class 6-8 108.9 107.2 108 116.3 116.9 116.6 
      class 9-10 78.5 82.2 80.3 87.4 92.3 89.8 
      class 11-12 41.4 40.4 40.9 59.2 56 57.6 
                    
      Net inrolment rae             
      class 1-5 97.1 97.4 97.2 96.5 96.9 96.7 
      class 6-8 86.3 88.6 87.4 92.2 93.6 92.9 
      class 9-10 65.1 66.7 65.9 67.4 67.569 68.4 
      class 11-12 22.4 21.6 22 21.3 20.5 20.9 
      

             GER and NER Basic level 

  Basic 1-8 Secondary 9-12 

  GER NER             

  girls boys Total girls boys Total girls boys Total girls boys Total 

National 122.4 117.9 120.1 91.7 93 92.3 60 61.3 60.6 43.7 44.1 43.9 

Gandaki 124.9 123.7 124.3 94.3 95.3 94.8 73.2 74.2 73.7 44.3 45 44.7 

             

             

             New Entrance,Gross Intake Rate(GIR) and Net Intake Rate(NIR) in grade 1 

  

% New Entrance in Grade 1 with 
ECD\PPC experience GIR In Grde 

1     
NIR in 
Grdw 1     
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  Girls Boys Total Girls Boys Total Girls Boys Total 
   National  65.9 66.6 66.3 130.7 126.5 128.6 95.4 96.4 95.9 
   Gandkai 58.8 60.8 59.8 125.5 125 125.2 91.4 93.9 92.7 
   

             

             School Student ratio 

  ECD\PPC Grade 1-5 Grade 6-8 Grade 1-8 
Grade9-
10 Grade 11-12 

Grade 9-
12 

     National 26 113 119 166 103 154 165 
     Gandaki 40 73 95 116 82 136 138 
     

             

             Studen Teacher Ratio 

    Grade 1-5 Grade 6-8 Grade 1-8 
Grade9-
10 Grade 11-12 

Grade 9-
12 

     National   20 32 22 23 27 24 
     Gandaki   12 25 15 18 19 18 
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५.ववविय प्रगमिको अवथिम  

क.संघबाट प्राप्त हिु आएको कायिक्रम  

आनििक िषि : 2076/077 

 

(बजेट रु. हजारमा) 
बजेट उपशिषिक िं.35001011 चाल ु

क्र.सं. 
कायिक्रम/वक्रयाकला

प 

खचि 
शिषिक 

इकाई 

िावषिक लक्ष्य िावषिक प्रगनि 
कैवफय
ि 

पररमा
ण 

र्ार 
बजेट 

हजारमा 
पररमा
ण 

र्ा
र 

बजेट 

हजारमा 
१ २   ३ ४ ५ ६ ४ ५ ६ १५ 

अ) पुजँीगि खचि अन्िगििका कायिक्रमहरु :                     

                      

क) पूजँीगि खचि कायिक्रमको जम्मा:                     

           

29 
विद्यालय क्षेत्र विकास 
कायिक्रम 

        100         

11.1.2.14 

विद्यालयलयलाई 

विपद् व्यिथिापिको 
लानग अिरु्दाि(र्िि 
निमािण) 

31112 संख्या 1 18.29 

10000 

    

0 

  

क) पूजँीगि खचि कायिक्रमको जम्मा:       18.29 10000         

आ) चाल ुखचि अन्िगििका         0.00           
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कायिक्रमहरु 

29 
शिक्षा विज्ञाि ििा प्रविनर्ध 
मन्त्रालय 

      2.65 1450.0         

7.2.5.1 

सामरु्दावयक कलेजबाट प्रिम 
शे्रशणमा थिािक िह र कक्षा 
१२ बाट प्रिम शे्रशणमा उशिणि 
डोम मसुहर चमारको लानग 
िात्रिशृि (उच्च शिक्षा) 

27211 जिा 600 1.10 

600 

    

0 

  

7.2.5.2 

उच्च शिक्षामा अध्ययिरि गिे 
अपांग विद्यािीका लानग 
िात्रबशृि(उच्च शिक्षा) 

27211 जिा 850 1.55 

850.00 

    

820.10 

  

29 विद्यालय क्षते्र विकास कायिक्रम   पटक   1.59 

870.00 

    

  

  

2.7.13.23 

कायिक्रम कायािन्ियिका लानग 
आिश्यक लशजशथटक 
व्यिथिापिको लानग 
खचि(िैशक्षक कायिक्रम( 

22522 पटक 10 0.00 

1.00 

    

85.80 

  

2.7.13.24 

िावषिक चौमानसक प्रनििेर्दि 
ियारी ििा थटाटस ररपोटि 
लगायिका डकुमेन्ट विकास 
एिं प्रकािि( िैशक्षक 
कायिक्रम) 

22522 पटक 10 0.18 

100.00 

    

100.00 
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2.7.13.25 

िैशक्षक मापर्दण्ड सामग्री प्रारुप 
निरे्दशिका एिं कायिविनर्ध 
विकास (िैशक्षक कायिक्रम) 

22522 पटक 12 0.22 

120.00 

    

0.00 

  

2.7.13.26 

प्रारे्दशिक शिक्षा विज्ञाि ििा 
प्रविनर्धको योजिा निमािण 
अद्याविनर्धक)) 

22522 पटक 10 0.18 

100.00 

    

0.00 

  

2.8.1.8 
कायिक्रम व्यिथिापि अिगुमि 
ििा मूल्यांकि(भ्रमण खचि) 

22611 
पटक/स
ख्या 

45 0.82 

450.00 

    

0.00 

  

          0.00           

30 राविय परीक्षा िोडि       77.46 42343.00         

2.7.13.27 
कक्षा १० एस ई ई परीक्षा 
संचालि(िैशक्षक कायिक्रम) 

22522 पटक 42343 77.46 

42343.00 

    

14449.89 

0 

(ख) चाल ुखचि कायिक्रमको जम्मा:         81.71 44663.00     15455.79 0 

कूल जम्मा         
100.0

0 
54663.00     15455.79 0 
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५.१.ससिि कायिक्रम ििा बजेटको पूणि िा आशिक रुपमा सम्पन्न कायिक्रमहरुको वििरणहरु 

क्र.सं. 
कायिक्रम/वक्रयाकला

प 

खचि 
शिषिक 

इका
ई 

िावषिक लक्ष्य िावषिक प्रगनि 

पररमा
ण 

र्ार 
बजेट 

हजारमा 
पररमा
ण 

र्ा
र 

बजेट 

हजारमा 
१ २   ३ ४ ५ ६ ४ ५ ६ 

7.2.5.2 

उच्च शिक्षामा 
अध्ययिरि गिे 
अपांग विद्यािीका 
लानग िात्रबशृि(उच्च 
शिक्षा) 

27211 जिा 850 1.55 

850.00 

    

820.10 

2.7.13.2
3 

कायिक्रम 

कायािन्ियिका लानग 
आिश्यक लशजशथटक 
व्यिथिापिको लानग 
खचि(िैशक्षक 
कायिक्रम( 

22522 पटक 10 0.00 

1.00 

    

85.80 

2.7.13.2
4 

िावषिक चौमानसक 
प्रनििेर्दि ियारी ििा 
थटाटस ररपोटि 
लगायिका डकुमेन्ट 
विकास एिं प्रकािि( 
िैशक्षक कायिक्रम) 

22522 पटक 10 0.18 

100.00 

    

100.00 

2.7.13.2
7 

कक्षा १० एस ई ई 
परीक्षा 
संचालि(िैशक्षक 
कायिक्रम) 

22522 पटक 42343 77.46 

42343.00 

    

14449.89 

कूल 

जम्मा 
        

100.0
0 

42444   
15455.79 

 

५.१.१.उच्च शिक्षामा अध्ययिरि गिे अपागं विद्यािीका लानग िात्रबशृि(उच्च शिक्षा) 

क. प्रथििु शिषिक अन्िगिि कायिक्रम संचालिको लानग २०७६।११।०१ गिे ३० दर्दिे सूचिा शिक्षा विकास 
निरे्दििालयको िेर्साईट ,११ िटै समिव्िय ईकाइहरु र अपांगिाको क्षेत्रमा कायि गिे सरकारी ििा गैह्रसरकारी संघ 
संथिाहरुमा सूचािा राशखएको नियो । सूचिा बमोशजम कायािलयमा ५३ िटा र्दरखाथि िात्रिशृिको लानग प्राप्त र्एको 
नियो । र्दरखाथि दर्दएका २ जिा अन्य संघसंथिामा कायि गरेको रे्दशखएकोले उहाँहरु बाहेक बाँकी ५१ जिालाई 
िात्रिशृि िापिको रकम बैक माफि ि प्रर्दाि गररएको नियो । िात्रिशृि वििरणको लानग निरे्दिकको अध्यक्षिामा रहिे 
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३ सर्दथसयीय सनमनिले ६ िटा िैठक िनस िोवकएको मापर्दन्डको आर्धारमा विद्यािीहरुलाई िात्रिशृिको लानग ििोट 
गररएको नियो ।  

ख.िात्रिशृिको वििरणको वििरण 

क्रस र्दनलि जिजानि अन्य कुल कैवफयि 

िात्रा िात्र जम्मा िात्रा िात्र जम्मा िात्रा िात्र जम्मा िात्रा िात्र जम्मा 

१ २ ४ ६ ३ १६ १९ १० १५ २६ १५ ३६ ५१  

 

ग.उपलशब्र्धहरु 

 ५१ जिा अपांगिा र्एका विद्यािीहरुले िात्रबशृि प्राप्त गरेका 
 कमजोर आनििक हैनसयि र्एका अपागिा र्एका विद्यािीहरुलाई िोरै र्एपनि विशिय व्यिथिापिमा सहयोग 

पगुेको 
 अपांगिा र्एका विद्यानििहरुले आनििक अर्ािका कारण विचैमा पढाई िाड्िे र्दरमा कमी आउिे 
 िप पढाइका लानग उत्प्रररि र्ई िैशक्षक थिर एिं योग्यिा िढाउि सहयोग पगुेको 
 उच्च शिक्षा हानसल गरी रोजगारमा लाग्ि सहयोग पगु्िे । 

 

 

घ.चिुौिी ििा समथयाहरु 

 िैक माफि ि िात्रिशृिको रकम पठाउि ुपिे र्एको हुँर्दा विद्यािीबाट िैंक खािा िम्बर फरक दर्दिे गरेको  

 माग गरेका कागजािहरु सबै एकै पटकमा िआइपगु्र्दा कायािन्ियिम समथया रे्दशखएको । 

 अन्यत्र निकायबाट समेि र्दोहोरो िात्रिशृि परेको िा िपरेको र्न्ने कुरा िुट्याउि कदठिाई परेको । 

 विद्याििीको रोजगारको अिथिा पवहचाि गिि कदठिाई परेको । 

 

ङ.समर्धािका लानग गररएका प्रयासहरु 

 अपांगिा र्एका विद्यानििहरु पढ्िे कलेजहरुमा सम्पकि  गरी बैकको खािा िम्बरहरु र अपगु कागजािहरु माग 
गररएको । 

 खािा थियं विद्यािीहरुकै िाममा खोल्ि लगाइएको 
 अन्य संघसथिाबाट सोही बमोशजमको िात्रिशृि पाए/िपाएको बारे सोर्धपिु गररएको  
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६.कमयािि कमयमान्वयनकम लममग आवश्यक लस्िस्थिक व्यवथिमपनको लममग खचा(शैस्िक 
कमयािि) 

६.१.१.यस कायिक्रम अन्िगिि नमनि २०७६ असार २५ गिे शिक्षा विकास निरे्दििालयका सम्पूणि कमिचारीहरु 
,सामाशजक विकास मन्त्रालयका ५ जिा अनर्धकृि कमिचारीहरु ,राविय पररक्षा िोडि परीक्षा व्यिथिापि कायािलयका 
कायािलय प्रमखुहरु सवहि शिक्षा विकास निरे्दििालयको आि २०७६/७७ को कायिक्रम समीक्षा सम्पन्न र्यो । 

क.उपलशब्र्धहरु 

 शिक्षा विकास निरे्दििालयको िावषिक कायिक्रम २०७६/७७ को समीक्षा र्एको। 

 आगामी िषिको िप सरु्धारको लानग सझुािहरु प्राप्त र्एको। 

ख.चिुौिी ििा समथयाहरु 

 कायिक्रम समीक्षाको लानग प्रिथि ियारी िपगुेको। 

 १ दर्दिको समीक्षा िैठकको समय अपगु महससु र्एको। 

ग.नसकाईहरु 

 कायिक्रम समीक्षामा िै प्रगनि प्रनििेर्दि प्रथििु गर्दाि उपयिु हिु।् 

 कायिक्रमलाई कशम्िमा २ दर्दि बिाउिे। 

७. वमवषाक चौिममसक प्रमिवेदन ियमरी ििम थिमिस ररपोिा लगमयिकम डकुिेन्ि ववकमस एवं 

प्रकमशन( शैस्िक कमयािि 

७.१.१.चाल ुआ.ि. २०७६/७७ संशघय सरकारको थिीकृि िावषिक कायिक्रम अिसुार शिक्षा विकास निरे्दििालयलाई 
िावषिक ििा चौमानसक प्रनििेर्दि ियारी ििा शथिनि प्रनििेर्दि लगायि डकुमेन्ट विकास एिम प्रकािि (िैशक्षक 
कायिक्रम) का लानग बजेट ििा अशख्ियारी प्राप्त र्एको नियो । 

क.कायिक्रमका उपलशब्र्धहरु 

 िावषिक रुपमा सम्पन्न र्एका कायिक्रमहरु  

 विशिय ििा र्ौनिक प्रगनिका बारेमा जािकारी प्रर्दाि गररएको 
 सम्पन्न हिु िसकेका कायिक्रम ििा नििका कारणहरबारे जािकारी प्रर्दाि गररएको  

 समग्र कायिक्रमको प्रगनिको बारेमा जािकारी प्रर्दाि गररएको 

ख.चिुौनि ििा समथयाहरु 

 चौमानसक रुपमा शथिनि प्रनििेर्दि ियार िर्एकोले एकैपटक िावषिक रुपमा शथिनि प्रनििेर्दि ियार गिि कदठिाई  
र्एको । 

 िाखा िाखाबाट प्राप्त वििरण एउटै ढाँचामा प्राप्त िहुँर्दा िोवकएको ढाँचामा ियार गिि समथया परेको । 
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ग.समथया समर्धािका लानग गररएका प्रयासहरु 

 िाखाबाट प्राप्त हिुे कायिक्रमहरुलाई एकरुपिा प्रर्दाि गिि ढाँचाको विकास गररएको । 

८.किम १० एस ई ई परीिम संचमलन(शैस्िक कमयािि) 

प्ररे्दि नर्त्रको परीक्षाको सम्पूणि व्यिथिापि गिे र्दावयत्ि शिक्षा विकास निरे्दििालयलई र्एको हुँर्दा यस निरे्दििालयले 
परीक्षा संचालि हिुे ११ शजल्ला केन्िहरुलाई लशक्षि गरी सम्बशन्र्धि शजल्ला सम्म उिर पशुथिका पयुािईसवकएको नियो 
। त्यसै गरी परीक्षा संचालि गििको लानग शिक्षा विकास ििा समन्िय ईकाई माफि ि परीक्षा केन्ि संचालिको लानग 
रकम पठाइसवकएको नियो । सािै परीक्षा संचालिको अिथिाको अिलोकि गरी आिश्यक सहशजकरण गिि समेि 
शिक्षा विकास निरे्दििालयका कमिचारीहरु िोवकएका शजल्लाका परीक्षा केन्िहरुमा पनुगसकेका निए । कोनर्ड १९ को 
विषम पररशथििका कारण नमनि २०७६ चैत्र ५ गिे कक्षा १० एस ई ई परीक्षा थिनगिको सूचिा प्राप्त र्यो । अि 
यस कायिक्रमको र्ौनिक ििा विशिय प्रगनि आंशिक मात्र रह्यो ।  

९.सम्पन्न हुन नसकेकम ससिा अन्िगािकम कमयाििहरु 

क्र.सं. 
कायिक्रम/वक्रयाक

लाप 

खचि 
शिषिक 

इकाई 

िावषिक 

लक्ष्य 

िावषिक 
प्रगनि 

पररमाण र्ार 
बजेट 

हजारमा 
पररमा
ण 

र्ा
र 

बजेट 

हजारमा 
१ २   ३ ४ ५ ६ ४ ५ ६ 

11.1.2.
14 

विद्यालयलयलाई 

विपद् 
व्यिथिापिको 
लानग 
अिरु्दाि(र्िि 
निमािण) 

31112 संख्या 1 18.29 

10000 

    

0 

2.7.13.
25 

िैशक्षक मापर्दण्ड 
सामग्री प्रारुप 
निरे्दशिका एिं 
कायिविनर्ध 
विकास( िैशक्षक 
कायिक्रम) 

22522 पटक 12 0.22 

120.00 

    

0.00 

2.7.13.
26 

प्रारे्दशिक शिक्षा 
विज्ञाि ििा 
प्रविनर्धको योजिा 
निमािण 

22522 पटक 10 0.18 

100.00 

    

0.00 
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अद्याविर्धक)) 

7.2.5.1 

सामरु्दावयक 

कलेजबाट प्रिम 
शे्रशणमा थिािक 
िह र कक्षा १२ 
बाट प्रिम 
शे्रशणमा उशिणि 
डोम मसुहर 
चमारको लानग 
िात्रिशृि (उच्च 
शिक्षा) 

27211 जिा 600 1.10 

600 

    

0 

2.8.1.8 

कायिक्रम 

व्यिथिापि 
अिगुमि ििा 
मूल्यांकि(भ्रमण 
खचि) 

22611 
पटक/स
ख्या 

45 0.82 

450.00 

    

0.00 

कूल 

जम्मा 
         

11270 

 

  000 

 

क.विष्लेषण 

संघ अन्िगिि शिक्षा विकास मन्त्रालयललाई प्राप्त बजेट मध्ये रु.१ करोड १२ लाख सिरी हजार रुपैया बरािरको 
रकम विज र्एको ि । सो रकम ३ िटा शिषिकहरु क्रमि विद्यालयहरुलाई विपद् व्यिथिापिको लानग अिरु्दाि(र्िि 
निमािण) को रु.१ करोड,िैशक्षक मापर्दण्ड सामग्री प्रारुप निरे्दशिका एिं कायिविनर्ध विकास(िैशक्षक कायिक्रम), प्रारे्दशिक 
शिक्षा विज्ञाि ििा प्रविनर्धको योजिा निमािण अद्यािनर्धक, सामरु्दावयक कलेजबाट प्रिम शे्रशणमा थिािक िह र कक्षा १२ 
बाट प्रिम शे्रशणमा उशिणि डोम मसुहर चमारको लानग िात्रिशृि (उच्च शिक्षा) अन्िगििका कायिक्रमहरु हिु िसकेको । 

 

ख.कारणहरु 

 विपद् व्यिथिापिका लानग माग गररएका कररि ९ िटा विद्यालयहरुको माग कायिक्रम कायािन्ियि निरे्दशिका 
२०७६ बमोशजम िर्एकोले कायािन्ियि गिि िसवकएको । माग गरेका सबै जसो विद्यालयहरुले विद्यालयको 
प्राङगण र र्िि जोगाउि िाल निमािणको लानग रकम माग गरेका निए िर कायािन्ियि निरे्दशिका थपष्ट र्िि 
निमािण र्निएकोले सो कायिक्रमको रकम संचालि हिु िसकेको । 
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 कायिक्रम कायािन्ियि निरे्दशिका २०७६ संसोर्धि गरी विपद् व्यिथिापिको शिषिकबाट नसकाई सहशजकरण 
सामग्री विकास गरी वििरण समेि गिि सवकि े व्यिथिा र्एपनि समय अर्ािका कारण नसकाई सहशजकरण 
सामग्री निमािण गिि िसवकएको 

 िैशक्षक मापर्दण्ड सामग्री प्रारुप निरे्दशिका एिं कायिविनर्ध विकास( िैशक्षक कायिक्रम) कायिमा समानिकरणको 
रकम प्रयोग गररएकोले पिुःससििको कायिक्रम ििा बजेट कायािन्ियि गिि िपिे र्एको 

 संशघय शिक्षा विज्ञाि ििा प्रविनर्ध िीनि वढलो गरी बिेको ििा यस अशघ प्ररे्दिको िीनि िििेको कारण प्रारे्दशिक 

शिक्षा विज्ञाि ििा प्रविनर्धको योजिा निमािण अद्याविर्धक कायिक्रम संचालि एि सम्पन्न गिि िसवकएको 
 समग्रिामा ससििको बजेट ििा कायिक्रम वढलो गरी प्राप्त र्एको 
 प्ररे्दि नर्त्र सामरु्दावयक कलजबाट थिािक िह र कक्षा १२ बाट प्रिम शे्रशणमा उशिणि डोम मसुहर र चमार 

विद्यािीहरुको िात्रिशृिका लानग आिेर्दि िपरेको हुँर्दा सो कायािक्रम कायािन्ियि िर्एको । 

ग.नसकाई 

 कायिक्रम ििा योजिाहरु वढलो गरी प्राप्त र्एपनि प्राप्त र्एपनि कायािन्ियि योजिा बन्न िसकेकोले आगामी 
आिको कायिक्रम ििा योजिाहरु कायािन्ियिको लानग कायियोजिा बिाउि ुपिे । 
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१०.प्रदेश रमिश्व बमाँडफमाँड र सिमनीकरण आएको  कमयािि         बजेट उपशिषिक िं. 350010113   चाल ु  आनििक िषि : 2076/077    

(बजेट रु. हजारमा) 

क्र.सं. कायिक्रम/वक्रयाकलाप 
खचि 
िीषिक 

इकाई 
िावषिक 

लक्ष्य 
  प्रगनि   

    पररमाण र्ार बजेट 
रकम रु 
हजारमा. 

पररमा
ण 

र्ाररि 

1 2 3 4 5 6 7 ८ ९ १० 

अ) पुजँीगि खचि अन्िगििका कायिक्रमहरु 
  

  
  

      
      

क) पुजँीगि कायिक्रमको जम्मा 
  

  
  

      
      

आ) चाल ुखचि अन्िगििका कायिक्रमहरु   
  

      
      

2.7.13.5 
मखु्यमन्त्री विद्यािी प्रनिर्ा प्रोत्साहि परुथकार (नबज्ञाि ििा प्रविनर्ध सङ्गीि र 
सावहत्य) िैशक्षक महोत्सि/ प्रर्दिििी सञ्चालि 

22522 
पटक 

१ १.७४ 3500 0 
0 0 

2.7.13.6 प्ररे्दिथिरमा शिक्षा दर्दिस   कायिक्रम  सञ्चालि एिम ्उत्कृष्ट विद्यालय प्रोत्साहि 22522 
पटक 

१ ०.२५ 500 500 
१ 

0.2483
5 

2.7.13.7 
थिािीय पाठ्यक्रम एिं माध्यनमक िहका ऐशच्िक विषयहरुमा पयिटि, कृवष, 

जनडिटुी र पेिा व्यिसायसँग सम्िशन्र्धि पाठ्यक्रम र पाठ्यपथुिकको िमूिा विकास 
गिि 

22522 

पटक 

१ ०.५० 1000 52.4 

1 0.4967 

2.7.13.19 
थिािीय िहसँगको समन्ियमा विद्यालय व्यिथिापि सनमनिका अध्यक्ष र सर्दथयका 
लानग व्यिथिापकीय पक्षमा सरु्धार कायिक्रम 

22522 
पटक 

८५ २.११ 4250 
0 0 0 

2.7.13.20 आर्दिि विद्यालय विकास कायिक्रम 22522 
विद्यालय/सं
थिा ३६ ८.९४ 18000 

15000 30 
7.4504
9 

2.7.13.21 
प्रारे्दशिक िैशक्षक व्यिथिापि सूचिा प्रणाली (PIEMIS) थिापिा गिे (विद्यालय 
शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविनर्धक ििा व्यिसावयक िानलम र प्राविनर्धक र्धार समेि) 

22522 
पटक 

१ ०.५० 1000 859.114 

1 0.4967 

५.1.8.1.1 कायिविनर्ध / निरे्दशिका जारी   पटक 
१ ०.०५ 100 

100 1 
0.0496
7 
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क्र.सं. कायिक्रम/वक्रयाकलाप 
खचि 
िीषिक 

इकाई 
िावषिक 

लक्ष्य 
  प्रगनि   

    पररमाण र्ार बजेट 
रकम रु 
हजारमा. 

पररमा
ण 

र्ाररि 

1 2 3 4 5 6 7 ८ ९ १० 

5.1.8.1.2 सरु्धारको योजिामा आर्धाररि प्रोत्साहि अिरु्दाि   पटक 
५ १.२४ 2500 

0 5 
1.2417
5 

5.1.10.1 
िवहर्द थमनृि आिानसय माध्यानमक विद्यालय पोखरा महािगरपानलका िडा िं १४ 
को पूिािर्धार विकासको लानग 

26413 
संख्या १ ०.९९ 2000 

2000 1 0.9934 

5.1.10.2 
बदु्धोर्दय माध्यानमक नबद्यालय लम्जङु्गको नबद्यालय र्िि Retro fitting साझेर्दारीका 
लानग अिरु्दाि 

26413 
संख्या १ ०.९९ 2000 

2000 1 0.9934 

5.1.11.1.1 
ििौट र्एका विद्यालयका वि.व्य..स.अध्यक्ष प्रर्धािाध्यापक र सहजकिािका लानग २ 
दर्दिे अनर्मखुीकरण 

  
पटक 

१०८ ०.३८ 756 
0 0 0 

5.1.11.1.2 प्रारशम्र्क बालविकास केन्ि थिापिाका लानग पुजँीगि अिरु्दाि 26413 पटक 
३६ ८.९४ 18000 

15000 30 
7.4504
9 

5.1.11.3 
थिािीय िहको समन्ियमा सञ्चानलि सामरु्दावयक विद्यालयलाई खेलकूर्द ििा सँगीि 
वििेष विद्यालयको रुपमा विकास गिि 

26413 पटक ३६ ७.१५ 14400 9600 
२४ 

4.7683
1 

5.1.11.9 
माध्यनमक िह (कक्षा ११-१२ ) मा  नबज्ञाि विषय अध्यापि गिे सामरु्दावयक 
विद्यालयलाई  पुजँीगि अिरु्दाि(थिलगि अिगुमिको आर्धारमा) 

26413 
विद्यालय/सं
थिा २२ ७.६५ 15400 7000 

१३ 
4.5199
6 

5.1.11.11 प्राविनर्धक विद्यालयहरुमा व्यिथिापिका लानग अिरु्दाि 26413 
विद्यालय/सं
थिा १८ १.७९ 3600 

3600 ९ 
0.8940
6 

5.1.11.12 
मागको आर्धारमा सामरु्दावयक विद्यालय र्ौनिक सरु्धार कायि  (घेरािार, खािेपािी र 
ममिि सरु्धार लगायि) का लानग पुजँीगि अिरु्दाि 

26413 विद्यालय/सं
थिा 

१४४ 
३५.७
६ 

72000 
72000 ३७४ 

92.882
8 

5.1.11.20 विद्यालयहरुलाई ित्काल सहयोगका लानग अिरु्दाि 26413 पटक १५ २.९८ 6000 0 ० 0 

5.1.11.25 
शिक्षामा मलु प्रिावहकरणका लानग मर्दरसा/गमु्बा/गरुुकुल/आश्रम र िैकशल्पक 
विद्यालय अिरु्दाि 

26413 
संख्या २२ ५.४६ 11000 ७४९०.००० १५ 3.72525 

  जम्मा क( अ र आ)   
  

    176006 १३५२०२ 
    

ख) चाल ुखचि कायिक्रमको जम्मा                 

ग) कायिक्रम खचिको जम्मा(क+ख) जम्मा         १७६००६.० १३५२०२     
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क्र.सं. कायिक्रम/वक्रयाकलाप 
खचि 
िीषिक 

इकाई 
िावषिक 

लक्ष्य 
  प्रगनि   

    पररमाण र्ार बजेट 
रकम रु 
हजारमा. 

पररमा
ण 

र्ाररि 

1 2 3 4 5 6 7 ८ ९ १० 

० 

घ) उपर्ोग खचि         २१२०३.०० १६९५०.८१     

  पाररश्रनमक 21111   35 7.59 18389 15286.34 २५ 5.42337 

  पोिाक 21121   35 0.12 350 250 २५ 0.0887 

  महनग र्िा 21132   34.3 0.27 824 535.667 २५ 
0.1938
1 

  कमिचारीको बैठक र्िा 21134   5 0.02 50 50 १ 
0.0049
7 

  अन्य र्िा 21139   5 0.02 50 49.5 १ 
0.0049
2 

  योगर्दािमा आर्धाररि विमा कोष 21213   50 0.00 500 0   0 

२.5.8.3 सरसफाइ कमिचारी सेिा करार 22413 संख्या 1 0.12 240 238.5 १ 
0.1184
6 

२.८.1.1 अिगुमि मूल्याङ्कि ििा कायिक्रम कायािन्ियि भ्रमण खचि 22611 संख्या ६० 0.26 600 529.25 ६० 
0.2628
8 

२.8.2.1 आन्िररक भ्रमण (अिगुमि मूल्याङ्कि र भ्रमण) 22612 सथिा ४० 0.01 200 11.55 ४ 
0.0005
7 

            21203 16950.81     
ङ) कायािलय सञ्चालि 
खचि 

    
  

    ४१२०.०० 
3671.659     

  पािी नबजलुी 
२२११
१ 

  

50 0.12 

500 
231.582 

50 

0.11503 

  संचार महिलु 
२२११
२ 

  

40 0.14 

400 
287.26 

40 
0.1426
8 

  ईन्र्धि कायािलय प्रयोजि 22212   

700 0.31 

700 
633.285 

700 
0.3145
5 
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क्र.सं. कायिक्रम/वक्रयाकलाप 
खचि 
िीषिक 

इकाई 
िावषिक 

लक्ष्य 
  प्रगनि   

    पररमाण र्ार बजेट 
रकम रु 
हजारमा. 

पररमा
ण 

र्ाररि 

1 2 3 4 5 6 7 ८ ९ १० 

  सबारी सार्धाि ममिि 22213   
१ 0.15 300 

299.736 
1 0.1488

8 

२.9.4.1 िविकरण (उजाि) 22214 सथिा ५० 0.02 
50 

50 
५० 0.0248

3 

  मेशििरी ििा ओजार ममिि 22221   
३०० 0.15 300 

299.8405 
300 0.1489

3 

  निवयनमि साििजनिक सम्पनिको ममिि 22231   
१ 0.25 500 

500 
1 0.2483

5 

२.४.१.१ कायािलय मसलन्र्द सामाि खचि(कायािलय सामाि ििा सेिा ) 22311 संख्या ५०० 0.25 500 
500 

500 0.2483
5 

  ईन्र्धि अन्य प्रयोजि 22314   
५० 0.02 50 

49.98 
50 0.0248

3 

२.२.१३.१ पत्रपनत्रका ििा पशुथिका (कायािलय सामाि ििा सेिा ) 22315 संख्या ५०० 0.25 
500 

500 

500 0.2483
5 

२.४.१५.१ अन्य कायािलय सञ्चालि खचि(कायािलय सामाि ििा सेिा ) 22319 
संख्या 

१ 0.05 
100 

100 

१ 0.0496
7 

2.6.3.1 कमिचारी िानलम 22511 संख्या २० 0.01 20 
20 

20 0.0099
3 

2.9.9.1 अन्य विविर्ध खचि 22711 सख्या २०० 0.10 200 
199.975 

२०० 0.0993
3 

  जम्मा     
    ४१२०.०० 3671.659     

च) कूल जम्मा खचि (ग+घ+ङ) 
  

  
  

    
२०१३२९.०
० 

१५५८२३.९८ 
    

क.विशिय प्रगनि अिथिाको विष्लेषण 

आ.ि.२०७६/७७ मा शिक्षा विकास निरे्दििालय पोखरालाई प्राप्त बजेट मध्ये समानिकरण अिरु्दािमा जम्मा ७७.40 प्रनििि खचि र्एको ि । त्यसै गरी ससिि 
अिरु्दािको प्राप्त रकम मध्य जम्मा २८.27 प्रनििि खचि र्एको ि । यसरी हेर्दाि समानिकरण अिरु्दािको रकमको िलुिामा ससिि अिरु्दािको रकम कम खचि र्एको 
रे्दशखन्ि । यद्यपी ससिि अिरु्दाि माफि ि प्राप्त रकम रे्धरै खचि र्एको रे्दशखिमुा कायािलय संचालि खचि र उपर्ोग खचि समेि संलग्ि र्एको हुँर्दा खचि प्रनििि बवढ 
रे्दशखएको हो । ससिि अिरु्दािको रकम मध्ये एस.ई.ई. परीक्षा संचालि िहिु ुर विपद् व्यिथिापिको रकम खचि हिु िसक्िकुा कारण कम खचि र्एको हो ।  
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११.मनदेशनमलयबमि आव २०७६/७७ िम सम्पन्न कमयाििहरुको वववरण 

क्र.सं. र्दिाि  
िं. विद्यालयको िाम शजल्ला थिािीय िह 

नििािचि के्षत्र 
कायिक्रम  

अिरु्दाि रकम 
निर्धािरण 

संघीय प्ररे्दि 

1  12   राविय मा.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-१   2   ख   विज्ञाि   500000  

2  4  
 नसिला रे्दिी 
सामरु्दावयक मा.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-१२   1   क   विज्ञाि   500000  

3  2   बालमशन्र्दर मा.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-३   3   क   विज्ञाि   500000  

4  13   गोगि मा.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-३२   1   क   विज्ञाि   500000  

5  9   जिवप्रय मा.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-८   2   ख   विज्ञाि   500000  

6  11   िशि मा.वि.   गोरखा   गोरखा ि.पा.-६   2   ख   विज्ञाि   500000  

7  10   सरथििी मा.वि.   गोरखा   गोरखा ि.पा.-८   2   ख   विज्ञाि   500000  

8  5   महालक्ष्मी मा.वि.   गोरखा   गोरखा ि.पा.-९   2   क   विज्ञाि   500000  

9  3   नत्रर्िुि बाल मा.वि.   ििलपरु  
 कािासोिी ि.पा.-
१७  

 2   क   विज्ञाि   500000  

10  7   पथृिी मा.वि.   ििलपरु   रे्दिचलुी ि.पा.-१०   1   ख   विज्ञाि   500000  

11  1   रे्दिचलुी मा.वि.   ििलपरु   रे्दिचलुी ि.पा.-१६   1   क   विज्ञाि   500000  

12  14  
 र्ािरु्ि आचायि 
मा.वि.  

 थयाङजा   गल्याङ ि.पा.-३   2   ख   विज्ञाि   500000  

13  8   पूणािमिृ र्िािी मा.वि.   थयाङजा   िानलङ ि.पा.-१०   2   क   विज्ञाि   500000  

14  15  
 महवषि गरुुकुल िेर्द 
िद्याश्रम  

 काथकी   पोखरा म.ि.पा.-३   2   क   गरुुकुल   500000  

15  6   अनमिाम गमु्बा प्रा.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-१३   1   ख   गमु्बा   500000  

16  3  
 महेि संथकृि 
गरुुकुलम  

 ििहुँ   रे्दिघाट गा.पा.   1   क   गरुुकुल   500000  

17  14  
 श्रीमर्द रामािजु रे्दि 
विद्याश्रम  

 ििलपरु   गैडाकोट ि.पा.-१   1   क   गरुुकुल   500000  

18  9  
 पिपुनि साङग िेर्द 
आिसीय मा.वि  

 ििलपरु   रे्दिचलुी ि.पा.-१५   1   क   गरुुकुल   500000  

19  13  
 मशुििाि वपठ िेर्द 
विद्याश्रम मा.वि.  

 ििलपरु  
 विियी नत्रिेणी 
गा.पा.-६  

 2   ख   गरुुकुल   498921  

20  5  
 मर्दरसा ईथलानमया 
इम्र्दार्दलु उलमु  

 ििलपरु  
 विियी नत्रिेणी 
गा.पा.-७  

 2   ख   मर्दरसा   492196  

21  12   मर्दरसा गलु्सिे  पििि   कुश्मा ि.पा.-५   1   क   मर्दरसा   499376  
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क्र.सं. र्दिाि  
िं. विद्यालयको िाम शजल्ला थिािीय िह 

नििािचि के्षत्र 
कायिक्रम  

अिरु्दाि रकम 
निर्धािरण 

संघीय प्ररे्दि 

िरकाि आ.वि.  

22  2  
 िालान्र्दा बवुद्धष्ट 
विद्यालय  

 मथुिाङ   िासाङ गा.पा.-१   1   ख   गमु्बा   500000  

23  4  
 पाल एिं िाम्ग्यल 
गमु्बा विद्यालय  

 मथुिाङ  
 लोमान्िाश्ङ गा.पा.-
६  

 1   ख   गरुुकुल   500000  

24  11   पाशणिी संथकृि मा.वि.   लम्जङु   सनु्र्दरबजार ि.पा.-३   1   ख   गरुुकुल   500000  

25  8  
 मरर्दसा ईथलानमया 
गलु्सिे मदर्दिा  

 िाग्लङु   िाग्लङु ि.पा.-३   1   क   मर्दरसा   500000  

26  7   गरुुकुल िेर्दविद्याश्रम   थयाङजा   आनर्धखोला गा.पा.-२   1   क   गरुुकुल   500000  

27  1  
 रामिर्दीर्धाम संसकृि 
गरुुकुलम  

 थयाङजा   गल्याङ ि.पा.-१   1   ख   गरुुकुल   500000  

28  10  
 पाशणिी आर्धनुिक 
गरुुकुल  

 थयाङजा  
 पिुली बजार ि.पा.-
१४  

 1   क   गरुुकुल   500000  

29  28   ब्रम्हारुपा मा.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-३२   1   क  
 

प्राविनर्धक  

 
400000  

30  29  
 र्गिनि वहमालय 
मा.वि.  

 गोरखा  
 िवहर्द लखि गा.पा.-
६  

 1   क  
 

प्राविनर्धक  

 
400000  

31  38   उर्दय मा.वि.   ििहुँ   ब्यास ि.पा.-५   2   क  
 

प्राविनर्धक  

 
400000  

32  7   नसद्धािि मा.वि.   ििहुँ   नर्मार्द ि.पा.-१   2   ख  
 

प्राविनर्धक  

 
400000  

33  3   रत्न राज्य मा.वि.   ििलपरु   गैडाकोट ि.पा.-१०   1   क  
 

प्राविनर्धक  

 
400000  

34  9   महेन्िज्योिी मा.वि.   पििि   महाशिला गा.पा.-५   1   ख  
 

प्राविनर्धक  

 
400000  

35  33   मशुिर्धाम मा.वि.   म्याग्र्दी   रघगंुगा गा.पा.-२   1   क  
 

प्राविनर्धक  

 
400000  

36  17   सूयोर्दय मा.वि.   लमजङु   क्लासोिार गा.पा.-८   1   ख  
 

प्राविनर्धक  

 
400000  

37  19   शिि ुआश्रम मा.वि.   लमजङु   राइिास ि.पा.-५   1   क  
 

प्राविनर्धक  

 
400000  

38  69   सजृिा सा.मा.वि.   काथकी   अन्नपूणि गा.पा.-१   3   ख  
 आर्दिि 
विद्यालय  

 500000  

39  58  
 इन्िराज्य लक्ष्मी 
मा.वि.  

 काथकी   पोखरा म.ि.पा.-१६   2   ख  
 आर्दिि 
विद्यालय  

 500000  

40  86   र्विश्य निमािण मा.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-२१   2   क   आर्दिि  500000  
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24 
 

क्र.सं. र्दिाि  
िं. विद्यालयको िाम शजल्ला थिािीय िह 

नििािचि के्षत्र 
कायिक्रम  

अिरु्दाि रकम 
निर्धािरण 

संघीय प्ररे्दि 

विद्यालय  

41  2   निष्पक्ष मा.वि.   काथकी   मािापचु्रे गा.पा.-५   3   क  
 आर्दिि 
विद्यालय  

 500000  

42  75   शििालय मा.वि.   काथकी   रुपा गा.पा.-२   1   क  
 आर्दिि 
विद्यालय  

 500000  

43  33   विन्ध्यिासीिी मा.वि.   गोरखा   गोरखा ि.पा.-३   1   क  
 आर्दिि 
विद्यालय  

 500000  

44  88   अकला मा.वि.   गोरखा   पालङुटार ि.पा.-८   2   क  
 आर्दिि 
विद्यालय  

 500000  

45  3   मण्डली मा.वि.   गोरखा   नसरािचोक गा.पा.-५   2   ख  
 आर्दिि 
विद्यालय  

 500000  

46  84   मथयािङर्दी सा.आ.वि.   ििहुँ   आिँखैुरेिी गा.पा.-१   1   ख  
 आर्दिि 
विद्यालय  

 500000  

47  51   कृष्ण मा.वि.   ििहुँ   शघरीङ गा.पा.-१   2   ख  
 आर्दिि 
विद्यालय  

 500000  

48  44   नत्रर्िुि मा.वि.   ििहुँ   र्ाि ुि.पा.-११   1   क  
 आर्दिि 
विद्यालय  

 500000  

49  72   जिकल्याण मा.वि.   ििहुँ  
 िकु्लागण्डकी 
ि.पा.-५  

 2   क  
 आर्दिि 
विद्यालय  

 500000  

50  11   जििा मा.वि.   ििलपरु  
 कािासोिी ि.पा.-
१०  

 1   ख  
 आर्दिि 
विद्यालय  

 500000  

51  21   सरथिनि मा.वि.   ििलपरु  
 कािासोिी ि.पा.-
१७  

 2   क  
 आर्दिि 
विद्यालय  

 500000  

52  9   बालज्योिी मा.वि.   ििलपरु   गैडाकोट ि.पा.-१८   1   क  
 आर्दिि 
विद्यालय  

 500000  

53  16   जििा मा.वि.   ििलपरु   मध्यविन्र्द ुि.पा.-१०   2   ख  
 आर्दिि 
विद्यालय  

 500000  

54  65   पिपुनि मा.वि.   पििि   मोर्दी गा.पा.-७   1   क  
 आर्दिि 
विद्यालय  

 500000  

55  53   र्ाि ुमा.वि.   मिाङ   िासोङ गा.पा.-१   1   क  
 आर्दिि 
विद्यालय  

 500000  

56  41   दर्दव्यदर्दप मा.वि.   मथुिाङ   ल्होमन्िाङ गा.पा.-२   1   ख  
 आर्दिि 
विद्यालय  

 500000  

57  23   वकसािी मा.वि.   म्याग्र्दी   मानलका गा.पा.-७   1   ख   आर्दिि  500000  
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क्र.सं. र्दिाि  
िं. विद्यालयको िाम शजल्ला थिािीय िह 

नििािचि के्षत्र 
कायिक्रम  

अिरु्दाि रकम 
निर्धािरण 

संघीय प्ररे्दि 

विद्यालय  

58  79   अमर मा.वि.   म्याग्र्दी   रघगंुगा गा.पा.-६   1   क  
 आर्दिि 
विद्यालय  

 500000  

59  54   जिकल्याण मा.वि.   लमजङु   बेसीिहर ि.पा.-१   1   ख  
 आर्दिि 
विद्यालय  

 500000  

60  60   रेििनु्िला मा.वि.   िाग्लङु   काठेखोला गा.पा.-८   1   क  
 आर्दिि 
विद्यालय  

 500000  

61  4   जिजिगनृि मा.वि.   िाग्लङु   गल्कोट ि.पा.-८   2   क  
 आर्दिि 
विद्यालय  

 500000  

62  50   ज्ञािेन्ि मा.वि.   िाग्लङु   निसीखोला गा.पा.-५   2   ख  
 आर्दिि 
विद्यालय  

 500000  

63  14   गणेि मा.वि.   िाग्लङु   िाग्लङु ि.पा.-१४   1   ख  
 आर्दिि 
विद्यालय  

 500000  

64  56   आर्दिि मा.वि.   थयाङजा  
 कानलगण्डकी 
गा.पा.-२  

 2   ख  
 आर्दिि 
विद्यालय  

 500000  

65  43   नसद्दािि मा.वि.   थयाङजा   फेर्दीखोला गा.पा.-२   1   ख  
 आर्दिि 
विद्यालय  

 500000  

66  35   जीििज्योनि मा.वि.   थयाङजा   नबरुिा गा.पा.-७   1   क  
 आर्दिि 
विद्यालय  

 500000  

67  85   सरथििी मा.वि.   थयाङजा   िानलङ ि.पा.-१३   2   क  
 आर्दिि 
विद्यालय  

 500000  

68  42   सरथिनि वटका मा.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-३३   2   क  
 बाल 
विकास  

 500000  

69  53   िाराही मा.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-५   3   ख  
 बाल 
विकास  

 500000  

70  100   रामेश्वरी मा.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-१४   1   ख  
 बाल 
विकास  

 500000  

71  99   अशम्िका मा.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-२५   3   क  
 बाल 
विकास  

 500000  

72  130   जििा मा.वि.   काथकी   रुपा गा.पा.-३   1   क  
 बाल 
विकास  

 500000  

73  20   र्धारापािी मा.वि.   गोरखा   आरुघाट गा.पा.-८   1   ख  
 बाल 
विकास  

 500000  

74  9   िेत्रज्योिी मा.वि.   गोरखा   गण्डकी गा.पा.-७   1   क   बाल  500000  
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क्र.सं. र्दिाि  
िं. विद्यालयको िाम शजल्ला थिािीय िह 

नििािचि के्षत्र 
कायिक्रम  

अिरु्दाि रकम 
निर्धािरण 

संघीय प्ररे्दि 

विकास  

75  157   नमकोट मा.वि.   गोरखा   पालङुटार ि.पा.-१०   2   क  
 बाल 
विकास  

 500000  

76  14   नसद्दमहाकली मा.वि.   ििहुँ   रे्दिघाट गा.पा.-५   1   ख  
 बाल 
विकास  

 500000  

77  94   कमिर्दा मा.वि.   ििहुँ   र्ाि ुि.पा.-९   1   क  
 बाल 
विकास  

 500000  

78  47   मर्दिि गोशिया आ.वि.   ििहुँ   नर्मार्द ि.पा.-१   2   ख  
 बाल 
विकास  

 500000  

79  129   कुश्माििी आ.वि.   ििहुँ  
 िकेुलागण्डकी 
ि.पा.-७  

 2   क  
 बाल 
विकास  

 500000  

80  84   महेन्ि थमारक आ.वि.   ििलपरु   गैडाकोट ि.पा.-२   1   क  
 बाल 
विकास  

 500000  

81  16   कानलका मा.वि.   ििलपरु   रे्दिचलुी ि.पा.-९   1   ख  
 बाल 
विकास  

 500000  

82  111   बालकल्याण आ.वि.   ििलपरु   बौर्दीकाली गा.पा.-२   2   क  
 बाल 
विकास  

 500000  

83  109   जिजागिृ आ.वि.   ििलपरु  
 विियी नत्रिेणी 
गा.पा.-२  

 2   ख  
 बाल 
विकास  

 500000  

84  134   शििालय मा.वि.   पििि   कुश्मा ि.पा.-६   1   क  
 बाल 
विकास  

 500000  

85  107   िापाठिा मा.वि.   पििि   फलेिास ि.पा.-२   1   ख  
 बाल 
विकास  

 500000  

86  46   अन्नपूणि मा.वि.   मिाङ   वङथयाङ गा.पा.-६   1   ख  
 बाल 
विकास  

 500000  

87  143   चन्िज्योनि मा.वि.   म्याग्र्दी   र्धिलानगरी गा.पा.-४   1   ख  
 बाल 
विकास  

 500000  

88  8   बालमशन्र्दर आ.वि.   म्याग्र्दी   बेिी ि.पा.-८   1   क  
 बाल 
विकास  

 500000  

89  52   रै्रिकाली मा.वि.   लमजङु   मध्यिेपाल ि.पा.-४   1   ख  
 बाल 
विकास  

 500000  

90  85   नर्मसेि आ.वि.   िाग्लङु   काठेखोला गा.पा.-६   1   क  
 बाल 
विकास  

 500000  

91  91   शिि बाल विकास  िाग्लङु   गल्कोट ि.पा.-१०   2   क   बाल  500000  



शिक्षा विकास निरे्दििालय, गण्डकी प्ररे्दि, पोखरा 

27 
 

क्र.सं. र्दिाि  
िं. विद्यालयको िाम शजल्ला थिािीय िह 

नििािचि के्षत्र 
कायिक्रम  

अिरु्दाि रकम 
निर्धािरण 

संघीय प्ररे्दि 

केन्ि  विकास  

92  154  
 जिचेििा बाल 
विकास केन्ि  

 िाग्लङु   ढोरपाटि ि.पा.-५   2   ख  
 बाल 
विकास  

 500000  

93  110   जगन्नाि आ.वि.   िाग्लङु   िाग्लङु ि.पा.-१२   1   ख  
 बाल 
विकास  

 500000  

94  80   विरेन्ि मा.वि.   थयाङजा  
 कालीगण्की गा.पा.-
५  

 2   ख  
 बाल 
विकास  

 500000  

95  147   िेपाल राि मा.वि.   थयाङजा   गल्याङ ि.पा.-७   2   क  
 बाल 
विकास  

 500000  

96  62   पणु्यशिला आ.वि.   थयाङजा   पिुलीिजार ि.पा.-३   1   ख  
 बाल 
विकास  

 500000  

97  106   र्दहिमु मा.वि.   थयाङजा   नर्रकोट ि.पा.-२   1   क  
 बाल 
विकास  

 500000  

98  48   उमा मा.वि.   काथकी   अन्नपूणि गा.पा.-८   3   ख  

 

खेलकुर्द
/संगीि  

 
400000  

99  19   गौरीिंकर मा.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-२५   3   क  

 

खेलकुर्द
/संगीि  

 
400000  

100  38   विन्ध्यिानसनि मा.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-१६   2   ख  

 

खेलकुर्द
/संगीि  

 
400000  

101  14   सूयोर्दय मा.वि.   गोरखा   गण्डकी गा.पा.-८   1   क  

 

खेलकुर्द
/संगीि  

 
400000  

102  32   चन्िोर्दय मा.वि.   ििहुँ   आबँखैुरेिी गा.पा.-१   1   ख  

 

खेलकुर्द
/संगीि  

 
400000  

103  43   अरुणोर्दय मा.वि.   ििहुँ   नर्मार्द ि.पा.-२   2   ख  

 

खेलकुर्द
/संगीि  

 
400000  

104  41   शिि मा.वि.   ििहुँ   व्यास ि.पा.-१०   1   क  

 

खेलकुर्द
/संगीि  

 
400000  

105  47   खैरेनि मा.वि.   ििहुँ  
 िकु्लागण्डकी ि.पा-
६  

 2   क  
 

खेलकुर्द
 

400000  
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क्र.सं. र्दिाि  
िं. विद्यालयको िाम शजल्ला थिािीय िह 

नििािचि के्षत्र 
कायिक्रम  

अिरु्दाि रकम 
निर्धािरण 

संघीय प्ररे्दि 

/संगीि  

106  9   जीििज्योिी मा.वि.   ििलपरु   कािासोिी ि.पा.-३   2   क  

 

खेलकुर्द
/संगीि  

 
400000  

107  10   जििा मा.वि.   ििलपरु   कािासोिी ि.पा.-६   1   ख  

 

खेलकुर्द
/संगीि  

 
400000  

108  4  
 श्रीकृष्णगण्डकी 
मा.वि.  

 ििलपरु   गैडाकोट ि.पा.-३   1   क  

 

खेलकुर्द
/संगीि  

 
400000  

109  29   िाशन्ि आ.वि.   पििि   जलजला गा.पा.-६   1   क  

 

खेलकुर्द
/संगीि  

 
400000  

110  34   िहाकी मा.वि.   पििि   विहार्दी गा.पा.-४   1   ख  

 

खेलकुर्द
/संगीि  

 
400000  

111  54   जििाल मा.वि.   मथुिाङ   घरपझोङ गा.पा.-२   1   ख  

 

खेलकुर्द
/संगीि  

 
400000  

112  52  
 राविय जिजागनृि 
मा.वि.  

 म्याग्र्दी   मंगला गा.पा.-१   1   ख  

 

खेलकुर्द
/संगीि  

 
400000  

113  50   महेन्ि मा.वि.   म्याग्र्दी   रघगंुगा गा.पा.-५   1   क  

 

खेलकुर्द
/संगीि  

 
400000  

114  11   जिमशन्र्दर मा.वि.   लमजङु   मध्यिेपाल ि.पा.-७   1   ख  

 

खेलकुर्द
/संगीि  

 
400000  

115  45   लेखािी मा.वि.   िाग्लङु   काठेखोला गा.पा.-८   1   क  

 

खेलकुर्द
/संगीि  

 
400000  

116  27   िाशन्ि मा.वि.   िाग्लङु   जैनमिी ि.पा.-१   1   ख  

 

खेलकुर्द
/संगीि  

 
400000  

117  25   जिप्रमे मा.वि.   िाग्लङु   िाराखोला गा.पा.-१   2   क  

 

खेलकुर्द
/संगीि  

 
400000  
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क्र.सं. र्दिाि  
िं. विद्यालयको िाम शजल्ला थिािीय िह 

नििािचि के्षत्र 
कायिक्रम  

अिरु्दाि रकम 
निर्धािरण 

संघीय प्ररे्दि 

118  51   प्रर्ा मा.वि.   िाग्लङु   निनसखोला गा.पा.-३   2   ख  

 

खेलकुर्द
/संगीि  

 
400000  

119  21   जिज्योिी मा.वि.   थयाङजा   चापाकोट ि.पा.-१०   2   ख  

 

खेलकुर्द
/संगीि  

 
400000  

120  28   र्ाग्योर्दय मा.वि.   थयाङजा   नर्रकोट ि.पा.-६   2   क  

 

खेलकुर्द
/संगीि  

 
400000  

121  37   ििज्योनि मा.वि.   थयाङजा   विरुिा गा.पा.-१   1   क  

 

खेलकुर्द
/संगीि  

 
400000  

122  264   वपठौली आ.वि.   ििलपरु  
 कािासोिी ि.पा.-
१३  

 1   ख  
 

खािेपािी  
 

100,000  

123  153   िाशन्ि आ.वि.   ििलपरु  
 कािासोिी ि.पा.-
१३  

 2   क  
 

खािेपािी  
 

100,000  

124  166   माझी आ.वि.   ििलपरु  
 कािासोिी ि.पा.-
१५  

 2   क  
 

खािेपािी  
 

100,000  

125  121   ज्ञािोर्दय मा.वि.   ििलपरु   कािासोिी ि.पा.-८   1   ख  
 

खािेपािी  
 

150,000  

126  115   कािासोिी आ.वि.   ििलपरु   कािासोिी ि.पा.-९   1   ख  
 

खािेपािी  
 

100,000  

127  221   जििा मा.वि.   ििलपरु  
 कािासोिी ि.पा.-
१४  

 2   क   घेराबार  
 

300,000  

128  129   जिकल्याण मा.वि.   ििलपरु   कािासोिी ि.पा.-१   1   ख   ममिि  
 

150,000  

129  109   जिचेििा आ.वि.   ििलपरु  
 कािासोिी ि.पा.-
१०  

 1   ख   ममिि  
 

100,000  

130  262   िाशन्ि निकुन्ज मा.वि.   ििलपरु  
 कािासोिी ि.पा.-
१२  

 1   ख   ममिि  
 

150,000  

131  147   चन्डेश्वरी मा.वि.   ििलपरु  
 कािासोिी ि.पा.-
१५  

 2   क   ममिि  
 

150,000  

132  102   गोसाइ बाबा आ.वि.   ििलपरु  
 कािासोिी ि.पा.-
१७  

 2   क   ममिि  
 

100,000  

133  134   िारायणी आ.वि.   ििलपरु  
 कािासोिी ि.पा.-
१७  

 2   क   ममिि  
 

100,000  
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क्र.सं. र्दिाि  
िं. विद्यालयको िाम शजल्ला थिािीय िह 

नििािचि के्षत्र 
कायिक्रम  

अिरु्दाि रकम 
निर्धािरण 

संघीय प्ररे्दि 

134  103   ििर्दगुाि आ.वि.   ििलपरु   कािासोिी ि.पा.-२   1   ख   ममिि  
 

100,000  

135  122  
 जिविकास विद्याश्रम 
आ.वि.  

 ििलपरु   कािासोिी ि.पा.-३   2   क   ममिि  
 

100,000  

136  119   िवहर्दथमिृी मा.वि.   ििलपरु   कािासोिी ि.पा.-३   2   क   ममिि  
 

150,000  

137  143   कानलका मा.वि.   ििलपरु   कािासोिी ि.पा.-५   1   ख   ममिि  
 

150,000  

138  145   िारायणी आ.वि.   ििलपरु   कािासोिी ि.पा.-७   1   ख   ममिि  
 

100,000  

139  407   िंखरे्दिी आ.वि.   ििलपरु   गैडाकोट ि.पा.-१५   1   क   घेराबार  
 

300,000  

140  335   ििर्दगुाि आ.वि.   ििलपरु   गैडाकोट ि.पा.-१   1   क   ममिि  
 

100,000  

141  91   मकुुन्र्दसेि आ.वि.   ििलपरु   गैडाकोट ि.पा.-१३   1   क   ममिि  
 

100,000  

142  92   दर्दपज्योिी आ.वि.   ििलपरु   गैडाकोट ि.पा.-१४   1   क   ममिि  
 

100,000  

143  99   कृष्ण गण्डकी मा.वि.   ििलपरु   गैडाकोट ि.पा.-३   1   क   ममिि  
 

150,000  

144  336   र्ाग्योर्दय आ.वि.   ििलपरु   गैडाकोट ि.पा.-६   1   क   ममिि  
 

100,000  

145  373   िारायणी आ.वि.   ििलपरु   गैडाकोट ि.पा.-१३   1   क   ममिि  
 

100,000  

146  96   बाशल्मकी आ.वि.   ििलपरु   रे्दिचलुी ि.पा.-१४   1   ख  
 

खािेपािी  
 

100,000  

147  457   बरचलुी मा.वि.   ििलपरु   रे्दिचलुी ि.पा.-१७   1   क  
 

खािेपािी  
 

150,000  

148  470   िेपाल मा.वि.   ििलपरु   रे्दिचलुी ि.पा.-१   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

149  95   दर्दव्यज्योिी आ.वि.   ििलपरु   रे्दिचलुी ि.पा.-१२   1   ख   ममिि  
 

100,000  

150  163   जिज्योिी मा.वि.   ििलपरु   रे्दिचलुी ि.पा.-१५   1   ख   ममिि  
 

150,000  

151  199   िाशन्ि नसजििा आ.वि.   ििलपरु   रे्दिचलुी ि.पा.-४   1   क   ममिि  
 

100,000  

152  94   बालवकरण आ.वि.   ििलपरु   रे्दिचलुी ि.पा.-६   1   ख   ममिि  
 

100,000  

153  423   सरथििी आ.वि.   ििलपरु  
 नबियी नत्रिेणी 
गा.पा.-१  

 2   ख  
 

खािेपािी  
 

100,000  
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क्र.सं. र्दिाि  
िं. विद्यालयको िाम शजल्ला थिािीय िह 

नििािचि के्षत्र 
कायिक्रम  

अिरु्दाि रकम 
निर्धािरण 

संघीय प्ररे्दि 

154  76  
 िारायणी गण्डकी सा. 
ििा सं. मा.वि.  

 ििलपरु  
 नबियी नत्रिेणी 
गा.पा.-६  

 2   ख  
 

खािेपािी  
 

150,000  

155  474   सूयिज्योिी आ.वि.   ििलपरु  
 नबियी नत्रिेणी 
गा.पा.-३  

 2   ख   घेराबार  
 

300,000  

156  77   राविय आ.वि.   ििलपरु  
 नबियी नत्रिेणी 
गा.पा.-७  

 2   ख   घेराबार  
 

300,000  

157  402   मिकामिा मा.वि.   ििलपरु  
 नबियी नत्रिेणी 
गा.पा.-२  

 2   ख   ममिि  
 

150,000  

158  477   बालकल्यण आ.वि.   ििलपरु  
 नबियी नत्रिेणी 
गा.पा.-३  

 2   ख   ममिि  
 

100,000  

159  475   शिि ुकल्याण आ.वि.   ििलपरु  
 नबियी नत्रिेणी 
गा.पा.-३  

 2   ख   ममिि  
 

100,000  

160  361   शििपरु गवढ मा.वि.   ििलपरु  
 नबियी नत्रिेणी 
गा.पा.-७  

 2   ख   ममिि  
 

150,000  

161  607   जिजागनृि मा.वि.   ििलपरु   बनुलङटार गा.पा.-१   1   क   घेराबार  
 

300,000  

162  89   रे्दि बडाचलुी मा.वि.   ििलपरु   बनुलङटार गा.पा.-३   1   ख   ममिि  
 

150,000  

163  234  
 गोरख कानलका 
मा.वि.  

 ििलपरु   बनुलङटारा गा.पा.-४   1   ख   ममिि  
 

150,000  

164  397   र्धमाित्मा मा.वि.   ििलपरु   बौर्दीकाली गा.पा.-१   2   क   ममिि  
 

150,000  

165  334   जििा मा.वि.   ििलपरु   मध्यविन्र्द ुि.पा.-६   2   ख  
 

खािेपािी  
 

150,000  

166  340   ज्ञािोर्दय मा.वि.   ििलपरु   मध्यविन्र्द ुि.पा.-१५   2   ख   घेराबार  
 

300,000  

167  395   िारायणी आ.वि.   ििलपरु   मध्यविन्र्द ुि.पा.-१५   2   ख   घेराबार  
 

300,000  

168  489   नबन्रे्दश्वरी आ.वि.   ििलपरु   मध्यविन्र्द ुि.पा.-५   2   ख   ट्रस  
 

500,000  

169  372   लशुम्बिी आ.वि.   ििलपरु   मध्यविन्र्द ुि.पा.-१०   2   ख   ममिि  
 

100,000  

170  214   विरेन्ि मा.वि.   ििलपरु   मध्यविन्र्द ुि.पा.-११   2   ख   ममिि  
 

150,000  

171  387   जिज्योिी आ.वि.   ििलपरु   मध्यविन्र्द ुि.पा.-१२   2   ख   ममिि  
 

100,000  

172  377   यार्दि मा.वि.   ििलपरु   मध्यविन्र्द ुि.पा.-१२   2   ख   ममिि  
 

150,000  
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क्र.सं. र्दिाि  
िं. विद्यालयको िाम शजल्ला थिािीय िह 

नििािचि के्षत्र 
कायिक्रम  

अिरु्दाि रकम 
निर्धािरण 

संघीय प्ररे्दि 

173  374   सरथििी आ.वि.   ििलपरु   मध्यविन्र्द ुि.पा.-१४   2   ख   ममिि  
 

100,000  

174  405   हररहर मशन्र्दर आ.वि.   ििलपरु   मध्यविन्र्द ुि.पा.-१५   2   ख   ममिि  
 

100,000  

175  212   हपु्सेकोट आ.वि.   ििलपरु   मध्यविन्र्द ुि.पा.-१४   2   ख   ममिि  
 

100,000  

176  389   लोहासेर्धारा आ.वि.   ििलपरु   मध्यविन्र्द ुि.पा.-८   2   ख   ममिि  
 

100,000  

177  5   िाशन्ि आ.वि.   ििलपरु   मध्यविन्र्द ुि.पा.-१   2   क   ममिि  
 

100,000  

178  461   सूयिज्योिी मा.वि.   ििलपरु   हपु्सेकोट गा.पा.-१   2   क  
 

खािेपािी  
 

150,000  

179  449  
 सरथििी संथकृि ििा 
सा. मा.वि.  

 ििलपरु   हपु्सेकोट गा.पा.-३   2   क  
 

खािेपािी  
 

150,000  

180  345   हपु्सेकोट मा.वि.    ििलपरु   हपु्सेकोट गा.पा.-४   2   क  
 

खािेपािी  
 

150,000  

181  310   िेपाल िाशन्ि मा.वि.   ििलपरु   हपु्सेकोट गा.पा.-३   2   क   घेराबार  
 

300,000  

182  349   बराज ुआ.वि.   ििलपरु   हपु्सेकोट गा.पा.-६   2   क   घेराबार  
 

300,000  

183  354   जििा आ.वि.   ििलपरु   हपु्सेकोट गा.पा.-२   2   क   ममिि  
 

100,000  

184  358   बालवहि आ.वि.   ििलपरु   हपु्सेकोट गा.पा.-२   2   क   ममिि  
 

100,000  

185  357   जिकल्याण रा.आ.वि.   ििलपरु   हपु्सेकोट गा.पा.-४   2   क   ममिि  
 

100,000  

186  351  
 शिक्षा िोर्धिी 
सामरु्दावयक मा.वि.  

 ििलपरु   हपु्सेकोट गा.पा.-४   2   क  
 

खािेपािी  
 

150,000  

187  639   लक्ष्मी आ.वि.   पििि   कुश्मा ि.पा.-१   1   क  
 

खािेपािी  
 

100,000  

188  643   ििुारसिेुर्दीिर मा.वि.   पििि   कुश्मा ि.पा.-१   1   क   घेराबार  
 

300,000  

189  564   जििा सरु्दििि मा.वि.   पििि   कुश्मा ि.पा.-१२   1   क   घेराबार  
 

300,000  

190  645   िरु्कल्याण आ.वि.   पििि   कुश्मा ि.पा.-१४   1   क   घेराबार  
 

300,000  

191  108   ग्राम प्रकाि मा.वि.   पििि   जलजला गा.पा.-५   1   क   घेराबार  
 

300,000  

192  443   जििा मा.वि.   पििि   पैय ुगा.पा.-७   1   ख   घेराबार  
 

300,000  
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क्र.सं. र्दिाि  
िं. विद्यालयको िाम शजल्ला थिािीय िह 

नििािचि के्षत्र 
कायिक्रम  

अिरु्दाि रकम 
निर्धािरण 

संघीय प्ररे्दि 

193  651  
 जिसेिा सामरु्दावयक 
मा.वि.  

 पििि   पैय ुगा.पा.-४   1   ख    ममिि  
 

150,000  

194  360   अन्नपूणि मा.वि.   पििि   फलेबास ि.पा.-१   1   ख  
 

खािेपािी  
 

150,000  

195  330   जििा मा.वि.   पििि   फलेबास ि.पा.-६   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

196  456   नलनमठािा मा.वि.   पििि   फलेबास ि.पा.-७   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

197  47   जिसहयोनग आ.वि.   पििि   फलेबास ि.पा. -३   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

198  510   बालविद्याश्रम आ.वि.   पििि   फलेबास ि.पा.-१०   1   ख   ममिि  
 

100,000  

199  73   महेन्िोर्दय मा.वि.   पििि   महाशिला गा.पा.-२   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

200  511   जिनसद्ध मा.वि.   पििि   मोर्दी गा.पा.-८   1   क  
 

खािेपािी  
 

150,000  

201  494   महेन्ि शिखरी मा.वि.   पििि   मोर्दी गा.पा.-५   1   क   घेराबार  
 

300,000  

202  514   आर्दिि आ.वि.   पििि   मोर्दी गा.पा.-२   1   क   ममिि  
 

100,000  

203  159   लक्ष्मी आ.वि.   पििि   विहार्दी गा.पा-५   1   ख   ममिि  
 

100,000  

204  248   िानलकराम मा.वि.   पििि   विहार्दी गा.पा-६   1   ख   ममिि  
 

150,000  

205  359   िेपाल िारा मा.वि.   पििि   विहार्दी गा.पा.-३   1   ख  
 

खािेपािी  
 

150,000  

206  281   आम्बारी मा.वि.   पििि   विहार्दी गा.पा.-२   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

207  661   रािी पािी आ.वि.   पििि   विहार्दी गा.पा.-३   1   ख   ममिि  
 

100,000  

208  193   लक्ष्मी र्िि मा.वि.   पििि   विहार्दी गा.पा.-४   1   ख   ममिि  
 

150,000  

209  498   चन्ि मा.वि.   पििि   विहार्दी गा.पा.-५   1   ख   ममिि  
 

150,000  

210  247   जिचेििा आ.वि.   पििि   विहार्दी गा.पा.-६   1   ख   ममिि  
 

100,000  

211  158   शिला आ.वि.   पििि   विहार्दी गा.पा.-६   1   ख   ममिि  
 

100,000  

212  428  
 जि आर्दिि अमरनसह 
मा.वि.  

 मथुिाङ    िासाङ गा.पा.-२   1   ख  
 

खािेपािी  
 

150,000  
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क्र.सं. र्दिाि  
िं. विद्यालयको िाम शजल्ला थिािीय िह 

नििािचि के्षत्र 
कायिक्रम  

अिरु्दाि रकम 
निर्धािरण 

संघीय प्ररे्दि 

213  327   जििा आ.वि.   मथुिाङ    िासाङ गा.पा.-४   1   ख   ममिि  
 

100,000  

214  253   मशुििाि आ.वि.   मथुिाङ   
 बारागङु मशुिक्षेत्र 
गा.पा.-१  

 1   ख   घेराबार  
 

300,000  

215  631   प्रर्ा मा.वि.   म्याग्र्दी    अन्नपूणि गा.पा.-४   1   क   घेराबार  
 

300,000  

216  630   वहमान्चल मा.वि.   म्याग्र्दी    अन्नपूणि गा.पा.-८   1   क   घेराबार  
 

300,000  

217  635   बवुद्ध विकास मा.वि.   म्याग्र्दी    र्धौलानगरी गा.पा.-४   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

218  632   राम्चे आ.वि.   म्याग्र्दी    र्धौलानगरी गा.पा.-६   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

219  44   वकसािी मा.वि.   म्याग्र्दी    र्धौलानगरी गा.पा.-७   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

220  637   खोररया आ.वि.   म्याग्र्दी    र्धौलानगरी गा.पा.-२   1   ख   ममिि  
 

100,000  

221  636   जि विकास मा.वि.   म्याग्र्दी    र्धौलानगरी गा.पा.-६   1   ख   ममिि  
 

150,000  

222  684   र्गििी मा.वि.   काथकी   अन्नपूणि गा.पा.-९   3   ख  
 

खािेपािी  
 

150,000  

223  678   महेन्ि आ.वि.   काथकी   अन्नपूणि गा.पा.-१   3   ख   घेराबार  
 

300,000  

224  680   मेश्रम बराह मा.वि.   काथकी   अन्नपूणि गा.पा.-१०   3   ख   घेराबार  
 

300,000  

225  670   र्धारापािी मा.वि.   काथकी   अन्नपूणि गा.पा.-३   3   ख   घेराबार  
 

300,000  

226  681   नसद्ध आ.वि.   काथकी   अन्नपूणि गा.पा.-६   3   ख   ममिि  
 

100,000  

227  493   विरेठाटी मा.वि.   काथकी   अन्नपूणि गा.पा.-८   3   ख   ममिि  
 

150,000  

228  668   र्मेू आ.वि.   काथकी   अन्नपूणि गा.पा.-९   3   ख   ममिि  
 

100,000  

229  509   महेन्ि रा.आ.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-२०   2   ख  
 

खािेपािी  
 

100,000  

230 
 

444  
 बालकल्यण आ.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-२५   3   क  

 

खािेपािी  
 

100,000  

231  528   जािकी मा.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-१७   2   क   घेराबार  
 

300,000  

232  35   सर्दाशिि आ.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-२४   3   ख   घेराबार  
 

300,000  
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क्र.सं. र्दिाि  
िं. विद्यालयको िाम शजल्ला थिािीय िह 

नििािचि के्षत्र 
कायिक्रम  

अिरु्दाि रकम 
निर्धािरण 

संघीय प्ररे्दि 

233  568  
 अमरज्योिी गाउँफकि  
मा.वि.  

 काथकी   पोखरा म.ि.पा.-२६   1   क   घेराबार  
 

300,000  

234  507   लक्ष्मी मा.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-२६   1   क   घेराबार  
 

300,000  

235  521   आिन्र्दज्योिी मा.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-3१   1   क   घेराबार  
 

300,000  

236  105   िकु्रराज मा.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-२२   3   ख   घेराबार  
 

300,000  

237  187  
 मािरृ्नूम जिप्रकाि 
आ.वि.  

 काथकी   पोखरा म.ि.पा.-२४   3   ख   घेराबार  
 

300,000  

238  463   कानलका मा.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-११   2   ख   ममिि  
 

150,000  

239  557   बालसरु्धार मा.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-१८   3   क   ममिि  
 

150,000  

240  554   नसजििा आ.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-१८   3   क   ममिि  
 

100,000  

241  196   नलला आ.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-२२   3   ख   ममिि  
 

100,000  

242  458   बसन्ि आ.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-२४   3   ख   ममिि  
 

100,000  

243  293   नसद्ध बराह आ.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-२४   3   ख   ममिि  
 

100,000  

244  604   गौरी िंकर आ.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-२५   3   क   ममिि  
 

100,000  

245  460   कानलका मा.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-३३   2   क   ममिि  
 

150,000  

246  229   जिजागिृी आ.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-३३   2   क   ममिि  
 

100,000  

247  537   िाल बाराही मा.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-६   3   ख   ममिि  
 

150,000  

248  613   राम आ.वि.   काथकी   पोखरा म.ि.पा.-८   2   ख   ममिि  
 

100,000  

249  260   िकु्ला गन्डकी मा.वि.   काथकी   मािापचु्रे गा.पा.-३   3   क   घेराबार  
 

300,000  

250 
 

440  
 िारर्दा मा.वि.   काथकी   मािापचु्रे गा.पा.-१   3   क   ममिि  

 
150,000  

251  573  
 जिजागरण िमिुा 
सा.नब  

 काथकी   मािापचु्रे गा.पा.-३   3   ख   ममिि  
 

100,000  

252  561   महेन्ि मा.वि.   काथकी   मािापचु्रे गा.पा.-४   3   क   ममिि  
 

150,000  
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क्र.सं. र्दिाि  
िं. विद्यालयको िाम शजल्ला थिािीय िह 

नििािचि के्षत्र 
कायिक्रम  

अिरु्दाि रकम 
निर्धािरण 

संघीय प्ररे्दि 

253  286   िराह मा.वि.   काथकी   मािापचु्रे गा.पा.-६   3   क   ममिि  
 

150,000  

254  485  
 िवहर्द हरर प्रसार्द 
आ.वि.  

 काथकी   मािापचु्रे गा.पा.-८   3   ख   ममिि  
 

100,000  

255  149  
 गौरीिंकर मनिलाल 
मा.वि.  

 काथकी   मािापचु्रे गा.पा.-९   3   क   ममिि  
 

150,000  

256  392   महारुि मा.वि.   काथकी   मार्दी गा.पा.-६   1   ख   ममिि  
 

150,000  

257  497   िारायण आ.वि.   काथकी   मार्दी गा.पा.-८   1   ख   ममिि  
 

100,000  

258  496   शिि आ.वि.   काथकी   मार्दी गा.पा.-८   1   ख   ममिि  
 

100,000  

259  442   वहमालय मा.वि.   काथकी   मार्दी गा.पा.-९   1   ख   ममिि  
 

150,000  

260  107   गाउँफकि  मा.वि.   काथकी   रुपा गा.पा.-४   1   क  
 

खािेपािी  
 

150,000  

261  697   रे्दउराली आ.वि.   काथकी   रुपा गा.पा.-७   1   क   घेराबार  
 

300,000  

262  694   चन्ि प्रर्ा मा.वि.   काथकी   रुपा गा.पा.- ६   1   क   घेराबार  
 

300,000  

263  693   कानलका मा.वि.   काथकी   रुपा गा.पा.-१   1   क   ममिि  
 

150,000  

264  692   ररठुमाला आ.वि.   काथकी   रुपा गा.पा.-१   1   क   ममिि  
 

100,000  

265  696   ज्योिी प्रकाि आ.वि.   काथकी   रुपा गा.पा.-६   1   क   ममिि  
 

100,000  

266  691   रुपाज्योिी मा.वि.   काथकी   रुपा गा.पा.-६   1   क   ममिि  
 

150,000  

267  688   रामकोट मा.वि.   काथकी   रुपा गा.पा.-७   1   क   ममिि  
 

150,000  

268  186   ज्ञािज्योिी मा.वि.    गोरखा   अशजरकोट गा.पा.-३   2   ख   ममिि  
 

150,000  

269  213   प्रर्ा मा.वि.   गोरखा   अशजरकोट गा.पा.-२   2   ख   घेराबार  
 

300,000  

270  516  
 नसद्धािि बिथिली 
आ.वि.   गोरखा   आरुघाट गा.पा.-१   1   ख   घेराबार  

 
300,000  

271  411   गण्डकी मा.वि.   गोरखा   आरुघाट गा.पा.-४   1   ख   ममिि  
 

150,000  

272  162   विजय र्िािी मा.वि.   गोरखा   गण्डकी गा.पा.-१   1   क  
 

खािेपािी  
 

150,000  
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क्र.सं. र्दिाि  
िं. विद्यालयको िाम शजल्ला थिािीय िह 

नििािचि के्षत्र 
कायिक्रम  

अिरु्दाि रकम 
निर्धािरण 

संघीय प्ररे्दि 

273  173   र्गििी मा.वि.   गोरखा   गण्डकी गा.पा.-५   1   क  
 

खािेपािी  
 

150,000  

274  464   बालकी आ.वि.   गोरखा   गण्डकी गा.पा.-६   1   क  
 

खािेपािी  
 

100,000  

275  41   प्रजाज्योिी आ.वि.   गोरखा   गण्डकी गा.पा.-७   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

276  517   रत्नशे्वर मा.वि.   गोरखा   गण्डकी गा.पा.-५   1   क   ममिि  
 

150,000  

277  178   र्िकाली मा.वि.   गोरखा   गण्डकी गा.पा.-६   1   क   ममिि  
 

150,000  

278  367   महालक्ष्मी मा.वि.   गोरखा   गोरखा ि.पा.-२   1   क   घेराबार  
 

300,000  

279  353   ििज्योिी मा.वि.   गोरखा   गोरखा ि.पा.-७   1   क   घेराबार  
 

300,000  

280  478   ल्हो आ.वि.   गोरखा   चमुिबु्री गा.पा.-२   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

281  303   शृ्रङग वहमाली आ.वि.   गोरखा   चमुिबु्री गा.पा.-३   1   ख   ममिि  
 

100,000  

282  699   जिजागनृि आ.वि.   गोरखा   र्धाचे गा.पा.-५   1   ख  
 

खािेपािी  
 

100,000  

283  767   मणीकामरे्दिी मा.वि.   गोरखा   र्धाचे गा.पा.-५   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

284  765   र्दङुला आ.वि.   गोरखा   र्धाचे गा.पा.-३   1   ख   ममिि  
 

100,000  

285  701   कालारात्री मा.वि.   गोरखा   र्धाचे गा.पा.-७   1   ख   ममिि  
 

150,000  

286  780   मर्दिेडाडा मा.वि   गोरखा   पालङुटार ि.पा-९   2   क   घेराबार  
 

300,000  

287  53   बालकौरी आ.वि.   गोरखा  
 बारपाक िनुलकोट 
गा.पा.-३  

 2   ख   घेराबार  
 

300,000  

288  296   थिलु आ.वि.    गोरखा  
 बारपाक िनुलकोट 
गा.पा.-३  

 2   ख   घेराबार  
 

300,000  

289  223   र्गििी आ.वि.   गोरखा  
 बारपाक िनुलकोट 
गा.पा.-२  

 2   ख   घेराबार  
 

300,000  

290  612   सरथििी मा.वि.   गोरखा   नर्मसेि गा.पा.-४   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

291  591   नसद्धकाली मा.वि.   गोरखा   नर्मसेि गा.पा.-२   1   ख   ममिि  
 

150,000  

292  590   ििजागिृी चण्डी  गोरखा   नर्मसेि गा.पा.-४   1   ख   ममिि  
 

150,000  
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क्र.सं. र्दिाि  
िं. विद्यालयको िाम शजल्ला थिािीय िह 

नििािचि के्षत्र 
कायिक्रम  

अिरु्दाि रकम 
निर्धािरण 

संघीय प्ररे्दि 

मा.वि.  

293  574   चशण्डका आ.वि.   गोरखा  
 िवहर्द लखि गा.पा-
७  

 1   क   ममिि  
 

100,000  

294  576   नसद्धाथिािी मा.वि.   गोरखा  
 िवहर्द लखि गा.पा.-
५  

 1   क  
 

खािेपािी  
 

150,000  

295  579   सरथििी आ.वि.   गोरखा  
 िवहर्द लखि गा.पा.-
१  

 1   क   घेराबार  
 

300,000  

296  575   रामेश्वरी मा.वि.   गोरखा  
 िवहर्द लखि गा.पा.-
८  

 1   क   ममिि  
 

150,000  

297  503   वहमाली मा.वि.   गोरखा   नसरान्चोक गा.पा.-६   2   ख  
 

खािेपािी  
 

150,000  

298  558   कृष्णज्योिी मा.वि.   गोरखा  
 नसरान्चोक गा.पा. -
६  

 2   ख   घेराबार  
 

300,000  

299  495   बालज्योिी आ.वि.   गोरखा   नसरान्चोक गा.पा.-७   2   ख   घेराबार  
 

300,000  

300  168   निम्केश्वरी मा.वि.   ििहुँ   आिखैुरेिी गा.पा.-४   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

301  245   लक्ष्मी मा.वि.   ििहुँ   आिखैुरेिी गा.पा.-६   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

302  547   बालज्योिी आ.वि.   ििहुँ   शघररङ गा.पा.-४   2   ख  
 

खािेपािी  
 

100,000  

303  283   चन्िज्योिी मा.वि.   ििहुँ   शघररङ गा.पा.-३   2   ख   घेराबार  
 

300,000  

304  546   राविय मा.वि.   ििहुँ   शघररङ गा.पा.-२   2   ख   ममिि  
 

150,000  

305  543   सरथििी मा.वि.   ििहुँ   शघररङ गा.पा.-५   2   ख   ममिि  
 

150,000  

306  50   पािििी मा.वि.   ििहुँ   रे्दिघाट गा.पा.-१   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

307  201   सत्यििी रे्दिी आ.वि.   ििहुँ   र्ाि ुि.पा.-१   1   क    घेराबार  
 

300,000  

308  654   वहमालय मा.वि.   ििहुँ   नर्मार्द ि.पा.-८   2   ख  
 

खािेपािी  
 

150,000  

309 
 

488  
 जिज्योिी मा.वि.   ििहुँ   नर्मार्द ि.पा.-६   2   ख   घेराबार  

 
300,000  

310 
 

448  
 अकला आ.वि.   ििहुँ   म्याग्रे्द गा.पा.-६   2   क   घेराबार  

 
300,000  

311  622   ररनसङ मा.वि.   ििहुँ   ररनसङ गा.पा.-६   2   ख    
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क्र.सं. र्दिाि  
िं. विद्यालयको िाम शजल्ला थिािीय िह 

नििािचि के्षत्र 
कायिक्रम  

अिरु्दाि रकम 
निर्धािरण 

संघीय प्ररे्दि 

खािेपािी  150,000  

312  243   महेन्िोर्दय मा.वि.   ििहुँ   ररनसङ गा.पा.-५   2   ख   घेराबार  
 

300,000  

313  628   अमरज्योिी मा.वि.   ििहुँ   व्यास ि.पा.-१२   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

314  506   महेन्िी आ.वि.   ििहुँ   व्यास ि.पा.-६   2   क   घेराबार  
 

300,000  

315  435   चन्डेश्वरी आ.वि.   ििहुँ   व्यास ि.पा.-११   1   क   ममिि  
 

100,000  

316  626   श्रनमक आ.वि.   ििहुँ  
 िकु्लागण्डकी 
ि.पा.-२  

 2   क   घेराबार  
 

300,000  

317  625   दर्दिस मा.वि.   ििहुँ  
 िकु्लागण्डकी 
ि.पा.-३  

 2   क   ममिि  
 

150,000  

318  624   गाउँफकोर्दय मा.वि.   ििहुँ  
 िकु्लागण्डकी 
ि.पा.-८  

 2   क   ममिि  
 

150,000  

319  114   जलरे्दिी आ.वि.   ििलपरु   कािासोिी ि.पा.-१   1   ख  
 

खािेपािी  
 

100,000  

320  111   महाराजा आ.वि.   ििलपरु   कािासोिी ि.पा.-१   1   ख  
 

खािेपािी  
 

100,000  

321  154   िन्ि ुरे्दिी रा.आ.वि.   ििलपरु  
 कािासोिी ि.पा.-
१२  

 1   ख  
 

खािेपािी  
 

100,000  

322  519   जिकल्याण मा.वि.   म्याग्र्दी    बेनि ि.पा.-१२   1   क  
 

खािेपािी  
 

150,000  

323  292   जयन्िी मा.वि.   म्याग्र्दी    बेनि ि.पा.-३   1   क   घेराबार  
 

300,000  

324  523   जमिुा खकि  मा.वि.   म्याग्र्दी    बेनि ि.पा.-६   1   क   घेराबार  
 

300,000  

325  520   नडम्ब आ.वि.   म्याग्र्दी    बेनि ि.पा.-५   1   क   घेराबार  
 

300,000  

326  525   गलेश्वर मा.वि.   म्याग्र्दी    बेनि ि.पा.-९   1   क   घेराबार  
 

300,000  

327  556   राविय मा.वि.   म्याग्र्दी    बेनि ि.पा.-९   1   क   घेराबार  
 

300,000  

328  526   थयालीखेि आ.वि.   म्याग्र्दी    बेनि ि.पा.-५   1   क   ममिि  
 

100,000  

329  524   सरथििी आ.वि.   म्याग्र्दी    बेनि ि.पा.- २   1   क   घेराबार  
 

300,000  

330  656   र्धौलानगरी मा.वि.   म्याग्र्दी    बेनि ि.पा.-१४   1   क   ट्रस  
 

1,000,0
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क्र.सं. र्दिाि  
िं. विद्यालयको िाम शजल्ला थिािीय िह 

नििािचि के्षत्र 
कायिक्रम  

अिरु्दाि रकम 
निर्धािरण 

संघीय प्ररे्दि 

00  

331  674   जि आिज आ.वि.   म्याग्र्दी    मंगला गा.पा.-१   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

332  665   र्दीपशिखा मा.वि.   म्याग्र्दी    मंगला गा.पा.-१   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

333  675   बालोर्दय आ.वि.   म्याग्र्दी    मंगला गा.पा.-१   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

334  666   अरनिको आ.वि.   म्याग्र्दी    मंगला गा.पा.-४   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

335  664   िारर्द आ.वि.   म्याग्र्दी    मंगला गा.पा.-५   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

336  667   जिवप्रय आ.वि.   म्याग्र्दी    मंगला गा.पा.-४   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

337  287   जिप्रीय मा.वि.   म्याग्र्दी    मानलका गा.पा.-६   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

338  291   र्गििी आ.वि.   म्याग्र्दी    मानलका गा.पा.-६   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

339  289   नसद्ध आ.वि.   म्याग्र्दी    मानलका गा.पा.-१   1   ख   ममिि  
 

100,000  

340  288   परुुषोिम आ.वि.   म्याग्र्दी    मानलका गा.पा.-५   1   ख   ममिि  
 

100,000  

341  295   र्ीम मा.वि.   म्याग्र्दी    मानलका गा.पा.-५   1   ख   ममिि  
 

150,000  

342  762   जििा मा.वि.   म्याग्र्दी    रघगंुगा गा.पा.-४   1   क  
 

खािेपािी  
 

150,000  

343  764   वहमालय आ.वि.   म्याग्र्दी    रघगंुगा गा.पा.-३   1   क   घेराबार  
 

300,000  

344  768   फुनलङनगरी आ.वि.   लमजङु   र्दरु्धपोखरी गा.पा.-३   1   क   घेराबार  
 

300,000  

345  769   बागेश्वरी मा.वि.   लमजङु   र्दरु्धपोखरी गा.पा.-२   1   क   ममिि  
 

150,000  

346  249   कुिमुाकर मा.वि.   लमजङु   मध्यिेपाल ि.पा.-७   1   ख  
 

खािेपािी  
 

150,000  

347  566   विन्रे्दश्वरी आ.वि.   लमजङु   मध्यिेपाल ि.पा.-८   1   ख  
 

खािेपािी  
 

100,000  

348  315   बालज्योिी मा.वि.   लमजङु   मध्यिेपाल ि.पा.-९   1   ख  
 

खािेपािी  
 

150,000  

349  139   जिकल्याण आ.वि.   लमजङु   मध्यिेपाल ि.पा.-८   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

350  343   नसद्ध आ.वि.   लमजङु   मध्यिेपाल ि.पा.-६   1   ख   ममिि   
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क्र.सं. र्दिाि  
िं. विद्यालयको िाम शजल्ला थिािीय िह 

नििािचि के्षत्र 
कायिक्रम  

अिरु्दाि रकम 
निर्धािरण 

संघीय प्ररे्दि 

100,000  

351  180   लक्ष्मी आ.वि.   लमजङु   मध्यिेपाल ि.पा.-७   1   ख   ममिि  
 

100,000  

352  431   चम्पाििी आ.वि.   लमजङु   राइिास ि.पा.-३   1   क   घेराबार  
 

300,000  

353  401   िारर्दा मा.वि.   लमजङु   राइिास ि.पा.-७   1   क   घेराबार  
 

300,000  

354  447   ज्ञिोर्दय मा.वि.   लमजङु   राइिास ि.पा.-१   1   क   ममिि  
 

150,000  

355  572   जििा मा.वि.   लमजङु   राइिास ि.पा.-९   1   क   ममिि  
 

150,000  

356  441   अन्नपूणि मा.वि.   लमजङु   िेशििहर ि.पा.-५   1   क  
 

खािेपािी  
 

150,000  

357  227   जिकल्याण मा.वि.   लमजङु   िेशििहर ि.पा.-११   1   क   घेराबार  
 

300,000  

358  515   जिजागिृी मा.वि.   लमजङु   िेशििहर ि.पा.-१०   1   क   ममिि  
 

150,000  

359  308   िाशन्ि मा.वि.   लमजङु  
 सनु्र्दर बजार ि.पा.-
१  

 1   ख  
 

खािेपािी  
 

150,000  

360  571   सरथिी सर्दि मा.वि.   लमजङु  
 सनु्र्दर बजार ि.पा.-
११  

 1   ख  
 

खािेपािी  
 

150,000  

361 
 

404  
 संथकृि सर्दि मा.वि.   लमजङु  

 सनु्र्दर बजार ि.पा.-
४  

 1   ख   घेराबार  
 

300,000  

362  309   र्विष्य निमािण मा.वि.   लमजङु  
 सनु्र्दर बजार ि.पा.-
१  

 1   ख   ममिि  
 

150,000  

363  614   सिोर्दय मा.वि.   लमजङु  
 सनु्र्दर बजार ि.पा.-
३  

 1   ख   ममिि  
 

150,000  

364  308   आर्दिि बाल मा.वि.   लमजङु  
 सनु्र्दर बजार ि.पा.-
६  

 1   ख   ममिि  
 

150,000  

365  599   जिप्रीय आ.वि.   िाग्लङु   काठेखोला गा.पा.-२   1   क  
 

खािेपािी  
 

100,000  

366  594   यनुिक मा.वि.   िाग्लङु   काठेखोला गा.पा.-३   1   क  
 

खािेपािी  
 

150,000  

367  598   मनु्िीरे्दि आ.वि.   िाग्लङु   काठेखोला गा.पा.-२   1   क   घेराबार  
 

300,000  

368  597   नर्धमी कररिा मा.वि.   िाग्लङु   काठेखोला गा.पा.-१   1   क   ममिि  
 

150,000  

369  615   जििा मा.वि.   िाग्लङु   काठेखोला गा.पा.-३   1   क   ममिि   
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क्र.सं. र्दिाि  
िं. विद्यालयको िाम शजल्ला थिािीय िह 

नििािचि के्षत्र 
कायिक्रम  

अिरु्दाि रकम 
निर्धािरण 

संघीय प्ररे्दि 

150,000  

370  596   र्ीमर्दरबार आ.वि.   िाग्लङु   काठेखोला गा.पा.-३   1   क   ममिि  
 

100,000  

371  299   लक्ष्मी मा.वि.   िाग्लङु   काठेखोला गा.पा.-३   1   क   ममिि  
 

150,000  

372  342   र्धारा मा.वि.   िाग्लङु   काठेखोला गा.पा.-४   1   क   ममिि  
 

150,000  

373  603   पिपुनि आ.वि.   िाग्लङु   काठेखोला गा.पा.-४   1   क   ममिि  
 

100,000  

374  600   मशुििाि आ.वि.   िाग्लङु   काठेखोला गा.पा.-४   1   क   ममिि  
 

100,000  

375  653   कारे्दि आ.वि.   िाग्लङु   काठेखोला गा.पा.-८   1   क   ममिि  
 

100,000  

376  508   रमिुा आ.वि.   िाग्लङु   गलकोट ि.पा.-१०   2   क  
 

खािेपािी  
 

100,000  

377  341   रत्नलक्ष्मी मा.वि.   िाग्लङु   गलकोट ि.पा.-११   2   क   घेराबार  
 

300,000  

378  409   रे्दिालय आ.वि.   िाग्लङु   गलकोट ि.पा.-१   2   क   ममिि  
 

100,000  

379  339   सािो ररघा आ.वि.   िाग्लङु   गलकोट ि.पा.-११   2   क   ममिि  
 

100,000  

380  608   ििज्योनि र्दगुाि आ.वि.   िाग्लङु   गलकोट ि.पा.-६   2   क   ममिि  
 

100,000  

381  30   र्धिशचिा आ.वि.   िाग्लङु   जैनमनि ि.पा.-१०   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

382  782   जिशिशक्षि मा.वि.   िाग्लङु   जैनमनि ि.पा.-६   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

383  318   गण्डकी आ.वि.   िाग्लङु   जैनमिी ि.पा.-५   1   ख  
 

खािेपािी  
 

100,000  

384  394   सिोर्दय जिवक मा.वि.   िाग्लङु   जैनमिी ि.पा.-५   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

385  466   जििा मा.वि.   िाग्लङु   जैनमिी ि.पा.-१०   1   ख   ममिि  
 

150,000  

386  414   सनिढंुगा मा.वि.   िाग्लङु   जैनमिी ि.पा.-७   1   ख   ममिि  
 

150,000  

387  323   विद्या मशन्र्दर आ.वि.   िाग्लङु   जैनमिी ि.पा.-८   1   ख   ममिि  
 

100,000  

388  772   शििालय मा.वि.   िाग्लङु   ढोरपाटि ि.पा.-५   2   ख  
 

खािेपािी  
 

150,000  

389  553   िलुा आ.वि.   िाग्लङु   ढोरपाटि ि.पा.-६   2   ख    
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क्र.सं. र्दिाि  
िं. विद्यालयको िाम शजल्ला थिािीय िह 

नििािचि के्षत्र 
कायिक्रम  

अिरु्दाि रकम 
निर्धािरण 

संघीय प्ररे्दि 

खािेपािी  100,000  

390  775   जमिुा आ.वि   िाग्लङु   ढोरपाटि ि.पा.-८   2   ख  
 

खािेपािी  
 

100,000  

391 776 जिसेिा आ.वि. िाग्लङु ढोरपाटि ि.पा.-९ 2 ख खािेपािी 100,000 

392  217   ज्योिी विकास आ.वि.   िाग्लङु   ढोरपाटि ि.पा.-५   2   ख   घेराबार  
 

300,000  

393  59   र्शुज महाविर आ.वि.   िाग्लङु   ढोरपाटि ि.पा.-५   2   ख   घेराबार  
 

300,000  

394  219   सरथििी आ.वि.   िाग्लङु   ढोरपाटि ि.पा.-९   2   ख   घेराबार  
 

300,000  

395  277   बराहखोला आ.वि.   िाग्लङु   िाराखोला गा.पा.-३   2   क   घेराबार  
 

300,000  

396  273   मालारािी आ.वि.   िाग्लङु   िाराखोला गा.पा.-५   2   क   घेराबार  
 

300,000  

397  274   अगिल मा.वि.   िाग्लङु   िाराखोला गा.पा.-२   2   क   ममिि  
 

150,000  

398  269   जििा आ.वि.   िाग्लङु   िाराखोला गा.पा.-३   2   क   ममिि  
 

100,000  

399  272   हरर मा.वि.   िाग्लङु   िाराखोला गा.पा.-३   2   क   ममिि  
 

150,000  

400  532   जिवहि आ.वि.   िाग्लङु   निनसखोला गा.पा.-२   2   ख  
 

खािेपािी  
 

100,000  

401  677   रे्दिीथिाि मा.वि.   िाग्लङु   निसीखोला गा.पा.-१   2   ख  
 

खािेपािी  
 

150,000  

402  676   रत्नराज्य मा.वि.   िाग्लङु   निसीखोला गा.पा.-२   2   ख  
 

खािेपािी  
 

150,000  

403  659  
 जिजीिराज िशुिल 
मा.वि.  

 िाग्लङु   निसीखोला गा.पा.-४   2   ख   घेराबार  
 

300,000  

40
4 

 2   वहमालय आ.वि.   िाग्लङु   निसीखोला गा.पा.-२   2   ख   ममिि  
 

100,000  

405  531   र्ाि ुमा.वि.   िाग्लङु   बनडगाड गा.पा.-६   2   क   घेराबार  
 

300,000  

406  7   र्कृृवट मा.वि.   िाग्लङु   बनडगाड गा.पा.-८   2   क   घेराबार  
 

300,000  

407  534   खार मा.वि.   िाग्लङु   बनडगाड गा.पा.-४   2   क   ममिि  
 

150,000  

408  9   सिोर्दय मा.वि.   िाग्लङु   बरेङ गा.पा.-२   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

409  14   र्धिज्योिी आ.वि.   िाग्लङु   बरेङ गा.पा.-३   1   ख   ममिि   
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क्र.सं. र्दिाि  
िं. विद्यालयको िाम शजल्ला थिािीय िह 

नििािचि के्षत्र 
कायिक्रम  

अिरु्दाि रकम 
निर्धािरण 

संघीय प्ररे्दि 

100,000  

410  3   महेन्ि मा.वि.   िाग्लङु   िरेङ गा.पा.-५   1   ख   ममिि  
 

150,000  

411  209   नत्रर्िुि मा.वि.    िाग्लङु   िाग्लङु ि.पा.-१३   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

412  172   परम पणु्यश्वरी आ.वि.   िाग्लङु   िाग्लङु ि.पा.-१३   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

413  391   विद्यामशन्र्दर मा.वि.   िाग्लङु   िाग्लङु ि.पा.-३   1   क   घेराबार  
 

300,000  

414  136   लहरेवपपल मा.वि.   िाग्लङु   िाग्लङु ि.पा.-६   1   क   घेराबार  
 

300,000  

415  1   ज्योिी पनु्ज आ.वि.   िाग्लङु   िाग्लङु ि.पा.-७   1   क   घेराबार  
 

300,000  

416  469   नििौरे मा.वि.   िाग्लङु   िाग्लङु ि.पा.-७   1   क   घेराबार  
 

300,000  

417  11   नसगािा मा.वि.   िाग्लङु   िाग्लङु ि.पा.-९   1   क   घेराबार  
 

300,000  

418  595   जिएकिा आ.वि.   िाग्लङु   िाग्लङु ि.पा.-३   1   क   ममिि  
 

100,000  

419  233   जिप्रर्दीप मा.वि.   थयाङजा   आनर्धखोला गा.पा.-२   1   ख  
 

खािेपािी  
 

150,000  

420  419   राविय मा.वि.   थयाङजा   आनर्धखोला गा.पा.-३   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

421  539   िारर्दा मशन्र्दर मा.वि.   थयाङजा   आनर्धखोला गा.पा.-६   1   ख   घेराबार  
 

300,000  

422  133   डहरे आ.वि.   थयाङजा   आनर्धखोला गा.पा.-२   1   ख   ममिि  
 

100,000  

423  437   सरथििी आ.वि.   थयाङजा   आनर्धखोला गा.पा.-३   1   ख   ममिि  
 

100,000  

424  40  
 अन्र्धाअन्र्धी प्रकाि 
मा.वि.  

 थयाङजा   आनर्धखोला गा.पा.-४   1   ख   ममिि  
 

150,000  

425  417   श्रिण मा.वि.   थयाङजा   आनर्धखोला गा.पा.-४   1   ख   ममिि  
 

150,000  

426  421  
 सेपि नसरािचौर 
मा.वि.  

 थयाङजा   आनर्धखोला गा.पा.-४   1   ख   ममिि  
 

150,000  

427  33   सरथििी आ.वि.   थयाङजा   आनर्धखोला गा.पा.-५   1   ख   ममिि  
 

100,000  

428  657   जििा मा.वि.   थयाङजा  
 कानलगण्डकी 
गा.पा.-४  

 2   ख  
 

खािेपािी  
 

150,000  
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क्र.सं. र्दिाि  
िं. विद्यालयको िाम शजल्ला थिािीय िह 

नििािचि के्षत्र 
कायिक्रम  

अिरु्दाि रकम 
निर्धािरण 

संघीय प्ररे्दि 

429  56   नसजििा आ.वि.   थयाङजा  
 कानलगण्डकी 
गा.पा.-४  

 2   ख   घेराबार  
 

300,000  

430  57   सरथििी मा.वि.   थयाङजा  
 कानलगण्डकी 
गा.पा.-५  

 2   ख   घेराबार  
 

300,000  

431  66   जिवहि मा.वि.   थयाङजा  
 कानलगण्डकी 
गा.पा.-१  

 2   ख   ममिि  
 

150,000  

432  123   ध्रिुज्योिी मा.वि.   थयाङजा  
 कानलगण्डकी 
गा.पा.-६  

 2   ख   ममिि  
 

150,000  

433  760   ज्ञािोर्दय मा.वि.   थयाङजा   गल्याङ ि.पा-९   2   ख  
 

खािेपािी  
 

150,000  

434  714   प्रनिर्ा आ.वि.   थयाङजा   गल्याङ ि.पा.-१   2   ख  
 

खािेपािी  
 

100,000  

435  718   महेन्ि आ.वि.   थयाङजा   गल्याङ ि.पा.-१   2   ख  
 

खािेपािी  
 

100,000  

436  722   जगत्रारे्दिी आ.वि.   थयाङजा   गल्याङ ि.पा.-२   2   ख  
 

खािेपािी  
 

100,000  

437  744   रार्धाकृष्ण आ.वि.   थयाङजा   गल्याङ ि.पा.-२   2   ख  
 

खािेपािी  
 

100,000  

438  725   राविय मा.वि.   थयाङजा   गल्याङ ि.पा.-२   2   ख  
 

खािेपािी  
 

150,000  

439  755   बम र्ञ्ज्याङ मा.वि.   थयाङजा   गल्याङ ि.पा.-२    2   ख  
 

खािेपािी  
 

150,000  
44
0 

 749   जिवहि आ.वि.   थयाङजा   गल्याङ ि.पा.-४   2   ख  
 

खािेपािी  
 

100,000  

441  751   सत्य शिला मा.वि.   थयाङजा   गल्याङ ि.पा.-५   2   ख  
 

खािेपािी  
 

150,000  

442  735   सरथििी आ.वि.   थयाङजा   गल्याङ ि.पा.-५   2   ख  
 

खािेपािी  
 

100,000  

443  757   महेन्ि आर्दिि आ.वि.   थयाङजा   गल्याङ ि.पा.-७   2   क  
 

खािेपािी  
 

100,000  

44
4 

 754  
 पकिार्दी र्न्ज्याङ 
मा.वि.  

 थयाङजा   गल्याङ ि.पा.-१०   2   ख   घेराबार  
 

300,000  

445  720   सरथििी आ.वि.   थयाङजा   गल्याङ ि.पा.-६   2   क   घेराबार  
 

300,000  

446  759   ज्ञािज्योिी मा.वि.    थयाङजा   गल्याङ ि.पा-३   2   ख   घेराबार  
 

300,000  

447  703   जिकल्याण आ.वि.   थयाङजा   गल्याङ ि.पा.-१०   2   ख   ममिि  
 

100,000  
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क्र.सं. र्दिाि  
िं. विद्यालयको िाम शजल्ला थिािीय िह 

नििािचि के्षत्र 
कायिक्रम  

अिरु्दाि रकम 
निर्धािरण 

संघीय प्ररे्दि 

44
8 

 702   गल्कोट मा.वि.   थयाङजा   गल्याङ ि.पा.-११   2   ख   ममिि  
 

100,000  

449  746   हलुाक आ.वि.   थयाङजा   गल्याङ ि.पा.-११   2   ख   ममिि  
 

100,000  

450  745   लखि िापा आ.वि.   थयाङजा   गल्याङ ि.पा.-२   2   ख   ममिि  
 

100,000  

451  747   शििालय मा.वि.   थयाङजा   गल्याङ ि.पा.-२   2   ख   ममिि  
 

100,000  

452  716   वहमान्चल आ.वि.   थयाङजा   गल्याङ ि.पा.-२   2   ख   ममिि  
 

100,000  

453  738   कोवपला आ.वि.   थयाङजा   गल्याङ ि.पा.-४   2   ख   ममिि  
 

100,000  

454  706   चण्डीका आ.वि.   थयाङजा   गल्याङ ि.पा.-८   2   ख   ममिि  
 

100,000  

455  242   र्ाि ुमा.वि.   थयाङजा   चापाकोट ि.पा.-१   2   ख   घेराबार  
 

300,000  

456  605   महेन्ि मा.वि.   थयाङजा   चापाकोट ि.पा.-३   2   ख   घेराबार  
 

300,000  

457  16   बालकल्याण मा.वि.   थयाङजा   चापाकोट ि.पा.-४   2   ख   ममिि  
 

150,000  

458  32   दर्दिर्दयाल ुआ.वि.   थयाङजा   चापाकोट ि.पा.-५   2   ख   ममिि  
 

100,000  

459  222   जिकल्याण मा.वि.   थयाङजा   चापाकोट ि.पा.-८   2   ख   ममिि  
 

150,000  

460  425  
 शििकुल्याण जिप्रीय 
आ.वि.  

 थयाङजा  
 पिुली बजार ि.पा.-
६  

 1   ख  
 

खािेपािी  
 

100,000  

461  618   श्रिण मा.वि.   थयाङजा  
 पिुली बजार ि.पा.-
१४  

 1   ख   घेराबार  
 

300,000  

462  426   वहमालय मा.वि.   थयाङजा  
 पिुली बजार ि.पा.-
६  

 1   ख   घेराबार  
 

300,000  

463  777   कानलका मा.वि.   थयाङजा  
 पिुली बजार ि.पा.-
१३  

 1   ख   ममिि  
 

150,000  

464  627   मािरृ्नूम मा.वि.   थयाङजा  
 पिुली बजार ि.पा.-
१३  

 1   ख   ममिि  
 

150,000  

465  616   शििरुत्न आ.वि.   थयाङजा  
 पिुली बजार ि.पा.-
१३  

 1   ख   ममिि  
 

100,000  

466  617   सरथििी मा.वि.   थयाङजा  
 पिुली बजार ि.पा.-
४  

 1   ख   ममिि  
 

150,000  
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क्र.सं. र्दिाि  
िं. विद्यालयको िाम शजल्ला थिािीय िह 

नििािचि के्षत्र 
कायिक्रम  

अिरु्दाि रकम 
निर्धािरण 

संघीय प्ररे्दि 

467  621   जििा मा.वि.   थयाङजा  
 पिुली बजार ि.पा.-
७  

 1   क   ममिि  
 

150,000  

468  128   ज्योिी आ.वि.   थयाङजा  
 पिुली िजार ि.पा.-
३  

 1   ख   ममिि  
 

100,000  

469  131   सरथििी मा.वि.   थयाङजा  
 पिुली िजार ि.पा.-
३  

 1   ख   ममिि  
 

150,000  

470  619   रजथिल मा.वि.   थयाङजा  
 पिुलीबजार 
ि.पा.१४  

 1   ख   घेराबार  
 

300,000  

471  450  
जिसहयोगीर्ििारायण 
आ.वि.  

 थयाङजा   फेदर्दखोला गा.पा.-४   1   ख   ममिि  
 

100,000  

472  415   र्रुुङचौकी मा.वि.   थयाङजा   नबरुिा गा.पा.-८   1   क  
 

खािेपािी  
 

150,000  

473  396   खरु्दी आ.वि.   थयाङजा   नबरुिा गा.पा.-४   1   क   घेराबार  
 

300,000  

474  549  
 पूणि र्दगुाि र्िानि 
आ.वि.  

 थयाङजा   नर्रकोट ि.पा.-२   1   क  
 

खािेपािी  
 

100,000  

475  629   जिप्रीय मा.वि.   थयाङजा   नर्रकोट ि.पा.-५   2   क  
 

खािेपािी  
 

150,000  

476  551   र्धिु रे्दउराली आ.वि.   थयाङजा   नर्रकोट ि.पा.-२   1   क   घेराबार  
 

300,000  

477  505   महेन्िज्योिी मा.वि.   थयाङजा   नर्रकोट ि.पा.-८   2   क   घेराबार  
 

300,000  

478  452   महालक्ष्मी आ.वि.   थयाङजा   नर्रकोट ि.पा.-३   1   क   ममिि  
 

100,000  

479  550  
 पशब्लक एकेडेमी 
मा.वि.  

 थयाङजा   नर्रकोट ि.पा.-८   2   क   ममिि  
 

150,000  

480  24   जिकल्याण आ.वि.   थयाङजा   िानलङ ि.पा.-१३   2   क  
 

खािेपािी  
 

100,000  

481  26   चक्ररे्दिी आ.वि.   थयाङजा   िानलङ ि.पा.-१२   2   क   घेराबार  
 

300,000  

482  70  
 नससेकोट रे्दउराली 
आ.वि.  

 थयाङजा   िानलङ ि.पा.-१२   2   क   घेराबार  
 

300,000  

483  43   उपल्लो पेख ुमा.वि.   थयाङजा   िानलङ ि.पा.-१४   2   क   घेराबार  
 

300,000  
48
4 

 34   कानलगण्डकी मा.वि.   थयाङजा   िानलङ ि.पा.-१४   2   क   घेराबार  
 

300,000  

485  45   बासपािी आ.वि.   थयाङजा   िानलङ ि.पा.-२   2   क   घेराबार  
 

300,000  
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486  17   वहमाली मा.वि.   थयाङजा   िानलङ ि.पा.-४   1   क   घेराबार  
 

300,000  

487  8   बालकल्याण आ.वि.   थयाङजा   िानलङ ि.पा.-९   2   क   घेराबार  
 

300,000  
48
8 

 473   र्मेु मा.वि.   थयाङजा   िानलङ ि.पा.-९   2   क   घेराबार  
 

300,000  

489  71  
 काउले रे्दउराली 
आ.वि.  

 थयाङजा   िानलङ ि.पा.-१२   2   क   ममिि  
 

100,000  

490  467   घरुुङखा मा.वि.   थयाङजा   िानलङ ि.पा.-१२   2   क   ममिि  
 

150,000  

491  490   कन्या आ.वि.   थयाङजा   िानलङ ि.पा.-५   2   क   ममिि  
 

100,000  

492  42  
 बाल शिक्षा निकेिि 
आ.वि.  

 थयाङजा   िानलङ ि.पा.-११   2   क   ममिि  
 

100,000  

493  408   मािरृ्मुी मा.वि.   थयाङजा   हररिाि गा.पा.-४   1   क   घेराबार  
 

300,000  

494  527   रे्दउराली आ.वि.   थयाङजा   हररिाि गा.पा.-६   1   क   घेराबार  
 

300,000  

495  22   जिकल्याण मा.वि.   थयाङजा   हररिाि गा.पा.-२   1   क   ट्रस  

 
1,000,0

00  

जम्मा 129,190,493 

 

 क.कायिक्रम ििौटका प्रकृयाहरु 

कायिक्रमलाई व्यिशथिि पारर्दशिि बिाउिको लानग प्रिेक कायिक्रमको कायािन्ियिका लानग कायिविनर्ध गण्डकी प्ररे्दि 
सरकारको मशन्त्रपररषर्दले थिीकृि गरेको नियो । जसमा कायिक्रम प्रथिािमा पेि गिुि पिे कागजािहरु र प्रथट 
मूल्यांकिका आर्धारहरु िय गररएको नियो । प्राप्त प्रथिािहरुलाई व्यिशथिि रुपमा र्दिाि गिे ििा मूल्यांकिका लानग 
शिक्षा विकास निरे्दििालयका नि.निरे्दिक श्री निलक प्रसार्द नसलिालज्यूको संयोजकत्िमा ५ सर्दथयीय ििौट सनमनि 
गठि गररएको नियो । जसले प्रथिाि पेि र्एका कायिक्रमहरुलाई नमवहि ढंगले अध्ययि गरी कायिक्रम ििौट गररएको 
नियो । वििरण पूिि िै वििररि कायिक्रमको समाि अिपुाि नमलाउिको लानग शजल्ला,पानलका,कायिक्रम संख्या र त्यसको 
बजेटको र्ारलाई सकेसम्म समािपुानिक हिुे गरी सनुिश्चि गररएको नियो ।  
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११.१.शजल्लागि कायिक्रम परेको िजेटको आर्धारमा विष्लेषण 

 

मानिको  थिम्र् चाटिलाई विष्लेषण गर्दाि विनर्न्न साि िटा कायिक्रमहरुको शजल्लागि वििरण हेिि सवकन्ि । विनियोशजि 
रकमको कुल रकम रु. 129190493 (बाह्र करोड एकािब्बे लाख िब्बे हजार चार सय नत्रयािब्बे) विनर्न्न 
४९५ िटा विद्यालयहरुमा वििरण र्एको रे्दशखन्ि । यसरी हेर्दाि काथकी शजल्लामा रु. 18100000। 
गोरखा शजल्लामा रु. 12100000। ििहुँ शजल्लामा रु. 11300000। ििलपरुमा रु. 19391117। 
पििि शजल्लामा रु. 8249376।मिाङ शजल्लामा रु. 1000000। मथुिाङ शजल्लामा रु 2450000 
म्याग्र्दी शजल्लामा रु 11200000 लमजङु शजल्लामा रु. 6600000।बाग्लङु शजल्लामा रु 

16400000।र थयाङजा शजल्लामा रु. 22400000।विनर्न्न शिषिकमा रकम विनियोशजि र्एको ि ।  

११.२.जम्मा बजेट वििररि िजेट ििा खचि प्रनिििमा कायिक्रम विष्लेषण  
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मानिको िानलकाको विष्लेषण 

आर्दिि विद्यालय विकास को कुल विनियोशजि रकम १ करोड ८० लाख मध्ये ५ लाखका र्दरले ३० िटा 
विद्यालयहरुमा जम्मा १ करोड ५० लाख वििरण र्एको , बालविकास सदुृवढकरण कायिक्रमको १ करोड ८० लाख 
मध्ये जम्मा ५ लखाका र्दरले ३० िटा विद्यालयहरुलाई १ करोड ५० लाखका र्दरले वििरण गररएको ,मागमा 
आर्धाररि कायिक्रमको कुल नबनियोशजमि बजेट ७ करोड २० लाख मध्ये खािेपािी घेराबार ममिि र ट्रस गरी कुल 
१३३ विद्यालयहरुमा ७ करोड २० लाख िै वििरण गररएको ,विद्यालयहरुमा खेलकुर्द संगीि विकास कायिक्रम अन्िगिि 
१ करोड ४४ लाख विनियोशजि र्एकमोमा २४ िटा विर्दयालयहरुमा ४ लाखका र्दरले जम्मा ९६ लाख वििरण 
गररएको , िैकशल्पक विद्यालयहरु गमु्बा गरुुकुल मर्दसाि ििा आश्रमहरुलाई अिरु्दाि शिषिक अन्िगिि १ करोड १० 
लाख विनियोजि र्एकोमा गमु्बा २,गरुुकुल१० र मर्दरसा ३ गरी जम्मा १५ िटा िैकशल्पक विद्यालयहरुलाई ७४ लाख 
९० हजार ४ सय नत्रयािब्बे वििरण गररएको , प्राविनर्धक विद्यालय संचालि गरेका विद्यालयहरुको व्यिथिापकीय क्षमिा 
सरु्धार कायिक्रम अन्िगिि विनियोशजि र्एको परैु रकम अिािि ९ िठा विद्यालयहरुलाई ४ लाखका र्दरले ३६ लाख 
वििरण गरीयको त्यसै गरी कक्षा ११ र १२ मा विज्ञाि विषय संचालि गरेका सामरु्दावयक विद्यालयहरुलाई अिरु्दाि 
कायिक्रम अन्िगिि कुल विनियोशजि रकम रु.१ करोड ५४ लाख मध्ये १३ िटा विद्यालयहरुलाई ६५ लाख निकासा 
गररएको । यसरी प्रिेक कायिक्रमको खचि प्रनिििलाई िलुिा गर्दाि  प्रारशम्र्क बालविकास केन्ि थिापिाका लानग पुजँीगि 
अिरु्दाि प्राविनर्धक विद्यालयहरुमा व्यिथिापिका लानग अिरु्दािको खचि सि प्रनििि मागको आर्धारमा सामरु्दावयक 
विद्यालय र्ौनिक सरु्धार कायि  (घेरािार, खािेपािी र ममिि सरु्धार लगायि) का लानग पुजँीगि अिरु्दाि को सि प्रनििि 

शिक्षामा मलु प्रिावहकरणका लानग मर्दरसा/गमु्बा/गरुुकुल/आश्रम र िैकशल्पक विद्यालय अिरु्दाि मा ६८ प्रनििि 

थिािीय िहको समन्ियमा सञ्चानलि सामरु्दावयक विद्यालयलाई खेलकूर्द ििा सँगीि वििेष विद्यालयको रुपमा विकास गिि 
कायिक्रमा  ६६ प्रनिििमाध्यनमक िह (कक्षा ११-१२ ) मा  नबज्ञाि विषय अध्यापि गिे सामरु्दावयक विद्यालयलाई  
पुजँीगि अिरु्दाि(थिलगि अिगुमिको आर्धारमा) को ४२ प्रनििि ,आर्दिि विद्यालय विकास र बाल विकास 
सदुृवढकरणकमा ८३ प्रनििि खचि र्एको रे्दशखन्ि । यसरी हेर्दाि विनियोजि र्एको कायिक्रम ििा बजेट १०० प्रनििि 
िै िहिुमुा विद्यालयबाट प्रथिाि माग िआउि ुरे्दशखन्ि । 

११.३. माग गररएका कायिक्रम संख्या र वििरण गररएका कायिक्रम संख्याको आर्धारमा विष्लेषण गर्दाि   
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मानिको चाटिलाई विष्लेषण गर्दाि  

आर्दिि समाज राविय रै्दनिक २०७६ माघ १० गिे प्रकाशिि ३० दर्दिे सूचिा बमोशजम िोवकएको समयमा साि िटा 
कायिक्रमहरमा एक मषु्ट गण्डकी प्ररे्दि नर्त्र रहेका ११ िटा शजल्लाबाट १३९६ िटा कायिक्रमको लानग प्रथिाि  पेि 
गररएको नियो । सोही अिसुार ४९५ िटा विद्यालयमरुमा कायिक्रम वििरण गररएको नियो । जसअिसुार काथकीबाट 
१६८ िटा कायिक्रम प्रथिाि पेि गररएकोमा ६७ िटा , गोरखाबाट १३६ िटा कायिक्रम प्रथिाि पेि गररएकोमा ४३ 

िटा, ििहुँबाट ८९ िटा कायिक्रम प्रथिाि पेि  गररएकोमा ३४ िटा, ििलपरासी सूथिा पूििबाट ३०७ िटा कायिक्रम 

प्रथिाि पेि गररएकोमा ८७ िटा,पिििबाट ८८ िटा कायिक्रम प्रथिाि पेि  गररएकोमा ३२ िटा,मिाङबाट  १२ िटा 

कायिक्रम प्रथिाि पेि गररएकोमा २ िटा,मथुिाङबाट  १४ िटा कायिक्रम प्रथिाि पेि गररएकोमा ७ िटा,म्याग्र्दीबाट 

७३ िटा कायिक्रम प्रथिाि पेि  गररएकोमा ३६ िटा,लमजङुबाट ७१ िटा कायिक्रम प्रथिाि पेि गररएकोमा २७ िटा, 

बाग्लङुबाट १५९ िटा कायिक्रम प्रथिाि पेि गररएकोमा ६७ िटा,थयाङजाबाट २७९ िटा कायिक्रम प्रथिाि पेि 
गररएकोमा ९३ िटा कायिक्रम ििौट गरर वििरण गररएको रे्दशखन्ि । 

 यसरी समग्र कायिक्रमलाई प्रनिििमा हेर्दाि मथुिाङबाट प्रथिाि माग गरेको संख्याको ५० प्रनििि कायिक्रम 
वििरण र्एको ,म्याग्र्दीबाट प्रथिाि माग गरेको संख्याको ४९ प्रनििि कायिक्रम वििरण र्एको र सबैर्न्र्दा कम 
मिाङमा १६ प्रनििि कायिक्रम वििरण र्एको रे्दशखन्ि । माग गररएको सिै संख्या र वििरण गररएको जम्मा कायिक्रम 
संख्यालाई हेर्दाि कुल ३५.5 प्रनििि कायिक्रम वििरण र्एको रे्दशखन्ि । 
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१२.कमयािि अनुसमर ववष्लेषण 

१२.१.आर्दिि विद्यालय विकास कायिक्रम 

क.मूख्य उपलशब्र्ध 

 ३० िटा विद्यालय आर्दिि विद्यालयको रुपमा विकास हिुे 
 विद्यािीको नसकाई र व्यिहार जोनडिे 
 विद्यालयको र्ौनिक पक्षको विकास हिुे 
 विद्यालयको िैशक्षक पक्षको विकास हिुे ििा विद्यािीको नसकाईमा िवृद्ध हिुे 
 अविर्ाकि ,विद्यािी,शिक्षक र शिक्षाप्रनेमहरुको संयिु समन्िय रै् अन्य विद्यालय र्न्र्दा उत्कृष्ट विद्यालयको 

रुपमा विकास हिुे 

ख.समथया ििा चिुौनिहरु 

 विद्यालयको सम्पूणि पक्ष विकासको लानग विद्यालयमा पगुेको रकम अत्यन्िै कम हिु ु। बजेट िोरै 
र्एकै कारण आर्दिि विद्यालयक विकास प्रनि आिंक उत्पन्न हिु ु 

 थिािीय िहले अपित्ि नलिे कुरामा र्दवुिर्धा रे्दशखि ु

 आर्दिि विद्यालयको मूल ममिको विषयमा अनर्मशुखकरण गिि िसवकि ु

 आर्दिि विद्यालयको विकासको अिथिा बारे अिगुमि अिलोकि गिि िसवकि ु

 प्ररे्दि नििािचि क्षेत्रका कोटा अिसुारका विद्यालय समेट्ि िसवकि ु

ग.समथया समर्धािका लानग र्एका प्रयासहरु 

 आर्दिि विद्यालयको मलु ममिको बारेमा जािकारी दर्दि िेर्साईटमा आर्दिि विद्यालय विकास कायिविनर्ध 
राशखएको ििा शिक्षा विकास िि माििस्रोि विकास केन्िद्धरा विकास गररएको िमूिा विद्यालय 
विकास निरे्दशिका समेि िेर्साईटमा राशखएको 

 िुटेका नििािचि क्षेत्रका विद्यालय समेट्िको लानग आि २०७७/७८ को कायिक्रमा समेट्िे योजिा 
रहको 

 कायिक्रमको नसफाररस,अिगुमि मूल्यांकि र फर्छ्योटको लानग थिानियि िहलाई कायिविनर्ध माफि ि 
शजम्मेिारी प्रर्दाि गररएको 
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१२.२.प्रारशम्र्क बालविकास केन्ि थिापिाका लानग पुजँीगि अिरु्दाि 

क.मूख्य उपलशब्र्ध 

 ३० िटा विद्यालयका बालविकास केन्िको सदुृवढकरण र्एको 
 बालबानलकाहरुको विद्यालय आउिे बानिको विकास ििा विद्यालयप्रनि सकरात्मक र्धारणाको विकास र्एको 
 िालविकास कक्षाको र्ौनिक पक्षको विकास र्एको 
 बालविकासमा सहशजकरण गिुिहिुे बाल विकास शिक्षकहरु उत्प्ररेरि हिु ुर्एको 
 बालविकास कक्षा आकषिक ििा बालमैनत्र बिेको  

ख.समथया ििा चिुौनिहरु 

 बालविकास केन्िको सदुृवढकरणको लानग प्रर्दाि गररएको रकम अत्यन्िै कम र्एको 
 बालविकास केन्िको सदुृवढकरणको अिथिा बारे अिगुमि अिलोकि गिि िसवकि ु

 प्ररे्दि नििािचि क्षेत्रका कोटा अिसुारका विद्यालय िा समरु्दायका बालविकास केन्ि समेट्ि िसवकि ु

 बालविकास केन्िमा आिश्यक पिे विनर्न्न क्षेत्रको विकास हिुे सामग्रीको खररर्द,व्यिथिापि र 
प्रयोगबारे िानलम िा अनर्मशुखकरण गिि िसवकि ु

ग.समथया समर्धािका लानग र्एका प्रयासहरु 

 बालविकास केन्िको बारेमा जािकारी दर्दि िेर्साईटमा यस सम्बशन्र्ध कायिविनर्ध राशखएको ििा शिक्षा 
विकास िि माििस्रोि विकास केन्िद्धरा विकास गररएको बालविकास केन्िको राविय न्यूििम 
मापर्दण्ड पशुथिका समेि समेि िेर्साईटमा राशखएको 

 िुटेका नििािचि क्षेत्रका विद्यालय समेट्िको लानग आि २०७७/७८ को कायिक्रमा समेट्िे योजिा 
रहको 

 कायिक्रमको नसफाररस,अिगुमि मूल्यांकि र फर्छ्योटको लानग थिानियि िहलाई कायिविनर्ध माफि ि 
शजम्मेिारी प्रर्दाि गररएको 

१२.३.प्राविनर्धक विद्यालयहरुमा व्यिथिापिका लानग अिरु्दाि 

क.मूख्य उपलशब्र्ध 

 ९ िटा विद्यालयका प्राविनर्धक शिक्षा संचालि व्यिथिापिको लानग अिरु्दाि वििरण गररएको  

 विद्यालयहरुको ल्याि व्यिथिापि ििा प्रयोगात्मक अभ्यासको लानग सामग्रीको व्यिथिापि र्एको 
 प्रयोगात्मक अभ्यासका लानग सामग्री उपलब्र्ध र्एको हुँर्दा नसकाई प्रकृयामा सहज र्एको  

 विद्यािी ििा शिक्षकहरु उत्प्ररेरि हिु ुर्एको 
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ख.समथया ििा चिुौनिहरु 

 प्राविनर्धक विद्यालय व्यिथिापिको लानग प्रर्दाि गररएको रकम अत्यन्िै कम र्एको 
 प्राविनर्धक विद्यालय व्यिथिापिको अिथिा बारे अिगुमि अिलोकि गिि िसवकि ु

  

 आिश्यक पिे विनर्न्न क्षेत्रको विकास हिुे सामग्रीको खररर्द,व्यिथिापि र प्रयोगबारे िानलम िा अनर्मशुखकरण 
गिि िसवकि ु

ग.समथया समर्धािका लानग र्एका प्रयासहरु 

 प्राविनर्धक विद्यालय व्यिथिापिको बारेमा जािकारी दर्दि िेर्साईटमा यस सम्बशन्र्ध कायिविनर्ध राशखएको  

 कायिक्रमको नसफाररस,अिगुमि मूल्यांकि र फर्छ्योटको लानग थिानियि िहलाई कायिविनर्ध माफि ि शजम्मेिारी 
प्रर्दाि गररएको 

 

१२.४.मागको आर्धारमा सामरु्दावयक विद्यालय र्ौनिक सरु्धार कायि  (घेरािार, खािपेािी र ममिि सरु्धार 

लगायि) का लानग पुजँीगि अिरु्दाि 

क.मूख्य उपलशब्र्ध 

 १६६ िटा विद्यालयमा ममिि सरु्धारका लानग अिरु्दाि वििरण गररएको  
 ७२ िटा विद्यालयहरुमा खािेपािी व्यिथिापि र्एको 
 विद्यािीसंख्या बवढ रै् पठि पाठिको लानग कक्षा कोठाको अर्ाि र्एका ३ िटा विद्यालयमा ट्रस निमािण र्एको 
 १२२ विद्यालयहरुमा घेराबार कायिक्रम सम्पन्न र्एको  

ख.समथया ििा चिुौनिहरु 

 विद्यालयहरुले पेस गरेको प्राविनर्धक शथटमेट अिसुारको रकम प्रािह गिि िसवकएको 
 कोनर्डका कारण समयमै बजेट प्रिाह गिि िसक्र्दा निमािण ििा ममििमा वढलाई र्एको 

ग.समथया समर्धािका लानग र्एका प्रयासहरु 

 ममिि निमािण लगाएिको कायिक्रमलाई मागि निरे्दि गििको लानग यस सम्बशन्र्ध कायिविनर्ध िेर्साईटमा राशखएको  

 कायिक्रमको नसफाररस,अिगुमि मूल्यांकि र फर्छ्योटको लानग थिानियि िहलाई कायिविनर्ध माफि ि शजम्मेिारी 
प्रर्दाि गररएको 
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१२.५.शिक्षामा मलु प्रिावहकरणका लानग मर्दरसा/गमु्बा/गरुुकुल/आश्रम र िैकशल्पक विद्यालय 
अिरु्दाि 

क.मूख्य उपलशब्र्ध 

 २ िटा गमु्बाको िैशक्षक व्यिथिापिको लानग  अिरु्दाि वििरण गररएको  

 ३ िटा मर्दरसाको िैशक्षक व्यिथिापिको लानग  अिरु्दाि वििरण गररएको  

 १० िटा गरुुकुलको िैशक्षक व्यिथिापिको लानग  अिरु्दाि वििरण गररएको  

 शिक्षाको मूल प्रिावहकरणमा सहयोग र्एको  

ख.समथया ििा चिुौनिहरु 

 विद्यालयहरुले पेस गरेको प्राविनर्धक शथटमेट अिसुारको रकम प्रािह गिि िसवकएको 
 गरुुकुल मर्दरसा र गमु्बाहरुले कायिक्रमको उदे्धश्य बमोशजम प्रथिाि पेि गिि अलमल रे्दशखएको 
 कोनर्डका कारण समयमै बजेट प्रिाह गिि िसक्र्दा निमािण ििा ममििमा वढलाई र्एको 

ग.समथया समर्धािका लानग र्एका प्रयासहरु 

 गमु्बा गरुुकुल मर्दरसा को व्यिथिापिको सन्र्दर्िमा जािकारी दर्दि िेर्साईटमा यस सम्बशन्र्ध कायिविनर्ध 
राशखएको  

 कायिक्रमको नसफाररस,अिगुमि मूल्यांकि र फर्छ्योटको लानग थिानियि िहलाई कायिविनर्ध माफि ि शजम्मेिारी 
प्रर्दाि गररएको 

१२.६.थिािीय िहको समन्ियमा सञ्चानलि सामरु्दावयक विद्यालयलाई खेलकूर्द ििा सँगीि वििषे 
विद्यालयको रुपमा विकास गिि 

क.मूख्य उपलशब्र्धहरु 

 प्ररे्दि नििािचि क्षेत्रका ३० िटा विद्यालयहरुमा खेलकुर्द ििा संगीि विद्यालय थिापिा र्एको 
 पढाई ििा लेखाई बाहेक विद्यािीहरुको अनिररिि क्षमिा विकास र्एको 
 विद्यािीहरुलाई थिथि र थफूनिि बिाउि सहयोग पगुेको 
 विद्यािीको अन्िनििवहि क्षमिाको प्रथफूटि र्एको 
 विद्यालयमा खेलकुर्द र संगीिका सामग्रीहरु व्यिथिापिमा सहयोग पगुेको 

ख.चिुौनि ििा समथयाहरु 

 आिेर्दि िै पेि िर्एका कारण प्ररे्दि नििािचि क्षेत्र नर्त्रका ६ िटा विद्यालयहरु िुट र्एको 
 विद्यालयहरुमा खेलकुर्द ििा संगीि शिक्षक व्यिथिापि गिि असहज र्एको 
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 संगीि कक्षाको लानग िुटै्ट कोठाको अर्ाि रे्दशखएको 
 खेलकुर्द कायिको लानग सबै विद्यालयमा उपयिु खेलमैर्दाि व्यिथिापि िर्एको 

ग.समथया समर्धािका लानग गररएका प्रयासहरु 

 आिेर्दि पेि गिि िुटेका सम्बशन्र्धि नििािचि क्षेत्रका विद्यालयका लानग आगामी िषिको कायिक्रममा समेवटिे गरर 
कायियोजिा ियार र्एको 

 कायिक्रमको नसफाररस,अिगुमि मूल्यांकि र फर्छ्योटको लानग थिानियि िहलाई कायिविनर्ध माफि ि शजम्मेिारी 
प्रर्दाि गररएको 
 

१२.७.माध्यनमक िह (कक्षा ११-१२ ) मा  नबज्ञाि विषय अध्यापि गिे सामरु्दावयक विद्यालयलाई  
पुजँीगि अिरु्दाि(थिलगि अिगुमिको आर्धारमा) 

क.मूख्य उपलशब्र्धहरु 

 १३ िटा विद्यालयहरुमा यस प्रकारको अिरु्दाि वििरण गररएको 
 विज्ञाि विषय संचालिको लानग आिश्यक ल्याि ििा अन्य र्ौनिक पक्षको व्यिथिापि र्एको 

ख.चिुौनि ििा समथयाहरु 

 ल्यािको लानग आिश्यक पिे रकम विनियोजि गिि िसवकएको 
 ल्यािको लानग आिश्यक पिे उपकरणहरुको सूशच ियार गिि िसवकएको 

ग.समथया समर्धािका लानग गररएका प्रयासहरु 

 विद्यालय ििा पानलकाहरको लागि साझेर्दारी सनुिश्चि गररएको 
 कायिक्रमको नसफाररस,अिगुमि मूल्यांकि र फर्छ्योटको लानग थिानियि िहलाई कायिविनर्ध माफि ि शजम्मेिारी 

प्रर्दाि गररएको 
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१३.ववद्यमलयिम वविरण गररएकम अनुदमनकम कमयािि बमहेक संचममलि अन्य कमयाििहरु 

क्र.स 
ि.उ. 
शि ि. 

संकेि ि कायिक्रम वििरण िजेट खचि र्एको रकम खचि प्रनििि 

१ 22522 2.7.13.21 

प्रारे्दशिक िैशक्षक व्यिथिापि 
सूचिा प्रणाली (PIEMIS) थिापिा 
गिे (विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, 
प्राविनर्धक ििा व्यिसावयक िानलम 

र प्राविनर्धक र्धार समेि) 

1000000 859114 85.9114 

२ 22522 2.7.13.6 

प्ररे्दिथिरमा शिक्षा दर्दिस   

कायिक्रम  सञ्चालि एिम ्उत्कृष्ट 

विद्यालय प्रोत्साहि 

500000 500000 100 

३ 22522 2.7.13.7 

थिािीय पाठ्यक्रम एिं माध्यनमक 
िहका ऐशच्िक विषयहरुमा 
पयिटि, कृवष, जनडिटुी र पेिा 

व्यिसायसँग सम्िशन्र्धि पाठ्यक्रम 
र पाठ्यपथुिकको िमूिा विकास 

गिि 

1000000 52400 5.24 

४ 26413 5.1.10.1 

िवहर्द थमनृि आिानसय माध्यानमक 
विद्यालय पोखरा महािगरपानलका 
िडा िं १४ को पूिािर्धार विकासको 

लानग 

2000000 2000000 100 

५ 26413 5.1.10.2 

बदु्धोर्दय माध्यानमक नबद्यालय 
लम्जङु्गको नबद्यालय र्िि Retro 

fitting साझेर्दारीका लानग अिरु्दाि 

2000000 2000000 100 

जम्मा 6500000 5411514 83.25406 
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१३.१.िवहर्द थमनृि आिानसय माध्यानमक विद्यालय पोखरा महािगरपानलका िडा िं १४ को पूिािर्धार 
विकासको लानग 
 

िवहर्द थमनृि आिानसय माध्यानमक विद्यालय पोखरा महािगरपानलका िडा िं १४ को पूिािर्धार विकासको लानग अिरु्दाि 
दर्दिे सम्बन्र्धी आ.ब. २०७६/७७ मा सामाशजक विकास मन्त्रालयबाट यस शिक्षा विकास निरे्दििालयलाई बजेट 
विनियोि र्ई कायिक्रम थिीकृनि र्एकोले सोको निमािण कायि सम्पन्न गििको लानग कायिविनर्ध ियार गरी सम्बशन्र्धि 
पानलका माफि ि रु.२००००००।(िीस लाख) विनियोजि गररएको ि । प्राप्त िजेट माफि ि विद्यालयले पोखरा महािगर  
पानलकासंग नमनि २०७६।११।०६ मा सम्झौिा गरी रसायििास्त्र प्रयोगिाला निमािण ,होथटेल पररसरमा ढुगा वििाउिे 
कायि सम्पन्न र्एको ि ।  

क.उपलशब्र्ध 

 विद्यालयमा रसायिास्त्र प्रयोगिाला निमािण र्एको हुँर्दा विद्यानििहरु प्रिसथि समय प्रयोगात्म अभ्यास गिि पाएका 
 प्रयोगात्मक अभ्यासका कारण नसकाई दर्दगो हिुे 
 प्रयोगिाला निमािण र्एको हुँर्दा प्रयोगिालासंग सम्बशन्र्धि ल्याि व्यिथिापिमा सहयोग हिुे 
 नसकाई प्रकृया सहज हिुे 
 होथटेल पररसर सम्म जािे बाटो निमािण(ढङगा विर्छ्याइएको) निमािण र्एको हुँर्दा विद्यानिि ििा शिक्षकहरुलाई 

लडेर हिुे जोशखम कम र्एको 

ख.समथया ििा चिुौिीहरु 

 विद्यालयले समयमै सम्झौिा गिि िसक्र्दा काम वढलो सम्पन्न र्एको 
 विद्यालयले रकम निकास ििा सम्झौिा प्रकृया लामो र्एको अिरु्ि गरेका  

ग.समथया समर्धािका लानग गररएका प्रयासहरु 

 बेला बेलामा विद्यालयको प्रत्यक्ष ििा अप्रत्यक्ष अिगुमि गरी सल्लाह सझुाि प्रर्दाि गररएको 
 सम्बशन्र्धि पानलकाहरुलाई कायिक्रम कायािन्ियि गिि सहशजकरण गररएको 

१३.२.बदु्धोर्दय माध्यानमक नबद्यालय लम्जङु्गको नबद्यालय र्िि रेट्रो वफवटङ साझेर्दारीका लानग अिरु्दाि  

बदु्धोर्दय माध्यानमक नबद्यालय लम्जङु्गको नबद्यालय र्िि Retro fitting साझेर्दारीका लानग अिरु्दाि दर्दिे सम्बन्र्धी आ.ब. 
२०७६/७७ मा सामाशजक विकास मन्त्रालयबाट यस शिक्षा विकास निरे्दििालयलाई बजेट विनियोि र्ई कायिक्रम 
थिीकृनि र्एकोले सोको निमािण कायि सम्पन्न गििको लानग कायिविनर्ध ियार गरी क्िहोलासोिार  गाउँपानलका िडा िं.९ 
लमजङु बदु्धोर्दय माध्यानमक नबद्यालयको नबद्यालय र्िि Retro fitting साझेर्दारीका आर्धारमा कायि सम्पन्न र्एको ि 
।विद्यालयले नमनि 2076।11।०८ मा गाउँपानलकासंग सम्झौिा गरी १२ कोठे र्ििको रेट्रो वफवटङ कायि सम्पन्न 
गरेको ि ।  

क.उपलशब्र्ध 

 विद्यालयको १२ कोठे र्ििको रेट्रो वफवटङ कायि सम्पन्न र्एको 
 विद्यालयको कोठा िा र्िि जिुसकैु िेला पनि र्त्कि सक्िे मिोिैज्ञानिक त्रासबाट विद्यािी शिक्षक र 

अविर्ािकहरु मिु  

 विद्यालयलाई पठि पाठिको निशम्ि कोठा ियार र्एको जसले गर्दाि िप ियाँ र्िि बिाउिे रकम जोनगएको 
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ख.समथया ििा चिुौिीहरु 

 विद्यालयले समयमै सम्झौिा गिि िसक्र्दा काम वढलो सम्पन्न र्एको 
 विद्यालयले रकम निकास ििा सम्झौिा प्रकृया लामो र्एको अिरु्ि गरेका 

ग.समथया समर्धािका लानग गररएका प्रयासहरु 

 बेला बेलामा विद्यालयको प्रत्यक्ष ििा अप्रत्यक्ष अिगुमि गरी सल्लाह सझुाि प्रर्दाि गररएको 
 सम्बशन्र्धि पानलकाहरुलाई कायिक्रम कायािन्ियि गिि सहशजकरण गररएको 

१३.३.प्रारे्दशिक िैशक्षक व्यिथिापि सूचिा प्रणाली (PIEMIS) थिापिा गिे (विद्यालय शिक्षा, उच्च 
शिक्षा, प्राविनर्धक ििा व्यिसावयक िानलम र प्राविनर्धक र्धार समेि) 
 

गण्डकी प्ररे्दि नर्त्र रहेका ८५ िटा गाउँपानलकाहरुमा शिक्षा िाखा कायिरि १/१ जिा कमिचारीहरु ििा प्ररे्दि नर्त्रका 
शिक्षा विकास ििा समन्िय ईकाइका ११ जिा सवहिलाई प्रारे्दशिक िैशक्षक सूचिा व्यिथिापि िानलम संचालि गििको 
लानग २ दर्दिे िानलमको आयोजिा गररएको नियो । जस अिसुार नमनि २०७६ पौष २३ र २४, पौष २५ र २६ र 
पौष २७ र २८ गिे क्रमि शिक्षा विकास ििा समन्िय ईकाइ बाग्लङु,शिक्षा विकास निरे्दििालय पोखरा र शिक्षक 
िानलम केन्ि र्दमौलीमा आयोजिा गररएको नियो । संचानलि कायिक्रमहरुमा ९१ जिा कमिचारीहरुको सहर्ानगिा रहेको 
नियो । िानलम संचालिको लानग शिक्षा स्रोि ििा मािि विकास केन्िबाट सहजकिािको रुपमा उपसशचि श्री िंकर 
िहार्दरु िापा र संिेर्दि कोइरालाले गिुि र्एको नियो । 

 

क.उपलशब्र्धहरु 

 पानलकाहरुलाई विद्यानििको वििरण ,र्ौनिक पक्षको वििरण र िैशक्षक पक्षको वििरण ईशन्ट्र गििको लानग सीप 
प्राप्त र्एको  

 पानलका थिरीय कक्षा ८ को परीक्षाको ग्रडे सीट र माकि  लेजर इनमस माफि ि सम्पन्न गिि सहज र्एको 
 शिक्षा विकास निरे्दििालयबाट चाहेको िखि आफ्िो क्षेत्रको विद्यालयहरको िाथिविक िथयांक र वििरणहरु 

हेिि सवकिे  

 शिक्षा विकास ििा समन्िय ईकाईहरुले समेि गाउँ पानलका र िगर/महािगरपानलहरुलाई आिश्यक प्राविनर्धक 
सीप प्रर्दाि गिि र समन्िय गिि सहज र्एको 
 

ख.समथया ििा चिुौिीहरु  

 सबै पानलकाहरुका शिक्षाका कमिचाररहरुलाई समेट्ि िसवकएको 
 िानलम संचालि पश्चाि फलोअप गिि िसवकएको 
 िानलमको समयािनर्ध िोरै र्एकोले आिश्यक मात्रमा सीप प्रर्दाि गिि िसवकएको 

 

ग.समथया समर्धािका लानग गररएका प्रयासहरु 

 िानलममा उपशथिि िर्एका थिानिय िहका शिक्षाका कमिचाररहरुलाई समेि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सल्लाह सझुाि 
दर्दइएको 

 विद्यालयको िोवकएको वििरण प्रविष्ट गिि समथया र्एका पानलकाहरु सम्पकि मा आएको िखि िप प्राविनर्ध सीप 
उपलब्र्ध गराइएको 
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१३.४.प्ररे्दिथिरमा शिक्षा दर्दिस   कायिक्रम  सञ्चालि एिम ्उत्कृष्ट विद्यालय प्रोत्साहि 

४० औ ं राविय शिक्षा दर्दिस ििा अन्िराविय साक्षरिा दर्दिस २०७६ हामी सबैको प्रण,साििजनिक शिक्षा प्रणालीको 
सिलीकरण र्न्ने मूल िाराका साि सम्पन्न र्यो । कायिक्रमलाई सम्पन्न गििको लानग मािनिय सामाशजक विकास 
मन्त्रीज्यूको संयोजकत्िमा ११ सर्दथसीय मूल समारोह सनमनि गठि गररएको नियो । कायिक्रमलाई िप व्यिशथिि 
बिाउि मूल समारोहको निरे्दििमा कायि गिे गरर विनर्न्न ४ िटा उपसनमनिमा गठि गररएको नियो ।कायिक्रममा िहृि 
साथकृनिक कायिक्रम समेि प्रर्दििि गररएको नियो । कायिक्रमको प्रमखु अनिनिि माििीय मूख्य मन्त्री रहि ुर्एको नियो  

 

१३.४.१.विद्यालयहरुलाई एस ई ई कक्षाको ररजल्टको आर्धारमा उत्कृष्ट घोषणा गिि निम्िनलशखि मापर्दन्ड ियार 
गररएको नियो । 

क. २०७५ सालको रशजिेिि फारम र्िे विद्यानििको संख्या(कक्षा १०) 

ख.२०७५ सालको आिेर्दि फारम र्िे विद्यानििको संख्या(कक्षा १०) 

ग.२०७५ सालको एस ई ई परीक्षाको िनिजा  

 

क.कायिक्रमको मखु्य उपलशब्र्ध 

 प्ररे्दि नर्त्र उत्कृष्ट सामरु्दावयक विद्यालयहरु क्रमि शििला रे्दिी मावि पोखरा,गणेि मावि बाग्लङु र 
विन्ध्यािानसिी मावि पोखरालाई घोषणा गरी परुथकार रकम क्रमि २००००।,१५००० र १००००। र 
प्रमाण पत्र सवहि सम्माि गररएको  

 प्ररे्दि नर्त्र उत्कृष्ट संथिागि विद्यालयहरु क्रमि मर्दरल्यान्ड मावि पोखरा,शिि ु निकेिि मावि बाग्लङु र 
गण्डकी आ.मा.वि.पोखरालाई घोषणा गरी परुथकार रकम क्रमि २००००।,१५००० र १००००। र प्रमाण 
पत्र सवहि सम्माि गररएको  

 विद्यानििहरुबाट विविर्ध साँथकृनिक कायिक्रम प्रर्दििि गररएको 
 
 

ख.समथया ििा चिुौिीहरु 

 कायिक्रममा सहर्ागी विद्यालयका विद्यािीहरु र शिक्षकहरुलाई आिेजािे खचि उपलब्र्ध गराउि िसवकएको 
 बजेट अपयािप्त रहेको  

 

ग.समर्धािका लानग गररएका प्रयासहरु 

 िजेट अर्ािका बािजरु्द कायिक्रमलाई अत्यन्ि नमिव्यी बिाईएको 
 कायिक्रमलाई सफल रुपमा सम्पन्न गििको लानग प्रर्ािकारी समन्िय गररएको 

 

१३.५.थिािीय पाठ्यक्रम एिं माध्यनमक िहका ऐशच्िक विषयहरुमा पयिटि, कृवष, जनडिटुी र पेिा 
व्यिसायसँग सम्िशन्र्धि पाठ्यक्रम र पाठ्यपथुिकको िमूिा विकास गिि 
 

नमनि २०७६ पौष १४ गिे पाठ्यक्रमको िमूिा विकास गिे उदे्धश्यले शिक्षा विकास निरे्दििालयको हलमा एक दर्दिे 
कायिक्रम आयोजिा गररएको नियो । सो कायिक्रममा प्ररे्दि अन्िगििका शिक्षा विकास ििा समन्िय ईकाइबाट १/१ 
जिा गरी १९ जिा र क्याम्पसबाट ६ जिा ििा पानलकाहरुबाट ६ जिा र निरे्दििालयबाट २ जिा गरी  ३२ जिा 
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को सहर्ानगिा रहेको नियो । सो कायििाला गोष्ठीले कक्षा १ रे्दशख कक्षा ५ सम्मका लानग उपयिु हिुे ५ िटा फरक 
फरक विषयमा िमिुा पाठ्यक्रम विकासका लानग सझुाि ििा पषृ्ठपोष संकलि गररएको नियो ।  

 

क. उपलशब्र्ध 

 

 कक्षा १ रे्दशख कक्षा ५ सम्मका लानग उपयिु हिुे ५ िटा फरक फरक विषयमा िमिुा पाठ्यक्रम विकासका 
लानग सझुाि ििा पषृ्ठपोष संकलि गररएको  

 

ख.चिुौिी/समथयाहरु 

 एि/नियमको अर्ािमा अनििायि रुपमा पाठ्यक्रम लाग ुगराउि िसवकि ु

 समयमै बजेट व्यिथिापि िर्एको , िमूिा विकास गिि कोनर्ड १९ को कारण िसवकएको 
 िप कायिक्रम गििको लानग बजेट खचि िगिुि र्िी पत्र प्राप्त र्एको  

१४.सम्पन्न हुन नसकेकम सिममनकरण अन्िगािकम कमयाििहरु 

क्र.सं. 
ि.उ. 
शि ि. 

संकेि ि कायिक्रम वििरण िजेट 

१ 22522 2.7.13.19 

थिािीय िहसँगको समन्ियमा विद्यालय व्यिथिापि 
सनमनिका अध्यक्ष र सर्दथयका लानग व्यिथिापकीय 
पक्षमा सरु्धार कायिक्रम 

4250000 

२ 22522 2.7.13.5 

मखु्यमन्त्री विद्यािी प्रनिर्ा प्रोत्साहि परुथकार (नबज्ञाि 
ििा प्रविनर्ध सङ्गीि र सावहत्य) िैशक्षक महोत्सि/ 
प्रर्दिििी सञ्चालि 

3500000 

३ 26413 5.1.11.1.1 

ििौट र्एका विद्यालयका वि.व्य..स.अध्यक्ष 
प्रर्धािाध्यापक र सहजकिािका लानग २ दर्दिे 
अनर्मखुीकरण 

7560000 

४ 26413 5.1.11.20 विद्यालयहरुलाई ित्काल सहयोगका लानग अिरु्दाि 6000000 

५ 26413 5.1.8.1.2 सरु्धारको योजिामा आर्धाररि प्रोत्साहि अिरु्दाि 2500000 

जम्माः 23810000 

क.आ.ि.२०७६/७७ मा सामाशजक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्ररे्दिबाट प्राप्त कायिक्रमहरु मध्ये ५ िटा कायिक्रमहरु 
सम्पन्न हिु सकेकिि ्। जसबाट रु २ करोड ३८ लाख १० हजार रुपैया विज र्एको ि । 

ख.कायिक्रम सम्पन्न/सरुुिा हिु िसकेका कारणहरु 

 समयमै बजेट ििा अशख्ियारी प्राप्त िहिु ु

 अनि वढलो गरी निरे्दशिकाहरु थिीकृि हिु ु
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 वढलो गरी कायिक्रम वििरण गररएको हुँर्दा ििौट र्एका विद्यालयहरुका सहजकिाि र अध्यक्ष र 
प्रर्धािाध्यापकहरुलाई गररिे २ दर्दिे अनर्मशुखकरण कायि सम्पन्न हिु िसक्ि ु

 विद्यालयकाहरुका लाई ित्काल सहयोगका लानग अिरु्दाि र सरु्धारको योजिामा आर्धाररि प्रोत्साहि अिरु्दाि 
लाई सूचाि प्रकाशिि िगिुि ििा आएका विद्यालयहरु पनि निश्चि मापर्दन्ड बमोशजमको कागजािहरु प्राप्त िहिु ु

 मूख्य मशन्त्र विद्यािी प्रनिर्ा प्रोत्साहि कायिक्रम कायाििव्यिका लानग ठोस योजिा बिाउि िसक्ि ु

१५.नमि ठेगमनम कमयािि सच्चमइएकम ििम कमयािि रोक्कम गररएकम ववद्यमलयहरुको वववरण 

क्र.स. विद्यालयको िाम ठेगािा कायिक्रम कैवफयि 

१ श्री गंगालाल मा.वि. 
चापाकोट िगरपानलका 
-9, थयाङजा 

विज्ञाि विषय संचालि 
गििको लानग पशुजगि 
अिरु्दाि 

राविय िमूिा मावि र्एकोले 
कायिक्रम सम्झौिा िगिि सम्बशन्र्धि 
पानलकालाई अिरुोर्ध गररएको 

२ श्री सरथििी आ.वि. 
िवहर्द लखि गा.पा.-
९,गोरखा 

मागमा आर्धाररि-घेराबार 
विद्यालयको ठेगािा अन्यिा 
र्एकोले सच्चाइएको 

३ 
श्री िेत्रज्योिी 
आ.वि. 

गण्डकी गा.पा.-
७,गोरखा 

िालविकास सदुृवढकरण 
पशुजगि अिरु्दाि 

मा.वि.र्एकोले आ.वि.बिाई 
सच्चाइएको 

४ शृ्रङग मा.वि. ररनसङ गा.पा.-६,ििहुँ मागमा आर्धाररि-खािेपािी 
विद्यालयको िाम ररनसङ र्एकोले 
सच्चाइएको 

५ श्री ज्ञािोर्दय मा.वि 
गल्याङ ि.पा.-
९,थयाङजा 

मागमा आर्धाररि खािेपािी 
खािेपािी शिषिकबाट घेरबार 
कायिक्रम गिि संसोर्धि गररएको 

६ 
श्री जिएकिा 
आ.वि. 

काठेखोला गा.पा.-
३,गोरखा 

मागमा आर्धाररि-ममिि 
विद्यालयको ठेगािा अन्यिा 
र्एकोले सच्चाइएको 

१६.मशिक सेवमसंग सम्बस्न्िि कमयाहरु 

१६.१. िटै शजल्लाका सामरु्दावयक विद्यालयका थिायी शिक्षकहरुको कायिसम्पार्दि मूल्यांकिका आर्धारमा बढुिा गिि 
शिक्षक सेिा आयोग सािोदठमी र्िपरुबाट िीिै िहका शिक्षकहरुको बढुिाको लानग ५२ िटा विज्ञापि गरेको उि 
कायि सम्पन्न र्एको 
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क.कायि सम्पार्दि मूल्यांकिका आर्धारमा िहगि र शे्रशणगि बढुिा र्एका शिक्षकहरुको िथयांकगि वििरणः 

िह/शे्रणी विज्ञापि संख्या उम्मेर्दबार संख्या 
बढुिा र्एका शिक्षकहरुको 

संख्या 
प्रािनमक िह,प्रिम श्र्णी 10 817 27 
प्रािनमक िह,वद्धिीय शे्रणी 15 1020 87 
निमावि िह,प्रिम शे्रणी 3 30 3 
निमावि िह,वद्धिीय शे्रणी 10 287 24 
मावि िह,प्रिम शे्रणी 4 26 5 
मावि िह,वद्धिीय शे्रणी 10 347 24 

कुल जम्मा 52 2527 170 

ख.बढुिा उपर शचि िबझेुका शिक्षकहरुको उजरुी संकलि गरी शिक्षक सेिा आयोगमा पठाइएको 

ग.शिक्षक अध्यापि अिमुिी पत्रको िनिजा उपर शचि ििझुी पिुयोगका लानग पिि आएको नििेर्दि संकलि गरी शिक्षक 
सेिा आयोगमा पठाइएको 

घ.समथया र चिुौिीहरु 

क.शिक्षक बढुिाको लानग विज्ञापि पश्चाि समयमा िै निरे्दिि ििा अशख्ियारी प्राप्त िर्एकोले िनिजा प्रकाििमा विलम्ि 
हिु गएको 

ख.शजल्लाबाट शिक्षकहरको का.स.म.ुफराम र र्दरखथि समयमा िआएको 

ङ.समथयाका लानग गररएका प्रयासहरु 

क.सम्बशन्र्धि शजल्लामा प्राप्त िर्एका कासमू ििा र्दरखथि फारामहरु िाकेिा गरी माग गररएको 

ख.कायि सम्पार्दिको लानग शिक्षक सेिा आयोगसंग समन्िय गररएको । 

१६.२.परीक्षासंग सम्बशन्र्ध अन्य कायिहरु 

क.उपलशब्र्धहरु 

 २०७५ सालको एसईई ग्रडे बवृद्ध परीक्षाको अनर्लेख व्यिथिापि र्एको 
 एसईई परीक्ष र ग्रडे िवृद्ध परीक्षामा सशम्मनलि परीक्षािीहरुको आिश्यक कागजािहरका आर्धारमा एि नियम 

बमोशजम िाम िर जन्म नमनि सच्चाई प्रमाणपत्रहरु उपलब्र्ध गराईएको 
 ३१७ िटा परीक्षानििहरको अनर्लेख संसोर्धि गररएको 
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ख.चिुौनि ििा समथयाहरु 

 नििेर्दि नलएर आउिे परीक्षािीहरुलाई सोही दर्दिमा प्रमाणपत्रहरु संसोर्धि गरर उपलब्र्ध गराउि िसवकएको 
 समयमैं प्ररे्दिहरुको शिक्षा एि बन्न िसक्र्दा कायि सम्पार्दिमा समथया र्एको 

ग.समथया समर्धािका लानग गररएका प्रयासहरु 

 प्रचनलि एि नियम र राविय परीक्षा िोडिको निरे्दिि र निरे्दशिका अिसुार कायि गिुि पिे व्यिथिा र्एकोले सोवह 
बमोशजम कायिहरु गिे गररएको 

१७. प्रिुख उपलस्व्िहरु  

 

 निरे्दििालयबाट विनियोशजि कायिक्रमहरुको सम्झौिा ,कायािन्ियि,अिगुमि ििा निरीक्षण 

 प्ररे्दि नर्त्रका प्ररे्दि निििचाि क्षेत्रमा ३० िटा विद्यालयहरुमा आर्दिि विद्यालय थिापिा र्एको 
 प्ररे्दि नििािचि क्षेत्र नर्त्रका २४ िटा विद्यालयहरुमा खेलकुर्द र संगीि विद्यालय थिापिा र्एको 
 २ िटा गमु्बा, १० िटा गरुुकुल, र ३ िटा मर्दरसाको िैशक्षक व्यिथिापि र्एको 
 प्ररे्दि नर्त्रका १३३ िटा विद्यालयहरुले विद्यालय घेरबार कायिक्रम सम्पन्न र्एको 
 िवढ विद्यािीहरु रै् पठि पाठिको लानग कक्षा कोठा उपलब्र्ध िर्एका ३ िटा विद्यालयहरुमा ट्रस निमािण 

र्एको 
 प्राविनर्धक विद्यालयहरुमा प्राविनर्धक पक्षको व्यिथिापिको लानग ९ िटा विद्यालयहरुमा सम्पन्न र्एको 
 प्ररे्दि नििािचि क्षेत्रका ३० िटा विद्यालयहरुमा प्रारशम्र्क बालविकास केन्िलाई िमिुा बिाउिे कायि सरुुिाि 

र्एको  

 शजणि अिथिामा रहेका िर स्रोि सार्धि उपलब्र्ध िर्एका १६६ विद्यालयहरुको ममिि कायि सम्पन्न र्एको 
 कक्षा ११ र १२ मा विज्ञाि विषय संचालि गरेका सामरु्दावयक विद्यालयहरुमा ल्याि लगाएिका िैशक्षक 

व्यिथिापकीय कायि सम्पन्न र्एको  

 ८० िटा गाउँ पानलकाका शिक्षा िाखामा कायि गिे कमिचारीहरु र ११ शजल्लाका शिक्षा विकास समन्िय 
ईकाइका कमिचारीहरुलाई िैशक्षक सूचिा व्यिथिापि सम्बशन्र्ध २ दर्दिे कायििाला संचालि गररएको ।  

 ५१ जिा अपांगिा र्एका विद्यािीहरुले िात्रििृी वििरण गररएको  

१८.  कमयािि कमयमान्वयनिम आइपरेकम सिथयमहरु 

 कोरोिाका कारण समयमै समयमै बजेट ििा कायिक्रमहरु विद्यालयहरुमा प्रिाह गिि िसवकएको  

 सबै थिािीय िहरुले प्राप्त कायिक्रमहरु सम्पन्न िा सचुारु िै गिि िसकेका 
 विियोशजि कायिक्रमहरुको सबै विद्यालयमा थिलगि अिगुमि गिि िसवकएको 
 विनियोशजि कायिक्रमको सम्बन्र्धमा अनर्मशुखकरण गिि िसक्र्दा कायिक्रम प्राप्त गरेका विद्यालयहरुले कायि गिि 

अन्यौल र्एका 
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१९.  सिमिमनकम लममग गररएकम प्रयमसहरु 

 र्ौनिक योजिाहरको गणुथिर कायम गििको लानग थिानिय िहका प्राविनर्धकहरुसंग समन्िय गररएको 
 कायिक्रम परेका विद्यालयहरुमा समयमै कायि सम्पन्न गििको लानग समन्िय गररएको  

२०. अन्य सम्पमक्रदि कमयाििहरु  

 एस.ई.ई.का प्रमाणपत्रहरु सच्चयाउिे,हराएको प्रनिनलवप उपलब्र्ध गराउि े

 शिक्षकहरुको कायिसम्पार्दि मूल्याकि सम्बन्र्धी कायिहरु 

 नियनमि थटाफ बैठक 

 नसफाररसहरु 

 िथयाकहरु संकलि ििा प्रमाशणकरण 

 अिसुन्र्धाि सम्बशन्र्ध कायिहरु 

 कायािलयको पररसरलाई थिच्ि सफा र हरार्रा बिाउि फूलबारी/करेसाबारीको व्यिथिापि गिि लानगएको 

२१. कमयमालयको प्रमिमिकिमिम रहेकम कमयाििहरु 

 सूचिा प्रविनर्धमा जोड दर्दई कायािलयलाई पेपरलेस बिाउिे 
 िथयांकहरुलाई व्यिशथिि गिे 

 सेिा प्रिाहमा गणुथिरीयिा ल्याउिे 
 कायािलय िप व्यिशथिि बिाउिे 
 शिक्षामा गणुथिरीयिा ल्याउिको निशम्ि थिानिय िहसंग समन्िय गिे 

२२. कमयमालय व्यवथिमपन सम्वन्ििम 
 कायािलयको ब्यिथिा गररएको  

 कायािलयलाई िोवकए बमोशजका कायिक्षेत्रहरुमा िाखाहरु िोवक कमिचारीहरुको व्यिथिापि गररएको 
 सबै िाखाहरुलाई सूचिा ििा संचार प्रविनर्धमा आिद्ध गराउिे प्रयास गररएको 
 कायिमा निटो र िररिोको लानग कायिक्रमअिसुार िाखा प्रमखु ििा  फोकल पसििको शजम्मेिारी निशश्चि 

गररएको 
 कायिकालयका सबै कायिहरु आपसी िलफल ििा सहर्ानगिामा सम्पन्न गररएको 
 कायािलयको ररि करार र्दरबन्र्दीमा कमिचारी नियशुि गररएको 
 सेिाग्राही मैत्री कायािलय बिाउिे सन्र्दर्िमा सेिाग्राही बथिे ििा िदु्ध वपउिे पािीको प्रिन्र्ध गररएको 
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२३. मसक्रकएकम पमठहरु 

 समयमै सूचिा प्रिाह  

 समयमै कायिक्रम वििरण गिुि पिे 

 थिािीय िहसंग समन्िय 

 कायिक्रम वििरण पूिि अिगुमि र आिश्यकिाका आर्धारमा कायिक्रम वििरण 

 कायिक्रमको उपलब्र्धीको थिलगि अिगुमि ििा सनमक्षा 
 कायिक्रम संचालिको लानग पेश्की उपलब्र्ध  

२४. मनष्कषा 
आ.ि.२०७५/७६ मा यस निरे्दििालयलाई प्राप्त बजेट ििा कायिक्रमको प्रगनि हेर्दाि नबशिय प्रगनि ७७.40 र्एको ि 
। कोनर्ड १९ को विषम पररशथिनिका बािजरु्द प्रथििु प्रगनिको अिथिा उच्च थिरको रे्दशखन्ि । वढलो गरी प्राप्त बजेट 
कायिक्रम ििा अशख्ियारीका बाबजरु्द निटो िररिो रुपमा कायि सम्पन्न गििको लानग अपिाईएको विनर्ध प्रकृयाले समयमै 
कायिसम्पन्न गििमा सहज र्एको नियो ।  
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