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मनतव्य 

धनगढी ईप-महानगरपाििका, नगर काययपाििकाको कायायियद्रारा िशक्षा सम्बन्द्धी कानून, नीित 

तथा काययक्रम, िर्द्याियस्तरका शैिक्षक तथ्याङ्क, अिथयक र्षय २०७७।७८ को ऄर्िधमा 

सञ्चािन भएका सम्पूणय शैिक्षक गितिर्िध िगायतका िर्षयर्स्तु समेटेर तयार पाररएको चौमािसक 

शैिक्षक बिेुिटन तथा प्रोफाआिको रुपमा धनगढी शैक्षिक सूचना, २०७८ प्रकाशन हुने जानकारी 

पाईदँा ऄत्यन्द्तै खशुी िागेको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ िे अधारभूत तथा माध्यिमक िशक्षाको समग्र 

व्यर्स्थापनमा िािग ईप-महानगरपाििकािाइ िदएको ऄिधकारको कायायन्द्र्यनका िािग हामीिे 

थुपै्र काययहरु गनुय  पने हुन्द्छ । यसका िािग अर्श्यक कानून तजुयमा देिख ितनको कायायन्द्र्यनमा 

ईप-महानगरपाििकाको तफय बाट हरसम्भर् प्रयासहरु भैरहेका छन् । अ.र्. २०७७।७८ मा ईप-

महानगरपाििकाद्रारा िशक्षा के्षत्रका केही ऄत्यार्श्यकीय कानूनहरु तजुयमा गररएका छन् । यद्दिप 

िशक्षा के्षत्रमा संघीयस्तरबाट सािर्ककै ऐन िनयमहरु यथार्त रही रहनु, स्थानीय तहिे के, कसरी, 

कुन कुन के्षत्रमा िशक्षा कानून तजुयमा गने भन्द्ने कुरा हाि सम्म स्पष्ट नहुनु, पाििकाबाट िशक्षा के्षत्रमा 

नया ँऄभ्यास गनुयपने िस्थितका कारण िर्िभन्द्न समस्या एर्म् चुनौितहरु िर्द्यमान रहेका छन् ।  

तसथय ती समस्या तथा चनुौितहरुिाइ सही ढंगबाट समाधान गरी धनगढी ईप-महानगरपाििकाको 

िशक्षा के्षत्रको सुधारका िािग हातेमािो गनयका िािग म सम्पूणय ईप-महानगरबासीहरुमा हािदयक 

ऄपीि गदयछु । 

ऄन्द्तमा, अिथयक बषय २०७७।७८ को ऄिर्धमा भए गरेका शैिक्षक िक्रयाकिापहरुिाइ समेटेर 

िर्द्यािय तथा सरोकारर्ािाहरुको जानकारीका िािग धनगढी शैक्षिक सूचना, २०७८ िाइ 

प्रकाशन योग्य बनाईन खिटन ु भएका िशक्षा, यरु्ा तथा खेिकुद महाशाखाका महाशाखा प्रमखु 

ईपसिचर् श्री नरेन्द्द्र बहादरु खाती, नगर िशक्षा सिमितका पदािधकारीज्यूहरु एर्म् महाशाखाको 

समूहिाइ व्यििगत तथा ईप-महानगरपाििकाको तफय बाट िर्शेष धन्द्यर्ाद  िदन चाहन्द्छु ।  

धन्द्यर्ाद । 

२०७८ ऄसार नपृ बहादरु र्ड 

                                                                                                           नगर प्रमखु 

 



मनतव्य 

धनगढी ईप-महानगरपाििका, नगर काययपाििकाको कायायिय िशक्षा, यरु्ा तथा खेिकुद महाशाखाद्रारा 

अिथयक र्षय २०७७।७८ को ऄर्िधमा सञ्चािन भएका शैिक्षक काययक्रमहरु समेटर ईप-

महानगरपाििकाको महत्र्पूणय शैिक्षक िस्थित ईल्िेख भएको धनगढी शैिक्षक सूचना, २०७८ पिहिो 

पटक प्रकाशन गनय िागेकोमा खुशी िागेको छ । 

नेपािको संिर्धानिे अधारभूत तथा माध्यिमक िशक्षाको सबै ऄिधकार स्थानीय तहमा िनिहत गरकेो छ 

। स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ िे पिन केही हदसम्म स्थानीय तहिे िशक्षा सम्बन्द्धी कुन कुन 

कामहरु गने भनेर िकटान गरकेो छ । यद्दिप िशक्षाका सािर्कका ऐन, िनयमहरु पिन िागु रहकैे ऄर्स्था 

रिहरहकेािे संिर्धान र सो पश्चात बनेका ऐनद्रारा अधारभूत तथा माध्यिमक िशक्षाको कायायन्द्र्यनका 

िािग ईप-महानगरपाििकािाइ प्रदत्त िजम्मेर्ारी ऄनसुार स्थानीय तहिे िर्द्यािय िशक्षा सम्बन्द्धी काम, 

कतयव्य र ऄिधकारहरुको प्रयोग के, कसरी, कुन मापदण्डमा रहरे गने भन्द्ने िद्रिर्धा रही अएको छ । 

यस्तो िद्रिर्धात्मक पररिस्थितमा पिन धनगढी ईप-महानगरपाििकािे संिर्धान, स्थानीय सरकार 

सञ्चािन ऐन तथा ईप-महानगरपाििकाको काययिर्िध िनयिमत गने ऐन समेतको अधारमा 

सरोकारर्ािाहरुको राय सझुार् समेतिाइ मध्यनजर गदै िशक्षा सम्बन्द्धी काननु तजुयमा तथा िनणययहरु 

गदै अइरहकेो छ । जनु कानून र िनणययहरु कायायन्द्र्यनका िािग म ईप-महानगरबासी सबै 

सरोकारर्ािाहरुमा हािदयक ऄनुरोध गदयछु । 

ऄन्द्तमा, ईप-महानगरपाििकाको नगर काययपाििकाको कायायियबाट अिथयक बषय २०७७।७८ को 

ऄिर्धमा भए गरकेा िक्रयाकिाप तथा शैिक्षक सत्र २०७७ का शैिक्षक तथ्याङ्क समेटेर धनगढी शैिक्षक 

सूचना, २०७८ प्रकाशनमा संिग्न िशक्षा, यरु्ा तथा खेिकुद महाशाखाका प्रमखु ईपसिचर् श्री नरने्द्द्र 

बहादरु खाती िगायत महाशाखाका सम्पूणय कमयचारीहरुिाइ िर्शेष धन्द्यर्ाद िदन चाहन्द्छु । यस 

प्रकाशनबाट अर्श्यक सूचना ग्रहण गरी ईप-महानगरपाििकाको िशक्षा के्षत्रको सधुारका िािग हातेमािो 

गररिदन ुहुन िशक्षा सम्बद्ध सम्पूणय सरोकारर्ािाहरुिाइ हािदयक ऄनरुोध गदयछु । 

धन्द्यर्ाद । 

२०७८ ऄसार सशुीिा िमश्र भट्ट 

                                                                                                            नगर ईपप्रमखु 

 

 



दुइ शब्द 

धनगढी ईप-महानगरपाििका, नगर काययपाििकाको कायायियिे नगरबासीहरुको सेर्ासिुर्धाका िािग 

िर्िभन्द्न काययहरु स्थापनाकाि दिेख िनरन्द्तर गदै अआरहकेो छ । नेपािको संिर्धान जारी भएपश्चातको 

संघीय िोकतािन्द्त्रक गणतन्द्त्रात्मक शासन व्यर्स्थाको प्रारम्भसंगै ईप-महानगरपाििकाको 

काययके्षत्रािधकार समेत फरािकिो भएकोमा सोही ऄनसुार सेर्ािर्स्तार गनय कायायियबाट हरसम्भर् 

प्रयासहरु भएका छन् । यदाकदा समयमा अर्श्यक सूचना प्राप्त नभएको ऄर्स्थामा कायायन्द्र्यनमा समेत 

किठनाइ िसजयना हुन गएर सेर्ाग्राहीहरुिे समयमा प्राप्त गनुय  पने सेर्ा प्राप्त गनय नसक्ने िस्थित पिन रहकेो 

हुन सक्छ । यसैिाइ मध्यनजर गदै िर्द्यािय िशक्षाको के्षत्रमा सरोकारर्ािाहरुमा सूचना परु ्याइ सेर्ा 

प्रर्ाहिाइ ऄझ चसु्त र दरुुस्त तुल्याईन सिजिो होस भन्द्ने हतेुिे धनगढी शैिक्षक सूचना, २०७८ 

प्रकाशनको थािनी भएको छ ।  

यस प्रकारको प्रकाशन धनगढी ईप-महानगरपाििकाको आितहासमा पिहिो हो । यसिाइ यो रुपमा ल्याइ 

परु ्याईन कायायियका िशक्षा सम्बद्ध कमयचारी िमत्रहरु ऄसाध्यै खट्न ु भएको छ । ईहाहँरुको ऄथक 

प्रयासबाट यस धनगढी शैिक्षक सूचना, २०७८ मा शैिक्षक सत्र २०७७ को ऄर्िधका ऄिधकांश शैिक्षक 

तथ्याङ्कहरु समेिटएका छन ् । जसिाइ ईप-महानगरपाििकािे अगामी शैिक्षक योजना तजुयमा र 

कायायन्द्र्यनका िािग ठोस अधारका रुपमा ििन सक्ने दिेखन्द्छ ।  

िर्गतमा िर्द्याियको िेखापरीक्षणकाक्रममा "िर्द्याियमा के काययक्रमका िािग कित रकम प्राप्त भयो भन्द्ने 

जानकारी हुन नसकेको" भन्द्ने मदु्दाको सम्बोधन गनय कायायियिे िनयिमत प्रधानाध्यापक बैठकताका नै 

सम्बिन्द्धत िर्द्याियिाइ िििखत रुपमै जानकारी गराईदँै अएको छ । ऄझ ती जानकारीहरुिाइ यस 

प्रकाशनमा समेत ईल्िेख गरी कायायिय तथा िर्द्याियका िािग ऄिभिेख एर्म् सूचनाको स्रोत र 

सरोकारर्ािाहरुिाइ सूचनामूिक स्रोतका रुपमा रहन प्रकाशन सफि भएको छ । िर्द्याियमा हुन े

काययक्रमहरुको पारदिशयता एर्म् जर्ाफदिेहताका िािग यसिे महत्त्र्पूणय भूिमका िनर्ायह गनय सक्छ ।  

तसथय यस प्रकाशनिाइ सरोकारर्ािा व्यिि तथा िनकायहरुिे धनगढी ईप-महानगरपाििका के्षत्रको 

समग्र शैिक्षक िर्कासका िािग बिढ भन्द्दा बढी ईपयोग गररिदन ुहुन हािदयक ऄनरुोध छ । 

धन्द्यर्ाद । 

२०७८ ऄसार                                                                                    हररबहादरु चन्द्द 

प्रमखु प्रशासकीय ऄिधकृत 

 



दुइ शब्द 

सचुना पाईन ुऄिधकार हो भने िदन ुकतयव्य हो । सूचनाबाट बिञ्चत भएको व्यिििे तोिकएको काम गनय 

किठनाइ महशसु गछय  । ईसिे गरकेो काम पूणय रुपमा सही हुन्द्छ नै भन्द्ने ग्यारणे्टी पिन हुदँैन् । सूचना 

नभएका कारण ऄर्रोध ईत्पन्द्न हुने यी र यस्तै कारणहरुिाइ मध्यनजर गरी धनगढी ईप-

महानगरपाििकािे पिहिो पटक यो धनगढी शैिक्षक सूचना, २०७८ प्रकाशन गरकेो छ । यसको मखु्य 

ईदे्दश्य िर्द्याियस्तरमा शैिक्षक तथ्याङ्क तथा काययक्रमहरुको सरोकारर्ािाहरुिाइ जानकारी गराईनु 

हो । दोस्रो ईदे्दश्य सरोकारर्ािाहरुिाइ धनगढीको शैिक्षक िर्कासका िािग के कस्ता नीित तथा 

काययक्रमहरु सञ्चािन गनय जरुरी छ भन्द्ने कुराको जानकारी गराईन ुहो । 

यस प्रकाशनिाइ पाचँ ओटा खण्डहरुमा बािँडएको छ । यसको पिहिो खण्डमा िशक्षा सम्बन्द्धी काननु, 

नीित, संरचना तथा काययक्रम, दोस्रो खण्डमा शैिक्षक तथा िर्िर्ध तथ्याङ्क समेिटएको छन् । यसबाट 

दशेको िर्द्यािय िशक्षासम्बन्द्धी कानून, नीित, संरचना र काययक्रम तथा ईप-महानगरपाििकाको सामान्द्य 

शैिक्षक िस्थित, िर्द्यािय संख्या र िर्द्याथी संख्याको जानकारी ििन सिजिो हुन ेअशा गररएको छ । 

त्यस्तै तेस्रो खण्डमा िर्द्याियगत िनकासा िर्र्रण र चौथो खण्डमा िर्द्याियिे प्रयोग गने शैिक्षक 

फारामहरु समेिटएका छन् । यी दरु्ै खण्डमा ईल्िेिखत सामग्रीबाट िर्द्याियको िनकासा माग, िनकासा 

भएको रकमको जानकारी र सो को खचय सम्बन्द्धी ऄिभिेख कायम गनयका िािग सहयोग पगु्ने ऄपेक्षा 

गररएको छ । यस प्रकाशनको ऄिन्द्तम खण्डमा शैिक्षक िेख रचना प्रस्तुत गररएको छ । ती िेख रचनामा 

ईल्िेिखत िर्षयर्स्तुबाट धनगढी शैिक्षक िस्थितको जानकारी हुनकुा ितनको समाधानका ईपयाहरु 

िगायत िर्द्याियस्तरमा सञ्चािन हुने काययक्रमहरुको कायायन्द्र्यन प्रिक्रया बारमेा पाठकहरुिाइ 

जानकारी हुने अशा ििआएको छ । 

यस प्रकाशनिाइ यहासँम्म परु ्याईन िशक्षा, यरु्ा तथा खेिकुद महाशाखाका कमयचारी तथा सम्पादक 

मण्डििे िमहनेतपूर्यक थुप्रै कामहरु गरकेो छ । जनु ऄत्यन्द्तै सराहनीय छन् । जसका प्रयासिे गदाय  

प्रकाशनिाइ त्रिुट रिहत बनाईन सफि भएको महशसु गररएको छ । यद्दिप मानर्ीय र्ा यािन्द्त्रक त्रिुट ऄझैं 

पिन रहकैे होिान ् । पाठक र्गयद्रारा ती त्रटुीहरु औल्याइिदन ु भयो भने सहज स्र्ीकार गररने छ भनी 

ऄनरुोध गनय चाहन्द्छु । 

धन्द्यर्ाद । 
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ईपसिचर्/महाशाखा प्रमखु 
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खण्ड (क)   

क्षशिा सम्बन्धी कानून, नीक्षत, सरंचना तथा काययक्रम  

यस खण्डमा िशक्षा सम्बन्द्धी सरैं्धािनक व्यर्स्था, संघ, प्रदशे र स्थानीय तहका िशक्षा सम्बद्ध कानूनहरु, पन्द्रौ 

अर्िधक योजना, नगर िशक्षा िर्कास योजना तथा िदगो िर्कास िक्ष्यमा िशक्षा ईल्िेिखत िशक्षा सम्बद्ध 

िर्षयर्स्तहुरु, िर्द्यािय िशक्षाको रािष्िय ईद्देश्य, तहगत संरचना एर्म् सक्षमता, ईप-महानगरपाििका कायय 

िर्भाजन िनयमार्िीमा िशक्षा सम्बन्द्धी िर्षयगत शाखाका िािग भएको व्यर्स्था, ईप-महानगरऄन्द्तरगतका 

िशक्षा सम्बद्ध सिमित, िशक्षा, यरु्ा तथा खेिकुद महाशाखाको संरचना, िर्द्याियस्तरमा रहने सिमित, 

सामदुाियक िसकाआ केन्द्द्र र धनगढी पोििटेिक्नक आिन्द्ष्टच्यटुका साथै सघं, प्रदशे र स्थानीय तहका रुपमा 

धनगढी ईप-महानगरपाििकाको िशक्षा सम्बन्द्धी बािषयक नीित तथा काययक्रमहरु समेिटएका छन् । 

१. क्षशिा सम्बन्धी सिैंधाक्षनक व्यिस्था 

जनता र सरकारबीचको सन्द्तिुन कायम गने महत्त्र्पूणय िििखत दस्तारे्ज हो संिर्धान । यो राज्य सञ्चािन गने 

मूि कानून हो । यसै कानूनका अधारमा राज्यका ऄन्द्य कानूनहरू िनमायण एर्म् कायायन्द्र्यन गररन्द्छन् । तसथय 

संिर्धानिाइ दशेको मूि कानून पिन भिनन्द्छ । नेपािको संिर्धानको धारा १ को ईपधारा (१) मा “यो संिर्धान 

नेपािको मूि कानून हो । यस संिर्धानसगँ बािझने कानून बािझएको हदसम्म ऄमान्द्य हुनेछ ।” भन्द्ने कुरा 

ईल्िेख भएबाट समेत संिर्धान दशेको मूि कानून भएको कुरा पिुष्ट हुन्द्छ । सामान्द्यतया संिर्धान िििखत र 

ऄिििखत दइु िकिसमका हुन्द्छन् । संसारमा बेिायत बाहेक ऄरू सबै दशेको िििखत संिर्धान हो । संिर्धानिाइ 

एकात्मक तथा सङ्घात्मक, ऄध्यक्षात्मक तथा ससंदात्मक, कठोर र नमनशीि, गणतन्द्त्रात्मक तथा 

राजतन्द्त्रात्मक गररे पिन िर्भाजन गने गररन्द्छ । हामीिे बझु्न ुपने कुरा के हो भने संिर्धान पिहिे नै र्गीकरण 

गररे िेिखने िर्षय होआन्, िनमायण गररे मात्र र्गीकरण गररन्द्छ । 

“नेपािको संिर्धान” २०७२ ऄसोज ३ गते दिेख कायायन्द्र्यनमा अएको नेपािको सातौं िििखत संिर्धान हो । 

जनु संिर्धान सभाबाट जारी पिहिो संिर्धान हो । नेपािको संिर्धान २०७० मङ्िसर ४ गते भएको ऄको 

संिर्धान सभाको िनर्ायचनको पररणामबाट चिुनएका सांसदहरूबाट िनमायण गररएको हो । जनिनर्ायिचत 

सांसदहरूिे िनमायण गरकेािे यसिाइ जनताद्रारा िनमायण गररएको संिर्धानका रूपमा ििआन्द्छ । पिहिो पटक 

सर्यप्रथम २०७२ ऄसार ११ गते पिहिो एकीकृत मस्यौदा तयार भएको पररमािजयत िर्धेयक २०७२ भदौ १० 

गते संिर्धान सभामा पेश भएको िथयो । २०७२ भदौ ३० गते संिर्धान सभाका दइुितहाइ भन्द्दा बढी मतिे 

पाररत भएको िथयो । यो सिंर्धान पाररत हुदँा तत्काि कायम रहेका ५९७ जना सांसद मध्ये ५३२ जना 

ईपिस्थत भइ ५०७ जनािे पक्षमा, २५ जनािे िर्पक्षमा मत जाहेर गरकेा िथए । त्यसैगरी ८ जना ऄनपुिस्थत 

रहेका र ५७ जनािे बिहस्कार गरकेा िथए । 

यस संिर्धानमा २०७२ ऄसोज १ गते संिर्धान सभाका ५३७ जना सभासदिे हस्ताक्षर गरी सोही िदन 

संिर्धान सभाका सदस्य सरु्ासचन्द्द्र नेम्र्ाङ्िे हस्ताक्षर गरकेा िथए । २०७२ ऄसोज ३ गते संिर्धान सभामा 
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अयोिजत भव्य समारोहकाबीच तत्काििन राष्िपित डा.रामर्रण यादर्बाट नेपािको संिर्धान जारी गदै सोही 

िदन दिेख िागू भएको हो । जसमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ ऄनसूुची रहेका छन् । यो संिर्धान यसैको धारा 

२९६ को ईपधारा (१) बमोिजम व्यर्स्थािपका संसदिे २०७२ फागनु १६ गते पिहिो र २०७७ ऄसार ४ गते 

दोस्रो पटक संशोधन भैसकेको छ ।  यसै संिर्धानमा िशक्षा सम्बन्द्धमा ईल्िेख भएका व्यर्स्थाहरु यहा ँप्रस्ततु 

गने जमको गररएको छ । 

 भाग ३ : मौक्षलक हक र कतयव्य 

धारा ३१ क्षशिा सम्बन्धी हक : यस धारामा जम्मा ५ ओटा ईपधारा रहेका छन् । सबै ईपधारामा िशक्षा 

सम्बन्द्धी व्यर्स्था रहेको छ । 

१.  प्रत्येक नागररकिाइ अधारभूत िशक्षामा पहुचँको हक हुनेछ । 

२.  प्रत्येक नागररकिाइ राज्यबाट अधारभूत तहसम्मको िशक्षा ऄिनर्ायय र िनःशलु्क तथा माध्यिमक 

तहसम्मको िशक्षा िनःशलु्क पाईने हक हुनेछ । 

३. ऄपांगता भएका र अिथयक रूपिे िर्पन्द्न नागररकिाइ कानून बमोिजम िनःशलु्क ईच्च िशक्षा पाईने हक 

हुनेछ । 

४.  दृिष्टिर्हीन नागररकिाइ बे्रििििप तथा बिहरा र स्र्र र्ा बोिाआ सम्बन्द्धी ऄपांगता भएका नागररकिाइ 

सांकेितक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोिजम िनःशलु्क िशक्षा पाईने हक हुनेछ । 

५.  नेपािमा बसोबास गने प्रत्येक नेपािी समदुायिाइ कानून बमोिजम अफ्नो मातभृाषामा िशक्षा पाईने र 

त्यसका िािग िर्द्यािय तथा शैिक्षक संस्था खोल्ने र सञ्चािन गने हक हुनेछ । 

धारा ३८ मक्षहलाको हक :  यस धारामा जम्मा ६ ओटा ईपधारा रहेका छन् । ितनीहरुमध्ये ईपधारा ५ मा 

मिहिा िशक्षाको हक रहेको छ । 

५.  मिहिािाइ िशक्षा, ..... मा सकारात्मक िर्भेदका अधारमा िर्शेष ऄर्सर प्राप्त गने हक हुनेछ । 

धारा ३९ बालबाक्षलकाको हक : जम्मा १० ओटा ईपधारा रहेको बािबाििकाको हक सम्बन्द्धी धाराको 

ईपधारा २ र ३ बािबाििकाको िशक्षाको हकसंग सम्बिन्द्धत छ । 

२.  प्रत्येक बािबाििकािाइ पररर्ार तथा राज्यबाट िशक्षा, ..... को हक हुनेछ । 

३.  प्रत्येक बािबाििकािाइ प्रारिम्भक बाि िर्कास तथा बाि सहभािगताको हक हुनेछ । 

धारा ४० दक्षलतको हक : यस भएका जम्मा ७ ईपधारामध्ये ईपधारा २ मा दिितिाइ िशक्षाको हक सम्बन्द्धमा 

दहेायको व्यर्स्था ईल्िेख गररएको छ । 

२. दिित िर्द्याथीिाइ प्राथिमकदिेख ईच्च िशक्षासम्म कानून बमोिजम छात्रर्िृत्त सिहत िनःशलु्क िशक्षाको 

व्यर्स्था गररनेछ । प्रािर्िधक र व्यार्साियक ईच्च िशक्षामा दिितका िािग कानून बमोिजम िर्शेष व्यर्स्था 

गररनेछ । 

धारा ४२ सामाक्षजक न्यायको हक : जम्मा ईपधारा ५ मध्ये ईपधारा २  र ५ का केही व्यर्स्थाहरु िशक्षासंग 

सम्बन्द्ध राख्दछन् । 

२.  अिथयक रूपिे िर्पन्द्न तथा िोपोन्द्मखु समदुायका नागररकको संरक्षण, ईत्थान, सशिीकरण र िर्कासका 

िािग िशक्षा, ..........मा िर्शेष ऄर्सर तथा िाभ पाईने हक हुनेछ । 
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५.  नेपािमा ऄग्रगामी िोकतािन्द्त्रक पररर्तयनको िािग भएका सबै जन अन्द्दोिन, सशस्त्र संघषय र क्रािन्द्तका 

क्रममा जीर्न ईत्सगय गने शहीदका पररर्ार, बेपत्ता पाररएका व्यििका पररर्ार, िोकतन्द्त्रका योद्धा, 

द्रन्द्द्रपीिडत र िर्स्थािपत, ऄपाङ्गता भएका व्यिि, घाआते तथा पीिडतिाइ न्द्याय एर्म् ईिचत सम्मान 

सिहत िशक्षा, ......मा कानून बमोिजम प्राथिमकताका साथ ऄर्सर पाईने हक हुनेछ । 

 भाग ४ : राज्यका क्षनदेशक क्षसद्धान्त, नीक्षत तथा दाक्षयत्ि 

धारा ५१ राज्यका नीक्षतहरू : यसमा जम्मा १३ र्टा नीितहरु रहेका छन् । खण्ड (च), (ज) र (ञ) का 

ईपखण्डहरुमा िशक्षा सम्बन्द्धी नीितगत व्यर्स्था ईल्िेख गररएका छन् । 

च.  क्षिकास सम्बन्धी नीक्षत  

४.  रै्ज्ञािनक ऄध्ययन ऄनसुन्द्धान एरं् िर्ज्ञान र प्रिर्िधको अिर्ष्कार, ईन्द्नयन र िर्कासमा िगानी ऄिभर्िृद्ध 

गने तथा रै्ज्ञािनक, प्रािर्िधक, बौिद्धक र िर्िशष्ट प्रितभाहरूको संरक्षण गने, 

ज.  नागररकका अधारभूत अिश्यकता सम्बन्धी नीक्षत  

१.  िशक्षािाइ रै्ज्ञािनक, प्रािर्िधक, व्यार्साियक, सीपमूिक, रोजगारमूिक एरं् जनमखुी बनाईदँ ै सक्षम, 

प्रितस्पधी, नैितक एरं् रािष्िय िहतप्रित समिपयत जनशिि तयार गने, 

२.  िशक्षा के्षत्रमा राज्यको िगानी ऄिभर्िृद्ध गदै िशक्षामा भएको िनजी के्षत्रको िगानीिाइ िनयमन र व्यर्स्थापन 

गरी सेर्ामूिक बनाईने, 

३.  ईच्च िशक्षािाइ सहज, गणुस्तरीय र पहुचँ योग्य बनाइ क्रमशः िनःशलु्क बनाईदँ ैिैजाने, 

४. नागररकको व्यिित्र् िर्कासका िािग सामदुाियक सूचना केन्द्द्र र पसु्तकाियको स्थापना र प्रर्धयन गने, 

ञ.  सामाक्षजक न्याय र समािेशीकरण सम्बन्धी नीक्षत  

७. रािष्िय िर्कासमा यरु्ा सहभािगता ऄिभर्िृद्ध गदै राजनीितक, अिथयक, सामािजक र सांस्कृितक 

ऄिधकारहरूको पूणय ईपयोगको र्ातार्रण िसजयना गने, यरु्ाको सशिीकरण र िर्कासका िािग िशक्षा, 

........ का िािग ईपयिु ऄर्सर प्रदान गने, 

 ऄनुसूची 

नेपािको संिर्धानमा जम्मा ९ र्टा ऄनसूुचीहरु रहेका छन् । ऄनसूुची ५, ६, ८ र ९ मा िशक्षा सम्बन्द्धी ११ र्टा 

ऄिधकारहरु ईल्िेख गररएका छन् । 

ऄनसूुची क्र.स.ं ऄक्षधकार िते्र सखं्या 

५.  संघको ऄिधकार १५ 
केन्द्द्रीय िर्श्विर्द्यािय, केन्द्द्रीयस्तरका प्रज्ञाप्रितष्ठान, 

िर्श्विर्द्यािय मापदण्ड र िनयमन, केन्द्द्रीय पसु्तकािय 
४ 

६.  प्रदशेको ऄिधकार ८ 
प्रदशे िर्श्विर्द्यािय, ईच्च िशक्षा, पसु्तकािय र 

संग्रहािय 
४ 

८.  स्थानीय तहको ऄिधकार ८ अधारभूत र माध्यिमक िशक्षा २ 

९.  
संघ, प्रदशे र स्थानीय 

तहको साझा ऄिधकार 
२ िशक्षा, खेिकूद र पत्रपित्रका १ 
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२. क्षशिा सम्बन्धी सघं, प्रदेश र स्थानीय कानून 

राक्षरिय क्षशिा नीक्षत, २०७६ 

िर्.सं. २०७६ साि पूर्य िशक्षा सम्बन्द्धी शैिक्षक जनशिि िर्कास केन्द्द्रको ताििम नीित, २०६२, 

ऄनौपचाररक िशक्षा नीित, २०६३, प्रािर्िधक तथा व्यार्साियक िशक्षा एर्ं ताििम नीित, २०६९, ईच्च 

िशक्षा नीित, २०७२ र ऄपाङ्गता भएका बािबाििकाहरूका िािग समार्ेशी िशक्षा नीित, २०७३ का 

नाममा िभन्द्नािभन्द्नै नीितहरु रहकेा िथए । नेपाि सरकार मन्द्त्रीपररषद ्बाट २०७६ काितयक १८ मा 

रािष्िय िशक्षा नीित स्र्ीकृत भएसंग िर्गतका ती नीितहरु खारजे भएर एकीकृत िशक्षा नीितका रुपमा 

हाि रािष्िय िशक्षा नीित, २०७६ रहकेो छ । यसमा त्यही नीितका मखु्य-मखु्य कुराहरु ईल्िेख गररएका 

छन् ।  

 दूरदृक्षि 

“िशिक्षत, सभ्य, स्र्स्थ र सक्षम जनशिि; सामािजक न्द्याय, रुपान्द्तरण र समिृद्ध” 

 लक्ष्य 

सबै तहको िशक्षािाइ प्रितस्पधी, प्रिर्िधमैत्री, रोजगारमूिक र ईत्पादनमखुी बनाइ दशेको अर्श्यकता 

ऄनरुुपको मानर् संशाधन िर्कास गने । 

 ईदे्दश्य 

१. बािबाििकाको सर्ायङ्गीण िर्कासमा केिन्द्द्रत प्रारिम्भक बाििर्कास तथा िशक्षािाइ गणुस्तरीय र 

प्रभार्कारी बनाईन ु।  

२. अधारभूत िशक्षामा सबैको सहज एरं् समतामूिक पह चँ र िनरन्द्तरता सिुनिश्चत गदै सर्यव्यापी, 

जीर्नोपयोगी, प्रितस्पधी एरं् गणुस्तरयिु ऄिनर्ायय तथा िनःशलु्क िशक्षाको प्रत्याभूित गनुय ।  

३. गणुस्तरीय माध्यिमक िशक्षामा सबैको िनःशलु्क पह चँ सिुनिश्चत गदै िसजयनिशिता, रचनात्मकता, 

ऄध्ययनशीिता, सकारात्मक िचन्द्तन र सदाचार जस्ता गणु सिहतको प्रितस्पधी, सीपयिु एरं् 

ईत्पादनशीि जनशिि तयार गनुय । 

४. प्रािर्िधक तथा व्यार्साियक िशक्षा र ताििमका ऄर्सरहरूिाइ व्यापक िर्स्तार गरी सबै आच्छुक 

नागररकहरूका िािग समारे्शी एरं् समतामूिक पह चँ स्थािपत गदै दशे िर्कासका िािग योग्य, सक्षम, 

सीपयिु र ईद्यमशीि जनशिि तयार पानुय ।  

५. ज्ञानमा अधाररत समाज र ऄथयतन्द्त्र िनमायणका िािग ईच्च िशक्षाको पह चँ र गणुस्तर ऄिभबिृद्ध गरी 

िर्िभन्द्न के्षत्रहरूमा सक्षम नेततृ्र् प्रदान गनय सक्ने योग्य, दक्ष, बैज्ञािनक, नर्प्रर्तयनात्मक, ऄन्द्तराय िष्िय 

स्तरमा प्रितस्पधी र ऄनसुन्द्धानमखुी मानर् सशंाधन िर्कास गनुय ।  

६. नेपाििाइ पूणय साक्षर मिुकु तलु्याइ ऄनौपचाररक, रै्किल्पक, परम्परागत र खिुा िशक्षाका माध्यमबाट 

अजीर्न िसकाआ ससं्कृितको िर्कास गनुय ।  
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७. सबै प्रकारका ऄपाङ्गता भएका व्यििका िािग गणुस्तरीय िशक्षाको पहुचँ सिुनिश्चत गरी जीर्नपययन्द्त 

िशक्षाका माध्यमबाट मयायिदत जीर्न यापन गनय सक्षम र प्रितस्पधी नागररक तयार पानुय ।  

८. िशक्षा प्रणािीका िर्िभन्द्न ऄर्यर्हरूमा रहेर सरे्ा प्रर्ाह गने जनशिििाइ ईत्कृष्ट नितजा प्रदशयन गनय 

ईनीहरूको पेसागत योग्यता, सक्षमता, आमान्द्दाररता, प्रितबद्धता र जर्ाफदहेीता सिुनिश्चत गदै शैिक्षक 

सशुासन कायम गनुय ।  

९. सार्यजिनक तथा िनजी शैिक्षक के्षत्रका िर्द्यमान ऄसि ऄभ्यास (Best Practices) िाइ सिम्मिन 

(Fusion) गदै िनजी िगानीका िशक्षण संस्थाहरूको प्रभार्कारी पररचािन, िनयमन एर्म् सार्यजिनक 

िशक्षा प्रणािीको रुपान्द्तरणको प्रिक्रयामा सर्िीकरण गनुय ।  

१०. रािष्िय तथा ऄन्द्तरायिष्िय ऄनभुर् तथा ऄभ्यास समेतका अधारमा शैिक्षक गणुस्तर मानक तथा 

मापदण्ड तयार गरी सबै तह र प्रकारका िशक्षाको गणुस्तर ऄिभबिृद्ध गनुय । 

११. औपचाररक (Formal),  ऄनौपचाररक (Non-formal) र ऄरीितक (Informal) िशक्षाबीच ऄन्द्तरसम्बन्द्ध 

स्थािपत गरी योग्यताको समकक्षता (Equivalency), गितिशिता (Mobility) र पारगम्यता 

(Permeability) सिुनिश्चत गदै रािष्िय योग्यता प्रारुपमा अधाररत िशक्षा प्रणािीको िर्कास गनुय ।  

१२. िशक्षा प्रािप्तको संरै्धािनक र कानूनी दाियत्र् पूरा गनय रािष्िय प्राथिमकताका अधारमा पयायप्तता 

(Sufficiency), समन्द्याियकता (Equitability) र प्रितफिमखुी (Best Value for Money) हुने गरी 

शैिक्षक िगानी सिुनिश्चत गनुय ।  

१३. व्यििमा रै्ज्ञािनक िचन्द्तन र व्यर्हार िर्कास गनय िर्ज्ञान तथा प्रिर्िधिाइ िशक्षा प्रणािीमा एिककरण गदै 

परम्परागत एरं् अधिुनक प्रिर्िधिाइ रािष्िय िर्कासको िािग ईपयोग गनय सक्ने क्षमता िर्कास गनुय 

 रणनीक्षत 

१. ईपयिु पूर्ायधारसिहतको बािमैत्री र्ातार्रण सिुनिश्चत गरी प्रारिम्भक बाििर्कासको ऄर्सर िर्स्तार गने 

। (८.१)  

२. तीनै तहका सरकार र ऄिभभार्कको साझेदारीमा बािबाििकाहरूको सर्ायङ्गीण िर्कास एरं् िर्द्यािय 

िशक्षाको पूर्यतयारीका िािग कम्तीमा एक बषयको प्रारिम्भक बाििर्कासको ऄर्सर प्रदान गने । (८.१)  

३. ऄिनर्ायय तथा िनःशलु्क अधारभूत िशक्षाको प्रत्याभूित गनय सबै बािबाििकािाइ िर्द्यािय भनाय  गराईने 

एरं् भनाय भएका सबैिाइ ऄध्ययनमा िनरन्द्तरता िदने र गणुस्तर ऄिभबिृद्धका िािग ईत्पे्ररणामूिक 

ईपायहरू ऄर्िम्बन गने । (८.२)  

४. सान्द्दिभयक एरं् गणुस्तरीय अधारभूत र माध्यिमक िशक्षामा सबैको पह चँ सिुनिश्चतता गनय औपचाररक, 

ऄनौपचाररक, बैकिल्पक र खिुा िशक्षा प्रणािीको ऄर्िम्बन गने । (८.२ र ८.३) 

५. माध्यिमक िशक्षामा सरकार, िनजी के्षत्र र सहकारी समेतको सहभािगतामा प्रभार्कारी व्यर्स्थापन गने । 

(८.३)  

६. स्र्ायत्तता, िर्केन्द्द्रीकरण, साझेदारी, ििचिोपना र सरि िनयमन व्यर्स्था गदै प्रािर्िधक तथा 

व्यार्साियक िशक्षा र ताििममा व्यापक सहभािगताको र्ातार्रण िसजयना गने । (८.४)  

७. प्रािर्िधक तथा व्यार्साियक िशक्षा र ताििमको के्षत्रमा िर्िभन्द्न सरोकारर्ािाहरूको सहभािगता एरं् 

साझेदारीमा िदगो िगानी सिुनिश्चत गने । (८.४)  
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८. प्रािर्िधक तथा व्यार्साियक िशक्षा र ताििममा िपछिडएका र्गय, के्षत्र र समदुायिाइ समेट्न िर्शेष 

सहुिियत िदने नीित ऄिख्तयार गने । (८.४)  

९. रािष्िय, प्रादिेशक र स्थानीय श्रम बजारको अर्श्यकता एरं् प्राथिमकताका अधारमा योग्यता र क्षमता 

ऄनसुार सान्द्दिभयक, ईपयोगी, गणुस्तरीय र प्रितस्पधी प्रािर्िधक तथा व्यार्साियक िशक्षा र सीप 

िर्कासका ऄर्सरहरू सबैिाइ प्रदान गने । (८.४)  

१०. िर्श्वसनीयता एरं् प्रितस्पधायत्मक क्षमताको सिुनिश्चतता हुने गरी खिुा एरं् दूर िशक्षा माफय त ईच्च िशक्षामा 

पह चँ ऄिभबिृद्ध गने । (८.५)  

११. ईच्च िशक्षा प्रदायक ससं्थाहरूको स्थापना, सञ्चािन, िनयमन र व्यर्स्थापनिाइ प्रभार्कारी बनाईन 

िर्द्यमान कानूनी तथा संस्थागत संयन्द्त्रको पनुः संरचना गने । (८.५)  

१२. ईच्च िशक्षा प्रदायक संस्थाहरूको गणुस्तर ऄिभबिृद्ध गरी ईच्च िशक्षािाइ रािष्िय अर्श्यकता एरं् 

ऄन्द्तराय िष्िय मान्द्यता र प्रचिन ऄनरुुप हुने गरी सान्द्दिभयक बनाईने । (८.५)  

१३. िर्श्विर्द्यािय तथा ईच्च िशक्षा प्रदायक संस्थाहरूिाइ सार्यजिनक, सामदुाियक र िनजी संस्थाको रुपमा 

िर्कास गदै हाि सञ्चािनमा रहेका िर्श्विर्द्याियहरूमध्ये आच्छुक िर्श्विर्द्याियिाइ प्रदशेसगँ समन्द्र्य 

गरी प्रादिेशक िर्श्विर्द्याियका रुपमा सञ्चािन गनय ऄिभपे्रररत गने । (८.५)  

१४. साक्षरता, ऄनौपचाररक िशक्षा र अजीर्न िसकाआिाइ पेसा एरं् व्यर्साय, सामािजक जीर्न र 

सहभािगतासगँ अर्द्ध गने । (८.६)  

१५. परम्परागत िशक्षाको मूिप्रर्ाहीकरण एरं् रै्किल्पक र खिुा िशक्षाको ऄर्सर िर्स्तार गरी िर्द्यािय 

िशक्षामा पह चँ ऄिभबिृद्ध गने । (८.६)  

१६. भौितक पूर्ायधार, पाठ्यव्रmम तथा पाठ्यसामग्री, िशक्षण िसकाआ प्रिव्रmया र मूल्याङ्कन प्रणािीिाइ 

समारे्शी एर्म् ऄपाङ्गमैत्री बनाईने । (८.७)  

१७. ऄपाङ्गता भएका बािबाििकाहरूको अर्श्यकता र समारे्शीकरणको िसद्धान्द्तका अधारमा िर्शेष 

िशक्षा र समारे्शी िशक्षाका माध्यमबाट ईपयिु शैिक्षक ऄर्सरहरू ईपिब्ध गराईने । (८.७)  

१८. दक्ष, योग्य, सक्षम, गणुस्तरीय जनशििको व्यर्स्थापन गरी िशक्षण, प्रिशक्षण, ऄनसुन्द्धान, नर्प्रर्तयन, 

शैिक्षक प्रशासन जस्ता पक्षमा ईत्कृष्ट नितजा हािसि गने । (८.८)  

१९. िर्द्यािय िशक्षा, प्रािर्िधक तथा व्यार्साियक िशक्षा र ईच्च िशक्षामा ऄध्यापन र्ा प्रिशक्षण गने 

जनशििको सक्षमता परीक्षण र ताििमिाइ ऄिनर्ायय गने । हाि काययरत िशक्षकको सक्षमता परीक्षणको 

व्यर्स्था गरी पेसागत सक्षमता, ऄद्यार्िधकता, ईत्पे्ररणा, काययसम्पादनस्तर र ऄनभुर् जस्ता पक्षहरूिाइ 

िशक्षकको बिृत्त िर्काससगँ अर्द्ध गने । (८.८)  

२०. िर्द्याियमा िर्षयगत िशक्षकको सिुनिश्चतता गनुयका साथै िशक्षकको तयारी, प्रािप्त, िर्कास र ईपयोग 

प्रणािीमा सधुार गरी िर्द्यािय िशक्षाको गणुस्तर ऄिभबिृद्ध गने । (८.८)  

२१. िर्श्विर्द्याियबाट ईत्कृष्ट नितजा प्राप्त गरकेा मेधार्ी िर्द्याथीहरूिाइ िशक्षण पेसामा अकिषयत गने । 

(८.८) 

२२. तीनै तहका सरकारका शैिक्षक सेर्ाप्रदायक संरचनाहरूिाइ अर्श्यकता ऄनसुार पनुःसंरचना, 

सदुृढीकरण र सर्िीकरण गरी दक्षतापूणय, प्रभार्कारी र नितजामूिक बनाईने । (८.८)  

२३. िर्द्यािय, प्रािर्िधक िशक्षािय र ईच्च िशक्षा प्रदायक सार्यजिनक, सामदुाियक तथा िनजी िशक्षण 

संस्थाहरूको नक्साङ्कन, समायोजन र स्तरोन्द्नित गने । (८.८)  
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२४. सूचना तथा सञ्चार प्रिबिधिाइ िशक्षण िसकाआ प्रिक्रयाको ऄिभन्द्न ऄङ्गका रूपमा एिककृत गदै 

प्रिर्िधमैत्री, व्यार्हाररक र नितजामूिक बनाईने । सङ्घ, प्रदशे र स्थानीय स्तरमा ऄनिाआनमा 

अधाररत एकीकृत शैिक्षक सूचना व्यर्स्थापन प्रणािी (Integrated Educational Management 

Information System-IEMIS)  को सदुृढीकरण गने । (८.८)  

२५. ऄपनत्र्को िसजयना, नेततृ्र्को सबिीकरण, िशक्षण िसकाआ प्रिव्रmयामा सधुार, पेशागत नैितकताको 

प्रर्द्र्धन, िगानी ऄिभर्िृद्ध र प्रिर्िधको ईच्चतम प्रयोगद्रारा सार्यजिनक िर्द्याियको शैिक्षक गणुस्तर 

ऄिभबिृद्ध गने । (८.९)  

२६. िर्द्यािय िशक्षातफय  कम्पनीको रुपमा सञ्चािित िनजी िगानीका िशक्षण संस्थाहरूिाइ िनयमन गने । 

(८.९)  

२७. शैिक्षक गणुस्तर ऄिभबिृद्धका िािग िशक्षण संस्थाहरूको प्रभार्कारी ऄनगुमन, िनरीक्षण तथा 

मूल्याङ्कनको व्यर्स्था गने । (८.१०)  

२८. रािष्िय योग्यता प्रारूप (National Qualification Framework-NQF) का अधारमा के्रिडट 

ब्याङ्िकङ र के्रिडट िान्द्सफरको प्रणािी िागू गने । (८.११)  

२९. औपचाररक तथा ऄनौपचाररक रुपमा प्राप्त गरकेो सीपको परीक्षण र प्रमाणीकरण गने व्यर्स्था िमिाईने । 

(८.११)  

३०. िर्द्यािय तथा ईच्च िशक्षामा तीनै तहका सरकारको िगानी बिृद्ध गने । (८.१२) 

३१. प्रािर्िधक तथा व्यार्साियक िशक्षामा सार्यजिनक के्षत्रको िगानी क्रमशः बिृद्ध गदै जाने र यस के्षत्रमा 

िागत साझेदारीको िसद्धान्द्तका अधारमा स्रोत पररचािन गने । (८.१२)  

३२. िर्ज्ञानिाइ िशक्षा र िशक्षािाइ िर्ज्ञानमा अधाररत बनाइ रै्ज्ञािनक ऄध्ययन र िचन्द्तन मनन् गने प्रर्ृित्त 

एर्म् व्यर्हारको िर्कासमा जोड िदने । (८.१३)  

३३. सबै तहको िशक्षामा िर्ज्ञान, प्रिर्िध, आिन्द्जिनयररङ र गिणत िशक्षा (STEM-Education) िाइ 

पाठ्यक्रमको ऄिभन्द्न ऄङ्ग बनाआने । (८.१३) 

 नीक्षत 

क. प्रारक्षम्भक बालक्षिकास तथा क्षशिा 

१. नेपाि सरकारिे तोकेको शतय तथा मापदण्ड पािना गने गरी स्थानीय तहको ऄनमुित र्ा स्र्ीकृितमा 

सरकारी, गैरसरकारी, सामदुाियक र्ा िनजी िगानीमा बािमैत्री तथा पूर्ायधारयिु प्रारिम्भक बाििर्कास 

कक्षा र बाििर्कास तथा स्याहार केन्द्द्रको व्यर्स्थापन गरी बाििर्कास काययक्रम सञ्चािन गने ।  

२. प्रारिम्भक बाििर्कास कक्षा र बाििर्कास केन्द्द्रका िशक्षकहरूको न्द्यूनतम योग्यता िनधायरण गरी हाि 

काययरत बाििर्कास िशक्षकहरूिाइ योग्यतामा अधाररत र्िृत्त िर्कास र स्तरर्िृद्धको ऄर्सर प्रदान गने ।  

३. प्रारिम्भक बाििर्कास कक्षा र बाििर्कास केन्द्द्रमा बािबाििकाको सर्ायङ्गीण िर्कास तथा अधारभूत 

िशक्षाको तयारीका िािग पयायप्त पूर्ायधार व्यर्स्था गरी ऄिभभार्कको समेत सहभािगतामा बाििर्कास 

कक्षामा गणुस्तरीय पूर्ायधार र गितिर्िधहरू व्यर्िस्थत, प्रभार्कारी र बािमैत्री बनाआने ।  

ख. ऄक्षनिायय तथा क्षनःशलु्क अधारभूत क्षशिा  

४. सबैका िािग ऄिनर्ायय तथा िनःशलु्क अधारभूत िशक्षाको सिुनिश्चतता गनय पह चँ र सहभािगता, संस्थागत 

क्षमता र गणुस्तर ऄिभबिृद्ध सम्बन्द्धी काययव्रmम सञ्चािन गने ।  
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५. िर्द्यािय सेर्ाके्षत्र सम्बन्द्धी मापदण्ड तथा काययिर्िध तयार पारी सोका अधारमा सबै प्रकारका 

अधारभूत िर्द्याियहरूिाइ सेर्ाके्षत्र (School Zone) को ऄर्धारणा ऄनरुुप ब्यबिस्थत गने ।  

६. अधारभूत िर्द्यािय ईमेर समूहका सबै बािबाििकािाइ िर्द्यािय भनाय गराइ ऄध्ययन िनरन्द्तरताको 

व्यर्स्था िमिाईने ।  

७. अधारभूत िशक्षामा अर्श्यक जनशिि व्यर्स्थापन, भौितक एरं् शैिक्षक पूर्ायधार व्यर्स्था र िशक्षण 

िसकाआ प्रिव्रmयामा सधुार गरी गणुस्तर ऄिभबिृद्ध गने ।  

८. नेपािको भािषक िर्िर्धता, बािबाििकाको रुिच र अर्श्यकता ऄनसुार मातभृाषाको ऄितररि 

मातभृाषामा अधाररत बहुभािषक िशक्षा, नेपािी र ऄंगे्रजी भाषािाइ िशक्षणको माध्यम भाषाको रुपमा 

व्यर्स्थापन गने ।  

ग. माध्यक्षमक क्षशिा नीक्षत  

९.  माध्यिमक िशक्षाको संरचनागत एकीकरण गरी िर्िर्िधकृत िर्द्याियहरूको प्रभार्कारी रुपमा सञ्चािन 

तथा व्यर्स्थापन गने ।  

१०. माध्यिमक िशक्षामा सबैको पहुचँ िर्स्तार गनुयका साथै िर्द्याथीको रुिच र समाजको अर्श्यकता ऄनरुुप 

माध्यिमक िशक्षामा प्रािर्िधक तथा व्यार्साियक िशक्षाको ऄर्सर प्रदान गने ।  

घ. प्राक्षिक्षधक तथा व्यािसाक्षयक क्षशिा र ताक्षलम नीक्षत  

११. सङ्घीय तहमा स्थापना हुने रािष्िय प्रािर्िधक तथा व्यार्साियक िशक्षा र ताििम पररषद्माफय त प्रािर्िधक 

तथा व्यार्साियक िशक्षा सञ्चािन, ऄनसुन्द्धान, नर्प्रर्तयन र ईद्यमशीिता िर्कास जस्ता कायय सम्पादन 

गरी दक्ष प्रािर्िधक जनशिि ईत्पादनमा जोड िदने ।  

१२. प्रािर्िधक तथा व्यार्साियक िशक्षा र ताििमको के्षत्रमा संस्थागत िर्स्तार गरी सीप िर्कासमा जोड िददँ ै

रुिच राख्ने सबैका िािग प्रािर्िधक तथा व्यार्साियक िशक्षा तथा सीप िर्कास ऄर्सर ईपिब्ध गराईने ।  

१३. प्रािर्िधक तथा व्यार्साियक िशक्षा र ताििमको के्षत्रमा काययरत जनशििको क्षमता िर्कासको िािग 

िनरन्द्तर पेशागत क्षमता िर्कास गनुयका साथै सरे्ा प्ररे्शका िािग प्रिशक्षकहरूको प्रिशक्षण ऄनमुित पत्रको 

व्यर्स्था िागू गने र प्रािर्िधक तथा व्यार्साियक िशक्षा र ताििमको पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री र प्रिशक्षण 

िर्िधमा अधिुनकीकरण गने ।  

ङ. ईच्च क्षशिा नीक्षत  

१४. ईच्च िशक्षामा समन्द्र्य, ऄनदुान िर्तरण, गणुस्तर सिुनिश्चतता तथा प्रत्यायन, रािष्िय योग्यता परीक्षण, 

मापदण्ड िनधायरण, ऄनगुमन तथा िनयमन िगायतका कायय गनय संस्थागत िर्कास तथा सदुृढीकरण गने ।  

१५. िर्श्विर्द्याियस्तरको िशक्षाको िशक्षण िसकाआका िर्िध, प्रिर्िध, प्रिक्रया र पाठ्यक्रममा समयानकूुि 

पररमाजयन गनुयका साथै सूचना प्रिर्िधको प्रयोग बढाईने ।  

१६. हाि सञ्चािनमा रहेका र प्रदशेस्तरमा रहन आच्छुक िर्श्विर्द्याियहरुिाइ प्रदशे सरकारको समन्द्र्यमा 

प्रादिेशक िर्श्विर्द्याियका रुपमा संचािन गनय ऄिभपे्रररत गने ।  

१७. िचिकत्सा िशक्षािाइ सरे्ामूिक तथा गैरनाफामूिक बनाईन गणुस्तरीय, िर्रे्कशीि तथा सामािजक 

दाियत्र्बोध भएका िचिकत्साकमीहरूको ईत्पादन गनय िचिकत्सा िशक्षा अयोगको सदुृढीकरण गने र 

िचिकत्सा िशक्षामा सक्षमतामा अधाररत (Competency Based  (पाठ्य क्रम िागू गने ।  
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१८. अयरेु्द िचिकत्सा के्षत्रमा स्र्दशेमै िर्शेषज्ञ जनशििको ईत्पादन, औषिध ईत्पादन र गणुस्तर ऄिभर्िृद्ध 

गनय अयरेु्द िर्श्विर्द्यािय स्थापना गने ।  

१९. ईच्च िशक्षामा िर्िभन्द्न िर्धामा ऄध्ययन तथा ऄनसुन्द्धान िर्स्तार गनुयका साथै हािको िशक्षाशास्त्रको 

शैिक्षक काययक्रममको समयानकूुि पनुरार्िोकन तथा पनुसंरचना गने ।  

२०. ईच्च िशक्षाका काययक्रमहरूमा ऄन्द्तरािष्िय िर्द्याथीहरू पिन अकिषयत हुने गरी गणुस्तर र ऄध्ययन िर्िध 

तय गरी नेपािका ईच्च िशक्षाका काययक्रमहरूिाइ ऄन्द्तराय िष्ियकरण गने । नेपािी परम्परागत ज्ञान, सीप 

र प्रिर्िधको ऄनसुन्द्धान गरी प्रितिििप ऄिधकारको सिुनिश्चततासिहत िर्श्वस्तरमा िर्स्तार गने ।  

२१. ईच्च िशक्षा हािसि गररसकेपिछ कामको संसारमा प्ररे्श गनय अर्श्यक पने ज्ञान, सीप र ऄिभर्िृत्तको 

व्यार्हाररक ऄनभुर् हािसि गनय र ईच्च िशक्षाको िाभ प्रत्यक्ष रूपमा जनतासमक्ष परु  याईन ऄिनर्ायय 

स्र्यंसेर्कीय सामािजक सरे्ाका रूपमा “रािष्िय िर्कास सरे्ा” सञ्चािन गने ।  

२२. ऄनसुन्द्धानिाइ ईच्च िशक्षाको ऄिभन्द्न ऄङ्गका रूपमा िर्कास गदै नर्पर्यतनिाइ प्रोत्साहन गनय 

कानूनी, संस्थागत र व्यार्हाररक ईपायहरू ऄर्िम्बन गने ।  

२३. शैिक्षक गणुस्तर कायम गनय सक्ने ऄर्स्थामा मात्र िर्दशेी िर्श्विर्द्यािय र्ा सम्बद्ध शैिक्षक संस्थाहरूिाइ 

नेपािमा काययक्रम चिाईने स्र्ीकृित िदने र नेपािका िर्श्विर्द्याियहरूमा सञ्चािन नभएका, नया ँ

प्रिर्िधसम्बद्ध िर्षयका काययक्रमहरू िर्दशेी िर्श्विर्द्याियसगँ सम्बन्द्धनमा नेपािमा सञ्चािन गरी 

नेपाििाइ िर्श्वस्तरीय िशक्षा प्रदान गने शैिक्षक केन्द्द्र (Education Hub) बनाईने ।  

२४. िहन्द्द,ु र्ौद्ध िगायतका पौरस्त्य दशयन, सभ्यता, संस्कृित िगायतको केन्द्द्रिर्न्द्द ुबनाइ पूर्ीय दशयन, पूर्ीय 

िचन्द्तन, मौििक दशयन एरं् परम्परा, अयरेु्द, योग, प्राकृितक िचिकत्सा, मानिर्की, समाजशास्त्र, 

मानर्शास्त्र, जैिर्क िर्िर्धता, पययटन, जिडबटुी िगायत सम्पदामा अधाररत ऄध्ययन तथा 

ऄनसुन्द्धानको व्यर्स्था िमिाईने ।  

२५. ऄनसुन्द्धान तथा िर्कासमा िगानी बढाईने र यस्तो िगानी अधारभूत तथा बैज्ञािनक ऄनसुन्द्धान र 

व्यर्हाररक (Applied) ऄनसुन्द्धानका िनिम्त सार्यजिनक, िनजी के्षत्रका ईद्योगहरू एरं् ऄन्द्य शैिक्षक एरं् 

प्रािज्ञक के्षत्रहरूबीच सहकायय गने र ऄनसुन्द्धानिाइ िर्काससगँ जोड्न ऄनसुन्द्धान संस्था र ईत्पादन 

संस्थािबच साझेदारी गराईने ।  

च. ऄनौपचाररक, जीिन पययन्त, परम्परागत र खुला क्षशिा नीक्षत  

२६. रािष्िय पसु्तकाियहरूको क्षमता ऄिभबिृद्ध गदै सामदुाियक पसु्तकािय र सामदुाियक सूचना केन्द्द्रिाइ 

सामदुाियक िसकाआ केन्द्द्रसगँ जोडेर सदुृढ सामदुाियक िसकाआ तथा स्रोत केन्द्द्रको रूपमा िर्कास गरी 

अजीर्न िसकाआ र िनरन्द्तर िशक्षाको केन्द्द्र बनाईने ।  

२७. ऄनौपचाररक, खिुा र परम्परागत िबद्याियबाट प्रदान गररने िशक्षािाइ रािष्िय िशक्षा प्रणािीमा अबद्ध 

गरी औपचाररक िर्द्यािय िशक्षाको समकक्षी बनाईने ।  

छ. समािेशी र क्षिशषे क्षशिा नीक्षत  

२८. ऄपाङ्गता भएका बािबाििकाहरूको िसकाआ अर्श्यकता पूरा गनय समारे्शी िशक्षा एरं् िर्शेष िशक्षाका 

ऄर्सर प्रदान गने र जीर्नोपयोगी तथा व्यार्साियक सीप िर्कासका िािग पाठ्यक्रम तथा 

पाठ्यसामग्रीमा ऄनकूुिन गने ।  
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२९. अिथयक, सामािजक तथा सांस्कृितक कारणिे पिछ परकेा व्यििहरूिाइ िशक्षाको ऄर्सर सिुनिश्चत गनय 

अरक्षण, सकारात्मक िर्भेद, प्राथिमकता, प्रोत्साहन िगायतका ईपायहरू ऄर्िम्बन गने ।  

ज. शैक्षिक सशुासन र जनशक्षि व्यिस्थापन नीक्षत  

३०. सबै िर्द्याियमा योग्य तथा सक्षम िर्षयगत िशक्षकको व्यर्स्थापन गदै ईनीहरूको ईत्पे्ररणा, पेसागत 

नैितकता र सक्षमता ऄिभबिृद्ध गनुयका साथै िशक्षकको काययसम्पादनिाइ िर्द्याथीको िसकाआ ईपििब्धसगँ 

जोड्ने ।  

३१. िर्द्याियमा ऄध्यापन बाहेकका सरसफाइ, सूचना संपे्रषण, कायायिय व्यर्स्थापन, प्रयोगशािा 

व्यर्स्थापन, पसु्तकािय व्यर्स्थापन जस्ता काययको िािग अर्श्यक संख्यामा कमयचारीको व्यर्स्था गने 

।  

३२. िशक्षण पेसामा प्ररे्श गनय चाहने व्यििहरूिाइ रिजष्िेशन तथा ऄनमुितपत्र प्रदान गनयका िािग िशक्षक 

सेर्ा अयोगको सदुृढीकरण गने ।  

३३. िर्द्यािय र समदुायबीच सहयोगात्मक र सहकायायत्मक साझेदारी िनमायण गदै िर्द्यािय िर्कासका िािग 

प्रभार्कारी रुपमा पररचािन गने ।  

३४. िर्द्याियको शासकीय सधुारसिहत जनसहभािगता, सरोकारर्ािाको प्रितिनिधत्र्, पारदिशयता, ऄपनत्र् 

र ईत्तरदाियत्र् प्रर्द्रध्न गनय सहभािगतामूिक संयन्द्त्र िनमायण गरी शैिक्षक सशुासन कायम गने ।  

३५. िर्द्यािय नेततृ्र्को भूिमका सर्िीकरण गनय प्रधानाध्यापकको योग्यता, सक्षमता र कायय सम्पादनका 

अधारमा सिुर्धा बिृद्ध गनुयका साथै छनौट प्रिक्रयािाइ योग्यता प्रणािीमा अधाररत एर्म् पारदशी 

बनाईने ।  

३६. िशक्षाियहरूका शैिक्षक तथ्याङ्किाइ क्िाईड प्रिर्िधमाफय त् व्यर्स्थापन गनुयका साथै नीित िनमायण गनय 

अर्श्यक तथ्याङ्क सङ्किन, प्रशोधन र सम्पे्रषणका िािग र्ास्तिर्क समय (Real Time) मा सूचना 

प्राप्त गनय ईपयिु प्रिर्िध पूर्ायधार तथा संरचना बनाईने ।  

३७. िशक्षक तथा कमयचारी र पदािधकारीहरूिाइ अफ्नो िजम्मेर्ारी र्हन गदै पेसा र्ा िजम्मेर्ारीप्रित 

ईत्तरदायी बनाईन पेसागत अचारसंिहता बनाइ िागू गने एरं् पेसागत हक िहत संरक्षणका िािग एकि 

पेसागत संगठनको कानूनी प्रबन्द्ध गने ।  

३८. शैिक्षक परामशय सेर्ािाइ थप प्रभार्कारी बनाईनकुो साथै यस्तो सेर्ा प्रदान गने संस्थाहरूको िनयमन 

गने ।  

झ. साियजक्षनक – क्षनजी साझदेारी र सामदुाक्षयक एिं साियजक्षनक क्षशिा प्रणालीको सिलीकरण नीक्षत  

३९. नेततृ्र् सर्िीकरण तथा ऄिभभार्कको ऄपनत्र् िसजयना गदै सार्यजिनक िशक्षा प्रणािीको रुपान्द्तरणका 

िािग सरोकारर्ािाहरूको सिव्रmय सहभािगतामा ऄल्पकािीन तथा दीघयकािीन िक्ष्य िकटान गरी 

सामदुाियक एरं् सार्यजिनक िशक्षा प्रणािी सर्िीकरण ऄिभयान सञ्चािन गने ।  

४०. संघीय सरकारिे तजुयमा गरकेो मापदण्ड र काययिर्िधका अधारमा िनजी िगानीका िर्द्याियहरूको 

स्थानीय सरकारबाट प्रभार्कारी िनयमन गने ।  

४१. िशक्षा के्षत्रमा छाया ँिशक्षाको रूपमा रहेका िब्रज कोशय सञ्चािक संस्था, ट्यसुन सेन्द्टर र कोिचङ सेन्द्टर 

िगायत शैिक्षक सेर्ा प्रदायक ससं्थाहरूिाइ मापदण्डका अधारमा सञ्चािन, िनयमन र व्यर्स्थापन 

गने ।  
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ञ. राक्षरिय योग्यता प्रारुपमा अधाररत क्षशिा प्रणाली नीक्षत  

४२. रािष्िय योग्यता प्रारुप िनमायण गरी औपचाररक र ऄनौपचाररक तथा साधारण र प्रािर्िधक एरं् 

व्यार्साियक िशक्षाको योग्यताबीच समकक्षता (Equivalence) र पारगम्यता (Permeability) को 

प्रणािी स्थािपत गनय काननुी तथा संस्थागत व्यर्स्था गने ।  

ट. क्षशिामा गणुस्तर नीक्षत  

४३. संघ, प्रदशे र स्थानीय तहको िर्द्यािय िशक्षामा पाठ्यव्रmम तथा मूल्याङ्कन सम्बन्द्धी िजम्मेर्ारी 

िकटान गने र पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री िर्कास एरं् कायायन्द्र्यन, िशक्षण िसकाआ प्रिक्रया र िर्द्याथी 

मूल्याङ्कन प्रणािीमा सधुार गने ।  

४४. सबै प्रकारका िर्द्याियमा ऄध्यापन गने िशक्षकका िािग रािष्िय िशक्षक सक्षमताको मापदण्ड िनधायरण 

गरी सोको अधारमा िशक्षक तयार गने र िशक्षक सक्षमताका अधारमा िनरन्द्तर पेसागत िर्कास कायय 

सञ्चािन गने ।  

४५. िर्द्यािय भर्न िगायत सम्पूणय भौितक पूर्ायधार िर्पद ्जोिखममिु बनाईनकुा साथै सबै िर्द्याियिाइ 

सरुिक्षत एरं् हररत िर्द्याियको रुपमा िर्कास गने ।  

४६. िर्द्यािय ऄनगुमन, िनरीक्षण तथा सपुरररे्क्षण प्रिक्रयािाइ िर्केिन्द्द्रत गरी िर्द्यािय र स्थानीय तहबाट 

प्रािर्िधक सहायता प्रदान गने पद्धितको िर्कास गने ।  

४७. संघीय िशक्षा हेने मन्द्त्राियिे अधारभूत तथा माध्यिमक िबद्याियका गणुस्तरमानक तथा सूचकहरू 

िनधायरण गरी प्रदशे र स्थानीय तहबाट सोको कायायन्द्र्यन तथा अर्िधक समीक्षा गने ।  

४८. सूचना तथा सञ्चार प्रिर्िधिाइ िशक्षा प्रणािीको ऄिभन्द्न ऄंगको रुपमा एिककृत गदै िर्द्यािय तथा 

िशक्षण संस्था प्रिर्िधको पूर्ायधार िर्कास गने र िशक्षण िसकाआ प्रिव्रmयािाइ सूचना प्रिर्िधमैत्री बनाईने ।  

४९. गणुस्तर प्रत्यायन र प्रमाणीकरण िनकायमाफय त ईच्च िशक्षा संस्थाहरूको गणुस्तर मापनका मापदण्डका 

अधारमा गणुस्तको प्रमाणपत्र ििनपुने व्यर्स्था गरी सोको अधारमा थप ऄनदुान तथा ऄन्द्य सिुर्धा 

प्रदान गने ।  

ठ. क्षशिामा लगानी नीक्षत  

५०. िशक्षामा पयायप्त िगानीको सिुनिश्चतता गनय सरकारिे समग्र िशक्षा बजेट र काययक्रमको पनुःसंरचना गने 

तथा िर्िभन्द्न तह र्ा िनकायबाट हुने कामको दोहोरोपना कम गनय सार्यजिनक जर्ाफदहेी पद्धित 

ऄर्िम्बन गदै अर्श्यकता तथा ऄनसुन्द्धानमा अधाररत भएर िगानी गने पररपाटी िर्कास गने ।  

५१. िशक्षा िर्कासका िनिम्त सघंीय, प्रादिेशक तथा स्थानीय तहमा सम्बिन्द्धत सरकारिे नै पररचािन गने 

गरी प्रादिेशक र स्थानीय िशक्षा कोष खडा गरी त्यस्तो कोषमा ऄन्द्तरसरकारी िर्त्तीय हस्तान्द्तरणमाफय त् 

प्राप्त हुने स्रोत, सम्बिन्द्धत सरकारी स्रोत, िर्िभन्द्न सङ्घ/संस्था र दाताहरूबाट प्राप्त सहयोगिाइ 

एकीकृत गने र िर्त्तीय व्यर्स्थापनमा रािष्िय नीित तथा मापदण्ड ऄन्द्तगयत रहेर स्थानीय र प्रादिेशक 

अर्श्यकतािाइ सम्बोधन हुने गरी स्रोत पररचािन गने ।  

५२. प्रािर्िधक तथा व्यार्साियक िशक्षा र सीप िर्कासका के्षत्रमा कुशिता र प्रभार्काररता ऄिभर्िृद्ध गनय िदगो 

िगानीको एकीकृत र के्षत्रगत िगानी ढाचँा तयार गरी रािष्िय प्रािर्िधक तथा व्यार्साियक िशक्षा र सीप 

िर्कास कोष स्थापना गरी कायायन्द्र्यनमा ल्याईने ।  
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५३. रै्दिेशक सहायतािाइ रािष्िय बजेट प्रणािीमा अबद्ध गराइ पररचािन गने र िर्िभन्द्न स्रोतबाट बैदिेशक 

सहयोग स्र्तन्द्त्रपूर्यक कुनै संस्था र्ा व्यििमाफय त् िशक्षामा खचय गने, गराईने पररपाटीको ऄन्द्त्य गने ।  

ड. क्षिज्ञान तथा प्रक्षिक्षध नीक्षत  

५४. १०.५४ िर्ज्ञान तथा प्रिर्िधको ऄध्ययनको ऄर्सर िर्स्तार गनय सोसम्बन्द्धी िशक्षण संस्थाहरूको 

िर्स्तार एरं् सर्िीकरण गदै िर्ज्ञान तथा प्रिर्िध के्षत्रमा सक्षम र प्रितस्पधी जनशिि ईत्पादन गने र अम 

जनसमदुायमा िर्ज्ञानसम्मत व्यर्हार िर्कास गने  

५५. ईपयिु नीित, िगानी, जनशिि िर्कास, पाठ्यक्रम समायोजन र िशक्षण पद्धितको अधिुनकीकरण गरी 

िबज्ञान, प्रिबिध, आिञ्जिनयररङ् तथा गिणत िशक्षा (STEM Education) िाइ समग्र िशक्षा प्रणािीको 

ऄिभन्द्न ऄंगको रूपमा िर्कास तथा िर्स्तार गने ।  

 

 नीक्षत कायायन्ियनको क्षजम्मेिारी- स्थानीय सरकारको क्षजम्मेिारी 

१. प्रारिम्भक बाि िर्कास सम्बन्द्धी कानून, योजना, काययक्रम तजुयमा, कायायन्द्र्यन, ऄनगुमन, मूल्याङ्कन र 

िनयमन एरं् प्रारिम्भक बाििर्कास केन्द्द्रको ऄनमुित, सञ्चािन र व्यर्स्थापन,  

२. अधारभूत िशक्षा सम्बन्द्धी कानून, योजना, काययक्रम तजुयमा, कायायन्द्र्यन, ऄनगुमन, मूल्याङ्कन र 

िनयमन तथा अधारभूत िर्द्यािय ऄनमुित, स्र्ीकृित, व्यर्स्थापन र िनयमन,  

३. ऄनौपचारीक, रै्किल्पक िशक्षा तथा अजीर्न िसकाआसम्बन्द्धी कानून, योजना तथा काययक्रम तजुयमा, 

कायायन्द्र्यन, ऄनगुमन, मूल्याङ्कन र िनयमन,  

४. द्धिनरन्द्तर िसकाइ तथा सामदुाियक िसकाआ केन्द्द्र सम्र्न्द्धी कानून, योजना तथा काययक्रम तजुयमा, 

सञ्चािन, ऄनगुमन, मूल्याङ्कन र िनयमन,  

५. ऄिभभार्क िशक्षा सम्बन्द्धी कानून, योजना तथा काययव्रmम तजुयमा, कायायन्द्र्यन, ऄनगुमन, मूल्याङ्कन र 

िनयमन,  

६. खिुा तथा दूर िशक्षा सम्बन्द्धी योजना तथा काययक्रम तजुयमा, कायायन्द्र्यन, ऄनगुमन, मूल्याङ्कन र 

िनयमन,  

७. अधारभूत तथा माध्यिमक िशक्षा सम्बन्द्धी योजना तथा काययक्रम तजुयमा, कायायन्द्र्यन, ऄनगुमन र 

मूल्याङ्कन,  

८. मातभृाषामा िशक्षा िदने िर्द्याियको ऄनमुित, ऄनगुमन तथा िनयमन,  

९. प्रािर्िधक िशक्षा तथा व्यार्साियक ताििमको योजना तजुयमा, सञ्चािन, ऄनगुमन, मूल्याङकन र 

िनयमन,  

१०. गाई ँतथा नगर िशक्षा सिमित र िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमित गठन तथा व्यर्स्थापन  

११. िर्द्याियको नामाकरण, नाम पररर्तयन र स्थानान्द्तरण,  

१२. िर्द्याियको चि ऄचि सम्पित्तको ऄिभिेख, सरुक्षा र संरक्षण,  

१३. घस्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री िर्कास एरं् कायायन्द्र्यन र संघ तथा प्रदशे स्तरबाट िर्कास 

गररएका पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसामग्री िर्तरण एरं् कायायन्द्र्यन सहजीकरण,  

१४. िर्द्याियको गणुस्तर ऄिभर्िृद्ध योजना तथा काययक्रम िनमायण तथा कायायन्द्र्यन,  

१५. रािष्िय मापदण्डका अधारमा सार्यजिनक िर्द्याियको िशक्षक दरबन्द्दी पनुिर्यतरण र िमिान,  
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१६. िर्द्याियको नक्शाङ्कन, समायोजन तथा िनयमन,  

१७. सार्यजिनक िर्द्याियको शैिक्षक पूर्ायधार िनमायण, ममयत सम्भार, सञ्चािन र व्यर्स्थापन,  

१८. अधारभूत तहको परीक्षा सञ्चािन, व्यर्स्थापन र प्रमाणीकरण,  

१९. स्थानीय स्तरमा िर्द्याथी िसकाइ ईपिव्धीको परीक्षण र व्यर्स्थापन,  

२०. ऄिनर्ायय तथा िनशलु्क िशक्षाको कायायन्द्र्यन, िर्द्याथी प्रोत्साहन व्यर्स्थापन,  

२१. स्थानीय स्तरको शैिक्षक ज्ञान, सीप, प्रिर्िधको संरक्षण, प्रबधयन, र स्तरीकरण, 

२२. सार्यजिनक िर्द्याियिाइ ऄनदुान प्रदान तथा सोको बजेट व्यर्स्थापन,  

२३. िर्द्याियको अिथयक ऄनशुासन, ऄनगुमन र िेखापरीक्षण, 

२४. िशक्षक र कमयचारीको क्षमता िर्कास, ताििम, ऄिभमखुीकरण, गोष्ठी, काययशािा, सञ्चािन,  

२५. स्थानीय पसु्तकािय र र्ाचनाियको सञ्चािन तथा व्यर्स्थापन,  

२६. िर्द्यािय िशक्षक तथा कमयचारीको परुस्कार र प्रोत्साहन व्यर्स्थापन,  

२७. ऄितररि शैिक्षक िक्रयाकिाप सञ्चािन तथा व्यर्स्थापन 

क्षशिा ऐन, २०२८  

िशक्षा ऐन, २०२८ िर्द्यािय िशक्षाको िािग प्रमखु कानून हो । यो ऐन सर्यप्रथम २०२८ ऄसोज २४ मा प्रकाशन 

भएको हो भने िागू चािह पिहिो पटक २०२८ काितयक १५ गते दिेख दशेका दइुर्टा िजल्िा िचतर्न र 

कास्कीमा भएको िथयो ।  िर्.सं. २०३२ ऄसोज २० सम्म दशेभरका सबै िजल्िाहरुमा िागू भएको िशक्षा ऐन, 

२०२८ िाइ िर्.सं. २०७४ काितयक ६ गतेसम्म नर्ौं पटक संशोधन गररएको छ । 

िशक्षा ऐन (संशोधन सिहत), २०२८ को मखु्य ईद्देश्य दशेको शासन व्यर्स्था ऄनकूुि सर्यसाधारण जनताको 

सदाचार, िशष्टाचार र नैितकता कायम राख्द ै मिुकुिभत्र स्थापना हुने तथा स्थापना भइ सञ्चािन भआरहेका 

िर्द्याियको व्यर्स्थापनमा सधुार गदै गणुस्तरयिु िशक्षाको िर्कास गनुय रहेको छ । यसको आिेक्िोिनक कपी 

मदु्रण िर्भागको बेभसाआट https://www.dop.gov.np र्ा नेपाि कानून अयोगको रे्भसाआट 

https://www.lawcommission.gov.np बाट प्राप्त गररे यस सम्बन्द्धी िर्स्ततृ जानकारी हािसि गनय 

सिकन्द्छ । 

ऄक्षनिायय तथा क्षन:शुल्क क्षशिा सम्बन्धी ऐन, २०७५  

िशक्षा सम्बन्द्धी हकिाइ नेपािको संिर्धानिे मौििक हकको रुपमा ईल्िेख गरकेो छ । मौििक हकको 

कायायन्द्र्यनका िािग संिर्धान प्रारम्भ भएको तीन र्षय ऄथायत २०७५ ऄसोज २ गतेिभत्र काननुी व्यर्स्था गनुय 

पने ऄिनर्ायय व्यर्स्था रहेको छ । त्यही कुरािाइ मध्यनजर गदै सरैं्धािनक व्यर्स्थाको ऄिन्द्तम िदन ऄिनर्ायय 

तथा िन:शलु्क िशक्षा सम्बन्द्धी ऐन, २०७५ प्रमािणकरण भएको दिेखन्द्छ । 

यस ऐनको प्रमखु ईद्देश्य िशक्षा प्राप्त गने प्रत्येक व्यििको अधारभूत मानर् ऄिधकार एरं् संिर्धान प्रदत्त मौििक 

हकिाइ व्यर्हारमा कायायन्द्र्यन गरी िशक्षािाइ िोकतािन्द्त्रक मूल्य र मान्द्यतामा अधाररत समाजर्ाद ईन्द्मखु 

राष्ि िनमायणमा केिन्द्द्रत गदै िशक्षामा सबैको सहज एरं् समतामूिक पहुचँ र िनरन्द्तरता सिुनिश्चत गनय तथा 

िशक्षािाइ सर्यव्यापी, जीर्नोपयोगी, प्रिस्तपधी एरं् गणुस्तरयिु बनाईन ुरहेको छ ।  

https://www.dop.gov.np/
https://www.lawcommission.gov.np/
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यस ऐनका सातर्टा पररच्छेद र एकचािीसर्टा दफामा ऄिनर्ायय तथा िन:शलु्क िशक्षा सम्बन्द्धमा िर्िभन्द्न 

व्यर्स्थाहरु ईल्िेख गररएका छन् । यस ऐनको आिेक्िोिनक कपी https://www.dop.gov.np र्ा 

https://www.lawcommission.gov.np बाट प्राप्त गररे यस सम्बन्द्धी िर्स्ततृ जानकारी हािसि गनय 

सिकन्द्छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४  

नेपािको संिर्धानको धारा २९६ को ईपधारा (१) बमोिजमको व्यर्स्था संसदिे बनाएको यस ऐनको 

प्रमािणकरण २०७४ ऄसोज २९ गते भएको हो । यस ऐनमा स्थानीय सरकारिे गनुय पने काम, कतयव्य र 

ऄिधकारहरुिाइ पन्द्र िर्िभन्द्न पररच्छेद र १२१ दफाहरुमा व्यर्िस्थत गररएको छ । 

 ईदे्दश्य 

१.  संघ, प्रदशे र स्थानीय तह बीचको सहकाररता, सहऄिस्तत्र् र समन्द्र्यिाइ प्रबधयन गदै जनसहभािगता, 

ईत्तरदाियत्र्, पारदिशयता सिुनिश्चत गरी सिुभ र गणुस्तरीय सेर्ा प्रर्ाह गनुय, 

२. िोकतन्द्त्रका िाभहरूको समानपुाितक समारे्शी र न्द्यायोिचत िर्तरण गरी कानूनी राज्य र िदगो 

िर्कासको ऄर्धारणा ऄनरुूप समाजर्ाद ईन्द्मखु सङ्घीय िोकतािन्द्त्रक गणतन्द्त्रात्मक शासन 

प्रणािीिाइ स्थानीय तहदिेख नै सदुृढीकरण गनुय, र 

३. स्थानीय नेततृ्र्को िर्कास गदै स्थानीय शासन पद्धितिाइ सदुृढ गरी स्थानीय तहमा िर्धाियकी, 

काययकाररणी र न्द्याियक ऄभ्यासिाइ संस्थागत गनय स्थानीय सरकारको सञ्चािन गने सम्बन्द्धमा 

अर्श्यक व्यर्स्था गनुय । 

 क्षशिासम्बन्धी व्यिस्था 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनको पररच्छेद ३ गाईपँाििका तथा नगरपाििकाको काम, कतयव्य र ऄिधकारको 

दफा ११ को ईपदफा २ को खण्ड (ज) मा अधारभूत तथा माध्यिमक िशक्षा सम्बन्द्धी व्यर्स्था ईल्िेख गररएको 

छ । जसिाइ जस्ताको त्यस्तै रुपमा तिका हरफमा ईल्िेख गररएको छ । 

पररच्छेद ३ गाईँपाक्षलका तथा नगरपाक्षलकाको काम, कतयव्य र ऄक्षधकार 

११.  गाईपँाििका तथा नगरपाििकाको ऄिधकार: (१) गाईपँाििका तथा नगरपाििकाको एकि ऄिधकार 

संिर्धानको ऄनसूुची–८ मा ईल्िेख भए बमोिजम हुनेछ । 

(२)  ईपदफा (१) को सर्यसामान्द्यतामा प्रितकूि ऄसर नपने गरी गाईपँाििका तथा नगरपाििकाको काम, 

कतयव्य र ऄिधकार दहेाय बमोिजम हुनेछः– 

ज.  अधारभूत र माध्यक्षमक क्षशिा 

(१)  प्रारिम्भक बाि िर्कास तथा िशक्षा, अधारभूत िशक्षा, ऄिभभार्क िशक्षा, ऄनौपचाररक 

िशक्षा, खिुा तथा रै्किल्पक िनरन्द्तर िसकाआ, सामदुाियक िसकाआ र िर्शेष िशक्षा सम्बन्द्धी 

नीित, कानून, मापदण्ड, योजना तजुयमा, कायायन्द्र्यन, ऄनगुमन, मूल्याकंन र िनयमन, 

(२)  सामदुाियक, संस्थागत, गठुी र सहकारी िर्द्यािय स्थापना, ऄनमुित, सञ्चािन, 

व्यर्स्थापन तथा िनयमन, 
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(३)  प्रािर्िधक िशक्षा तथा व्यार्साियक ताििमको योजना तजुयमा, सञ्चािन, ऄनमुित, ऄनगुमन, 

मूल्याकंन र िनयमन, 

(४)  मातभृाषामा िशक्षा िदने िर्द्याियको ऄनमुित, ऄनगुमन तथा िनयमन, 

(५)  गािभएका र्ा बन्द्द गररएका िर्द्याियहरूको सम्पित्त व्यर्स्थापन, 

(६)  गाई ँतथा नगर िशक्षा सिमित गठन तथा व्यर्स्थापन, 

(७)  िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमित गठन तथा व्यर्स्थापन, 

(८)  िर्द्याियको नामाकरण, 

(९)  सामदुाियक िर्द्याियको जग्गाको स्र्ािमत्र्, सम्पित्तको ऄिभिेख, संरक्षण र व्यर्स्थापन, 

(१०)  िर्द्याियको गणुस्तर ऄिभर्िृद्ध तथा पाठ्यसामग्रीको िर्तरण, 

(११)  सामदुाियक िर्द्याियको िशक्षक तथा कमयचारीको दरबन्द्दी िमिान, 

(१२)  िर्द्याियको नक्साकंन, ऄनमुित, स्र्ीकृित, समायोजन तथा िनयमन, 

(१३)  सामदुाियक िर्द्याियको शैिक्षक पूर्ायधार िनमायण, ममयत सम्भार, सञ्चािन र व्यर्स्थापन, 

(१४)  अधारभूत तहको परीक्षा सञ्चािन, ऄनगुमन तथा व्यर्स्थापन, 

(१५)  िर्द्याथी िसकाइ ईपिब्धीको परीक्षण र व्यर्स्थापन, 

(१६)  िनःशलु्क िशक्षा, िर्द्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रर्िृत्तको व्यर्स्थापन, 

(१७)  ट्यूसन, कोिचङ जस्ता िर्द्यािय बािहर हुने ऄध्यापन सेर्ाको ऄनमुित तथा िनयमन, 

(१८)  स्थानीयस्तरको शैिक्षक ज्ञान, सीप र प्रिर्िधको संरक्षण, प्रर्द्र्धन र स्तरीकरण, 

(१९)  स्थानीय पसु्तकािय र र्ाचनाियको सञ्चािन तथा व्यर्स्थापन, 

(२०)  माध्यिमक तहसम्मको शैिक्षक काययक्रमको समन्द्र्य र िनयमन, 

(२१)  सामदुाियक िर्द्याियिाइ िदने ऄनदुान तथा सोको बजेट व्यर्स्थापन, िर्द्याियको अय 

व्ययको िेखा ऄनशुासन कायम, ऄनगुमन र िनयमन, 

(२२)  िशक्षण िसकाआ, िशक्षक र कमयचारीको ताििम तथा क्षमता िर्कास, 

(२३)  ऄितररि शैिक्षक िक्रयाकिापको सञ्चािन । 

(३)  गाईपँाििका तथा नगरपाििकािे सङ्घ तथा प्रदशेसगँको सहकाययमा प्रयोग गने साझा ऄिधकार 

संिर्धानको ऄनसूुची–९ मा ईल्िेख भए बमोिजम हुनेछ । 

(६)  सङ्घ र्ा प्रदशेिे संिर्धान तथा प्रचिित कानून बमोिजम अफ्नो ऄिधकारके्षत्रिभत्रको कुनै िर्षय 

गाईपँाििका र्ा नगरपाििकािाइ कानून बनाइ िनके्षपण गनय सक्नेछ । 

(७)  गाईपँाििका र्ा नगरपाििकािे ईपदफा (१), (३), (४) र (५) बमोिजमको काम, कतयव्य र ऄिधकारको 

प्रयोग गदाय  अर्श्यकता ऄनसुार कानून, नीित, योजना, मापदण्ड तथा काि्र्यिध बनाइ िागू गनय 

सक्नेछ । 

(८)  स्थानीय तहिे प्रदशे सरकारको परामशयमा नेपाि सरकारको पूर्य स्र्ीकृित ििइ िर्दशेका कुनै स्थानीय 

सरकारसगँ भिगनी सम्बन्द्ध कायम गनय सक्नेछ । 

१२.  र्डा सिमितको काम, कतयव्य र ऄिधकार  

ईपदफा (२) को खण्ड (ग) िर्कास कायय 

(२)  ऄनौपचाररक िशक्षा काययक्रम, िशश ुस्याहार तथा प्रारिम्भक बाि िर्कास केन्द्द्र सञ्चािन र 

व्यर्स्थापन 
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(३)  पसु्तकािय, र्ाचनािय, सामदुाियक िसकाआ केन्द्द्र, बाि क्िब तथा बाि सञ्जािको 

सञ्चािन र व्यर्स्थापन गने 

(१९)  र्डािभत्र खेिकूद पूर्ायधारको िर्कास गने 

(२०)  ऄन्द्तर िर्द्यािय तथा बाि क्िब माफय त खेिकूद काययक्रमको सञ्चािन गने गराईने 

(२९)  र्डािाइ बािमैत्री बनाईने 

ईपदफा (२) को खण्ड (ङ) िसफाररस तथा प्रमािणत गने 

(२७)  अधारभूत िर्द्यािय खोल्न िसफाररस गने 

(२९)  िर्द्याियको कक्षा थप गनय िसफाररस गने 

(३३)  िर्द्यािय ठाई ँसारी गनय िसफाररस गने 

क्षशिा क्षनयमािली, २०५९  

िशक्षा िनयमार्िी, २०५९ को मखु्य ईद्देश्य िशक्षा ऐन, २०२८ िाइ कायायन्द्र्यनमा ल्याईन ु हो । िशक्षा ऐन, 

२०२८ को दफा १९ िे िदएको ऄिधकार प्रयोग गरी बनेको यो िनयमार्िी पिहिो पटक िर्.सं. २०६० ऄसार 

२४ गते राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो । २०७७ फागनु ३ गतेसम्म यो िनयमार्िी नर्ौंपटक संशोधन भइसकेको 

छ । यस िनयमार्िीको आिेक्िोिनक कपी मदु्रण िर्भागको बेभसाआट https://www.dop.gov.np र्ा नेपाि 

कानून अयोगको रे्भसाआट https://www.lawcommission.gov.np बाट प्राप्त गररे यस सम्बन्द्धी िर्स्ततृ 

जानकारी हािसि गनय सिकन्द्छ । 

क्षशिक सेिा अयोग क्षनयमािली, २०५७  

िशक्षा ऐन (संशोधन सिहत), २०२८ िे िशक्षक सेर्ा अयोगको स्थापनाको व्यर्स्था गरपेश्चात िशक्षक सेर्ा 

अयोगको काम, कतयव्य ऄिधकारहरुिाइ व्यर्िस्थत गदै िर्द्यािय िशक्षक सेर्ा सम्बन्द्धी काययहरुिाइ व्यर्िस्थत 

गनय नेपाि सरकारिे सर्यप्रथम िर्.स.ं २०५७ काितयक २४ गते िशक्षक सेर्ा अयोग िनयमार्िी जारी गरकेो हो । 

यो िनयमार्िी िर्.स.ं २०७१ माघ २६ गतेसम्म नर्ौंपटक संशोधन भइसकेको छ । हाि यसै िनयमार्िीको 

अधारमा िशक्षक सेर्ा अयोगिे ऄध्यापन ऄनमुित पत्र तथा िशक्षक िनयिुिको िसफाररसका साथै िशक्षकहरुको 

बढुर्ा सम्बन्द्धी कायय गदै अआरहेको छ । 

यस िनयमार्िीको आिेक्िोिनक कपी मदु्रण िर्भागको बेभसाआट https://www.dop.gov.np र्ा नेपाि कानून 

अयोगको रे्भसाआट https://www.lawcommission.gov.np बाट प्राप्त गररे यस सम्बन्द्धी िर्स्ततृ 

जानकारी हािसि गनय सिकन्द्छ । 

क्षशिक सेिा अयोग क्षनयमािली, २०५७  

िशक्षा ऐन (संशोधन सिहत), २०२८ िे िशक्षक सेर्ा अयोगको स्थापनाको व्यर्स्था गरपेश्चात िशक्षक सेर्ा 

अयोगको काम, कतयव्य ऄिधकारहरुिाइ व्यर्िस्थत गदै िर्द्यािय िशक्षक सेर्ा सम्बन्द्धी काययहरुिाइ व्यर्िस्थत 

गनय नेपाि सरकारिे सर्यप्रथम िर्.स.ं २०५७ काितयक २४ गते िशक्षक सेर्ा अयोग िनयमार्िी जारी गरकेो हो । 

यो िनयमार्िी िर्.स.ं २०७१ माघ २६ गतेसम्म नर्ौंपटक संशोधन भइसकेको छ ।  
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एकीकृत छात्रिृक्षि व्यिस्थापन क्षनदेक्षशका, २०७६ 

यो िनदिेशका सदूुर पिश्चम प्रदशे सरकारबाट जारी गररएको हो । सदूुरपिश्चम प्रदशेको मन्द्त्रीपररषद ्को िमित 

२०७६ मंसीर १३ मा स्र्ीकृत प्राप्त भएको यस िनदिेशकाको मखु्य ईद्देश्य सदूुरपिश्चम प्रदशे सरकार सामािजक 

िर्कास मन्द्त्राियक स्र्ीकृत बािषयक काययक्रम ऄन्द्तगयतका सबै प्रकारका छात्रर्िृत एकीकृत रुपमा ििक्षत र्गयसम्म 

व्यर्िस्थत, पारदशी र प्रभार्कारी तर्रबाट परु याईन ुहो । 

यस िनदिेशकाको आिेक्िोिनक कपी सदूुरपिश्चम प्रदशे सरकार, सामािजक िर्कास मन्द्त्राियको रे्भसाआट  

http://mosd.sudurpashchim.gov.np बाट प्राप्त गररे यस सम्बन्द्धी थप जानकारी हािसि गनय सिकन्द्छ । 

नगर क्षशिा ऐन धनगढी, २०७४ 

यो िशक्षा सम्बन्द्धमा जारी भएको धनगढी ईप-महानगरपाििकाको पिहिो शैिक्षक कानून हो । िर्.सं. २०७५ 

बैशाख ३ गते स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको यस ऐनिाइ हुबहु रुपमा यहा ँप्रस्ततु गररएको छ । यसका 

कायायन्द्र्यनका िािग हाि सम्म िनयमार्िीको तजुयमा भइ जारी भएको छैन् । 

प्रस्तािना 

रािष्िय िर्कासका िािग धनगढी ईप–महानगरपाििका ऄन्द्तगयतका िर्द्यािय ईमेरका सबै बािबाििकाका िािग 

ईच्च गणुस्तरको जीर्न पययन्द्त िसकाइद्रारा यस के्षत्रमा अर्श्यक पने दक्ष, योग्य, सीपयिु जनशिि ईत्पादन गनय 

तथा सर्यसाधारण जनतािाइ सर्यसिुभ ज्ञान िदन र संघीय िोकतािन्द्त्रक गणतन्द्त्रात्मक व्यर्स्था ऄनकूुि 

जनताको सदाचार, िशष्टाचार र नैितकता कायम राख्न यस ईप–महानगरपाििकामा स्थापना भइ सञ्चािन 

भैरहेका तथा स्थापना हुने िर्द्याियहरूको व्यर्स्थापनमा सधुार गदै िर्द्यािय िशक्षाको िर्कास गनय र्ाञ्छनीय 

भएकोिे, “नेपािको संिर्धान को धारा २२६ तथा “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२” 

र्मोिजम धनगढी ईप–महानगरपाििकाको नगरसभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. सिंक्षप्त नाम, िर्स्तार र प्रारम्भः– 

(क)  यस ऐनको नाम “नगर िशक्षा ऐन धनगढी २०७४” रहेको छ । 

(ख)  यो ऐन तरुुन्द्त िागू हुनेछ । 

२.  पररभाषाः िर्षय र्ा प्रसंगिे ऄको ऄथय निागेमा यस ऐनमाः– 

(क)  “ऄनमुित” भन्द्नािे नेपाि सरकार र्ा नगरपाििकािे स्थायी स्र्ीकृित प्रदान गररनसकेको कुनै 

तोिकएको ठाई ँ र्ा के्षत्रमा िर्द्यािय खोल्न र्ा कक्षा थप गनय िदएको ऄस्थायी स्र्ीकृितिाइ 

जनाईछँ । 

(ख)  “ऄिभभार्क” भन्द्नािे िर्द्याियमा ऄध्ययनरत् िर्द्याथीको बाब,ु अमा, बाजे, बजै र्ा त्यस्ता 

ऄिभभार्क नभएमा िर्द्याियमा ऄध्ययनरत बािबाििकािाइ संरक्षण गने व्यििहरू मध्येर्ाट 

िर्द्याियको ऄिभिेखमा जिनएको व्यिििाइ जनाईछँ । 

(ग )  “अधारभूत िशक्षा” भन्द्नािे प्रारिम्भक बाि िशक्षादिेख कक्षा अठसम्म िदआने िशक्षा सम्झन ुपछय  । 

(घ)  “अर्ासीय िर्द्यािय” भन्द्नािे नेपाि सरकार र्ा धनगढी ईप–महानगरपाििकाबाट अर्ासीय 

िर्द्याियको रूपमा स्र्ीकृित प्रदान गररएको िर्द्याियिाइ जनाईछँ । 

(ङ)  “कमयचारी” भन्द्नािे सामदुाियक िर्द्याियमा काययरत िशक्षक बाहेकका ऄन्द्य कमयचारी सम्झन ुपछय  

। 

http://mosd.sudurpashchim.gov.np/ne/node/362
http://mosd.sudurpashchim.gov.np/
http://mosd.sudurpashchim.gov.np/ne/node/362
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(च)  “ताििम केन्द्द्र”भन्द्नािे यस ऐन र्मोिजम ऄनमुित प्राप्त गरी िर्िभन्द्न सीपमूिक ताििम प्रदान गने 

संस्थािाइ जनाईछँ । 

(छ)  “तोिकएको” र्ा “तोिकए बमोिजम” भन्द्नािे यस ऐन ऄन्द्तगयत बनेका िनयम, काययिर्िध, 

िनदिेशकामा तोिकएको र्ा तोिकए बमोिजम सम्झन ुपछय  । 

(ज)  “नगरपाििका” भन्द्नािे धनगढी ईप–महानगरपाििका सम्झनपुछय  । 

(झ)  “नगर सभा” भन्द्नािे धनगढी ईप–महानगरपाििकाको नगर सभािाइ सम्झनपुछय  । 

(ञ)  “िनयिुि गने ऄिधकारी” भन्द्नािे िशक्षक तथा कमयचारी िनयिुी गनय तोिकएको ऄिधकारी 

सम्झनपुदयछ । 

(ट)  “प्रमखु प्रशासकीय ऄिधकृत” भन्द्नािे नगरपाििकाको प्रमखु प्रशासकीय ऄिधकृतिाइ सम्झन ु

पदयछ । 

(ठ)  “प्रादिेशक िशक्षा ऐन” भन्द्नािे प्रादिेशक संसदिे बनाएको िशक्षा ऐन संझन ुपदयछ । 

(ड)  “प्रािर्िधक तथा ब्यार्साियक िशक्षा” भन्द्नािे प्रािर्िधक ज्ञान सीप तथा िर्षयर्स्तकुो िसकाइ गरी 

प्रिर्िध र व्यर्सायको िशक्षा प्रदान गनय कक्षा नौदिेख कक्षा बाह«सम्म ऄध्यापन गराआने िशक्षािाइ 

सम्झन ुपछय  । 

(ढ) “प्रारिम्भक बाििशक्षा” भन्द्नािे चार र्षय ईमेर परुा भएका बािबाििकािाइ िदआने एक र्षयको 

प्रारिम्भक बाि िशक्षा सम्झन ुपछय  । 

(ण)  “पसु्तकािय” भन्द्नािे नेपाि सरकार, नगरपाििकाबाट ऄनमुित ििइ संचािन भएको िर्िभन्द्न 

पसु्तकहरू संग्रह गरी ऄध्ययन गनय ईपयिु हुने गरी िनमायण गररएको संस्था जनाईछँ । 

(त)  “माध्यिमक िशक्षा” भन्द्नािे कक्षा नौदिेख कक्षा बारसमसम्म िदआने िशक्षा सम्झनपुछय  । 

(थ)  “िर्द्यािय िशक्षा” भन्द्नािे अधारभूत र माध्यिमक दरैु् िशक्षा सम्झन ुपछय  । 

(द)  “िर्शेष िशक्षा” भन्द्नािे दृिष्टिर्िहन, बिहरा, ऄिटज्म बौिद्धक ऄपाङ्गता, ससु्तश्रर्ण र्ा ऄित 

ऄशि शारीररक ऄपाङ्गता भएका बािबाििकािाइ छुटै्ट समूहमा राखी िदआने िशक्षा सम्झन ुपछय  

। 

(ध)  “िशक्षक” भन्द्नािे िर्द्याियको ऄध्यापक सम्झन ु पछय  र सो शब्दिे प्रधानाध्यापक समेतिाइ 

जनाईछँ । 

(न)  “िशक्षा शाखा” भन्द्नािे धनगढी ईप–महानगरपाििकाका िशक्षा िर्भाग/महाशाखा सझंन ुपदयछ । 

(प)  “िशक्षा ऄिधकृत” भन्द्नािे धनगढी ईप–महानगरपाििकाका िशक्षा िर्भाग/महाशाखा प्रमखुिाइ 

संझन ुपदयछ । 

(फ)  “शैिक्षक परामशय केन्द्द्र” भन्द्नािे शैिक्षक परामशय प्रदान गने ईद्देश्यिे नेपाि सरकारर्ाट र्ा यस 

ईप–महानगरपाििकाबाट ऄनमुित र्ा स्र्ीकृत प्राप्त संस्थािाइ जनाईछँ । 

(ब)  “शैिक्षक गठुी” भन्द्नािे िर्द्यािय सञ्चािन गनयको िािग कुनै व्यिििे नाफा नििने ईद्देश्यिे 

स्थापना गरकेो सार्यजिनक र्ा िनजी गठुी सम्झन ुपछय  । 

(भ)  “समारे्शी िशक्षा” भन्द्नािे दहेायको िशक्षा सम्झन ुपछय ः– 

(१)  दृिष्टिर्िहन, न्द्यून दृिष्टयिु बिहरा, ससु्त श्रर्ण, ऄिटज्म बौिद्धक, शारीररक र्ा ऄन्द्य 

ऄपाङ्गता भएका बािबाििकािाइ िनयिमत शैिक्षक पद्धितको ऄिधनमा रही िदआने िशक्षा 

। 
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(२)  सामािजक, अिथयक र्ा भौगोििक कारणिे पछािड पाररएका व्यिििाइ िर्भेदरिहत 

र्ातार्रणमा िदआने िशक्षा । 

(म)  “सामदुाियक िर्द्यािय” भन्द्नािे समदुायको पहिमा स्थापना गररएको नाफा नकमाईने प्रकृितको 

नेपाि सरकार,प्रदशे सरकार र धनगढी.ई.न.पा बाट िनयिमत रूपमा ऄनदुान पाईने गरी ऄनमुित 

र्ा स्र्ीकृित प्राप्त िर्द्यािय सम्झनपुछय  । 

(य)  “संस्थागत िर्द्यािय” भन्द्नािे िनजी पहि र िगानीमा स्थापना गररएका नेपाि सरकार,प्रदशे र 

स्थािनय सरकारबाट िनयिमत रूपमा ऄनदुान नपाईने गरी ऄनमुित र्ा स्र्ीकृित प्राप्त िर्द्यािय 

सम्झन ुपछय  । 

(र)  “स्र्ीकृित” भन्द्नािे तोिकए बमोिजमको शतय पूरा गरकेो िर्द्याियिाइ नेपाि सरकार, 

नगरपाििकािे िदएको स्थायी स्र्ीकृितिाइ जनाईछँ । 

(ि)  “सहकारी िर्द्यािय” भन्द्नािे कुनै सहकारी संस्थािे नाफा नििने ईद्देश्यिे स्थापना गरकेो 

सहकारीका सदस्यहरुद्रारा सञ्चािित िर्द्यािय सम्झन ुपछय  । 

(र्)  “स्थायी अर्ासीय ऄनमुित” भन्द्नािे िर्दशेी मिुकुिे कुनै शतय तोकी र्ा सो मिुकुमा स्थायी 

रूपमा बसोबास गनय पाईने गरी नेपािी नागररकिाइ ईपिब्ध गराएको डाआभिसयटी आिमगे्रन्द्ट िभसा 

(िड.भी.), परमानेन्द्ट रिेजडेन्द्ट िभसा (पी.अर.) र्ा ग्रीन काडय सम्झन ुपछय  र सो शब्दिे नेपािी 

नागररकिाइ िर्दशेमा स्थायी रूपमा बसोबास गनय िदआएको जनुसकैु नामको स्थायी अर्ासीय 

ऄनमुित समेतिाइ जनाईछँ । 

(सा)  “संिघय िशक्षा ऐन” भन्द्नािे संघीय संसदिे बनाएको िशक्षा ऐन संझन ुपदयछ । 

(ष)  “सिमित” भन्द्नािे नगर िशक्षा सिमितिाइ सम्झन ुपछय  । 

३. िर्द्यािय खोल्न ऄनमुित ििनपुनेः– 

(१)  नगरपाििका के्षत्रिभत्र कुनै समदुायिे सामदुाियक िर्द्यािय र्ा नेपािी नागररकिे शैिक्षक गठुी 

ऄन्द्तगयत संस्थागत िर्द्यािय खोल्न चाहेमा तोिकएको िर्र्रण खिुाइ र्डा िशक्षा सिमितको 

िसफाररस सिहत नगर प्रमखु समक्ष ऄनमुितको िािग िनरे्दन िदन ुपनेछ । 

(२)  ईपदफा (१) बमोिजम िनरे्दन परमेा सो िनरे्दन ईपर तोिकएको ऄिधकारीेेिे अर्श्यक 

जाचँबझु गनेछ र जाचँबझु गदाय  िर्द्यािय खोल्न ऄनमुित िदन मनािसब दिेखएमा तोिकएको शतय 

बन्द्दजे पािना गने गरी नगर िशक्षा सिमितको िनणययमा तोिकएको ऄिधकारीिे ऄनमुित िदनेछ । 

(३)  ईपदफा (२) बमोिजम ऄनमुित ििइ खोििएको िर्द्याियिे तोिकएका शतय बन्द्दजे पािन गरकेो 

दिेखएमा नगर िशक्षा सिमितको िसफाररसमा तोिकएको ऄिधकारीिे स्र्ीकृित प्रदान गनेछ । 

(४)  यो दफा प्रारम्भ हुदँाका बखत कम्पनीको रूपमा सञ्चािनमा रहेका िर्द्याियहरूिे चाहेमा 

कम्पनी खारजे गरी शैिक्षक गठुी ऄन्द्तगयत िर्द्यािय सञ्चािन गनय नगर प्रमखु समक्ष िनरे्दन िदन 

सक्नेछ । 

(५)  ईपदफा (४) बमोिजम िनरे्दन परमेा तोिकएको ऄिधकारीिे सो िनरे्दन ईपर अर्श्यक जाचँबझु 

गनेछ र जाचँबझु गदाय  िनरे्दन िदने िर्द्याियको माग मनािसब दिेखएमा माग बमोिजम िर्द्यािय 

सञ्चािन गनय नगर िशक्षा सिमितको िनणययमा ऄनमुित तथा स्र्ीकृित िदनेछ । 

(६)  ईपदफा (२), (३) र्ा (५) मा जनुसकैु कुरा िेिखएको भए तापिन दहेायका िर्द्याियिाइ शैिक्षक 

गठुीको रूपमा सञ्चािन गनय पाईने गरी ऄनमुित र्ा स्र्ीकृित िदआने छैनः– 
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(क)  सरकारी र्ा सार्यजिनक भर्नमा सञ्चािन भएका िर्द्यािय, 

(ख)  सरकारी र्ा सार्यजिनक जग्गामा भर्न बनाइ सञ्चािन भएका िर्द्यािय, 

(ग)  कुनै व्यिि र्ा संस्थािे िर्द्याियको नाममा भर्न र्ा जग्गा दानदातव्य िदएकोमा सो 

भर्नमा र्ा त्यस्तो जग्गामा भर्न बनाइ सञ्चािन भएको िर्द्यािय । 

(७)  यस ऐन र्ा ऄन्द्य प्रचिित काननुमा जनुसकैु कुरा िेिखएको भए तापिन शैिक्षक गठुी ऄन्द्तगयत 

िर्द्यािय सञ्चािन गदाय  दहेाय बमोिजम गनुय पनेछ :– 

(क)  शैिक्षक गठुी सञ्चािन गने गठुी सञ्चािक (िष्टी) सङ्गिठत ससं्थाको रूपमा हुनपुने, 

(ख)  शैिक्षक गठुी सञ्चािन गदाय  िष्टीमा सार्यजिनक गठुी भए कम्तीमा पाचँजना र िनजी गठुी 

भए कम्तीमा तीनजना सदस्य हुनपुने, 

(ग)  शैिक्षक गठुीको अय–व्ययको िेखा तोिकए बमोिजमको ढाचा र प्रचिित िेखाका 

िसद्धान्द्तका अधारमा ऄिभिेख खडा गरी मान्द्यता प्राप्त िेखापरीक्षकबाट िेखापरीक्षण 

गराईन ुपने, 

(घ)  शैिक्षक गठुीको तत्काि कायम रहेका िष्टिे अफ्नो जीर्नकािमै र्ा शेषपिछ गठुीयारको 

रूपमा काम गने अफ्नो ईत्तरािधकारी तोक्न सक्ने छ । तर सार्यजिनक शैिक्षक गठुीको 

हकमा त्यस्तो ईत्तरािधकारी तोक्दा नगरपाििकाको स्र्ीकृित ििन ुपनेछ । 

(८)  कुनै सामािजक, परोपकारी र्ा कल्याणकारी संस्थािे मनुाफा नििने ईद्देश्य राखी िर्द्यािय 

सञ्चािन गनय चाहेमा तोिकएको ऄिधकारीबाट स्र्ीकृित ििइ सार्यजिनक शैिक्षक गठुी ऄन्द्तगयत 

िर्द्यािय सञ्चािन गनय सक्नेछ । 

(९)  ईपदफा (८) बमोिजम सञ्चािित िर्द्याियिे पािन गनुय पने शतय तथा ऄन्द्य व्यर्स्था तोिकए 

बमोिजम हुनेछन् । 

(१०)  मािथका ईपदफाहरूमा जनुसकैु कुरा िेिखएको भए तापिन कुनै िर्दशेी िशक्षण संस्थासगँ 

सम्बन्द्धन गने गरी कसैिाइ पिन िर्द्यािय खोल्न ऄनमुित र्ा स्र्ीकृित िदआने छैन । तर नेपाि 

सरकारसगँ सम्झौता भएमा त्यस्ता िर्द्याियहरूिाइ पिन नगरपाििकािे ऄनमुितका ििग 

मनािसर् दखेेमा ऄनमुित िदन सक्नेछ । यसरी सञ्चािित िर्द्याियहरूिाइ नेपाि सरकारिे 

जनुसकैु बेिा बन्द्द गनय सक्नेछ । यस प्रकारको िर्द्याियिाइ पिन यस दफाको १ र २ ऄिनर्ायय 

हुनेछ । 

(११)  प्रािर्िधक िशक्षा संचािन गनय चाहने िर्द्याियको ऄनमुित तथा स्र्ीकृती संर्न्द्धी व्यर्स्था तोिकए 

र्मोिजम हुनेछ । 

(१२) िर्द्यािय सञ्चािन तोिकए र्मोजम हुनेछ । 

४.  परीक्षा सञ्चािन र समन्द्र्यः– नगरपाििका के्षत्रिभत्रका िर्द्याियहरूको परीक्षा सञ्चािन र व्यर्स्थापन 

गनय तोिकए बमोिजमको परीक्षा सञ्चािन तथा व्यर्स्थापन सिमित रहने छ । परीक्षा सञ्चािन तथा 

व्यर्स्थापन सिमितको काम, कतयव्य र ऄिधकार तोिकए बमोिजम हुनेछ । 

५.  माध्यिमक िशक्षाको प्रकारः–  

माध्यिमक िशक्षा दहेायका प्रकारका हुनेछन्ः– 

(क)  साधारण माध्यिमक िशक्षा, 

(ख)  संस्कृत माध्यिमक िशक्षा, 
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(ग)  प्रािर्िधक तथा व्यार्साियक माध्यिमक िशक्षा । 

६.  िर्शेष िशक्षा, समारे्शी िशक्षा, ऄनौपचाररक िशक्षा, िनरन्द्तर िशक्षा, दूर िशक्षा तथा खिुा िशक्षा 

सञ्चािनसम्बन्द्धी व्यर्स्थाः नगरपाििकािे अर्श्यक पूर्ायधारको व्यर्स्था गरी िर्शेष िशक्षा, समारे्शी 

िशक्षा, ऄनौपचाररक िशक्षा, िनरन्द्तर िशक्षा, दूर िशक्षा तथा खिुा िशक्षा सञ्चािनको व्यर्स्था गनय 

सक्नेछ । 

७.  िशक्षाको माध्यमः– 

(१)  िर्द्याियमा िशक्षाको माध्यम नेपािी भाषा, ऄंग्ेरजी भाषा र्ा दबैु भाषा हुनेछ । 

(२)  ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेिखएको भए तापिन दहेायको ऄर्स्थामा िर्द्याियमा िशक्षाको 

माध्यम दहेाय बमोिजम हुन सक्नेछ:– 

(क)  प्राथिमक िशक्षा मातभृाषामा िदन सिकनेछ, 

(ख)  गैर नेपािी नागररकिे नेपािको िर्द्याियमा ऄध्ययन गदाय  ऄिनर्ायय नेपािी िर्षयको सट्टा 

तोिकएका ऄन्द्य कुनै भाषाको िर्षय ऄध्ययन गनय सक्नेछ, 

(ग)  भाषा िर्षयमा ऄध्ययन गराईदँा िशक्षाको माध्यम सोही भाषा हुन सक्नेछ, 

(घ)  ऄिनर्ायय ऄंग्ेरजी िर्षय ऄध्ययन गराईदँा माध्यम ऄंगे्रजी भाषामा नै गराईन ुपनेछ । 

८.  िर्द्याियको पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तकः िर्द्याियिे नेपाि सरकारिे तोकेको न्द्यूनतम मापदण्ड ऄनरुूप 

िसकाआ ईपिब्धी हािसि हुने गरी ऄध्ययन ऄध्यापन गराईन ुपनेछ । 

(१)  संस्थागत िर्द्याियको हकमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक प्रत्येक शैिक्षक सत्रमा पररर्तयन गनय 

पाइने छैन । 

९.  नगर िशक्षा सिमितः 

(१)  नगरपाििका के्षत्रिभत्र सञ्चािन हुने िर्द्याियको रखेदखे, समन्द्र्य र व्यर्स्थापन गने कामको 

िािग दहेाय बमोिजमको नगरिशक्षा सिमित रहनेछ:– 

(क)  नगरपाििकाको प्रमखु –ऄध्यक्ष 

(ख)  नगरपाििकािे तोकेको िशक्षा हेने िर्षयगत सिमितको संयोजक –सदस्य 

(ग)  प्रमखु प्रशासकीय ऄिधकृत –सदस्य 

(घ)  नगरपाििकािे तोकेको नगरसभाका सदस्यहरूमध्येबाट किम्तमा एकजना मिहिा सिहत 

दइु जना –सदस्य 

(ङ)  िर्द्याियका िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमितका ऄध्यक्षहरू मध्येबाट सामदुाियक र 

संस्थागत िर्द्याियर्ाट एक÷एक जना पने गरी नगर िशक्षा सिमितिे मनोिनत गरकेो दइु 

जना –सदस्य 

(च)  समाजसेर्ी र्ा िशक्षा िर्दहरूमध्येबाट नगरिशक्षा सिमितिे मनोिनत गरकेा कम्तीमा 

एकजना दिित तथा ऄल्पसंख्यक सिहत दइुजना –सदस्य 

(छ)  िशक्षण पेशामा ईच्च योगदान प¥ुयाएका सामदुाियक र ससं्थागत िर्द्याियका 

िशक्षकहरूमध्येबाट नगर िशक्षा सिमितिे मनोिनत गरकेो सामदुाियक र संस्थागत 

िर्द्याियर्ाट एक÷एक जना पने गरी दइु जना –सदस्य 

(ज)  नगरस्तरका नेपाि िशक्षक महासघंका प्रितिनधी १ जना सदस्य – सदस्य 

(झ)  िशक्षा ऄिधकृत –सदस्य सिचर् 
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(२)  सिमितका पदने सदस्य बाहेक मनोिनत सदस्यको काययकाि दइु र्षयको हुनेछ । 

(३)  ईपदफा (१) ऄन्द्तगयत मनोिनत सदस्यिे र ऄन्द्य सदस्यिे अफ्नो पदीय अचरण पूरा नगरमेा 

जनुसकैु समयमा पिन हटाईन र्ा र्खायस्त गनय सिकनेछ । तर त्यसरी हटाईन र्ा र्खायस्त गनुय 

ऄिघ मनािसब मािफकको स्पिष्टकरणको मौकार्ाट बिञ्चत गररने छैन । 

१०.  नगर िशक्षा सिमितको काम, कतयव्य र ऄिधकार दहेाय र्मोिजम हुनेछ:– 

(क)  अफ्नो कायय के्षत्रिभत्रको शैिक्षक योजना तयार गने, 

(ख)  नगरपाििका के्षत्रिभत्र िर्द्यािय सञ्चािनका िािग ऄनमुित, स्र्ीकृित प्रदान गने । 

(ग)  तोिकएको मापदण्ड परुा भएका िर्द्यािय साने, गाभ्ने काययका िािग नगरकाययपाििकािाइ 

िशफाररस गने, 

(घ)  िर्द्याियको िािग अर्श्यक साधन श्रोत जटुाईने र पररचािन गने, गराईने, 

(ङ)  अफ्नो के्षत्रिभत्र सञ्चािन हुने परीक्षािाइ मयायिदत र भय रिहत बनाईन सहयोग गने, 

(च)  र्डा िशक्षा सिमितबाट िसफाररस भइ अएका तीन जना सूचीकृत िेखा पररक्षकहरु मध्येर्ाट 

िेखा परीक्षकको िनयिुि गने । 

(छ)  िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमितिाइ अर्श्यक िनदशेन िदने, र सचेत गराईने 

(ज)  िशक्षाको गणुस्तर कायम राख्ने सूचक िर्कास गने र प्रगित मूल्याङ्कन गने, 

(झ)  िर्द्याियहरूको सामािजक परीक्षण गने गराईने, 

(ञ)  सामदुाियक िर्द्याियका िशक्षक तथा कमयचारी व्यर्स्थापन गने, 

(ट)  िर्द्याियको सपुरीरे्क्षण तथा ऄनगुमन गने/गराईने, 

(ठ)  शैिक्षक गठुीसगँ गने सम्झौताका शतयहरू िनधायरण गने, 

(ड)  शैिक्षक संस्थासगँ अबद्ध िशक्षक कमयचारीहरूिाइ अर्श्यक प्रोत्साहन, दण्ड, सजायसम्बन्द्धी 

कायय गने गराईने, 

(ढ)  ऄस्थायी करार िशक्षकहरूको छनौटको िािग िर्शेषज्ञहरूको छनौट गररे सूची प्रकाशन गने, 

(ण)  नगरपाििकािभत्र स्थापना भएका पसु्तकािय, र्ाचनािय र िसकाआ केन्द्द्रको संर्धयन, संरक्षण 

तथा ऄनमुित प्रदान गने, 

(त)  नगर के्षत्रिभत्र ऄनमुित प्राप्त गरी सचंािन भएका शैिक्षक परामशय केन्द्द्र, िर्िभन्द्न प्रकारका कोिचङ 

सेन्द्टर अिदको ऄनगुमन तथा िनरीक्षण,िनयमन गने । ऄनमुित माग भएमा तोिकएको पूर्ायधार 

पगेुका संस्थाहरूिाइ ऄनमुित प्रदान गने, 

(थ)  प्रािर्िधक िशक्षा तथा व्यर्साियक ताििमको योजना तजुयमा, संचािन, ऄनमुती, ऄनगुमन, 

म्ूल्याङ्कन र िनयमन सम्बन्द्धी कायय गने गराईने, 

(द)  िशक्षण िसकाइ, िशक्षक र कमयचारीको ताििम तथा क्षमता िर्कास सम्बन्द्धी कायय गने गराईने, 

(ध)  र्डा िशक्षा सिमितबाट िसफाररस सिहत अएका िर्द्याियको शैिक्षक गणुस्तर एरं् भौितक पूर्ायधार 

िर्कासको गरुुयोजना स्र्ीकृत गरी िाग ुगराआनेछ । 

(न)  िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमितिाइ ताििमको व्यर्स्था गनय सक्नेछ । 

(प)  तोिकए र्मोिजमका ऄन्द्य काययहरू गने । 

११.  नगर काययपाििकाको काम, कतयव्य र ऄिधकारः– 

नगर काययपाििकाको काम, कतयव्य र ऄिधकार तोिकए बमोिजम हुनेछ । 
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१२.  प्रमखु प्रशासकीय ऄिधकृतको काम, कतयव्य र ऄिधकारः– 

प्रमखु प्रशासकीय ऄिधकृतको काम, कतयव्य र ऄिधकार तोिकए बमोिजम हुनेछ । 

१३.  नगर िशक्षा ऄिधकृतः– नगर िशक्षा ऄिधकृतको काम, कतयव्य र ऄिधकार तोिकए र्मोिजम हुनेछ । 

१४.  नगर िशक्षा ऄनगुमन सिमितः– 

(१) िर्द्यािय िशक्षाको समग्र पक्षको ऄनगुमन गनय दहेाय र्मोिजम िशक्षा ऄनगुमन सिमित गठन हुनेछ । 

(क)  नगरपाििकाको ईपप्रमखु – ऄध्यक्ष 

(ख)  नगर काययपाििकाको सामािजक िर्भाग सिमितका संयोजक सदस्य 

(ग)  नगर सभाका सदस्यहरूमध्येबाट नगर काययपाििकािे तोकेको एकजना मिहिा सिहत 

दइुजना –सदस्य 

(घ)  संस्थागत िर्द्याियका िशक्षक प्रितिनिधमध्येबाट नगर िशक्षा सिमितिे तोकेका एकजना –

सदस्य 

(ङ)  नगर िभत्रका िशक्षक महासंघको प्रमखु र्ा प्रितिनिध –सदस्य 

(च)  नगरपाििकाको अन्द्तररक िेखा पररक्षण शाखाको शाखा प्रमखु –सदस्य 

(छ)  ऄिभभार्क संघको प्रितिनधी एक जना –सदस्य 

(ज)  िर्द्यािय िनररक्षण गनय तोिकएको व्यिि – सदस्य सिचब 

(२)  िशक्षा ऄनगुमन सिमितको काम, कतयव्य र ऄिधकारः– िशक्षा ऄनगुमन सिमितको काम, कतयव्य र 

ऄिधकार तोिकए बमोिजम हुनेछ । 

१५.  सामदुाियक िसकाइ केन्द्द्रः– नगरपाििकािे समदुायमा साक्षरता, सीप िर्कास र िनरन्द्तर िसकाआ 

समेतको काम गनय तोिकए बमोिजम सामदुाियक िसकाआ केन्द्द्र सञ्चािन गनय सक्नेछ । 

१६.  ऄध्यापन ऄनमुितपत्रः– िर्द्याियमा िनयिु हुन तोिकए र्मोिजमको ऄध्यापन ऄनमुितपत्र ििएका व्यिि 

मात्र िशक्षक पदमा ईम्मेदर्ार हुन योग्य हुनेछन् । 

१७.  ऄनदुानको व्यर्स्थाः– 

(क)  यो ऐन प्रारम्भ हुदँाका बखत िददँै अएको ऄनदुान रकममा कटौती नहुने गरी तोिकएको सतु्रको 

अधारमा ईप–महानगरपाििकािे सामदुाियक िर्द्याियिाइ ऄनदुान िदनेछ । तर कुनै 

िर्द्याियिे तोिकएको शैिक्षकस्तर कायम गनय नसकेमा त्यस्ता िर्द्याियिाइ िदआँद ै अएको 

ऄनदुान रकममा तोिकए बमोिजम कटौती गनय सिकनेछ । 

(ख)  नगरपाििकािे सामदुाियक िर्द्याियहरूिाइ तोिकए बमोिजम शतय पूरा गरमेा थप ऄनदुान 

ईपिब्ध गराईन सक्नेछ । 

१८.  छात्रर्िृत्तको व्यर्स्थाः– नगरपाििकािे िर्द्याियमा भनाय हुने िर्द्याथीिाइ तोिकए बमोिजम छात्रर्िृत्तको 

व्यर्स्था गनय सक्नेछ । 

१९.  प्रारिम्भक बाि िशक्षासम्बन्द्धी व्यर्स्थाः– प्रारिम्भक बाि िशक्षाको सञ्चािन तथा व्यर्स्थापनसम्बन्द्धी 

व्यर्स्था तोिकए बमोिजम हुनेछ । 

२०.  प्रारिम्भक बाि िर्कास केन्द्द्रिाइ ऄनदुानः– नगरपाििकािे प्रारिम्भक बाि िर्कास केन्द्द्रिाइ तोिकए 

बमोिजमको अधारमा ऄनदुान रकम िदन सक्नेछ । 

२१.  िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमितः– 
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(१)  सामदुाियक िर्द्याियको सञ्चािन, रखेदखे, व्यर्स्थापन र ऄनगुमन गनयको िािग प्रत्येक 

िर्द्याियमा दहेायका सदस्यहरू रहेको एक िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमित रहनेछः– 

(क)  सिमितका सदस्यहरुिे अफूहरूमध्येर्ाट छानेको एक जना पदािधकारी –ऄध्यक्ष 

(ख)  ऄिभभार्किे अफूहरूमध्येबाट छानी पठाएका कम्तीमा दइुजना मिहिा र एक जना 

दिित सिहत चारजना –सदस्य 

(ग)  िर्द्यािय रहेको सम्बिन्द्धत र्डाको र्डा सिमितका सदस्यहरू मध्येबाट र्डा सिमितिे 

मनोनयन गरकेो एकजना –सदस्य 

(घ)  िर्द्याियका संस्थापक, स्थानीय बिुद्धिजर्ी, िशक्षापे्रमी, िर्द्याियिाइ िनरन्द्तर ईल्िेख्य 

सहयोग गरकेा व्यििहरू मध्येबाट िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमितिे मनोिनत गरकेो 

एकजना मिहिा सिहत दइुजना –सदस्य 

(ङ)  िर्द्याियका िशक्षक÷कमयचारीिे अफूहरू मध्येबाट छानी पठाएको एकजना –सदस्य 

(च)  िर्द्याियको प्रधानाध्यापक –सदस्य सिचर् 

(२)  सम्बिन्द्धत र्डाका र्डा ऄध्यक्ष िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमितको संरक्षक रहनेछ । संरक्षकको 

काम कतयव्य र तोिकए बमोिजम हुनेछ । 

(३)  िर्द्यािय स्तरीय बािक्िर्िे मनोनयन गरकेा एक जना बािक्िर्का प्रितिनधी अमिन्द्त्रत 

सदस्यको रूपमा रहनेछन् । 

(४)  प्रािर्िधक र व्यार्सांियक िर्षयमा ऄध्ययन र्ा ताििम गराआने माध्यिमक िर्द्याियको िर्द्यािय 

व्यर्स्थापन सिमितमा ईप–महानगरपाििका के्षत्रिभत्रका सम्बिन्द्धत िर्षय तथा व्यर्सायसगँ 

नगरस्तरका ईद्योग तथा र्ािणज्य महासंघका दइु जना प्रितिनधी सदस्य रहनेछ । 

(५)  िर्शेष िशक्षा सञ्चािन गने िर्द्याियको व्यर्स्थापन सिमितमा कम्तीमा पचास प्रितशत 

सदस्यहरू ऄपाङ्गता भएका व्यििको ऄिभभार्कहरू सदस्य रहनेछन् । 

(६)  व्यर्स्थापन सिमितको म्याद सिकनभुन्द्दा किम्तमा एक मिहना ऄगारै् नया ँव्यर्स्थापन सिमितको 

गठन बहािर्ािा व्यर्स्थापन सिमितिे गरी पदभार हस्तान्द्तरण गनुय पनेछ । यसो हुन नसकेमा र्ा 

व्यर्स्थापन सिमित गठन िर्र्ािदत भएमा तोिकए बमोिजम व्यर्स्थापन सिमितको गठन नगर 

िशक्षा सिमितिे गनेछ । 

(७)  व्यर्स्थापन सिमित गठनसम्बन्द्धी ऄन्द्य व्यर्स्था तोिकए बमोिजम हुनेछ । 

(२)  प्रत्येक सामदुाियक िर्द्याियमा एक िशक्षक ऄिर्भार्क संघको व्यर्स्था तोिकए बमोिजम हुनेछ । 

(८) (१) संस्थागत िर्द्याियको सञ्चािन, रखेदखे र व्यर्स्थापन गनयका िािग प्रत्येक िर्द्याियमा 

दहेायका सदस्यहरू रहेको एक िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमित रहनेछः– 

(क)  िर्द्याियको संस्थापक र्ा िगानीकतायहरू मध्येबाट सम्बिन्द्धत िर्द्याियको िसफाररसमा 

नगर प्रमखुर्ाट मनोिनत भएका एक जना –ऄध्यक्ष 

(ख)  िर्द्याियको संस्थापक र्ा िगानीकतायहरू मध्येबाट सिमितिे मनोिनत गरकेा एक जना 

मिहिा –सदस्य 

(ग)  िर्द्यािय रहेको सम्बिन्द्धत र्डाका र्डा सिमितका सदस्यहरू मध्येबाट र्डा सिमितिे 

मनोनयन गरकेो एकजना –सदस्य 
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(घ)  स्थानीय िशक्षा पे्रमी र्ा समाजसरे्ीहरू िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमितिे मनोिनत गरकेो 

एकजना मिहिा सिहत दइु जना –सदस्य 

(ङ)  ऄिभभार्कहरू मध्येबाट िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमितिे मनोिनत गरकेो एकजना –

सदस्य 

(च)  िनरीक्षक र्ा िनरीक्षकको काम गनय तोिकएको व्यिि –सदस्य 

(छ)  सम्बिन्द्धत िर्द्याियको िशक्षकहरूिे अफूहरू मध्येबाट छानी पठाएको एकजना 

प्रितिनिध –सदस्य 

(ज)  िर्द्याियको प्रधानाध्यापक र्ा िर्द्यािय प्रर्न्द्ध िनदशेक –सदस्य–सिचर् 

(२)  सम्बिन्द्धत र्डाका र्डा ऄध्यक्षिाइ िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमितको बैठकमा ऄिनर्ायय 

अमिन्द्त्रत गनुयपनेछ । 

(९)  यस दफा बमोिजम छािनएका र्ा मनोिनत ऄध्यक्ष र्ा सदस्यको पदार्िध तीन र्षयको हुनेछ । 

(१०)  सामदुाियक िर्द्याियको िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमितको काम, कतयव्य र ऄिधकारः– 

सामदुाियक िर्द्याियको िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमितको काम, कतयव्य र ऄिधकार दहेाय 

बमोिजम हुनेछः– 

(क)  िर्द्यािय सञ्चािनको िािग प्राप्त साधन र स्रोतको पररचािन गने, 

(ख)  िर्द्याियको चि, ऄचि सम्पित्तको िगत राख्ने, राख्न िगाईने र सरुक्षा गने, 

(ग)  िर्द्याियको शैिक्षक, भौितक तथा अिथयक तथ्याङ्क र िर्र्रण ऄद्यार्िधक गराइ राख्ने, 

(घ)  िर्द्याियको र्ािषयक बजेट स्र्ीकृत गने र त्यसको जानकारी नगरपाििकािाइ िदने, 

(ङ)  िर्द्याियमा स्र्च्छ शैिक्षक र्ातार्रण कायम राख्न धािमयक र्ा साम्प्रदाियक भार्नाको 

अधारमा िर्द्याियको र्ातार्रण धिमल्याईन निदने, 

(च)  िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमितको सिचर्ािय व्यर्िस्थत गने, गराईने, 

(छ)  िर्द्याियमा अर्श्यक पने ऄध्यापन ऄनमुितपत्र ििइ प्रचिित काननु बमोिजम िशक्षक 

सेर्ा अयोगर्ाट िसफाररस भएका िशक्षक काममा िगाईने, 

(ज)  नगरपाििकार्ाट खिटएका िशक्षक तथा कमयचारीिाइ हािजर गराइ काममा िगाईने, 

(झ)  रिजष्टडय िेखापरीक्षकबाट िर्द्याियको र्ािषयक िेखापरीक्षण गराईने, 

(ञ)  िेखापरीक्षकको प्रितरे्दन ऄनसुार तत्काि अर्श्यक कारबाही गने र त्यसको प्रितरे्दन 

नगर िशक्षा सिमितमा पेश गने, 

(ट)  तोिकए बमोिजम िर्द्यािय सञ्चािन गने र पठनपाठन गने, गराईने, 

(ठ)  नगर िशक्षा सिमितिे िदएको िनदशेनहरूको पािना गने, 

(ड)  िर्द्याियको अन्द्तररक श्रोतबाट खचय व्यहोने गरी िनयिुी र्ा बढुर्ा गरकेा िशक्षकको िािग 

सेर्ा, शतय र सिुबधा तोक्ने । 

(ढ)  िर्द्याियिे गरकेा र्ािषयक िक्रयाकिापको सामािजक परीक्षण गराईने । 

(ण)  िर्द्याियको शैिक्षक गणुस्तर एरं् भौितक पूर्ायधार िर्कासका िािग गरुुयोजना बनाइ पेश 

गने । 

(त)  ऄितररि शैिक्षक िक्रयाकिापको सञ्चािन तथा व्यर्स्थापन गने गराईने । 
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(११)  संस्थागत िर्द्याियको िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमितको काम, कतयव्य र ऄिधकार दहेाय बमोिजम 

हुनेछः– 

(क)  िर्द्यािय सञ्चािनको िािग प्राप्त साधन र स्रोतको पररचािन गने, 

(ख)  िर्द्याियको िािग अर्श्यक भौितक साधनको व्यर्स्था गने, 

(ग)  िर्द्याियको चि, ऄचि सम्पित्तको सरुक्षा र संरक्षण गने, 

(घ)  िर्द्याियमा स्र्च्छ शैिक्षक र्ातार्रण कायम राख्ने, 

(ङ)  िर्द्याियिे नेपाि सरकार, नगरपाििकािे तोके बमोिजमको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक 

ऄिनर्ायय रूपमा िागू गने, पाठ्यक्रमिाइ सहयोग पगु्ने खािका स्र्ीकृत सन्द्दभय स्रोत 

सामग्री प्रयोग गने, 

(च)  तोिकए बमोिजम िर्द्यािय सञ्चािन र पठनपाठन गने, गराईने, 

(छ)  ऄध्यापन ऄनमुितपत्र ििइ प्रचिित काननु बमोिजम िशक्षक पदको िािग ईम्मेदर्ार हुन 

योग्यता पूरा गरकेा व्यिििाइ िशक्षक पदमा िनयिुि गने, 

(ज)  नेपाि सरकारिे तोकेको न्द्यूनतम तिब स्केिमा नघटाइ िशक्षकिाइ तिब िदने, 

(झ)  अचारसंिहता िर्पररत कायय गने िशक्षक÷कमयचारीिाइ कारबाही गने, 

(ञ)  िशक्षा ऐन तथा िनयमार्िी तथा ऄन्द्य कानूनमा ईल्िेिखत व्यर्स्थाका ऄितररि 

नगरपाििकार्ाट जारी िशक्षा के्षत्रसगँ सम्बिन्द्धत सरै् िनयम, नीित तथा िनदशेनहरूको 

पािना गने, 

(ट)  शैिक्षक गठुी ऄन्द्तगयत सञ्चािन भएका िर्द्याियको सञ्चािन, रखेदखे र 

व्यर्स्थापनसम्बन्द्धी व्यर्स्था तोिकए बमोिजम हुनेछ । 

(ठ)  ऄितररि शैिक्षक िक्रयाकिापको सञ्चािन तथा व्यर्स्थापन गने गराईने । 

(१२)  िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमितको ऄन्द्य काम, कतयव्य, ऄिधकार र बैठकसम्बन्द्धी काययिर्िध तोिकए 

बमोिजम हुनेछ । 

(१३)  सहकारी िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमितको गठन, काम कतव्र्य ऄिधकार तोिकए बमोिजम हुनेछ । 

२२.  िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमित िर्घटन गनय सिकनेः– 

(क)  कुनै िर्द्याियको व्यर्स्थापन सिमितिे तोिकएको िजम्मेर्ारी पूरा गनय नसकेको िनष्कषय सिहत 

र्डा िशक्षा सिमित र्ा िशक्षा ऄनगुमन सिमित माफय त् नगर िशक्षा सिमितमा पेश भएमा नगर िशक्षा 

सिमितिे ईि प्रितरे्दन ईपर छानिर्न गनेछ । नगर िशक्षा सिमितको छानिर्निे समेत तािकएको 

िजम्मेर्ारी परुा गनय नसकेको िनष्कषय िनकािेमा नगर िशक्षा सिमितिे नगर काययपाििका समक्ष 

ईि िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमित िर्घटन गनय िसफाररस गनेछ । नगरपाििकािे त्यस्तो 

िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमित तोिकएको प्रकृया प¥ुयाइ िर्घटन गनय सक्नेछ । तर त्यसरी िर्घटन 

गनुय ऄिघ िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमितिाइ अफ्नो सफाआ पेश गने मनािसब मौका िदन ुपनेछ । 

(ख)  ईपदफा (क) बमोिजम िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमित िर्घटन भएपिछ ऄको िर्द्यािय व्यर्स्थापन 

सिमित गठन नभएसम्म र्ा ऄन्द्य कुनै कारणिे िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमित गठन नभएसम्म 

िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमितको काम गनय नगर िशक्षा सिमितिे एक ऄस्थायी िर्द्यािय 

व्यर्स्थापन सिमित गठन गनय सक्नेछ । 

२३.  िर्द्याियको िर्िनयमार्िी 
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(क)  यो ऐन र प्रचिित कानूनको ऄधीनमा रही प्रत्येक िर्द्याियिे िर्द्याियको िक्ष्य, मूल्य मान्द्यता, 

सञ्चािन प्रकृया िगायतका ऄन्द्य सान्द्दिभयक िर्षय र्स्त ुसमारे्श गररएको संस्थागत िर्द्याियिे 

िर्धान र सामदुाियक िर्द्याियिे िर्िनयमार्िी बनाइ िागू गनुय पनेछ । 

(ख)  ऄिभभार्क सभािे िर्धान/िर्िनयमार्िी अर्श्यकता ऄनसुार संसोधन गनय सक्नेछ तर 

संस्थागत िर्द्याियको हकमा िशक्षा ऐन, कम्पनी ऐन तथा गठुीसगँ नबािझने गरी संचािक, 

िगानीकतायहरुको सभािे िर्धान संसोधन गनय सक्नेछ । 

(ग)  िर्धान/िर्िनयमार्िी ऄनसुार िर्द्यािय सञ्चािन गनुय  व्यर्स्थापन िमित, प्रधानाध्यापक/ 

प्रर्न्द्धक िगायत ऄन्द्य सबैको कतयव्य हुनेछ । 

(घ)  ऄध्यार्िधक िर्धान/िर्िनयमार्िीको प्रमािणत प्रितिििप पाररत भएको िमितबाट १५ िदनिभत्र 

व्यर्स्थापन सिमितिे नगरपाििकाको कायायियमा पेश गनुय पनेछ । 

(ङ)  िर्द्याियको िर्धान/िर्िनयमार्िी सार्यजिनक दस्तारे्ज हुनेछ र सो दस्तारे्ज सबैिे हेनय पाईन ु

पनेछ । 

२४.  र्डा िशक्षा सिमितः– 

(१)  नगरका र्डािभत्रका िर्द्याियहरुको रखेदखे, संरक्षण, संर्द्र्धन, िनयमन गनय र्डास्तरमा दहेाय 

बमोिजमको र्डा िशक्षा सिमित गठन हुनेछ । 

(क)  ईप–महानगरपाििकाका सम्र्िन्द्धत र्डाका र्डा ऄध्यक्ष –ऄध्यक्ष 

(ख)  र्डा सिमितका सदस्यहरूमध्ये र्डा सिमितिे तोकेको एक जना मिहिा सदस्य –सदस्य 

(ग)  सामदुाियक र संस्थागत िर्द्याियको िशक्षकहरूमध्येबाट एक जना मिहिा सिहत र्डा 

सिमितर्ाट छनौट भएका दइु जना –सदस्य 

(घ)  सामदुाियक र संस्थागत िर्द्यािय दरैु्र्ाट प्रितिनिधत्र् हुने गरी िर्द्यािय व्यर्स्थापन 

सिमितका ऄध्यक्षहरू मध्ये र्डा सिमितिे तोकेको दइु जना –सदस्य 

(ङ)  र्डा सिचर् –सदस्य सिचर् 

(२)  र्डा िशक्षा सिमितको काम कतयव्य र ऄिधकार तोिकए र्मोिजम हुनेछ । 

२५.  नगरपाििका िशक्षा िर्कास कोषः– 

(१)  सामदुाियक िर्द्याियको भौितक पूर्ायधार िर्कासमा सहयोग प¥ुयाईन तथा त्यस्ता िर्द्याियमा 

शैिक्षकगणुस्तर ऄिभर्िृद्ध गनयको िािग नगरस्तरमा एक नगर िशक्षा िर्कास कोष रहनेछ । 

(२)  ईपदफा (१) बमोिजमको कोषमा दहेायका रकमहरू रहनेछन्ः– 

(क) नेपाि सरकारबाट प्राप्त ऄनदुान रकम, 

(ख)  प्रदशे सरकारबाट प्राप्त ऄनदुान रकम, 

(ग)  नगरपाििकाबाट प्राप्त ऄनदुान रकम, 

(घ)  नगरपाििकामा स्थािपत शैिक्षक िर्कास कोषको रकम, 

(ङ)  संस्थागत िर्द्याियबाट प्राप्त िर्द्याियको र्ािषयक कूि अम्दानीमध्ये तोिकए बमोिजमको 

रकम, 

(च)  दान, दातव्य, परुस्कार र चन्द्दाबाट प्राप्त रकम, 

(छ)  सरकारी तथा गैरसरकारी संघ ससं्थाबाट प्राप्त रकम, 

(ज)  दात ृिनकायबाट प्राप्त रकम 
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(झ)  ऄन्द्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

२६.  कोष सञ्चािक सिमितः– 

(क)  कोष सञ्चािक सिमित तोिकए बमोिजम हुनेछ । 

(ख)  ईपदफा (क) बमोिजमको कोष सञ्चािक सिमितको काम, कतयव्य र ऄिधकार तथा बैठक 

सम्बन्द्धी काययिर्िध तोिकए बमोिजम हुनेछ । 

(ग)  कोषको सञ्चािन प्रचिित काननु बमोिजम हुनेछ । 

२७.  िर्द्यािय कोषः 

(१)  प्रत्येक िर्द्याियमा एईटा िर्द्यािय कोष हुनेछ, जसमा दहेाय बमोिजमका स्रोतर्ाट प्राप्त रकम सो 

कोषमा दािखिा हुनेछः– 

(क)  नेपाि सरकार, प्रादिेशक सरकार र ईप–महानगरपाििकाबाट प्राप्त ऄनदुान, 

(ख)  ईप–महानगरपाििकका िशक्षा कोषबाट प्राप्त ऄनदुान, 

(ग)  शलु्क तथा सहयोगबाट प्राप्त रकम, 

(घ)  चन्द्दा र्ा दान दातव्यबाट प्राप्त रकम र 

(ङ)  ऄन्द्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(२)  ईपदफा (१) बमोिजमको कोषको सञ्चािन र िेखापरीक्षण तथा सामािजक िेखापरीक्षण तोिकए 

बमोिजम हुनेछ । 

२८.  नगरपाििकािे िनदशेन िदन सक्नेः– 

(क)  नगरपाििकािे िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमितिाइ तोिकएको के्षत्रसगँ सम्बिन्द्धत अर्श्यक 

िनदशेनहरू िदन सक्नेछ । 

(ख)  ईपदफा (क) बमोिजम िदआएको िनदशेनको पािना गनुय  िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमितको कतयव्य 

हुनेछ । 

२९.  नगर काययपाििकािे िर्द्यािय सानय, गाभ्न, नाम पररर्तयन गनय र्ा बन्द्द गनय सक्नेः– 

नगर काययपाििकािे स्र्ीकृत मापदण्डको अधारमा हाि सञ्चािन रहेका कुनै िर्द्याियिाइ िर्द्याथी 

संख्या, सेर्ा के्षत्रको जनसंख्या, संर्िन्द्धत िर्द्याियहरुको सहमित र स्र्ीकृितको अधारमा एक 

स्थानबाट ऄको स्थानमा सानय र्ा दइु र्ा दइुभन्द्दा बढी िर्द्याियिाइ गाभी एईटा िर्द्यािय कायम गनय, 

र्ा कुनै िर्द्याियको कुनै तह हटाईन र्ा कुनै कक्षाको संचािन ऄनमुित रद्ध गनय र्ा िर्द्याियको नाम 

पररर्तयन गनय र्ा िर्द्यािय बन्द्द गनय र्ा तोिकएको ठाई ँर्ा के्षत्रमा िर्द्यािय खोल्न र्ा िर्द्याियमा कक्षा 

थप गरी सञ्चािन गनय ऄनमुित र्ा स्र्ीकृित प्रदान गनय सक्नेछ । 

३०.  िर्द्याियको सम्पित्तः– 

(क)  सामदुाियक िर्द्याियको हकभोगमा रहेको सम्पित्त सार्यजिनक सम्पित्त मािननेछ । यस ऐन 

बमोिजम ऄनमुित र्ा स्र्ीकृित रद्द गररएको र्ा कुनै िर्द्याियमा गािभएको सामदुाियक िर्द्याियको 

सम्पित्त नगर िशक्षा सिमितको िनणययऄनसुार व्यर्स्थापन हुनेछ । 

(ख)  शैिक्षक गठुी ऄन्द्तगयत सञ्चािित संस्थागत िर्द्याियको सम्पित्त सोही िर्द्याियको नाममा रहने 

छ । कुनै िर्द्यािय सार्यजिनक शैिक्षक गठुीको रूपमा सञ्चािन गररएकोमा त्यस्तो िर्द्याियको 

सम्पित्त सार्यजिनक सम्पित्त मािननेछ र त्यस्तो सम्पित्तको स्र्रूप पररर्तयन गनय पाआने छैन । 

(ग)  कम्पनी ऄन्द्तगयत सञ्चािित संस्थागत िर्द्याियको सम्पित्त सोही कम्पनीको नाममा रहनेछ । 
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(घ)  संस्थागत िर्द्याियिे कुनै व्यिि र्ा संघ संस्थासगँ दान दातव्यको रूपमा कुनै िकिसमको चि, 

ऄचि सम्पित्त प्राप्त गनुय ऄिघ नगरपाििको ऄनमुित ििन ु पनेछ । तर िर्दशेी व्यिि र्ा सघं 

संस्थाबाट त्यसरी चि, ऄचि सम्पित्त प्राप्त गनुय ऄिघ नगरपाििका माफय त नेपाि सरकारको पूर्य 

स्र्ीकृित ििन ुपनेछ । 

(ङ) नेपाि सरकारको र्ा नगरपाििकाको स्र्ीकृितमा प्राप्त गरकेो सम्पित्त नेपाि 

सरकारको/नगरपाििकाको स्र्ीकृित बेगर बेचिबखन गनय पाआने छैन । 

३१.  िर्द्याियिाइ छुट र सिुर्धाः– 

(क)  प्रचिित काननुमा जनुसकैु कुरा िेिखएको भएतापिन सामदुाियक िर्द्यािय र सहकारी तथा 

शैिक्षक गठुीको रूपमा सञ्चािित संस्थागत िर्द्याियको नाममा जनुसकैु ििखत पाररत गदाय 

रिजष्िेशन दस्तरु िाग्ने छैन । 

(ख)  ईपदफा (क) मा िेिखएदिेख बाहेक ऄन्द्य िर्द्याियको नाममा कुनै ििखत पाररत गदाय  नेपाि 

सरकारिे/नगरपाििकािे तोिकएको अधारमा रिजष्िेशन दस्तरु छुट िदन सक्नेछ । 

(ग)  सामदुाियक िर्द्याियमा ऄध्ययनरत िर्द्याथीहरुको शैिक्षक ईपिब्धी स्तर बिृद्ध गनय र िर्द्यािय 

स्रोतबाट तिर्, भत्ता खाने गरी िनयिुि गररएका िशक्षक÷कमयचारीको पाररश्रिमकको खचय जटुाईने 

गरी िर्द्याियिे अफ्नो स्रोतमा िनमाणय गरकेा अयअजयन हुने सम्पित्तहरु जस्तै माछापोखरी, 

सटरहरु अदीको िर्िर्ध कर र िर्द्याियको जग्गा मािपोत (ितरो दस्तरु छुट हुनेछ । तर यस्ता 

कायय गदाय  नगरपाििकाबाट स्र्ीकृती ििनपुनेछ । 

(घ)  सामदुाियक िर्द्याियहरुिे भर्न िनमाणय गदाय  ऄिनर्ायय रुपमा नगरपाििकाबाट नक्सा पास गरी 

भर्न िनमायण ऄनमुती प्राप्त गनुय पनेछ यसरी नक्सा पास गदाय  िाग्ने नक्सापास दस्तरु छुट हुनेछ । 

(ङ)  सामदुाियक िर्द्यािय र शैिक्षक गठुीको रूपमा सञ्चािित संस्थागत िर्द्याियिाइ िदआने ऄन्द्य 

छुट र सिुर्धा तोिकए बमोिजम हुनेछ । 

(च)  संस्थागत िर्द्याियमा काययरत िशक्षक कमयचारीहरुको न्द्यूनतम सेर्ा सिुर्धा र शतयनामा तोिकए 

बमोिजम हुनेछ 

३२.  ऄनमुित र्ा स्र्ीकृित रद्द गनेः– कुनै संस्थागत िर्द्याियिे यो ऐन र्ा यस ऐन ऄन्द्तगयत बनेको िनयम 

िर्परीत ऄन्द्य कुनै काम गरमेा तोिकएको ऄिधकारीिे तोिकएको प्रिक्रया पूरा गरी त्यस्तो िर्द्याियिाइ 

प्रदान गररएको ऄनमुित र्ा स्र्ीकृित रद्द गनेछ । तर त्यसरी ऄनमुित र्ा स्र्ीकृित रद्द गनुय ऄिघ सम्बिन्द्धत 

िर्द्याियिाइ अफ्नो सफाइ पेश गने मौकाबाट बिञ्चत गररने छैन । 

३३.  िर्द्याियको र्गीकरणः– िर्द्याियिाइ तोिकएको अधारमा र्गीकरण गररनेछ । 

३४.  िर्द्याियिाइ सरुिक्षत के्षत्रको रूपमा कायम गनुय पनेः– 

(१)  िर्द्याियमा स्र्तन्द्त्र र भयरिहत रूपमा ऄध्ययन, ऄध्यापन गने र्ातार्रण सजृना गनय तथा 

िर्द्याियिभत्र कुनै पिन िकिसमको ऄर्ािञ्छत िक्रयाकिाप हुन निदने गरी िर्द्याियिाइ सरुिक्षत 

के्षत्र कायम गनुय पनेछ । 

(२)  ईपदफा (१) र्मोिजम सरुिक्षत के्षत्र कायम गदाय  िर्द्याियिे पािना गनुय  पने शतय तथा मापदण्ड 

तोिकए र्मोिजम हुनेछ । 

३५.  शलु्कसम्बन्द्धी व्यर्स्थाः– 
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(क)  नेपाि सरकारिे िनःशलु्क िशक्षा घोषणा गरकेो िर्द्यािय िशक्षाका िािग सामदुाियक िर्द्याियिे 

िर्द्याथीको नाममा कुनै िकिसमको शलु्क ििन पाईने छैन । 

(ख)  ईपदफा (क) मा जनुसकैु कुरा िेिखएको भएतापिन कुनै ऄिभभार्किे दान, ईपहार, चन्द्दा र्ा 

सहयोग सामदुाियक िर्द्याियिाइ िदन सक्नेछ । 

(ग)  सबै बािबाििकािाइ अधारभूत तहसम्मको िशक्षा ऄिनर्ायय र िनःशलु्क तथा माध्यिमक तहसम्म 

िनःशलु्क िशक्षा प्रदान गनयको िािग ईप–महानगरपाििकािे अर्श्यक स्रोतको व्यर्स्था गनेछ । 

(घ)  ईपदफा (क) बमोिजम िनःशलु्क िशक्षा घोषणा गरकेो िर्द्यािय बाहेकको ऄन्द्य िर्द्याियमा 

ऄध्ययन गने िर्द्याथीसगँ ििआने शलु्क तोिकएको अधारमा िनधायरण गररनेछ । 

(ङ)  िर्द्याियिे िर्द्याथीिाइ कुनै कक्षामा भनाय गदाय  एकपटक भनाय शलु्क ििआसकेपिछ पनुः सोही 

िर्द्याियको ऄको कक्षामा भनाय गनयको िािग कुनै िकिसमको शलु्क ििन पाईने छैन । 

(च)  िर्द्याियिे िर्द्याियको भौितक संरचना िनमायण गनयको िािग िर्द्याथीसगँ कुनै िकिसमको शलु्क 

ििन पाईने छैन । 

(छ)  संस्थागत िर्द्याियिे िर्द्याथीसगँ ििन पाईने शलु्क िनधायरण िबिध तोिकए बमोिजम हुनेछ । 

(ज)  सहकारी िर्द्याियिे िर्द्याथीसगँ ििन पाईने शलु्क िनधायरण िबिध तोिकए बमोिजम हुनेछ । 

(झ)  यस ऐन िर्परीत शलु्क ििने िर्द्याियिाइ ईि शलु्क िफताय गराइ नगर प्रमखुिे एक िाख 

रूपैयासँम्म जररर्ाना गनय सक्नेछ । 

३६.  िशक्षकको पेशागत महासंघसम्बन्द्धी व्यर्स्थाः सामदुाियक िर्द्याियका िशक्षकहरूको पेशागत हकिहतको 

सम्बन्द्धमा कायय गनय नगर के्षत्रिभत्र तोिकए बमोिजमको साझा संगठनको रुपमा एक िशक्षक महासंघ रहनेछ 

। 

३७.  िशक्षक तथा कमयचारीको पदीय अचारणसम्बन्द्धी व्यर्स्थाः 

(१)  िशक्षक र्ा कमयचारीिाइ दहेायको ऄर्स्थामा तोिकएको ऄर्स्था परुा गरर िनयिुि गने ऄिधकृतिे 

हटाईन सक्नेछ । 

(क)  तोिकए बमोिजमका पदीय दाियत्र् पूरा नगरमेा, 

(ख)  िर्ना सूचना िगातार पन्द्र िदनभन्द्दा बढी समय िर्द्याियमा ऄनपुिस्थत रहेमा, 

(ग)  िर्द्याियमा मादक÷मिदराजन्द्य पदाथय सेर्न गरी अएको प्रमािणत भएमा र्ा िर्द्याियिभत्र 

सूतीजन्द्य पदाथय सेर्न गरमेा, 

(घ)  नैितक पतन दिेखने कुनै फौजदारी ऄिभयोगमा ऄदाितबाट कसरुदार ठहररएमा, 

(ङ)  भ्रष्टचारजन्द्य ऄपराध गरकेो प्रमािणत भएमा । 

(च)  सामदुाियक िर्द्याियका िशक्षक र्ा कमयचारीिे कायायिय समयमा ऄन्द्यत्र ऄध्यापन र्ा 

काम गरमेा र्ा ऄन्द्य कुनै व्यार्साियक िक्रयाकिाप गरमेा, 

(छ)  िशक्षक र्ा कमयचारीहरूिे व्यर्साियक हक िहतका नाममा ऄमूक राजनैितक दिको मात्र 

िहत र्ा िर्रोधमा कायय गने संगठनका गितिर्िधमा कायायियको समयमा संिग्न भएमा । 

(२)  ईपदफा (१) र्मोिजम र्ा ऄन्द्य माध्यमिे कुनै िशक्षक र्ा कमयचारीिाइ पदबाट हटाईन ुपने पयायप्त 

प्रमाण प्राप्त भएमा तोिकएको ऄिधकारीिे िनजिाइ पदबाट हटाईन सक्नेछ । तर काययरत पदर्ाट 

हटाईन ुऄिघ मनािसर् मािफकको स्पिष्टकरणको मौका भने प्रदान गररने छ । 
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३८.  स्थायी अर्ासीय ऄनमुित ििन नहुनेः– सामदुाियक िर्द्याियमा काययरत िशक्षक र्ा कमयचारीहरूिे कुनै 

पिन दशेको स्थायी अर्ासीय ऄनमुित ििन र्ा त्यस्तो ऄनमुित प्राप्त गनयको िािग अरे्दन िदन हुदँनै । 

स्थायी अर्ासीय ऄनमुित ििएका तथा ििन अरे्दन िदने िशक्षक र्ा कमयचारीहरूिाइ िदआने दण्ड तथा 

सजाय तोिकए बमोिजम हुनेछ । 

३९.  शैिक्षक योग्यताः– िर्द्याियको िशक्षकको िािग चािहने न्द्यूनतम शैिक्षक योग्यता तोिकए बमोिजम हुनेछ । 

४०.  िशक्षक िर्द्याथीको ऄनपुातः–ईप–महानगरपाििकािे प्रत्येक िर्द्याियमा िनयिमत ऄध्ययन गने िर्द्याथी 

संख्या र िर्षयका अधारमा तोिकए बमोिजम िर्द्याथी तथा िशक्षकको ऄनपुात कायम हुनेछ । 

४१.  िशक्षकिाइ ऄन्द्य काममा िगाईन नहुनेः– 

(क)  सामदुाियक िर्द्याियको िशक्षकिाइ िशक्षा प्रदान गने र्ा िर्द्यािय प्रशासन सम्बन्द्धी काममा 

बाहेक ऄन्द्य काममा िगाईन हुदँनै । 

(ख)  ईपदफा (क) मा जनुसकैु कुरा िेिखएको भए तापिन िर्द्याियको पठन पाठनमा बाधा नपने गरी 

रािष्िय जनगणना, िनर्ायचनसम्बन्द्धी काम, दरै्ी प्रकोप ईद्धार र्ा नेपाि सरकार र ईप–

महानगरपाििकािे तोकेको ऄन्द्य कुनै काममा खटाईन सिकनेछ । 

४२.  िनिम्बन तथा पनुः बहािी हुन सक्ने:– 

(क)  दफा ३७ मा ईल्िेख भएका कुनै पिन कसरुमा सम्बिन्द्धत ऄदाितमा ऄिभयोग पत्र दायर भएमा 

स्र्तः िनिम्बन भएको मािननेछ । 

(ख)  दफा ३७ मा ईल्िेख भएका कुनै र्ा केही अरोपमा सजाय भइ नोकरीबाट हटाआएको र्ा बखायस्त 

भएको िशक्षक/कमयचारी ऄदाितको अदशे र्ा फैसिा बमोिजम मात्र नोकरीमा पनुः बहािी हुन 

सक्नेछ । 

(ग)  ईपदफा (ख) बमोिजम पनुः बहािी भएको िशक्षकिे नोकरीबाट हटेदिेख पनुःबहािी भएको 

िमितसम्मको पूरा तिब, भत्ता र तिब र्िृद्ध समेत पाईनेछ । 

४३.  िशक्षकको िनयिुि र सरूर्ाः– 

(क)  िर्द्याियमा ररि तथा राहत िशक्षक दरर्न्द्दीमा ऄस्थायी तथा करार िनयिुिको व्यर्स्था तोिकए 

र्मोिजम हुनेछ । स्थायी िशक्षकको िनयिुि तथा पदस्थापना सघंीय िशक्षक सरे्ा अयोग तथा 

प्रादिेशक िशक्षक सेर्ा अयोगिे तोके बमोिजम हुनेछ । 

(ख)  सरूर्ा हुन अरे्दन िदने दरर्न्द्दीमा काययरत िशक्षकिाइ नगरपाििका िभत्रका काययरत् 

िर्द्याियको व्यर्स्थापन सिमित र सरूर्ा हुने िर्द्याियको व्यर्स्थापन सिमितको िसफाररस र 

सम्बिन्द्धत र्डा िशक्षा सिमितको सहमितमा कक्षा सञ्चािनमा बाधा नपने गरी िर्षयगत दरर्न्द्दी 

समेतको अधारमा नगर िशक्षा सिमितिे तोिकए बमोिजमको प्रकृया ऄपनाइ ररि दरर्न्द्दीमा 

सरूर्ा गनय सक्नेछ । 

(ग)  ईपदफा (ख) मा जनुसकैु कुरा िेिखएको भएता पिन नगर िशक्षा सिमितिे अर्श्यक सम्झेमा 

नगरके्षत्र िभत्रका िर्द्याियका स्थायी िशक्षक तथा कमयचारीिाइ सरुर्ा गनय सक्नेछ । 

(घ)  सरूर्ा हुन अरे्दन िदने दरर्न्द्दीमा काययरत् िशक्षकिाइ नगरपाििकािभत्रका काययरत् िर्द्याियको 

व्यर्स्थापन सिमितको िसफाररस र सम्बिन्द्धत र्डा िशक्षा सिमितको सहमितमा कक्षा 

सञ्चािनमा बाधा नपने गरी नगरपाििकािे ऄको स्थानीय तहमा सरूर्ाको िािग सहमित िदन 

सक्नेछ । 
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(ङ)  राहत दरबन्द्दीमा काययरत िशक्षकको दोहोरो पारस्पररक सरुर्ाका िािग िनरे्दन पेश भएमा ऄन्द्तर 

स्थािनय िनकायमा सरुर्ाका िािग सहमित िदन र ऄन्द्य िनकायबाट सहमित प्राप्त भएमा सरुर्ा 

गनय सक्ने छ । 

४४.  दरर्न्द्दी िमिानः– तोिकएको मापदण्डको अधारमा बढी दरर्न्द्दी भएको िर्द्याियबाट कम दरबन्द्दी 

भएको िर्द्याियमा नगर िशक्षा सिमितिे तोिकएको प्रकृया पूरा गरी दरबन्द्दी िमिान गनय सक्नेछन् । 

४५.  संस्थागत िर्द्याियिे छात्रर्िृत्त ईपिब्ध गराईन ुपनेः– 

(क)  संस्थागत िर्द्याियिे िर्द्याियमा भनाय भएका कूि िर्द्याथी संख्याको कम्तीमा दश प्रितशतमा 

नघट्ने गरी तोिकए बमोिजम अिथयक रूपमा िर्पन्द्न, ऄपाङ्गता भएकाहरू, मिहिा, दिित, 

जनजाित िर्द्याथीिाइ छात्रर्िृत्त ईपिब्ध गराईन ुपनेछ । 

(ख)  ईपदफा (क) बमोिजम छात्रर्िृत्तको िािग िर्द्याथी छनौट गनय प्रत्येक िर्द्याियमा िर्द्याियको 

ऄध्यक्ष, िर्द्याियको प्रधानाध्यापक, िशक्षा हेने ऄिधकृत र्ा िनजको प्रितिनिध र िर्द्यािय 

व्यर्स्थापन सिमितमा रहेका ऄिभभार्कको प्रितिनिधत्र् रहेको एक छात्रर्िृत्त छनौट सिमित 

रहनेछ । 

(ग)  सिमितिे छनौटको िािग अधार, शतय र प्रिक्रया तयार गरी सो िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमितबाट 

स्र्ीकृत गराइ सार्यजिनक गरी छात्रर्िृत्त ईपिव्ध गराईन ुपनेछ । 

(घ)  सिमितिे छात्रर्िृत्तको िािग छनौटको नितजा अधार सिहत सार्यजिनक गनुय पनेछ । 

४६.  तिब भत्ता नपाईने र सेर्ा ऄर्िध गणना नहुनेः– दफा ४२ मा ईल्िेिखत ऄर्स्थामा र्ा िनयमानसुार 

िर्दा स्र्ीकृत गराइ बसेको ऄर्स्थामा बाहेक िर्द्याियमा ऄनपुिस्थत रहेका िशक्षकिे ऄनपुिस्थत 

ऄर्िधको तिब, भत्ता पाईने छैनन् र त्यस्तो ऄर्धी िनजको सेर्ामा समेत गणना हुने छैन । 

४७.  प्रधानाध्यापक तथा िशक्षक, कमयचारीसम्बन्द्धी व्यर्स्थाः 

(क)  सामदुाियक िर्द्याियमा एक प्रधानाध्यापक र नगरपाििकािे स्र्ीकृत गर ेबमोिजमको संख्यामा 

कमयचारीको दरबन्द्दी रहनेछ । 

(ख)  ईपदफा (क) बमोिजमका प्रधानाध्यापक तथा कमयचारी िनयिुि, सेर्ाको सतय र सिुर्धासम्बन्द्धी 

व्यर्स्था तोिकए बमोिजम हुनेछ । 

(ग) संस्थागत िर्द्याियमा काययरत िशक्षक कमयचारीहरुको न्द्यूनतम सेर्ा सूिर्धा र शतयनामा तोिकए 

बमोिजम हुनेछ । 

४८. बािबाििकािाइ िनष्काशन गनय, शारीररक र्ा मानिसक दवु्र्यर्हार गनय नहुनेः– 

(क)  सामान्द्यतया कुनै पिन बािबाििकािाइ िर्द्याियबाट िनष्काशन गनय पाइने छैन । 

(ख)  िर्द्याियमा ऄध्ययनरत बािबाििकािाइ शारीररक र्ा मानिसक यातना िदन र्ा दवु्र्यर्हार गनय 

पाआने छैन । 

४९.  शैिक्षक परामशय सेर्ा, िर्दशेी शैिक्षक काययक्रम र्ा िशक्षण कोसय सञ्चािनः– 

(क)  कसैिे पिन यस ऐन बमोिजम ऄनमुित नििइ शैिक्षक परामशय सेर्ा, िब्रज कोसय, भाषा िशक्षण कक्षा 

र्ा पूर्य तयारी कक्षा र्ा िर्दशेी मिुकुमा सञ्चािित कुनै शैिक्षक काययक्रम सञ्चािन गनय पाईने छैन 

। 



 

33 
 

(ख)  ईपदफा (क) बमोिजम शैिक्षक काययक्रम, ट्यूशन सेन्द्टर, शैिक्षक परामशय सरे्ा, िब्रज कोसय, भाषा 

िशक्षण कक्षा र्ा पूर्य तयारी कक्षा र्ा िर्दशेी मिुकुमा सञ्चािित कुनै शैिक्षक काययक्रम सञ्चािन 

गनय ऄनमुित ििने सम्बन्द्धी व्यर्स्था तोिकए बमोिजम हुनेछ । 

(ग)  माथी ईल्िेिखत शैिक्षक सघं ससं्थाहरुिे ऄनमुित ििइ सके पिछ प्रत्येक बषय िेखा परीक्षण, 

प्रगित प्रितरे्दन पेश गरी बषेिन निर्करण गनुय पने छ । 

५०.  प्रगित िर्र्रण बझुाईन ु पने:– िर्द्याियिे प्रत्येक बािषयक तथा चौमािशक रुपमा तोिकए बमोिजमका 

िर्र्रण सिहतको प्रगित िर्र्रण नगरपाििका कायायियमा बझुाईन ुपनेछ । 

५१.  िेखा र िेखापररक्षणः– िर्द्याियिे प्रचिित काननुको ऄिधनमा रिह िेखा राख्नपुनेछ । अन्द्तररक िेखा 

पररक्षण नगरपाििकाको अन्द्तररक िेखापररक्षण शाखाबाट हुनेछ भने ऄिन्द्तम िेखा पररक्षण तोिकए 

बमोिजम हुनेछ । 

५१.  परुस्कार तथा दण्ड सजायः– 

(क)  परुस्कारः 

(१)  नगरपाििकािे प्रत्येक र्षय नगरिभत्रका ईत्कृष्ट िर्द्यािय, िर्द्याथी, िशक्षक, कमयचारी र 

िमितिाइ सम्मान र परुस्कार िदन सक्नेछ । 

(ख)  दण्ड सजायः 

(१)  कसैिे िर्द्याियको सम्पित्त िहनािमना र्ा नोक्सान गरमेा त्यस्तो व्यिििाइ नगर प्रमखुिे 

िबगो ऄसूि गरी िर्गो बमोिजम जररर्ाना गनय सक्नेछ । 

(२)  कसैिे दहेायका कायय गरमेा, गनय िगाएमा र्ा सो कायय गनय सहयोग प¥ुयाएमा त्यस्तो 

व्यिििाइ कसरुको मात्रा हेरी रू. एकिाख रूपैया ँसम्म जररर्ाना र्ा ६ मिहना सम्म कैद 

र्ा दरैु् सजाय हुन सक्नेछ । 

(क)  प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरमेा, 

(ख)  ईत्तरपिुस्तका परीक्षण गदाय  िापरबाही र्ा गैर िजम्मेर्ारपूणय कायय गरमेा, 

(ग)  परीक्षा केन्द्द्रमा सम्बिन्द्धत पदािधकारीको स्र्ीकृित बेगर प्ररे्श गनय प्रयत्न गरमेा र्ा 

प्ररे्श गरमेा र्ा परीक्षा केन्द्द्र िनयन्द्त्रणमा ििइ ऄमयायिदत कायय गरमेा, 

(घ)  परीक्षाफि प्रकाशनमा ऄिनयिमतता गरमेा, 

(ङ)  ऄरूको तफय बाट परीक्षा िदएमा, 

(च)  परीक्षाको मयायदा भङ्ग हुने ऄन्द्य कुनै कायय गरमेा, 

(छ)  िर्द्याथी भनाय गदाय  दान, ईपहार र्ा कुनै रकम ििएमा, 

(ज)  ऄनमुित नििइ कुनै शैिक्षक काययक्रम, शैिक्षक परामशय सेर्ा, िब्रज कोसय, भाषा 

िशक्षण कक्षा तथा पूर्य तयारी कक्षा सञ्चािन गरमेा, 

(झ)  काननु िर्परीतको ऄन्द्य कायय गरमेा, 

(३)  काननु बमोिजमको कसरुको सम्बन्द्धमा िर्द्याियको कुनै िशक्षक र्ा कमयचारी ईपर मदु्दा 

हेने ऄिधकारी र्ा िजल्िा ऄदाितमा मदु्दा दायर भएमा त्यस्तो िशक्षक र्ा कमयचारी त्यसरी 

मदु्दा दायर भएको िमितदिेख मदु्दाको टुङ्गो निागेसम्म िनिम्बन हुनेछ । सो िशक्षक र्ा 

कमयचारी ऄदाितबाट कसरुदार ठहररएमा िनजिाइ यस ऐन बमोिजम िर्भागीय सजाय 

गररनेछ । 
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५२.  मदु्धा हेने ऄिधकारीः– यो ऐन र्ा यस ऐन ऄन्द्तरगत र्नेको िनयम बमोिजम सजाय गने ऄिधकार 

प्रमखुिाइ हुनेछ । 

५३.  पनुरारे्दनः– प्रमखुिे गरकेो सजायको अदशे ईपर सम्बिन्द्धत िजल्िा ऄदाितमा पनुरारे्दन िाग्नेछ । 

५४.  िनयम बनाईने ऄिधकारः– 

(क)  यस ऐनको ईद्देश्य कायायन्द्र्यन गनय नगरपाििकािे अर्श्यक िनयम बनाईन सक्नेछ । 

(ख)  यस ऐनको कायायन्द्र्यनको िािग नगर िशक्षा सिमितिे अर्श्यक िनदिेशका बनाइ िागू गनय 

सक्नेछ । 

५५.  संक्रमणकािीन व्यर्स्थाः– 

(क)  यस ऐनिे तोिकए र्मोिजम हुने भनी व्यर्स्था गरकेो काम िनयमार्िी नअईदँासम्म 

नगरकाययपाििकािे गनय सक्नेछ । 

(ख)  यो ऐन जारी भएपिछ िर्द्याियमा ररि रहेको दरबन्द्दीमा करार िशक्षकको िर्ज्ञापनको ऄनमुित 

तोिकए बमोिजम हुनेछ । 

५६.  बाधा ऄडकाई फुकाईने ऄिधकारः 

(क)  यस ऐनको ईद्देश्य कायायन्द्र्यन गनय कुनै बाधा–ऄड्काई परमेा नगरपाििकािे त्यस्तो बाधा 

ऄड्काई हटाईन अदशे जारी गनय सक्नेछ र त्यस्तो अदशे यसै ऐनमा पर ेसरह मािननेछ । 

(ख)  यो ऐन प्रारम्भ हुदा कायम रहेका र्ा ररि भएका िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमितिे यो ऐन जारी 

भएको ३ मिहना िभत्रमा यसै ऐन बमोिजम पनुय गठन र्ा नया सिमित गठन गनुयपनेछ यिद नगरमेा 

सिमित स्र्तः िनिस्क्रय भएको मािननेछ । 

५७.  बचाई ँर िागू नहुनेः 

(क)  यो ऐन र्ा यस ऐन ऄन्द्तगयत बनेका िनयममा िेिखए जित कुरामा सोही बमोिजम र निेिखएको 

कुरामा प्रचिित संिघय काननु बमोिजम हुनेछ । 

(ख)  यस ऐनमा िेिखएको कुनै कुरािे पिन िर्द्याियको सम्पित्त िहना–िमना गरकेो कसूरमा भ्रष्टाचार 

िनर्ारण ऐन, २०५९ ऄन्द्तगयत कारर्ाही चिाईन बाधा पने छैन । 

(ग)  संिर्धान, संघीय कानून र प्रदशे कानून सगँ बािँझएका यस ऐनका दफा तथा ईपदफाहरू 

र्ािँझएको हदसम्म स्र्तः िनस्कृय हुनेछ । 

(घ)  साझा ऄिधकारका सम्र्न्द्धमा संघीय िशक्षा ऐन, प्रादिेशक िशक्षा ऐनिे व्यर्स्था गर ेऄनसुार हुनेछ 

। 

(ङ)  यस ऄिघ काननु र्मोिजम िनयिु िशक्षक कमयचारीहरूिाइ नेपाि सरकारिे िदआद ै अएको 

सिुर्धामा कुनै िकिसमको कटौती गररने छैन । तर यो व्यर्स्थािे काननु र्मोिजम दण्ड, सजाय र 

कारर्ाही गनय र्ाधा पने छैन । 

अधारभूत क्षशिा परीिा व्यिस्थापन क्षनदेक्षशका, २०७६ 

यो िशक्षा सम्बन्द्धमा जारी भएको धनगढी ईप-महानगरपाििकाको दोस्रो शैिक्षक कानून हो । िर्.सं. २०७६ माघ 

१७ गते स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको यस िनदिेशकामा अधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा सम्बन्द्धमा 

िर्िभन्द्न व्यर्स्थाहरु ईल्िेख गररएका छन् । यस िनदिेशकाको आिेक्िोिनक कपी धनगढी ईप-

महानगरपाििकाको रे्भसाआट https://dhangadhimun.gov.np बाट प्राप्त गनय सिकन्द्छ । 

http://mosd.sudurpashchim.gov.np/ne/node/362
https://dhangadhimun.gov.np/
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यस िनदिेशकाको प्रकाशन पश्चात नेपाि सरकार (कायय िर्भाजन) िनयमार्िी, २०७४ को ऄनसूुची–२ को 

खण्ड १५ को ईपखण्ड १० बमोिजम नेपाि सरकार, िशक्षा, िर्ज्ञान तथा प्रिर्िध मन्द्त्राियिे अधारभूत तह 

कक्षा अठको परीक्षा सञ्चािन तथा प्रमाणीकरण सम्बन्द्धी मापदण्ड, २०७६ बनाएर जारी गरकेो छ ।  

३. पन्रौ अिक्षधक योजनामा क्षशिा 

हाम्रो दशेमा हाि पन्द्रौ अर्िधक योजना कायायन्द्र्यनमा रहेको छ । यसको ऄर्िध अिथयक र्षय २०७६।७७ दिेख 

२०८०।८१ सम्म तोिकएको छ । यो योजना समदृ्ध नेपाि, सखुी नेपािी को दीघयकािीन सोच हािसि गने 

अधार योजना हो ।  

यस योजनाका प्रमखु तीनर्टा रािष्िय ईद्देश्यहरुमा पिहिो सर्यसिुभ, गणुस्तरीय र अधिुनक पूर्ायधार िनमायण, 

ईत्पादशीि र मयाय िदत रोजगारी ऄिभर्िृद्ध, ईच्च, िदगो र समारे्शी अिथयक र्िृद्ध तथा गररबी िनर्ारण गदै 

समिृद्धको अधार िनमायण गनुय हो भने दोस्रो गणुस्तरीय स्र्ास्थ्य तथा िशक्षा, स्र्स्थ तथा सन्द्तिुित र्ातार्रण, 

सामािजक न्द्याय र जर्ाफदहेी सार्यजिनक सेर्ा कायम गरी संघीय शासन व्यर्स्थाको सदृिढकरण गदै 

नागररकिाइ पररष्कृत र मयाय िदत जीर्नयापनको ऄनभूुित गराईन ु हो भने तेस्रो ऄथायत ऄिन्द्तम ईद्देश्य 

सामािजक-अिथयक रुपान्द्तरण तथा स्र्ाधीन रािष्िय ऄथयतन्द्त्र िनमायण गरी दशेको िस्भमान, स्र्तन्द्त्रता र रािष्िय 

िहत संरक्षण गनुय हो ।  

यस योजनािे िशक्षािाइ सामािजक के्षत्र ऄन्द्तगयत एईटा छुटै्ट िर्षयका रुपमा ईल्िेख गररे चौधौं योजनाऄर्िधमा 

के कस्ता समस्याहरु भोग्न ु पर यो? ऄझैं के, कस्ता चनुौितहरुको समाधान गनुय पने िस्थित छ ? पन्द्रौं 

योजनाऄर्िधभर िशक्षाको सोच, िक्ष्य, ईद्देश्य, रणनीित तथा काययनीित कस्तो हुने र ितनीहरुको 

कायायन्द्र्यनबाट कस्तो ईपिब्धी हािसि हुने ऄपेक्षा गररएको छ भन्द्नेबारमेा स्पष्ट पारकेो छ । यस िशषयकमा 

दशेको पन्द्रौं योजनामा ईल्िेख भएको िशक्षासम्बन्द्धी व्यर्स्थािाइ हुबहु प्रस्ततु गररएको छ । 

 पृष्ठभूक्षम 

िशक्षा िर्कासको अधार हो ।साथै, पररष्कृत एर्म् मयाय िदत जीर्न र सम्मािनत रोजगारी तथा ईद्यम िर्कासको 

अधार िशक्षा हो ।ज्ञानमा अधाररत समाजको माध्यमबाट मिुकुको िदगो शािन्द्त र समिृद्धका िािग िशक्षािाइ 

महत्र्पूणय माध्यमको रुपमा स्र्ीकार गररदँ ैअएको छ । नेपािको संिर्धानिे िशक्षा सम्बन्द्धी हकिाइ मौििक 

हकका रुपमा प्रत्याभूत गरकेो छ । संिर्धानिे अधारभूत तह सम्मको िशक्षामा पहुचँ, अधारभूत तहसम्मको 

िशक्षा ऄिनर्ायय र िनःशलु्क िशक्षा तथा माध्यिमक तह सम्मको िनःशलु्क िशक्षा पाईने हक प्रत्याभूती गरकेो छ । 

ऄपांगता भएका र अिथयक रुपिे िर्पन्द्न नागररकिाइ कानून बमोिजम िनःशलु्क ईच्च िशक्षा पाईने, प्रत्येक 

नेपािी समदुायिाइ कानून बमोिजम अफ्नो मातभृाषामा िशक्षा पाईने र त्यसका िािग िर्द्यािय तथा शैिक्षक 

संस्था खोल्ने र सचंािन गने हक प्रत्याभूती गरकेो छ । साथै िशक्षािाइ रै्ज्ञािनक, प्रािर्िधक, व्यर्साियक, 

सीपमूिक तथा रोजगारमूिक बनाईदँ ैिशक्षामा राज्यको िगानी ऄिभर्िृद्ध गदै िनजी के्षत्रको िगानीिाइ िनयमन 

र व्यर्स्थापन गरी सेर्ामूिक बनाईने नीित ऄबिम्बन गरकेो छ । 

अ.र्. २०७४/७५ को ऄन्द्त्यमा १५ र्षय मािथको जनसंख्याको साक्षरता दर ५८ प्रितशत पगेुको छ भने १५ 

दिेख २४ र्षय ईमेर समूहको यरु्ा साक्षरता दर ९२ प्रितशत पगेुको छ । पूर्य प्राथिमक िशक्षामा कुि भनायदर 
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८४.१ प्रितशत, पूर्यप्राथिमक िशक्षाको ऄनभुर् सिहत कक्षा १ मा भनाय हुने बािबाििकाको संख्या ६६.३ 

प्रितशत पगेुको छ । कक्षा १ दिेख ५ सम्मको खदु भनायदर ९७.२ प्रितशत र कक्षा १ दिेख ८ सम्मको खदु 

भनायदर ९२.३ प्रितशत र माध्यिमक तह (कक्षा ९-१२) को खदु भनायदर ४६ प्रितशत रहेको छ । ऄध्ययनको 

क्रममा बीचैमा िर्द्यािय छाड्ने दर कक्षा १ दिेख ५ मा ३.८ प्रितशत, कक्षा ६ दिेख ८ मा ४.४ प्रितशत र कक्षा 

९ दिेख १० मा ३.७ प्रितशत छ । यसै गरी प्राथिमक तह र माध्यिमक तह (११-१२) को िैङ्िगक समता 

सूचकाङ्क क्रमश: १.० र १.०२ रहेको छ । ईच्च िशक्षामा सहजै दिेखने भनायदर १२ प्रितशत रहेको छ । िर्दशे 

पढ्न जाने एर्म् रै्दिेशक संस्थामा पढ्ने समेत गदाय  यो कररब १५ प्रितशत पगेुको दिेखन्द्छ । र्ािषयक झण्डै ५ 

िाख यरु्ा श्रम बजारमा प्ररे्श गदयछन् तर कररब १ िाख ५० हजारिे मात्र प्रािर्िधक तथा व्यर्साियक ताििम 

प्राप्त गने गरकेा छन । जनसांिख्यक संरचनािाइ िर्शे्लषण गदाय  हाि १०- २४ र्षय ईमेर समूहको िहस्सा सर्ायिधक 

रहेकोिे अगामी र्षयहरुको िािग िशक्षाको व्यर्स्थापनमा यसिाइ ध्यान िदन ु जरुरी दिेखन्द्छ । राज्यको 

नेततृ्र्दनयी र िनजी के्षत्रको पररपूरक भूिमकामा गणुस्तर ऄिभर्िृद्ध गदै समग्र िशक्षा के्षत्रको िर्कास गने मिुभूत 

सोच यस योजनािे राखेको छ । 

 प्रमुख समस्या 

सबैका िािग गणुस्तरीय िशक्षामा पहुचँ सिुनिश्चत गनय नसिकन,ु िर्शेष तथा ििक्षत समूहका बािबाििकाको पहुचँ 

गनय नसिकन,ु भनाय भएका िर्द्याथीको िनरन्द्तरता कायम गदै ऄपेिक्षत रुपमा िसकाआ ईपििब्ध हािसि हुन 

नसक्न,ु तहगत,के्षत्रगत एर्म् िर्षयगत रुपमा सरै् िर्द्याियमा िशक्षक व्यर्स्थापन गनय नसक्न,ु प्रािर्िधक 

िशक्षािाइ िशक्षाको मूिधारको रुपमा िर्कास गनय नसिकन,ु प्रािर्िधक तथा व्यर्साियक िशक्षा र सीप िर्कास 

एर्म् िशक्षा सम्बन्द्धी ऄिधकार कारयान्द्र्यन गनयका िािग प्रयाप्त स्रोतको व्यर्स्थापन गनय नसिकन,ु 

िर्श्विर्ध्यािय िशक्षािाइ ऄनसुनधानमा अधाररत बनाइ ज्ञानमा अधाररत ऄथयतन्द्त्रमा टेर्ा पयुायईन सक्ने 

जनशिि ईत्पादनमा केिन्द्द्रत गनय नसिकन,ु तोिकएका शैिक्षक र्षयमा तह पार गनेको संख्या कम हुन,ु बजारको 

मागऄनसुार जनशिि ईपिब्ध नहुन,ु ईत्पािदत जनशिििे पिन योग्यताऄनसुारको रोजगारी प्राप्त गनय नसक्न,ु 

पठन संस्कृतको िर्कास तथा जीर्नपययन्द्त िशक्षाका िािग सार्यजिनक पसु्तकािय प्रणािीको िर्कास नहुन,ु 

िशक्षा के्षत्रको सबै तहमा सशुासनको प्रत्याभूित गनय नसिकन,ु सार्यजिनक र िनजी िगानीका शैिक्षक संस्थाको 

ईिचत व्यर्स्थापन, प्रितभाहरुको पिायन िनयन्द्त्रणजस्ता िर्षयहरु िशक्षा के्षत्रमा प्रमखु समस्याका रुपमा रहेका 

छन । 

 चुनौती तथा ऄिसर 

िर्द्यािय िशक्षाको सर्यसिुभता, ईपयिु पूर्ायधारको िर्कास, समन्द्यियकता, गणुस्तरको सिुनिश्चतता सिहत 

सार्यजिनक िशक्षाप्रितको अकषयण ऄिभर्िृद्ध गनुय, िर्द्याथी संख्याको ऄनपुातमा िशक्षक दरबन्द्दी िमिान तथा 

पनुिर्यतरण गनुय, शैिक्षक सशुासन र ईत्तरदाियत्र् ऄिभर्िृद्ध गनुय, सबै प्रकारका िर्द्याियमा भौितक 

पूर्ायधारसिहतको अकषयक िसकाआ र्ातार्रण िर्कास गनुय, िशक्षण िसकाआ पद्धितिाइ व्यर्हाररक, बािमैत्री एर्म् 

प्रिर्िधमा अधाररत बनाईन,ु ईद्यमशीि, समािोचनात्मक र ऄन्द्रे्षणकारी नागररक तयार गनुय, िर्द्यािय बािहर 

रहेका सबै बािबाििकािाइ िर्द्याियमा भनाय गनुय, कक्षा छाड्ने दर शून्द्यमा झारी ऄपेिक्षत िसकाआ ईपििब्ध 

हािसि गनुय, प्रािर्िधक िशक्षा तथा व्यर्साियक ताििमको िर्कासका िािग भौितक पूर्ायधार, प्रािर्िधक 

जनशििको ईपिब्धता र समान्द्याियक पहुचँ सिुनिश्चत गनय अर्श्यक पने स्रोत साधनको ईपिब्धता 
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व्यर्स्थापन गनुय, सबै िर्श्विर्द्याियबाट ईत्पादन हुने जनशिििाइ ऄन्द्तरािष्ियस्तरमा समकक्षी र प्रितस्पधी 

बनाईन,ु प्रािर्िधक ईच्च िशक्षाको ऄर्सर िर्स्तार गदै ज्ञान र प्रिर्िधमा अधाररत ऄथयतन्द्त्र प्रर्द्धयन गने नर्ीन 

सोचिाइ र्ास्तिर्कतामा ईतानुय, िशक्षा के्षत्रमा सशुासन र ईत्तरदाियत्र् ऄिभर्िृद्ध गनुय, क्षमतार्ान् यरु्ािाइ 

स्र्दशेमै सरे्ा गने ऄर्सरको िसजयना गनुय, शैिक्षक प्रशासनको समयसापेक्ष पनुःसंरचना, जनसांिख्यक बनोट, 

अन्द्तररक र बाह्य बसाआसँराआको प्रर्िृत्तसमेतको ऄध्ययन गरी शैिक्षक संस्थाहरुको नक्साङ्कन गनुय र सूचना 

तथा सञ्चार प्रिर्िधिे ल्याएका िर्िर्ध ऄर्सरको सदपुयोग गनुय यस के्षत्रका प्रमखु चनुौती हुन् । 

िशक्षािाइ मौििक हकको रुपमा स्थािपत गदै ऄिधकार र िजम्मेर्ारीसिहत स्थािनय तहिाइ िजम्मेर्ार गराईने 

संरै्धािनक अधार भएकािे िशक्षामा सहभािगता र पहुचँमा र्िृद्ध गरी गणुस्तर सधुार गनय सिकने ऄर्सर िसजयना 

हुन,ु साक्षरता दरमा भएको र्िृद्ध, िर्ध्यािय तहको खदु भनायदर र िैङ्िगक समता सूचकाङ्कमा प्रगित दिेखन, 

िशक्षामा समारे्शी सहभािगता ऄिभर्िृद्ध हुन,ु सार्यजिनक िर्द्याियप्रितको चासो र जनऄपेक्षा बढ्द ै जान,ु 

प्रािर्िधक िशक्षािाइ हरके स्थािनय तहसम्म सर्यसिुभ गराईने तथा प्रािर्िधक ईच्च िशक्षािाइ प्रर्द्धयन गदै 

रोजगारीका ऄर्सरमा र्िृद्ध गने सरकारको नीित रहन,ु िशक्षा ितन र्टै तहका सरकारको साझा ऄिधकार के्षत्रको 

रुपमा रहेकोिे अपसी साझेदारीमा िगानी ऄिभर्िृद्ध गनय सिकने ऄर्स्था दिेखन,ु तीन तहका सरकारको क्षमता 

िर्कास गदै िशक्षाको व्यर्स्थापनिाइ प्रभार्कारी तलु्याइ शैिक्षक सेर्ा प्रर्ाहमा सधुार गनय सिकने ऄर्सर रहन,ु 

प्रािर्िधक िशक्षा िर्स्तारमाफय त स्र्दशेमा नै रोजगारीका ऄर्सर िसजयना गरी दशेको अिथयक िर्कासमा टेर्ा 

पयुायईन सक्ने एर्म रोजगारीको खोजीमा बािहर पिायन भएका यरु्ा जनशिििाइ स्र्दशेमा नै िफताय गनय सिकने 

र्ातार्रण तयार हुन ुर गणुस्तरीय शैिक्षक र्ातार्रण िसजयना गदै खोज र ऄनसुन्द्धानमा अधाररत ईच्च िशक्षाको 

िर्कास गरी नेपाििाइ िर्िर्ध िर्षयमा ईच्च िशक्षाको ऄध्ययन केन्द्द्र बनाईन सिकने र्ातार्रण तयार हुन ुयस 

के्षत्रका प्रमखु ऄर्सर हुन् । 

 सोच, लक्ष्य, ईदे्दश्य, रणनीक्षत तथा काययनीक्षत 

सोचः सामािजक अिथयक रुपान्द्तरणका िािग मानर् संसाधनको िर्कास । 

लक्ष्यः गणुस्तरीय िशक्षामाफय त िसजयनशीि, दक्ष, प्रितस्पधी, ईत्पादनशीि र नर्प्रर्तयनशीि मानर् स्रोतको 

िर्कास गने 

ईदे्दश्य 

१. सबै बािबाििकािाइ प्रारिम्भक बाििशक्षाको ऄनभुर्सिहत अधारभूत िशक्षा ऄिनर्ायय तथा िनःशलु्क र 

माध्यिमक िशक्षामा िनःशलु्क पहुचँ सिुनिश्चत गरी िशक्षािाइ गणुस्तरीय, जीर्नोपयोगी र प्रिर्िधमैत्री 

बनाईन ु। 

२. प्रािर्िधक िशक्षा तथा व्यर्साियक सीप िर्कासमा समारे्शी र समतामूिक पहुचँ िर्स्तार र गणुस्तर 

सिुनिश्चतता गनुय । 

३. पहुचँ र गणुस्तर ऄिभर्िृद्ध गरी ईच्च िशक्षािाइ रै्ज्ञािनक, नर्प्रर्तयनात्मक, ऄनसुन्द्धानात्मक, प्रिर्िधमैत्री 

र रोजगारमूिक बनाईदँ ैज्ञानमा अधाररत समाज र ऄथयतन्द्त्र िनमायण गनुय । 

४. सबै नागररकका िािग जीर्न पययन्द्त िशक्षाको ऄर्सर सिुनिश्चत गनुय । 

५. संिघय संरचना ऄनरुुप सबै तहका शैिक्षक प्रशासिनक िनकाय र िशक्षण संस्थामा सशुासन कायम गनुय । 

 रणनीक्षत तथा काययनीक्षत 
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१. प्रारिम्भक बाििर्कास 

तथा िशक्षा काययक्रमिाइ 

िर्द्यािय िशक्षाको 

ऄिभन्द्न ऄंगको रुपमा 

िर्कास गरी यसिाइ सबै 

बािबाििकाका िािग 

ऄिनर्ायय गने । 

१. किम्तमा एक िर्द्यािय, एक बाििर्कास केन्द्द्रको ऄर्धारणा ऄन्द्तगयत 

स्थािनय तह माफय त् बाििबकास केन्द्द्रहरुको पनुिर्यतरण गरी संघीय 

सरकारबाट हाि िदआदँ ैअएको ऄनदुानिाइ िनरन्द्तरता िददँ ै प्ररे्श 

तथा स्थािनय तहबाट समेत िगानी गरी बाििर्कास केन्द्द्रको 

िर्कासका िािग िागत साझेदारी गररनेछ । 

२. प्रारिम्भक बाििर्कास तथा िशक्षाका िशक्षकको न्द्यूनतम शैिक्षक 

योग्यता र ताििम ऄबिधको पनुरार्िोकन गरी योग्य िशक्षकबाट सरे्ा 

प्रर्ाह हुने व्यर्स्था गररनेछ । 

३. प्रारिम्भक बाि कक्षामा िनधायररत मापदण्ड ऄनरुुप बसाआ ँव्यर्स्था र 

सरसफाइिाइ ध्यान िदइ खेिसामग्री, िसकाआ सामग्री, मनोरञ्जन 

सामग्री, ऄिडयो िभिडयो सामग्री सिहत अकषयण, मनोरञ्जक र 

बािमैत्री कक्षाकोठा व्यर्स्थापन गररनेछ । 

२. ऄिनर्ायय तथा िनःशलु्क 

िशक्षाको मापदण्डको 

अधारमा िर्द्यािय 

िशक्षामा समतामूिक 

पहुचँ सिुनिश्चत गनय 

सरकारका सबै तहिाइ 

क्षमतार्ान र जर्ाफदहेी 

बनाईने । 

१. िर्द्यािय बािहर रहेका सबै बािबाििकािाइ िर्द्यािय भनाय गने 

ऄिभयानिाइ सबै तहको सरकार, राजनीितक दि, स्थािनय 

बिुद्धजीर्ी, समाजसेर्ी, सरकारी तथा गैरसरकारी िनकायहरुको 

साझेदारीमा िनरन्द्तरता िदइ सबै बािबाििकािाइ िर्द्याियमा भनाय 

गरी स्थानीय तहिे अफ्नो भौगोििक के्षत्रिभत्र िर्द्यािय बािहर 

बािबाििका नभएको घोषणा गने काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

२. सबैका िािग ऄिनर्ायय तथा िनःशलु्क अधारभूत िशक्षा सिुनिश्चत गनय 

जोिखममा परकेा, ऄल्पसंख्यक तथा िोपोन्द्मखु समदुायका 

िर्द्याथीहरु तथा सीमान्द्तीकृत समूहका िर्द्याथीको िसकाआ 

अर्श्यकता सम्बोधन गनय खिुा एर्म् रै्किल्पक िशक्षाको व्यर्स्था 

गररनकुा साथै ऄपाङ्गता भएका बािबाििकाको पिहचान एर्म् 

िेखाजोखा गने र ईिचत शैिक्षक ऄर्सरको िसजयना गनय ऄपाङ्गता 

ऄनकूुि िसकाआ सामग्रीको प्रबन्द्ध र अर्श्यकताका अधारमा 

अर्ासीय तथा िर्शेष िशक्षाको व्यर्स्था गररनेछ । 

३. कक्षा छाड्ने समस्या सामाधान गनय र िर्द्याियमा िर्द्याथी िटकाआ 

राख्नका िािग अधारभूत तहका बािबाििकािाइ िदर्ा खाजा, 

ऄपाङ्गता भएका बािबाििका एर्म् िर्पन्द्न ििक्षत छात्रर्िृत्त र 

स्थानीय स्र्ास्थ्य केन्द्द्रमा अधाररत स्र्ास्थ्य परीक्षण र ईपचार 

जस्ता प्रोत्साहनमूिक काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

४. सबै प्रकारका िर्पदबाट क्षितग्रस्त िशक्षण संस्थाहरुको पनुःिनमायण 

गरी िशक्षण संस्थाहरुिाइ भौितक पूर्ायधार सम्पन्द्न गने तथा 

बहुप्रकारका िर्पदप्रित संरे्दनशीि र ऄपाङ्गमैत्री बनाआनेछ । 

५. दगुयम तथा िहमािी के्षत्रका, िर्शेष अर्श्यकता भएका बािबाििका 
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ऄध्ययन गने िर्द्यािय तथा नमूनाको रुपमा िर्कास गररने 

िर्द्याियमा अर्ासीय सिुर्धा सिहतको शैिक्षक प्रबन्द्ध गररनकुा साथै 

स्थानीय अर्श्यकताका अधारमा िर्पन्द्न,सीमान्द्तकृत तथा 

िोपोन्द्मखु समदुायका बािबाििकािाइ ििक्षत गरी अर्ासीय 

सिुर्धा सिहतका िर्द्यािय सञ्चािनमा ल्याईनेछ । 

६. प्रत्येक गाईपँाििका र नगरपाििकामा नपगु िर्षयगत िशक्षक दरबन्द्दी 

व्यर्स्था गनय संिघय, प्रदशे र स्थािनय तहबीच समन्द्र्य र सहकायय 

गरी सबै िर्द्याियमा न्द्यूनतम िशक्षक सिुनिश्चत नहुदँासम्मका िािग 

एकमषु्ट ऄनदुान तथा पट्के ऄनदुान जस्ता रै्किल्पक िर्िधहरुबाट 

िशक्षक व्यर्स्थापन गररनेछ । 

७. िशक्षण संस्थाहरुको प्रिर्िध सिहतको भौितक पूर्ायधार िर्कासको 

िािग संघ, प्रदशे र स्थानीय तहको िगानीमा प्राथिमकता िदआनेछ । 

८. जनसांिख्यक बनोट, भौगोििक ऄर्स्थाको अधारमा िर्द्यािय 

नक्साङ्कन गरी िर्द्यािय गाभ्ने, साने तथा नया ँस्थापना गररनेछ । 

३. िर्द्यािय िशक्षामा 

गणुस्तर मापदण्ड र 

प्रत्ययन प्रणािी 

(Accreditation 

System) िर्कास गरी 

िर्द्याियमा समान 

गणुस्तर कायम गने ।  

१. पढ्नका िािग िसक्ने तथा िसक्नका िािग पढ्ने प्रिक्रयािाइ 

प्रोत्सािहत गनय िर्द्याियमा ईिचत प्रयोगशािा र पसु्तकािय तथा 

िसकाआ कुनाको व्यर्स्था गररनेछ । 

२. िशक्षण िसकाआ िक्रयाकिापिाइ प्रभार्कारी बनाईन िर्द्याथी संख्या 

कम भएका िर्द्याियमा बहुकक्षा िशक्षण व्यर्स्था, कक्षा िशक्षण पद्धित 

माफय त पढाआ सीप प्रर्धयन गनय ईपयिु पाठ्यसामग्री, सन्द्दभय सामग्री, 

स्रोत सामग्री, प्रयोगात्मक सामग्री, ईपयिु कक्षाकोठा व्यर्स्थापन 

िगायतको व्यर्स्थापन िगायतको व्यर्स्था िमिाआनेछ । 

३. िशक्षकको न्द्यूनतम शैिक्षक योग्यतामा पनुरार्िोकन तथा अर्िधक 

रुपमा योग्यता परीक्षण गने प्रणािी स्थापना गररनकुा साथै िशक्षकको 

िनरन्द्तर पेसागत क्षमता िर्कासका िािग िशक्षक पेसागत िर्कास 

काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

४. मानर् संसाधन, पूर्ायधार 

तथा प्रिर्िधको िर्कास र 

जीर्नोपयोगी ज्ञान र 

सीपमा अधाररत 

पाठ्यक्रम माफय त् सबै 

तहको िशक्षामा गणुस्तर 

सिुनिश्चतता गने । 

१. प्रदशे र स्थािनय तहबाट समेत अर्िधक रुपमा िर्द्याथी ईपििब्ध 

परीक्षण गरी स्तरीकृत परीक्षणबाट प्राप्त नितजाका अधारमा 

पररमािजयत िर्द्यािय सधुार योजना कायायन्द्र्यन ल्याआनेछ । 

२. िर्द्यािय िशक्षाको पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक समयानकूुि पररमाजयन 

गनुयका साथै अधारभूत तहको कक्षा १ दिेख ३ सम्मको एकीकृत 

पाठ्यक्रम कायायन्द्र्यन गदै अधारभूत तहको िशक्षण िसकाआका िािग 

अर्श्यकता ऄनसुार माध्यम भाषाको रुपमा मातभृाषा र्ा स्थानीय 

भाषा र्ा नेपािी भषा प्रयोग गने व्यर्स्था िमिाइ सघंबाट तोिकएको 

मापदण्ड बमोिजम िर्द्यािय तहको स्थािनय पाठ्यक्रम तथा 
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पाठ्यसामग्री स्थािनय तहबाट िर्कास गने गरी स्थािनय तहको 

क्षमता िर्कास गने गरी स्थािनय तहको क्षमता िर्कास गररनेछ । 

३. प्रारिम्भक कक्षामा ऄन्द्तरसम्बिन्द्धत ज्ञान र सीपिाइ एकीकृत गदै 

िर्द्यािय तह (कक्षा १-१२) को पाठ्यक्रमिाइ सक्षमतामा अधाररत 

हुने गरी पररर्र्यतन गररनेछ । साथै, िर्द्यािय तहमा नागररक 

िशक्षािाइ समेत समारे्ह गररनेछ । 

४. िशक्षण िसकाआमा टेर्ा पगु्ने खािका िर्शेषतः ऄंगे्रजी, गिणत, िर्ज्ञान 

र प्रिर्िधक िर्षयका िडिजटि पाठ्यसामग्रीहरु र्सकास गरी 

प्रयोगमा ल्याआनेछ । 

५. िर्ज्ञान िशक्षािाइ व्यर्हाररक र रुिचकर तलु्याईन सबै माध्यिमक 

िर्द्याियहरुमा िर्ज्ञान प्रयोगशािा तथा अधारभूत िर्ध्याियहरुमा 

िर्ज्ञान कक्षा िनमायणमा जोड िददँ ै िनधाय ररत मापदण्ड ऄनसुारको 

पूर्ायधार,जनशिि, िर्द्याथी संख्या, जनघनत्र् िगायतका पक्षमा 

ईपयिु दिेखएका र ईच्च शैिक्षक ईपििब्ध हािसि गने ऄर्स्था 

रहेका सार्यजिनक माध्यिमक िर्द्याियमा कक्षा १२ सम्म िर्ज्ञान 

िर्षयमा काययक्रम सञ्चािन गरी नमूना िर्द्याियको रुपमा िर्कास 

गररनेछ । 

६. िशक्षण पेसामा ऄब्बि प्रितभाहरुिाइ प्ररे्श गराईन िर्श्विर्द्याियबाट 

ईत्कृष६् ऄङ्क हािसि गरकेा प्रितभाहरुिाइ सोझै िशक्षण पेशामा 

प्ररे्श गनय पाईने कानूनी व्यर्स्था गररनेछ । 

७. िचिकत्सा, आिन्द्जिनयररङ िगायतका प्रािर्िधक िर्षयमा िर्िशिष्टकृत 

जनशिि ईत्पादन गनय ईच्च िशक्षा प्रदायक शैिक्षक संस्था स्थापना 

गररनेछ । 

५. िनजी िगानीका 

िर्द्याियको िनयमन गने 

व्यर्स्था िमिाइ 

नाफामूिकबाट 

सेर्ामूिकमा रुपान्द्तरण 

गने । 

१. स्थािनय तह द्रारा िनजी िगानीका िर्द्यािय सिहत सबै िर्द्याियको 

पाठ्यक्रम, भौितक र्ातार्रण, िशक्षक तथा कमयचारी एर्म् अिथयक 

व्यर्स्थापन िगायतका िर्षयमा िनयमन गररनेछ । 

२. िनजी िगानीका िर्द्याियहरुको प्रभार्कारीताका िािग अर्श्यक 

नीितगत र कानूनी व्यर्स्था गरी त्यस्ता शैिक्षक संस्थािाइ 

सेर्ामूिक बनाआनेछ । 

६. यरु्ाका िािग स्थािनय 

तहमै प्रािर्िधक िशक्षा 

तथा व्यर्साियक सीप 

िर्कासको ऄर्सर र पहुचँ 

सिुनिश्चत गनय व्यापक 

रुपमा प्रािर्िधक तथा 

१. सीप नक्साङ्कन (Skills Mapping) र मापदण्डका अधारमा 

स्थानमान िग्रड (Distribution Grid) को ढाचँचा तयार गरी 

प्रािर्िधक तथा व्यर्साियक िशक्षा र सीप िर्कासमा पहुचँ र 

ऄर्सरमा व्यापकता ल्याईन तथा सार्यजिनक, सहकारी र औद्योिगक 

तथा िनजी के्षत्रसगँ सहकायय गरी काययस्थिको िसकाआ सिहत रोजगार 

सिुनिश्चत गनय  औद्योिगक प्रिशक्षाथी काययक्रम (Apprenticeship) 
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व्यर्साियक िशक्षा र 

ताििम काययक्रमको 

िर्स्तार गने । 

सञ्चािन गररनेछ । 

२. प्रािर्िधक िशक्षा तथा व्यर्साियक सीप िर्कासका िािग गरुुयोजना 

स्र्ीकृत गरी एिककृत प्रािर्िधक तथा व्यर्साियक िशक्षा र सीप 

िर्कास ऐन तजुयमा र एकीकृत कोष िनमायण गररनेछ । 

३. प्रत्येक स्थािनय तहमा दक्ष िशक्षक तथा अर्श्यक पूर्ायधार सिहतको 

कम्तीमा एईटा प्रािर्िधक िशक्षािय तथा व्यर्साियक सीप िर्कास 

ताििम केन्द्द्र क्रमशः स्थापना गररनेछ । 

४. संरचनागत िर्कास तथा िनयमनकारी व्यर्स्था िमिाइ साधारण 

एर्म् प्रािर्िधक दरैु् धारका कक्षा सञ्चािन गने माध्यिमक 

िर्द्याियहरुिाइ अर्श्यक स्रोत व्यर्स्था गररनेछ । 

५. बहुअयािमक गररबीको के्षत्रिभत्र परकेा, बहुर्िञ्चतीकरणमा परकेा 

(Multiple Disadvantaged), अिथयक-सामािजक रुपमा पछािड 

परकेा, ऄपाङ्गता भएका र औपचाररक िशक्षा हािसि गने 

ऄर्सरबाट र्िञ्चत नागररकहरुका िािग अर्श्यकताका अधारमा 

प्रािर्िधक तथा व्यर्साियक िशक्षा र सीप िर्कासको समन्द्याियक 

ऄर्सर प्रदान गनय िर्द्याथी िर्ित्तय सहायता प्रणािी िागू गररनेछ । 

६. प्रािर्िधक तथा व्यर्साियक िशक्षा र सीप िर्कासमा तोिकएको 

गणुस्तर सिुनिश्चत हुने गरी घमु्ती सीप िर्कास तथा ताििम (Mobile 

Skill Development and Training) को व्यर्स्था गररनेछ । 

७. प्रत्येक स्थािनय तहबाट सीपको बदििदँो अर्श्यकतािाइ पररपूितय 

गने र र्िृत्त (पेसा र्ा व्यर्साय) सगँ सम्बिन्द्धत सल्िाह (Career 

Counseling)  सेर्ा प्रर्ाह गने प्रणािीको िर्कास गररनेछ । 

८. प्रत्येक सामदुाियक िर्द्याियमा एईटा प्रािर्िधक धारको िशक्षा 

सञ्चािन गररनेछ । 

७. िसकाआका सबै िर्िध र 

मागयहरु खिुा गदै रािष्िय 

योग्यता प्रणािी 

(National 

Qualification 

System) को माध्यमबाट 

साधारण िशक्षा, प्रािर्िधक 

िशक्षा तथा व्यर्साियक 

सीप िर्कासको 

गितशीिता (Mobility) र 

पारगम्यता 

१. साधारण िशक्षा र प्रािर्िधक तथा व्यर्साियक सीप िर्कासको 

गितिशिता (Mobility) र पारगम्यता (Permeability)  को 

अधारमा िशक्षा, ताििम, सीप र िसकाआको योग्यता िनधायरण गने 

संयन्द्त्र र काययक्रम िर्कास गररनेछ । 

२. प्रािर्िधक तथा व्यर्साियक िशक्षा र सीप िर्कास ताििम प्राप्त 

जनशिििाइ ईनीहरुिे हािसि गरकेा सीप र दक्षता ईल्िेख भएको 

सीप-राहादानी (Skills Passport) ईपिब्धता गराईने व्यर्स्था 

गररनेछ । 

३. रािष्िय पेसागत सक्षमता मानक (National Occupational 

Competency Standard) को अधारमा पाठ्यक्रम, िसकाआ 

सामग्री र प्रिशक्षक तयार गरी सीप िर्कास ताििम प्रदायक 
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(Permeability) को 

िसद्धान्द्तको अधारमा 

िशक्षा, ताििम, सीप र 

िसकाआको योग्यता 

िनधायरण गने ।   

संस्थाहरुिे ऄिनर्ायय रुपमा रािष्िय मान्द्यता प्राप्त गणुस्तर मानकमा 

अधाररत प्रत्ययन प्रमाणपत्र (Quality Assurance and  

Accredititation) ििनपुने काननुी व्यर्स्था गररनेछ । 

८. ईच्च स्तरको प्रािर्िधक 

जनशिि ईत्पादन गनय 

ईच्च िशक्षा प्रदायक 

िशक्षण संस्थािाइ 

प्रितस्पधी एर्म् 

नितजामूखी बनाईने । 

१. प्रािर्िधक िशक्षा तथा व्यर्साियक ताििम प्रदायक सार्यजिनक 

शैिक्षक संस्थािाआ अर्श्यक पने ईच्च स्तरीय जनशिि ईत्पादनका 

िािग िर्श्व िर्द्यािय तथा क्याम्पसहरुसगँ साझेदारीमा काययक्रम 

सञ्चािन गररनेछ । 

२. िर्ज्ञान के्षत्रमा प्रितभार्ान िर्द्याथीको छनौट गरी िर्ज्ञान प्रितको 

रुचीिाइ िनरन्द्तरता िदन हरके प्रदशेमा संिघय सरकारको िगानीमा 

रािष्िय िर्ज्ञान माध्यिमक िर्द्याियको िर्कास गरी यस्ता 

िर्द्याियमा ऄध्ययन गने िर्द्याथी रािष्िय प्रितस्पधायका अधारमा 

छनौट गररनेछ । 

३. ईच्च िशक्षाको पहुचँ पगु्न नसक्ने दगुयम स्थान र रै्किल्पक पहुचँको 

अर्श्यकता पनेहरुिाइ ध्यानमा राखी खिुा िर्श्विर्द्यािय िगायत 

खिुा एर्म् दूर िशक्षा प्रणािीको िर्स्तार र सदुृढीकरण गररनेछ । 

९. िशक्षण पेसामा दक्ष 

जनशिि ईत्पादनका 

िािग िर्श्विर्द्यािय 

ऄन्द्तगयतका संकायहरु 

तथा िशक्षण ताििम 

प्रदायक संस्थाको 

पनुसंरचना गने । 

१. ईच्च िशक्षा नीतप ऄनरुुप िर्श्विर्द्यािय ऄनदुान अयोगिाइ ईच्च 

िशक्षा अयोगका रुपमा पनुःसंरचना गरी ईच्च िशक्षाको सधुार र 

िर्कासका िािग िक्रयािशि बनाआनेछ । 

२. रािष्िय प्राथिमकताका अधारमा कृिष तथा र्न, पयायर्रण, िर्ज्ञान 

तथा प्रिर्िध, िचिकत्सा िर्ज्ञान,अयरेु्द, पययटन, आंिजिनयररङ, 

जििर्द्यतु, निर्करणीय उजाय, ईद्योग तथा व्यापार िगायतका 

प्रािर्िधक िर्षय के्षत्रिाइ ईच्च िशक्षामा सम्बद्ध गरी बािहर जाने 

जनशिििाइ दशेमा नै रहने र्ातार्रण िसजयना गनय काययमूिक एर्म् 

रोजगारमूिक ईच्च िशक्षाको िर्कास र िर्स्तारमा प्राथिमकता 

िदआनेछ । 

३. ईच्च िशक्षाका पाठ्यक्रम तथा काययक्रमिाइ रािष्िय अर्श्यकतासगँ 

अबद्ध गरी ऄनसुब्धानमूिक एर्म् प्रर्तयनात्मक बनाईन प्रोत्सािहत 

गदै के्रिडट िान्द्सफरको व्यर्स्था गरी गणुस्तर सधुारका िािग 

गणुस्तर प्रत्ययन सिुनिश्चत गररनेछ । 

४. ईच्च िशक्षामा प्ररे्श गने जनशििको परु्ययोग्यता परीक्षा प्रणािी 

कायायन्द्र्यन गररनेछ । साथै, िर्दशेी िर्श्विर्द्याियमा ऄध्यापन गने 

जनशिि नेपािी िर्श्विर्ध्याियमा िभत्र्याईन ईत्पे्रररत गररनेछ । 

१०. ज्ञानमा अधाररत १. स्नातक र स्नातकोत्तर तहका िर्द्याथीहरुिाइ काययस्थिमा 
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ऄथयतन्द्त्रमा टेर्ा परु याईन 

सक्ने जनशिि ईत्पादन 

गनय तथा रोजगार प्रर्द्धयन 

गनय निर्नतम खोज र 

ऄनसुन्द्धानमा अधाररत 

ईच्च िशक्षाको िर्कास 

गनय नितजामा अधाररत 

िगानी पद्धित िर्कास गने 

। 

व्यर्हाररक ऄभ्यासका िािग स्र्यम् सेर्कको रुपमा स्थानीय 

तहसम्म पररचािन गररनेछ । 

२. ईच्च िशक्षा ऄध्ययन गने िर्द्याथीका िािग शैिक्षक प्रमाणपत्र िधतो 

राखी सहुिियतपूणय कजायको व्यर्स्था गररनेछ । 

३. प्रािर्िधक तथा व्यार्साियक िशक्षा र सीप िर्कासमा औद्योिगक 

प्रिशक्षाथी काययक्रम िर्स्तार गनय तथा िर्द्यािय,िशक्षािय, ताििम 

प्रदायक संघ-संस्था र िशक्षाथीका िािग अिथयक सहजीकरणका 

िािग औद्योिगक प्रिशक्षाथी सहुिियत ऊण ईपिब्ध गराईन सीप 

िर्कास बैंकको ऄर्धारणा िागू गररनेछ । 

११. ज्ञानमा स्थानान्द्तरण र 
िर्कासका िािग ईच्च 

िशक्षा प्रदायक 

िर्श्विर्द्यािय तथा िशक्षण 

संस्थाहरुिाइ प्रिर्िधयिु 

िसकाआ केन्द्द्रका रुपमा 

िर्कास गदै गणुस्तर 

सिुनिश्चतता एर्म प्रत्ययन 

प्रणािी (Quality 

Assurance and 

Accreditation 

System) िाइ 

सदुृढ,सबि एर्म् 

ऄिनर्ायय बनाईने । 

१. ईच्च िशक्षाको गणुस्तर िनधायरण तथा प्रत्ययन गनय एक स्र्तन्द्त्र 

गणुस्तर िनधायरण तथा प्रत्ययन प्रािधकरण रहनेछ र िनिश्चत 

मापदण्डमा अधाररत स्र्चािित प्रणािी िर्कास गरी ईच्च िशक्षा 

प्रदान गने संस्थाहरुको गणुस्तर प्रत्ययन गररनेछ । 

२. ईच्च िशक्षा प्रदान गने संस्थाहरुिाइ प्रदान गररने ऄनदुान तथा थप 

सिुर्धािाइ गणुस्तर मापदण्डसगँ अबद्ध गररनेछ । 

३. सबै िकिसमका शैिक्षक काययक्रमहरुिाइ सूचना तथा सञ्चार 

प्रिर्िधिे ल्याएका ऄर्सरको ईपयोग गरी ऄध्ययन ऄनसुन्द्धान 

काययमा सहयोग गनय केिन्द्द्रय केन्द्द्रीय डाटासेन्द्टर बनाआनेछ र आ-

पसु्तकाियको स्थापना र सञ्चािन गररनेछ । 

१२. ऄनौपचाररक िशक्षा तथा 
रै्किल्पक िसकाआ माफय त् 

िसकेका ज्ञान तथा 

सीपिाइ अयमूिक 

काययक्रमसगँ अबद्ध गरी 

जीर्न पययन्द्त िसकाआिाइ 

सिुनश्चत गने । 

१. औपचाररक, ऄनौपचाररक र ऄितररि माध्यमबाट िसकाआ सिुनिश्चत 

गने गरी िसकाआका सबै िर्िध र मागयहरु खिुा गनय रािष्िय योग्यता 

प्रणािी (National Qualifications System) िर्कास गरी 

ऄनौपचाररक के्षत्रमा िर्द्यमान सीपहरुको ऄिभिेिखकरण, सीप 

परीक्षण र प्रमाणीकरणका िािग काययिर्िध,प्रिक्रया र संयन्द्त्रहरुिाइ 

सदुृढ गररनेछ । 

२. पठन संस्कृितको िर्कास तथा जीर्नपययन्द्त िशक्षाका िािग 

सार्यजिनक पसु्तकािय प्रणािीको िर्कास गरी प्रदशे र स्थानीय 

तहमा अधारभूत सिुर्धा सिहतको पसु्तकािय र िर्द्यतुीय-

पसु्तकािय सेर्ा िर्स्तार गने व्यर्स्था िमिाआनेछ । 

१३. परम्परागत र स्थािनय 
ज्ञान, सीप र प्रिर्िधको 

१. परम्परागत र स्थािनय प्रिर्िधको सम्बधयन र संरक्षण गदै रै्ज्ञािनक 

खोज र ऄनसुन्द्धानिाइ ईच्च िशक्षाको काययक्रममा अबद्ध गरी 
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सम्र्द्धयन र संरक्षण गदै 

रै्ज्ञािनक खोज र 

ऄनसुन्द्धानबाट 

प्रितपािदत नर्ीनतम 

प्रिर्िधिाइ मिुकुको 

समग्र िर्कास प्रिक्रयामा 

ईपयोग गने । 

निर्नतम प्रिर्िधिाइ मिुकुको समग्र िर्कास प्रिक्रयामा ईपयोग गनय 

ऄनसुन्द्धान गरी ईपयिुताको अधारमा िर्द्यािय र िर्श्विर्द्याियको 

पाठ्यक्रममा समारे्श गररनेछ । 

२. नेपािको अफ्नै मौििक किा र संस्कृित समेिटएको र िर्िशष्टतामा 

अधाररत ईच्च िशक्षण संस्थाको स्थापना र िर्कास माफय त िर्दशेी 

िर्द्याथीहरुिाइ समेत अकिषयत गररनेछ । 

१४. संरचना तथा कानूनी 
अधार तयार गरी 

सशुासन, पारदिशयता र 

जर्ाफदिेहता कायम गनय 

िशक्षा र िर्ज्ञान तथा 

प्रिर्िध सम्बद्ध सबै तह र 

िनकायिाइ तोिकएको 

कायय सम्पादन र 

ईपििब्धप्रित िजम्मेर्ार 

बनाईने । 

१. सार्यजिनक माध्यिमक िर्द्याियमा क्रमशः ऄिग्गै 

प्रधानाध्यापकहरुको व्यर्स्था गरी सबै प्रधानाध्यापकहरुको 

व्यर्स्थापकीय एर्म् नेततृ्र् क्षमता िर्कास काययक्रम सञ्चािन 

गररनेछ । 

२. शैिक्षक सूचना व्यर्स्थापन प्रणािीिाइ थप व्यर्िस्थत, प्रभार्कारी र 

प्रिर्िधयिु बनाइ िर्द्यािय एर्म् ईच्च शैक्षीक संस्थाबाटै ऄनिाआन 

प्रणािी माफय त सूचना प्रर्ाह हुने व्यर्स्था गरी प्रणािीिाइ स्थािनय, 

प्रदशे र संघमा योजना िनमायण, कायायन्द्र्यन र ऄनगुमनमा ईपयोग 

गररनेछ । 

३. िशक्षकिे कक्षाकोठामा िबताईने समयिाइ िनयिमत पठन पाठनसगँ 

सिुनिश्चतता गरी काययसम्पादनिाइ ऄनदुानसगँ अबद्ध गदै 

िशक्षकहरुिाइ पेसाप्रित समिपयत बनाआ िशक्षको गणुस्तर सधुारका 

िािग स्थानीय तहमा ईत्पे्रणाका काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

४. संिघय शासन प्रणािी ऄनरुुप िशक्षा र िर्ज्ञान तथा प्रिर्िधसगँ 

सम्बिन्द्धत ऐन तथा िनयमार्िीहरु अर्श्यकता ऄनसुार तजुयमा तथा 

संसोधन गरी िर्द्याियबाट हुने सेर्ा प्रर्ाहहरुिाइ थप प्रभार्कारी 

बनाइ जर्ाफदिेहता सिुनिश्चत गनय िर्द्याियहरुको सञ्चािन तथा 

काययसम्पादन स्तरको र्ािषयक रुपमा कायय सम्पादन परीक्षण गने 

व्यर्स्था िमिाआनेछ । 

 ऄपेक्षित ईपलक्षब्ध 

योजनाको ऄन्द्त्य सम्ममा १५ र्षय मािथको साक्षरता दर ५८ बाट ९५ प्रितशत पगेुको हुने, यरु्ा साक्षरता दर ९२ 

बाट ९९ प्रितशत पगेुको हुने, अधारभूत तहमा खूद भनायदर ९३ बाट ९९ प्रितशत र माध्यिमक तह (९-१२) मा 

खदु भनायदर ४६ बाट ६५ पगेुको हुनेछ । प्रारिम्भक बाििर्कासमा खदु भनायदर शत प्रितशत पगेुको हुनेछ । ईच्च 

िशक्षाको कुि भनायदर २२ प्रितशत र काम गने ईमेर समूहका प्रािर्िधक के्षत्रमा ताििम प्राप्त जनसंख्या ३१ बाट 

५० प्रितशत पगेुको हुनेछ । मातभृाषामा पठनपाठन हुने िर्द्यािय संख्यामा २० प्रितशतिे र्िृद्ध भएको हुनेछ । 

अधारभूत तहमा मिहिा िशक्षकको ऄनपुात कम्तीमा ५० प्रितशत कायम भएको हुनेछ । माध्यिमक िशक्षामा 
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ऄध्ययन गने मध्ये ३० प्रितशत प्रािर्िधक धारमा र १५ प्रितशत िर्ज्ञान िर्षय ऄध्ययन गरकेा हुनेछन् । कक्षा 

५, ८,१० र १२ मा िर्द्याथी ईपििब्ध परीक्षण भएको हुनेछ । 

४. नगर क्षशिा क्षिकास योजना 

 पृष्ठठभूक्षम 

िशक्षा योजना ईपिब्ध साधनहरुको ऄनकुुितम ईपयोगको माध्यमबाट एईटा तोिकएको समयार्िधिभत्र शैिक्षक 

िक्ष्य तथा ईद्देश्य हािसि गनय भिर्ष्यमा गररने काययका िािग मागयदशयन गने प्रमखु दस्तारे्ज हो । यसिे सीिमत 

स्रोत र साधनको सहायताबाट तोिकएका िक्ष्य/पररणाम हािसि गनय सघाईछँ । पररर्ितयत अन्द्तररक र बाह्य 

पररिस्थितको सामान्द्जस्यपूणय प्रयासबाट तोिकएको िदशामा ऄगाडी बढ्न सघाईछँ । िशक्षाको संख्यात्मक एर्म् 

गणुात्मक र्िृद्धमा ध्यान िदन्द्छ । 

िशक्षा योजनाका ईद्देश्यहरु समय, पररिस्थित, ईपिब्ध साधन स्रोत, कायायन्द्र्यनकताय िगायतबाट प्रभािर्त हुन 

सक्ने भएतापिन सबै िशक्षा योजनामा दीघयकािीन, सामान्द्य र ऄन्द्य ईद्देश्यहरु समेिटएका पाईन सिकन्द्छ । 

दीघयकािीन ईद्देश्यमा शैिक्षक िर्कास, अत्म िनभयरता, पूणय रोजगारी, अधिुनकरण, सामािजक न्द्यायका िािग 

काययक्रम सञ्चािन गरी तत् ऄनकूुि ईपिब्धी हािसि गनुय पने हुन्द्छ । सामान्द्य ईद्देश्यहरुमा रािष्िय ईत्पादनमा 

र्िृद्ध, प्रितव्यिि अयमा र्िृद्ध, बेरोजगारी स्रोतको समिुचत पररचािन, जीर्नस्तरमा र्िृद्ध, रािष्िय अयको 

ईिचत िर्तरणसंग सम्बिन्द्धत ईद्देश्यहरु समेिटन्द्छ । ऄन्द्य ईद्देश्यहरुमा सािबसािी रुपमा हािसि गनुय पने 

शैिक्षक ईद्देश्यहरु समेटन् सिकन्द्छ । 

शैिक्षक योजना तजुयमा गदाय  ऄर्स्था पिहचान, योजना तयारी (िक्ष्य िनधायरण, रणनीित िनधायरण, काययक्रमको 

िर्िशष्टीकरण, िर्ित्तय स्रोतको पूणायनमुान) योजना सम्भाव्यता ऄध्ययन, योजनाको ऄनमुोदन एर्म् स्र्ीकृित,  

कायायन्द्र्यन योजना िनमायण, योजना कायायन्द्र्यन, ऄनगुमन तथा मूल्याङ्कन र पूनय:योजना िनमायण र्ा यस्तै 

चरणहरुमा रहेर गनुय पने हुन्द्छ । िर्िभन्द्न िकिसमका िसद्धान्द्त, ढाचँा, ईपागम, सािहत्यहरुिाइ पिन अत्मसाथ 

गनै पने हुन्द्छ । जे जस्तो िसद्धान्द्त, ढाचँा, ईपागम, सािहत्य, चरणहरुबाट योजना तजुयमा गररए तापिन बझु्नै पने 

कुरा चािह के हो भने- योजनाको ईद्देश्यका िािग हामी संग िर्द्यमान स्रोतसाधनको ईपयोग गररे ऄपेिक्षत 

प्रितफि हािसि गनय सम्भर् छ िक छैन ? यिद यसमा ध्यान परु ्याआएन भने योजना महत्र्ाकांक्षी र कायायन्द्र्यन 

ऄयोग्य मात्र बन्द्छ । जसिे गदाय  तजुयमाताका तािी खाएको योजनािे कायायन्द्र्यनताका गािी मातै्र खाआरहेको 

हुन्द्छ । िशक्षा योजनािाइ यसो हुन निदन जनप्रितिनिध, कमयचारी एर्म् िशक्षा सम्बद्धर्गयका सरोकारर्ािाहरु 

चनाखो हुन जरुरी छ । 

 नगर क्षशिा क्षिकास योजना २०७७-२०८१ 

धनगढी ईप-महानगरपाििकािे अिथयक बषय २०७७-२०८१ का िािग दश र्षे नगर िशक्षा िर्कास योजना 

तजुयमा गरकेो छ । यसको दरुदृिष्ट िशक्षािाइ िन:शलु्क, सर्यशिुभ, गणुस्तरीयका साथै ईत्पादन, व्यार्साियक 
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दक्षता, अत्मिनभयता तथा दिैनक जीर्नसंग मेि खाने गरी िर्कास गनुय रहेको छ । यस योजनाका ईद्देश्यहरु िनम्न 

ऄनसुार रहेका छन् : 

१.  सार्यजिनक िशक्षाको गणुस्तरीयता िर्कास सिुनिश्चत गने । 

२.  स्थानीय परररे्शसंग बािबाििकािाइ पररिचत गराईन स्थानीय पाठयक्रम िनमायण तथा कायायन्द्र्यनिाइ 

सिुनिश्चत गने । 

३.  सामदुाियक तथा ससं्थागत िर्द्याियको ऄसि ऄभ्यास अदान–प्रदानको र्ातार्रण िसजयना गने । 

४.  बािबाििकाहरुिे मात ृभाषामा पढन पाईने ऄिधकार सिुनिश्चत गने । 

५.  ऄपाङ्ग मैत्री िर्द्यािय र्ातार्रण िनमायणिाइ प्राथिमकता प्रदान गने । 

६.  िर्द्यािय शािन्द्त के्षत्र स्थापनािाइ मूतय रुप प्रदान गने । 

७.  दक्ष र स्र्रोजगार जनशिि ईत्पादन गनय प्रािर्िधक तथा व्यार्साियक िशक्षािाइ प्राथिमकता प्रदान गने । 

८.  िशक्षाको ऄर्सरबाट र्िञ्चत बािबाििका र िनरक्षर प्रौढ समूहका िािग रै्किल्पक मागयहरुको सिुनिश्चतता 

गने । 

९.  िशक्षण िसकाइका रै्किल्पक मागयहरु सिुनिश्चत गने । 

१०.  िर्द्याियको ऄपगु िशक्षक दरबन्द्दी व्यर्स्थापन गरर िशक्षण िसकाआको सिुनिश्चतता गने । 

यस सम्बन्द्धी थप जानकारीका िािग नगरपाििकाको रे्भसाआट https://dhangadhimun.gov.np बाट प्राप्त 

गनय सिकनेछ । 

 

५. क्षदगो क्षिकास लक्ष्य र आन्चोन घोषणामा क्षशिा 

 क्षदगो क्षिकास लक्ष्य  

िदगो िर्कासको मूि िर्षय अिथयक िर्कास हािसि गने क्रममा प्राकृितक साधनको प्रयोगमा िर्चार प¥ुयाईन ु

पछय  भन्द्ने हो । यस सम्बन्द्धी ऄर्धारणा सर्यप्रथम राष्ि सङ्घीय िर्कास तथा र्ातार्रण सम्बिन्द्ध ब्रटुल्याण्ड 

अयोगिे सन् १९८७ मा हाम्रो साझा भिर्ष्य नामक प्रितरे्दनबाट अएको हो । बु्रन्द्टल्याण्ड अयोगका ऄनसुार 

भिर्ष्यको िपंढीको अर्श्यकता पूरा गनय बाधा प¥ुयाईने गरी र्तयमान गणुस्तरिाइ बिृद्ध गने गरी हुने िर्कास नै 

िदगो िर्कास हो । सेप्टेम्बर १५, २०१५ मा संयिु राष्ि संघ िदगो िर्कास िशखर सम्मेिनिे संसारबाट गररबी 

िनर्ारण, ऄसमानता र ऄन्द्याय िबरुद्धको िडाइ तथा जिर्ायूमा भएको ऄसमन्द्जस पररर्तयनिाइ सम्बोधन गने 

हेतिेु सन् २०३० सम्ममा हािसि गररसक्न ु पने गरी  १७ ओटा िक्ष्य (Goal) र १२६ ओटा पररिक्ष्य 

(Target) हरू िनधायरण गरकेो छ, जसिाइ िदगो िर्कासको िक्ष (Sustainable Development Goals-

SDGs)  भिनएको छ । िदगो िर्कासका १७ िक्ष्यहरू िनम्नऄनसुार रहेका छन्: 

१.  सबै प्रकारका गररबीको ऄन्द्त्य गने । 

२.  भोकमरीको ऄन्द्त्यर िदगो कृिष िर्कास गने । 

३.  ऄसि स्र्ास्थ्य जीर्न र रहनसहन सिुनिश्चत गने  

४.  सबैका िािग समारे्शी तथा गणुस्तरीय िशक्षाको सिुनिश्चत गने  

५.  िैङ्िगक समानता सिुनिश्चत गने । 

६.  स्र्च्छ खानेपानी र सरसफाआको व्यर्स्थापन गने । 

https://dhangadhimun.gov.np/
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७.  धान्द्न सक्ने गरी अधिुनक ईजायको पहुचँ । 

८.  समारे्शी र िदगो औद्योिगकरण माफय तश्रमको ऄर्सर । 

९.  पूर्ायधार र ईद्योगको प्रबधयन गने । 

१०.  दशेिभत्र र दशेहरूिबचको ऄसमानताको दरुी घटाईने । 

११.  सहरिाइ समारे्शी, सरुिक्षत, सदुृढ र िदगो बनाईने । 

१२.  ईपभोग र ईत्पादन पद्धितिाइ िदगो बनाईने । 

१३.  जिर्ाय ुपररर्तयन तथा यसको प्रभार् िर्रूद्ध तत्काि कायय गने । 

१४.  सामूिद्रक स्रोतहरूको िदगो ईपयोग । 

१५.  जिमन तथा पयायर्रणीय क्षयको न्द्यिुनकरणका ईपायको ऄबिम्र्न । 

१६.  न्द्यायपूणय, शािन्द्तपूणय र समारे्शी समाज बनाईने । 

१७.  िदगो िर्कासका िक्ष्य प्रािप्तमा िर्श्वव्यापी सहभािगता । 

 क्षदगो क्षिकास लक्ष्यमा क्षशिा 

िदगो िर्कासका १७ ओटा िक्ष्यको िक्ष्य नं. ४ मा िशक्षा सम्बन्द्धी िक्ष्य समेिटएको छ । ईि िक्ष्यमा समाबेसी 

र गणुस्तरीय क्षशिामा सबैको पह चँ र जीिनपययन्त क्षशिाको प्रबधयन गने (Ensure inclusive and quality 

education for all and promote lifelong learning)कुरा ईल्िेख गररएको छ । यस िक्ष्यका िािग संयिु 

राष्ि सघंका सदस्य राष्िहरुमा दहेायका कुराहरुको सिुनिश्चतता गनुय पने हुन्द्छ: 

१. सबै बािबाििकािे समतामूिक गणुस्तरीय एर्म् िनःशलु्क प्राथिमक र माध्यिमक िशक्षा सान्द्दिभयक 

िसकाइ ईपििब्धका साथ पूरा गने,  

२. सबै बािबाििकािे गणुस्तरीय पूर्य बाल्यार्स्था िर्कास, रखेदखे र प्राथिमक िशक्षाको तयारीका िािग 

पूर्य प्राथिमक िशक्षाको ऄर्सर, 

३. सबै परुुष र मिहिािे सरि मूल्यमा िर्श्विर्द्याियिगायत गणुस्तरीय प्रािर्िधक, व्यार्साियक र िर्द्यािय 

पिछको िशक्षामा समान पहुचँ, 

४. प्रािर्िधक र व्यार्साियक सीप िगायत ऄन्द्य सान्द्दिभयक सीप भएका यूर्ा र प्रौढको संख्यामा र्िृद्ध गरी 

रोजगारी, अकषयक कायय बजार तथा स्र्–रोजगार, 

५. िशक्षामा िैंिगक िर्भेदको ऄन्द्त्य तथा ऄपाङ्गता, जनजाित िगायत जोिखममा रहेका बािबाििकाहरुका 

िािग सबै तहको िशक्षा र व्यार्साियक ताििममा समान पह चँ,  

६. सबै यूर्ा र बहुसंख्यक प्रौढिे साक्षरता प्राप्त गने, 

७. सबै िर्द्याथीिे िदगो िर्कास प्रर्धयनका िािग अर्श्यक ज्ञान र सीप हािसि गने, 

८. बािक, ऄपाङ्गता र िैंिगक िहसाबिे मैत्री हुने गरी सरुक्षात्मक, िहंसारिहत, र प्रभार्कारी िसकाइ 

र्ातार्रणको िािग सिुबधा ईन्द्नयन र ऄिभर्िृद्ध गने, 

९. सन् २०२० सम्ममा गरीब र िपछिडएका मिुकुका िािग सम्पन्द्न मिुकुहरुमा खासगरी प्रािर्िधक, 

आिञ्जिनयररङ, सूचना प्रिर्िध िगायतका ईच्च िशक्षामा प्ररे्शका िािग अर्श्यक छात्रर्िृत्तको व्यर्स्था 

गने, 

१०.  गरीब र िपछिडएका मिुकुका िािग िशक्षक तािीमको ऄन्द्तराय िष्िय सहयोग िगायत िशक्षक योग्यताको 

ऄिधकतम ऄिभर्िृद्ध गने । 
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 आञ्चोन घोषणामा क्षशिा 

सन् २०१५ को मे मिहनामा दिक्षण कोररयाको आिन्द्चोनमा १६० दशेका १६०० प्रितिनिधिबच छिफि गरी िर्श्व 

िशक्षा सम्बन्द्धमा सन् २०३० सम्मको साझा ऄर्धारणा (Incheon Declaration on Education 2030)  

घोषणा गररएको छ । ईि घोषणापत्रका मूि प्रितबद्धताहरू दहेाय बमोिजम रहेका छन्: 

१. िर्कासको सम्बाहक र िदगो िर्कासका िक्ष्यहरु प्राप्त गने साधनको रुपमा िशक्षािाइ जीर्न 

रुपान्द्तरणका रुपमा िर्कास गने र खासगरी िदगो िर्कासको चौथो िक्ष्य ऄङ्गीकार गरी िशक्षामा 

समाबेशी र समतामूिक गणुस्तरीय िशक्षा र जीर्नपययन्द्त िशक्षाको सिुनिश्चतता गने 

२. सहस्राब्दी िर्कास िक्ष्यका ईपििब्धिाइ अत्मसात गरी सरकारी िगानीमा १२ कक्षा सम्मको िनःशलु्क 

िशक्षा, प्राथिमक र माध्यिमक तहमा समतामूिक गणुस्तरीय िशक्षा, किम्तमा कक्षा ९ सम्म ऄिनर्ायय 

िशक्षा, एक र्षे ऄिनर्ायय तथा गणुस्तरीय िनःशलु्क पूर्यप्राथिमक िशक्षाको सिुनिश्चतता गने 

३. िशक्षाबाट कोही पिन बिञ्चत नहोईन भन्द्ने ईद्देश्यका साथ िशक्षामा पह चँ, सहभािगता र ईपििब्धमा 

सिुबधािर्हीन, िसमान्द्तकृत, तथा ऄपाङ्गता भएका समेतको समतामूिक र समाबेशी पक्षिाइ सम्बोधन 

गने गरी िशक्षा नीितमा पररर्तयन गने  

४. सबैका िािग िशक्षाको िक्ष प्राप्त गनय िैंिगक समानतामा जोड िदने गरी िैंिगक नीित, योजना, र िसकाइ 

र्ातार्रण, िशक्षक ताििम र पाठ्यक्रममा िैंिगक मूिधार एर्म् िशक्षामा िैंिगक अधारमा हुने िर्भेद र 

िहंसा ऄन्द्त्य गने ऄिभयानमा सघाईने 

५. िशक्षक र िशक्षक प्रिशक्षकको सशििकरण, ईिचत छनौट, ताििम, व्यार्साियक दक्षता, एर्म् स्रोतमा 

अधाररत िशक्षक ईत्पे्ररणा र सहयोग माफय त िशक्षामा गणुस्तरीयता र िसकाइ ईपििब्धमा सधुार गने  

६. गणुस्तरीय जीर्नपययन्द्त िशक्षा प्रत्येक तहमा सिुनिश्चत गने  

७. िर्द्याियबािहर रहेका ऄिधकतम बािबाििकाहरु द्रन्द्द प्रभािर्त के्षत्रमा बसोबास गने हुदँा त्यस्ता सबै 

प्रकारका बािबाििकािाइ द्रन्द्दरिहत र्ातार्ारणमा िसक्न पाईने ऄिधकारका िािग रािष्िय, के्षत्रीय एर्म् 

िर्श्वव्यापी रुपमा सम्बोधन गने । 

६. क्षिद्यालय क्षशिाको राक्षरिय ईदे्दश्य, तहगत सरंचना, सिमता 

िर्द्यािय िशक्षाको रािष्िय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ मा िर्द्यािय िशक्षाको दहेायका रािष्िय ईद्दशे्य, तहगत 

संरचना र सक्षमताहरु ईल्िेख गररएका छन् । 

 क्षिद्यालय क्षशिाको राक्षरिय ईदे्दश्य 

१. प्रत्येक व्यििमा ऄन्द्तिनयिहत प्रितभा प्रस्फुटन गरी व्यिित्र् िर्कास गने 

२. राष्ि र रािष्ियताप्रित िनष्ठार्ान्, सङ्घीय िोकतािन्द्त्रक गणतन्द्त्रका मूल्य मान्द्यताप्रित प्रितबद्ध, 

स्र्ािभमानी, सामािजक तथा सांस्कृितक िर्िर्धतािाइ सम्मान गने, चररत्रर्ान्, नैितकर्ान् एर्म् 

िजम्मेर्ार नागररक तयार गने 

३. श्रमप्रित सम्मान एर्म् सकारात्मक सोच भएका, रोजगार तथा स्र्रोजगारईन्द्मखु, ईत्पादनमखुी, 

ईद्यमशीि र िसपयिु नागररक तयार गने 
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४. व्यििको सामािजकीकरणमा सहयोग गदै सामािजक सद्भार् तथा सिहष्णतुा र रािष्िय एकता सदुृढ गनय 

सहयोग परु  याईने 

५. प्राकृितक तथा रािष्िय सम्पदा र पयायर्रणको संरक्षण, संर्धयन र सदपुयोग गदै िदगो िर्कासमा योगदान 

गने सचेत नागररक तयार गने 

६. प्रत्येक व्यििमा शािन्द्त, मानर् ऄिधकार, समानता, समारे्िशता र सामािजक न्द्यायका मान्द्यताऄनरुूपको 

अचरण िर्कास गरी समतामूिक, समारे्शी, न्द्यायपूणय र समाजर्ादईन्द्मखु राष्ि िनमायणमा मदत गने 

७. रािष्िय तथा ऄन्द्तराय िष्िय स्तरमा प्रितस्पधी, अधिुनक सूचना तथा सञ्चार प्रिर्िध प्रयोग गनय सक्ने 

िर्श्वपरररे्श सहुाईदँो दक्ष जनशिि तयार गने 

८. रै्ज्ञािनक ऄर्धारणा, तथ्य, िसप, िसद्धान्द्त तथा प्रिर्िधको प्रयोग गनय सक्ने रै्ज्ञािनक सझुबझु भएका 

तथा ऄनसुन्द्धानमखुी जनशिि तयार गने 

९. रचनात्मक तथा समािोचनात्मक िचन्द्तन गने, जीर्नोपयोगी िसप भएका सिहष्ण ुर भािषक सक्षमतामा 

िनपणु नागररक तयार गने 

१०. नेपािी मौििक किा, संस्कृित, सौन्द्दयय, अदशय तथा रै्िशष््टयहरूको संरक्षण, संर्धयन र िर्स्तारतफय  

ऄिभपे्रररत भएका नेपािको आितहास, भूगोिको ज्ञान भएका, नेपािी पिहचान र जीर्नशैिीप्रित गाररै् गने 

नागररक तयार गने 

११. जिर्ाय ु पररर्तयन तथा प्राकृितक एर्म् मानर् िसिजयत प्रकोपप्रित सचेत रही सम्भािर्त जोिखम 

न्द्यूनीकरण तथा िर्पत् व्यर्स्थापन गनय सक्षम नागररक तयार गने 

१२. सामािजक न्द्यायमा अधाररत समदृ्ध राष्ि िनमायणका िनिम्त अर्श्यक मानर् संसाधनको िर्कास गने 

 तहगत सरंचना र ईमेर 

नेपािको िर्द्यािय िशक्षा अधारभूत र माध्यिमक गरी दइु तहको रहेको छ । एक र्षय ऄर्िधको प्रारिम्भक 

बाििर्कास तथा िशक्षापिछ कक्षा १ दिेख कक्षा ८ सम्म गरी जम्मा अठ र्षयको अधारभूत िशक्षा कायम गररएको 

छ भने कक्षा कक्षा ९ दिेख १२ सम्मको चार र्षय ऄर्िधको िशक्षािाइ माध्यिमक िशक्षा कायम गररएको छ । 

माध्यिमक िशक्षा साधारण, परम्परागत र प्रािर्िधक तथा व्यार्साियक गरी तीन प्रकारको हुने छ । माध्यिमक 

िशक्षाको प्रािर्िधक तथा व्यार्साियक धारतफय  थप एक र्षय ऄर्िधको व्यार्हाररक ऄभ्यास समेिटने छ । 

बािमनोिर्ज्ञान, िसकारुको ईमेर तथा िसकाआ क्षमतास्तरका अधारमा िर्द्यािय िशक्षाको तहगत र कक्षागत 

खाका दहेायबमोिजम हुनेछ । 

क्षिद्यालयको तह किा ईमरे समूह क्षसकाआ िमतास्तर 

प्रारिम्भक बाि 

िर्का र िशक्षा 

प्रारिम्भक बाि िर्कास 

र िशक्षा 

४ र्षय  

अधारभूत  कक्षा १-३ ५ दिेख ७ र्षयसम्म  

कक्षा ४-५ ८ दिेख ९ र्षयसम्म  

कक्षा ६-८ १० दिेख १२ र्षयसम्म  

माध्यिमक कक्षा ९-१० १३ दिेख १४ र्षयसम्म  

कक्षा ११-१२ १५ दिेख १६ र्षयसम्म  

द्रिव्य : 
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१.  ईपयुयि खाकाबमोिजम िसकाआ क्षमतास्तरसगँ तादाम्य हुने गरी रािष्िय योग्यता प्रारूपमा िसकाआ क्षमता 

स्तरको तहगत सक्षमता िनधायरण हुने छ । 

२.  माध्यिमक तहको प्रािर्िधक तथा व्यार्साियक धारमा थप एक र्षय ऄर्िधको व्यार्हाररक ऄभ्यास 

ऄिनर्ायय हुने छ । 

३.  ईिल्ििखत ताििकामा िनिदयष्ट ईमेर समूहिे सम्बिन्द्धत र्षयको ईमेर पूरा भएको जनाईने छ । 

 सिमता 

१.  प्रारक्षम्भक बालक्षिकास र क्षशिा 

चार र्षयको ईमेर पूरा भएका बािबाििकािाइ एक र्षयको प्रारिम्भक बाििर्कासको ऄर्सर प्रदान गररनेछ । चार 

र्षय ईमेरभन्द्दा मिुनका बािबाििकािाइ िशश ु िर्कास केन्द्द्रबाट शारीररक, मानिसक र्ा बौिद्धक, संरे्गात्मक र 

सामािजक िर्कास तथा स्याहारका िक्रयाकिाप सञ्चािन गनय सिकने छ । प्रारिम्भक बाििर्कास र िशक्षाको 

मखु्य ईद्देश्य िर्िर्ध िकिसमका मनोरञ्जनात्मक िसकाआ सहजीकरण िक्रयाकिापका माध्यमद्रारा 

बािबाििकाहरूको सर्ायङ्गीण िर्कासमा सहयोग परु याईन ु र कक्षा १ मा प्ररे्शका िािग तयार पानुय हुनेछ । 

प्रारिम्भक बाििर्कास र िशक्षाको पाठ्यक्रम बािबाििकाको ईमेरगत िर्कासात्मक पक्षिाइ ध्यान िदइ एकीकृत 

िसद्घान्द्तऄनसुार िर्कास गररनेछ । यस तहमा बािबाििकाहरूिे अफ्नो मातभृाषामा िसक्ने ऄर्सर प्राप्त गने 

छन् । प्रारिम्भक बाििर्कास र िशक्षाका सक्षमताहरू िनम्नानसुार हुने छन् : 

१. सर्ायङ्गीण िर्कासका िक्रयाकिापमा संिग्नता 

२. पोषणयिु खाना र स्र्स्थकर बानी िर्कास 

३. रै्यििक सरुक्षाका ईपायहरू ऄर्िम्बन 

४. सरसफाआ र सामािजक बानी व्यर्हारको ऄर्िम्बन 

५. िसजयनात्मक सोचको िर्कास 

६. भािषक तथा सञ्चार िसपको िर्कास 

२.  अधारभूत क्षशिा (किा १–८) का सिमताहरू 

अधारभूत िशक्षािे िर्द्याथीकेिन्द्द्रत िशक्षाका माध्यमद्रारा बािबाििकामा ऄन्द्तिनयिहत प्रितभाको िर्कास गनुयपछय  । 

यसको मूि ईद्देश्य राष्ि पे्रम र िोकतन्द्त्रमा िर्श्वास गरी रािष्ियताको संरक्षण र सरं्धयन गने, ऄिधकार र 

कतयव्यको पािनासिहत स्र्तन्द्त्रताको सम्मान गने, सामािजक र प्राकृितक र्ातार्रणप्रित सचेत भइ मानर्ीय 

मूल्य र मान्द्यताऄनकूुि व्यर्हार गने कतयव्यिनष्ठ नागररक ईत्पादन गनुय  हो । यस तहको िशक्षा ग्रहण गररसकेका 

बािबाििकाहरू अफ्ना िर्चार अदानप्रदान एर्म् दिैनक जीर्नमा अआपने व्यार्हाररक समस्या समाधान गनय 

सक्षम, स्र्ार्िम्बी, पररश्रमी, रै्ज्ञािनक सझुबझु भएका, स्र्ास्थ्यप्रित सचेत र नैितकर्ान् हुने छन् । अधारभूत 

िशक्षाका सक्षमता दहेायबमोिजम हुने छन्: 

१. दशेपे्रम र रािष्िय एकताको भार्नाबाट ओतप्रोत एर्म् िोकतािन्द्त्रक मूल्य, मान्द्यता र ससं्कारको 

िर्कास व्यर्हारमा प्रदशयन 

२. भािषक तथा सञ्चार िसपको िर्कास र व्यार्हाररक, िसजयनात्मक एर्म् सान्द्दिभयक प्रयोग 

३. सूचना र िर्चारहरूको अदानप्रदान, िर्शे्लषण तथा सूचना प्रिर्िधको समिुचत प्रयोग 

४. तािकय क तथा व्यार्हाररक गिणतीय ज्ञान, िसप एर्म ऄिभर्िृत्त िर्कास र प्रयोग 
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५. रै्ज्ञािनक ऄर्धारणा, तथ्य, िसद्धान्द्त र िनयमप्रितको िजज्ञासा एर्म् बोध र व्यार्हाररक जीर्नमा 

प्रयोग 

६. मानर्मूल्य र मान्द्यता एर्म् सामािजक गणुको िर्कास तथा नागररक कतयव्यप्रित सजग 

७. जनसङ्ख्या, र्ातार्रण संरक्षण र िदगो िर्कासिबचको ऄन्द्तरसम्बन्द्धको बोध र व्यर्स्थापनमा 

सहयोग 

८. शारीररक तन्द्दरुुस्ती, स्र्स्थकर जीर्नशैिी र जीर्नोपयोगी िसप (Life Skills) को िर्कास 

९. स्थानीय, अधिुनक पेसा, व्यर्साय र प्रिर्िध एर्म् श्रमप्रित सम्मान तथा व्यर्हारकुशि िसप (Soft 

Skills) को प्रयोग 

१०. नेपािी किा, सािहत्य र संस्कृितको संरक्षण तथा संर्धयन एर्म् िसजयनशीिताको िर्कास र प्रयोग 

११. रािष्िय तथा ऄन्द्तराय िष्िय परररे्शसगँ पररिचत भइ िर्िर्धता, िर्श्वबन्द्धतु्र् र सहऄिस्तत्र् बोध तथा 

स्र्ीकार 

१२. दिैनक जीर्नमा अआपने व्यार्हाररक समस्याहरूको पिहचान, िर्शे्लषण तथा समाधान 

(क) अधारभूत क्षशिा (किा १–३) का सिमताहरू 

अधारभूत िशक्षा (कक्षा १–३) को ईद्देश्य बािबाििकािाइ औपचाररक िशक्षासगँ पररिचत गराईने र अधारभूत 

साक्षरता, गिणतीय ज्ञान र िसप तथा जीर्नोपयोगी िसपहरूका साथै व्यििगत स्र्ास्थ्य तथा सरसफाआसम्बन्द्धी 

बानीको िर्कास गने ऄर्सर प्रदान गने हुने छ । ईनीहरू अफू रहेको प्राकृितक तथा सामािजक र्ातार्रणसगँ 

पररिचत र सचेत हुने छन् । यस तहको पाठ्यक्रम बािबाििकाको ईमेरगत क्षमता एर्म् रुिचिाइ ध्यान िदइ 

एकीकृत िसद्धान्द्त ऄनसुार िर्कास गररनेछ । अधारभूत िशक्षा (कक्षा १–३) का सक्षमता दहेायबमोिजम हुनेछन् : 

१. अधारभूत भािषक तथा सञ्चार िसपको िर्कास र प्रयोग 

२. अधारभूत गिणतीय ऄर्धारणा र िसपको िर्कास र प्रयोग 

३. ऄनशुासन, सदाचार र स्र्ार्िम्बन जस्ता सामािजक एर्म् चाररित्रक गणुको िर्कास 

४. िर्ज्ञान, र्ातार्रण, सूचना प्रिर्िधसम्बन्द्धी अधारभूत ज्ञानको िर्कास 

५. शारीररक तन्द्दरुुस्ती, स्र्स्थकर बानी र जीर्नोपयोगी िसप (Life Skills) को िर्कास 

६. किा तथा सौन्द्दययप्रित ऄिभरुिच र िसजयनात्मकताको िर्कास 

७. अफ्नो परररे्शसगँ पररिचत भइ िर्िभन्द्न जातजाित, धमय, भाषा, संस्कृित, के्षत्रप्रित सम्मान र 

समभार्को 

८. िर्कास 

(ख) अधारभूत क्षशिा (किा ४–५) का सिमताहरू 

अधारभूत िशक्षा (कक्षा ४– ५) का सक्षमताहरू िनम्नानसुार हुने छन्: 

१. दशेपे्रमको भार्ना एर्म् िोकतािन्द्त्रक मूल्य मान्द्यता र संस्कारको िर्कास 

२. अधारभूत भािषक तथा सञ्चार िसपको िर्कास र व्यार्हाररक प्रयोग 

३. अधारभूत गिणतीय ऄर्धारणा र िसपको िर्कास र प्रयोग 

४. नैितकता, ऄनशुासन, सदाचार र स्र्ार्िम्बन जस्ता सामािजक मूल्य मान्द्यता एर्म् चाररित्रक गणुको 

िर्कास 
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५. िर्ज्ञान, र्ातार्रण, सूचना प्रिर्िधसम्बन्द्धी अधारभूत ज्ञान र िसपको िर्कास 

६. शारीररक तन्द्दरुुस्ती, स्र्स्थकर बानी, सरसफाआ र जीर्नोपयोगी िसप (Life Skills) तथा 

व्यर्हारकुशि िसप (Soft Skills) को िर्कास 

७. किा तथा सौन्द्दययप्रित ऄिभरुिच, िसजयनात्मक र समािोचनात्मक िसपको िर्कास 

८. अफ्नो परररे्शसगँ पररिचत भइ िर्िभन्द्न जातजाित, धमय, भाषा, संस्कृित, के्षत्रप्रित सम्मान र 

समभार्को िर्कास 

(ग) अधारभूत क्षशिा (किा ६–८) सिमताहरू 

अधारभूत िशक्षा (कक्षा ६–८) का सक्षमता दहेायबमोिजम हुने छन्: 

१. दशेपे्रम एर्म् रािष्िय एकताको भार्नाको िर्कास 

२. िोकतािन्द्त्रक मूल्य मान्द्यता र संस्कारको िर्कास र िर्िर्धताप्रित सम्मान 

३. भािषक तथा सञ्चार िसपको िर्कास र व्यार्हाररक, िसजयनात्मक एर्म् सान्द्दिभयक प्रयोग 

४. सूचना र िर्चारहरूको अदानप्रदान, िर्शे्लषण तथा सूचना प्रिर्िधको समिुचत प्रयोग 

५. तािकय क तथा व्यार्हाररक गिणतीय ज्ञान, िसप र ऄिभर्िृत्तको िर्कास र प्रयोग 

६. रै्ज्ञािनक ऄर्धारणा, तथ्य, िसद्धान्द्त र िनयमप्रितको िजज्ञासा एर्म् बोध र व्यार्हाररक जीर्नमा 

प्रयोग 

७. नैितकता, ऄनशुासन, सदाचार, स्र्ार्िम्बन जस्ता सामािजक र मानर्मूल्य, मान्द्यता एर्म् 

चाररित्रक र नागररक गणुको िर्कास 

८. जनसङ्ख्या, र्ातार्रण संरक्षण र िदगो िर्कासिबचको ऄन्द्तरसम्बन्द्धको बोध एर्म् व्यर्स्थापनमा 

सहयोग 

९. शारीररक तन्द्दरुुस्ती, स्र्स्थकर जीर्नशैिी र जीर्नोपयोगी िसप (Life Skills) िर्कास 

१०. स्थानीय र अधिुनक पेसा, व्यर्साय र प्रिर्िध र श्रमप्रित सम्मान तथा व्यर्हारकुशि िसप (Soft 

Skills) को प्रयोग 

११. नेपािी किा, सािहत्य र संस्कृितको संरक्षण तथा संर्धयन एर्म् िसजयनशीिताको प्रयोग 

१२. रािष्िय तथा ऄन्द्तराय िष्िय सामािजक तथा भौगोििक परररे्शसगँ पररचत भइ िर्िर्धता, सद्भार् र 

सहऄिस्तत्र् बोध तथा स्र्ीकार 

१३. दिैनक जीर्नमा अआपने व्यार्हाररक समस्याहरूको पिहचान, िर्शे्लषण तथा समाधान 

३.  माध्यक्षमक क्षशिा (किा ९-१२) का सिमता 

िसकाआ र र्ास्तिर्कतािबच सम्बन्द्ध स्थािपत गने, िसद्धान्द्त र व्यर्हारको समन्द्र्य गने, स्र्परार्ितयत हुदँ ैज्ञान, 

िसप र क्षमतािाइ ऄद्यार्िधक गने, नर्ीनतम ज्ञानको खोजी र प्रयोग गने, ऄिधकार, स्र्तन्द्त्रता र समानताको 

प्रर्धयन गने, स्र्स्थ जीर्नको ऄभ्यास गने, तािकय क िर्शे्लषण गरी िनणयय गने, रै्ज्ञािनक िर्शे्लषणका अधारमा 

व्यिि, समाज र राष्िको िदगो िर्कासमा सररक हुने, नैितक अचरण प्रदशयन गने, िर्िर्धतािाइ सम्मान गने, 

पयायर्रणीय सन्द्तिुनप्रित संरे्दनशीि हुने, द्रन्द्द्र व्यर्स्थापन गदै िदगो शािन्द्तका िािग प्रितबद्ध रहने, अधिुनक 

ज्ञान, िसप र सूचना तथा सञ्चार प्रिर्िधको प्रयोग गने, स्र्ार्िम्बी र व्यर्सायमखुी िसपको ऄभ्यास गने, राष्ि, 

रािष्ियता र रािष्िय अदशयको सम्मान गने, समाज स्र्ीकायय अचरण र कायय संस्कृितको ऄर्िम्बन गने, 
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सिहष्णभुार् राख्ने, िसजयनशीि, ईद्यमशीि एर्म् सकारात्मक सोच भएको, ईच्च अदशयमा अधाररत व्यर्हार 

गने, समसामियक चनुौतीहरूको सफि व्यर्स्थापन गनेिगायतका िर्शेषतािे यिु स्र्ार्िम्बी, दशेभि, 

पररर्तयनमखुी, िचन्द्तनशीि एर्म् समारे्शी समाज िनमायणमा योगदान गनय सक्ने सक्षम नागररक तयार गनेतफय  

माध्यिमक िशक्षा केिन्द्द्रत रहेको छ । यसका िािग माध्यिमक तहका िर्द्याथीमा िनम्नानसुारका सक्षमता 

िर्कासको ऄपेक्षा गररएको छ : 

१. मानर्ीय मूल्य, मान्द्यता र िोकतािन्द्त्रक संस्कार ऄर्िम्बन गदै राष्ि र रािष्ियताको प्रर्धयनका 

िािग सचेत नागररकको िजम्मेर्ारी र्हन 

२. रािष्िय तथा ऄन्द्तराय िष्िय परररे्शसगँ पररिचत भइ िर्िर्धता, सद्भार् र सहऄिस्तत्र्िाइ अत्मसात् 

गदै सभ्य, ससुंस्कृत र समतामूिक समाज िनमायणका िािग भूिमका िनर्ायह 

३. दिैनक िक्रयाकिापका साथै प्रािज्ञक के्षत्रमा अत्मिर्श्वासका साथ ईपयिु, िसजयनात्मक र सान्द्दिभयक 

रूपमा भािषक िसपको प्रयोग 

४. प्रभार्कारी िसकाआ, रचनात्मक र िर्शे्लषणात्मक सोच तथा सामािजक सम्पकय  र सञ्चारबाट 

िर्चारहरूको अदान प्रदान 

५. व्यििगत िर्कास र अर्श्यकताको पररपूितयका िािग िसकाआप्रित सकारात्मक सोचको िर्कास तथा 

स्र्ऄध्ययन एर्म् ज्ञान र िसपको खोजी गने बानीको िर्कास 

६. गिणतीय समस्या समाधानमा गिणतीय ऄर्धारणा, िसद्धान्द्त तथा तािकय क िसपको प्रयोग 

७. व्यार्हाररक गिणतीय ज्ञान र िसपको बोध र प्रयोग  

८. रै्ज्ञािनक ज्ञान, तथ्य, िसद्रान्द्त र प्रिर्िधको समिुचत प्रयोग 

९. जीर्नजगत् र व्यर्हारसगँको तादात्म्य बोध गरी जीर्नोपयोगी िसपको प्रयोग गदै समाजसापेक्ष 

व्यर्हार प्रदशयन 

१०.  स्र्ास्थ्यप्रितको सचेततासिहत र्ातार्रण संरक्षण र संर्धयन तथा जनसङ्ख्या व्यर्स्थापनमा 

सिक्रय सहभािगता 

११. प्राकृितक तथा सामािजक घटनाको िर्शे्लषण, ितनको कारण र ऄसर बोध तथा सकारात्मक 

व्यर्हार प्रदशयन 

१२. रै्ज्ञािनक खोज तथा ऄनसुन्द्धान गनय अर्श्यक प्रिव्रmयागत िसपहरू हािसि गरी अधिुनक 

प्रिर्िधहरूको दिैनक जीर्नमा प्रयोग 

१३. श्रमप्रित सम्मान गदै कामको संसारमा अत्मिर्श्वाससाथ तयारी 

१४. प्रािर्िधक ज्ञान, िसप, प्रर्िृत्त तथा पेसागत र व्यर्स्थापकीय क्षमताको िर्कास र प्रयोग 

१५. ईच्च तहमा ऄध्ययनको अधार िर्कास 

(क) माध्यक्षमक क्षशिा (किा ९– १०) का सिमताहरू 

माध्यिमक िशक्षा (कक्षा ९–१०) का सक्षमताहरू िनम्नानसुार हुने छन्: 

१. मानर्ीय मूल्य, मान्द्यता र िोकतािन्द्त्रक संस्कार ऄर्िम्बन गदै राष्ि र रािष्ियताको प्रर्धयनका ििग 

सचेत नागररकको िजम्मेर्ारी र्हन 

२. रािष्िय तथा ऄन्द्तराय िष्िय परररे्शसगँ पररिचत भइ िर्िर्धता, सद्भार् र सहऄिस्तत्र्िाइ अत्मसात् 

गदै सभ्य, ससुंस्कृत र समतामूिक समाज िनमायणका िािग भूिमका िनर्ायह 
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३. दिैनक िक्रयाकिापमा अत्मिर्श्वासका साथ ईपयिु र सान्द्दिभयक रूपमा भािषक िसपको प्रयोग 

४. प्रभार्कारी िसकाआ, रचनात्मक र िर्शे्लषणात्मक सोच तथा सामािजक सम्पकय  र सञ्चारबाट 

िर्चारहरूको अदान प्रदान 

५. गिणतीय समस्या समाधानमा गिणतीय ऄर्धारणा, िसद्धान्द्त तथा तािकय क िसपको प्रयोग 

६. जीर्नजगत् र व्यर्हारसगँको तादात्म्य बोध गरी जीर्नोपयोगी िसपको प्रयोग गदै समाज सापेक्ष 

व्यर्हार 

७. स्र्ास्थ्यप्रितको सचेततासिहत र्ातार्रण संरक्षण र संर्धयन तथा जनसङ्ख्या व्यर्स्थापनमा 

सिक्रय सहभािगता 

८. प्राकृितक तथा सामािजक घटनाको िर्शे्लषण, ितनको ऄसर बोध तथा सकारात्मक व्यर्हार प्रदशयन 

९. रै्ज्ञािनक खोज तथा ऄनसुन्द्धान गनय अर्श्यक प्रिक्रयागत िसपहरू हािसि गरी अधिुनक 

प्रिर्िधहरूको दिैनक जीर्नमा प्रयोग 

१०. श्रमप्रित सम्मान गदै कामको संसारको तयारी 

११. प्रािर्िधक ज्ञान, िसप, प्रर्िृत्त तथा पेसागत र व्यर्स्थापकीय क्षमताको िर्कास र प्रयोग 

(ख) माध्यक्षमक क्षशिा (किा ११–१२) का सिमताहरू 

माध्यिमक िशक्षा (कक्षा ११–१२) का सक्षमताहरू िनम्नानसुार हुने छन्: 

१. मानर्ीय मूल्य, मान्द्यता र िोकतािन्द्त्रक संस्कार ऄर्िम्बन गदै राष्ि र रािष्ियताको प्रर्धयनका 

िािग सचेत नागररकको िजम्मेर्ारी र्हन 

२. रािष्िय तथा ऄन्द्तराय िष्िय परररे्शसगँ पररिचत भइ िर्िर्धता, सद्भार् र सहऄिस्तत्र्िाइ अत्मसात् 

गदै सभ्य ससुंस्कृत र समतामूिक समाज िनमायणका िािग भूिमका िनर्ायह 

३. दिैनक िक्रयाकिापका साथै प्रािज्ञक के्षत्रमा अत्मिर्श्वासका साथ ईपयिु, िसजयनात्मक र सान्द्दिभयक 

रूपमा भािषक एर्म् सञ्चार िसपको प्रयोग 

४. व्यििगत िर्कास र अर्श्यकताको पररपूितयका िािग िसकाआप्रित सकारात्मक सोचको िर्कास तथा 

स्र्ऄध्ययन एर्म् ज्ञान र िसपको खोजी गने बानीको िर्कास 

५. जीर्न, जीिर्का र र्िृत्त एर्म् सामािजक सांस्कृितक व्यर्हारसगँ तादात्म्य बोध गरी जीर्नोपयोगी 

िसपको िर्कास 

६. स्र्स्थ्य जीर्नशैिीको ऄर्िम्बन एर्म् र्ातार्रण संरक्षण र िदगो िर्कासका िािग भूिमका िनर्ायह 

७. प्राकृितक तथा सामािजक घटनाको िर्शे्लषण, ितनको कारण र ऄसर बोध तथा सकारात्मक 

व्यर्हार प्रदशयन 

८. श्रमप्रित सम्मान गदै कामको संसारमा अत्मिर्श्वासको साथ प्ररे्श 

९. प्रािर्िधक ज्ञान, िसप, प्रर्िृत्त तथा पेसागत र व्यर्स्थापकीय क्षमताको िर्कास र प्रयोग 

१०. ईच्च तहमा ऄध्ययनको िािग िर्षयगत/िर्धागत अधार िर्कास 
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७. ईप-महानगरपाक्षलकाको शैक्षिक सरंचना 

 काययक्षिभाजन क्षनयमािली 

नेपािको संिर्धानको धारा २१८ िे िदएको ऄिधकार प्रयोग गरी धनगढी ईप-महानगरपाििकाको 

नगरकाययपाििकािे अफ्नो कायय िर्भाजनका िािग िमित २०७४ फागनु २३ गतेको स्थानीय राजपत्रमा 

प्रकािशत गरकेो "धनगढी ईप-महानगरपाक्षलकाको नगरकाययपाक्षलका (कायय क्षिभाजन) क्षनयमािली, २०७४" 

बमोिजम ईप-महनागरपाििकाको िशक्षासम्बन्द्धी कामकाजका िािग सामािजक िर्कास महाशाखा ऄन्द्तरगत 

अधारभूत तथा माध्यिमक िशक्षा कायायिय रहने व्यर्स्था ऄनसूुची १ मा ईल्िेख गररएको छ । सोही 

िनयमार्िीको ऄनसूुची २ मा अधारभूत तथा माध्यिमक िशक्षा शाखा (ऄनसूुचीमा शाखा ईल्िेख भएकािे हुबहु 

रािखएको) को कायय िर्भाजन िनम्न ऄनसुार ईल्िेख गररएको छ । 

 प्रारिम्भक बाि िशक्षा तथा िर्द्यािय िशक्षा, ऄनौपचाररक िशक्षा, खिुा तथा रै्किल्पक िशक्षा )गरुुकुि , 

मदरसा, गमु्बा अिद(, िनरन्द्तर िसकाआ तथा िर्शेष िशक्षा सम्बन्द्धी नीित, कानून, मापदण्ड, योजनाको 

िनमायण, कायायन्द्र्यन र िनयमन 

 प्रािर्िधक िशक्षा तथा व्यार्साियक ताििमको योजना तजुयमा, सञ्चािन, ऄनमुित र िनयमन 

 पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको िर्तरण तथा कायायन्द्र्यन 

 िर्द्यािय िशक्षक तथा कमयचारी व्यर्स्थापन 

 िर्द्याियको नक्साङ्कन, ऄनमुित, स्र्ीकृित, समायोजन तथा िनयमन 

 शैिक्षक पूर्ायधार िनमायण र ममयत सम्भार 

 अधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षा व्यर्स्थापन 

 िर्द्याथी िसकाआ ईपिब्धीको परीक्षण र व्यर्स्थापन 

 िर्द्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रर्िृत्तको व्यर्स्थापन 

 शैिक्षक परामशय सेर्ाको ऄनमुित तथा िनयमन 

 स्थानीयस्तरको शैिक्षक ज्ञान, सीप र प्रिर्िधको संरक्षण, प्रर्धयन र स्तरीकरण 

 माध्यिमक तहसम्मको शैिक्षक काययक्रमको समन्द्र्य र िनयमन 

 पसु्तकािय एरं् पत्रपित्रका 

 स्थानीय पसु्तकािय, र्ाचनािय तथा सामदुाियक ऄध्ययन केन्द्द्र सञ्चािन तथा व्यर्स्थापन ।  

 महाशाखाको दरबन्दी सरंचना 

दशेमा सिघयता कायायन्द्र्यनका िािग कमयचारीहरुको दरबन्द्दी संरचना तयार गने क्रममा सर्यप्रथम संघीय मािमिा 

तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्त्राियिे ईप-महानगरपाििका ऄन्द्तगयत िशक्षा, यरु्ा तथा खेिकुद महाशाखा रहने र 

ईि महाशाखामा दहेायको ९ जनाको दरबन्द्दी रहने व्यर्स्था गरकेो िथयो । 

 महाशाखा प्रमखु १ जना ईपसिचर्, रा.प. िद्रतीय श्रेणी र्ा ऄिधकृत नर्ौं/दशौं 

 प्रारिम्भक बाििर्कास तथा अधारभूत िशक्षा आकाआ प्रमखु १ जना शाखा ऄिधकृत, रा.प.ततृीय र्ा 

ऄिधकृत अठौं/नर्ौं ।  

 माध्यिमक िशक्षा शाखा प्रमखु १ जना शाखा ऄिधकृत, रा.प.ततृीय र्ा ऄिधकृत अठौं/नर्ौं ।  



 

56 
 

 यरु्ा तथा खेिकुद शाखा प्रमखु १ जना शाखा ऄिधकृत, रा.प.ततृीय र्ा ऄिधकृत अठौं/नर्ौं ।  

 प्रारिम्भक बाििर्कास तथा अधारभूत िशक्षा आकाआमा प्रािर्िधक सहायक रा.प.ऄनंिकत प्रथम र्ा 

सहायक पाचँौं र्ा ऄिधकृत छैंठौं २ जना 

 माध्यिमक िशक्षा शाखामा प्रािर्िधक सहायक रा.प.ऄनंिकत प्रथम र्ा सहायक पाचँौं र्ा ऄिधकृत छैंठौं 

२ जना 

 यरु्ा तथा खेिकुद शाखामा प्रािर्िधक सहायक रा.प.ऄनंिकत प्रथम र्ा सहायक पाचँौं र्ा ऄिधकृत 

छैंठौं १ जना 

तर कमयचारी समायोजन ऐन, २०७५ ऄनसुार समायोजन गने प्रयोजनका िािग सघंीय मािमिा तथा सामान्द्य 

प्रशासन मन्द्त्राियिे पिछल्िो पटक ईप-महानगरपाििकाको िशक्षा, यरु्ा तथा खेिकुद महाशाखा ऄन्द्तगयत 

दहेायका कमयचारीहरु रहने गरी दरबन्द्दी िसजयना गरकेो छ । 

क्र.स.ं पद तह सिेा समहु सखं्या कैक्षफयत 

१ ऄिधकृत ९/१० िशक्षा  िशक्षा प्रशासन १  

२ ऄिधकृत ७/८ िशक्षा  िशक्षा प्रशासन ३  

३ सहायक ५ िशक्षा  िशक्षा प्रशासन ३  

 सामुदाक्षयक क्षिद्यालयको दरबन्दी सरंचना 

धनगढी ईप-महानगरपाििका ऄन्द्तगयत शैिक्षक सत्र २०७७ सम्ममा ७३ र्टा सामदुाियक िर्द्याियहरु 

सञ्चािनमा रहेका छन् । ती सबै िर्द्याियमा िशक्षक, िशक्षकमध्येबाटै एक जना प्रधानाध्यापक, कक्षा ८ सम्म 

सञ्चािित िर्द्याियमा एक जना िर्द्यािय सहयोगी तथा कक्षा १० र कक्षा १२ सम्म सञ्चािित िर्द्याियमा 

एक जना िर्द्यािय कमयचारी तथा एक जना िर्द्यािय सहयोगीको दरबन्द्दी रहने व्यर्स्था रहेको छ । िर्द्यािय 

दरबन्द्दी िर्र्रण िनम्न ताििका ऄनसुार रहेको छ । 
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८. बाक्षषयक नीक्षत, तथा काययक्रम 

 सघंीय बजेटमा क्षशिा 

यस ऄन्द्तगयत अिथयक र्षय २०७८।८९ को अयव्ययको सार्यजिनक र्िव्यमा ईल्िेिखत िशक्षाको बजेट 

सम्बन्द्धमा ईल्िेिखत बुदँाहरु हुबहु प्रस्ततु गररएको छ । 

२१३. मानर् पुजँी िनमायणको अधार िशक्षािाइ गणुस्तरीय, जीर्नोपयोगी, व्यर्साियक र प्रिर्िधमैत्री बनाइ 

िशक्षामा सबै नागररकको पहुचँ सिुनिश्चत गररनेछ । दक्ष शैिक्षक जनशिि िर्कास र ज्ञान एर्म् 

सीपमूिक पाठ्यक्रम तजुयमा गरी ऄनकूुि िसकाइ र्ातार्रण िनमायण गररनेछ । नितजामूिक शैिक्षक 

मूल्याङ्कन प्रणािी ऄर्िम्बन गररनेछ । सामदुाियक िर्द्याियको शैिक्षक गणुस्तर ऄिभर्िृद्ध गनय 

शैिक्षक नितजाको अधारमा ऄनदुान िदने व्यर्स्था गररनेछ । 

२१४. राष्िपित शैिक्षक सधुार काययक्रमिाइ शैिक्षक के्षत्रको पूर्ायधार िनमायणमा केिन्द्द्रत गररनेछ । तीन र्षयिभत्र 

सबै तहका सामदुाियक िर्द्यािय र क्याम्पसको कक्षाकोठा, प्रयोगशािा, पसु्तकािय,खानेपानी तथा 

शौचािय िगायत रै्किल्पक िसकाइ िर्िध ऄनकूुिका भर्न तथा पूर्ायधार िनमायण गररनेछ । अगामी 

र्षय प्राथिमकताको अधारमा १ हजार ५ सय सामदुाियक िर्द्यािय र क्याम्पसको भौितक पूर्ायधार 

िनमायण प्रारम्भ गररनेछ । यस काययक्रमको कायायन्द्र्यनबाट शैिक्षक पूर्ायधार िनमायणमा क्रािन्द्तकारी 

पररर्तयन हुने, दशे सहुाईँदो दक्ष जनशिि ईत्पादन गरी सामािजक न्द्याय सिहतको अिथयक-सामािजक 

रुपान्द्तरण गनय महन्द्र्पूणय योगदान पगु्ने िर्श्वास ििएको छु । राष्िपित शैिक्षक सधुार काययक्रमका िािग 

रु.१० ऄबय िर्िनयोजन गरकेो छु । 

२१५. अगामी शैिक्षक सत्रमा अधारभूत तहमा िर्द्याथी भनायदर शतप्रितशत परु  याइ ऄिनर्ायय र िनःशलु्क 

अधारभूत िशक्षा सिुनिश्चत गररनेछ । गरुुकूि, मदरसा र गमु्र्ा जस्ता परम्परागत िशक्षा िर्िधिाइ 

औपचाररक िशक्षा प्रणािीमा अर्द्ध गररनेछ । 

२१६. प्रारिम्भक बाििर्कास केन्द्द्रका िशिक्षका र िर्द्यािय कमयचारीिाइ नेपाि सरकारिे िनधायरण गर े

बमोिजम रु.१५ हजार न्द्यूनतम मािसक पाररश्रिमक ईपिब्ध गराआनेछ । नेपाि सरकारिे हाि 

ईपिब्ध गराईद ै अएको मािसक पाररश्रिमकमा र्िृद्ध गरी रु.८ हजार परु  याएको छु । न्द्यूनतम 

पाररश्रिमक भन्द्दा कम हुन अईने रकम सम्बिन्द्धत स्थािनय तहिे व्यहोने व्यर्स्था िमिाआनेछ । 

यसका िािग रु. ५ ऄबय ५५ करोड िर्िनयोिजत गरकेो छु । 

२१७. बािाििकाको पोषण स्तरमा सधुार ल्याईन र शैिक्षक सत्र पूरा नगरी बीचमा नै कक्षा छोड्ने समस्या 

सामाधान गनय सार्यजिनक िर्द्याियका कक्षा ५ सम्मका सबै बािबाििकािाइ िदर्ा खाजा काययक्रम 

सञ्चािन गनय रु. ८ ऄबय ७३ करोड िर्िनयोिजत गरकेो छु । यसबाट दशेभरका ३५ िाख िर्द्याथी 

िाभािन्द्र्त हुनेछन । 

२१८. िशक्षक-िर्द्याथी ऄनपुातको अधारमा िशक्षकको दरबन्द्दी िमिान गररनेछ । प्राथिमक तहमा बढी हुने 

दरबन्द्दी माध्यिमक तहमा ररुपान्द्तरण गरी बढी भएको दरबन्द्दी खारजे गररनेछ । माध्यिमक तहका 

िर्द्याियमा िर्द्याथी संख्याको ऄनपुातमा िर्ज्ञान, गिणत र ऄंगे्रजी िर्षयका िशक्षक व्यर्स्था गनय थप 

ऄनदुानका िािग रु.२ ऄबय ६६ करोड िर्िनयोजन गरकेो छु । 
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२१९. अगामी दइु र्षयिभत्र सबै सामदुाियक िर्द्याियमा िनःशलु्क ब्रोडब्याण्ड आन्द्टरनेट सरे्ा परु  याईने 

ईद्देश्यका साथ अगामी अिथयक र्षयको ऄन्द्तसम्ममा मिुकुभरका ६० प्रितशत िर्द्याियमा सरे्ा 

िबस्तार गररनेछ । 

२२०. रै्किल्पक िशक्षण िसकाआ कायययोजनाको प्रभार्कारी कायायन्द्र्यन गररनेछ । िर्द्यािय जान नपाएका 

िर्द्याथीिाइ ििक्षत गरी िसकाआ पोटयिको िर्कास तथा नेपाि टेिििभजन माफय त शैिक्षक च्यानि 

सञ्चािन गने व्यर्स्था िमिाएको छु । रै्किल्पक िशक्षण िसकाआ कायययोजना कायायन्द्र्यनका िािग 

रु.१ ऄबय २० करोड िर्िनयोजन गरकेो छु । 

२२१. सार्यजिनक िर्द्याियमा कक्षा नौसम्म ऄध्ययन गने बािबाििकािाइ रङ्गीन पाठ्यपसु्तक छपाइ गरी 

शैिक्षक सत्र शरुु हुन ुऄगारै् िनःशलु्क िर्तरण गररनेछ । कक्षा १२ सम्मका छात्रछात्रािाइ िनःशलु्क 

पाठ्यपसु्तक र छात्रािाइ िनःशलु्क स्यािनटरी प्याड िर्तरण गनय रु. ४ ऄबय ७९ करोड िर्िनयोिजत 

गरकेो छु । 

२२२. जोिखममा परकेो ऄल्पसंख्यक, िोपोन्द्मखु, सीमान्द्तकृत समदुाय तथा िर्पन्द्न र्गयका बािबाििकाका 

िािग ताप्िेजङ्ुग, रसरु्ा, मसु्ताङ, मगु,ु दाचुयिा िगायतका १३ िहमािी िजल्िामा माध्यिमक तहका 

अर्ासीय िर्द्यािय सञ्चािन गररनेछ । 

२२३. चेपाङ्ग, राईटे, बादी, माझी, मसुहर िगायत अिथयक सामािजक रुपमा सीमान्द्तकृत र िोपोन्द्मखु 

समदुाय, ऄपाङ्गता भएका व्यिि, सिहद पररर्ार, द्रन्द्द िपिडत, कोिभड-१९ को संक्रमणबाट मतृ्य ु

भएका पररर्ारका छात्रछात्रा तथा एचअइिभ एड्स संक्रिमत बािबाििकाको िशक्षा प्रािप्तको 

ऄिधकारको संरक्षण गनय छात्रर्िृत्तका िािग बजेट व्यर्स्था गरकेो छु । दिित, मिुस्िम मिहिा तथा 

मिु कमिरी मिहिा िर्द्याथीका िािग सबै िर्षयमा ईच्च िशक्षासम्म छात्रर्िृत्त प्रदान गने र िनःशलु्क 

िशक्षा सिुनिश्चत गने व्यर्स्था िमिाएको छु । 

२२४. दृिष्टिबिहन बािबाििकािाइ बे्रि िििपका पाठ्यपसु्तक िगायत अधिुनक प्रिर्िधको सहायताबाट 

िशक्षा प्राप्त गने व्यर्स्था िमिाइनेछ । बौिद्धक ऄपाङ्गता भएका िर्द्याथीका िािग अर्ासीय सिुर्धा 

सिहत प्रत्येक प्रदशेमा एक-एक िर्शेष िर्द्यािय स्थापना गरी सञ्चािनमा ल्याआनेछ । 

२२५. एक िर्द्यािय-एक स्र्ास्थ्यकमी नीित ऄबिम्बन गरी िर्द्याियमा स्र्ास्थ्य सचेतना ऄिभर्िृद्ध गररनेछ 

। प्रत्येक शैिक्षक सत्रको शरुुमा सबै िर्द्याथीको ऄिनर्ायय रुपमा अखँा, कान िगायतका अधारभूत 

स्र्ास्थ्य परीक्षण गने व्यर्स्था कायायन्द्र्यन गररनेछ । 

२२६. माध्यिमक तहका िर्द्याथीिाइ दिैनक पठनपाठनको ऄितररि नेपाि स्काईट, जिुनयर रडेक्रस सकय ि, 

खेिकूद र सङ्गीत िगायतका ऄितररि िक्रयाकिापमा सहभागी हुन प्रोत्सािहत गररनेछ । 

२२७. िर्श्विर्द्यािय ऄनदुान अयोगिाइ रािष्िय योग्यता परीक्षण, मापदण्ड िनधायरण तथा िर्श्विर्ध्याियको 

ऄनगुमन र िनयमन गने सर्ि र सक्षम िनकायमा िर्कास गररनेछ । िर्श्विर्द्याियिाइ प्रदान गररने 

ऄनदुान काययसम्पादनमा अधाररत बनाआनेछ । िर्श्विर्द्यािय ऄनदुान अयोग माफय त िर्तरण हुने 

ऄनदुान र्िृद्ध गरी रु.१८ ऄबय ३४ करोड परु  याएको छु । 

२२८. सत्तरी प्रितशत प्रािर्िधक र तीस प्रितशत साधारण िशक्षाको ऄर्धारणा कायायन्द्र्यन गररनेछ । 

महोत्तरीको जिेश्वरमा आिन्द्जिनयररङ्ग किेज स्थापना गररनेछ । कृिष तथा र्न िर्श्विर्द्याियका 

अङ्िगक क्याम्पस िर्स्तार गररनेछ । 
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२२९. मदन भण्डारी प्रोद्यौिगक िर्श्विर्द्यािय अगामी दइु र्षयिभत्र सञ्चािनमा ल्याआनेछ । अगामी र्षय 

िर्श्विर्द्याियको पूर्ायधार िनमायण प्रारम्भ गनय बजेट व्यर्स्था गरकेो छु । 

२३०. दइु र्षयिभत्र योगमाया अयरेु्िदक िर्श्विर्द्यािय सञ्चािनमा ल्याईने गरी पूर्ायधार िनमायणको कायय 

प्रारम्भ गनय बजेट छुट्याएको छु । 

२३१. प्रस्तािर्त नेपाि िर्श्विर्द्याियको स्थापना तथा सञ्चािनको िािग अर्श्यक सहजीकरण गररनेछ । 

२३२. अगामी र्षय सदूुरपिश्चम प्रदशेको गेटामा िनमायणािधन मेिडकि किेज सञ्चािनमा ल्याआनेछ । बटुबि 

मेिडकि किेजको िर्स्ततृ पररयोजना प्रितरे्दन तयार गरी िनमायण कायय प्रारम्भ गररनेछ । प्रदशे नं. २ 

को बिदयबास र कणायिी प्रदशेको सखेुतमा मेिडकि किेज स्थापना गनय जग्गा प्राप्ती र िर्स्ततृ 

पररयोजना प्रितरे्दन तयार गररनेछ । 

२३३. िर्श्विर्द्यािय िशक्षािाइ ऄनसुन्द्धानमा अधाररत बनाआनेछ । ित्रभरु्न िर्श्विर्द्यािय ऄन्द्तगयतका सेडा, 

िसनास, सेररड र ररकास्टिाइ ऄनसुन्द्धानको ऄग्रणी संस्थाको रुपमा िर्कास गनय बजेट व्यर्स्था 

गरकेो छु । 

२३४. स्थानीय िर्शेषता र अर्श्यकताका अधारमा सीपयिु दक्ष जनशिि तयार गनय सबै स्थानीय तहमा 

प्रािर्िधक िशक्षािय सञ्चािन गररनेछ । प्रािर्िधक िशक्षा तथा व्यर्साियक ताििम पररषदको 

सम्बन्द्धन र सम्बिन्द्धत स्थानीय तहको व्यर्स्थापनमा प्रािर्िधक िशक्षािय स्थापना गनय सशतय 

ऄनदुान ईपिब्ध गराआनेछ । प्रािर्िधक िशक्षा तथा व्यर्साियक ताििम पररषदिाइ पाठ्यक्रम िर्कास, 

दक्ष प्रिशक्षक ईत्पादन, िशक्षाियको गणुस्तर िनधायरण, िसकाइ प्रमािणकरण र िनयमन काययमा केन्द्द्रीत 

गररनेछ । 

२३५. आितहासको ऄध्ययन, ऄन्द्रे्षण र खोज गरी भौगोििक,राजनीितक, सांस्कृितक एर्म् सामािजक पक्षमा 

प्रमािणकता स्थािपत गनय िक्रयाशीि रहेको आितहास संसोधन मण्डििाइ सर्ि बनाईन रकम ईपिब्ध 

गराआनेछ । काठमाडौं जगडोिमा यनेुस्को ग्राम िनमायण गररनेछ । 

 प्रादेक्षशक बजेटमा क्षशिा 

यस ऄन्द्तगयत अिथयक र्षय २०७८।७९ को सदूुर पिश्चम प्रदशे सरकारको बजेट र्िव्यमा ईल्िेिखत िशक्षाको 

बजेट सम्बन्द्धमा ईल्िेिखत बुदँाहरु हुबहु प्रस्ततु गररएको छ । 

१२२.  प्रदशेिभत्रका िर्ज्ञान र्ा प्रािर्िधक िर्षय पठनपाठन हुने क्याम्पसहरुिाइ प्रोत्साहन ऄनदुान, प्रयोगशािा 

ऄनदुान र प्रदशेिभत्रका ९ र्टा नमनुा क्याम्पस तथा नमनुाको रुपमा स्तरोन्द्नित हुने क्याम्पसहरुको 

व्यर्स्थापनको िािग पूिँजगत ऄनदुान प्रदान गनय अर्श्यक बजेट िर्िनयोजन गरकेो छु । 

१२३.  प्रदशेमा ईच्च िशक्षा प्रदान गने क्याम्पसहरुको भौितक पूर्ायधारको ऄर्स्था कमजोर भएको कारण 

ऄभ्ययन ऄभ्यापन गने कायय गनय ऄसहज भएकोिे ईच्च िशक्षा काययक्रम ऄन्द्तगयत क्याम्पस भर्न िनमायण, 

क्याम्पसहरुमा पसु्तकािय व्यर्स्थापन तथा ICT व्यर्स्थापनको िािग अर्श्यक बजेट िर्िनयोजन 

गरकेो छु । 

१२४.  यरु्ा जनशिििाइ प्रदशेकै सेर्ाका िािग पे्रररत गनय " मेरो िर्शेषज्ञता, मेर ैप्रदशेका िािग" भन्द्ने ममयसिहत 

िपछिडएको र्गयका जेहेन्द्दार िर्द्याथीहरुिाइ MD र MBBS सिहत िचिकत्सा िशक्षा छात्रर्िृत, ििक्षत 

र्गयका िािग ईच्च िशक्षा ऄध्ययन छात्रर्िृत र ऄित िर्पन्द्न र्गयका िर्द्याथीहरुका िािग प्रािर्िधक 

िडप्िोमा ऄध्ययन छात्रर्िृतका िािग रु. ३ करोड ५० िाख िर्िनयोजन गरकेो छु । 
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१२५.  अिथयक र्षय २०७६।७७ र चाि ुअिथयक र्षयमा िनमायण प्रारम्भ भएका र अगामी अिथयक र्षयमा िनमायण 

गररने प्रािर्िधक धारका सामदुाियक िर्द्यािय तथा सामदुाियक क्याम्पसमा छात्राबास िनमायणको िािग 

रु. २८ करोड िर्िनयोजन गरकेो छु । 

१२६.  संघ, प्रदशे र स्थानीय तह बीचको िागत साझेदारीमा ठूिा िर्द्यािय स्थापनाका िािग छनौट भइ 

गरुुयोजना र िडिपअर तयार भइसकेका महेन्द्द्र मा. िर्. खिङ्गा दाचुयिा, िहमािय मा.िर्. साफेँबगर 

ऄछाम र कािन्द्त राज्यिक्ष्मी मािर् घोडाघोडी कैिािीका िािग रु. ३ करोड रकम िर्िनयोजन गरकेो छु । 

 स्थानीय तहको नीक्षत तथा काययक्रममा क्षशिा 

यस ऄन्द्तगयत धनगढी ईप-महानगरपाििकाको अिथयक र्षय २०७७।७८ को र्ािषयक नीित, काययक्रम तथा बजेटमा 

ईल्िेिखत िर्षयर्स्तहुरु हुबहु प्रस्ततु गररएका छन् । 

क्षशिा तफय को नीक्षत  

 िर्द्यािय ईमेरका बािबाििकािाइ ऄिनर्ायय तथा िन:शलु्क गणुस्तरीय अधारभूत िशक्षाको सिुनिश्चतता गदै 

अधारभूत िशक्षा परुा गरकेािाइ माध्यिमक िशक्षाको पहुचँ सिुनिश्चत गरी सबै प्रकारका बािबाििकािाइ 

िर्द्यािय िशक्षाबाट बिञ्चत हुन नपने र्ातार्रण सिुनिश्चत गररने नीित ििआनेछ । 

 यस धनगढी ईप-महानगरपाििकािभत्रका सामदुाियक िर्द्याियमा काययरत नीिज िशक्षकहरुको िर्द्यमान 

ऄर्स्था, दरबन्द्दी संरचना र अर्श्यकता बार ेिागत संकिन गरी अर्श्यक काययिर्िध र कानून बनाइ नगर 

िशक्षकमा रुपान्द्तरण गने काययिाइ ऄगाडी बढाआनेछ । 

 "ऄसहाय र िर्पन्द्नसंग मेयर" काययक्रम ऄन्द्तरगत सामदुाियक िर्द्याियहरुमा ऄध्ययनरत ऄसहाय र 

िर्पन्द्न बािबाििकािाइ मािसक रुपमा स्टेश्नरी एर्म् अर्श्यकता ऄनसुार िर्द्यािय पोशाक ईपिब्ध 

गराआनेछ । 

 एक र्डा एक नमनुा िर्द्यािय स्थापना नीित ऄर्िम्बन गने र अ.र्. २०७५।०७६ दिेखको एईटा 

िर्द्याियको छनौट गरी काययक्रमहरु िाग ुगररने नीितिाइ िनरन्द्तरता िदआनेछ । 

 ऄपाङ्गता भएका बािबाििकािाइ नमनुा अर्ाशीय िर्द्याियको स्थापना गने काययिाइ ऄगाडी बढाआनकुा 

साथै िर्द्याियमा ऄपाङ्गमैत्री र्ातार्रण िसजयना गररनेछ । 

 माध्यिमक तहका िर्द्याियहरुमा प्रािर्िधक तथा व्यार्साियक िशक्षा पद्दितिाइ प्राथिमकता िदआनेछ । 

 सबै सामदुाियक िर्द्याियमा ऄगें्रजीका ऄितररि गिणत र िर्ज्ञान िर्षयिाइ समेत ऄंगे्रजी माध्यममा 

पढाईने व्यर्स्थाका िािग अर्श्यक पहि गररनेछ । 

 "छात्रामैत्री िर्द्यािय र्ातार्रण" िर्शेष काययक्रम िाग ुगररनेछ । 

 मेयर कप तथा ईपमेयर कप फूटबि प्रितयोिगताको अयोजना गररनकुा साथै नगरमा खेिकुद के्षत्रिाइ थप 

प्रभार्कारी बनाईने नीित ऄर्िम्बन गररनेछ । 
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 गणुस्तरीय िशक्षाका िािग ताििम, काययशािा, गोष्ठी अिदको माध्यमबाट िर्द्याियका सरोकारर्ािा, 

िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमितका पदािधकारीहरु, िशक्षकहरु तथा ऄिभभार्कहरुिाइ िर्षयगत रुपमा 

क्षमता ऄिभर्िृद्ध गररनेछ । 

 सबै बािबाििकािाइ िर्द्याियको पहुचँमा िर्स्तार गरी साथै ऄथयपूणय िसकाआको माध्यमबाट गणुात्मक 

िशक्षा प्रदान गररनेछ । 

 र्स्तिुनष्ठ मूल्याङ्कनका िर्िधहरुको अधारमा सबै प्रकारका िर्द्याियस्तरीय परीक्षाहरु व्यर्िस्थत गररनेछ । 

 पाठ्यक्रममा अधाररत िक्रयाकिाप तथा ऄितररि िक्रयाकिापको माध्यमबाट बािबाििकाको 

ऄन्द्तरिनिहत प्रितभा प्रष्फुटनको ऄर्सर प्रदान गरी सर्ायङ्गीण िर्कासमा टेर्ा परु याआनेछ । 

 सामदुाियक िर्द्यािय एर्म् िशक्षण संस्थाहरुको पूर्ायधार िर्कास एर्म् कक्षाकोठा िशक्षण िसकाआिाइ 

समायानकुुि थप प्रिर्िधयिु एर्म् प्रभार्कारी बनाआनेछ । 

 सामदुाियक िसकाआ केन्द्द्र माफय त साक्षर मिहिा समहु गठनका माध्यमबाट अयअजयनका काययक्रम संचािन 

गरी शैिक्षक तथा अिथयकस्तर र्िृद्ध गररनेछ । 

 िर्द्याियको पहुचँ बािहर रहेका सबै बािबाििकाहरुिाइ िर्द्याियमा "िझकाई, िटकाई र िसकाई" नाराको  

साथ िर्द्याथी भनाय ऄिभयान संचािन गररने र ऄनौपचाररक िशक्षाका थप कक्षा संचािन गरी पूणय साक्षर 

ईप-महानगरपाििका घोषणा गररनेछ । 

 िर्द्याियहरु बन्द्द रहेको ऄर्स्थामा नेपाि सरकारिे तोकेको मापदण्ड बमोिजम रै्किल्पक िर्िधहरुको 

प्रयोग गरी सचुारु गनय अर्श्यक बजेट व्यर्स्था गररनेछ । 

 सामािजक दरुी कायम गरी िर्द्यािय संचािन गनय नेपाि सरकारबाट िनणयय भएको ऄर्स्थामा स्र्ास्थ्य 

सम्बन्द्धी मापदण्ड पािना गरी पठनपाठनिाइ िनयिमत गनय अर्श्यक पने पूर्ायधार िनमायण, खानेपानी, 

शौचािय तथा सरसफाइको प्रबन्द्ध गनय अर्श्यक बजेट व्यर्स्था गरीनेछ । प्रदशे सरकार र संघ सरकारसंग 

समेत बजेट व्यर्स्थाको िािग पहि गररनेछ । 
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(क) धनगढी ईप-महानगरपाििका – िशक्षा- ८०७७७३०१३०१ 

क्षस.नं. काययक्रम/अयोजना/क्षक्रयाकलापको नाम 
खचय 

क्षशषयक 
स्रोत लक्ष्य पटक 

चौमाक्षसक क्षिक्षनयोजन बाक्षषयक 

जम्मा 
कैक्षफयत 

प्रथम दोस्रो तेस्रो 

७४९ 
बाििर्कास केन्द्द्रको िािग शैिक्षक सामग्री 

व्यर्स्थापन 
२२३१३ 

राजश्व बाडँफाडँ-संघीय 

सरकार-राजश्व बाडँफाडँ-नगद 
१ पटक ० ५०० ० ५००  

७५० शैिक्षक क्यािेण्डर छपाइ २२३१५ 
राजश्व बाडँफाडँ-संघीय 

सरकार-राजश्व बाडँफाडँ-नगद 
१ पटक ० ० १०० १००  

७५२ िर्द्याियहरुमा ICT जडान २२४१२ 
राजश्व बाडँफाडँ-प्रदेश सरकार-

राजश्व बाडँफाडँ-नगद 
१ पटक ० १००० ० १०००  

७५३ IEMIS ताििम २२५१२ 
राजश्व बाडँफाडँ-प्रदेश सरकार-

राजश्व बाडँफाडँ-नगद 
१ पटक ६०० ० ० ६००  

७५४ िनरन्द्तर िर्द्याथी मूल्याङ्कन-अधारभूत तह २२५१२ 
राजश्व बाडँफाडँ-संघीय 

सरकार-राजश्व बाडँफाडँ-नगद 
१ पटक ० ५०० ० ५००  

७५५ सांकेितक भाषा सम्बन्द्धी ताििम २२५१२ 
राजश्व बाडँफाडँ-संघीय 

सरकार-राजश्व बाडँफाडँ-नगद 
१ पटक ० २०० ० २००  

७५६ DPL िक्रकेट प्रितयोिगता २२५१२ 
राजश्व बाडँफाडँ-संघीय 

सरकार-राजश्व बाडँफाडँ-नगद 
१ पटक ० १५०० ० १५००  

७५७ 
अगामी बषयको भनाय ऄिभयान (िझकाई, 

िसकाई र िटकाइ) सिहत काययक्रम संचािन 
२२५२२ 

राजश्व बाडँफाडँ-संघीय 

सरकार-राजश्व बाडँफाडँ-नगद 
१ पटक ० ० ६०० ०  

७५८ ईपमेयर कप फुटबि २२५२२ 
राजश्व बाडँफाडँ-संघीय 

सरकार-राजश्व बाडँफाडँ-नगद 
१ पटक ० १००० ० १०००  

७५९ खप्तड गोल्डकप २२५२२ 
राजश्व बाडँफाडँ-संघीय 

सरकार-राजश्व बाडँफाडँ-नगद 
१ पटक ० १००० ० १०००  

७६० नगरस्तरीय कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चािन २२५२२ 
राजश्व बाडँफाडँ-संघीय 

सरकार-राजश्व बाडँफाडँ-नगद 
१ पटक ० ० १५०० १५००  

७६१ 
नगरस्तरीय ऄन्द्तर िर्द्यािय ऄितररि 

िक्रयाकिाप सञ्चािन 
२२५२२ 

राजश्व बाडँफाडँ-संघीय 

सरकार-राजश्व बाडँफाडँ-नगद 
१ पटक ० २५० २५० ५००  

७६२ नेपाि खेिकुद पत्रकार मञ्च कैिािी प्रथम २२५२२ अन्द्तररक श्रोत-नगद १ पटक ० ० १५० १५०  
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क्षस.नं. काययक्रम/अयोजना/क्षक्रयाकलापको नाम 
खचय 

क्षशषयक 
स्रोत लक्ष्य पटक 

चौमाक्षसक क्षिक्षनयोजन बाक्षषयक 

जम्मा 
कैक्षफयत 

प्रथम दोस्रो तेस्रो 

सदूुरपिश्चम स्पोटयस ऄर्ाडय 

७६३ पशपुित फाररे्ष्ट गोल्डकप २२५२२ 
राजश्व बाडँफाडँ-संघीय 

सरकार-राजश्व बाडँफाडँ-नगद 
१ पटक ० ५०० ० ५००  

७६४ मेयरकप फुटबि २२५२२ 
राजश्व बाडँफाडँ-संघीय 

सरकार-राजश्व बाडँफाडँ-नगद 
१ पटक ० १००० ० १०००  

७६५ राष्िपित रिनङ िशल्ड प्रितयोिगता २२५२२ 
राजश्व बाडँफाडँ-संघीय 

सरकार-राजश्व बाडँफाडँ-नगद 
१ पटक ० ० ५०० ०  

७६६ 

िर्द्यािय सञ्चािन नभएको ऄर्स्थामा 

शैिक्षक संस्था संचािन गरी पठनपाठन 

सचुारु काययक्रम 

२२५२२ 
राजश्व बाडँफाडँ-संघीय 

सरकार-राजश्व बाडँफाडँ-नगद 
१ पटक ९०० ० ० ९००  

७६७ 
िशक्षक दरबन्द्दी िमिान ऄनगुमन तथा 

समायोजन काययक्रम खचय 
२२५२२ 

राजश्व बाडँफाडँ-प्रदेश सरकार-

राजश्व बाडँफाडँ-नगद 
१ पटक ० ६०० ० ६००  

७६८ 
धनगढी पोििटेिक्नक आिन्द्ष्टच्यटु संचािन 

तथा व्यर्स्थापन ऄनदुान 
२५३११ 

नेपाि सरकार समािनकरण 

ऄनदुान-नगद ऄनदुान 
१० 

पटक 
१००० ७५० ७५० २५००  

७६९ बाििर्कास स.का. को तिब ऄनदुान २५३११ 
राजश्व बाडँफाडँ-संघीय 

सरकार-राजश्व बाडँफाडँ-नगद 
१० 

पटक 
६० ४५ ४५ १५०  

७७० िशक्षण िसकाआ सहयोग ऄनदुान २५३११ 
राजश्व बाडँफाडँ-प्रदेश सरकार-

राजश्व बाडँफाडँ-नगद 
१० 

पटक 
२९४० ३९२० २९४० ९८००  

७७१ 

स्रोतकक्षामा ऄध्ययनरत ऄपाङ्ग 

िर्द्याथीका िािग खेिकुद र शैिक्षक सामग्री 

व्यर्स्थापन 

२५३११ 
राजश्व बाडँफाडँ-संघीय 

सरकार-राजश्व बाडँफाडँ-नगद 
१० 

पटक 
० १५० १५० ३००  

७७२ 
सामदुाियक िसकाआ केन्द्द्र संचािन तथा 

व्यर्स्थापन 
२५३११ 

राजश्व बाडँफाडँ-प्रदेश सरकार-

राजश्व बाडँफाडँ-नगद 
१० 

पटक 
६०० ४५० ४५० १५००  

७७३ मेयर छात्रर्िृत २७२११ 
राजश्व बाडँफाडँ-संघीय 

सरकार-राजश्व बाडँफाडँ-नगद 
२ 

पटक 
० ५०० ५०० १०००  

७७४ सामदुाियक िर्द्याियहरुमा इ-हािजरी जडान ३११२२ 
राजश्व बाडँफाडँ-संघीय 

सरकार-राजश्व बाडँफाडँ-नगद 
१ 

पटक 
५०० ० ० ५००  
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(ख) प्रदशे सरकारबाट हस्तान्द्तररत काययक्रम- ८०७७७३०१५०२ 

क्षस.नं. काययक्रम/अयोजना/क्षक्रयाकलापको नाम 
खचय 

क्षशषयक 
स्रोत लक्ष्य पटक 

चौमाक्षसक क्षिक्षनयोजन बाक्षषयक 

जम्मा 
कैक्षफयत 

प्रथम दोस्रो तेस्रो 

८५४ 
धनगढी ईप-महानगरपाििका-६ धनगढी 

पोििटेिक्नक आिन्द्ष्टच्यटुको भर्न िनमायण 
३१११२ 

सदूुर पिश्चम प्रदेश-िर्शेष 

ऄनदुान चाि-ुनगद ऄनदुान 
२ पटक ० १७५० १७५० ३५००  

८५५ 
धनगढी ईप-महानगरपाििका-९ सरस्र्ती 

अधारभूत िर्द्यािय बगंराको भर्न िनमायण 
३१११२ 

सदूुर पिश्चम प्रदेश-िर्शेष 

ऄनदुान चाि-ुनगद ऄनदुान 
२ पटक ० १२५० १२५० २५००  

(ग) प्रदशे सरकारबाट हस्तान्द्तररत काययक्रम (समपरुक ऄनदुान) ८०७७७३०१५०४ 

क्षस.नं. काययक्रम/अयोजना/क्षक्रयाकलापको नाम 
खचय 

क्षशषयक 
स्रोत लक्ष्य पटक 

चौमाक्षसक क्षिक्षनयोजन बाक्षषयक 

जम्मा 
कैक्षफयत 

प्रथम दोस्रो तेस्रो 

८५९ 
धनगढी ईप-महानगरपाििका-१४ पञ्चोदय 

मािर् फुिबारीको भर्न िनमायण गने काम 
३१११२ 

सदूुर पिश्चम प्रदेश-िर्शेष 

ऄनदुान चाि-ुनगद ऄनदुान 
१ संख्या ० ३६११ ० ३६११  

(घ) संघीय सरकारबाट हस्तान्द्तररत काययक्रम (शसतय ऄनदुान) ८०७७७३०१५११ (स्रोत : नेपाि सरकार-शसतय ऄनदुान चाि-ुनगद ऄनदुान) 

क्षस.नं. काययक्रम/अयोजना/क्षक्रयाकलापको नाम 
खचय 

क्षशषयक 
लक्ष्य पटक 

चौमाक्षसक क्षिक्षनयोजन बाक्षषयक 

जम्मा 
कैक्षफयत 

प्रथम दोस्रो तेस्रो 

८६५ 

अधारभूत तहका स्र्ीकृत दरबन्द्दीका िशक्षक, राहत ऄनदुान 

िशक्षकका िािग तिबभत्ता ऄनदुान (िर्शेष िशक्षा पररषद ्

ऄन्द्तगयतका िशक्षक/कमयचारीहरु समेत)-िशक्षकहरुको तिबभत्ता 

२११११ १० मिहना ७२६५६ ५४४९२ ५४४९२ १८१६४०  

८६८ 

माध्यिमक तहका स्र्ीकृत दरबन्द्दीका िशक्षक, राहत ऄनदुान 

िशक्षकका िािग तिबभत्ता (िर्शेष िशक्षा पररषद ्ऄन्द्तगयतका 

िशक्षक/कमयचारीहरु समेत)-िशक्षकहरुको तिबभत्ता 

२११११ १० मिहना २६७७६.८ २००८२.६ २००८२.६ ६६९४२  

८७० 

अधारभूत तहका स्र्ीकृत दरबन्द्दीका िशक्षक, राहत ऄनदुान 

िशक्षकका िािग तिबभत्ता ऄनदुान (िर्शेष िशक्षा पररषद ्

ऄन्द्तगयतका िशक्षक/कमयचारीहरु समेत)-पोशाक खचय 

२११२१ १ पटक ० ० ४४०० ४४००  

८७३ 

माध्यिमक तहका स्र्ीकृत दरबन्द्दीका िशक्षक, राहत ऄनदुान 

िशक्षकका िािग तिबभत्ता (िर्शेष िशक्षा पररषद ्ऄन्द्तगयतका 

िशक्षक/कमयचारीहरु समेत)-पोशाक खचय 

२११२१ १ पटक ० ० १३७० १३७०  
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क्षस.नं. काययक्रम/अयोजना/क्षक्रयाकलापको नाम 
खचय 

क्षशषयक 
लक्ष्य पटक 

चौमाक्षसक क्षिक्षनयोजन बाक्षषयक 

जम्मा 
कैक्षफयत 

प्रथम दोस्रो तेस्रो 

८७५ 

अधारभूत तहका स्र्ीकृत दरबन्द्दीका िशक्षक, राहत ऄनदुान 

िशक्षकका िािग तिबभत्ता ऄनदुान (िर्शेष िशक्षा पररषद ्

ऄन्द्तगयतका िशक्षक/कमयचारीहरु समेत)-महंगी भत्ता 

२११३२ १२ मिहना ३५२० ३५२० ३५२० १०५६०  

८७८ 

माध्यिमक तहका स्र्ीकृत दरबन्द्दीका िशक्षक, राहत ऄनदुान 

िशक्षकका िािग तिबभत्ता (िर्शेष िशक्षा पररषद ्ऄन्द्तगयतका 

िशक्षक/कमयचारीहरु समेत)-महंगी भत्ता 

२११३२ १२ मिहना १०९६ १०९६ १०९६ ३२८८  

९६५ राष्िपित रिनङ िशल्ड प्रितयोिगता (स्थानीय तहस्तरीय) २२५२२ १ पटक ० १०० ० १००  

९८८ तोिकएका िर्द्याथीको िदर्ा खाजाका िािग िर्द्याियिाइ ऄनदुान २५३११ १० पटक ८५४३.६ ६४०७.७ ६४०७.७ २१३५९  

९८९ तोिकएका िर्द्याथीको िदर्ा खाजाका िािग िर्द्याियिाइ ऄनदुान २५३११ १० पटक १९९८.८ १४९९.१ १४९९.१ ४९९७  

९९० तोिकएका िर्द्याथीको िदर्ा खाजाका िािग िर्द्याियिाइ ऄनदुान २५३११ १० पटक १४१२.४ १०५९.३ १०५९.३ ३५३१  

९९१ 
प्रित िर्द्याथी िागतका अधारमा िशक्षण िसकाआ सामग्री एर्म ्

कक्षा ८ को परीक्षा व्यर्स्थापन ऄनदुान 
२५३११ १० पटक १८० ३६० ३६० ९००  

९९२ 
प्रित िर्द्याथी िागतका अधारमा िशक्षण िसकाआ सामग्री एर्म ्

कक्षा ८ को परीक्षा व्यर्स्थापन ऄनदुान 
२५३११ १० पटक १०८७ २१७४ २१७४ ५४३५  

९९३ 
प्रित िर्द्याथी िागतका अधारमा िशक्षण िसकाआ सामग्री एर्म ्

कक्षा ८ को परीक्षा व्यर्स्थापन ऄनदुान 
२५३११ १० पटक २५४.८ ५०९.६ ५०९.६ १२७४  

९९४ 
प्रारिम्भक बाि िर्कास सहजकतायहरुको पाररश्रिमक तथा 

िर्द्यािय कमयचारी व्यर्स्थापन ऄनदुान 
२५३११ १० पटक ६०९२.४ ४५६९.३ ४५६९.३ १५२३१  

९९५ 
प्रारिम्भक बाि िर्कास सहजकतायहरुको पाररश्रिमक तथा 

िर्द्यािय कमयचारी व्यर्स्थापन ऄनदुान 
२५३११ १० पटक १४२७.६ १०७०.७ १०७०.७ ३५६९  

९९६ 
प्रारिम्भक बाि िर्कास सहजकतायहरुको पाररश्रिमक तथा 

िर्द्यािय कमयचारी व्यर्स्थापन ऄनदुान 
२५३११ १० पटक १००८.८ ७५६.६ ७५६.६ २५२२  

९९७ िर्द्यािय भौितक पूर्ायधार िनमायण ऄनदुान २५३११ २ पटक ० १९७५.५ ११७५.५ ३९५१  

९९८ िर्द्यािय भौितक पूर्ायधार िनमायण ऄनदुान २५३११ २ पटक ० १३९६ १३९३ २७९२  

९९९ िर्द्यािय भौितक पूर्ायधार िनमायण ऄनदुान २५३११ २ पटक ० ८४२८.५ ८४२८.५ १६८५७  

१००० िर्द्यािय संचािन तथा व्यर्स्थापन ऄनदुान २५३११ १० पटक ७३७ १४७४ १४७४ ३६८५  

१००१ िर्द्यािय संचािन तथा व्यर्स्थापन ऄनदुान २५३११ १० पटक १७२.८ ३४५.६ ३४५.६ ८६४  
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क्षस.नं. काययक्रम/अयोजना/क्षक्रयाकलापको नाम 
खचय 

क्षशषयक 
लक्ष्य पटक 

चौमाक्षसक क्षिक्षनयोजन बाक्षषयक 

जम्मा 
कैक्षफयत 

प्रथम दोस्रो तेस्रो 

१००२ िर्द्यािय संचािन तथा व्यर्स्थापन ऄनदुान २५३११ १० पटक १२२ २४४ २४४ ६१०  

१००३ 
िर्द्यािय शैिक्षक गणुस्तर सदुृिढकरण एर्म ्कायय सम्पादनमा 

अधाररत प्रोत्साहन ऄनदुान 
२५३११ २ पटक ० ५१०९.५ ५१०९.५ १०२१९  

१००४ 
िर्द्यािय शैिक्षक गणुस्तर सदुृिढकरण एर्म ्कायय सम्पादनमा 

अधाररत प्रोत्साहन ऄनदुान 
२५३११ २ पटक ० ८४६ ८४६ १६९२  

१००५ 
िर्द्यािय शैिक्षक गणुस्तर सदुृिढकरण एर्म ्कायय सम्पादनमा 

अधाररत प्रोत्साहन ऄनदुान 
२५३११ २ पटक ० ११९७.५ ११९७.५ २३९५  

१००६ 

शैिक्षक पहुचँ सिुनिश्चतता, ऄनौपचाररक तथा रै्किल्पक िशक्षा 

काययक्रम (परम्परागत िर्द्यािय, रै्किल्पक िर्द्यािय, साक्षरता र 

िनरन्द्तर िशक्षाका काययक्रम समेत) 

२५३११ १० पटक ७३.४ १४६.८ १४६.८ ३६७  

१००७ 
शैिक्षक पहुचँ सिुनिश्चतता, ऄनौपचाररक तथा र्ैकिल्पक िशक्षा काययक्रम (परम्परागत 

िर्द्यािय, र्ैकिल्पक िर्द्यािय, साक्षरता र िनरन्द्तर िशक्षाका काययक्रम समेत) 
२५३११ १० पटक ४४३.६ ८८७.२ ८८७.२ २२१८  

१००८ 

शैिक्षक पहुचँ सिुनिश्चतता, ऄनौपचाररक तथा रै्किल्पक िशक्षा 

काययक्रम (परम्परागत िर्द्यािय, रै्किल्पक िर्द्यािय, साक्षरता र 

िनरन्द्तर िशक्षाका काययक्रम समेत) 

२५३११ १० पटक १०४ २०८ २०८ ५२०  

१००९ सामूदाियक िर्द्याियका छात्राहरुिाइ िन :शलु्क स्यािनटरी प्याड  व्यर्स्थापन २५३११ १० पटक २५२.६ ५०५.२ ५०५.२ १२६३  

१०१० सामूदाियक िर्द्याियका छात्राहरुिाइ िन :शलु्क स्यािनटरी प्याड  व्यर्स्थापन २५३११ १० पटक ३५७.४ ७१४.८ ७१४.८ १७८७  

१०११ सामूदाियक िर्द्याियका छात्राहरुिाइ िन :शलु्क स्यािनटरी प्याड  व्यर्स्थापन २५३११ १० पटक १२२५.२ ३०५०.४ ३०५०.४ ७६२६  

१०१२ 
सार्यजिनक िर्द्याियमा ऄध्ययनरत िर्द्याथीहरुका िािग 

छात्रर्िृत (अर्ासीय तथा गैर अर्ासीय) 
२५३११ २ पटक ० ११७६.५ ११७६.५ २३५३  

१०१३ 
सार्यजिनक िर्द्याियमा ऄध्ययनरत िर्द्याथीहरुका िािग 

छात्रर्िृत (अर्ासीय तथा गैर अर्ासीय) 
२५३११ २ पटक ० ५०१९ ५०१९ १००३८  

१०१४ 
सार्यजिनक िर्द्याियमा ऄध्ययनरत िर्द्याथीहरुका िािग 

छात्रर्िृत (अर्ासीय तथा गैर अर्ासीय) 
२५३११ २ पटक ० ८३१.५ ८३१.५ १६६३  

१०१५ 
सार्यजिनक िर्द्याियमा ऄध्ययनरत िर्द्याथीहरुका िािग 

छात्रर्िृत (अर्ासीय तथा गैर अर्ासीय) 
२१२११ १० पटक १५४६.४ ३०९२.८ ३०९२.८ ७७३२  

१०१६ सार्यजिनक िर्द्याियमा ऄध्ययनरत िर्द्याथीहरुका िािग २१२११ १० पटक २५२ ५०४ ५०४ १२६०  
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क्षस.नं. काययक्रम/अयोजना/क्षक्रयाकलापको नाम 
खचय 

क्षशषयक 
लक्ष्य पटक 

चौमाक्षसक क्षिक्षनयोजन बाक्षषयक 

जम्मा 
कैक्षफयत 

प्रथम दोस्रो तेस्रो 

छात्रर्िृत (अर्ासीय तथा गैर अर्ासीय) 

१०१७ 
सार्यजिनक िर्द्याियमा ऄध्ययनरत िर्द्याथीहरुका िािग 

छात्रर्िृत (अर्ासीय तथा गैर अर्ासीय) 
२१२११ १० पटक ३५८ ७१६ ७१६ १७९०  

(ङ) राष्िपित शैिक्षक सधुार काययक्रमका िािग छनौट भएका िर्द्याियहरुको िर्र्रण 

क्षस.नं. क्षजल्ला गाईँपाक्षलका/नगरपाक्षलका 
क्षिद्यालयको नाम 

किाकोठा 

क्षनमायण 

क्षशिामा निीनतम ्

प्रक्षिक्षध प्रबधयन 
क्षिशेष क्षिद्याल 

कैक्षफयत 

नाम िडा नं. टोल लक्ष्य बजेट लक्ष्य बजेट लक्ष्य बजेट 

६६६५ कैिािी धनगढी ईपमहानगरपाििका शारदा मािर् १२ िस गाई ँ २ १८००      

६६६६ कैिािी धनगढी ईपमहानगरपाििका चन्द्द्रोदय मािर्  १८ फुिबारी २ १८००      

६६६७ कैिािी धनगढी ईपमहानगरपाििका दिक्षणकािी बिहरा अिर् ११ बेिादेर्ीपरु     १ १००  

६६६८ कैिािी धनगढी ईपमहानगरपाििका जनता अिर् ३ चटकपरु २ १८००      

६६६९ कैिािी धनगढी ईपमहानगरपाििका िनङ्गिाशैनी गरुुकुि संस्कृत िर्द्यापीठ १३ कैिािीगाई ँ   १ ६५०    

६६७० कैिािी धनगढी ईपमहानगरपाििका सरस्र्ती अिर् १ शािन्द्तनगर २ १८००      

६६७१ कैिािी धनगढी ईपमहानगरपाििका शारदा मािर् २ बैयाबेहडी   १ ६५०    

६६७२ कैिािी धनगढी ईपमहानगरपाििका बेहाडा बाबा मािर् १६ घिँसटा   १ ६५०    

६६७३ कैिािी धनगढी ईपमहानगरपाििका न्द्यू काििका अिर् १७ धजुयन्द्ना २ १८००      

६६७४ कैिािी धनगढी ईपमहानगरपाििका रािष्िय अिर् १५ ईमी २ १८००      

६६७५ कैिािी धनगढी ईपमहानगरपाििका िशर् पार्यती अिर् ३ बडहरा २ १८००      

६६७६ कैिािी धनगढी ईपमहानगरपाििका काििका अिर् १७ धजुयन्द्ना २ १८००      

६६७७ कैिािी धनगढी ईपमहानगरपाििका ित्रभरु्न मािर् ३ बोराडाडँी   १ ६५०    

६६७८ कैिािी धनगढी ईपमहानगरपाििका भर्ानी मािर् ९ गौरीपरु २ १८००      

६६७९ कैिािी धनगढी ईपमहानगरपाििका जन जागिृत मािर् १४ िड गाई ँ २ १८००      

६६८० कैिािी धनगढी ईपमहानगरपाििका जनता रािष्िय मािर् १३ कैिािीगाई ँ २ १८००      

६६८१ कैिािी धनगढी ईपमहानगरपाििका खप्तडी अिर् १८ एफ गाई ँ २ १८००      
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खण्ड (ख) 

शैक्षिक तथा क्षिक्षिध तथ्याङ्क 

यस खण्डमा धनगढी ईपमहानगरपाििकाको सामान्द्य जानकारी, प्रमखु शैिक्षक तथ्याङ्क, शैिक्षक सञ २०७७ 

मा सञ्चािित िर्द्यािय, ऄध्ययनरत िर्द्याथी, कक्षा ८ को परीक्षामा सहभागी िर्द्याथी संख्या, िर्द्याियका 

िशक्षक तथा कमयचारीहरुको िर्र्रण, िनर्ाय िचत जनप्रितिनिध, कमयचारी तथा िर्द्याियका प्रधानाध्यापकहरुको 

सम्पकय  नम्बरहरु, िर्द्याियमा िर्द्यमान भौितक सिुर्धाको िस्थित र अिथयक र्षय २०७७।७८ मा िर्द्याियमा 

सञ्चािन भएका प्रमखु शैिक्षक काययक्रमहरु ईल्िेख गररएका छन् । 

९. धनगढीको सामान्य जानकारी 

 पररचय 

नेपािको सदूुरपिश्चम के्षत्रमा िस्थत धनगढी ईप-महानगरपाििकाको स्थापना एईटा दीघयकाििन सोच 

“व्यर्साियक, औद्योिगक तथा बहुसांस्कृितक समनु्द्नत शहर धनगढी” का साथ २०३३ सािमा सेती ऄञ्चिको 

कैिािी िजल्िामा भएको हो र िमित २०७२/०६/०१ गते दिेख धनगढी नगरपाििकाको स्तरोन्द्नती भइ धनगढी 

ईप–महानगरपाििका हुन गएको हो । यो समदु्री सतहदिेख १०९ िम. को ईचाआमँा काठमाडौ ँदिेख ७५० िक. 

िम.को दूरीमा िस्थत रहेको छ । धनगढी ईप-महानगरपाििकामा कूि १९ र्डा रहेका छन् । २६१.७५ र्गय 

िक.िम.को के्षत्रफिमा फैििएको धनगढी ईप–महानगरपाििकाको भ–ुअकृितक स्र्रुप कररब सबै जसो समति 

रहेको छ भने यसको पूर्यमा कैिारी गाईपँाििका छ भने पिश्चममा मोहना नदी, ईत्तरमा गोदार्री र गौररगंगा 

नगरपाििका र दिक्षणमा ऄन्द्तराय िष्िय रुपमा भारतको िसमाना तथा मोहना नदी रहेको छ । यसको शािाखािा 

ऄिधकतम तापक्रम ४५ िडग्री र न्द्यूनतम तापक्रम ७ िडग्री रहेको पाआन्द्छ । साि २०६८ को तथ्यांक ऄनसुार 

यस नगरपाििकाको कुि जनसंख्या १,४७,७४१ रहेको छ | 

 नामाकरण 

नेपािको सदूुरपिश्चम के्षत्रमा िस्थत धनगढी ईप-महानगरपाििकाको स्थापना एईटा दीघयकाििन सोच 

“व्यर्साियक, औद्योिगक तथा बहुसांस्कृितक समनु्द्नत शहर धनगढी” का साथ २०३३ सािमा सेती ऄञ्चिको 

कैिािी िजल्िामा भएको हो र िमित २०७२/०६/०१ गते दिेख धनगढी नगरपाििकाको स्तरोन्द्नती भइ धनगढी 

ईप–महानगरपाििका हुन गएको हो । 

 प्रमुख पययटकीय स्थलहरु 
 

क्र.स पययटकीय स्थलहरु  िडा न.ं   क्र.स पययटकीय स्थलहरु  िडा न.ं 

१ नैनादरे्ी मिन्द्दर १   ९ राधाकृष्ण मिन्द्दर, ८ 

२ र्नदरे्ी मिन्द्दर, १   १० जोखर बाबा मिन्द्दर, ७ 
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क्र.स पययटकीय स्थलहरु  िडा न.ं   क्र.स पययटकीय स्थलहरु  िडा न.ं 

३ िक्ष्मीनारायण मिन्द्दर १   ११ गीता सत्सगँ मिन्द्दर,   

४ रामजानकी मिन्द्दर, २   १२ काििका मिन्द्दर   

५ पशपुित नारायण मिन्द्दर, १   १३ बौद्ध गमु्बा १ 

६ नर्दगुाय  मिन्द्दर, ८   १४ बेहडाबाबा मिन्द्दर उमाय 

७ िशर्परुीधाम, ४   १५ माििका भगर्ती मिन्द्दर फूिबस्ती 

८ र्नदरे्ी मिन्द्दर, १         

  प्रमुख तालहरु 
 

क्र.स.ं नाम िडा न.ं र टोल 

 

क्र.सं. नाम िडा न.ं र टोल 

१ ििम्मताि ध.न.पा. ६ जािी 

 

२० रामसमग्र ताि ईमाय ५ 

२ कोआिही ताि ध.न.पा. ६ जािी 

 

२१ छकइ ताि ईमाय ८ 

३ सलु्खैया ताि ध.न.पा. ६ जािी 

 

२२ मगहर ताि ईमाय २ 

४ नथिुनया ताि ध.न.पा. ६ जािी 

 

२३ कुसमु ताि ईमाय २ 

५ नेहटी ताि ध.न.पा. ३  

 

२४ िशर् ताि फूिर्ारी ७ 

६ जोखर ताि ध.न.पा. ७ देर्ररया 

 

२५ छोिछुर्ा ताि फूिर्ारी १ 

७ मरुफुट्टी ध.न.पा. ६ जािी 

 

२६ परुनैा ताि फूिर्ारी ३ 

८ मरुकुट्टी ध.न.पा. ६ जािी 

 

२७ टाकुल्िे ताि फूिर्ारी ७ 

९ नतनीकतनी ताि ध.न.पा. ६ जािी 

 

२८ सौिनया ताि फूिर्ारी १ 

१० सकुुटी ताि ध.न.पा. ६ जािी 

 

२९ बिैया ताि फूिर्ारी ८ 

११ छोटकी नथिुनया ताि ध.न.पा. ६ जािी 

 

३० बास्तोिता ताि फूिर्ारी ६ 

१२ ईत्तर र्ेहडी ताि ध.न.पा. ४ ईत्तरबेहडी 

 

३१ सैनिहया ताि फूिर्ारी १ 

१३ घेग्दरु्ा ताि ध.न.पा. ६ 

 

३२ जनमैहता ताि फुिर्ारी ८ 

१४ चौफेरी ताि ध.न.पा.१४ 

 

३३ घोरिार्ाहा ताि फुिर्ारी १ 

१५ देर् ताि ध.न.पा. ७ 

 

३४ िसमरयैा ताि फुिर्ारी ७ 

१६ ितल्के ताि ध.न.पा.१२ 

 

३५ र्िैया ताि फुिर्ारी ८ 

१७ ितनखण्डेताि ध.न.पा.१२ 

 

३६ र्ैजररया ताि फुिर्ारी ७ 

१८ बेहडाबाबा ताि ईमाय ४ 

 

३७ रामिक्ष्मण ताि फुिर्ारी ८ 

१९ शहदेर् ताि ईमाय ४ 

    
 जनसांक्षख्यक क्षििरण 

५ बषय र सो भन्दा माक्षथकाको सािरताको अधारमा जनसखं्याको क्षििरण 

क्षलंग 

५ बषय र ५ बषय 

भन्दा माक्षथको 

जनसखं्या 

जनसखं्याको ऄबस्था 

लेख्न र पढन 

सक्न े

पढन मातै्र 

सक्न े

पढन लखे्न 

नसक्ने 
थाहा नभएको 

जम्मा १,२२,४७१ ९३,१६१ २,०२३ २७,२५७ ३० 
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क्षलंग 

५ बषय र ५ बषय 

भन्दा माक्षथको 

जनसखं्या 

जनसखं्याको ऄबस्था 

लेख्न र पढन 

सक्न े

पढन मातै्र 

सक्न े

पढन लखे्न 

नसक्ने 
थाहा नभएको 

पुरुष ६०,५०९ ५१,३६६ ८३९ ८,२९६ ८ 

मक्षहला ६१,९६२ ४१,७९५ १,१८४ १८,९६१ २२ 

जनसखं्या क्षितरणको ऄिस्था (२०६८-२०५८) 

क्षििरण 
गणना िषय 

२०५८ २०६८ 

जनसंख्या   १,३७,६६६ 

पररर्ार संख्या   २७,४०७ 

जनसंख्याको ऄनपुाितक िर्तरण     

जनघनत्र्   ५९४.६ 

औषत र्िृद्ददर     

पररर्रको औषत अकार   ५.०२ 

मिहिा परुुष ऄनपुात ( प्रित १०० जना मिहिामा परुषको संख्खा )     

िडा ऄनसुार घरधरुी तथा जनसंख्याको क्षििरण 

िडा न ं घर पररिार सखं्खा पुरुष मक्षहला जम्मा 

१ ३,१०५ ७,३२६ ७,००७ १४,३३३ 

२ २,७५८ ६,४१० ६,०४९ १२,४५९ 

३ २,८६८ ६,७९५ ६,७५४ १३,५४९ 

४ २,१४२ ४,८८६ ४,२८९ ९,१७५ 

५ २,६७५ ६,०६४ ५,५८० ११,६४४ 

६ ८४० २,६१० २,७५५ ५,३६५ 

७ १,७०६ ४,६१० ४,४३३ ९,०४३ 

८ १,१५२ ३,१०२ २,९३९ ६,०४१ 

९ ३५४ ७८७ ९९५ १,७८२ 

१० २५० ८५८ ९२१ १,७७९ 

११ ३०९ १,१४९ १,१६२ २,३११ 

१२ १,९९८ ४,६३७ ५,३७२ १००,००९ 

१३ ५०१ १,५१७ १,४६५ २,९८२ 

१४ २७२ ६८८ ८१० १,४९८ 

१५ ७६२ २,३१८ २,५०५ ४,८२३ 

१६ ९०२ २,५३२ २,८५६ ५,३८८ 

१७ ८६९ २,४५२ २,५२५ ४,९७७ 
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िडा न ं घर पररिार सखं्खा पुरुष मक्षहला जम्मा 

१८ १,१८१ ३,३८८ ३,५५७ ६,९४५ 

१९ १,०४७ २,५८२ २,८६९ ५,४५१ 

२० १,६१६ ३,७११ ४,४०१ ८,११२ 

जम्मा २७,३०७ ६८,४२२ ६९,२४४ २२७,६६६ 

ईमरे तथा क्षलङ्गका अधारमा जनसखं्याको क्षििरण 

ईमेर समूह मिहिा परुुष तेश्रो ििंगी जम्मा 

५ र्षय भन्द्दा मिुन ५,७५३ ६,१६० ० ११,९१३ 

५ -९ र्षयसम्म ७,५९१ ८,४३६ ० १६,०२७ 

१० - १४ र्षयसम्म ८,७९० ८,७९२ ० १८,५८२ 

१५ - १८ र्षयसम्म ८,५६५ ८,८५७ ० १७,४२२ 

१९ -२४ र्षयसम्म ८,०५१ ६,८२५ ० १४,८७६ 

२५ -४५ र्षयसम्म १९,६५४ १७,५४८ ० ३७,२०२ 

४६ - ५९ र्षयसम्म ६,३३७ ६,५६६ ० १२,९०३ 

६० - ६९ र्षयसम्म २,७७३ २,६५२ ० ५,४२५ 

७० र्षयसम्म भन्द्दा मािथ १,७३० १,५६८ ० ३,३१६ 

जम्मा ६९,२४४ ६८,४२२ ० १,३७,६६६ 

जाक्षतयताको अधारमा जनसखं्याको क्षििरण 

क्र.सं. जाितयता प्रितशत   क्र.स.ं जाितयता प्रितशत 

१ के्षत्री २०.९२   १९ तेिी ०.०७ 

२ ब्राम्हण १८.१३   २० कुमी १.२१ 

३ नेर्ार १.२१   २१ तामाङ ०.९५ 

४ साकी, कामी ७.१७   २२ किर्ार ०.०६ 

५ दमाइ १.६१   २३ धानकु ०.०६ 

६ कुमाि ०.०४   २४ दिित ऄन्द्य ०.५४ 

७ गरुुङ्ग ०.२८   २५ ििम्बू ०.०५ 

८ मगर २.७६   २६ सन्द्यासी/दशामी ०.४४ 

९ राइ ििम्र् ु ०.२६   २७ राजपतु ०.०५ 

१० थारु ३५.११   २८ काठर्ािनया ० .४० 

११ यादर् ०.१२   २९ माझी ०.०४ 

१२ िोहार ०.२   ३० हिरु्ाइ ०.२४ 

१३ ठकुरी ६.४५   ३१ बधाइ ०.०४ 

१४ बादी ०.१३   ३२ मारर्ाडी ०.२३ 

१५ कायस्था ०.०९   ३३ तराइ ऄन्द्य ०.२३ 
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क्र.सं. जाितयता प्रितशत   क्र.स.ं जाितयता प्रितशत 

१६ मसुाहार ०.०८   ३४ ऄन्द्य ०.३४ 

१७ मसुिमान १.६   
 

जम्मा १००.०० 

१८ हजाम/ठाकुर ०.०७   

 

    

 ईपलब्ध सिेा सकु्षिधाको अधारमा घरपररिार क्षििरण 

िस.नं . सेर्ा सिुर्धाको िर्र्रण घरपररर्ार 

 

िस.नं . सेर्ा सिुर्धाको िर्र्रण घरपररर्ार 

१ कुनै सेर्ा सिुर्धा नभएका १५९८ 

 

९ मोर्ाआि NA  

२ कम्तीमा एईटा सिुर्धा भएका २५४९० 

 

१० गाडी भएका NA  

३ रिेडयो भएका १३२८७ 

 

११ मोटर साआकि ३,९६२ 

४ िट.भी भएका १३९५१ 

 

१२ साआकि १९,७५४ 

५ केर्ि िाआन जोडेका ८७९९ 

 

१३ ऄन्द्य साधन NA  

६ कम्प्यटुर भएका २९६८ 

 

१४ ििज NA  

७ आन्द्टरनेट सिुर्धा भएका १२१२ 

 

१५ ईल्िेख नभएका  NA 

८ टेििफोन भएका ४८०४ 

    
 शैक्षिक ऄिस्था 

शैक्षिक सत्र २०७६ सम्ममा सञ्चाक्षलत क्षिद्यालय  

िडा 

न.ं 

क्षिद्यालय बाक्षिके 

(समदुाय) 

बाक्षिके सक्षहत 

क्षिद्यालय 

सामदुाक्षयक क्षसकाआ 

केन्द्र सामदुाक्षयक ससं्थागत जम्मा 

१ ४ १० १४ ८ २२ ० 

२ ५ ८ १३ ० १३ १ 

३ ३ १४ १७ ० १७ १ 

४ १ ६ ७ १ ८ १ 

५ २ २२ २४ १ २५ ० 

६ २ ६ ८ ५ १३ ० 

७ ४ ५ ९ ० ९ ० 

८ १ ८ ९ ० ९ १ 

९ २ ० २ ० २ ० 

१० २ २ ४ १ ५ ० 

११ ४ १ ५ २ ७ ० 

१२ ८ १० १८ १ १९ ० 

१३ ५ ४ ९ १ १० ० 

१४ ७ ३ १० ० १० ० 

१५ ३ १ ४ ० ४ ० 

१६ ५ २ ७ ० ७ १ 
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िडा 

न.ं 

क्षिद्यालय बाक्षिके 

(समदुाय) 

बाक्षिके सक्षहत 

क्षिद्यालय 

सामदुाक्षयक क्षसकाआ 

केन्द्र सामदुाक्षयक ससं्थागत जम्मा 

१७ ४ २ ६ १ ७ ० 

१८ ५ ३ ८ ० ८ १ 

१९ ६ ३ ९ ० ९ ० 

जम्मा ७३ ११० १८३ २१ २०४ ६ 

ईच्च शैिक्षक संस्थाहरु 

क्र.सं. ई.मा.िर्, किेजको नाम ठेगाना 
 

क्र.सं. ई.मा.िर्, किेजको नाम ठेगाना 

१ कैिािी बहुमखुी क्याम्पस, धनगढी 
 

१० 
कािन्द्तपरु कजेज ऄफ 

साआन्द्स एण्ड टेक्नोिोजी, 
धनगढी ५ 

२ सदूुरपिश्चमाञ्चि बहुमखुी क्याम्पस, धनगढी 
 

११ शैिेश्वरी क्याम्पस धनगढी 

३ ऐश्वयय बहुमखुी क्याम्पपस, 
धनगढी 

५  
१२ 

शैिेश्वरी स्कूि ऄफ हेल्थ 

साआन्द्स 
धनगढी 

४ माििका किेज, 
धनगढी 

१  
१३ 

कैिािी पोििटेिक्नकि 

आिन्द्स्टच्यूट, 
धनगढी 

५ पिश्चम सेती किेज, धनगढी 
 

१४ 
एकीकृत सामदुाियक िर्कास 

केन्द्द्र, 
धनगढी 

६ फूिबारी बहुमखुी क्याम्पस, फूिबारी 
 

१५ 
सामदुाियक स्र्ास्थ्य 

ससं्थान, 
धनगढी 

७ र्ेष्टनय आन्द्टरनेशनि िर्जनेश स्कूि, धनगढी 
 

१६ िक्रसेन्द्ट किेज, धनगढी 

८ भागेश्वर एकेडेमी ऄफ हेल्थ साआन्द्स, धनगढी 
 

१७ 
धनगढी आिन्द्ञ्जिनयररङ 

किेज, 
धनगढी 

९ सामदुाियक स्र्ास्थ्य संस्था, धनगढी 
 

१८ 
रामारोशन किेज एण्ड 

ररसचय सेन्द्टर, 
धनगढी 

 

१०. प्रमखु शैक्षिक तथ्याङ्क 
 

 प्रमुख शैक्षिक सूचकहरु 
 

SN Particular Girls Boys Total 

1 GER in ECED with 3-4 year population 129.0 140.7 135.5 

2 GIR in Grade 1 120.9 132.3 126.9 

3 GER in Lower basic 120.0 128.5 124.5 

4 GER in Upper basic 99.2 100.3 99.8 

5 GER in Basic 110.9 116.0 113.6 

6 GER in Secondary (G9-10) 106.7 111.2 109.0 
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SN Particular Girls Boys Total 

7 GER in Secondary (G11-12) 50.1 49.7 49.9 

8 GER in Secondary (G9-12) 67.6 73.1 70.2 

9 NIR in Grade 1 98.8 99.5 99.2 

10 NER in Lower basic 97.4 98.0 97.7 

11 NER in Upper basic 93.0 94.4 93.7 

12 NER in Basic level 95.4 96.4 96.0 

13 NER in Secondary (G9-10) 71.4 70.4 70.9 

14 NER in Secondary (G11-12) 20.3 26.3 23.3 

15 NER in Secondary (G9-12) 45.9 48.3 47.1 

16 
New Enrolment in Grade 1 with ECD/PPC 

Experienced, 2076 
1631 1966 3597 

17 Number of 4 years children in ECED/PPE, 2076 1861 2809 4670 

18 
Percentage of New Enrolment in Grade 1 with 

ECD/PPC Experienced, 2076 
86.6 84.6 85.5 

19 GER ECD/PPC (with 3-4Years Pop),2076 129.0 140.7 135.5 

20  NER in ECED/PPE 66.8 72.2 69.8 

 किागत ईिीणय दर, किा दोहोर् याईने दर, किा छोड्ने दर 
 

Grade 
Promotion 2075 Repetition 2076 Drop out 2075 

Girls Boys Total Girls Boys Total Girls Boys Total 

1 91.21 89.81 90.47 4.97 4.17 4.55 3.83 6.02 4.98 

2 93.77 93.51 93.63 2.35 2.69 2.54 3.88 3.79 3.83 

3 94.45 94.70 94.58 2.29 1.96 2.11 3.26 3.34 3.30 

4 93.97 93.21 93.55 3.84 3.24 3.51 2.19 3.55 2.95 

5 95.58 94.35 94.90 2.89 2.60 2.73 1.53 3.05 2.36 

6 94.12 92.31 93.14 3.39 3.89 3.66 2.49 3.80 3.20 

7 93.88 91.11 92.40 3.59 4.07 3.85 2.53 4.82 3.75 

8 91.75 90.71 91.21 3.97 3.50 3.73 4.28 5.79 5.07 

9 91.57 90.87 91.19 5.98 5.46 5.70 2.45 3.67 3.11 

10 98.60 97.96 98.26 0.12 0.06 0.09 1.28 1.99 1.65 
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११. अक्षथयक सिेिणमा क्षशिा 

 अक्षथयक सिेिण २०७६।७७ मा क्षशिा 

यसमा नेपाि सरकार ऄथय मन्द्त्राियद्रारा प्रकािशत अिथयक सरे्क्षणमा ईल्िेिखत िशक्षा सम्बन्द्धी तथ्याङ्किाइ 

हुबहु प्रस्ततु गररएको छ । 

 

१२.४  नेपािको संिर्धानिे िशक्षािाइ मौििक हकको रुपमा स्र्ीकार गरी प्रत्येक नागररकिाइ अधारभूत 

िशक्षामा पहुचँको ऄिनर्ायय व्यर्स्था गरकेो छ । ज्ञानमा अधाररत समाज िनमायणको माध्यमबाट िदगो 

िर्कास र अिथयक समिृद्धका िािग िशक्षािाइ महत्र्पूणय औजारको रुपमा स्र्ीकार गररएको छ । 

िशक्षािाइ व्यर्साियक, सीपमूिक, रोजगारमूिक तथा जीर्नोपयोगी बनाईन िशक्षा के्षत्रमा सधुारका 

काययक्रम कायायन्द्र्यन गररदै ँअएको छ । पन्द्रौ योजनािे गणुस्तरीय िशक्षा माफय त सजृनशीि, दक्ष, 

प्रितस्पधी, ईत्पादनशीि र नर्प्रर्तयनशीि मानर् स्रोतको िर्कास गने िक्ष्य ििएको छ । 

१२.५  अिथयक र्षय २०७७।७८ मा िशक्षा के्षत्रको कुि मूल्य ऄिभर्िृद्ध (GVA) को र्िृद्धदर गत अिथयक र्षयको 

३.२ प्रितशतको तिुनामा सीमान्द्त र्िृद्ध भइ ३.६ प्रितशत हुने ऄनमुान छ । चाि ुअिथयक र्षयमा कुि 

मूल्य ऄिभर्िृद्धमा िशक्षा के्षत्रको योगदान ८.०५ रहेको ऄनमुान छ । अिथयक र्षय २०७६।७७ मा यस्तो 

योगदान ८.३५ प्रितशत रहेको िथयो । 

चाटय १२(क): पक्षछल्लो दशकको क्षशिा िते्रको िृक्षद्धदर र योगदान 

 
१२.६  ऄिनर्ायय तथा िनःशलु्क िशक्षासम्बन्द्धी िनयमार्िी,२०७७ जारी भएको छ । सघंीय स्र्रुपऄनसुार 

शैिक्षक संरचनाको पररर्ितयत नाम तथा कोिभड-१९ र यस्तै प्रकृितका महामारीको ऄर्स्थािाइ समेत 

सम्बोधन हुने गरी रै्किल्पक िसकाआ समेतका िािग िशक्षा िनयमार्िी, २०५९ को नर्ौं संशोधन 

गररएको छ । शैिक्षक र्षय २०७७ दिेख कक्षा ११ को नया ँपाठ्यक्रम कायायन्द्र्यनमा ल्याआएको छ । 
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१२.७  शैिक्षक र्षय २०७७ मा प्राथिमक तह (कक्षा १-५) को खदु भनायदर ९७.४ प्रितशत, अधारभूत तह 

(कक्षा १-८) को ९४.७ प्रितशत र माध्यिमक तह (कक्षा ९-१२) को ५१.२ प्रितशत रहेको छ । शैिक्षक 

र्षय २०७६ मा यस्तो भनायदर क्रमशः ९७.१, ९३.४ र ४७.६ प्रितशत रहेको िथयो । 

१२.८  शैिक्षक र्षय २०७७ मा कक्षा १ मा खदु प्ररे्श दर (भनाय हुने ईमेर ५ र्षय पूरा भएका) ९७.३ प्रितशत 

रहेको छ । कक्षा ८ सम्मको िटकाईदर ८२.२ प्रितशत, कक्षा १० सम्मको िटकाई दर ६४.६ प्रितशत 

र कक्षा १२ सम्मको िटकाई दर २९.२ प्रितशत रहेको छ भने शैिक्षक र्षय २०७६ मा कक्षा १ मा खदु 

प्ररे्श दर (भनाय हुने ईमेर ५ र्षय पूरा भएका) ९६.९ प्रितशत रहेको िथयो । कक्षा १० सम्मको िटकाई 

दर ६०.३ प्रितशत र कक्षा १२ सम्मको िटकाई दर २४.० प्रितशत रहेको िथयो । 

१२.९  ६ र्षय मािथको साक्षरता दर ७८ प्रितशत पगेुको छ भने १५ र्षय मािथको साक्षरतादर ५८ प्रितशत 

रहेको छ । त्यसैगरी १५ दिेख २४ र्षय ईमेर समूहको साक्षरता दर ८८.६ प्रितशत रहेको छ । 

१२.१०  पिछल्िा र्षयहरुमा कुि िशक्षकमा मिहिा िशक्षकको ऄनपुात बढ्द ै गएको भएपिन माध्यिमक तहमा 

यस्तो ऄनपुात तिुनात्मकरुपमा न्द्यून रहेको छ । अधारभूत तहमा कुि िशक्षकमध्ये मिहिा िशक्षकको 

ऄनपुात ४६.६ प्रितशत रहेको छ भने माध्यिमक तहमा यस्तो ऄनपुात २०.७ प्रितशत रहेको छ । 

ताक्षलका १२ (ग): शैक्षिक ईपलक्षब्धका सूचकहरु 

सूचकहरु २०७० २०७१ २०७२ २०७३ २०७४ २०७५ २०७६ २०७७ 

१. अधारभूत क्षशिा (प्रारक्षम्भक बालक्षिकास/ पूियप्राथक्षमक क्षशिा समते) 

१.१ पूर्यप्राथिमक िशक्षामा 

कुि भनायदर 

७६.७ ७७.७ ८१ ८२.९ ८४.१ ८४.७ ८६.२ ८७.६ 

१.२ पूर्यप्राथिमक िशक्षामा 

ऄनभुर् भइ कक्षा १ मा 

नर्प्ररे्शीको प्रितशत 

५६.९ ५९.६ ६२.४ ६४.७ ६६.३ ६६.९ ६८.६ ७०.२ 

१.३ कक्षा १ मा कुि 

प्ररे्शदर 

१४१.८ १३७ १३६.७ १३३.५ १२८.६ १२३.९ १२१.९ १२०.७ 

१.४ कक्षा १ मा खदु 

प्ररे्शदर 

९१.६ ९३ ९३.९ ९५.२ ९५.९ ९६.३ ९६.९ ९७.३ 

१.५ कुि भनायदर(कक्षा १-

५) 

  १३५.४ १३४ १३२.३ ११८.८ ११९.२ ११८.२ 

१.६ खदु भनायदर(कक्षा १-

५) 

९५.६ ९६.२ ९६.६ ९६.९ ९७.२ ९६.५ ९७.१ ९७.४ 

१.७ कुि भनायदर(कक्षा १-

८) 

११५.७ ११७.१ १२०.१ १२२ १२०.२ १०९.३ ११०.४ ११३.२ 

१.८ खदु भनायदर(कक्षा १-

८) 

८६.३ ८७.६ ८९.४ ९१ ९२.३ ९२.७ ९३.४ ९४.७ 

१.९ कक्षा १-८ को खदु 

भनायदरमा िैंिगक 

समता 

  १.०० १.०० १.०० ०.९८ ०.९८ ०.९९ 

१.१० कक्षा ८ मा िटकाईदर   ७६.६ ७५.९ ७७.४ ७७.९ ७९.३ ८२.२ 

१.११ अधारभूत िशक्षाको 

तह पूरा गनेको दर 

  ६९.६ ६८.४ ७०.७ ७१.३ ७२.७ ७५.३ 
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सूचकहरु २०७० २०७१ २०७२ २०७३ २०७४ २०७५ २०७६ २०७७ 

१.१२ ५-१२ र्षय ईमेरका 

िर्द्यािय बािहर रहेका 

बािबाििकाको 

प्रितशत 

  १०.६ ९.० ८.७ ७.३ ६.७ ५.४ 

१.१३ कक्षा ३ मा िर्द्याथीको 

पठन सक्षमता प्रितशत 

  १२.८    १४.६ १४.६ 

२. माध्यक्षमक क्षशिा (किा ९-१२) 

२.१ कक्षा ९-१२ को कुि 

भनायदर 

५०.४ ५१.६ ५७.७ ५९.६ ६०.६ ६६.२ ७१.४ ७५.७ 

२.२ कक्षा ९-१२ को खदु 

भनायदर 

३३.२ ३४.७ ३७.७ ३८.९ ४३.९ ४६.४ ४७.६ ५१.२ 

२.३ कक्षा १० सम्मको   ३७.९ ४५.२ ५७.१ ५८.५ ६०.३ ६४.६ 

२.४ कक्षा १२ सम्मको   ११.५  १७.२ २२.२ २४.० २९.२ 

२.५ कक्षा ९-१२ को खदु 

भनायदरमा िैंिगकसमता 

  ०.९९ ०.९८ ०.९९ १.०१ १.०१ १.०१ 

३. सािरता दर 

३.१ साक्षरता दर ६+र्षय ६५.९ ६५.९ ६५.९ ७८ ७८ ७८ ७८ ७८ 

३.२ साक्षरता दर १५-२४ 

र्षय 

८४.७ ८४.७ ८४.७ ८८.६ ८८.६ ८८.६ ८८.६ ८८.६ 

३.३ साक्षरता दर १५ + र्षय ५६.५ ५६.५ ५७ ५७ ५७ ५७ ५८ ५८ 

४. क्षशिक व्यिस्थापन 

४.१ अधारभूत तहमा 

मिहिा िशक्षक प्रितशत 

  ३८.८ ४०.७ ४१.२ ४३.१ ४३.७ ४६.६ 

४.२ माध्यिमक तहमा 

मिहिा िशक्षक प्रितशत 

  १४.१ १४.८ १६.१३ १७.४ १९.८ २०.७ 

स्रोतः िशक्षा िर्ज्ञान तथा प्रिर्िध मन्द्त्रािय, २०७७ 

क्षिद्यालय, क्षिद्याथी र क्षशिकको क्षििरण र ऄनपुात 

१२.११  शैिक्षक र्षय २०७७ मा नेपािमा कुि ३५ हजार ६ सय ७४ िर्द्यािय रहेका छन् जसमध्ये अधारभूत 

तह (१-५) सञ्चािित िर्द्यािय ३५ हजार ४ सय ४५, अधारभूत तह (६-८) सञ्चािित िर्द्यािय 

१६ हजार ८ सय ४७ र अधारभूत तह (१-८) सञ्चािित िर्द्यािय ३५ हजार ६ सय ४४ रहेका छन् 

। यसैगरी, माध्यिमक तह (९-१२) सञ्चािित ११ हजार १ सय ८ िर्द्यािय मध्ये ४ हजार १ सय 

८७ िर्द्याियमा कक्षा ११ र १२ सञ्चािन भएको छ । 

ताक्षलका न.ं१२(घ): प्रदशेऄनसुार क्षिक्षभन्न तहका क्षिद्यालयको क्षििरण 

प्रदशे 

जम्मा 

िर्द्यािय 

(आकाइ) 

सञ्चािित तह ऄनसुार िर्द्यािय िर्र्रण 

अधारभूत 

(१-५) 

अधारभूत 

(६-८) 

अधारभूत 

(१-८) 

माध्यिमक 

(९-१०) 

माध्यिमक 

(११-१२) 

माध्यिमक 

(९-१२) 

प्रदशे १ ६९५८ ६९१४ ३३१४ ६९४१ २०४९ ७५० २०९५ 

प्रदशे २ ४१६४ ४१६१ १७१७ ४१६८ १००४ ४३४ १०२८ 
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प्रदशे 

जम्मा 

िर्द्यािय 

(आकाइ) 

सञ्चािित तह ऄनसुार िर्द्यािय िर्र्रण 

अधारभूत 

(१-५) 

अधारभूत 

(६-८) 

अधारभूत 

(१-८) 

माध्यिमक 

(९-१०) 

माध्यिमक 

(११-१२) 

माध्यिमक 

(९-१२) 

बाग्मती ७०५४ ६९२८ ३९५९ ६९७० ३००२ १०२८ ३१२० 

गण्डकी ४३४९ ४३२५ १९७० ४३७० १३८२ ६१४ १४०२ 

प्रदशे ५ ५७२८ ५७२७ २६६७ ५७४७ १६५५ ६४४ १६८२ 

कणायिी ३१९१ ३१८० १२४८ ३२१८ ६९३ २७९ ६९३ 

सदूुरपिश्चम ४२३० ४२१० १९७२ ४२३० १०७८ ४३८ १०८८ 

जम्मा ३५६७४ ३५४४५ १६८४७ ३५६४४ १०८६३ ४१८७ १११०८ 

स्रोतः िशक्षा तथा मानर् स्रोत िर्कास केन्द्द्र,२०७७ 

१२.१२ प्रदशेगत रुपमा सबैभन्द्दा बढी िर्द्यािय बाग्मती प्रदशेमा १९.८ प्रितशत र सबैभन्द्दा कम कणायिी 

प्रदशेमा ८.९ प्रितशत रहेको छ । यसैगरी प्रदशे नं. १, प्रदशे नं. २, गण्डकी, ििुम्बनी  र सदूुरपिश्चम 

प्रदशेमा क्रमशः १९.५, ११.७, १२.२, १६.१ र ११.९ प्रितशत िर्द्यािय रहेका छन् । 

१२.१३ शैिक्षक र्षय २०७७ मा कुि ३५ हजार ६ सय ७४ िर्द्यािय मध्ये सामदुाियक िर्द्यािय २७ हजार ८ 

सय १३,संस्थागत िर्द्यािय ६ हजार ७ सय ३२ र धािमयक िर्द्यािय १,१२९ रहेका छन् । 

ताििका १२ (ङ): िर्द्यािय प्रकारऄनसुारका िर्द्याियको िर्र्रण 

तह र प्रकार ऄनसुारका क्षिद्यालय सामदुाक्षयक ससं्थागत धाक्षमयक जम्मा (तह) 

अधारभूत तह (कक्षा १-५) २७७९८ ६५४४ ११०३ ३५४४५ 

अधारभूत तह (कक्षा ६-८) १२०७१ ४६४६ १३० १६८४७ 

अधारभूत तह (कक्षा १-८) २७९५० ६५६५ ११२९ ३५६४४ 

माध्यिमक तह (कक्षा ९-१०) ७२०० ३६२४ ३९ १०८६३ 

माध्यिमक तह (कक्षा ११-१२) ३२६८ ९१३ ६ ४१८७ 

माध्यिमक तह (कक्षा ९-१२) ७२०० ३८६९ ३९ १११०८ 

जम्मा २७८१३ ६७३२ ११२९ ३५६७४ 

स्रोतः िशक्षा तथा मानर् स्रोत िर्कास केन्द्द्र, २०७७ 

चाटय १२ (ख): क्षिद्यालयको प्रकारको ऄनपुात (२०७७ फाल्गनुसम्म) 
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क्षशिक क्षििरण र ऄनपुात 

१२.१४ शैिक्षक र्षय २०७७ मा सामदुाियक र संस्थागत िर्द्याियमा गरी कुि ३ िाख २० हजार ५ सय ७६ 

िशक्षक मध्ये परुुष र मिहिा िशक्षक क्रमशः ६०.५ प्रितशत र ३९.५ प्रितशत रहेका छन् । 

ताक्षलका १२ (च): सामदुाक्षयक र ससं्थागत क्षिद्यालयमा काययरत क्षशिक क्षििरण २०७७ 

तह 
सामदुाक्षयक क्षिद्यालय संस्थागत क्षिद्यालय कुल 

जम्मा 
मक्षहला पुरुष मक्षहला पुरुष मक्षहला पुरुष 

अधारभूत तह कक्षा (१-५) ६६५४७ ८३६४६ २८९०३ २२२०० ९५४५० १०५८४६ २०१२९६ 

अधारभूत तह कक्षा (६-८) ९६२९ २८९८९ ८४७५ ८७८८ १८१०४ ३७७७७ ५५८८१ 

माध्यिमक तह कक्षा (९-१०) ५१६५ २२१५७ ४४९७ १२६२७ ९६६२ ३४७८४ ४४४४६ 

माध्यिमक तह कक्षा (११-

१२) 

२७०० ११२७७ ८४९ ४१२७ ३५४९ १५४०४ १८९५३ 

जम्मा ८४०४१ १४६०६९ ४२७२४ ४७७४२ १२६७६५ १९३८११ ३२०५७६ 

स्रोतः िशक्षा तथा मानर् स्रोत िर्कास केन्द्द्र, २०७७ 

चाटय १२ (ग): सबै तहका क्षिद्यालयमा क्षशिकको लैङ्क्षगक सरंचना 

 
१२.१५  शैिक्षक र्षय २०७७ मा सामदुाियक िर्द्याियमा प्रित िर्द्यािय िर्द्याथी ऄनपुात अधारभूत तह (कक्षा 

१-५),अधारभूत तह (कक्षा ६-८), माध्यिमक तह (९-१०) र माध्यिमक तह (कक्षा ११-१२) मा 

क्रमशः ९१, ११३, ११५ र १३५ रहेको छ । 

ताक्षलका १२ (छ): सामदुाक्षयक क्षिद्यालयमा तहगत क्षिद्यालय, क्षिद्याथी र क्षशिक ऄनपुात  

(शैिक्षक र्षय २०७७) 

प्रदेश 

िर्द्यािय िर्द्याथी ऄनपुात िशक्षक िर्द्याथी ऄनपुात 

अधारभूत 

(१-५) 

अधारभूत 

(६-८) 

माध्यिमक 

(९-१०) 

माध्यिमक 

(११-१२) 

अधारभूत 

(१-५) 

अधारभूत 

(६-८) 

माध्यिमक 

(९-१०) 

माध्यिमक 

(११-१२) 

प्रदेश नं १ ६९ १०० ११२ १३६ १९ ४२ ३८ ८१ 

प्रदेश नं २ १९१ १९८ २०८ १५६ ५० ९७ ७० ११८ 

बाग्मती ६९ ८८ ८४ १०७ १८ ३९ ३१ ७५ 

गण्डकी ४९ ८० ८१ १०६ १३ ३३ २७ ५५ 

ििुम्बनी १०३ १२८ १२७ १५६ ३० ६५ ४९ ८५ 
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प्रदेश 

िर्द्यािय िर्द्याथी ऄनपुात िशक्षक िर्द्याथी ऄनपुात 

अधारभूत 

(१-५) 

अधारभूत 

(६-८) 

माध्यिमक 

(९-१०) 

माध्यिमक 

(११-१२) 

अधारभूत 

(१-५) 

अधारभूत 

(६-८) 

माध्यिमक 

(९-१०) 

माध्यिमक 

(११-१२) 

कणायिी ८५ ११५ १२० १९२ ३१ ७० ६१ ९१ 

सदूुर पिश्चम ९१ ११५ १२१ १३९ ३१ ६५ ५३ ५३ 

जम्मा ९१ ११३ ११५ १३५ २६ ५३ ४३ ७५ 

स्रोतः िशक्षा तथा मानर् स्रोत िर्कास केन्द्द्र,२०७७ 

१२.१६ माध्यिमक तहका कुि िशक्षकहरु मध्ये मिहिा िशक्षक २०.८ प्रितशत रहेकोमा सामदुाियक तफय  यस्तो 

संख्या १९.प्रितशत र संस्थागत तफय  २४.२ प्रितशत रहेको छ । सबै प्रकारका िर्द्याियमा काययरत 

कुि िशक्षक संख्यामा िैङ्िगक समता सचुाङ्क अधारभूत तह (कक्षा १-८) मा ०.७९ र माध्यिमक 

तह (कक्षा ९-१२) मा ०.२६ रहेको छ । 

ताििका १२ (ज): िर्द्याियगत र तहगत िशक्षकको िैङ्िगक िर्र्रण 

िर्द्यािय तह 

सामदुाियक िर्द्याियमा काययरत 

िशक्षक 

संस्थागत िर्द्याियमा काययरत 

िशक्षक 

कुि िशक्षक संख्यामा िैङ्िगक 

समता सूचकाङ्क 

मिहिा 

प्रितशत 

परुुष 

प्रितशत 

िैङ्िगक 

समता 

सूचकाङ्क 

मिहिा 

प्रितशत 

परुुष 

प्रितशत 

िैङ्िगक 

समता 

सूचकाङ्क 

मिहिा 

प्रितशत 

परुुष 

प्रितशत 

िैङ्िगक 

समता 

सूचकाङ्क 

अधारभूत 

तह (१-५) 
४४.३ ५५.७ ०.८० ५६.६ ४३.४ १.३० ४७.४ ५२.६ ०.९० 

अधारभूत 

तह (६-८) 
२४.९ ७५.१ ०.३३ ४९.१ ५०.९ ०.९६ ३२.४ ६७.६ ०.४८ 

अधारभूत 

तह (१-८) 
४०.३ ५९.७ ०.६८ ५४.७ ४५.३ १.२१ ४४.२ ५५.८ ०.७९ 

माध्यिमक तह 

(९-१०) 
१८.९ ८१.१ ०.२३ २६.३ ७३.७ ०.३६ २१.७ ७८.३ ०.२८ 

माध्यिमक तह 

(११-१२) 
१९.३ ८०.७ ०.२४ १७.१ ८२.९ ०.२१ १८.७ ८१.३ ०.२३ 

माध्यिमक तह 

(९-१२) 
१९.० ८१.० ०.२४ २४.२ ७५.८ ०.३२ २०.८ ७९.२ ०.२६ 

स्रोतः िशक्षा तथा मानर् स्रोत िर्कास केन्द्द्र, २०७७ 

१२.१७ सामदुाियक िर्द्याियमा काययरत स्थायी, ऄस्थायी र राहत तफय का समेत गरी सम्पूणय िशक्षकको 

प्रदशेगत िर्र्रण िर्शे्लषण गदाय  सबैभन्द्दा बढी िहस्सा प्रदशे नं. १ मा १९.८ प्रितशत र सबैभन्द्दा कम 

कणायिी प्रदशेमा ८.१ प्रितशत रहेको छ । 

ताक्षलका १२ (झ): सामदुाक्षयक क्षिद्यालयमा काययरत क्षशिकको प्रदशेगत क्षििरण 

तह/प्रदशे प्रदशे नं. १ प्रदशे नं.  २ बाग्मती गण्डकी ििुम्बनी कणायिी सदूुरपिश्चम जम्मा 

अधारभूत 

कक्षा (१-५) 

स्थायी १५७२५ ९२४४ १४६६७ १८८४७ ११६२७ ५५९२ ६७१० ७५४१२ 

ऄस्थायी ७७९ ५०३ १०४१ ८५० ५६४ ५७७ ४५० ४७६४ 
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तह/प्रदशे प्रदशे नं. १ प्रदशे नं.  २ बाग्मती गण्डकी ििुम्बनी कणायिी सदूुरपिश्चम जम्मा 

राहत ३४२९ ३६६३ ३९९७ १६१५ ३६१० २२४४ ३३१३ २१८७१ 

अधारभूत 

कक्षा (६-८) 

स्थायी ३५६७ १८३७ २०५२ २६०१ २२४९ ९७० १३६९ १४६४५ 

ऄस्थायी २४३ २१८ २९६ २२१ १८५ २०३ २१३ १५७९ 

राहत १७५७ ७५० २२१६ १०७३ १४७८ ९८९ १३४६ ९६०९ 

माध्यिमक 

कक्षा (९-

१०) 

स्थायी २४२८ १५५७ २६८५ २१०९ १८९१ ६५८ ९७९ १२३०७ 

ऄस्थायी ४४८ ३५८ ४१५ २९६ ४५३ १८९ २६८ २४२७ 

राहत १२९९ ५६६ १४७३ ८७९ १००३ ५५१ ९८७ ६७५८ 

माध्यिमक 

कक्षा (११-

१२) 

स्थायी ० ० ० ० ० ० ० ० 

ऄस्थायी २५५ २२९ ४२३ २५७ ३३४ १९८ ३०४ २००० 

राहत ९२१ ५५१ ८६७ ६३७ ७६४ ४१९ ६४५ ४८०४ 

जम्मा 

स्थायी २१७२० १२६३८ १९४०४ १६५५७ १५७६७ ७२२० ९०५८ १०२३६४ 

ऄस्थायी १७२५ १३०८ २१७५ १६२४ १५३६ ११६७ १२३५ १०७७० 

राहत ७४०६ ५५३० ८५५३ ४२०४ ६८५५ ४२०३ ६२९१ ४३०४२ 

जम्मा ३०८५१ १९४७६ ३०१३२ २२३८५ २४१५८ १२५९० १६५८४ १५६१७६ 

स्रोतः िशक्षा तथा मानर् स्रोत िर्कास केन्द्द्र, २०७७ 

नोटः  माध्यिमक तहको ऄस्थायी िशक्षक दरबन्द्दीमा प्रािर्िधकधार तफय का प्रिशक्षकहरुको संख्या समेत गणना 

गररएको छ । ईिल्ििखत संख्या नेपाि सरकारबाट तिब भत्ता ईपिब्ध गराआएका िशक्षकहरुको मात्र हो । 

क्षिद्याथी क्षििरण 

१२.१८ शैिक्षक र्षय २०७७ मा अधारभूत तहको कक्षा १-८ मा ५३ िाख ३७ हजार ६ सय ९४ िर्द्याथी 

ऄध्यनरत रहेका छन् । यसैगरी, यस शैिक्षक र्षयमा माध्यिमक तह (कक्षा ९-१०) मा १० िाख ६४ 

हजार ७ सय ४४ िर्द्याथी रहेका छन् जनु गत शैिक्षक र्षयको भन्द्दा १.०२ प्रितशतिे बढी हो । 

ताक्षलका १२(ञ): क्षिद्यालय तहमा क्षिद्याथी भनायको व्यिस्था 

तह/शैिक्षक र्षय २०७३ २०७४ २०७५ २०७६ २०७७ 

अधारभूत तह (१-५) ४१३५२५३ ३९७००१६ ३७३०६०२ ३५४३८६२ ३५२०९२२ 

अधारभूत तह (६-८) १८५९३५९ १८६६७१६ १८२४७७७ १७७५१४२ १८१६७७२ 

अधारभूत तह (१-८) ५९९४६१२ ५८३६७३२ ५५५५३७९ ५३१९००४ ५३३७६९४ 

माध्यिमक तह (९-१०) ९५८५०२ ९७०७२० १०२७५१२ १०४०९७६ १०६४७४४ 

माध्यिमक तह (११-१२) ४९२९८४ ५८४०७२ ६३१६३४ ६६१६४२ ६७९९४१ 

माध्यिमक तह (९-१२) १४५१४८६ १५५४७९२ १६५९१४६ १७०२६१८ १७४४६८५ 

जम्मा (१-१२) ७४४६०९८ ७३९१५२४ ७२१४५२५ ७०२१६२२ ७०८२३७९ 

स्रोतः िशक्षा तथा मानर् स्रोत िर्कास केन्द्द्र, २०७७ 

१२.१९ तिुनात्मक रुपमा अधारभूत तह (१-५) को िर्द्याथी संख्या िनरन्द्तर घट्दो क्रममा रहेको छ । 

जनसंख्या र्िृद्धदर न्द्यून हुदँ ै गएको र चाि ु शैिक्षक र्षयको शरुुका ३ मिहनामा िर्द्यािय पूणयरुपमा र 

त्यसपिछ केिह मिहना अंिशक रुपमा बन्द्द भएका कारण समेत शैिक्षक र्षय २०७७ मा कुि िर्द्याथी 

संख्यामा सोको प्रर्ाह दिेखएको छ । 

चाटय १२(घ): पक्षछल्लो ५ िषयको कुल क्षिद्याथी सखं्या र िृक्षद्धदर 
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१२.२० शैिक्षक र्षय २०७७ मा सामदुाियक तथा संस्थागत िर्द्याियको कक्षा १-१२ मा ऄध्ययनरत कुि 

िर्द्याथी संख्या ७० िाख ८२ हजार ३ सय ७९ रहेको छ । ऄिघल्िो शैिक्षक र्षयमा यस्तो संख्या ७० 

िाख २१ हजार ६ सय २२ रहेको िथयो । 

ताक्षलका १२(ट): शैक्षिक २०७७ मा तहगत क्षिद्याथी भनायको ऄिस्था 

तह छात्रा छात्र जम्मा 

अधारभूत तह (१-५) १७४८८४२ १७७२०८० ३५२०९२२ 

अधारभूत तह (६-८) ९०६१५४ ९१०६१८ १८१६७७२ 

अधारभूत तह (१-८) २६५४९९६ २६८२६९८ ५३३७६९४ 

अधारभूत तह (९-१०) ५३२१७० ५३२५७४ १०६४७४४ 

अधारभूत तह (११-१२) ३६२९६३ ३१६९७८ ६७९९४१ 

अधारभूत तह (९-१२) ८९५१३३ ८४९५५२ १७४४६८५ 

कक्षा (१-१२) सम्मको जम्मा ३५५०१२९ ३५३२२५० ७०८२३७९ 

स्रोतः िशक्षा तथा मानर् स्रोत िर्कास केन्द्द्र, २०७७ 

१२.२१ शैिक्षक र्षय २०७७ मा अधारभूत तह कक्षा १ दिेख ५ (५-९ र्षय ईमेर समूहका िर्द्याथी) को खदु 

भनायदर ९७.४ प्रितशत, अधारभूत कक्षा १ दिेख ८ (५-१२ र्षय ईमेरसमूह) को ९४.७ प्रितशत र 

माध्यिमक तह कक्षा ९ दिेख १२ (१३-१६ र्षय ईमेर समूह) को ५१.२ प्रितशत रहेको छ । कक्षा (९-

१०) सम्म ७०.८ प्रितशत रहेको खदु भनायदर कक्षा (११-१२) मा ठूिो िगरार्ट अइ ३१.५ प्रितशत 

रहेको छ । यस बाट तोिकएकै ईमेरमा ऄध्ययनिाइ िनरन्द्तरता िदने िर्द्याथीको संख्या न्द्यून रहेको 

दिेखन्द्छ । 

ताक्षलका १२(ठ): तहगत क्षिद्याथी भनायदर सम्बन्धी क्षििरण (शैक्षिक िषय २०७७) 

िर्द्यािय तह 
कूि भनायदर खदु भनाय दर 

छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा 

अधारभूत तह (कक्षा १-५) ११८.९ ११७.४ ११८.२ ९६.९ ९७.८ ९७.४ 

अधारभूत तह (कक्षा ६-८) १०९.२ १०७.१ १०८.२ ९१.२ ९२.६ ९१.९ 

अधारभूत तह (कक्षा १-८) ११४.१ ११२.३ ११३.२ ९४.१ ९५.२ ९४.७ 

माध्यिमक तह (कक्षा ९-१०) ९७.६ ९६.२ ९६.९ ७१.१ ७०.५ ७०.८ 
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िर्द्यािय तह 
कूि भनायदर खदु भनाय दर 

छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा 

माध्यिमक तह (कक्षा ११-१२) ५६.१ ५३ ५४.६ ३१.७ ३१.३ ३१.५ 

माध्यिमक तह (कक्षा ९-१२) ७६.९ ७४.६ ७५.७ ५१.४ ५०.९ ५१.२ 

स्रोतः िशक्षा तथा मानर् स्रोत िर्कास केन्द्द्र,२०७७ 

१२.२२ शैिक्षक र्षय २०७७ मा प्रदशेगत रुपमा हेदाय  अधारभूत तह (कक्षा १-५) को खदु भनायदर सबै प्रदशेमा 

९७.४ प्रितशत भन्द्दा मािथ रहेको छ । अधारभूत तह (कक्षा ६-८) मा औषत खदु भनायदर ९१.९ 

प्रितशत रहेको र प्रदशे नं. २ मा यस्तो दर ७४.७ प्रितशत मात्र रहेकोिे यस तोिकएको ईमेर समूहमा 

कक्षा ६ दिेख ८ पढ्ने िर्द्याथी कम रहेको दिेखएको छ । िमु्बनी र कणायिी प्रदशेमा पिन यस्तो भनायदर 

क्रमशः ९३.८ प्रितशत र ९२.५ प्रितशत रहेकोिे िर्द्याथी िटकाआराख्न थप मेहनत र कुशितापूर्यक 

कायय गनुयपने दिेखएको छ । 

ताक्षलका १२(ड): प्रदशेगत रुपमा क्षिद्याथी खुद भनायदर (शैक्षिक िषय २०७७) 

तह/प्रदेश प्रदेश नं.  १ प्रदेश नं. २ बाग्मती गण्डकी ििुम्बनी कणायिी सदूुर पिश्चम जम्मा 

अधारभूत 

(कक्षा १-५) 

छात्रा ९७.४ ९६.२ ९६.३ ९७.६ ९६.९ ९६.६ ९७.२ ९६.९ 

छात्र ९८.० ९७.२ ९७.७ ९८.० ९७.८ ९७.९ ९८.२ ९७.८ 

जम्मा ९७.७ ९६.७ ९७.० ९७.८ ९७.४ ९७.३ ९७.७ ९७.४ 

अधारभूत 

(कक्षा ६-८) 

छात्रा ९५.६ ७२.६ ९४.४ ९६.३ ९३.५ ९१.५ ९४.९ ९१.२ 

छात्र ९६.३ ७६.७ ९५.८ ९६.२ ९४.१ ९३.६ ९५.९ ९२.६ 

जम्मा ९६.० ७४.७ ९५.१ ९६.३ ९३.८ ९२.५ ९५.४ ९१.९ 

अधारभूत 

(कक्षा १-८) 

छात्रा ९६.५ ८४.४ ९५.३ ९७.० ९५.२ ९४.० ९६.० ९४.१ 

छात्र ९७.१ ८७.० ९६.७ ९७.१ ९६.० ९५.८ ९७.० ९५.२ 

जम्मा ९६.८ ८५.७ ९६.० ९७.० ९५.६ ९४.९ ९६.५ ९४.७ 

माध्यिमक 

(कक्षा ९-१०) 

छात्रा ७६.९ ५९.७ ७७.६ ७३.७ ६९.२ ६९.१ ७१.४ ७१.१ 

छात्र ७४.७ ६६.६ ७४.४ ७३.२ ६७.० ६७.१ ७०.९ ७०.५ 

जम्मा ७५.८ ६३.२ ७६.० ७३.५ ६८.१ ६८.१ ७१.१ ७०.८ 

माध्यिमक 

(कक्षा ११-१२) 

छात्रा ३२.४ २९.४ ३६.१ ३१.४ ३१.७ २९.० ३२.२ ३१.७ 

छात्र ३०.० २७.५ ३२.० ३२.५ ३१.८ ३२.४ ३३.३ ३१.३ 

जम्मा ३१.२ २८.४ ३४.० ३१.९ ३१.७ ३०.७ ३२.७ ३१.५ 

अधारभूत 

(कक्षा ९-१२) 

छात्रा ५४.६ ४४.६ ५६.८ ५२.६ ५०.४ ४९.० ५१.८ ५१.४ 

छात्र ५२.३ ४७.० ५३.२ ५२.९ ४९.४ ४९.७ ५२.१ ५०.९ 

जम्मा ५३.५ ४५.८ ५५.० ५२.७ ४९.९ ४९.४ ५१.९ ५१.२ 

स्रोतः िशक्षा तथा मानर् स्रोत िर्कास केन्द्द्र, २०७७ 

माध्यक्षमक क्षशिा परीिा (SEE) 

१२.२३ शैिक्षक र्षय २०७६ को माध्यिमक िशक्षा परीक्षा (SEE)  कोिभड-१९ को कारण रािष्िय परीक्षा बोडयिे 

तोकेको िमितमा सञ्चािन हुन नसकेको हुदँा िशक्षा ऐन बमोिजम अदशे जारी गरी ईि परीक्षा 

िर्द्याियबाट नै सञ्चािन गने व्यर्स्था गररएको िथयो । परीक्षामा २ िाख ४३ हजार ७ सय ३३ 

छात्रा र २ िाख ३९ हजार २ सय ३१ छात्र गरी कुि ४ िाख ८२ हजार ९ सय ८३ जना 

िर्द्याथीहरु सहभािग भएका िथए । 
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ताक्षलका १२(ढ): माध्यक्षमक क्षशिा परीिा (SEE) ईिीणय क्षििरण (शैक्षिक िषय २०७६) 

प्रदेश १ २ बाग्मती गण्डकी ििुम्बनी कणायिी सदूुर पिश्चम जम्मा 

गे्रड समूह  

NA २२५३ ४०२३ १२७९ ९६२ २६९९ २८०२ ४१०८ १८१२६ 

०.८० देिख 

१.१९ सम्म 
४ ० २ १ २ ० ३ १२ 

१.२० देिख 

१.५९ सम्म 
१७८ ४६ २२ ९ १३५ ९ १४० ५३९ 

१.६० देिख 

१.९९ सम्म 
४७७४ १००२ १७१७ ११६३ ३४८४ ११८९ ३७५२ १७०८१ 

२.०० देिख 

२.३९ सम्म 
१६७६९ ९१४० १०९९५ ६७६३ १६०८७ ६६३७ १३०१३ ७९४०४ 

२.४० देिख 

२.७९ सम्म 
१९८८३ १८६५१ १९१४३ १११२० २११३६ १२२९८ १५२६८ ११७४९९ 

२.८० देिख 

३.१९ सम्म 
१५४८६ १६८६० १९५८३ १००७७ १५५५७ ७६९४ ९७४६ ९५००३ 

३.२० देिख 

३.५९ सम्म 
१२७२५ १२६२२ २१९९२ ८८०५ ११९६७ ३६०४ ५४३५ ७७१५० 

३.६० देिख 

४.०० सम्म 
११९८२ ११८२५ २९०४२ ८५७४ १०६९९ २४९० ३५५७ ७८१६९ 

जम्मा ८४०५४ ७४१६९ १०३७७५ ४७४७४ ८१७६६ ३६७२३ ५५०२२ ४८२९८३ 

स्रोतः परीक्षा िनयन्द्त्रण कायायिय (कक्षा १०) 

१२.२४ शैिक्षक र्षय २०७७ मा कक्षा १२ को परीक्षामा कुि ३ िाख १० हजार ३ सय १६ छात्र-छात्रा सहभािग 

भएकोमा छात्र संख्या १ िाख ४८ हजार ४ सय र छात्रा संख्या १ िाख ६१ हजार ९ सय १६ रहेका 

छन् । यस र्षयदिेख कक्षा ११ को परीक्षा िर्द्याियबाट नै सञ्चािन भएको छ । 

ताक्षलका १२(ण): माध्यक्षमक क्षशिा ईिीणय परीिा (किा १२), २०७७ 

औषत स्तरीय ऄङ्क (GPA) जम्मा 

० दिेख ०.८० सम्म १८८३९ 

०.८१ दिेख १.२० सम्म ४ 

१.२१ दिेख १.६० सम्म ३३३ 

१.६१ दिेख २.०० सम्म ७१६४ 

२.०१ दिेख २.४० सम्म ५२४२७ 

२.४१ दिेख २.८० सम्म १०९३१२ 

२.८१ दिेख ३.२० सम्म ७६८४१ 

३.२१ दिेख ३.६० सम्म ३८४८० 

३.६१ दिेख ४.०० सम्म ६९१९ 

जम्मा ३१०३१६ 

स्रोतः परीक्षा िनयन्द्त्रण कायायिय कक्षा (११/१२) 
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ईच्च क्षशिा 

१२.२५ िचिकत्सा िशक्षा ऄध्यापन गने िर्श्विर्ध्यािय,प्रितष्ठान र िशक्षण संस्थाको गणुस्तर मूल्याङ्कन गनय 

िचिकत्सा िशक्षा ऄध्यापन गने िर्श्विर्ध्यािय, प्रितष्ठान र िशक्षण संस्थाको गणुस्तर मूल्याङ्कन 

काययिर्िध, २०७७ तथा Stsndard Format for Institutional Inspection Report तयार भइ 

कायायन्द्र्यनमा अएको छ । िचिकत्सा िशक्षाको स्नातकोत्तर तहको एकीकृत प्ररे्श परीक्षा भएको छ । 

१२.२६ अिथयक र्षय २०७६/०७७ सम्म मिुकुिभत्र सञ्चािनमा रहेका िर्िभन्द्न िर्श्विर्ध्यािय र ऄन्द्तगयतका 

क्याम्पसमा ऄध्ययन गरररहेका िर्द्याथी संख्या अिथयक र्षय २०७५/७६ को ५ िाख ३८ हजार 

तिुनामा १.५ प्रितशतिे बढेर ५ िाख ४६ हजार पगेुको छ । 

१२.२७ मिुकु िभत्र सञ्चािनमा रहेका िर्िभन्द्न िर्श्विर्द्यािय र ऄन्द्तगयतका क्याम्पसमा ऄध्ययनरत 

िर्द्याथीहरु मध्ये ित्रभरु्न िर्श्विर्द्याियमा ४ िाख १५ हजार ७ सय ७७, काठमाडौं िर्श्विर्द्याियमा 

१८ हजार ८ सय ६०, पूर्ायञ्चि िर्श्विर्द्याियमा ४९ हजार २ सय ६० र पोखरा िर्श्विर्द्याियमा 

३२ हजार ५ सय ८४ रहेका छन् । त्यसैगरी, मध्यपिश्चमाञ्चि िर्श्विर्द्याियमा ९ हजार ७ सय ३५, 

नेपाि संस्कृत िर्श्विर्ध्याियमा २ हजार ६ सय ४१,सदूुर पिश्चमाञ्चि िर्श्विर्ध्याियमा ८ हजार ९ 

सय १२, कृिष तथा र्न िर्ज्ञान िर्श्विर्ध्याियमा ३ हजार ३ सय २३, खलु्िा िर्श्विर्ध्याियमा १ 

हजार ६ सय ५९, राजसी जनक िर्श्विर्द्याियमा १७४ र ििुम्बनी बौद्ध िर्श्विर्ध्याियमा ५२६ 

िर्द्याथी ऄध्ययनरत छन । यसैगरी ६ स्र्ास्थ्य िर्ज्ञान प्रितष्ठानमा २ हजार ८ सय २८ जना िर्द्याथी 

ऄध्ययनरत रहेका छन् । 

१२.२८ कुि िर्द्याथी मध्ये ित्रभरु्न िर्श्विर्द्यािय र ऄन्द्य िर्श्विर्द्याियमा ऄध्ययनरत िर्द्याथीको संख्या 

क्रमशः ७६ प्रितशत र २४ प्रितशत रहेको छ । 

१२.२९ िर्श्विर्द्यािय ऄनदुान अयोगबाट हािसम्म ६० ईच्च शैिक्षक संस्थािाइ गणुस्तर सिुनिश्चतता तथा 

प्रत्यायन (Accreditation) प्रमाणपत्र प्रदान गररएको छ । हािसम्म गणुस्तर सिुनिश्चतता तथा 

प्रत्यायन प्रिक्रयामा दशेभरका १२२ ईच्च शैक्षीक संस्थाहरुको स्र्ऄध्ययन प्रितरे्दन स्र्ीकृत भएको 

छ । अशय पत्र बझुाएका ३७८ ससं्थाहरुको प्रमाणीकरण गने कायय भआरहेको छ । 

प्रारक्षम्भक बालक्षिकास क्षशिा 

१२.३० शैिक्षक र्षय २०७७ मा ३० हजार २ सय २ सामदुाियक र ६ हजार ५ सय १० संस्थागत गरी जम्मा 

३६ हजार ७ सय १२ बाििर्कास केन्द्द्र तथा पूर्यप्राथिमक कक्षाहरु सञ्चािनमा रहेका छन् । 

१२.३१ सरकारी एर्म् िनजीस्तरबाट गररएका प्रयासको फिस्र्रुप प्रारिम्भक बाििर्कासको कुि भनायदर 

८७.६ प्रितशत पगेुको छ । शैिक्षक र्षय २०७६ मा कक्षा १ मा भनाय भएका बािबाििका मध्ये 

बाििर्कास केन्द्द्रको ऄनभुर् ििएका बािबाििकाको संख्या ६८.६ प्रितशत रहेकोमा शैिक्षक र्षय 

२०७७ मा यस्तो संख्या ७०.२ प्रितशत पगेुको छ । 

१२.३२ बाििर्कास केन्द्द्रको सञ्चािनमा िागत सहभािगता सम्बन्द्धी रािष्िय प्रारुप २०७७ को मस्यौदा तयार 

भएको छ । 

चाटय १२(ङ): किा १ मा नया ँभनाय भएका बालबाक्षलका मध्ये बालक्षिकास केन्द्रको ऄनभुि 

क्षलइ अएका बालबाक्षलकाको क्षििरण (प्रक्षतशतमा) 
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क्षिद्यालय िते्र क्षिकास काययक्रम  

१२.३३ िर्द्यािय के्षत्र िर्कास काययक्रमबाट २,५२० नया ँ कक्षाकोठा िनमायण, १,५५८ शौचािय िनमायण र 

३०३ र्टा नमूना िर्द्यािय िर्कासका िािग भौितक पूर्ायधार िर्कास काययक्रम तथा िशक्षण सहयोग 

ऄनदुान समेतका काययक्रमबाट ५६ हजार ५ सय २१ जनाका िािग रोजगारी िसजयना भएको छ । 

रारिपक्षत शैक्षिक सधुार काययक्रम 

१२.३४ राष्िपित शैिक्षक सधुार काययक्रम ऄन्द्तगयत अिथयक र्षय २०७७।७८ मा ६,०३६ िर्द्याियहरुमा 

कक्षाकोठा िनमायण, शौचािय िनमायण, सूचना प्रिर्िध एर्म् शैिक्षक सामग्री व्यर्स्थापन, िर्शेष िर्द्यािय 

सिुर्धा िबस्तार, डाटा केन्द्द्र स्थापना िगायतका पररयोजना सञ्चािन गने कायय जारी रहेको छ । 

छात्रिृक्षि काययक्रम 

१२.३५ अिथयक र्षय २०७६/७७ मा ३२ िाख ८८ हजार ९ सय २४ िर्द्याथीहरुिाइ िर्पन्द्न पररर्ार ििक्षत 

छात्रर्िृत्त (Pro-poor Target Schoolarship)  प्रदान गररएकोमा अिथयक र्षय २०७७।७८ मा 

िर्द्याियमा ऄध्ययन गने शिहदका छोराछोरी, द्रन्द्दपीिडत बािबाििका, दिित, ऄित सीमान्द्तकृत 

तथा िोपोन्द्मखु जनजाितका सन्द्ततीिाइ छात्रर्िृत्त, अधारभूत तहमा ऄध्ययनरत छात्रा तथा 

अधरभूत र माध्यिमक तहका दिित िगायतका २६ िाख ४ हजार २ सय ६२ िर्द्याथीहरुिाइ 

िर्पन्द्न पररर्ार ििक्षत छात्रर्िृत्त प्रदान गररएको छ । 

१२.३६ माध्यिमक तहमा िर्पन्द्न ििक्षत छात्रर्िृत्त िर्तरणिाइ िनरन्द्तरता िदइ कक्षा ११ र १२ मा िर्ज्ञान 

िर्षय पढ्न थप प्रोत्साहन हुने गरी छात्रर्िृत्तको व्यर्स्था गररएको छ । छात्रर्िृत्त िर्तरणबाट 

िर्द्याथीको व्यर्स्था गररएको छ । छात्रर्िृत्त िर्तरणबाट िर्द्याथीको समतामूिक पहुचँ िर्स्तार, 

िटकाईदरमा सधुार र ईनीहरुिाइ गणुस्तरयिु िसकाआको ऄर्सर ईपिब्ध भइ ऄिनर्ायय तथा 

िनःशलु्क िशक्षाको ऄर्सर ईपिब्ध गराईने सरकारको िक्ष्य प्रािप्तमा योगदान पगेुको छ । 

ऄपाङ्गता (फरक िमता) भएका बालबाक्षलकाका लाक्षग समािेशी क्षशिा 

१२.३७ शैिक्षक र्षय २०७७ मा ऄपाङ्गता भएका बािबाििकािाइ िशक्षामा पहुचँ ऄिभर्िृद्ध गनय ३३ र्टा िर्शेष 

िर्द्यािय, २३ एकीकृत िर्द्यािय, ३८० स्रोत कक्षाको व्यर्स्था र दृिष्टसम्बन्द्धी ऄपाङ्गता भएका 

व्यििका िािग िन:शलु्क रुपमा बे्रि पाठ्यपसु्तक ईपिब्ध गराईने र साङ्केितक भाषा एर्म् ऄन्द्य 
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िसकाआ सामग्री िर्कास र िर्तरण गने काययक्रम सञ्चािन भएका छन् । टेिििभजनबाट प्रसारण हुने 

पाठ्य सामग्रीिाइ बिहरा तथा ससु्तश्रर्ण शिि भएका िर्द्याथीिाइ ईपयोगी हुने गरी साङ्केितक 

भाषामा समेत प्रशारण योग्य बनाईन ६० पाठ्य सामाग्री परीक्षणमा ििगएको छ । 

१२.३८ शैिक्षक र्षय २०७७ मा अधारभूत तह तथा माध्यिमक तहतफय  अर्ासीय एर्म् गैरसमअर्ािसय छात्रर्िृत्त 

माफय त ५२ हजार ६ सय ३ ऄपाङ्गता भएका िर्द्याथी ऄध्ययनरत िर्द्याियिाइ ऄनदुान (दृिष्टिर्हीन 

िर्द्यािय, बिहरा कक्षा सञ्चािित िर्द्यािय) काययक्रम ऄन्द्तगयत १२ िर्द्यािय सञ्चािनमा छन् । 

पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र क्षसकाआ सामग्री 

१२.३९ स्थािनय पाठ्यक्रम िनमायणका िािग स्थानीय तहिाइ सहजीकरण गनय पाठ्यक्रम िर्कास केन्द्द्रमा 

सहायता कक्ष स्थापना र सञ्चािन गररएको छ । 

१२.४० कक्षा १ दिेख १० सम्मको पाठ्यर्स्त ु समायोजन ढाचँा र प्रारिम्भक बाििर्कास तथा िशक्षाको 

पाठ्यक्रम स्र्ीकृत भएको छ । संस्कृततफय  कक्षा २,३ र ६ को पाठ्यपसु्तक िेखन कायय सम्पन्द्न 

भएको छ । कक्षा ११ का ऄिनर्ायय ३ िर्षय नेपािी, ऄंगे्रजी, गिणत/सामािजक तथा जीर्नईपयोगी 

िशक्षाका पाठ्यसामग्री तयार गरी रे्बसाआटमा प्रकाशन गररएको छ । 

१२.४१ पाठ्यक्रममा अधाररत ३४० श्रव्य पाठ्यसामग्री ईत्पादन भएकोमा १५० पाठ रिेडयोबाट प्रशारण 

भएको छ । पाठ्यक्रममा अधाररत ८७८ श्रव्यदृश्य पाठ ईत्पादन भइ टेिििभजन माफय त प्रशारण 

गररएको छ । ऄन्द्य ६५ शैिक्षक काययक्रम ईत्पादन र प्रशारण भएको छ । 

प्राक्षिक्षधक तथा व्यिसाक्षयक क्षशिा 

१२.४२ प्रािर्िधक िशक्षाको संस्थागत पहुचँ नपगेुका थप ५० स्थानीय तहमा प्रािर्िधक िशक्षाको पठनपाठनका 

िािग ऄनमुित प्रदान गररएको छ । २०७७ फागनुसम्म ६३५ स्थािनय तहमा प्रािर्िधक िशक्षा 

काययक्रमको संस्थागत पहुचँ पगेुको छ । 

१२.४३ छोटो ऄर्िधको सीपमूिक तािीम सञ्चािन काययिर्िध, २०७७ स्र्ीकृत भइ प्रदशे तहबाट कुि २१ 

हजार प्रिशक्षाथीिाइ ताििम प्रदान गररएको छ । त्यसैगरी ८४८ प्रिशक्षकिाइ क्षमता ऄिभर्िृद्ध ताििम 

ईपिब्ध गराआएको छ । 

१२.४४ रै्दिेशक रोजगारीबाट फिकय एका तथा स्र्दशेमै रहेका १४ हजार ५ सय बेरोजगार यरु्ाहरुको सीप 

परीक्षण गररएको छ । 

१२.४५ िनजी प्रािर्िधक तथा व्यर्साियक िशक्षण ससं्थाहरुको निर्करण ऄनिाइन प्रणािीबाट गनय शरुुर्ात 

गररएको छ । 

नमूना क्षिद्यालय 

१२.४६ अिथयक र्षय २०७६।७७ मा थप १०० गरी २०७७ ऄसार मसान्द्तसम्म ४२२ सामदुाियक 

िर्द्याियिाइ नमूना िर्कासका िािग छनौट गररएको छ । यसबाट सामदुाियक िर्द्याियको गणुस्तर 

ऄिभर्िृद्ध भइ सार्यजिनक िशक्षाप्रित सर्यसाधारणको िर्श्वास बढ्ने ऄपेक्षा गररएको छ । 

सािरता तथा क्षनरन्तर क्षशिा  

१२.४७ अिथयक र्षय २०७६।७७ सम्म ५३ िजल्िा साक्षर घोषणा भएका छन् । दइु र्षय िभत्र सबै िजल्िा साक्षर 

घोषणा गने गरी चाि ुअिथयक र्षयको ऄन्द्त्यसम्ममा ऄछाम, मगु,ु जमु्िा, काििकोट, कैिािी, डोटी, 
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बाकेँ, काठमाडौं, किपिर्स्त ुर महोत्तरी गरी १० र अगामी अिथयक र्षयमा बझाङ,बाजरुा, कञ्चनपरु र 

महोत्तरी गरी थप ४ िजल्िा साक्षर घोषणा गने गरी काययक्रम सञ्चािन गररएको छ । 

क्षिद्यालय क्षदिा खाजा काययक्रम   

१२.४८ अिथयक र्षय २०७७।७८ दिेख सबै िजल्िामा पूर्य प्राथिमक कक्षादिेख कक्षा ५ सम्म ऄध्ययन गने सबै 

िर्द्याथीका िािग िदर्ा खाजाको व्यर्स्था गररएको छ । यस काययक्रमबाट दशेभरका २९ िाख ९ 

हजार ५ सय ३७ िर्द्याथी प्रत्यक्षरुपमा िाभािन्द्र्त भएका छन् । यसबाट िर्द्याथीको िनयिमतता दरमा 

र्िृद्ध भइ िसकाआ ईपििब्धमा सधुार हुने ऄपेक्षा गररएको छ । 

१२.४९ चाि ुअिथयक र्षयमा िर्श्व खाद्य काययक्रमको सहयोगमा जाजरकोट, दिेैख, डोटी,ऄछाम, बाजरुा, बझाङ 

र दाचुयिा गरी ७ िजल्िामा १ िाख ५६ हजार ४ सय १० िर्द्याथीका िािग िदर्ा खाजा काययक्रम 

सञ्चािनमा रहेको छ । िदर्ा खाजा काययक्रमको मापदण्ड तथा मागयदशयन तजुयमा भइ कायायन्द्र्यनमा 

रहेको छ । 

१२. धनगढीमा सञ्चाक्षलत क्षिद्यालय 

 सामुदाक्षयक क्षिद्यालय 

 

िस.

नं. 

िर्द्याियको सञ्चािित  

कोड नाम र्डा टोि तह कक्षा 

१ ७१०१०००१६ सरस्र्ती अिर् १ शािन्द्तनगर अधारभूत ८ 

२ ७१०१०००६४ रािष्िय मदरसा मिुश्लम अिर् १ पशपुित अधारभूत ३ 

३ ७१०१०००७० ित्रनगर मािर् १ ित्रनगर माध्यिमक १२ 

४ ७१०१०००७५ मदरसा नरुन नािर् अिर् १ पशपुित अधारभूत २ 

५ ७१०१०००९० पार्यती अिर् २ परुानो एऄरपोटय अधारभूत ५ 

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् २ बैयाबेहडी माध्यिमक १२ 

७ ७१०१०००१३ शैिेश्वरी अिर् २ सरस्र्तीनगर अधारभूत ५ 

८ ७१०१०००४२ नर्दगुाय मािर् २ मोहना माध्यिमक १० 

९ ७१०१०००८७ मदरसा गौिसया गररब नर्ाज अिर् २ सब्जीमण्डी अधारभूत ५ 

१० ७१०१००००३ ित्रभरु्न मािर् ३ बोराडाडँी माध्यिमक १२ 

११ ७१०१०००१५ जनता अिर् ३ चटकपरु अधारभूत ८ 

१२ ७१०१०००८९ िशर् पार्यती अिर् ३ बडहरा अधारभूत ५ 

१३ ७१०१००००७ रािष्िय तिुसीराम मािर् ४ ईत्तरबेहडी माध्यिमक १० 

१४ ७१०१०००१४ रािष्िय अिर् ५ तारानगर अधारभूत ८ 

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् ५ हसनपरु माध्यिमक १२ 

१६ ७१०१०००५२ बासदुरे्ी मािर् ६ रघनुगर माध्यिमक १२ 

१७ ७१०१०००६२ भैरब बाबा अिर् ६ मिटयारी अधारभूत ८ 
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िस.

नं. 

िर्द्याियको सञ्चािित  

कोड नाम र्डा टोि तह कक्षा 

१८ ७१०१००००५ िशर् अिर् ७ दरे्ररया अधारभूत ८ 

१९ ७१०१०००११ रािष्िय मािर् ७ बेिी माध्यिमक १२ 

२० ७१०१०००१७ सरस्र्ती मािर् ७ मनेहरा माध्यिमक १० 

२१ ७१०१०००६१ जन जागिृत अिर् ७ पटेिा अधारभूत ५ 

२२ ७१०१०००८६ नर्ज्योित अिर् ७ ितल्कीचौक अधारभूत ५ 

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् ८ धनगढीगाई ँ माध्यिमक १२ 

२४ ७१०१००००४ सरस्र्ती अिर् ९ बंगराकटान अधारभूत ५ 

२५ ७१०१०००२३ भर्ानी मािर् ९ गौरीपरु माध्यिमक १० 

२६ ७१०१००००२ िर्िप अिर् १० घइुयंाघाट अधारभूत ५ 

२७ ७१०१०००४३ जनकल्याण मािर् १० जगेुडा माध्यिमक १२ 

२८ ७१००३०००१ बेिा अिर् ११ बेिा अधारभूत ५ 

२९ ७१००३०००४ ठेकराज मािर् ११ घोडसरु्ा माध्यिमक १२ 

३० ७१००३०००८ जोकैया अिर् ११ जोकैया अधारभूत ३ 

३१ ७१००३०००९ दिक्षणकािी बिहरा अिर् ११ बेिादरे्ीपरु अधारभूत ५ 

३२ ७१०१००००६ दगुाय  अिर् १२ दगुायर्स्ती अधारभूत ८ 

३३ ७१०१००००९ नर्दगुायअिर् १२ जनकर्स्ती अधारभूत ८ 

३४ ७१०१०००१२ िसद्धनाथ मािर् १२ जगेुडा माध्यिमक १० 

३५ ७१०१०००३४ शारदा मािर् १२ िस गाई ँ माध्यिमक १० 

३६ ७१०१०००६९ मिुिनाथ अिर् १२ मनेहरा अधारभूत ५ 

३७ ७१०१०००७८ गमु्बा छोआििङ अिर् १२ दगुायर्स्ती अधारभूत ५ 

३८ ७१०१०००८८ बेहडा बाबा अिर् १२ िड गाई ँ अधारभूत ५ 

३९ ७१०१०००३५ जनता रािष्िय मािर् १३ कैिािीगाई ँ माध्यिमक १२ 

४० ७१०१०००९९ िनङ्गिाशैनी गरुुकुि संस्कृत िर्द्यापीठ १३ कैिािीगाई ँ अधारभूत ६ 

४१ ७१०१४०००२ जनता रािष्िय मािर् १३ राजपरु माध्यिमक १० 

४२ ७१०१४०००४ भगर्ती अिर् १३ राजपरु अधारभूत ५ 

४३ ७१०१४००१४ नर्ज्योित अिर् १३ श्रीिंका अधारभूत ८ 

४४ ७१०३३०००१ िशर् शङ्कर अिर् १४ फुिबारी अधारभूत ८ 

४५ ७१०३३०००३ सर्ोदय मािर् १४ िस गाई ँ माध्यिमक १० 

४६ ७१०३३०००७ िसद्धाथय अिर् १४ एच गाई ँ अधारभूत ८ 

४७ ७१०३३००११ पञ्चोदय मािर् १४ िब गाई ँ माध्यिमक १० 

४८ ७१०३३००१२ जन जागिृत मािर् १४ िड गाई ँ माध्यिमक १२ 

४९ ७१०३३००२२ बाि अिर् १४ खिुटया अधारभूत ५ 

५० ७१०४४०००३ रािष्िय अिर् १५ ईमी अधारभूत ८ 
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िस.

नं. 

िर्द्याियको सञ्चािित  

कोड नाम र्डा टोि तह कक्षा 

५१ ७१०४४०००४ जन जागिृत अिर् १५ कनरी अधारभूत ८ 

५२ ७१०४४०००६ िशर् गंगा अिर् १५ ईमाय अधारभूत ८ 

५३ ७१०४४००११ समैजी अिर् १५ शािन्द्तकटान अधारभूत ५ 

५४ ७१०४४०००५ िदपेन्द्द्र चारपाते १६ भादा माध्यिमक १० 

५५ ७१०४४०००७ जन कल्याण अिर् १६ जिघसु्रा अधारभूत ५ 

५६ ७१०४४०००८ िशर् मािर् १६ रामपरु माध्यिमक १० 

५७ ७१०४४०००९ बेहाडा बाबा मािर् १६ घिँसटा माध्यिमक १२ 

५८ ७१०४४००१२ जन ज्योित अिर् १६ घरुही अधारभूत ५ 

५९ ७१०४४०००१ भान ुमािर् १७ पथरी माध्यिमक १० 

६० ७१०४४०००२ सज्जन अिर् १७ दमौििया अधारभूत ८ 

६१ ७१०४४००१० काििका अिर् १७ धजुयन्द्ना अधारभूत ५ 

६२ ७१०४४००१३ न्द्यू काििका अिर् १७ धजुयन्द्ना अधारभूत ५ 

६३ ७१०३३०००५ आन्द्द्रोदय अिर् १८ आ गाई ँ अधारभूत ८ 

६४ ७१०३३०००६ खप्तडी अिर् १८ एफ गाई ँ अधारभूत ८ 

६५ ७१०३३०००९ नेपाि भू पू सैिनक अिर् १८ फुिबारी अधारभूत ४ 

६६ ७१०३३००१४ चन्द्द्रोदय मािर्  १८ फुिबारी माध्यिमक १२ 

६७ ७१०३३००१६ नमयदशे्वर अिर् १८ ए गाई ँ अधारभूत २ 

६८ ७१०३३०००२ फुिबारी अिर् १९ फुिबारी अधारभूत ८ 

६९ ७१०३३०००४ जन िप्रय अिर् १९ अआ गाई ँ अधारभूत ८ 

७० ७१०३३००१० शंकर सरस्र्ती ऄन्द्नपूणय अिर् १९ जे गाई ँ अधारभूत ८ 

७१ ७१०३३००१३ फुिबारी मािर् १९ फुिबारी माध्यिमक १२ 

७२ ७१०३३००१५ बाि िसजयना अिर् १९ खेदार्स्ती अधारभूत ५ 

७३ ७१०३३००२१ जन सहयोग अिर् १९ बहुििया अधारभूत ४ 

 समुदायमा अधाररत बालक्षिकास केन्द्र 
 

SN Code Name of BBK Ward Tole Teacher Girls Boys Total 

1 710100142 Chandramukhi BBK 13 Kailali Gaon Manxoti Rana 15 14 29 

2 710100143 Gramin Dalit BBK 1   Radhika Bhattarai 9 6 15 

3 710100146 Durga BBK 1 Katan Laxmi Malla 6 16 22 

4 710100148 Sadabriksha BBK 10 Ghuiyaghat Bitto Rana 11 9 20 

5 710100149 Setogurans BBK 5 Taranagar Prema Chaudhary 7 12 19 

6 710100150 Shree Krishna BBK 6 Matiyari Suman Sharma 8 4 12 

7 710100154 Daxinkali BBK 1   Mina Lamichane 2 8 10 

8 710100155 Rastriya BBK 4 Bhagawati Tole Janaki Bhatta 7 9 16 

9 710100159 Khushi BBK 6 Jai Gita B K 7 9 16 

10 710100160 Nawa Kshitiz BBk 11 Bela Jhuma Ojha 11 15 26 
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SN Code Name of BBK Ward Tole Teacher Girls Boys Total 

11 710100163 Nainadevi BBk 1   Bhanu Maya Kschetri 9 10 19 

12 
710100164 Shantisamaj Bbk 

1 Basantole  Sabitri Bam 
22 23 45 

13 1 Basantole  Pooja OD BC 

14 710440020 Shiva BBK 14 Damauliya Dammari Malla 13 9 22 

15 710100153 Krishan No. 2 BB 6 Matiyari Hari Maya Pant 10 7 17 

Total 137 151 288 

 

१३. क्षिद्यालयमा ऄध्ययनरत क्षिद्याथी 

नेपािमा शैिक्षक सूचना व्यर्स्थापनको कायय िर्.सं. २००७ सािमा िशक्षा मन्द्त्रािय स्थापना भएसगैँ भएको हो । 

शैिक्षक तथ्याङ्कहरुिाइ व्यर्िस्थत गनय सर्यप्रथम सन् १९६२ (अ.र्.२०१९।२०) मा िशक्षा मन्द्त्रािय ऄन्द्तगयत 

योजना, तथ्याङ्क तथा ऄनसुन्द्धान महाशाखाको स्थापना भएको िथयो । त्यही महाशाखा माफय त शैिक्षक सूचना 

तथा तथ्याङ्क सम्बन्द्धी सम्पूणय कामहरु हुदँ ैअएका िथए, जनु काययिे सन् १९९८ सम्म िनरन्द्तरता पायो । 

र्ािषयक शैिक्षक तथ्याङ्क िर्र्रण िनकाल्ने काययको थािनी भने सर्यप्रथम सन् १९६४ बाट भएको पाआन्द्छ ।  

िर्.सं. २०५६ जेठ ९ गते िशक्षा िर्भागको स्थापना भएसंगै शैिक्षक तथ्याङ्क हेनय शैिक्षक सूचना व्यर्स्थापन 

शाखाको स्थापना गररयो । त्यही शाखाबाट शैिक्षक सूचना तथा तथ्याङ्क सम्बन्द्धी काययहरु गनय थािियो । यस ै

क्रममा सन् २००४ मा सबैका िािग िशक्षा काययक्रम िाग ु भएसगैँ िर्.सं. २०६१ साि दिेख िशक्षा िर्भागिे 

फल्यास ररपोिटयङ िसस्टम (FLASH Reporting System) बाट शैिक्षक तथ्याङ्कहरु संकिन गने काययको 

थािनी गर यो । सरुुमा फल्यास ररपोिटयङ गदाय  फल्यास १ र फल्यास २ फारामहरुको व्यर्स्था गररएको िथयो । 

फल्यास १ फाराम हरके बषय जेठ ७ गते Input Indicator र हरके र्षय चैत्र २३ गते फल्यास २ मा Output 

Indicator भररे िर्द्याियहरुिे स्रोतकेन्द्द्र माफय त िजल्िा िशक्षा कायायियमा बझुाईने र कायायियिे FLASH 

Software मा तथ्याङ्क आन्द्िी गररे िशक्षा िर्भागका पठाईने, िर्भागिे दशेभरको तथ्याङ्क प्रकाशन गने 

व्यर्स्था िथयो । 

शै.स. २०७२ दिेख सािर्कको कागजी फाराममा िर्द्याियिे भररे िजल्िा िशक्षा कायायियिे आन्द्िी गने फल्यास 

िसस्टममा सधुार गरी Excel Based IEMIS मा रुपान्द्तरण गररे िर्द्याियमै तथ्याङ्क आन्द्िी गने व्यर्स्था 

कायायन्द्र्यनमा ल्याआयो । त्यसमा पिन सधुार गररे हाि िर्द्याियबाटै iemis.doe.gov.np मा रहेको अफ्नो 

रे्भपेजमा ऄपिोड गने व्यर्स्था िमिाइएको छ । 

यहा ँप्रस्ततु गररएका िर्द्याथीसंग सम्बिन्द्धत तथ्याङ्कहरु िर्द्याियस्र्म् बाट भरी रे्भपेजमा ऄपिोड गरकेा हुन् । 

ती तथ्याङ्कहरुिाइ ईप-महानगरपाििकाको अफ्नो रे्भपेजबाट िमित २०७८ जेठ २६ गते िर्हान ९:००-

१०:०० बजेको नेपािी समय ऄनसुार डाईनिोड गररएका हुन् । यस भन्द्दा पिछ िर्द्याियिे पनु: ऄपिोड 

गरकेो तथ्याङ्कसंग यी तथ्याङ्कहरु निमल्न पिन सक्छन् । 
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 शैक्षिक सत्र २०७७ मा ऄध्ययनरत जम्मा क्षिद्याथी – अधारभूत तह (किा १-५) 
 

SN 

School Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 

Code Name G B T G B T G B T G B T G B T 

1 710100016 Sarswati AaV 19 24 43 21 21 42 25 14 39 22 16 38 35 20 55 

2 710100064 Rastriya Madarsa Muslim AaV 13 19 32 8 7 15 9 6 15 0 0 0 0 0 0 

3 710100070 Trinagar MaV 19 21 40 20 22 42 19 24 43 25 29 54 23 22 45 

4 710100075 Madrasha Narun Naby AaV 6 12 18 9 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 710100090 Parbati AaV 11 12 23 9 12 21 15 13 28 15 8 23 7 8 15 

6 710100001 Sharada MaV 11 11 22 24 20 44 20 17 37 17 28 45 45 38 83 

7 710100013 Shaileshwori AaV 5 8 13 10 4 14 3 4 7 5 7 12 11 5 16 

8 710100042 Navadurga MaV 19 32 51 16 19 35 23 23 46 23 18 41 30 41 71 

9 710100087 Madarsa Gausiya Garib Nawaj 14 12 26 14 16 30 6 7 13 6 5 11 4 4 8 

10 710100003 Tribhuwan MaV 54 54 108 20 31 51 44 30 74 36 22 58 27 29 56 

11 710100015 Janata AaV 21 15 36 12 13 25 12 15 27 21 12 33 24 25 49 

12 710100089 Shiv Parwati AaV 19 13 32 14 9 23 9 4 13 6 5 11 8 3 11 

13 710100007 Rastriya Tulasiram MaV 8 6 14 5 7 12 5 6 11 11 9 20 12 8 20 

14 710100014 Rastriya AaV 4 2 6 6 5 11 9 5 14 9 4 13 7 10 17 

15 710100060 Panchodaya MaV  13 6 19 15 13 28 24 19 43 25 25 50 43 34 77 

16 710100052 Basudevi MaV 13 8 21 13 13 26 21 9 30 19 13 32 20 27 47 

17 710100062 Bhairav Baba AaV 11 2 13 9 7 16 8 4 12 14 10 24 11 6 17 

18 710100005 Shiva AaV 13 14 27 11 6 17 15 8 23 9 5 14 11 11 22 

19 710100011 Rastriya MaV 29 18 47 3 12 15 10 9 19 8 9 17 13 15 28 

20 710100017 Saraswati MaV 25 26 51 15 25 40 16 25 41 32 32 64 41 26 67 

21 710100061 Jana Jagriti AaV 9 7 16 3 2 5 4 0 4 4 6 10 3 6 9 

22 710100086 Navajyoti AaV 4 4 8 3 6 9 4 2 6 6 0 6 8 1 9 

23 710100056 Dhangadhi Model Technical MaV 31 20 51 14 18 32 33 10 43 17 21 38 18 32 50 

24 710100004 Saraswati AaV 14 5 19 11 6 17 17 5 22 10 8 18 12 10 22 

25 710100023 Bhawani MaV 27 9 36 15 25 40 19 17 36 23 11 34 22 18 40 

26 710100002 B P Smirti AaV 9 12 21 8 11 19 12 11 23 14 8 22 11 12 23 

27 710100043 Jana Kalyan MaV 8 1 9 8 3 11 14 5 19 13 12 25 12 10 22 

28 710030001 Bela AaV 7 5 12 5 1 6 4 2 6 7 1 8 7 6 13 

29 710030004 Thekraj MaV 13 7 20 10 5 15 13 15 28 24 26 50 24 29 53 

30 710030008 Jokaiya AaV 6 4 10 3 2 5 2 9 11 0 0 0 0 0 0 

31 710030009 Dakshinakali AaV 5 4 9 10 5 15 9 6 15 4 6 10 6 7 13 

32 710100006 Durga AaV 12 11 23 8 5 13 6 6 12 9 4 13 11 4 15 

33 710100009 Nava Durga AaV 22 19 41 16 13 29 21 8 29 29 13 42 23 12 35 
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SN 

School Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 

Code Name G B T G B T G B T G B T G B T 

34 710100012 Siddhanath MaV 40 28 68 17 22 39 20 21 41 21 18 39 26 23 49 

35 710100034 Sharada MaV 16 13 29 14 7 21 14 10 24 13 15 28 27 7 34 

36 710100069 Muktinath AaV 11 4 15 8 10 18 11 9 20 8 10 18 18 8 26 

37 710100078 Gumba Chhoyalinga AaV 3 3 6 2 2 4 3 1 4 0 0 0 1 0 1 

38 710100088 Behada Baba AaV 2 3 5 5 1 6 1 4 5 1 4 5 4 4 8 

39 710100035 Janata Rastriya MaV 17 15 32 8 4 12 11 6 17 9 14 23 16 11 27 

40 710100099 Ningalasaini Gurukul Sanskrit Vidyapith 0 3 3 0 7 7 0 8 8 0 3 3 0 3 3 

41 710140002 Janata Rastrya MaV 12 11 23 7 8 15 6 4 10 4 6 10 7 10 17 

42 710140004 Bhagawati Rastrya AaV 3 4 7 2 4 6 4 6 10 7 1 8 1 6 7 

43 710140014 Nawa Jyoti AaV 16 22 38 12 12 24 16 19 35 29 26 55 26 24 50 

44 710330001 Shiva Shankar AaV 23 5 28 11 9 20 13 18 31 11 12 23 8 11 19 

45 710330003 Sarbodaya MaV  17 14 31 10 16 26 25 9 34 20 22 42 23 15 38 

46 710330007 Siddhartha AaV 15 3 18 10 3 13 8 6 14 8 10 18 9 5 14 

47 710330011 Panchodaya MaV 17 21 38 23 18 41 16 21 37 19 17 36 24 12 36 

48 710330012 Jana Jagriti MaV 13 8 21 14 11 25 11 13 24 7 5 12 15 12 27 

49 710330022 Bal AaV 10 6 16 5 6 11 4 3 7 5 8 13 4 6 10 

50 710440003 Rastriya AaV 18 21 39 19 16 35 17 17 34 25 15 40 25 23 48 

51 710440004 Jan Jagreety AaV 9 12 21 7 9 16 12 4 16 5 7 12 8 12 20 

52 710440006 Shiva Ganga AaV 14 10 24 11 9 20 19 5 24 18 11 29 23 10 33 

53 710440011 Samaiji AaV 8 15 23 6 14 20 12 14 26 15 14 29 13 14 27 

54 710440005 Dipendra Charpate MaV  3 4 7 5 1 6 5 4 9 6 6 12 5 5 10 

55 710440007 Jana Kalyan AaV 13 11 24 14 18 32 13 14 27 9 13 22 13 7 20 

56 710440008 Shiva MaV 8 4 12 5 3 8 7 13 20 7 12 19 9 15 24 

57 710440009 Behada Baba MaV 16 8 24 5 9 14 13 11 24 11 10 21 19 10 29 

58 710440012 Janjyoti AaV 3 11 14 1 2 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 

59 710440001 Bhanu MaV 11 11 22 11 10 21 7 16 23 15 15 30 22 23 45 

60 710440002 Sajjan AaV 19 11 30 19 13 32 18 12 30 12 14 26 23 10 33 

61 710440010 Kalika AaV 10 15 25 15 15 30 11 17 28 13 9 22 14 11 25 

62 710440013 New Kalika AaV 22 20 42 27 19 46 27 23 50 24 12 36 22 14 36 

63 710330005 Indrodaya AaV 17 14 31 22 11 33 6 14 20 8 19 27 18 8 26 

64 710330006 Khaptadi AaV 17 12 29 11 9 20 16 10 26 11 19 30 25 16 41 

65 710330009 Nepal Bhu Pu Sainik AaV 7 7 14 4 3 7 5 4 9 0 0 0 0 0 0 

66 710330014 Chandrodaya MaV 1 0 1 3 7 10 3 5 8 4 3 7 8 3 11 

67 710330016 Narmadeswor Adarsha Vidyapeeth 4 5 9 4 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

68 710330002 Phulbari AaV 13 16 29 14 18 32 16 15 31 12 21 33 22 22 44 

69 710330004 Jana Priya AaV 22 20 42 13 19 32 10 15 25 21 17 38 11 27 38 
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SN 

School Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 

Code Name G B T G B T G B T G B T G B T 

70 710330010 Shankar Saraswati Annapurna AaV 17 14 31 13 18 31 17 13 30 13 12 25 16 14 30 

71 710330013 Phulbari MaV 10 15 25 11 5 16 8 4 12 14 8 22 19 16 35 

72 710330015 Bal Srijana AaV 9 8 17 10 8 18 17 7 24 10 6 16 16 9 25 

73 710330021 Jan Shahayog AaV 9 4 13 10 6 16 5 7 12 6 4 10 0 0 0 

     Total 989 854 1843 776 762 1538 878 743 1621 884 791 1675 1069 905 1974 

 शैक्षिक सत्र २०७७ मा ऄध्ययनरत जम्मा क्षिद्याथी – अधारभूत तह (किा ६-८) 
 

SN 
School 

Class 

Grade 6 Grade 7 Grade 8 

Code Name Ward Tole G B T G B T G B T 

1 710100016 Sarswati AaV 1 Shantinagar 8 28 18 46 28 19 47 29 17 46 

3 710100070 Trinagar MaV 1 Trinagar 12 33 24 57 43 47 90 35 33 68 

6 710100001 Sharada MaV 2 Baiyabehadi 12 30 40 70 61 52 113 68 62 130 

8 710100042 Navadurga MaV 2 Mohana 10 34 27 61 30 29 59 48 30 78 

10 710100003 Tribhuwan MaV 3 Boradandi 12 44 40 84 46 37 83 52 34 86 

11 710100015 Janata AaV 3 Bishal Nagar 8 25 14 39 26 12 38 21 4 25 

13 710100007 Rastriya Tulasiram MaV 4 Uttar Behadi 10 17 18 35 14 20 34 24 17 41 

14 710100014 Rastriya AaV 5 Taranagar 8 9 6 15 11 5 16 5 9 14 

15 710100060 Panchodaya MaV  5 Hasanpur 12 53 70 123 73 86 159 111 143 254 

16 710100052 Basudevi MaV 6 Raghunagar 12 28 34 62 32 32 64 41 27 68 

17 710100062 Bhairav Baba AaV 6 Matiyari 8 15 11 26 19 4 23 18 13 31 

18 710100005 Shiva AaV 7 Debariya 8 14 14 28 11 10 21 15 19 34 

19 710100011 Rastriya MaV 7 Beli 12 21 19 40 20 26 46 42 30 72 

20 710100017 Saraswati MaV 7 Manehara 10 60 52 112 90 84 174 109 68 177 

23 710100056 Dhangadhi Model Technical MaV 8 Dhangadhi Gaon 12 24 24 48 31 31 62 55 39 94 

25 710100023 Bhawani MaV 9 Ghuiyaghat 10 47 22 69 67 51 118 44 39 83 

27 710100043 Jana Kalyan MaV 10 Jugeda 12 31 29 60 36 20 56 38 23 61 

29 710030004 Thekraj MaV 11 Ghodasuwa 12 35 31 66 34 46 80 39 47 86 

32 710100006 Durga AaV 12 Durgabasti 8 23 14 37 12 21 33 14 12 26 

33 710100009 Nava Durga AaV 12 Janakbasti 8 20 20 40 20 19 39 27 5 32 

34 710100012 Siddhanath MaV 12 Jugeda 10 22 26 48 24 26 50 41 23 64 

35 710100034 Sharada MaV 12 C Goan 10 24 31 55 41 39 80 33 24 57 

39 710100035 Janata Rastriya MaV 13 Kailali Goan 12 18 14 32 9 19 28 30 10 40 

40 710100099 Ningalasaini Gurukul Sanskrit Vidyapith 13 Kailali Goan 6 1 20 21 0 0 0 0 0 0 

41 710140002 Janata Rastrya MaV 13 Rajpur 10 12 10 22 12 8 20 11 4 15 

43 710140014 Nawa Jyoti AaV 13 Srilanka 8 23 30 53 23 33 56 28 18 46 
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SN 
School 

Class 

Grade 6 Grade 7 Grade 8 

Code Name Ward Tole G B T G B T G B T 

44 710330001 Shiva Shankar AaV 14 Phulbari 8 19 17 36 18 15 33 18 11 29 

45 710330003 Sarbodaya MaV  14 C Goan 10 18 14 32 23 17 40 20 14 34 

46 710330007 Siddhartha AaV 14 H Goan 8 20 5 25 12 13 25 8 5 13 

47 710330011 Panchodaya MaV 14 B Goan 10 20 15 35 28 24 52 23 13 36 

48 710330012 Jana Jagriti MaV 14 D Gaon 12 17 15 32 16 19 35 29 25 54 

50 710440003 Rastriya AaV 15 Urmi 8 25 18 43 26 29 55 18 19 37 

51 710440004 Jan Jagreety AaV 15 Kanari 8 13 13 26 11 9 20 11 9 20 

52 710440006 Shiva Ganga AaV 15 Urma 8 19 27 46 12 27 39 26 25 51 

54 710440005 Dipendra Charpate MaV  16 Bhada 10 10 7 17 9 18 27 11 17 28 

56 710440008 Shiva MaV 16 Rampur 10 17 10 27 12 15 27 24 23 47 

57 710440009 Behada Baba MaV 16 Ghasita 12 45 33 78 44 29 73 39 25 64 

59 710440001 Bhanu MaV 17 Pathari 10 66 47 113 58 50 108 58 49 107 

60 710440002 Sajjan AaV 17 Damauliya 8 27 11 38 23 17 40 15 6 21 

63 710330005 Indrodaya AaV 18 E Gaon 8 17 8 25 19 11 30 22 17 39 

64 710330006 Khaptadi AaV 18 F Goan 8 19 14 33 15 17 32 21 19 40 

66 710330014 Chandrodaya MaV 18 Phulbari 12 16 6 22 22 8 30 22 10 32 

68 710330002 Phulbari AaV 19 Phulbari 8 31 41 72 36 24 60 31 20 51 

69 710330004 Jana Priya AaV 19 I Goan 8 18 20 38 28 23 51 23 27 50 

70 710330010 Shankar Saraswati Annapurna AaV 19 J Goan 8 16 17 33 24 22 46 10 16 26 

71 710330013 Phulbari MaV 19 Phulbari 12 15 18 33 24 18 42 13 21 34 

       Total   1139 1014 2153 1273 1181 2454 1420 1121 2541 

 शैक्षिक सत्र २०७७ मा ऄध्ययनरत जम्मा क्षिद्याथी – अधारभूत तह (बालक्षिकास, किा १-५, किा ६-८, किा १-८) 
 

SN 

School 

Class 

ECD Grade 1-5 Grade 6-8 Grade 1-8 

Code Name G B T G B T G B T G B T 

1 710100016 Sarswati AaV 8 19 29 48 122 95 217 85 54 139 207 149 356 

2 710100064 Rastriya Madarsa Muslim AaV 3 0 0 0 30 32 62 0 0 0 30 32 62 

3 710100070 Trinagar MaV 12 12 9 21 106 118 224 111 104 215 217 222 439 

4 710100075 Madrasha Narun Naby AaV 2 0 0 0 15 23 38 0 0 0 15 23 38 

5 710100090 Parbati AaV 5 17 10 27 57 53 110 0 0 0 57 53 110 

6 710100001 Sharada MaV 12 11 12 23 117 114 231 159 154 313 276 268 544 

7 710100013 Shaileshwori AaV 5 5 6 11 34 28 62 0 0 0 34 28 62 

8 710100042 Navadurga MaV 10 9 7 16 111 133 244 112 86 198 223 219 442 

9 710100087 Madarsa Gausiya Garib Nawaj 5 2 2 4 44 44 88 0 0 0 44 44 88 

10 710100003 Tribhuwan MaV 12 70 84 154 181 166 347 142 111 253 323 277 600 
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SN 

School 

Class 

ECD Grade 1-5 Grade 6-8 Grade 1-8 

Code Name G B T G B T G B T G B T 

11 710100015 Janata AaV 8 23 23 46 90 80 170 72 30 102 162 110 272 

12 710100089 Shiv Parwati AaV 5 11 10 21 56 34 90 0 0 0 56 34 90 

13 710100007 Rastriya Tulasiram MaV 10 8 13 21 41 36 77 55 55 110 96 91 187 

14 710100014 Rastriya AaV 8 6 4 10 35 26 61 25 20 45 60 46 106 

15 710100060 Panchodaya MaV  12 3 5 8 120 97 217 237 299 536 357 396 753 

16 710100052 Basudevi MaV 12 3 3 6 86 70 156 101 93 194 187 163 350 

17 710100062 Bhairav Baba AaV 8 6 8 14 53 29 82 52 28 80 105 57 162 

18 710100005 Shiva AaV 8 20 11 31 59 44 103 40 43 83 99 87 186 

19 710100011 Rastriya MaV 12 18 12 30 63 63 126 83 75 158 146 138 284 

20 710100017 Saraswati MaV 10 20 6 26 129 134 263 259 204 463 388 338 726 

21 710100061 Jana Jagriti AaV 5 0 0 0 23 21 44 0 0 0 23 21 44 

22 710100086 Navajyoti AaV 5 7 11 18 25 13 38 0 0 0 25 13 38 

23 710100056 Dhangadhi Model Technical MaV 12 17 17 34 113 101 214 110 94 204 223 195 418 

24 710100004 Saraswati AaV 5 17 11 28 64 34 98 0 0 0 64 34 98 

25 710100023 Bhawani MaV 10 19 31 50 106 80 186 158 112 270 264 192 456 

26 710100002 B P Smirti AaV 5 23 17 40 54 54 108 0 0 0 54 54 108 

27 710100043 Jana Kalyan MaV 12 11 7 18 55 31 86 105 72 177 160 103 263 

28 710030001 Bela AaV 5 29 38 67 30 15 45 0 0 0 30 15 45 

29 710030004 Thekraj MaV 12 12 4 16 84 82 166 108 124 232 192 206 398 

30 710030008 Jokaiya AaV 3 7 6 13 11 15 26 0 0 0 11 15 26 

31 710030009 Dakshinakali AaV 5 11 20 31 34 28 62 0 0 0 34 28 62 

32 710100006 Durga AaV 8 17 14 31 46 30 76 49 47 96 95 77 172 

33 710100009 Nava Durga AaV 8 34 36 70 111 65 176 67 44 111 178 109 287 

34 710100012 Siddhanath MaV 10 35 25 60 124 112 236 87 75 162 211 187 398 

35 710100034 Sharada MaV 10 3 3 6 84 52 136 98 94 192 182 146 328 

36 710100069 Muktinath AaV 5 7 4 11 56 41 97 0 0 0 56 41 97 

37 710100078 Gumba Chhoyalinga AaV 5 0 0 0 9 6 15 0 0 0 9 6 15 

38 710100088 Behada Baba AaV 5 9 3 12 13 16 29 0 0 0 13 16 29 

39 710100035 Janata Rastriya MaV 12 7 4 11 61 50 111 57 43 100 118 93 211 

40 710100099 Ningalasaini Gurukul Sanskrit Vidyapith 6 0 0 0 0 24 24 1 20 21 1 44 45 

41 710140002 Janata Rastrya MaV 10 15 7 22 36 39 75 35 22 57 71 61 132 

42 710140004 Bhagawati Rastrya AaV 5 8 6 14 17 21 38 0 0 0 17 21 38 

43 710140014 Nawa Jyoti AaV 8 38 47 85 99 103 202 74 81 155 173 184 357 

44 710330001 Shiva Shankar AaV 8 13 7 20 66 55 121 55 43 98 121 98 219 

45 710330003 Sarbodaya MaV  10 8 14 22 95 76 171 61 45 106 156 121 277 

46 710330007 Siddhartha AaV 8 3 2 5 50 27 77 40 23 63 90 50 140 
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SN 

School 

Class 

ECD Grade 1-5 Grade 6-8 Grade 1-8 

Code Name G B T G B T G B T G B T 

47 710330011 Panchodaya MaV 10 20 14 34 99 89 188 71 52 123 170 141 311 

48 710330012 Jana Jagriti MaV 12 12 5 17 60 49 109 62 59 121 122 108 230 

49 710330022 Bal AaV 5 0 0 0 28 29 57 0 0 0 28 29 57 

50 710440003 Rastriya AaV 8 14 22 36 104 92 196 69 66 135 173 158 331 

51 710440004 Jan Jagreety AaV 8 15 7 22 41 44 85 35 31 66 76 75 151 

52 710440006 Shiva Ganga AaV 8 23 14 37 85 45 130 57 79 136 142 124 266 

53 710440011 Samaiji AaV 5 8 7 15 54 71 125 0 0 0 54 71 125 

54 710440005 Dipendra Charpate MaV  10 1 11 12 24 20 44 30 42 72 54 62 116 

55 710440007 Jana Kalyan AaV 5 17 20 37 62 63 125 0 0 0 62 63 125 

56 710440008 Shiva MaV 10 8 8 16 36 47 83 53 48 101 89 95 184 

57 710440009 Behada Baba MaV 12 13 15 28 64 48 112 128 87 215 192 135 327 

58 710440012 Janjyoti AaV 5 0 0 0 4 16 20 0 0 0 4 16 20 

59 710440001 Bhanu MaV 10 12 11 23 66 75 141 182 146 328 248 221 469 

60 710440002 Sajjan AaV 8 43 37 80 91 60 151 65 34 99 156 94 250 

61 710440010 Kalika AaV 5 9 11 20 63 67 130 0 0 0 63 67 130 

62 710440013 New Kalika AaV 5 41 46 87 122 88 210 0 0 0 122 88 210 

63 710330005 Indrodaya AaV 8 16 21 37 71 66 137 58 36 94 129 102 231 

64 710330006 Khaptadi AaV 8 21 7 28 80 66 146 55 50 105 135 116 251 

65 710330009 Nepal Bhu Pu Sainik AaV 4 0 0 0 16 14 30 0 0 0 16 14 30 

66 710330014 Chandrodaya MaV 12 0 0 0 19 18 37 60 24 84 79 42 121 

67 710330016 Narmadeswor Adarsha Vidyapeeth 2 0 0 0 8 10 18 0 0 0 8 10 18 

68 710330002 Phulbari AaV 8 16 17 33 77 92 169 98 85 183 175 177 352 

69 710330004 Jana Priya AaV 8 27 29 56 77 98 175 69 70 139 146 168 314 

70 710330010 Shankar Saraswati Annapurna AaV 8 9 15 24 76 71 147 50 55 105 126 126 252 

71 710330013 Phulbari MaV 12 21 15 36 62 48 110 52 57 109 114 105 219 

72 710330015 Bal Srijana AaV 5 9 17 26 62 38 100 0 0 0 62 38 100 

73 710330021 Jan Shahayog AaV 4 5 11 16 30 21 51 0 0 0 30 21 51 

     Total   973 948 1921 4596 4055 8651 3832 3316 7148 8428 7371 15799 

 शैक्षिक सत्र २०७७ मा ऄध्ययनरत जम्मा क्षिद्याथी – माध्यक्षमक तह (किागत) 
 

SN 
School 

Class 
Grade 9 Grade 10 Grade 11 Grade 12 

Code Name Girls Boys Total Girls Boys Total Girls Boys Total Girls Boys Total 

3 710100070 Trinagar MaV 12 86 81 167 68 49 117 169 153 322 164 188 352 

6 710100001 Sharada MaV 12 113 95 208 86 95 181 85 60 145 58 53 111 

8 710100042 Navadurga MaV 10 36 15 51 29 17 46 0 0 0 0 0 0 
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SN 
School 

Class 
Grade 9 Grade 10 Grade 11 Grade 12 

Code Name Girls Boys Total Girls Boys Total Girls Boys Total Girls Boys Total 

10 710100003 Tribhuwan MaV 12 61 42 103 37 45 82 68 47 115 46 24 70 

13 710100007 Rastriya Tulasiram MaV 10 23 26 49 26 16 42 0 0 0 0 0 0 

15 710100060 Panchodaya MaV  12 158 176 334 150 208 358 35 16 51 39 15 54 

16 710100052 Basudevi MaV 12 70 36 106 65 46 111 29 19 48 32 8 40 

19 710100011 Rastriya MaV 12 29 24 53 37 36 73 4 1 5 0 0 0 

20 710100017 Saraswati MaV 10 104 90 194 98 86 184 0 0 0 0 0 0 

23 710100056 Dhangadhi Model Technical MaV 12 69 87 156 71 123 194 72 56 128 60 48 108 

25 710100023 Bhawani MaV 10 50 51 101 55 20 75 0 0 0 0 0 0 

27 710100043 Jana Kalyan MaV 12 65 47 112 50 17 67 38 10 48 25 5 30 

29 710030004 Thekraj MaV 12 54 47 101 47 35 82 19 19 38 23 6 29 

34 710100012 Siddhanath MaV 10 37 22 59 21 17 38 0 0 0 0 0 0 

35 710100034 Sharada MaV 10 43 23 66 35 23 58 0 0 0 0 0 0 

39 710100035 Janata Rastriya MaV 12 27 32 59 26 10 36 23 17 40 1 0 1 

41 710140002 Janata Rastrya MaV 10 17 7 24 17 3 20 0 0 0 0 0 0 

45 710330003 Sarbodaya MaV  10 37 41 78 30 18 48 0 0 0 0 0 0 

47 710330011 Panchodaya MaV 10 20 26 46 18 24 42 0 0 0 0 0 0 

48 710330012 Jana Jagriti MaV 12 41 58 99 65 45 110 39 29 68 44 23 67 

54 710440005 Dipendra Charpate MaV  10 14 10 24 21 16 37 0 0 0 0 0 0 

56 710440008 Shiva MaV 10 20 29 49 31 11 42 0 0 0 0 0 0 

57 710440009 Behada Baba MaV 12 62 31 93 46 24 70 61 37 98 36 20 56 

59 710440001 Bhanu MaV 10 45 42 87 45 27 72 0 0 0 0 0 0 

66 710330014 Chandrodaya MaV 12 18 19 37 42 41 83 34 18 52 0 0 0 

71 710330013 Phulbari MaV 12 110 59 169 80 55 135 82 39 121 49 28 77 

     Total   1409 1216 2625 1296 1107 2403 758 521 1279 577 418 995 

 शैक्षिक सत्र २०७७ मा ऄध्ययनरत जम्मा क्षिद्याथी – माध्यक्षमक तह (किा ९-१०, किा ११-१२ र किा ९-१२) 

 

SN 
School Grade 9-10 Grade 11-12 Grade 9-12 

Code Name Girls Boys Total Girls Boys Total Girls Boys Total 

3 710100070 Trinagar MaV 154 130 284 333 341 674 487 471 958 

6 710100001 Sharada MaV 199 190 389 143 113 256 342 303 645 

8 710100042 Navadurga MaV 65 32 97 0 0 0 65 32 97 

10 710100003 Tribhuwan MaV 98 87 185 114 71 185 212 158 370 

13 710100007 Rastriya Tulasiram MaV 49 42 91 0 0 0 49 42 91 
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SN 
School Grade 9-10 Grade 11-12 Grade 9-12 

Code Name Girls Boys Total Girls Boys Total Girls Boys Total 

15 710100060 Panchodaya MaV  308 384 692 74 31 105 382 415 797 

16 710100052 Basudevi MaV 135 82 217 61 27 88 196 109 305 

19 710100011 Rastriya MaV 66 60 126 4 1 5 70 61 131 

20 710100017 Saraswati MaV 202 176 378 0 0 0 202 176 378 

23 710100056 Dhangadhi Model Technical MaV 140 210 350 132 104 236 272 314 586 

25 710100023 Bhawani MaV 105 71 176 0 0 0 105 71 176 

27 710100043 Jana Kalyan MaV 115 64 179 63 15 78 178 79 257 

29 710030004 Thekraj MaV 101 82 183 42 25 67 143 107 250 

34 710100012 Siddhanath MaV 58 39 97 0 0 0 58 39 97 

35 710100034 Sharada MaV 78 46 124 0 0 0 78 46 124 

39 710100035 Janata Rastriya MaV 53 42 95 24 17 41 77 59 136 

41 710140002 Janata Rastrya MaV 34 10 44 0 0 0 34 10 44 

45 710330003 Sarbodaya MaV  67 59 126 0 0 0 67 59 126 

47 710330011 Panchodaya MaV 38 50 88 0 0 0 38 50 88 

48 710330012 Jana Jagriti MaV 106 103 209 83 52 135 189 155 344 

54 710440005 Dipendra Charpate MaV  35 26 61 0 0 0 35 26 61 

56 710440008 Shiva MaV 51 40 91 0 0 0 51 40 91 

57 710440009 Behada Baba MaV 108 55 163 97 57 154 205 112 317 

59 710440001 Bhanu MaV 90 69 159 0 0 0 90 69 159 

66 710330014 Chandrodaya MaV 60 60 120 34 18 52 94 78 172 

71 710330013 Phulbari MaV 190 114 304 131 67 198 321 181 502 

    Total 2705 2323 5028 1335 939 2274 4040 3262 7302 

 शैक्षिक सत्र २०७७ मा ऄध्ययनरत तहगत जम्मा क्षिद्याथी 
 

ECD Grade 1-5 Grade 6-8 Grade 1-8 Grade 9-10 Grade 11-12 Total 

Girl Boy Total Girl Boy Total Girl Boy Total Girl Boy Total Girl Boy Total Girl Boy Total Girl Boy Total 

973 948 1921 4596 4055 8651 3832 3316 7148 8428 7371 15799 2705 2323 5028 1335 939 2274 13441 11581 25022 
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 शैक्षिक सत्र २०७७ मा ऄध्ययनरत जम्मा दक्षलत क्षिद्याथी- अधारभूत तह किा १-५ 
 

SN 
School Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 

Code Name G B T G B T G B T G B T G B T 

1 710100016 Sarswati AaV 13 18 31 16 13 29 15 7 22 16 14 30 22 14 36 

2 710100064 Rastriya Madarsa Muslim AaV 2 1 3 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

3 710100070 Trinagar MaV 0 7 7 7 3 10 4 4 8 4 3 7 3 2 5 

4 710100075 Madrasha Narun Naby AaV 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 710100090 Parbati AaV 1 1 2 1 4 5 1 1 2 1 0 1 1 1 2 

6 710100001 Sharada MaV 0 1 1 2 0 2 2 0 2 3 2 5 7 1 8 

7 710100013 Shaileshwori AaV 4 4 8 1 0 1 2 1 3 1 3 4 4 1 5 

8 710100042 Navadurga MaV 2 8 10 5 3 8 3 4 7 5 2 7 4 2 6 

9 710100087 Madarsa Gausiya Garib Nawaj 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 710100003 Tribhuwan MaV 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 2 

11 710100015 Janata AaV 4 5 9 3 10 13 7 5 12 7 6 13 12 15 27 

12 710100089 Shiv Parwati AaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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SN 
School Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 

Code Name G B T G B T G B T G B T G B T 

13 710100007 Rastriya Tulasiram MaV 0 1 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

14 710100014 Rastriya AaV 2 1 3 4 3 7 5 1 6 1 0 1 1 4 5 

15 710100060 Panchodaya MaV  1 1 2 1 0 1 0 2 2 1 2 3 2 2 4 

16 710100052 Basudevi MaV 2 0 2 4 1 5 5 2 7 6 2 8 7 6 13 

17 710100062 Bhairav Baba AaV 6 0 6 0 0 0 3 1 4 3 0 3 1 0 1 

18 710100005 Shiva AaV 2 1 3 1 1 2 1 0 1 3 0 3 2 1 3 

19 710100011 Rastriya MaV 3 3 6 0 1 1 4 4 8 0 1 1 2 2 4 

20 710100017 Saraswati MaV 0 1 1 0 2 2 1 0 1 2 4 6 2 0 2 

21 710100061 Jana Jagriti AaV 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

22 710100086 Navajyoti AaV 0 2 2 0 2 2 2 1 3 5 0 5 3 0 3 

23 710100056 Dhangadhi Model Technical MaV 1 1 2 2 1 3 8 2 10 4 1 5 1 3 4 

24 710100004 Saraswati AaV 4 1 5 4 2 6 7 2 9 3 5 8 4 2 6 

25 710100023 Bhawani MaV 23 7 30 12 21 33 15 12 27 20 8 28 11 14 25 

26 710100002 B P Smirti AaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 710100043 Jana Kalyan MaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 710030001 Bela AaV 0 0 0 1 0 1 2 0 2 3 0 3 2 0 2 

29 710030004 Thekraj MaV 3 0 3 2 1 3 3 3 6 4 5 9 5 8 13 

30 710030008 Jokaiya AaV 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 710030009 Dakshinakali AaV 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 1 1 2 3 

32 710100006 Durga AaV 6 6 12 5 0 5 4 1 5 3 2 5 5 0 5 

33 710100009 Nava Durga AaV 16 11 27 6 5 11 7 4 11 15 5 20 10 8 18 

34 710100012 Siddhanath MaV 22 13 35 5 11 16 8 13 21 7 13 20 15 11 26 

35 710100034 Sharada MaV 9 8 17 6 2 8 7 6 13 9 5 14 17 2 19 

36 710100069 Muktinath AaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

37 710100078 Gumba Chhoyalinga AaV 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 710100088 Behada Baba AaV 1 1 2 0 1 1 0 3 3 0 1 1 1 2 3 

39 710100035 Janata Rastriya MaV 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 710100099 Ningalasaini Gurukul Sanskrit Vidyapith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 710140002 Janata Rastrya MaV 0 3 3 1 5 6 3 2 5 2 2 4 2 2 4 

42 710140004 Bhagawati Rastrya AaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 710140014 Nawa Jyoti AaV 1 1 2 2 4 6 0 3 3 9 6 15 3 0 3 

44 710330001 Shiva Shankar AaV 11 3 14 4 6 10 8 6 14 6 2 8 1 4 5 

45 710330003 Sarbodaya MaV  1 4 5 0 1 1 4 2 6 2 2 4 1 3 4 

46 710330007 Siddhartha AaV 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 2 3 5 0 5 

47 710330011 Panchodaya MaV 2 11 13 13 5 18 5 9 14 6 6 12 7 3 10 

48 710330012 Jana Jagriti MaV 6 2 8 4 3 7 3 2 5 2 3 5 5 4 9 
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SN 
School Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 

Code Name G B T G B T G B T G B T G B T 

49 710330022 Bal AaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 710440003 Rastriya AaV 1 2 3 0 2 2 1 1 2 6 1 7 3 0 3 

51 710440004 Jan Jagreety AaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

52 710440006 Shiva Ganga AaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

53 710440011 Samaiji AaV 7 10 17 5 12 17 10 13 23 13 10 23 11 9 20 

54 710440005 Dipendra Charpate MaV  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 710440007 Jana Kalyan AaV 3 5 8 1 2 3 7 4 11 0 4 4 5 1 6 

56 710440008 Shiva MaV 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 2 2 

57 710440009 Behada Baba MaV 5 1 6 0 1 1 2 3 5 2 1 3 3 2 5 

58 710440012 Janjyoti AaV 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

59 710440001 Bhanu MaV 2 6 8 5 4 9 1 0 1 1 1 2 4 2 6 

60 710440002 Sajjan AaV 6 3 9 3 1 4 4 3 7 2 0 2 12 1 13 

61 710440010 Kalika AaV 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

62 710440013 New Kalika AaV 2 3 5 4 4 8 7 9 16 8 3 11 3 2 5 

63 710330005 Indrodaya AaV 5 4 9 2 0 2 2 3 5 0 4 4 2 3 5 

64 710330006 Khaptadi AaV 11 7 18 9 6 15 9 9 18 6 7 13 9 9 18 

65 710330009 Nepal Bhu Pu Sainik AaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

66 710330014 Chandrodaya MaV 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 

67 710330016 Narmadeswor Adarsha Vidyapeeth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

68 710330002 Phulbari AaV 1 6 7 4 0 4 2 1 3 2 1 3 2 0 2 

69 710330004 Jana Priya AaV 8 4 12 5 8 13 8 3 11 7 7 14 6 11 17 

70 710330010 Shankar Saraswati Annapurna AaV 6 4 10 7 8 15 7 6 13 4 5 9 5 5 10 

71 710330013 Phulbari MaV 6 8 14 8 4 12 8 2 10 9 5 14 11 7 18 

72 710330015 Bal Srijana AaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

73 710330021 Jan Shahayog AaV 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     Total 222 200 422 175 170 345 212 161 373 215 159 374 249 177 426 

 शैक्षिक सत्र २०७७ मा ऄध्ययनरत जम्मा दक्षलत क्षिद्याथी- अधारभूत तह किा ६-८ 
 

SN 
School Grade 6 Grade 7 Grade 8 Grade 6-8 

Code Name Ward Tole G B T G B T G B T G B T 

1 710100016 Sarswati AaV 1 Shantinagar 17 14 31 20 14 34 14 11 25 51 39 90 

3 710100070 Trinagar MaV 1 Trinagar 7 5 12 7 16 23 5 5 10 19 26 45 

6 710100001 Sharada MaV 2 Baiyabehadi 5 5 10 10 9 19 15 6 21 30 20 50 

8 710100042 Navadurga MaV 2 Mohana 5 2 7 5 1 6 2 2 4 12 5 17 

10 710100003 Tribhuwan MaV 3 Boradandi 1 3 4 1 2 3 4 2 6 6 7 13 
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SN 
School Grade 6 Grade 7 Grade 8 Grade 6-8 

Code Name Ward Tole G B T G B T G B T G B T 

11 710100015 Janata AaV 3 Bishal Nagar 7 4 11 15 6 21 9 2 11 31 12 43 

13 710100007 Rastriya Tulasiram MaV 4 Uttar Behadi 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

14 710100014 Rastriya AaV 5 Taranagar 0 0 0 3 2 5 0 1 1 3 3 6 

15 710100060 Panchodaya MaV  5 Hasanpur 6 8 14 3 3 6 11 8 19 20 19 39 

16 710100052 Basudevi MaV 6 Raghunagar 2 6 8 2 8 10 6 4 10 10 18 28 

17 710100062 Bhairav Baba AaV 6 Matiyari 4 1 5 4 0 4 4 1 5 12 2 14 

18 710100005 Shiva AaV 7 Debariya 0 2 2 0 3 3 0 1 1 0 6 6 

19 710100011 Rastriya MaV 7 Beli 3 1 4 1 1 2 3 2 5 7 4 11 

20 710100017 Saraswati MaV 7 Manehara 4 2 6 7 4 11 4 2 6 15 8 23 

23 710100056 Dhangadhi Model Technical MaV 8 Dhangadhi Gaon 4 1 5 4 2 6 0 4 4 8 7 15 

24 710100004 Saraswati AaV 9 Bangrakatan 4 1 5 0 0 0 0 0 0 4 1 5 

25 710100023 Bhawani MaV 9 Ghuiyaghat 29 14 43 35 33 68 20 18 38 84 65 149 

27 710100043 Jana Kalyan MaV 10 Jugeda 0 0 0 3 1 4 2 2 4 5 3 8 

29 710030004 Thekraj MaV 11 Ghodasuwa 6 2 8 2 7 9 0 3 3 8 12 20 

32 710100006 Durga AaV 12 Durgabasti 7 4 11 3 2 5 3 4 7 13 10 23 

33 710100009 Nava Durga AaV 12 Janakbasti 8 9 17 8 5 13 11 1 12 27 15 42 

34 710100012 Siddhanath MaV 12 Jugeda 8 8 16 11 5 16 7 4 11 26 17 43 

35 710100034 Sharada MaV 12 C Goan 9 8 17 16 15 31 8 9 17 33 32 65 

39 710100035 Janata Rastriya MaV 13 Kailali Goan 1 0 1 1 2 3 1 0 1 3 2 5 

41 710140002 Janata Rastrya MaV 13 Rajpur 3 1 4 1 1 2 0 1 1 4 3 7 

43 710140014 Nawa Jyoti AaV 13 Srilanka 5 3 8 3 4 7 4 0 4 12 7 19 

44 710330001 Shiva Shankar AaV 14 Phulbari 7 14 21 9 6 15 3 1 4 19 21 40 

45 710330003 Sarbodaya MaV  14 C Goan 1 3 4 2 0 2 2 1 3 5 4 9 

46 710330007 Siddhartha AaV 14 H Goan 0 0 0 1 3 4 1 0 1 2 3 5 

47 710330011 Panchodaya MaV 14 B Goan 5 3 8 7 9 16 6 1 7 18 13 31 

48 710330012 Jana Jagriti MaV 14 D Gaon 5 2 7 3 6 9 6 6 12 14 14 28 

50 710440003 Rastriya AaV 15 Urmi 4 1 5 0 1 1 1 0 1 5 2 7 

51 710440004 Jan Jagreety AaV 15 Kanari 1 0 1 0 1 1 1 0 1 2 1 3 

54 710440005 Dipendra Charpate MaV  16 Bhada 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

56 710440008 Shiva MaV 16 Rampur 1 1 2 0 2 2 3 7 10 4 10 14 

57 710440009 Behada Baba MaV 16 Ghasita 4 4 8 6 5 11 3 2 5 13 11 24 

59 710440001 Bhanu MaV 17 Pathari 11 6 17 9 4 13 10 6 16 30 16 46 

60 710440002 Sajjan AaV 17 Damauliya 3 2 5 3 1 4 2 0 2 8 3 11 

63 710330005 Indrodaya AaV 18 E Gaon 1 1 2 3 2 5 1 3 4 5 6 11 

64 710330006 Khaptadi AaV 18 F Goan 9 11 20 7 7 14 9 6 15 25 24 49 

66 710330014 Chandrodaya MaV 18 Phulbari 1 1 2 1 1 2 3 1 4 5 3 8 
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SN 
School Grade 6 Grade 7 Grade 8 Grade 6-8 

Code Name Ward Tole G B T G B T G B T G B T 

68 710330002 Phulbari AaV 19 Phulbari 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 3 

69 710330004 Jana Priya AaV 19 I Goan 5 6 11 5 5 10 6 6 12 16 17 33 

70 710330010 Shankar Saraswati Annapurna AaV 19 J Goan 5 6 11 13 4 17 2 5 7 20 15 35 

71 710330013 Phulbari MaV 19 Phulbari 11 10 21 11 7 18 6 9 15 28 26 54 

        Total 219 176 395 245 211 456 200 148 348 664 535 1199 

 शैक्षिक सत्र २०७७ मा ऄध्ययनरत जम्मा दक्षलत क्षिद्याथी- माध्यक्षमक तह किा ९-१२ 
 

SN 
School Grade 9 Grade 10 Grade 11 Grade 12 

Code Name G B T G B T G B T G B T 

3 710100070 Trinagar MaV 22 20 42 22 10 32 31 15 46 25 28 53 

6 710100001 Sharada MaV 17 10 27 16 13 29 17 8 25 0 0 0 

8 710100042 Navadurga MaV 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 710100003 Tribhuwan MaV 4 3 7 1 4 5 2 2 4 2 1 3 

13 710100007 Rastriya Tulasiram MaV 1 4 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

15 710100060 Panchodaya MaV  5 15 20 7 18 25 2 4 6 3 0 3 

16 710100052 Basudevi MaV 7 5 12 5 5 10 3 1 4 4 0 4 

19 710100011 Rastriya MaV 3 0 3 4 2 6 0 0 0 0 0 0 

20 710100017 Saraswati MaV 7 4 11 7 3 10 0 0 0 0 0 0 

23 710100056 Dhangadhi Model Technical MaV 4 8 12 7 9 16 5 8 13 9 8 17 

25 710100023 Bhawani MaV 23 33 56 36 14 50 0 0 0 0 0 0 

27 710100043 Jana Kalyan MaV 7 4 11 2 3 5 3 0 3 2 0 2 

29 710030004 Thekraj MaV 5 7 12 3 3 6 2 2 4 1 0 1 

34 710100012 Siddhanath MaV 11 2 13 4 6 10 0 0 0 0 0 0 

35 710100034 Sharada MaV 11 4 15 7 10 17 0 0 0 0 0 0 

39 710100035 Janata Rastriya MaV 0 1 1 1 0 1 2 1 3 0 0 0 

41 710140002 Janata Rastrya MaV 1 2 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

45 710330003 Sarbodaya MaV  2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 710330011 Panchodaya MaV 8 5 13 4 8 12 0 0 0 0 0 0 

48 710330012 Jana Jagriti MaV 5 9 14 5 8 13 3 5 8 6 5 11 

54 710440005 Dipendra Charpate MaV  0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
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SN 
School Grade 9 Grade 10 Grade 11 Grade 12 

Code Name G B T G B T G B T G B T 

56 710440008 Shiva MaV 0 4 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 

57 710440009 Behada Baba MaV 3 6 9 3 0 3 0 1 1 5 0 5 

59 710440001 Bhanu MaV 9 4 13 6 3 9 0 0 0 0 0 0 

66 710330014 Chandrodaya MaV 5 2 7 14 9 23 11 5 16 0 0 0 

71 710330013 Phulbari MaV 24 9 33 10 10 20 6 1 7 4 1 5 

     Total 185 162 347 170 140 310 87 53 140 61 43 104 

 शैक्षिक सत्र २०७७ मा ऄध्ययनरत जम्मा दक्षलत क्षिद्याथी- प्रारक्षम्भक बालक्षिकास किा, किा १-८, किा ९-१२ र जम्मा 
 

SN 
School ECD Grade 1-8 Grade 9-12 Grand Total 

Code Name Ward Tole G B T G B T G B T G B T 

1 710100016 Sarswati AaV 1 Shantinagar 11 23 34 133 105 238 0 0 0 144 128 272 

2 710100064 Rastriya Madarsa Muslim AaV 1 Pashupatitole 0 0 0 5 1 6 0 0 0 5 1 6 

3 710100070 Trinagar MaV 1 Trinagar 6 6 12 37 45 82 100 73 173 143 124 267 

4 710100075 Madrasha Narun Naby AaV 1 Pashupatitole 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 2 3 

5 710100090 Parbati AaV 1 Purano Airport 1 1 2 5 7 12 0 0 0 6 8 14 

6 710100001 Sharada MaV 2 Baiyabehadi 0 0 0 44 24 68 50 31 81 94 55 149 

7 710100013 Shaileshwori AaV 2 Saraswotinagar 5 6 11 12 9 21 0 0 0 17 15 32 

8 710100042 Navadurga MaV 2 Mohana 2 3 5 31 24 55 1 1 2 34 28 62 

9 710100087 Madarsa Gausiya Garib Nawaj 2 Sabjimandi 0 0 0 4 3 7 0 0 0 4 3 7 

10 710100003 Tribhuwan MaV 3 Boradandi 5 5 10 7 10 17 9 10 19 21 25 46 

11 710100015 Janata AaV 3 Bishal Nagar 2 6 8 64 53 117 0 0 0 66 59 125 

12 710100089 Shiv Parwati AaV 3 Badhara 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

13 710100007 Rastriya Tulasiram MaV 4 Uttar Behadi 0 0 0 3 4 7 2 5 7 5 9 14 

14 710100014 Rastriya AaV 5 Taranagar 0 0 0 16 12 28 0 0 0 16 12 28 

15 710100060 Panchodaya MaV  5 Hasanpur 0 1 1 25 26 51 17 37 54 42 64 106 

16 710100052 Basudevi MaV 6 Raghunagar 2 1 3 34 29 63 19 11 30 55 41 96 

17 710100062 Bhairav Baba AaV 6 Matiyari 4 0 4 25 3 28 0 0 0 29 3 32 

18 710100005 Shiva AaV 7 Debariya 2 2 4 9 9 18 0 0 0 11 11 22 

19 710100011 Rastriya MaV 7 Beli 5 7 12 16 15 31 7 2 9 28 24 52 

20 710100017 Saraswati MaV 7 Manehara 0 0 0 20 15 35 14 7 21 34 22 56 

21 710100061 Jana Jagriti AaV 7 Patela 0 0 0 4 1 5 0 0 0 4 1 5 

22 710100086 Navajyoti AaV 7 Tilkichwok 2 4 6 10 5 15 0 0 0 12 9 21 

23 710100056 Dhangadhi Model Technical MaV 8 Dhangadhi Gaon 3 3 6 24 15 39 25 33 58 52 51 103 

24 710100004 Saraswati AaV 9 Bangrakatan 7 4 11 26 13 39 0 0 0 33 17 50 

25 710100023 Bhawani MaV 9 Ghuiyaghat 16 27 43 165 127 292 59 47 106 240 201 441 
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SN 
School ECD Grade 1-8 Grade 9-12 Grand Total 

Code Name Ward Tole G B T G B T G B T G B T 

26 710100002 B P Smirti AaV 10 Ghuiyaghat       0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 710100043 Jana Kalyan MaV 10 Jugeda 0 0 0 5 3 8 14 7 21 19 10 29 

28 710030001 Bela AaV 11 Bela 6 8 14 8 0 8 0 0 0 14 8 22 

29 710030004 Thekraj MaV 11 Ghodasuwa 0 0 0 25 29 54 11 12 23 36 41 77 

30 710030008 Jokaiya AaV 11 Jokaiya 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 

31 710030009 Dakshinakali AaV 11 Beladevipur 0 3 3 4 3 7 0 0 0 4 6 10 

32 710100006 Durga AaV 12 Durgabasti 6 4 10 36 19 55 0 0 0 42 23 65 

33 710100009 Nava Durga AaV 12 Janakbasti 12 13 25 81 48 129 0 0 0 93 61 154 

34 710100012 Siddhanath MaV 12 Jugeda 14 14 28 83 78 161 15 8 23 112 100 212 

35 710100034 Sharada MaV 12 C Goan 0 1 1 81 55 136 18 14 32 99 70 169 

36 710100069 Muktinath AaV 12 Manihara 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

37 710100078 Gumba Chhoyalinga AaV 12 Durgabasti 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 2 4 

38 710100088 Behada Baba AaV 12 D Gaon 6 2 8 2 8 10 0 0 0 8 10 18 

39 710100035 Janata Rastriya MaV 13 Kailali Goan 0 0 0 4 3 7 3 2 5 7 5 12 

40 710100099 Ningalasaini Gurukul Sanskrit Vidyapith 13 Kailali Goan       0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 710140002 Janata Rastrya MaV 13 Rajpur 3 1 4 12 17 29 2 3 5 17 21 38 

42 710140004 Bhagawati Rastrya AaV 13 Rajpur       0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 710140014 Nawa Jyoti AaV 13 Srilanka 8 5 13 27 21 48 0 0 0 35 26 61 

44 710330001 Shiva Shankar AaV 14 Phulbari 4 1 5 49 42 91 0 0 0 53 43 96 

45 710330003 Sarbodaya MaV  14 C Goan 0 1 1 13 16 29 2 0 2 15 17 32 

46 710330007 Siddhartha AaV 14 H Goan 1 0 1 10 6 16 0 0 0 11 6 17 

47 710330011 Panchodaya MaV 14 B Goan 4 4 8 51 47 98 12 13 25 67 64 131 

48 710330012 Jana Jagriti MaV 14 D Gaon 2 1 3 34 28 62 19 27 46 55 56 111 

49 710330022 Bal AaV 14 Khutiya       0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 710440003 Rastriya AaV 15 Urmi 1 3 4 16 8 24 0 0 0 17 11 28 

51 710440004 Jan Jagreety AaV 15 Kanari 1 0 1 2 2 4 0 0 0 3 2 5 

52 710440006 Shiva Ganga AaV 15 Urma       0 0 0 0 0 0 0 0 0 

53 710440011 Samaiji AaV 15 Shantikatan 5 5 10 46 54 100 0 0 0 51 59 110 

54 710440005 Dipendra Charpate MaV  16 Bhada 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 

55 710440007 Jana Kalyan AaV 16 Jalaghusra 5 10 15 16 16 32 0 0 0 21 26 47 

56 710440008 Shiva MaV 16 Rampur 0 2 2 5 14 19 3 4 7 8 20 28 

57 710440009 Behada Baba MaV 16 Ghasita 2 1 3 25 19 44 11 7 18 38 27 65 

58 710440012 Janjyoti AaV 16 Ghurahi 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 

59 710440001 Bhanu MaV 17 Pathari 0 1 1 43 29 72 15 7 22 58 37 95 

60 710440002 Sajjan AaV 17 Damauliya 11 8 19 35 11 46 0 0 0 46 19 65 

61 710440010 Kalika AaV 17 Dhurjanna 0 0 0 2 1 3 0 0 0 2 1 3 

62 710440013 New Kalika AaV 17 Dhurjanna 7 10 17 24 21 45 0 0 0 31 31 62 

63 710330005 Indrodaya AaV 18 E Gaon 5 2 7 16 20 36 0 0 0 21 22 43 

64 710330006 Khaptadi AaV 18 F Goan 14 5 19 69 62 131 0 0 0 83 67 150 
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SN 
School ECD Grade 1-8 Grade 9-12 Grand Total 

Code Name Ward Tole G B T G B T G B T G B T 

65 710330009 Nepal Bhu Pu Sainik AaV 18 Phulbari       0 0 0 0 0 0 0 0 0 

66 710330014 Chandrodaya MaV 18 Phulbari 0 0 0 7 4 11 30 16 46 37 20 57 

67 710330016 Narmadeswor Adarsha Vidyapeeth 18 A Goan       0 0 0 0 0 0 0 0 0 

68 710330002 Phulbari AaV 19 Phulbari 2 1 3 12 10 22 0 0 0 14 11 25 

69 710330004 Jana Priya AaV 19 I Goan 12 13 25 50 50 100 0 0 0 62 63 125 

70 710330010 Shankar Saraswati Annapurna AaV 19 J Goan 4 3 7 49 43 92 0 0 0 53 46 99 

71 710330013 Phulbari MaV 19 Phulbari 15 7 22 70 52 122 44 21 65 129 80 209 

72 710330015 Bal Srijana AaV 19 Khedabasti       0 0 0 0 0 0 0 0 0 

73 710330021 Jan Shahayog AaV 19 Bahaliya 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

        Total 224 228 452 1737 1402 3139 503 398 901 2464 2028 4492 

 शैक्षिक सत्र २०७७ मा ससं्थागत क्षिद्यालयमा ऄध्ययनरत जम्मा क्षिद्याथी 

 

SN 

School ECD Grade 1-8 Grade 9-10 Grade 11-12 Total 

Code Name G B T G B T G B T G B T G B T 

1 710100018 Sarada Vidya Niketan 8 10 18 42 87 129 17 41 58 0 0 0 67 138 205 

2 710100019 Jaycees Everest   59 101 160 247 354 601 58 110 168 9 3 12 373 568 941 

3 710100021 Aristo  0 0 0 317 622 939 109 159 268 0 0 0 426 781 1207 

4 710100022 Stepping Stone  34 96 130 291 639 930 110 168 278 0 0 0 435 903 1338 

5 710100026 Jyoti   21 24 45 77 107 184 18 25 43 0 0 0 116 156 272 

6 710100027 Little Flower   23 53 76 52 109 161 16 33 49 0 0 0 91 195 286 

7 710100028 Discovery  136 210 346 156 243 399 0 0 0 0 0 0 292 453 745 

8 710100029 Malika   12 13 25 45 78 123 13 12 25 0 0 0 70 103 173 

9 710100030 Kailali Model   20 26 46 92 181 273 31 61 92 0 0 0 143 268 411 

10 710100031 Galaxy  51 79 130 201 345 546 38 90 128 72 103 175 362 617 979 

11 710100032 Three Star   104 141 245 207 366 573 60 88 148 0 0 0 371 595 966 

12 710100037 West Sunrise  16 26 42 19 40 59 0 0 0 0 0 0 35 66 101 

13 710100038 Gurukul Academy 32 38 70 126 181 307 8 5 13 0 0 0 166 224 390 

14 710100040 Mayur   58 69 127 95 163 258 15 38 53 0 0 0 168 270 438 

15 710100041 Pashupati Shiksha Mandir  11 20 31 17 17 34 0 0 0 0 0 0 28 37 65 

16 710100044 Emerald   39 61 100 88 148 236 27 34 61 0 0 0 154 243 397 

17 710100045 Milan 68 93 161 164 343 507 42 48 90 0 0 0 274 484 758 

18 710100046 Kailali Vidya Niketan 27 40 67 79 102 181 25 43 68 0 0 0 131 185 316 

19 710100047 Gyan Niketan   15 13 28 28 46 74 3 8 11 0 0 0 46 67 113 

20 710100048 Heaven's Garden   26 46 72 78 125 203 0 0 0 0 0 0 104 171 275 

21 710100050 Hill World  32 50 82 163 239 402 24 30 54 0 0 0 219 319 538 

22 710100053 Priyanka   10 22 32 47 70 117 11 25 36 0 0 0 68 117 185 

23 710100054 Saileshwori   32 71 103 119 164 283 0 0 0 0 0 0 151 235 386 

24 710100055 Delight   22 24 46 83 117 200 22 16 38 0 0 0 127 157 284 

25 710100057 Greenland   7 4 11 24 28 52 0 0 0 0 0 0 31 32 63 
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SN 

School ECD Grade 1-8 Grade 9-10 Grade 11-12 Total 

Code Name G B T G B T G B T G B T G B T 

26 710100058 Gardener   38 40 78 117 156 273 13 27 40 14 19 33 182 242 424 

27 710100059 Nava Durga   17 23 40 51 95 146 0 0 0 0 0 0 68 118 186 

28 710100065 Apee Vidhya Niketan 39 58 97 94 123 217 0 0 0 0 0 0 133 181 314 

29 710100072 Alliance 33 40 73 79 126 205 26 33 59 0 0 0 138 199 337 

30 710100073 Kalika Devi   25 22 47 52 56 108 0 0 0 0 0 0 77 78 155 

31 710100074 Brightway  14 27 41 40 69 109 4 3 7 0 0 0 58 99 157 

32 710100080 Modern Era   14 19 33 44 83 127 9 16 25 0 0 0 67 118 185 

33 710100083 Bal Bihani   33 49 82 46 56 102 0 0 0 0 0 0 79 105 184 

34 710100098 Stone Bridge   26 50 76 101 206 307 9 24 33 0 0 0 136 280 416 

35 710100100 Khushiko Ghar Academy 0 0 0 16 18 34 0 0 0 0 0 0 16 18 34 

36 710100101 Cresent City  13 28 41 78 137 215 22 23 45 0 0 0 113 188 301 

37 710100102 Khaptad Academy 32 43 75 38 50 88 0 0 0 0 0 0 70 93 163 

38 710100104 Kedarnath Vidhya Niketan 15 16 31 33 36 69 0 0 0 0 0 0 48 52 100 

39 710100105 West Sunrise  34 37 71 88 139 227 0 0 0 0 0 0 122 176 298 

40 710100107 Lake Ghodaghodi Academy 18 27 45 78 67 145 0 0 0 0 0 0 96 94 190 

41 710100108 Nepal Police  40 54 94 173 321 494 41 83 124 0 0 0 254 458 712 

42 710100109 Laligurans Asademy 40 49 89 78 153 231 0 0 0 0 0 0 118 202 320 

43 710100110 Golden Jyoti   0 0 0 69 122 191 6 6 12 0 0 0 75 128 203 

44 710100111 Panchakoti Vidhya Niketan 7 16 23 52 67 119 0 0 0 0 0 0 59 83 142 

45 710100112 Glee Academy 6 32 38 67 124 191 17 32 49 0 0 0 90 188 278 

46 710100114 Shurma Shanti   25 26 51 30 58 88 0 0 0 0 0 0 55 84 139 

47 710100115 Shuvakamana   21 48 69 74 91 165 0 0 0 0 0 0 95 139 234 

48 710100116 Broad Based Academy 53 69 122 50 71 121 0 0 0 0 0 0 103 140 243 

49 710100117 Doon Academy 31 43 74 109 168 277 0 0 0 0 0 0 140 211 351 

50 710100118 Jugeda Janahit Academy 27 28 55 67 89 156 0 0 0 0 0 0 94 117 211 

51 710100119 Far-West  38 37 75 101 145 246 21 36 57 0 0 0 160 218 378 

52 710100121 Siddhartha International   21 32 53 54 89 143 0 0 0 0 0 0 75 121 196 

53 710100122 Axis Vidhyashram   122 153 275 388 616 1004 46 105 151 86 170 256 642 1044 1686 

54 710100123 City School 27 30 57 91 124 215 0 1 1 0 0 0 118 155 273 

55 710100124 Caspian Academy 0 0 0 13 15 28 21 15 36 0 0 0 34 30 64 

56 710100125 Kingfisher   51 90 141 155 207 362 26 23 49 0 0 0 232 320 552 

57 710100126 James Academy 64 53 117 100 119 219 10 18 28 0 0 0 174 190 364 

58 710100128 Nandinaas Academy 41 50 91 56 104 160 0 0 0 0 0 0 97 154 251 

59 710100129 Nawajeevan   17 27 44 61 85 146 0 0 0 0 0 0 78 112 190 

60 710100130 Broad Vision  15 26 41 66 122 188 21 23 44 0 0 0 102 171 273 

61 710100131 Western Crystal Academy 58 58 116 175 211 386 17 36 53 0 25 25 250 330 580 

62 710100132 Oxford Universal Radix  10 20 30 92 150 242 20 22 42 0 0 0 122 192 314 

63 710100133 Himal Academy  24 37 61 67 97 164 0 0 0 0 0 0 91 134 225 

64 710100135 Manilek  50 53 103 53 117 170 0 0 0 0 0 0 103 170 273 

65 710100136 Modern School Kailali 12 19 31 33 48 81 11 24 35 0 0 0 56 91 147 

66 710100165 Prime Rose   24 20 44 18 35 53 0 0 0 0 0 0 42 55 97 

67 710100166 Siddhartha   28 33 61 31 53 84 0 0 0 0 0 0 59 86 145 
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SN 

School ECD Grade 1-8 Grade 9-10 Grade 11-12 Total 

Code Name G B T G B T G B T G B T G B T 

68 710140017 Srijanshil Vidhya Niketan 0 0 0 96 153 249 12 15 27 0 0 0 108 168 276 

69 710140020 Vidya Bhushan 23 34 57 124 230 354 10 34 44 0 0 0 157 298 455 

70 710140022 Mount Saipal   0 0 0 109 122 231 33 40 73 0 0 0 142 162 304 

71 710330008 Novelty Academy 28 35 63 29 37 66 0 0 0 0 0 0 57 72 129 

72 710330017 Kailash Malika   46 67 113 85 127 212 0 0 0 0 0 0 131 194 325 

73 710330019 Phulbari   22 31 53 88 117 205 0 0 0 0 0 0 110 148 258 

74 710330027 Unision   47 72 119 71 100 171 0 0 0 0 0 0 118 172 290 

75 710330028 Fulbari Academy 56 101 157 174 259 433 35 44 79 0 0 0 265 404 669 

76 710330029 New Vision   25 63 88 92 123 215 0 0 0 0 0 0 117 186 303 

77 710440014 Nurshing  28 21 49 16 34 50 0 0 0 0 0 0 44 55 99 

78 710440017 Urma  33 53 86 25 49 74 0 0 0 0 0 0 58 102 160 

79 710440019 Shiv Vidhya Niketan 28 49 77 41 44 85 0 0 0 0 0 0 69 93 162 

    Total 2402 3438 5840 7085 11327 18412 1077 1717 2794 181 320 501 10745 16802 27547 

 शैक्षिक सत्र २०७७ मा ससं्थागत क्षिद्यालयमा ऄध्ययनरत जम्मा दक्षलत क्षिद्याथी 
 

SN 
School ECD Grade 1-8 Grade 9-10 Grade 11-12 Total 

Code Name G B T G B T G B T G B T G B T 

1 710100018 Sarada Vidya Niketan 2 0 2 2 18 20 1 3 4 0 0 0 5 21 26 

2 710100019 Jaycees Everest   5 3 8 17 24 41 1 6 7 0 0 0 23 33 56 

3 710100021 Aristo 0 0 0 17 29 46 3 7 10 0 0 0 20 36 56 

4 710100022 Stepping Stone  1 3 4 8 23 31 3 6 9 0 0 0 12 32 44 

5 710100026 Jyoti   0 4 4 7 14 21 3 11 14 0 0 0 10 29 39 

6 710100027 Little Flower   4 4 8 3 19 22 2 4 6 0 0 0 9 27 36 

7 710100028 Discovery  2 10 12 8 9 17 0 0 0 0 0 0 10 19 29 

8 710100029 Malika   3 0 3 3 7 10 1 1 2 0 0 0 7 8 15 

9 710100030 Kailali Model   0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 

10 710100031 Galaxy Secondary  0 0 0 3 5 8 1 2 3 0 0 0 4 7 11 

11 710100032 Three Star   5 12 17 10 19 29 0 2 2 0 0 0 15 33 48 

12 710100037 West Sunrise  5 8 13 5 8 13 0 0 0 0 0 0 10 16 26 

13 710100038 Gurukul Academy 0 0 0 1 2 3 1 0 1 0 0 0 2 2 4 

14 710100040 Mayur   0 0 0 4 6 10 1 2 3 0 0 0 5 8 13 

15 710100041 Pashupati Shiksha Mandir  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 710100044 Emerald   0 0 0 3 3 6 0 3 3 0 0 0 3 6 9 

17 710100045 Milan  8 9 17 7 38 45 1 2 3 0 0 0 16 49 65 

18 710100046 Kailali Vidya Niketan 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 4 6 

19 710100047 Gyan Niketan   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 710100048 Heaven's Garden   1 0 1 4 6 10 0 0 0 0 0 0 5 6 11 
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SN 
School ECD Grade 1-8 Grade 9-10 Grade 11-12 Total 

Code Name G B T G B T G B T G B T G B T 

21 710100050 Hill World 2 3 5 10 27 37 0 1 1 0 0 0 12 31 43 

22 710100053 Priyanka   0 4 4 10 9 19 3 0 3 0 0 0 13 13 26 

23 710100054 Saileshwori   3 7 10 17 23 40 0 0 0 0 0 0 20 30 50 

24 710100055 Delight   1 0 1 4 7 11 0 0 0 0 0 0 5 7 12 

25 710100057 Greenland   0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

26 710100058 Gardener   3 1 4 12 4 16 1 0 1 0 1 1 16 6 22 

27 710100059 Nava Durga   0 4 4 3 4 7 0 0 0 0 0 0 3 8 11 

28 710100065 Apee Vidhya Niketan 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3 

29 710100072 Alliance  3 2 5 5 7 12 0 2 2 0 0 0 8 11 19 

30 710100073 Kalika Devi   5 6 11 9 5 14 0 0 0 0 0 0 14 11 25 

31 710100074 Brightway 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

32 710100080 Modern Era   2 0 2 3 9 12 1 4 5 0 0 0 6 13 19 

33 710100083 Bal Bihani   0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

34 710100098 Stone Bridge   0 2 2 1 16 17 3 1 4 0 0 0 4 19 23 

35 710100100 Khushiko Ghar Academy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 710100101 Cresent City  0 1 1 3 6 9 2 1 3 0 0 0 5 8 13 

37 710100102 Khaptad Academy 3 5 8 4 5 9 0 0 0 0 0 0 7 10 17 

38 710100104 Kedarnath Vidhya Niketan 2 2 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 3 5 8 

39 710100105 West Sunrise  7 12 19 40 53 93 0 0 0 0 0 0 47 65 112 

40 710100107 Lake Ghodaghodi Academy 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2 3 

41 710100108 Nepal Police  1 0 1 2 8 10 0 7 7 0 0 0 3 15 18 

42 710100109 Laligurans Asademy 9 12 21 12 41 53 0 0 0 0 0 0 21 53 74 

43 710100110 Golden Jyoti   0 0 0 16 27 43 1 0 1 0 0 0 17 27 44 

44 710100111 Panchakoti Vidhya Niketan 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

45 710100112 Glee Academy 0 0 0 2 6 8 2 2 4 0 0 0 4 8 12 

46 710100114 Shurma Shanti   7 7 14 5 8 13 0 0 0 0 0 0 12 15 27 

47 710100115 Shuvakamana   0 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 2 3 5 

48 710100116 Broad Based Academy 2 8 10 5 8 13 0 0 0 0 0 0 7 16 23 

49 710100117 Doon Academy 4 3 7 9 18 27 0 0 0 0 0 0 13 21 34 

50 710100118 Jugeda Janahit Academy 0 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 1 4 5 

51 710100119 Far-West  1 2 3 3 9 12 1 0 1 0 0 0 5 11 16 

52 710100121 Siddhartha  3 5 8 10 8 18 0 0 0 0 0 0 13 13 26 

53 710100122 Axis Vidhyashram   0 4 4 14 12 26 1 2 3 5 19 24 20 37 57 

54 710100123 City  8 6 14 8 9 17 0 0 0 0 0 0 16 15 31 

55 710100124 Caspian Academy 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 

56 710100125 Kingfisher   2 1 3 7 14 21 2 2 4 0 0 0 11 17 28 
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SN 
School ECD Grade 1-8 Grade 9-10 Grade 11-12 Total 

Code Name G B T G B T G B T G B T G B T 

57 710100126 James Academy 1 2 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 2 5 7 

58 710100128 Nandinaas Academy 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

59 710100129 Nawajeevan   2 6 8 7 29 36 0 0 0 0 0 0 9 35 44 

60 710100130 Broad Vision  0 0 0 2 5 7 2 2 4 0 0 0 4 7 11 

61 710100131 Western Crystal Academy 3 1 4 13 11 24 0 1 1 0 1 1 16 14 30 

62 710100132 Oxford Universal Radix  0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3 

63 710100133 Himal Academy  0 2 2 2 6 8 0 0 0 0 0 0 2 8 10 

64 710100135 Manilek I 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 

65 710100136 Modern  0 2 2 3 3 6 0 2 2 0 0 0 3 7 10 

66 710100165 Prime Rose   15 7 22 5 13 18 0 0 0 0 0 0 20 20 40 

67 710100166 Siddhartha   0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

68 710140017 Srijanshil Vidhya Niketan  0 0 0 0 9 9 0 1 1 0 0 0 0 10 10 

69 710140020 Vidya Bhushan  2 7 9 5 20 25 0 0 0 0 0 0 7 27 34 

70 710140022 Mount Saipal   0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 

71 710330008 Novelty Academy  2 2 4 1 8 9 0 0 0 0 0 0 3 10 13 

72 710330017 Kailash Malika   10 14 24 11 22 33 0 0 0 0 0 0 21 36 57 

73 710330019 Phulbari   7 8 15 21 31 52 0 0 0 0 0 0 28 39 67 

74 710330027 Unision   13 21 34 19 26 45 0 0 0 0 0 0 32 47 79 

75 710330028 Fulbari Academy 21 25 46 28 45 73 2 5 7 0 0 0 51 75 126 

76 710330029 New Vision   5 10 15 8 13 21 0 0 0 0 0 0 13 23 36 

77 710440014 Nurshing  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

78 710440017 Urma  0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

79 710440019 Shiv Vidhya Niketan 1 0 1 1 4 5 0 0 0 0 0 0 2 4 6 

    Total 188 263 451 456 845 1301 41 84 125 5 21 26 690 1213 1903 

 शैक्षिक सत्र २०७७ मा सामुदाक्षयक र ससं्थागत क्षिद्यालयमा ऄध्ययनरत जम्मा क्षिद्याथी 
 

Type of 
School 

ECD Grade 1-5 Grade 6-8 Grade 1-8 Grade 9-10 Grade 11-12 Total 

G B T G B T G B T G B T G B T G B T G B T 

Community 973 948 1921 4596 4055 8651 3832 3316 7148 8428 7371 15799 2705 2323 5028 1335 939 2274 13441 11581 25022 

Insitutional 2402 3438 5840 4883 7540 12423 2202 3787 5989 7085 11327 18412 1077 1717 2794 181 320 501 10745 16802 27547 

Total 3375 4386 7761 9479 11595 21074 6034 7103 13137 15513 18698 34211 3782 4040 7822 1516 1259 2775 24186 28383 52569 
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 शैक्षिक सत्र २०७७ मा सामुदाक्षयक र ससं्थागत क्षिद्यालयमा ऄध्ययनरत दक्षलत क्षिद्याथी 
 

Type of School 
ECD Grade 1-5 Grade 6-8 Grade 1-8 Grade 9-10 Grade 11-12 Total 

G B T G B T G B T G B T G B T G B T G B T 

Community 224 228 452 1073 867 1940 664 535 1199 1737 1402 3139 355 302 657 148 96 244 2464 2028 4492 

Insitutional 188 263 451 339 587 926 117 258 375 456 845 1301 41 84 125 5 21 26 690 1213 1903 

Total 412 491 903 1412 1454 2866 781 793 1574 2193 2247 4440 396 386 782 153 117 270 3154 3241 6395 
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१४. क्षिद्यालयका क्षशिक तथा कमयचारी 

 सामुदाक्षयक क्षिद्यालयको दरबन्दीमा काययरत क्षशिक तथा कमयचारी 
 

क्षिद्यालय क्षस. 

नं. 
क्षशिक/कमयचारीको नाम संकेत नं. तह श्रेणी प्रकार कैक्षफयत 

क्र.सं. कोड नाम, ठेगाना 

१ ७१०१०००१६ सरस्र्ती अिर् -१, शािन्द्तनगर  १ पद्मराज जोशी १५३६४ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

१ ७१०१०००१६ सरस्र्ती अिर् -१, शािन्द्तनगर  २ केशर रार्ि १५१९४ प्राथिमक प्रथम स्थायी   

१ ७१०१०००१६ सरस्र्ती अिर् -१, शािन्द्तनगर  ३ महेश्वरी िसह १३३८७३ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

१ ७१०१०००१६ सरस्र्ती अिर् -१, शािन्द्तनगर  ४ सिुनता शे्रष्ठ १४८१४ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

१ ७१०१०००१६ सरस्र्ती अिर् - १, शािन्द्तनगर  ५ बाश ुर्म १५१८५ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

१ ७१०१०००१६ सरस्र्ती अिर् -१, शािन्द्तनगर  ६ िोकराज पडाि   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

१ ७१०१०००१६ सरस्र्ती अिर् -१, शािन्द्तनगर  ७ प्रकृित जोशी   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

१ ७१०१०००१६ सरस्र्ती अिर् -१, शािन्द्तनगर  ८ पषु्पा भट्ट   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

१ ७१०१०००१६ सरस्र्ती अिर् -१, शािन्द्तनगर  ९ िक्ष्मण टमटा   प्राथिमक ततृीय राहत   

१ ७१०१०००१६ सरस्र्ती अिर् -१, शािन्द्तनगर  १० िोकराज फुिारा   अधारभूत   सहयोगी   

१ ७१०१०००१६ सरस्र्ती अिर् -१, शािन्द्तनगर  ११ तिुसी जोशी   बाििर्कास   िशक्षक   

१ ७१०१०००१६ सरस्र्ती अिर् -१, शािन्द्तनगर  १२ िकरण मल्ि   बाििर्कास   िशक्षक   

१ ७१०१०००१६ सरस्र्ती अिर् -१, शािन्द्तनगर  १३ बर्ना गौतम पररयार   बाििर्कास   िशक्षक   

२ ७१०१०००६४ रािष्िय मदरसा मिुश्लम अिर् -१, पशपुितटोि  १ मनमती चौधरी   प्राथिमक ततृीय राहत   

२ ७१०१०००६४ रािष्िय मदरसा मिुश्लम अिर् -१, पशपुितटोि  २ शाजदा खान   अधारभूत   सहयोगी   

३ ७१०१०००७० ित्रनगर मािर् -१, ित्रनगर  ३ भूपाििसह खड्का १२००२५ माध्यिमक िद्रतीय स्थायी   

३ ७१०१०००७० ित्रनगर मािर् -१, ित्रनगर  ४ गणेशप्रसाद भट्ट ३९७२५ माध्यिमक िद्रतीय स्थायी ०७८ जेठ १६ दिेख ऄ.ऄ. 

३ ७१०१०००७० ित्रनगर मािर् -१, ित्रनगर  ५ हेमराज जोशी १२९२९८ माध्यिमक ततृीय स्थायी   

३ ७१०१०००७० ित्रनगर मािर् -१, ित्रनगर  ६ श्रद्धा शे्रष्ठ १५५९५४ माध्यिमक ततृीय स्थायी   

३ ७१०१०००७० ित्रनगर मािर् -१, ित्रनगर  ७ नेत्रबहादरु खडायत १५८३५५ माध्यिमक ततृीय स्थायी   

३ ७१०१०००७० ित्रनगर मािर् -१, ित्रनगर  ८ ितथयराज फुिारा १५६६२० माध्यिमक ततृीय स्थायी   

३ ७१०१०००७० ित्रनगर मािर् -१, ित्रनगर  ९ ररि   माध्यिमक ततृीय राहत   

३ ७१०१०००७० ित्रनगर मािर् -१, ित्रनगर  १० गोिर्न्द्द राज ईपाध्याय   माध्यिमक िद्रतीय ऄनदुान   

३ ७१०१०००७० ित्रनगर मािर् -१, ित्रनगर  ११ भरु्नराज जोशी   माध्यिमक िद्रतीय ऄनदुान   

३ ७१०१०००७० ित्रनगर मािर् -१, ित्रनगर  १२ िक्ष्मी पाण्डे ५७०८९ िनम्नमाध्यिमक िद्रतीय स्थायी   

३ ७१०१०००७० ित्रनगर मािर् -१, ित्रनगर  १३ आन्द्द्रप्रसाद अचायय  ३८५१० िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

३ ७१०१०००७० ित्रनगर मािर् -१, ित्रनगर  १४ कमिा बम १५४७१५ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   



 

120 
 

क्षिद्यालय क्षस. 

नं. 
क्षशिक/कमयचारीको नाम संकेत नं. तह श्रेणी प्रकार कैक्षफयत 

क्र.सं. कोड नाम, ठेगाना 

३ ७१०१०००७० ित्रनगर मािर् -१, ित्रनगर  १५ प्रकाशबहादरु छेडाि १६०२३३ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

३ ७१०१०००७० ित्रनगर मािर् -१, ित्रनगर  १६ िनमयिा जोशी १३३२३८ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

३ ७१०१०००७० ित्रनगर मािर् -१, ित्रनगर  १७ तलु्सी जोशी 57143/1085 प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

३ ७१०१०००७० ित्रनगर मािर् -१, ित्रनगर  १८ कल्पना शाह १३०६७५ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

३ ७१०१०००७० ित्रनगर मािर् -१, ित्रनगर  १९ जानकी कुमारी भट्ट १५४७१९ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

३ ७१०१०००७० ित्रनगर मािर् -१, ित्रनगर  २० िच्छीराम िसराडी १६९२०५ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

३ ७१०१०००७० ित्रनगर मािर् -१, ित्रनगर  २१ ईमा सबुेदी   प्राथिमक ततृीय राहत   

३ ७१०१०००७० ित्रनगर मािर् -१, ित्रनगर  २२ गणेश प्रसाद जोशी   माध्यिमक   कमयचारी   

३ ७१०१०००७० ित्रनगर मािर् -१, ित्रनगर  २३ बाधँरुाम चौधरी   अधारभूत   सहयोगी २०७८ जेठ १२ मा मतृ्य ु

३ ७१०१०००७० ित्रनगर मािर् -१, ित्रनगर  २४ ममता सेन भरुुङ्गखेिी   बाििर्कास   िशक्षक  

४ ७१०१०००७५ मदरसा नरुन नािर् अिर् -१, पशपुित  १ मो. जबुैर अिम   प्राथिमक ततृीय राहत   

४ ७१०१०००७५ मदरसा नरुन नािर् अिर् -१, पशपुित  २ िजन्द्त ठाकुर   अधारभूत   सहयोगी   

५ ७१०१०००९० पार्यती अिर् -२, परुानो एऄरपोटय  १ मनराज यादर् ३६२१० प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

५ ७१०१०००९० पार्यती अिर् -२, परुानो एऄरपोटय  २ कल्पना शाह १६९२१४ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

५ ७१०१०००९० पार्यती अिर् -२, परुानो एऄरपोटय  ३ िमना कुमारी जोशी   प्राथिमक ततृीय राहत   

५ ७१०१०००९० पार्यती अिर् -२, परुानो एऄरपोटय  ४ सिुोचना चौधरी   अधारभूत   सहयोगी   

५ ७१०१०००९० पार्यती अिर् -२, परुानो एऄरपोटय  ५ शारदा कुमारी जोशी   बाििर्कास   िशक्षक   

५ ७१०१०००९० पार्यती अिर् -२, परुानो एऄरपोटय  ६ िमना िबनाडी   बाििर्कास   िशक्षक   

५ ७१०१०००९० पार्यती अिर् -२, परुानो एऄरपोटय  ७ भरु्नेश्वरी मल्ि   बाििर्कास   िशक्षक   

५ ७१०१०००९० पार्यती अिर् -२, परुानो एऄरपोटय  ८ सर्ीता बडायक   बाििर्कास   िशक्षक   

५ ७१०१०००९० पार्यती अिर् -२, परुानो एऄरपोटय  ९ सिुशिा िघिमरे   बाििर्कास   िशक्षक   

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् -२, बैयाबेहडी  १ जानकी भट्ट १५४४१९ माध्यिमक ततृीय स्थायी   

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् -२, बैयाबेहडी  २ गणेश िमश्र १५९३८२ माध्यिमक ततृीय स्थायी   

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् -२, बैयाबेहडी  ३ नरशे राज  ओझा   माध्यिमक िद्रतीय ऄनदुान   

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् -२, बैयाबेहडी  ४ िक्ष्मी पनेरु   माध्यिमक िद्रतीय ऄनदुान   

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् -२, बैयाबेहडी  ५ िजतेन्द्द्र चन्द्द   माध्यिमक ततृीय राहत   

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् -२, बैयाबेहडी  ६ ऄजुयन रजर्ार   माध्यिमक ततृीय राहत   

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् -२, बैयाबेहडी  ७ िदघयराज कापडी   माध्यिमक ततृीय राहत   

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् -२, बैयाबेहडी  ८ तेज बहादरु िसंह १३४९९९ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् -२, बैयाबेहडी  ९ हेमन्द्त जोशी २९६९३ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् -२, बैयाबेहडी  १० गंगा बोहरा १५४७६५ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् -२, बैयाबेहडी  ११ ितथयराज पाण्डेय १६९३०८ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   
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क्षिद्यालय क्षस. 

नं. 
क्षशिक/कमयचारीको नाम संकेत नं. तह श्रेणी प्रकार कैक्षफयत 

क्र.सं. कोड नाम, ठेगाना 

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् -२, बैयाबेहडी  १२ राज कुमारी महतो ४४५०३ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् -२, बैयाबेहडी  १३ मािा  ओझा ४४४८७ प्राथिमक प्रथम स्थायी  

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् -२, बैयाबेहडी  १४ बाधरुाम चौधरी ४४६२३ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी  

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् -२, बैयाबेहडी  १५ िचत्रादरे्ी पनेरु ४४६१७ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी  

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् -२, बैयाबेहडी  १६ यमनुा भण्डारी ५२६५२ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी  

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् -२, बैयाबेहडी  १७ िहरा कपडेि १३६९०१ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी ०७७ चैत्र दिेख  

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् -२, बैयाबेहडी  १८ चादँनी भण्डारी १८३६५५ प्राथिमक ततृीय स्थायी ०७७ चैत्र दिेख  

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् -२, बैयाबेहडी  १९ ईत्तरा भट्ट   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् -२, बैयाबेहडी  २० शाधना खत्री   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् -२, बैयाबेहडी  २१ सरस्र्ती  ओझा   प्राथिमक ततृीय राहत   

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् -२, बैयाबेहडी  २२ कमिा िब.क.   िर्द्यािय    कमयचारी   

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् -२, बैयाबेहडी  २३ मान बहादरु चौधरी   िर्द्यािय   सहयोगी   

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् -२, बैयाबेहडी  २४ जनक काकी   बाििर्कास    िशक्षक   

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् -२, बैयाबेहडी  २६ िबस्ना बम   बाििर्कास    िशक्षक   

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् -२, बैयाबेहडी  २८ िनरा शाह   बाििर्कास    िशक्षक   

७ ७१०१०००१३ शैिेश्वरी अिर् -२, सरस्र्तीनगर  १ आिन्द्दरा दहाि ३५५३२ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

७ ७१०१०००१३ शैिेश्वरी अिर् -२, सरस्र्तीनगर  २ पार्यती भण्डारी ३५४९२ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

७ ७१०१०००१३ शैिेश्वरी अिर् -२, सरस्र्तीनगर  ३ यसोदा िसह ५८२७४ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

७ ७१०१०००१३ शैिेश्वरी अिर् -२, सरस्र्तीनगर  ५ पिर्त्रा जोशी   प्राथिमक ततृीय राहत   

७ ७१०१०००१३ शैिेश्वरी अिर् -२, सरस्र्तीनगर  ६ टेक बहादरु थापा   िर्द्यािय   सहयोगी   

७ ७१०१०००१३ शैिेश्वरी अिर् -२, सरस्र्तीनगर  ७ िटका जोशी   बाििर्कास    िशक्षक   

७ ७१०१०००१३ शैिेश्वरी अिर् -२, सरस्र्तीनगर  ८ मानमित काकी   बाििर्कास    िशक्षक   

८ ७१०१०००४२ नर्दगुाय  मािर् -२, मोहना  १ राम कुमार चौधरी ३५७०९ माध्यिमक िद्रतीय स्थायी   

८ ७१०१०००४२ नर्दगुाय  मािर् -२, मोहना  २ दगुायराज जोशी   माध्यिमक ततृीय राहत   

८ ७१०१०००४२ नर्दगुाय  मािर् -२, मोहना  ३ खगेश्वर प्रशाद ऄर्स्थी   माध्यिमक ततृीय राहत   

८ ७१०१०००४२ नर्दगुाय  मािर् -२, मोहना  ४ दगुायदत्त जोशी   माध्यिमक ततृीय राहत   

८ ७१०१०००४२ नर्दगुाय  मािर् -२, मोहना  ५ रिर्न्द्द्र बहादरु पातिी   माध्यिमक ततृीय राहत   

८ ७१०१०००४२ नर्दगुाय  मािर् -२, मोहना  ६ राम बहादरु िब.क. ४०३११ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

८ ७१०१०००४२ नर्दगुाय  मािर् -२, मोहना  
७ 

खडक बहादरु मल्ि ३११७४ िनम्नमाध्यिमक िद्रतीय स्थायी भाद्र २४ मा ऄर्कास 

८ ७१०१०००४२ नर्दगुाय  मािर् -२, मोहना  टंकबहादरु बोहरा   िनम्नमाध्यिमक िद्रतीय स्थायी ०७७ काितयक दिेख 

८ ७१०१०००४२ नर्दगुाय  मािर् -२, मोहना  ८ हेमराज पन्द्त १६९३३५ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

८ ७१०१०००४२ नर्दगुाय  मािर् -२, मोहना  ९ ईपेन्द्द्रराज जोशी १६९३३४ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   
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क्र.सं. कोड नाम, ठेगाना 

८ ७१०१०००४२ नर्दगुाय  मािर् -२, मोहना  १० पार्नी महता ३२९९८ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

८ ७१०१०००४२ नर्दगुाय  मािर् -२, मोहना  ११ रोिहणी जोशी ३३१६२ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

८ ७१०१०००४२ नर्दगुाय  मािर् -२, मोहना  १२ िनमयिा जोशी ५२८६८ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

८ ७१०१०००४२ नर्दगुाय  मािर् -२, मोहना  १३ सरीता देर्ि १५४७१७ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

८ ७१०१०००४२ नर्दगुाय  मािर् -२, मोहना  १४ ईषा भण्डारी १५४१५७ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

८ ७१०१०००४२ नर्दगुाय  मािर् -२, मोहना  १५ बमयिाि पौडेि ३२८२४ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

८ ७१०१०००४२ नर्दगुाय  मािर् -२, मोहना  १६ नन्द्दा ऄर्स्थी   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

८ ७१०१०००४२ नर्दगुाय  मािर् -२, मोहना  १७ मनु्द्नी िबष्ट   प्राथिमक ततृीय राहत   

८ ७१०१०००४२ नर्दगुाय  मािर् -२, मोहना  १८ िदिीप चौधरी   प्राथिमक ततृीय राहत   

८ ७१०१०००४२ नर्दगुाय  मािर् -२, मोहना  १९ गौरी रार्त   िर्द्यािय    कमयचारी   

८ ७१०१०००४२ नर्दगुाय  मािर् -२, मोहना  २० बसन्द्त बहादरु गरुुङ   िर्द्यािय   सहयोगी   

८ ७१०१०००४२ नर्दगुाय  मािर् -२, मोहना  २१ गौरी िबष्ट   बाििर्कास    िशक्षक   

८ ७१०१०००४२ नर्दगुाय  मािर् -२, मोहना  २२ िबमिा पन्द्त   बाििर्कास    िशक्षक   

९ ७१०१०००८७ मदरसा गौिसया गररब नर्ाज अिर् -२, सब्जीमण्डी  
 

स्थायी दरबन्द्दी नभएको           

९ ७१०१०००८७ मदरसा गौिसया गररब नर्ाज अिर् -२, सब्जीमण्डी  १ सििम हल्र्ाइ   िर्द्यािय   सहयोगी   

९ ७१०१०००८७ मदरसा गौिसया गररब नर्ाज अिर् -२, सब्जीमण्डी  २ फुिमाया गोतामे   बाििर्कास    िशक्षक   

९ ७१०१०००८७ मदरसा गौिसया गररब नर्ाज अिर् -२, सब्जीमण्डी  ३ कल्पना सोब   बाििर्कास    िशक्षक   

१० ७१०१००००३ ित्रभरु्न मािर् -३, बोराडाडँी  १ जगन्द्नाथ ऐर ४४४०९ माध्यिमक ततृीय स्थायी   

१० ७१०१००००३ ित्रभरु्न मािर् -३, बोराडाडँी  २ खेमराज बोगटी १५३९२२ माध्यिमक ततृीय स्थायी   

१० ७१०१००००३ ित्रभरु्न मािर् -३, बोराडाडँी  ३ नर्रार्ज ऄर्स्थी १६००२९ माध्यिमक ततृीय स्थायी   

१० ७१०१००००३ ित्रभरु्न मािर् -३, बोराडाडँी  ४ हेमराज कोआरािा   माध्यिमक ततृीय राहत   

१० ७१०१००००३ ित्रभरु्न मािर् -३, बोराडाडँी  ५ ररि   माध्यिमक ततृीय राहत   

१० ७१०१००००३ ित्रभरु्न मािर् -३, बोराडाडँी  ६ ितिक राज पाण्डे   माध्यिमक िद्रतीय ऄनदुान   

१० ७१०१००००३ ित्रभरु्न मािर् -३, बोराडाडँी  ७ िोक राज जोशी   माध्यिमक िद्रतीय ऄनदुान   

१० ७१०१००००३ ित्रभरु्न मािर् -३, बोराडाडँी  ८ नर्राज ओझा ४०११३ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

१० ७१०१००००३ ित्रभरु्न मािर् -३, बोराडाडँी  ९ प्रमेश्वरी भट्ट १७२३१९ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

१० ७१०१००००३ ित्रभरु्न मािर् -३, बोराडाडँी  
१० 

िोक राज पाण्डे   िनम्नमाध्यिमक िद्रतीय स्थायी ०७७ फागनु २१ देिख ऄ. ऄ. 

१० ७१०१००००३ ित्रभरु्न मािर् -३, बोराडाडँी  िोकराज भट्ट १५८२८६ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी २०७८ बैशाख दिेख  

१० ७१०१००००३ ित्रभरु्न मािर् -३, बोराडाडँी  ११ िचत्रा भाट   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

१० ७१०१००००३ ित्रभरु्न मािर् -३, बोराडाडँी  १२ िसताराम ऄर्स्थी १५६३२४ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

१० ७१०१००००३ ित्रभरु्न मािर् -३, बोराडाडँी  १३ नन्द्दा भट्ट ३३१०२ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

१० ७१०१००००३ ित्रभरु्न मािर् -३, बोराडाडँी  १४ नर्राज ओझा ३००८९ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   
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क्र.सं. कोड नाम, ठेगाना 

१० ७१०१००००३ ित्रभरु्न मािर् -३, बोराडाडँी  १५ िक्ष्मी कुर्र ३३११५ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

१० ७१०१००००३ ित्रभरु्न मािर् -३, बोराडाडँी  १६ प्रजापित पडाि १०५७४ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी  

१० ७१०१००००३ ित्रभरु्न मािर् -३, बोराडाडँी  १७ िसता राना   प्राथिमक ततृीय राहत   

१० ७१०१००००३ ित्रभरु्न मािर् -३, बोराडाडँी  १८ दरे्की ओझा   प्राथिमक ततृीय राहत   

१० ७१०१००००३ ित्रभरु्न मािर् -३, बोराडाडँी  १९ िदपक राज जोशी   िर्द्यािय    कमयचारी   

१० ७१०१००००३ ित्रभरु्न मािर् -३, बोराडाडँी  २० महेन्द्द्र राना   िर्द्यािय   सहयोगी   

१० ७१०१००००३ ित्रभरु्न मािर् -३, बोराडाडँी  २१ रामर्ित राना   बाििर्कास    िशक्षक   

१० ७१०१००००३ ित्रभरु्न मािर् -३, बोराडाडँी  २२ िनरोसा राना   बाििर्कास    िशक्षक   

११ ७१०१०००१५ जनता अिर् -३, चटकपरु  १ धन बहादरु िसंह ६३१८६३ िनम्नमाध्यिमक िद्रतीय स्थायी   

११ ७१०१०००१५ जनता अिर् -३, चटकपरु  २ टेक नारायण चौधरी २९४५७ प्राथिमक प्रथम स्थायी   

११ ७१०१०००१५ जनता अिर् -३, चटकपरु  ३ ररता चन्द्द ६१७३९ प्राथिमक प्रथम स्थायी   

११ ७१०१०००१५ जनता अिर् -३, चटकपरु  ४ शािन्द्त भट्ट १०७४९ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

११ ७१०१०००१५ जनता अिर् -३, चटकपरु  ५ शभु िक्ष्मी जोशी १५१७६ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

११ ७१०१०००१५ जनता अिर् -३, चटकपरु  ६ िमना जोशी १११४१८ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

११ ७१०१०००१५ जनता अिर् -३, चटकपरु  ७ िर्ष्णा भट्ट पाठक ११८८२१ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

११ ७१०१०००१५ जनता अिर् -३, चटकपरु  ८ ऄिम्बका ऄर्स्थी   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

११ ७१०१०००१५ जनता अिर् -३, चटकपरु  ९ मञ्ज ुकट्टेि   प्राथिमक ततृीय राहत   

११ ७१०१०००१५ जनता अिर् -३, चटकपरु  १० बसन्द्ती चन्द्द   प्राथिमक ततृीय राहत   

११ ७१०१०००१५ जनता अिर् -३, चटकपरु  ११ िर्च्छु राना   िर्द्यािय   सहयोगी   

११ ७१०१०००१५ जनता अिर् -३, चटकपरु  १२ भार्ना सरुी   बाििर्कास    िशक्षक   

११ ७१०१०००१५ जनता अिर् -३, चटकपरु  १३ िधजयमती िसंह शाह   बाििर्कास    िशक्षक   

११ ७१०१०००१५ जनता अिर् -३, चटकपरु  १४ ऄिम्बका स्र्ार   बाििर्कास    िशक्षक   

११ ७१०१०००१५ जनता अिर् -३, चटकपरु  १५ जानकी भट्ट   बाििर्कास    िशक्षक   

१२ ७१०१०००८९ िशर् पार्यती अिर् -३, बडहरा  १ िसता भट्ट १११००२ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

१२ ७१०१०००८९ िशर् पार्यती अिर् -३, बडहरा  २ िमरा खड्का भण्डारी १३१७०७ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

१२ ७१०१०००८९ िशर् पार्यती अिर् -३, बडहरा  ३ ऄम्मरा कुमारी जोशी १७४७७७ प्राथिमक ततृीय स्थायी ०७८ बैशाख दिेख 

१२ ७१०१०००८९ िशर् पार्यती अिर् -३, बडहरा  ४ िदव्यश्वरी कडायत   प्राथिमक ततृीय राहत   

१२ ७१०१०००८९ िशर् पार्यती अिर् -३, बडहरा  ५ कमिा चौधरी   िर्द्यािय   सहयोगी   

१२ ७१०१०००८९ िशर् पार्यती अिर् -३, बडहरा  ६ मेनका चौधरी   बाििर्कास    िशक्षक   

१३ ७१०१००००७ रािष्िय तिुसीराम मािर् -४, ईत्तरबेहडी  १ गणेशराज भट्ट १४४०९४ माध्यिमक ततृीय स्थायी   

१३ ७१०१००००७ रािष्िय तिुसीराम मािर् -४, ईत्तरबेहडी  २ धनिसह बोहरा   माध्यिमक ततृीय राहत   

१३ ७१०१००००७ रािष्िय तिुसीराम मािर् -४, ईत्तरबेहडी  ३ हकय  र्हादरु िबष्ट   माध्यिमक ततृीय राहत   
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क्षिद्यालय क्षस. 

नं. 
क्षशिक/कमयचारीको नाम संकेत नं. तह श्रेणी प्रकार कैक्षफयत 

क्र.सं. कोड नाम, ठेगाना 

१३ ७१०१००००७ रािष्िय तिुसीराम मािर् -४, ईत्तरबेहडी  ४ खेमराज भट्ट   माध्यिमक ततृीय राहत   

१३ ७१०१००००७ रािष्िय तिुसीराम मािर् -४, ईत्तरबेहडी  ५ केशर्राज जोशी   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

१३ ७१०१००००७ रािष्िय तिुसीराम मािर् -४, ईत्तरबेहडी  ६ र्सन्द्ती पाण्डेय   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

१३ ७१०१००००७ रािष्िय तिुसीराम मािर् -४, ईत्तरबेहडी  ७ िसताराम जोशी  ११११५८ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

१३ ७१०१००००७ रािष्िय तिुसीराम मािर् -४, ईत्तरबेहडी  ८ यानमुाया कुर्र ३५५५८ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

१३ ७१०१००००७ रािष्िय तिुसीराम मािर् -४, ईत्तरबेहडी  ९ मोहनिाि चौधरी १५९१२ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

१३ ७१०१००००७ रािष्िय तिुसीराम मािर् -४, ईत्तरबेहडी  १० िनरु भट्ट १२०१६० प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

१३ ७१०१००००७ रािष्िय तिुसीराम मािर् -४, ईत्तरबेहडी  ११ चम्फा चौधरी ३५५६८ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

१३ ७१०१००००७ रािष्िय तिुसीराम मािर् -४, ईत्तरबेहडी  १२ माया जोशी    प्राथिमक ततृीय राहत   

१३ ७१०१००००७ रािष्िय तिुसीराम मािर् -४, ईत्तरबेहडी  १३ िगता दाहाि   प्राथिमक ततृीय राहत   

१३ ७१०१००००७ रािष्िय तिुसीराम मािर् -४, ईत्तरबेहडी  १४ िदपक राज भट्ट   िर्द्यािय    कमयचारी   

१३ ७१०१००००७ रािष्िय तिुसीराम मािर् -४, ईत्तरबेहडी  १५ राम र्हादरु चौधरी   िर्द्यािय   सहयोगी   

१३ ७१०१००००७ रािष्िय तिुसीराम मािर् -४, ईत्तरबेहडी  १६ िसता जोशी   बाििर्कास    िशक्षक   

१३ ७१०१००००७ रािष्िय तिुसीराम मािर् -४, ईत्तरबेहडी  १७ दिेर्सरा थापामगर   बाििर्कास    िशक्षक   

१४ ७१०१०००१४ रािष्िय अिर् -५, तारानगर  १ मदन बहादरु बम २९५५०।५८३ प्राथिमक प्रथम स्थायी   

१४ ७१०१०००१४ रािष्िय अिर् -५, तारानगर  २ दरे्ा भट्ट २९६८६।६९१ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी  

१४ ७१०१०००१४ रािष्िय अिर् -५, तारानगर  ३ पे्रमा जोशी २९६७७।७४५ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी  

१४ ७१०१०००१४ रािष्िय अिर् -५, तारानगर  ४ बसन्द्ती भण्डारी ११९५० प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

१४ ७१०१०००१४ रािष्िय अिर् -५, तारानगर  ५ तिुसा जोशी ईपे्रती ६८१२३५ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

१४ ७१०१०००१४ रािष्िय अिर् -५, तारानगर  ६ माया कुमारी कँुर्र १६०४५७ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

१४ ७१०१०००१४ रािष्िय अिर् -५, तारानगर  ७ मान बहादरु साईदँ १४४४१४ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

१४ ७१०१०००१४ रािष्िय अिर् -५, तारानगर  ८ पद्मा बम   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

१४ ७१०१०००१४ रािष्िय अिर् -५, तारानगर  ९ प्रकाश बहादरु चन्द्द   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

१४ ७१०१०००१४ रािष्िय अिर् -५, तारानगर  १० जना िबष्ट   प्राथिमक ततृीय राहत   

१४ ७१०१०००१४ रािष्िय अिर् -५, तारानगर  ११ धिनराम चौधरी   िर्द्यािय   सहयोगी   

१४ ७१०१०००१४ रािष्िय अिर् -५, तारानगर  १२ किर्ता जोशी   बाििर्कास    िशक्षक   

१४ ७१०१०००१४ रािष्िय अिर् -५, तारानगर  १३ शान्द्ता जोशी   बाििर्कास    िशक्षक   

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  १ हररश कुमार ओझा ४०२०० माध्यिमक िद्रतीय स्थायी   

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  २ राजेन्द्द्र पोखरिे ३००८३ माध्यिमक िद्रतीय स्थायी  

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  ३ केशर् दत्त भट्ट १०८२० माध्यिमक िद्रतीय स्थायी  

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  ४ गणेश दत्त जोशी ५७२३१ माध्यिमक िद्रतीय स्थायी   

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  ५ िशर्राज कापडी १२९३०१ माध्यिमक िद्रतीय स्थायी   
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क्षिद्यालय क्षस. 

नं. 
क्षशिक/कमयचारीको नाम संकेत नं. तह श्रेणी प्रकार कैक्षफयत 

क्र.सं. कोड नाम, ठेगाना 

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  ६ खगेन्द्द्र राज ओझा ३८५२० माध्यिमक ततृीय स्थायी   

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  ७ नरशे राज रगे्मी १५४७८१ माध्यिमक ततृीय स्थायी   

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  ८ गंगाराम ओझा १५४७३५ माध्यिमक ततृीय स्थायी   

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  ९ िोकराज योगी १५५९४२ माध्यिमक ततृीय स्थायी   

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  १० ज्ञानेन्द्द्र जोशी १६९२०८ माध्यिमक ततृीय स्थायी   

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  ११ रृदय पजुारा   माध्यिमक िद्रतीय ऄस्थायी   

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  १२ पे्रम बहादरु बिायर   माध्यिमक िद्रतीय ऄस्थायी   

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  १३ परमानन्द्द भट्ट ५७२३६ िनम्नमाध्यिमक िद्रतीय स्थायी   

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  १४ महेन्द्द्र िबक्रम शाही ४०३९५ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  १५ कृपाचायय  ऄर्स्थी १८८८४ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  १६ गंगा ऄर्स्थी ५७२४४ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  १७ नर्राज भट्ट १५४७६८ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  १८ नन्द्दराम बोहरा ४०३२१ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  १९ शकुन्द्तिा ििम्बु १६९३१८ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  २० शािर्त्री जोशी १११०८१ प्राथिमक प्रथम स्थायी   

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  २१ खेमा िसंह शाह ३२४८७ प्राथिमक प्रथम स्थायी   

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  २२ ऄिनता शे्रष्ठ ३२५०७ प्राथिमक प्रथम स्थायी   

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  २३ जानकी शमाय  ३२४२५ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  २४ प्रिमिा जोशी १५४७२० प्राथिमक ततृीय स्थायी   

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  २५ मधसुुदन भट्ट १७०४२० प्राथिमक ततृीय स्थायी   

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  
२६ 

तेजराज जोशी २९९९१ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी  ०७७ भाद्र ३ मा ऄ.ऄ. 

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  िर्ष्ण ुकुमारी िमश्र १५६१९८ प्राथिमक ततृीय स्थायी ०७७ चैत्र दिेख मात्र 

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  २७ शरु्ास िसंह कठायत ४२३२२ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी  

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  २८ ऄन्द्ज ुपन्द्त िर्ष्ट   प्राथिमक ततृीय राहत  

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  २९ िदि बहादरु खाती   िर्द्यािय    कमयचारी   

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  ३० नन्द्दिाि राना   िर्द्यािय    सहयोगी   

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  ३१ पद्मा ईपाध्याय   बाििर्कास    िशक्षक   

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् -५, हसनपरु  ३२ िदपा िबनादी जोशी   बाििर्कास    िशक्षक   

१६ ७१०१०००५२ बासदुरे्ी मािर् -६, रघनुगर  १ नरहरी सापकोटा ५७१०६ माध्यिमक िद्रतीय स्थायी   

१६ ७१०१०००५२ बासदुरे्ी मािर् -६, रघनुगर  २ पदमराज शमाय  ५७२१५ माध्यिमक िद्रतीय स्थायी   

१६ ७१०१०००५२ बासदुरे्ी मािर् -६, रघनुगर  ३ िसद्धराज जैशी १५४७७८ माध्यिमक ततृीय स्थायी   

१६ ७१०१०००५२ बासदुरे्ी मािर् -६, रघनुगर  ४ महेन्द्द्र जोशी १५६६२१ माध्यिमक ततृीय स्थायी   
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क्षिद्यालय क्षस. 

नं. 
क्षशिक/कमयचारीको नाम संकेत नं. तह श्रेणी प्रकार कैक्षफयत 

क्र.सं. कोड नाम, ठेगाना 

१६ ७१०१०००५२ बासदुरे्ी मािर् -६, रघनुगर  ५ िमना ढुङ्गाना १६९२६५ माध्यिमक ततृीय स्थायी   

१६ ७१०१०००५२ बासदुरे्ी मािर् -६, रघनुगर  ६ रामचन्द्द्र भट्ट   माध्यिमक िद्रतीय ऄनदुान   

१६ ७१०१०००५२ बासदुरे्ी मािर् -६, रघनुगर  ७ चेतराज भट्ट   माध्यिमक िद्रतीय ऄनदुान   

१६ ७१०१०००५२ बासदुरे्ी मािर् -६, रघनुगर  ८ िमन बहादरु मािी   माध्यिमक िद्रतीय ऄनदुान   

१६ ७१०१०००५२ बासदुरे्ी मािर् -६, रघनुगर  ९ परमेश्वरी दरे्ी पनेरु ११०९८३ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

१६ ७१०१०००५२ बासदुरे्ी मािर् -६, रघनुगर  १० शान्द्ती कुमारी ऐर १५४७१८ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

१६ ७१०१०००५२ बासदुरे्ी मािर् -६, रघनुगर  ११ भरत बहादरु साईदँ १५०१५१ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

१६ ७१०१०००५२ बासदुरे्ी मािर् -६, रघनुगर  १२ ऄन्द्ज ुभट्ट १५४७५५ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

१६ ७१०१०००५२ बासदुरे्ी मािर् -६, रघनुगर  १३ डम्बर मल्ि ११९८० प्राथिमक प्रथम स्थायी   

१६ ७१०१०००५२ बासदुरे्ी मािर् -६, रघनुगर  १४ मध ुबम भण्डारी १२१३२ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

१६ ७१०१०००५२ बासदुरे्ी मािर् -६, रघनुगर  १५ ईषा िसंह २९९५७ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

१६ ७१०१०००५२ बासदुरे्ी मािर् -६, रघनुगर  १६ बसन्द्ती थापा १३०८९ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

१६ ७१०१०००५२ बासदुरे्ी मािर् -६, रघनुगर  १७ टेक बहादरु चन्द्द ३५७७७ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

१६ ७१०१०००५२ बासदुरे्ी मािर् -६, रघनुगर  १८ राम भरोसे राना १३७५० प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

१६ ७१०१०००५२ बासदुरे्ी मािर् -६, रघनुगर  १९ गगन िसंह ऐर १२०१० प्राथिमक िद्रतीय स्थायी भाद्र १५ दिेख ऄ.ऄ.  

१६ ७१०१०००५२ बासदुरे्ी मािर् -६, रघनुगर  २० पार्यती धामी   प्राथिमक ततृीय राहत   

१६ ७१०१०००५२ बासदुरे्ी मािर् -६, रघनुगर  २१ मािा शाह   प्राथिमक ततृीय राहत   

१६ ७१०१०००५२ बासदुरे्ी मािर् -६, रघनुगर  २२ नारायण धामी   िर्द्यािय    कमयचारी   

१६ ७१०१०००५२ बासदुरे्ी मािर् -६, रघनुगर  २३ राजेश चौधरी   िर्द्यािय   सहयोगी   

१६ ७१०१०००५२ बासदुरे्ी मािर् -६, रघनुगर  २४ िर्मिा के्षत्री   बाििर्कास    िशक्षक   

१६ ७१०१०००५२ बासदुरे्ी मािर् -६, रघनुगर  २५ इन्द्द्रा कैनी   बाििर्कास    िशक्षक   

१७ ७१०१०००६२ भैरब बाबा अिर् -६, मिटयारी  १ गोपाि बहादरु ऐर ३२८७३ प्राथिमक प्रथम स्थायी   

१७ ७१०१०००६२ भैरब बाबा अिर् -६, मिटयारी  २ खेमराज बडु १११११५ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

१७ ७१०१०००६२ भैरब बाबा अिर् -६, मिटयारी  ३ हषाय जोशी ११७६८४ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

१७ ७१०१०००६२ भैरब बाबा अिर् -६, मिटयारी  ४ पिर्त्रा पाण्डेय ११८५४० प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

१७ ७१०१०००६२ भैरब बाबा अिर् -६, मिटयारी  ५ दगुाय जोशी ११८०७३ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

१७ ७१०१०००६२ भैरब बाबा अिर् -६, मिटयारी  ६ डबि बहादरु बम   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

१७ ७१०१०००६२ भैरब बाबा अिर् -६, मिटयारी  ७ कल्पना जोशी   प्राथिमक ततृीय राहत   

१७ ७१०१०००६२ भैरब बाबा अिर् -६, मिटयारी  ८ कृष्णिाि राना   िर्द्यािय   सहयोगी   

१७ ७१०१०००६२ भैरब बाबा अिर् -६, मिटयारी  ९ परुन राना   बाििर्कास    िशक्षक   

१७ ७१०१०००६२ भैरब बाबा अिर् -६, मिटयारी  १० नेमा ईपाध्याय   बाििर्कास    िशक्षक   

१८ ७१०१००००५ िशर् अिर् -७, दरे्ररया  १ नन्द्दिाि राना   प्राथिमक ततृीय राहत   
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क्षिद्यालय क्षस. 

नं. 
क्षशिक/कमयचारीको नाम संकेत नं. तह श्रेणी प्रकार कैक्षफयत 

क्र.सं. कोड नाम, ठेगाना 

१८ ७१०१००००५ िशर् अिर् -७, दरे्ररया  २ कृष्णराज ओझा   प्राथिमक ततृीय राहत   

१८ ७१०१००००५ िशर् अिर् -७, दरे्ररया  ३ मायादरे्ी ओझा   प्राथिमक ततृीय राहत   

१८ ७१०१००००५ िशर् अिर् -७, दरे्ररया  ४ िगता सोडारी   प्राथिमक ततृीय राहत   

१८ ७१०१००००५ िशर् अिर् -७, दरे्ररया  ५ नेत्रा नाथ जोशी   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

१८ ७१०१००००५ िशर् अिर् -७, दरे्ररया  ६ नन्द्दा चौधरी   िर्द्यािय   सहयोगी   

१८ ७१०१००००५ िशर् अिर् -७, दरे्ररया  ७ शान्द्ती िसंह   बाििर्कास    िशक्षक   

१८ ७१०१००००५ िशर् अिर् -७, दरे्ररया  ८ रामपती राना   बाििर्कास    िशक्षक   

१८ ७१०१००००५ िशर् अिर् -७, दरे्ररया  ८ िचत्रा ढुङ्गाना   बाििर्कास    िशक्षक   

१८ ७१०१००००५ िशर् अिर् -७, दरे्ररया  १० पार्यती भट्ट   बाििर्कास    िशक्षक   

१९ ७१०१०००११ रािष्िय मािर् -७, बेिी  १ िडल्िी राज जोशी ३२३५४ प्राथिमक प्रथम स्थायी   

१९ ७१०१०००११ रािष्िय मािर् -७, बेिी  २ बब्िु चौधरी १५०८५३ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

१९ ७१०१०००११ रािष्िय मािर् -७, बेिी  ३ कृष्णा कुमारी बोहरा   प्राथिमक ततृीय स्थायी   

१९ ७१०१०००११ रािष्िय मािर् -७, बेिी  ४ नरशे राना   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

१९ ७१०१०००११ रािष्िय मािर् -७, बेिी  ५ महेन्द्द्र बोहरा   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

१९ ७१०१०००११ रािष्िय मािर् -७, बेिी  ६ मायाराम चौधरी   िर्द्यािय    कमयचारी   

१९ ७१०१०००११ रािष्िय मािर् -७, बेिी  ७ चेत दरे्ी चौधरी   िर्द्यािय   सहयोगी   

१९ ७१०१०००११ रािष्िय मािर् -७, बेिी  ८ िगता ऄिधकारी   बाििर्कास    िशक्षक   

१९ ७१०१०००११ रािष्िय मािर् -७, बेिी  ९ बसन्द्ती चौधरी   बाििर्कास    िशक्षक   

२० ७१०१०००१७ सरस्र्ती मािर् -७, मनेहरा  १ चन्द्द्राकिा दर्ाडी   माध्यिमक ततृीय स्थायी   

२० ७१०१०००१७ सरस्र्ती मािर् -७, मनेहरा  २ भजन कुमारी शाह   िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

२० ७१०१०००१७ सरस्र्ती मािर् -७, मनेहरा  ३ ज्ञानेन्द्द्र बहादरु शाह ३२७८८ प्राथिमक प्रथम स्थायी   

२० ७१०१०००१७ सरस्र्ती मािर् -७, मनेहरा  ४ िदघयराज ओझा २९९६९ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी  

२० ७१०१०००१७ सरस्र्ती मािर् -७, मनेहरा  ५ िबना चौधरी ३२८०७ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी  

२० ७१०१०००१७ सरस्र्ती मािर् -७, मनेहरा  ६ सािर्त्री जोशी ३२८३४ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

२० ७१०१०००१७ सरस्र्ती मािर् -७, मनेहरा  ७ ररता ज्ञार्ािी ६१७२४ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

२० ७१०१०००१७ सरस्र्ती मािर् -७, मनेहरा  ८ ऄिम्र्का दहाि   प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

२० ७१०१०००१७ सरस्र्ती मािर् -७, मनेहरा  ९ मन्द्त ुठाकुर   प्राथिमक ततृीय स्थायी   

२० ७१०१०००१७ सरस्र्ती मािर् -७, मनेहरा  १० यमनुा ईपे्रती   प्राथिमक ततृीय स्थायी   

२० ७१०१०००१७ सरस्र्ती मािर् -७, मनेहरा  ११ रामराज राना   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

२० ७१०१०००१७ सरस्र्ती मािर् -७, मनेहरा  १२ यरु्राज राना   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

२० ७१०१०००१७ सरस्र्ती मािर् -७, मनेहरा  १३ आतओररया राना   प्राथिमक ततृीय राहत   

२० ७१०१०००१७ सरस्र्ती मािर् -७, मनेहरा  १४ र्षाय राना   िर्द्यािय    कमयचारी   
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क्षिद्यालय क्षस. 

नं. 
क्षशिक/कमयचारीको नाम संकेत नं. तह श्रेणी प्रकार कैक्षफयत 

क्र.सं. कोड नाम, ठेगाना 

२० ७१०१०००१७ सरस्र्ती मािर् -७, मनेहरा  १५ िसताराम राना   िर्द्यािय   सहयोगी   

२० ७१०१०००१७ सरस्र्ती मािर् -७, मनेहरा  १६ जानकी चौधरी   बाििर्कास    िशक्षक   

२० ७१०१०००१७ सरस्र्ती मािर् -७, मनेहरा  १७ रुद्र राना   बाििर्कास    िशक्षक   

२० ७१०१०००१७ सरस्र्ती मािर् -७, मनेहरा  १८ झरना जोशी   बाििर्कास    िशक्षक   

२० ७१०१०००१७ सरस्र्ती मािर् -७, मनेहरा  १९ सिर्ता चौधरी   बाििर्कास    िशक्षक   

२१ ७१०१०००६१ जन जागिृत अिर् -७, पटेिा  १ शान्द्ती चौधरी   प्राथिमक ततृीय राहत   

२१ ७१०१०००६१ जन जागिृत अिर् -७, पटेिा  २ पिनता चौधरी   प्राथिमक ततृीय राहत   

२१ ७१०१०००६१ जन जागिृत अिर् -७, पटेिा  ३ ऄिनसा चौधरी   प्राथिमक ततृीय राहत   

२१ ७१०१०००६१ जन जागिृत अिर् -७, पटेिा  
 

प्रधानाध्यापक भत्ता           

२१ ७१०१०००६१ जन जागिृत अिर् -७, पटेिा  ४ ऄिनता चौधरी   िर्द्यािय   सहयोगी   

२२ ७१०१०००८६ नर्ज्योित अिर् -७, ितल्कीचौक  १ केशर बहादरु बम ६१७०८ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

२२ ७१०१०००८६ नर्ज्योित अिर् -७, ितल्कीचौक  २ िगता काकी   प्राथिमक ततृीय स्थायी   

२२ ७१०१०००८६ नर्ज्योित अिर् -७, ितल्कीचौक  ३ ऄनािमका चौधरी   प्राथिमक ततृीय राहत   

२२ ७१०१०००८६ नर्ज्योित अिर् -७, ितल्कीचौक  ४ टंकेश्वरी जोशी   प्राथिमक ततृीय राहत   

२२ ७१०१०००८६ नर्ज्योित अिर् -७, ितल्कीचौक  ५ िक्ष्मी कोिी   िर्द्यािय   सहयोगी   

२२ ७१०१०००८६ नर्ज्योित अिर् -७, ितल्कीचौक  ६ िमरा महत   बाििर्कास    िशक्षक   

२२ ७१०१०००८६ नर्ज्योित अिर् -७, ितल्कीचौक  ७ िहरा िर्.क.   बाििर्कास    िशक्षक   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  १ िक्ष्मण दत्त भट्ट ४०२३५ माध्यिमक ततृीय स्थायी   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  २ खगेन्द्द्र प्रसाद जोशी ११६३६१ माध्यिमक ततृीय स्थायी   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  ३ नन्द्दा महरा   माध्यिमक ततृीय स्थायी   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  ४ हेमराज िबष्ट १५९५४२ माध्यिमक ततृीय स्थायी   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  ५ पे्रम प्रसाद भट्ट   माध्यिमक ततृीय स्थायी   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  ६ राधा िबष्ट   माध्यिमक ततृीय स्थायी   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  ७ दिेर्कान्द्त िमश्रा १३०२७ माध्यिमक िद्रतीय स्थायी   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  
 

रामचन्द्द्र ओझा   माध्यिमक ततृीय स्थायी   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  ८ िनजयन शे्रष्ठ   माध्यिमक िितीय ऄनदुान   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  ९ किार्ती जोशी   माध्यिमक िद्रतीय ऄनदुान   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  १० योगेश बढुा   माध्यिमक िद्रतीय ऄनदुान   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  ११ िोक राज भट्ट   माध्यिमक िद्रतीय प्रिशक्षक  

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  १२ भरु्न चन्द्द्र जोशी   माध्यिमक िद्रतीय प्रिशक्षक  

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  १३ जय प्रसाद भट्ट   माध्यिमक िद्रतीय ऄनदुान   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  १४ िनिखि बम   माध्यिमक ततृीय प्रिशक्षक  
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क्षिद्यालय क्षस. 

नं. 
क्षशिक/कमयचारीको नाम संकेत नं. तह श्रेणी प्रकार कैक्षफयत 

क्र.सं. कोड नाम, ठेगाना 

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  १५ झनक राज जोशी   माध्यिमक ततृीय प्रिशक्षक  

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  १५ नरने्द्द्र बहादरु ओड ५७२४२ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  १६ दशरथ भण्डारी   िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  १७ िक्ष्मीकान्द्त जोशी   िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  १८ सान ुकुमारी चौधरी   िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  १९ गंगा प्रसाद चौधरी १५३७८ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  २० गणेश बहादरु नेपािी   प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  २१ िनिम शे्रष्ठ १०५४३ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी ०७८ बैशाख १० देिख ऄ.ऄ. 

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  २२ जानकुा जोशी ३२८१५ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  २३ िमना ईपाध्याय   प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  २४ िडिेश्वरी िर्नाडी   प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  २५ शारदा कुमारी थापा १४४९८० प्राथिमक ततृीय स्थायी   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  २६ निर्न काकी   िनम्नमाध्यिमक ततृीय स.प्रिशक्षक  

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  २७ रोशन पन्द्त   िनम्नमाध्यिमक ततृीय स.प्रिशक्षक  

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  २८ धमयराज जोशी   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  २९ रामपरुन राना   प्राथिमक ततृीय राहत   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  ३० ररि   प्राथिमक ततृीय राहत  दृिष्टिर्िहन राहतकोटा 

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  ३१ हररचन्द्द्र राना   प्राथिमक ततृीय ल्यार् व्याय OJT बाट त.भ. पाईने 

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  ३२ मिनषा चौधरी   िर्द्यािय    कमयचारी   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  ३३ सघनुकिी राना   िर्द्यािय    सहयोगी   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  ३४ पारु जैशी   बाििर्कास    िशक्षक   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  ३५ दगुाय  कुमारी चौधरी   बाििर्कास    िशक्षक   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् -८, धनगढीगाईँ  ३६ िबन ुराना   बाििर्कास    िशक्षक   

२४ ७१०१००००४ सरस्र्ती अिर् -९, बंगराकटान  १ पशपुती ठाकुर १६०६२६ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

२४ ७१०१००००४ सरस्र्ती अिर् -९, बंगराकटान  २ बाबरुाम चौधरी २९७१५ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

२४ ७१०१००००४ सरस्र्ती अिर् -९, बंगराकटान  ३ िनरञ्जना ओझा ५२५२७ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

२४ ७१०१००००४ सरस्र्ती अिर् -९, बंगराकटान  ४ पूणयमाया शे्रष्ठ १३५६८१ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

२४ ७१०१००००४ सरस्र्ती अिर् -९, बंगराकटान  ५ ऄञ्ज ुकुमारी पोखरिे १६९२१३ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

२४ ७१०१००००४ सरस्र्ती अिर् -९, बंगराकटान  ६ िटका चौधरी   िर्द्यािय   सहयोगी   

२४ ७१०१००००४ सरस्र्ती अिर् -९, बंगराकटान  ७ सिुचता यादर्   बाििर्कास    िशक्षक   

२४ ७१०१००००४ सरस्र्ती अिर् -९, बंगराकटान  ८ धमाय पाठक   बाििर्कास    िशक्षक   

२४ ७१०१००००४ सरस्र्ती अिर् -९, बंगराकटान  ९ दगुाय  िब.क.   बाििर्कास    िशक्षक समदुायबाट समायोजन 



 

130 
 

क्षिद्यालय क्षस. 

नं. 
क्षशिक/कमयचारीको नाम संकेत नं. तह श्रेणी प्रकार कैक्षफयत 

क्र.सं. कोड नाम, ठेगाना 

२५ ७१०१०००२३ भर्ानी मािर् -९,  गौरीपरु  १ बिराम भट्ट   माध्यिमक ततृीय राहत   

२५ ७१०१०००२३ भर्ानी मािर् -९,  गौरीपरु  २ जनकराज भट्ट   माध्यिमक ततृीय राहत ०७७ पौष दिेख 

२५ ७१०१०००२३ भर्ानी मािर् -९,  गौरीपरु  ३ िोकराज जोशी ५७१८० प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

२५ ७१०१०००२३ भर्ानी मािर् -९,  गौरीपरु  ४ सरस्र्ती पोखरिे ११११३५ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

२५ ७१०१०००२३ भर्ानी मािर् -९,  गौरीपरु  ५ हररकिा गौतम १११०७९ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

२५ ७१०१०००२३ भर्ानी मािर् -९,  गौरीपरु  ६ िबर बहादरु साईदँ १६५७५ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

२५ ७१०१०००२३ भर्ानी मािर् -९,  गौरीपरु  ७ पार्यती ओझा १५३४४९ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

२५ ७१०१०००२३ भर्ानी मािर् -९,  गौरीपरु  ८ शारदा दईेर्ा १५४७२६ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

२५ ७१०१०००२३ भर्ानी मािर् -९,  गौरीपरु  ९ िचत्रा भट्ट   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

२५ ७१०१०००२३ भर्ानी मािर् -९,  गौरीपरु  १० हेमराज जोशी   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

२५ ७१०१०००२३ भर्ानी मािर् -९,  गौरीपरु  ११ महेश चौधरी   प्राथिमक ततृीय राहत   

२५ ७१०१०००२३ भर्ानी मािर् -९,  गौरीपरु  १२ चन्द्द्रा पाकी   प्राथिमक ततृीय राहत   

२५ ७१०१०००२३ भर्ानी मािर् -९,  गौरीपरु  १३ भगर्ती पाकी   िर्द्यािय    कमयचारी   

२५ ७१०१०००२३ भर्ानी मािर् -९,  गौरीपरु  १४ गणेश बोगटी   िर्द्यािय   सहयोगी   

२५ ७१०१०००२३ भर्ानी मािर् -९,  गौरीपरु  १५ िगता जोशी   बाििर्कास    िशक्षक   

२५ ७१०१०००२३ भर्ानी मािर् -९,  गौरीपरु  १६ ररता पाकी   बाििर्कास    िशक्षक   

२६ ७१०१००००२ िर्िप अिर् -१०, घइुयंाघाट  १ जयप्रकाश िमश्र ४२५६३ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

२६ ७१०१००००२ िर्िप अिर् -१०, घइुयंाघाट  २ िनमयिा धानकु   प्राथिमक ततृीय राहत   

२६ ७१०१००००२ िर्िप अिर् -१०, घइुयंाघाट  ३ िबशाि राना   प्राथिमक ततृीय राहत   

२६ ७१०१००००२ िर्िप अिर् -१०, घइुयंाघाट  ४ शिुशिा रार्त   प्राथिमक ततृीय राहत   

२६ ७१०१००००२ िर्िप अिर् -१०, घइुयंाघाट  ५ दोररका राना   िर्द्यािय   सहयोगी   

२६ ७१०१००००२ िर्िप अिर् -१०, घइुयंाघाट  ६ शभुास ठकुराठी   बाििर्कास    िशक्षक   

२६ ७१०१००००२ िर्िप अिर् -१०, घइुयंाघाट  ७ िज्जा राना   बाििर्कास    िशक्षक   

२७ ७१०१०००४३ जनकल्याण मािर् -१०, जगुेडा  १ तकय राज जोशी ५७११५ माध्यिमक िद्रतीय स्थायी   

२७ ७१०१०००४३ जनकल्याण मािर् -१०, जगुेडा  २ यज्ञ राज पाण्डे ४१७१७ माध्यिमक िद्रतीय स्थायी ०७७ पौष ६ दिेख ऄ.ऄ. 

२७ ७१०१०००४३ जनकल्याण मािर् -१०, जगुेडा  
 

हेमा कुमारी ईपे्रती   माध्यिमक ततृीय स्थायी ०७७ माघ दिेख 

२७ ७१०१०००४३ जनकल्याण मािर् -१०, जगुेडा  ३ ऄंग बहादरु भण्डारी   माध्यिमक ततृीय राहत   

२७ ७१०१०००४३ जनकल्याण मािर् -१०, जगुेडा  ४ ईद्धबदरे् भट्ट   माध्यिमक ततृीय राहत   

२७ ७१०१०००४३ जनकल्याण मािर् -१०, जगुेडा  ५ ईमाकान्द्त जैशी   माध्यिमक िद्रतीय ऄनदुान   

२७ ७१०१०००४३ जनकल्याण मािर् -१०, जगुेडा  ६ िािबाब ुप्रसाद यादर्   माध्यिमक ततृीय राहत ०७७ माघ १६ सम्म 

२७ ७१०१०००४३ जनकल्याण मािर् -१०, जगुेडा  
 

जंग बहादरु बम   माध्यिमक ततृीय राहत ०७७ चैत्र दिेख 

२७ ७१०१०००४३ जनकल्याण मािर् -१०, जगुेडा  ७ सिर्ता दरे्ी ईपाध्याय   िनम्नमाध्यिमक िद्रतीय स्थायी   
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क्षिद्यालय क्षस. 

नं. 
क्षशिक/कमयचारीको नाम संकेत नं. तह श्रेणी प्रकार कैक्षफयत 

क्र.सं. कोड नाम, ठेगाना 

२७ ७१०१०००४३ जनकल्याण मािर् -१०, जगुेडा  ८ ज्ञान ुखितर्डा   िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

२७ ७१०१०००४३ जनकल्याण मािर् -१०, जगुेडा  ९ पािथयर्राज पाठक   िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

२७ ७१०१०००४३ जनकल्याण मािर् -१०, जगुेडा  १० कुि बहादरु बस्नेत   प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

२७ ७१०१०००४३ जनकल्याण मािर् -१०, जगुेडा  ११ मेघनाथ खनाि   प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

२७ ७१०१०००४३ जनकल्याण मािर् -१०, जगुेडा  १२ दामोदर बस्नेत   प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

२७ ७१०१०००४३ जनकल्याण मािर् -१०, जगुेडा  १३ नन्द्दराज जोशी   प्राथिमक िद्रतीय स्थायी 
 

२७ ७१०१०००४३ जनकल्याण मािर् -१०, जगुेडा  १४ गणेश राज जैशी   प्राथिमक ततृीय स्थायी   

२७ ७१०१०००४३ जनकल्याण मािर् -१०, जगुेडा  १५ बहादरु राना   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

२७ ७१०१०००४३ जनकल्याण मािर् -१०, जगुेडा  १६ गोकणय राना   िर्द्यािय    कमयचारी   

२७ ७१०१०००४३ जनकल्याण मािर् -१०, जगुेडा  १७ भािग राना   िर्द्यािय   सहयोगी   

२७ ७१०१०००४३ जनकल्याण मािर् -१०, जगुेडा  १८ प्रिमिा कुमारी चौधरी   बाििर्कास    िशक्षक   

२७ ७१०१०००४३ जनकल्याण मािर् -१०, जगुेडा  १९ पे्रमर्ती कुमारी राना   बाििर्कास    िशक्षक   

२८ ७१००३०००१ बेिा अिर् -११, बेिा  १ महार्ीर राना   प्राथिमक ततृीय राहत   

२८ ७१००३०००१ बेिा अिर् -११, बेिा  २ बसन्द्ती ओझा   प्राथिमक ततृीय राहत   

२८ ७१००३०००१ बेिा अिर् -११, बेिा  ३ शारदा िसंह राना   प्राथिमक ततृीय राहत   

२८ ७१००३०००१ बेिा अिर् -११, बेिा  ४ भगर्ती भाट के्षत्री   िर्द्यािय   सहयोगी   

२८ ७१००३०००१ बेिा अिर् -११, बेिा  ५ िक्ष्मी राना   बाििर्कास    िशक्षक   

२८ ७१००३०००१ बेिा अिर् -११, बेिा  ६ पारामती राना   बाििर्कास    िशक्षक   

२८ ७१००३०००१ बेिा अिर् -११, बेिा  ७ सािर्त्री ओझा   बाििर्कास    िशक्षक   

२९ ७१००३०००४ ठेकराज मािर् -११, घोडसरु्ा  १ कृपाराम ईपाध्याय   माध्यिमक प्रथम स्थायी २ प्रािर्िधक गे्रड थप 

२९ ७१००३०००४ ठेकराज मािर् -११, घोडसरु्ा  २ िेखराज ओझा   माध्यिमक ततृीय राहत   

२९ ७१००३०००४ ठेकराज मािर् -११, घोडसरु्ा  ३ बसन्द्ती जोशी   माध्यिमक ततृीय राहत   

२९ ७१००३०००४ ठेकराज मािर् -११, घोडसरु्ा  ४ रामचन्द्द्र ओझा २९५६९ प्राथिमक प्रथम स्थायी  

२९ ७१००३०००४ ठेकराज मािर् -११, घोडसरु्ा  ५ िदपा ओझा   प्राथिमक ततृीय स्थायी २०७८ बैशाख दिेख  

२९ ७१००३०००४ ठेकराज मािर् -११, घोडसरु्ा  ६ शमायनन्द्द ओझा १११०९४ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी  

२९ ७१००३०००४ ठेकराज मािर् -११, घोडसरु्ा  ७ नन्द्दराज जोशी ४२७२६ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी  

२९ ७१००३०००४ ठेकराज मािर् -११, घोडसरु्ा  ८ िता शाही १६३८४ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी  

२९ ७१००३०००४ ठेकराज मािर् -११, घोडसरु्ा  ९ सन्द्तराम चौधरी १५६१८७ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

२९ ७१००३०००४ ठेकराज मािर् -११, घोडसरु्ा  १० राज प्रसाद शमाय    प्राथिमक ततृीय स्थायी   

२९ ७१००३०००४ ठेकराज मािर् -११, घोडसरु्ा  ११ ज्ञानरुाज जोशी   प्राथिमक ततृीय राहत   

२९ ७१००३०००४ ठेकराज मािर् -११, घोडसरु्ा  १२ चन्द्द्रकिा कापडी   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

२९ ७१००३०००४ ठेकराज मािर् -११, घोडसरु्ा  १३ श्रीकृष्ण राना   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत ०७७ ऄसोज १८ दिेख 
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क्षिद्यालय क्षस. 

नं. 
क्षशिक/कमयचारीको नाम संकेत नं. तह श्रेणी प्रकार कैक्षफयत 

क्र.सं. कोड नाम, ठेगाना 

२९ ७१००३०००४ ठेकराज मािर् -११, घोडसरु्ा  १४ पदमा पन्द्त   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

२९ ७१००३०००४ ठेकराज मािर् -११, घोडसरु्ा  १५ ररि   िर्द्यािय    कमयचारी ०७७ ऄसोज १८ देिख ररि 

२९ ७१००३०००४ ठेकराज मािर् -११, घोडसरु्ा  १६ िभम बहादरु मगर   िर्द्यािय   सहयोगी   

२९ ७१००३०००४ ठेकराज मािर् -११, घोडसरु्ा  १७ रमा जोशी   बाििर्कास    िशक्षक   

२९ ७१००३०००४ ठेकराज मािर् -११, घोडसरु्ा  १८ संिगता ओझा   बाििर्कास    िशक्षक   

३० ७१००३०००८ जोकैया अिर् -११, जोकैया  
 

स्थायी दरबन्द्दी नभएको           

३० ७१००३०००८ जोकैया अिर् -११, जोकैया  १ चम्पी दरे्ी चौधरी   िर्द्यािय   सहयोगी   

३० ७१००३०००८ जोकैया अिर् -११, जोकैया  २ िहरा दरे्ी चौधरी   बाििर्कास    िशक्षक   

३० ७१००३०००८ जोकैया अिर् -११, जोकैया  ३ िगता िर्.क.  बाििर्कास    िशक्षक समदुायबाट समायोजन 

३१ ७१००३०००९ दिक्षणकािी बिहरा अिर् -११, बेिादेर्ीपुर  
 

स्थायी दरबन्द्दी नभएको           

३१ ७१००३०००९ दिक्षणकािी बिहरा अिर् -११, बेिादेर्ीपुर  १ रामिाि चौधरी   िर्द्यािय   सहयोगी   

३१ ७१००३०००९ दिक्षणकािी बिहरा अिर् -११, बेिादेर्ीपुर  २ दगुाय  दरे्ी ओझा   बाििर्कास    िशक्षक   

३१ ७१००३०००९ दिक्षणकािी बिहरा अिर् -११, बेिादेर्ीपुर  ३ ईित्तमा पाण्डे   बाििर्कास    िशक्षक   

३१ ७१००३०००९ दिक्षणकािी बिहरा अिर् -११, बेिादेर्ीपुर  ४ हिसना राना   बाििर्कास    िशक्षक   

३२ ७१०१००००६ दगुाय अिर् -१२, दगुायर्स्ती  १ केशर् राज जोशी ३९७८१ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी  

३२ ७१०१००००६ दगुाय अिर् -१२, दगुायर्स्ती  २ रामएकर्ाि यादर् ८९४ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

३२ ७१०१००००६ दगुाय अिर् -१२, दगुायर्स्ती  ३ िर्मिा भट्ट   प्राथिमक ततृीय स्थायी   

३२ ७१०१००००६ दगुाय अिर् -१२, दगुायर्स्ती  ४ खगेन्द्द्रबहादूर थापा   प्राथिमक ततृीय स्थायी   

३२ ७१०१००००६ दगुाय अिर् -१२, दगुायर्स्ती  ५ िडल्िीिसंह थापा   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

३२ ७१०१००००६ दगुाय अिर् -१२, दगुायर्स्ती  ६ मोहन बहादरु भण्डारी   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

३२ ७१०१००००६ दगुाय अिर् -१२, दगुायर्स्ती  ७ िबमिा झुकाि   िर्द्यािय   सहयोगी   

३२ ७१०१००००६ दगुाय अिर् -१२, दगुायर्स्ती  ८ सकुुमाया पािखन   बाििर्कास    िशक्षक   

३२ ७१०१००००६ दगुाय अिर् -१२, दगुायर्स्ती  ९ दरे्ा कुमारी रोकाया   बाििर्कास    िशक्षक   

३३ ७१०१००००९ नर्दगुाय  अिर् -१२, जनकर्स्ती  १ हररशचन्द्द्र चौधरी १३३५८ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

३३ ७१०१००००९ नर्दगुाय  अिर् -१२, जनकर्स्ती  २ शान्द्ती चन्द्द पाि १४०७४५ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

३३ ७१०१००००९ नर्दगुाय  अिर् -१२, जनकर्स्ती  ३ िर्ष्णरुाज ऄिधकारी १५४७२८ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

३३ ७१०१००००९ नर्दगुाय  अिर् -१२, जनकर्स्ती  ४ सत्यदेर्ी ताम्राकार   प्राथिमक ततृीय राहत   

३३ ७१०१००००९ नर्दगुाय  अिर् -१२, जनकर्स्ती  ५ जसमती राना   िर्द्यािय   सहयोगी   

३३ ७१०१००००९ नर्दगुाय  अिर् -१२, जनकर्स्ती  ६ िहरी राइ   बाििर्कास    िशक्षक   

३३ ७१०१००००९ नर्दगुाय  अिर् -१२, जनकर्स्ती  ७ िहरा थापा िबष्ट   बाििर्कास    िशक्षक   

३३ ७१०१००००९ नर्दगुाय  अिर् -१२, जनकर्स्ती  ८ चन्द्द्रा राना   बाििर्कास    िशक्षक   

३३ ७१०१००००९ नर्दगुाय  अिर् -१२, जनकर्स्ती  ९ रञ्जना राना   बाििर्कास    िशक्षक   
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क्षिद्यालय क्षस. 

नं. 
क्षशिक/कमयचारीको नाम संकेत नं. तह श्रेणी प्रकार कैक्षफयत 

क्र.सं. कोड नाम, ठेगाना 

३४ ७१०१०००१२ िसद्धनाथ मािर् -१२, जगुेडा  १ हररप्रसाद िम्साि १११०७३ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

३४ ७१०१०००१२ िसद्धनाथ मािर् -१२, जगुेडा  २ हररना िसंह ११२२२३ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

३४ ७१०१०००१२ िसद्धनाथ मािर् -१२, जगुेडा  ३ महेन्द्द्र बहादरु चौधरी १३९४४५ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

३४ ७१०१०००१२ िसद्धनाथ मािर् -१२, जगुेडा  ४ पे्रम बहादरु शाही   प्राथिमक ततृीय राहत   

३४ ७१०१०००१२ िसद्धनाथ मािर् -१२, जगुेडा  ५ खेमा िर्.क.   प्राथिमक ततृीय राहत   

३४ ७१०१०००१२ िसद्धनाथ मािर् -१२, जगुेडा  ६ तेजराज भट्ट   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

३४ ७१०१०००१२ िसद्धनाथ मािर् -१२, जगुेडा  ७ इश्वरी िमश्र   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

३४ ७१०१०००१२ िसद्धनाथ मािर् -१२, जगुेडा  ८ सररता शाही   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

३४ ७१०१०००१२ िसद्धनाथ मािर् -१२, जगुेडा  ९ िमना िगरी   िर्द्यािय    कमयचारी   

३४ ७१०१०००१२ िसद्धनाथ मािर् -१२, जगुेडा  १० गंगा दरे्ी िसंह   िर्द्यािय   सहयोगी   

३४ ७१०१०००१२ िसद्धनाथ मािर् -१२, जगुेडा  ११ प्रिमता िसंह   बाििर्कास    िशक्षक   

३४ ७१०१०००१२ िसद्धनाथ मािर् -१२, जगुेडा  १२ बागेश्वरी चटौत िबनाडी   बाििर्कास    िशक्षक   

३४ ७१०१०००१२ िसद्धनाथ मािर् -१२, जगुेडा  १३ सिफरा नेपािी   बाििर्कास    िशक्षक   

३५ ७१०१०००३४ शारदा मािर् -१२, िस गाईँ  १ िसिराज भट्ट   माध्यिमक ततृीय राहत   

३५ ७१०१०००३४ शारदा मािर् -१२, िस गाईँ  २ कणय बहादरु बम १५३४५४ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

३५ ७१०१०००३४ शारदा मािर् -१२, िस गाईँ  ३ कुबेरनाथ शमाय  १६०६८८ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

३५ ७१०१०००३४ शारदा मािर् -१२, िस गाईँ  ४ गणेश प्रसाद खनाि १६०६९० प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

३५ ७१०१०००३४ शारदा मािर् -१२, िस गाईँ  ५ महेश्वरी पाण्डेय ५७२०३।६०६ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

३५ ७१०१०००३४ शारदा मािर् -१२, िस गाईँ  ६ िजर्न रगे्मी १५४७३० प्राथिमक ततृीय स्थायी   

३५ ७१०१०००३४ शारदा मािर् -१२, िस गाईँ  ७ िदघयराज जोशी १६०६८९ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

३५ ७१०१०००३४ शारदा मािर् -१२, िस गाईँ  ८ रामचन्द्द्र यादर्   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

३५ ७१०१०००३४ शारदा मािर् -१२, िस गाईँ  ९ पररमि थापा   िर्द्यािय    कमयचारी   

३५ ७१०१०००३४ शारदा मािर् -१२, िस गाईँ  १० मोहन बहादरु थापा   िर्द्यािय   सहयोगी   

३५ ७१०१०००३४ शारदा मािर् -१२, िस गाईँ  ११ बसनु्द्धरा जोशी   बाििर्कास    िशक्षक   

३६ ७१०१०००६९ मिुिनाथ अिर् -१२, मनेहरा  १ महेन्द्द्रा चन्द्द १११०४० प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

३६ ७१०१०००६९ मिुिनाथ अिर् -१२, मनेहरा  २ शाििभान ऐर   प्राथिमक ततृीय राहत   

३६ ७१०१०००६९ मिुिनाथ अिर् -१२, मनेहरा  ३ रमेश प्रसाद टमोटा   प्राथिमक ततृीय राहत   

३६ ७१०१०००६९ मिुिनाथ अिर् -१२, मनेहरा  ४ प्रिमिा चौधरी   प्राथिमक ततृीय राहत   

३६ ७१०१०००६९ मिुिनाथ अिर् -१२, मनेहरा  ५ चन्द्द्रकिा शाह   प्राथिमक ततृीय राहत   

३६ ७१०१०००६९ मिुिनाथ अिर् -१२, मनेहरा  ६ ऄिनता थारु   िर्द्यािय   सहयोगी   

३६ ७१०१०००६९ मिुिनाथ अिर् -१२, मनेहरा  ७ दमयन्द्ती िसंह   बाििर्कास    िशक्षक   

३७ ७१०१०००७८ गमु्बा छोआििङ अिर् -१२, दगुायर्स्ती  १ कमिा भट्ट   प्राथिमक ततृीय राहत   
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क्षिद्यालय क्षस. 

नं. 
क्षशिक/कमयचारीको नाम संकेत नं. तह श्रेणी प्रकार कैक्षफयत 

क्र.सं. कोड नाम, ठेगाना 

३७ ७१०१०००७८ गमु्बा छोआििङ अिर् -१२, दगुायर्स्ती  २ पासाङ दोजे तामाङ   िर्द्यािय   सहयोगी   

३८ ७१०१०००८८ बेहडा बाबा अिर् -१२, िड गाई ँ १ िनमयिा चौधरी १४१९०७ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

३८ ७१०१०००८८ बेहडा बाबा अिर् -१२, िड गाई ँ २ गौरी बोहरा   िर्द्यािय   सहयोगी   

३८ ७१०१०००८८ बेहडा बाबा अिर् -१२, िड गाई ँ ३ दरे्की मल्ि   बाििर्कास    िशक्षक   

३९ ७१०१०००३५ जनता रािष्िय मािर् -१३, कैिािीगाईँ  १ कृष्ण िसंह पेिा १३२००० माध्यिमक ततृीय स्थायी   

३९ ७१०१०००३५ जनता रािष्िय मािर् -१३, कैिािीगाईँ  २ हरने्द्द्र राज ऄर्स्थी   माध्यिमक ततृीय राहत   

३९ ७१०१०००३५ जनता रािष्िय मािर् -१३, कैिािीगाईँ  ३ गणेश राना   माध्यिमक ततृीय राहत   

३९ ७१०१०००३५ जनता रािष्िय मािर् -१३, कैिािीगाईँ  ४ यशोदा ऄर्स्थी   माध्यिमक ततृीय राहत   

३९ ७१०१०००३५ जनता रािष्िय मािर् -१३, कैिािीगाईँ  ५ हकय  बहादरु रार्ि   माध्यिमक िद्रतीय ऄनदुान   

३९ ७१०१०००३५ जनता रािष्िय मािर् -१३, कैिािीगाईँ  ६ गणेश प्रसाद जोशी   माध्यिमक िद्रतीय ऄनदुान   

३९ ७१०१०००३५ जनता रािष्िय मािर् -१३, कैिािीगाईँ  
७ 

जयदरे् पाण्डेय २९८६७ िनम्नमाध्यिमक िद्रतीय स्थायी ०७८ बैशाख ४ बाट ऄ.ऄ. 

३९ ७१०१०००३५ जनता रािष्िय मािर् -१३, कैिािीगाईँ  पूणायनन्द्द न्द्यौन्द्याि   िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी  

३९ ७१०१०००३५ जनता रािष्िय मािर् -१३, कैिािीगाईँ  ८ हेमराज भट्ट ३८८४२ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

३९ ७१०१०००३५ जनता रािष्िय मािर् -१३, कैिािीगाईँ  
९ 

भोजराज भट्ट ११११८० प्राथिमक िद्रतीय स्थायी ०७७ चैत्र २८ दिेख ऄ.ऄ.  

३९ ७१०१०००३५ जनता रािष्िय मािर् -१३, कैिािीगाईँ  कौिशल्या भट्ट   प्राथिमक ततृीय स्थायी बैशाख दिेख मात्र । 

३९ ७१०१०००३५ जनता रािष्िय मािर् -१३, कैिािीगाईँ  १० डम्बरी भट्ट २६५२६ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी 
 

३९ ७१०१०००३५ जनता रािष्िय मािर् -१३, कैिािीगाईँ  ११ नरशे भट्ट १३६७६१ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

३९ ७१०१०००३५ जनता रािष्िय मािर् -१३, कैिािीगाईँ  १२ दरे्ी भट्ट   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

३९ ७१०१०००३५ जनता रािष्िय मािर् -१३, कैिािीगाईँ  १३ किार्ती भट्ट   प्राथिमक ततृीय राहत   

३९ ७१०१०००३५ जनता रािष्िय मािर् -१३, कैिािीगाईँ  १४ कृष्णिाि राना   िर्द्यािय    कमयचारी   

३९ ७१०१०००३५ जनता रािष्िय मािर् -१३, कैिािीगाईँ  १५ भजोरा राना   िर्द्यािय   सहयोगी   

३९ ७१०१०००३५ जनता रािष्िय मािर् -१३, कैिािीगाईँ  १६ ररे्ती भट्ट   बाििर्कास    िशक्षक   

३९ ७१०१०००३५ जनता रािष्िय मािर् -१३, कैिािीगाईँ  १७ पार्यती भट्ट   बाििर्कास    िशक्षक   

३९ ७१०१०००३५ जनता रािष्िय मािर् -१३, कैिािीगाईँ  १८ िक्ष्मी पाण्डेय   बाििर्कास    िशक्षक   

३९ ७१०१०००३५ जनता रािष्िय मािर् -१३, कैिािीगाईँ  १९ माया राना   बाििर्कास    िशक्षक   

४० ७१०१०००९९ िनङ्गिाशैनी गुरुकुि ससं्कृत िर्द्यापीठ -१३, कैिािीगाईँ  १ खगेन्द्द्रराज ऄर्स्थी   प्राथिमक ततृीय राहत रा.मा.िर्.कैिािीगाईँबाट काज 

४० ७१०१०००९९ िनङ्गिाशैनी गुरुकुि ससं्कृत िर्द्यापीठ -१३, कैिािीगाईँ  १ प्रकाश ऄर्स्थी   िर्द्यािय   सहयोगी   

४१ ७१०१४०००२ जनता रािष्िय मािर् -१३, राजपरु  १ राम प्रसाद फूिरा ३२८६० प्राथिमक िद्रतीय स्थायी २ प्रािर्िधक गे्रड थप 

४१ ७१०१४०००२ जनता रािष्िय मािर् -१३, राजपरु  २ िर्ष्ण ुप्रसाद चौधरी १२००१७ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

४१ ७१०१४०००२ जनता रािष्िय मािर् -१३, राजपरु  ३ नारायण प्रसाद भण्डारी १५३३७८ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

४१ ७१०१४०००२ जनता रािष्िय मािर् -१३, राजपरु  ४ पषु्पा भट्ट १५४७८५ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

४१ ७१०१४०००२ जनता रािष्िय मािर् -१३, राजपरु  ५ गगन बहादरु िसंह   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   
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क्षिद्यालय क्षस. 

नं. 
क्षशिक/कमयचारीको नाम संकेत नं. तह श्रेणी प्रकार कैक्षफयत 

क्र.सं. कोड नाम, ठेगाना 

४१ ७१०१४०००२ जनता रािष्िय मािर् -१३, राजपरु  ६ पषु्पा कुमारी भट्ट   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

४१ ७१०१४०००२ जनता रािष्िय मािर् -१३, राजपरु  ७ सरुने्द्द्र कुमार ठाकुर   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

४१ ७१०१४०००२ जनता रािष्िय मािर् -१३, राजपरु  ८ सिुोचना शाहु   प्राथिमक ततृीय राहत   

४१ ७१०१४०००२ जनता रािष्िय मािर् -१३, राजपरु  ९ िनमयिा भट्ट   प्राथिमक ततृीय राहत   

४१ ७१०१४०००२ जनता रािष्िय मािर् -१३, राजपरु  १० ऄमतृिाि कणय   प्राथिमक ततृीय राहत   

४१ ७१०१४०००२ जनता रािष्िय मािर् -१३, राजपरु  ११ जनक बहादरु चौधरी   िर्द्यािय    कमयचारी   

४१ ७१०१४०००२ जनता रािष्िय मािर् -१३, राजपरु  १२ फुिमती राना   िर्द्यािय   सहयोगी   

४१ ७१०१४०००२ जनता रािष्िय मािर् -१३, राजपरु  १३ ऄमतृा महरा   बाििर्कास    िशक्षक   

४१ ७१०१४०००२ जनता रािष्िय मािर् -१३, राजपरु  १४ मेनकुा राना   बाििर्कास    िशक्षक   

४२ ७१०१४०००४ भगर्ती अिर् -१३, राजपरु  १ माया जोशी २७२०३ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

४२ ७१०१४०००४ भगर्ती अिर् -१३, राजपरु  २ रामकृष्ण राना १४०७४५ प्राथिमक ततृीय राहत   

४२ ७१०१४०००४ भगर्ती अिर् -१३, राजपरु  ३ रमेन्द्द्र राना १५४७२८ प्राथिमक ततृीय राहत   

४२ ७१०१४०००४ भगर्ती अिर् -१३, राजपरु  ४ िगता राना   प्राथिमक ततृीय राहत   

४२ ७१०१४०००४ भगर्ती अिर् -१३, राजपरु  ५ िगता राना   िर्द्यािय   सहयोगी   

४२ ७१०१४०००४ भगर्ती अिर् -१३, राजपरु  ६ शोबरन राना   बाििर्कास    िशक्षक   

४२ ७१०१४०००४ भगर्ती अिर् -१३, राजपरु  ७ फुिकुमारी राना   बाििर्कास    िशक्षक   

४३ ७१०१४००१४ नर्ज्योित अिर् -१३, श्रीिंका  १ सरीता जोशी १३४९९८ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

४३ ७१०१४००१४ नर्ज्योित अिर् -१३, श्रीिंका  २ खगेन्द्द्र प्रसाद भण्डारी   प्राथिमक ततृीय राहत   

४३ ७१०१४००१४ नर्ज्योित अिर् -१३, श्रीिंका  ३ शशुीिा भट्ट   प्राथिमक ततृीय राहत   

४३ ७१०१४००१४ नर्ज्योित अिर् -१३, श्रीिंका  ४ िमना नेपािी   प्राथिमक ततृीय राहत   

४३ ७१०१४००१४ नर्ज्योित अिर् -१३, श्रीिंका  ५ िनमयिा भट्ट   िर्द्यािय   सहयोगी   

४३ ७१०१४००१४ नर्ज्योित अिर् -१३, श्रीिंका  ६ सरस्र्ती भट्ट   बाििर्कास    िशक्षक चैत्र १५ दिेख मात्र 

४३ ७१०१४००१४ नर्ज्योित अिर् -१३, श्रीिंका  ७ िसता चौधरी   बाििर्कास    िशक्षक   

४४ ७१०३३०००१ िशर् शङ्कर अिर् -१४ फुिबारी  १ िक्ष्मीराज ओझा   प्राथिमक ततृीय राहत   

४४ ७१०३३०००१ िशर् शङ्कर अिर् -१४ फुिबारी  २ मञ्जु डागँा   प्राथिमक ततृीय राहत   

४४ ७१०३३०००१ िशर् शङ्कर अिर् -१४ फुिबारी  ३ िर्ना सरेु्दी   प्राथिमक ततृीय राहत   

४४ ७१०३३०००१ िशर् शङ्कर अिर् -१४ फुिबारी  ४ गोिर्न्द्द कँुर्र   प्राथिमक ततृीय राहत   

४४ ७१०३३०००१ िशर् शङ्कर अिर् -१४ फुिबारी  ५ संगीता थापा   प्राथिमक ततृीय राहत   

४४ ७१०३३०००१ िशर् शङ्कर अिर् -१४ फुिबारी  ६ िाि बहादरु पनुमगर   िर्द्यािय   सहयोगी   

४४ ७१०३३०००१ िशर् शङ्कर अिर् -१४ फुिबारी  ७ ररना चौधरी   बाििर्कास    िशक्षक   

४५ ७१०३३०००३ सर्ोदय मािर् -१४, िस गाई ँ १ िजत बहादरु चौधरी   माध्यिमक ततृीय स्थायी   

४५ ७१०३३०००३ सर्ोदय मािर् -१४, िस गाई ँ २ प्रमोद कुमार पनेरु १५३४३७ प्राथिमक ततृीय स्थायी   
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क्षिद्यालय क्षस. 

नं. 
क्षशिक/कमयचारीको नाम संकेत नं. तह श्रेणी प्रकार कैक्षफयत 

क्र.सं. कोड नाम, ठेगाना 

४५ ७१०३३०००३ सर्ोदय मािर् -१४, िस गाई ँ ३ राम सागर चौधरी १५४७३७ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

४५ ७१०३३०००३ सर्ोदय मािर् -१४, िस गाई ँ ४ दरे्ी थापा   प्राथिमक ततृीय राहत   

४५ ७१०३३०००३ सर्ोदय मािर् -१४, िस गाई ँ ५ सिुनता चौधरी   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

४५ ७१०३३०००३ सर्ोदय मािर् -१४, िस गाई ँ ६ सन्द्दशे िस.के.   िर्द्यािय    कमयचारी   

४५ ७१०३३०००३ सर्ोदय मािर् -१४, िस गाई ँ ७ ऄिनि चौधरी   िर्द्यािय   सहयोगी   

४५ ७१०३३०००३ सर्ोदय मािर् -१४, िस गाई ँ ८ सिर्ता चौधरी   बाििर्कास    िशक्षक   

४५ ७१०३३०००३ सर्ोदय मािर् -१४, िस गाई ँ ९ मैना पौडेि   बाििर्कास    िशक्षक   

४६ ७१०३३०००७ िसद्धाथय  अिर् -१४, एच गाई ँ १ चन्द्द्र प्रसाद शमाय  ३७३५९ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

४६ ७१०३३०००७ िसद्धाथय  अिर् -१४, एच गाई ँ २ प्रर्ोध नारायण झा २९३१६ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी ०७८ ऄसार दिेख ऄ.ऄ. 

४६ ७१०३३०००७ िसद्धाथय  अिर् -१४, एच गाई ँ ३ तेज बहादरु पाििन ५७१८९ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

४६ ७१०३३०००७ िसद्धाथय  अिर् -१४, एच गाई ँ ४ भिराज िगरी   प्राथिमक ततृीय राहत   

४६ ७१०३३०००७ िसद्धाथय  अिर् -१४, एच गाई ँ ५ जनकिसंह डागँा   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

४६ ७१०३३०००७ िसद्धाथय  अिर् -१४, एच गाई ँ ६ शािन्द्त िर्ष्ट   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

४६ ७१०३३०००७ िसद्धाथय  अिर् -१४, एच गाई ँ ७ महेश्वर परुी   िर्द्यािय   सहयोगी   

४६ ७१०३३०००७ िसद्धाथय  अिर् -१४, एच गाई ँ ८ रण बहादरु बढुाथोकी   बाििर्कास    िशक्षक   

४७ ७१०३३००११ पञ्चोदय मािर् -१४, िब गाई ँ १ िटकाराम भट्ट १३९८१ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

४७ ७१०३३००११ पञ्चोदय मािर् -१४, िब गाई ँ २ माधर् चन्द्द्र कडायत   प्राथिमक ततृीय स्थायी   

४७ ७१०३३००११ पञ्चोदय मािर् -१४, िब गाई ँ ३ िक्ष्मी कुमारी चन्द्द १५४७६३ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

४७ ७१०३३००११ पञ्चोदय मािर् -१४, िब गाई ँ ४ राम िकशन राना   प्राथिमक ततृीय राहत   

४७ ७१०३३००११ पञ्चोदय मािर् -१४, िब गाई ँ ५ गोिर्न्द्द राज जोशी   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

४७ ७१०३३००११ पञ्चोदय मािर् -१४, िब गाई ँ ६ मनर्ीर नाथ   िर्द्यािय    कमयचारी   

४७ ७१०३३००११ पञ्चोदय मािर् -१४, िब गाई ँ ७ टेकबहादरु बढुामगर   िर्द्यािय   सहयोगी   

४७ ७१०३३००११ पञ्चोदय मािर् -१४, िब गाई ँ ८ मिनषा िर्ष्ट   बाििर्कास    िशक्षक   

४८ ७१०३३००१२ जन जागिृत मािर् -१४, िड गाई ँ १ टेकबहादरु के्षत्री   माध्यिमक ततृीय राहत   

४८ ७१०३३००१२ जन जागिृत मािर् -१४, िड गाई ँ २ धमायनन्द्द बडु   माध्यिमक ततृीय राहत   

४८ ७१०३३००१२ जन जागिृत मािर् -१४, िड गाई ँ ३ रामप्रसाद पंगािी   माध्यिमक ततृीय राहत   

४८ ७१०३३००१२ जन जागिृत मािर् -१४, िड गाई ँ ४ यादर् शमाय    माध्यिमक ततृीय राहत   

४८ ७१०३३००१२ जन जागिृत मािर् -१४, िड गाई ँ ५ प्रसाद पौडेि   माध्यिमक िद्रतीय ऄनदुान   

४८ ७१०३३००१२ जन जागिृत मािर् -१४, िड गाई ँ ६ ईपेन्द्द्र िमश्र   माध्यिमक िद्रतीय ऄनदुान   

४८ ७१०३३००१२ जन जागिृत मािर् -१४, िड गाई ँ ७ माधर्ी ऐर १०६९५० प्राथिमक ततृीय स्थायी   

४८ ७१०३३००१२ जन जागिृत मािर् -१४, िड गाई ँ ८ गोिर्न्द्द प्रसाद भट्ट   प्राथिमक ततृीय स्थायी   

४८ ७१०३३००१२ जन जागिृत मािर् -१४, िड गाई ँ ९ रत्ना ऄिधकारी   प्राथिमक ततृीय स्थायी   
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क्षिद्यालय क्षस. 

नं. 
क्षशिक/कमयचारीको नाम संकेत नं. तह श्रेणी प्रकार कैक्षफयत 

क्र.सं. कोड नाम, ठेगाना 

४८ ७१०३३००१२ जन जागिृत मािर् -१४, िड गाई ँ १० चन्द्द्रकिा पौडेि   प्राथिमक ततृीय स्थायी   

४८ ७१०३३००१२ जन जागिृत मािर् -१४, िड गाई ँ ११ चेतराज पन्द्त   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

४८ ७१०३३००१२ जन जागिृत मािर् -१४, िड गाई ँ १२ बिर्ता ढकाि   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

४८ ७१०३३००१२ जन जागिृत मािर् -१४, िड गाई ँ १३ िििाधर ितर्ारी   िर्द्यािय    कमयचारी   

४८ ७१०३३००१२ जन जागिृत मािर् -१४, िड गाई ँ १४ िदपक िािमछाने   िर्द्यािय    सहयोगी   

४८ ७१०३३००१२ जन जागिृत मािर् -१४, िड गाई ँ १५ िेखनाथ ितर्ारी   बाििर्कास    िशक्षक   

४९ ७१०३३००२२ बाि अिर् -१४, खिुटया  १ मो. किि मलु्िा ऄन्द्सारी ३२७४९ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

४९ ७१०३३००२२ बाि अिर् -१४, खिुटया  २ काशीराम चौधरी   िर्द्यािय    सहयोगी   

५० ७१०४४०००३ रािष्िय अिर् -१५, ईमी  १ खेमराज कुश्मी ६१७२० प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

५० ७१०४४०००३ रािष्िय अिर् -१५, ईमी  २ ऄमरिसंह तारामीमगर ११११०५ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

५० ७१०४४०००३ रािष्िय अिर् -१५, ईमी  
३ 

भैरर्नाथ चौधरी २९३२८ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी ०७७ चैत्रबाट सरुर्ा भैगएको 

५० ७१०४४०००३ रािष्िय अिर् -१५, ईमी  शोभाकुमारी ताडी   प्राथिमक ततृीय स्थायी ०७८ बैशाख दिेख  

५० ७१०४४०००३ रािष्िय अिर् -१५, ईमी  ४ मोहनप्रसाद अचायय  ५२२०२२ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

५० ७१०४४०००३ रािष्िय अिर् -१५, ईमी  ५ गायत्री पाठक   प्राथिमक ततृीय राहत   

५० ७१०४४०००३ रािष्िय अिर् -१५, ईमी  ६ िदपक राज जोशी   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

५० ७१०४४०००३ रािष्िय अिर् -१५, ईमी  ७ घमु्मन चौधरी   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

५० ७१०४४०००३ रािष्िय अिर् -१५, ईमी  ८ िकशनिाि चौत्धरी   िर्द्यािय    सहयोगी   

५० ७१०४४०००३ रािष्िय अिर् -१५, ईमी  ९ िमनाकुमारी चौधरी   बाििर्कास    िशक्षक   

५१ ७१०४४०००४ जन जागिृत अिर् -१५, कनरी  १ राजेन्द्द्र पररयार १५९११७ प्राथिमक ततृीय स्थायी २०७८।०२।०३ मा मतृ्यु 

५१ ७१०४४०००४ जन जागिृत अिर् -१५, कनरी  २ रामकुमार चौधरी   प्राथिमक ततृीय राहत   

५१ ७१०४४०००४ जन जागिृत अिर् -१५, कनरी  ३ मनोज चौधरी   प्राथिमक ततृीय राहत   

५१ ७१०४४०००४ जन जागिृत अिर् -१५, कनरी  ४ माया चौधरी   प्राथिमक ततृीय राहत   

५१ ७१०४४०००४ जन जागिृत अिर् -१५, कनरी  ५ राधा चौधरी   प्राथिमक ततृीय राहत   

५१ ७१०४४०००४ जन जागिृत अिर् -१५, कनरी  ६ िदपक कुमार चौधरी   िर्द्यािय   सहयोगी   

५१ ७१०४४०००४ जन जागिृत अिर् -१५, कनरी  ७ बसन्द्ती साईद   बाििर्कास    िशक्षक   

५२ ७१०४४०००६ िशर् गंगा अिर् -१५, ईमाय   १ जहुारीिाि चौधरी   प्राथिमक ततृीय राहत   

५२ ७१०४४०००६ िशर् गंगा अिर् -१५, ईमाय   २ रामसहाय राना   प्राथिमक ततृीय राहत   

५२ ७१०४४०००६ िशर् गंगा अिर् -१५, ईमाय   ३ करुर्ा राना   प्राथिमक ततृीय राहत   

५२ ७१०४४०००६ िशर् गंगा अिर् -१५, ईमाय   ४ इन्द्द्र राना   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

५२ ७१०४४०००६ िशर् गंगा अिर् -१५, ईमाय   ५ पसयराम राना   िर्द्यािय   सहयोगी   

५२ ७१०४४०००६ िशर् गंगा अिर् -१५, ईमाय   ६ राममित राना   बाििर्कास    िशक्षक   

५३ ७१०४४००११ समैजी अिर् -१५, शािन्द्तकटान  १ प्यारेिाि चौधरी   प्राथिमक ततृीय राहत   
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क्षिद्यालय क्षस. 

नं. 
क्षशिक/कमयचारीको नाम संकेत नं. तह श्रेणी प्रकार कैक्षफयत 

क्र.सं. कोड नाम, ठेगाना 

५३ ७१०४४००११ समैजी अिर् -१५, शािन्द्तकटान  २ मान बहादरु बोहरा   प्राथिमक ततृीय राहत   

५३ ७१०४४००११ समैजी अिर् -१५, शािन्द्तकटान  ३ जानकी कुमारी चौधरी   प्राथिमक ततृीय राहत   

५३ ७१०४४००११ समैजी अिर् -१५, शािन्द्तकटान  ४ श्रीिाि चौधरी   िर्द्यािय   सहयोगी   

५३ ७१०४४००११ समैजी अिर् -१५, शािन्द्तकटान  ५ कोिपिा चौधरी   बाििर्कास    िशक्षक   

५४ ७१०४४०००५ िदपेन्द्द्र चारपाते -१६, भादा  १ भागीराम चौधरी ३६१७९ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

५४ ७१०४४०००५ िदपेन्द्द्र चारपाते -१६, भादा  २ कृष्ण बहादरु चौधरी १३७५१७ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

५४ ७१०४४०००५ िदपेन्द्द्र चारपाते -१६, भादा  ३ सोिर्न चौधरी    प्राथिमक ततृीय स्थायी   

५४ ७१०४४०००५ िदपेन्द्द्र चारपाते -१६, भादा  ४ िशबप्रसाद चौधरी   प्राथिमक ततृीय राहत   

५४ ७१०४४०००५ िदपेन्द्द्र चारपाते -१६, भादा  ५ केशर् चैधरी   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

५४ ७१०४४०००५ िदपेन्द्द्र चारपाते -१६, भादा  ६ ओमा पछल्दगं्या   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

५४ ७१०४४०००५ िदपेन्द्द्र चारपाते -१६, भादा  ७ कृष्ण बहादरु चौधरी   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

५४ ७१०४४०००५ िदपेन्द्द्र चारपाते -१६, भादा  ८ ररना चौधरी   िर्द्यािय    कमयचारी ०७७ पौष २१ दिेख  

५४ ७१०४४०००५ िदपेन्द्द्र चारपाते -१६, भादा  
 

िर्क्रम चौधरी   िर्द्यािय    कमयचारी   

५४ ७१०४४०००५ िदपेन्द्द्र चारपाते -१६, भादा  ९ हररनारायण चौधरी   िर्द्यािय   सहयोगी   

५४ ७१०४४०००५ िदपेन्द्द्र चारपाते -१६, भादा  १० राधाकुमारी चौधरी   बाििर्कास    िशक्षक   

५५ ७१०४४०००७ जन कल्याण अिर् -१६, जिघसु्रा  १ ििखाराम चौधरी   प्राथिमक ततृीय राहत   

५५ ७१०४४०००७ जन कल्याण अिर् -१६, जिघसु्रा  २ रण बहादरु रामजािी   प्राथिमक ततृीय राहत   

५५ ७१०४४०००७ जन कल्याण अिर् -१६, जिघसु्रा  ३ असरुाम चौधरी   प्राथिमक ततृीय राहत   

५५ ७१०४४०००७ जन कल्याण अिर् -१६, जिघसु्रा  ४ बिर्ता चौधरी   िर्द्यािय   सहयोगी   

५५ ७१०४४०००७ जन कल्याण अिर् -१६, जिघसु्रा  ५ सिर्ता चौधरी   बाििर्कास    िशक्षक   

५६ ७१०४४०००८ िशर् मािर् -१६, रामपरु  १ ितिक बहादरु िसंह   प्राथिमक ततृीय स्थायी   

५६ ७१०४४०००८ िशर् मािर् -१६, रामपरु  २ भरत र्हादरु बोगटी १४९३४५ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

५६ ७१०४४०००८ िशर् मािर् -१६, रामपरु  ३ पे्रम बहादरु बम   प्राथिमक ततृीय राहत   

५६ ७१०४४०००८ िशर् मािर् -१६, रामपरु  ४ निर्न्द्द्र र्हादरु चौधरी   प्राथिमक ततृीय राहत   

५६ ७१०४४०००८ िशर् मािर् -१६, रामपरु  ५ कौशी कुमारी रोकाया   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

५६ ७१०४४०००८ िशर् मािर् -१६, रामपरु  ६ नरने्द्द्र बहादरु कोटकेनी   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

५६ ७१०४४०००८ िशर् मािर् -१६, रामपरु  ७ शान्द्ती दईेबा   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

५६ ७१०४४०००८ िशर् मािर् -१६, रामपरु  ८ प्रकृित चौधरी   िर्द्यािय    कमयचारी   

५६ ७१०४४०००८ िशर् मािर् -१६, रामपरु  ९ िशर्कुमार चौधरी   िर्द्यािय   सहयोगी   

५६ ७१०४४०००८ िशर् मािर् -१६, रामपरु  १० िशर्राम चौधरी   बाििर्कास    िशक्षक   

५६ ७१०४४०००८ िशर् मािर् -१६, रामपरु  ११ िक्ष्मी िर्.क.   बाििर्कास    िशक्षक   

५७ ७१०४४०००९ बेहाडा बाबा मािर् -१६, घिँसटा  १ भोजराज शमाय  १५३८६५ माध्यिमक ततृीय स्थायी   
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क्षिद्यालय क्षस. 

नं. 
क्षशिक/कमयचारीको नाम संकेत नं. तह श्रेणी प्रकार कैक्षफयत 

क्र.सं. कोड नाम, ठेगाना 

५७ ७१०४४०००९ बेहाडा बाबा मािर् -१६, घिँसटा  २ पे्रमचन्द्द्र राना १५४७२१ माध्यिमक ततृीय स्थायी   

५७ ७१०४४०००९ बेहाडा बाबा मािर् -१६, घिँसटा  ३ सरुने्द्द्र बहादरु पाि १५८०६३ माध्यिमक ततृीय स्थायी   

५७ ७१०४४०००९ बेहाडा बाबा मािर् -१६, घिँसटा  ४ टंकराज पन्द्त १५७८४० माध्यिमक ततृीय स्थायी   

५७ ७१०४४०००९ बेहाडा बाबा मािर् -१६, घिँसटा  ५ ओम प्रकाश जोशी १६९२६० माध्यिमक ततृीय स्थायी   

५७ ७१०४४०००९ बेहाडा बाबा मािर् -१६, घिँसटा  ६ गणेश बहादरु धामी ० माध्यिमक िद्रतीय राहत   

५७ ७१०४४०००९ बेहाडा बाबा मािर् -१६, घिँसटा  ७ िदपराज पाण्डे ० माध्यिमक िद्रतीय राहत   

५७ ७१०४४०००९ बेहाडा बाबा मािर् -१६, घिँसटा  ८ डम्बरदत्त पन्द्त १६०३४७ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

५७ ७१०४४०००९ बेहाडा बाबा मािर् -१६, घिँसटा  ९ डण्डीराज जोशी १६९३११ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

५७ ७१०४४०००९ बेहाडा बाबा मािर् -१६, घिँसटा  १० गोरख नाथ १०७२३४ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी ऄसोज+दशैं 

५७ ७१०४४०००९ बेहाडा बाबा मािर् -१६, घिँसटा  
 

पदम बहादरु साईँद   िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी काितयकदिेख 

५७ ७१०४४०००९ बेहाडा बाबा मािर् -१६, घिँसटा  ११ खडक नेपािी ० िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

५७ ७१०४४०००९ बेहाडा बाबा मािर् -१६, घिँसटा  १२ नर्राज ओझा २९४८१ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

५७ ७१०४४०००९ बेहाडा बाबा मािर् -१६, घिँसटा  १३ रङ्ग बहादरु चौधरी २९३०० प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

५७ ७१०४४०००९ बेहाडा बाबा मािर् -१६, घिँसटा  १४ शेर बहादरु चन्द्द २९४६५ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

५७ ७१०४४०००९ बेहाडा बाबा मािर् -१६, घिँसटा  १५ िहक्मत बहादरु चौधरी ० प्राथिमक ततृीय राहत   

५७ ७१०४४०००९ बेहाडा बाबा मािर् -१६, घिँसटा  १२ गोपाि सेटी   िर्द्यािय    कमयचारी   

५७ ७१०४४०००९ बेहाडा बाबा मािर् -१६, घिँसटा  १३ िक्रमिाि डगौरा थारु   िर्द्यािय   सहयोगी   

५७ ७१०४४०००९ बेहाडा बाबा मािर् -१६, घिँसटा  १४ रामबेिटया राना   बाििर्कास    िशक्षक   

५८ ७१०४४००१२ जन ज्योित अिर् -१६, घरुही  १ रमा दरे्ी चौधरी   प्राथिमक ततृीय राहत   

५८ ७१०४४००१२ जन ज्योित अिर् -१६, घरुही  २ िसमा चौधरी   िर्द्यािय    सहयोगी   

५९ ७१०४४०००१ भान ुमािर् -१७, पथरी  
१ 

जंग बहादरु बम   माध्यिमक ततृीय राहत ०७७ फागनु सम्म मात्र 

५९ ७१०४४०००१ भान ुमािर् -१७, पथरी  कृष्ण प्रसाद भट्ट   माध्यिमक ततृीय राहत ०७७ चैत्र १७ दिेख 

५९ ७१०४४०००१ भान ुमािर् -१७, पथरी  २ गोिर्न्द्द प्रसाद किौनी   माध्यिमक ततृीय राहत   

५९ ७१०४४०००१ भान ुमािर् -१७, पथरी  ३ शरु्ास िसंह कठायत ३९६९३ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी 
 

५९ ७१०४४०००१ भान ुमािर् -१७, पथरी  ४ खेमराज भण्डारी ३५७६३ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

५९ ७१०४४०००१ भान ुमािर् -१७, पथरी  ५ चक्रबहादरु िब.क.   प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

५९ ७१०४४०००१ भान ुमािर् -१७, पथरी  ६ सन्द्तराम चौधरी   प्राथिमक ततृीय राहत   

५९ ७१०४४०००१ भान ुमािर् -१७, पथरी  ७ जयन्द्तीदरे्ी चौधरी   प्राथिमक ततृीय राहत   

५९ ७१०४४०००१ भान ुमािर् -१७, पथरी  ८ मेखराज जोशी   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

५९ ७१०४४०००१ भान ुमािर् -१७, पथरी  ९ हररषबहादरु चन्द्द   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

५९ ७१०४४०००१ भान ुमािर् -१७, पथरी  १० सरुशे राना   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

५९ ७१०४४०००१ भान ुमािर् -१७, पथरी  ११ कृष्ण बहादरु चौधरी   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   
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क्षिद्यालय क्षस. 

नं. 
क्षशिक/कमयचारीको नाम संकेत नं. तह श्रेणी प्रकार कैक्षफयत 

क्र.सं. कोड नाम, ठेगाना 

५९ ७१०४४०००१ भान ुमािर् -१७, पथरी  १२ राज ुचौधरी   िर्द्यािय    कमयचारी   

५९ ७१०४४०००१ भान ुमािर् -१७, पथरी  १३ जनक चौधरी   िर्द्यािय   सहयोगी   

५९ ७१०४४०००१ भान ुमािर् -१७, पथरी  १४ संिगता राना   बाििर्कास    िशक्षक   

५९ ७१०४४०००१ भान ुमािर् -१७, पथरी  १५ तिुसी जोशी   बाििर्कास    िशक्षक   

६० ७१०४४०००२ सज्जन अिर् -१७, दमौििया  १ दरे्राज ओझा   प्राथिमक ततृीय राहत   

६० ७१०४४०००२ सज्जन अिर् -१७, दमौििया  २ चेतराज जोशी   प्राथिमक ततृीय राहत   

६० ७१०४४०००२ सज्जन अिर् -१७, दमौििया  ३ अशा चौधरी   प्राथिमक ततृीय राहत   

६० ७१०४४०००२ सज्जन अिर् -१७, दमौििया  ४ कृष्ण चौधरी   िर्द्यािय   सहयोगी   

६० ७१०४४०००२ सज्जन अिर् -१७, दमौििया  ५ िमना बम दईेबा   बाििर्कास    िशक्षक   

६१ ७१०४४००१० काििका अिर् -१७, धजुयन्द्ना  १ धमाय कुमारी पनेरु   प्राथिमक ततृीय राहत   

६१ ७१०४४००१० काििका अिर् -१७, धजुयन्द्ना  २ िदिपका चौधरी   िर्द्यािय    कमयचारी   

६१ ७१०४४००१० काििका अिर् -१७, धजुयन्द्ना  ३ िर्ष्ना दरे्ी भट्ट   बाििर्कास    िशक्षक   

६२ ७१०४४००१३ न्द्यू काििका अिर् -१७, धजुयन्द्ना  १ िगरीराज जोशी   प्राथिमक ततृीय राहत   

६२ ७१०४४००१३ न्द्यू काििका अिर् -१७, धजुयन्द्ना  २ बद्रीराज जोशी   िर्द्यािय    कमयचारी   

६२ ७१०४४००१३ न्द्यू काििका अिर् -१७, धजुयन्द्ना  ३ साधनी पाण्डे   बाििर्कास    िशक्षक   

६२ ७१०४४००१३ न्द्यू काििका अिर् -१७, धजुयन्द्ना  ४ रखेा पाठक पाण्डे   बाििर्कास    िशक्षक   

६३ ७१०३३०००५ आन्द्द्रोदय अिर् -१८, आ गाई ँ १ राम कुमार बस्नेत ३६३०४ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

६३ ७१०३३०००५ आन्द्द्रोदय अिर् -१८, आ गाई ँ २ नर्राज ओझा १११२१३ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

६३ ७१०३३०००५ आन्द्द्रोदय अिर् -१८, आ गाई ँ ३ परमानन्द्द शमाय  १४०७१ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

६३ ७१०३३०००५ आन्द्द्रोदय अिर् -१८, आ गाई ँ ४ रघनुाथ ओझा   प्राथिमक ततृीय स्थायी २०७८ बैशाख दिेख 

६३ ७१०३३०००५ आन्द्द्रोदय अिर् -१८, आ गाई ँ ५ िचरञ्जीिर् शमाय    प्राथिमक ततृीय राहत   

६३ ७१०३३०००५ आन्द्द्रोदय अिर् -१८, आ गाई ँ ६ धनप्रसाद पौडेि   िर्द्यािय   सहयोगी   

६३ ७१०३३०००५ आन्द्द्रोदय अिर् -१८, आ गाई ँ ७ सररता सरेु्दी   बाििर्कास    िशक्षक   

६३ ७१०३३०००५ आन्द्द्रोदय अिर् -१८, आ गाई ँ ८ चन्द्द्रा घतीमगर   बाििर्कास    िशक्षक   

६४ ७१०३३०००६ खप्तडी अिर् -१८, एफ गाई ँ १ दगुायदत्त भूषाि १२००९९ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

६४ ७१०३३०००६ खप्तडी अिर् -१८, एफ गाई ँ २ िजर्नकुमार साहारा १३०६० प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

६४ ७१०३३०००६ खप्तडी अिर् -१८, एफ गाई ँ ३ फुिदेर् शाह १३६२९ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

६४ ७१०३३०००६ खप्तडी अिर् -१८, एफ गाई ँ ४ डम्र्रबहादरु थापा १६४४९ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

६४ ७१०३३०००६ खप्तडी अिर् -१८, एफ गाई ँ ५ प्रदशेी चौधरी   प्राथिमक ततृीय राहत   

६४ ७१०३३०००६ खप्तडी अिर् -१८, एफ गाई ँ ६ िसता रानामगर   प्राथिमक ततृीय राहत   

६४ ७१०३३०००६ खप्तडी अिर् -१८, एफ गाई ँ ७ दान बहादरु खडका   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

६४ ७१०३३०००६ खप्तडी अिर् -१८, एफ गाई ँ ८ दरे्ी पौडेि   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   
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क्षिद्यालय क्षस. 

नं. 
क्षशिक/कमयचारीको नाम संकेत नं. तह श्रेणी प्रकार कैक्षफयत 

क्र.सं. कोड नाम, ठेगाना 

६४ ७१०३३०००६ खप्तडी अिर् -१८, एफ गाई ँ ९ िसताराम चौधरी   िर्द्यािय   सहयोगी   

६४ ७१०३३०००६ खप्तडी अिर् -१८, एफ गाई ँ १० कमिा सनुार   बाििर्कास    िशक्षक   

६४ ७१०३३०००६ खप्तडी अिर् -१८, एफ गाई ँ ११ रोिजना िर्.क   बाििर्कास    िशक्षक   

६५ ७१०३३०००९ नेपाि भू पू सैिनक अिर् -१८, फुिबारी  १ भोजराज जोशी १५४७२४ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

६५ ७१०३३०००९ नेपाि भू पू सैिनक अिर् -१८, फुिबारी  २ दरे्की पन्द्त   प्राथिमक ततृीय राहत   

६५ ७१०३३०००९ नेपाि भू पू सैिनक अिर् -१८, फुिबारी  ३ जमनुा न्द्यौपान े   प्राथिमक ततृीय राहत   

६५ ७१०३३०००९ नेपाि भू पू सैिनक अिर् -१८, फुिबारी  ४ तिुसीराम चौधरी   िर्द्यािय   सहयोगी   

६५ ७१०३३०००९ नेपाि भू पू सैिनक अिर् -१८, फुिबारी  ५ दरबन्द्दी नभएको   बाििर्कास    िशक्षक   

६६ ७१०३३००१४ चन्द्द्रोदय मािर्  -१८, फुिबारी  १ प्रकाश चन्द्द्र सरेु्दी   माध्यिमक ततृीय राहत   

६६ ७१०३३००१४ चन्द्द्रोदय मािर्  -१८, फुिबारी  २ महादरे् प्रसाद बराि   माध्यिमक ततृीय राहत   

६६ ७१०३३००१४ चन्द्द्रोदय मािर्  -१८, फुिबारी  ३ रमेश प्रसाद पौडेि   माध्यिमक ततृीय राहत   

६६ ७१०३३००१४ चन्द्द्रोदय मािर्  -१८, फुिबारी  ४ िगता के.सी.   माध्यिमक ततृीय राहत   

६६ ७१०३३००१४ चन्द्द्रोदय मािर्  -१८, फुिबारी  ५ केशर् िसंह भाट   माध्यिमक िद्रतीय ऄस्थायी   

६६ ७१०३३००१४ चन्द्द्रोदय मािर्  -१८, फुिबारी  ६ शिुशि प्रसाद जोशी   माध्यिमक िद्रतीय ऄस्थायी   

६६ ७१०३३००१४ चन्द्द्रोदय मािर्  -१८, फुिबारी  ७ शभुचन्द्द्र सरेु्दी ५७०९२ िनम्नमाध्यिमक प्रथम स्थायी   

६६ ७१०३३००१४ चन्द्द्रोदय मािर्  -१८, फुिबारी  ८ ििित बहादरु िसंह ५७२५२ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

६६ ७१०३३००१४ चन्द्द्रोदय मािर्  -१८, फुिबारी  ९ जनक प्रसाद भट्ट १५७४०२ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

६६ ७१०३३००१४ चन्द्द्रोदय मािर्  -१८, फुिबारी  १० धनकुमारी थापा   िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

६६ ७१०३३००१४ चन्द्द्रोदय मािर्  -१८, फुिबारी  ११ परुुसोत्तम भूषाि ३५८०२ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

६६ ७१०३३००१४ चन्द्द्रोदय मािर्  -१८, फुिबारी  १२ िक्ष्मण न्द्यौपाने ३७७८७ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

६६ ७१०३३००१४ चन्द्द्रोदय मािर्  -१८, फुिबारी  १३ िक्ष्मी गौतम ७५१९५ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

६६ ७१०३३००१४ चन्द्द्रोदय मािर्  -१८, फुिबारी  १४ िर्नोद हमाि १५४७४३ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

६६ ७१०३३००१४ चन्द्द्रोदय मािर्  -१८, फुिबारी  १५ िमिन कुमारी सरेु्दी   प्राथिमक ततृीय राहत   

६६ ७१०३३००१४ चन्द्द्रोदय मािर्  -१८, फुिबारी  १६ शाम्बप्रसाद दरे्कोटा   िर्द्यािय    कमयचारी   

६६ ७१०३३००१४ चन्द्द्रोदय मािर्  -१८, फुिबारी  १७ धमयदत्त पंगािी   िर्द्यािय   सहयोगी   

६६ ७१०३३००१४ चन्द्द्रोदय मािर्  -१८, फुिबारी  १८ आिन्द्दरा अचायय    बाििर्कास    िशक्षक   

६७ ७१०३३००१६ नमयदशे्वर अिर् -१८, ए गाई ँ 
 

स्थायी दरबन्द्दी नभएको           

६७ ७१०३३००१६ नमयदशे्वर अिर् -१८, ए गाई ँ १     िर्द्यािय   सहयोगी   

६८ ७१०३३०००२ फुिबारी अिर् -१९, फुिबारी  १ दगुाय  दत्त पौडेि ४१६७५ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

६८ ७१०३३०००२ फुिबारी अिर् -१९, फुिबारी  २ रासबहादरु बढुा १११२१० प्राथिमक ततृीय स्थायी   

६८ ७१०३३०००२ फुिबारी अिर् -१९, फुिबारी  ३ खडक ब. िब.क.   प्राथिमक ततृीय स्थायी   

६८ ७१०३३०००२ फुिबारी अिर् -१९, फुिबारी  ४ िडल्िी कुमारी पाठक   प्राथिमक ततृीय स्थायी   
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क्षिद्यालय क्षस. 

नं. 
क्षशिक/कमयचारीको नाम संकेत नं. तह श्रेणी प्रकार कैक्षफयत 

क्र.सं. कोड नाम, ठेगाना 

६८ ७१०३३०००२ फुिबारी अिर् -१९, फुिबारी  ५ ररि   प्राथिमक ततृीय राहत   

६८ ७१०३३०००२ फुिबारी अिर् -१९, फुिबारी  ६ दिुखराम चौधरी   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

६८ ७१०३३०००२ फुिबारी अिर् -१९, फुिबारी  ७ राम प्यारी डगौरा   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

६८ ७१०३३०००२ फुिबारी अिर् -१९, फुिबारी  ८ राजकुमार चौधरी   िर्द्यािय   सहयोगी   

६८ ७१०३३०००२ फुिबारी अिर् -१९, फुिबारी  ९ सोन कुमारी चौधरी   बाििर्कास    िशक्षक   

६८ ७१०३३०००२ फुिबारी अिर् -१९, फुिबारी  १० िनमयिा चौधरी   बाििर्कास    िशक्षक   

६९ ७१०३३०००४ जन िप्रय अिर् -१९, अआ गाईँ  १ िबमिा भट्टराइ १५०७६ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

६९ ७१०३३०००४ जन िप्रय अिर् -१९, अआ गाईँ  २ पदम बहादरु खडका ११५९१२ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

६९ ७१०३३०००४ जन िप्रय अिर् -१९, अआ गाईँ  ३ बासदुरे् चौधरी   प्राथिमक ततृीय राहत   

६९ ७१०३३०००४ जन िप्रय अिर् -१९, अआ गाईँ  ४ िदपा बोहरा   प्राथिमक ततृीय राहत   

६९ ७१०३३०००४ जन िप्रय अिर् -१९, अआ गाईँ  ५ कमिा ओिी धामी   प्राथिमक ततृीय राहत   

६९ ७१०३३०००४ जन िप्रय अिर् -१९, अआ गाईँ  ६ पनुराम चौधरी   िर्द्यािय   सहयोगी   

६९ ७१०३३०००४ जन िप्रय अिर् -१९, अआ गाईँ  ७ संिगता खडका   बाििर्कास    िशक्षक   

७० ७१०३३००१० शकंर सरस्र्ती ऄन्द्नपूणय  अिर् -१९, जे गाई ँ १ िक्ष्मणराज रानाभाट १५८०१ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

७० ७१०३३००१० शकंर सरस्र्ती ऄन्द्नपूणय  अिर् -१९, जे गाई ँ २ कुमारी िबना बोहरा १५०८८६ प्राथिमक ततृीय स्थायी   

७० ७१०३३००१० शकंर सरस्र्ती ऄन्द्नपूणय  अिर् -१९, जे गाई ँ ३ राम बहादरु के्षत्री १५५३९ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

७० ७१०३३००१० शकंर सरस्र्ती ऄन्द्नपूणय  अिर् -१९, जे गाई ँ ४ िदपक बहादरु िसंह ५५४४८ प्राथिमक िद्रतीय स्थायी   

७० ७१०३३००१० शकंर सरस्र्ती ऄन्द्नपूणय  अिर् -१९, जे गाई ँ ५ सिुोचना शाही   प्राथिमक ततृीय राहत   

७० ७१०३३००१० शकंर सरस्र्ती ऄन्द्नपूणय  अिर् -१९, जे गाई ँ ६ िदपेन्द्द्र बहादरु चन्द्द   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

७० ७१०३३००१० शकंर सरस्र्ती ऄन्द्नपूणय  अिर् -१९, जे गाई ँ ७ इन्द्द्र बहादरु चौधरी   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

७० ७१०३३००१० शकंर सरस्र्ती ऄन्द्नपूणय  अिर् -१९, जे गाई ँ ८ बदु्दिध बहादरु रानाभाट   िर्द्यािय   सहयोगी   

७० ७१०३३००१० शकंर सरस्र्ती ऄन्द्नपूणय  अिर् -१९, जे गाई ँ ९ सरस्र्ती थापा रोकाया   बाििर्कास    िशक्षक   

७१ ७१०३३००१३ फुिबारी मािर् -१९, फुिबारी  १ गोरख नाथ   माध्यिमक ततृीय स्थायी   

७१ ७१०३३००१३ फुिबारी मािर् -१९, फुिबारी  २ माधबप्रसाद ईपाध्याय   माध्यिमक ततृीय स्थायी   

७१ ७१०३३००१३ फुिबारी मािर् -१९, फुिबारी  ३ बाबरुाम दाहाि   माध्यिमक ततृीय स्थायी   

७१ ७१०३३००१३ फुिबारी मािर् -१९, फुिबारी  ४ िशिा जोशी   माध्यिमक ततृीय स्थायी   

७१ ७१०३३००१३ फुिबारी मािर् -१९, फुिबारी  ५ नर्राज ओझा   माध्यिमक िद्रतीय ऄस्थायी   

७१ ७१०३३००१३ फुिबारी मािर् -१९, फुिबारी  ६ झिकराज ईपाध्याय   माध्यिमक िद्रतीय ऄस्थायी   

७१ ७१०३३००१३ फुिबारी मािर् -१९, फुिबारी  ७ ऐनबहादरु बोहरा   माध्यिमक ततृीय राहत   

७१ ७१०३३००१३ फुिबारी मािर् -१९, फुिबारी  ८ धनराज पिण्डत १६०२७७ िनम्नमाध्यिमक ततृीय स्थायी   

७१ ७१०३३००१३ फुिबारी मािर् -१९, फुिबारी  ९ िमना सनुार   प्राथिमक ततृीय राहत   

७१ ७१०३३००१३ फुिबारी मािर् -१९, फुिबारी  १० मञ्जु बढुाथोकी   प्राथिमक ततृीय राहत   
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क्षिद्यालय क्षस. 

नं. 
क्षशिक/कमयचारीको नाम संकेत नं. तह श्रेणी प्रकार कैक्षफयत 

क्र.सं. कोड नाम, ठेगाना 

७१ ७१०३३००१३ फुिबारी मािर् -१९, फुिबारी  ११ ररि   प्राथिमक ततृीय राहत   

७१ ७१०३३००१३ फुिबारी मािर् -१९, फुिबारी  १२ भगेन्द्द्र बहादरु बस्नेत   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

७१ ७१०३३००१३ फुिबारी मािर् -१९, फुिबारी  १३ रामेश्वर रानाभाट   िनम्नमाध्यिमक ततृीय राहत   

७१ ७१०३३००१३ फुिबारी मािर् -१९, फुिबारी  १४ कृष्ण बहादरु मल्ि   िर्द्यािय    कमयचारी   

७१ ७१०३३००१३ फुिबारी मािर् -१९, फुिबारी  १५ भगर्ती बस्नेत   िर्द्यािय   सहयोगी   

७१ ७१०३३००१३ फुिबारी मािर् -१९, फुिबारी  १६ रत्ना चौधरी   बाििर्कास    िशक्षक   

७१ ७१०३३००१३ फुिबारी मािर् -१९, फुिबारी  १७ बसनु्द्धरा ऄिधकारी   बाििर्कास    िशक्षक   

७२ ७१०३३००१५ बाि िसजयना अिर् -१९, खेदार्स्ती  १ टंक बहादरु चौधरी   प्राथिमक ततृीय राहत   

७२ ७१०३३००१५ बाि िसजयना अिर् -१९, खेदार्स्ती  २ आिन्द्दरा चौधरी   प्राथिमक ततृीय राहत   

७२ ७१०३३००१५ बाि िसजयना अिर् -१९, खेदार्स्ती  ३ प्रकाश/िर्श्राम चौधरी   िर्द्यािय   सहयोगी   

७२ ७१०३३००१५ बाि िसजयना अिर् -१९, खेदार्स्ती  ४ िमरा चौधरी   बाििर्कास    िशक्षक   

७२ ७१०३३००१५ बाि िसजयना अिर् -१९, खेदार्स्ती  ५ िसता चौधरी   बाििर्कास    िशक्षक   

७३ ७१०३३००२१ जन सहयोग अिर् -१९, बहुििया  
 

स्थायी दरबन्द्दी नभएको   प्राथिमक ततृीय राहत   

७३ ७१०३३००२१ जन सहयोग अिर् -१९, बहुििया  ३ मन्द्ती चौधरी   िर्द्यािय   सहयोगी   

७३ ७१०३३००२१ जन सहयोग अिर् -१९, बहुििया  ४ शिुशिा चौधरी   बाििर्कास    िशक्षक   

७३ ७१०३३००२१ जन सहयोग अिर् -१९, बहुििया  ५ िनमयिा चौधरी   बाििर्कास    िशक्षक   

 समुदायमा अधाररत बालक्षिकास केन्द्रमा काययरत क्षशिक 
 

SN Code Name of BBK Ward Tole Teacher Remarks 

1 710100142 Chandramukhi BBK 13 Kailali Gaon Manxoti Rana   

2 710100143 Gramin Dalit BBK 1   Radhika Bhattarai   

3 710100146 Durga BBK 1 Katan Laxmi Malla   

4 710100148 Sadabriksha BBK 10 Ghuiyaghat Bitto Rana   

5 710100149 Setogurans BBK 5 Taranagar Prema Chaudhary   

6 710100150 Shree Krishna BBK 6 Matiyari Suman Sharma   

7 710100154 Daxinkali BBK 1   Mina Lamichane   

8 710100155 Rastriya BBK 4 Bhagawati Tole Janaki Bhatta   
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SN Code Name of BBK Ward Tole Teacher Remarks 

9 710100160 Nawa Kshitiz BBk 11 Bela Jhuma Ojha   

10 710100163 Nainadevi BBk 1   Bhanu Maya Kschetri   

11 
710100164 Shantisamaj Bbk 

1 Basantole  Sabitri Bam   

12 1 Basantole  Pooja OD BC   

13 710440020 Shiva BBK 14 Damauliya Dammari Malla   

14 710100153 Krishan No. 2 BB 6 Matiyari Hari Maya Pant   

 

१५. महत्िपूणय सम्पकय  नम्बर र आमेल 

 क्षनिायक्षचत जनप्रक्षतक्षनक्षध र िडा सक्षचिहरुको नम्बर 

 

क्र.स.ं पद र िडा 
जनक्षनिायक्षचत 

पदाक्षधकारीको नामथर 

सम्पकय  न.ं िडा सक्षचिको 

नामथर 

सम्पकय  न.ं 

व्यक्षिगत कायायलय व्यक्षिगत कायायलय 

१ नगर प्रमखु नपृ र्ड 9858423074 
    

२ नगर ईप-प्रमखु सशुीिा िमश्र भट्ट 9841883788 
    

३ प्रमखु प्रशासकीय ऄिधकृत हरर बहादरु चन्द्द 9858433111 
    

४ र्डा ऄध्यक्ष -१ सन्द्तोष मडुभरी 9848494514 9865885701 ऄिनता ितमिल्सना 9848688995 
 

५ र्डा ऄध्यक्ष -२ मान बहादरु बम 9848424809 9865885702 कृष्णानन्द्द भट्ट 9851158285 
 

६ र्डा ऄध्यक्ष -३ बि बहादरु ऐर 9848425937 9858488995 िदपक भण्डारी 9848430438 
 

७ र्डा ऄध्यक्ष -४ िदपक कुमार थापाके्षत्री 9848407676 9865885704 रक्षा कुमारी शाह 9868561755 
 

८ र्डा ऄध्यक्ष -५ िहरा िसं पातिी 9868444564 9865885705 भोजराज पन्द्त 9868547511 
 

९ र्डा ऄध्यक्ष -६ भागी राम चौधरी 9848485345 9865885706 धमयराज जोशी 9849333977 
 

१० र्डा ऄध्यक्ष -७ िसता राम राना 9858422608 9865885707 मेखराज भट्ट 9865874707 
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क्र.स.ं पद र िडा 
जनक्षनिायक्षचत 

पदाक्षधकारीको नामथर 

सम्पकय  न.ं िडा सक्षचिको 

नामथर 

सम्पकय  न.ं 

व्यक्षिगत कायायलय व्यक्षिगत कायायलय 

११ र्डा ऄध्यक्ष -८ नारायण बराि 9858422030 9865885708 प्रभा भण्डारी 9848456285 
 

१२ र्डा ऄध्यक्ष -९ पे्रम बहादरु भण्डारी 9812651022 9865885709 शिुशि प्र. पाण्डेय 9848401892 
 

१३ र्डा ऄध्यक्ष -१० राजेन्द्द्र राना 9848491447 9865885710 शेर र्हादरु खड्का 9848628459 
 

१४ र्डा ऄध्यक्ष -११ गंगा राम राना 9868417564 9865885711 हकय  र्हादरु र्ोगटी 9848628459 
 

१५ र्डा ऄध्यक्ष -१२ गणेश प्रसाद जोशी 9848407098 9865885712 कृष्ण प्रसाद पाण्डे 9848484254 
 

१६ र्डा ऄध्यक्ष -१३ िबजय राज जोशी 9865885713 9865885713 धमायनन्द्द पाण्डेय 9848487883 
 

१७ र्डा ऄध्यक्ष -१४ राम बजारी चौधरी 9800644229 9865885714 टेकर्हादरु खत्री 9862916666 
 

१८ र्डा ऄध्यक्ष -१५ फुि राम चौधरी 9858426624 9865885715 िर्जय कुमार चौधरी 9843363727 
 

१९ र्डा ऄध्यक्ष -१६ िक्ष्मी नारायण चौधरी 9865885716 9865885716 खड्क िसंह चौधरी 9867891894 
 

२० र्डा ऄध्यक्ष -१७ माधर् राना 9811675470 9865885717 महादरे् भट्ट 9868550601 
 

२१ र्डा ऄध्यक्ष -१८ मरारी ऄिधकारी 9815695883 9865885718 र्िदरे् ओझा 9848477550 
 

२२ र्डा ऄध्यक्ष -१९ िति ुराम चौधरी 9865840001 9865885719 गणेश र्स्नेत 9848689060 
 

 प्रमुख प्रशासकीय ऄक्षधकृत, महाशाखा/शाखा प्रमखुहरुको नम्बर तथा आमेल 

 

क्र. 

स.ं 
कायायिय/महाशाखा/शाखा पद नामथर 

सम्पकय  नं. आमेि 

व्यििगत कायायिय व्यििगत कायायिय 

१ नगर काययपाििका प्र.प्र.ऄिधकृत हरर बहादरु चन्द्द  9858433111 eo@dhangadhimun.gov.np 

२ िशक्षा, यरु्ा तथा खेिकुद ईपसिचर् नरने्द्द्र बहादरु खाती  091-526729 edu.dhangadi@gmail.com 

३ कृिष िर्कास  कृिष ऄिधकृत िोक राज ईपाध्याय 9848427143    

४ माध्यिमक िशक्षा शाखा ऄिधकृत ऄकबर चन्द्द 9868542666    

५ यरु्ा तथा खेिकुद शाखा ऄिधकृत घमु्मन िसं र्डायक 9858423315    

६ मिहिा तथा बािबाििका मिहिा िर्कास ऄिधकृत ऄिनता बढुाऐर 9868807603    

https://dhangadhimun.gov.np/ne/content/%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%81%E0%A4%B0-%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%80
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क्र. 

स.ं 
कायायिय/महाशाखा/शाखा पद नामथर 

सम्पकय  नं. आमेि 

व्यििगत कायायिय व्यििगत कायायिय 

७ पश ुसेर्ा  पश ुिर्कास ऄिधकृत डा.सिमर ठाकुर 9843141503    

८ अन्द्तररक िेखा परीक्षण अ.िे.प. ऄिधकृत योगेन्द्द्र बहादरु चन्द्द 9848445722    

९ सहकारी तथा रोजगार 

प्रबद्धयन 

ऄिधकृत हरर िसहं साईद 9858426155    

१० शहरी िर्कास तथा 

प्रािर्िधक 

िडिभिजनि इिञ्जिनयर दीज राज भट्ट 9848425198    

११ अिथयक प्रशासन  िेखा ऄिधकृत सरस्र्ती जोशी 9858422335    

१२ योजना तथा बजेट  योजना ऄिधकृत सत्यराज जोशी 9851080572    

१३ र्ातार्रण तथा िर्पद ्

व्यर्स्थापन 

अ.िे.प. ऄिधकृत िेखनाथ ओझा 9848425401    

१४ अन्द्तररक व्यर्स्थापन तथा 

खरीद 

प्रशासकीय ऄिधकृत सरुने्द्द्र िसहं काकी 9848720849 091-520733 dhangadhimun2013@gmail.com 

१५ प्रशासन तथा जनशिि 

िर्कास 

प्रशासकीय ऄिधकृत नारायण प्रसाद शमाय 9848420396    

१६ भूिम व्यर्स्थापन ऄिधकृत बागेश्वर दत्त ओझा 9848128388    

१७ घर नक्सा नापी ऄिधकृत भरु्न बहादरु शाही 9848560555    

१८ स्र्ास्थ्य शाखा िस.ऄ.हे.र्. कुम्भरजा शमाय 9848432811    

१९ पययटन तथा संस्कृित 

प्रर्द्धयन 

ऄिधकृत टेकराज भट्ट 9848431386    

२० सचंार तथा सूचना प्रिर्िध कम्प्यटुर इिञ्जिनयर सूयय प्रकाश ईपाध्याय 9848686942 light23sun@gmail.com ict@dhangadhimun.gov.np 

२१ सामदुाियक िर्कास तथा 

सरसफाइ 

ऄिधकृत टंक बहादरु िर्ष्ट 9848449857 bisttanka@yahoo.com  

२२ सरसफाइ  इन्द्चाजय हरर प्रसाद भट्ट 9848425668    

२३ रोजगार सेर्ा केन्द्द्र रोजगार सयंोजक चन्द्द्र बहादरु महरा 9848732924    
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क्र. 

स.ं 
कायायिय/महाशाखा/शाखा पद नामथर 

सम्पकय  नं. आमेि 

व्यििगत कायायिय व्यििगत कायायिय 

२४ िजन्द्सी आकाइ िजन्द्सी प्रमुख कृष्ण प्रसाद जोशी 9848420003    

२५ राजश्व व्यर्स्थापन बररष्ठ िेखा ऄिधकृत िडल्िी राज ओझा 9848424852 dillirajojha72@gmail.com  

२६ कानून काननु ऄिधकृत खडक िसहं कुन्द्जेडा 9848470295    

 क्षशिा, युिा तथा खेलकुद शाखाका कमयचारीहरुको नम्बर तथा आमेल 

 

क्र.स.ं नामथर पद तह सम्पकय  नम्बर आमेल क्षजम्मेिारी 

१ नरने्द्द्र बहादरु खाती ईपसिचर् ऄिधकृत नर्ौं 091-526729 edu.dhangadi@gmail.com महाशाखा प्रमखु 

२ ऄकबर चन्द्द शाखा ऄिधकृत ऄिधकृत अठौं 9868542666 akchand2022@gmail.com माध्यिमक िशक्षा 

३ घमु्मन िसं बडायक शाखा ऄिधकृत ऄिधकृत सातौं 9858423315 ghummansinghbadayak@gmail.com यरु्ा तथा खेिकुद 

४ जयराज जैशी िशक्षा ऄिधकृत ऄिधकृत छैंटौं 9848447132 jrj82042@gmail.com अधारभूत िशक्षा 

५ ऄम्बादत्त भट्ट िशक्षा ऄिधकृत ऄिधकृत छैंटौं 9848751726   माध्यिमक िशक्षा 

६ सूयय बहादरु काकी िशक्षा ऄिधकृत ऄिधकृत छैंटौं 9848686942 karkisurya458@gmail.com यरु्ा तथा खेिकुद 

७ केशब राज खत्री प्रािर्िधक सहायक सहायक पाचौं 9843445875 krkhatri2043@gmail.com यरु्ा तथा खेिकुद 

८ भोज बहादरु बोहरा प्रािर्िधक सहायक सहायक पाचौं 9864973083 bhojbohara09@gmail.com अधारभूत िशक्षा 

९ ज्ञान ुिगरर प्रािर्िधक सहायक सहायक पाचौं 9849986365 gyanugiri89@gmail.com माध्यिमक िशक्षा 

१० रखेा पन्द्त प्रािर्िधक सहायक सहायक पाचौं 9848804766 rekhapant051@gmail.com अधारभूत िशक्षा 

११ पषु्प राज भट्ट िेखा जोखा सयंोजक प्राथिमक ततृीय 9848421769 pusprbhatt@gmail.com ऄनौपचाररक िशक्षा 

१२ ममता बडु कायायिय सहयोगी   9868442807 badumamata@gmail.com  महाशाखा 

 सामुदाक्षयक क्षिद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको सम्पकय  नम्बर तथा आमेल 
 

क्र.सं. 

िर्द्याियको िर्र्रण सञ्चािित 

प्रधानाध्यापकको नाम 

 प्रधानाध्यापकको सम्पकय  नम्बर र आमेि 

IEMIS कोड नाम 
र्डा 

नं. 
ठेगाना तह कक्षा मोबाआि नम्बर आमेि 

१ ७१०१०००१६ सरस्र्ती अिर् १ शािन्द्तनगर अधारभूत ८ पदमराज जोशी 9848421615 joshipadam42@gmail.com 

mailto:akchand2022@gmail.com
mailto:ghummansinghbadayak@gmail.com
mailto:jrj82042@gmail.com
mailto:karkisurya458@gmail.com
mailto:krkhatri2043@gmail.com
mailto:gyanugiri89@gmail.com
mailto:rekhapant051@gmail.com
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क्र.सं. 

िर्द्याियको िर्र्रण सञ्चािित 

प्रधानाध्यापकको नाम 

 प्रधानाध्यापकको सम्पकय  नम्बर र आमेि 

IEMIS कोड नाम 
र्डा 

नं. 
ठेगाना तह कक्षा मोबाआि नम्बर आमेि 

२ ७१०१०००६४ रािष्िय मदरसा मुिश्लम अिर् १ पशपुितटोि अधारभूत ३ मनमित चौधरी 9848470995 Pokhamc03@gmail.com 

३ ७१०१०००७० ित्रनगर मािर् १ ित्रनगर माध्यिमक १२ भूपाि िसंह खड्का 9858421535   

४ ७१०१०००७५ मदरसा नरुन नािर् अिर् १ पशपुित अधारभूत २ मो. जबुैर अिम  9848429054   

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् २ बैयाबेहडी माध्यिमक १२ तेज बहादरु िसंह 9848422561 singhtej805@gmail.com  

७ ७१०१०००१३ शैिेश्वरी अिर् २ सरस्र्तीनगर अधारभूत ५ इिन्द्दरा दाहाि 9848421652   

८ ७१०१०००४२ नर्दगुाय  मािर् २ मोहना माध्यिमक १० राम कुमार चौधरी  9868456961   

९ ७१०१०००८७ मदरसा गौिसया गररब नर्ाज अिर् २ सब्जीमण्डी अधारभूत ५ किि मलु्िा ऄन्द्सारी 9814619957   

५ ७१०१०००९० पार्यती अिर् २ परुानो एऄरपोटय अधारभूत ५ मदनराज यादर् 9858425174 yadavmanraj76@gmail.com 

१० ७१०१००००३ ित्रभरु्न मािर् ३ बोराडाडँी माध्यिमक १२ सीताराम ऄर्स्थी 9858423472 shahiram30@gmail.com 

११ ७१०१०००१५ जनता अिर् ३ चटकपरु अधारभूत ८ धनबहादरु िसंह 9858422434 singhdb015@gmail.com 

१२ ७१०१०००८९ िशर् पार्यती अिर् ३ बडहरा अधारभूत ५ सीता भट्टा 9848470995   

१३ ७१०१००००७ रािष्िय तिुसीराम मािर् ४ ईत्तरबेहडी माध्यिमक १० गणेश राज भट्ट 9858423381 bhattaganesh947@gmail.com 

१४ ७१०१०००१४ रािष्िय अिर् ५ तारानगर अधारभूत ८ मदन बम 9848425898   

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् ५ हसनपरु माध्यिमक १२ हररशकुमार ओझा 9848427956 ojha.harishkumar@gmail.com 

१६ ७१०१०००५२ बासदुरे्ी मािर् ६ रघनुगर माध्यिमक १२ गोपाि के.सी. 9848429395   

१७ ७१०१०००६२ भैरब बाबा अिर् ६ मिटयारी अधारभूत ८ गोपाि िसंह ऐर 9848543576   

१८ ७१०१००००५ िशर् अिर् ७ दरे्ररया अधारभूत ८ नन्द्दिाि राना 9848463176 nandlalrana234@gmail.com 

१९ ७१०१०००११ रािष्िय मािर् ७ बेिी माध्यिमक १२ रघनुाथ ओझा 9848527802   

२० ७१०१०००१७ सरस्र्ती मािर् ७ मनेहरा माध्यिमक १० ज्ञानेन्द्द्र बहादरु शाह 9848421797 gshah1231@gmail.com 

२१ ७१०१०००६१ जन जागिृत अिर् ७ पटेिा अधारभूत ५ शािन्द्त चौधरी 9848469150   

२२ ७१०१०००८६ नर्ज्योित अिर् ७ ितल्कीचौक अधारभूत ५ केशर बम 9848425466   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् ८ धनगढीगाई ँ माध्यिमक १२ िक्ष्मण दत्त भट्ट 9848420145 ldbhatta45@gmail.com 

२४ ७१०१००००४ सरस्र्ती अिर् ९ बंगराकटान अधारभूत ५ िमरा दरे्ी कणय 9858425032   

२५ ७१०१०००२३ भर्ानी मािर् ९ गौरीपरु माध्यिमक १० िोकराज जोशी 9848520502 joshilokraj2014@gmail.com 

२६ ७१०१००००२ िर्िप अिर् १० घइुयंाघाट अधारभूत ५ जयप्रकाश िमश्र 9848430300   

२७ ७१०१०००४३ जनकल्याण मािर् १० जगुेडा माध्यिमक १२ तकय राज जोशी 9848578089   

२८ ७१००३०००१ बेिा अिर् ११ बेिा अधारभूत ५ महार्ीर राना 9848422576 mahabirr818@gmail.com 

२९ ७१००३०००४ ठेकराज मािर् ११ घोडसरु्ा माध्यिमक १२ रामचन्द्द्र ओझा 9848420482 ramcojha@gmail.com  

३० ७१००३०००८ जोकैया अिर् ११ जोकैया अधारभूत ३ शािन्द्त कुमारी शाह 9868561566 shantishah2039@gmail.com 

३१ ७१००३०००९ दिक्षणकािी बिहरा अिर् ११ बेिादरे्ीपरु अधारभूत ५ सीताराम चौधरी 9848400839   

३२ ७१०१००००६ दगुाय अिर् १२ दगुायर्स्ती अधारभूत ८ यज्ञ कुर्र 9848592385   

mailto:singhtej805@gmail.com
mailto:ramcojha@gmail.com
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क्र.सं. 

िर्द्याियको िर्र्रण सञ्चािित 

प्रधानाध्यापकको नाम 

 प्रधानाध्यापकको सम्पकय  नम्बर र आमेि 

IEMIS कोड नाम 
र्डा 

नं. 
ठेगाना तह कक्षा मोबाआि नम्बर आमेि 

३३ ७१०१००००९ नर्दगुायअिर् १२ जनकर्स्ती अधारभूत ८ हररशचन्द्द्र चौधरी 9848449638 harishchnchy@gmail.com 

३४ ७१०१०००१२ िसद्धनाथ मािर् १२ जगुेडा माध्यिमक १० पे्रम बहादरु शाही 9848421855   

३५ ७१०१०००३४ शारदा मािर् १२ िस गाई ँ माध्यिमक १० िदघयराज जोशी 9804618977   

३६ ७१०१०००६९ मिुिनाथ अिर् १२ मनेहरा अधारभूत ५ शाििभान ऐर 9848422531   

३७ ७१०१०००७८ गमु्बा छोआििङ अिर् १२ दगुायर्स्ती अधारभूत ५ कमिा भट्ट 9848432513 shahiram30@gmail.com 

३८ ७१०१०००८८ बेहडा बाबा अिर् १२ िड गाई ँ अधारभूत ५ िनमयिा चौधरी 9848422112   

३९ ७१०१०००३५ जनता रािष्िय मािर् १३ कैिािीगाई ँ माध्यिमक १२ कृष्ण िसंह पेिा 9865909797 kspela09@gmail.com 

४० ७१०१०००९९ िनङ्गिाशैनी गरुुकुि संस्कृत िर्द्यापीठ १३ कैिािीगाई ँ अधारभूत ६ खगेन्द्द्र ऄर्स्थी 9848422445 awasthikhagendra45@gmail.com 

४१ ७१०१४०००२ जनता रािष्िय मािर् १३ राजपरु माध्यिमक १० रामप्रसाद फुिारा  9858424750 phulararam9@gmail.com 

४२ ७१०१४०००४ भगर्ती अिर् १३ राजपरु अधारभूत ५ रामकृष्ण राना 9814611419   

४३ ७१०१४००१४ नर्ज्योित अिर् १३ श्रीिंका अधारभूत ८ खगेन्द्द्र प्रसाद भण्डारी 9848468944   

४४ ७१०३३०००१ िशर् शङ्कर अिर् १४ फुिबारी अधारभूत ८ िक्ष्मीराज जोशी 9749006229 ojhalaxmiraj5838@gmail.com 

४५ ७१०३३०००३ सर्ोदय मािर् १४ िस गाई ँ माध्यिमक १० जीतबहादरु चौधरी  9848493357 yourjeet57@gmail.com  

४६ ७१०३३०००७ िसद्धाथय  अिर् १४ एच गाई ँ अधारभूत ८ प्रमोद नारायण झा 9749006229 nirajrajbanshikushmi@gmail.com 

४७ ७१०३३००११ पञ्चोदय मािर् १४ िब गाई ँ माध्यिमक १० गोिर्न्द्दराज जोशी 9749006229 
 

४८ ७१०३३००१२ जन जागिृत मािर् १४ िड गाई ँ माध्यिमक १२ टेक बहादरु क्षत्री 9749001935 tekchhetri24@gmail.com 

४९ ७१०३३००२२ बाि अिर् १४ खिुटया अधारभूत ५ राम दयाि िमश्र 9749006229   

५० ७१०४४०००३ रािष्िय अिर् १५ ईमी अधारभूत ८ ऄमरिसंह तारामीमगर 9868860330   

५१ ७१०४४०००४ जन जागिृत अिर् १५ कनरी अधारभूत ८ राम कुमार चौधरी 9848635235   

५२ ७१०४४०००६ िशर् गंगा अिर् १५ ईमाय  अधारभूत ८ राम सहाय राना 9815628577   

५३ ७१०४४००११ समैजी अिर् १५ शािन्द्तकटान अधारभूत ५ प्यारेिाि चौधरी 9749006629 
 
 

५४ ७१०४४०००५ िदपेन्द्द्र चारपाते १६ भादा माध्यिमक १० भागीराम चौधरी 9858425353   

५५ ७१०४४०००७ जन कल्याण अिर् १६ जिघसु्रा अधारभूत ५ ििखाराम चौधरी 9865782655   

५६ ७१०४४०००८ िशर् मािर् १६ रामपरु माध्यिमक १० ितिक बहादरु िसंह 9858421034 tilaksingh90@gmail.com 

५७ ७१०४४०००९ बेहाडा बाबा मािर् १६ घिँसटा माध्यिमक १२ भोजराज शमाय  9840095952 bhoj0219@gmail.com 

५८ ७१०४४००१२ जन ज्योित अिर् १६ घरुही अधारभूत ५ रमा चौधरी 9824687133 ramadevichaudhary82@gmail.com 

५९ ७१०४४०००१ भान ुमािर् १७ पथरी माध्यिमक १० हषयराज राना 9804694336   

६० ७१०४४०००२ सज्जन अिर् १७ दमौििया अधारभूत ८ दरे्राज ओझा 9868539809   

६१ ७१०४४००१० काििका अिर् १७ धजुयन्द्ना अधारभूत ५ के्षत्र बहादरु चौधरी 9868444170   

६२ ७१०४४००१३ न्द्यू काििका अिर् १७ धजुयन्द्ना अधारभूत ५ बािाराम जोशी 9848660723 balaramjoshi215@gmail.com  

६३ ७१०३३०००५ आन्द्द्रोदय अिर् १८ आ गाई ँ अधारभूत ८ हकय बहादरु घतीमगर 9749006229   

mailto:yourjeet57@gmail.com
mailto:balaramjoshi215@gmail.com
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क्र.सं. 

िर्द्याियको िर्र्रण सञ्चािित 

प्रधानाध्यापकको नाम 

 प्रधानाध्यापकको सम्पकय  नम्बर र आमेि 

IEMIS कोड नाम 
र्डा 

नं. 
ठेगाना तह कक्षा मोबाआि नम्बर आमेि 

६४ ७१०३३०००६ खप्तडी अिर् १८ एफ गाई ँ अधारभूत ८ दगुाय दत्त भूषाि 9865936684   

६५ ७१०३३०००९ नेपाि भू पू सैिनक अिर् १८ फुिबारी अधारभूत ४ भोजराज जोशी 9848660455 joshibhojraj03@gmail.com 

६६ ७१०३३००१४ चन्द्द्रोदय मािर्  १८ फुिबारी माध्यिमक १२ शभु चन्द्द्र सरेु्दी 9846885984 
 
 

६७ ७१०३३००१६ नमयदशे्वर अिर् १८ ए गाई ँ अधारभूत २ िक्ष्मी भण्डारी 9814609982   

६८ ७१०३३०००२ फुिबारी अिर् १९ फुिबारी अधारभूत ८ दगुाय  दत्त पौडेि 9848425569   

६९ ७१०३३०००४ जन िप्रय अिर् १९ अआ गाई ँ अधारभूत ८ िबमिा भट्टराइ 9749006229   

७० ७१०३३००१० शंकर सरस्र्ती ऄन्द्नपूणय अिर् १९ जे गाई ँ अधारभूत ८ िक्ष्मण रानाभाट 9749006229   

७१ ७१०३३००१३ फुिबारी मािर् १९ फुिबारी माध्यिमक १२ गोरख नाथ 9848546054   

७२ ७१०३३००१५ बाि िसजयना अिर् १९ खेदार्स्ती अधारभूत ५ टंक चौधरी 9749006229   

७३ ७१०३३००२१ जन सहयोग अिर् १९ बहुििया अधारभूत ४ बिराम चौधरी 9749006229   

 ससं्थागत क्षिद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको सम्पकय  नम्बर तथा आमेल 
 

िस. नं. िर्द्यािय ठेगाना सञ्चािित कक्षा प्रधानाध्यापकको नाम सम्पकय  नं 

१ क्यािस्पयन एकेडेमी धनगढी 1 1–10 मोहन शमाय 9858420043 

२ ग्रीन ल्यान्द्ड इ र्ो धनगढी 1 1–8 परुन चौधरी 9848422915 

३ माििका इ र्ो धनगढी 1 1–12 िभम र् र्ोहरा 9848425391 

४ यूरो इ एकेडेमी हसनपरु 1 
 

सिुदप शाही 
 

५ ररनाईन इ र्ो ित्ररे्णी चोक 1 
   

६ रे्ष्ट सनराइज इ र्ो धनगढी 1 1–8 िप्रजा सापकोटा 9868658564 

७ िसद्धाथय िशश ुसदन मा िर् धनगढी 1 1–12 िस.िर्.चन्द्द/रामजी र्गािे 9858420326/9048424291 

८ िहिर्डय इ र्ो 1 1–10 िड.अर शमाय 9848425620 

९ हेभन्द्स गाडयन इ र्ो धनगढी 1 1–8 िज.िर्.हमाि 091-523171 

१० न्द्यू एरा इ र्ो 1 
   

११ िप के ज्ञानज्योती अदसय िर्द्या मिन्द्दर 1 1–7 रशे्मा पौडेि 091-525022 

१२ एिायन्द्स इन्द्टरनेसनि मोडेि स्कुि 2 1–10 ईपेन्द्द्र ऄर्स्थी 9848421515 
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िस. नं. िर्द्यािय ठेगाना सञ्चािित कक्षा प्रधानाध्यापकको नाम सम्पकय  नं 

१३ जेिसज एभरसे्ट इ र्ो धनगढी 2 1–10 करुणाकरपण्डेय 9858420215 

१४ नर्जीर्न इ र्ो स्कुि 2 1–8 राज कुमार नेपािी 091-692925 

१५ ििटि फ्िार्र इ र्ो धनगढी 2 1–10 रामचन्द्द्र शाही 9858425216 

१६ िहमाि एकेडेमी धनगढी 2 1–8 िर्क्रम कुमार शमाय 9848626908 

१७ के्रसेन्द्ट िसिट स्कुि 2 1–12 ितथयराज फुिारा 9849087286 

१८ स्टेिपङ्ग स्टोन इ र्ो धनगढी 2 1–10 रामजी हमाि 9858420457 

१९ ऄक्सफोडय यिुनभसय रिेडक्स सेकेन्द्डरी 3 1–10 िोकराज पन्द्त 9848580598 

२० इमरल्ड एकेडेमी 3 1–10 हेमराज ओझा 9858421990 

२१ दनु एकेडेमी धनगढी 3 1–8 राम प्र. ईपाद्याय 9858423136 

२२ िप्रयंका इ र्ो धनगढी 3 1–10 पिर्त्रा िामा 9814696755 

२३ मिणिेक इ र्ो 3 1–6 खडक कुर्र 091-416542 

२४ मयरु इ र्ो 3 1–10 पदम र्हादरु साईद 9848576723 

२५ मोडनय स्कुि प्रा िि धनगढी 3 1–10 खगेन्द्द्र चटौत 9749501999 

२६ रे्ष्टन िक्रस्टि एकेडेमी धनगढी 3 1–12 ईिमयिा कुर्र 9848425792 

२७ व्रोडिभजन इ र्ो धनगढी 3 1–12 िक्ष्मीराज पन्द्त 9858420533 

२८ शभुकामना इ र्ो धनगढी 3 1–8 तेज बिायर 091-410342 

२९ िसिट इ र्ो 3 1–8 गोिर्न्द्द सेडाआ 9814643402 

३० िसद्धाथय आ बो 3 1–5 िदपक चन्द्द 9858425182 

३१ स ुप प्रहरी अर्ासीय मा िर् धनगढी 3 1–10 िडल्िीराज जोशी 9848429613 

३२ कैिािी मोडेि स्कुि धनगढी 4 1–12 खेमराज भट्ट/तपेन्द्द्र िसह 9858424026 

३३ गरुुकुि एकेडेमी 4 1–10 िदपक सरुी 9848424650 

३४ ज्योित इ र्ो धनगढी 4 1–10 पणुायनन्द्द भट्ट 9848428919 

३५ द गाडयनर इ र्ो धनगढी 4 1–12 कैिास प्रसाद दहाि 9848421199 
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िस. नं. िर्द्यािय ठेगाना सञ्चािित कक्षा प्रधानाध्यापकको नाम सम्पकय  नं 

३६ नर्ादरे् इ र्ो 4 1–5 िगरीराज ओझा 9858421300 

३७ िसडििङ्ग जोन एकेडेमी 4 1–3 शारदा रगे्मी 091-523541 

३८ ग्िी एकेडेमी धनगढी 4 1–10 शान्द्ती भट्ट 9848421386 

३९ एिक्सस िर्द्याश्रम धनगढी 5 1–12 ऄिनता पन्द्त 985842292 

४० एप्पि िसड एकेडेमी 5 मन्द्टेश्वरी ज्ञान ुिसह 9851127136 

४१ एिजी एकेडेमी 5 1–8 पषु्पराज जोशी 
 

४२ ऐश्वयय िर्द्या िनकेतन धनगढी 5 1–12 िप एन ओझा 9858420171 

४३ क्यािस्पयन मन्द्टेश्वरी धनगढी 5 मन्द्टेश्वरी मोहन शमाय 9858420043 

४४ खप्तड एकेडेमी 5 1–8 प्रकास मल्ि 9814695739 

४५ खिुसको घर इ र्ो 5 1–5 
  

४६ गरुुकुि पाठशािा 5 
   

४७ ग्यािेक्सी इ र्ो धनगढी 5 1–12 छत्र राज पण्डीत 9848426081 

४८ िचल्रेन्द्स एकेडेमी 5 1–8 कुरे्र िजत साईद 9848027747 

४९ ज्ञान िनकेतन इ र्ो धनगढी 5 1–8 डम्र्र िर्ष्ट 
 

५० नन्द्दीनाज एकेडेमी 5 1–8 महेश िर्ष्ट 9851003580 

५१ नेसनि मन्द्टेश्वरी धनगढी 5 मन्द्टेश्वरी 
  

५२ फाररे्ष्ट एकेडेमी धनगढी 5 1–10 पणुायर्हादरु र्ढुाथोकी 9848494503 

५३ िमल्स रे्री मन्द्टेश्वरी 5 1–5 सिुजत शमाय 
 

५४ र्ाि िर्हानी इ र्ो 5 1–5 ित्रिोक प्रसाद जोशी 9851118205 

५५ र्ािर्ािटका मन्द्टेश्वरी 5 1–3 ज्ञान ुजोशी 9848422039 

५६ शारदा िर्द्या िनकेतन धनगढी 5 1–12 भपेुन्द्द्र र्िायर 9858420911 

५७ स्टोन व्रीज सेकेन्द्डरी स्कुि 5 1–10 ईदयप्रताप िसह 9858422080 

५८ िपस ग्रोम एकेडेमी 5 
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िस. नं. िर्द्यािय ठेगाना सञ्चािित कक्षा प्रधानाध्यापकको नाम सम्पकय  नं 

५९ गेटरे् एकेडेमी 5 1–5 िक्ष्मी पडाि 9858425229 

६० दक्ष आन्द्टरनेश्नि स्कुि 5 0-1   

६१ पंचकोटी इ र्ो 6 1–7 सन्द्तोष श्रेष्ठ 9848524416 

६२ राआिजङ्ग स्टार मिटयारी 6 1–2 किेन्द्द्र शाही 9848566068 

६३ व्रोड रे्स्ट इ र्ो 6 1–5 रमेश िर् क 9848454396 

६४ शैिेश्वरी इ र्ो 6 1–8 जगन्द्नाथ जोरा 9848474097 

६५ माआि स्टोन आ र्ो 7 1–5 ऄिस्मता साही 9868892249 

६६ कैिािी िर्द्या िनकेतन धनगढी 7 1–10 टोपेन्द्द्र शाह 9848446499 

६७ जेम्स एकेडेमी कैिािी 7 1–9 िर्ष्ण ुर्ढुा 9840745070 

६८ िडिाइट इ र्ो 7 1–10 र्िद्र ररजाि 9858425825 

६९ पशपुित िशक्षा मिन्द्दर 7 1–8 सरुशे प्रसाद र्डु 9863641256 

७० मोडनय एरा इ र्ो धनगढी 8 1–10 अर िस यादर् 9858420176 

७१ ऄिप िर्द्या िनकेतन इ र्ो 8 1–8 तिुसी गौतम 9868552226 

७२ एररस्टो इ र्ो स्कुि 8 1–10 शान्द्ती के्षत्री 9848425294 

७३ काििका दरे्ी इ र्ो 8 1–5 ममता काकी 9804612421 

७४ िडस्कभरी इ र्ो 8 1–8 योगेन्द्द्र िसह 9858423414 

७५ थ्री स्टार इ र्ो 8 1–10 गोपाि शमाय 9858424528 

७६ नर्दगुाय  इ र्ो धनगढी 8 1–8 ऄिम्र्का अचायय 9858423793 

७७ िािी गरुास इ र्ो 10 1–8 चडुामणी र्ढुाथोकी 9848420246 

७८ अर िर् एकेडेमी 10 1- िशर् कुमार राना 9865789638 

७९ ग्िोर्ि मो पिव्िक घोड्सरु्ा 11 
 

र्रुण िर्ष्ट 9848515275 

८० केदार िर्द्यािनकेतन  इ र्ो 12 1–8 महेश जोशी 9859423465 

८१ गोल्डेन ज्योित इ र्ो धनगढी 12 1–8 नरने्द्द्र िसह 9848472177 
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िस. नं. िर्द्यािय ठेगाना सञ्चािित कक्षा प्रधानाध्यापकको नाम सम्पकय  नं 

८२ जगेुडा जनिहत इ र्ो 12 1–7 नरने्द्द्र िगरी 9848426504 

८३ पानस एकेडेमी 12 1–1 िदनेश खत्री 9848420672 

८४ प्राआम रोज एकेडेमी 12 1–4 महेन्द्द्र खड्का 9848442954 

८५ िमिन इ र्ो जगेुडा 12 1–10 िसताराम बढुाथोकी 9858423780 

८६ रे्र्ी जोन एकेडेमी 12 
   

८७ सनराआज इ र्ो जगेुडा 12 1–2 दरे् र्हादरु कुर्र 9848528187 

८८ िसद्धाथय आन्द्टरनेसनि इ र्ो धनगढी 12 1–8 मोित िसह थापा 9811647668 

८९ समुाय  शान्द्ती इ र्ो 12 1–6 धनन्द्जय कोआरािा 
 

९० शैििङ्ग आ र्ो जगेुडा 12 1–7 दरे् र्हादरु कुर्र 9848528187 

९१ दरे्कुञ्ज एकेडेमी 12 0   

९२ िकङ्ग िफसर इ र्ो धनगढी 13 1–10 िर्मि भन्द्डारी 9848413505 

९३ माईन्द्ट सैपाि इ र्ो धनगढी 13 1–8 शिुसिा भट्ट 
 

९४ िर्द्याभषुण पिव्िक स्कुि 13 1–10 िडकेन्द्द्र जंग कुर्र 9851055284 

९५ हररहर इ र्ो 13 1–8 चेतराज कुर्र 
 

९६ न्द्यू िभजन इ र्ो फूिर्ारी 14 1–5 गोपाि मोिान 9848512748 

९७ नोर्ि एकेडेमी 14 1–6 िर्नय िामा 9851189628 

९८ निसयह इ र्ो 15 1–6 राजकुमार राना 9804622618 

९९ र्रम एकेडेमी 15 1–4 चन्द्द्र र्हादरु साहु 9812627727 

१०० पशपुित िशक्षा मिन्द्दर ईमाय 16 1–6 शेर र्हादरु चौधरी 9814695092 

१०१ िशर् िर्द्या िनकेतन 16 1–6 िगरीराज भट्ट 9848467733 

१०२ ित्रनेत्र आ र्ो 16 1–4 ईद्धर् ऄिधकारी 
 

१०३ ईमाय इ र्ो 17 1–7 ज्ञानेन्द्द्र चौधरी 9814611244 

१०४ रे्हडार्ार्ा एकेडेमी 17 1–4 िछद्द ुराना 9815612702 
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िस. नं. िर्द्यािय ठेगाना सञ्चािित कक्षा प्रधानाध्यापकको नाम सम्पकय  नं 

१०५ कैिास माििका र्ो स्कुि 18 1–5 िदपक िर्िस 
 

१०६ फूिबारी एकेडेमी फूिर्ारी 18 1–10 राजेन्द्द्र चापगाआ 9848425583 

१०७ नोरे्ल्टी एकेडेमी 19 1–5 यम ुढकाि 9825646068 

१०८ फूिबारी इ र्ो फूिर्ारी 19 1–8 
  

१०९ यूिनसन इ र्ो 19 1–7 कैिास चौधरी 9858480577 

नोट : संस्थागत िर्द्यािय सम्बन्द्धमा सािर्क िजल्िा िशक्षा कायायिय कैिािीबाट धनगढी ईप-महानगरपाििकािाइ कुनै पिन िर्र्रण ईपिब्ध भएको 

छैन । मािथको ताििकाको िर्र्रण कक्षा ८ को परीक्षा, व्यर्साय निर्करण, कक्षा थप तथा अधारभूत तथा माध्यिमक िशक्षाको ऄिधकार 

स्थानीय तहमा प्राप्त भआसकेपिछ नया ँ स्थापनाको ऄनमुित िदआएका िर्द्याियहरुको िर्र्रणका अधारमा तयार पाररएका हो । यसमा कुन ै

िर्द्याियको िर्र्रण छुट हुन गएको भए िशक्षा, यरु्ा तथा खेिकुद महाशाखामा सम्पकय  राखी जानकारी गराआिदन ुहुन ुऄनरुोध छ । 

१६. सामदुाक्षयक क्षिद्यालयमा क्षिद्यमान भौक्षतक सुक्षिधा 

 भिन तथा किाकोठा 

 

क्र.सं. 
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१ सरस्र्ती अिर् १ शािन्द्तनगर अधारभूत ८ छ छैन छैन छैन   ९ छ छ छैन छैन ९ छ छैन छ   ११ छैन 

२ रािष्िय मदरसा मिुश्लम अिर् १ पशपुितटोि अधारभूत ३ छैन छैन छैन छैन   २ छैन छ छैन छैन २ छैन छैन छैन   २ ४ 

३ ित्रनगर मािर् १ ित्रनगर माध्यिमक १२ छ छैन छैन छ ३७   छ छ छ छैन १५ छ छ छ     ८ 

४ मदरसा नुरन नािर् अिर् १ पशपुित अधारभूत २ छ छैन छैन छैन   ३ छैन छैन छैन छैन ३ छैन छैन छैन   ३ २ 

५ पार्यती अिर् २ परुानो एऄरपोटय अधारभूत ५ छैन छैन छैन छैन   ५ छ  छ  छैन छैन ५ छैन छैन छैन   ५ २ 

६ शारदा मािर् २ बैयाबेहडी माध्यिमक १२ छैन छैन छैन छैन   २४ छ छैन छैन छ  २४ छ  छ  छ    २४ ८ 

७ शैिेश्वरी अिर् २ सरस्र्तीनगर अधारभूत ५ छ छैन छैन छैन   ५ छैन छ छैन छ ५ छैन छैन छैन   ५ ० 

८ नर्दगुाय मािर् २ मोहना माध्यिमक १० छ छ  छैन छ    १२ छ छ छैन छ १२ छ छ छैन   १२ ० 

९ मदरसा गौिसया गररब नर्ाज अिर् २ सब्जीमण्डी अधारभूत ५ छ छैन छैन छैन   ६ छैन छ छैन छ ६ छैन छैन छैन   ६ ३ 

१० ित्रभरु्न मािर् ३ बोराडाडँी माध्यिमक १२ छैन छैन छैन छैन   २६ छ छ १ छ २६ छ छ छैन   २६ ६ 

११ जनता अिर् ३ चटकपरु अधारभूत ८ छैन छैन छैन छैन   ८ छैन छ छैन छैन ८ छ छैन छ   ८ ४ 
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१२ िशर् पार्यती अिर् ३ बडहरा अधारभूत ५ छैन छैन छैन छैन   ५ छैन छ छैन छैन ५ छैन छैन छैन   ५ ० 

१३ रािष्िय तुिसीराम मािर् ४ ईत्तरबेहडी माध्यिमक १० छ छैन छैन छ   १३ छैन छ छैन छैन १३ छ छ छ   १३ ४ 

१४ रािष्िय अिर् ५ तारानगर अधारभूत ८ छ छैन छैन छैन   १३ छ छ छैन छ १२ छैन छैन छैन   १२ ० 

१५ पञ्चोदय मािर् ५ हसनपरु माध्यिमक १२ छैन छैन छैन छैन   ३० छ छ छ  छ ३० छ छ छ   ३० ९ 

१६ बासुदेर्ी मािर् ६ रघनुगर माध्यिमक १२ छैन छैन छैन छैन   १७ छैन छ छैन छ १७ छ छ छ   १७ ४ 

१७ भैरब बाबा अिर् ६ मिटयारी अधारभूत ८ छैन छैन छैन छैन   १० छ छ छैन छैन १० छ छैन छैन   १० ४ 

१८ िशर् अिर् ७ देर्ररया अधारभूत ८ छैन छैन छैन छैन   १२ छैन छ छैन छ १२ छ छैन छैन   १२ ० 

१९ रािष्िय मािर् ७ बेिी माध्यिमक १२ छैन छैन छैन छैन   २२ छ छ छैन छ २२ छ छ छ   २२ ० 

२० सरस्र्ती मािर् ७ मनेहरा माध्यिमक १० छ छैन छैन छैन   ३० छ छ छैन छ ३० छ छ छ   ३० १० 

२१ जन जागिृत अिर् ७ पटेिा अधारभूत ५ छैन छैन छैन छैन   ५ छैन छ छैन छैन ५ छैन छैन छैन   ५ ० 

२२ नर्ज्योित अिर् ७ ितल्कीचौक अधारभूत ५ छैन छैन छैन छैन   २  छैन छैन छैन छैन छैन छैन छैन छैन   २  ३  

२३ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् ८ धनगढीगाई ँ माध्यिमक १२ छैन छैन छैन छैन   २२ छ छ छैन छैन २२ छ छ छ   २२ १२ 

२४ सरस्र्ती अिर् ९ बगंराकटान अधारभूत ५ छैन छैन छैन छैन   ८ छैन छ छैन छैन ८ छैन छैन छैन   ८ ४ 

२५ भर्ानी मािर् ९ गौरीपरु माध्यिमक १० छ छैन छैन छैन   ११ छ छ छैन छैन ११ छ छैन छैन   ११ ८ 

२६ िर्िप अिर् १० घइुयंाघाट अधारभूत ५ छैन छैन छैन छैन   ८ छैन छैन छैन छैन ८ छ छैन छैन   ८ ४ 

२७ जनकल्याण मािर् १० जुगेडा माध्यिमक १२ छैन छैन छैन छैन   १२ छैन छ छैन छ  १२ छ छैन छ   १२ ० 

२८ बेिा अिर् ११ बेिा अधारभूत ५ छैन छैन छैन छैन   ६ छैन छ छैन छ ६ छैन छैन छैन   ६ २ 

२९ ठेकराज मािर् ११ घोडसुर्ा माध्यिमक १२ छ छैन छैन छैन   २४ छ छ छैन छैन २४ छ छ छ   २४ २ 

३० जोकैया अिर् ११ जोकैया अधारभूत ३ छैन छैन छैन छैन   ७ छैन छ छैन छ ७ छैन छैन छैन   ७ २ 

३१ दिक्षणकािी बिहरा अिर् ११ बेिादेर्ीपरु अधारभूत ५ छैन छ छैन छैन   ११ छैन छैन छैन छैन ११ छैन छैन छैन   ११ ४ 

३२ दगुाय अिर् १२ दगुायर्स्ती अधारभूत ८ छैन छैन छैन छैन   ९ छ छ छैन छैन ९ छैन छैन छैन   ९ ० 

३३ नर्दगुायअिर् १२ जनकर्स्ती अधारभूत ८ छैन छैन छैन छैन   ८ छैन छैन छैन छ ८ छ छैन छैन   ८ ४ 

३४ िसद्धनाथ मािर् १२ जुगेडा माध्यिमक १० छैन छैन छैन छैन   १४ छैन छैन छैन छैन १४ छैन छैन छैन   १४ ८ 

३५ शारदा मािर् १२ िस गाई ँ माध्यिमक १० छैन छैन छैन छैन   १४ छैन छ छैन छ १४ छ छैन छैन   १४ ४ 

३६ मिुिनाथ अिर् १२ मनेहरा अधारभूत ५ छैन छैन छैन छैन   ६ छैन छैन छैन छैन ६ छ छैन छैन   ६ २ 

३७ गमु्बा छोआििङ अिर् १२ दगुायर्स्ती अधारभूत ५ छैन छैन छैन छैन   ४ छैन छ छैन छैन ४ छैन छैन छैन   ४ २ 

३८ बेहडा बाबा अिर् १२ िड गाई ँ अधारभूत ५ छैन छैन छैन छैन   ४ छैन छ छैन छैन ४ छैन छैन छैन   ४ २ 

३९ जनता रािष्िय मािर् १३ कैिािीगाई ँ माध्यिमक १२ छ छैन छैन छैन   १२ छ छ छ  छैन १२ छ छैन छैन   १२ ० 

४० िनङ्गिाशैनी गरुुकुि संस्कृत िर्द्यापीठ १३ कैिािीगाई ँ अधारभूत ६ छ छ छ  छैन   ७ छ छैन छैन छैन ७ छैन छैन छैन   ७ ४ 

४१ जनता रािष्िय मािर् १३ राजपरु माध्यिमक १० छ छैन छैन छैन   १४ छ छ छैन छैन १४ छ छैन छैन   १४ ४ 

४२ भगर्ती अिर् १३ राजपरु अधारभूत ५ छैन छैन छैन छैन   ७ छैन छ छैन छ ७ छैन छैन छैन   ७ ० 

४३ नर्ज्योित अिर् १३ श्रीिंका अधारभूत ८ छैन छैन छैन छैन   १३ छैन छ छैन छैन १३ छैन छैन छैन   १३ ० 

४४ िशर् शङ्कर अिर् १४ फुिबारी अधारभूत ८ छैन छैन छैन छैन   ४ छैन छ छैन छैन ४ छ छैन छैन   ४ ४ 

४५ सर्ोदय मािर् १४ िस गाई ँ माध्यिमक १० छैन छैन छैन छैन   १२ छैन छ छैन छ १२ छ छ छ   १२ ५ 

४६ िसद्धाथय अिर् १४ एच गाई ँ अधारभूत ८ छैन छैन छैन छैन   ९ छैन छ छैन छ ९ छैन छैन छैन   ९ ४ 

४७ पञ्चोदय मािर् १४ िब गाईँ माध्यिमक १० छैन छैन छैन छैन   १२ छैन छ छैन छ १२ छ छ छ   १२ ४ 

४८ जन जागिृत मािर् १४ िड गाई ँ माध्यिमक १२ छैन छैन छैन छैन   १६ छैन छ छैन छैन १६ छ छ छ   १६ ० 
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४९ बाि अिर् १४ खुिटया अधारभूत ५ छैन छैन छैन छैन   ५ छैन छ छैन छैन ५ छैन छैन छैन   ५ ३ 

५० रािष्िय अिर् १५ ईमी अधारभूत ८ छैन छैन छैन छैन   १२ छैन छ छैन छ १२ छ छैन छैन   १२ ४ 

५१ जन जागिृत अिर् १५ कनरी अधारभूत ८ छैन छैन छैन छैन   ८ छैन छ छैन छैन ८ छैन छैन छैन   ८ २ 

५२ िशर् गगंा अिर् १५ ईमाय अधारभूत ८ छैन छैन छैन छैन   १३ छैन छ छैन छ १३ छैन छैन छैन   १३ ४ 

५३ समैजी अिर् १५ शािन्द्तकटान अधारभूत ५ छैन छैन छैन छैन   ९ छैन छ छैन छ ९ छैन छैन छैन   ९ ० 

५४ िदपेन्द्द्र चारपाते १६ भादा माध्यिमक १० छैन छैन छैन छैन   १० छ छैन छैन छ १० छ छ छ   १० २ 

५५ जन कल्याण अिर् १६ जिघसु्रा अधारभूत ५ छैन छैन छैन छैन   ११ छैन छ छैन छैन ११ छैन छैन छैन   ११ २ 

५६ िशर् मािर् १६ रामपरु माध्यिमक १० छ छैन छैन छैन   २२ छ छ छैन छ २२ छ छ छ   २२ ० 

५७ बेहाडा बाबा मािर् १६ घिँसटा माध्यिमक १२ छैन छैन छैन छैन   १७ छ छ छैन छैन १७ छ छ छैन   १७ ५ 

५८ जन ज्योित अिर् १६ घरुही अधारभूत ५ छैन छैन छैन छैन   ६ छैन छ छैन छ ६ छैन छैन छैन   ६ २ 

५९ भानु मािर् १७ पथरी माध्यिमक १० छ छैन छैन छैन   १७ छ छ छैन छ १७ छ छैन छ   १७ ० 

६० सज्जन अिर् १७ दमौििया अधारभूत ८ छैन छैन छैन छैन   ९ छैन छ छैन छैन ९ छैन छैन छैन   ९ २ 

६१ काििका अिर् १७ धजुयन्द्ना अधारभूत ५ छैन छैन छैन छैन   ९ छैन छ छैन छैन ९ छैन छैन छैन   ९ २ 

६२ न्द्यू काििका अिर् १७ धजुयन्द्ना अधारभूत ५ छैन छैन छैन छैन   १० छैन छ छ छ १० छैन छैन छैन   १० २ 

६३ आन्द्द्रोदय अिर् १८ आ गाई ँ अधारभूत ८ छैन छैन छैन छैन   ८ छैन छ छैन छैन ८ छैन छैन छैन   ८ २ 

६४ खप्तडी अिर् १८ एफ गाई ँ अधारभूत ८ छैन छैन छैन छैन   ११ छैन छ छैन छ ११ छैन छैन छैन   ११ २ 

६५ नेपाि भू पू सैिनक अिर् १८ फुिबारी अधारभूत ४ छैन छैन छैन छैन   ५ छैन छ छैन छैन ५ छैन छैन छैन   ५ ० 

६६ चन्द्द्रोदय मािर्  १८ फुिबारी माध्यिमक १२ छ छैन छैन छैन   २० छ छ छ छ २० छ छ छ   २० ० 

६७ नमयदेश्वर अिर् १८ ए गाई ँ अधारभूत २ छैन छैन छैन छैन   २ छैन छ छैन छैन २ छैन छैन छैन   २ ४ 

६८ फुिबारी अिर् १९ फुिबारी अधारभूत ८ छ छैन छैन छैन   २० छ छ छैन छ २० छ छ छ   २० ० 

६९ जन िप्रय अिर् १९ अआ गाई ँ अधारभूत ८ छैन छैन छैन छैन   ९ छैन छ छैन छैन ९ छैन छैन छैन   ९ ४ 

७० शकंर सरस्र्ती ऄन्द्नपूणय  अिर् १९ जे गाई ँ अधारभूत ८ छैन छैन छैन छैन   १० छैन छ छैन छ १० छैन छैन छैन   १० ० 

७१ फुिबारी मािर् १९ फुिबारी माध्यिमक १२ छ छैन छैन छैन   १८ छ छ छैन छ १८ छ छ छ   १८ ४ 

७२ बाि िसजयना अिर् १९ खेदार्स्ती अधारभूत ५ छैन छैन छैन छैन   ६ छैन छ छैन छैन ६ छैन छैन छैन   ६ २ 

७३ जन सहयोग अिर् १९ बहुििया अधारभूत ४ छैन छैन छैन छैन   ५ छैन छ छैन छैन ५ छैन छैन छैन   ५ २ 
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१ सरस्र्ती अिर् १ शािन्द्तनगर अधारभूत ८ नेपािी छ ९ छैन छ ८ १ १ छैन 
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२ रािष्िय मदरसा मुिश्लम अिर् १ पशपुितटोि अधारभूत ३ नेपािी छैन ० छैन छैन ० ० ० ० 

३ ित्रनगर मािर् १ ित्रनगर माध्यिमक १२ नेपािी/ऄंगे्रजी छ ६ छ छ ६ ० १ १ 

४ मदरसा नरुन नािर् अिर् १ पशपुित अधारभूत २ नेपािी/ऄंगे्रजी/ईदुय छैन ० छैन छैन ० ० ० ० 

५ पार्यती अिर् २ परुानो एऄरपोटय अधारभूत ५ नेपािी छैन ० छैन छैन ० ० ० ० 

६ शारदा मािर् २ बैयाबेहडी माध्यिमक १२ नेपािी/ऄंगे्रजी ७ १७ छ छ १० ७ १ १ 

७ शैिेश्वरी अिर् २ सरस्र्तीनगर अधारभूत ५ नेपािी छैन ० छैन छैन ० ० ० ० 

८ नर्दगुाय  मािर् २ मोहना माध्यिमक १० नेपािी छैन ० छ छ ० ० ० ० 

९ मदरसा गौिसया गररब नर्ाज अिर् २ सब्जीमण्डी अधारभूत ५ नेपािी १ १ छैन छैन ० १ ० ० 

१० ित्रभरु्न मािर् ३ बोराडाडँी माध्यिमक १२ नेपािी/ऄंगे्रजी छैन १३ छ छ १२ १ २ ० 

११ जनता अिर् ३ चटकपरु अधारभूत ८ नेपािी छ ६ छैन छैन ५ १ १ ० 

१२ िशर् पार्यती अिर् ३ बडहरा अधारभूत ५ नेपािी छैन ० छैन छैन ० ० ० ० 

१३ रािष्िय तिुसीराम मािर् ४ ईत्तरबेहडी माध्यिमक १० नेपािी/ऄंगे्रजी छ १४ छ छ १२ २ १ १ 

१४ रािष्िय अिर् ५ तारानगर अधारभूत ८ नेपािी छैन ० छैन छैन ० ० ० ० 

१५ पञ्चोदय मािर् ५ हसनपरु माध्यिमक १२ नेपािी/ऄंगे्रजी छ २७ छ छ २२ ५ ३ ४ 

१६ बासदुरे्ी मािर् ६ रघनुगर माध्यिमक १२ नेपािी छ २४ छ छ २४ ० १ १ 

१७ भैरब बाबा अिर् ६ मिटयारी अधारभूत ८ नेपािी छ ४ छ छैन ४ ० १ ० 

१८ िशर् अिर् ७ दरे्ररया अधारभूत ८ नेपािी छैन ० छैन छैन ० ० ० ० 

१९ रािष्िय मािर् ७ बेिी माध्यिमक १२ नेपािी छ १७ छ छ १२ ५ १ ० 

२० सरस्र्ती मािर् ७ मनेहरा माध्यिमक १० नेपािी छ ४३ छ छ ३३ १० २ २ 

२१ जन जागिृत अिर् ७ पटेिा अधारभूत ५ नेपािी छैन 
 

छैन छैन ० ० ० ० 

२२ नर्ज्योित अिर् ७ ितल्कीचौक अधारभूत ५ नेपािी/ऄंगे्रजी छैन छैन छैन छैन 
    

२३ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् ८ धनगढीगाई ँ माध्यिमक १२ नेपािी/ऄंगे्रजी छ ४३ छ छ ३३ १० २ २ 

२४ सरस्र्ती अिर् ९ बंगराकटान अधारभूत ५ नेपािी छैन १ छैन छैन ० १ ० ० 

२५ भर्ानी मािर् ९ गौरीपरु माध्यिमक १० नेपािी छैन ० छैन छ ० ० ० ० 

२६ िर्िप अिर् १० घइुयंाघाट अधारभूत ५ नेपािी छैन १ छैन छ ० १ १ ० 

२७ जनकल्याण मािर् १० जगुेडा माध्यिमक १२ नेपािी/ऄंगे्रजी छ ३५ छैन छ ३४ १ २ १ 

२८ बेिा अिर् ११ बेिा अधारभूत ५ नेपािी/ऄंगे्रजी छैन १ छैन छैन ० १ ० ० 

२९ ठेकराज मािर् ११ घोडसरु्ा माध्यिमक १२ नेपािी/ऄंगे्रजी छ १४ छ छ १० ४ १ २ 

३० जोकैया अिर् ११ जोकैया अधारभूत ३ नेपािी छैन ० छैन छैन ० ० ० ० 
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३१ दिक्षणकािी बिहरा अिर् ११ बेिादरे्ीपरु अधारभूत ५ नेपािी छैन ४ छैन छैन ३ १ १ १ 

३२ दगुाय अिर् १२ दगुायर्स्ती अधारभूत ८ नेपािी छैन १ छैन छैन १ ० १ ० 

३३ नर्दगुायअिर् १२ जनकर्स्ती अधारभूत ८ नेपािी छैन ० छैन छ ० ० ० ० 

३४ िसद्धनाथ मािर् १२ जगुेडा माध्यिमक १० नेपािी छैन ७ छैन छैन ६ १ १ ० 

३५ शारदा मािर् १२ िस गाईँ माध्यिमक १० नेपािी छैन १० छैन छ ८ २ १ १ 

३६ मिुिनाथ अिर् १२ मनेहरा अधारभूत ५ नेपािी छैन ० छैन छ ० ० ० ० 

३७ गमु्बा छोआििङ अिर् १२ दगुायर्स्ती अधारभूत ५ नेपािी छैन ० छैन छैन ० ० ० ० 

३८ बेहडा बाबा अिर् १२ िड गाई ँ अधारभूत ५ नेपािी छैन ० छैन छैन ० ० ० ० 

३९ जनता रािष्िय मािर् १३ कैिािीगाईँ माध्यिमक १२ नेपािी छैन ५ छैन छ ३ २ १ ० 

४० िनङ्गिाशैनी गरुुकुि संस्कृत िर्द्यापीठ १३ कैिािीगाईँ अधारभूत ६ नेपािी/संस्कृत छैन ० छैन छैन ० ० ० ० 

४१ जनता रािष्िय मािर् १३ राजपरु माध्यिमक १० नेपािी छैन ४ छैन छ ४ १ १ ० 

४२ भगर्ती अिर् १३ राजपरु अधारभूत ५ नेपािी छैन २ छैन छैन १ १ १ ० 

४३ नर्ज्योित अिर् १३ श्रीिंका अधारभूत ८ नेपािी छैन ३ छैन छैन ३ २ १ ० 

४४ िशर् शङ्कर अिर् १४ फुिबारी अधारभूत ८ नेपािी छैन १ छैन छ १ ० १ ० 

४५ सर्ोदय मािर् १४ िस गाईँ माध्यिमक १० नेपािी छ ४८ छ छ ४८ १ २ १ 

४६ िसद्धाथय  अिर् १४ एच गाई ँ अधारभूत ८ नेपािी छैन ४ छैन छैन ३ १ १ १ 

४७ पञ्चोदय मािर् १४ िब गाई ँ माध्यिमक १० नेपािी छ १० छ छ ७ ३ १ ० 

४८ जन जागिृत मािर् १४ िड गाई ँ माध्यिमक १२ नेपािी छ १३ छ छ १० ३ २ ० 

४९ बाि अिर् १४ खिुटया अधारभूत ५ नेपािी छैन ० छैन छैन ० ० ० ० 

५० रािष्िय अिर् १५ ईमी अधारभूत ८ नेपािी छैन १ छैन छ १ ० १ ० 

५१ जन जागिृत अिर् १५ कनरी अधारभूत ८ नेपािी छैन १ छैन छैन ० १ १ ० 

५२ िशर् गंगा अिर् १५ ईमाय  अधारभूत ८ नेपािी छैन ० छैन छैन ० ० १ ० 

५३ समैजी अिर् १५ शािन्द्तकटान अधारभूत ५ नेपािी छैन १ छैन छैन ० १ १ ० 

५४ िदपेन्द्द्र चारपाते १६ भादा माध्यिमक १० नेपािी छ १२ छ छ ९ ३ ३ ० 

५५ जन कल्याण अिर् १६ जिघसु्रा अधारभूत ५ नेपािी छैन २ छैन छैन १ १ १ ० 

५६ िशर् मािर् १६ रामपरु माध्यिमक १० नेपािी छ १४ छ छ १२ २ २ ० 

५७ बेहाडा बाबा मािर् १६ घिँसटा माध्यिमक १२ नेपािी छैन १० छ छ ७ ३ २ १ 

५८ जन ज्योित अिर् १६ घरुही अधारभूत ५ नेपािी छैन छैन छैन छैन १ ० १ ० 

५९ भान ुमािर् १७ पथरी माध्यिमक १० नेपािी छ १० छैन छ १० ० ० १ 
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क्र. 

सं. 

  सञ्चािित 

पढाइ हुने माध्यम 

कम्प्युटर ल्याब 

छ/छैन् िर्ज्ञान 

प्रयोगशािा 

छ/छैन् ?  

पसु्तकािय 

छ/छैन्? भए 

कुन 

िर्षयसंग 

सम्बिन्द्धत 

कम्प्युटर र िप्रन्द्ट संख्या 

नाम 
र्डा 

नं. 
ठेगाना तह कक्षा 

ल्
य
ाब

 

क
म्प्
य
टु

र 
सं
ख्
य
ा 

डे
स्
क

 

ट
प
 

ल्
य
ाप

 

ट
प
 

िप्र
न्द्ट
र
 

फ
ोट
ो 

क
प
ी 

६० सज्जन अिर् १७ दमौििया अधारभूत ८ नेपािी छैन १ छैन छैन १ ० १ ० 

६१ काििका अिर् १७ धजुयन्द्ना अधारभूत ५ नेपािी छैन १ छैन छैन ० १ ० ० 

६२ न्द्यू काििका अिर् १७ धजुयन्द्ना अधारभूत ५ नेपािी छैन १ छैन छैन ० १ १ ० 

६३ आन्द्द्रोदय अिर् १८ आ गाई ँ अधारभूत ८ नेपािी छैन ५ छैन छैन ४ १ १ १ 

६४ खप्तडी अिर् १८ एफ गाई ँ अधारभूत ८ नेपािी छैन १ छैन छैन १ ० १ ० 

६५ नेपाि भू पू सैिनक अिर् १८ फुिबारी अधारभूत ४ नेपािी छैन ० छैन छैन ० ० ० ० 

६६ चन्द्द्रोदय मािर् १८ फुिबारी माध्यिमक १२ नेपािी छ १९ छ छ १२ ७ ३ २ 

६७ नमयदशे्वर अिर् १८ ए गाई ँ अधारभूत २ नेपािी छैन ० छैन छैन ० ० ० ० 

६८ फुिबारी अिर् १९ फुिबारी अधारभूत ८ नेपािी/ऄंगे्रजी छ १३ छ छ ११ २ २ ० 

६९ जन िप्रय अिर् १९ अआ गाईँ अधारभूत ८ नेपािी छैन १ छैन छैन १ ० १ ० 

७० शंकर सरस्र्ती ऄन्द्नपूणय अिर् १९ जे गाईँ अधारभूत ८ नेपािी छैन ३ छैन छैन १ २ १ १ 

७१ फुिबारी मािर् १९ फुिबारी माध्यिमक १२ नेपािी/ऄंगे्रजी छ १३ छ छ ११ २ २ ० 

७२ बाि िसजयना अिर् १९ खेदार्स्ती अधारभूत ५ नेपािी छैन १ छैन छैन १ ० १ ० 

७३ जन सहयोग अिर् १९ बहुििया अधारभूत ४ नेपािी छैन १ छैन छैन १ ० १ ० 
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खण्ड (ग)   

क्षिद्यालयगत क्षनकासा क्षििरण 

१७. क्षशिक कमयचारी तलब तथा पाररश्रक्षमक 

 क्षशिक तलब भिा  

 

सस. 

नं. 

सिद्यालयको बासषिक सहसाब प्रथम चौमाससक सनकासा दोस्रो चौमाससक सनकासा तेस्रो चौमाससक सनकासा 

नाम टोल माध्यसमक आधारभूत माध्यसमक आधारभूत माध्यसमक आधारभूत माध्यसमक आधारभूत 

१ सरस्िती आसि शासततनगर   4388192.00   1622728.00   1328948.00 0.00 1436516.00 

२ रासरिय मदरसा मसुिम आसि पशपुसतटोल   382330.00   141850.00   115240.00 0.00 125240.00 

३ सिनगर मासि सिनगर 4998379.23 4893527.00 1888692.00 1801463.60 1546952.00 1483369.60 1562735.23 1608693.80 

४ मदरसा नुरन नासि आसि पशपुसत   382330.00   141850.00   115240.00 0.00 125240.00 

५ पाििती आसि पुरानो एअरपोटि   1350292.50   497345.80   408458.80 0.00 444487.90 

६ शारदा मासि बयैाबहेडी 3873446.00 6407635.10 1443382.00 2218892.00 1173072.00 1822652.00 1256992.00 2366091.10 

७ शलैेश्वरी आसि सरस्ितीनगर   2212220.40   718706.80   590604.80 0.00 902908.80 

८ निदगुाि मासि मोहना 2744797 6070706.83 1025062.40 2179065.16 832646.40 1855919.60 887088.20 2035722.07 

९ मदरसा गौससया गररब निाज आसि सब्जीमण्डी   2400.00   0.00   0.00 0.00 2400.00 

१० सिभुिन मासि बोराडााँडी 4095794 5384911.34 1336228.00 2023682.00 1089908.00 1661932.00 1669658.00 1699297.34 

११ जनता आसि चटकपुर   5133254.40   1897570.80   1557248.80 0.00 1678434.80 

१२ सशि पाििती आसि बडहरा   1496222.00   515932.60   423603.60 0.00 556685.80 

१३ रासरिय तुलसीराम मासि उत्तरबहेडी 2150628.00 4239950.00 802196.00 1567160.00 652236.00 1283640.00 696196.00 1389150.00 

१४ रासरिय आसि तारानगर   4949032.20   1826810.00   1499400.00 0.00 1622822.20 

१५ पञ्चोदय मासि हसनपुर 8454142.00 9728167.62 3134841.00 3477803.20 2604251.00 2995691.20 2715050.00 3254673.22 

१६ बासदुिेी मासि रघनुगर 4900855.20 6216851.68 1821789.20 2397869.00 1489151.20 2202759.00 1589914.80 1616223.68 

१७ भैरब बाबा आसि मसटयारी   3520252.00   1299348.00   1066668.00 0.00 1154236.00 

१८ सशि आसि दिेररया   1923920.00   714400.00   579760.00 0.00 629760.00 

१९ रासरिय मासि बलेी 6000.00 2405350.20   889632.00   729152.00 6000.00 786566.20 
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सस. 

नं. 

सिद्यालयको बासषिक सहसाब प्रथम चौमाससक सनकासा दोस्रो चौमाससक सनकासा तेस्रो चौमाससक सनकासा 

नाम टोल माध्यसमक आधारभूत माध्यसमक आधारभूत माध्यसमक आधारभूत माध्यसमक आधारभूत 

२० सरस्िती मासि मनेहरा 645018.00 5912476.20 236346.00 2183090.00 194356.00 1793480.00 214316.00 1935906.20 

२१ जन जागसृत आसि पटेला   1142190.00   423950.00   344120.00 0.00 374120.00 

२२ निज्योसत आसि सतल्कीचौक   1730222.50   638395.80   522898.80 0.00 568927.90 

२३ धनगढी नमनुा प्रासिसधक मासि धनगढीगाउाँ 8854266.00 6876504.25 2006731.00 3430663.00 2711153.00 2351424.00 4136382.00 1094417.25 

२४ सरस्िती आसि बगंराकटान   2467593.00   907907.60   748813.60 0.00 810871.80 

२५ भिानी मासि गौरीपुर 783800.00 5479800.20 187950.00 1735186.00 265930.00 1422476.00 329920.00 2322138.20 

२६ सिसप आसि घईुयंाघाट   1677968.00   621362.00   506752.00 0.00 549854.00 

२७ जनकल्याण मासि जगुेडा 3317016.95 4763548.10 1318274.80 1757213.00 902605.20 1445418.00 1096136.95 1560917.10 

२८ बलेा आसि बलेा   1142190.00   423950.00   344120.00 0.00 374120.00 

२९ ठेकराज मासि घोडसिुा 1900710.40 4857350.47 709564.80 1638426.80 577572.80 1344124.80 613572.80 1874798.87 

३० जोकैया आसि जोकैया   2400.00   0.00   0.00 0.00 2400.00 

३१ दसिणकाली बसहरा आसि बलेादिेीपुर   2400.00   0.00   0.00 0.00 2400.00 

३२ दगुाि आसि दगुाििस्ती   2767421.00   1019943.60   837109.60 0.00 910367.80 

३३ निदगुाि आसि जनकिस्ती   1894108.50   698537.80   574170.80 0.00 621399.90 

३४ ससद्धनाथ मासि जगुेडा 6000 3568994.00   1322136.00   1079976.00 6000.00 1166882.00 

३५ शारदा मासि सस गाउाँ 507870.0 3468800.20 187950.00 1279106.00 151960.00 1052516.00 167960.00 1137178.20 

३६ मसुिनाथ आसि मनेहरा   2057898.00   762412.00   621192.00 0.00 674294.00 

३७ गुम्बा छोइसलङ आसि दगुाििस्ती   382330.00   141850.00   115240.00 0.00 125240.00 

३८ बहेडा बाबा आसि सड गाउाँ   494634.40   182832.80   150900.80 0.00 160900.80 

३९ जनता रासरिय मासि कैलालीगाउाँ 3285548.00 3524045.85 1226476.00 1315624.80 994556.00 1080152.80 1064516.00 1128268.25 

४० 
सनङ्गलाशनैी गुरुकुल ससं्कृत 

सिद्यापीठ 
कैलालीगाउाँ   383530.00   141850.00   115240.00 0.00 126440.00 

४१ जनता रासरिय मासि राजपुर 6000 4361430.60   1609670.60   1315551.60 6000.00 1436208.40 

४२ भगिती आसि राजपुर   1677968.00   621362.00   506752.00 0.00 549854.00 

४३ निज्योसत आसि श्रीलंका   1635624.40   606869.80   494220.80 0.00 534533.80 

४४ सशि शङ्कर आसि फुलबारी   1903250.00   706050.00   573000.00 0.00 624200.00 

४५ सिोदय मासि सस गाउाँ 645018.00 2390680.20 238346.00 644536.00 196356.00 527636.00 210316.00 1218508.20 

४६ ससद्धाथि आसि एच गाउाँ   2717074.40   1021782.80   836340.80 0.00 858950.80 

४७ पञ्चोदय मासि सब गाउाँ 6000.00 2281440.20   842748.00   691068.00 6000.00 747624.20 

४८ जन जागसृत मासि सड गाउाँ 3131360.00 2640369.50 1171600.00 979033.20 946880.00 803775.20 1012880.00 857561.10 

४९ बाल आसि खसुटया   538178.00   198212.00   163432.00 0.00 176534.00 
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सस. 

नं. 

सिद्यालयको बासषिक सहसाब प्रथम चौमाससक सनकासा दोस्रो चौमाससक सनकासा तेस्रो चौमाससक सनकासा 

नाम टोल माध्यसमक आधारभूत माध्यसमक आधारभूत माध्यसमक आधारभूत माध्यसमक आधारभूत 

५० रासरिय आसि उमी   3243114.50   1214118.80   994836.80 0.00 1034158.90 

५१ जन जागसृत आसि कनरी   1933397.05   742243.00   604758.00 0.00 586396.05 

५२ सशि गंगा आसि उमाि   1543990.00   572950.00   464920.00 0.00 506120.00 

५३ समजैी आसि शासततकटान   1142190.00   423950.00   344120.00 0.00 374120.00 

५४ सदपेतर चारपात े भादा 6000.00 3041926.90   1126378.60   920959.60 6000.00 994588.70 

५५ जन कल्याण आसि जलघसु्रा   1142190   423950.00   344120.00 0.00 374120.00 

५६ सशि मासि रामपुर 6000.00 2876410.60   1065226.80   868864.80 6000.00 942319.00 

५७ बहेाडा बाबा मासि घाँससटा 4182650.00 3792534.00 1551690.00 1413610.00 1270580.00 1161400.00 1360380.00 1217524.00 

५८ जन ज्योसत आसि घरुही   382330.00   141850.00   115240.00 0.00 125240.00 

५९ भानु मासि पथरी 902152.26 3884135.94 375900.00 1481288.00 303920.00 1209048.00 222332.26 1193799.94 

६० सज्जन आसि दमौसलया   1142190.00   423950.00   344120.00 0.00 374120.00 

६१ कासलका आसि धजुितना   382330.00   141850.00   115240.00 0.00 125240.00 

६२ तय ूकासलका आसि धजुितना   382330.00   141850.00   115240.00 0.00 125240.00 

६३ इतरोदय आसि इ गाउाँ   2088804.10   734086.00   603136.00 0.00 751582.10 

६४ खप्तडी आसि एफ गाउाँ   3707772.00   1370548.00   1121808.00 0.00 1215416.00 

६५ नेपाल भ ूपू ससैनक आसि फुलबारी   1244826.10   460143.00   375878.00 0.00 408805.10 

६६ चतरोदय मासि  फुलबारी 3131360.00 4588612.00 1171600.00 1692899.00 946880.00 1393354.00 1012880.00 1502359.00 

६७ नमिदशे्वर आसि ए गाउाँ   2400.00   0.00   0.00 0.00 2400.00 

६८ फुलबारी आसि फुलबारी   2697181.40   995299.40   816306.40 0.00 885575.60 

६९ जन सप्रय आसि आइ गाउाँ   2161734.10   798605.00   652950.00 0.00 710179.10 

७० शकंर सरस्िती अतनपूणि आसि ज ेगाउाँ   3274630.10   1209329.00   990934.00 0.00 1074367.10 

७१ फुलबारी मासि फुलबारी 3977342.0 2030098.00 1477374.00 752132.00 1207064.00 612432.00 1292904.00 665534.00 

७२ बाल ससजिना आसि खदेािस्ती   762260.00   282900.00   229680.00 0.00 249680.00 

७३ जन सहयोग आसि बहुसलया   2400.00   0.00   0.00 0.00 2400.00 

  जम्मा   66518153.04 193279752.03 23311993.20 71395967.16 20058029.60 58481534.60 23148130.24 63402250.27 

नोट : बािषयक तिब भत्ता िनकासा गदाय  रकम छुट हुन गइ िर्द्याियको मागको अधारमा पिछ थप भएको िनकासा, प्रािर्िधक त्रटुीबाट बढी िनकासा भइ 

िर्द्याियिे नगरपाििकाको खातामा िफताय जम्मा गरकेो र प्रािर्िधक गे्रड र्ापतको थप िनकासा मािथको ताििकामा समारे्श गररएको छैन् । 
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 क्षिद्यालयमा अधाररत बालक्षिकास क्षशिा, कमयचारी र सहयोगीहरुको पाररश्रक्षमक  

 

सस.नं

. 

सिद्यालयको बासषिक सहसाब प्रथम चौमाससक सनकासा दोस्रो चौमाससक सनकासा तेस्रो चौमाससक सनकासा 

नाम 
बासिके 

सशिक 
सहयोगी कमिचारी 

बासिके 

सशिक 
सहयोगी कमिचारी 

बासिके 

सशिक 
सहयोगी कमिचारी 

बासिके 

सशिक 
सहयोगी कमिचारी 

१ सरस्िती आसि 264000 107500 0 90000 37500 
 

72000 30000 
 

102000 40000 0 

२ रासरिय मदरसा मुसिम आसि 0 62000 0 0 20000 
 

0 16000 
 

0 26000 0 

३ सिनगर मासि 58000 95403.23 159500 30000 37500 57500 24000 30000 46000 4000 27903.23 56000 

४ मदरसा नुरन नासि आसि 0 36000 0 0 10000 
 

0 8000 
 

0 18000 0 

५ पाििती आसि 440000 68500 0 150000 22500 
 

120000 18000 
 

170000 28000 0 

६ शारदा मासि 264000 107500 159500 90000 37500 57500 72000 30000 46000 102000 40000 56000 

७ शलैेश्वरी आसि 176000 68500 0 60000 22500 
 

48000 18000 
 

68000 28000 0 

८ निदगुाि मासि 176000 107500 159500 60000 37500 57500 48000 30000 46000 68000 40000 56000 

९ मदरसा गौससया गररब निाज आसि 176000 68500 0 60000 22500 
 

48000 18000 
 

68000 28000 0 

१० सिभुिन मासि 176000 107500 159500 60000 37500 57500 48000 30000 46000 68000 40000 56000 

११ जनता आसि 352000 107500 0 120000 37500 
 

96000 30000 
 

136000 40000 0 

१२ सशि पाििती आसि 88000 68500 0 30000 22500 
 

24000 18000 
 

34000 28000 0 

१३ रासरिय तुलसीराम मासि 176000 107500 159500 60000 37500 57500 48000 30000 46000 68000 40000 56000 

१४ रासरिय आसि 176000 107500 0 60000 37500 
 

48000 30000 
 

68000 40000 0 

१५ पञ्चोदय मासि 176000 107500 159500 60000 37500 57500 48000 30000 46000 68000 40000 56000 

१६ बासदुिेी मासि 176000 107500 159500 60000 37500 57500 48000 30000 46000 68000 40000 56000 

१७ भैरब बाबा आसि 176000 107500 0 60000 37500 
 

48000 30000 
 

68000 40000 0 

१८ सशि आसि 352000 107500 0 120000 37500 
 

96000 30000 
 

136000 40000 0 

१९ रासरिय मासि 176000 107500 159500 60000 37500 57500 48000 30000 46000 68000 40000 56000 

२० सरस्िती मासि 352000 107500 159500 120000 37500 57500 96000 30000 46000 136000 40000 56000 

२१ जन जागसृत आसि 0 68500 0 0 22500 
 

0 18000 
 

0 28000 0 

२२ निज्योसत आसि 176000 68500 0 60000 22500 
 

48000 18000 
 

68000 28000 0 

२३ धनगढी नमुना प्रासिसधक मासि 264000 107500 159500 90000 37500 57500 72000 30000 46000 102000 40000 56000 

२४ सरस्िती आसि 210000 68500 0 60000 22500 
 

48000 18000 
 

102000 28000 0 

२५ भिानी मासि 176000 107500 159500 60000 37500 57500 48000 30000 46000 68000 40000 56000 

२६ सिसप आसि 176000 68500 0 60000 22500 
 

48000 18000 
 

68000 28000 0 

२७ जनकल्याण मासि 176000 107500 159500 60000 37500 57500 48000 30000 46000 68000 40000 56000 
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सस.नं

. 

सिद्यालयको बासषिक सहसाब प्रथम चौमाससक सनकासा दोस्रो चौमाससक सनकासा तेस्रो चौमाससक सनकासा 

नाम 
बासिके 

सशिक 
सहयोगी कमिचारी 

बासिके 

सशिक 
सहयोगी कमिचारी 

बासिके 

सशिक 
सहयोगी कमिचारी 

बासिके 

सशिक 
सहयोगी कमिचारी 

२८ बलेा आसि 264000 68500 0 90000 22500 
 

72000 18000 
 

102000 28000 0 

२९ ठेकराज मासि 176000 107500 29517 60000 37500 57500 48000 30000 46000 68000 40000 -73983 

३० जोकैया आसि 88000 62000 0 30000 20000 
 

24000 16000 
 

34000 26000 0 

३१ दसिणकाली बसहरा आसि 220000 68500 0 60000 20000 
 

60000 16000 
 

100000 32500 0 

३२ दगुाि आसि 176000 107500 0 60000 37500 
 

48000 30000 
 

68000 40000 0 

३३ निदगुाि आसि 352000 107500 0 120000 37500 
 

96000 30000 
 

136000 40000 0 

३४ ससद्धनाथ मासि 264000 107500 159500 90000 37500 57500 72000 30000 46000 102000 40000 56000 

३५ शारदा मासि 88000 107500 159500 30000 37500 57500 24000 30000 46000 34000 40000 56000 

३६ मसुिनाथ आसि 88000 68500 0 30000 22500 
 

24000 18000 
 

34000 28000 0 

३७ गुम्बा छोइसलङ आसि 0 68500 0 0 22500 
 

0 18000 
 

0 28000 0 

३८ बहेडा बाबा आसि 88000 68500 0 30000 22500 
 

24000 18000 
 

34000 28000 0 

३९ जनता रासरिय मासि 352000 107500 159500 120000 37500 57500 96000 30000 46000 136000 40000 56000 

४० 
सनङ्गलाशैनी गरुुकुल संस्कृत 

सिद्यापीठ 
0 107500 0 0 20000 

 
0 16000 

 
0 71500 0 

४१ जनता रासरिय मासि 176000 107500 159500 60000 37500 57500 48000 30000 46000 68000 40000 56000 

४२ भगिती आसि 176000 68500 0 60000 
  

48000 
  

68000 68500 0 

४३ निज्योसत आसि 119000 107500 0 30000 0 
 

24000 
  

65000 107500 0 

४४ सशि शङ्कर आसि 88000 107500 0 30000 37500 
 

24000 30000 
 

34000 40000 0 

४५ सिोदय मासि 176000 107500 159500 60000 37500 57500 48000 30000 46000 68000 40000 56000 

४६ ससद्धाथि आसि 88000 107500 0 30000 37500 
 

24000 30000 
 

34000 40000 0 

४७ पञ्चोदय मासि 88000 107500 159500 30000 37500 57500 24000 30000 46000 34000 40000 56000 

४८ जन जागसृत मासि 88000 107500 159500 30000 37500 57500 24000 30000 46000 34000 40000 56000 

४९ बाल आसि 0 68500 0 0 20000 
 

0 16000 
 

0 32500 0 

५० रासरिय आसि 88000 107500 0 30000 37500 
 

24000 30000 
 

34000 40000 0 

५१ जन जागसृत आसि 88000 107500 0 30000 37500 
 

24000 30000 
 

34000 40000 0 

५२ सशि गंगा आसि 88000 107500 0 30000 37500 
 

24000 30000 
 

34000 40000 0 

५३ समजैी आसि 0 68500 0 0 22500 
 

0 18000 
 

0 28000 0 

५४ सदपेतर चारपात े 88000 107500 82172 30000 37500 57500 24000 30000 46000 34000 40000 -21328 

५५ जन कल्याण आसि 88000 68500 0 30000 22500 
 

24000 18000 
 

34000 28000 0 

५६ सशि मासि 176000 107500 159500 60000 37500 57500 48000 30000 46000 68000 40000 56000 
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सस.नं

. 

सिद्यालयको बासषिक सहसाब प्रथम चौमाससक सनकासा दोस्रो चौमाससक सनकासा तेस्रो चौमाससक सनकासा 

नाम 
बासिके 

सशिक 
सहयोगी कमिचारी 

बासिके 

सशिक 
सहयोगी कमिचारी 

बासिके 

सशिक 
सहयोगी कमिचारी 

बासिके 

सशिक 
सहयोगी कमिचारी 

५७ बहेाडा बाबा मासि 88000 107500 159500 30000 37500 57500 24000 30000 46000 34000 40000 56000 

५८ जन ज्योसत आसि 0 68500 0 0 22500 
 

0 18000 
 

0 28000 0 

५९ भानु मासि 176000 107500 159500 60000 37500 57500 48000 30000 46000 68000 40000 56000 

६० सज्जन आसि 88000 107500 0 30000 37500 
 

24000 30000 
 

34000 40000 0 

६१ कासलका आसि 88000 68500 0 30000 22500 
 

24000 18000 
 

34000 28000 0 

६२ तय ूकासलका आसि 176000 68500 0 60000 22500 
 

48000 18000 
 

68000 28000 0 

६३ इतरोदय आसि 176000 107500 0 60000 37500 
 

48000 30000 
 

68000 40000 0 

६४ खप्तडी आसि 176000 107500 0 60000 37500 
 

48000 30000 
 

68000 40000 0 

६५ नेपाल भ ूपू ससैनक आसि 0 68500 0 0 22500 
 

0 18000 
 

0 28000 0 

६६ चतरोदय मासि  88000 107500 159500 30000 37500 57500 24000 30000 46000 34000 40000 56000 

६७ नमिदशे्वर आसि 0 36000 0 0 10000 
 

0 8000 
 

0 18000 0 

६८ फुलबारी आसि 176000 107500 0 60000 37500 
 

48000 30000 
 

68000 40000 0 

६९ जन सप्रय आसि 88000 107500 0 30000 37500 
 

24000 30000 
 

34000 40000 0 

७० शंकर सरस्िती अतनपणूि आसि 88000 107500 0 30000 37500 
 

24000 30000 
 

34000 40000 0 

७१ फुलबारी मासि 176000 107500 159500 60000 37500 57500 48000 30000 46000 68000 40000 56000 

७२ बाल ससजिना आसि 176000 68500 0 60000 22500 
 

48000 18000 
 

68000 28000 0 

७३ जन सहयोग आसि 176000 68500 0 60000 22500 
 

48000 18000 
 

68000 28000 0 

  जम्मा 10815000 
6704403.2

3 

3939689.0

8 
3660000.00 

2220000.0

0 

1495000.0

0 
2940000.00 

1776000.0

0 

1196000.0

0 
4215000.00 

2708403.2

3 

1248689.0

8 

 समुदायमा अधाररत बालक्षिकास किाका क्षशिक  

 

िस.नं. 
िर्द्याियको 

िशक्षकको नाम, थर बािषयक िहसाब 
बािषयक िनकासा 

कैिफयत 
कोड नाम र्डा टोि प्रथम दोस्रो तेस्रो 

१ 710100160 नर्िक्षितज बाििर्कास केन्द्द्र ११ बेिा झमुा ओझा ८८००० ३०००० २४००० ३४०००   

२   चन्द्द्रमा बाििर्कास केन्द्द्र   बेिा   ८८००० ३०००० २४००० ० िर्र्रण नअएको 

३ 710100142 चन्द्द्रमखुी बाििर्कास केन्द्द्र १३ कैिािी गाई ँ मनछोटी राना ८८००० ३०००० २४००० ३४०००   

४ 710100143 ग्रामीण दिित बाििर्कास जागरण केन्द्द्र १   रािधका भट्टराइ ८८००० ३०००० २४००० ३४०००   

५   दोधारा बाििर्कास केन्द्द्र       ८८००० ३०००० २४००० ० िर्र्रण नअएको 
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िस.नं. 
िर्द्याियको 

िशक्षकको नाम, थर बािषयक िहसाब 
बािषयक िनकासा 

कैिफयत 
कोड नाम र्डा टोि प्रथम दोस्रो तेस्रो 

६ 710100146 दगुाय बाििर्कास केन्द्द्र १ कटान िक्ष्मी मल्िा ८८००० ३०००० २४००० ३४०००   

७ 710100148 सदार्कृ्ष बाििर्कास केन्द्द्र १० घइुयाघाट िर्ट्टो राना ८८००० ३०००० २४००० ३४०००   

८ 710100149 सेतो गरुासँ बाििर्कास केन्द्द्र ५ तारानगर प्रेमा चौधरी ८८००० ३०००० २४००० ३४०००   

९ 710100150 श्रीकृष्ण बाििर्कास केन्द्द्र ६ मिटयारी समुन शमाय ८८००० ३०००० २४००० ३४०००   

१०   ऄनपुम बाििर्कास केन्द्द्र       ८८००० ३०००० २४००० ० िर्र्रण नअएको 

११ 710100153 कृष्ण नं. २ बाििर्कास केन्द्द्र     हररमाया पन्द्त  ८८००० ३०००० २४००० ३४०००   

१२ 710100154 दिक्षणकािी बाििर्कास केन्द्द्र १   िमना िािमछान े ८८००० ३०००० २४००० ३४०००   

१३ 710100155 रािष्िय बाििर्कास केन्द्द्र ४ भगर्ती टोि जानकी भट्ट ८८००० ३०००० २४००० ३४०००   

१४   िसद्धाथय बाििर्कास केन्द्द्र     दगुाय िर्.क. ८८००० ३०००० २४००० ० सरस्र्ती अ.िर्.  

१५ 710100159 खशुी बाििर्कास केन्द्द्र ६ जाइ िगता िर्.क. ८८००० ३०००० २४००० ० जोकैया अ.िर्. 

१६ 710100163 नैना दरे्ी बाििर्कास केन्द्द्र १   भान ुमाया के्षत्री ८८००० ३०००० २४००० ३४०००   

१७ 710100164 शािन्द्त समाज (शािन्द्त) बाि िर्कास केन्द्द्र     
सािर्त्री बम  

१७६००० ६०००० ४८००० ६८००० २ जना 
पजुा ओड िर्िस 

          जम्मा   ५४०००० ४३२००० ४४२०००   

 

१८. क्षशिण क्षसकाआ सामग्री 

 प्रक्षत क्षिद्याथी लागतका अधारमा क्षशिण क्षसकाआ सामग्री ऄनुदान  

 

क्षस. 

नं. 

क्षिद्यालयको बालक्षिकास किा १ को किा १-५ किा ६-८ किा ९-१० कक्षा ११-१२ जम्मा 

िनकासा नाम टोल क्षिद्याथी रकम क्षिद्याथी रकम क्षिद्याथी रकम क्षिद्याथी रकम क्षिद्याथी रकम क्षिद्याथी रकम 

१ सरस्र्ती अिर् शािन्द्तनगर 48 24000 43 4300 217 32550 139 27800 0 0 0 0 88650 

२ रािष्िय मदरसा मुिश्लम अिर् पशपुित 0 0 32 3200 62 9300 0 0 0 0 0 0 12500 

३ ित्रनगर मािर् ित्रनगर 21 10500 40 4000 224 33600 215 43000 284 56800 674 168500 316400 

४ मदरसा नरुन नािर् अिर् पशपुित 0 0 18 1800 38 5700 0 0 0 0 0 0 7500 

५ पार्यती अिर् परुानो एऄरपोटय 27 13500 23 2300 110 16500 0 0 0 0 0 0 32300 

६ शारदा मािर् बैयाबेहडी 23 11500 22 2200 231 34650 313 62600 389 77800 256 64000 252750 

७ शैिेश्वरी अिर् सरस्र्तीनगर 11 5500 13 1300 62 9300 0 0 0 0 0 0 16100 
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क्षस. 

नं. 

क्षिद्यालयको बालक्षिकास किा १ को किा १-५ किा ६-८ किा ९-१० कक्षा ११-१२ जम्मा 

िनकासा नाम टोल क्षिद्याथी रकम क्षिद्याथी रकम क्षिद्याथी रकम क्षिद्याथी रकम क्षिद्याथी रकम क्षिद्याथी रकम 

८ नर्दगुाय  मािर् मोहना 16 8000 51 5100 244 36600 198 39600 97 19400 0 0 108700 

९ मदरसा गौिसया गररब नर्ाज अिर् सब्जीमण्डी 4 2000 26 2600 88 13200 0 0 0 0 0 0 17800 

१० ित्रभरु्न मािर् बोराडाडँी 154 77000 108 10800 347 52050 253 50600 185 37000 185 46250 273700 

११ जनता अिर् चटकपरु 46 23000 36 3600 170 25500 102 20400 0 0 0 0 72500 

१२ िशर् पार्यती अिर् बडहरा 21 10500 32 3200 90 13500 0 0 0 0 0 0 27200 

१३ रािष्िय तिुसीराम मािर् ईत्तरबेहडी 21 10500 14 1400 77 11550 110 22000 91 18200 0 0 63650 

१४ रािष्िय अिर् तारानगर 10 5000 6 600 61 9150 45 9000 0 0 0 0 23750 

१५ पञ्चोदय मािर् हसनपरु 8 4000 19 1900 217 32550 536 107200 692 138400 105 26250 310300 

१६ बासदुरे्ी मािर् रघनुगर 6 3000 21 2100 156 23400 194 38800 217 43400 88 22000 132700 

१७ भैरब बाबा अिर् मिटयारी 14 7000 13 1300 82 12300 80 16000 0 0 0 0 36600 

१८ िशर् अिर् दरे्ररया 31 15500 27 2700 103 15450 83 16600 0 0 0 0 50250 

१९ रािष्िय मािर् बेिी 30 15000 47 4700 126 18900 158 31600 126 25200 5 1250 96650 

२० सरस्र्ती मािर् मनेहरा 26 13000 51 5100 263 39450 463 92600 378 75600 0 0 225750 

२१ जन जागिृत अिर् पटेिा 0 0 16 1600 44 6600 0 0 0 0 0 0 8200 

२२ नर्ज्योित अिर् ितल्कीचौक 18 9000 8 800 38 5700 0 0 0 0 0 0 15500 

२३ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् धनगढीगाईँ 34 17000 51 5100 214 32100 204 40800 350 70000 236 59000 224000 

२४ सरस्र्ती अिर् बंगराकटान 28 14000 19 1900 98 14700 0 0 0 0 0 0 30600 

२५ भर्ानी मािर् गौरीपरु 50 25000 36 3600 186 27900 270 54000 176 35200 0 0 145700 

२६ िर्िप अिर् घइुयंाघाट 40 20000 21 2100 108 16200 0 0 0 0 0 0 38300 

२७ जनकल्याण मािर् जगुेडा 18 9000 9 900 86 12900 177 35400 179 35800 78 19500 113500 

२८ बेिा अिर् बेिा 67 33500 12 1200 45 6750 0 0 0 0 0 0 41450 

२९ ठेकराज मािर् घोडसरु्ा 16 8000 20 2000 166 24900 232 46400 183 36600 67 16750 134650 

३० जोकैया अिर् जोकैया 13 6500 10 1000 26 3900 0 0 0 0 0 0 11400 

३१ दिक्षणकािी बिहरा अिर् बेिादरे्ीपरु 31 15500 9 900 62 9300 0 0 0 0 0 0 25700 

३२ दगुाय अिर् दगुायर्स्ती 31 15500 23 2300 76 11400 96 19200 0 0 0 0 48400 

३३ नर्दगुायअिर् जनकर्स्ती 70 35000 41 4100 176 26400 111 22200 0 0 0 0 87700 

३४ िसद्धनाथ मािर् जगुेडा 60 30000 68 6800 236 35400 162 32400 97 19400 0 0 124000 

३५ शारदा मािर् िस गाईँ 6 3000 29 2900 136 20400 192 38400 124 24800 0 0 89500 

३६ मिुिनाथ अिर् मनेहरा 11 5500 15 1500 97 14550 0 0 0 0 0 0 21550 

३७ गमु्बा छोआििङ अिर् दगुायर्स्ती 0 0 6 600 15 2250 0 0 0 0 0 0 2850 

३८ बेहडा बाबा अिर् िड गाई ँ 12 6000 5 500 29 4350 0 0 0 0 0 0 10850 

३९ जनता रािष्िय मािर् कैिािीगाईँ 11 5500 32 3200 111 16650 100 20000 95 19000 41 10250 74600 
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क्षस. 

नं. 

क्षिद्यालयको बालक्षिकास किा १ को किा १-५ किा ६-८ किा ९-१० कक्षा ११-१२ जम्मा 

िनकासा नाम टोल क्षिद्याथी रकम क्षिद्याथी रकम क्षिद्याथी रकम क्षिद्याथी रकम क्षिद्याथी रकम क्षिद्याथी रकम 

४० िनङ्गिाशैनी गरुुकुि संस्कृत िर्द्यापीठ कैिािीगाईँ 0 0 3 300 24 3600 21 4200 0 0 0 0 8100 

४१ जनता रािष्िय मािर् राजपरु 22 11000 23 2300 75 11250 57 11400 44 8800 0 0 44750 

४२ भगर्ती अिर् राजपरु 14 7000 7 700 38 5700 0 0 0 0 0 0 13400 

४३ नर्ज्योित अिर् श्रीिंका 85 42500 38 3800 202 30300 155 31000 0 0 0 0 107600 

४४ िशर् शङ्कर अिर् फुिबारी 20 10000 28 2800 121 18150 98 19600 0 0 0 0 50550 

४५ सर्ोदय मािर् िस गाईँ 22 11000 31 3100 171 25650 106 21200 126 25200 0 0 86150 

४६ िसद्धाथय  अिर् एच गाई ँ 5 2500 18 1800 77 11550 63 12600 0 0 0 0 28450 

४७ पञ्चोदय मािर् िब गाई ँ 34 17000 38 3800 188 28200 123 24600 88 17600 0 0 91200 

४८ जन जागिृत मािर् िड गाई ँ 17 8500 21 2100 109 16350 121 24200 209 41800 135 33750 126700 

४९ बाि अिर् खिुटया 0 0 16 1600 57 8550 0 0 0 0 0 0 10150 

५० रािष्िय अिर् ईमी 36 18000 39 3900 196 29400 135 27000 0 0 0 0 78300 

५१ जन जागिृत अिर् कनरी 22 11000 21 2100 85 12750 66 13200 0 0 0 0 39050 

५२ िशर् गंगा अिर् ईमाय  37 18500 24 2400 130 19500 136 27200 0 0 0 0 67600 

५३ समैजी अिर् शािन्द्तकटान 15 7500 23 2300 125 18750 0 0 0 0 0 0 28550 

५४ िदपेन्द्द्र चारपाते भादा 12 6000 7 700 44 6600 72 14400 61 12200 0 0 39900 

५५ जन कल्याण अिर् जिघसु्रा 37 18500 24 2400 125 18750 0 0 0 0 0 0 39650 

५६ िशर् मािर् रामपरु 16 8000 12 1200 83 12450 101 20200 91 18200 0 0 60050 

५७ बेहाडा बाबा मािर् घिँसटा 28 14000 24 2400 112 16800 215 43000 163 32600 154 38500 147300 

५८ जन ज्योित अिर् घरुही 0 0 14 1400 20 3000 0 0 0 0 0 0 4400 

५९ भान ुमािर् पथरी 23 11500 22 2200 141 21150 328 65600 159 31800 0 0 132250 

६० सज्जन अिर् दमौििया 80 40000 30 3000 151 22650 99 19800 0 0 0 0 85450 

६१ काििका अिर् धजुयन्द्ना 20 10000 25 2500 130 19500 0 0 0 0 0 0 32000 

६२ न्द्यू काििका अिर् धजुयन्द्ना 87 43500 42 4200 210 31500 0 0 0 0 0 0 79200 

६३ आन्द्द्रोदय अिर् आ गाई ँ 37 18500 31 3100 137 20550 94 18800 0 0 0 0 60950 

६४ खप्तडी अिर् एफ गाई ँ 28 14000 29 2900 146 21900 105 21000 0 0 0 0 59800 

६५ नेपाि भू पू सैिनक अिर् फुिबारी 0 0 14 1400 30 4500 0 0 0 0 0 0 5900 

६६ चन्द्द्रोदय मािर्  फुिबारी 0 0 1 100 37 5550 84 16800 120 24000 52 13000 59450 

६७ नमयदशे्वर अिर् ए गाई ँ 0 0 9 900 18 2700 0 0 0 0 0 0 3600 

६८ फुिबारी अिर् फुिबारी 33 16500 29 2900 169 25350 183 36600 0 0 0 0 81350 

६९ जन िप्रय अिर् अआ गाईँ 56 28000 42 4200 175 26250 139 27800 0 0 0 0 86250 

७० शंकर सरस्र्ती ऄन्द्नपूणय अिर् जे गाईँ 24 12000 31 3100 147 22050 105 21000 0 0 0 0 58150 

७१ फुिबारी मािर् फुिबारी 36 18000 25 2500 110 16500 109 21800 304 60800 198 49500 169100 
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क्षस. 

नं. 

क्षिद्यालयको बालक्षिकास किा १ को किा १-५ किा ६-८ किा ९-१० कक्षा ११-१२ जम्मा 

िनकासा नाम टोल क्षिद्याथी रकम क्षिद्याथी रकम क्षिद्याथी रकम क्षिद्याथी रकम क्षिद्याथी रकम क्षिद्याथी रकम 

७२ बाि िसजयना अिर् खेदार्स्ती 26 13000 17 1700 100 15000 0 0 0 0 0 0 29700 

७३ जन सहयोग अिर् बहुििया 16 8000 13 1300 51 7650 0 0 0 0 0 0 16950 

     जम्मा 1921 960500 1843 184300 8651 1297650 7148 1429600 5028 1005600 2274 568500 5446150 

 किा ८ को परीिा सञ्चालन तथा प्रमाक्षणकरण  

 

िस.नं. 
िर्द्याियको सञ्चािित 

कक्षा ८ को तथ्याङ्क 

Entry 

िर्द्याथी 

मूल्याङ्कन 

व्यर्स्थापन 

जम्मा िनकासा 

कोड नाम र्डा टोि तह कक्षा िर्द्याथी रकम 

१ ७१०१०००१६ सरस्र्ती अिर् १ शािन्द्तनगर अधारभूत ८ ४२ 4200 1500 5700 

३ ७१०१०००७० ित्रनगर मािर् १ ित्रनगर माध्यिमक १२ 54 5400 1500 6900 

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् २ बैयाबेहडी माध्यिमक १२ 130 13000 1500 14500 

८ ७१०१०००४२ नर्दगुाय मािर् २ मोहना माध्यिमक १० 66 6600 1500 8100 

१० ७१०१००००३ ित्रभरु्न मािर् ३ बोराडाडँी माध्यिमक १२ 81 8100 1500 9600 

११ ७१०१०००१५ जनता अिर् ३ चटकपरु अधारभूत ८ 25 2500 1500 4000 

१३ ७१०१००००७ रािष्िय तिुसीराम मािर् ४ ईत्तरबेहडी माध्यिमक १० 31 3100 1500 4600 

१४ ७१०१०००१४ रािष्िय अिर् ५ तारानगर अधारभूत ८ 11 1100 1500 2600 

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् ५ हसनपरु माध्यिमक १२ 245 24500 1500 26000 

१६ ७१०१०००५२ बासदेुर्ी मािर् ६ रघनुगर माध्यिमक १२ 68 6800 1500 8300 

१७ ७१०१०००६२ भैरब बाबा अिर् ६ मिटयारी अधारभूत ८ 31 3100 1500 4600 

१८ ७१०१००००५ िशर् अिर् ७ देर्ररया अधारभूत ८ 29 2900 1500 4400 

१९ ७१०१०००११ रािष्िय मािर् ७ बेिी माध्यिमक १२ 66 6600 1500 8100 

२० ७१०१०००१७ सरस्र्ती मािर् ७ मनेहरा माध्यिमक १० 150 15000 1500 16500 

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् ८ धनगढीगाई ँ माध्यिमक १२ 94 9400 1500 10900 

२५ ७१०१०००२३ भर्ानी मािर् ९ गौरीपरु माध्यिमक १० 78 7800 1500 9300 

२७ ७१०१०००४३ जनकल्याण मािर् १० जगेुडा माध्यिमक १२ 49 4900 1500 6400 

२९ ७१००३०००४ ठेकराज मािर् ११ घोडसरु्ा माध्यिमक १२ 81 8100 1500 9600 
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िस.नं. 
िर्द्याियको सञ्चािित 

कक्षा ८ को तथ्याङ्क 

Entry 

िर्द्याथी 

मूल्याङ्कन 

व्यर्स्थापन 

जम्मा िनकासा 

कोड नाम र्डा टोि तह कक्षा िर्द्याथी रकम 

३२ ७१०१००००६ दगुाय  अिर् १२ दगुायर्स्ती अधारभूत ८ 26 2600 1500 4100 

३३ ७१०१००००९ नर्दगुायअिर् १२ जनकर्स्ती अधारभूत ८ 28 2800 1500 4300 

३४ ७१०१०००१२ िसद्धनाथ मािर् १२ जगेुडा माध्यिमक १० 52 5200 1500 6700 

३५ ७१०१०००३४ शारदा मािर् १२ िस गाई ँ माध्यिमक १० 57 5700 1500 7200 

३९ ७१०१०००३५ जनता रािष्िय मािर् १३ कैिािीगाई ँ माध्यिमक १२ 35 3500 1500 5000 

४१ ७१०१४०००२ जनता रािष्िय मािर् १३ राजपरु माध्यिमक १० 14 1400 1500 2900 

४३ ७१०१४००१४ नर्ज्योित अिर् १३ श्रीिंका अधारभूत ८ 41 4100 1500 5600 

४४ ७१०३३०००१ िशर् शङ्कर अिर् १४ फुिबारी अधारभूत ८ 20 2000 1500 3500 

४५ ७१०३३०००३ सर्ोदय मािर् १४ िस गाई ँ माध्यिमक १० 34 3400 1500 4900 

४६ ७१०३३०००७ िसद्धाथय अिर् १४ एच गाई ँ अधारभूत ८ 13 1300 1500 2800 

४७ ७१०३३००११ पञ्चोदय मािर् १४ िब गाई ँ माध्यिमक १० 31 3100 1500 4600 

४८ ७१०३३००१२ जन जागिृत मािर् १४ िड गाई ँ माध्यिमक १२ 50 5000 1500 6500 

५० ७१०४४०००३ रािष्िय अिर् १५ ईमी अधारभूत ८ 31 3100 1500 4600 

५१ ७१०४४०००४ जन जागिृत अिर् १५ कनरी अधारभूत ८ 18 1800 1500 3300 

५२ ७१०४४०००६ िशर् गंगा अिर् १५ ईमाय अधारभूत ८ 51 5100 1500 6600 

५४ ७१०४४०००५ िदपेन्द्द्र चारपाते १६ भादा माध्यिमक १० 26 2600 1500 4100 

५६ ७१०४४०००८ िशर् मािर् १६ रामपरु माध्यिमक १० 43 4300 1500 5800 

५७ ७१०४४०००९ बेहाडा बाबा मािर् १६ घिँसटा माध्यिमक १२ 64 6400 1500 7900 

५९ ७१०४४०००१ भान ुमािर् १७ पथरी माध्यिमक १० 100 10000 1500 11500 

६० ७१०४४०००२ सज्जन अिर् १७ दमौििया अधारभूत ८ 22 2200 1500 3700 

६३ ७१०३३०००५ आन्द्द्रोदय अिर् १८ आ गाई ँ अधारभूत ८ 39 3900 1500 5400 

६४ ७१०३३०००६ खप्तडी अिर् १८ एफ गाई ँ अधारभूत ८ 34 3400 1500 4900 

६६ ७१०३३००१४ चन्द्द्रोदय मािर्  १८ फुिबारी माध्यिमक १२ 32 3200 1500 4700 

६८ ७१०३३०००२ फुिबारी अिर् १९ फुिबारी अधारभूत ८ 46 4600 1500 6100 

६९ ७१०३३०००४ जन िप्रय अिर् १९ अआ गाई ँ अधारभूत ८ 43 4300 1500 5800 
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िस.नं. 
िर्द्याियको सञ्चािित 

कक्षा ८ को तथ्याङ्क 

Entry 

िर्द्याथी 

मूल्याङ्कन 

व्यर्स्थापन 

जम्मा िनकासा 

कोड नाम र्डा टोि तह कक्षा िर्द्याथी रकम 

७० ७१०३३००१० शंकर सरस्र्ती ऄन्द्नपूणय अिर् १९ जे गाई ँ अधारभूत ८ 24 2400 1500 3900 

७१ ७१०३३००१३ फुिबारी मािर् १९ फुिबारी माध्यिमक १२ 28 2800 1500 4300 

          जम्मा   2333 233300 67500 300800 

 क्षशिण क्षसकाआ सामग्री तथा Lab assistant, equipments and Practical materials, OJT, Operation cost) व्यिस्थापन  

 

िस. 

नं. 

िर्द्याियको सञ्चािित कक्षा ९ कक्षा १० कक्षा ११ कक्षा १२ 
जम्मा िनकासा 

कोड नाम र्डा टोि तह कक्षा िर्द्याथी रकम िर्द्याथी रकम िर्द्याथी रकम िर्द्याथी रकम 

२३ 
७१०१०

००५६ 

धनगढी नमनुा 

प्रािर्िधक मािर् 
८ 

धनगढी 

गाईँ 
माध्यिमक १२ 49 735000 ४८ 720000 ४८ 720000 ३० 450000 2625000 

     
जम्मा 

 
49 735000 48 720000 48 720000 30 450000 2625000 

 

१९. क्षन:शुल्क पाठ्यपुस्तक 

 किा १-१० र किा ११-१२ को पाठ्यपुस्तक क्षनकासा 

 

क्षस.नं. 
क्षिद्यालयको सञ्चाक्षलत  

जम्मा कैक्षफयत 
कोड नाम िडा टोल तह किा 

१ ७१०१०००१६ सरस्र्ती अिर् १ शािन्द्तनगर अधारभूत ८ 219186.40   

२ ७१०१०००६४ रािष्िय मदरसा मिुश्लम अिर् १ पशपुित अधारभूत ३ 33652.80   

३ ७१०१०००७० ित्रनगर मािर् १ ित्रनगर माध्यिमक १२ 475713.38   

४ ७१०१०००७५ मदरसा नरुन नािर् अिर् १ पशपुित अधारभूत २ 20467.20   

५ ७१०१०००९० पार्यती अिर् २ परुानो एऄरपोटय  अधारभूत ५ 54500.70   

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् २ बैयाबेहडी माध्यिमक १२ 612572.20   

७ ७१०१०००१३ शैिेश्वरी अिर् २ सरस्र्तीनगर अधारभूत ५ 29564.80   
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क्षस.नं. 
क्षिद्यालयको सञ्चाक्षलत  

जम्मा कैक्षफयत 
कोड नाम िडा टोल तह किा 

८ ७१०१०००४२ नर्दगुाय मािर् २ मोहना माध्यिमक १० 328327.64   

९ ७१०१०००८७ मदरसा गौिसया गररब नर्ाज अिर् २ सब्जीमण्डी अधारभूत ५ 45063.20   

१० ७१०१००००३ ित्रभरु्न मािर् ३ बोराडाडँी माध्यिमक १२ 520433.06   

११ ७१०१०००१५ जनता अिर् ३ चटकपरु अधारभूत ८ 163243.70   

१२ ७१०१०००८९ िशर् पार्यती अिर् ३ बडहरा अधारभूत ५ 45500.30   

१३ ७१०१००००७ रािष्िय तिुसीराम मािर् ४ ईत्तरबेहडी माध्यिमक १० 171334.64   

१४ ७१०१०००१४ रािष्िय अिर् ५ तारानगर अधारभूत ८ 66093.10   

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् ५ हसनपरु माध्यिमक १२ 942206.80   

१६ ७१०१०००५२ बासदेुर्ी मािर् ६ रघनुगर माध्यिमक १२ 390322.54   

१७ ७१०१०००६२ भैरब बाबा अिर् ६ मिटयारी अधारभूत ८ 104446.60   

१८ ७१०१००००५ िशर् अिर् ७ देर्ररया अधारभूत ८ 119337.30   

१९ ७१०१०००११ रािष्िय मािर् ७ बेिी माध्यिमक १२ 305992.12   

२० ७१०१०००१७ सरस्र्ती मािर् ७ मनेहरा माध्यिमक १० 697575.06   

२१ ७१०१०००६१ जन जागिृत अिर् ७ पटेिा अधारभूत ५ 20770.50   

२२ ७१०१०००८६ नर्ज्योित अिर् ७ ितल्कीचौक अधारभूत ५ 18533.70   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् ८ धनगढीगाई ँ माध्यिमक १२ 497415.92   

२४ ७१०१००००४ सरस्र्ती अिर् ९ बगंराकटान अधारभूत ५ 47723.80   

२५ ७१०१०००२३ भर्ानी मािर् ९ गौरीपरु माध्यिमक १० 402451.68   

२६ ७१०१००००२ िर्िप अिर् १० घइुयंाघाट अधारभूत ५ 52341.50   

२७ ७१०१०००४३ जनकल्याण मािर् १० जगेुडा माध्यिमक १२ 323030.68   

२८ ७१००३०००१ बेिा अिर् ११ बेिा अधारभूत ५ 21308.50   

२९ ७१००३०००४ ठेकराज मािर् ११ घोडसरु्ा माध्यिमक १२ 407730.50   

३० ७१००३०००८ जोकैया अिर् ११ जोकैया अधारभूत ३ 14356.80   

३१ ७१००३०००९ दिक्षणकािी बिहरा अिर् ११ बेिादेर्ीपरु अधारभूत ५ 30730.90   

३२ ७१०१००००६ दगुाय  अिर् १२ दगुायर्स्ती अधारभूत ८ 114984.80   

३३ ७१०१००००९ नर्दगुायअिर् १२ जनकर्स्ती अधारभूत ८ 174690.40   
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क्षस.नं. 
क्षिद्यालयको सञ्चाक्षलत  

जम्मा कैक्षफयत 
कोड नाम िडा टोल तह किा 

३४ ७१०१०००१२ िसद्धनाथ मािर् १२ जगेुडा माध्यिमक १० 297182.30   

३५ ७१०१०००३४ शारदा मािर् १२ िस गाई ँ माध्यिमक १० 284953.36   

३६ ७१०१०००६९ मिुिनाथ अिर् १२ मनेहरा अधारभूत ५ 46677.80   

३७ ७१०१०००७८ गमु्बा छोआििङ अिर् १२ दगुायर्स्ती अधारभूत ५ 8068.90   

३८ ७१०१०००८८ बेहडा बाबा अिर् १२ िड गाई ँ अधारभूत ५ 13949.60   

३९ ७१०१०००३५ जनता रािष्िय मािर् १३ कैिािीगाई ँ माध्यिमक १२ 231773.18   

४० ७१०१०००९९ िनङ्गिाशैनी गरुुकुि संस्कृत िर्द्यापीठ १३ कैिािीगाई ँ अधारभूत ६ 27077.70   

४१ ७१०१४०००२ जनता रािष्िय मािर् १३ राजपरु माध्यिमक १० 104523.62   

४२ ७१०१४०००४ भगर्ती अिर् १३ राजपरु अधारभूत ५ 18591.10   

४३ ७१०१४००१४ नर्ज्योित अिर् १३ श्रीिंका अधारभूत ८ 221224.00   

४४ ७१०३३०००१ िशर् शङ्कर अिर् १४ फुिबारी अधारभूत ८ 139833.40   

४५ ७१०३३०००३ सर्ोदय मािर् १४ िस गाई ँ माध्यिमक १० 230681.72   

४६ ७१०३३०००७ िसद्धाथय अिर् १४ एच गाई ँ अधारभूत ८ 87978.30   

४७ ७१०३३००११ पञ्चोदय मािर् १४ िब गाई ँ माध्यिमक १० 237225.00   

४८ ७१०३३००१२ जन जागिृत मािर् १४ िड गाई ँ माध्यिमक १२ 308049.52   

४९ ७१०३३००२२ बाि अिर् १४ खिुटया अधारभूत ५ 27370.60   

५० ७१०४४०००३ रािष्िय अिर् १५ ईमी अधारभूत ८ 205001.50   

५१ ७१०४४०००४ जन जागिृत अिर् १५ कनरी अधारभूत ८ 95215.60   

५२ ७१०४४०००६ िशर् गंगा अिर् १५ ईमाय अधारभूत ८ 173580.20   

५३ ७१०४४००११ समैजी अिर् १५ शािन्द्तकटान अधारभूत ५ 59897.10   

५४ ७१०४४०००५ िदपेन्द्द्र चारपाते १६ भादा माध्यिमक १० 111228.74   

५५ ७१०४४०००७ जन कल्याण अिर् १६ जिघसु्रा अधारभूत ५ 62234.00   

५६ ७१०४४०००८ िशर् मािर् १६ रामपरु माध्यिमक १० 168260.94   

५७ ७१०४४०००९ बेहाडा बाबा मािर् १६ घिँसटा माध्यिमक १२ 359100.24   

५८ ७१०४४००१२ जन ज्योित अिर् १६ घरुही अधारभूत ५ 10670.40   

५९ ७१०४४०००१ भान ुमािर् १७ पथरी माध्यिमक १० 412851.58   
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क्षस.नं. 
क्षिद्यालयको सञ्चाक्षलत  

जम्मा कैक्षफयत 
कोड नाम िडा टोल तह किा 

६० ७१०४४०००२ सज्जन अिर् १७ दमौििया अधारभूत ८ 154113.30   

६१ ७१०४४००१० काििका अिर् १७ धजुयन्द्ना अधारभूत ५ 64260.10   

६२ ७१०४४००१३ न्द्यू काििका अिर् १७ धजुयन्द्ना अधारभूत ५ 104422.80   

६३ ७१०३३०००५ आन्द्द्रोदय अिर् १८ आ गाई ँ अधारभूत ८ 145261.00   

६४ ७१०३३०००६ खप्तडी अिर् १८ एफ गाई ँ अधारभूत ८ 155922.30   

६५ ७१०३३०००९ नेपाि भू पू सैिनक अिर् १८ फुिबारी अधारभूत ४ 16382.40   

६६ ७१०३३००१४ चन्द्द्रोदय मािर्  १८ फुिबारी माध्यिमक १२ 197114.34   

६७ ७१०३३००१६ नमयदेश्वर अिर् १८ ए गाई ँ अधारभूत २ 9676.80   

६८ ७१०३३०००२ फुिबारी अिर् १९ फुिबारी अधारभूत ८ 229337.60   

६९ ७१०३३०००४ जन िप्रय अिर् १९ अआ गाई ँ अधारभूत ८ 199531.50   

७० ७१०३३००१० शंकर सरस्र्ती ऄन्द्नपूणय अिर् १९ जे गाई ँ अधारभूत ८ 158715.80   

७१ ७१०३३००१३ फुिबारी मािर् १९ फुिबारी माध्यिमक १२ 340308.22   

७२ ७१०३३००१५ बाि िसजयना अिर् १९ खेदार्स्ती अधारभूत ५ 48890.50   

७३ ७१०३३००२१ जन सहयोग अिर् १९ बहुििया अधारभूत ४ 26313.60   

          जम्मा   13265053.88   

नोट :  िन:शलु्क पाठ्यपसु्तक र्ापतको रकम िनकासा गदाय  कक्षा १-१० सम्मका िािग पाठ्यक्रम िर्कास केन्द्द्रको मूल्यसूचीका अधारमा शैिक्षक सत्र २०७७ 

का कूि िर्द्याथी संख्याको िहसाबिे िनकासा गररएको छ । कक्षा ९-१० को ऐिच्छक िर्षय र िर्द्याियद्रारा थप माग भइ िनकासा भएको रकम यसमा 

समेिटएको छैन । कक्षा ११-१२ सञ्चािन भएका िर्द्याियहरुमा कक्षा ११-१२ को पाठ्यपसु्तक र्ापत प्रितिर्द्यािय रु. ५० हजार यसै िनकासामा 

समेिटएको छ । 

पाठ्यक्रम क्षिकास केन्द्रको क्षमक्षत २०७८।१।२६ को स्िीकृत पाठ्यपुस्तको प्रक्षत सटे मूल्य सूची 

किा किा १ किा  २  किा ३  किा ४ किा ५ किा ६ किा ७ किा ८ किा ९ किा १० 

मूल्य ५१८.४ ५५६.८ ५८०.८ ३६९.६ ४०८.१ ६९७.४ ८७२.३ ८९७.६ ४८५.२८ ४९५.३६ 

नोट : ईपरोि मूल्य सूचीमा कक्षा १-८ मा स्थानीय िर्षय र  कक्षा ९-१० को ऐिच्छक िर्षयको मूल्य यसमा समारे्श भएको छैन् । 
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२०. छात्रिृक्षत 

 अधारभूत तह किा १-८ छात्रा तथा दक्षलत छात्रिृक्षत (गैरअिाक्षसय) 

 

क्षस. 

नं. 

क्षिद्यालयको 
किा १-८ जम्मा क्षिद्याथी छात्रिकृ्षत पाईने क्षिद्याथी र रकम 

जम्मा 

क्षनकासा 
जम्मा दक्षलत सबै छात्रा  दक्षलत छात्र 

नाम टोि छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा िर्द्याथी रकम िर्द्याथी रकम 

१ सरस्र्ती अिर् शािन्द्तनगर 207 149 356 133 105 238 207 82800 105 42000 124800 

२ रािष्िय मदरसा मिुश्लम अिर् पशपुित 30 32 62 5 1 6 30 12000 1 400 12400 

३ ित्रनगर मािर् ित्रनगर 217 222 439 37 45 82 217 86800 45 18000 104800 

४ मदरसा नरुन नािर् अिर् पशपुित 15 23 38 1 2 3 15 6000 2 800 6800 

५ पार्यती अिर् परुानो एऄरपोटय 57 53 110 5 7 12 57 22800 7 2800 25600 

६ शारदा मािर् बैयाबेहडी 276 268 544 44 24 68 276 110400 24 9600 120000 

७ शैिेश्वरी अिर् सरस्र्तीनगर 34 28 62 12 9 21 34 13600 9 3600 17200 

८ नर्दगुाय मािर् मोहना 223 219 442 31 24 55 223 89200 24 9600 98800 

९ मदरसा गौिसया गररब नर्ाज अिर् सब्जीमण्डी 44 44 88 4 3 7 44 17600 3 1200 18800 

१० ित्रभरु्न मािर् बोराडाडँी 323 277 600 7 10 17 323 129200 10 4000 133200 

११ जनता अिर् चटकपरु 162 110 272 64 53 117 162 64800 53 21200 86000 

१२ िशर् पार्यती अिर् बडहरा 56 34 90 0 0 0 56 22400 0 0 22400 

१३ रािष्िय तिुसीराम मािर् ईत्तरबेहडी 96 91 187 3 4 7 96 38400 4 1600 40000 

१४ रािष्िय अिर् तारानगर 60 46 106 16 12 28 60 24000 12 4800 28800 

१५ पञ्चोदय मािर् हसनपरु 357 396 753 25 26 51 357 142800 26 10400 153200 

१६ बासदेुर्ी मािर् रघनुगर 187 163 350 34 29 63 187 74800 29 11600 86400 

१७ भैरब बाबा अिर् मिटयारी 105 57 162 25 3 28 105 42000 3 1200 43200 

१८ िशर् अिर् देर्ररया 99 87 186 9 9 18 99 39600 9 3600 43200 

१९ रािष्िय मािर् बेिी 146 138 284 16 15 31 146 58400 15 6000 64400 

२० सरस्र्ती मािर् मनेहरा 388 338 726 20 15 35 388 155200 15 6000 161200 

२१ जन जागिृत अिर् पटेिा 23 21 44 4 1 5 23 9200 1 400 9600 
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क्षस. 

नं. 

क्षिद्यालयको 
किा १-८ जम्मा क्षिद्याथी छात्रिकृ्षत पाईने क्षिद्याथी र रकम 

जम्मा 

क्षनकासा 
जम्मा दक्षलत सबै छात्रा  दक्षलत छात्र 

नाम टोि छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा िर्द्याथी रकम िर्द्याथी रकम 

२२ नर्ज्योित अिर् ितल्कीचौक 25 13 38 10 5 15 25 10000 5 2000 12000 

२३ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् धनगढीगाई ँ 223 195 418 24 15 39 223 89200 15 6000 95200 

२४ सरस्र्ती अिर् बगंराकटान 64 34 98 26 13 39 64 25600 13 5200 30800 

२५ भर्ानी मािर् गौरीपरु 264 192 456 165 127 292 264 105600 127 50800 156400 

२६ िर्िप अिर् घइुयंाघाट 54 54 108 0 0 0 54 21600 0 0 21600 

२७ जनकल्याण मािर् जगेुडा 160 103 263 5 3 8 160 64000 3 1200 65200 

२८ बेिा अिर् बेिा 30 15 45 8 0 8 30 12000 0 0 12000 

२९ ठेकराज मािर् घोडसरु्ा 192 206 398 25 29 54 192 76800 29 11600 88400 

३० जोकैया अिर् जोकैया 11 15 26 1 1 2 11 4400 1 400 4800 

३१ दिक्षणकािी बिहरा अिर् बेिादेर्ीपरु 34 28 62 4 3 7 34 13600 3 1200 14800 

३२ दगुाय  अिर् दगुायर्स्ती 95 77 172 36 19 55 95 38000 19 7600 45600 

३३ नर्दगुायअिर् जनकर्स्ती 178 109 287 81 48 129 178 71200 48 19200 90400 

३४ िसद्धनाथ मािर् जगेुडा 211 187 398 83 78 161 211 84400 78 31200 115600 

३५ शारदा मािर् िस गाई ँ 182 146 328 81 55 136 182 72800 55 22000 94800 

३६ मिुिनाथ अिर् मनेहरा 56 41 97 1 0 1 56 22400 0 0 22400 

३७ गमु्बा छोआििङ अिर् दगुायर्स्ती 9 6 15 2 2 4 9 3600 2 800 4400 

३८ बेहडा बाबा अिर् िड गाई ँ 13 16 29 2 8 10 13 5200 8 3200 8400 

३९ जनता रािष्िय मािर् कैिािीगाई ँ 118 93 211 4 3 7 118 47200 3 1200 48400 

४० िनङ्गिाशैनी गरुुकुि संस्कृत िर्द्यापीठ कैिािीगाई ँ 1 44 45 0 0 0 1 400 0 0 400 

४१ जनता रािष्िय मािर् राजपरु 71 61 132 12 17 29 71 28400 17 6800 35200 

४२ भगर्ती अिर् राजपरु 17 21 38 0 0 0 17 6800 0 0 6800 

४३ नर्ज्योित अिर् श्रीिंका 173 184 357 27 21 48 173 69200 21 8400 77600 

४४ िशर् शङ्कर अिर् फुिबारी 121 98 219 49 42 91 121 48400 42 16800 65200 

४५ सर्ोदय मािर् िस गाई ँ 156 121 277 13 16 29 156 62400 16 6400 68800 

४६ िसद्धाथय अिर् एच गाई ँ 90 50 140 10 6 16 90 36000 6 2400 38400 
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क्षस. 

नं. 

क्षिद्यालयको 
किा १-८ जम्मा क्षिद्याथी छात्रिकृ्षत पाईने क्षिद्याथी र रकम 

जम्मा 

क्षनकासा 
जम्मा दक्षलत सबै छात्रा  दक्षलत छात्र 

नाम टोि छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा िर्द्याथी रकम िर्द्याथी रकम 

४७ पञ्चोदय मािर् िब गाई ँ 170 141 311 51 47 98 170 68000 47 18800 86800 

४८ जन जागिृत मािर् िड गाई ँ 122 108 230 34 28 62 122 48800 28 11200 60000 

४९ बाि अिर् खिुटया 28 29 57 0 0 0 28 11200 0 0 11200 

५० रािष्िय अिर् ईमी 173 158 331 16 8 24 173 69200 8 3200 72400 

५१ जन जागिृत अिर् कनरी 76 75 151 2 2 4 76 30400 2 800 31200 

५२ िशर् गंगा अिर् ईमाय 142 124 266 0 0 0 142 56800 0 0 56800 

५३ समैजी अिर् शािन्द्तकटान 54 71 125 46 54 100 54 21600 54 21600 43200 

५४ िदपेन्द्द्र चारपाते भादा 54 62 116 0 1 1 54 21600 1 400 22000 

५५ जन कल्याण अिर् जिघसु्रा 62 63 125 16 16 32 62 24800 16 6400 31200 

५६ िशर् मािर् रामपरु 89 95 184 5 14 19 89 35600 14 5600 41200 

५७ बेहाडा बाबा मािर् घिँसटा 192 135 327 25 19 44 192 76800 19 7600 84400 

५८ जन ज्योित अिर् घरुही 4 16 20 0 2 2 4 1600 2 800 2400 

५९ भान ुमािर् पथरी 248 221 469 43 29 72 248 99200 29 11600 110800 

६० सज्जन अिर् दमौििया 156 94 250 35 11 46 156 62400 11 4400 66800 

६१ काििका अिर् धजुयन्द्ना 63 67 130 2 1 3 63 25200 1 400 25600 

६२ न्द्यू काििका अिर् धजुयन्द्ना 122 88 210 24 21 45 122 48800 21 8400 57200 

६३ आन्द्द्रोदय अिर् आ गाई ँ 129 102 231 16 20 36 129 51600 20 8000 59600 

६४ खप्तडी अिर् एफ गाई ँ 135 116 251 69 62 131 135 54000 62 24800 78800 

६५ नेपाि भू पू सैिनक अिर् फुिबारी 16 14 30 0 0 0 16 6400 0 0 6400 

६६ चन्द्द्रोदय मािर्  फुिबारी 79 42 121 7 4 11 79 31600 4 1600 33200 

६७ नमयदेश्वर अिर् ए गाई ँ 8 10 18 0 0 0 8 3200 0 0 3200 

६८ फुिबारी अिर् फुिबारी 175 177 352 12 10 22 175 70000 10 4000 74000 

६९ जन िप्रय अिर् अआ गाई ँ 146 168 314 50 50 100 146 58400 50 20000 78400 

७० शंकर सरस्र्ती ऄन्द्नपूणय अिर् जे गाई ँ 126 126 252 49 43 92 126 50400 43 17200 67600 

७१ फुिबारी मािर् फुिबारी 114 105 219 70 52 122 114 45600 52 20800 66400 
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क्षस. 

नं. 

क्षिद्यालयको 
किा १-८ जम्मा क्षिद्याथी छात्रिकृ्षत पाईने क्षिद्याथी र रकम 

जम्मा 

क्षनकासा 
जम्मा दक्षलत सबै छात्रा  दक्षलत छात्र 

नाम टोि छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा िर्द्याथी रकम िर्द्याथी रकम 

७२ बाि िसजयना अिर् खेदार्स्ती 62 38 100 0 0 0 62 24800 0 0 24800 

७३ जन सहयोग अिर् बहुििया 30 21 51 1 0 1 30 12000 0 0 12000 

     जम्मा 8428 7371 15799 1737 1402 3139 8428 3371200 1402 560800 3932000 

 ऄपाङ्गता भएका क्षिद्याथीका लाक्षग (अिाक्षसय र गैरअिाक्षसय) छात्रिृक्षत 

 

क्षस. 

नं. 

क्षिद्यालयको 
अिासीय छात्रािृक्षत गैर अिासीय छात्रिृक्षत 

कूल जम्मा 

क्षनकासा क्षिद्याथी  दर बाक्षषयक पक्षहलो क्षकस्ता क्षनकासा बाँकी क्षिद्याथी दर जम्मा 
नाम टोि 

१५ पञ्चोदय मािर् हसनपरु २० ४०००० ८००००० २४०००० ५६००००       ५६०००० 

२५ भर्ानी मािर् गौरीपरु           १४ १००० १४००० १४००० 

२७ जनकल्याण मािर् जगुेडा           १ १००० १००० १००० 

३१ दिक्षणकािी बिहरा अिर् बेिादरे्ीपरु ९३ ४०००० ३७२०००० १२००००० २५२००००       २५२०००० 

३५ शारदा मािर् िस गाईँ           १ १००० १००० १००० 

४४ िशर् शङ्कर अिर् फुिबारी           २   ६०००   

४६ िसद्धाथय  अिर् एच गाई ँ           १ १००० १००० १००० 

४८ जन जागिृत मािर् िड गाई ँ           ४   ८००० ८००० 

७० शंकर सरस्र्ती ऄन्द्नपूणय अिर् जे गाईँ           १ १००० १००० १००० 

७१ फुिबारी मािर् फुिबारी           ३ १००० ३००० ३००० 

७३ जन सहयोग अिर् बहुििया           २ १००० २००० २००० 

     जम्मा ११३   ४५२०००० १४४०००० ३०८०००० २९ ७००० ३७००० ३१११००० 

 मुि कम्लरी छात्रिृक्षत 

 

सस.नं. कोड सिद्यालयको नाम िडा टोल सिद्याथी दर रकम जम्मा सनकासा 

४८ ७१०३३००१२ जन जागसृत मासि १४ सड गाउाँ २   ६५०० ६५०० 
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२१. क्षिद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 

 क्षिद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन, क्षिद्यालय सुधार योजना, सामाक्षजक परीिा, आन्टरनेट लगायत 

 

िस. 

नं. 

िर्द्याियको 

सञ्चािित तह 

सञ्चािन 

तथा 

व्यर्स्थापन 

िर्.स.ुयो. 

िगायत 

सा.प. 

िगायत 

आन्द्टरनेट 

जडान 

स्रोतकक्षा 

ऄनदुान 

िर्शेष 

िर्द्यािय 

ल्यार् 

सामग्री 
जम्मा िनकासा 

नाम टोि 

१ सरस्र्ती अिर् शािन्द्तनगर अधारभूत २०००० १५००० १०००० 
    

४५००० 

२ रािष्िय मदरसा मिुश्लम अिर् पशपुित अधारभूत १५००० १५००० १०००० 
    

४०००० 

३ ित्रनगर मािर् ित्रनगर माध्यिमक ३०००० २०००० १५००० १२००० 
   

७७००० 

४ मदरसा नरुन नािर् अिर् पशपुित अधारभूत १५००० १५००० १०००० 
    

४०००० 

५ पार्यती अिर् परुानो एऄरपोटय अधारभूत १५००० १५००० १०००० 
    

४०००० 

६ शारदा मािर् बैयाबेहडी माध्यिमक ३०००० २०००० १५००० १२००० 
   

७७००० 

७ शैिेश्वरी अिर् सरस्र्तीनगर अधारभूत १५००० १५००० १०००० 
    

४०००० 

८ नर्दगुाय मािर् मोहना माध्यिमक २५००० २०००० १५००० १२००० 
   

७२००० 

९ मदरसा गौिसया गररब नर्ाज अिर् सब्जीमण्डी अधारभूत १५००० १५००० १०००० 
    

४०००० 

१० ित्रभरु्न मािर् बोराडाडँी माध्यिमक ३०००० २०००० १५००० १२००० 
   

७७००० 

११ जनता अिर् चटकपरु अधारभूत २०००० १५००० १०००० 
    

४५००० 

१२ िशर् पार्यती अिर् बडहरा अधारभूत १५००० १५००० १०००० 
    

४०००० 

१३ रािष्िय तिुसीराम मािर् ईत्तरबेहडी माध्यिमक २५००० २०००० १५००० १२००० 
   

७२००० 

१४ रािष्िय अिर् तारानगर अधारभूत २०००० १५००० १०००० 
    

४५००० 

१५ पञ्चोदय मािर् हसनपरु माध्यिमक ३०००० २०००० १५००० १२००० 
 

८०००० 
 

१५७००० 

१६ बासदेुर्ी मािर् रघनुगर माध्यिमक ३०००० २०००० १५००० १२००० 
   

७७००० 

१७ भैरब बाबा अिर् मिटयारी अधारभूत २०००० १५००० १०००० 
    

४५००० 

१८ िशर् अिर् देर्ररया अधारभूत २०००० १५००० १०००० 
    

४५००० 

१९ रािष्िय मािर् बेिी माध्यिमक ३०००० २०००० १५००० १२००० 
   

७७००० 

२० सरस्र्ती मािर् मनेहरा माध्यिमक २५००० २०००० १५००० १२००० 
   

७२००० 

२१ जन जागिृत अिर् पटेिा अधारभूत १५००० १५००० १०००० 
    

४०००० 
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िस. 

नं. 

िर्द्याियको 

सञ्चािित तह 

सञ्चािन 

तथा 

व्यर्स्थापन 

िर्.स.ुयो. 

िगायत 

सा.प. 

िगायत 

आन्द्टरनेट 

जडान 

स्रोतकक्षा 

ऄनदुान 

िर्शेष 

िर्द्यािय 

ल्यार् 

सामग्री 
जम्मा िनकासा 

नाम टोि 

२२ नर्ज्योित अिर् ितल्कीचौक अधारभूत १५००० १५००० १०००० 
    

४०००० 

२३ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् धनगढीगाई ँ माध्यिमक ३०००० २०००० १५००० १२००० 
  

२००००० २७७००० 

२४ सरस्र्ती अिर् बगंराकटान अधारभूत १५००० १५००० १०००० 
    

४०००० 

२५ भर्ानी मािर् गौरीपरु माध्यिमक २५००० २०००० १५००० १२००० 
   

७२००० 

२६ िर्िप अिर् घइुयंाघाट अधारभूत १५००० १५००० १०००० 
    

४०००० 

२७ जनकल्याण मािर् जगेुडा माध्यिमक ३०००० २०००० १५००० १२००० 
   

७७००० 

२८ बेिा अिर् बेिा अधारभूत १५००० १५००० १०००० 
    

४०००० 

२९ ठेकराज मािर् घोडसरु्ा माध्यिमक ३०००० २०००० १५००० १२००० 
   

७७००० 

३० जोकैया अिर् जोकैया अधारभूत १५००० १५००० १०००० 
    

४०००० 

३१ दिक्षणकािी बिहरा अिर् बेिादेर्ीपरु अधारभूत १५००० १५००० १०००० 
 

८८४०० 
  

१२८४०० 

३२ दगुाय  अिर् दगुायर्स्ती अधारभूत २०००० १५००० १०००० 
    

४५००० 

३३ नर्दगुायअिर् जनकर्स्ती अधारभूत २०००० १५००० १०००० 
    

४५००० 

३४ िसद्धनाथ मािर् जगेुडा माध्यिमक २५००० २०००० १५००० १२००० 
   

७२००० 

३५ शारदा मािर् िस गाई ँ माध्यिमक २५००० २०००० १५००० १२००० 
   

७२००० 

३६ मिुिनाथ अिर् मनेहरा अधारभूत १५००० १५००० १०००० 
    

४०००० 

३७ गमु्बा छोआििङ अिर् दगुायर्स्ती अधारभूत १५००० १५००० १०००० 
    

४०००० 

३८ बेहडा बाबा अिर् िड गाई ँ अधारभूत १५००० १५००० १०००० 
    

४०००० 

३९ जनता रािष्िय मािर् कैिािीगाई ँ माध्यिमक ३०००० २०००० १५००० १२००० 
   

७७००० 

४० िनङ्गिाशैनी गरुुकुि संस्कृत िर्द्यापीठ कैिािीगाई ँ अधारभूत २०००० १५००० १०००० 
    

४५००० 

४१ जनता रािष्िय मािर् राजपरु माध्यिमक २५००० २०००० १५००० १२००० 
   

७२००० 

४२ भगर्ती अिर् राजपरु अधारभूत १५००० १५००० १०००० 
    

४०००० 

४३ नर्ज्योित अिर् श्रीिंका अधारभूत २०००० १५००० १०००० 
    

४५००० 

४४ िशर् शङ्कर अिर् फुिबारी अधारभूत २०००० १५००० १०००० 
    

४५००० 

४५ सर्ोदय मािर् िस गाई ँ माध्यिमक २५००० २०००० १५००० १२००० 
   

७२००० 

४६ िसद्धाथय अिर् एच गाई ँ अधारभूत २०००० १५००० १०००० 
    

४५००० 
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िस. 

नं. 

िर्द्याियको 

सञ्चािित तह 

सञ्चािन 

तथा 

व्यर्स्थापन 

िर्.स.ुयो. 

िगायत 

सा.प. 

िगायत 

आन्द्टरनेट 

जडान 

स्रोतकक्षा 

ऄनदुान 

िर्शेष 

िर्द्यािय 

ल्यार् 

सामग्री 
जम्मा िनकासा 

नाम टोि 

४७ पञ्चोदय मािर् िब गाई ँ माध्यिमक २५००० २०००० १५००० १२००० 
   

७२००० 

४८ जन जागिृत मािर् िड गाई ँ माध्यिमक ३०००० २०००० १५००० १२००० 
   

७७००० 

४९ बाि अिर् खिुटया अधारभूत १५००० १५००० १०००० 
    

४०००० 

५० रािष्िय अिर् ईमी अधारभूत २०००० १५००० १०००० 
    

४५००० 

५१ जन जागिृत अिर् कनरी अधारभूत २०००० १५००० १०००० 
    

४५००० 

५२ िशर् गंगा अिर् ईमाय अधारभूत २०००० १५००० १०००० 
    

४५००० 

५३ समैजी अिर् शािन्द्तकटान अधारभूत १५००० १५००० १०००० 
    

४०००० 

५४ िदपेन्द्द्र चारपाते भादा माध्यिमक २५००० २०००० १५००० १२००० 
   

७२००० 

५५ जन कल्याण अिर् जिघसु्रा अधारभूत १५००० १५००० १०००० 
    

४०००० 

५६ िशर् मािर् रामपरु माध्यिमक २५००० २०००० १५००० १२००० 
   

७२००० 

५७ बेहाडा बाबा मािर् घिँसटा माध्यिमक ३०००० २०००० १५००० १२००० 
   

७७००० 

५८ जन ज्योित अिर् घरुही अधारभूत १५००० १५००० १०००० 
    

४०००० 

५९ भान ुमािर् पथरी माध्यिमक २५००० २०००० १५००० १२००० 
   

७२००० 

६० सज्जन अिर् दमौििया अधारभूत २०००० १५००० १०००० 
    

४५००० 

६१ काििका अिर् धजुयन्द्ना अधारभूत १५००० १५००० १०००० 
    

४०००० 

६२ न्द्यू काििका अिर् धजुयन्द्ना अधारभूत १५००० १५००० १०००० 
    

४०००० 

६३ आन्द्द्रोदय अिर् आ गाई ँ अधारभूत २०००० १५००० १०००० 
    

४५००० 

६४ खप्तडी अिर् एफ गाई ँ अधारभूत २०००० १५००० १०००० 
    

४५००० 

६५ नेपाि भू पू सैिनक अिर् फुिबारी अधारभूत १५००० १५००० १०००० 
    

४०००० 

६६ चन्द्द्रोदय मािर्  फुिबारी माध्यिमक ३०००० २०००० १५००० १२००० 
   

७७००० 

६७ नमयदेश्वर अिर् ए गाई ँ अधारभूत १५००० १५००० १०००० 
    

४०००० 

६८ फुिबारी अिर् फुिबारी अधारभूत २०००० १५००० १०००० 
    

४५००० 

६९ जन िप्रय अिर् अआ गाई ँ अधारभूत २०००० १५००० १०००० 
    

४५००० 

७० शंकर सरस्र्ती ऄन्द्नपूणय अिर् जे गाई ँ अधारभूत २०००० १५००० १०००० 
    

४५००० 

७१ फुिबारी मािर् फुिबारी माध्यिमक ३०००० २०००० १५००० १२००० 
   

७७००० 
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िस. 

नं. 

िर्द्याियको 

सञ्चािित तह 

सञ्चािन 

तथा 

व्यर्स्थापन 

िर्.स.ुयो. 

िगायत 

सा.प. 

िगायत 

आन्द्टरनेट 

जडान 

स्रोतकक्षा 

ऄनदुान 

िर्शेष 

िर्द्यािय 

ल्यार् 

सामग्री 
जम्मा िनकासा 

नाम टोि 

७२ बाि िसजयना अिर् खेदार्स्ती अधारभूत १५००० १५००० १०००० 
    

४०००० 

७३ जन सहयोग अिर् बहुििया अधारभूत १५००० १५००० १०००० 
    

४०००० 

      जम्मा १५२५००० १२२५००० ८६०००० ३१२००० ८८४०० ८०००० २००००० ४२९०४०० 

 

२२. क्षदिा खाजा 

 बालक्षिकास किा देक्षख किा ५ सम्मका क्षिद्याथीलाइ क्षदिा खाजा 

 

िस.नं. 

िर्द्याियको 
पिहिो 

िनकासा  
जम्मा िर्द्याथी 

बािषयक 

हािजरी 

िदन 

माग गररएको 

रकम 

तेस्रो 

चौमाक्षसक 

क्षनकासा 

कैिफयत 
कोड नाम टोि 

१ ७१०१०००१६ सरस्र्ती अिर् शािन्द्तनगर 227700 264 24392 365880 138180   

२ ७१०१०००६४ रािष्िय मदरसा मिुश्लम अिर् पशपुित 55800 62 5372 80580 24780   

३ ७१०१०००७० ित्रनगर मािर् ित्रनगर 217800 244 9002 135030 0 पिहिेकै बचत 

४ ७१०१०००७५ मदरसा नरुन नािर् अिर् पशपुित 34200 40 3246 48690 14490   

५ ७१०१०००९० पार्यती अिर् परुानो एऄरपोटय  70200 137 14385 215775 145575   

६ ७१०१००००१ शारदा मािर् बैयाबेहडी 220500 253 29601 444015 223515   

७ ७१०१०००१३ शैिेश्वरी अिर् सरस्र्तीनगर 65700 367 5150 77250 11550   

८ ७१०१०००४२ नर्दगुाय मािर् मोहना 224100 230 23000 345000 120900   

९ ७१०१०००८७ मदरसा गौिसया गररब नर्ाज अिर् सब्जीमण्डी 82800 112 7664 114960 32160   

१० ७१०१००००३ ित्रभरु्न मािर् बोराडाडँी 450900 501 45036 675540 224640   

११ ७१०१०००१५ जनता अिर् चटकपरु 196200 216 18855 282825 86625   

१२ ७१०१०००८९ िशर् पार्यती अिर् बडहरा 99900 118 10497 157455 57555   

१३ ७१०१००००७ रािष्िय तिुसीराम मािर् ईत्तरबेहडी 88200 73 7390 110850 22650   

१४ ७१०१०००१४ रािष्िय अिर् तारानगर 55800 76 5670 85050 29250   
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कैिफयत 
कोड नाम टोि 

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय मािर् हसनपरु 197100 191 4564 68460 0 पिहिेकै बचत 

१६ ७१०१०००५२ बासदेुर्ी मािर् रघनुगर 144000 162 12435 186525 42525   

१७ ७१०१०००६२ भैरब बाबा अिर् मिटयारी 83700 97 10121 151815 68115   

१८ ७१०१००००५ िशर् अिर् देर्ररया 99900 134 14070 211050 111150   

१९ ७१०१०००११ रािष्िय मािर् बेिी 135900 161 10571 158565 22665   

२० ७१०१०००१७ सरस्र्ती मािर् मनेहरा 266400 283 26024 390360 123960   

२१ ७१०१०००६१ जन जागिृत अिर् पटेिा 39600 46 4199 62985 23385   

२२ ७१०१०००८६ नर्ज्योित अिर् ितल्कीचौक 0 56 3578 53670 53670   

२३ ७१०१०००५६ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् धनगढीगाई ँ 174600 248 28024 420360 245760   

२४ ७१०१००००४ सरस्र्ती अिर् बगंराकटान 113400 126 11094 166410 53010   

२५ ७१०१०००२३ भर्ानी मािर् गौरीपरु 252000 232 16633 249495 0 पिहिेकै बचत 

२६ ७१०१००००२ िर्िप अिर् घइुयंाघाट 133200 148 11647 174705 41505   

२७ ७१०१०००४३ जनकल्याण मािर् जगेुडा 81900 91 6892 103380 21480   

२८ ७१००३०००१ बेिा अिर् बेिा 105300 112 5297 79455 0 पिहिेकै बचत 

२९ ७१००३०००४ ठेकराज मािर् घोडसरु्ा 155700 166 14842 222630 66930   

३० ७१००३०००८ जोकैया अिर् जोकैया 35100 42 1235 18525 0 पिहिेकै बचत 

३१ ७१००३०००९ दिक्षणकािी बिहरा अिर् बेिादेर्ीपरु 83700 93 6930 103950 20250   

३२ ७१०१००००६ दगुाय  अिर् दगुायर्स्ती 96300 86 6644 99660 3360   

३३ ७१०१००००९ नर्दगुायअिर् जनकर्स्ती 248400 240 71317 1069755 821355   

३४ ७१०१०००१२ िसद्धनाथ मािर् जगेुडा 166400 296 10204 153060 0 पिहिेकै बचत 

३५ ७१०१०००३४ शारदा मािर् िस गाई ँ 125100 144 2516 37740 0 पिहिेकै बचत 

३६ ७१०१०००६९ मिुिनाथ अिर् मनेहरा 97200 118 8938 134070 36870   

३७ ७१०१०००७८ गमु्बा छोआििङ अिर् दगुायर्स्ती 9900 13 1216 18240 8340   

३८ ७१०१०००८८ बेहडा बाबा अिर् िड गाई ँ 45900 45 3718 55770 9870   

३९ ७१०१०००३५ जनता रािष्िय मािर् कैिािीगाई ँ 93600 122 10004 150060 56460   
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४० ७१०१०००९९ िनङ्गिाशैनी गरुुकुि संस्कृत िर्द्यापीठ कैिािीगाई ँ 4500 22 4645 69675 65175   

४१ ७१०१४०००२ जनता रािष्िय मािर् राजपरु 81000 97 9890 148350 67350   

४२ ७१०१४०००४ भगर्ती अिर् राजपरु 46800 56 3483 52245 5445   

४३ ७१०१४००१४ नर्ज्योित अिर् श्रीिंका 258300 303 22129 331935 73635   

४४ ७१०३३०००१ िशर् शङ्कर अिर् फुिबारी 126000 113 10133 151995 25995   

४५ ७१०३३०००३ सर्ोदय मािर् िस गाई ँ 172800 192 21696 325440 152640   

४६ ७१०३३०००७ िसद्धाथय अिर् एच गाई ँ 73800 95 8345 125175 51375   

४७ ७१०३३००११ पञ्चोदय मािर् िब गाई ँ 196200 222 12013 180195 0 पिहिेकै बचत 

४८ ७१०३३००१२ जन जागिृत मािर् िड गाई ँ 110700 129 11642 174630 63930   

४९ ७१०३३००२२ बाि अिर् खिुटया 51300 0 0 0 0 िर्र्रण ऄप्राप्त 

५० ७१०४४०००३ रािष्िय अिर् ईमी 207900 221 14692 220380 12480   

५१ ७१०४४०००४ जन जागिृत अिर् कनरी 96300 102 6949 104235 7935   

५२ ७१०४४०००६ िशर् गंगा अिर् ईमाय 150300 167 11001 165015 14715   

५३ ७१०४४००११ समैजी अिर् शािन्द्तकटान 126000 140 11825 177375 51375   

५४ ७१०४४०००५ िदपेन्द्द्र चारपाते भादा 29700 53 4574 68610 38910   

५५ ७१०४४०००७ जन कल्याण अिर् जिघसु्रा 143100 144 10728 160920 17820   

५६ ७१०४४०००८ िशर् मािर् रामपरु 83700 83 5143 77145 0   

५७ ७१०४४०००९ बेहाडा बाबा मािर् घिँसटा 83700 138 7146 107190 23490   

५८ ७१०४४००१२ जन ज्योित अिर् घरुही 0 20 2029 30435 30435   

५९ ७१०४४०००१ भान ुमािर् पथरी 141300 166 15438 231570 90270   

६० ७१०४४०००२ सज्जन अिर् दमौििया 207900 230 17317 259755 51855   

६१ ७१०४४००१० काििका अिर् धजुयन्द्ना 135000 149 17480 262200 127200   

६२ ७१०४४००१३ न्द्यू काििका अिर् धजुयन्द्ना 269100 297 30537 458055 188955   

६३ ७१०३३०००५ आन्द्द्रोदय अिर् आ गाई ँ 156600 152 17936 269040 112440   

६४ ७१०३३०००६ खप्तडी अिर् एफ गाई ँ 156600 160 8943 134145 0 पिहिेकै बचत 
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६५ ७१०३३०००९ नेपाि भू पू सैिनक अिर् फुिबारी 27000 24 2122 31830 4830   

६६ ७१०३३००१४ चन्द्द्रोदय मािर्  फुिबारी 0 108 9879 148185 148185   

६७ ७१०३३००१६ नमयदेश्वर अिर् ए गाई ँ 16200 0 0 0 0 िर्र्रण ऄप्राप्त 

६८ ७१०३३०००२ फुिबारी अिर् फुिबारी 168300 198 13617 204255 35955   

६९ ७१०३३०००४ जन िप्रय अिर् अआ गाई ँ 192600 210 19609 294135 101535   

७० ७१०३३००१० शंकर सरस्र्ती ऄन्द्नपूणय अिर् जे गाई ँ 153900 150 11336 170040 16140   

७१ ७१०३३००१३ फुिबारी मािर् फुिबारी 126900 146 10276 154140 27240   

७२ ७१०३३००१५ बाि िसजयना अिर् खेदार्स्ती 113400 127 11666 174990 61590   

७३ ७१०३३००२१ जन सहयोग अिर् बहुििया 60300 87 7534 113010 52710   

    जम्मा   9041300 10646 883726 13255890 4684140   

नोट :  पिहिो िकस्ताको िनकासा रकमबाट िर्द्याियमा िदर्ा खाजा व्यर्स्थापन गदाय  २०७८ ऄसार मसान्द्तसम्म पिन रकम बचत भएका िर्द्याियहरुिे बचत 

भएको रकम धनगढी ईप-महानगरपाििका, नगर कायायपाििकाको कायायियको अिथयक प्रशासन शाखामा सम्पकय  राखी जम्मा िफताय गनुय गराईन ु हुन 

ऄनरुोध छ । यस िनकासा ऄनसुार िर्द्याियमा न्द्यनु रकम िनकासा भइ पिछ थप िनकासा गररएका र पिछ िर्र्रण प्राप्त भइ रकम िनकासा भएका 

िर्द्याियहरुमा िनकासा भएको खाजा र्ापतको रकमको िर्र्रण यसमा समेिटएको छैन् । 

 

२३. शैक्षिक पह चँ सुक्षनश्चतता, ऄनौपचाररक तथा िैकक्षल्पक क्षशिा 

 

 सामुदाक्षयक ऄध्ययन केन्द्र सहजकताय पाररश्रक्षमक तथा ऄन्य ऄनुदान 

 

क्र. 

सं. 
िसकाआ केन्द्द्रको नाम र्डा टोि 

ऄनदुान िशषयक पिहिो र 

दोस्रो 

चौमािसक 

तेस्रो 

चौमािसक  
कैिफयत सञ्चािन 

ऄनदुान 

प्रस्तार्मा 

अधाररत 
बािषयक जम्मा 

१ धनगढी सामदुाियक िसकाआ केन्द्द्र ८ धनगढीगाई ँ १००००० १००००० २००००० १२४६०० ७५४००   

२ होमस्टे सामदुाियक िसकाआ केन्द्द्र १६ भादा १००००० १००००० २००००० १२४६०० ७५४००   
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क्र. 

सं. 
िसकाआ केन्द्द्रको नाम र्डा टोि 

ऄनदुान िशषयक पिहिो र 

दोस्रो 

चौमािसक 

तेस्रो 

चौमािसक  
कैिफयत सञ्चािन 

ऄनदुान 

प्रस्तार्मा 

अधाररत 
बािषयक जम्मा 

३ फुिबारी सामदुाियक िसकाआ केन्द्द्र १८ फुिबारी १००००० १००००० २००००० १२४६०० ७५४००   

४ बिद्रनाथ सामदुाियक िसकाआ केन्द्द्र २ बैयाबेहडी १००००० १००००० २००००० १२४६०० ७५४००   

५ नर्ज्योित सामदुाियक िसकाआ केन्द्द्र ३ बोराडाडँी १००००० १००००० २००००० १२४६०० ७५४००   

६ खप्तडी िशर्परुी सामदुाियक िसकाआ केन्द्द्र ४ िशर्परुीधाम १००००० १००००० २००००० १२४६०० ७५४००   

        ६००००० ६००००० १२००००० ७४७६०० ४५२४००   

 

 परम्परागत क्षिद्यालय 

 

क्षस.नं. 
क्षिद्यालयको सञ्चाक्षलत  परम्परागत  

क्षिद्यालय 

जम्मा  

क्षनकासा कोड नाम िडा टोल तह किा 

९ ७१०१०००८७ मदरसा गौिसया गररब नर्ाज अिर् २ सब्जीमण्डी अधारभूत ५ २४१००० २४१००० 

४० ७१०१०००९९ िनङ्गिाशैनी गरुुकुि संस्कृत िर्द्यापीठ १३ कैिािीगाई ँ अधारभूत ६ ५००००० ५००००० 

६७ ७१०३३००१६ नमयदेश्वर अिर् १८ ए गाई ँ अधारभूत २ २४१००० २४१००० 

          जम्मा   ९८२००० ९८२००० 

 

२४. शैक्षिक गणुस्तर सुदृक्षढकरण 

 शैक्षिक गुणस्तर सुदृक्षढकरण एिम ्काययसम्पादनमा अधाररत ऄनुदान 

 

िस. 

नं. 
िर्द्याियको नाम 

सूचाङ्कमा 

अधाररत ऄनदुान 

ईत्कृष्ठ िसकाआ 

ईपिब्धी 

िशक्षण िसकाआ 

समयार्िध 
पसु्तकािय ICT 

िर्ज्ञान 

प्रयोगशािा 

EGRP 

प्याकेज 

नमनुा 

िर्द्यािय 
जम्मा िनकासा 

१ सरस्र्ती अिर्     २०००   १५००००   ९०००   १६१००० 

२ रािष्िय मदरसा मिुश्लम अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

३ ित्रनगर मािर्     २०००   १५००००   ९०००   १६१००० 
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िस. 

नं. 
िर्द्याियको नाम 

सूचाङ्कमा 

अधाररत ऄनदुान 

ईत्कृष्ठ िसकाआ 

ईपिब्धी 

िशक्षण िसकाआ 

समयार्िध 
पसु्तकािय ICT 

िर्ज्ञान 

प्रयोगशािा 

EGRP 

प्याकेज 

नमनुा 

िर्द्यािय 
जम्मा िनकासा 

४ मदरसा नरुन नािर् अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

५ पार्यती अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

६ शारदा मािर्     २००० १५००००     ९०००   १६१००० 

७ शैिेश्वरी अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

८ नर्दगुाय मािर्     २०००       ९०००   ११००० 

९ मदरसा गौिसया गररब नर्ाज अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

१० ित्रभरु्न मािर्     २०००       ९०००   ११००० 

११ जनता अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

१२ िशर् पार्यती अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

१३ रािष्िय तिुसीराम मािर्     २०००       ९०००   ११००० 

१४ रािष्िय अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

१५ पञ्चोदय मािर्   २००००० २०००       ९०००   २११००० 

१६ बासदुरे्ी मािर्     २०००       ९०००   ११००० 

१७ भैरब बाबा अिर्     २००० १५००००     ९०००   १६१००० 

१८ िशर् अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

१९ रािष्िय मािर्     २०००     १५०००० ९०००   १६१००० 

२० सरस्र्ती मािर् ५००००   २०००   १५००००   ९०००   २११००० 

२१ जन जागिृत अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

२२ नर्ज्योित अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

२३ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर्     २०००       ९००० ५०००००० ५०११००० 

२४ सरस्र्ती अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

२५ भर्ानी मािर्     २०००       ९०००   ११००० 

२६ िर्िप अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

२७ जनकल्याण मािर्     २०००       ९०००   ११००० 

२८ बेिा अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

२९ ठेकराज मािर्     २०००       ९०००   ११००० 

३० जोकैया अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

३१ दिक्षणकािी बिहरा अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

३२ दगुाय  अिर्     २०००       ९०००   ११००० 
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िस. 

नं. 
िर्द्याियको नाम 

सूचाङ्कमा 

अधाररत ऄनदुान 

ईत्कृष्ठ िसकाआ 

ईपिब्धी 

िशक्षण िसकाआ 

समयार्िध 
पसु्तकािय ICT 

िर्ज्ञान 

प्रयोगशािा 

EGRP 

प्याकेज 

नमनुा 

िर्द्यािय 
जम्मा िनकासा 

३३ नर्दगुायअिर्     २०००       ९०००   ११००० 

३४ िसद्धनाथ मािर्     २०००       ९०००   ११००० 

३५ शारदा मािर्     २०००       ९०००   ११००० 

३६ मिुिनाथ अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

३७ गमु्बा छोआििङ अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

३८ बेहडा बाबा अिर् 
 

  २०००       ९०००   ११००० 

३९ जनता रािष्िय मािर्     २०००       ९०००   ११००० 

४० िनङ्गिाशैनी गरुुकुि संस्कृत िर्द्यापीठ     २०००       ९०००   ११००० 

४१ जनता रािष्िय मािर्     २००० १५००००     ९०००   १६१००० 

४२ भगर्ती अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

४३ नर्ज्योित अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

४४ िशर् शङ्कर अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

४५ सर्ोदय मािर् ५००००   २०००       ९०००   ६१००० 

४६ िसद्धाथय अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

४७ पञ्चोदय मािर्     २०००     १५०००० ९०००   १६१००० 

४८ जन जागिृत मािर्     २०००       ९०००   ११००० 

४९ बाि अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

५० रािष्िय अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

५१ जन जागिृत अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

५२ िशर् गंगा अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

५३ समैजी अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

५४ िदपेन्द्द्र चारपाते     २०००       ९०००   ११००० 

५५ जन कल्याण अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

५६ िशर् मािर्     २०००     १५०००० ९०००   १६१००० 

५७ बेहाडा बाबा मािर्  ५००००   २००० १५००००     ९०००   २११००० 

५८ जन ज्योित अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

५९ भान ुमािर्     २०००       ९०००   ११००० 

६० सज्जन अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

६१ काििका अिर्     २०००       ९०००   ११००० 
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िस. 

नं. 
िर्द्याियको नाम 

सूचाङ्कमा 

अधाररत ऄनदुान 

ईत्कृष्ठ िसकाआ 

ईपिब्धी 

िशक्षण िसकाआ 

समयार्िध 
पसु्तकािय ICT 

िर्ज्ञान 

प्रयोगशािा 

EGRP 

प्याकेज 

नमनुा 

िर्द्यािय 
जम्मा िनकासा 

६२ न्द्यू काििका अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

६३ आन्द्द्रोदय अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

६४ खप्तडी अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

६५ नेपाि भू पू सैिनक अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

६६ चन्द्द्रोदय मािर्      २०००       ९०००   ११००० 

६७ नमयदशे्वर अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

६८ फुिबारी अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

६९ जन िप्रय अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

७० शंकर सरस्र्ती ऄन्द्नपूणय अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

७१ फुिबारी मािर्     २०००       ९०००   ११००० 

७२ बाि िसजयना अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

७३ जन सहयोग अिर्     २०००       ९०००   ११००० 

    १५०००० २००००० १४६००० ६००००० ४५०००० ४५०००० ६५७००० ५०००००० ७६५३००० 

 

२५. कोक्षभडमा क्षसकाआ सहक्षजकरण 

 CUG फोन सेिा, आन्टनेट (अधारभूत तह) तथा स्िास्थ्य सामग्री 

 

िस. 

नं. 

िर्द्याियको सञ्चािित 

तह  

CUG 
आन्द्टरनेट 

स्र्ास्थ्य सामग्री जम्मा 

िनकासा नाम टोि कक्षा ४-१२ को िर्द्याथी  जम्मा जम्मा िर्द्याथी रकम 

१ सरस्र्ती अिर् शािन्द्तनगर अधारभूत 232 87000 12000 404 80800 179800 

२ रािष्िय मदरसा मिुश्लम अिर् पशपुित अधारभूत 0 0 12000 62 12400 24400 

३ ित्रनगर मािर् ित्रनगर माध्यिमक 1272 477000   1418 283600 760600 

४ मदरसा नरुन नािर् अिर् पशपुित अधारभूत 0 0 12000 38 7600 19600 

५ पार्यती अिर् परुानो एऄरपोटय अधारभूत 38 14250 12000 137 27400 53650 

६ शारदा मािर् बैयाबेहडी माध्यिमक 1086 407250   1212 242400 649650 

७ शैिेश्वरी अिर् सरस्र्तीनगर अधारभूत 28 10500 12000 73 14600 37100 
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िस. 

नं. 

िर्द्याियको सञ्चािित 

तह  

CUG 
आन्द्टरनेट 

स्र्ास्थ्य सामग्री जम्मा 

िनकासा नाम टोि कक्षा ४-१२ को िर्द्याथी  जम्मा जम्मा िर्द्याथी रकम 

८ नर्दगुाय मािर् मोहना माध्यिमक 407 152625   555 111000 263625 

९ मदरसा गौिसया गररब नर्ाज अिर् सब्जीमण्डी अधारभूत 19 7125 12000 92 18400 37525 

१० ित्रभरु्न मािर् बोराडाडँी माध्यिमक 737 276375   1124 224800 501175 

११ जनता अिर् चटकपरु अधारभूत 184 69000 12000 318 63600 144600 

१२ िशर् पार्यती अिर् बडहरा अधारभूत 22 8250 12000 111 22200 42450 

१३ रािष्िय तिुसीराम मािर् ईत्तरबेहडी माध्यिमक 241 90375   299 59800 150175 

१४ रािष्िय अिर् तारानगर अधारभूत 75 28125 12000 116 23200 63325 

१५ पञ्चोदय मािर् हसनपरु माध्यिमक 1460 547500   1558 311600 859100 

१६ बासदेुर्ी मािर् रघनुगर माध्यिमक 578 216750   661 132200 348950 

१७ भैरब बाबा अिर् मिटयारी अधारभूत 121 45375 12000 १७६ 35200 92575 

१८ िशर् अिर् देर्ररया अधारभूत 119 44625 12000 217 43400 100025 

१९ रािष्िय मािर् बेिी माध्यिमक 334 125250   445 89000 214250 

२० सरस्र्ती मािर् मनेहरा माध्यिमक 972 364500   1130 226000 590500 

२१ जन जागिृत अिर् पटेिा अधारभूत 19 7125 12000 44 8800 27925 

२२ नर्ज्योित अिर् ितल्कीचौक अधारभूत 15 5625 12000 56 11200 28825 

२३ धनगढी नमनुा प्रािर्िधक मािर् धनगढीगाई ँ माध्यिमक 878 329250   1038 207600 536850 

२४ सरस्र्ती अिर् बगंराकटान अधारभूत 40 15000 12000 126 25200 52200 

२५ भर्ानी मािर् गौरीपरु माध्यिमक 520 195000   682 136400 331400 

२६ िर्िप अिर् घइुयंाघाट अधारभूत 45 16875 12000 148 29600 58475 

२७ जनकल्याण मािर् जगेुडा माध्यिमक 481 180375   538 107600 287975 

२८ बेिा अिर् बेिा अधारभूत 21 7875 12000 112 22400 42275 

२९ ठेकराज मािर् घोडसरु्ा माध्यिमक 585 219375   664 132800 352175 

३० जोकैया अिर् जोकैया अधारभूत 0 0 12000 39 7800 19800 

३१ दिक्षणकािी बिहरा अिर् बेिादेर्ीपरु अधारभूत 23 8625 12000 93 18600 39225 

३२ दगुाय  अिर् दगुायर्स्ती अधारभूत 124 46500 12000 203 40600 99100 

३३ नर्दगुायअिर् जनकर्स्ती अधारभूत 188 70500 12000 357 71400 153900 
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िस. 

नं. 

िर्द्याियको सञ्चािित 

तह  

CUG 
आन्द्टरनेट 

स्र्ास्थ्य सामग्री जम्मा 

िनकासा नाम टोि कक्षा ४-१२ को िर्द्याथी  जम्मा जम्मा िर्द्याथी रकम 

३४ िसद्धनाथ मािर् जगेुडा माध्यिमक 347 130125   555 111000 241125 

३५ शारदा मािर् िस गाई ँ माध्यिमक 378 141750   458 91600 233350 

३६ मिुिनाथ अिर् मनेहरा अधारभूत 44 16500 12000 108 21600 50100 

३७ गमु्बा छोआििङ अिर् दगुायर्स्ती अधारभूत 1 375 12000 15 3000 15375 

३८ बेहडा बाबा अिर् िड गाई ँ अधारभूत 13 4875 12000 41 8200 25075 

३९ जनता रािष्िय मािर् कैिािीगाई ँ माध्यिमक 286 107250   358 71600 178850 

४० िनङ्गिाशैनी गरुुकुि संस्कृत िर्द्यापीठ कैिािीगाई ँ अधारभूत 27 10125 12000 45 9000 31125 

४१ जनता रािष्िय मािर् राजपरु माध्यिमक 128 48000   १९८ 39600 87600 

४२ भगर्ती अिर् राजपरु अधारभूत 15 5625 12000 52 10400 28025 

४३ नर्ज्योित अिर् श्रीिंका अधारभूत 260 97500 12000 442 88400 197900 

४४ िशर् शङ्कर अिर् फुिबारी अधारभूत 140 52500 12000 239 47800 112300 

४५ सर्ोदय मािर् िस गाई ँ माध्यिमक 312 117000   425 85000 202000 

४६ िसद्धाथय अिर् एच गाई ँ अधारभूत 95 35625 12000 145 29000 76625 

४७ पञ्चोदय मािर् िब गाई ँ माध्यिमक 283 106125   433 86600 192725 

४८ जन जागिृत मािर् िड गाई ँ माध्यिमक 504 189000   591 118200 307200 

४९ बाि अिर् खिुटया अधारभूत 23 8625 12000 57 11400 32025 

५० रािष्िय अिर् ईमी अधारभूत 223 83625 12000 367 73400 169025 

५१ जन जागिृत अिर् कनरी अधारभूत 98 36750 12000 173 34600 83350 

५२ िशर् गंगा अिर् ईमाय अधारभूत 198 74250 12000 303 60600 146850 

५३ समैजी अिर् शािन्द्तकटान अधारभूत 56 21000 12000 140 28000 61000 

५४ िदपेन्द्द्र चारपाते भादा माध्यिमक 155 58125   189 37800 95925 

५५ जन कल्याण अिर् जिघसु्रा अधारभूत 42 15750 12000 162 32400 60150 

५६ िशर् मािर् रामपरु माध्यिमक 235 88125   291 58200 146325 

५७ बेहाडा बाबा मािर् घिँसटा माध्यिमक 582 218250   ६७२ 134400 352650 

५८ जन ज्योित अिर् घरुही अधारभूत 0 0 12000 20 4000 16000 

५९ भान ुमािर् पथरी माध्यिमक 562 210750   651 130200 340950 
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िस. 

नं. 

िर्द्याियको सञ्चािित 

तह  

CUG 
आन्द्टरनेट 

स्र्ास्थ्य सामग्री जम्मा 

िनकासा नाम टोि कक्षा ४-१२ को िर्द्याथी  जम्मा जम्मा िर्द्याथी रकम 

६० सज्जन अिर् दमौििया अधारभूत 158 59250 12000 330 66000 137250 

६१ काििका अिर् धजुयन्द्ना अधारभूत 47 17625 12000 150 30000 59625 

६२ न्द्यू काििका अिर् धजुयन्द्ना अधारभूत 72 27000 12000 297 59400 98400 

६३ आन्द्द्रोदय अिर् आ गाई ँ अधारभूत 147 55125 12000 268 53600 120725 

६४ खप्तडी अिर् एफ गाई ँ अधारभूत 176 66000 12000 279 55800 133800 

६५ नेपाि भू पू सैिनक अिर् फुिबारी अधारभूत 0 0 12000 30 6000 18000 

६६ चन्द्द्रोदय मािर्  फुिबारी माध्यिमक 274 102750   293 58600 161350 

६७ नमयदेश्वर अिर् ए गाई ँ अधारभूत 0 0 12000 18 3600 15600 

६८ फुिबारी अिर् फुिबारी अधारभूत 260 97500 12000 385 77000 186500 

६९ जन िप्रय अिर् अआ गाई ँ अधारभूत 215 80625 12000 370 74000 166625 

७० शंकर सरस्र्ती ऄन्द्नपूणय अिर् जे गाई ँ अधारभूत 160 60000 12000 276 55200 127200 

७१ फुिबारी मािर् फुिबारी माध्यिमक 668 250500   757 151400 401900 

७२ बाि िसजयना अिर् खेदार्स्ती अधारभूत 41 15375 12000 126 25200 52575 

७३ जन सहयोग अिर् बहुििया अधारभूत 10 3750 12000 67 13400 29150 

      जम्मा 18099 6787125 564000 25022 5004400 12355525 

 

२६. ऄगँ्रेजी, गक्षणत र क्षिज्ञान क्षिषयमा क्षशिण सहयोग ऄनुदान 

 माध्यक्षमक तहका लाक्षग क्षशिण सहयोग ऄनुदान 

 

िस.नं. 
िर्द्याियको अ.र्. २०७५।०७६ अ.र्. २०७७।७८ तेस्रो चौमािसक िनकासा 

नाम टोि ० दरबन्द्दी १ मात्र दरबन्द्दी ० दरबन्द्दी १ मात्र दरबन्द्दी ० दरबन्द्दी १ मात्र दरबन्द्दी जम्मा 

१९ रािष्िय मािर् बेिी ४३२००० ० ४३२००० ० ४३२००० ० ४३२००० 

२० सरस्र्ती मािर् मनेहरा ० २१६००० ० २१६००० ० २१६००० २१६००० 

३४ िसद्धनाथ मािर् जगेुडा ४३२००० ० ४३२००० ० ४३२००० ० ४३२००० 

३५ शारदा मािर् िस गाई ँ ० २१६००० ० २१६००० ० २१६००० २१६००० 
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िस.नं. 
िर्द्याियको अ.र्. २०७५।०७६ अ.र्. २०७७।७८ तेस्रो चौमािसक िनकासा 

नाम टोि ० दरबन्द्दी १ मात्र दरबन्द्दी ० दरबन्द्दी १ मात्र दरबन्द्दी ० दरबन्द्दी १ मात्र दरबन्द्दी जम्मा 

४१ जनता रािष्िय मािर् राजपरु ४३२००० ० ४३२००० ० ४३२००० ० ४३२००० 

४५ सर्ोदय मािर् िस गाई ँ ० २१६००० ० २१६००० ० २१६००० २१६००० 

४७ पञ्चोदय मािर् िब गाई ँ ४३२००० ० ४३२००० ० ४३२००० ० ४३२००० 

५४ िदपेन्द्द्र चारपाते भादा ४३२००० ० ४३२००० ० ४३२००० ० ४३२००० 

५६ िशर् मािर् रामपरु ४३२००० ० ४३२००० ० ४३२००० ० ४३२००० 

     जम्मा २५९२००० ६४८००० २५९२००० ६४८००० २५९२००० ६४८००० ३२४०००० 

 

ईप-महानगरपाक्षलका तफय को काययक्रमबाट क्षनकासा भएका ऄनुदान 

ईप-महानगरपाििका तफय को िशक्षासम्बन्द्धी काययक्रमहरुबाट अ.र्. २०७८।७९ मा अधारभूत तह कक्षा १-५ सम्मका तोिकएका १० र्टा िर्द्याियहरुमा 

कम्प्यटुर र िप्रन्द्टर खरीद र्ापत रु. १ िाख, िनजीस्रोतका िशक्षकहरु रहेका िर्द्याियहरुमा िनजी स्रोत िशक्षक ऄनदुान, माध्यिमक िर्द्याियमा आ-हािजरी 

जडान, बाििर्कास कक्षाका िािग शैिक्षक सामग्री िगायतका काययक्रमहरु रहेकोमा यो सामग्री तयार पादाय  सम्म िनकासा तयार भइ अिथयक प्रशासन शाखामा 

पठाइसिकएको तर िनकासाको ऄिन्द्तम टुङ्गो निािगसकेको हुनािे यसमा समेटेर प्रकाशन गररएको छैन् । िनकासा भइसकेपिछ सम्बिन्द्धत िर्द्याियहरुिाइ 

जानकारी गराइनेछ । 

 

ऄन्य क्षनकायहरुबाट भएका क्षनकासा  

िर्द्याियमा प्रदशे र संघीय सरकारका कायायियहरुबाट सोझैं िर्द्याियमा भएका िनकासाहरु यसमा समेिटएका छैनन् । त्यस्तै गैरसरकारी िनकाय एर्म् व्यििगत 

तथा संस्थागत रुपमा ऄन्द्य तर्रबाट िर्द्याियमा भएका िनकासाहरुको िर्र्रण समेत यसमा समेिटएको छैन् । 
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खण्ड (घ) 

क्षिद्यालयले प्रयोग गने फारामहरुका नमनुा  

२७. काययक्रम सम्झौंता फाराम 

 पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा ऄन्य काययक्रम 

काययक्रम संचालन सम्बन्धी सम्झौता पत्र 

धनगढी ईप-महानगरपाििका, नगर काययपाििकाको कायायियऽ कैिािीको अ.र्. २०७..।२०७.. मा स्र्ीकृत 

„„„„„„„„„„..को कम्पोनेन्द्ट नं „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.. 

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. „„. काययक्रम संचािनका िािग िमित 

२०७„।„।„. गते को नगर िशक्षा सिमित/यस कायायिय/„„„„„„„ बाट छनौट भएको िर्द्यािय श्री 

………………….. क्षिद्यालय धनगढी …………… कैलाली र धनगढी ईप-महानगरपाििकािबच काययक्रम संचािनका िािग 

तपिसि ऄनसुार सम्झौता गररएको छ । 

तपिसि 

१. काययक्रमको कूि ऄनदुान रकम रू„„„„„..( ऄक्षरेपी „„„„„„„„„„„„ मात्र) हुनेछ । जसिाइ 

„„„. र „„. चौमािसकमा िर्भाजन गरी क्रमश „. % र „„ % रकम िर्द्याियको „„„„„„.. बैंक 

धनगढीको खाता न.ं ……………………….  माफय त िनकासा गररनेछ । 

२.  पिहिो िकस्ता र्ापतको रकम प्राप्त भएपिछ बाकँी „„% बराबरको थप रकम तत्काि िर्द्याियिे अफैिे व्यर्स्थापन 

गरी कायय सम्पादन गररे दोस्रो िकस्ता रकम माग गनुय  पनेछ । रकम माग गदाय कायय सम्पन्द्न भएको प्रमािणत हुने िर्ि भपायइ, 

फोटो, व्यर्स्थापन सिमितका िनणययहरू, दािखिा प्रितरे्दन िगायतका कागजात हरु ऄिनर्ाययरुपमा पेश गनुय  पनेछ । 

३.  दोस्रो िकस्ताको रकमको िािग मािथ र्ुदँा नं २ मा ईल्िेख गरीएका कागजातहरू सिहतको प्रितरे्दन २०७ ………… 

गते िभत्र सम्बिन्द्धत िर्द्याियिे िशक्षा यरु्ा तथा खेिकुद महाशाखामा पेश गरी सक्न ुपनेछ । 

४.  िर्द्याियिे यस काययक्रम ऄन्द्तगयतको ऄनदुान रकमबाट „„„„„„ „ „„„„ 

„„„„„„„„„„„„„„. सामग्रीहरुको खरीद तथा व्यर्स्थापन गने िगायतका काययहरू सार्यजिनक खररद 

ऐन िनयमहरूको पररिधमा रही गररे शे्रस्ता राख्न ुपनेछ । 

५.  िर्द्याियिे यो सम्झौता, „„„„„„„„„„„„„„द्रारा प्रकािशत काययक्रम कायायन्द्र्यन पिुस्तका 

२०७„./०७„.. र सार्यजिनक खरीद ऐन िनयम िर्पररत कायय गरी िनकासा ऄनदुान रकम िहनािमना गरकेो पाइएमा र 

िनयमानसुार नभएका कारण रे्रूज ुकायम हुन अएमा िर्द्याियबाट रकम ऄसिु ईपर गरी प्रचिित ऐन िनयमानसुार ऄन्द्य 

कार्ायही समेत हुन सक्नेछ । 

मािथ ईल्िेिखत र्ुदँाहरूमा सहमत भइ हस्ताक्षर गने, गराईने  

क्षिद्यालयको तफय बाट   रोहिर महाशाखाको तफय बाट 

हस्ताक्षर :                        नामः हस्ताक्षर :  

नाम:                             हस्ताक्षरः            नाम :  

पद :  पद : पद : 

िमित:                             िमितः               िमितः
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२८. तलबी प्रक्षतिेदन फाराम 

क्षशिकको तलबी प्रक्षतिदेन, शैक्षिक सत्र २०७८ 

िर्द्याियको नाम :         ठेगाना : धनगढी-    कोड नं. : ७१ 

क्र.सं. संकेत नं. 
िशक्षकको 

नाम, थर 
तह शे्रणी 

शरुु स्थायी 

िनयिुी 

िमित 

हािको पदमा 

भएको बढुर्ा 

िमित 

हाि काययरत तहको 

िािग ताििम ििएको 

र्षय २०५७ साि 

भन्द्दा 

शरुु 

तिब 

स्केि 

०७७ चैत्र 

मसान्द्त सम्म 

खाआपाइ 

अएको गे्रड 

संख्या 

०७८ बैशाखबाट पाईने 
तिब र 

गे्रडको 

जम्मा 

कैिफयत 

ऄिघ पिछ संख्या दर जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ 

                

                

                

                

                

                

 िकताब खानाको प्रयोजनका िािग 

तयार गने  रुज ुगने  पेश गने  रुज ुगनेको  िसफाररस गनेको  प्रमािणत गनेको 

दस्तखत दस्तखत दस्तखत दस्तखत दस्तखत दस्तखत 

नाम नाम नाम नाम नाम नाम 

पद पद पद पद पद पद  

नोट :  

क) बढुर्ाको िमितको महिमा हािको शे्रणीमा भएको िमित िेख्न ुपनेछ । 

ख) हाि काययरत तहको िािग अर्श्यक ताििम महिमा २०५७ साि ऄिघ र्ा पिछ ििएको हो रजेा िगाईन ुपनेछ । 

ग) प्रत्येक पषृ्ठमा कायायियको छाप र हस्ताक्षर हुन ुपनेछ । 

घ) प्रत्येक पषृ्ठको तल्िो भागको दायािँतर िकताबखानाका रुज ुगने, िसफाररस गने र प्रमािणत गनेको हस्ताक्षर गने स्थानमा खािी ठाई ँराख्न ुपनेछ । 
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२९. तलबी माग फाराम-चौमाक्षसक 

क्षशिकको तलबी माग फाराम, अ.ि. २०७८।७९ 

िर्द्याियको नाम :       ठेगाना : धनगढी-                         कोड नं. : ७१ 

सस.नं. 

सशिकको सििरण ग्रेड  
तलब 

स्केल 

जम्मा 

तलब 

ग्रेड 

सचंय 

कोष  

बीमा 

थप 

महगंी 

भत्ता 
माससक  चौमाससक 

चाड 

पिि/पोशाक  

चौमाससक 

जम्मा 
कैसफयत 

नाम सकेंत नं. तह श्रेणी प्रकार सनयुसि समसत सखं्या दर रकम 

 १                                       

 २                                       

 ३                                       

४                    

   प्रधानाध्यापक                                     

माध्यममक तहको मिक्षक तलब भत्ता                               

५                                       

६                                       

 ७                                       

८                    

आधारभूत तहको मिक्षक तलब भत्ता                               

बाल मिकास कक्षाका सहयोगी काययकताय                           

९                                       

१०                                       

मिद्यालय कमयचारी तथा मिद्यालय सहयोगी                            

११                                       

१२                                       

जम्मा                               

कूल जम्मा                               

तयार गने    पेश गने     रुज ुगने        प्रमािणत गने 

नोट :  अगामी अ.र्. २०७८।८९ दिेख िशक्षकको तिब मािसक िनकासा गने गरी तयारी भआरहेकोिे मािसक िनकासाका िािग िर्द्याियबाट समेत मािसक माग 

फाराम पेश गनुय पनेछ । जसको ढाचँा महाशाखािे पिछ तय गर ेबमोिजम हुनेछ । 
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३०. क्षशिक कमयचारी हाक्षजरी ऄक्षभलेख फाराम 

क्षशिक कमयचारी हाक्षजरी ऄक्षभलेख फाराम, अ.ि. २०७८।७९ 

िर्द्याियको नाम :       ठेगाना : धनगढी-                         कोड नं. : ७१ 

िस.

नं. 

िशक्षक/ 

कमयचारीको 

नाम स
ंके
त
 न
ं. 

त
ह
 

श्र
ेण
ी 

प्र
क
ार

 

िन
य
िुि
 ि
म
ित

 ऄिघल्िो 

चौमािसक 

सम्मको 

हािजरी 

मिहनामा िर्द्यािय 

खिेुको िदन 

मिहनामा पढाआ 

भएको िदन 

मिहनामा हािजरी भएको 

िदन 
िर्दा तथा काज सम्बन्द्धी िर्र्रण 

१ २ ३ ४ 

ज
म्म
ा 

१ २ ३ ४ 

ज
म्म
ा 

१ २ ३ ४ 

ज
म्म
ा 

भै
.ि
र्

 

प
.ि
र्

 

िर्
.ि
र्
 

ऄ
न्द्य

  

क
ाज

 

कै
िफ
य
त

 

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

तयार गन े  रुज ुगने  प्रमािणत गने 

नामथर  नामथर नामथर 

नोट :  अगामी अ.र्. २०७८।८९ दिेख िशक्षकको तिब मािसक िनकासा गने गरी तयारी भआरहेकोिे मािसक िनकासाका िािग िर्द्याियबाट समेत मािसक 

हािजरी िर्र्रण पेश गनुय पनेछ । जसको ढाचँा महाशाखािे पिछ तय गर ेबमोिजम हुनेछ । 
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३१. क्षिद्याथी सखं्या प्रमाक्षणकरण फाराम 

शैक्षिक सत्र २०७८ को ऄिक्षधमा क्षिद्यालयमा ऄध्ययनरत  क्षिद्याथी सखं्याको क्षििरण फाराम 

िर्द्याियको नाम :       ठेगाना : धनगढी-                         कोड नं. : ७१ 

किा 
कूल क्षिद्याथी दक्षलत क्षिद्याथी जनजाक्षत क्षिद्याथी ऄपाङ्ग क्षिद्याथी (गैरअिासीय) ऄपाङ्ग क्षिद्याथी (अिासीय) 

छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा 

बाििर्कास                               

१                               

२                               

३                               

४                               

५                               

कक्षा १-५                                

६                               

७                               

८                               

कक्षा ६-८                                

९                               

१०                               

कक्षा ९-१०                                

११                               

१२                               

कक्षा ११-१२                                

कूल जम्मा                               
 

िर्द्याियको शैिक्षक सत्र २०७७ को EMIS webpage मा Upload भएको ऄिभिेख ऄनसुार मािथ ईल्िेिखत िर्र्रण ठीक दरुुस्त छ ।  

तयार गनेको नाम थर : 

  

प्रधानाध्यापकको नाम :  

 

िर्.व्य.स ऄध्यक्षको नाम : 

  दस्तखत र िमित : 

  

दस्तखत र िमित : 

 

  

 

दस्तखत र िमित : 
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३२. क्षन:शुल्क पाठ्यपुस्तक क्षितरण भपायइ 

 

शैक्षिक सत्र …………….. को क्षन:शलु्क पाठ्यपुस्तक क्षितरण भपायइ 

क्षिद्यालयको नाम र ठेगाना : EMIS Code: 

क्र.सं. 
िर्द्याथीको  

ऄिभभार्कको नामथर 
बिुझििएको पाठ्यपसु्तकको पा.प.ु बझु्ने 

िर्द्याथीको सही 

रोहरबर बस्नेको 

सही नामथर आिमस कोड सेट मूल्य 

कक्षा „               

                

                

                

                

                

कक्षा „„. को जम्मा             

कक्षा „        

        

        

        

        

कक्षा „„. को जम्मा             

नोट :   

१. भपायइ साथ िर्द्याियिे पाठ्यपसु्तक खररद गरकेो िर्ि संिग्न गरकेो हुन ुपनेछ । 

२. िर्ि ऄनसुार खररद गररएको र भपायइ भएको संख्या िमिेको हुन ुपनेछ ।  
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३३. पाठ्यपुस्तक क्षहसाब क्षमलान फाराम 

 

पाठ्यपुस्तक िापतको रकम क्षहसाब क्षमलान (माग गनय र रकम जम्मा गनय) फाराम, २०७८।७९ 

क्षिद्यालयको नाम र ठेगाना : EMIS Code: 

कक्षा 
िन:शलु्क पाठ्यपसु्तक पाएका िर्द्याथी 

सेटगत मूल्य जम्मा खररद रकम कैिफयत 
छात्रा छात्र जम्मा 

१             

२             

३             

४             

५             

६             

७             

८             

९ ऄिनर्ायय िर्षय             

९ ऐिच्छक प्रथम             

९ ऐिच्छक िद्रतीय             

१० ऄिनर्ायय िर्षय             

१० ऐिच्छक प्रथम             

१० ऐिच्छक िद्रतीय             

जम्मा             

नोट : ऐिच्छक िर्षय एकभन्द्दा बढी िर्षय पढाइ हुने गरकेो भए सोही ऄनसुार थप गदै जाने ।  

पक्षहलो पटक क्षनकासा भएको  रकम नपुग ह ने क्षिद्यालयले भने 

पिहिो पटक िनकासा भएको जम्मा रकम  
शै.स. २०७८ को िर्द्याथी संख्या ऄनसुार खचय 

भएको रकम 
थप अर्श्यक रकम कैिफयत 
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पक्षहलो पटक क्षनकासा भएको  रकम बढी ह ने क्षिद्यालयले भने 

पिहिो पटक िनकासा भएको जम्मा रकम  
शै.स. २०७८ को िर्द्याथी संख्या ऄनसुार बचत 

भएको रकम 

बचत रकम ईप-महानगरको खातामा जम्मा गरकेो 

भौचर नं. र िमित 
कैिफयत 

        

       

तयार गने  प्रमािणत गने   ऄिभिेख िभडाईने/आन्द्िी गने 

कमयचारी  प्रधानाध्यापक  िशक्षा ऄिधकृत 

 

३४. ऄपाङ्ग छात्रिृक्षत रकम माग फाराम 

 
ऄपाङ्ग  छात्रिकृ्षत रकम माग फाराम, २०७८।७९ 

क्षिद्यालयको नाम र ठेगाना : EMIS Code: 

क्र. सं. 

िर्द्याथीको नाम थर पररचयपत्र 
ऄध्ययनरत 

कक्षा 

ईपिब्ध गराईन ु पने छात्रर्िृतको 

नामथर 
आिमस 

कोड 
जारी गने कायायियको नाम र ठेगाना नम्बर र्गय रकम प्रकार कारण 

                    

                    

                    

                    

जम्मा       

तयार गने 

 

प्रमािणत गने 

   

सत्यापन तथा आन्द्िी गने 

 कमयचारी 

 

प्रधानाध्यापक 

   

शाखा/िशक्षा ऄिधकृत 

 नोट : रकममा १. िर्द्याियको अर्ासमा बसोबास गरकेािाइ ४००००।-, २. िर्द्यािय अईदँा जादँा ऄरुको सहयोग र साधन चािहनेिाइ ५०००।-, ३. िर्द्यािय अईदँा जादँा 

यातायातका साधन र्ा ईपकरण चािहनेिाइ ३०००।- र ४. िर्द्यािय अईनजान सक्नेिाइ १०००।- माग गने । प्रकारमा १. अर्ािसय, २. सहयोगी सहायता, ३. यातायात 

सेर्ा, ४. शैिक्षक सामग्री ईल्िेख गने । रु. ४००००।- माग गदाय िर्द्याियको होस्टेि नभएको ऄर्स्थामा कारण खिुाइ बािहरी अर्ासमा बसेको जनाईने । 
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३५. मिु कम्लहरी छात्रिृक्षत रकम फाराम 

 

मिु कम्लहरी छात्रिकृ्षत रकम माग फाराम, २०७८।७९ 

क्षिद्यालयको नाम र ठेगाना : EMIS Code: 

क्र. 

सं. 

िर्द्याथीको नाम थर पररचयपत्र ऄध्ययनरत 

कक्षा 

ईपिब्ध गराईन ु पने छात्रर्िृतको 

नामथर आिमस कोड जारी गने कायायियको नाम र ठेगाना नम्बर र्गय रकम प्रकार कारण 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

          

          

          

          

          

          

          

जम्मा       

तयार गने 

 

प्रमािणत गने 

   

सत्यापन तथा आन्द्िी गने 

 कमयचारी 

 

प्रधानाध्यापक 

   

शाखा/िशक्षा ऄिधकृत 

 नोट : रकममा १. कक्षा १-८ िाइ १५००।-, २. कक्षा ९-१० िाइ १८००।-, ३. कक्षा ११-१२ िाइ ५०००।- माग गने । प्रकारमा १. अर्ािसय, २. गैर अर्ािसय खिुाइ । अर्ािसय 

भए िर्द्याियको होस्टेि नभएको ऄर्स्थामा कारण खिुाइ बािहरी अर्ासमा बसेको जनाईने । 
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३६. किा १-८ छात्रा र दक्षलत छात्रिृक्षत माग फाराम 

 

किा १-८ छात्रा र दक्षलत छात्रिकृ्षत रकम माग फाराम, २०७८।७९ 

क्षिद्यालयको नाम र ठेगाना : 
    

EMIS Code: 

कक्षा 
कूि िर्द्याथी दिित िर्द्याथी अर्श्यक छात्रा छात्रर्िृत अर्श्यक दिित छात्रर्िृत 

कैिफयत 
छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा संख्या दर रकम दिित छात्र दर रकम 

१                           

२                           

३                           

४                           

५                           

कक्षा १-५                            

६                           

७                           

८                           

कक्षा ६-८                            

कक्षा १-८ को जम्मा                           

िर्द्याियको शै.स. २०७७ को EMIS webpage मा Upload भएको ऄिभिेख ऄनसुार मािथ ईल्िेिखत िर्र्रण ठीक दरुुस्त छ ।  

तयार गने : 

  

प्रधानाध्यापक: 

  

िर्.व्य.स ऄध्यक्ष : 

  

सत्यापन/आन्द्िी गने ऄिधकृत: 

दस्तखत र िमित : 

  

दस्तखत र िमित 

: 

  

दस्तखत र िमित 

: 

  

दस्तखत र िमित : 
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३७. छात्रिृक्षत रकम क्षितरण भपायइ तथा ऄक्षभलेख फाराम 

छात्रिृक्षत रकम क्षितरण भपायइ तथा ऄक्षभलेख फाराम, २०७७।७८ 

क्षिद्यालयको नाम र ठेगाना : EMIS Code: 

क्र.सं. 
िर्द्याथीको  ऄिभभार्कको 

नामथर 

छात्रर्िृतको 

िकिसम 
रकम बझु्नेको सही 

रोहरबर बस्नेको 

नामथर आिमस कोड ििङ्ग जाित कक्षा नामथर   सही 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

जम्मा                     

 

मािथको िर्र्रण ठीक साचँो हो । िर्र्रण फरक परमेा कानून बमोिजम सहुिँा बझुाईिँा । 

                तयार गने 

    

पेश गने 

   

प्रमािणत गने 

 

 

कमयचारी 

    

प्रधानाध्यापक 

   

िर्व्यस ऄध्यक्ष 
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३८. क्षिद्यालय क्षदिा खाजाको रकम माग फाराम 

क्षिद्यालय क्षदिा खाजाको रकम माग फाराम, २०७८।७९ 

क्षिद्यालयको नाम र ठेगाना :        IEMIS Code: 

कक्षा 
कूि िर्द्याथी मिहनाको जम्मा िर्द्याथी हािजरी िदन मिहनामा अर्श्यक रकम माग गररएको 

जम्मा रकम 
कैिफयत 

छात्रा छात्र जम्मा १ २ ३ ४ „ जम्मा १ २ ३ ४ .. जम्मा 

बाििर्कास 
                 

१ 
                 

२ 
                 

३ 
                 

४ 
                 

५ 
                 

कक्षा १-५ 
                 

 

नोट :  ईपरोिानसुारको िर्र्रण िर्द्याथी हािजरी रिजष्टर ऄनसुार ठीक छ । महाशाखािे माग गरकेो ऄर्स्थामा प्रमािणत हािजरी िर्र्रण ईपिब्ध गराईन मञ्जरु 

छु । 

तयार गने         पेश गने 

कमयचारी/िशक्षक                                                    प्रधानाध्यापक 

 

 



 

207 
 

३९. सेक्षनटरी ्याड माग फाराम 

 

सके्षनटरी ्याड माग पेश गने ताक्षलका 

क्षिद्यालयको नाम र ठेगाना : 
   

   
EMIS Code: 

कक्षा 
मिहनार्ारी हुने ईमेर समूहको छात्रा 

संख्या (ऄ) 

प्रित मिहनार्ारी चक्रका िािग अर्श्यक 

प्याड (अ)  = ऄ X १६ 

३ मिहनाका िािग अर्श्यक प्याड 

संख्या (आ)  = अ X१६ 
कैिफयत 

 „..         

 ६         

 ७         

 ८         

 ९         

 १०         

 ११         

१२     

जम्मा         

      

मािथको िर्र्रण ठीक साचँो हो । IEMIS मा ऄपिोड गरकेो र िर्द्याियको तथ्याङ्कमा कुनै फरक छैन् । 

      तयार गने 

 

पेश गने प्रमािणत गने 

 कमयचारी 

 

प्रधानाध्यापक िर्व्यस ऄध्यक्ष 
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४०. प्राक्षिक्षधक धारका क्षिद्याथीहरुको समिीगत क्षििरण प्रमाक्षणकरण फाराम 

प्राक्षिक्षधक धारका क्षिद्याथीहरुको समक्षिगत क्षििरण प्रमाक्षणकरण फाराम, २०७८।८९ 

क्र.स.ं किा भनायको कोटा 
क्षिद्याथी सखं्या 

कैक्षफयत 
छात्रा छात्र जम्मा 

१ ९      

२ १०      

३ ११      

४ १२      

जम्मा      

कक्षागत िर्स्तृत िर्द्याथी िर्र्रण-IEMIS मा भररे Upload गरकेो अधारमा 

SN Reg ID Student Name Sex Caste DOB Age Father's Name Mother's Name Class 

          

          

          

तयार गने  रुज ुगने  प्रमािणत गने 

नाम नाम नाम 

दस्तखत दस्तखत दस्तखत



 

209 
 

खण्ड (ङ) 

शैक्षिक लेख रचना 

 

४१. क्षिद्यालयमा ह ने शैक्षिक काययक्रम कायायन्ियन प्रक्षक्रया 

नरने्द्द्र बहादरु खाती

  

 क्षिषय प्रिेश 

िर्द्याियस्तरमा सञ्चािन हुने शैिक्षक काययक्रमको कायायन्द्र्यन गनयमा सहिजकरण गनय ईप-महानगरपाििकािे 

काम गनुय पने हुन्द्छ । यसका िािग ईप-महानगरिे िनयिमत प्रधानाध्यापक बैठक, िर्द्यािय ऄनगुमन तथा 

िनरीक्षण, टेििफोन सम्र्ाद, फेसबकु समूह िनमायण, पत्राचार, छिफि, हातेपसु्तक एर्म् िेख रचनाहरुको 

प्रकाशन िगायतका िर्िभन्द्न माध्यमहरुको ईपयोग गने गदयछ । ितनै माध्यम एर्म् ईपायहरु मध्येको एक 

ईपायका रुपमा यसिाइ तयार पाररएको छ । यो सामग्री धनगढी ईप-महानगरपाििकाको िशक्षा, यरु्ा तथा 

खेिकुद शाखा प्रािर्िधक सहयोग र बेहडाबाबा माध्यिमक िर्द्यािय घिसटा, चन्द्द्रोदय माध्यिमक िर्द्यािय 

फुिबारी र धनगढी माध्यिमक िर्द्यािय धनगढीगाईकँो अयोजनामा क्रमश: िमित २०७७ चैत्र ३०, ३१ र 

बैशाख २ गते सञ्चािन हुने शैिक्षक ऄनभुर् अदान प्रदान काययक्रममा छिफि गने हेतिेु तयार पाररएको हो । 

यो सामग्री ईप-महानगरपाििकािाइ संघीय सरकारबाट सशतय ऄनदुानको रुपमा प्राप्त हुने शैिक्षक काययक्रमको 

कायायन्द्र्यनका िािग िशक्षा तथा मानर्स्रोत केन्द्द्रबाट प्रकािशत काययक्रम कायायन्द्र्यन पिुस्तका २०७७/७८ मा 

अधाररत रहेर तयार पाररएको छ । काययक्रम कायायन्द्र्यनका िािग अर्श्यक फारामहरु भने िर्गतको ऄनभुर्का 

अधारमा हामीिे नै तयार पाररएको । यसमा यहाहँरुको ऄमूल्य राय, सूझार् प्राप्त हुनेछ भन्द्ने पूणय अशा गररएको 

छ । 

 काययक्रम कायायन्ियनका लाक्षग मागयदशयन  

काययक्रम कायायन्द्र्यनका िािग सशतय ऄनदुान ऄन्द्तरगत प्रदशे, स्थानीय तह िजल्िा एर्म् िर्द्याियिाइ ईपिव्ध 

गराइएको अिथयक र्षय २०७७/७८ को काययक्रम तथा बजेट कायायन्द्र्यन गदाय  दहेायका बुदँाहरूिाइ िर्शेष ध्यान 

िदने : 

(क) चाि ु अिथयक र्षयका िािग स्र्ीकृत नम्सय, प्राप्त िनदशेन र त्यस सम्बन्द्धी ऄन्द्य िनदशेन समेतिाइ 

ध्यानमा राखी यस कायायन्द्र्यन पिुस्तकाको अधारमा तोिकएको काययक्रम र बजेट िनधायररत समय 

सीमािभतै्र सम्पन्द्न हुने गरी काययक्रम कायायन्द्र्यन गने/गराईने । 

                                                           

  ईपसिचर्, धनगढी ईप-महानगरपाििका  
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(ख) स्थानीय तहिे सशतय ऄनदुानबाट िर्द्याियमा हुने िक्रयाकिापगत बजेट िर्द्याियबाट अर्श्यक िर्र्रण 

ििइ खातामा िनकासा िदने । सो को खचयको फाटँबारी/बीि भरपाइ िर्द्याियमा प्रमािणत गरी ऄिभिेख 

राख्ने व्यर्स्था िमिाईने । 

(ग) स्थानीय तह तथा प्रदशे सरकारिाइ ईपिब्ध सशतय ऄनदुान यस काययक्रम कायायन्द्र्यन पिुस्तकामा 

िक्रयाकिाप ईपिक्रयाकिापका रुपमा रािखएका छन् । ईि िक्रयाकिापहरु ऄध्यार्िधक शैिक्षक 

तथ्यांकका अधारमा चौमािसक रुपमा बजेट िनधायरण गरी कायायन्द्र्यन गने ।  

(घ) िर्द्यािय के्षत्र िर्कास काययक्रमको िर्त्तीय प्रर्न्द्ध नितजा प्रािप्तमा अधाररत सोधभनाय सूचक DLI 

(Disbursement Linked Indictor) मा अधाररत भएकोिे िर्त्तीय हस्तान्द्तरण भएका काययक्रमहरु 

िभत्र समारे्श भएका नमूना िर्द्यािय िर्कास, कायय सम्पादन सम्पन्द्न गने िर्द्याियिाइ कायय सम्पादनमा 

अधाररत ऄनदुान, िशक्षकको िशक्षण िसकाआमा िबताईने समयार्धी सधुार योजना कायायन्द्र्यन, 

माध्यिमक िर्द्याियमा पसु्तकािय स्थापना तथा व्यर्स्थापन, िशक्षण िसकाआमा ICT सूचना प्रिर्िध को 

प्रयोग (कम्प्यूटर, इन्द्टरनेट, कनेिक्टिभटी इक्यूपमेन्द्टस् तथा Kit व्यर्स्थापन), माध्यिमक िर्द्याियमा 

िर्ज्ञान प्रयोगशािा, प्रारिम्भक पढाइ सीप िर्कासका िािग न्द्यनुतम प्याकेज कायायन्द्र्यन, गिणत िर्ज्ञान 

र ऄङ्गेजी िर्षयका िािग िक्रयाकिापमा अधाररत सामग्री व्यर्स्थापन (Kit), िर्द्यािय प्रर्ििकरण 

(Retrofitting), िर्द्यािय बािहर रहेका बािबाििकाहरुिाइ िर्द्यािय भनाय िसकाआ िनरन्द्तरता, िर्पन्द्न 

ििक्षत छात्रर्िृत्त िगायतका काययक्रमहरुको प्रगितका अधारमा रै्दिेशक ऄनदुान तथा ऊण सोधभनाय हुने 

भएकोिे यी िक्रयाकिापहरुमा बजेट समारे्श भएकािे सो ऄनदुान प्राप्त गने िर्द्याियको नामनामेसी 

िर्र्रण चौमािसक तथा र्ािषयकरुपमा ऄिनर्ायय रुपमा यस केन्द्द्रको योजना तथा ऄनगुमन शाखामा 

पठाईने ।  

(ङ) िशक्षा ताििम केन्द्द्रिे यस पिुस्तकाको ऄनसूुिच १६ मा ईल्िेिखत भौितक िक्ष्य, आकाआ िागत र 

बजेटको पररिध िभत्र रही सबै काययक्रमहरु सञ्चािन गने ।  

(च) स्थानीय तथा प्रदशे सरकारिे सशतय ऄनदुानमा बजेट िर्िनयोजन भएको काययक्रमहरुिाआ स्थानीय 

तहको नीित. काययक्रम एर्म् बजेटमा ऄिनर्ाययरुपिे समारे्श गने । ईि काययक्रमहरुमा अर्श्यकता 

ऄनसुार अफ्नो स्रोतबाट बजेट थप गरी काययक्रम कायायन्द्र्यन गनय सिकनेछ ।  

(छ) स्थानीय तहमा िर्ित्तय हस्तान्द्तरण भएका कायक्रम यस केन्द्द्रको बेबसाआटमा रहेको च.नं. २७४ िमित 

२०७७।०३।०७ को पत्रमा ईल्िेख भए ऄनसुारको भौितक िक्ष्य हािसि गने गरी कायायन्द्र्यन गने । 

(ज) अ.र्. २०७६।७७ मा नमनुा िर्कासका िािग छनौट भएका ऄनसूुची ११ को खण्ड "घ" मा ईल्िेिखत 

िर्द्याियको चाि ुअ.र्. २०७७।७८ मा गरुुयोजना िनमायण गने िक्ष्य रहेको छ । योजना िनमायणका िािग 

िशक्षा तथा मानर् स्रोत िर्कास केन्द्द्रबाट सहजीकरण हुनेछ । छनौट भएका िर्द्याियहरुिाइ यस अर्मा 

नमनुा िर्द्यािय िर्कासका िािग बजेट छुट्याइएको छैन । 

(झ) स्थानीय तहसगँ प्रभार्कारी समन्द्र्य तथा काययसम्पादनमा सहजीकरण गनयका िािग िशक्षा िर्कास तथा 

समन्द्र्य आकाआिे िजल्िािभत्रका स्थानीय तहका िशक्षा शाखा प्रमखुहरु र्ा प्रमखुिे तोकेको पदािधकारी 

सिहतको संयन्द्त्र िनमायण गने । संयन्द्त्रका पदािधकारीसंग मािसक, चौमािसक रुपमा बैठक, छिफि, 

ऄन्द्तरिक्रया अयोजना गने । 

(ञ) स्थानीय तहिे यस पिुस्तकामा ईल्िेिखत अधारमा साक्षर स्थानीय तह र िर्द्यािय ईमेर समूहका कुनै 

पिन बािबाििका िर्द्यािय बािहर नरहेको घोषणा गनय िर्शेष कायययोजना स्र्ीकृत गरी कायायन्द्र्यन गने ।  
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(ट) स्थानीय तहका िािग िनधायरण हुने ऄनदुान िर्द्याियबाट भररने शैिक्षक तथ्याङ्क (IEMIS) मा 

अधाररत हुने व्यर्स्था छ । िर्द्याियबाट तथ्याङ्क नभरकेा/ऄध्यार्िधक नगरकेा कारणबाट स्थानीय 

तहिे पाईने ऄनदुानमा फरक पनय जाने भएकािे अफ्नो मातहतका िर्द्याियहरुिाइ IEMIS ऄिनर्ायय 

रुपिे भनय/ऄध्यार्िधक गनय िगाईने । प्राप्त ससतय ऄनदुान िर्द्याियिाइ िनकासा िददँा ऄध्यार्िधक 

शैिक्षक तथ्याङ्क २०७७ िाइ अधार ििने । यस काययमा िशक्षा िर्कास तथा समन्द्र्य आकाआिे 

सहिजकरण गनुयपनेछ ।  

(ठ) सशतय ऄनदुान ईपिव्ध गराईन ुभन्द्दा पिहिे नै स्थानीय तहबाट स्थिगत िनरीक्षण गरी िर्द्यािय/ संस्था 

सञ्चािनको ऄर्स्था, तोिकएबमोिजमको सङ्ख्यामा िर्द्याथी िनयिमतरूपमा ऄध्ययनरत भएको यिकन 

गने । 

(ड) प्रदशे सामािजक िर्कास मन्द्त्राियिे संघीय सरकारबाट प्राप्त सशतय ऄनदुानका िक्रयाकिापहरुिाइ 

अफ्नो मातहतका िनकायहरुको कायय िजम्मेर्ारी ऄनसुार कायायन्द्र्यनका िािग काययक्रम तथा 

ऄिख्तयारी ईपिव्ध गराईने ।  

(ढ) िशक्षा िर्कास तथा समन्द्र्य आकाआिे स्थानीय तहमा संचािन हुने शैिक्षक काययक्रम कायायन्द्र्यनका िािग 

अर्श्यक शैिक्षक तथ्याङ्क र ऄिभिेखको ईपिव्धता, क्षमता िर्कासमा सहजीकरण िगायतका 

प्रािर्िधक सहयोग ईपिब्ध गराईने । 

(ण) नेपाि सरकार मिन्द्त्रपररषदक्ो २०७६।०५।०४ को िनणययको अधारमा िशक्षा, िर्ज्ञान तथा प्रिर्िध 

मन्द्त्राियबाट पनुिर्यतररत िशक्षक दरबन्द्दी िर्र्रण ऄनसुार पिुमा रहेका िशक्षकहरुको तिब भत्ता 

िर्िनयोजन गररएको छैन् । 

(त) काययक्रम काययन्द्र्यन पिुस्तकाका सम्र्न्द्धमा िजल्िा िभत्रका स्थानीय तहका सम्बिन्द्धत िर्षय के्षत्रका 

पदािधकारीहरुका िािग िशक्षा िर्कास तथा समन्द्र्य आकाआिे भाद्र मिहना िभत्र ऄिभमिुखकरण सञ्चािन 

गने । 

(थ) स्थानीयस्तरमा िक्रयाशीि गैरसरकारी संस्था/ सामदुायमा अधाररत ससं्था/ सामदुाियक िसकाआ 

केन्द्द्रहरु (I/NGOs/CBOs/CLCs) सगँको समन्द्र्यमा काययक्रमको प्रकृित ऄनसुार साझेदारीमा 

काययक्रम कायायन्द्र्यनका िािग र्ािषयक काययक्रम कायायन्द्र्यन योजना तयार गरी कायायन्द्र्यन गने ।  

(द) प्रदशे तथा स्थानीय तहमा कायायन्द्र्यन हुने काययक्रमको ऄनगुमनको दाियत्र् सम्बिन्द्धत तहको हुनेछ । 

प्रदशे तथा स्थानीय तहिे िशक्षा िर्कास तथा समन्द्र्य आकाआ¸ िशक्षा तथा मानर् स्रोत िर्कास केन्द्द्र तथा 

संघ र प्रदशे तहका िनकायबाट हुने ऄनगुमनमा सहिजकरण गनुय पनेछ ।  

(ध) तथ्याङ्क ढाट्ँने र झठुो िर्र्रण िदने पदािधकारीिाइ प्रचिित भ्रष्टाचार िनर्ारण सम्र्न्द्धी काननु 

बमोिजम कारर्ाही हुने हुदँा प्रधानाध्यापकद्रारा भररने िर्र्रण यथाथयपरक हुनपुनेछ । साथै तोिकएको 

समयमा तथ्याङ्क नबझुाईने, झूठो िर्र्रण िदने प्र.ऄ. र त्यस्तो िर्र्रण प्रमािणत गने पदािधकारीिाइ 

समेत िर्भागीय कारर्ाही हुने भएकोिे यथाथयतामा अधाररत भइ प्रमाणीकरण गने गराईने । 

(न) िर्द्याियिे यस पिुस्तकामा ईल्िेख भएका काययक्रम सञ्चािन गनय अर्श्यक बजेट चौमािसक रुपमा 

स्थानीय तहमा माग गने । स्थानीय तहिे प्राप्त माग फारमिाइ ऄध्यार्िधक तथ्यांकसगँ रुज ुगरी ऄनदुान 

िदने व्यर्स्था िमिाईने । िर्द्याियबाट िबतरण गररने प्रित िर्द्याथी िागतको अधारमा खचय गररने 

िक्रयाकिाप जस्तै– छात्रर्िृत्त, िन:शलु्क पाठ्यपसु्तक िगायतका काययक्रमको सार्यजिनकरण गने । 
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िन:शलु्क पाठ्यपसु्तक सेटमा नै ईपिब्ध गराईने गरी स्र्ीकृत मूल्यसूचीको अधारमा िर्द्याियहरुिाइ 

रकम ईपिव्ध गराईने ।  

(प) स्थानीय तहबाट िर्द्याियमा रकम िनकासा गदाय  ऄनदुान शीषयक, गनुयपने कामको िर्र्रण र बजेट 

ईल्िेख भएको ऄनदुान पत्र िर्द्याियिाइ ईपिब्ध गराईने र सम्बिन्द्धत िनकायिे रे्भसाइटमा राख्ने 

व्यर्स्था िमिाईने । त्यसको िर्द्यतुीय प्रित यस केन्द्द्रमा पठाईने ।  

(फ) सशतय ऄनदुान ऄन्द्तरगत स्थानीय तहमा प्राप्त भएका िर्द्यािय भौितक सिुर्धा िर्स्तार काययक्रमको िािग 

प्राप्त रकमबाट किन्द्टनजेन्द्सी रकम कटौती गनय पाइने छैन । िर्द्याियिाइ भौितक सिुर्धा िर्स्तारको 

िािग तोिकएको सशतय ऄनदुान रकम ऄपयायप्त भएमा स्थानीय तहिे स्र्ीकृत िागत ऄनमुानको अधारमा 

अफ्नो स्रोतबाट थप गनय सक्नेछ । िनमायण काययको प्रािर्िधक एर्म् प्रशासिनक कायय गनुय स्थानीय 

सरकारको दाियत्र् हुनेछ ।  

 क्षशिक तलब भिा सुक्षिधा तथा तलबभिा क्षनकासा प्रक्षक्रया 

१.  क्षशिक तलब भिाका लाक्षग क्षनधायररत क्षक्रयाकलाप 

 िक्रयाकिाप नं. १.१.३.३. अधारभूत तहका स्र्ीकृत दरबन्द्दीका िशक्षक, राहत ऄनदुान िशक्षकका 

िािग तिब भत्ता ऄनदुान (िर्शेष िशक्षा पररषद ऄन्द्तरगतका िशक्षक/कमयचारीहरु समेत)  

 िक्रयाकिाप नं. १.१.३.४. माध्यिमक तहका स्र्ीकृत दरबन्द्दीका िशक्षक, राहत ऄनदुान िशक्षक 

िािग तिब भत्ता ऄनदुान (िर्शेष िशक्षा पररषद ऄन्द्तरगतका िशक्षक/ कमयचारी, प्रािर्िधक धारका 

प्रिशक्षक र सहायक प्रिशक्षक समेत)  

२.  सशतय ऄनदुानको बजेटबाट तलबभिा पाईन ेक्षशिकहरु 

क) अधारभूत तह कक्षा १-५ (प्राथिमक तह) को स्र्ीकृत दरबन्द्दीमा काययरत स्थायी तथा 

ऄस्थायी/करार र िशक्षण ऄनदुान कोटा (राहत) मा काययरत िशक्षकहरु 

ख) अधारभूत तह कक्षा ६-८ (िनम्नमाध्यिमक तह) को स्र्ीकृत दरबन्द्दीमा काययरत स्थायी तथा 

ऄस्थायी/करार र िशक्षण ऄनदुान कोटा (राहत) मा काययरत िशक्षकहरु 

ग) माध्यिमक तहको कक्षा ९-१० को स्र्ीकृत दरबन्द्दीमा काययरत स्थायी तथा ऄस्थायी/करार र 

िशक्षण (राहत) ऄनदुान कोटा (राहत) मा काययरत िशक्षकहरु 

घ) माध्यिमक तह (कक्षा ११-१२) दरबन्द्दी र ऄनदुानमा काययरत िशक्षकहरु 

ङ) प्रािर्िधक धार ऄन्द्तरगत कक्षा ९-१० एर्म् कक्षा ११-१२ मा प्रिशक्षक/सहायक प्रिशक्षक, र 

ऄनदुानमा काययरत िशक्षकहरु 

च) िेखाजोखा संयोजकको रुपमा काययरत िशक्षकहरु 

छ) िर्शेष िशक्षा पररषद ् ऄन्द्तरगत सञ्चािनमा रहेका िर्द्याियहरुिे सािबसािी पाईदँ ै गरकेो 

ऄनदुानमा काययरत िशक्षक तथा कमयचारीहरु 

३. स्थायी क्षशिकले मात्र पाईन ेतलब भिा तथा सकु्षिधा 

कसिे? कुन सिुर्धा ? 

सबै िशक्षक तोिकएको तह/श्रेणीको मािसक तिब, १ मिहना बराबरको बािषयक चाडपर्य खचय, 

मािसक महंगी भत्ता र चैत्र मिहनामा शै.स. २०७८ का िािग पोशाक सिुर्धा 
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कसिे? कुन सिुर्धा ? 

स्थायी िशक्षकिे 

पाईने थप सिुर्धा 

तोिकएको तह/श्रेणी बमोिजमको मािसक गे्रड, कूि मािसक तिबगे्रडको १०% 

सञ्चय कोष, मािसक रु. ४०० बीमा कोष 

प्रधानाध्यापक अधारभूत तह कक्षा ५ सम्म मािसक रु. २००, अधारभूत तह कक्षा ८ सम्म 

मािसक रु. ३००, माध्यिमक तह कक्षा १२ सम्म मािसक रु. ५०० 

प्रािर्िधक धारका 

प्रिशक्षक 

मािसक रु. ३ हजारका दरिे १० मिहनाको प्रािर्िधक भत्ता 

४. क्षशिक तथा कमयचारीको बाक्षषयक तलब क्षहसाब तथा चौमाक्षसक माग फाराम 

िर्द्याियिे तोिकए बमोिजमको फाराम तयार गरी िशक्षा, यरु्ा तथा खेिकूद शाखाबाट अिथयक बषयको 

साईन मिहनामा पेश गरी प्रमािणत गराईन ु पदयछ । त्यस प्रमािणत फारामको अधारमा प्रत्येक 

चौमािसकको सरुु मिहनामा ऄिघल्िो चौमािसकमा िनकासा भएको रकमको खचय सम्बन्द्धी कागजातहरु 

(तिब भत्ता बैंकमा िनकासा गरकेो पत्र, तोिकएको फाराम बमोिजमको हािजरी, कमयचारी सञ्चयकोष र 

बीमा कोष कट्टी गरी जम्मा गरकेो भौचर, सामािजक सरुक्षा र पाररश्रिमक कर (कट्टी गनुय  पने िशक्षकको 

मात्र) कट्टी भौचर र िर्द्याियको पत्र सिहत तोिकए बमोिजम चौमािसक माग फाराम पेश गनुय पदयछ । तेस्रो 

चौमािसकमा सरुु चौमािसकमा तयार गरकेो िर्र्रण (िशक्षकको सरुर्ा, ऄर्काश, रािजना िगायतका 

कारणबाट) मा फरक परमेा पनु: ऄको बािषयक िर्र्रण तयार गरी प्रमािणत गराइ राख्न ुपदयछ ।  

५. क्षशिक तलबभिा क्षनकासा सम्बन्धी ऄन्य व्यिस्था 

 िशक्षक िर्द्याियमा बहाि रहेको ऄर्िधको मात्र तिबभत्ता सिुर्धा माग गनुय पदयछ । 

 ऄन्द्य स्थानीय तहबाट सरुर्ा भइ अईने िशक्षकको सरुर्ा भइ अएको स्थानीय तहबाट शैिक्षक 

सत्र २०७७ को ऄर्िधको रािष्िय िकताब खाना (िशक्षक) बाट प्रमािणत तिबी प्रितरे्दन प्राप्त 

गररेमात्र तिबभत्ता सिुर्धा माग गनुय पदयछ । 

 ऄिनर्ायय ऄर्काश, मतृ्य ुर्ा रािजनामा स्र्ीकृत भएका िशक्षकको हकमा ऄिनर्ायय ऄर्काश, मतृ्य ु

र्ा रािजनामा स्र्ीकृत भएको िदन दिेखको तिब भत्ता सिुर्धा माग गनुय हुदनै । 

 ऄसोज मिहना भन्द्दा पिछ िनयिु भएका िशक्षकहरुको चाडपर्य खचय र चैत्र मिहना पिछ िनयिु 

भएका िशक्षकको पोशाक खचय माग गनुय हुदँन्ै । 

 िनिबम्र्नमा रहेको स्थायी िशक्षकबाट िििखत माग भएमा मात्र िनयमानसुार अधा तिब माग गनुय  

पदयछ । 

 ऄस्थायी र राहत िशक्षक िनिम्बनमा रहेको भए अधा तिब माग गनुय हुदँन्ै । 

 ऄन्द्यत्र स्थानीय तहबाट काजमा अएका िशक्षकको तिबभत्ता माग गनुय हुदँन्ै । 

 अफ्नो िर्द्याियको दरबन्द्दी भन्द्दा बढी काययरत िशक्षक (काज र्ा सट्टामा बसेको) को तिबभत्ता 

माग गनुय हुदँन्ै । 

 क्षिद्यालय िेत्र क्षिकास काययक्रम (ब.ई.क्षश.न.ं ३५०००८०१) को कायायन्ियन प्रक्षक्रया 
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१.  क्षिद्यालय कमयचारी तथा बाल क्षिकास क्षशिकको पाररश्रक्षमक सकु्षिधा (१.१.४.१) 

बाििर्कास िशक्षक, िर्द्यािय कमयचारी/सहयोगीको पाररश्रिमक दर दहेाय ऄनसुार िनधायरण गररएको छ : 

 बाल क्षिकास क्षशिक – मािसक ६००० का दरिे चाडपर्य सिहत १३ मिहना  

 क्षिद्यालय सहयोगी (माक्षसक) – 

 कक्षा १-२ चिेका िर्द्याियका १ जनािाइ बािषयक एकमषु्ट २६,००० मात्र 

 कक्षा १-३ चिेका १ जना मािसक ४००० का दरिे १३ मिहना 

 कक्षा १-५ चिेका १ जना मािसक ४५०० का दरिे १३ मिहना 

 कक्षा १-८ र भन्द्दा बढी चिेका १ जना ७,५०० का दरिे १३ मिहना 

 क्षिद्यालय कमयचारी (माक्षसक) – 

 माध्यिमक िर्द्याियका १ जनािाइ मािसक ११,५०० का दरिे १३ मिहना 

 बाििर्कास िशक्षक, िर्द्यािय कमयचारी र िर्द्यािय सहयोगीिाइ चैत्र मिहनामा रु. १० हजारका 

दरिे पोशाक खचय रकम िनकासा हुने । यिद एईटा िर्द्याियमा एकै बषयमा २ जना काययरत रहन 

गएमा ( ऄर्काश, मतृ्य,ु रािजनामाका कारण नया ँिनयिु हुदँा) २०७७ चैत्र पिछकोिे मात्र पोशाक 

सिुर्धा पाईने । 

िर्द्यािय पाररश्रिमक माग तथा िर्तरण गनय िनम्न ऄनसुार गनुय  पदयछ : 

 पाररश्रिमक ऄनदुान माग गदाय  िर्द्याियिे प्रमािणत हािजरी, ऄिघल्िो पटकको पाररश्रिमक 

सम्बिन्द्धत बाििर्कास िशक्षक, िर्द्यािय कमयचारी/सहयोगीको बैंक खातामा िनकासा गरकेो भौचर, 

सामािजक सरुक्षा करकट्टी गरकेो भौचर िसफाररस सिहत गनुयपने ।  

 बाििर्कास कक्षाको हकमा सम्बिन्द्धत िर्द्याियहरूिे शैिक्षक तथ्यांक (IEMIS) भदाय प्रारिम्भक 

बाि कक्षाको तथ्याङ्क ऄिनर्ाययरुपमा भरकेो हुनपुने । समदुायमा सञ्चािित बाि िर्कास 

केन्द्द्रका सहजकतायहरुको पाररश्रिमक माग गदाय  सम्बिन्द्धत बाििर्कास केन्द्द्रिे शैिक्षक तथ्याङ्क 

२०७७ भरी प्रमािणत भएको हुन ुपने । 

 िर्द्यािय कमयचारीहरुको िािग ऄनदुान िदन ु ऄगािड नै सबै िर्द्यािय कमयचारीको ऄिभिेख 

स्थानीय तहको कायायियमा राख्ने व्यर्स्था िमिाईने । 

 िर्द्याियमा पदररि भएको ऄर्िधको रकम माग नगने । 

 िशक्षा िनयमार्िी (संशोधन सिहत), २०५९ को पररच्छेद २३क बमोिजमको कमयचारी िनयिुि गने 

सम्बन्द्धी काययिर्िध नबाएका िर्द्याियहरुिे ईि काययिर्िध तयार गरी ईप-महानगरपाििकामा 

ऄिभिेख कायम गराएर मात्र िनकासा माग तथा िर्तरण गने व्यर्स्था िमिाईने । 

२.  प्रक्षत क्षिद्याथी लागतका अधारमा क्षशिण क्षसकाआ सामग्री ऄनदुान (२.७.१३.३) 

 स्थानीय तहिे एिकन िर्द्याथी सखं्याको अधारमा िर्द्याियिाइ एकमषु्ट िनकासा िदने । 

 एिकन िर्द्याथी संख्याका िािग स्थानीय तहिे माग गरकेो िर्द्याथी संख्या तोिकएको ढाचँामा 

प्रमािणत गरी ईपिब्ध गराईन ुपने । त्यसरी प्रमािणत गररे ईपिब्ध गराएको िर्द्याथी तथ्याङ्क 

िर्द्याियिे www.iemis.doe.gov.np मा रहेको अफ्नो रे्बपेजमा Upload गरकेो Excel 

Based IEMIS, कक्षा १-५ को हकमा िदर्ा खाजा, कक्षा ८ को हकमा बािषयक परीक्षाको 

अरे्दनको संख्यासंग समेत मेि खाएको हुन ुपदयछ । 

http://www.iemis.doe.gov.np/
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ताक्षलका : क्षक्रयाकलाप, क्षक्रयाकलापगत रकम र क्षिद्यालय खचय गदाय ऄपनाईन ेप्रक्षक्रया 

क्र.सं. िक्रयाकिाप िनकासा* िनकास रकम खचय गने प्रिक्रया 

१ प्रित िर्द्याथी आकाआ िागतका अधारमा प्रारिम्भक 

बाि िर्कास/पूर्य प्राथिमक कक्षाका िािग ऄनदुान 

५००  िनकासा रकम िर्द्याियिे 

िर्व्यसबाट िनणयय गराइ 

प्रचिित खररद सम्बन्द्धी ऐन, 

िनयमानसुार िशक्षण िसकाआ 

सामग्री तथा बकु कनयर 

व्यर्स्थापनका िािग खचय गने  

२ िशक्षण िसकाआ सामग्री तथा Book Corner 

व्यर्स्थापनका िािग प्रित िर्द्याथी िागत ऄनदुान 

कक्षा १-५ 

१५० 

३ िशक्षण िसकाआ सामग्री व्यर्स्थापनका िािग प्रित 

िर्द्याथी िागत ऄनदुान कक्षा ६-८ र कक्षा ९-१० 

२०० 

४ िशक्षण िसकाआ सामग्री व्यर्स्थापनका िािग प्रित 

िर्द्याथी िागत ऄनदुान कक्षा ११-१२ 

२५० 

५ िसकाआका िािग िनरन्द्तर िर्द्याथी 

मूल्याङ्कन:अर्श्यक सामाग्री, सधुारात्मक िशक्षण 

ऄनदुान,कक्षा १ मा नया ँभनाय भएका िर्द्याथीको 

पोटयफोिियो समेतका िािग 

१००  कक्षा १-७ मा नया ँभनाय 

भएका िर्द्याथीको Portfolio 

तयार, ऄध्यार्िधक र ईपयोग 

गनय खचय गने । 

६ िशक्षण िसकाआ सामाग्री तथा Lab assistant, 

equipment and Practical material, OJT, 

Operation cost) व्यर्स्थापनका िािग प्रित 

िर्द्याथी िागत ऄनदुान कक्षा ९-१२ 

१५००० ** िनम्न ऄनसुार गने 

* िनकासा बािषयक प्रितव्यिि रुपैया ँ।   

** िर्द्यािय िशक्षण िसकाआ सामाग्री तथा Lab assistant, equipment and Practical material, OJT, 

Operation cost) व्यर्स्थापन ऄनदुान रकम िनम्न ऄनसुार खचय गने ।       

क) प्राथिमक तह ततृीय श्रेणीका िशक्षक सरहको १ जना ल्यार् ऄिसष्टेण्टको िािग पाररश्रिमकको व्यर्स्था 

गने । 

ख) प्रार्िधक धार ऄन्द्तरगत ऄध्ययनरत िर्द्याथीिे तोिकएको कक्षामा व्यार्हाररक ऄभ्यास गनय व्यार्हाररक 

ऄभ्यास कायायन्द्र्यन िनदिेशका २०७३, प्रार्िधक तथा व्यार्साियक माध्यिमक िशक्षामा गररएको दरैु् 

ढाचँा ऄथायत कक्षा १० पिछ ३ मिहना, कक्षा ११ पिछ ३ मिहना, कक्षा १२ पिछ ६ मिहनाको व्यर्हाररक 

ऄभ्यास र्ा कक्षा १२ पिछ १२ मिहनाको व्यर्हाररक ऄभ्यास गने । यसको व्यर्स्थापन तपिशि 

ऄनसुार गने ।  

१. क्षिद्याथी क्षनिायह खचय : प्रित मिहना १ हजारका दरिे हुन अईने रकम िर्द्याथीिाइ िर्द्यािय 

माफय त रकम ईपिव्ध गराईने ।  

२. अन्तररक ऄनगुमन सहक्षजकरण : सम्बिन्द्धत िर्द्याियका प्रिशक्षकहरुबाट गने व्यर्स्था 

िमिाईने । सहिजकरण बढीमा ३ मिहनाका िािग १ पटक, ६ मिहनाका िािग ३ पटक गने । 

ऄनगुमनमा खिटने प्रिशक्षकिाइ माध्यिमक िशक्षक ततृीय श्रेणीिे पाईने िनयमानसुारको दिैनक 

भ्रमण भत्ता ईपिव्ध गराईने ।  
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३. िाह् य ऄनगुमन मलु्याङ्कन : बाह्य ऄनगुमन गदाय  व्यर्हाररक ऄभ्यासका िािग िनधायररत ढाचँा 

ऄनसुार र्षयमा एकपटक गने । यसका िािग ऄनगुमन मलु्याङ्कन िनदिेशकामा ईल्िेख भएको 

अधार ििइ िजल्िा िभत्रकै रोष्टर प्रिशक्षकिाइ परीक्षा बोडयिे तोक्ने छ । िजल्िा िभत्र प्रिशक्षक 

नपाइएमा निजकको िजल्िाबाट पठाइनेछ । ऄनगुमनमा खिटने प्रिशक्षकिाइ माध्यिमक िशक्षक 

ततृीय श्रेणीिे पाईने िनयमनसुारको दिैनक भ्रमण भत्ता िर्द्याियिे प्राप्त रकमबाट ईपिव्ध 

गराईन ुपनेछ । 

ग)  बचत रकमबाट ल्यार्मा प्रयोग हुने दिैनक सामग्री एर्म् िशक्षण िसकाआ सामग्री व्यर्स्थापन गने । 

३.  साियजक्षनक क्षिद्यालयका क्षिद्याथीहरुका लाक्षग क्षन:शलु्क पाठ्यपुस्तक ऄनदुान (२.४.६.१) 

 यस िक्रयाकिापबाट प्रित िर्द्याथी िागतका अधारमा कक्षा १ दिेख १० सम्म ऄध्ययनरत 

िर्द्याथीका िािग िन:शलु्क पाठ्यपसु्तक ऄनदुान र कक्षा ११-१२ मा ऄध्ययनरत िर्द्याथीहरुका िािग 

पसु्तकाियमा अधाररत हुने गरी पाठ्यपसु्तक ईपिब्ध गराईन िर्द्याियिाइ ऄनदुान गरी दइु 

प्रकारको ऄनदुान िनकासा हुन्द्छ ।  

 रकम माग गदाय  िर्द्यािय कक्षागत िर्द्याथी संख्या IEMIS मा प्रिर्ष्ट गरी iemis.doe.gov.np मा 

रहेको अफ्नो िर्द्याियको रे्भपेजमा Upload गरी ईि तथ्याङ्किाइ तोिकए बमोिजमको ढाचँामा 

तयार गरी सम्बिन्द्धत िर्द्याियको िनरीक्षण ऄनगुमनका िािग तोिकएका िशक्षा ऄिधकृतहरुबाट 

सत्यापन गराइ २०७७ चैत्र २० गतेिभत्र (यस अ.र्. २०७७।७८ को हकमा २०७८ बैशाख २० 

गतेिभत्र) कक्षागत र िर्षयगत पाठ्ययपसु्तकको सङ्ख्या यिकन गरी यिकन भएको संख्याका िािग 

अर्श्यक पाठ्यक्रम िर्कास केन्द्द्रिे िनधायरण गरकेो मूल्यसूचीका अधारमा रकम माग गने । 

 परम्परागत िर्द्याियका रुपमा सञ्चािित मदरसा, गमु्बा एर्म् गरुुकुि यिकन शैिक्षक तथ्याङ्कका 

अधारमा पाठ्यक्रम िर्कास केन्द्द्रबाट स्र्ीकृत पाठ्यपसु्तक व्यर्स्थापन िािग ऄनदुान माग तथा खचय 

गने । 

 ईप-महानगरिे सत्यािपत िर्द्याथी तथ्याङ्कको अधारमा माग प्राप्त भएपिछ चैत्र मसान्द्तिभत्र (यस 

अ.र्. २०७७।७८ को हकमा जेठ मिहनािभत्र) पिहिो पटक २०७८ जेठिभत्र िर्द्याथी सङ्ख्याको 

७५ प्रितशत सङ्ख्यािाइ मात्र ऄनदुान िनकासा िदने ।  

 िर्द्याियमा पिहिो पटक िनकासा भएको ७५% रकमबाट िर्द्याियिे २०७८ रै्शाखमा भनाय भएका 

(शैिक्षक सत्र २०७८ को हकमा २०७८ ऄसार) िर्द्याथीहरुका िािग अर्श्यक पाठ्यपसु्तक खरीद 

गरी तोिकए बमोिजम भपायइ सिहत िन:शलु्क िर्तरणको व्यर्स्था गने । 

 पिहिो पटक िनकासा भएको ७५% रकमिे २०७८ को शैिक्षक सत्रमा िन:शलु्क पाठ्यपसु्तक 

ईपिब्ध गराईन ु पने िर्द्याथी सखं्या र पाठ्यक्रम िर्कास केन्द्द्रको मूल्यसूची ऄनसुार रकम नपगु 

भएका िर्द्याियहरुिे तोिकएको भपायइ, पाठ्यपसु्तक खरीदको बीि र तोिकएको माग फाराम सिहत 

िन:शलु्क पाठ्यपसु्तकको थप रकम बैशाख मसान्द्तिभत्र माग गने (शैिक्षक सत्र २०७८ को हकमा 

िढिोमा ऄसार १० गतेिभत्र माग गररसक्ने) । रकम बढी भएका िर्द्याियहरुिे तोिकएको भपायइ, 

पाठ्यपसु्तक खरीदको बीि र तोिकएको िर्र्रण सिहत िन:शलु्क पाठ्यपसु्तकको र्ापत बढी िनकासा 

हुने अएको रकम ईप-महानगरपाििकािे तोकेको बैंक खातामा िफताय गरी बैशाख मसान्द्तिभत्र (शैिक्षक 

सत्र २०७८ को हकमा िढिोमा ऄसार १० गतेिभत्र) रिसद/जानकारीको िनस्सा ििने ।  
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 िर्द्याियिे पाठ्यपसु्तक खरीद गदाय  पाठ्यक्रम िर्कास केन्द्द्रबाट प्रकाशन ऄनमुित पाएका 

प्रकाशनहरुबाट प्रकािशत पाठ्यपसु्तक मात्र खरीद गने । 

 कक्षा ११-१२ मा सञ्चािित िर्द्याियहरुमा ऄध्ययनरत िर्द्याथीहरूिाइ पसु्तकाियबाट नै 

पाठ्यपसु्तक िैजाने ल्याईने गरी व्यर्स्थापन गनय प्रित िर्द्यािय र्ािषयक रू. ५०,०००।– का दरिे 

िर्द्याियिाइ एकमषु्ठ ऄनदुान ईपिब्ध हुने । यसका िािग िर्द्याियिे माग फाराम पेश गनुय नपने तर 

कक्षा ११-१२ सञ्चािन भएको यिकन भएको हुनपुने । 

 िर्द्याियिे िनकासा भएको रू. ५०,०००।– बाट कक्षा ११-१२ को पाठ्यक्रमसंग सम्बिन्द्धत 

पाठ्यक्रम िर्कास केन्द्द्रिे कक्षा ११-१२ का िािग भने स्र्ीकृत गरी सार्यजिनक गरकेा सन्द्दभयसूची 

ऄनसुारका पाठ्यपसु्तक खररद गरी पसु्तकाियमा राख्ने र कक्षा ११-१२ ऄध्ययन गने िर्द्याथीका 

िािग पसु्तकािय काडयको व्यर्स्था गरी ऄर्िध तोिक िैजाने र ऄिनर्ायय रूपमा िफताय गने व्यर्स्था 

िमिाईने । 

 िर्द्याियिे समयमा पाठ्यपसु्तक खररद नगरमेा‚ परुाना पाठ्यपसु्तक प्रयोग गरी िनःशलु्क 

पाठ्यपसु्तकका िािग ऄनदुान भएको रकम ऄन्द्य शीषयकमा खचय गरमेा‚ ऄनमुित प्राप्त नगरकेो 

संस्थाबाट छपाइ भएको पाठ्यपसु्तक खररद गरी प्रयोग गरमेा काननु बमोिजम कारबाही हुनेछ । 

४.४ साियजक्षनक क्षिद्यालयमा ऄध्ययनरत क्षिद्याथीहरुका लाक्षग छात्रिृक्षि (७.२.१.१) 

यस िक्रयाकिापबाट अर्ासीय तथा गैरअर्ासीय छात्रर्िृत गरी दइु प्रकारको छात्रर्िृतको व्यर्स्था 

रहेको छ । 

अिासीय छात्रिृक्षत 

क्र.सं. िक्रयाकिाप प्रित िर्द्याथी दर कैिफयत 

१ ऄपाङ्ग िर्द्याथीका िािग छात्रर्िृत्त कक्षा १-१२ ४००००  

 IEMIS मा भएको िर्द्याथी संख्या सम्बिन्द्धत िर्द्यािय हेने िशक्षा सम्बद्ध कमयचारीबाट प्रमािणत 

गराईने । 

 प्रमािणत िर्द्याथी तथ्याङ्कका अधारमा तोिकए बमोिजमको ढाचँामा शैिक्षक सत्रको चैत्र (यस 

शैिक्षक सत्रको हकमा २०७८ बैशाख) मिहनािभत्र रकम माग गने ।  

 िनकासा भएको रकम तोिकए बमोिजमको फारामको ढाचँामा िर्तरण गरी भपायइ र छात्राबास 

व्यर्स्थापनसंग सम्बिन्द्धत िर्ि भपायइ ऄसार १५ गतेिभत्र ईप-महानगरपाििकाको िशक्षा, यरु्ा तथा 

खेिकुद महाशाखामा ईपिब्ध गराईने । 

 प्रमािणत संख्याको अधारमा प्रित िर्द्याथी प्रित मिहना रू. ४,०००।- का दरिे १० मिहनाको िािग 

जम्मा रू. ४०,०००।–िर्द्याियमा ऄनदुान जाने ।  

 िर्द्याियिे व्यििगत सरसफाआका सामग्रीका खररद गनय प्रित िर्द्याथी मािसक ५०० का दरिे १० 

मिहनाको ५००० नगद ैईपिब्ध गराइ बाकँी रकमिे छात्राबास सञ्चािन तथा व्यर्स्थापन गने ।  

गैरअिासीय छात्रिृक्षत 

क्र.सं. िक्रयाकिाप प्रित िर्द्याथी दर कैिफयत 

१ मिु कम्िहरी छात्रर्िृत्त   कक्षा १- ५ = १५०० 

 कक्षा ९-१० = १८०० 
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क्र.सं. िक्रयाकिाप प्रित िर्द्याथी दर कैिफयत 

 कक्षा ११-१२ = ५००० 

२ ऄपाङ्ग िर्द्याथीका िािग छात्रर्िृत्त कक्षा 

१-१२ 

 

 सहयोगी सहायता =५००० 

 यातायात सेर्ा =३००० 

 शैिक्षक सामग्री =१००० 

 

३ ऄित िसमान्द्तकृत समदुायका िािग 

सञ्चािित िर्द्याियमा ऄध्ययनरत 

िर्द्याथीका िािग अर्सासीय छात्रर्िृत्त 

५००  

४ छात्राछात्रर्िृत कक्षा १-८ ४००  

५ दिित छात्रर्िृत कक्षा १-८ (छात्र) ४००  

 IEMIS मा भएको िर्द्याथी संख्या सम्बिन्द्धत िर्द्यािय हेने िशक्षा सम्बद्ध कमयचारीबाट प्रमािणत 

गराईने । 

 मिु कम्िहरी, ऄपाङ्ग र ऄित िसमान्द्तकृतको हकमा प्रमािणत िर्द्याथी तथ्याङ्कका अधारमा 

तोिकएको ढाचँामा शैिक्षक सत्रको चैत्र (यस शैिक्षक सत्रको हकमा २०७८ बैशाख) मिहनािभत्र रकम 

माग गने ।  

 िनकासा भएको रकम तोिकए बमोिजमको फारामको ढाचँामा िर्तरण गरी भपायइ ऄसार १५ गतेिभत्र 

ईप-महानगरपाििकामा ईपिब्ध गराईने । 

४.  क्षिद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन ऄनदुान (२.७.१३.१०) 

 सम्बिन्द्धत िर्द्यािय हेने कमयचारीहरुबाट िर्द्यािय सञ्चािनको ऄर्स्था यिकन भइसकेपिछ प्रित 

िर्द्यािय दहेायका काययक्रमका िािग तोिकएको ढाचँामा िनकासा िर्र्रण तयार गरी रकम िनकासा 

हुने । 

क्र.स.ं काययक्रम प्रित एकाआ दर 

१ सञ्चािन तथा व्यबस्थापन ऄनदुान कक्षा १-५ १५ हजार 

२ सञ्चािन तथा व्यबस्थापन ऄनदुान कक्षा १-८ २०हजार 

३ सञ्चािन तथा व्यबस्थापन ऄनदुान कक्षा १-१० २५ हजार 

४ सञ्चािन तथा व्यबस्थापन ऄनदुान कक्षा १-१२ ३० हजार 

५ िर्द्यािय सधुार योजना िगायत – अधारभूत तह १५ हजार 

६ िर्द्यािय सधुार योजना िगायत – माध्यिमक तह २० हजार 

७ सामािजक परीक्षण िगायत – अधारभूत तह १० हजार 

८ सामािजक परीक्षण िगायत – माध्यिमक तह १५ हजार 

९ माध्यिमक िर्द्याियमा इन्द्टरनेट जडान तथा सञ्चािन खचय १२ हजार 

१० स्रोत कक्षा व्यर्स्थापन ऄनदुान –प्रित कक्षा २ िाख  

११ दृिष्टिर्हीन िर्द्यािय, बिहरा कक्षा सञ्चािित िर्द्यािय–प्रित 

िर्द्याथी 

४ हजार 

१२ प्रािर्िधक िर्षय ऄध्यापन हुने िर्द्याियिाइ ल्यार् सामग्री  २ िाख 
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 कायय-योजना िर्व्यसबाट स्र्ीकृत गराइ कायायन्द्र्यन र खचय गने व्यर्स्था िमिाईने । 

 िर्द्यािय सञ्चािन तथा व्यर्स्थापनका िािग प्राप्त रकमबाट िर्द्याियका िािग अर्श्यक 

मसिन्द्द, िर्द्यािय तहको Excel Based को Electronic Based IEMIS को तयारी र प्रयोग 

सम्र्न्द्धी सबै काययहरू गने गराईने । 

 िर्द्यािय सधुार योजना िगायतको रकमबाट िर्द्यािय सधुार योजना िनमायण सहयोगी पिुस्तका, 

२०७४ बमोिजम SIP िनमायण तथा ऄद्यार्िधक गररे त्यसमा ईल्िेिखत योजना कायायन्द्र्यन 

सम्बिन्द्धत चौमािसक सिमक्षा गने । िर्व्यस/िशऄस/ंऄिभभार्क/िशक्षक/िर्द्याथीहरूको क्षमता 

ऄिभर्िृद्ध गनय क्षमता िर्कासका िक्रयाकिाप तथा िर्द्याथीहरूको प्रितभा िर्कासका िािग ऄितररि 

िक्रयाकिाप सञ्चािन गने । िर्द्यािय सधुार योजना ऄध्यार्िधक गदाय िर्पद व्यर्स्थापनका एर्म् 

िशक्षण िसकाआ प्रिक्रयािाइ िनरन्द्तरता िदनका िािग अपतकाििन योजना समेत िनमायण गरी 

कायायन्द्र्यन गने ।  

 सामािजक परीक्षण िगायत रकमबाट िर्द्याियिे सामािजक परीक्षण िनदिेशका (पिहिो 

संशोधन२०७१ सिहत) २०६५ ऄनसुार सामािजक परीक्षण गने गराईने, Excel based IEMIS 

बाट िर्द्याथी ररपोटय काडय र ऄन्द्य काययहरू गरी िर्द्याियका मखु्य मखु्य सूचक सिहतका सूचना 

सार्यजिनकरण गने । 

 माध्यिमक िर्द्याियमा इन्द्टरनेट जडान तथा सञ्चािन खचय रकमबाट िर्द्याियहरुमा इन्द्टरनेट 

जडान गने, जिडत इन्द्टरनेट शलु्क भिुानी गनय खचय गने । 

 स्रोत कक्षा सञ्चािनका िािग ऄनदुान रकम मध्येबाट स्रोत िशक्षक थप सिुर्धा मािसक रू.५००।–

का दरिे र्ािषयक रू ६,०००।–, स्रोत कक्षाका िािग शैिक्षक सामग्री व्यर्स्थापन, िर्द्याथीद्रारा 

िनिमयत सामग्री प्रदशयनी, अिदका िािग प्रित स्रोत कक्षा र्ािषयक रू. १०,०००।–, अयाको 

पाररश्रिमक मािसक रू. १३,४५०।- का दरिे र्ािषयक १३ मिहनाको िािग रू.१,७४,८५०।–, स्रोत 

कक्षाका िािग व्यर्स्थापन सामग्री ऄनदुान (िगुाफाटा, भाडँाकुडा, औषिध अिद) का िािग रू. 

१०,०००।– र ऄितररि िक्रयाकिापका िािग सामग्री खररद र परुस्कार िर्तरण गनय र्ािषयक रू. 

४०००।– खचय गने । 

 दृिष्टिर्हीन िर्द्यािय, बिहरा कक्षा सञ्चािित िर्द्यािय र्ापतको रकम बाट स्र्ीकृत तिबमानको 

पररिध िभत्र रहेर िशक्षक तिब तथा ऄन्द्य के्षत्र िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमितको िनणययबाट तोिकएको नमयस ्

ऄनसुार दोहोरो नपने गरी छात्रर्िृत्तमा खचय गनय सिकनेछ । 

 प्रािर्िधक िर्षय ऄध्यापन हुने िर्द्याियिाइ ल्यार् सामग्री र्ापतको रकम सािर्कको िशक्षा 

िर्भागबाट ऄनमुित प्राप्त गरर संचािनमा रहेका प्रािर्िधक धारका िर्द्याियहरुिे माग गरी रकम प्राप्त 

भएपिछ प्रयोगशािाको स्तरोन्द्नित गनय खचय गने । 

५. शैक्षिक पह चँ सकु्षनक्षश्चतता, ऄनौपचाररक तथा िैकक्षल्पक क्षशिा काययक्रम (२.७.१३.११) 

 काययक्रम सञ्चािनमा रहेका िर्द्यािय तथा शैिक्षक संस्था यिकन भएपिछ िनम्न ऄनसुारको रकम 

िनकासा हुने । 

क्र.स.ं काययक्रम दर 

१ परम्परागत िर्द्यािय ऄनदुान  कक्षा १-५ र्ािषयक २ िाख ४१ हजार  
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क्र.स.ं काययक्रम दर 

 कक्षा १-८ बािषयक ५ िाख 

 कक्षा १-१० बािषयक ७ िाख १५ हजार 

२ सामदुाियक िसकाआ केन्द्द्र सञ्चािन 

ऄनदुान  

 १ िाख सबैिाइ र थप १ िाखसम्म 

प्रस्तार्नाका अधारमा  

 परम्परागत िर्द्यािय ऄनदुानका िािग परम्परागत िशक्षा िदने गरुुकुि/अश्रम,गमु्बा/िबहार, मदरसा 

जस्ता सामदुाियक िर्द्यािय, सार्यजिनक शैिक्षक गठुी र्ा रै्किल्पक शैिक्षक काययक्रमको रूपमा 

ऄनमुित ििइ सञ्चािनमा रहेका िर्द्यािय यिकन IEMIS प्राप्त भइसकेपिछ एकमषु्ट ऄनदुान िदने । 

िर्द्याथीको शैिक्षक तथ्याङ्क ऄनसुार िर्द्याथी सङ्ख्या यिकन भएपिछ पाठ्यपसु्तक र छात्रर्िृत्तको 

रकम सम्बिन्द्धत शीषयकहरूबाट ऄनदुान ईपिब्ध हुने । 

 सामदुाियक िसकाआ केन्द्द्रको सञ्चािन ऄनदुान सामदुाियक िसकाआ केन्द्द्रको व्यर्स्थापन सिमितिे 

गरकेो िसफाररसको िनणयय र स्थिगत िनरीक्षण प्रितरे्दनका अधारमा हािजरी प्रमाण प्राप्त भएपिछ 

सामदुाियक पररचािकको रकम ऄनदुान िदने । समदुाियक िसकाआ केन्द्द्रिे व्यर्स्थापन सिमितको 

िनणययानसुार सामदुाियक पररचािकका िािग रू. ६२००। का दरिे १२ मिहना बराबरको पाररश्रिमक 

भिुानी गने । प्रस्तार्का अधारमा ईपिव्ध हुने रकमका िािग प्रस्तार्मा ईल्िेख भए बमोिजम हुने । 

६. तोक्षकएका क्षिद्याथीको क्षदिा खाजाका लाक्षग क्षिद्यालयलाइ ऄनदुान (२.७.११.१) 

 िर्द्याियको IEMIS तथ्याङ्क Update गरी ईि Updtaeted तथ्याङ्कको अधारमा सम्बिन्द्धत 

िर्द्यािय हेने कमयचारीबाट तथ्याङ्क प्रमािणत गराईने । 

 प्रमािणत तथ्याङ्कका अधारमा िर्द्याियमा ईपिस्थत भइ िदर्ा खाजा खाइरहेका कक्षा १ दिेख ५ 

का बािबाििकाका िािग प्रित िदन (ईपिस्थत भएको िदनको मातै्र परीक्षाको िदन समेत) रु. १५ का 

दरिे िहसाब गरी तोिकएको ढाचँामा रकम माग गने । ईि माग फारामसंगै िर्द्याथी हािजरी िर्र्रण 

समेत िर्व्यस ऄध्यक्ष र प्रधानाध्यापकबाट प्रमािणत गराइ संिग्न राखेको हुनपुने । 

 प्राप्त रकमबाट सामदुाियक िर्द्यािय िदर्ा खाजा मापदण्ड तथा काययक्रम सहिजकरण पिुस्तका, 

२०७६ ऄनसुार िर्द्याियमा िदर्ा खाजाको व्यर्स्थापन गनय खचय गने । 

७. क्षिद्यालय भौक्षतक पूिायधार क्षनमायण  ऄनदुान (११.१.२.१) 

 यस काययक्रमबाट िर्द्यािय भर्न र WASH सिुर्धा सिहतको शौचािय िनमायण गनुय पने । 

 अ.र्. २०७७।७८ मा यस काययक्रम ऄन्द्तगयत िर्द्यािय भर्न ३ र्टा र WASH सिुर्धा सिहतको 

शौचािय ४ र्टा कोटा प्राप्त भएको । िर्द्यािय भर्न प्रित भर्न ३६ िाख र WASH सिुर्धा 

सिहतको शौचािय प्रित शौचािय ७ िाख बजेट िर्िनयोजन भएको । 

 िर्द्याियको िर्द्यािय सधुार योजनामा ईल्िेख भइ अएको अधारमा िर्द्याियहरूमा ईपिब्ध 

गराईन ु पने भौितक सिुर्धाका अर्श्यकताको अधारमा प्राथिमकता क्रमको सूची गने । यसका 

िािग धनगढी ईप-महानगरपाििकािे तोिकएको ढाचँामा िर्द्याियमा भएका भौितक संरचनाहरुको 

िर्र्रण िर्द्याियिे ईपिब्ध गराएको सचुनाका अधारमा ऄध्यार्िधक गने । 

 िशक्षा तथा मानर्स्रोत िर्कास केन्द्द्रद्रारा काययक्रम कायायन्द्र्यन पिुस्तकाको ऄनसूुची ५ बमोिजम 

भौितक सरे्क्षण गरी प्राथिमकता िनधायरण गररे िर्द्यािय छनौट गने । ऄनसूुची ६ को मापदण्ड 
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बमोिजम िनमायण कायय गनय ईप-महानगरपाििका र िर्द्याियबीच सम्झौंता गरी सम्झौंता बमोिजम 

काययक्रम कायायन्द्र्यन गने ।  

 नमनुा िर्द्यािय सधुार गरुुयोजना ऄनरुुप भौितक िनमायण ऄनदुानका िािग १ करोड ऄनदुान प्राप्त 

भएको । नमूना िर्द्याियिे स्र्ीकृत गरुुयोजनाको पररिध िभत्र रही न्द्यूनतम परु्ायधारहरुको 

प्रथािमकतामा ईल्िेख गरकेा काययक्रमहरुहरु अइिसिट ल्यार् (ICT Lab), िर्ज्ञान प्रयोगशािा, 

पसु्तकािय व्यर्स्थापन कायय गनय बाकँी रहेको भए सो काययहरु गने । िर्द्याियिे भौितक िनमायण 

कायय गदाय  सार्यजिनक खररद ऐन तथा सार्यजिनक खररद िनयमार्िी र िर्द्यािय खरीद िदग्दशयन 

िभत्र रिह िनमायण कायय संचािन गने । ऄनदुान िर्द्यािय र स्थानीय तह र्ीच सम्झौताका गरी पिहिो 

पटक ५० प्रितशत र र्ाकँी रकम काययप्रगितका अधारमा ईपिव्ध गराईने ।  

८. क्षिद्यालयमा शैक्षिक गणुस्तर सदुृक्षढकरण तथा कायय सम्पादनमा अधाररत प्रोत्साहन काययक्रम 

(२.७.१३.१३) 

 काययक्रम सञ्चािनमा रहेका िर्द्यािय तथा शैिक्षक संस्था यिकन भएपिछ िनम्न ऄनसुारको रकम 

िनकासा हुने । 

क्र.स.ं काययक्रम कोटा प्रित एकाआ दर 

१ 
तोिकएको सूचङ्काको अधारमा कायय सम्पादन सम्पन्द्न गने 

िर्द्याियिाआ कायय सम्पादनमा अधाररत ऄनदुान 
५ ५० हजार 

२ 
ईत्कृष्ट िसकाआ ईपिव्धी भएका िर्द्याियिाआ िसकाआ 

सदुृढीकरणका िािग प्रोत्साहन ऄनदुान 
१ २ िाख 

३ 
िशक्षकको िशक्षण िसकाआमा िर्ताईने समयार्धी सधुार 

योजना कायायन्द्र्यनका िािग िर्द्याियिाआ ऄनदुान 
७३ २ हजार 

४ 

माध्यािमक िर्द्याियमा पसु्तकािय स्थापना तथा 

व्यर्स्थापन (िफक्सीङ, िकतार् खररद, तथा आ पसु्तकािय 

समेत) 

४ ६ िाख ५० हजार 

५ 

िशक्षण िसकाआमा ICT को प्रयोग (कम्प्यूटर, आन्द्टरनेट, 

कनेिक्टिभटी आक्यूपमेन्द्टस तथा Kits खररद) का िािग 

ऄनदुान 

३ ६ िाख ५० हजार 

६ माध्यािमक िर्द्याियमा िर्ज्ञान प्रयोगशािा ऄनदुान ३ ६ िाख ५० हजार 

७ 
प्रारिम्भक पढाआ सीप िर्कासका िािग न्द्यनुतम प्याकेजका 

िािग ऄनदुान 
७३ ९ हजार 

८ 
गिणत िर्ज्ञान र ऄङ्गेजी िर्षयका िािग िक्रयाकिापमा 

अधाररत सामाग्री Kits ऄनदुान 
४ ५० हजार 

९ 
नमनुा िर्द्याियमा सरे्ा ऄनरु्न्द्धका अधारमा िनयिुि हुने 

प्र.ऄ र िशक्षाकका िािग िर्द्यािय माफय त प्रोत्साहन ऄनदुान 
१ २ िाख 

१० 
िशक्षक दरर्न्द्दी तथा िशक्षक ऄनदुान प्राप्त नगरकेा 

सामदुाियक िर्द्याियहरुिाइ एकमषु्ठ ऄनदुान 
० १० िाख 
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क्र.स.ं काययक्रम कोटा प्रित एकाआ दर 

११ 

नमनुा िर्द्याियको शैिक्षक तथा व्यर्स्थापकीय योजना 

कायायन्द्र्नका िािग काययसम्पादनमा अधाररत ऄनदुान 

(अर् २०७६।७७ मा काययसम्पादन गरकेा तर ऄनदुान 

नपाएका िर्द्याियका िािग) 

१ ५० िाख 

१२ िर्द्यािय सपुरररे्क्षण तथा िशक्षकको पेशागत सहयोग १ २ िाख 

 तोिकएको सूचकांकको अधारमा कायय सम्पादन सम्पन्द्न गने िर्द्याियिाइ काययसम्पादनमा अधाररत 

ऄनदुानका िािग िर्द्याियिे िर्द्यािय ऄनदुान व्यर्स्थापन िनदिेशका २०७४ मा ईल्िेिखत कायय 

सम्पादन मलु्याङ्ककन सचुकका अधारमा प्रस्तार् पेश गने । प्राप्त प्रस्तार्का अधारमा िर्द्याियको 

काययसम्पादन स्तरको मलु्याङ्कन गरी छनौट भएका िर्द्याियमा ५० हजारका दरिे िनकासा हुने । 

िनकासा रकम िर्द्याियिे सम्झौंता बमोिजमका काययक्रमका िािग खचय गने । 

 ईत्कृष्ट िसकाआ ईपिव्धी भएका िर्द्याियिाइ िसकाआ सदुृढीकरण तथा िर्द्याियिाइ काययसम्पादनमा 

अधाररत ऄनदुानका िािग ईप-महानगरपाििकािे प्रकाशन गरकेो सचुना ऄनसुार िर्द्याियिे प्रस्तार् 

पेश गने । प्राप्त प्रस्तार्का अधारमा िर्द्याियको काययसम्पादन स्तरको मलु्याङ्कन गरी छनौट भएको 

िर्द्याियमा २ िाख िनकासा हुने । िनकासा रकम िर्द्याियिे सम्झौंता बमोिजम अफ्ना ऄसि 

ऄभ्यासहरू न्द्यून िसकाआ ईपििब्ध भएका िर्द्याियहरूिाइ ऄनभुर् अदानप्रदान गनयका िािग 

प्रर्तयनात्मक काययक्रमका िािग खचय गने । 

 िशक्षकको िशक्षण िसकाआमा िर्ताईने समयार्िध सधुार योजना कायायन्द्र्यनका िािग िर्द्याियिाइ 

िशक्षण िसकाआ समय मापन/कायायन्द्र्यन काययिर्िध-२०७४ का अधारमा काययसम्पादन गने गरी २ 

हजारका दरिे ऄनदुान िदने । िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमितबाट भै काययिर्िध िाग ुगराईने िनणयय गने । 

रकम व्यर्थापकीय के्षत्रमा खचय गने । िर्द्याियमा काययक्रम िाग ुभएको सिुनिश्चता सिहतको पत्र तथा 

िशक्षक िनयिमतताको ऄनगुमन ऄिभिेख िशक्षा िर्कास तथा समन्द्र्य आकाआ माफय त िशक्षा तथा मानर् 

स्रोत िर्कास केन्द्द्रमा पठाईने ।  

 माध्यिमक िर्द्याियमा पसु्तकािय स्थापना तथा व्यर्स्थापन काययक्रम सञ्चािनका िािग िाइवे्ररी 

नभएका माध्यिमक िर्द्यािय, गत िर्गत अ.र्.मा िाइवे्ररी व्यर्स्थापन ऄनदुान प्राप्त नगरकेा 

माध्यिमक िर्द्यािय, माध्यिमक तहमा िर्द्याथी संख्या ईच्च रहेका िर्द्यािय, िाइवे्ररी व्यर्स्थपनका 

िािग अर्श्यक कक्षाकोठा रहेका िर्द्यािय र स्थानीय तहका सबै माध्यिमक तहिे यस प्रकारको एक 

पटक ऄनदुान प्राप्त गरी सकेको भए ईच्च िर्द्याथी संख्या भएको ऄनमुितिे जेष्ठता क्रममा अधारभूत 

तह कक्षा १-८ सञ्चािित िर्द्याियहरुिाइ प्राथिमकताको अधारमा छनौट गरी सम्झौंता बमोिजम ६ 

िाख ५० हजार रकम ईपिब्ध गराईने । िर्द्याियिे सम्झौंता बमोिजम पाठ्यपसु्तक, 

पाठ्यक्रम,िशक्षक िनदिेशका, सन्द्दभय सामग्री खरीद, िाइवे्ररीका िािग अर्श्यक फिनयचरहरु जस्तै 

पसु्तक र याक, बसाइ व्यर्स्थाका िािग कुसी टेर्िु िगायतका सामग्रीहरु व्यर्स्था गनय कुि र्जेटको 

२५% सम्म बजेट सार्यजिनक खरीद ऐन ऄनसुार खचय गने र खरीद गरकेा पसु्तकहरुको सूिच 

ऄिनर्ाययरुपिे स्थानीय तहमा पेश गनुय पनेछ । यस र्ापत प्राप्त ऄनदुानबाट िर्द्याथीको दिैनक पठन 

पाठनसगँ ऄसम्बिन्द्धत र ऄसान्द्दिभयक पसु्तक तथा सामग्रीहरु खररद गनय पाइने छैन । 
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 िशक्षण िसकाआमा ICT को प्रयोग (कम्प्यूटर, इन्द्टरनेट, कनेिक्टिभटी इक्यूपमेन्द्टस तथा Kits खररद) 

का िािग ईप-महानगरिे िर्द्याियिे माध्यिमक तहमा गिणत ऄंगे्रजी र िर्ज्ञान िर्षय पढाइरहेका, 

कम्प्यूटर ऐिच्छक िर्षयका रुपमा ऄध्यापन गराएका एर्म् िशक्षकको ICT का माध्यमबाट िशक्षण गनय 

सक्ने क्षमता र तत्परता खलु्ने िर्र्रण सिहत प्रस्तार् पेश माग गने । प्रस्तार्हरुको मूल्याङ्कन गरी 

िर्द्याियहरुको छनौट गने । छनौट भएका िर्द्याियहरुिाइ गिणत िर्ज्ञान र ऄंगे्रजी िर्षयका kits र 

networking, internet अिद व्ययर्स्थापन गनय िगाईदँा अर्श्यक फिनयचर, कम्प्यटुर/ ईपकरण/ 

सफ्टरे्यर/ िर्द्यतुीय ऄन्द्तरिक्रयात्मक श्रव्य-दृष्य िसकाआ सामग्री व्यर्स्थापन गने सिुनिश्चता कायम 

गरी प्रित िर्द्यािय ६ िाख ५० हजार रकम ईपिब्ध सम्झौंता बमोिजम ईपिब्ध गराईने । िर्द्याियिे 

नमूना माध्यिमक िर्द्यािय व्यर्स्थापन िनदिेशका, २०७४ को सम्बिन्द्धत खण्ड र ऄनसूुचीमा भएको 

अधार तथा स्पेिसिफकेसनको पररिधिभत्र रहेर सार्यजिनक खरीद ऐन िनयमार्िी तथा िर्द्यािय 

खररद िदग्दशयन ऄनसुारका प्रकृयाहरू पूरा गरी सामग्री खरीद गने ऄनदुान प्राप्त िर्द्याियिे िनधायररत 

मापदण्ड र प्रिक्रया ऄनरुूप कायायन्द्र्यन गरने गरकेो िनयिमत रूपमा ऄनगुमन गरी सोको एकप्रित 

िशक्षा तथा मार्न स्रोत िर्कास केन्द्द्रमा पिन पठाईने । यस प्रकारको ऄनदुान एक पटक प्राप्त गरी 

सकेको भए ईच्च िर्द्याथी संख्या भएको ऄनमुितिे परुानो अधारभूत तह कक्षा १-८ सञ्चािित 

िर्द्याियिाइ ऄनदुान ईपिव्ध गराईन सिकने । 

 माध्यिमक िर्द्याियमा िर्ज्ञान प्रयोगशािा ऄनदुानका िािग िर्गतमा यस प्रकृितको ऄनदुान नपाएका 

माध्यिमक िर्द्याियहरुको पिहचान गरी प्रित िर्द्यािय रु ६ िाख ५० हजार सम्झौंता बमोिजम 

ईपिव्ध गराईने । यसरी ऄनदुान िददँा िर्द्याियको िर्द्याथी संख्या, जेष्ठता समेतिाइ अधार मािन 

सूिच बनाइ िर्गत र्षयमा काययक्रम प्राप्त नगरकेा िर्द्याियिाइ मात्र ईपिब्ध गराईने । यिद यस 

शीषयकमा कोटा बचत भएमा अधारभूत (िनम्न माध्यिमक) तह संचािन भएको िर्द्याियिाइ ईपिव्ध 

गराईने । िर्द्याियहरुिे नमूना िर्द्यािय सञ्चािन िनदिेशका २०७४ को ऄनसूुचीमा ईल्िेिखत 

मापदण्डका अधारमा िर्ज्ञान प्रयोगशािा व्यर्स्थापन गने । यस प्रकारको ऄनदुान एक पटक प्राप्त गरी 

सकेको भए ईच्च िर्द्याथी संख्या भएको ऄनमुितिे जेष्ठ अधारभूत तह कक्षा १-८ सञ्चािित 

िर्द्याियिाइ ईपिव्ध गराईन सिकनेछ । 

 प्रारिम्भक पढाइ सीप िर्कासका िािग न्द्यनुतम प्याकेज काययन्द्र्यनका िािग सबै िर्द्याियमा प्रित 

कक्षा ३ हजारका दरिे ९ हजार िनकासा हुने । ईि रकमबाट िर्द्याियिे कक्षा कोठा पढाइ सीप 

प्रर्धयनका िािग न्द्यूनतम प्याकेज ऄन्द्तरगतका िक्रयाकिापहरु सिुनिश्चत गनय खचय गने । न्द्यनुतम 

प्याकेज ऄन्द्तगयत कक्षागत रुपमा एक सटे िसकाइ सामग्री, जनक िशक्षा सामग्री िििमटेडबाट छपाआ 

भएका ऄभ्यास पिुस्तका प्रित िर्द्याथी एक सेट पगु्ने गरी िर्द्याियिे ऄिनर्ायय रुपिे खरीद गनय 

िगाईने सो सामग्रीको प्रयोग भए नभएको स्थानीय तहबाट िनरन्द्तर ऄनगुमनको व्यर्स्था िमिाईने । 

काययक्रम सम्बन्द्धमा ऄिभभार्कहरुिाइ ऄिभमखुीकरण गने र िर्द्याथीहरुको िनरन्द्तर मूल्याङ्कन गने 

। यी िक्रयाकिापका िािग यस शीषयकमा रकम नपगु भएको ऄर्स्थामा प्रित िर्द्याथी िागतका 

अधारमा प्राप्त हुने बजेटबाट रकम ईपिब्ध गराईन ुपनेछ ।  

 गिणत, िर्ज्ञान र ऄङ्गेजी िर्षयका िािग िक्रयाकिापमा अधाररत सामग्री (Kits) ऄनदुानका िािग 

िर्गतमा यस प्रकृितको ऄनदुान नपाएका अधारभूत तह कक्षा ६-८ का िर्द्याियहरु यिकन गरी प्राप्त 

बजेटको पररिध िभत्र रिह छनौट भएका प्रित िर्द्यािय रु ५० हजार ऄनदुान ईपिव्ध हुने । िर्द्याियिे 
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पाठ्यक्रम िर्कास केन्द्द्रबाट िर्कास एर्म् स्र्ीकृत भएका गिणत¸िर्ज्ञान र ऄङ्गे्रजी िर्षयका 

सामग्रीहरु व्यर्स्था गरी िर्द्याथीको िशक्षण िसकाआ िक्रयाकिापहरुमा सहजीकरण गने व्यर्स्था 

िमिाईने । 

 नमूना िर्द्याियमा काययसम्पादन करारका अधारमा प्र.ऄ र िशक्षकका िािग िर्द्यािय माफय त 

प्रोत्साहन ऄनदुानका िािग ईप-महानगरपाििकाबाट नमूना िर्द्यािय व्यर्स्थापन िनदिेशका, २०७४ 

बमोिजम छनौट भएका प्रधानाध्यापक तथा िर्द्याियका िशक्षकहरुिे यो पोत्साहन र्ापत २ िाख 

िनकासा हुने । िर्द्याियिे िर्द्याियका प्रधानाध्यापकसगँ ईप-महानगरपाििकािे गरकेो कायय सम्पादन 

करार बमोिजम खचय गने । प्रधानाध्यापकिे अफ्नो िर्द्याियका माध्यिमक तहका कम्तीमा ३ जना 

िर्षय िशक्षकसगँ काययसम्पादन करार गने सोको प्रगित िनयिमत रुपमा स्थानीय तह र यस केन्द्द्रमा 

पठाईने । 

 नमनुा िर्द्याियको शैिक्षक तथा व्यर्स्थापकीय योजना कायायन्द्र्नका िािग काययसम्पादनमा अधाररत 

ऄनदुान काययक्रमका िािग स्र्ीकृत गरुुयोजनामा ईल्िेिखत शैिक्षक सधुारका िािग पिहचान भएका 

काययक्रम मध्ये िर्ज्ञान प्रयोगशािा, ICT Lab, पसु्तकािय व्यर्स्था नभएका िर्द्याियिे सो व्यर्स्था 

गनय तथा नमनुा िर्द्यािय व्यर्स्थापन िनदिेशका २०७४ मा ईल्िेिखत शैिक्षक परु्ायधारहरु, छात्रार्ास 

व्यर्स्थापन, शैिक्षक सशुासनका न्द्यूनतम सतय परुा गने काययक्रम तथा यस परु्य  भौितक परु्ायधार 

िर्कासका िािग िर्िनयोिजत बजेटको कायय प्रगित सिहत शैिक्षक काययक्रम कायायन्द्र्यनका िािग 

अर्श्यक बजेट सिहतको प्रस्तार् िर्द्याियिे पेश गने । गरुुयोजना र नमूना िर्द्यािय व्यर्स्थापन 

िनदिेशका ईल्िेिखत शैिक्षक सधुारका िक्रयाकिापका अधारमा तत्काििन रुपमा शैिक्षक सधुार हुने 

िक्रयाकिाप तोिक ईप-महानगरपाििका र िर्द्याियबीच सम्झौता गरी सम्झौता ऄनरुुप काम गररे 

कायय प्रगित िशक्षा तथा मानर्स्रोत िर्कास केन्द्द्रमा पठाईने ।  

 िर्द्यािय सपुरररे्क्षण तथा िशक्षकको पेशागत सहयोगका िािग ईप-महानगरपाििकािे िर्द्यािय 

ऄनगुमन तथा पेशागत सहयोगिाइ प्रभार्कारी बनाईन िर्षयगत सिमत, िर्षयगत रोष्टर सिहतको 

िर्ज्ञसमहु िनमायण गने । िर्ज्ञ समूहबाट ऄनगुमन योजना िनमायण तजुयमा गरी कक्षा ऄर्िोकन, पषृ्ठपोषण 

अदानप्रदान, नमनुा पाठ िशक्षण एर्म् शैिक्षक समस्या समाधानका िािग छिफि गने ।  

९. सामदुाक्षयक क्षिद्यालयका छात्राहरुलाइ क्षन:शलु्क सके्षनटरी ्याड व्यिस्थापनका लाक्षग प्रक्षत क्षिद्याथी 

ऄनदुान (२.७.१३.२३) 

 िर्द्याियिे ईप-महानगरपाििकाको सूचना बमोिजम स्यानटरी प्याड अर्श्यक पने िर्द्याथी संख्या 

तोिकए बमोिजमको फाराममा ईपिब्ध गराईने । ईप-महानगरिे सामदुाियक िर्द्याियमा ऄध्ययनरत 

कक्षा ६-१२ सम्म ऄध्ययरत सरै् छात्राहरुका िािग िनशलु्क स्यािनटरी प्याड व्यर्स्थाका िािग 

सेिनटरी प्याड (िर्तरण तथा व्यर्स्थापन) काययिर्िध २०७६ ऄनसुार छात्राहरुका िािग सेिनटरी 

प्याड व्यर्स्थापन गने ।  

११. कोक्षभड-१९ का कारण ईत्पन्न पररक्षस्थक्षतमा क्षसकाआ सहजीकरणका लाक्षग शैक्षिक काययक्रम 

कायायन्ियन 

 दहेायका पाचँ र्टा काययक्रमहरुका िािग बजेट प्राप्त भएको । 
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 क्षसकाआ सामग्री क्षिकास तथा छपाइ र क्षितरण काययक्रम ऄन्द्तगयत अधारभूत तह कक्षा १-५, कक्षा 

६-८ र माध्यिमक तह कक्षा ९-१० िर्षयगत िशक्षकहरुको रोष्टर समूहबाट िसकाआ सामग्री िर्कास भइ 

प्रफुररिडङ र प्रकाशन गरी िर्द्याियहरुमा िर्तरण गने गरी कायय भैरहेको । 

 क्षशिक तथा क्षिद्याथीलाइ CUG (Cloused User Group) सिेामा अिद्ध गनय क्षिद्यालयलाइ 

ऄनदुान काययक्रम ऄन्द्तगयत सामदुाियक िर्द्याियको शैिक्षक सत्र २०७७ को कक्षा ४ दिेख १२ 

सम्मको यिकन भएको िर्द्याथी संख्या र िर्द्याियको मागको अधारमा प्रित िर्द्याथी मािसक रु. १२५ 

का दरिे ३ मिहना बराबरको रकम िनकासा गररने । िर्द्याियिे रकम िनकासा हुन ुपूर्य िर्द्याथी संख्या 

IEMIS मा ऄध्यार्िधक गरी ईि तथ्याङ्क िर्व्यस ऄध्यक्ष र प्रधानाध्यापकबाट प्रकािणत एर्म् 

सम्बिन्द्धत िर्द्यािय हेने िशक्षा सम्बद्ध कमयचारीहरुबाट सत्यापन गराएको हुन ुपने । 

 क्षिद्यालयलाइ आन्टरनटे सिेा क्षिस्तारका लाक्षग ऄनदुान काययक्रम ऄन्द्तगयत अधारभूत तहका सबै 

िर्द्याियिाइ िर्द्याियमा आन्द्टनेट जडान र जिडत आन्द्टरनेटको शलु्क भिुानीका प्रित िर्द्यािय १२ 

हजार िनकासा हुने । 

 ऄस्थायी क्षसकाआ केन्द्र, गहृ क्षिद्यालय सञ्चालन तथा घरदैलो काययक्रम सञ्चालन गनय ईप-

महानगरपाििकािे ५ िाखसम्म खचय गनय सक्ने । यस ऄन्द्तगयत गहृ िर्द्यायिय, िशक्षक िर्द्याथी 

सम्पकय  स्थान स्थापना, Free WiFi Zone, Online Leraning, िशक्षक घरदिैो काययक्रम तथा 

सहयोगी िसकाआ सामग्री िर्कास, िर्तरण र प्रयोग गने । 

 क्षिद्यालयमा स्िास्थ्य सरुिा सामग्री व्यिस्थापनका लाक्षग क्षिद्यालयलाइ ऄनदुान ऄन्द्तगयत 

िर्द्याियमा स्र्ास्थ्य सामग्री व्यर्स्थापन गनय पूर्य प्राथिमक कक्षा दिेख कक्षा १२ सम्मका िर्द्याथी 

संख्या यिकन गरी प्रित िर्द्याथी २०० का दरिे िनकासा हुने । िनकासा रकम िर्द्याियिे िर्द्यािय 

सञ्चािन काययढाचँा २०७७ तथा स्र्ीकृत स्र्ास्थ्य सम्बिन्द्ध मापदण्डहरुमा ईल्िेिखत स्र्ास्थ्य 

तथा सरुक्षाका मापदण्ड िर्कास गनय खचय गने । 

*****
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४२. ईप-महानगरपाक्षलकाको क्षिद्यालय सम्बद्ध शैक्षिक काययक्रमहरुको पररचचाय 

नरने्द्द्र बहादरु खाती

 

 क्षिषय प्रिेश 

संघीयता िर्केन्द्द्रीकरणको सर्ोत्तम िर्कल्प हो । नेपािमा संघीयताको ऄभ्यास नेपािको संिर्धानको 

कायायन्द्र्यनसंगै थािनी भइसकेको छ । संघ, प्रदशे र स्थानीय तहिे संिर्धान तथा कानून बमोिजम  (धारा ५६ 

को २) सहकाररता, सहऄिस्तत्र् र समन्द्र्यको िसद्धान्द्तको अधारमा (धारा २३२) सम्बन्द्ध स्थापना गदै 

राज्यशििको प्रयोग गनुय  पने हुन्द्छ । नेपािको संिर्धानको ऄनसूुची ५ दिेख ९ सम्म तीनै तहका एकि र साझा 

ऄिधकारहरु ईल्िेख भएका छन् । ईि ऄिधकारमा नसमेिटएका ऄिधकारहरु सघंको ऄिधकारके्षत्रमा रहने 

(धारा ५८) कुरा कानूनी रुपमै व्यर्िस्थत छ ।  

नेपािको संिर्धानको ऄनसूुची ५ को क्र.स.ं १५ (केन्द्द्रीय िर्श्विर्द्यािय, केन्द्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रितष्ठान, िर्श्व 

िर्द्यािय मापदण्ड र िनयमन, केन्द्द्रीय पसु्तकािय), ऄनसूुची ६ को क्र.स. ८ (प्रदशे िर्श्विर्द्यािय, ईच्च िशक्षा, 

पसु्तकािय, संग्रहािय), ऄनसूुची ८ को क्र.स.ं ८ (अधारभूत र माध्यिमक िशक्षा) र ऄनसूुची ९ को क्र.सं. २  

(िशक्षा, खेिकूद र पत्रपित्रका) मा तीनै तहको सरकारका शैिक्षक ऄिधकारहरु िकटान गररएका छन् । िशक्षा ऐन 

(संशोधन सिहत), २०२८ को दफा २ को खण्ड (ख) मा ईल्िेिखत िर्द्यािय िशक्षाको पररभाषा र संिर्धान 

ईल्िेिखत स्थानीय तहको ऄिधकार सूचीमा परकेो अधारभूत तथा माध्यिमक िशक्षािे िर्द्यािय तहका 

प्रारिम्भक बाि कक्षा दिेख कक्षा बारसम सम्मको िशक्षाको ऄिधकार स्थानीय तहको भएको स्पष्ट पारकेो छ । 

धनगढी ईप-महानगरपाििकािे िर्द्यािय िशक्षाको कायायन्द्र्यनका िािग हाि सम्म दइुर्टा कानूनहरु जारी 

गरकेो दिेखन्द्छ । ितनमा पिहिो २०७५।०१।०३ मा जारी भएको "नगर िशक्षा ऐन धनगढी, २०७४" र दोस्रो 

२०७६।१०।१७ मा जारी भएको "अधारभूत िशक्षा परीक्षा व्यर्स्थापन िनदिेशका, २०७६" छन् ।   

सदूुर पिश्चम प्रदशेिे हािसम्म जारी गरकेा दइुर्टा िनदिेशकाहरु मध्ये एकीकृत छात्रर्िृत व्यर्स्थापन िनदिेशका, 

२०७५ का केही ऄंशहरु र अधारभूत िशक्षा परीक्षा व्यर्स्थापन िनदिेशका (नमूना), २०७५ मा ईल्िेिखत सबै 

व्यर्स्थाहरु िर्द्यािय िशक्षाको कायायन्द्र्यनका िािग भएतापिन छात्रर्िृत िनदिेशका प्रदशेको अफ्नै काययक्रमको 

हकमा मात्र िाग ु हुन्द्छ भने अधारभूत िशक्षा परीक्षाका िािग संघीय सरकारबाट अधारभतु तह कक्षा अठको 

परीक्षा सञ्चािन तथा प्रमाणीकरण सम्बन्द्धी मापदण्ड, २०७६ भएसंगै प्रदशेको नमूना िनदिेशका ओझेिमा 

परकेो छ ।  

संघीय सरकारबाट नेपािको संिर्धान जारी भएपिछ "ऄिनर्ायय तथा िन:शलु्क िशक्षा सम्बन्द्धी ऐन, २०७५" 

(२०७५।०६।०२) जारी भएको छ । िशक्षा ऐन, २०२८ संिर्धान जारी भएपिछ २०७२।११।१३ मा केही नेपाि 

ऐन संशोधन गने ऐनबाट संशोिधत, २०७३।०३।१५ मा अठौं संशोधनद्रारा संशोिधत, २०७४।०७।०६ मा नर्ौं 

संशोधनद्रारा संशोिधत, २०७४।६।३० मा केही नेपाि कानूनिाइ संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारजे गने 

ऐनद्रारा संशोिधत र २०७५।११।१९ मा केही नेपाि ऐन संशोधन गने ऐनद्रारा संशोिधन गररएको छ ।  िशक्षा 

िनयमार्िी, २०५९ संिर्धान जारी भए पश्चात एकपटक मात्र २०७७।११।०३ गते नर्ौं संशोधन गररएको छ । 

                                                           

 ईपसिचर्, धनगढी ईप-महानगरपाििका 
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स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड ज मा २३ र्टा, दफा १२ को ईपदफा (२) 

को खण्ड (ग) मा ५ र्टा र सोही ईपदफाको खण्ड (ङ) मा ३ र्टा ऄिधकारहरु िर्द्यािय िशक्षाको 

कायायन्द्र्यनका िािग स्थानीय तहिे प्रयोग गनुय  पने व्यर्स्था छ । ती ऄिधकारहरुको प्रयोगका िािग स्थानीय 

तहिे कानून, काययिर्िध, मापदण्ड, िनदिेशका जारी गनुय पने हुन्द्छ । 

यस अिेखमा ईपयुयि परररे्शिाइ मध्यनजर गदै धनगढी ईप-महानगरपाििकािे िर्द्यािय िशक्षाको सधुारका 

िािग के कसरी कायय गनय जरुरी छ भन्द्ने सन्द्दभयमा समस्याको पिहचान गने, चनुौित पत्ता िगाईने र ऄर्सरहरुको 

खोजी गने प्रयास गररएको छ ।  

 क्षिद्यमान समस्याहरु 

धनगढी ईप-महानगरपाििकाको िर्द्यािय िशक्षामा दहेायका प्रमखु समस्याहरु पाईन सिकन्द्छ । 

 एकीकृत शैिक्षक तथ्याङ्कको ऄभार्, 

 ऄपयायप्त कानूनी व्यर्स्था, 

 बािँझएका र दोहोरो ऄथय िाग्ने कानून, 

 पयायप्त स्रोत सिहतको अर्िधक शैिक्षक योजनाको ऄभार्, 

 िर्द्यािय ऄनगुमन तथा िनरीक्षण प्रणािीको ऄभार्, 

 प्राथिमकतायिु शैिक्षक काययक्रमको पिहचान हुन नसक्न,ु  

 संस्थागत ऄिधकार एर्म् साधनस्रोतको ऄभार्, 

 िर्द्यािय अफ्नै स्रोतमा िनयिु गरकेा िशक्षकहरुको व्यर्स्थापन,  

 समस्याका कारण 

१. रणनीक्षतगत कारणहरु  

 अफ्नै नगर िशक्षा ऐन छ । तर त्यसको कायायन्द्र्यन प्राय: शनु्द्य छ । कायायन्द्र्यन नहुनका पछािड संघीय 

सरकारद्रारा सािर्कको िशक्षा ऐनद्रारा स्थािपत (हाि कायायिय र कायायिय प्रमखुको नाम मात्र 

पररर्तयन) संस्थागत संरचना ऄनसुारका कमयचारीहरुबाट सम्पादन हुदँ ै अएका व्यर्स्थाहरुिाइ 

संशोधन र्ा खारजे नगनुय, नगर िशक्षा ऐनमा ऄिधकांश व्यर्स्थाहरुका िािग तोिकए बमोिजम हुने कुरा 

ईल्िेख हुन ुर त्यस्ता कुराहरुको कायायन्द्र्यनका िािग िनयमार्िी, िनदिेशका एर्म् मापदण्ड जस्ता 

अर्श्यक सहयोगी काययिर्िधगत कानूनहरु जारी नहुन,ु िर्द्यािय िशक्षाका काययक्रमहरु कायायन्द्र्यनका 

सम्बन्द्धमा तीन तहका सरकारबीच िर्ना समन्द्र्य र सहकाययमा पिन िक्रयाकिापहरु सञ्चािन भैरहन,ु 

अिद प्रमखु कारणहरु रहेका छन् । 

 कक्षा ८ को परीक्षा व्यर्स्थापनका िािग अफ्नै िनदिेशका छ तर ईि िनदिेशकामा ईल्िेिखत 

व्यर्स्थाहरु संघीय सरकारिे जारी गरकेो कक्षा अठको परीक्षा सञ्चािन तथा प्रमाणीकरण सम्बन्द्धी 

मापदण्ड, २०७६ संग धेर ैहदसम्म बािँझएको छ ।  

 िर्द्यािय तहको िनरीक्षण तथा ऄनगुमन, िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमित गठन, करारमा िशक्षक िनयिुि, 

िशक्षकको काययसम्पादन मूल्याङ्कन, िशक्षकको सरुर्ा, छात्रर्िृत िर्तरण िगायतका व्यर्स्थाहरुको 

कायायन्द्र्यनको ऄिधकार स्थानीय तहमा भिनएतापिन िशक्षा ऐन, २०२८ मा भएका व्यर्स्थाहरुिे 
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कानूनी रुपमा ती व्यर्स्थाहरु िशक्षा िर्कास तथा समन्द्र्य आकाआ र ईसका कमयचारीहरु मै िनिहत 

रािखरहदँा ऄिधकारमा दोहोरोपना िसजयना हुन गएको छ । 

 स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोिजम धनगढी ईप-महानगरपाििकािे िशक्षा 

सम्बन्द्धी अर्श्यक काननु, नीित, योजना, मापदण्ड तथा काययिर्िध बनाइ िाग ुगनुय  पनेमा सो काययिे 

पूणय रुपमा गित ििएको दिेखदन्ै । 

२. ससं्थागत कारणहरु  

 धनगढी ईप-महानगरपाििका, नगर काययपाििकाको कायायियद्रारा २०७६/७७ मा प्रकािशत िर्द्यािय 

िशक्षक प्रोफाआिमा ईल्िेख भए ऄनसुार ईम-महानगरमा ७३ सामदुाियक, १०७  संस्थागत गरी कूि  

१८० र्टा िर्द्यािय, २१ समदुायमा अधाररत बाििर्कास केन्द्द्र/कक्षा र ६ र्टा सामदुाियक िसकाआ 

केन्द्द्रहरु रहेका छन् । यसरी हेदाय  कूि २०७ र्टा संस्थागत िनकायको संचािन, रखेदखे, व्यर्स्थापन 

िगायतका काययहरुका िािग िशक्षा, यरु्ा तथा खेिकूद महाशाखा रहेको छ । ईपसिचर् (नर्ौं/दशौं) १ 

जना, शाखा ऄिधकृत (सातौं/अठौं) ३ जना र िशक्षा ऄिधकृत/प्रािर्िधक सहायक (पाचँौं/छैंठौं) ५ जना 

गरी जम्मा ९ जनाको दरबन्द्दी रहेको  छ ।  

 महाशाखामा काययरत कमयचारीहरुको कायय िजम्मेर्ारी सम्बन्द्धमा हाि सम्म कुनै पिन कानूनमा स्पष्ट 

ईल्िेख गररएको छैन् । ईदाहरणका िािग : िशक्षा िनयमार्िी, २०५९ को िनयम १६ मा िजल्िा िशक्षा 

ऄिधकारी, िनयम १७ मा िर्द्यािय िनरीक्षकको काम, कतयव्य र ऄिधकार तोिकएको छ । तर सािर्कका 

ती कमयचारीको काम, कतयव्य र ऄिधकार हाि िशक्षा िर्कास तथा समन्द्र्य आकाआको प्रमखु र िर्द्यािय 

िनरीक्षकिे गने गरी यथार्तै रािखएको छ । नगरपाििकामा समायोजन भएका ईपसिचर् (सािर्क 

िजल्िा/ईप-िजल्िा िशक्षा ऄिधकारी), शाखा ऄिधकृत (सािर्क शाखा ऄिधकृत/िर्द्यािय िनरीक्षक) 

को काम, कतयव्य र ऄिधकार कतै ईल्िेख भएको पाइदंनै । त्यस्तै ऄिधकृत छैंटौं पदिे प्रािर्िधक 

सहायकको कामकाज गने र्ा शाखा ऄिधकृतको कामकाज गने स्पष्ट गररएको छैन् ।  

 स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ दफा ७३ को (२) ऄनसुार प्रमखु प्रशासकीय ऄिधकृतिे 

अफूिे प्रमखुबाट खचय गने ऄिख्तयारी पाएको १५ िदनिभत्र महाशाखा/शाखा प्रमखुिाइ प्रचिित 

काननु बमोिजम खचय गने ऄिख्तयारी िदन ुपने व्यर्स्था रहेको छ । तर यसको कायायन्द्र्यन प्राय: शनु्द्य 

छ । 

 महाशाखाको कामकाजका िािग साधनस्रोतहरु महत्र्पूणय कुरा हो । खासगरी िनयिमत कामकाजका 

िािग शािन्द्तपूणय काययकक्ष, फिनयचर, खानेपानीको सिुर्धा, ल्यापटप, कम्प्यटुर, िप्रन्द्टर, क्यामेरा, 

टेििफोन/मोबाआि, सर्ारी साधन ऄत्यार्श्यक कुरा हुन् । िशक्षा, यरु्ा तथा खेिकूद महाशाखामा यी 

सबैको ऄभार् रहेको िस्थित छ । 

 न छुटै्ट ऄिख्तयारी न कुनै काननुी ऄिधकारका कारण महाशाखाका कमयचारीहरुमा काययगत क्षमता 

हुदँाहुदँ ैपिन त्यसिाइ प्रयोगमा नल्याइदंा िर्द्यािय िशक्षाको सधुारका िािग ऄपेिक्षत काययहरु सम्पन्द्न 

गनयमा किठनाइ िसजयना भइरहेको छ । 

३. प्रणालीगत कारणहरु  

 संस्थागत रुपमा िशक्षा सम्बन्द्धी काययहरुको प्रमखु िजम्मेर्ारी कसको हुने भन्द्ने ऄन्द्यौिता कायमै छ । 

ईदाहरणका िािग : िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमितको गठनका िािग खटाइने संयोजक िशक्षा िर्कास 
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तथा समन्द्र्य आकाआिे खटाईने र्ा स्थानीय तहिे । िशक्षक छनौट सिमितको सदस्य आकाआको 

िर्द्यािय िनरीक्षक हुने र्ा स्थानीय तहको  िशक्षा, यरु्ा तथा खेिकूद महाशाखाको शाखा ऄिधकृत  र्ा 

िशक्षा ऄिधकृत । िशक्षकको सरुर्ा िजल्िान्द्तर आकाआ प्रमखुिे गने र्ा स्थानीय तहान्द्तर स्थानीय तहिे 

गने । 

 काययगत रुपमा स्थानीय तहको िशक्षासम्बन्द्धी कामको िजम्मेर्ारी कसिे ििने, सामािजक िर्कास 

सिमित र्ा नगर िशक्षा सिमित र्ा प्रमखु प्रशासकीय ऄिधकृत र्ा महाशाखा प्रमखु यस सम्बन्द्धमा पिन 

स्पष्ट व्यर्स्थाहरु रहेको छैन् । 

४. अक्षथयक व्यिहार सम्बन्धी कारणहरु 

 िर्द्याियको िेखा परीक्षण प्रभार्कारी छैन् । यस सम्बन्द्धमा ठोस काननु पिन छैन् । एईटै काययक्रमको 

दोहोरो िेखापरीक्षण हुने र प्रितरे्दन पिन िभन्द्ना िभन्द्नै अईने गरकेो िस्थित छ । ईदाहरणका िािग : 

िर्द्यािय भर्न िनमायण सम्बन्द्धी कामको िर्द्याियमा गररएको िेखापरीक्षणमा बेरुज ु कायम नहुने 

स्थानीय तहको िेखापरीक्षण हुदँा महािेखापरीक्षकबाट बेरुज ुकायम हुने गरकेो पाइन्द्छ । 

 महाशाखाबाट हुने भिन तय गररएका ईप-महानगरपाििको स्रोतबाट खचय व्यहोररने काययक्रमहरु 

महाशाखाको प्रस्तार् िर्ना संशोधन हुने, महाशाखाबाट प्रस्तार् गररएका प्राथिमकताका काययक्रमहरु 

नसमेिटने गरकेो गनुासो रहेको छ ।  

 प्राथिमकता भन्द्दा पहुचँको भरमा शैिक्षक िक्रयाकिापहरु िर्िनयोजन हुने ऄभ्यास हार्ी हुदँ ै गएको, 

ऄिधकांश िर्द्याियका प्रधानाध्यापकहरु अ-अफ्ना िर्द्याियमा काययक्रमहरु कसरी ल्याईने भन्द्ने 

दौडधूप मै किहिे प्रदशे तथा किहिे संघमा दौड्ने गदाय  प्रधानाध्यापक स्र्यम् िे ऄध्यापन गनुय पने 

कक्षामा त ऄर्रोध हुन्द्छ नै िर्द्याियमा प्रधानाध्यापकको ऄनपुिस्थितका िदन ऄन्द्य िशक्षकहरुिे समेत 

पठनपाठनिाइ महत्र् निदने संस्कार हार्ी हुदँ ैगएको पाइन्द्छ । 

 तीनै तहको बजेट ल्याईने समय स्पष्ट तोिकएको हुदँा हुदँ ैपिन ईि बजेटमा ईल्िेिखत िशक्षा सम्बन्द्धी 

काययक्रमहरु ऄर्ण्डा काययक्रमको रुपमा प्रस्ततु हुने, अिथयक र्षयको मध्य र्ा ऄन्द्त्यितर हचरु्ाको भरमा 

बािँडने र त्यसरी बािँडदा अर्श्यक नहुने र्ा पिछल्िो प्राथिमकतामा रहेका िर्द्याियमा दोहोरो पनय 

जाने, ऄिघल्िो प्राथिमकतामा रहेका िर्द्याियमा भन्द्दा पिछल्िो प्राथिमकताका काययक्रमको संचािन 

हुने जाने िस्थित िसजयना हुन्द्छ । 

 बजेट तजुयमा ताका स्पष्ट मापदण्ड, काययक्रम कायायन्द्र्यन प्रिक्रया िर्ना काययक्रम िशषयक बनाइ ं रकम 

िर्िनयोजन गने, अिथयक र्षयको मध्य र्ा ऄन्द्त्यमा अएर कायायन्द्र्यनको ऄन्द्यौिताका कारण रकम 

ििज हुने । मखु्य प्राथिमकताका िक्रयाकिापका िािग रकम िर्िनयोजन नहुने, कम प्राथिमकताका 

िक्रयाकिापका िािग बजेट चािहने भन्द्दा बढी िर्िनयोजन हुने । िशक्षा सम्बन्द्धी काययक्रमहरु 

कायायन्द्र्यनको चरणमा कुनै सम्बन्द्ध नहुने गैरिशक्षा के्षत्रका व्यििहरु प्रस्तार्क हुने जस्ता कारणहरुिे 

बषेनी बढोत्तरी पाईदँ ैगएको पाइन्द्छ । 

५. पयायिरणीय कारणहरु 

 राजनैितक ऄिधकार प्राप्त व्यिि/पदािधकारीको प्राथिमकतामा िशक्षा के्षत्र नपनुय । नागररकहरुबाट समेत 

भाषण र प्रितर्द्धतामा सीिमत हुने कारण ईपेक्षा गररन ु । िर्द्याियका मखु्य िजम्मेर्ार व्यििहरु 

(प्रधानाध्यापक, िर्व्यस पदािधकारी) समेत ईच्च प्राथिमकताका सफ्टरे्यर सम्बन्द्धी काययहरुिाइ कम 
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प्राथिमकतामा राख्द ैहाडयरे्यर र तत्काि प्रितफि िदने खािका िनमायण एर्म्  खररद सम्बन्द्धी काययमा 

बढी जोड िदन ु । पिछल्िो समय िशक्षण िसकाआ िक्रयाकिापिाइ बािमैत्री, सरि एर्म् प्रभार्कारी 

बनाईने प्रिर्िधप्रित िर्द्याियमा िामो समय ऄध्यापन गदै अईन ुभएका िशक्षकहरुको चासो कम हुन ु। 

चासो बढी राख्ने यूर्ा िशक्षकहरुिाइ सरकारी तर्रबाट साधनस्रोतयिु बनाईन नसक्न,ु अिद यस 

के्षत्रका कारणहरुका रुपमा रहेका छन् । 

६. ऄनगुमन तथा मूल्याङ्कनसगं सम्बन्धी कारणहरु 

 िर्द्यािय िनरीक्षण तथा ऄनगुमनका िािग ईप-महानगरपाििकािे छुटै्ट साधनहरु (Tools) िर्कास 

गरकेो पाइदंन्ै । िर्ना साधन गररएका ऄनगुमनबाट Institutional Memory स्थािपत गनय सिकदन्ै । 

Institutional Memory िर्ना अगामी िदनका काययहरु सञ्चािन गनुय भनेको िर्ना गन्द्तव्य िहड्न ु

जस्तै हो ।  

 िर्द्याथी मूल्याङ्कनका िािग पाठ्यक्रममा व्यर्स्था भए ऄनसुारका िक्रयाकिापहरु सञ्चािन गररे 

एकीकृत शैिक्षक सूचना प्रणािी (IEMIS) मा प्रिर्ष्ट गनुय पने हुन्द्छ । ऄिधकांस िर्द्याियहरुिे IEMIS 

मा ईि तथ्याङ्क Upload नगने गरकेा कारण ईप-महानगरपाििकाको िर्द्यािय िशक्षा सम्बन्द्धी 

तथ्याङ्कको ऄर्स्था कस्तो छ भनेर भन्द्न सिकने ऄर्स्था छैन् ।  

 िर्द्यािय िनरीक्षण तथा सपुरीरे्क्षणको िजम्मेर्ारी सम्बन्द्धमा पिन काननुी र काययक्रमगत व्यर्स्था छैन् 

। िनरीक्षण तथा ऄनगुमनका िािग अर्श्यक सर्ारी साधन र प्रितरे्दन तथा ऄिभिेखीकरणका िािग 

कम्प्यटुर, िप्रन्द्टर िगायतका सामग्रीहरु ऄपयायप्त छन् । 

 समस्याबाट  ईत्पन्न प्रभाि 

 तथ्याङ्क व्यर्िस्थत नहुदँा तथ्याङ्कको अफूखशुी ऄर्सरर्ादी प्रयोग गने पररपाटी हुदँ ैगएको छ । 

ईदाहरणका िािग एईटै िर्द्याियबाट प्राप्त IEMIS Excel फाआि, िदर्ा खाजा काययक्रमको िािग पेश 

हुने हािजरी िर्र्रण, छात्रर्िृतका िािग पेश हुने िर्र्रणमा एकरुपता पाइदंन्ै । 

 प्राथिमकता िर्ना काययक्रम तजुयमा एर्म् िर्तरण हुन जादँा काययक्रमका िािग ऄर्ािञ्छत 

िक्रयाकिापहरु (भनसनु गराईने, ऄनार्श्यक दबाद िदने, झटु्टा िर्र्रण पेश गने, िर्द्याियको 

पठनपाठन भन्द्दा काययक्रम प्रािप्तका िािग बढी समय िर्ताईने) हार्ी हुन जान्द्छ । 

 बािँझएका, दोहोरो ऄथय िाग्ने कानूनिे िजम्मेर्ार व्यिि तथा िनकायहरुिाइ सिजिो र सिुर्धायिु 

काममा सबैको दाबी कायम हुने तर ऄप्ठ्यारा र जोिखमयिु कामबाट सबै पिन्द्छने प्रर्िृत दिेखन्द्छ । 

 योजनाबद्ध ढंगिे ऄिघ बढ्न नसक्दा संस्थागत िक्ष्य, ईद्देश्य मतुािर्क भन्द्दा बािहर व्यिि र्ा स्र्ाथय 

समूहको इच्छा, अकांक्षा पूितय गने काययक्रमहरुको बाहुल्यता रहन्द्छ । 

 ऄनगुमन िनरीक्षण प्रणािी िर्ना काययक्रममा सधुार गनय, राम्रोिाइ परुस्कृत गनय, नराम्रोिाइ दिण्डत गनय 

र एक िर्द्याियका राम्रा ऄभ्यासहरु ऄको िर्द्याियमा जानकारी गराईन ऄसम्भर् हुन्द्छ । 

 संस्थागत ऄिधकार र साधनस्रोत िर्ना कमयचारी तथा िशक्षकिाइ ईत्पे्रररत गरी पेशाप्रित िजम्मेर्ारी र 

ईत्तरदािय बनाईन सिकदन्ै । 

 मौजूदा नीक्षत तथा काययक्रम 
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१. नीक्षतगत व्यिस्था 
 संिर्धानिे िशक्षािाइ मौििक हकको रुपमा ईल्िेख गरकेो छ । जस ऄनसुार प्रत्येक नागररकिाइ 

अधाभूत िशक्षामा पहुचँ परु याईन, अधारभूत तह सम्मको िशक्षा िन:शलु्क र ऄिनर्ायय तथा माध्यिमक 

िशक्षा िन:शलु्क गनय, दृिष्टिर्िहन नागररकिाइ बे्रििििप तथा बिहरा र स्र्र र्ा बोिाआ सम्बन्द्धी 

ऄपाङ्गता भएका नागररकिाइ सांकेितक भाषाको माध्यमबाट  िन:शलु्क िशक्षा िदन, कानून बमोिजम 

मातभृाषामा िशक्षा िदन, िर्द्यािय तथा शैिक्षक ससं्था खोल्न र सञ्चािन गनय ईप-महानगरपाििकािे 

काम गनुय पने हुन्द्छ । 

 स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनिे प्रारिम्भक बाि िर्कास तथा िशक्षा, अधारभूत िशक्षा, ऄिभभार्क 

िशक्षा, ऄनौपचाररक िशक्षा, खिुा तथा बैकिल्पक िनरन्द्तर िसकाआ, सामदुाियक िसकाआ केन्द्द्रको 

सञ्चािन तथा व्यर्स्था, िर्द्याियहरुको स्थापना दिेख सञ्चािन सम्मका सबै िक्रयाकिाप, नगर 

िशक्षा सिमित, िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमित,  िर्द्याियको जग्गा तथा सम्पित्त,  िर्द्याियका िशक्षक 

तथा कमयचारीको दरबन्द्दी िमिान,  अधारभूत तहको परीक्षा,  िर्द्याथी िसकाआ ईपिब्धीको परीक्षण,  

िर्द्याथी छात्रर्िृत,  ट्यसुन कोिचङ जस्ता िर्द्यािय बािहर हुने ऄध्ययन सेर्ा,  स्थानीय पसु्तकािय 

एर्म् र्ाचनािय, िशक्षक तथा कमयचारी ताििम, ऄितररि िक्रयाकिाप सम्बन्द्धी काययहरुका िािग 

स्थानीय तहबाटै कानून, मापदण्ड, योजना तजुयमा, कायायन्द्र्यन, ऄनगुमन, मूल्याङ्कन र िनयमन गनुय 

पने व्यर्स्था गरकेो छ ।  

 स्थानीय तहका र्डा सिमितद्रारा बाि ईद्यान, ऄनौपचाररक िशक्षा, िशश ु स्याहार, प्रारिम्भक बाि 

िर्कास केन्द्द्र, पसु्तकािय, र्ाचनािय, सामदुाियक िसकाआ केन्द्द्र, बािक्िब तथा बाि मञ्चको 

सञ्चािन, िर्द्याथी भनाय, र्डािभत्रका खेिकूद पूर्ायधार, ऄन्द्तर िर्द्यािय खेिकूद काययक्रम सञ्चािन 

तथा त्यस्ता काययक्रमको िर्कासका िािग कायय गनुय पने कुरा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनमा 

ईल्िेख गररएको छ । त्यसै गरी र्डा सिमितिे अधारभूत िर्द्यािय खोल्न िसफाररस गने,  िर्द्यािय 

कक्षा थप गनय िसफाररस गने र िर्द्यािय ठाईसँारी गनय िसफाररस गने काययहरु समेत गनुय पदयछ । 

 धनगढी ईप-महानगरपाििकाको "नगर िशक्षा ऐन धनगढी, २०७४" मा िर्द्यािय खोल्ने, 

नगरपाििकािभत्रका िर्द्याियहरुको परीक्षा स्ञचािन गने, समारे्शी िशक्षाको सञ्चािन, नगर िशक्षा 

सिमित, नगर िशक्षा ऄिधकृत, नगर िशक्षा ऄनगुमन सिमित, सामदुाियक िसकाआ केन्द्द्र, िर्द्यािय 

व्यर्स्थापन सिमित, िर्द्यािय िर्िनयमार्िी, र्डा िशक्षा सिमित, नगरपाििका िशक्षा िर्कास कोष, 

िर्द्यािय कोष, िर्द्याियको सम्पित्त, िर्द्याियको र्गीकरण, िशक्षक तथा कमयचारीको पदीय 

अचरणसम्बन्द्धी, िशक्षक िनयिुि तथा सरुर्ा, दरबन्द्दी िमिान, प्रधानाध्यापकको व्यर्स्था, 

िर्द्याियको िेखापरीक्षण, परुस्कार तथा दण्ड िगायतका व्यर्स्थाहरु ५७ दफामा समेटेर ईल्िेख 

गररएका छन् । ईि ऐनका ऄिधकाशँ व्यर्स्थाहरुको कायायन्द्र्यन गररएको पाइदंनै भने धेर ैव्यर्स्थाहरु 

तोिकए बमोिजम हुनेछ भनी ईल्िेख गररएकामा थप व्यर्स्था तोक्नका िािग िनयमार्िी, काययिर्िध, 

िनदिेशका जारी भएका छैनन् । 

 सामदुाियक िर्द्याियको कररब सबै खचय हाि संघीय सरकारको शशतय ऄनदुानबाट व्यहोररदं ैअएको 

छ । खास गरी िर्द्याथीका िािग िन:शलु्क पाठ्यपसु्तक, िशक्षक तथा कमयचारी तिबभत्ता, िर्द्यािय 

सञ्चािन, िर्द्यािय भर्न तथा शौचािय िनमायण, िर्द्याथी छात्रर्िृतमा संघीय सरकारबाट स्थानीय 
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तहिाइ अिथयक स्रोत ईपिब्ध हुदँ ैअएको छ । जनु ऄनदुानहरुबाट िर्द्यािय के्षत्र िर्कास योजना 

(अ.र्. २०७३/७४-२०७९/८०) को िक्ष्य र ईद्देश्य हािसि गनयमा सहयोग पगु्ने ऄपेक्षा गररएको छ ।  

 राष्िको अर्िधक योजनाको रुपमा हाि पन्द्रौं योजना (अ.र्. २०७६/७७-२०८०/८१) 

कायायन्द्र्यनमा छ । यस योजनािे  योजनाको ऄन्द्तसम्मा १५ बषय मािथको साक्षरता दर ५८ बाट ९५ 

परु याईने, यरु्ा साक्षरतादर ९२ बाट ९९ प्रितशत परु याईने, अधारभूत तहमा खदु भनायदर ९३ बाट 

९९ प्रितशत परु याईने, माध्यिमक तह (कक्षा ९-१२) मा खूद भनायदर ४६ बाट ६५ प्रितशत परु याईने, 

अधारभूत तहमा मिहिा िशक्षकको ऄनपुात कम्तीमा ५० प्रितशत परु याईने, माध्यिमक िशक्षामा 

ऄध्ययन गने मध्ये ३० प्रितशत प्रािर्िधक धारमा र १५ प्रितशत िर्ज्ञान िर्षयको ऄध्ययनका िािग 

ऄर्सर ईपिब्ध गराईने, कक्षा ५, ८, १० र १२ मा िर्द्याथी ईपिब्धी परीक्षण भएको हुने गरी िक्ष्य 

तय गरकेो छ ।  

 दशेिे ऄन्द्तराय िष्ियस्तरमा बािबाििकाको िशक्षा, ऄपाङ्ग नागररकको िशक्षा, मिहिाको िशक्षा, 

दिितको िशक्षा, ऄनौपचाररक िशक्षा, प्रािर्िधक िशक्षा सम्बन्द्धमा गरकेा प्रितर्द्धताहरुको ठूिै सूची 

तयार भइसकेको छ । सहस्राब्दी िर्कास िक्ष्य, िदगो िर्का िक्ष्य, सबैका िािग िशक्षा, बाि ऄिधकार, 

मिहिा ऄिधकार, जाितय छुर्ाछुत िर्रुद्धका ऄन्द्तरायिष्िय सिन्द्ध सम्झौंताहरु त्यसका प्रत्यक्ष 

ईदाहरणहरु हुन् । ती प्रितर्द्धता ऄनरुुप सघंीय सरकारिे सञ्चािन गने िशक्षा सम्बन्द्धी 

िक्रयाकिापमा सहयोग गनुय र अफैिे पिन काययक्रमहरु सञ्चािन गरी प्रितर्द्धता गररएका कुराहरुमा 

सहयोग परु याईन ुपने हुन्द्छ । 

 संघीय सरकारको शशयत ऄनदुानमा अ.र्. २०७७/७८ मा धनगढी ईप-महानगरपाििकामा 

सामदुाियक िर्द्याियको सबै तहका दरबन्द्दीमा काययरत िशक्षक तथा कमयचाररहरुको तिब तथा 

पाररश्रिमक सिुर्धा, िर्द्यािय भौितक िनमायण (भर्न र WASH सिुर्धायिु शौचािय), िन:शलु्क 

पाठ्यपसु्तक िर्तरण, िदर्ा खाजा, िर्द्यािय सञ्चािन तथा ऄनदुान, शैिक्षक पहुचँ सिुनिश्चतता, कायय 

सम्पादनमा अधाररत प्रोत्साहन, िन:शलु्क स्यािनटरी प्याड, प्रित िर्द्याथी िागतका अधारमा िशक्षण 

सामग्री व्यर्स्थापन, कक्षा ८ को परीक्षा व्यर्स्थापन, िर्द्याथी छात्रर्िृतका िािग स्रोत ईपिब्ध भएको 

छ । िर्द्यािय, िर्द्याथी संख्या र प्रचिित मूल्यका तिुनामा ईि स्रोतहरु ऄपगु हुन्द्छ । ऄपगु स्रोतका 

केही िशषयकहरुमा नगरपाििकािे स्रोत जटुाएर काययक्रम कायायन्द्र्यन गनय सिकने व्यर्स्था रहेको छ । 

 प्रदशे सरकारबाट केही िक्रयाकिापहरु नगरपाििका माफय त िर्द्याियमा सञ्चािन हुने गरी (ईदाहरण 

: ईत्कृष्ट बाििर्कास सहजकताय प्रोत्साहन), केही िक्रयाकिापहरु प्रदशे सरकारिे स्र्य् िे 

िर्द्याियसंग सोझैं सम्झौंता गरी (भर्न र घेरबार) कायायन्द्र्यन गरररहेको छ । िर्द्याियमा सोझैं 

सञ्चािन हुने िक्रयाकिापहरुमा दोहोरोपना ऄत्यिधक रहेको िस्थित छ । 

 धनगढी ईप-महानगरपाििकाको अ.र्. २०७७/७८ र्ािषयक नीित, काययक्रम तथा बजेटमा सबै 

प्रकारका बािबाििकािाइ िर्द्यािय िशक्षाबाट बिञ्चत हुन नपने र्ातार्रण सिुनिश्चत गररने, िनजी 

िशक्षकहरुिाइ अर्श्यक काययिर्िध र कानून बनाइ नगर िशक्षकमा रुपान्द्तरण गररने, ऄसहाय र 

िर्पन्द्न बािबाििकािाइ मािसक रुपमा स्टेश्नरी एर्म् िर्द्यािय पोशाक ईपिब्ध गराइने, एक िर्द्यािय 

एक नमनुा िर्द्यािय काययक्रम िाग ुगने, िर्द्याियमा ऄपाङ्गमैत्री र्ातार्रण तयार गने, प्रािर्िधक तथा 

व्यार्साियक िशक्षामा जोड िदने, सामदुाियक िर्द्याियमा गिणत र िर्ज्ञान िर्षय ऄगेँ्रजी माध्यमबाट 

पढाईने व्यर्स्था गने, छात्रामैत्री िर्द्यािय र्ातार्रण सम्बन्द्धी काययक्रम िाग ुगररने, खेिकूद के्षत्रिाइ 
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थप प्रभार्कारी बनाइने, गणुस्तरीय िशक्षाका िािग पदािधकारी, िशक्षक, कमयचारीको क्षमता ऄिभर्िृद्ध 

गररने, ऄथयपूणय िसकाआको माध्यमबाट गणुात्मक िशक्षा प्रदान गने, िर्द्याियस्तरीय परीक्षाहरु 

व्यर्िस्थत गने, बािबाििकाको ऄन्द्तरनीिहत प्रितभा प्रस्फुटनका िािग ऄर्सर ईपिब्ध गराईने, 

भौितक पूर्ायधारहरु प्रिर्िधयिु तलु्याइने, सामदुाियक िसकाआ केन्द्द्रमाफय त अयअजयनका काययक्रम 

सञ्चािन गने, िर्द्याथी भनाय ऄिभयान सञ्चािन गने, ईप-महानगरपाििकािाइ पूणय साक्षर 

नगरपाििका घोषणा गने, स्र्ास्थ्य मापदण्ड िाग ुगरी िर्द्यािय सञ्चािन गने िगायतका १८ र्टा 

नीितहरु ईल्िेख गररएका छन् । यी १८ र्टा नीितको कायायन्द्र्यनका िािग संघ, प्रदशे र ईप-

महानगरपाििकाको अफ्नै स्रोतबाट िर्िभन्द्न िक्रयाकिापहरुमा बजेट िर्िनयोजन गररएको छ । 

२. काययक्रमगत व्यिस्था 
 अ.र्. २०७७।७८ मा िर्द्यािय के्षत्र िर्कास योजनामा ईल्िेिखत कम्पोनेन्द्ट ऄन्द्तगयत 

िर्द्याियस्तरमा सञ्चािन हुने काययक्रमबाट हािसि गनुय पने िक्ष्यका िािग संघीय सरकारबाट शशतय 

ऄनदुानको रुपमा प्राप्त काययक्रम तथा बजेट, सदूुरपिश्चम सरकारबाट प्राप्त काययक्रम तथा बजेट र ईप-

महानगरको अफ्नै स्रोतबाट सञ्चािित हुने गरी दहेायका काययक्रमहरु स्र्ीकृत भएका छन् : 

ताक्षलका : अ.ि. २०७७।७८ को बजेटमा क्षशिा सम्बन्धी क्षक्रयाकलाप र क्षिक्षनयोज (रु. हजार) 

क्षस .नं. /क्र.स.ं काययक्रम /अयोजना/क्षक्रयाकलापको  नाम क्षिक्षनयोजन  

सघंीय सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रमहरु  

(क) सबैका लाक्षग क्षशिा अधारभूत तह )३५००००१४(    

१ .१.३.३ /८६५

,८७०,८७५ 

अधारभूत तहका स्र्ीकृत दरबन्द्दीका िशक्षक, राहत ऄनदुान 

िशक्षकका िािग तिबभत्ता ऄनदुान (िर्शेष िशक्षा पररषद ्

ऄन्द्तगयतका िशक्षक/कमयचारीहरु समेत) 

१९६६०० 

(ख) माध्यक्षमक (३५००००१५) 
 

१ .१.३.४ /८६६

,८६८,८७८ 

माध्यिमक तहका स्र्ीकृत दरबन्द्दीका िशक्षक, राहत ऄनदुान 

िशक्षकका िािग तिबभत्ता (िर्शेष िशक्षा पररषद ् ऄन्द्तगयतका 

िशक्षक/कमयचारीहरु समेत) 

७१६०० 

(ग) क्षिद्यालय िते्र क्षिकास काययक्रम )३५००८०१(  
 

१ .१.४.१ /९९४

,९९५,९९६ 

प्रारिम्भक बाि िर्कास सहजकतायहरुको पाररश्रिमक तथा 

िर्द्यािय कमयचारी व्यर्स्थापन ऄनदुान 
२१३२२ 

११ .१.२.१ /९९

७,९९८,९९९ 
िर्द्यािय भौितक पूर्ायधार िनमायण ऄनदुान २३६०० 

२ .४.६.१ /१०१

२,१०१३,१०१

४ 

सार्यजिनक िर्द्याियका िर्द्याथीहरुका िािग िन :शलु्क 

पाठ्यपसु्तक ऄनदुान 
१४०५४ 

२ .७.११.१ /९८

८,९८९,९९० 

तोिकएका िर्द्याथीको िदर्ा खाजाका िािग िर्द्याियिाइ 

ऄनदुान 
२९८८७ 

२ .७.१३.१०  िर्द्यािय संचािन तथा व्यर्स्थापन ऄनदुान ५१५९ 
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क्षस .नं. /क्र.स.ं काययक्रम /अयोजना/क्षक्रयाकलापको  नाम क्षिक्षनयोजन  

सघंीय सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रमहरु  

२ .७.१३.११ /१

००६,१००७,१

००८ 

शैिक्षक पहुचँ सिुनिश्चतता, ऄनौपचाररक तथा रै्किल्पक िशक्षा 

काययक्रम (परम्परागत िर्द्यािय, रै्किल्पक िर्द्यािय, साक्षरता र 

िनरन्द्तर िशक्षाका काययक्रम समेत) 

३१०५ 

२ .७.१३.१३ /१

००३, १००४, 

१००५ 

िर्द्यािय शैिक्षक गणुस्तर सदुृिढकरण एर्म् कायय सम्पादनमा 

अधाररत प्रोत्साहन ऄनदुान 
१४३०६ 

२ .७.१३.२३ /१

०१०, १०११, 

१०१२ 

सामूदाियक िर्द्याियका छात्राहरुिाइ िन :शलु्क स्यािनटरी प्याड  

व्यर्स्थापन 
१०६७६ 

२ .७.१३.८ /९९

१, ९९२, ९९३ 

प्रित िर्द्याथी िागतका अधारमा िशक्षण िसकाआ सामग्री एर्म् 

कक्षा ८ को परीक्षा व्यर्स्थापन ऄनदुान 
७६०९ 

७ .२.१.१ /१०१

५,१०१६,१०१

७ 

सार्यजिनक िर्द्याियमा ऄध्ययनरत िर्द्याथीहरुका िािग 

छात्रर्िृत (अर्ासीय तथा गैर अर्ासीय) 
१०७८२ 

९६५ राष्िपित रिनङिशल्ड प्रितयोिगता (स्थानीय तहस्तरीय) १०० 

क्षिद्यालय िते्र क्षिकास काययक्रम )३५००८०१ (को जम्मा  १४०६०० 

सघंीय सरकारको शशतय काययक्रमको जम्मा रकम रु.  ४०८८०० 

प्रदशे सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रमहरु ८०७७७३०१५०२  

८५४ 
धनगढी ईप-महानगरपाििका-६ धनगढी पोििटेिक्नक 

आिन्द्ष्टच्यटुको भर्न िनमायण 

३५०० 

८५५ 
धनगढी ईप-महानगरपाििका-९ सरस्र्ती अधारभूत िर्द्यािय 

बंगाराको भर्न िनमायण 

२५०० 

प्रदशे सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रमहरु (समपुरक ऄनदुान) 

८०७७७३०१५०४ 

 

८५९ 
धनगढी ईप-महानगरपाििका-१४ पञ्चोदय मािर् फुिबारीको 

भर्न िनमायण गने काम 

३६११ 

प्रदशेबाट प्राप्त काययक्रमको जम्मा ९६११ 

धनगढी ईप-महानगरपाक्षलका –क्षशिा ८०७७७३०१३०१  

७४९ बाििर्कास केन्द्द्रका िािग शैिक्षक सामग्री व्यर्स्थापन ५०० 

७५० शैिक्षक क्यािेण्डर छपाइ १०० 

७५१ शैिक्षक बिेुिटन प्रकाशन १०० 

७५२ िर्द्याियमा ICT जडान १००० 

७५३ IEMIS ताििम ६०० 
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क्षस .नं. /क्र.स.ं काययक्रम /अयोजना/क्षक्रयाकलापको  नाम क्षिक्षनयोजन  

सघंीय सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रमहरु  

७५४ िनरन्द्तर िर्द्याथी मूल्याङ्कन ताििम ५०० 

७५५ सांकेितक भाषा सम्बन्द्धी ताििम २०० 

७५६ DPL िक्रकेट प्रितयोिगता १५०० 

७५७ 
अगामी बषयको भनाय ऄिभयान (िझकाई, िसकाई र िटकाई) 

सिहत काययक्रम संचािन 

६०० 

७५८ ईपमेयर कप फुटबि १००० 

७५९ खप्तड गोल्ड कप १००० 

७६० नगरस्तरीय कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चािन १५०० 

७६१ नगरस्तरीय ऄन्द्तर िर्द्यािय ऄितररि िक्रयाकिाप सञ्चािन ५०० 

७६२ 
नेपाि खेिकूद पत्रकार मञ्च कैिािी प्रथम सदूुर पिश्चम स्पोटयस 

ऄर्ाडय 

१५० 

७६३ पशपुित फाररे्ष्ट गोल्डकप ५०० 

७६४ मेयरकप फुटबि १००० 

७६५ राष्िपित रिनङ्िशल्ड प्रितयोिगता ५०० 

७६६ 
िर्द्यािय संचािन नभएको ऄर्स्थामा शैिक्षक संस्था सञ्चािन 

गरी पठनपाठन सचुारु काययक्रम 

९०० 

७६७ िशक्षक दरबन्द्दी िमिान, ऄनगुमन तथा समायोजन काययक्रम ६०० 

७६८ धनगढी पोििटेिक्नकि आिन्द्ष्टच्यटु संचािन तथा ऄनदुान २५०० 

७६९ बाििर्कास स.का. को तिब ऄनदुान १५० 

७७० िशक्षण िसकाआ सहयोग ऄनदुान ९८०० 

७७१ 
स्रोतकक्षामा ऄध्ययनरत ऄपाङ्ग िर्द्याथीका िािग खेिकूद र 

शैिक्षक सामग्री व्यर्स्थापन 

३०० 

७७२ सामदुाियक िसकाआ केन्द्द्र सञ्चािन तथा व्यर्स्थापन १५०० 

७७३ मेयर छात्रर्िृत १००० 

७७४ सामदुाियक िर्द्याियमा आ-हािजरी जडान ५०० 

ईप-महानगरको जम्मा (क्षशिा+खेलकूद) २८५०० 

सबै काययक्रमको जम्मा ४४६९११ 

 िशक्षामा कूि रकमको िर्िनयोजन िस्थित 

स्रोत जम्मा रकम (हजार) प्रक्षतशत ईप-महानगरपाक्षलकाको कूल बजेटसगंको तुलना 

संघीय सरकार ४०८८०० ९१.४७ २४.९५ 

प्रदशे सरकार ९६११ २.१५ ०.५९ 

स्थानीय सरकार २८५०० ६.३८ १.७४ 

जम्मा ४४६९११ १००.०० २७.२८ 
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नोट : ईप-नगरपाििकाको कूि बजेट १६३८२०० हजार । 

स्रोत :अिथयक र्षय २०७७/७८ को बािषयक नीित, काययक्रम तथा बजेट । धनगढी ईप-महानगरपाििका 

 

 
३. सगंठनात्मक व्यिस्था 
 ईप-महानगरपाििका ऄन्द्तगयत रहेर िशक्षासम्बन्द्धी कामकाज गनयका िािग िशक्षा, यरु्ा तथा खेिकूद 

महाशाखा, िर्द्याियस्तरमा औपचाररक िशक्षासम्बन्द्धी काययक्रम सञ्चािनका िािग सामदुाियक तथा 

संस्थागत िर्द्यािय, समदुायस्तरमा ऄनौपचाररक िशक्षासम्बन्द्धी काययक्रम सञ्चािनका िािग 

सामदुाियक िसकाआ केन्द्द्र र खेिकूद सम्बन्द्धी काययक्रम सञ्चािनका िािग नगर खेिकूद िर्कास 

सिमित गरी िशक्षा, यरु्ा तथा खेिकुद के्षत्रको काययक्रमहरु कायायन्द्र्यनका िािग मखु्य रुपमा ४ 

प्रकारका संगठनहरु रहेका छन् । 

 ऄन्द्य संगठनहरुमा प्रािर्िधक जनशिि ईत्पादन गने प्रािर्िधक िशक्षण संस्था, ताििम केन्द्द्र, ट्यशुन 

एर्म् कोिचङ सेन्द्टर, प्राआभेट होस्टेि नीिज रुपमा सञ्चािन भैरहेका छन् ।  

ताक्षलका : क्षशिा, युिा तथा खेलकुद महाशाखाको सगंठन सरंचना 
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ताक्षलका : धनगढी ईप-महानगरपाक्षलकाक्षभत्र सञ्चालनमा रहकेा बालक्षिकास केन्द्र, क्षिद्यालय र 

सामदुाक्षयक क्षसकाआ केन्द्रको िडागत सखं्या 

र्डा नं. 
िर्द्यािय बािर्के 

(समदुाय) 

बािर्के सिहत 

िर्द्यािय 

सामदुाियक िसकाआ 

केन्द्द्र सामदुाियक संस्थागत जम्मा 

१ ४ १० १४ ८ २२ ० 

२ ५ ८ १३ ० १३ १ 

३ ३ १४ १७ ० १७ १ 

४ १ ६ ७ १ ८ १ 

५ २ २२ २४ १ २५ ० 

६ २ ६ ८ ५ १३ ० 

७ ४ ५ ९ ० ९ ० 

८ १ ८ ९ ० ९ १ 

९ २ ० २ ० २ ० 

१० २ २ ४ १ ५ ० 

११ ४ १ ५ २ ७ ० 

१२ ८ १० १८ १ १९ ० 

१३ ५ ४ ९ १ १० ० 

१४ ७ ३ १० ० १० ० 

१५ ३ १ ४ ० ४ ० 
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र्डा नं. 
िर्द्यािय बािर्के 

(समदुाय) 

बािर्के सिहत 

िर्द्यािय 

सामदुाियक िसकाआ 

केन्द्द्र सामदुाियक संस्थागत जम्मा 

१६ ५ २ ७ ० ७ १ 

१७ ४ २ ६ १ ७ ० 

१८ ५ ३ ८ ० ८ १ 

१९ ६ ३ ९ ० ९ ० 

जम्मा ७३ ११० १८३ २१ २०४ ६ 

स्रोत : िशक्षा, यरु्ा तथा खेिकूद महाशाखा । धनगढी ईप-महानगरपाििका, २०७७ फागनु 

४. ऄन्तर क्षिश्लषेण (Gap Analysis) 

 नेपािको संिर्धानको ऄनसूुची-८ को क्रमसंख्या ८ मा अधारभूत र माध्यिमक िशक्षाको ऄिधकार 

स्थानीय तहमा हुने ईल्िेख गरकेो छ । स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को 

ईपदफा (२) को खण्ड ज. मा स्थानीय तहिे अधारभूत तथा माध्यिमक िशक्षा ऄन्द्तगयत २३ र्टा, 

सोही ऐनको दफा १२ को ईपदफा (२) खण्ड (ग) र (ङ) ऄन्द्तगयत ८ र्टा (५+३)  काम, कतयव्य र 

ऄिधकारहरु सम्पादन गनुय पने ईल्िेख गरकेो छ । जनु काम, कतयव्य र ऄिधकारहरुको प्रयोगका िािग 

स्थानीय तहिे नीित, कानून, मापदण्ड, योजना तजुयमा गररे ऄगाडी बढ्न ुपने हुन्द्छ । 

 संिर्धानको ऄनसूुची-९ को क्रमसंख्या २ ऄनसुार िशक्षा साझा ऄिधकारको िर्षय समेत भएकािे 

यसका िािग संघीय सरकार, सदूुर पिश्चम प्रदशे सरकारबाट जारी भएका सम्बद्ध ऐन, िनयम, मापदण्ड, 

िनदिेशका, काययिर्िधसंग नबािझने गरी स्थानीय तहिे नीित, कानून, मापदण्ड, योजना तजुयमा गनुय पने 

बाध्यकारी व्यर्स्था छ (नेपािको संिर्धान, धारा ५७ को ईपधारा ६ र ७) ।  

 संघीय सरकारबाट संिर्धान जारी भएपिछ िर्द्यािय िशक्षा सम्बन्द्धी नया ँकानून तथा मापदण्ड जारी 

हुन ुपदयथ्यो । संिर्धानसंग बािझएका काननुी प्रार्धानहरु सघंीय संसदको पिहिो ऄिधरे्शन बसकेो 

िमितिे एक र्षयिभत्र संशोधन र्ा खारजे गररन ुपथ्यो । यस सम्बन्द्धमा िर्गतको िशक्षा ऐन, २०२८ मा 

संिर्धान जारी भएपिछ २०७३।३।१५ मा अठौं पटक र २०७४।७।६ मा नर्ौं पटक संशोधन गरी 

दइुपटक, िशक्षा िनयमार्िी, २०५९ मा २०७७।११।३ गते नर्ौं संशोधन गरी एक पटक र िशक्षक 

सेर्ा अयोग िनयमार्िी, २०५७ मा २०७६।०६।१३ गते दशौं पटक संशोधन गररएको छ । यद्दिप ती 

व्यर्स्थाहरुमा िहजोका िदनमा िजल्िा िशक्षा कायायियहरुमा काययरत िशक्षा सेर्ाको िजल्िा िशक्षा 

ऄिधकारी (रा.प.िद्र.), िर्द्यािय िनरीक्षक (रा.प.त.ृ) को रुपमा काययरत रही हाि प्रदशे र स्थानीय 

तहमा ईपसिचर्, शाखा ऄिधकृतको रुपमा समायोजन भएका कमयचारीहरुिे के कस्ता काययहरु गने 

भन्द्ने सम्बन्द्धमा कतै ईल्िेख गररएन । यसिे गदाय  स्थानीय तहको िशक्षा सम्बन्द्धी काययहरु कतै प्रमखु 

प्रशासकीय ऄिधकृतिे गने, कतै प्रशासन सेर्ाका कमयचारीहरुिे गने, कतै िशक्षा सरे्ाकै कमयचारीहरुिे 

गने ऄभ्यासहरु िर्द्यमान हुदँ ैगएका छन् । 

 नेपाि सरकारिे अधारभूत तह कक्षा अठको परीक्षा सञ्चािन तथा प्रमािणकरण सम्बन्द्धी मापदण्ड, 

२०७६ जारी गरकेो छ । स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड ज. को 

ईपखण्ड (१४) को काममा दशेभर एकरुपता कायम गनय नेपाि सरकार (कायय िर्भाजन) िनयमार्िी, 

२०७४ को ऄनसूुची-२ को खण्ड १५ को ईपखण्ड १० बमोिजम िशक्षा, िर्ज्ञान तथा प्रिर्िध 
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मन्द्त्राियिे बनाएको मापदण्ड ऄनसुार कक्षा अठको परीक्षा सञ्चािन गनय धनगढी ईप-महानगरबाट 

यस पूर्य िमित २०७६।१०।१७ मा जारी भएको अधारभूत िशक्षा परीक्षा व्यर्स्थापन िनदिेशका, 

२०७६ का ऄिधकांश व्यर्स्थाहरु मापदण्डसंग बािझएका छन् । जनु बािझएका व्यर्स्थाहरु ऄमान्द्य 

हुने काननुी व्यर्स्था रहेको छ (दफा २४, अधारभूत तह कक्षा अठको परीक्षा सञ्चािन तथा 

प्रमािणकरण सम्बन्द्धी मापदण्ड, २०७६) । 

 नेपाि सरकारिे जारी गरकेो ऄिनर्ायय तथा िन:शलु्क िशक्षा ऐन, २०७५ ऄनसुार स्थानीय तहिे 

सम्पादन गनुय पने कामका िािग पयायप्त साधनस्रोतहरुको व्यर्स्था गनय ऄित अर्श्यक छ ।  

 संघीय सरकारका मापदण्ड, िनदशेन, काययिर्िध र सो ऄनसुार सघंीय सरकारका िनकाय र स्थानीय 

तहका काययक्रमहरु एकापसमा ऄिमल्दा र िर्र्ािदत ढंगिे सम्पादन हुने गरकेा ईदाहरणहरु छन् । 

ितनमा प्रमखु ईदाहरणका रुपमा एकाितर संघिे िदएको िनदशेनका अधारमा बढी िशक्षक संख्या 

दखेाएर िमिानको कायय गररन ुर ऄकोितर ितनै िर्द्याियमा िशक्षक संख्या न्द्यनु छ भनी िर्द्याियिे 

अफ्नै स्रोतमा तिबभत्ता ईपिब्ध गराईने गरी िनयिु िशक्षकिाइ ईप-महानगरपाििकािे तिबभत्ता 

(र्ा पाररश्रिमक र्ा िशक्षण सहयोग ऄनदुान) ईपिब्ध गराईने गरी काययक्रम सञ्चािन गनुय, अफू 

ऄनकूुि हुदँा र अफ्नो स्र्ाथय परुा हुने िस्थितमा िर्द्याियको िसफाररसका अधारमा मातै्र िशक्षकको 

सरुर्ा गरी पठाईन ुर नहुदँा स्थानीय तहको िसफाररस ऄिनर्ायय गरी सरुर्ामा बन्द्दजे िगाईने िशक्षा 

िर्कास तथा समन्द्र्य आकाआको काययशैिीिाइ ििन सिकन्द्छ । 

 ईप-महानगरबाट ईप-महानगरपाििकामा स्थापना भइ सञ्चािन भइरहेका तथा स्थापना हुने 

िर्द्याियहरुको व्यर्स्थापनमा सधुार गदै िर्द्यािय िशक्षाको िर्कास गनय २०७५।०१।०३ मा नगर 

िशक्षा ऐन धनगढी, २०७४ जारी भएको छ । ईि ऐनमा तोिकए बमोिजम गने भनेर ईल्िेिखत 

व्यर्स्थाहरुको हकमा िनयमार्िी, काययिर्िध र्ा िनदिेशका तजुयमा गरी तोिकएको पाइदंनै । त्यसिे गदाय 

ती व्यर्स्थाहरु के कसरी कायायन्द्र्यन गने भन्द्ने ऄन्द्यौि नै छ । ईदाहरणका िािग िर्द्याियको करार 

िशक्षक िनयिुि गने सिमितमा सदस्यको रुपमा कायय गनय खिटन ुपने िर्द्यािय िनरीक्षक िशक्षा िर्कास 

तथा समन्द्र्य आकाआिे खटाएर पठाईने र्ा ईप-महानगरपाििकािे खटाईने । िर्व्यस गठनका िािग 

संयोजक को हुने ? यी र यस्तै प्रकृितका व्यर्स्थाहरुमा दोहोरो ऄथय िाग्ने, दोहोरो पदािधकारीहरुिे 

ऄिधकारको प्रयोग गनय सक्ने िस्थित कायमै भएकोिे सेर्ाग्राहीहरुबाट सेर्ा ििनका िािग ईप-महानगर 

र्ा िशक्षा िर्कास तथा समन्द्र्य आकाआ मध्ये अफ्नो स्र्ाथय पूरा हुने संस्थाबाट Venue Shopping 

गररे सेर्ा ििन सिकने िर्द्यमान िस्थित छ । त्यही कारणिे कमयचारीहरुद्रारा एईटै प्रकृितको काम 

फरक-फरक ढंगबाट सम्पादन हुनँ जादँा िर्र्ािदत हुन ुपने जोिखम रहेको छ ।  

 सािबसािी रुपमा सञ्चािन गररने काययक्रमहरु सामान्द्यतया काययक्रम तजुयमा ताका नै स्पष्ट 

मागयदशयन, मापदण्ड सिहत तजुयमा हुन गएमा समय मै सम्पादन भइ ंनितजा हािसि गनय सिकन्द्छ । तर 

काययक्रम तजुयमा भयो, त्यसको कायायन्द्र्यन प्रिक्रया, खचयका नम्सय, काननुी जिटिता रिहरह्यो भने 

काययक्रम सम्पादन हुदँनै र चािहएको नितजा हािसि हुदँनै । धनगढी ईप-महानगरपाििकाको अ.र्. 

२०७७।७८ को िशक्षा तफय को नीितगत व्यर्स्थामा ईल्िेख भएका नगर िशक्षक रुपान्द्तरण, ऄसहाय र 

िर्पन्द्नसंग मेयर, एक र्डा एक नमनुा िर्द्यािय, ऄपाङ्गता भएका बािबाििकाहरुिाइ नमनुा 

अर्ासीय िर्द्याियको स्थापना, सामदुाियक िर्द्याियमा गिणत र िर्ज्ञानिाइ ऄगेँ्रजी माध्यमबाट 

पढाईने व्यर्स्था, ऄथयपूणय िसकाआको माध्यमबाट गणुात्मक िसकाआ िगायतका केही नीितहरुको 
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कायायन्द्र्यनका िािग िक्रयाकिाप र बजेटहरुको व्यर्स्था भएको पाइदंनै । अधारभूत तहमा ऄिनर्ायय 

व्यर्स्थाको रुपमा रहेको स्थानीय पाठ्यक्रम तजुयमा र सो को प्रयोग, िनयिमत प्रधानाध्यापक बैठक 

गरी समस्या समाधान तथा राम्रा शैिक्षक ऄभ्यासहरुको अदान प्रदान, नगर िशक्षा सिमित िगायत 

िशक्षा सम्बन्द्ध सिमितहरुका बैठक, िशक्षा सम्बन्द्धी ऐन, िनयम, काययिर्िध, मापदण्ड तजुयमा, 

िर्द्याियस्तरको परीक्षा व्यर्स्थापन सम्बन्द्धमा अ.र्. २०७७।७८ मा काययक्रम नै रहेको पाइदंनै । 

 ईप-महानगरपाििका नगर िशक्षा िर्कास योजना २०७७-२०८१ तजुयमा भएको छ । तर ईि 

योजनामा ऄिहिे (अधार र्षय २०७६ र्ा २०७७) ईप-महानगरका शैिक्षक सूचकको ऄर्स्था कहा ँछ 

? २०८१ मा ती सूचकमा कितिे बिृद्ध गने र्ा कहा ँपरु याईने र्ा कसरी िस्थर राख्ने (राम्रा सूचकको 

हकमा), िक्रयाकिापगत बािषयक बजेट कित अर्श्यक पने, ईि बजेटको स्रोत के हुने ? 

कायायन्द्र्यनको ऄनगुमन तथा मूल्याङ्कनका सूचकहरु के हुने ? कसरी गने ? भन्द्ने सम्बन्द्धमा 

िर्स्ततृीकरण गररएको छैन् ।  

 सूझािहरु 

धनगढी ईप-महानगरको िशक्षाको सञ्चािन एर्म् व्यर्स्थापन गनयका िािग दहेायका सझुार्हरु कायायन्द्र्यन गनय 

र्ाञ्छनीय ठान्द्दछु । 

१. रणनीक्षतक सधुार  

 नया ँकानून तजुयमा : िर्स्ततृ रुपमा काययदि र्ा ऄिधकार सम्पन्द्न मस्यौदा तजुयमा सिमित माफय त 

ऄनसुन्द्धान तथा िर्कास (R&D) गररे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ ऄनसुार धनगढी ईप-

महानगरपाििकाको नगर िशक्षा ऐन (ईि ऐनको कायायन्द्र्यनका िािग अर्श्यक कायययोजना, 

िनयमार्िी, मापदण्ड, काययिर्िध, िनदिेशका समेत) तजुयमा गने व्यर्स्था िमिाईने र कायायन्द्र्यनका 

िािग अर्श्यक  साधन स्रोत (जनशिि, कम्प्यटुर, बजेट, अिद) को प्रबन्द्ध गने । 

 पुराना कानूनमा सधुार : नगर िशक्षा ऐन धनगढी, २०७४ र अधारभूत िशक्षा परीक्षा व्यर्स्थापन 

िनदिेशका, २०७६ मा ईल्िेिखत दोहोरो ऄथय िाग्ने र बािँझएका व्यर्स्थाहरु तत्काि पररमाजयन गने । 

खारजे गने (नया ँबनाएर र्ा संशोधन गररे) ।  

 सक्रमणकाक्षलन पररक्षस्थक्षतमा सधुार : कानूनमा तजिबजी ऄिधकारको प्रयोग कसिे गने भन्द्ने 

सम्बन्द्धमा स्पष्ट कायायदशे िदने, नया ँकाननु बनाईदँा र्ा परुाना काननु संशोधन र्ा पररमाजयन गदाय  

तजिबजी ऄिधकार नराख्ने, राख्नै पर ेर्स्तगुत अधार सिहत राख्ने । िद्रऄथी शब्द राख्दा व्याख्या 

(पररभाषा) सिहत राख्ने । कानूनिाइ काययिर्िध कानूनका रुपमा ल्याईने । हाि ऄिधकारको प्रयोगका 

सम्बन्द्धमा सेर्ा ग्राहीबाट हुदँ ैअएको Venue Shoping बाट ईत्पन्द्न समस्या समाधानका िािग 

िशक्षा िर्कास तथा समन्द्र्य आकाआ कैिािी र िशक्षा, यरु्ा तथा खेिकूद महाशाखाका कमयचारीिबच 

ऄन्द्तरिक्रया काययक्रमको अयोजना गररे स्पष्टता सिहत प्रितर्द्धता गराईने । 

२. ससं्थागत िमता क्षिकास  

 सरंचना (Structure) : दीघयकािका िािग ईप-महानगरको िर्द्यािय िशक्षाको सञ्चािन तथा 

व्यर्स्थापनका िािग अर्श्यक पने संरचनाको सम्बन्द्धमा िर्ज्ञ समूहबाट संगठन तथा व्यर्स्थापन 

सरे्क्षण (O&M Survey) गररे कायय थािनी गनुय ईपयिु हुन्द्छ । तत्कािका िािग िशक्षा, यरु्ा तथा 
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खेिकूद महाशाखामा काययरत सबै जनशििको पररचािन गरी िाभ ििन संरचनागत क्षमता 

ऄिभबिृद्ध गनय ईपयिु हुन्द्छ । सामदुाियक िर्द्याियका बररष्ठ िशक्षकहरुिाइ ताििममाफय त क्षमता 

िर्कास गरी पूणयकाििन समयमा प्रधानाध्यापकको काम गने गरी िर्किसत गनय सक्यो भने 

प्रधानाध्यापकको दोहोरो भूिमकाका कारण पठनपाठनमा ईत्पन्द्न हुने ऄर्रोधिाइ कम गनय सघाई 

पगु्छ र प्रधानाध्यापकिे पूणय समय िर्द्याियको शैिक्षक व्यर्स्थापन र प्रशासन सञ्चािनका िािग 

ईपयोग गने ऄर्सर प्राप्त हुन्द्छ । 

 साधान/स्रोत (Resource) : अर्श्यक ऐन िनयम, ऄनगुमन तथा मूल्याङ्कन साधानको 

िर्कास, स्थानीय पाठ्यक्रम तथा सो को कायायन्द्र्यनका िािग स्थानीय पाठ्यपसु्तकका िािग 

िर्द्यमान अफ्नै जनशिि तथा बाह्य िर्ज्ञको सहयोगमा काम गनय सिकन्द्छ । यसका िािग िशक्षा, 

यरु्ा तथा खेिकूद महाशाखािाइ कम्प्यटुर, ल्यापटप, प्रोजेक्टर, िप्रन्द्टर, सञ्चारका साधनहरु 

(टेििफोन, मोबाआि, फेसबकु पेज, कायायियीय आमेि), प्रशस्त स्थान सिहतको र्ातानकुुिीत 

काययकक्ष, चािहएको ऄर्स्थामा प्रयोग गनय सिकने गरी सर्ारी साधनहरुको व्यर्स्था तत्काि 

अर्श्यक छ । 

 िमता क्षिकास (Capacity Development) : संधै बाह्य िर्ज्ञ मै भर पनुय पने िस्थितमा 

न्द्यूिनकरण गनय र अफ्नै जनशिि तथा साधानस्रोतको ईपयोगबाट काययक्रम कायायन्द्र्यन गरी 

ईद्देश्य हािसि गनय शैिक्षक जनशिि िर्कास योजना तजुयमा गररे ऄगाडी बढ्न सिकन्द्छ । ईि 

योजनामा िर्द्याियका िशक्षकहरुको क्षमता िर्कासका िािग खिुा िर्श्विर्द्यािय र्ा िर्द्यािय 

निजकैका क्याम्पसहरुमा िर्द्याियको पठनपाठनको समयभन्द्दा फरक समयमा ऄध्ययनका िािग 

छात्रर्िृत ईपिब्ध गराईने, महाशाखाका कमयचारीहरुिाइ ऄध्ययनका िािग छात्रर्िृत ईपिब्ध 

गराईने, शैिक्षक भ्रमणहरु अयोजना गने जस्ता काययक्रमहरु सञ्चािन गनय सिकन्द्छ । 

 समन्िय सयंन्त्र क्षिकास (Coordination Mechanism) : महाशाखाका कमयचारीहरुबीच 

दिैनक रुपमा, प्रमखु प्रशासकीय ऄिधकृत + महाशाखा प्रमखु, नगरप्रमखु + महाशाखा प्रमखु, 

नगरप्रमखु + महाशाखा + प्रमखु प्रशासकीय ऄिधकृत + िेखा प्रमखु + सिमितहरु, ईप-महानगर 

+ िशक्षा िर्का तथा समन्द्र्य आकाआ, महाशाखा + प्रधानाध्यापक िगायत िशक्षा सम्बद्ध पदािधकारी 

एर्म् िनकायबीच अर्िधक रुपमा समन्द्र्य गने व्यर्स्था गनुय ईपयिु हुन्द्छ ।  त्यसरी गररने 

समन्द्र्यमा िशक्षा सम्बद्ध नीित एर्म् काययक्रमगत व्यर्स्था, त्यसको कायायन्द्र्यन प्रिक्रया, 

कायायन्द्र्यनबाट ईतपन्द्न समस्या र समस्या समाधानका िािग चाल्न ु पने प्रार्धानहरुका बारमेा 

छिफि केन्द्द्रीत गररे कामकाबायही गने ऄभ्यास गनय सिकन्द्छ । 

 समूह गक्षतक्षशलता (Group Dynamic) : समूह गितिशिता िर्ना िक्रयाकिापहरुको प्रभार्कारी 

कायायन्द्र्यन हुन सक्दनै । यसका िािग अर्िधक रुपमा  मौिद्रक एर्म् गैर मौिद्रक ईत्पे्ररणाको 

प्रयोग, साधन स्रोतको ईपिब्धता, ऄिधकारको प्रयोगमा स्र्तन्द्त्रता, िनरन्द्तर समन्द्र्य तथा 

भेटघाट, दण्ड एर्म् परुस्कारको तथ्य एर्म् औिचत्यपरक ढंगबाट कायायन्द्र्यन हुन पछय  ।  

३.  काययकुशलता ऄक्षभिृक्षद्ध  

 समहु कायय (Team Work) : महाशाखा कमयचारीहरुबीच समूह काययका िािग पदीय अचरण, 

िजम्मेर्ारी र ईत्तरदाियत्र् ईप-महानगरको कानून मै व्यिस्थत गररन ु पछय  । यसका साथै 

महाशाखाबाट समेत िनयिमत महाशाखाको अन्द्तररक तथा नगरपाििकाको स्टाफ बैठक, प्रमखु 
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प्रशासकीय ऄिधकृत, नगर प्रमुख, ईपप्रमखु, सिमितहरुको राय सल्िाह, सझुार् ऄनसुार 

समहुिाइ गितिशिता िदआरहन ु पदयछ । त्यस्तै िर्द्याियस्तरमा सञ्चािित काययक्रमहरुका िािग 

िनयिमत प्रधानाध्यापक बैठक, िर्षय िशक्षकहरुको समूह, बािक्िब, जिुनयर रडेक्रस सकय ि, 

स्काईट, िर्द्यािय व्यर्स्थापन सिमित, िशक्षक ऄिभभार्क संघसंग अर्द्ध व्यिि तथा 

पदािधकारीहरुबीच िनयिमत बैठक तथा सम्पकय का काययहरु सञ्चािन गररे समहु गितिशिताका 

काययहरु गनुय ईपयिु हुन्द्छ । 

 सूचना तथा प्रक्षिक्षध (ICT) को Use : महाशाखाको काययकक्षमा High Speed Internet 

Facility हुन ु जरुरी छ । यसो भयो भने महाशाखाको फेसबकु पेज, आमेि, ईप-महानगरको 

रे्भसाआट, सामािजक सञ्जािका िर्िभन्द्न message groups माफय त िछटोछररतो ढंगबाट सूचना 

अदानप्रदान गनय र शैिक्षक तथ्याङ्क सङ्किन गरी तथ्याङ्कमा अधाररत िनणययहरु गनय बि 

पगु्ने हुन्द्छ । ऄिहिेको कामकाज Paper less oriented हुदँ ैगएको, कागजी तथ्याङ्क चािहएको 

बेिा पनु: प्राप्त गनय समय िाग्ने र्ा नोक्सान हुदँा प्राप्त गनय नसिकने, भण्डारणका िािग Physical 

Sapce चािहने जस्ता समस्याबाट मिुिका साथै चाहेको समयमा जहासँकैुबाट जनुसकैु समयमा 

प्राप्त गनय र पररअएको पररिस्थितमा कमयचारी जहा ँछ त्यहीबाट कायायियको कामकाज सम्पादन 

गनयका िािग प्रित कमयचारी एक ल्यापटप, अर्श्यक मात्रामा िप्रन्द्टर, प्रोजेक्टर िगायतका 

सिुर्धाको व्यर्स्था गररन ुअर्श्यक छ । 

 सरल क्षनणयय प्रक्षक्रया : सरि र िछटो छररतो िनणयय प्रिक्रयाका िािग महाशाखा कमयचारीको कायय 

िर्र्रण तयार पारी िजम्मेर्ारी तोकेर सकभर तत्कािै कायय सम्पन्द्न हुने संयन्द्त्र िर्कास गनय 

सिकन्द्छ । यसका िािग ऐन, काननु काययिर्िधहरुमा स्पष्ट ढंगबाट दोहोरो ऄथय निाग्ने, नबािझने 

गरी काययिर्िधगत व्यर्स्थाहरु र सो को कायायन्द्र्यनका िािग क्षितपूितय सिहतको नागररक 

र्डापत्रको व्यर्स्था, गनुासो व्यर्स्थापन संयन्द्त्र, सेर्ाग्राहीहरुबाट कमयचारीहरुको तत्काि 

मूल्याङ्कन गने संयन्द्त्र, गनुासो तथा सोधपछुका िािग पैसा निाग्ने टोि िी नम्बर, Group 

SMS जस्ता संयन्द्त्रहरु स्थापना तथा सञ्चािन गनय सिकन्द्छ ।  

४. व्यिहारगत िमता क्षिकास  

 कमयचारीको ज्ञान, क्षसप र िमता क्षिकास (KSA) : कमयचारी सामान्द्यतया योग्यता प्रणािीबाट 

िनयिु हुने भएकािे पदीय िजम्मेर्ारीका िािग अर्श्यक ज्ञान, िसप र ऄनभुर् प्राप्त गरकेा हुन्द्छन् । 

तर पिन समय पररिस्थित मतुािर्क थप हुदँ ै जाने िजम्मेर्ारी, ईत्तरदाियत्र्का िािग थप ज्ञान, 

िसपको अर्श्यक पनय जान्द्छ । त्यसका िािग ऄध्ययन र ताििमका काययक्रमहरु सञ्चािन गररे 

ऄर्सर ईपिब्ध गराईने, िनयिमत स्टाफ िमिटङहरु सञ्चािन गने, Professional Study 

Circle हरुमा अर्द्ध हुने ऄर्सरहरु िदने, दशेिभत्र तथा दशे बािहर ऄध्ययन ऄर्िोकन भ्रमणहरु 

गराईने, समयसमयमा िजम्मेर्ारीहरुमा हेरफेर गने िगायतका िक्रयाकिापहरु सञ्चािन गनुय पदयछ 

। 

 नैक्षतकतामा बढोिरी (Ethics) : धनगढी ईप-महानगरको िक्ष्य र ईद्धशे्य हािसिका खाितर 

कमयचारी हमेशा तल्िीन रहन ु पदयछ । यसका िािग कमयचारी नैितक, आमान्द्दार र िजम्मेर्ार हुन 

जरुरी छ । ईप-महनगरको साझा िक्ष्य हािसिका िािग कमयचारीहरुको नैितकतािे ठूिो ऄसर गने 

भएकोिे यसमा नैितकता र सदाचारमा ध्यान िदन जरुरी छ । 
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 ईत्प्रणेाका ईपायहरुको प्रयोग (Motivation) : ईत्पे्ररणा यस्तो हितयार हो, जसको प्रयोगिे 

ऄसम्भर् ठािनएका काययहरु पिन सिजिै गनय सघाईछँ । ईत्पे्रणािे कमयचारीको मनोबि बढाईन 

सहयोग गछय  । ईच्च मनोबि भएको कमयचारीिे सम्पादन गने काययिे प्रितफि पिन ईच्च नै हात 

पानय मद्दत गछय  । तसथय नगरपाििकाका कमयचारी, िर्द्याियका िशक्षक तथा कमयचारीहरुिाइ 

िर्ित्तय (पाररश्रिमक, अिथयक सिुर्धाहरु, नगद परुस्कार िगायत) ईत्पे्ररणाबाट र कमयचारी, 

िशक्षक, िर्द्याथी, िर्व्यस तथा िशऄसंघका पदािधकारीहरुिाइ गैरिर्ित्तय (ईपयिु-तनार् रिहत-

दबाब रिहत र्ातार्रणको िसजयना, प्रसंशा-सम्मान-परुस्कार, सेर्ाको सरुक्षा, सहयोगी एर्म् सरि 

प्रिक्रयायिु कानूनहरु, स्पष्ट िजम्मेर्ारी सिहतको काययिर्र्रण, ऄसि सञ्चार प्रणािी, ििचिो 

समयमा अधाररत काययप्रणािी, गनुासो व्यर्स्थापन, सहयोगी िमत्रहरु, सहभािगतात्मक 

व्यर्स्थापन) ईत्पे्ररणाबाट ईप-महानगरको शैिक्षक ईपिब्धी हािसिका िािग सकारात्मक 

पहिहरु गनय सिकन्द्छ । 

 काययक्षिक्षध र प्रक्षक्रयामा सधुार (Ritual Reforms) : कायायियको कायय सम्पादनमा ऄपनाइदं ै

अएका प्रिक्रयागत, प्रणािीगत प्रिक्रयाहरुमा िर्षय िर्ज्ञ, संशोिधत र्ा पररमािजयत कानून, ईपिब्ध 

सूचना प्रिर्िधको सिुर्धा, सेर्ाग्राहीहरुको गनुासोको मूल्याङ्कन जस्ता तथ्यहरुको अधारमा 

अर्िधक रुपमा पररमाजयन गदै ईप-महानगरपाििकाको िक्ष्य र ईद्देश्य हािसिका िािग प्रयोग गनुय  

पदयछ । 

५. पयायिरणीय सधुार   

 राजनैितक तर्रबाट िशक्षासम्बन्द्धी काययक्रम कायायन्द्र्यनका िािग अर्श्यक कानून ईच्च 

प्राथिमकता साथ तजुयमा गने, तजुयमा भएका कानूनहरुको कडाइका साथ पािनाका िािग जोड 

िदने, कानूनको कायायन्द्र्यनमा दिेखएका समस्याहरुको तत्काि समाधानका प्रयासहरु गने 

काययहरु गररन ुपदयछ । अर्श्यकता ऄनसुार सल्िाह, सूझाबहरु ईपिब्ध गराईने, ऄनगुमन तथा 

मूल्याङ्कन माफय त सधुारका िािग पषृ्ठपोषण प्रदान गने, जस्ता सकारात्मक ईजाय प्रदान हुने 

खािका िक्रयाकिापहरु िनयिमत रुपमा हुन ुपदयछ । 

 प्रशासिनक व्यिि, पदािधकारीहरुबाट िशक्षासम्बन्द्धी काययहरुिाइ प्राथिमकतासाथ कायायन्द्र्यन 

गने संयन्द्त्रको िर्कास गररन ुपछय  । ईदाहरणका िािग िशक्षकिाइ मािसक तिब भत्ता िनकासा गने, 

िशक्षा सम्बन्द्ध काययक्रमहरुको टेण्डर अर्ह्वान गने, िर्द्याियमा िनकासा गनुय पने बजेट, ऄनगुमन 

गदाय  प्रयोग हुने सर्ारी साधनमा महाशाखाका कमयचारीहरुको साथसाथै अिथयक प्रशासन शाखा, 

योजना शाखा, सर्ारी साधनसंग सम्बिन्द्धत शाखा, िजन्द्सी स्टोर िगायतको अर्श्यकता पने 

भएको हुनािे सबैको साथ सहयोग जरुरी हुन्द्छ । यसका िािग महाशाखाको ऄनरुोधमा प्रमखु 

प्रशासकीय ऄिधकृतिे नेततृ्र् गरी िछतो, छररतो सेर्ा प्रर्ाहका गनयका िािग संयन्द्त्र िर्कास गनय 

जरुरी छ ।  

 ईपयिु र सरुिक्षत कानून नहुन,ु एईटै कामका िािग Venue Shoping को ऄर्सर हुन,ु 

कमयचारीहरुका केही काम गर यो िक थप अिथयक िाभ खोज्ने प्रर्िृत हार्ी हुन,ु भ्रष्ट र कामचोर 

कमयचारीहरुिे सरंक्षण एर्म् परुस्कृत हुने ऄर्सर पाईन ुजस्ता कारणहरुिे सरकारी कायायियका 

दिैनक प्रशासिनक काययहरु अिोिचत हुदँ ैगएका छन् । यसमा सधुार गररे ईप-महानगरको शैिक्षक 

प्रशासन र व्यर्स्थापनका के्षत्रमा सधुार गनय अर्श्यक छ । 
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 हरके पिछल्िो (Latest) प्रिर्िधगत िर्कासिे परुाना प्रिर्िधहरुिाइ िर्स्थािपत गने भएकािे 

परुाना साधनस्रोतहरु फेनुय पने र्ा सधुार गनुय पने हुन्द्छ । यसका िािग हुने कायायियीय 

झन्द्झटहरुिाइ सधुार गनुय पने हुन्द्छ । ईदाहरणमा िािग िर्द्यािय िशक्षाको शैिक्षक तथ्याङ्क 

Online मा अधाररत Software मा राख्न ुपने हुन्द्छ,  जनु Software Windows 7 भन्द्दा परुानो 

कम्प्यटुर प्रणािीमा नचल्न सक्छ । यस्तो ऄर्स्थामा पिहिे कै कम्प्यटुर हुदँाहुदँ ैपिन त्यसिाइ 

िर्स्थािपत गररे नया ँखररद एर्म् जडान गनुय पने हुनसक्छ ।  

 कुनै पिन कामिाइ स्रोतको अर्श्यकता पने र स्रोतका िािग रकम ऄिनर्ायय भएकोिे सािबसािी 

रुपमा काययक्रम सञ्चािनका िािग नगर िशक्षा िर्कास योजना ऄनसुारका िक्रयाकिापिाइ पगु्ने 

गरी बजेट िर्िनयोजन हुने व्यर्स्था गनय जरुरी छ । 

 ईप-महानगरको शैिक्षक िर्कासका िािग नागररक समाज, पत्रकार, िनजी शैिक्षक ससं्था, ईच्च 

िशक्षा प्रदायक संस्थाहरु, समाजसेर्ी, सेर्ा िनर्तृ्त ऄनभुर्ी कमयचारीहरुको ऐक्यबद्धता प्राप्त गरी 

काम गने र्ातार्रण िसजयना गनुय पछय  । 

 शैिक्षक काययक्रमको कायायन्द्र्यनका िसििसिामा योजनाबद्ध ढंगबाट कुनै िनिश्चत समूह, व्यिि र्ा 

िर्रोधी तत्र्हरुबाट गररने दषु्प्रचारको सामना गनय सबै एकजूट हुने र्ातार्रण बनाइन ुपदयछ ।  

६. ऄन्य सधुार  

 महामारी, िर्पद र्ा यस्तै घटनाहरुको समयमा िशक्षािाइ कसरी ऄगाडी बढाईने भन्द्ने सम्बन्द्धमा 

जो कोही ऄन्द्यौिमा रहन ु पने पररिस्थित ईत्पन्द्न हुन सक्छ । यस्ता िर्शेष खािका घटना र्ा 

िर्पदको समयमा नगरसभा, काययपाििका, सम्बद्ध सबै सिमितहरु एकजूट भएर काम गने र्ातार्रण 

तजुयमा गरी कामको ऄपनत्र् र िजम्मेर्ारी सबैिे ििने र्ातार्रण िसजयना गनुय पछय  । 

 सुझाि कायायन्ियन तथा M&E गने ठोस तररका 

१. सझुाि कायायन्ियन गने ठोस तररका 
 िदएका सझुार्िाइ िक्रयाकिापमा बदल्ने । 

 िक्रयाकिापिाइ प्राथिमकरण गने । 

 समय साररणी सिहतको कायययोजना िनमायण गने । 

 कायययोजनामा प्रत्येक िक्रयाकिापका िािग दहेायका कुराहरु स्पष्ट तोक्ने ; 

 कायायन्द्र्यन गने/िजम्मेर्ार िनकाय 

 सहयोगी िनकाय 

 समय सीमा 

 साधनस्रोत 

 M&E सूचक र M&E गने िनकाय 

 ऄपेिक्षत नितजा 

 जोिखम 

 कायययोजना कायायन्द्र्यनका िािग कायायन्द्र्यन गने िनकायको स्पष्टता, ऄिधकार, स्रोत तथा 

ईत्तरदाियत्र्, Incentive र disincentive clear गने । 
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 कायय सम्पादन र र्िृत बीच tie up गने । 

 Alternative back up plan बनाईने । 

 Operation plan िाग ुगने । 

२. ऄनगुमन तथा मूल्याङ्कन (M&E) गने ठोस तररका 

 M&E Plan बनाईने । 

 सूचक िनमायण गने । 

 साधनस्रोत जटुाईने । 

 िनरन्द्तर ऄनगुमन गने । 

 ऄनगुमन गनेको पिन ऄनगुमन गने । 

 तेस्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन गराईने । 

 M&E बाट Feedback ििइ सधुार गने Mechanism तयार गरी िाग ुगने । 
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४३. धनगढीका सामदुाक्षयक क्षिद्यालयमा ऄनलाआन क्षशिा : ऄिसर र चुनौती 

भजन शाह

 

लेखसार 

िसकाआ प्रिक्रयाका क्रममा ऄनिाआन िशक्षणिाइ रै्ज्ञािनक, व्यर्िस्थत र योजनाबद्ध बनाईन ऄपनाईने तररका र्ा 

िसकाआ ईपिब्धीको प्रािप्तका िािग ऄपनाईने संयन्द्त्र नै िर्िध/प्रिर्िध हो । यसिे िशक्षण िसकाआिाइ प्रभार्कारी 

र दीगो बनाईन सघाईने कायय गदयछ । िशक्षण िसकाआ प्रिक्रयाको प्रभार्काररता िनधायरण गनय, िसकाआ प्रिक्रयािाइ 

ईपयिु बनाईन, ििक्षत िर्द्याथीसम्म िसकाआ प्रिक्रया परु  याईन, ज्ञान सीप र व्यर्हारको ऄिभर्िृद्ध गनय, िशक्षण 

प्रिक्रयाको प्रस्ततुीकरण र ऄभ्यास गनय, िसपमा अधाररत िशक्षण प्रिक्रया सञ्चािन गनय अिद िर्िर्ध कुराहरूका 

िािग िशक्षणमा िर्िध एर्म् प्रिर्िधको अर्श्यकता पदयछ । अधिुनक िशक्षण प्रिर्िधको प्रयोगका सन्द्दभयमा सूचना 

तथा सञ्चार प्रिर्िधको प्रयोगमा िर्शेष जोड िदने गदयछ । र्तयमान कोिभड १९ िे गाजेँको समयमा मोबाआि 

फोनको प्रयोग पिन िनिाआन िशक्षण िसकाआ सन्द्दिभयक हुने गरकेो छ । यसिे ऄिहिेको तत्काििन पररिस्थितमा 

िशक्षणिाइ व्यर्िस्थत बनाईन िनकै सहयोग गने गरकेो छ । यस धनगढी महानगरपाििका िभत्र सञ्चार 

माध्यमका रुपमा मोबाआििाइ सबैिे राख्ने गरकेा छन् । यसको प्रयोग हरके के्षत्रमा बढ्द ै गआरहेको छ । 

मोबाआििे कम्प्यटुर सरह पिन काम गनय सक्ने िस्थित रहेको छ । त्यसैिे यसको प्रयोग ऄनिाआन िशक्षण 

िसकाआका सन्द्दभयमा पिन िनकै सान्द्दिभयक रहेको दिेखन्द्छ । हामीिे कुरा गनय जित सिजिो छ काम गनय ऄििक 

किठन र चनुौतीपूणय छ तर हामीिे सािच्चकै मनैदिेख सधुार चाहेको हो भने त्यो पक्कै पिन संभर् छ । तसथय 

मोबाआिमा यट्ुयरु्, फेसबकु, म्यासेञ्जर, भाआर्र, गगुि अिद एप्सको प्रयोग गरी ऄनिाआन िशक्षण िसकाआिाइ 

प्रभार्कारी र ईपिब्धीपूणय बनाईन सिकन्द्छ । 

शब्दकुञ्जी : शैिक्षक, सधुार, ऄनिाआन, ऄर्सर र चनुौती 

१.  क्षिषय पररचय  

नेपािको सदूुरपिश्चम के्षत्रमा ऄर्िस्थत धनगढी ईप–महानगरपाििकाको स्थापना एईटा दीघयकाििन सोचका 

साथ २०३३ सािमा सेती ऄञ्चिको कैिािी िजल्िामा भएको हो र िमित २०७२।०६।०१ गते दिेख धनगढी 

नगरपाििकाको स्तरोन्द्नती भइ धनगढी ईपमहानगरपाििका हुन गएको हो । यो समदु्री सतहदिेख १०९ िम. को 

ईचाआमँा र काठमाडौ ँदिेख ७५० िक. िम.को दूरीमा िस्थत रहेको छ । धनगढी ईप–महानगरपाििकाबाट प्राप्त 

तथ्याङ्कऄनसुार कूि १९ र्डा रहेको यहाकँो के्षत्रफि २६१.७५ र्गय िक.िम.को दरुीमा फैििएको छ । यसको 

शािाखािा ऄिधकतम तापक्रम ४५ िडग्री र न्द्यूनतम तापक्रम ७ िडग्री रहेको पाआन्द्छ । िर्.सं २०६८ सािको 

तथ्यांक ऄनसुार यस ईपनगरपाििकाको कुि जनसंख्या १,४७,७४१ रहेको छ । िशक्षा तथा खेिकुद 

                                                           

 िशक्षक, सरस्र्ती माध्यिमक िर्द्यािय, मनहेरा, धनगढी 
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शाखाबाट प्राप्त िर्र्रण ऄनसुार यस ईपनगरपाििकामा जम्मा ७३ ओटा सामदुाियक िर्द्यािय सञ्चािनमा 

रहेका छन् ।  

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड ज मा २३ र्टा, दफा १२ को ईपदफा (२) 

को खण्ड (ग) मा ५ र्टा र सोही ईपदफाको खण्ड (ङ) मा ३ र्टा ऄिधकारहरु िर्द्यािय िशक्षाको 

कायायन्द्र्यनका िािग स्थानीय तहिे प्रयोग गनुय पने व्यर्स्था छ । यसै प्रिकयाका अधारमा ऄिहिेको प्रितकूि 

पररस्थितमा ऄनिाआन िशक्षा सञ्चािन गनुयपने हुन्द्छ । यसैको िािग स्थानीय तहिे कानून, काययिर्िध, मापदण्ड, 

िनदिेशका जारी गनुय पने हुन्द्छ । ईपमहानगरपाििका िभत्र सञ्चािित सामदुाियक िर्द्याियहरूको मात्र ऄर्स्था 

िर्शे्लषण गदाय  ऄिहिेको समसामियक र्तयमान ऄर्स्था र ऄिभभार्किे बझेुको गणुस्तर िर्द्याथीको िसकाआ र त्यो 

िसकाआ दिेखने एसआआको परीक्षाको गे्रड िसट नै हो । परीक्षाको ऄङ्क मात्र गणुस्तर होआन भन्द्ने तकय  गरतेा पिन 

हामीिे नगर िशक्षाको सधुार गने कुरा गछौ भने ऄिहिेको परिस्थितमा िर्द्याियमा भौितक ईपिस्थितमा  कक्षा 

सञ्चािन गनय सम्भर् नै छैन । तसथय ऄिहिेको शैिक्षक सधुारको रै्किल्पक ईपाय ऄनिाआन िशक्षा हो । 

ऄनिाआन िशक्षाका केही अधारभूत िर्षयमा िनकै नै प्रष्ट हुन ुअर्श्यक छ । ऄनिाआन िशक्षा भनेको के हो ? 

ऄनिाआन िशक्षािे कसरी िशक्षण िसकाआ िक्रयाकिापमा सधुार गने हो ? र्ा ऄिभभार्कको चासो बढाईने हो ? 

ऄनिाआन िशक्षाबाट हामीिाइ चािहएको के हो ? ऄनिाआन िशक्षािाइ कसरी ऄगाडी िैजाने ? हामीिे चाहेको 

गन्द्तव्यसम्म पगु्नका िािग हामीिाइ के चािहन्द्छ ? हामीसगँ के छ र के छैन ? समस्या के हुन सक्छन ? समाधान 

कसरी गने ? सधुारको यात्राका सहयात्री को को हुनसक्छन ? सबै सरोकारर्ािा सहयात्राका िािग तयार छन् या 

छैनन् ? यी िर्िर्ध प्रश्नको दृष्टीबाट सोच्न ु पने हुन्द्छ । कुरा गनय जित सिजिो छ काम गनय ऄििक किठन र 

चनुौतीपूणय छ तर हामीिे सािच्चकै मनैदिेख सधुार चाहेको हो भने त्यो पक्कै पिन संभर् छ ।  

२.  ऄध्ययन क्षिक्षध 

यो िेख िेखनको क्रममा खोज िर्िध, पसु्तकािय िर्िध तथा तिुनात्मक िर्िधको प्रयोग ऄत्यिधक मात्रामा 

प्रयोग गररएको छ । 

३.  व्याख्या क्षिशे्लषण 

३.१  सामुदाक्षयक क्षिद्यालयहरूको ितयमान ऄिस्था 

यस धनगढी ईपमहानगरपाििका िभत्र ऄनिाआन िशक्षा सञ्चािन गनय सामदुाियक िर्द्याियहरूको मात्र ऄर्स्था 

िर्शे्लषण गदाय  सदूुरपिश्चमका ऄन्द्य के्षत्रको भन्द्दा भौितक पूर्ायधार र िशक्षक व्यर्स्थापनका दृष्टीिे सबि नै 

दिेखन्द्छ । ऄनिाआन िशक्षा सञ्चािन गनयका िािग िर्द्याियमा ऄध्ययनरत िर्द्याथी, िशक्षक, भौितक पूर्ायधार 

तथा ऄन्द्य व्यर्स्थापकीय पक्षको यथाथय िर्र्रण सङ्किन गरी समस्याहरूको प्राथिमकीकरण र सोहीऄनसुार 

समस्या समाधान र बजेट िर्िनयोजन गरी त्यसको प्रभार्कारी ईपयोिगतामा ध्यान िदनपुछय  । िर्द्याथी सङख्या र 

अर्श्यकताका अधारमा स्रोत िर्िनयोजन गने प्रणािी िर्कास गररयो भने मात्र ऄनिाआन िशक्षा प्रभार्कारी 
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रुपमा सञ्चािन गनय सिकन्द्छ । यहा ँरहेका ७३ सामदुाियक िर्द्याियमा िर्द्यमान िशक्षक तथा िर्द्याथी िर्र्रण 

िनम्नबमोिजक रहेको छ:  

ताक्षलका १ : क्षशिक तहगत क्षििरण 
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स्रोत : िशक्षा, यरु्ा तथा खेिकुद महाशाखा, धनगढी ईपमहानगरपाििका 

ताक्षलका २ : क्षिद्याथीहरूको तहगत क्षििरण 

तह/कक्षा 
सामदुाियक  संस्थागत  जम्मा 

छात्रा  छात्र  जम्मा छात्रा  छात्र  जम्मा छात्रा  छात्र  जम्मा 

बाििर्कास ९७३ ९४८ १९२१ २४०२ ३४३८ ५८४० ३३७५ ४३८६ ७७६१ 

कक्षा १-५ ४५९६ ४०५५ ८६५१ ४८८३ ७५४० १२४२३ ९४७९ ११५९५ २१०७४ 

कक्षा ६-८ ३८३२ ३३१६ ७१४८ २२०२ ३७८७ ५९८९ ६०३४ ७१०३ १३१३७ 

कक्षा १-८ ८४२८ ७३७१ १५७९९ ७०८५ ११३२७ १८४१२ १५५१३ १८६९८ ३४२११ 

कक्षा ९-१० २७०५ २३२३ ५०२८ १०७७ १७१७ २७९४ ३७८२ ४०४० ७८२२ 

कक्षा ११-१२ १३३५ ९३९ २२७४ १८१ ३२० ५०१ १५१६ १२५९ २७७५ 

जम्मा १३४४१ ११५८१ २५०२२ १०७४५ १६८०२ २७५४७ २४१८६ २८३८३ ५२५६९ 

स्रोत : िशक्षा, यरु्ा तथा खेिकुद महाशाखा, धनगढी ईपमहानगरपाििका 

३.२  सामुदाक्षयक क्षिद्यालयहरूमा ऄनलाआन क्षशिाको ऄिसर 

हरके व्यििमा अफ्नै िकिसमको बझुाइ, व्याख्या र िर्श्वास िनहीत हुन्द्छ । मैिे गरकैे त छु नभए के गने भन्द्ने 

एईटा दृष्टीकोण हुन्द्छ भने ऄको िकन भएन भनेर अफैसगँ ऄसन्द्तषु्ट हुने दृष्टीकोण पाआन्द्छ । हरके पररर्तयनमा 

चनुौती र जोिखम हुने भएकािे सबैिे त्यो चनुौती र जोिखम ईठाईन चाहदनैन् तर सबैिाइ पे्रररत गनय जोिखम 

ििन तयार हुदै २।४ ओटा िर्द्याियबाट मात्र भए पिन ऄनिाआन िशक्षा शरुु गरी क्रमशः ऄरुमा िर्स्तार गनय र 

िसकाईन पिन सिकन्द्छ जनु कुराको शरुुर्ात भएको दिेखन्द्छ । हामीिे हाम्रो ऄर्स्था िर्शे्लषण गने काययमा िनकै 

ध्यान िदन ुअर्श्यक छ । हामी ऄिहिे कहा ँछौ,ँ हामी कहासँम्म जान चाहन्द्छौ ँ? किहिेसम्म र कसरी जाने ? 

िर्द्यमान ऄर्स्थाबाट कित टाढा पगु्ने ? हाम्रो िक्ष्य कित हो, त्यही ऄनसुार हाम्रो तयारी, साधन स्रोत अर्श्यक 

पछय  । सधुारका िािग म गछुय , हामी गछौ, गर े हुन्द्छ र संभर् पिन छ भन्द्ने िर्श्वास िर्कास गरी यात्रा सधुारको 

थािनी गनुय पदयछ । समग्र भनगढी नगरपाििकाकै शैिक्षक ऄर्स्थाको सम्बन्द्धमा सङ्किन गरकेा तथ्याङ्क तथा 

केही औपचाररक तथा ऄनौपचाररक ऄन्द्तरिक्रयाबाट प्राप्त सूचना समेतका अधारमा हेने हो भने िर्द्याियको 
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पठनपाठन गने ऄनिाआन िक्रयाकिापको केन्द्द्रमा िशक्षकहरु रहेका हुन्द्छन् । िर्द्याियमा पयायप्त, दक्ष र ईत्पे्रररत, 

पेसाप्रित प्रितबद्ध र जर्ाफदहेी िशक्षकको व्यर्स्थापनबाट मात्र ऄनिाआन िशक्षण िसकाआ प्रभार्कारी बनाईन 

सिकने भएकािे िशक्षक व्यर्स्थापन, िशक्षक प्रोत्साहन, िशक्षक क्षमता िर्कास जस्ता िक्रयाकिापिाइ 

प्राथिमकता िदआन ुअर्श्यक छ । ऄनिाआन िशक्षािाइ सहज रुपमा ििने हो भने सञ्चार माध्यमका रुपमा 

मोबाआििाइ सबैिे राख्ने गरकेा छन् । मोबाआििे कम्प्यटुर सरह पिन काम गनय सक्ने िस्थित रहेको छ । त्यसैिे 

यसको प्रयोग र्तयमान प्रितकुि समयमा िशक्षण िसकाआका सन्द्दभयमा यो िनकै सान्द्दिभयक रहेको दिेखन्द्छ । 

मोबाआिमा यट्ुयरु्, फेसबकु, म्यासेञ्जर, भाआर्र गगुि अिद एप्सको प्रयोग गरी िशक्षण िसकाआिाइ प्रभार्कारी 

र ईपिब्धीपूणय बनाईन सिकन्द्छ । ऄनिाआन िशक्षािाइ िर्द्याियहरूिे ऄिहिेको भौितक ईपिस्थित गनय 

चनुौितपूणय किठन ऄर्स्थामा ऄर्सरका रुपमा ििद ै िर्द्याियसगँ ऄनिाआन िशक्षणका िनिम्त साधान स्रोत नै 

छैन भनेर बस्नभुन्द्दा मोबाआििाइ नै िशक्षण िर्िधका रुपमा िनम्नऄनसुार प्रयोग गनय सिकन्द्छ : 

३.२.१.मोबाआल क्षशिण क्षिक्षधका रुपमा युट्युिको प्रयोग   

यट्ुयबु एक महत्त्र्पूणय सचय आिञ्जन हो । यसमा िर्िर्ध िर्षयर्स्तसुगँ सम्बिन्द्धत िर्िभन्द्न प्रिर्िधसगँ सम्बिन्द्धत 

कुराहरू िदआएको हुन्द्छ । त्यितमात्र नभएर िशक्षण िसकाआका िर्षयर्स्त ु खोज्न र अफूिे िनमायण गरकेा 

िर्षयर्स्तिुाइ पिन सिजिैसगँ यसमा राख्न सिकन्द्छ । सन् २००४ बाट यसको ऄर्धारणा अएको िथयो भने 

२००५ पिहिो िभिडयो ऄपिोड गररएको िथयो । िशक्षणका सन्द्दभयमा यसको प्रयोग िनकै ईल्िेखनीय भआरहेको 

छ । मोबाआिमा ईपिब्ध हुने यट्ुयबु एप्सको प्रयोग गरी त्यसबाट अर्श्यक िर्षयर्स्तसुगँ सम्बिन्द्धत िभिडयो 

डाईनिोड गरी िशक्षणिाइ सहज बनाईन सिकन्द्छ ।  

३.२.२. मोबाआल क्षशिण क्षिक्षधका रुपमा फेसबुकको प्रयोग  

सामािजक नेटर्िकय ङको सबैभन्द्दा सशि माध्यम फेसबकु हो । यसको िर्कास सन् २००४ मा भएको िथयो । 

यसिे सामािजक सम्पकय  स्थापना गरी िर्द्याथी र िर्द्याियसगँ सम्बिन्द्धत व्यििसगँ सम्पकय मा रही सामग्रीको 

प्रयोग र मेसजे गरी ज्ञान अजयन गनय सिकन्द्छ । िशक्षणका सन्द्दभयमा िर्किसत िर्िभन्द्न सघंसस्था, िर्द्यािय र 

िर्ज्ञ तथा िशक्षक अिदसगँ जोिडएर िशक्षण िसकाआिाइ प्रभार्कारी बनाईन सिकन्द्छ । त्यसैिे मोबाआिका 

माध्यमबाट यसको प्रयोग गरी िशक्षणिाइ प्रभार्कारी बनाईन सिकन्द्छ ।  

३.२.३ मोबाआल क्षशिण क्षिक्षधका रुपमा मेसेञ्जर र भाआिरको प्रयोग   

िर्िभन्द्न सूचना सम्पे्रषण गनय र कुराकानी गनय मेसेञ्जरको प्रयोग गनय सिकन्द्छ । यसमा िर्िभन्द्न साथी िशक्षक र 

िर्ज्ञहरूसगँ जोिडएर च्याट गनय र अर्श्यक सूचना पाईन सिकन्द्छ । त्यसैगरी भाआर्र एक महत्त्र्पूणय मेसेज गने 

एिप्िकेसन हो । यसको प्रयोग सूचना सम्पे्रषण गनय प्रयोग गनय सिकन्द्छ । यो एिप्िकेसन सबै मोबाआि फोनमा 

प्रयोग गनय सिकन्द्छ । यसिाइ भाआर्र कम्पनीिे बनाएको िथयो । यसको प्रयोग पिन िशक्षणका सन्द्दभयमा गनय 

सिकन्द्छ ।  
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३.२.४ मोबाआल क्षशिण क्षिक्षधका रुपमा क्षिक्षकक्षपक्षडयाको प्रयोग  

िर्िकिपिडया आन्द्टरनेटमा ईपिब्ध आन्द्साक्िोपेिडया हो । यसमा संसारका िर्िर्ध पक्षका िर्षयर्स्तकुा बारमेा 

िदआएको हुन्द्छ । िशक्षण िसकाआका िर्िर्ध पक्षमा यसको प्रयोग गनय सिकन्द्छ । यो ज्ञानप्राप्त गने महत्त्र्पूणय स्रोत हो 

। यसमा िर्िभन्द्न िर्ज्ञिे िर्िर्ध कुराहरूबार ेजानकारी िदआएको हुन्द्छ । एक ऄनिाआन ज्ञान र्ैंक एप्सको रुपमा 

यसको सरुुर्ात २००१ बाट भएको हो । ऄनिाआन िशक्षणका क्रममा िर्िर्ध िर्षयर्स्तमुा जानकारी ििनका 

िािग िशक्षणमा यसको महत्त्र् िनकै रहेको छ ।   

३.२.५ मोबाआल क्षशिण क्षिक्षधका रुपमा गुगल शब्दकोश र गगुल ऄनुिाद प्रयोग   

ज्ञानको िर्स्तार िािग गगुि एप्सको पिन प्रयोग गनय सिकन्द्छ । गगुिमा शब्दकोश िदआएको हुन्द्छ । जनुसकैु 

ऄङ्गे्रजी  र ऄन्द्य भाषाका शब्दको पिन ऄथय िदने व्यर्स्था गगुिमा हुन्द्छ । यसको प्रयोग मोबाआिमा समेत गनय 

सिकन्द्छ । त्यसैगरी ऄन्द्य भाषाका सामग्रीिाइ गगुिमा ऄनरु्ाद गरी पढ्न र त्यसको प्रयोग गनय सिकन्द्छ । 

िशक्षणका सन्द्दभयमा पिन यो िनकै ईपयोगी रहेको छ ।  

३.३ सामुदाक्षयक क्षिद्यालयहरूको क्षशिणमा ऄनलाआन क्षशिा चुनौती 

ऄनिाआन कक्षाको िशक्षणमा ध्यान िदन ुअर्श्यक छ । कक्षा व्यर्स्थापन, िसकाआ सिुनिश्चतता जस्ता िर्िभन्द्न 

पक्षमा ध्यान िदइ ऄनिाआनिे िसकाआमा ल्याईने चनुौती सधुारमा िर्शेष ध्यान िदन ुअर्श्यक छ । यसका िािग 

िशक्षक क्षमता िर्कास, प्रभार्कारी मूल्याङ्कन प्रणािी र ऄनगुमन र जर्ाफदिेहताको पक्षबाट िक्रयाकिापहरू 

ऄगाडी बढाईन ु अर्श्यक हुन्द्छ । भौगोििक ऄर्िस्थित, िर्द्यािय ईमेरका बािबाििकाको जनसङख्या, 

िर्द्याथीको अिथयक पहुचँ र िर्द्याियका अिथयक ऄर्स्था जस्ता पक्षबाट तथ्याङ्कहरू िर्शे्लषण गरी 

नगरपाििकामा स्पष्ट ढाचँा तयार गररनपुछय  । नगरपाििकाको शैिक्षक िर्कासका िािग िर्द्यमान ऄर्स्था पिहचान, 

गन्द्तव्य पिहचान र त्यसका िािग अर्श्यक स्रोत साधन र प्रभार्कारी िर्िनयोजन तथा पररचािन गनुय अर्श्यक 

हुन्द्छ । म िर्द्यािय सधुार गछुय  भन्द्नेका िािग पे्रररत गदै सामदुाियक िशक्षाको सधुारमा सबैिाइ िजम्मेर्ारीर्ोध 

गराईन ुपदयछ । त्यसो गनय नसकेको खण्डमा ऄगािड बढ्दा किठनाआको साथै ठुिो चनुौती सामना गनुयपने पिन 

हुन्द्छ । िर्द्याियमा प्रभार्कारी ऄनिाआन कक्षा सञ्चािन कुशि र प्रभार्कारी नेततृ्र्बाट मात्र संभर् छ । नेततृ्र् 

क्षमता पिहचान, नेततृ्र् क्षमता िर्कास, नेततृ्र् गनय सक्ने ज्ञान, िसप र किा भएकाहरूबाट िर्द्याियको 

सञ्चािन हुने व्यर्स्था गनुय अर्श्यक छ । िर्द्यािय िर्कास सकारात्मक िचन्द्तन, जर्ाफदिेहता, पारदिशयता, 

काययकुशिताका अधारमा िर्द्याियको नेततृ्र् व्यर्स्थापन, सेर्ा सिुर्धा र ईत्पे्ररणाजस्ता पक्षमा सधुार र पद्धित 

िर्कास गनुय अर्श्यक दिेखन्द्छ । यिद यस्तो गनय सिकएन भने ऄनिाआन िशक्षा चनुौतीपूणय हुन्द्छ । ईपयुयि 

परररे्शिाइ मध्यनजर गदै धनगढी ईपमहानगरपाििका िभत्रका िर्द्याियमा ऄनिाआन िशक्षाको सञ्चािनका 

क्रममा िनम्न चनुौती रहेका छन : 

 ईपमहानगरपाििकाको एकीकृत शैिक्षक तथ्याङ्कको व्यर्स्थानको ऄभार्, 
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 कानूनी व्यर्स्थामा शैिक्षक प्रशासन र व्यर्स्थापनका के्षत्रमा सधुार गनय अर्श्यक,  

 पयायप्त स्रोत सिहतको अर्िधक शैिक्षक योजना, ऄनगुमन तथा िनरीक्षण प्रणािीको ऄभार्, 

 प्राथिमकतायिु शैिक्षक काययक्रमको पिहचान र संस्थागत ऄिधकार एर्म् साधनस्रोतको ऄभार्, 

 िशक्षकहरूमा केही काम गर  यो िक थप अिथयक िाभ खोज्ने प्रर्िृत हार्ी,  

 िशक्षण तथा ऄिभिेखीकरणका िािग कम्प्यटुर, िप्रन्द्टर िगायतका सामग्रीको ऄपयायप्तता, 

 ऄनिाआन िशक्षण िसकाआ काययिाइ प्रभार्कारी बनाईन दक्ष जनशिि ऄभार्, 

 िशक्षण िसकाआमा सूचना तथा सञ्चार प्रिर्िधयिु ऄनसुन्द्धानात्मक तथा पररयोजनामा अधाररत 

िशक्षण ऄभार्,   

 परम्परागत िशक्षण प्रिर्िधमा िनभयरता, रै्किल्पक िशक्षण िसकाआको ऄनशुरणमा किम, 

 आन्द्टरनेटको प्रयोगमा सहज र सिक्रय र्ातार्रण बनाईन आन्द्टरनेटको पहुचँ सबैमा नहुन ु।  

४ क्षनरकषय र सुझािहरू 

४.१ क्षनरकषय 

ऄिहिेको प्रितकुि पररिस्थितमा ऄनिाआन िशक्षािाइ शैिक्षक काययक्रमको कायायन्द्र्यनका िसििसिामा 

योजनाबद्ध ढंगबाट कुनै िनिश्चत मापदण्ड तयार गररन ुपदयछ । यो व्यिििाइ ज्ञान र िसप िसकाईने तथा ईसमा 

नीिहत पूर्यर्त् धारणामा सकारात्मक पररर्तयन ल्याईने औजार पिन हो । यसबाट िर्द्याथीको रूिच, क्षमता र स्तर 

ऄनसुारको िशक्षण गने ज्ञान, िसप प्राप्त गनय सिकन्द्छ । िशक्षणका िािग अर्श्यक योजना िनमायण गनय, प्रयोग गनय, 

िसकाआका नर्ीनतम् प्रिर्िधको प्रयोग िसप िर्कास गनय, िशक्षणिसकाआ प्रिक्रयामा िर्द्याथी सिक्रयता र्िृद्ध गनय र 

िनरन्द्तर तथा िनमायणात्मक मूल्याङ्कनको िािग ऄनिाआन िशक्षा प्रभार्कारी हुन्द्छ । समग्र पक्षिाइ केिाएर हेदाय  

ऄनिाआनबाट पढाआ नै गनय सिकदनै, यो सम्भर् नै छैन भन्द्न ुभन्द्दा नी यसिाइ प्रयोग गदाय  िनकै प्रभार्कारी हुन्द्छ 

। ऄनिाआन िशक्षािाइ प्रभार्कारी बनाईन िशक्षक र िर्द्याथी सबैको पहुचँमा भएको साधन मोबाआि हो । 

मोबाआि संयन्द्त्रको प्रयोग पिन िशक्षण िसकाआका सन्द्दभयमा िनकै महत्त्र्पूणय र सहज बनेको छ । िशक्षणका क्रममा 

मोबाआि फोनको प्रयोगबाट आन्द्टरनेटको प्रयोग गरी िर्िभन्द्न एप्सहरूको माध्यमबाट अर्श्यक सामग्री ल्याएर 

प्रश्नोत्तर, िसजयनात्मक िेखनको ऄभ्यास, िभिडयो मिल्टिमिडयोको प्रयोग, सम्बिन्द्धत िर्षयर्स्तमुा अधाररत 

भइ आन्द्टरनेटबाट पररयोजना कायय गनय िगाइ आमेि, फेसबकु, मेसेञ्जर अिदमा सम्पे्रषण गरी िर्द्याथीिाइ 

अर्श्यक पषृ्ठपोषण िदद ैिसकाआ प्रिक्रया सम्पन्द्न गनय सिकने हुन्द्छ । छिफि, बादिर्र्ाद र संर्ाद जस्ता पक्षिाइ 

मोबाआिका माध्यमबाट कक्षा िशक्षण प्रस्ततु गरी सन्द्दभयमा िदन सिकन्द्छ भने त्यस्ता िभिडयोहरुिाइ फेसबकु र 

मेसेञ्जरका माध्यमबाट िर्द्याथीिाइ िदइ त्यसमै कायय गनय िगाएर पिन प्रभार्कारी िशक्षण गनय सिकन्द्छ । 

छिफिमा केिन्द्द्रत भएर िर्द्याथीहरूिाइ आमेि, फेसबकु, गगुि क्िासरुम अिदमा पररयोजना कायय गनय िदने र 

िर्द्याथीहरू पोख्त भएपिछ ईनीहरूकै काययिाइ रकेडय गरी सनुाएर हौसिा तथा ईत्पे्ररणा प्रदान गनय सिकन्द्छ । 

त्यसपिछ पषृ्ठपोषण िदद ैसमूह र एकि कायय गनय िगाएर समूहमा तिुनात्मक समीक्षा गनय िगाईने जस्ता कायय 
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गनय मोबाआि िशक्षण िर्िधको प्रयोग िनकै प्रभार्कारी हुन्द्छ । िर्शेष गरी पररयोजना सम्बन्द्धी काययिाइ गहृकाययका 

रुपमा फेसबकु, मेसेञ्जर, आमेि, र्ाटसप अिदका माध्यमबाट िदइ त्यसमै कायय गनय िगाईन सिकन्द्छ । त्यसैगरी 

शब्दभण्डार, र्ाक्यमा प्रयोग गने काययकिापका िािग गगुि शब्दकोश र पाररभािषक तथा िर्दशेी शब्दको गगुिु 

ऄनरु्ाद गरी प्रभार्कारी रुपमा सिजिै सम्पन्द्न गनय सिकन्द्छ । तसथय रचनात्मक र िसजयनशीि िसकाआमा जोड 

िदन, सामग्रीको प्रयोग गरी िशक्षणिाइ रोचक बनाईन, अधिुनक रुपमा िर्किसत ज्ञानका स्रोत र साधनको 

प्रयोग गनय, व्यार्हाररक िशक्षामा जोड िदन ऄनिाआन िशक्षा प्रभार्कारी हुन्द्छ ।  

४.२ सुझािहरू 

धनगढी ईप–महानगरपाििकाको काययके्षत्र िभत्र ऄनिाआन िशक्षाको सञ्चािन एर्म् व्यर्स्थापन गनयका िािग 

दहेायका सझुार्हरू कायायन्द्र्यन गनय र्ाञ्छनीय हुन्द्छ:  

 ऄनिाआन िशक्षा कायायन्द्र्यनका िािग अर्श्यक कायययोजना, िनयमार्िी, मापदण्ड, काययिर्िध, 

िनदिेशका तजुयमा गने व्यर्स्था िमिाईने, 

 कायायन्द्र्यनका िािग अर्श्यक साधन स्रोत (जनशिि, कम्प्यटुर, बजेट, अिद) को प्रबन्द्ध गने,  

 परुाना कानूनमा सधुार र्ा खारजे गने (नया ँबनाएर र्ा संशोधन गररे),  

 सक्रमणकाििन पररिस्थितबाट ईत्पन्द्न समस्या समाधानका िािग िशक्षा, यरु्ा तथा खेिकूद महाशाखा 

र िर्द्यािय बीचमा ऄन्द्तरिक्रया गरी स्पष्ट प्रितर्द्धता गराईने, 

 ईपमहानगरको िर्द्यािय िशक्षाको सञ्चािन तथा व्यर्स्थापनका िािग दीघयकाििन संरचनाको 

सम्बन्द्धमा िर्ज्ञ समूहबाट संगठन तथा व्यर्स्थापन सम्बन्द्धी सरे्क्षण कायय थािनी गने, 

 िशक्षकहरूिाइ ताििममाफय त क्षमता िर्कास गरी िर्द्याियको शैिक्षक व्यर्स्थापन ईपयोग गने ऄर्सर 

िदने,  

 िर्द्याियमा साधन÷स्रोत कम्प्यटुर, ल्यापटप, प्रोजेक्टर, िप्रन्द्टर, टेििफोन अिद प्रशस्त स्थान 

सिहतको र्ातार्सणसिहतको काययकक्ष िनमायण गने,   

 अफ्नै जनशिि तथा साधानस्रोतको ईपयोगबाट काययक्रम कायायन्द्र्यन गरी ईद्देश्य हािसि गनय शैिक्षक 

जनशिि िर्कास योजना तजुयमा गररे ऄगाडी बढ्ने, 

 नगरपाििकािे िर्द्याियका िशक्षकमा ईपयिु–तनार् रिहत–दबाब रिहत र्ातार्रणको िसजयना, 

प्रसंशा–सम्मान–परुस्कार, सेर्ाको सरुक्षा, स्पष्ट िजम्मेर्ारी सिहतको काययिर्र्रण तयार गने,   

 ऄसि सञ्चार प्रणािी, ििचिो समयमा अधाररत काययप्रणािी, सहभािगतात्मक व्यर्स्थापन गरी 

ईत्पे्ररणाबाट िर्द्याियस्तरमा सञ्चािित काययक्रमहरुका िािग समहु कायय गने, 

 िशक्षण िसकाआका सन्द्दभयमा ऄधिुनक ईपकरण, यन्द्त्र, िर्िध र पद्धितको आन्द्टरनेट प्रयोग गरी िसक्नका 

िािग सहज र सिक्रय र्ातार्रण बनाईने । 

 



 

253 
 

सन्दभय सामग्री   

खाती, नरने्द्द्र बहादरु (२०७७), नपेालका सन्दभयभमा क्षशिक ताक्षलम ऄिस्था चनुौती र ऄिसरहरू, िशक्षा 

सोपान, बषय १०, ऄंक १०, नेपाि िनजामती यिुनयन (संघ), िर्भागीय कायय सिमित, िशक्षा, िर्ज्ञान 

तथा प्रिर्िध मन्द्त्रािय, काठमाडौं । 

नेपाि, जनादयन (२०६४), नपेालको क्षशिा प्रणाली: चनुौती र सम्भािना, मकाि ुप्रकाशन गहृ, िडल्िीबजार, 

काठमाडौं । 

िशक्षा मन्द्त्रािय (२०२८), राक्षरिय क्षशिा पद्दक्षत २०२८–२०३२ सम्मको योजना, िेखक: केशरमहि, 

काठमाडौं । 

िशक्षा मन्द्त्रािय (२०६६), क्षिद्यालय िते्र सधुार योजना २०६६–२०७२, िेखक: केशरमहि, काठमाडौं । 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४, https://www.lawcommission.gov.np 

नगर काययपाििकाको कायायिय, धनगढी ईपमहानगरपाििका (२०७८), https://dhangadhimun.gov.np 

***** 

४४. स्थानीय पाठ्यक्रम क्षनमायण तथा कायायन्ियनको ऄिस्था र कानुनी व्यिस्था 

भोज बहादरु बोहरा

 

मिुकु संघीय िोकतािन्द्त्रक गणतन्द्त्रात्मक मिुकुमा पररणत भइ तीनै तहको सरकार गठन समेत भआसकेको 

सन्द्दभयमा स्थानीय तहिे नेपािको संिर्धान २०७२ को भाग ३ मौििक हक ऄन्द्तगयत धारा ३१ मा िशक्षा 

सम्बन्द्धी हकको ईपधारा ५ मा नेपािमा बसोबास गने प्रत्येक नेपािी समदुायिाइ काननु बमोिजम अफ्नो 

मातभृाषामा िशक्षा पाईने हक र स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) बमोिजमको 

ऄिधकारको प्रयोग गरी स्थानीय अर्श्यकतािाइ जगेनाय  र सम्बोधन गने िर्षयर्स्त ुसमेटी तत्काि स्थािनय 

पाठ्यक्रम िनमायण तथा कायायन्द्र्यन गनुय जरुरी छ । स्थािनय अर्श्यकतािाइ सम्बोधन गनय स्थािनय 

िर्षयर्स्तिुाइ समेटी स्थािनयहरुको सिक्रय सहभािगतामा स्थािनय िर्ज्ञिे तयार गरकेो पाठ्यक्रम नै स्थािनय 

पाठ्यक्रम हो । यसिे केिन्द्द्रय पाठ्यक्रमिे सम्बोधन गनय नसकेका स्थािनय परररे्शिाइ समेट्दछ र 

बािबाििकािे अफूिे मन िागेको िर्षयर्स्तकुो ज्ञान ििने हक र ऄिभर्ार्किाइ अफ्ना छोराछोरीिाइ आच्छा 

ऄनसुारको िशक्षा पाईने कुराको सिुनश्चता िदन्द्छ । हाि स्थािनय पाठ्यक्रमका नाममा िर्िभन्द्न िर्षयर्स्तकुो 

ऄध्यापन गने पररपाटीिे यसको महत्र् र औिचत्यता पिुष्ट गनय सकेको छैन । तसथय स्थािनय पाठ्यक्रम िनमायणिे 

शैिक्षक िर्केिन्द्द्रकरणको ऄर्धारणािाइ िनिश्चत पिन केिह हद सम्म सम्बोधन गनय सक्नेछ । 

प्राथिमक िशक्षा पाठ्यक्रम,२०६२ तथा प्राथिमक तहको पाठ्यक्रम िनमायण िनदिेशका ऄनसुार "स्थािनय 

पाठ्यक्रमिे स्थानीय अर्श्यकता, िर्षय के्षत्र , िर्षयर्स्त,ु शैिक्षक व्यर्स्था समारे्श गरी स्थानीय सामग्रीको 

िनमायण तथा प्रयोग गरी स्थािनय परररे्शको िशक्षा िदने कुरािाइ स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा स्र्ीकारकेो 

दिेखन्द्छ । स्थािनय पाठ्यक्रम िनमायण र कायायन्द्र्यन सम्बन्द्धी स्रोत सामग्री, २०६८ ऄनसुार स्थािनय 

                                                           

 प्रािर्िधक सहायक, िशक्षा, यरु्ा तथा खेिकुद महाशाखा, धनगढी ईप-महानगरपाििका 
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सरोकारर्ािाको अर्श्यकता, चाहना र ईनीहरुकै सहभािगतामा स्थानीय िर्षयर्स्तिुाइ समारे्श गरी िनमायण र 

कायायन्द्र्यन हुने पाठ्यक्रम नै स्थानीय पाठ्यक्रम हो । हाि पाठ्यक्रम िर्कास केन्द्द्रिे नै िर्कास गरकेा केही 

मातभृाषाका नमूना पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक सीिमत िर्द्याियिे पठन पाठनमा ल्याए भने धरे ै िर्द्याियिे 

ऄंगे्रजी, गिणत जस्ता िर्षय ऄध्यापन गरकेो पाआन्द्छ । प्राथिमक िशक्षा पाठ्यक्रम,२०६२ मा पररमाजयन भइ 

स्थानीय पाठ्यक्रमिाइ समेत िर्शेष महत्र् िददँ ै पिहिेको मातभृाषा र स्थािनय िर्षयिाइ िनरन्द्तरता िददँ ै

पाठ्यभार र्िृद्ध गरी साप्तािहक पाठ्यभार ४ बनाआयो भने सामािजक ऄध्ययन, िसजयनात्मक किा र शारीररक 

िशक्षामा २०/२० प्रितशत भार स्थािनय ऄंशको रुपमा राख्ने व्यर्स्था गररयो । स्थािनय पाठ्यक्रमिाइ 

मािथल्िो तह सम्म िर्स्तार गनय ईपयिु हुन्द्छ हुदँनै भन्द्ने कुरा िनक्यौि गनय के्षत्रीय प्रितिनिधत्र् हुने गरी िर्िभन्द्न 

िजल्िामा ऄध्ययन समेत गररयो । ऄि ऄध्ययन र िर्िभन्द्न के्षत्रबाट प्राप्त सझुार्को अधारमा अधारभूत िशक्षा 

(कक्षा ६-८) पाठ्यक्रम,२०६९ मा साप्तािहक ५ पाठ्यभार र १०० पूणयङ्कको मातभृाषा र्ा संस्कृत र्ा ऄन्द्य 

स्थािनय िर्षय/ऄन्द्य िर्षय समारे्श गररएको छ । कक्षा १-८ कै स्थानीय िर्षयिाइ कायायन्द्र्यन गनय सहयोग 

परु याईने गरी स्थानीय पाठ्यक्रम िनमायण तथा कायायन्द्र्यन स्रोत सामग्री समेत िर्कास गररएको छ । नया ँरािष्िय 

पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ िे समेत स्थानीय तहिाइ १०० पूणायङ्कको स्थािनय पाठ्यक्रम िर्कास र कायायन्द्र्यन 

गने ऄिधकार सिुनिश्चत गरकेो छ । िर्श्वव्यापी रुपमा Think globally, act locally भन्द्ने ऄर्धारणा िर्कास भए 

पिन Think locally,act locally and critically भन्द्ने मान्द्यता ऄनसुार स्थािनय ज्ञान, सीप र प्रिर्िधिाइ 

िर्श्वव्यिपकरण सोच ऄनसुार ईजागर गनुयपदयछ । तर धनगढी ईपमहानगरपाििका िभत्र कक्षा १-५ स्थानीय 

पाठ्यक्रमका रुपमा तरकारी खेती,ऐिच्छक ऄंगे्रजी र कक्षा ६-८ कम्प्यटुर िशक्षा िागू भएको दिेखन्द्छ । जसका 

कारण यस ईपमहानगरपाििका िभत्रको ऐितहािसक, भौगोििक, प्राकृितक स्रोत, कृिष ईत्पादनका सम्भािर्त 

के्षत्र, धािमयक तथा सांस्कृितक सम्पदा, यहाकँा धमय, संस्कृित,स्थािनय किा, भेषभूषा, चाडँपर्य अिदका बारमेा 

स्थानीय पाठ्यक्रम िनमायण गरी िागू गनय सिकएको छैन ।  

स्थानीय पाठ्यक्रममा समािेश ह न ेपि 

 स्थानीय अर्श्यकता 

 स्थानीय िर्षयर्स्त ु

 स्थानीय सहभािगता 

 स्थानीय िर्ज्ञता र 

 स्थानीय सामग्री । 

स्थानीय पाठ्यक्रमिे मान्द्यता िदने अधार 

 स्थानीय अर्श्यकताका िर्षयर्स्त ु

 पाठ्यक्रम स्थािनय तहबाट िनमायण 

 स्थानीय भौितक तथा मानिर्य स्रोतको ईपयोग 

 सरोकारर्ािाको पाठ्यक्रम प्रितको ऄपनत्र् 

 पाठ्यक्रम िर्कास र कायायन्द्र्यनमा पहुचँ तथा प्रभार्काररता ऄिभर्िृद्ध 

 िर्द्यािय र समदुायको सम्बन्द्ध सदुृढ 

 सरोकारर्ािाको सकृय सहभािगता 

 हरके िर्िर्धताको समान दृिष्टकोण र समािोचनात्मक तथा िसजयनात्मक सीप ऄिभर्िृद्ध 
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स्थानीय पाठ्यक्रमको औक्षचत्यः 

 स्थानीयतहका किा, संस्कृित, परम्परा, पययटिकय के्षत्र, खेतीपाती, भाषाको संरक्षण र सम्र्धयन 

 स्थानीय अर्श्यकतािाइ गरी िसकाआिाइ व्यर्हाररक र प्रभार्कारी तलु्याईन 

 स्थानीय किा कौशि, व्यर्साय, प्राकृितक सम्पदा तथा संस्कृितकोजानकारी गराइ त्यसऄनरुुपको 

व्यर्हार गनय 

 सरोकारर्ािािाइ िजम्मेर्ारी बोध गराईन 

 स्र्रोजगार ईन्द्मखु नागररक तयार गनय 

 अय अजयन, श्रमप्रित सम्मान र कामप्रित िगार् बढाईन 

 स्र्ार्िम्बी एर्म अत्मिनभयर बनाइ गररिब िनर्ारण 

 स्थािनय स्रोत साधनको ऄत्यिधक पररचािन गररकम खचयमा िशक्षा 

 िर्िर्धताको सम्बोधन गनय 

 सामािजक कुरीितको ऄन्द्त्य गरी ऄसि समाज िनमायण गनय 

 परम्परागत पेसा, व्यर्साय र प्रिर्िधको जगेनाय  गनय 

 व्यर्हाररक ज्ञान ििने ऄर्सर िसजयना गनय 

 स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रिर्िधिाइ िर्श्वव्यािपकरण गनय 

 िर्श्वव्यापी ज्ञान, सीप र प्रिर्िधिाइ स्थािनकरण गनय 

स्थानीय पाठ्यक्रम क्षनमायणका चरण 

 अर्श्यकता पिहचान 

 ईद्देश्य िनमायण 

 िर्षयर्स्तकुो छनौट 

 कक्षागत िसकाआ ईपििब्ध िर्र्रण 

 िशक्षण प्रिक्रया (शैिक्षक सामग्री,िक्रयाकिाप र िर्िध ) 

 िर्द्याथी मूल्याङ्कन 

 समय िनधायरण 

क्षशिाको राक्षरिय ईदे्दश्य र स्थाक्षनय पाठ्यक्रम क्षबचको सम्बन्ध 

 स्थानीय स्तरमा रहेका पेसा, व्यर्साय र रोजगार सम्बिन्द्ध ज्ञान, सीप प्रदान गने िर्षयर्स्त ुसमेट्ने 

 स्थािनय किा, संस्कृित,सौन्द्दयय,अदशय तथा रै्िशष्यटता संरक्षण,संम्र्धयन र िर्स्तारमा सहयोग 

परु  याईने । 

 पाठ्यक्रम िनमायणमा स्थािनय स्तरमा ईपिब्ध िर्ज्ञको समारे्िशकरण सिहत सिक्रय सहभािगता 

गराईने 

 िशक्षािाइ िर्द्याथीका दिैनक िक्रयाकिापसगँ जोडी व्यििको जीर्न पद्धित िर्कास गनय एर्म् चररत्रर्ान 

र नैितकर्ान नागररक  तयार गराईने 

 शैिक्षक िक्रयाकिापमा ऄिभर्ार्क तथा समदुायको सहभािगता बढाईने 

 स्थानीय स्रोत,साधन र िर्ज्ञतािाइ ईपयोगमा ल्याईने 

 स्थानीय तहमा अर्श्यक जनशिि ईत्पादनमा सहयोग पयुायईने 
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 स्थानीय पाठ्यक्रमबाट समाज र रािष्िय अर्श्यकता परुा गराईने 

 स्थानीय ज्ञान र सीपिाइ िर्श्व ज्ञानसगँ ईपयिु समायोजन गरी कामको संसारसगँ सम्बिन्द्धत गराईने । 

राक्षरिय पाठ्यक्रम र स्थानीय पाठ्यक्रमबीच समानताः 

 रािष्िय ईद्देश्यबाट िनदिेशत 

 पाठ्यक्रम िर्कासका ढाचँा र तत्र् समान रहने 

 अर्श्यकतामा अधाररत 

 सरोकारर्ािाको संिग्नता 

 िर्द्याथीिाइ ज्ञान, सीप रऄिभर्िृत्त प्रदान गने 

 प्राकृितक र्ातार्रण र रािष्िय सम्पदाको संरक्षण र सदपुयोग गनय सहयोग गने 

 कामको संसारसगैँ जोड्द ैव्यिििाइ सहज जीर्नयापनका िािग सहयोग गने 

 सामािजक एकता सदुृढ गने । 

स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारुप,२०७१ मा स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बक्षन्ध भएका नीक्षतगत व्यिस्थाः 

 अधारभूत तहमा व्यर्स्था गररएको स्थानीय िर्षयऄन्द्तगयत पाठ्यक्रमिे मूि िर्षयका रुपमा तोकेका 

बाहेक स्थानीय िर्षयका रुपमा ऄगें्रजी िर्षय ऄध्ययन/ऄध्यापन गराआने छैन । 

 स्थानीय िर्षयर्स्त ुसमेटी स्थािनय िनकायको समन्द्र्यमा अर्श्यकता ऄनसुार नेपािी, ऄंगे्रजी र्ा 

मातभृाषामा स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पसु्तक तयार गनय सिकनेछ । िर्षयर्स्त ु छनौट गदाय  

प्रयोगात्मक तररकािे ऄध्यापन गनय सिकने र दीघयकािीन रुपमा सकारात्मक प्रर्ाह पाने प्रकृितका 

हुनपुने छ । 

 स्थानीय पाठ्यक्रम िर्द्याियगत, स्थािनय स्तरगत र्ा िजल्िागत रुपमा तयार गनय सिकनेछ । 

िजल्िाभर एईटै खािको िर्षय िमल्दो दिेखएमा िजल्िा स्तरमा र स्रोत केन्द्द्र स्तरमा 

(स्थािनयस्तरमा) मात्र िमल्ने भएमा स्थािनय स्तरीय पाठ्यक्रम िनमायण गनय सिकनेछ । िर्द्याियको 

माग बमोिजम फरक फरक भएमा िर्द्याियगत रुपमा िनमायण गरी प्रयोग गनय सिकनेछ । 

 स्थानीय पाठ्यक्रम िनमायणका सन्द्दभयमा सम्बिन्द्धत पाििका िजम्मेर्ार िनकायका रुपमा रहनेछ । 

स्थािनय तहका (स्रोत व्यिििे) िशक्षा शाखािे सो के्षत्र िभत्रका िर्द्याियका िािग स्थािनय पाठ्यक्रम 

तथा पाठ्यपसु्तक तयार गनय समन्द्र्य तथा संयोजन गरी प्रािर्िधक सहयोग ईपिब्ध गराईने छ । 

 िर्द्याथी संख्यािाइ ध्यानमा राख्द ै ऄिभभार्कको सल्िाह तथा परामशयका अधारमा मातभृाषामा 

स्थानीय िर्षयर्स्तकुो पठनपाठन गनय सिकने छ तर मातभृाषी िशक्षा िदने िर्द्याियका िािग मातभृाषा 

िर्षय र्ा माध्यम दरैु् हुन सक्नेछ । 

 पाठ्यक्रमिे तोकेऄनसुार िर्द्यािय (सामदुाियक, संस्थागत र ऄन्द्य)िे स्थानीय िर्षय ऄिनर्ायय रुपमा 

िाग ुगनुय पनेछ । सोको ऄनगुमन िजल्िा िशक्षा कायायिय र के्षत्रीय िशक्षा िनदशेनिायबाट हुनेछ । 

 स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक िर्कास र कायायन्द्र्यनका िािग िशक्षकको पेसागत दक्षता 

ऄिभर्िृद्ध गनय पाठ्यक्रम िर्कास केन्द्द्र तथा शैिक्षक जनशिि िर्कास केन्द्द्र हािको िशक्षा तथा मानर् 

स्रोत िर्कास केन्द्द्रमाफय त अर्श्यक व्यर्स्था गररने छ । यसका िािग िशक्षा तथा मानर् स्रोत केन्द्द्र 

सािर्क िशक्षा िर्भागिे सहयोग गनेछ। 
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  अधारभूत तह (कक्षा १-५) को सामािजक ऄध्ययन, िसजयनात्मक किा र शारीररक िशक्षा िर्षयमा 

व्यर्स्था भएको २० प्रितशत स्थानीय पाठ्यक्रमको ऄंश समायोिजत र्ा ऄिग्गै पिन हुन सक्ने छ । 

 स्थािनय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री तयार गनय सरकारी, गैरसरकारी तथा सामदुाियक सघं संस्था 

िगायतका िनकायसगँ साझेदारीमा कायय गनय ऄिभपे्रररत गररने छ । 

 िजल्िा पाठ्यक्रम समन्द्र्य सिमितिे अव्यकताऄनसुार प्रत्येक स्रोत केन्द्द्रमा स्रोत व्यििको 

संयोजकत्र्मा स्थानीय पाठ्यक्रम िर्कास तथा कायायन्द्र्यनका िािग सिमित गठन गनय सक्ने छ । 

 िर्द्याियिे स्थािनय पाठ्यक्रम िर्कास गदाय  स्रोत केन्द्द्रसगँ समन्द्र्य गरी कायय गने छ । 

 िर्द्यािय र्ा स्थािनय तह सािर्क स्रोत केन्द्द्रिे अर्श्यकता ऄनसुार केन्द्द्र र्ा ऄन्द्य िनकायबाट 

िर्शेषज्ञ सरे्ा ििन सक्ने छ । 

 स्थानीय पाठ्यक्रम िजल्िा पाठ्यक्रम समन्द्र्य सिमितबाट स्र्ीकृत गराइ िाग ुगनुयपने छ । 

 िजल्िा पाठ्यक्रम समन्द्र्य सिमित तथा के्षित्रय पाठ्यक्रम समन्द्र्य सिमितिे अर्श्यकता ऄनसुार 

पाठ्यक्रम िर्कास केन्द्द्रबाट प्रािर्िधक सेर्ा, सल्िाह र सझुार् ििन सक्ने छन् । 

 स्थानीय पाठ्यक्रममा रािष्िय पाठ्यक्रम प्रारुपको भार्ना प्रितकुि नहुने र धािमयक, सांस्कृितक, 

सामािजक, राजनीितक तथा रािष्िय ऄखण्डता, सामािजक सरुक्षा, कुटनैितक सम्बन्द्ध, 

ऄथयतन्द्त्रिगायतका रािष्ियतामा अचँ नअईने प्रकृितका िर्षयर्स्त ुसमारे्श गनुयपने छ । 

 स्थानीय पाठ्यक्रमका ऄंशिाइ माध्यिमक तहसम्म िर्स्तार गरी समयसापेक्ष तलु्याईदँ ै िैजाने नीित 

ऄर्िम्बन गररने छ । 

 िशक्षक प्रिशक्षकको व्यर्स्था िर्द्यािय/ िर्व्यस र्ा स्थानीय िनकायको हुनेछ । 

 िजल्िा पाठ्यक्रम समन्द्र्य सिमितिे स्र्ीकृत गरकेा स्थािनय पाठ्यक्रमको सूची तयार गरी प्रत्येक 

र्षयको ऄसार मसान्द्तिभत्र पाठ्यक्रम िर्कास केन्द्द्रमा पठाईनपुने छ । 

 िजल्िा पाठ्यक्रम समन्द्र्य सिमित तथा के्षत्रीय पाठ्यक्रम समन्द्र्य सिमितिे स्र्ीकृत गरकेा स्थानीय 

पाठ्यक्रममा कुनै िर्र्ाद िसजयना भएमा त्यसको ऄिन्द्तम िनणयय गने ऄिधकार पाठ्यक्रम िर्कास 

केन्द्द्रमा िनिहत रहने छ । 

ऄन्द्ततः मिुकु संिघय िोकतािन्द्त्रक गणतन्द्त्रात्मक मिुकुमा पररणत भइ ितनै तहको सरकार गठन समेत 

भआसकेको सन्द्दभयमा स्थानीय तहिे नेपािको संिर्धान र स्थािनय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ११ 

(ज) बमोिजमको ऄिधकारको प्रयोग गरी स्थािनय अर्श्यकतािाइ जगेनाय  र सम्बोधन गने िर्षयर्स्त ुसमेटी 

तत्काि स्थानीय पाठ्यक्रम िनमायण र कायायन्द्र्यन गनय जरुरी छ । 


