


 

परिचय 

 कपपलवस्त ु जिल्लाको दजिण भाितीय सिमावती िेत्रमा अवजस्ित यशोधिा गाउँपासलकाका भगवान गौतम बदु्धको दलु्हीको नामबाट नामाकिण गरिएको हो । नेपालको 
िंपवधानको धािा २९५ को उपधािा (३) बमोजिम गठित गाउँपासलका, नगिपासलका तिा पवशेष िंिजित वा स्वायत्त िेत्रको िंख्या तिा सिमाना सनधाािण आयोगले समसत 
२०७३।०९।२२ मा पेश गिेको प्रसतवेदन ि नेपाल ििकािको समसत २०७३।१०।२२ को सनणाय अनिुाि मानसनय िंजिय मासमला तिा स्िानीय पवकाि मजरत्रको 
िंयोिकत्वमा गठित िसमसतले समसत २०७३।११।२० मा पशे गिेको प्रसतवेदनको आधािमा नेपाल ििकािले समसत २०७३।११।२२ मा िापवक सतसतर्खी, गौिी, बिरतपिु, 

पििोपहया, बैदौली, िंगपिु, िोमसिह तिा सिहोर्खोि गा.पव.ि िमावेश गरि भएको हो । यि गाउँपासलकामा हाल ८ वटा विाहरु कायम गरिएको छ । यि गाउँपासलकाको पूवामा 
मायादेवी गाउँपासलका, उत्तिमा कपपलवस्त ुनगिपासलका, पजिममा महिािगंि नगिपासलका ि दजिणमा समत्र िाष्ट्र भाितको उत्ति प्रदेश िाज्य पदाछ ।  

   यो गाउँपासलका भौगोसलक पहिाबले २७ सिग्री ३१ समनेट ० िेकेरि देजर्ख २७ समनेट ३० िेकेरि उत्तिी अिांश ि ८२ सिग्री ५७ समनटे ० िेकेरि देजर्ख ८३ सिग्री ५ 
समनेट ० िेकेरि पूवी देशारतिमा अवजस्ित ६५.५६ बगा पकलो समटि िेत्रफल िहेको छ । यशोधिा गाउँपासलकाको ििधिुी िवेिण २०७६ अनिुाि कुल िनिंख्या ४४८५६ 
छ भने २३४०७ परुुष ि २१४४९ मपहला िहेको छन ्। 

Tflnsf M z}lIfs hgzlStsf] ljj/0f M 

वडा एव ल िंग 

आधारभतू 

तह (कक्षा 

१ देखी ८) 

एमफि  र 

ववद्यावाररधी 

(विएचवड) 

िढाई शरुु 

नगरेको 

(नाबा क) 

िवूव प्राथवमक 

(कक्षा १ 

भन्दाकम) 

प्रावववधक 

ए ए सी 

माध्यवमक तह 

(कक्षा ९ देखी 

१२) 

 खेिढ गनव 

नसके्न 

(वनरक्षर) 

साधारण 

 खेिढ 

(साक्षर) 

स्नातक तह स्नातकोत्तर कुल जम्मा 

१ 2276   704 823 2 389 311 1511 87 4 6107 

िुरुष 1344   345 370   250 80 729 71 4 3193 

मवह ा 932   359 453 2 139 231 782 16   2914 

२ 1850   761 125 1 400 843 1361 52 8 5401 

िुरुष 1063   391 64   290 235 681 41 8 2773 



मवह ा 787   370 61 1 110 608 680 11   2628 

३ 1800   387 739 3 503 482 255 66 15 4250 

अन्य 1   1               2 

िुरुष 1006   211 331 3 352 167 101 52 12 2235 

मवह ा 793   175 408   151 315 154 14 3 2013 

४ 2113   641 147   556 1290 137 122 6 5012 

अन्य 1   1     1 2   1   6 

िुरुष 1264   329 77   381 368 80 83 6 2588 

मवह ा 848   311 70   174 920 57 38   2418 

५ 1701 2 936 2489 113 354 210 40 47 58 5950 

अन्य 1                   1 

िुरुष 896 2 492 1157 83 237 94 18 28 40 3047 

मवह ा 804   444 1332 30 117 116 22 19 18 2902 

६ 2564 7 519 146   414 1478 322 8   5458 

अन्य             1 1     2 

िुरुष 1496 6 275 76   266 630 135 4   2888 

मवह ा 1068 1 244 70   148 847 186 4   2568 

७ 2140 4 749 274   555 1863 259 98 36 5978 



अन्य 2                   2 

िुरुष 1152 3 371 145   325 845 172 59 28 3100 

मवह ा 986 1 378 129   230 1018 87 39 8 2876 

८ 2840   729 352   551 1104 368 52 13 6009 

अन्य 4                   4 

िुरुष 1587   377 176   381 429 196 44 9 3199 

मवह ा 1249   352 176   170 675 172 8 4 2806 

कुल जम्मा 17284 13 5426 5095 119 3722 7581 4253 532 140 44165 

;|f]t M 3/w'/L ;j]{If0f, @)&^ 
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शकै्षिक जनशक्तिको वििरण 

आधारभूत तह (कक्षा १ देखी ८)
एमफिल र विद्यािाररधी (विएचडि)
िढाई शुरु नगरेको (नाबालक)
िूिव प्राथममक (कक्षा १ भन्दा कम)
प्राविधधक एलएलसी
माध्यममक तह (कक्षा ९ देखी १२)
लेखिढ गनव नसक्ने (ननरक्षर)
साधारण लेखिढ (साक्षर)
स्नातक तह
स्नातकोत्तर



 

 

 

 

 



&=# ufpFkflnsfdf /x]sf lzIf0f ;+:yfx¿sf] ljj/0f M  

-s_ z}lIfs k"jf{wf/ tyf ;]jf M 

ljsf;sf] k|d'v cfwf/lznf lzIff g} xf], lzIffsf] dfWodaf6 JolQmdf cGtlg{lx k|ltefx¿sf] 

ljsf; x'g uO{ ;dfhu| ;fdfh / /fi6«df g} ;sf/fTds kl/jt{g Nofpg ;lsG5 eGg] ;j{dfGo 

l;4fGt /lxcfPsf]  5. ;r]t, cg'zfl;t tyf pTkfbglzn hgzlQm lgdf{0f ug{sf nflu lzIff 

If]q g} ;jf]{kl/sfe"ldclgjfo{ /xG5  . ufpFkflnsfdf lzIff If]qdf w]/} k|of; ePtf klg ck]lIft 

pknlAw eg] k|fKt ug{ ;lsPsf]  5}g tyflkof]hgfa4 ¿kdf z}lIfs k"jf{wf/ Pj+ ;]jf lj:tf/ 

ug]{ k|of; x'b}F cfPsf] 5  . of]hgf lgdf{0fdf ul/aL lgjf/0f tyf rf}tkmL{ ljsf;sf nflu lzIff 

If]qnfO{ dfgj ;+zfwg ljsf;sf] Ps z;Qm dfWodsf] ¿kdf gLltut ¿kdf canDag ul/Psf] 

5 . 

lzIff If]qsf] kl/z"rsnfO{ To; If]qdf ;~rflnt ljleGg z}lIfs sfo{qmdaf6 lgwf{/0f ug{ 

;lsG5 . o;}cg'¿k o;ufpFkflnsfdf cf=j= @)&^÷)&& ;Dd ;~rfng e}/x]sf ljleGg txsf 

z}lIfs ;+:yfx¿sf] ljj/0f lgDg tflnsfdf lbOPsf 5g\ .  ufpFkflnsfdf k7gkf7gsf nflu 

cfwf/e"t tx ljBfno-sIf ! b]lv % ;Dd_df ;fd'bfoLs !* j6f / lghL % j6f 5g\ eg] 

cfwf/e"t tx -sIff ! b]lv * ;Dd_ ljBfnodf ;fd'bfoLs % j6f /x]sf 5g\ tyf dfWolds 

ljBfno -sIff ! b]lv !)_ df ;fd'bflos @ j6f / ;+:yfut j6f ! j6f /x]sf 5g . dfWolds 

ljBfno -sIff ! b]lv !@ ;Dd_df @ j6f ;fd'bflos dfq /x]sf 5g\ . o;sf ;fy ;fy} !# j6f 

wfld{s ljBfno -db/;f_x? ;+rflnt /x]sf 5g\ . h;sf] lj:t[t ljj/0f tn tflnsfdf pNn]v 

ul/Psf] 5 .  

tflnsf g+= #$ M ufpFkflnsfdf /x]sf] lzIf0f ;+:yfx?sf] ljj/0f 

 

;+rflnt sIff ;fd'bflos  wfld{s ;+:yfut hDdf 

cfwf/e"t tx -sIff ! b]lv %_ !* !# % #^ 

cfwf/e"t tx -sIff ^ b]lv *_ % ) ) % 

dfWolds tx -sIff ( b]lv !)_ @ ) ! # 

dfWolds tx -sIff !! b]lv !@_ @ ) ) @ 

afnljsf; s]Gb| $@ ) ) $@ 

 

 

&=$ z}lIfs If]qdf b]lvPsf ;d:ofx¿ M  



 ljBfno 5f8\g] k|j[lQ pRr x'g M ljBfyL{x¿ k|fylds tx k'/f gub}{ ljBfno 

5f8\g],ljleGg lsl;dsf 5fqj[lQ pknAw u/fOPsf] ePtf klg blnt, 

cflbjf;Lx¿sf] ljBfno 5f8\g] k|j[lQ pRr x'g' z}lIfs ljsf;sf] afwssf] 

?kdf b]lvPsf] 5 . 

 sIff bf]xf]¥ofpg] k|j[lQ a9LMk|fylds txsf] ljBfyL{x?sf]  tYofªsnfO{ cfwf/ dfg]/ 

x]bf{ sIff bf]xf]¥ofpg] k|j[lQ a9L x'g'n] z}lIfs u'0f:t/ ;'wf/sf] 

cfjZostfnfO{ OlËt u/]sf] 5 . 

 blnt, cflbjf;L hghftL egf{b/ Go"g x'g'M  ljkGg, blnt, cflbjf;L 

hghftLsf]egf{b/ Go"g x'g'ufpFkflnsfsf] z}lIfs ljsf;sf] r'gf}tLsf] ?kdf 

/x]sf] 5 . 

 blnt, cflbjf;L hghftL ljBfno 5f8\g] b/ M ufpFkflnsfsf]cf}ift ljBfno 

5f8\g]b/df j[l4 x'g'sf] d'Vo sf/0f cflbjf;L / blntx?sf] ljBfno 5f8\g] 

b/df j[l4 x'g' xf] 

 ljBfnox¿ cfly{s ?kn] sdhf]/ x'g' M g]kfn ;/sf/af6 k|fKt ;Lldt cg'bfg 

tyfljBfno Joj:yfkg ;ldltn];d]t cfjZos >f]t h'6fpg g;s]sf] 

sf/0fn] ax';+Vos ljBfnox¿sf] cfly{s l:ylt lgs} sdhf]/ b]lvG5 . b'a{n 

cfly{s cj:yfn] ubf{ z}lIfs ;fdu|L h'6fpg tyf cGo cltl/St 

lqmofsnfkx¿ ;~rfng ug{ afwf k'u]sf] b]lvG5 . 

 cleefjsx¿ rgfvf] gx'g' Mafnaflnsfx¿sf] z}lIfs k|ultaf/] 

cleefjsx¿sf]rf;f] sd x'g' tyf ljBfnoåf/f ;d]t afnaflnx¿sf] 

l:yltaf/] cleefjsnfO{ hfgs/L glbOg'n] klg z}lIfs u'0f:t/df 

gsf/fTds k|efj kf/]sf] b]lvG5 . 

 lzIfs b/aGbL sd x'g' Mb/aGbLcg';f/ lzIfssf] sdL x'g' tyf s]xL ;dosf 

nflus'g} lzIfssf] cg'kl:ylt x'Fbfx¿ sIffvfnL /xg] u/]sf] b]lvG5 . o;/L 

lzIfsx¿ tflnddf hfFbf, ;'Ts]/L labf jf ;+l~rt labfdf /xFbf ljBfnon] 

cNksflnt lzIfssf] Joj:yf ug{ ;Sg] k|fjwfg /x]sf] 5}g . Psflt/ g]kfn 

;/sf/af6 cfjZos b/aGbL pknAw gx'g' csf]{tkm{ :yfgLo 

lgsfoPj+Joj:yfkg ;ldltn] To;sf] cfjZos Joj:yf ug{ g;Sg' cflb 

sf/0fn] ubf{ cfjZos k|ltkmn k|fKt ug{ ;lsPsf] b]lvFb}g . 

 /fhgLlts/0f x'g' M ljleGg/fhgLlts kf6L{x¿n] lzIfsx¿sf] ;+u7gx¿ 

dfkm{tlzIfsx¿nfO{ cfˆgf] kf6L{sf] :jfy{ k"/f ug{ k|of]u ul//x]sf] b]lvPsf] 

5 . kf6L{x¿sf] bafjsf sf/0f ufpFkflnsfsf] sfof{non] To:tf 

lzIfsx¿dfly cg'zf;gsf] sf/jfxL ;d]t ug{ g;s]sf] kfOPsf] 5 . o; 

afx]s Joj:yfkg ;ldlt ;d]t lzIfsx¿nfO{ cfˆgf] bnut :jfy{ kl/k"lt{ 

ug]{ ;fwgsf ?kdf k|of]u ub}{ cfPsf] b]lvPsf] 5 . 

 lzIfsx¿df k|lta4tfsf] sdLMlzIfsx¿n] lzIf0f k]zfnfO{ cfTd;ft ug{ g;Sg'tyf 

ljBfyL{n] k|fKt ug]{ k|ltkmnsf] lhDd]jf/L lng g;Sg' klg z}lIfs k|ultsf] 

afwssf] ?kdf b]vf k/]sf] 5 . k|foM k7g–kf7g ;dodf gl;l4g' klg d'Vo 

;d:ofsf] ?kdf b]lvPsf] 5 . 

 cfw'lgs k|ljlwsf] k|of]u gx'g' M ;"rgftyf k|ljlwsf] If]qdf cfPsf 

cTofw'lgskl/jt{g / ;'ljwfaf6 ax';+Vos ljBfnox¿ al~rt x'g' klg 

z}lIfs ljsf;df afwf k'u]sf] b]lvG5 . k|foM w]/} ljBfyL{x¿/ lzIfsx? 

sDKo'6/ / OG6/g]6sf] k|of]usf] ;'lawfaf6 al~rt /x]sf] 5g\. 

  



१. िंजिप्त शैजिक झलक 

१.१ िामदुापयक पवद्यालयको पवविण    

 बालपवकाि केरर                              ४३  

 माध्यसमक पवद्यालय                             ४ 

 आधािभतू पवद्यालय (६-८)                       ५ 

 आधािभतू पवद्यालय (१-५)       १८ 

 प्रापवसधक धािका पवद्यालय                        २ 

 िामदुापयक सिकाइ केरर                         १ 

१.२ अनमुसत प्राप्त धासमाक पवद्यालय   

 आधािभतू तह िंचासलत मदििा                   १३ 

१.३ िंस्िागत पवद्यालयको पवविण          

 माध्यसमक पवद्यालय                             १ 

 आधािमूत तह (१-५)              ७ 

१.३ तहगत पवद्यािी पवविण  

 

पूवा प्रािसमक तह 

आधािभतू तह किा (१-

५) 

आधािभतू तह किा 
(६-८) 

माध्यसमक तह        
(९-१०) 

माध्यसमक तह   
(११-१२) 

छात्रा छात्र िम्मा छात्रा छात्र िम्मा छात्रा छात्र िम्मा छात्रा छात्र िम्मा छात्रा छात्र िम्मा 
५०९ ५८५ १०९४ २१९५ २०१० ४२०५ ७२८ ५९३ १३२१ २५८ २८७ ५४५ ६५ ४५ ११० 

                                           स्रोत : IEMIS 2076 

१.४ िामदुापयक पवद्यालयको जशिक दिवरदी पवविण  

 

पूवा प्रािसमक 
तह 

आधािभतू तह किा (१-

५) 

आधािभतू तह किा 
(६-८) 

माध्यसमक तह        
(९-१०) 

माध्यसमक तह   (११-

१२) 

बालपवकाि 
िहिकताा 

दिवरदी िाहत िम्मा दिवरदी िाहत िम्मा दिवरदी िाहत िम्मा दिवरदी िाहत िम्मा 

४३ ५८ २७ ८५ ७ ६ १३ ५ ५ १० ० ० ० 

१.५ प्रापवसधक धािका पवद्यालयमा िहेको जशिक अनदुान पवविण  

क्र ि पवविण िंख्या 
१ माध्यसमक तह प्रजशिक ९ ि १०  २ 



२ माध्यसमक तह िहायक प्रजशिक ९ ि १० २ 

१.६ गाउँपासलकाबाट व्यवस्िापन गरिएका स्वयम िेवक जशिक पवविण  

क्र ि आधािभतू तह (१-५) आधािभतू तह (१-८) माध्यसमक तह (९-१०) 

१ ४० ३ ३ 

 

१.७ जशिक पवद्यािी अनपुात  
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आधािभतू तह (११-१२) ०:११० 

 

२. यशोधिा गाउँपासलकाको ििधिुी िवेिण २०७६ अनिुाि िाििताको अवस्िा  
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तासलकामा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

विा नं िाििताको जस्िसत प्रसतितमा 
परुुष मपहला औषत 
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३. किागत पवद्यािी पवविण :  

क्र ि किा िामदुापयक तिा धासमाक पवद्यालयको पवद्यािी िंख्या 
छात्रा छात्र िम्मा 
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९ ८ २०७ २०९ ४१६ 

१० ९ १६३ १९२ ३५५ 

११ १० १२७ १२४ २५१ 

१२ ११ ९३ १०४ १९७ 

१३ १२ २४ २८ ५२ 

िम्मा ३९९४ ३८२६ ७८२० 

 

४. पवद्यालयगत जशिक दिवरदी तलगत पवद्यािी पवविण ि जशिक पवद्यािी अनपुात  

४.१ आधािभतू तह (१ देजर्ख ५ िम्म) 

 

क्र ि पवद्यालयको नाम 

प्रािसमक 
तहको 
जशिक 
दिवरदी 

िाहत िमेत 

आधािभतू तह 
किा १ देजर्ख 
५ को पवद्यािी 

िंख्या 

जशिक 
पवद्यािी 
अनपुात 

१ श्री असनरुद्ध पजललक माध्यसमक पवद्यालय बैदौली   ७ २७६ १:४० 
२ श्री बािदेुव िनता माध्यसमक पवद्यालय िंगपिु   ६ २०६ १:३५ 

३ श्री कृष्णधासमाक माध्यसमक पवद्यालय बिरतपिु   ७ २९६ १:४२ 

४ श्री नेपाल िापष्ट्रय माध्यसमक पवद्यालय सतसतर्खाा   ५ ३४० १:६८ 

५ श्री िापष्ट्रय आधािभतू पवद्यालय सिहोर्खोि   ५ २७८ १:५६ 

६ श्री शाजरत आधािभतू पवद्यालय पििोपहया   ४  २०९ १:५२ 

७ श्री िग्गननाि आधािभतू पवद्यालय कोपवा   ७  २२० १:३२ 

८ श्री िािवेरर आधािभतू पवद्यालय भिेहि   ६   ९४ १:१५ 

९ श्री िापष्ट्रय िनिागसृत आधािभतू पवद्यालय 
िमवापिु 

  ५   १०४ १:२१ 

१० श्री सिद्धािा आधािभतू पवद्यालय इटवा   ५ २४४ १:४९ 

११ श्री प्रािसमक पवद्यालय पसुनाहवा   ४ २०१ १:५० 

१२ श्री सितािाम आधािभतू पवद्यालय बढुापाि   ३ १०२ १:३४ 

१३ श्री ििनुाि आधािभतू पवद्यालय ििवापिु   २ १०४ १:५२ 

१४ श्री िनता आधािभतू पवद्यालय मसुिला   २ १५० १:७५ 

१५ श्री पकिान आधािभतू पवद्यालय लोहिौली  २ १४६ १:७३ 



१६ श्री दारुल सिपद्धपकया आधािभतू पवद्यालय 
मटेरिया 

  २ १२३ १:६२ 

१७ श्री िनिेवा आधािभतू पवद्यालय अम्लोनहा  १ १३३ १:१३३ 

१८ श्री ज्योसत आधािभतू पवद्यालय बािर्खोि  २ १११ १:५६ 

१९ श्री लोकताजरत्रक आधािभतू पवद्यालय भिेहि  १ ११३ १:११३ 

२० श्री ििस्वती आधािभतू पवद्यालय र्खोरिया  २ १८६ १:९३ 

२१ श्री बच्चालाल आधािभतू पवद्यालय मयाादपिु ० १२९  दिवरदी 
नभएको 

२२ श्री पशपुसत जशिा मजरदि आ पव ििुौली ० २८६ दिवरदी 
नभएको 

२३ श्री गौतम बदु्ध आधािभतू पवद्यालय िलु्तनवापिु ० १६८ दिवरदी 
नभएको 

२४ श्री गौसिया समि वाहूल ओलूम आ पव िंगपिु ० २०७ दिवरदी 
नभएको 

२५ श्री अिपवया अपहले िनु्नत जचजत्िया आ पव 
िलु्तवापिु 

० ३८ दिवरदी 
नभएको 

२६ श्री पहिा पपंगल आधािभतू पवद्यालय भावपिु ० १५६ दिवरदी 
नभएको 

२७ श्री िनपप्रय आधािभतू पवद्यालय सतसतर्खी ० ७० दिवरदी 
नभएको 

उपिोक्त तासलक पवश्लषेण गदाा २७ वटा आधािभतू पवद्यालय ( किा १ देजर्ख ५) िंचासलत 
पवद्यालय मध्ये ७ वटा पवद्यालयमा कुनै पसन दिवरदी तिा िाहत निहेको ।  

४.२ आधािभतू तह किा (६ देजर्ख ८) िम्म  

क्र ि पवद्यालयको नाम 

प्रािसमक 
तहको 
जशिक 
दिवरदी 

िाहत िमेत 

आधािभतू तह 
किा ६ देजर्ख 
८ को पवद्यािी 

िंख्या 

जशिक 
पवद्यािी 
अनपुात 

१ श्री असनरुद्ध पजललक माध्यसमक पवद्यालय बैदौली ४ २८६ १:७१ 
२ श्री बािदेुव िनता माध्यसमक पवद्यालय िंगपिु ४ २९१ १:७३ 
३ श्री कृष्णधासमाक माध्यसमक पवद्यालय बिरतपिु २ १२३ १:६२ 

४ श्री नेपाल िापष्ट्रय माध्यसमक पवद्यालय सतसतर्खाा ० २०० दिवरदी 
नभएको 

५ श्री िापष्ट्रय आधािभतू पवद्यालय सिहोर्खोि १ १०० १:१०० 

६ श्री शाजरत आधािभतू पवद्यालय पििोपहया ० २३ दिवरदी 
नभएको 



७ श्री िग्गननाि आधािभतू पवद्यालय कोपवा ० १६४ दिवरदी 
नभएको 

८ श्री िािवेरर आधािभतू पवद्यालय भिेहि ० ६६ दिवरदी 
नभएको 

९ श्री पशपुसत जशिा मजरदि आ पव ििुौली ० ५९ दिवरदी 
नभएको 

 

मािी उल्लेजर्खत तासलकाबाट पवश्लषेण गदाा यि गाउँपासलका अरतिगत ९ वटा िमदुापयक 
पवद्यालयहरुमा आधािभतू तह (किा ६ देजर्ख ८ िम्म) िंचालन हदुाँ ४ वटा पवद्यालयहरुमा 
पवद्यािी िंख्याको आधािमा हेदाा रयून जशिक दिवरदी िहेको देजर्खरछ भने ५ वटा पवद्यालयमा 
कुनै पसन प्रकािका दिवरदी नभएको अवस्िा छ । यि अवस्िामा गणुस्तिीय जशिाको अभाव 
भएको महििु भएको छ ।  

४.३ माध्यसमक तह: 

क्र 
ि 

पवद्यालयको नाम 

प्रािसमक 
तहको 
जशिक 
दिवरदी 

िाहत िमेत 

माजध्मक तह 
किा ९ देजर्ख 

१२ को 
पवद्यािी िंख्या 

जशिक 
पवद्यािी 
अनपुात 

कैपफयत 

१ श्री असनरुद्ध पजललक माध्यसमक पवद्यालय 
बैदौली 

५ ५०० १:१०० किा 
११ ि 
१२ 
िमेत 

२ श्री बािदेुव िनता माध्यसमक पवद्यालय 
िंगपिु 

३ १८६ १:६२ किा 
११ ि 
१२ 
िमेत 

३ श्री कृष्णधासमाक माध्यसमक पवद्यालय 
बिरतपिु 

२ ४० १:२० किा ९ 
ि १० 
का 
पवद्यािी 
िंख्या 

४ श्री नेपाल िापष्ट्रय माध्यसमक पवद्यालय 
सतसतर्खाा 

० ६९ दिवरदी 
नभएको 

किा ९ 
ि १० 
का 
पवद्यािी 
िंख्या 

 



         मािी उल्लेजर्खत तासलकाको पवश्लषेण गदाा यि गाउँपासलका अरतिगत ४ वटा िमदुापयक 
पवद्यालयहरुमा माध्यसमक तह (किा ९ ि १०) िम्म िंचालन िहेको छ भने २ पवद्यालयहरुमा 
माध्यसमक तह (किा ११ ि १२) िम्म िंचालन िहेको छ । त्यि पवद्यालयहरु मध्ये श्री असनरुद्ध 
पजललक माध्यसमक पवद्यालयमा ४ वटा माध्यसमक तह(किा ९ ि १०) दिवरदी िहेको ि १ वटा 
प्रापवसधक धाि तफा  प्रजशिक िहेको छ त्यिै गिी श्री बािदेुव िनता माध्यसमक पवद्यालय िंगपिुमा 
माध्यसमक तह (किा ९ ि १०) ३ वटा िाहत िहेको छ भने श्री कृष्ण धासमाक पवद्यालय बिरतपिुमा 
माध्यसमक तह (किा ९ ि १०) २ वटा केजररय अनदुान कोटा िहको छ तिा श्री नेपाल िापष्ट्रय 
माध्यसमक पवद्यालय सतसतर्खाामा कुनै पसन दिवरदी वा िाहत निहेको गाउँपासलकाबाट २ वटा 
माध्यसमक तहका अनदुान कोटाबाट पवद्यालय िंचालन हदुैँ आएको छ । यििी हेदाा पवद्यािी ि 
जशिकको अनपुात हदाा जशिकको िंख्या दैसनय िहेको छ ।  



५.  पवद्यालयको जशिक दिवरदी पवविण : यि यशोधिा गाउँपासलका िेत्र सभत्र िंचालनमा िहेका िमदुापयक पवद्यालयहरुको तहगत ि प्रकािगत दिवरदी पवविण, 

२०७७  

क्र ि पवद्यालयको नाम विा 
नं 

िंचासलत 
किा 

प्रा जश दिवरदी सन मा जश दिवरदी मा जश दिवरदी प्रापवसधक धाि तफा  गाउँपासलका अनदुान कोटा 
दिवरदी िाहत िम्मा 

दिवरदी 
दिवरदी िाहत िम्मा 

दिवरदी 
दिवरदी िाहत िम्मा 

दिवरदी 
प्रजशिक िहायक 

प्रजशिक 

प्रा 
पव 

सन मा 
पव 

मा पव 

१ श्री नेपाल िापष्ट्रय मा पव सतसतर्खाा १ १० ४ १ ५ ० ० ० ० ० ० ० ० ३ १ २ 

२ श्री ििनुाि आ पव ििवापिु १ ३ १ १ २ ० ० ० ० ० ० ० ० १ ० ० 

३ श्री िनपप्रय आ पव सतसतर्खी १ ३ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० २ ० ० 

४ श्री िावेरर आ पव पजिम भिेहि २ ८ ५ १ ६ ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ ० 
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१२ श्री पशपुसत जशिा मजरदि आ पव 
ििुौली 
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२१  श्री बच्चा लाल आ पव मयाादपिु ७ ३ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ३ ० ० 

२२ श्री गौतम बदु्ध आ पव िलु्तनवापिु ७ ३ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० २ ० ० 

२३ श्री अिपवया अपहले िनु्नत जचजत्िया 
प्रा पव िलु्तनवापिु 

७ ३ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ ० ० 



२४ श्री िापष्ट्रय आ पव सिहोर्खोि ८ ८ ४ १ ५ ० १ १ ० ० ० ० ० १ ० ० 

२५ श्री ििस्वती  आ पव र्खोरिया ८ ५ २ ० २ ० ० ० ० ० ० ० ० १ ० ० 

२६ श्री दरुल उलूम सिपद्धपकया आ पव 
मटेरिया 

८ ५ १ १ २ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
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मासि उल्लेजर्खत तासलकलाइ हेदाा यि गाउँपासलका अरतिगत िम्मा २७ वटा िमदुापयक पवद्यालयहरु िंचालनमा िहेको िि मध्ये २ वटा िमदुापयक पवद्यालयहरुमा माध्यसमक 
तह (किा ९ ि १०) िंचालन िहेको ि िो पवद्यालयहरुमा आधािभतू तह (६ देजर्ख ८) ि माध्यसमक तह (९ ि १०) किा िंचालनका लासग िम्बजरधत तहमा कुनै पसन 
दिवरदी वा िाहत निहेको गाउँपासलकाबाट प्राप्त अनदुानको भिमा िंचालन िहेको त्यिै गिी २ वटा िमदुापयक पवद्यालयहरु माध्यसमक तह (९ देजर्ख १२) िम्म किा िंचालनमा 
िहेको ि िो पवद्यालयहरुमा िम्बजरधत तहका कुनै पसन दिवरदी वा िाहत कोटा नहिेकोले किा िंचालन एवं शैजिक गणुस्ति कायम गना एक दमै कठिनाइ भएको देजर्खरछ 
। िमग्रमा हेदाा गाउँपासलका सभत्र िंचालनमा िहेका िमदुापयक पवद्यालयहरुको पवद्यािी िंख्या एवं जशिकको दिवरदी हेदाा जशिक तिा पवद्यािी अनपुात रयून देजर्खरछ ।  



८. आसिाक बषा ०७७।०७८ मा गाउँपासलकाबाट जशिा, यूवा तिा रे्खलकुदमा सनधाारित गिेको नीसत तिा 
कायाक्रम : 

l;=g+= sfo{s|d / cfof]hgfsf] gfd  sfo{Gjog x'g] :yfg ljlgof]lht ah]6 ;|f]t 

rfn' tkm{ 14230000.00   

1 
lzIfs b/jGbL sd ePsf ;fd'bflos 

ljBfnox?sf nflu k|f=lj= tx, lg=df=lj= tx 

Pj df=lj=txdf lzIf0f ;xof]]u cg'bfg 

ozf]w/f uf=kf= 

5800000.00 

  

2 afnljsf ;=s=, ljBfno sd{rf/L Pj 

ljBfno ;xof]uLnfO k|f]T;fxg 
ozf]w/f uf=kf= 

1200000.00 
  

3 
lzIfs b/jGbL sd ePsf ;fd'bflos 

ljBfnox?sf nflu lzIf0f ;xof]]udf 

sfo{/t lzIfssf nflu kf]iffs 

ozf]w/f uf=kf= 

100000.00 

  

4 ljBfyL{ egf{ cleofg  ozf]w/f uf=kf= 50000.00   

5 aflif{s k/Liff ;+rfng tyf Joj:yfkg ozf]w/f uf=kf= 100000.00   

6 ;Iff/ sfo{qmd ;+rfng, Joj:yfkg Pj 

3f]if0ff 
ozf]w/f uf=kf= 

4000000.00 
  

8 ufpFkflnsf cg'bfgdf sfo{/t lzIfsx?sf] 

Ifdtf ljsf; tflnd 
ozf]w/f uf=kf= 

250000.00 
  

9 afnljsf; ;xhstf{x?sf] Ifdtf ljsf; 

tflnd 
ozf]w/f uf=kf= 

150000.00 
  

10 
ul/a, h]x]Gbf/, blnt Pj k/LIffdf pTs[i6 

gDa/nfO plQ{0f ePsf ljBfyL{sf] nflu  

5fqj[lQ sfo{qmd 

ozf]w/f uf=kf= 

450000.00 

  

11 
;fd'bflos ljBfnodf cWoog/t ul/a 

h]x]Gbf/ Pj blnt 5fqfx?sf] nflu ;fOsn 

ljt/0f 

ozf]w/f uf=kf= 

450000.00 

  

12 b'/ lzIff, cgnfOg lzIff Pj cgf}krfl/s 

lzIff Joj:yfkg Pj ;+rfng 
ozf]w/f uf=kf= 

150000.00 

  

13 ljifout ;ldlt u7g, ;+rfng Pj 

Joj:yfkg 
ozf]w/f uf=kf= 

20000.00 
  

14 
ljBfnosf k|=c=, ;=s=, ljBfno sd{rf/L 

a}7s Pj+ cGo z}lIfs ;/f]sf/jfnfsf] a7}s 

vfhf vr{ 

ozf]w/f uf=kf= 

100000.00 

  

15 z}lIfs e|d0f sfo{qmd ozf]w/f uf=kf= 

300000.00 
  



16 z}lIfs ;:yfx?df cg'udg ;'k/j]If0f ozf]w/f uf=kf= 

100000.00 
  

17 ufpFkflnsf :t/Lo cltl/St z}lIfs 

ls|ofsnfk 
ozf]w/f uf=kf= 

300000.00 
  

18 ljBfnox?df ICT Joj:yfkg ozf]w/f uf=kf= 

300000.00 
  

19 z}lIfs Calendar lgdf{0f ozf]w/f uf=kf= 

50000.00 
  

20 clt ljKkg afnaflnsfnfO{  z}lIfs ;fdu|L 

ljt/0f 
ozf]w/f uf=kf= 

250000.00 
  

21 ;fd'bflos ljBfnosf k|=c= x?nfO{ emf]nf, 

8o/L Pj snd 
ozf]w/f uf=kf= 

60000.00 
  

25 lzIff zfvf Joj:yfkg  ozf]w/f uf=kf= 50000.00   

k'lhut vr{ 770000.00   

26 ;fd'bflos ljBfnox?df kmlg{r/ Joj:yfkg ozf]w/f uf=kf= 

500000.00 
  

28 df=lj= ljBfnox?df /fli6\o sn/sf] 

/+u/f]ug 
ozf]w/f uf=kf= 

270000.00 
  

lzIffdf s'n ljlgof]lht /sd 15000000.00   

 

८.१: यूवा तिा रे्खलकुद तफा  : 

o"jf v]ns"b tkm{ 

l;=g+= sfo{s|d / cfof]hgfsf] gfd  sfo{Gjog x'g] :yfg ljlgof]lht ah]6 ;|f]t 

1 ufpFkflnsf :t/Lo v]ns'b sfo{qmd ozf]w/f uf=kf= 600000.00   

2 v]ns'b ;dfu|L ljt/0f sfo{qmd ozf]w/f uf=kf= 200000.00   

hDdf 800000.00  
 

 

 

 

 

 



९. बिेट तिा कायाक्रम कायाारवयन प्रकृया :  

९.१: प्रािजम्भक बाल पवकाि िहिकतााहरुको पारिश्रसमक तिा पवद्यालय कमाचािी व्यवस्िापन अनदुान : 

९.१.१ :  प्रािजम्भक बाल पवकाि/ पूवा प्रािसमक किाका िहिकतााहरुको पािश्रसमक : 

     यशोधिा गाउँपासलका अरतगत पवद्यालय तिा िमदुायमा िंचालनमा िहेका प्रािजम्भक बाल पवकाि 
केररका िहिकतााको पारिश्रसमक प्रसत मपहना रु ६०००। का दिले चािपवा र्खचािपहत १३ मपहनाको हनु 
आउने िकम पवद्यालयको र्खातामा अनदुान सनकािा गरिएको छ । िािै प्रसत मपहना गाउँपासलकाको तफा बाट 
रु १५००। प्रोत्िाहन िकम १२ मपहनाको हनु आउन ेिकम िमेत पवद्यालयको र्खातामा सनकािा गरिएको 
छ । िम्बजरधत पवद्यालय तिा बालपवकाि केररले शैजिक तथयांक IEMIS भदाा प्रािजम्भक बाल पवकािको 
तथयांक असनवाया रुपमा भनुा पनेछ ।  

९.१.२ :  पवद्यालय कमाचािी व्यवस्िापन अनदुान : 

   आधािभतू तिा माध्यसमक तह िंचालन भएका पवद्यालयहरुमा पवद्यालय िहयोगी कमाचािी ि पवद्यालय 
िहायक कमाचािी व्यवस्िापनका लासग देहाय अनिुािको िकम पारिश्रसमकको रुपमा अनदुान सनकािा 
गरिएको छ । पवद्यालयले कमाचािीहरुको लासग देहाय बमोजिम भकु्तानी ठदन ुपनेछ । पवद्यालयले पवद्यालय 
कमाचािीको सनयकु्ती कायापवधी बनाइ गाउँपासलकाका जशिा यवुा तिा रे्खलकुद शार्खाबाट अनमुोदन गिाइ 
िाख्न ेि िोही आधािमा र्खाली भएमा पदपतुी गनुा पनेछ । 

आधािभतू पवद्यालय तफा  : 

क) किा १ देजर्ख २ िम्म चलेका पवद्यालयलाइ १ िना पवद्यालय िहयोगीका लासग बापषाक एकमषु्ठ रु 
२६०००। पारिश्रसमक अनदुान ठदने । 

र्ख) किा १ देजर्ख ३ िम्म चलेका पवद्यालयलाइ १ िना पवद्यालय िहयोगीका लासग मासिक रु ४०००। 
का दिले १३ मपहना बिाबि पारिश्रसमक अनदुान ठदने ।  

ग) किा १ देजर्ख ५ िम्म चलेका पवद्यालयलाइ १ िना पवद्यालय िहयोगीका लासग मासिक रु ४५००। 
का दिले १३ मपहना बिाबि पारिश्रसमक अनदुान ठदने ।  

ि) किा १ देजर्ख ८ िम्म चलेका पवद्यालयलाइ १ िना पवद्यालय िहयोगीका लासग मासिक रु ७५००। 
का दिले १३ मपहना बिाबि पारिश्रसमक अनदुान ठदने ।  

माध्यसमक पवद्यालय  तफा  :  

क) किा १ देजर्ख १० तिा १ देजर्ख १२ िम्म चलेका माध्यसमक पवद्यालयमा १ िना पवद्यालय िहयोसगका 
लासग मासिक रु ७५००। का दिले १३ मपहना बिाबिको पारिश्रसमक अनदुान ठदन े।  



र्ख) किा १  देजर्ख १० तिा किा १ देजर्ख १२ िम्म िंचालनमा िहेका माध्यसमक पवद्यालयमा १ िना 
पवद्यालय िहायकका लासग मासिक रु ११५००। का दिले १३ बिाबि पारिश्रसमक अनदुान ठदने ।  

९.१.३ बाल पवकाि केररका िहिकताा, पवद्यालय िहयोगी एव पवद्यालय कमाचािीहरुलाइ प्रोत्िाहन ि पोशाक 
भत्ता अनदुानको व्यवस्िा : यशोधिा गाउँपासलकाले बाल पवकाि िहिकताा, पवद्यालय िहयोगी एव पवद्यालय 
कमाचािीहरुलाइ मासिक रु १५००। का दिले १२ मपहना बिाबि प्रोत्िाहन अनदुान ठदने गछा भने 
पवद्यालयका अरय जशिकले पाए ििह रु १००००। पोशाक र्खचा बषामा एक चोटी उपललध गिाउदै 
आएको छ ।  

९.२ प्रसत पवद्यािी लागत आधािमा जशिण सिकाइ िामग्री  

९.२.१  प्रसत पवद्यािी लागत आधािमा जशिण सिकाइ िामग्री : यि जशषाकमा सनम्नानिुािका उप 
पक्रयाकलापहरुमा सनकािा गरिएको छ ।  

क) प्रािजम्भक बाल पवकाि/पूवा प्रािसमक किाका लासग अनदुान प्रसत पवद्यािी बापषाक रु ५०० ठदने । 

र्ख) सिकाइका लासग सनिरति पवद्यािी मूल्यांकन आवश्यक िामग्री िधुािात्मक जशिण अनदुान ि किा १ 
मा नयाँ भनाा भएका पवद्यािीको पोटाफोसलयो िमेत व्यवस्िापनका लासग प्रसत पवद्यािी बापषाक रु १०० का 
दिले ठदने । 

ग) जशिण सिकाइ िामग्री तिा  Book Corner व्यवस्िापनका लासग प्रसत पवद्यािी लागत अनदुान किा १ 
देजर्ख ५ का पवद्यािीका लासग प्रसत पवद्यािी बापषाक रु १५०। का दिले अनदुान ठदने ।  

ि) जशिण सिकाइ िामग्री व्यवस्िापनका लासग प्रसत पवद्यािी लागत अनदुान किा ६ देजर्ख ८ िम्मका 
पवद्यािीका लासग प्रसत पवद्यािी रु २००। का दिले अनदुान ठदने ।  

ङ) जशिण सिकाइ िामग्री व्यवस्िापनका लासग प्रसत पवद्यािी लागत अनदुान किा ९ ि १० का पवद्यािीका 
लासग प्रसत पवद्यािी रु २०० का दिले अनदुान ठदने ।  

च) जशिण सिकाइ िामग्री तिा (Lab assistant, equipments and material, OJT, operation cost) 
व्यवस्िापनका लासग प्रसत पवद्यािी लागत अनदुान किा ९ देजर्ख १२ िम्मका पवद्यािीका लासग प्रसत पवद्यािी 
बापषाक रु १५ हिाि का दिले उपललध गिाउने ।  

छ) जशिण सिकाइ िामग्री व्यवस्िापनका लासग प्रसत पवद्यािी लागत अनदुान किा ११ ि १२ का 
पवद्यािीका लासग प्रसत पवद्यािी बापषाक रु २५० का दिले अनदुान उपललध गिाउने । 

९.२.१.क)   पवद्यालय तिा बालपवकाि केररलाई तह अनिुाि सनधाािण गरिएको प्रसत पवद्यािी लागत िकमले 
गणुन गिी आएको अंक बिाबिको िकम पवद्यालयलाइ एकमषु्ठ अनदुान IEMIS मा पवद्यालयले प्रपवष्ट गिेको 



तथयांकको पवद्यािी िंख्याको आधािमा सनकािा गरिएको छ । उक्त िकम पवद्यालयले पव.व्य.ि. को सनणाय 
बमोजिम पवद्यालय िधुाि योिना कायाारवयन, शैजिक िामग्री व्यवस्िापन, छन ्। प्रािजम्भक बाल जशिाका 
लासग शैजिक िामग्री, बालमैत्री किा व्यवस्िापन गनाका लासग प्रसत पवद्यािी लागतका आधािमा प्रत्येक 
प्रािजम्भक बाल जशिा किालाइ एकमषु्ठ प्राप्त अनदुान िकमबाट पवद्यालय/बाल पवकाि केररले प्रािजम्भक 
बाल जशिाका लासग मात्र र्खचा गने गिी बाल जशिा िहिकतााको िाय िझुाव सलई प्रािजम्भक बाल जशिाको 
िापष्ट्रय रयनुतम मापदण्िमा उल्लेजर्खत भएका सिकाइ िामग्रीहरु िस्तै: ललक, पतुली, निम रे्खलौना, रिंग, 

पिल, आठद गने वा स्िानीय िामग्रीबाट सनमााण गना िपकने छ । यो अनदुान शैजिक तथयांक २०७६ 
भिेका प्रािजम्भक बाल किाहरुलाई मात्र उपललध गिाइएको ि बाल पवकाि केररले यस्ता िामग्री प्रत्येक 
वषा िप्दै िाने गनुा पदाछ ।  

९.२.१.र्ख) सनिरति पवद्यािी मूल्यांकनका लासग प्रसत पवद्यािी लागत अनदुान : 

      किा १ मा भनाा भएका पवद्यािी िंख्यालाइ आधाि मानी प्रसत पवद्यािी रु १०० का दिले 
पवद्यालयलाइ िकम उपललध गिाइएको छ । पवद्यालयले िो िकमबाट किा १ मा भनाा भएका प्रत्येक 
पवद्यािीको प्रोटोफोसलयो तयाि गने, किा २ देजर्ख ७ िम्मका अरय पवद्यािीको हकमा यि अजिदेजर्ख नै 
प्रोटोफोसलयो तयाि गना िकम प्राप्त भइ िकेकोले तयाि भएको प्रोटोफोसलयोलाइ नै अध्यावसधक गिी सनिरति 
उपयोग गने, किा १ देजर्ख ७ का पवद्यािीको व्यजक्तगत सिकाइ योिना सनमााण ि कायाारवयन गने । 
तोपकएका सिकाइ उपलजलध ि पवद्यािीको व्यजक्तगत सिकाइ योिना अनिुाि सिकाइ िसुनजिता गना सिकाइ 
लेर्खािोर्खा ि उपचािात्मक जशिण गने । पवद्यािीको फाइलमा आवश्यकता अनिुाि पवद्यािीको सििानात्मक 
काया, परियोिना काया व्यवहाि परिवतान किा िहभागीता हाजििी िस्ता पवसभन्न असभलेर्ख िमेत िार्खी 
सतनीहरुका आधािमा मलु्यांकन गने परिपाटी बिाउन ुपने ि उक्त फाइल मासिल्लो किामा िमेत उपयोग 
गने । सनिरति पवद्यािी मलु्यांकन असभलेर्ख फािम पाठ्यक्रम पवकाि केररको वेविाइटमा उपललध छ ।  

९.२.१.ग) जशिण सिकाइ िामग्री तिा Lab assistant, Equipments and Practical Material व्यवस्िापनका 
लासग प्रसत पवद्यािी लागत अनदुान किा ९-१२ : 

     प्रापवसधक पवद्यालयमा अध्ययनित पवद्यािी िंख्या यपकन गिी जशिण सिकाइ िामग्री, ल्याब असिषे्टण्टको 
लासग पारिश्रसमक, उपकिण तिा प्रयोगात्मकका िामग्रीहरु व्यवस्िापन तिा व्यवहारिक अभ्यािका लासग 
प्रसत पवद्यािी रु १५०००। का दिले हनु आउने िकम एकमषु्ट अनदुानको रुपमा पवद्यालयलाइ अनदुान 
ठदइएको छ ।  

९.२.१.ग) १) पवद्यालयले प्रािसमकताका आधािमा सनम्नानिुाि गने :  

  क) प्रािसमक तह ततृीय शे्रणीका जशिक ििहको १ िना ल्याब असिषे्टण्टको लासग पारिश्रसमकको व्यवस्िा 
गने । 



  र्ख) प्रापवसधक धाि अरतिगत अध्ययनित पवद्यािीले तोपकएको किामा व्यवहारिक अभ्याि गने व्यवहारिक 
अभ्याि कायाारवयन सनदेजशका २०७३ प्रापवसधक तिा व्यविापयक माध्यसमक जशिामा गरिएको दबैु ढाँचा 
अिाात किा १० पसछ ३ मपहना किा ११ पसछ ३ मपहना किा १२ पसछ ६ मपहनाको व्यवहारिक 
अभ्याि वा किा १२ पसछ १२ मपहनाको व्यवहारिक अभ्याि गने । यिको व्यवस्िापन तपजशल अनिुाि 
गने । 

 तपजशल : 

 १) पवद्यािी सनवााह र्खचा : प्रसत मपहना १ हिािका दिले हनु आउने िकम पवद्यािीलाइ पवद्यालयले उपललध 
गिाउने । 

२) आरतरिक अनगुमन िहजिकिण:  िम्बजरधत पवद्यालयका प्रजशिकहरुबाट गने व्यवस्िा समलाउने । 
िहजिकिण बढीमा ३ मपहना लासग १ पटक ६ मपहनाका लासग ३ पटक गने । अनगुमनमा र्खपटन े
प्रजशिकलाइ माध्यसमक जशिक ततृीय शे्रणीले पाउने सनयमानिुाि दैसनक भ्रमण भत्ता उपललध गिाउने ।  

३) वाह्य अनगुमन मूल्यांकन: वाह्य अनगुमन गदाा व्यवाहरिक अभ्यािका लासग सनधाारित ढाँचा अनिुाि 
वषामा एक पटक गने । यिका लासग अनगुमन मूल्यांकन सनदेजशकामा उल्लेर्ख भएको आधाि सलई जिल्ला 
सभतै्रका िोष्टि प्रजशिकलाइ पिीिा बोिाले तोक्ने छ । जिल्ला सभत्र प्रजशिक नपाएमा नजिकको जिल्लाबाट 
पिाइनछे । अनगुमनमा र्खपटने प्रजशिकलाइ माध्यसमक जशिक ततृीय शे्रणीले पाउने सनयमानिुािको दैसनक 
भ्रमण भत्ता पवद्यालयले प्राप्त िकमबाट उपललध गिाउन ुपनेछ ।  

४) बचत िकमबाट ल्याबमा प्रयोग हनुे दैसनक िामग्री एवम ्जशिण सिकाइ िामग्री व्यवस्िापन गने ।  

९.२.१.ि) िावािसनक पवद्यालयका पवद्यािीहरुका लासग सन:शलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान :  

९.२.१.ि) १:  किा १-१० का पवद्यािीहरुका लासग सन:शलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान  

  क) पवद्यालयले आवश्यक नयाँ पाठ्यपसु्तकको किागत ि पवषयगत यपकन पवविण स्िानीय तहमा 
ियममा नै उपललध गिाउन पनेछ ।  

 र्ख) प्राप्त अनदुान िकमबाट शैजिक ित्रको शरुुमै पाठ्यपसु्तक र्खरिद गिी पवद्यािी भनाािँगै पाठ्यपसु्तक 
उपललध गिाउने ।  

 ग) पवद्यालयले पवद्यािीहरुका लासग हिेक किामा एजच्छक पवषय िमेत िेटमा नै नयाँ पाठ्यपसु्तक र्खरिद 
गिी पवतिण गने ।  



९.२.१.ि) २: किा ११-१२ मा अध्ययनित पवद्यािीहरुको लासग पसु्तकालयमा आधारित हनुे गिी 
पाठ्यपसु्तक उपललध गिाउन पवद्यालयलाइ अनदुान : 

क) स्िानीय तहले िामदुापयक माध्यसमक पवद्यालयमा किा ११-१२ मा अध्ययनित पवद्यािीलाइ 
पसु्तकालयबाट नै पाठ्यपसु्तक लैिाने ल्याउने गिी व्यवस्िापन गना प्रसत पवद्यालय बापषाक रु ५००००। 
का दिले पवद्यालयलाय एकमषु्ट अनदुान उपललध गिाइएको छ ।  

र्ख) पवद्यालयले प्राप्त अनदुान िकमबाट पाठ्यपसु्तक र्खरिद गिी पसु्तकालयमा िाजर्खने ि किा ११-१२ 
अध्ययनित पवद्यािीका लासग पसु्तकालय कािाको व्यवस्िा गिी पवद्यालयहरुले पसु्तकालयबाट अवसध तोकेको 
पाठ्यपसु्तक लैिाने व्यवस्िा समलाउने ि असनवाया रुपमा पफताा गने व्यवस्िा िमेत समलाउने ।  

ग) यो िकमबाट पाठ्यपसु्तक तिा स्वीकृत पाठ्यक्रममा भएको वा पाठ्यक्रम पवकाि केररले िम्बजरधत 
किाका लासग भनेि स्वीकृत गिी िावािसनक गिेको िरदभा िूची भरदा बापहिका पसु्तक तिा पत्रपसत्रकाहरु 
र्खरिद गना पाइने छैन । पवद्यालयले िमयमा पाठ्यपसु्तक र्खरिद नगिेमा पिुाना पाठ्यपसु्तक प्रयोग गिेमा 
प्रचसलत काननु बमोजिम कािवाही हनुेछ ।  

९.२.१.ङ) िावािसनक पवद्यालयमा अध्ययनित पवद्यािीहरुका लासग छात्रवजृत्त (आवािीय तिा गैि आवािीय):  

      यि पक्रयाकलापमा सनम्नानिुािको उप-पक्रयाकलापहरुको बिेट िमावेश गरिएको छ । कायाक्रमको 
लासग स्वीकृत बिेटको बाँिफाँि गिी पवद्यालयहरुमा अनदुान उपललध गिाइएको छ । 

९.२.१.ङ) १: आवािीय छात्रवृजत्त  

     आवािमा विी अध्ययन गने पवद्यािीहरुका लासग प्रसत पवद्यािी ४ हिाि प्रसत मपहनाका दिले १० 
मपहनाको रु ४००००। बिाबिको िकम अनदुान स्वरुप उपललध गिाउने ।  

९.२.१.ङ) २: गैि आवािीय छात्रवजृत्त : 

    IEMIS मा प्रपवष्ट तथयांकलाइ िम्बजरधत पवद्यालयबाट किागत पवद्यािीहरुको यिािा तथयांकिँग ित्यापन 
गिी िोको आधािमा पवद्यालयहरुलाइ तपजशल अनिुाि छात्रवृजत्त िकम अनदुान ठदइएको छ ।  

 तपजशल :  

  क) छात्रा छात्रवृजत्त किा १-८ (गैि आवािीय) प्रसत पवद्यािी बापषाक ४००। का दिले ।  

  र्ख) दसलत छात्रवृजत्त किा १-८ (गैि आवािीय) प्रसत पवद्यािी बापषाक ४००। का दिले  

९.२.१.ङ) ३: अपांग छात्रवृजत्त किा १-१२  



  क) आवािीय अपांग छात्रवृजत्त प्रसत मपहना प्रसत पवद्यािी रु ४०००। (१० मपहनाको रु ४००००।) 

  र्ख) िहयोगी िहायता िेवा छात्रवृजत्त (गैि आवािीय)- ििबाट आउँदा िादा ि पवद्यालयमा िहँदा सनिरति  
    अरुको िहयोग ि िाधन आवश्यक पने अपांग भएका पवद्यािीका लासग प्रसत मपहना प्रसत पवद्यािी रु  
    ५००। दिले (१० मपहनाका रु ५०००।) 

 ग) यातायात िेवा छात्रवृजत्त ििबाट आउँदा िादा यातायातका िाधन वा अरय उपकिण प्रयोग गनुापने  
    अपांगता भएका बालबासलकालाइ प्रसत पवद्यािी प्रसत मपहना ३००। का दिले (१० मपहनाको रु 
    ३०००।) 

 ि) शैजिक िामग्री छात्रवजृत्त ििबाट पवद्यालय िम्म आउने िाने िक्ने अवस्िाको अपांगता भएको  
    पवद्यािीलाइ प्रसत पवद्यािी प्रसत मपहना रु १००। दिले (१० मपहनाको रु १०००।) 

९.२.१.च) पवद्यालय िंचालन तिा व्यवस्िापन अनदुान :  

      यि पक्रयाकलापमा पवद्यालय िंचालनको अवस्िा यपकन गिी तपजशलका कायाक्रमका लासग 
     स्वीकृत बिेटको बाँिफाँि गिी पवद्यालयहरुमा अनदुान उपललध गिाइएको छ । 

क्र ि कायाक्रम दि 

१ िंचालन तिा व्यवस्िापन अनदुान किा १-५ प्रसत पवद्यालय बापषाक रु १५ 
हिाि 

२ िंचालन तिा व्यवस्िापन किा १-८ प्रसत पवद्यालय बापषाक रु २० 
हिाि 

३ िंचालन तिा व्यवस्िापन किा १-१० प्रसत पवद्यालय बापषाक रु २५ 
हिाि 

४ िंचालन तिा व्यवस्िापन किा १-१२ प्रसत पवद्यालय बापषाक रु ३० 
हिाि 

५ आधािभतू तह िंचासलत पवद्यालयहरुलाइ पवद्यालय िधुाि 
योिना िमदुाय तिा पव.व्य.ि. हरुको िमता पवकािका 
लासग अरतिपक्रया असभभावक जशिा िंचालन असतरिक्त 
पक्रयाकलाप िंचालन िस्ता बलेुपटन प्रकाशन लगायतका 
पक्रयाकलाप िंचालनका लासग एकमषु्ट अनदुान 

प्रसत पवद्यालय बापषाक रु १५ 
हिाि 



६ आधािभतू तह िंचासलत पवद्यालयहरुलाइ िामाजिक 
पिीिण तिा आसिाक लेर्खा पिीिण पवद्यािी रिपोटा कािा 
पवद्यालय तथयांक व्यवस्िापन बलेुपटन प्रकाशन लगायतका 
पक्रयाकलाप िंचालनका लासग एकमषु्ठ अनदुान 

प्रसत पवद्यालय बापषाक रु १० 
हिाि 

७ माध्यसमक तह िंचासलत पवद्यालयहरुलाइ पवद्यालय िधुाि 
योिना िमदुाय तिा पव व्य ि हरुको िमता पवकािका 
लासग अरतिपक्रया असभभावक जशिा िंचालन असतरिक्त 
पक्रयाकलाप िंचालन आठदका लासग एकमषु्ठ अनदुान 

प्रसत पवद्यालय बापषाक रु २० 
हिाि 

८ माध्यसमक पवद्यालय तह िंचासलत पवद्यालयहरुलाइ 
िामाजिक पिीिण तिा आसिाक लेर्खा पिीिण पवद्यािी 
रिपोटा कािा पवद्यालय तथयांक व्यवस्िापन बलेुपटन प्रकाशन 
लगायतका पक्रयाकलाप िंचालनका लासग एकमषु्ठ अनदुान 

प्रसत पवद्यालय बापषाक रु १५ 
हिाि 

९ माध्यसमक पवद्यालयमा इरटिनेट ििान तिा िंचालन र्खचा प्रसत पवद्यालय बापषाक रु १२ 
हिाि 

१० स्रोत किा व्यवस्िापन अनदुान प्रसत किा १ लार्ख ६० हिाि 

११ प्रापवसधक पवषय अध्यापन हनुे पवद्यालयलाइ ल्याब िामग्री 
िहयोग अनदुान 

प्रसत किा २ लार्ख 

९.२.१.च) १: पवद्यालय िंचालन तिा व्यवस्िापन अनदुान :  

       यि उपपक्रयाकलापको पवसनयोजित बिेटबाट पवद्यालयका लासग आवश्यक मिलरद, पवद्यालय तहको 
Excel Based को Electronic Based IEMIS को तयाि ि प्रयोग िम्बजरध िबै कायाहरु गने गिाउने । 
पवद्यालयमा पिाइन े एकमषु्ठ िंचालन मिलरदबाट गरिने कायाहरुको काया योिना पवद्यालय व्यवस्िापन 
िसमसतबाट स्वीकृत गिाइ कायाारवयन ि र्खचा गने व्यवस्िा समलाउने ।  

९.२.१.च) २: आधािभतू तह तिा माध्यसमक तह पवद्यालयहरुलाइ पवद्यालय िधुाि योिना िमदुाय तिा 
पवद्यालय व्यवस्िापन िसमसतहरुको िमता पवकािका लासग अरतपका या असभभावक जशिा िंचालन असतरिक्त 
पक्रयाकलाप िंचालन आठदका लासग एकमषु्ठ अनदुान: पवद्यालय िधुाि योिना सनमााण िहयोगी पजुस्तका 
२०७४ बमोजिम पवद्यालय िधुाि योिना SIP सनमााण तिा अद्यावसधक गिेका पवद्यालयहरुलाइ मात्र उपललध 
गिाउने । पवद्यालयले यि पक्रयकलाप अरतिगत प्राप्त िकमबाट ििोकािवालाहरुको िहभासगतामा पवद्यालय 
िधुाि योिनाका आधािमा तयाि गरिएको बापषाक कायाारवयन योिना अनिुािको प्रगसत चौमासिक रुपमा 



िसमिा गने । पव व्य ि/जश अ ि/असभभावक/जशिक/पवद्यािीहरुको िमता असभवृपद्ध गना िमता पवकािका 
लासग पक्रयाकलाप तिा पवद्यािीहरुको प्रसतभा पवकािका लासग असतरिक्त पक्रयाकलाप िंचालन गने ।   

९.२.१.च) ३ : आधािभतू तह तिा माध्यसमक तह िंचासलत पवद्यालयहरुलाइ िामाजिक पिीिण तिा आसिाक 
लेर्खा पिीिण, पवद्यािी रिपोटा कािा, पवद्यालय तथयाकं व्यवस्िापन, बलेुपटन प्रकाशन लगायतका पक्रयाकलाप 
िंचालनका लासग एकमषु्ठ अनदुान : िामाजिक पिीिण सनदेजशका (पपहलो िंशोधन २०७१ िपहत) २०६५ 
अनिुाि िामाजिक पिीिण गने तिा तोपकए बमोजिमको आ-आफ्नो पवद्यालयको Excel Based को Electronic 

Based IEMIS तयाि गिी पवद्यािीको रिपोटा कािा ि अरय कायाहरु गिी पवद्यालयका मखु्य मखु्य िूचक िपकन े
हनु ुपदाछ । कुन िामग्री कुन किामा कुन सिकाइ उपललधी हासिल गने प्रयोग हनुे हो िम्बजरधत पवषय 
जशिकबाट प्रमाजणत गिाउन ुपदाछ ।  

९.३ : प्रािजम्भक पढाइ िीप पवकािका लासग रयनुतम प्याकेि कायारवयन : 

      पढाइ िीप प्रवाधन कायाक्रम लाग ुभएका जिल्ला तिा स्िानीय तहले किा १ देजर्ख ३ िम्म िंचालनमा 
िहेका पवद्यालयहरुका िंख्या यपकन गरि प्रसत किा ३ हिािका दिले िम्मा रु ९ हिाि िकम उपललध 
गिाउने । उक्त िकमबाट पवद्यालयले किा कोिा पढाइ िीप प्रवाधनका लासग रयनुतम प्याकेि अरतिगतका 
पक्रयाकलापहरु िसुनजित गना र्खचा गने । रयनुतम प्याकेि अरतिगत किागत रुपमा एक िेट सिकाइ 
िामग्री प्रसत पवद्यािी एक िेट अभ्याि पजुस्तका उपललध गिाउने । कायाक्रम िम्बरधमा असभभावकहरुलाइ 
असभमजुर्खकिण गने ि पवद्यािीहरुको सनिरति मूल्यांकन गने । यी पक्रयाकलापका लासग यि शीषाकमा िकम 
नपगु भएको अवस्िामा प्रसत पवद्यािी लागतको आधािमा प्राप्त हनुे बिेटबाट िकम उपललध गिाउन ुपनेछ 
।      

९.४ गजणत पवज्ञान ि अंग्रिेी पवषयका लासग पक्रयाकलापमा आधारित िामग्री (Kits) अनदुान  

    पवगतमा यि प्रकृसतको अनदुान नपाएका आधािभतू तह किा ६ देजर्ख ८ का लासग पवद्यालयहरु यपकन 
गिी प्राप्त बिेटको परिसधसभत्र िपह प्रसत पवद्यालय रु ५० हिािका दिले पवद्यालयलाइ अनदुान उपललध 
गिाइने छ । पवद्यालयले पाठ्यक्रम पवकाि केररबाट पवकाि एवम ्स्वीकृत भएका गजणत पवज्ञान तिा 
अंग्रिेी पवषयका िामग्रीहरु व्यवस्िा गिी पवद्यािीको जशिण सिकाइ पक्रयाकलापमा िहिीकिण गने व्यवस्िा 
समलाउने ।  

१०. िामदुापयक पवद्यालयका छात्राहरुलाइ िेनेटिी प्यािको व्यवस्िा : 

    यशोधिा गाउँपासलका सभत्र किा ६ देजर्ख मासि अध्यापन हनुे िबै िामदुापयक पवद्यालयमा िेनेटिी 
प्यािहरु पिाइएको छ ।  

१०.१ िेनेटिी प्यािको व्यवस्िापन िदपुयोग ि प्रयोग िम्बरधमा पवद्यालयको काम कताव्य ि असधकाि : 



       िेनेटिी प्यािको व्यवस्िापन िदपुयोग ि प्रयोगका िम्बरधमा पवद्यालयको काम कताव्य ि असधकाि 
देहाय अनिुाि हनुे छ । 

क) पवद्यालयलाइ गाउँपासलकाले उपललध गिाएको िेनटेिी प्यािको असभलेर्ख पवद्यालयको जिरिी र्खातामा 
िाख्न ुपने । 

र्ख) िेनेटिी प्यािको प्रयोग गने छात्राहरुको नाम नामेिी किा िलेुको स्पष्ट पवविण िपहतको असभलेर्ख 
िाख्न े।  

ग) िेनेटिी प्याि पवतिण गनाका लासग पवद्यालयमा कायाित मपहला जशिक, मपहला जशिक नभएमा 
बालपवकाि किाको िहयोगी बालपवकाि किाको िहयोगी पसन नभएमा स्वास्थय अध्यापन गने जशिकलाइ 
तोक्ने ।  

ि) िम्पका  जशिकले एक िना छात्रालाइ एउटा मासिक चक्रका लासग बढीमा १६ वटा िम्म िेनेटिी 
प्याि उपललध गिाउन ुपने छ ।  

ङ) िेनेटिी प्यािको असभलेर्ख तिा पवद्यािीले बजुझसलएको भिपाइ िाख्न ेदापयत्व िम्पका  जशिकको हनुेछ  

च) छात्राहरुलाइ पवतिण गरिएको िेनेटिी प्याि दरुुपयोग हनु नठदने दापयत्व प्रधानाध्यापकको हनुछे ।  

छ) िम्पका  जशिकले छात्राहरुलाइ िेनेटिी प्याि उपललध गिाउन ुअजि प्रयोग गने तरिकाको िम्बरधमा 
आधािभतू िानकािी गिाउन ुपने छ ।  

१०.२ पवद्यालय स्तिीय िेनेटिी प्याि पवतिण तिा व्यवस्िापन िसमसतको गिन तिा काम कताव्य ि 
असधकाि : 

    िामदुापयक पवद्यालयमा स्तिीय िेनेटिी प्याि प्राप्ती ििुजित भण्िािण पवतिण िदपुयोग तिा पकशोिी 
स्वास्थय ि प्रिनन स्वास्थय िम्बजरध िचेतनाका लासग देहाय बमोजिम एक पवद्यालय स्तिीय िेनेटिी प्याि 
पवतिण तिा व्यवस्िापन िसमसत िहने छ ।  

  क) प्रधानाध्यापक                                               िंयोिक 

 र्ख) स्वास्थय िनिंख्या तिा वाताविण वा िामाजिक जशिा पवषयका जशिक    िदस्य 

 ग) मपहला जशिक                                                 िदस्य 

 ि) प्रधानाध्यापकले तोकेका पकशोिी छात्रा प्रसतसनसध दइु िना               िदस्य 

 ङ) पवद्यालय िहेको िेत्रका स्वास्थय स्वयमिेपवका                      िदस्य 



 च) पवद्यालयका िम्पका  जशिक                                     िदस्य िजचव 

१०.३ पवद्यालय िेनेटिी प्याि पवतिण तिा व्यवस्िापन िसमसतको काम कताव्य ि असधकाि : 

    पवद्यालय िेनेटिी प्याि तिा व्यवस्िापन िसमसतको काम कताव्य ि असधकाि देहाय बमोजिम हनुेछ : 

 क) पवद्यालयमा िेनेटिी प्याि आवश्यक पने छात्रा िंख्याको आधािमा आवश्यक पने िेनेटिी प्याि 
गाउँपालकामा माग गने ।  

र्ख) पवद्यालयमा प्राप्त िेनेटिी प्यािको असभलेर्ख िार्खी छात्राहरुलाइ आवश्यकता अनिुाि पवतिण गने ।  

ग) वाताविणको प्रसतकूल अिि नपने गिी िेनेटिी प्याि पवििानको व्यवस्िा समलाउने ।  

ि) िेनेटिी प्यािको िदपुयोग पवििान ि मपहनावािी व्यवस्िापन िम्बरधमा जशिक छात्रा तिा अरय 
ििोकािवालालाइ िचेतना िम्बजरध कायाक्रम िंचालन गने गिाउने ।  

ङ) अरय आवश्यक काया गने ।  

११। आ.व. ०७६।०७७ मा गिेका पवद्यालय जशिा िम्बजरध केही अभ्यािहरु : 

  ११.१) पवद्यालयमा शैजिक गणुस्ति िदु्दढीकिण तिा कायािम्पादनमा आधारित प्रोत्िाहन : 

      पवद्यालयको शैजिक गणुस्ति िदु्दढीकिण गिी गणुस्तिीय जशिा प्रवधान गनाका लासग १ वटा जशिण 
सिकाइमा ICT को प्रयोग, एक वटा पसु्तकालय, एक वटा शैजिक गणुस्ति िधुािमा आधारित प्रोत्िाहन 
अनदुान िकम उपललध गिाइएको सियो । यी शैजिक कायाक्रमहरुले किाकोिाको सिकाइ वाताविण तयाि 
गनुाका िािै जशिण सिकाइमा नवीनतम ्प्रपवसधको प्रयोगलाइ टेवा समलेको छ ।  

क्र ि शैजिक कायाक्रमको पवविण शैजिक कायाक्रम पाउने पवद्यालयको नाम बिेट 

१ जशिण सिकाइमा िूचना 
प्रपवसधको प्रयोग (कम्प्यटुि, 
इरटिनेट, कनेजक्टसभपट 
इक्यूपमेरटि तिा िामग्री 
र्खरिदका लासग अनदुान) 

श्री पशपुसत जशिा मजरदि आधािभतू 
पवद्यालय, ििुौली  

६ लार्ख ५० 
हिाि 

२ माध्यसमक पवद्यालयमा 
पसु्तकालय स्िापना तिा 
व्यवस्िापन (पफजक्िङ पकताब 
र्खरिद तिा इ पसु्तकालय िमेत)  

श्री नेपाल िापष्ट्रय माध्यसमक पवद्यालय, 
सतसतर्खाा 

६ लार्ख ५० 
हिाि 



३ जशिण सिकाइमा आधारित 
प्रोत्िाहन अनदुान 

श्री असनरुद्ध पजललक माध्यसमक पवद्यालय, 

बैदौली 
२ लार्ख 

११.२) जशिक दिवरदी कम भएका वा नभएका पवद्यालयहरुमा जशिक कोटा व्यवस्िापन :  

            पवद्यालयमा पवद्यािी जशिकको अनपुातको आधािमा जशिक व्यवस्िापन गनुा िबै भरदा चनुौती यि 
गाउँपासलकामा देजर्खएको छ । आधािभतू तह १-५ किा िंचासलत ५ पवद्यालयमा शरुय दिवरदी िहेको छ 
। आधािभतू तह किा ६-८ िंचासलत ५ वटा ि माध्यसमक तह ९-१० िंचासलत १ ि माध्यसमक तह 
११-१२ िंचासलत २ पवद्यालयमा शरुय दिवरदी िहेको छ । यि अवस्िालाइ मध्यनिि गदै यशोधिा 
गाउँपासलकाले आ.ब २०७५।०७६ देजर्ख नै माध्यसमक तहमा ३ िना, सनम्न माध्यसमक तहमा ३ िना ि 
प्रािसमक तहमा ४० िना गिी िम्मा ४६ िना जशिक कोटा पवद्यालयहरुमा पवतिण गिेको छ ।  

११.३) प्रधानाध्यापकहरुको बैिक : िामदुापयक तिा धासमाक पवद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको बैिक प्रत्येक 
मपहनाको ७ गते िंचालन गदै गरिएको छ । बैिकले पवद्यालयमा देजर्खएका िमस्याहरु िमाधान, कायाक्रम 
कायाारवयनमा एकरुपता, िमिामपयक पवषयमा छलफल, िूचना तिा सनदेशनहरुको प्रवाह गदै शैजिक 
गणुस्ति कायम गनामा िहयोगी भएको छ ।  

११.४) एपककृत शैजिक व्यवस्िापन िूचना प्रणालीको अद्यावसधक :  पवद्यालय स्तिमा िहेका शैजिक 
िूचनाहरुलाइ एपककृत गिी व्यवस्िापन तिा योिना सनमााण गना जशिा तिा मानव स्रोत पवकाि केररले 
एकीकृत शैजिक व्यवस्िापन िूचना प्रणाली (IEMIS) को पवकाि गिेको छ । पवद्यालयमा ठदइने अनदुान 
यही तथयांकको आधािमा प्रदान गरिने हुदँा यिको िदु्धता तिा अद्यावसधक महत्वपूणा हरुछ । यशोधिा 
गाउँपासलका अरतिगत िंचासलत िम्पूणा िामदुापयक, धासमाक तिा िंस्िागत पवद्यालयहरुको तथयांक आ.ब 
०७७।०७८ मा अद्यावसधक तिा ित्यापन गरिएको छ । यिले गदाा गाउँपासलका स्तिमा सनमााण हनु े
योिना कायाक्रम सनमााणमा िहयोग पगेुको छ ।  

१२.५) किा ८ को पिीिा िंचालन तिा व्यवस्िापन : किा ८ को पिीिा व्यवस्िापन तिा िंचालन 
स्िानीय ििकािको असधकाि िेत्रसभत्र िहेको छ । यो पिीिाको पव्वसिनीयता बैधता ि गोपसनयता कायम 
गना स्िानीय ििकािलाइ चनुौती िमेत िपपएको छ । िािै ग्रसेिंग प्रणालीबाट नसतिा तयाि तिा प्रकाशन 
गना िोचे िस्तो िहि पसन छैन । यिको व्यवस्िापन तिा िंचालन जशिा तिा मानव स्रोत पवकाि केररले 
सनमााण गिेको एकीकृत शैजिक व्यवस्िापन िूचना प्रणाली (IEMIS) माफा त अनलाइन गरिएको हो ।   

१३) गाउँ जशिा िसमसतका पदासधकािीहरुको पवविण :  

क्र ि नाम िि पद कििी िम्पका  नं 



१ श्री सगििेश कुमाि पाण्िेय अध्यि गाउँपासलका अध्यि पदेन ९८५७०५३६९९ 

२ श्री अलदलु िसिद मिुलमान िदस्य कायापासलका िदस्य पदेन ९८२६४७७४१५ 

३ श्री तेि बहादिु सिंह िदस्य प्रमरु्ख प्रशािपकय असधकृत पदेन ९८५७०५१८४३ 

४ श्री श्याम नािायण उपाध्याय िदस्य कायापासलका िदस्य जशिा िेत्र हने  पदेन ९८४७०६१८५२ 

५ श्री पवररावसत यादव िदस्य अध्यिले मनोसनत गिेको विा मपहला िदस्य ९८१५४२७९४५ 

६ श्री िमेश कुमाि पाण्िेय िदस्य अध्यिले मनोसनत गिेको उच्चतम 
पवद्यालयको जशिक 

९८५७०५०५३० 

७ श्री देवेररमजण सत्रपािी िदस्य अध्यिले मनोसनत गिेको िंस्िागत 
पवद्यालयका जशिक 

९८४७०४०१२७ 

८ श्री भवनाि पाण्िेय िदस्य जशिा िसमसतले मनोसनत गिेको िमदुापयक 
पवद्यालय तफा का पव व्य ि अध्यि 

९८१५४३८७६७ 

९ श्री ििेुशानरद समश्र िदस्य जशिा िसमसतले मनोसनत गिेको िंस्िागत 
पवद्यालय तफा का पव व्य ि अध्यि 

९८०४४६३९५५ 

१० श्री मोइद र्खा ँ िदस्य  जशिा िसमसतले मनोसनत गिेको अल्पिंख्यक 
मध्ये िामििेवी 

९८१६४६९१६३ 

११ श्री प्रमोद धोबी  िदस्य जशिा िसमसतले मनोसनत गिेको दसलत मध्ये 
जशिा प्रमेी  

९८११४३२७३० 

१२ जशिक महािंिको प्रसतसनसध  िदस्य जशिक महािंिले मनोसनत गरि पिाएको 
गाउँपासलकका जशिक मध्ये एक िना 

 

१३ असनल कुमाि ओझा िदस्य 
िजचव 

जशिा यवुा तिा रे्खलकुद शार्खा ९८५७०५४८४३ 

 

      

१४) िामदुापयक पवद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको नाम ि फोन नं पवविण  :  

क्र ि पवद्यालयको नाम िेगाना िंचासलत किा प्र अ को नाम िम्पका  नं 



१ श्री असनरुद्ध पजललक 
माध्यसमक पवद्यालय 
बैदौली 

यशोधिा ५ १२ िमेश कुमाि पाण्िेय ९८५७०५०५३० 

२ श्री बािदेुव िनता 
माध्यसमक पवद्यालय िंगपिु 

यशोधिा ६ १२ बहृस्पसत पाण्िेय ९८४७०४०६३० 

३ श्री कृष्णधासमाक 
माध्यसमक पवद्यालय 
बिरतपिु 

यशोधिा ३ १० सत्रपती कुमी ९८०७४४०२८० 

४ श्री नेपाल िापष्ट्रय 
माध्यसमक पवद्यालय 
सतसतर्खाा 

यशोधिा १ १० िामपकशोि िपवदाि ९८६९४०५३१५ 

५ श्री िापष्ट्रय आधािभतू 
पवद्यालय सिहोर्खोि यशोधिा ८ ८ जशव प्रिाद कुमी ९८०५४८९३१५ 

६ श्री शाजरत आधािभतू 
पवद्यालय पििोपहया यशोधिा ४ ७ गनुिे्वसिी कुमी ९८४८४८०६५८ 

७ श्री िग्गननाि आधािभतू 
पवद्यालय कोपवा यशोधिा ७ ९ सतलक िाम लोहाि ९८०७४५८५३२ 

८ श्री िािवेरर आधािभतू 
पवद्यालय भिेहि यशोधिा २ ८ जशतला समश्र ९८४७२८५७७६ 

९ श्री िापष्ट्रय िनिागसृत 
आधािभतू पवद्यालय 
िमवापिु 

यशोधिा ६ ६ िामऔताि यादव ९८४७२०४२५२ 

१० श्री सिद्धािा आधािभतू 
पवद्यालय इटवा यशोधिा ७ ५ इररजित पािक ९८१४४२७८९६ 

११ श्री प्रािसमक पवद्यालय 
पसुनाहवा यशोधिा ६ ७ िामनयन कोहि ९८०७५७०५३७ 

१२ श्री सितािाम आधािभतू 
पवद्यालय बढुापाि यशोधिा ५ ५ भगवती पािवान ९८०७४३४५६३ 

१३ श्री ििनुाि आधािभतू 
पवद्यालय ििवापिु यशोधिा १ ३ िामानरद यादव ९८४७५३६५४४ 

१४ श्री िनता आधािभतू 
पवद्यालय मसुिला यशोधिा ५ ५ फौजिया र्खातनु ९८४७२७७१५९ 

१५ श्री पकिान आधािभतू 
पवद्यालय लोहिौली यशोधिा ३ ५ िािवेरर पाण्िेय ९८४७०८३२२३ 

१६ श्री दारुल सिपद्धपकया 
आधािभतू पवद्यालय 
मटेरिया 

यशोधिा ८ ५ िाममंगल पािी ९८०७५४९९२५ 



१७ श्री िनिेवा आधािभतू 
पवद्यालय अम्लोनहा यशोधिा ४ ६ शेषिाम यादव ९८११४१६५३६ 

१८ श्री ज्योसत आधािभतू 
पवद्यालय बािर्खोि यशोधिा ८ ३ बरदना पाण्िेय ९८४७०३००९८ 

१९ श्री लोकताजरत्रक 
आधािभतू पवद्यालय 
भिेहि 

यशोधिा २ ५ भित पाण्िेय ९८४७०६२९९३ 

२० श्री ििस्वती आधािभतू 
पवद्यालय र्खोरिया यशोधिा ८ ५ िामबिृ यादव ९८०७५१८९७६ 

२१ श्री बच्चालाल आधािभतू 
पवद्यालय मयाादपिु यशोधिा ७ ४ िािेश श्रीवास्तव ९८११४६४८२५ 

२२ श्री पशपुसत जशिा मजरदि 
आ पव ििुौली यशोधिा ५ ८ तौले्वसि यादव ९८६७५२५१९७ 

२३ श्री गौतम बदु्ध आधािभतू 
पवद्यालय िलु्तनवापिु यशोधिा ७ ३ मोहन यादव ९८२४४६७४६८ 

२४ श्री गौसिया समि वाहूल 
ओलूम आ पव िंगपिु यशोधिा ६ ४ िपहम मिुलमान ९८१६४६९१६३ 

२५ श्री अिपवया अपहले िनु्नत 
जचजत्िया आ पव 
िलु्तवापिु 

यशोधिा ७ ३ अलदलु िहमान 
मिुलमान 

९८०६९१७५७४ 

२६ श्री पहिा पपंगल आधािभतू 
पवद्यालय भावपिु यशोधिा २ ५ िजशधि गोव्वसमी ९८२१५९८३०६ 

२७ श्री िनपप्रय आधािभतू 
पवद्यालय सतसतर्खी यशोधिा १ ३ जशवप्रिाद कुमी ९८०७५५३२५२ 

१५) धासमाक पवद्यालयहरुको पवविण :  

क्र ि पवद्यालयको नाम िेगाना िंचासलत किा प्र अ को नाम िम्पका  नं 

१ मदििा अबवुकि अल 
सिपद्धकी 

यशोधिा १ ४ पवरदे्वसिी अपहि ९८१६४९६५२४ 

२ मदििा दारुत्त तासलम यशोधिा १ ५ हसबबिु िहमान ९८१४४६८७५३ 

३ मदििा नरुुल इस्लाम यशोधिा २ ३ िेनू गपु्ता ९८१६४७०५४५ 

४  मदििा नरुुल उलूम 
अपहले िनु्नत  

यशोधिा २ ५ िबेुि अहमद ९८१४४४८९३२ 



५ दारुल उलूम अहले िनु्नत 
हेदायतलु इस्लाम 

यशोधिा २ ५ जिबरिल र्खान ९८१२४१०९२५ 

६ मदििा नरुुल तौपहद यशोधिा ३ ५   

७ मदििा अनवारुल उलूम यशोधिा ४ ५   

८ मदििा नरुुल उलूम यशोधिा ४   २ िरिफुल हिन ९८१६४०१३३४ 

९ मदििा फैिाने ििा गौिूल 
उलूम 

यशोधिा ५ ५  ९८०४४१०७७९ 

१० मदििा िौिनूल अतफाल यशोधिा ६ ५   

११ मदििा अपहले िनु्नत 
मिहरुल उलूम 

यशोधिा ७ ५  ९८ 

१६। िंस्िागत पवद्यालयहरुको नाम ि फोन नं. : 

१ ज्ञान ज्योसत इंगसलंश 
बोिींग स्कुल 

यशोधिा १ ४ करहया िपवदाि ९८११५७२७६१ 

२ कपपलवस्त ु इंगसलंश 
बोिींग स्कुल 

यशोधिा ४ ५ शैलेरर कुमाि चाइ ९८०५४१३२६१ 

३ पपपलु केयि एकिमी 
स्कुल 

यशोधिा ५ १० सत्रपिुािी समश्र ९८०४४६३९५५ 

४ सिया एकेिमी स्कुल यशोधिा ५ २ दगेुश कुमाि समश्र ९८२१५५३२५७ 

५ यशोधिा मोिेल एकेिमी 
स्कुल 

यशोधिा ५ २ देवेररमणी सत्रपािी ९८४७०४०१२७ 

६ बागे्वसिी इंगसलंश बोसििंग 
स्कुल 

यशोधिा ५ ४ बैिनाि चौधिी ९८१५४८०८४६ 

७ िनिाइि इगंसलश बोसििंग 
स्कुल 

यशोधिा ६ ५ कृष्ण िहानी ९८०३६८९७८६ 

८ ब्राइट हैबेन इगंसलश 
बोसिंग स्कुल 

यशोधिा ७ ५ पविय कुमाि पािक ९८०६९९७८२८ 



९  िन इंगसलश बोसिाग 
स्कुल 

यशोधिा ७ ५ भाित प्रिाद सतवािी ९८०७५४७७६८ 

१० िमयमाइ इंगसलंश बोसििंग 
स्कुल 

यशोधिा ८ २   

१७. पवद्यालयहरुलाइ सनदेशन :  

  यशोधिा गाउँपासलका सभत्रका िम्पूणा पवद्यालयहरुलाइ सनम्न सनदेशनहरु कायाारवयन गना गिाउन अनिुोध 
गरिएको छ : 

१। कोसभि १९ को महामािीले पवद्यालय िेत्र प्रभापवत भएको िवा पवठदतै छ । िहि रुपले पवद्यालय 
िंचालन गने वाताविण तयाि नहुँदा िम्म िबै जशिकहरु पवद्यालयमा उपजस्ित भइ शैजिक एवं प्रशािसनक 
कामहरु सनयसमत रुपमा गनुा हनु ि पवद्यािी सिकाइ िहिीकिणका कायाक्रमहरु िंचालन गनुा गिाउन ुहनु 
।  

२। प्रत्येक पवद्यािीको िंजचत असभलेर्ख (पोटाफोसलयो) तयाि गिी सिकाइ िहिीकिण गनुा गिाउन ु हनु 
सिकाइ िहिीकिणका लासग सनयसमत किा िंचालन नहुँदा िम्म पवद्यािी सिकाइ िहिीकिण ि त्यिको 
प्रसतवेदन प्र अ ले जशिकबाट सलन ि िमपष्टगत प्रसतवेदन प्रत्येक मपहना गाउँपासलकाका जशिा यवुा तिा 
रे्खलकुद शार्खामा पेश गनुा हनु ।  

३। पवद्यालयको आरतरिक एवं वाह्य वाताविण सनिरति िफा िाख्न ुहनु प्रत्येक किा कोिामा िस्टपवन 
शौचालय ि पानीको धािा नजिक िावनु िाख्न ुहनु शौचालय तिा पानीको धािा स्वच्छ ि िफा िाख्न ुहनु ।  

४। पवषयगत सिकाइ उपललधी दोहोिो अंकले वृपद्ध गने गिी पवषयगत जशिकलाइ जिम्मेवाि ि उत्तिदायी 
बनाउन ुहनु ।  

५। िामजिक पिीिण एवं आसिाक लेर्खा पिीिण तोपकएको िमय सभत्र िम्पन्न गिी िोको प्रसतवेदन 
गाउँपासलकामा पेश गनुा हनु । 

६। पवद्यालयमा भएकव सनकािा िनु जशषाकमा भएको छ िोही जशषाकमा र्खचा गनुा हनु । र्खचा भएको 
िकम पवद्यालय व्यवस्िापन िसमसतको बैिकबाट अनमुोदन गिाउन ुहनु । पवद्यालयमा कुन प्रयोिनका लासग 
कुन जशषाकमा कसत िकम कहाँबाट प्राप्त भएको छ । पवद्यालय व्यवस्िापन िसमसतको बैिकमा िानकािी 
गिाउन ुहनु ।  



७। पवद्यालयलाइ िफा िरुदि ि हरित पवद्यालयको रुपमा परिणत गना पवद्यालय फुलवािी किेिावािी 
बनाउन ुहनु ि उक्त काया गदाा पवद्यािीका िमहुको परिचालन गनुा हनु उत्कृष्ट पवद्यािीका िमूहलाइ पवद्यालय 
फुलवािी जशषाकमा भएको सनकािाको िकमबाट पिुस्कृत गनुा हनु ।  

८। पवद्यालयले शैजिक क्यालेरिि सनमााण गिी िोही अनिुािका शैजिक गसतपवसधहरु िंचालन गनुा गिाउन ु
हनु ।  

९। आसिाक अनशुािन तिा सनयसमतताका लासग प्रत्येक मपहनाको जशिक स्टाफ बैिकमा आम्दानी तिा 
र्खचाको पहिाब िावािसनक गने व्यवस्िा समलाउन ुहनु ।  

१०। प्रधानाध्यापक पवदामा बस्दा वा कािमा िादँा असनवायारुपमा पवद्यालय व्यवस्िापन िसमसतका 
अध्यिलाइ िानकािी ठदन ु हनु ि पवद्यालयको लासग आवश्यक पने सनयसमत कागिात िपहत काननुले 
तोकेको िहायक जशिकलाइ सनसमत्त प्रधानाध्यापक तोपक जिम्मेवािी ठदन ुहनु ।  

११। जशिक स्टाफको मासिक बैिकमा पवद्यालयका शैजिक गसतपवसध पवद्यािीका सिकाइ उपललधी 
पवद्यालयका िमस्याका उपाय लगायतका पवषयमा अरतिपक्रया एवं िसमिा गने ि िोको असभलेर्ख िाख्न ेगनुा 
गिाउन ुहनु ।  

धरयवाद 

 

 

 

 

 


