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धिलार्गरी गाउँपार्लका  

गाउँ कार्िपार्लकाको कार्ािलर्  

मुना, म्र्ाग्दी । 

 

 

 



 

  



१.परु्वाधवर बिकवस शवखव:-  

• उपभक्तव सबिबििवट सम्पन्न योजनवहरु  - १३२  

• प्रधवनिन्री रोजगवरिर्ा  योजनवहरु – २४ 

• ठेक्कव िर्ा ि सन्चवबिि योजनवहरु – ६ 

गजुवा स्र्स्थ चौकी भर्न बनिवाण          (अबन्िि चरणिव) 

                             प्रशवसकीय भर्न बनिवाण                

(सम्झौिव गररएको)    खवरव खवम्िव बखर्वङ सडक बनिवाण        

(सम्पन्न)                                                                                                                                                

िदुी बखर्वङ सडक बनिवाण               (६५% कवि सम्पन्न)  

िरवङ एक घर एक धवरव बनिवाण          (३०% कवि सम्पन्न) 

िवकि र्डव कवयािय भर्न सम्पन्न         (६०% कवि 

सम्पन्न) 

 बिगि आ.र् िवट सन्चवबिि ठेक्कव योजनवहरु 

िनुव स्र्वस्थ चौकी बनिवाण   ०७७/०७८      सम्पन्न 

ििुवङ र्डव कवयािय भर्न बनिवाण  ०७६/०७७    ८५% कवया सम्पन्न 

ििुवङ एक घर एक धवरव खवनेपवनी बनिवाण  ०७७/०७८   ८०% कवया सम्पन्न 

निनुव आर्बसय होस्टेि बनिवाण   ०७७/०७८      सम्पन्न 

५ सौयव हबस्पटि बनिवाण   ०७७/०७८    २२% कवया सम्पन्न 

 

2078/079 िव भएको भौबिक प्रगबि बर्र्रणहरु 

• नयवाँ सडक बनिवाण – १४.३ बक.िी                  (िबुद-खवम्िव-बखर्वङ, रवम्च-ेििु) 



• सडक ग्रभेि – २.९ बक.िी        (धवरवपवनी-िवकि-िबछिि-िनुव) 

• घोरेटो िवटो बनिवाण – १७.५५ बक.िी                (िरेनी जवने, ििम्पवर िवटो, अचे) 

• सविदुवयक  भर्न बनिवाण – ५ र्टव            (ििुवङ,जेष्ट नवगररक िवकि,कवर्िवडवडवाँ 

आिवसिहु) 

• खेििौदवन बनिवाण िथव स्थर उन्नबि – ७ र्टव             (खोररयव,िवकि,िबुद,ििम्पवर) 

• खवनेपवनी बनिवाण िथव ििाि -  ६ र्टव                (गजुवा िहुवन 

ििाि,नवउरव,िगर,चेचङु,धवरवपनी) 

• ढि बनिवाण – ९३० िी                                  (गजुवा,दर,िरवङ) 

• िठ िबन्दर बनिवाण िथव संरक्षण – ३ र्टव               (गजुवा सत्ति,िरवङ िबन्दर,बखर्वङ) 

• झोिङ्ुगे पिु – ७ र्टव                             (४ र्टव बस्टि ट्रष र ३ र्टव सस्पेन्डेड) 

िघजुिबर्द्यतु्त ििाि  – ३ र्टव     

 

२. र्िक्षा, र्ुिा िथा खेलकूद िाखा:- 

 

पररच्छेद – १ 

र्थथर्ि प्रर्ििेदनको पररचर् 

१.१. पृष्ठभूर्म : धर्िवबगरर गवउाँपवबिकव, म्यवग्दी िवबग आबथाक र्षा २०७८/०७९ िव संघीय सरकवरिवट 

प्रवप्त शैबक्षक कवयाक्रि िथव गवउाँपवबिकवको आफ्नै स्रोििवट बर्बनयोबजि भएको कवयाक्रिहरुिवई 

प्रभवर्कवरी रुपिव कवयवान्र्यनको गररएको ि । संबघय सरकवरिवट प्रवप्त कवयाक्रि बशक्षव िथव िवनर् स्रोि 

बर्कवस केन्रको कवयाक्रि कवयवान्र्यन पबुस्िकव २०७८/७९ अनसवर र बर्बनयोबजि िजेटको पररबधिव रबह 

सम्पन्न गररएको ि । नेपविको संबर्धवनिव िवध्यबिक बशक्षव स्थवबनय सरकवरको के्षरवबधकवर बभर रहकेो र 

सवर्ाजबनक बशक्षवको गणुस्िर र्बृिकव िवबग यस गवउाँपवबिकविे पबन बर्बभन्न बशषाकिव रकि बर्बनयोजन 

गरेको बथयो । बर्बनयोबजि रकििवट िोबकएकव कवयाक्रिहरु अपेबक्षि उद्दशे्य हवबसि गने गरर प्रचबिि ऐन, 



कवननुको पररबधिव रबह संचविन गररएको बथयो । कोबभड – १९ संक्रिणकव कवरण शैबक्षक सर बनधवाररि 

सियिव सरुु हुन नसबक भएको शैबक्षक क्षबििवई कि गना सिेि कवयाक्रिहरु संचविन भएको बथयो । 

 बशक्षव के्षरिव भएकव कवयाक्रि र बिनको प्रभवर्कवररिवको आधवरिव बशक्षव के्षरको थप सधुवरिव 

सहयोग पगु्ि । जसकव िवबग कवयवान्र्यन भएकव कवयाक्रि र िजेटको प्रबिरे्दनको आर्श्यकिव पिा । यस 

प्रबिरे्दनिे पबन यस धर्िवबगरर गवउाँपवबिकवको आगविी िषाहरुिव बशक्षव के्षरिव हुने कवयाक्रिहरुको 

सवन्दबभाकिव र्बृििव सहयोग पगु्ने ि ।  

१.२. र्थथर्ि प्रर्ििेदनको उदे्दश्र् : आबथाक र्षा २०७८/०७९ को यो प्रबिरे्दन ियवर पवनुाको िखु्य 

उद्दशे्य बनम्नवनसुवर रहकेव िन ्। 

 यस पवबिकवको र्वबषाक शैबक्षक अर्स्थवको र्वस्िबर्क िलू्यवङ्कन गने, 

 बनिवाण भएकव योजनवहरूको कवयवान्र्यनको अर्स्थवको सिीक्षव गने, 

 कवयाक्रिको प्रभवर्कवररिव र िहत्र् पबहल्यवउन, 

 आगविी योजनव बनिवाणको िवबग िवगादशान ियवर पवने, 

१.३. र्थथर्ि प्रर्ििेदन र्नमािण प्रर्िर्ा : यसपवबिकवको िवबग प्रवप्त भएको र्वबषाक योजनव, कवयाक्रि 

र िजेटकव आधवरिव कवयाक्रिको प्रभवर्कवररिवकव िवबग बनम्न प्रबक्रयव अर्िम्िन गरी स्थीबि प्रबिरे्दन 

ियवर पवररएको ि : 

 पवबिकवको सिग्र शैबक्षक अर्स्थवको िथयवंक संकिन गररएको, 

 प्रवप्त िजेट र कवयाक्रि कवयवान्र्यनको सिीक्षव गररएको, 

 बर्द्यवियिव कवयाक्रि कवयवान्र्यनको िवबग गररएको बनररक्षण अनगुिनिवट प्रवप्त सझुवर् 

सिवरे्श गररएको, 

 प्रवप्त सचूनव र अनगुिनिवट पवइएकव िथयवङ्ककव आधवरप्रबिरे्दन ियवर पवररएको, 

१.४. र्थथर्ि प्रर्ििेदन िर्ारीका िममा प्रर्ोगमा ल्र्ाइएका दथिािेजहरु : यस शैबक्षक बस्थिी 

प्रबिरे्दन ियवर गनाकव िवबग िपबसि ििोबजि दस्िवरे्जहरुिवई आधवर बिइएको ि : 

 िवबषाक कवयाक्रि र िजेट  



 कवयाक्रि कवयवान्र्यन पबुस्िकव २०७८/७९ 

 IEMIS 

 बर्द्यविय सधुवर योजनव  

 संयकु्त अनगुिन/सपुरीरे्क्षण प्रबिरे्दन  

 बर्द्यविय सविवबजक परीक्षण प्रबिरे्दन  

 बर्द्यविय सधुवर योजनव 

 बर्द्यवियहरुकव िेखव परीक्षण प्रबिरे्दन  

 SUTRA (Subnational Treasury Regulatory Application) 

 गवउाँपवबिकवको सविवबजक िेखवपरीक्षण  

 ि.िे.प. प्रबिरे्दन  

 

पररच्छेद – २ 

िैर्क्षक अिथथा  

२.१. साक्षरिाको र्थथर्ि : धर्िवबगरी गवउाँपवबिकवको सवक्षरिव ८९ % रहकेो ि ।यहवाँको कुि 

जनसङ्ख्यव १५६२० (पवाँच र्षा भन्दव िवबथको िवर जनसङ्ख्यव) िध्ये १७५५ अथवाि ११ प्रबिशि 

जनसङ्ख्यव िवहके सिै सवक्षर रहकेो ि । (स्रोि : घरधरुी सरे्क्षण - २०७४) 

२.२. र्िक्षण संथथाहरुको संख्र्ात्मक र्ििरण : 

सविदुवबयक बर्द्यविय संख्यव संस्थवगि बर्द्यविय संख्यव सविदुवबयक 

बसकवइ 

केन्र संख्यव  

बर्श्वबर्द्यविय 

िथव क्यवम्पस 

संख्यव  

आधवरभिू  िवध्यबिक जम्िव  आधवरभिू  िवध्यबिक जम्िव  ३ ० 

१७ ११ २८ २ ० २ 

 

 



 

२.३. र्िद्याथी र्ििरण : 

School Year : 2078 

  
ECD/PPC G-1 G-2 G-3 G-4 G-5 G-6 G-7 G-8 G-9 

G-
10 

G-
11 

G-
12 

Total 

S.N. Name 

  

Dhawalagiri Rural 

Municipality (80104350) 456 308 305 301 313 313 312 355 341 323 283 48 71 3730 

1 

Janakalyan Secondary 

School 38 29 20 21 23 27 24 33 32 24 21 0 0 292 

2 Khoriya Basic School 7 5 10 8 11 5 6 5 6 0 0 0 0 63 

3 Lulang Basic School 62 28 28 18 33 28 21 17 28 0 0 0 0 263 

4 

Lamsung Secondary 

School 17 8 12 12 10 10 14 8 17 35 29 0 0 172 

5 Jana Jyoti Pra V 6 2 3 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 21 

6 

Janajagriti Secondary 

School 24 16 18 17 19 14 11 20 12 18 15 0 0 184 

7 Mahendra Basic School 19 9 11 9 8 9 14 13 9 0 0 0 0 101 

8 Kalleni Pra V 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 



9 

Jana Bikash Basic 

School 13 10 11 11 9 12 10 11 9 0 0 0 0 96 

10 

Jana Vikash Secondary 

School 16 8 5 4 5 9 20 29 25 27 25 0 0 173 

11 Ramche Pra V 10 4 6 11 5 4 0 0 0 0 0 0 0 40 

12 Bageshwori Pra V 8 11 10 12 12 8 0 0 0 0 0 0 0 61 

13 

Kailash Adharbhut 

Bidhyalaya 8 8 3 5 4 8 0 0 0 0 0 0 0 36 

14 Chachungu Pra V 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

15 

Chandra Jyoti 

Secondary School 24 16 14 10 21 28 19 39 22 32 17 0 0 242 

16 Nervanga Pra V 0 5 4 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 22 

17 

Buddhi Bikash 

Secondary School 20 24 20 16 19 31 39 39 36 28 33 0 0 305 

18 Dhulagiri  pra v 5 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

19 

Ranajanajyoti Basic 

School 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

20 Surya Jyoti Pra V 24 10 17 9 5 9 0 0 0 0 0 0 0 74 

21 

Dhawalagiri Secondary 

School 13 13 9 14 17 13 13 22 24 0 0 0 0 138 



22 

Dhan Janata Secondary 

School 16 20 25 22 22 19 39 32 38 66 59 0 0 359 

23 Bhume Basic School 15 9 9 14 7 8 7 15 10 0 0 0 0 94 

24 Jagan Nath Pra V 20 9 7 18 9 4 0 0 0 0 0 0 0 67 

25 Kot Pra V 0 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

26 

Takam Secondary 

School 34 19 15 20 19 17 24 30 21 41 43 0 0 283 

27 Hem Secondary School 22 12 13 13 21 26 25 20 41 42 24 48 71 378 

28 

Kisani Chandrakunta 

Secondary School 35 20 22 20 26 18 26 22 11 10 17 0 0 227 



२.४. भौर्िक िथा पूिािधारको अिथथा : 

भिन, कक्षाकोठा र िौचालर् र्ििरण 

क्र .स.  बर्द्यवियको नवि भर्नको अर्स्थव कक्षवकोठव 

 

शौचविय 

 

पक्की कछची जम्िव पक्की कछची जम्िव पक्की कछची जम्िव 

१ >L hgsNNof0f df lj  ३ ३  १५ १५ १ १ २ 

२ >L n'nfª cf lj  ३ ३  १२ १२  २ २ 

३ >L vf]/Lof cf lj  ३ ३  १२ १२ १  १ 

४ >L nd;'ª df lj १ ४ ५ ४ १२ १६ १ १ २ 

५ >L wg hgtf df lj २ ३ ५ ८ ७ १५ १ १ २ 

६ >L wjnflu/L cf lj १ ४ ५ ४ ९ १३ १ १ २ 

७ >L ;"o{Hof]lt cf lj १ १ २ ४ ३ ७ २  २ 

८ >L a'l4ljsf; dflj  १ ४ ५ ८ १० १८  २ २ 

९ >L r]r'ª\u cf lj  १ १  ५ ५  १ १ 

१० >L wjnflu/L cflj   २ २  ५ ५  १ १ 

११ >L g]jf{ª\u cf lj  २ २  ७ ७  १ १ 

१२ >L s}nfz cf lj  १ १  १० १० १  १ 

१३ >L rGb|Hof]lt dflj  १ ४ ५ ४ १२ १६ १ १ २ 

१४ /0fhgHof]lt cf=lj=  १ १  ३ ३  १ १ 

१५ >L dx]Gb| cflj   २ २  १२ १२  १ १ 

१६ >L hgHof]lt cflj   १ १  ७ ७  १ १ 

१७ >L hghfu[lt dflj  १ ४ ५ ४ १२ १६  १ १ 

१८ >L hgljsf; cfwf/e"t 

ljBfno  

 ३ ३  १५ १५  १ १ 



१९ sNn]gL cf lj  १ १  ४ ४  १ १ 

२० >L jfu]Zj/L cflj   ३ ३  ८ ८  १ १ 

२१ >L /fDr] cflj   ३ ३  ८ ८  १ १ 

२२ >L hgljsf; dflj  १ ४ ५ ४ १३ १७ १ १ २ 

२३ >L e"d] cf lj  १ ३ ४ ४ १० १४ १ १ २ 

२४ >L sf]6 cflj   १ १  ५ ५  १ १ 

२५ >L huGgfy cflj   ३ ३  ९ ९ १  १ 

२६ >L x]d dflj  ३ ४ ७ १२ १२ १४ १ २ ३ 

२७ >L ls;fgL dflj  ३ २ ५ १२ ८ २० १ १ २ 

२८ >L tfsd dflj  १ ३ ४ १५ ६ २१  २ २ 

 

पुथिकालर्, ICT ल्र्ाि, र्िज्ञान प्रर्ोगिाला आर्द र्ििरण  

क्र 
स. 

विद्यालयको नाम  पसु्तकालय 
ICT 
ल्याि  

विज्ञान 
प्रयोगशाला 

खानपेानी  स्कूल बस 

१ जनकल्याणमा .वि.           

२ लुलाङआ.वि.      

 

   

३ लमसुङमा.वि,           

४ खोरियाआ.वि.    

  

   

५ सुययज्योतिआ.वि.  
    

 

६ धिलागिरिआ.वि.  
    

 

७ धनजनिामा.वि.    

 

     

८ बुद्दिबबकासमा.वि .           



९ चन्द्रज्योतिमा.वि.          

१० कैलाशआ.वि.  
   

   

११ नेबायङआ .वि.  
   

   

१२ चचुेङआ.वि. 
   

   

१३ धिलागिरिआ.वि. 
   

   

१४ िनजनज्योतिआ.वि. 
   

   

१५ जनजागिति मा.वि.          

१६ महेन्द्रआ .वि.     

 

   

१७ जनज्योतिआ.वि.  
   

   

१८ जनविकासमा.वि.           

१९ जनविकासआ.वि.    

  

   

२० बािेश्ििीआ .वि.  
   

   

२१ िाम्चआे . वि. 
   

   

२२ कल्लेनीआ.वि.  
   

   

२३ हेममा.वि.           

२४ ककसानीआ .वि.           

२५ िाकममा.वि.           

२६ भुमेआ . वि.  
 

  

 

   

२७ जिन्द्नाथआ .वि.  
   

   

२८ कोटआ .वि.  
   

   

 



२.५. थथार्नर् िहको संगठन संरचनामा र्िक्षा के्षत्रको अिथथा िथा जनिर्िको अिथथा : 

  

यस पवबिकविव सविवबजक बर्कवस शवखव अन्िगाि बशक्षव, यरु्व िथव खेिकूद शवखव, स्र्वस्थय शवखव  र 

िबहिव िवििवबिकव शवखव रवबखएको ि । बशक्षव, यरु्व िथव खेिकूद  शवखविव एक जनव अबधकृि र  एक 

जनव प्रवबर्बधक सहवयकको दरिन्दी रहिेवपबन बशक्षव अबधकृि कवजिव सरुर्व भएकोिे बशक्षव को कवया 

सम्पदवनकव िवबग एक जनव िवध्यबिक िहको बशक्षकिवई कवजिव ल्यवइएको ि । प्रवबर्बधक सहवयक र 

कवजिव ल्यवइएकव बशक्षकिवट सिग्र बशक्षव, यरु्व िथव खेिकूद शवखवको प्रशवसबनक िथव प्रवबर्बधक कवया 

गनुा पने अर्स्थव रहकेो ि ।  

 

 

 

 

पररच्छेद – ३  



कार्ििम कार्ािन्िर्नको भौर्िक िथा र्िर्िर् प्रगर्ि 

 

३.१. र्िक्षा के्षत्रको बजेट र खचिको अिथथा : 

 

३.२. बजेट िीषिक अनुसार बजेट िथा खचिको अिथथा : 

 

३.३. कार्ििम कार्ािन्िर्नका मुख्र् समथर्ा िथा चुनौर्ि : 

आबथाक र्षा २०७८/०७९ िव यस पवबिकवकव िवबग प्रवप्त कवयाक्रि कवयान्र्यनकव िखु्य सिस्यव िथव 

चनुौिीहरु बनम्नवनसुवर रहकेव िन ्। 

मुख्र् समथर्ा : 

 सियिव  खचाको अबख्ियवरी प्रवप्त नभएको कवरण बसकवइ अनदुवन रकि बशक्षकको बनयबुक्त र्षाको 

अन्ििव हुाँदव खचा कि भएको । 

 बशक्षक किाचवरीको ििर् भत्तव रकि नपगु बनकवसव हुने । 

 नपगु हुने थप रकि िवग गरेिव पबन सियिव उपिब्ध नभएको । 

 कवयाक्रि कवयान्र्यन पबुस्िकविव उल्िेख भएको सियिव रकि बनकवसव नहुने गरेको । 

 रवष्ट्ट्रपबि शैबक्षक सधुवरको कवयाक्रि िनौट िथव रकि बनकवसव आ.र्.को अन्त्यिव हुाँदव कवयाक्रि 

कवयान्र्यनिव सियको अभवर् । 

 कोबभडको कवरणिे स्थवनीय िहिवट बर्बनयोजन गरेकव कवयाक्रिहरु कवयान्र्यन गना नसबकएको । 

 

३.४. कार्ििम कार्ािन्िर्नमा सुधारका उपार् : 

 कवयाक्रि कवयान्र्यनकव िवबग खचाको अबख्ियवरी अनसुवरको रकि बनकवसव सियिव नै कवयाक्रि 

कवयान्र्यन पबुस्िकविव उल्िेख भएको िवबिकव अनसुवर उपिब्ध गरवउने । 

 बशक्षक ििर् भत्तव िथव बर्द्यविय क्षेर बर्कवस कवयाक्रि िर्ा को रकि पगु्ने गरी उपिब्ध गरवउने । 



 रवष्ट्ट्रपबि शैबक्षक सधुवर जस्िव कवयाक्रिहरुको िनौट प्रबक्रयव सियिव नै गनुापने । 

 रवष्ट्ट्रपबि रबनङ बशल्ड प्रबियोबगिवकव िवबग बर्बनयोजन रकि िढोत्तरी गनुापने । 

 

 

 

पररच्छेद – ४  

उपलर्धध िथा कार्ििम र्िथिृर्िकरण 

क) दरिन्दी र्मलान : यस गवउाँपवबिकविव प्रवथबिक िहिव दरर्न्दी पिुिव भएिवपबन खदु पिु दरर्न्दी 

िैन । यस गवउाँपवबिकविव सवबर्क दरर्न्दीिव प्रवथबिक िहकव ३ ओटव दरर्न्दी थप भएको बथयो 

। बर्द्यवथी संख्यवकव आधवरिव यस गवउाँपवबिकविव दरर्न्दी बििवनको कवया सबकएको ि । जसिवट 

बर्द्यवथी संख्यव धेरै र बशक्षक संख्यव कि भएकव बर्द्यवियहरुिवई सहयोग पगेुको ि । 

ख) उत्कृष्ट र्सकाइ उपलधधी भएका र्िद्यालर्हरलाई र्सकाइ सुदृढीकरणका लार्ग प्रोत्साहन 

अनुदान िथा िोर्कएको सूचकांकका आधारमा कार्ि सम्पादन सम्पन्न गने र्िद्यालर्लाई 

कार्िसम्पादनमा आधाररि अनुदान (Performance Based Grants) कार्ािन्िर्नको 

अिथथा : कवयवान्र्यन भएको  

ग) र्िक्षक दरिन्दी िथा र्िक्षक अनुदान प्राप्त नगरेका आधारभूि सामुदार्र्क 

र्िद्यालर्हरुलाई एकमुष्ठ अनुदान कार्ािन्िर्नको अिथथा : यस बशषाकिव गवउाँपवबिकविवई 

अनदुवन प्रवप्त नभएकोिे कवयाक्रि कवयवान्र्यन नगररएको । 

घ) र्िद्यालर् सुिासन िथा पारदर्िििामा गररएका प्रर्ासहरु : 

 िहविेखव परीक्षकको कवयवाियिे औिवएकव रे्रुज ुबर्िवाकव िवबग सम्िबन्धि बर्द्यवियहरुिवई 

पर िेबखएको, 

 रे्रुज ुरकि बर्द्यवियिे जम्िव गरर िैङ्क दवबखिव भौचर गवउाँपवबिकविव पेश गरेको आधवरिव 

रे्रुज ुघटवउन िहविेखव परीक्षकको कवयवाियिवई परवचवर गररएको, 

 रैिवबसक रुपिव कवयाक्रि कवयवान्र्यन पबुस्िकव र िजेट बसिवको अबधनिव रबह रकि बनकवसव गने 

गररएको, 



 बर्द्यवियिव रकि बनकवसव भएपश्चवि बर्द्यवियिवई बनकवसव पर उपिब्ध गरवउने गररएको । 

 बनयबिि रुपिव प्रधवनवध्यवपक िैठक िसी शैबक्षक प्रगबि िथव आगविी कवयाबदशव िय गने गररएको, 

ङ) प्रारर्म्भक पढाइ र्सप कार्ििम लागु भएका र्जल्लाका र्िद्यालर्मा न्रू्निम प्र्ाकेज 

कार्ािन्िर्नको अिथथा : गवउाँपवबिकविे यस शीषाकिव बर्द्यवियहरुिवई प्रबि बर्द्यविय रु. 

९,०००/- (अक्षरुपी नौ हजवर रुपैयवाँ िवर) अनदुवनको रुपिव उपिब्ध गरवइएको बथयो । उक्त 

रकििवट बर्द्यवियहरुिे आर्श्यक शैबक्षक सविग्रीहरु खररद गरर प्रयोग गरेकव िन ् । यस 

गवउाँपवबिकविव रहकेव सिै बर्द्यवियहरुिे यस रकिको प्रयोग गरररहकेव िन ्। 

च) अंगे्रजी, गर्णि, र्िज्ञान र्िषर् र्िक्षणका लार्ग र्िक्षण सहर्ोग अनुदान कार्ािन्िर्नको 

अिथथा :  

आधवरभिू िह (कक्षव ६-८) : श्री िहने्र आधवरभिू बर्द्यविय  

िवध्यबिक िह (कक्षव ९-१०) : श्री जनकल्यवण िवध्यबिक बर्द्यविय  

       श्री ििसङु िवध्यबिक बर्द्यविय 

       श्री धनजनिव िवध्यबिक बर्द्यविय  

       श्री िबुिबर्कवस िवध्यबिक बर्द्यविय  

       श्री चन्रज्योबि िवध्यबिक बर्द्यविय  

ि) र्िद्यालर्मा र्िज्ञान प्रर्ोगिाला, ICT ल्र्ाि, पथुिकालर् िथा इन्टरनेट सुर्िधा पुगेको 

र्िद्यालर्को अिथथा : (िुाँदव नं. २.४ िव भएको बर्र्रण) 

ज) थथार्नर् िह र्भत्रका र्िद्यालर्मा र्िक्षकको समर्ािर्ध (Teacher Time on Task - 

TST) सुधार कार्ििम लागु भएको िथा सोको अनुगमनको अिथथा : गवउाँपवबिकविव 

रहकेव सिै सविदुवबयक बर्द्यवियहरुिे कवयाक्रि कवयवान्र्यन गरेकव िन ्। सो कवयाक्रि र्वपि प्रबि 

बर्द्यविय रु. २,०००/-(अक्षरुपी दईु हजवर रुपै ाँयव िवर) बर्द्यवियिवई बनकवसव गररएको ि । 

झ) र्िद्यालर् सुपरीिेक्षण िथा र्िक्षकको पेिागि सहर्ोगको र्थथर्ि : यस कवयाक्रिकव िवबग 

बशक्षव बर्कवस िथव सिन्र्य इकवइ,  म्यवग्दीसाँग सिन्र्य गरर  गवउाँपवबिकवकव बर्बभन्न 

बर्द्यवियहरुिव बर्द्यविय सपुरीरे्क्षण कवया सम्पन्न गररएको ि । सोबह क्रििव बर्ज्ञ बशक्षकहरुिवट 

बर्द्यवियहरुिव निनूव पवठ प्रदशान सिेि गररएको ि । 



ञ) िालर्िकास केन्र :  यस गवउाँपवबिकविव जम्िव २९ ओटव र्विबर्कवस केन्रहरु रहकेव िन ् । 

जसिव १ ओटव र्विबर्कवस केन्र (श्री दरखोिव र्विबर्कवस केन्र ध.गव.पव. -३, िनुव) 

गवउाँपवबिकवको व्यर्स्थवपनिव संचवबिि ि । 

ट) र्िद्यालर्मा सुधार र्ोजना र्नमािण र सामार्जक परीक्षणको अिथथा : सिै बर्दि्वयहरुिे 

सविवबजक परीक्षण र बर्द्यविय सधुवर योजनव बनिवाण गरेकव िन ्। 

ठ) कोर्भड – १९ का कारण उत्पन्न पररर्थथर्िमा र्सकाइ सहजीकरणका लार्ग भएका 

कार्ििम िथा प्रर्ासहरु : यस गवउाँपवबिकविव कोबभड – १९ कव कवरण उत्पन्न पररबस्थबििव 

बसकवइ सबजकरणकव िवबग टोि बसकवइ कवयाक्रि संचविन गररएको बथयो । यस शीषाक अन्िगाि 

सशिा अनदुवन िवर्ा ि प्रवप्त प्रवप्त भएको रकििवट गहृकवया डवयरी िपवइ गरर बर्िरण गररएको ि । 

ड) र्िद्याथी मुल्र्ांकन : 

बर्द्यवथीको आन्िररक िलू्यवङ्कन बर्द्यवियिे नै गने व्यर्स्थव बििवईएको ि  । आधवरभिू िह 

उत्तीणा परीक्षव (कक्षव -८) को अबन्िि िलू्यवङ्कन गवउाँपवबिकविे संचविन िथव व्यर्स्थवपन गने 

गररएको ि भने िवाँकी कक्षवहरुको अबन्िि िलू्यवङ्कन बर्द्यवियिे गने गरेकव िन ्। िलू्यवङ्कन 

बर्द्यवथीको बनरन्िर बर्द्यवथी िलु्यवकन कवयवान्र्यनको  िवबग  िलु्यवंकन व्यर्बस्थि गना स्थवनीय 

िहिवट  बर्द्यवथीकव िवबग गहृकवया डवयरी िपवइ  गरी दबैनक रुपिव िलू्यवङ्कन अबभिेखन गना  

बर्िरण  गररएको । 

ढ) छात्रिृर्ि र्ििरण 

 आर्वसीय  बर्द्यविय नरहकेव कवरण सो िवरर्बृत्त बर्िरण नभएको । 

  गैह्र आर्वसीय िवरर्बृि प्रवप्त गने बर्द्यवथीको संख्यवत्िक बर्र्रण व्यर्बस्थि गना यस स्थवनीय 

िहिे दबिि िथव िवरव िवरर्बृत्तको िवबग बर्द्यवियिे शैबक्षक व्यर्स्थवपन सचूनव प्रणविीिव 

प्रबर्ष्ट गरेको बर्द्यवथी संख्यवकव आधवरिव बर्द्यवियिवट सत्यवपवन गरवइ प्रबि बर्द्यवथीकव िवबग 

कवयाक्रि कवयान्र्यन पबुस्िकविव भएको व्यर्स्थव ििोबजि बर्द्यवियको खविविव रकि बनकवसव 

गरी बर्द्यवियिवट बर्िरण गने व्यर्स्थव रहकेो र सो को प्रबिरे्दन सविवबजक परीक्षण िथव िेखव 

परीक्षण प्रबिरे्दनिव सिवरे्श गरी पवबिकविव पेश हुने व्यर्स्थव रहकेो ।  



 गैह्र आर्वसीय अपवङ्गिव  िवरर्बृि बर्िरणकव िवबग  बर्द्यवियहरुिवट अपवङ्गिव भएकव 

बर्द्यवथीहरुकव बर्र्रण संकिन गरी अपवङ्गिव  िवरर्बृि बर्िरण सबिबििवट अनगुिन गरी 

सत्यवपन गरवइ सो सबिबिको बनणायको आधवरिव अपवङ्गिवको प्रकवर अनसुवर कवयाक्रि 

कवयान्र्यन पबुस्िकविव भएको व्यर्स्थव ििोबजि बर्द्यवियको खविविव रकि बनकवसव गरी 

बर्द्यवियिवट बर्िरण गने व्यर्स्थव रहकेो र सो को प्रबिरे्दन सविवबजक परीक्षण िथव िेखव परीक्षण 

प्रबिरे्दनिव सिवरे्श गरी पवबिकविव पेश हुने व्यर्स्थव रहकेो ।  

ण) र्ििेष र्िक्षा  कार्ििम कार्ािन्िर्न अिथथा 

यस पवबिकव बभर  बर्शेष बशक्षव कवयाक्रि संचविनिव नरहकेो ।  

ि) िहुकक्षा िहुथिर (MGML) िहुभार्षक िथा घुम्िी र्िद्यालर् सञ्चालनको अिथथा 

यस पवबिकव बभर  र्हुकक्षव र्हुस्िर (MGML) र्हुभवबषक िथव घमु्िी बर्द्यविय संचविनिव 

नरहकेो ।  

थ) र्दिा खाजा कार्ििम कार्ािन्िर्न : 

बदर्व खवजव कवयाक्रि कवयान्र्यनकव िवबग कवयाक्रि कवयान्र्यन पबुस्िकविव उल्िेख भए ििोबजि 

बर्द्यवियिवट बर्द्यवथीको दबैनक हवबजर प्रिवबणि गरवइ प्रबि बर्द्यवथीको रकि बर्द्यवियको खविविव 

बनकवसव गने गररएको ि । सो रकििवट बर्द्यवियिे बर्द्यवथीकव अबभभवर्कहरुसंग ििर्ि गरी  

िोबकए ििोबजिको गणुस्िरको खवजवको सबुनबश्चििव हुने  गरी  अबभभवर्किवई रकि उपिब्ध गरवउने 

, बर्द्यवियिव खवजव ियवर गरी खरु्वउने जस्िव कवयाक्रि गररएको, बर्द्यवियिव खवजव कवयाक्रििवट 

आकबषाि भई बर्षेश गरी प्रवरबम्भक कक्षवहरुिव बर्द्यवथीहरुको बर्द्यवियिव उपबस्थबि दर पबन िढेकविे 

खवजव कवयाक्रि अबि प्रभवर्कवरी दबेखएको ि । 

द)  अनौपचाररक र्िक्षा िथा साक्षरिा कार्ििम 

 यस पवबिकव बभर कुनैपबन अनौपचवररक बशक्षव िथव सवक्षरिव कवयाक्रि सञ्चविन नभएको । 

ध) प्रार्िर्धक र्िक्षा 

  बर्द्यवियको नवि : श्री िवकि िवध्यबिक बर्द्यविय  

  ठेगवनव : धर्िवबगरर गवउाँपवबिकव – ७, िवकि, म्यवग्दी  



  अनिुबि प्रवप्त कक्षव : कक्षव ९- १२ 

  अध्यवपन हुने बर्षय : इिेबक्ट्रकि इबन्जबनयररङ 

  प्रगोशविवको अर्स्थव : सशिा अनदुवन िवर्ा ि प्रयोगशविव बनिवाण भएको भएिवपबन व्यबव्थि र पयवाप्त 

नरहकेो । 

न) र्िद्यालर्को भौर्िक सुर्िधा : यस गवउाँपवबिकविव भएकव बर्द्यवियगि बर्द्यवियको भौबिक 

सबुर्धव िुाँदव नं. २.४ अनसुवर रहकेो ि । गवउाँपवबिकविव भएकव बर्द्यवियहरुिव कक्षवकोठवहरु 

व्यबस्थि र पयवाप्त िैन । 

ऩ) नमुना र्िद्यालर्को अिथथा 

यस पवबिकव बभर कुनै पबन निनुव बर्द्यविय नभएको । 

प) थथानीर् िहले अन्िररक स्रोि सञ्चार्लि  कार्ििमहरु िथा उपलर्धध: 

स्थवनीय िहिे अन्िररक स्रोि सञ्चवबिि  कवयाक्रिहरु िथव उपिबव्ध बनम्नवनसुवर रहकेो ि । 

 शैबक्षक क्यविेन्डर िपवइ गरी बर्िरण गररएको, 

  गहृकवया डवयरी िपवइ गरी बर्िरण गररएको, 

 आधवरभिू िह उबत्तणा परीक्षव (कक्षव-८) व्यर्स्थवपन िथव सञ्चविन गररएको, 

 बर्द्यवियकव बशक्षक िथव  िेखवपविकव िवबग िेखव व्यर्स्थवपन िवबिि सञ्चविन गररएको, 

  सिय सियिव बर्द्यवियकव  प्रधवनवध्यवपकहरुिवई अन्िरबक्रयव कवयाक्रि सञ्चविन गररएको, 

  र्वि क्िर् गठन िथव क्षििव बर्कवस िवबिि संचविन गररएको, 

  स्थवबनय पवठ्यक्रि बनिवाण गररएको, 



पररच्छेद–५ 

असल अभ्र्ास, प्रमुख उपलर्धध, चुनौिी िथा समाधानका उपार्हरू 

५.१ अन्र् संथथा सँगको साझेदारीमा सञ्चार्लि कार्ििम: यस गवउाँपवबिकविव बर्बभन्न गैर 

सरकवरी संस्थवहरु कवयारि िन ्। बशक्षव के्षरकव सवझेदवरकव रुपिव किद म्यवग्दी, संगि म्यवग्दी र Good 

Nebahaur International (GNI) सबक्रय रुपिव कवयारि िन ्। यी संस्थवहरुसाँग सवझेदवरिव संचवबिि 

िखु्य कवयाक्रिहरु यसप्रकवर रहकेव िन ्: 

 बर्द्यविय भर्न बनिवाण (श्री बकसवनी चन्रकुन्िव िवध्यबिक बर्द्यविय) 

 अबिररक्त बक्रयवकिवप संचविन  

 र्वि क्िर् र र्वि संजवि गठन िथव क्षििव बर्कवस कवयाक्रि  

 म्यवग्दी जेबससिवट : पवबिकव स्िररय हवबजरी जर्वर् प्रबियोबगिव 

५.२. असल अभ्र्ास िथा निप्रिििनात्मक कार्ििमहरु  : 

असि अभ्यवस िथव नर्प्रर्ािनवत्िक कवयाक्रिहरु बनम्नवनसुवर रहकेव िन ्: 

१)  गवउाँपवबिकव बभरकव सविुदबयक बर्द्यवियहरुिव कक्षव १ दबेख बनरन्िर अध्ययन गरी एस.ई.ई. 

उबत्तणा गरी प्रवबर्बधक बर्षयिव उछच बशक्षव अध्ययन गरररहकेव बर्द्यवथीहरुकव िवबग उछच बशक्षव 

िवरर्बृत्त उपिब्ध गरवउने व्यर्स्थव भएको जसिे गदवा सविदुवबयक बर्द्यवियिव अध्ययनकव िवबग 

बर्द्यवथीहरुिवई आकषाण गरेको, 

२) गवउाँपवबिकविव बशक्षक दरर्न्दी संख्यव कि भएकव बर्द्यवियहरुिवई िध्यनजर गरर िवध्यबिक 

िहिव ७ र आधवरभिू िहिव ५ दरर्न्दी गवउाँपवबिकव स्रोििवट व्यर्स्थवपन गररएको, 

३) बर्द्यविय स्िरीय अबिररक्त बक्रयवकिवप संचविन गने गररएको, 

४) आर्वबशय बर्द्यविय िवर्ा ि बर्बभन्न कवरणिवट बर्द्यविय िवबहर रहकेव बर्द्यवथीिवई बर्द्यवियिव 

ल्यवइएको, 

५) िवबषाक शैबक्षक क्यविेन्डर बनिवाण गरर बर्द्यविय र गवउाँपवबिकविे िवबसक रुपिव गने कवयाक्रि 

िय गररएको, 

५.३ समग्र कार्ििमका प्रमुख उपलर्धधहरू 

१) बदर्व खवजव कवयाक्रििवट बर्द्यवथीको दैबनक उपबस्थबि दर र्बृि भइ बसकवइ उपिब्धी र्बृि भएको, 



२) िोबकएको सचुवङ्कको आधवरिव अनदुवन बदने व्यर्स्थविे बर्द्यवियहरुिव सकरवत्िक प्रबिस्पधवा 

भई बसकवइ िगवयि बर्द्यवियको सिग्र उपिब्धी स्िर र्बृि भएको, 

३) शैबक्षक अबिररक्त बक्रयवकिवप िथव अन्य खेिकुद कवयाक्रिकव िवध्यििवट बर्द्यवथीको प्रबिभव 

प्रस्रु्टन गना सहयोग पगेुको, 

४) सेबनटर प्यवड कवयाक्रििवट िवरहरुको बर्द्यविय उपबस्थबि दर र्बृि भएको, 

५) कोबभडको  कवरण उत्पन्न पररबस्थििव बसकवइ सहजीकरणकव िवबग गररएको कवयाक्रििवट 

बर्द्यवियको िवबग स्र्वस्थय सरुक्षव सविग्रीहरु, बर्द्यवियिव इन्टरनेट, कोबभडको सियिव रै्कबल्पक 

िवध्यििवट बसकवइ सहजीकरण भएको, 

६) पवबिकविवट िेखव व्यर्स्थवपन, शैबक्षक सचूनव व्यर्स्थवपन, पवठ्यक्रि प्रर्ोबधकरण,शैबक्षक 

क्यविेण्डर, गहृकवया डवयरी जस्िव कवयाक्रििवट बर्द्यवियको कवयािय व्यर्स्थवपन,िेखव 

व्यर्स्थवपन िगवयि योजनव बनिवाण गरी बर्द्यवथीको िलू्यवङ्कनिव सहवयिव पगेुको, 

५.४ चुनौिी िथा समाधानका लार्ग गररएका प्रमुख प्रर्ासहरू 

  कवयाक्रि कवयान्र्यनकव िवबग थपैु्र सिस्यव िथव चनुौिीहरु  

 सियिव  खचाको अबख्ियवरी प्रवप्त नभएको कवरण बसकवइ अनदुवन रकि बशक्षकको 

बनयबुक्त र्षाको अन्ििव हुाँदव खचा कि भएको । 

 कोबभड १९ को प्रभवर्को कवरण कक्षव -८ उबत्तणा परीक्षव भौबिक उपबस्थबििव सञ्चविन 

गना संभर् नभएको कवरण खचा कि भएको । 

 बशक्षक किाचवरीको ििर् भत्तव रकि नपगु बनकवसव हुने । 

 नपगु हुने थप रकि िवग गरेिव पबन सियिव उपिब्ध नभएको । 

 कवयाक्रि कवयान्र्यन पबुस्िकविव उल्िेख भएको सियिव रकि बनकवसव नहुने गरेको । 

 रवष्ट्ट्रपबि शैबक्षक सधुवरको कवयाक्रि िनौट िथव रकि बनकवसव आ.र्.को अन्त्यिव हुाँदव 

कवयाक्रि कवयान्र्यनिव सियको अभवर्  

 कोबभडको कवरणिे स्थवनीय िहिवट बर्बनयोजन गरेकव कवयाक्रिहरु कवयान्र्यन गना 

नसबकएको । 

 



अनुसूचीहरु 

 आ. ि. २०७८।७९ को बर्द्यवियगि बनकवसव बर्र्रण 

 आ.ि. २०७८/७९ को बशक्षकको िििी प्रबिरे्दन  

 

३. रोजगार िाखा :- 

पृष्ठभूमी/जानकारी: 

• नेपविको संबर्धवन 2072 को धवरव 33 िे रोजगवरको हकिवई िौबिक हककव रुपिव सिवर्शे गरी सोही 

हकिवई कवयान्र्यन गना रोजगवरको हक सम्र्न्धी ऐन, 2075 जवरी गरी नेपवि सरकवरिे आ.र्.2075/076 को 

र्वबषाक नीबि िथव कवयाक्रि र र्वबषाक िजटे िवर्ा ि सवर्ाजबनक बर्कवस बनिवाणकव कवयाक्रि िवर्ा ि रोजगवरकव 

अर्सरहरु बसजानव गरेको ि। 

• रोजगवरकव हक सम्र्न्धी ऐन, 2075 र बनयिवर्िी 2075 िे प्रत्यक स्थवनीय िहिव रोजगवर सेर्व केन्र स्थवपनव 

गरेको ि जसअनसुवर यस धर्िवबगरी रोजगवर सेर् केन्र रहकेो ि।यस रोजगवर सेर्वकेन्रिवट रोजगवर सम्र्न्धी 

बनयिवर्िी, 2075 अनसुवर िेरोजगवरको पबहचवन र सबूचकरण गरी सचूीकृि भएकव िेरोजगवर व्यबक्तहरुिवई 

संबघय सरकवरद्ववरव बर्बनयोबजि सशिा अनदुवन रकिको आधवरिव एक आबथाक र्षािव एक िेरोजगवर व्यबक्तिवई 

(प्रवथबिकिवको आधवरिव) न्यनूिि एक सय बदन रोजगवरको प्रत्यवभबुि गरवईएको ि। 

• त्यस्िै गरी प्रधवनिन्री रोजगवर कवयाक्रि अन्िगाि रहने गरी बर्श्व िैंकको आबथाक सहयोगिव आ.र्. 2077/078 

दबेख चवि ुआ.र्.िव सििे आबथाक रुपिव बर्पन्न र्रेोजगवर यरू्वहरुिवई रोजगवरको अर्सर बसजानव गने गरी 

यरु्व रोजगवरकव िवबग रुपवन्िरण पहि आयोजनव िवर्ा ि आ.र्. 2078/079 िव 66 जनवको िवबग न्यनूिि एक 

सय (100) बदनको रोजगवर बदने गरी यस सेर्व केन्र िवर्ा ि आयोजनव संचविन गरेको बथयो। 

कार्ििमका उदे्दश्र्: 

• सर् ैनवगररकहरुिवई न्यनूिि रोजगवरको प्रत्यवभबुि गरवई रोजगवर सम्र्न्धी िौबिक हकिवई कवयान्र्यन गने, 

• र्ढ्दो िैदबेशक रोजगवरिव बनभार कि गने, 

• सवर्ाजबनक बर्कवस बनिवाण िवर्ा ि स्थवबनय जनिवको जीर्नस्िर सधुवर गने, 

• श्रि िजवर िवग अनसुवर श्रिशबक्त बर्कवस/बनिवाण गने।  

 

 

 



कार्ििम भौर्िक प्रगिी िर्ि  :- 

 

यस पवबिकव िथव सेर्व केन्रर्वट प्रवय:सडक यवियवि, र्वटवर्रण संरक्षण, सविदुवबयक परु्वाधवरकव, सरसर्वई जस्िव 

बनिवाण िथव पनु:बनिवाणकव आयोजनवहरु संचविन िथव कवयाहरु भएकव बथए। 

ि.स. र्ििरण/के्षत्रगि आर्ोजना संख्र्ा लागि(नेपाल सरकार/र्िश्व बैंक) 

१. सरसर्ाई 1 783000 

2. सामुदार्र्क पुिािधार 19 9200000 

3. बाटािरण संरक्षण 3 1100000 

4. र्िक्षा 1 500000 

5. सडक र्ािर्ाि 1 700000 

6. अन्र् 0 0 

 जम्मा 25 12283000 

 

कार्ििम भौर्िक प्रगिी िर्ि  :- 

जस मध्रे्:- आ.ि.२०७८/०७९ को रोजगार अिथथा:- 

र्स.न. सरू्चकृि 

िेरोजगार 

कुल 

सञ्चार्लि 

आर्ोजना 

न्र्ूनिम 

रोजगारमा 

आिद्द सखं्र्ा 

(जना) 

कुल 

रोजगारका 

र्दन 

सििि अनुदान 

रकम 

कार्िन्िर्न 

आर्ोजना 

प्रगिी 

(%)मा 

कैर्र्र्ि 

1 799 24 214 19414 र्दन 122830000 24 82.27  

 

आ.ि.079/080 का लार्ग 

बस.न. सबूचकृि िेरोजगवर संख्यव 

 

आयोजनव िनौट (संख्यव) अनिुवबनि िवभवबन्र्ि संख्यव 

1 799 25 र्टव 180 जनव 



उद्यम र्िकास िाखा: 

करवर दरर्न्दी किाचवरीको संख्यव कवयाक्रि पद 

1 1 गररर्ी बनर्वरणकव िवबग िघ ुउद्यि बर्कवस कवयाक्रि उद्यि बर्कवस सहजकिवा 

1 1 गररर्ी बनर्वरणकव िवबग िघ ुउद्यि बर्कवस कवयाक्रि उद्यि बर्कवस सहजकिवा 

 

गररिी र्निारणका लार्ग लघु उद्यम र्िकास कार्ििम िर्ि :- 

- धर्िवबगरी गवउाँपवबिकविव आ.र्.२०७८/०७९ कव िवबग संबघय सरकवरिवट सशिा अनदुवनको रुपिव िजटे 

बर्बनयोबजि भएको बथयो, 

- नयवाँ उद्यिी िर्ा  ८० जनव, परुवनव उद्यिीहरु पनुिवाजगी ४० जनविवई र प्रबर्बध हस्िवन्िरणको िवबग 

बर्बनबयजन िध्ये: 

• नयवाँ उद्यिी िर्ा :- 

-  पबहिो चरण ( Orientation PRA)िव १२५ जनव 

 -दोस्रो चरणिव ( ७ बदने SIYB िवबिि) ७३ जनव  

- िेस्रो चरणको (सीप बर्कवस िवबिि) ५३ जनविवई 

- चौंथो चरण (प्रबर्बध हस्िवन्िरण) उबनहरुको सीप बर्कवस िवबिि अनसुवर सिहुगिरुपिव 

बर्बभन्न बकबसिकव प्रबर्बध हस्िवन्िरण गररएको बथयो। 

पूराना उद्यमी िथा पुनिािजगी िर्ि : 

 र्डव नं. ६ िव १४ जनव 

 र्डव नं. ७ िव  ३३ जनव 

 प्रबर्बध हस्िवन्िरण िर्ा : 

उनीहरुको पनुिवाजगी सीप बर्कवस िवबिि अनुसवर सिहुगि रुपिव प्रबर्बध हस्िवन्िरण गररएको बथयो।  

 

 

 

 

 



४ .पञ्जीकरण िाखा : 

सामार्जक सुरक्षा िर्ि : 

 

र्स पञ्जीकरण िाखाबाट आ.ि.2078/079 मा भए गरेका र्नर्र्मि कामहरुको र्िर्िर् प्रगिी र्ििरणहरु: 

लर्क्षि समुह 

पर्हलो तै्रमार्सक दोस्रो तै्रमार्सक िेस्रो तै्रमार्सक चौथँो तै्रमार्सक बार्षिक कार्म सङंख ख्र्ा 
जम्मा 

सङंख ख्र्ा 
जम्मा सङंख ख्र्ा जम्मा सङंख ख्र्ा जम्मा सङंख ख्र्ा जम्मा सङंख ख्र्ा पुरुष मर्हला अन्र् 

अन्र् जेष्ठ 

नागररक भिा 
१४३७ १४३३ १४४३ १४४२ ६४५ ७९७ ० १४४२ 

जेष्ठ नागररक 

भिा (दर्लि) 
२२६ २३३ २५२ २६० १३६ १२४ ० २६० 

जेष्ठ नागररक 

एकल मर्हला 
१३५ १३८ १४३ १४४ ० १४४ ० १४४ 

र्िधिा १५८ १६८ १७८ १८० ० १८० ० १८० 

पूणि अपाङख गिा 

भिा 
२४ २४ २५ २६ १९ ७ ० २६ 

अर्ि अिि 

अपाङख गिा 

भिा 

१२८ १३६ १५४ १५५ ८८ ६७ ० १५५ 

दर्लि 

बालबार्लका 
६२१ ५९८ ६१० ६०९ ३३१ २७८ ० ६०९ 

जम्मा २७२९ २७३० २८०५ २८१६ १२१९ १५९७ ० २८१६ 

        िडा 

तै्रमार्सक 

1 2 

 

 

3 4 5 6 7 जम्मा 

प्रथम  १४७२५५४  २३५४२२४  ३८०३२८१  ३८१२७७०  २६७२३७७

  

 २९७६६५८ ५९८७२९२ २३०७९१५

६ 

 दोस्रो  १४७४१२२ २३५६२९७ ३७६२३२२ ३७६९४५७ २६४८०६७ ३०५१०८१ ६१११९५५ 
२३१७३३०१ 



 चौंथो  १५१०८०० २४१५००९ ३९२८३९६ ३८९०८५८ २७१३७५५  ३१९२१५९ ६२४३९५० 
२३८९४९२७ 

 जम्िव  5941412  9515568  15328457 15302504 10712524 12363815 24545251 93712531 

 

धर्र्िगि घटखना दिाि िर्ि : 

        र्डव नं. 1 2 3 4 5 6 7 जम्िव 

      घटनव दिवा 

िसवईसरवई 1 7 5 7 6 6 24 56 

ितृ्यु 20 37 44 41 31 24 77 274 

सम्र्न्ध बर्छिेद 3 2 1 1 3 4 7 21 

जन्ि 56 134 334 165 91 152 182 1114 

बर्र्वह 18 30 46 38 41 29 80 282 

जम्िव 98 210 430 252 172 215 370 1747 

 

 

 

५ .सामार्जक र्िकास िाखा :- 

अपवङ्गिव पररचय पर बर्िरण 

 क र्गा ख र्गा ग 

र्गा 

घ 

र्गा 

िबहिव  परुुष िबहिव  परुुष िबहिव  परुुष िबहिव  परुुष 

३ ९ २१ २७ १ ५ ३ ३ 

 िेस्रो  १४८३९३६  २३९००३८ ३८३४४५८ ३८२९४१९ २६८१३२५ ३१४३९१७  ६२०२०५४ २३५६५१४

७ 



जषे्ठ नवगररक पररचय पर बर्िरण  

मर्हला  पुरुष  जम्िव 

५५ ५० १०५ 

 

६. कृर्ष िाखा:- 

आ.ि. २०७८/०७९ मा सञ्चार्लि कार्ििमहरु 

क्र.स कवयाक्रिहरुको नवि बर्बनयोबजि 

िजेट 

खचा खचा %  

१ ५० % अनदुवनिव थ्रेसर िेबसन बर्िरण रु ५००००० रु ४८७५०० ९७.५० 

२ ५० % अनदुवनिव हविे ट्यवक्टर बर्िरण रु ५००००० रु ४५०००० ९०  

३ प्िवबस्टक टनेि बर्िरण रु ३००००० रु १७०९९९ ९७  

४ ५० % अनदुवनिव स्यवउ बर्िरण  रु २००००० रु ० ० 

५ ५० % अनदुवनिव कुटवबन बपसवबन बिि बर्िरण रु २००००० रु ० ० 

६ ५० अनदुवनिव हजवरर र बर्षवबद बर्िरण रु १५०००० रु ० ० 

७ ५० % अनदुवनिव हविे ट्यवक्टर बर्िरण रु १३०००० रु ११२५०० ८६.५४ 

८ बकसवन सबूचकरण कवयाक्रि रु ३००००० रु १४३१२० रु ४७.७१ 

९ आ.ि. २०७७/०७८ िव स्थवपनव भएकव कृबष िर्ा कव 

सवनव व्यर्सवयीक कृबष उत्पवदन केन्र (पकेट बर्कवस 

कवयाक्रि बनरन्िरिव 

रु १२००००० रु० ० 

१० खवयन आि ुउत्पवदन कवयाक्रि  रु ३०००००० रु ५७६८९८ १९.२३ 



११ सनु्ििव जवि र्िरु्िको सवनव व्यर्सवबयक कृबष 

उत्पवदन केन्र ( पकेट बर्कवस कवयाक्रि) 

रु १२००००० रु ८७५५९२ ७२.९७ 

 जम्िव    

 


