
वार्षिक  सर्िक्षा प्रर्िवेदन 
आ.व. २०७५/७६ 

देवघाट गाउँकार्िपार्िकाको कार्ाििर्का प्रिुख प्रशासर्कर् अर्िकृि श्री रिेश सुवेदीको 

अध्यक्षिािा, अध्यक्ष श्री दुगि बहादुर थापाको प्रिुख अर्िथ्यिािा, वडा अध्यक्षहरू,  कार्ािपार्िका 

सदस्यहरू,वडा सदस्यहरू र शाखा/इकाइ प्रिुखहरूको सहभार्गिािा  र्स गाउँ कार्िपार्िकाको 

कार्ाििर् वाट आ.व. ०७५/०७६ को िेस्रो चौिार्सक अवर्ि सम्मको र्वर्भन्न र्वर्षगि शाखा 

इकाइहरुवाट िथा वडा कार्ाििर्हरूवाट भए गरेका काि कारवाहीको प्रगर्ि सर्िक्षा कार्िक्रि र्िर्ि 

२०७६/०५/०२ गिे सम्पन्न गररर्ो ।  

 कार्िक्रििा र्वर्भन्न र्वषर्गि शाखा /इकाइहरु वाट आ.व. २०७५/०७६ िा भएका काि 

कारवाहीहरूको प्रगर्ि, सिस्या , सुझावहरूको वारेिा प्रसु्ति भर्ो भने त्यस िार्थ छिफि, 

अन्तरकृर्ा सिेि सम्पन्न भर्ो । र्स सर्िक्षा प्रर्िवेदन सवैको जानकारीको िार्ग र्स गाउँपार्िकाको 

वेवसाइट (website) िा राखखएको व्यहोरा अनुरोि छ। 
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प्रततवेदन 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आ.व.२०७५∕०७६ 
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प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 

मुलुकमा ववद्यामान बेरोजगारी र गररबीको समस्यालाई सम्बोधन गरी दिगो आर्थिक ववकास हाससल गने 

उिेश्यले नेपाल सरकारले काम र रोजगारीलाई उच्च प्राथसमकमा राखि प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम, 

कायािन्त्वयनमा छ । नेपालको संववधानको धारा ३३ मा उल्लेखित रोजगारीको हकलाई कायािन्त्वयन गनिको 

लार्ग नेपाल सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०७५, रोजगारीको हकसम्बन्त्धी ननयमावली, २०७५ र 

प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम २०७५ सन्त्चालन छ । यस कायिक्रम अन्त्तगित प्रत्यक स्थानीय तहमा एक 

रोजगार सेवा केन्त्र रहने प्रावधान बमोजजम यस गाउँपासलकामा समेत रोजगार सेवा केन्त्र स्थापना गरी 

कायिसन्त्चालन गररएको छ ।  

रोजगार सवेा केन्त्रले बेरोजगार व्यजतत र रोजगारीका अबसरहरुको तथ्याङ्क अद्यावर्धक गने कायि गििछ 

। रोजगारिाताहरुलाई िक्ष, अधििक्ष र अिक्ष जनसजततको वववरण दिई आवश्यक परेको िण्डमा रोजगारीमा 

लगाउन समेत सहयोग गनेछ । बेरोजगार व्यजततहरुले आ–आफ्नो वडा कायािलयमा गई न्त्यूनतम 

रोजगारीमा संलग्न हुन पाउँ भनन ननवेिन गनुिपने व्यवस्था समलाइएको र्थयो । बेरोजगार व्यजततले एक 

आर्थिक बर्िका लार्ग ननवेिन  दिने समय चैर मदहनाभरी रहेको भएता पनी श्रम रोजगार तथा सामाजजक 

सुरक्षा मन्त्रालयम मार्ि त समयावर्ध बैशाि मसान्त्तसम्म थप भई बेरोजगारहरुको आवेिन िताि गराइएको 

छ ।  

यस गाउँपासलकाका ५ वटै वडा कायािलयहरुमा समते बेरोजगार व्यजततहरुल े आवेिन दिने व्यवस्था 

समलाइएको र्थायो। ननवेिन दिने म्याि बैशाि ३१ गते सककएको छ । यस गाउँपासलकामा ५३३ जनाल े

बेरोजगार आवेिन िताि गराएका छन।् जसमा वडा नं. १ मा २८४, वडा नं. २ मा ८६ , वडा नं. ३ मा ६५, 

वडा नं. ४ मा १४ र वडा नं. ५ मा ८४ गरी जम्मा ५३३ जनाले न्त्युनतम रोजगरीमा संलग्न हुन पाउँ भनन 

ननवेिन दिएका छन।् 
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आवेिन दिएका वेरोजगार व्यजततहरुलाई रोजगार दिनको लार्ग ववसभन्त्न क्षरेहरु सडक ननमािण तथा ममित, 

कृवर् तथा ससचंाई, ग्रासमण िानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसर्ाई, सशक्षा, बन तथा जलाधार, पयिटन छनोट गनि 

सतने प्राबधान यस गाउँ कायिपासलकाको समनत २०७६∕०२∕१५ को ननणिय अनुसार गोवपटार र कराँदिप 

होमस्टेमा शौचालय तथा आवस्यक संरचना ननमािणका लार्ग ससति बजेट बबननयोजन गरीएको र्थयो।  

आर्ोजनाको नाम  ठेगाना  बजेट  

गोवपटार सामुिानयक होमस्टे भवनको पेटी 
तथा शौचालय ननमािण   

िेवघाट-१ कोटा 

  

लागतः रु ४,००,०००।०० 

  

कराँदिप सामुिानयक होमस्टे भवन, शौचालय 
तथा चौतारा ननमािण  

िेवघाट-२ कराँदिप 

  

लागतः रु ४,००,०००।०० 

  

 

पारीश्रसमकमा आधाररत सामुिानयक आयोजना सन्त्चालन कायिववर्ध अनुसार कुल वजेटको ७०% श्रसमकको 

ज्यालामा र वाँकी ननमािण सामाग्रीमा िचि गनुिपने प्रावधान रहेको छ ।  
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यस आर्थिक वर्िमै  ६० जनालाई औसत १५ दिनको  रोजगारी दिन सककएको छ । जसमध्य वडा नं १ मा 

१६ पुरुर् र १९ मदहला गरी ३५ जना र  वडा नं २ मा १७ पुरुर् र ८ मदहला गरी कुल ६० जना रहेका 

छन । आगामी आर्थिक वर्िको लार्ग भने कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी दिने तयारी समेत गररएको छ । 

रोजगारीको लार्ग आवेिन दिएका बेरोजगार व्यजततहरुको चाहना बमोजजमको काममा लगाउनको लार्ग 

कम्तीमा २० जनाको समूह ननमािण गने तथा क्षेर छनोट गरी काममा लगाउने प्रावधान रहेको छ ।  

 

यस गाउँपासलकाकामा रहेको रोजगार सूचना केन्त्रले िेवघाट क्षरेभरी रहेका सम्पुणि उद्योग, व्यापार, 

व्यवसाय, ननमािण कम्पनी, ववद्यालय, सहकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था तथा ननजज क्षेरहरुसँग समेत 

समन्त्वय गरेर तहाँ आवस्यक पने कमिचारीहरु समेत रोजगार सूचना केन्त्रबाट माग गरी लैजान सककन े

व्यवस्था समलाएको छ ।  

समनत २०७५ /१२/२२ गतेका दिन िेवघाट गाउँपासलकाका प्रमुि प्रशासकीय अर्धकृत श्री रमेश सुवेिी ज्यूको 

अध्यक्षता तथा गाउँपासलकाका श्रद्धेय अध्यक्ष श्री िगुि बहािरु थापा ज्यूको प्रमुि आनतथ्यतामा 

कायिपासलका सिस्यज्यूहरू र वडा सर्चवहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगारकायिक्रम सम्वन्त्धी असभमुिीकरण 

कायिक्रम सम्पन्त्न भएको र्थयो। कायिक्रममा गाउँपासलकाका उपाध्यक्ष  ,वडा अध्यक्षहरू कायिपासलका 

०
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रोजगारी प्राप्त वववरण 
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सिस्यहरू  ,शािा प्रमुिहरू ,वडा सर्चवहरू ,गरी जम्मातथा सरोकारवाला  २७ जनाको उपजस्थनत रहेको 

र्थयो ।   

 

कायिक्रमको पदहलो सरमा प्रमुि प्रशासकीय अर्धकृत श्री रमेश सुवेिीले प्रधानमन्त्री रोजगारकायिक्रमको 

उद्धेश्य  ,आवस्यकता र और्चत्य मार्थ प्रकाश पानुि हँुिै िेव घाट गाउँपासलकामा रोजगारीको अवस्था र थप 

ससजिना गनि सककने क्षरेहरूको बारेमा चचाि गनुिभएको र्थयो ।  

   

उतत कायिक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम, बरेोजगार ननबेिन संकलन तथा सम्वजन्त्धत बबबबध 

बबर्यहरुका सम्वन्त्धमा बुझाईमा एकरुपता ल्याउने प्रयास गररएको र्थयो ।  
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गोपिटार सामदुापर्क होमस्टे भवनको िेटी, तथा संरचना पनमायण 

 

   
 

 

   
 

गोपिटार सामदुापर्क होमस्टे भवनको िेटी, तथा संरचना पनमायण गरी उत्कृस्ट कार्य गरेबाित गाउँ सभामा 

सम्मापनत ह दँ ै।  

 

रोजगार सूचना केन्त्रले बेरोजगारहरुको तथ्याङ्क संकलन तथा रोजगारिाताहरुको तथ्याङ्क अद्यावर्धक 

गने गरेको छ । जसले गिाि रोजगारिाता तथा बेरोजगार व्यजततहरुको आवश्यक समन्त्वयको कसम लाई 

यसले िरु गनेछ । एकानतर रोजगारिाताले श्रसमक जनशजततको अभावमा काम गनि गाह्रो भएको गुनासो 

र बेरोजगार व्यजततहरुले काम नपाउँिाको समस्यालाई समाधान गनि रोजगार सूचना केन्त्रले समन्त्वयकारी 

भूसमका िेल्नेछ ।  
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कराँपदि सामदुापर्क होमस्टे भवन, शौचालर् तथा चौतारी पनमायण 

  

 

कराँपदि सामदुापर्क होमस्टे भवन शौचालर् तथा चौतारी पनमायण गरी उत्कृस्ट कार्य गरेबाित गाउँ सभामा सम्मापनत  
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आपथयक प्रगपत प्रपतवदेन 
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कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नका समस्र्ा तथा च नौततहरु  

१. श्रम प्रनतको सम्मान सवै तहबाट नहुनु ।  

२. दिलो गरी बजेट प्राप्त भएको र वर्ाितको समयमा कायि सम्पन्त्न गनुिपने भएकोले समयमै 
सम्पन्त्न गनि ।  

३. सबै ब्याजततहरुको बैङ्क मार्ि त ज्याला भुततानी गनि ।  

४. एउटै वडा सभर रहेका योजनामा समेत बेरोजगार ब्याततीलाई िटाउन नसकीएको ।   

 

कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नका िागग स झाबहरु 

१. श्रमको सम्मान िेवघाट गा.पा.को असभयान कायिक्रम सन्त्चालन गनुिपने।  

२. ससति अनुिान रकमको ७०% ज्यालामा िचि गनुिपने र ३० % ले मार ननमािण सामाग्री िररि 
गनुिपने प्रावधान रहेकोले ननमािण सामाग्री िररिका लार्ग अपुग गुने रकममा गाउँपासलकाको 
स्रोतबाट थप गनुिपने ।  

३. प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम कायािन्त्वयन सम्वन्त्धी मन्त्रालयको समनत २०७६⁄०४⁄१३ को ननणिय 
अनुसार रु १ करोड भन्त्िा साना आयोजनामा सम्भव भएसम्म हेसभ ईतयुपमेन्त्टको प्रयोग 
ननरुत्सादहत गरी श्रम मुलक प्रबबर्धको प्रयोग गने  

४. बेरोजगार ब्याजततहरुको बैङ्क िाता िोल्ने कायिलाई बङै्क संग को सहकायिमा अगाडी बडाउने।  

 

 

 

 



आ.व. २०७५/७६ मा कृषि ईकाइबाट भएका कर्यप्रगती षववरण  

१, IPM कृिक पाठशाला  देवघाट ५ झारखानिमा सम्पन्ि  ।  

२, सािा ससिंचाई आर्ोजिा कार्यक्रम १,२ र ३ मा  

३, तरकारी ककट षवतरण कार्यक्रम ५ वटै वडामा  

 ४, उन्ित सधिबासल बबउ षवतरण कार्यक्रम ५ वटै वडामा   

५, कलमी फलफूल बबरुवा षवतरण कार्यक्रम ५ वटै वडामा  

६, सुन्तला, आँप, सलची बगैचा सुधढृिकरण कार्यक्रम ५ वटै वडामा  

७, भकारो सुधार कार्यक्रम १ र ४ मा  

८, मौरीधार तथा स्प्पे्रर्र बबतरण कार्यक्रम ५ वटै वडामा  

९, सबै वडाका टोलबबकास सस्प्थाहरु अन्तगयत कृिक समुह गठि कार्यक्रम सम्पन्ि   

  

समन्वयात्मक काययक्रमहरु  

१, कृषि व्र्ावसार् प्रदयि सहर्ोग तथा तासलम केन्र मालेपटि पोखराको आर्ोजिामा  ६ 
कार्यढदिे व्र्ावसानर्क तरकारी केनत तासलम र ६ कार्यढदिे  व्र्ावसानर्क मौरी पालि तासलम 
सम्पन्ि ।  

२, जजल्ला जिस्प्वास्प्थको आर्ोजिामा २ ढदिे रासार्निक मल र षविादी रासार्निक बबिाबाट 
मािव स्प्वस्प्थ तथा वातावरणमा पिे असरको बारेमा असभमुखखकरण कार्यक्रम सम्पन्ि ।  

 

                                                    

                                                        तर्ार गिे  

                                                      सिंगगता अगधकारी  



देवघाट गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

लिक्षा इकाई 

 

 

 

वालषयक कार्य प्रगलि प्रलिवेदन  

२०७५/०७६ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रसु्ति किाय 

     लिवराज खनाि 

स्रोि व्यक्त्ति 

 

 

 

 



१. पृष्टभूमी : 

शिक्षा एक गशििील मानवीय प्रशिया र राष्टर  शनमााणका मेरूदण्ड हो । शिक्षा प्रशिको बढ्दो 

सावाजशनक चासो र शचन्तनका कारण नेपाल सरकारले शिक्षालाई वालवाशलकाक नैसशगाक 

अशिकारको रूपमा स्वीकार गरी राशष्टर य िथा अन्तराशष्टर य िैशक्षक मञ्चहरू मार्ा ि शवश्व सामु सवैको 

लागी िीक्षा पुयााउने प्रशिवद्बिाका साथ शवद्यालय के्षत्र शवकास कायािम सञ्चालन गररएको छ। यसै 

गरी सवै शवद्यालयमा वालवाशलकाको पहूँच वृशि , शवद्यालयमा भनााभएका वालवाशलकाहरूलाई 

गुणस्तरीय र प्रशवशियुक्त्त शिक्षा प्रदानगना एवम् शवद्यालय  र सरोकारवालाहरूको क्षमिा 

अशभवृशिगना सेशि पररयोजना देखि आिारभुि िथा प्रथाशमक शिक्षा कायािमम, सबैका लाशग शिक्षा 

कायािम, माध्याशमक शिक्षा सहयोग कायािम , शवद्यालय के्षत्र सुिार कायािम आशद जस्ता शवशवि 

कायािमहरू कायाान्वयनमा आईसकेको छ । शि सबै कायािमहरुको उपलखधिहरूलाई रक्षा गदै 

अरु बढी उपलब्धी हाशसलगना हाल शवद्यालय के्षत्र शवकास कायािम (SSDP) कायाान्वयनको 

अवस्थामा रहेको छ । साथै शवशभन्न सरकारी िथा गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरु समेि वालवाशलकाको 

िैशक्षक उन्नयनका लाशग प्रयत्नशिल छन् । 

 यस प्रकार सरकारी एवं गैर सरकारी के्षत्रवाट िैशक्षक शवकासका लाशग शवगिमा ठुलो 

लगानी र अथक प्रयास हूँदा पनी अपेशक्षि उपलखब्ध हाूँशसल हुन नसकी शिक्षा के्षत्र आलोचनाको 

शिर्ा शवन्दुमा गुशिरहेको अवस्थामा राज्य व्यवस्था संशघयिामा आयो  हालको नेपालको संशविानले 

माध्यशमक िह सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गने शजम्मा स्थाशनय िहलाई शदईसकेको पछी यस 

देवघाट गाउूँपाशलकाले आफ्नो के्षत्र शभत्रको िैशक्षक उठन्यनको शजमे्मवारी शलएको छ। 

िसथा शवगि आशथाक वर्ामा नेपाल सरकार शिक्षा, शवज्ञान िथा प्रशवशि मन्त्रालयले शिक्षा िथा मानव 

स्रोिशवकास केन्द्र सानोठीमी भक्त्तपुरले उपलधि गराएको कायािम, कायाान्वयन पुखस्तका 

२०७५/७६ स्थाशनय सरकार ऐन २०७४ को शसमा एंव गाउूँपाशलकाको आशथाक अनुिासनको पररिी 

शभत्र रहेर कायािम संञ्चालन गररएको शथयो । 

 

२. उदेश्य :- 

- शिक्षाको दैशनक प्रिासन संचालन  

- शवद्यालय संचालन प्रशिया अगाडी बढाउन  

- शवद्यालय व्यवस्थापन एंव सुशिशढकरण मा टेवा पुयााउन 

- िैशक्षक सुिासन कायम गराउने  

- िैशक्षक गुणस्तर (शसकाई उपलब्धी) वृिी गराउने , 

- शवद्यालय संचालन र व्यवस्थापनका लाशग मागा शनदेिन गराउने , 

- शवद्यालयका हरेक शगशिशवशिलाई पारदिी बनाउने  



- वालमैत्री शवद्यालय स्थापना , 

- शवद्यालयलाई सर्ा, सुग्घर र हराभरा बनाउनु, 

 

३. अवस्था :- 

 

 

क्र.स. 

सामुदालर्क 

लवद्यािर् 

संङ््खया 

संस्थागि 

लवद्यािर् 

संङ््खया 

धालमयक 

लवद्यािर् 

संङ््खया 

संङ््खया 
पुस्रकािर् 

संङ््खया 
संङ््खया 

क्याम्पस 

सङ््खया 

१ ३३ २ ३ ३६ १ १ ० 

 

 

- कुि िैलक्षक संङ््खया – ७६ वटा  

 

 

४. प्रगिी 

         देवघाट गाउूँपाशलकाको शिक्षा इकाईले यस आ.व. मा गरेको काया प्रगशिलाई शनम्न  अनुसार ४ वटा 

के्षत्रमा शवभाजन गररएको छ। 

# िैलक्षक प्रगलि :-  

१. सबै शवद्यालयमा अनुगमन शनररक्षण िथा प्रष्टपोर्ण प्रदान 

२. कक्षा अवलोकन िथा शनररक्षण 

३. शवद्यालय संचालन िथा व्यवस्थापन अन्तरगि १ मशहला सझ कायािम, संञ्चालन र प्रशिवेदन 

समे्प्रर्ण  

४. िीक्षकको शिक्षण शसकाइमा शविाउने समयविी सुिार योजना कायाान्वयन  

५. प्रारखिक पढाईशसप नु्यन्निम प्याकेज कायाान्वयन  

६. लेिाम िथा शजन्सी व्यवस्थापन िाशलम संचालन  

७. सामाशजक पररक्षण िाशलम संचालन 

८. शवज्ञान शवर्य शिक्षक िाशलम संचालन 

९. शवद्यालय सहयोगीहरूको िाशलम संञ्चालन 

१०. कक्षा -८ को पररक्षा संचालन िथा व्यवस्थापन  

११. शवद्यालय सुिार योजना शनमााण िाशलम संचालन  

१२. शवद्यालय सुिार योजना शनमााण िाशलम सचालन  

१३. शनयशमि प्र. अ. वैठक संचालन  

१४. शवर्यगि शिक्षक वैठक संचालन  

१५. ECD स. का. िाशलम  

                    

 



                       #प्रिासलनक प्रगिी :- 

१. गाउूँ  शिक्षा सशमशिको वैठक – ५ पटक  

२. दरवन्दी शमलान सशमशिको वैठक – २ पटक 

३. पररक्षा सशमशिको वैठक – ५ पटक 

४. पररक्षा उप सशमशिको वैठक – ५ पटक 

५. शिक्षा इकाईको दैशनक प्रिासन  

६. शवशवि िाशलम, गोष्ठी र सेशमनार मा सहभाशगिा  

७. शिक्षा शवकास िथा समन्वय इकाई संग समन्वय , सहकाया र सहयोग  

८. शवद्यालयको वाशर्ाक उत्सब िथा अशभभाबक भेलामा  

 

   # सहभालगिा , 

१)  ६ वटा शवद्यालय समायोजन 

२) सबै शवद्यालयको दरबखन्द शमलान 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

#लवलिर् एंव भौलिक प्रगलि:- 

 

ि.स. िचाका शिर्ाकहरू    शनकासा रकम कुल िचा  िचा 

प्रशििि (%)  

कैशर्यि  

१ सबै िहका लिक्षकहरूिाई ििब , भिा व्यवस्थापक ७,५६,८९,०००/- ७,५६,८९,०००/- १००  

२ लवद्यािर् संञ्चािन िथा व्यवस्थापन  २२,०७,०००/- १३४००००/- ६०.६९  

३ वा.लन.के. सहजकिाय पारीश्रलमक  १७९४०००/- १७९४०००/- १००  

४ लवद्यािर् कमयचारी व्यवस्थापन अनुदान ४९०६०००/- ४९०६०००/- १००  

५ ३०० k corner िथा CAS अनुदान  ९८१०००/- ३१५००० ३२.११  

६ कक्षा ११ – १२ पा.प्र.अनुदान २,००,०००/- २,००,०००/- १००  

७ छात्रवृिी रकम लविरण  ८,७८,०००/- ६,८५,०००/- ७८  

८ धालमयक िथा वैकक्त्िक लवद्यािर् संचािन अनुदान लविरण  ५,००,०००/- ५,००,०००/- १००  

९ स.लस.के. संचािन अनुभब  २,००,०००/- २,००,०००/- १००  

१० लवद्यािर् भवन लनमायण अलघल्लो आ.व. को क्रमागि  १८,००,०००/- १८,००,०००/- १०० कािी गंगा मा.लव. 

११ कक्षा -८ को परीक्षा संचािन  ७२,०००/- ७२,०००/- १००  

१२ उतृ्कष्ट लसकाई उपिब्धी भएका लवद्यािर् िाई अनुदान  ३,२४,०००/- ३,२४,०००/- १०० बज्रर्ोलगनी मा.लव. 

१३ लिक्षण लसकाई समार्वधी सुधार कार्यक्रम संचािन १२,०००/- १२,०००/- १००  

१४ मा.लव. पुस्ताकािर् लनमायण अनुदान लविरण १९,५०,०००/- १९,५०,०००/- १०० वज्रर्ोलगनी लसद्वमहाकािी 

१५ लिक्षण लसकाईमा सुचना प्रलवलधको प्रर्ोगका िालग अनुदान 

लविरण 

१३,००,०००/- १३,००,०००/- १०० कालि गंगा  

कालिका 

१६ मा.लव. लवज्ञान प्रर्ोगिािा अनुदान १३,००,०००/- १३,००,०००/- १०० पावयिी 

आदयि मा.लव. 

१७ प्रारक्त्िक पढाई, लसप नु्यनिम प्याकेज कार्ायन्वर्न कार्यक्रम 

संञ्चािन  

३,७८,०००/- ३,७८,०००/- १००  

१८ कक्षा-१-१० पा.प्र. अनुदान लविरण १४८१०००/- १२५१६८४/- ८४.५१  

१९ WASH िौचािर् लनमायण १४,००,०००/- १४,००,०००/- १०० आदयि, भृकुटी 

२० गलणि, लवज्ञान र  अंग्रजी लवषर्का िागी सामग्री खररद अनुदान १,५०,०००/- १,००,०००/- ६६.६६  

२१ ४ कोठे भवन लनमायण अनुदान लविरण  ३२,००,०००/- ३२,००,०००/- १०० रालष्टिर् आ. मा.लव. देवघाट-४ 



२२ लिक्षण लसकाई सहर्ोग अनुदान लविरण १०९८०००/- १०९८०००/- १०० बज्रर्ोजलगलन,लसद्वमहाकािी 

, िक्त्ि मा.लव. , गोरखा 

कालिका  

२३ धालमयक प्रकृलिका लवद्यािर् कमयचारी पोिाक खचय लविरण  १५,००,०००/- १५,००,०००/- १०० वेदवेदाङ्ख, परमान्द  

महेि 

२४ वा.लव. के.स का/लवद्यािर् कमयचारी पोिाक खचय लविरण ७,९०,०००/- ७,१०,०००/- ९०  

२५ परम्परागि धालमयक िथा वैकक्त्िक लवद्यािर् संचािन अनुदान २१,४५,०००/- १९,००,०००/- ८९  

२६ लिक्षक ििब भिा थप २३,२१,०००/- - ०  

    कुि:- ८८ 

% 

 

 

 

 



५. िाभाक्त्न्वि वगयहरू :- 

-    लवधाथी -२७०० 

- लिक्षक- २०२ 

 

  



 


