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सवाªिधकारः ÿकाशकमा 

 

मþुणः s}nkfn lk|lG6ª k|]; 88]Nw'/f 

यो सामúी अमरगढी नगरपािलका अÆतगªतका िवīालय, बालिवकास केÆþ, सामदुाियक िसकाइ केÆþहłलाई 

िनःशÐुक िवतरणका लािग ÿकाशन गåरएको हो । अÆय Óयिĉ वा संÖथाहłलाई यसको मþुणीय ÿित िनःशÐुक 

ÿाĮ गनª कर लाµने छैन । 

 



सÌपादकìय 

नेपालको संिवधानको अनसुचूी ८ ले आधारभूत तथा माÅयिमक िश±ा लाई Öथानीय तहको अिधकारको सचूी अÆतगªत राखकेो छ भने 

Öथानीय सरकार स¼चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) ज. मा Öथानीय तहले गनुªपन¥ आधारभूत र माÅयिमक िश±ासÌबÆधी िविभÆन 

२३ वटा काम कतªÓय र अिधकारहł उÐलेख गरेको छ । जस अनसुार अमरगढी नगरपािलकाले िवगत दईु वषªदिेख Öथानीय सरकारका 

Łपमा िवīालय िश±ासÌबÆधी काननू बनाउने दिेख कायªøमहł कायाªÆवयन गन¥, शैि±क संÖथाहłको Öथापना, अनुमित, स¼चालन, 

ÓयवÖथापन, िनयमन गन¥, जनशिĉहłको पåरचालन तथा ÓयवÖथापन गन¥, अनगुमन तथा मÐूयाङ्कन गन¥ जÖता अÂयÆत महßवपणूª 

कायª गन¥ िजÌमेवारी वहन गद¨ आइरहेको छ । अमरगढी नगरपािलकामा िश±ा, युवा तथा खेलकुद शाखामाफª त यÖता कायªहł 

सÌपादन हòदँ ैआएका छन ्।  

तÃयाङ्कको अभावमा योजना एवम ् कायªøमहł तजुªमा गनª र ितनको ÿभावकारी कायाªÆवयन गनª सÌभव छैन । सचूना ÿाĮ गनुª 

नागåरकको नैसिगªक अिधकार हो भने सावªजिनक िनकायले सूचना िदन ु उसको कतªÓय हो ।  शैि±क तÃयाङ्कहłको ÓयविÖथत 

अिभलेख राखी सरोकारवाला लगायत आम नागåरकहłलाई अमरगढी नगरपािलकाको शिै±क अवÖथा र िश±ा ±ेýमा भएगरेका 

गितिविधहłबारे सचूना ÿदान गनुª नगरपािलकाको दायीßव हो । अमरगढी नगरपािलकाले िश±ाका ±ýेमा सÌपादन गरेका 

कायªøमहłको बारेमा कायाªलयको वबेसाइट, िविभÆन समयमा जारी सूचना एवम ्िविभÆन कायªøममाफª त जानकारी गराउँदै आएको 

भएतापिन नगरपािलकाको शैि±क अवÖथाबारे जानकारी िदने दÖतावेजको अभाव रहकेो सÆदभªमा अमरगढी नगरपािलकाको शैि±क 

िववरण समेिटएको पिहलो मिुþत सामúीको Łपमा अमरगढी शैि±क बलेुिटन ÿकाशन भएको हो । यसबाट कायाªलयको 

कायªसÌपादनमा सहजता Ðयाउनकुा साथै शैि±क िøयाकलापहłबारे पारदिशªता, जवाफदहेीता र ÿभावकारीता कायम गद¨ शिै±क 

सशुासनमा टेवा पµुने िवĵास िलइएको छ ।  

 यस ÿकाशनमा सातवटा खÁडहł समावेश गåरएको छ । पिहलो खÁडमा अमरगढी नगरपािलकाको सामाÆय पåरचय उÐलेख 

गåरएको छ भने दोąो खÁडमा अमरगढी नगरपािलकाका िश±ा सÌबĦ िनकायहłका बारेमा उÐलेख गåरएको छ । ÂयÖतै तेąो खÁडमा 

अमरगढी नगरपािलकाका शैि±क तÃयाङ्कलाई ÿÖततु गåरएको छ भने चौथो खÁडमा आ.व.२०७५/०७६ मा सÌपÆन कायªøमहłको 

जानकारी समेिटएको छ । पाचँौ ँखÁडमा यस आिथªक वषª २०७६/०७७ मा िवīालय Öतरमा स¼चालन हòने कायªøम र कायाªÆवयन 

ÿिøया, छैठौमँा २०७६/०७७ को पिहलो चौमािसकको िनकासा िववरण र सातौ ँ खÁडमा िविवध शीषªक अÆतगªत िविभÆन 

जानकारीहł समिेटएको छ  ।  

 नगरपािलकाको कायाªलयमा रहकेा िविभÆन सचूना एवम ् तÃयाङ्कहł, सािवक िजÐला िश±ा कायाªलय डडेÐधरुाबाट 

िविभÆन समयमा ÿकािशत बुलेिटन एवम ्शिै±क सूचनाहł, तÃयाङ्क कायाªलय डडेÐधरुाबाट ÿकािशत िजÐला वÖतगुत िववरण र 

िवīालयÖतरबाट ÿाĮ िववरण समेतको सङ्कलन गरी ितनको सÂयापनका आधारमा यो सामúी तयार भएको छ । उिÐलिखत सÌबĦ 

प±हłÿित हािदªक आभार ÿकट गदªछु । यो पिहलो ÿकाशन हो । बुलेिटन सवªŁपेण पूणª नहòन स³दछ । पाठकवगªहłबाट यस 

ÿकाशनमा रहकेा कमजोरी एवम ्ýटुीहł औÐँयाइ सÐलाह सझुाव िदनहुòनेछ भÆने आशा रा´दछु । ÿाĮ हòने सझुावहłका आधारमा 

आगामी ÿकाशन अझ बढी पåरÕकृत हòनेछ । पिछÐला िदनमा िनयिमत Łपमा बुलेिटन ÿकाशन हòनेछ । अÖतु ।            

             हेमÆतराज पÆत 

            शाखा अिधकृत 
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खÁड - १ 

अमरगढी नगरपािलकाको सामाÆय पåरचय 

अमरगढी नगरपािलका सदुरूपिĲम ÿदशेका पहाडी िजÐलाहŁको 

ÿवेशĬार एवम् केÆþमा रहकेो छ । नगरपािलकामा ११ वटा वडाहŁ 

रहकेा छन् । २०७५ सालमा नगरपािलकाबाट सङ्किलत घरधरुी 

तÃयाङ्क अनसुार यस नगरपािलकामा ४,८६७ पåरवारमा कुल 

२२,४४२ जनसङ्´या रहेको छ ।  

ÿाकृितक ąोतको ŀĶकोणले सÌभावनायुĉ, मानवीय ąोतको 

ŀिĶकोणबाट नेतßृव ±मतायुĉ राजनीितक दल र सचेत एवम् 

उÂÿेåरत नगरबासी यस नगरपािलकाको दीगो िवकासका आधार 

ÖतÌभका Łपमा रहकेा छन ् । िहÆद ू धमाªवलÌबीको अÂयािधक 

बाहòÐयता (९८.७२%) रहकेो यस ±ेýमा िविभÆन समदुाय, 

जातजातीका मािनसको बसोबास रहनकुा साथै िविभÆन चाडपवªहŁ 

मनाइने गåरÆछ । नगरपािलकाको केही  भाग ऐितहािसक तथा 

बजार ±ेýको Łपमा रहकेो नगरपािलकामा साना Óयापार तथा साना 

उīोगहŁ र ÿाकृितक ąोत तथा सामािजक/ सांÖकृितक महßवका 

±ेýहŁ रहकेा छन ् । औषत पाåरवाåरक आÌदानीमा कृिष 

Óयवसायको सबैभÆदा ठूलो िहÖसा रहकेो छ  र वैकिÐपक ąोतको 

Łपमा वैदिेशक रोजगारी पिन रहकेो छ । Öथानीय जनशिĉ मजदरुी 

तथा अÅययनका लािग िवदेिशन ेøम पिन रहकेो छ । 
 

 १.१ नामकरणः 

नेपाल एकìकरणका हÖती मािनने अमरिसंह थापाले तÂकालीन बाइसी राºय अÆतगªतको डोटी राºयलाई परािजत गरी िवशाल नेपाल 

अिधराºयमा गाभेपिछ यस ±ýेको संर±ण र महाकाली नदी पारी काँगडासÌम पिन िवजय अिभयानमा सफलता ÿाĮ गन¥ िसलिसलामा 

यस ±ेýमा अमरगढी िकÐलाको िनमाªण गनª लगाएका र यसै िकÐलालाई आधार बनाई वरपरका ±ेýहŁमा पिन िवजय हािसल गरेको 

इितहास पाइÆछ । िकÐलाको िनमाªण बुĘा कँुिदएका िवशाल ढुङ्गाĬारा कलाÂमक तåरकाले गåरएको छ । बािहरबाट हदेाª गोलो आकारमा 

र िभýबाट तीनकुने आकारमा बनेको यस िकÐलाको िबच भागमा ÿाचीन उúभैरव मिÆदर रहकेो छ । यÖतो ऐितहािसक, धािमªक महßव 

बोकेको िकÐलाको नामबाट अमरगढी नगरपािलकाको नामकरण गåरएको हो ।      
 

 १.२ ±ेýफल, भौगोिलक अविÖथित र हावापानीः  

डडेÐधरुा िजÐलाको सदरमकुाम समेत रहकेो अमरगढी नगरपािलका सुदरूपिĲम ÿदशेको पहाडी ±ेýमा अविÖथत नगरपािलका हो । २९० 
१३.५' देिख २९० २४' उ°री अ±ाशं तथा ८०० १८'  दिेख ८०० ३१' पवुê दशेाÆतर अविÖथित भएको र समþु सतह दिेख १८६० िमटर 
(६२०० िफट) को उचाइमा रहकेो यस नगरपािलकाको ±ेýफल १३८.९५ वगª िक.िम. छ । अमरगढी नगरपािलकाको िसमाना पवूªमा 
गÆयापधरुा र नवदगुाª गाउँपािलका, पिĲममा भागĵेर गाउँपािलका, उ°रमा अजयमेŁ र नवदगुाª गाउँपािलका तथा बैतडी िजÐला र 
दि±णमा आिलताल गाउँपिलका संग जोडीएको  छ ।  
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 अमरगढी नगरपािलकाको हावापानी मलू Łपमा समशीतोÕण ÿकारको छ । यहाँको अिधकतम औषत तापøम २९ िडúी स.े र 
Æयूनतम औषत तामøम ०.३ िडúी स.े रहने गरेको छ ।  
  

 १.३ सबैभÆदा अµलो र होचो Öथानका िवīालयहŁः 

यस नगरपािलकाको िवīालयहŁ मÅये समþु सतहबाट सबैभÆदा अµलो Öथानमा रहकेो िवīालय वडा नं. ६ िÖथत कैलाश ÿा.िव. 

भालुमारा भĉपरु (२१६४ िम.) हो भने सबैभÆदा होचो Öथानमा रहकेो िवīालय वडा नं.११ िÖथत सरÖवती आधारभूत िवīालय 

िफÆनेकोट (९७५ िम.) हो ।  
 

 १.४ ÿशासिनक िवभाजन/संरचना 

नेपालको संिवधान अनुसार Öथानीय तह (Öथानीय सरकार) का Łपमा कायम भएको अमगरगढी नगरपािलकामा ११ वटा वडाहŁ रहकेा 

छन् । नगरपािलकाको ÿशासिनक केÆþका Łपमा नगर कायªपिलकाको कायाªलय रहकेो छ भने ११ वटै वडामा रहकेा वडा कायाªलयहŁबाट 

पिन नगरपािलकाले सेवा ÿवाह गद ̈ आएको छ । नगर कायªपािलकाको कायाªलयमा िविभÆन िवषयगत कायªøमहŁ कायाªÆवयन गनª 

िवषयसÌबĦ शाखाहŁको ÓयवÖथा गåरएको छ ।  
 

 १.५ ऐितहािसक तथा धािमªक  ÖथलहŁः 

यस नगरपािलकामा अविÖथत अमरगढी िकÐला ऐितहािसक सÌपदाको Łपमा रहकेो छ भने घटाल थान, उúतारा मिÆदर, शहľिलङ्ग 

मिÆदर, रावलतोली गफुा लगायतका ±ेýहŁ धािमªक तथा सांÖकृितक ŀिĶकोणले महßवपणुª रहकेा छन ्।   
 

 १.६ नदीनाला तथा खोलाहŁः   

यस नगरपािलकाको खानेपानी तथा िसचाई ंर सुÆदरताका ŀिĶकोणले महÂवपणुª रहकेा खोलानाला तथा नदीहŁमा डोटीघटाल खोला, 

पोखरा गाड, शैलेĵर गाड, कोटेली Łपाली गाड, ठूली गाड आिद रहकेा छन् ।  
 

१.७ जनसङ्´याः 

िव.स.ं २०६८ सालको जनगणना अनसुार अमरगढी नगरपािलकाको जनसङ्´या यसÿकार रहकेो छः 

 पŁुषः १०००३ (४७.०८%) 

 मिहलाः ११२४२ (५२.९२%) 

 जÌमाः २१२४५ 

 पåरवार सं´याः ४७७८ 
 

 १.८ सा±रताः  

िव.स.ं २०६८ सालको जनगणना अनसुार अमरगढी नगरपािलका डडेÐधरुा िजÐलामा सबैभÆदा बढी सा±रता दर भएको Öथानीय तह हो । 

उĉ जनगणना अनसुार यहाँको ५ वषª उमेर माथीको सा±रता दर ७१.७% िथयो जसमÅये पłुष सा±रता दर ८६.३ % छ भने मिहला 

सा±रता दर ५७.६% रहकेो िथयो । यस नगरपािलकाको १५-६० वषª उमेरको सा±रता दर ९६.६४% रहकेोमा यही आधारमा नेपाल 

सरकार (िजÐला िश±ा कायाªलय डडेÐधरुा) बाट २०७४ सालमा सा±र नगरपािलका घोषणा गåरएको िथयो । 
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खÁड - २ 

अमरगढी नगरपािलकाका िश±ा सÌबĦ िनकायहŁ 

 

२.१ िश±ा, युवा तथा खेलकुद शाखा 

 अमरगढी नगरपािलकाको समú शिै±क अवÖथा (मलूतः आधारभतू तथा माÅयिमक िश±ा) र युवा तथा खेलकुदका 

कायªøमहŁ समेतको स¼चालनका लािग नगर कायªपािलकाको कायाªलयको एउटा महßवपणूª शाखाको Łपमा िश±ा, युवा तथा खेलकुद 

शाखाको ÓयवÖथा रहकेो छ । िव.स.ं २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संिवधानको अनुसचूी ८ ले आधारभूत र माÅयिमक िश±ा 

सÌबÆधी एकल अिधकार Öथानीय तहलाई िदएको छ भने Öथानीय सरकार स¼चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) ज. ल ेआधारभतू र 

माÅयिमक िश±ाको स¼चालन र ÓयवÖथापन सÌबÆधी िविभÆन २३ वटा काम कतªÓय र अिधकारहŁ Öथानीय तहको हòने ÓयवÖथा गरेको 

छ । संवैधािनक ÓयवÖथा अनसुार दशेैभर ७५३ वटा Öथानीय तहहŁ गठन भईसकेका र ÿÂयेक Öथानीय तहल ेÖथानीय सरकारका Łपमा 

काम गåररहकेा छन् । यसै सÆदभªमा डडेÐधरुा िजÐलाको सदरमकुाम िÖथत अमरगढी नगरपािलका समेतले Öथानीय सरकारका Łपमा 

संिवधान ÿद° अिधकारको ÿयोग गनª र Öथानीय सरकार स¼चालन ऐनबमोिजम नगरपािलका ±ेýिभýको समú िश±ा, युवा तथा 

खेलकुद सÌबÆधी काम, कतªÓय र अिधकारलाई ÓयविÖथत ढंगबाट कायाªÆवयन गनª यस शाखाको ÓयवÖथा भएको हो । 

कमªचारी समायोजनका øममा नेपाल सरकारबाट अमरगढी नगरपािलकाको िश±ा युवा तथा खलेकुद शाखाका लािग अिधकृत Öतर 

(नवौ/ँदशौ ँतह) को शाखा अिधकृतको नेतßृवमा शाखा अिधकृत (सातौ/ँआठौ ँतह) को १ र सहायकÖतर (पाँचौ ँतह) को १ गरी जÌमा ३ 

जना कमªचारीहŁ रहने गरी अÆतåरम संगठन सरंचना Öवीकृत भएको छ । कायाªलयको सङ्गठन संरचनाको कायª सÌपÆन नहòदँासÌम 

यसैलाई आिधकाåरक माÆनपुन¥ दिेखÆछ । यो शाखा अमरगढी नगरपािलकाको वडा नं ५ तफुानडाँडािÖथत नगर कायªपािलकाको कायाªलय 

भवनमा रहकेो छ । 
िश±ा युवा तथा खेलकुद शाखामा कायªरत कमªचारीहłको िववरणः 

िस.नं. कमªचारीको नाम पद कैिफयत 

१ हमेÆत राज पÆत शाखा अिधकृत (सातŏ तह) २०७६ वैशाख २९ दिेख 
  

िश±ा युवा तथा खेलकुद शाखाका काम, कतªÓय र अिधकारः 

 Öथानीय सरकार स¼चालन ऐन २०७४ अनुसार Öथानीय तहका काम कतªÓय र अिधकारका Łपमा तोिकएका देहायका कामहł 

गन¥ िजÌमेवारी िश±ा, यवुा तथा खलेकुद शाखाको होः 

 ÿारिÌभक बालिवकास तथा िश±ा, आधारभूत िश±ा, अिभभावक िश±ा, अनौपचाåरक िश±ा, खलुा तथा वैकिÐपक िनरÆतर 

िसकाइ, सामदुाियक िसकाइ र िवशेष िश±ा सÌबÆधी नीित, कानून, मापदÁड, योजना तजुªमा, कायाªÆवयन, अनुगमन, मÐूयाङ्कन र 

िनयमन, 

 सामदुाियक, संÖथागत, गुठी र सहकारी िवīालय Öथापना, अनमुित, स¼चालन, ÓयवÖथापन तथा िनयमन, 

 ÿािविधक िश±ा तथा Óयावसाियक तािलमको योजना तजुªमा, स¼चालन, अनमुित, अनगुमन तथा िनयमन, 

  मातभृाषामा िश±ा िदने िवīालयको अनमुित, अनगुमन तथा िनयमन, 

 गािभएका वा बÆद गåरएका िवīालयहŁको सÌपि° ÓयवÖथापन, 
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 गाउँ तथा नगर िश±ा सिमित गठन तथा ÓयवÖथापन, 

 िवīालय ÓयवÖथापन सिमित गठन तथा ÓयवÖथापन, 

 िवīालयको नामकरण, 

 सामदुाियक िवīालयको जµगाको Öवािमßव, सÌपि°को अिभलेख, संर±ण र ÓयवÖथापन, 

 िवīालयको गणुÖतर अिभबिृĦ तथा पाठ्यसामúीको िवतरण, 

 सामदुाियक िवīालयको िश±क तथा कमªचारीको दरवÆदी िमलान, 

 िवīालयको न³साङ्कन, अनुमित, Öवीकृती, समायोजन तथा िनयमन, 

 सामदुाियक िवīालयको शैि±क पूवाªधार िनमाªण, ममªत सÌभार, स¼चालन र ÓयवÖथापन, 

 आधारभतू तहको परी±ा स¼चालन, अनगुमन तथा ÓयवÖथापन, 

 िवīाथê िसकाइ उपलÊधीको परी±ण र ÓयवÖथापन, 

 िनःशÐुक िश±ा, िवīाथê ÿोÂसाहन तथा छाýविृ°को ÓयवÖथापन, 

 ट्यूसन, कोिचङ जÖता िवīालय बािहर हòने अÅयापन सेवाको अनमुित तथा िनयमन, 

 Öथानीय Öतरको शैि±क ²ान, सीप र ÿिविधको संर±ण, ÿवĦªन र Öतरीकरण, 

 Öथानीय पुÖतकालय र वाचनालयको स¼चालन तथा ÓयवÖथापन, 

 माÅयिमक तहसÌमको शैि±क कायªøमको समÆवय र िनयमन, 

 सामदुाियक िवīालयलाई िदने अनदुान तथा सोको बजेट ÓयवÖथापन, िवīालयको आय Óययको लेखा अनशुासन कायम, 

अनुगमन र िनयमन, 

 िश±ण िसकाइ, िश±क र कमªचारीहŁको तािलम तथा ±मता िवकास, 

 अितåरĉ शैि±क िøयाकलापको स¼चालन 

 युवा सÌबĦ कायªहŁ 

 खेलकुद सÌबĦ कायªहŁः 

 Öथानीय Öतरका खलेकुदको संरचनाको पूवाªधार िनमाªण, स¼चालन तथा िवकास, 

 Öथानीय Öतरका खलेकुद ÿशासन तथा संघसंÖथाको िनयमन र समÆवय, 

 खेलकुदको िवकास र ÿवĦªन, 

 खेलकुद ÿितयोिगता आयोजना र सहभािगता, 

 खेलकुद सÌबÆधी पवूाªधार िवकास 

 

२.२ िवīालयहŁ 

 संÖथागत Łपमा िश±ा ÿदान गन¥ सबैभÆदा तÐलो र महÂवपणूª िनकायका Łपमा िवīालयलाई िलइÆछ । अमरगढी 

नगरपािलकािभý ÿारिÌभक बाल िश±ा क±ा दिेख क±ा १२ सÌमको िश±ा िदने गरी िवīालयहŁ Öथापना भइ स¼चालनमा रहकेा छन ्। 
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िश±ा ऐन २०२८ को ÓयवÖथा अनसुार िनयिमत Łपमा सरकारी अनदुान पाउने गरी अनमुित वा Öवीकृती ÿाĮ िवīालयहŁ सामदुाियक 

िवīालयहŁ हòन ्भने िनयिमत Łपमा सरकारी अनदुान ÿाĮ नगन¥ गरी अनुमित वा Öवीकृती ÿाĮ िवīालयहŁ संÖथागत िवīालयहŁ हòन ्। 

अमरगढी नगरपािलकामा यी दवुै िकिसमका िवīालयहŁ स¼चालनमा छन ् । तहका िहसाबले िवīालय िश±ालाई आधारभतू र 

माÅयिमक गरी दईु तहमा िवभĉ गåरएको छ । ÿारिÌभक बाल िश±ा दिेख क±ा ८ सÌम स¼चािलत िवīालयहŁ आधारभतू र क±ा ९ 

दिेख १२ सÌम स¼चािलत िवīालयहŁ माÅयिमक िवīालय हòन । तथापी िश±ा ऐनले क±ा १ दिेख ५ सÌमको िश±ा िदने िवīालयलाई 

ÿाथिमक िवīालयका Łपमा पåरभािषत गरेको छ । 
    

अमरगढी नगरपािलका अÆतगªत स¼चािलत सामुदाियक िवīालयहŁ 

ø.स.ं िवīालयको नाम ठेगाना िवīालय कोड 

१ शैलेĵर महादवे ÿा.िव.  अमरगढी ७ ितलाडी 730030001 
२ पणूाªिगरी ÿा.िव. अमरगढी -५, िजलोडा 730030002 
३ जनºयोित  ÿा.िव.  अमरगढी -२, अ।िदÂयपुर 730030003 
४ महĵेरी  ÿा.िव.  अमरगढी -९ िनदालगाउँ 730030004 
५ कैलाश  ÿा.िव.   अमरगढी -६, भĉपरु 730030006 
६ गणेशमान Öमिृत  ÿा.िव.  अमरगढी -६, दमुडा 730030007 
७ अिसúाम आ.िव.  अमरगढी -११, िलिटरगाउँ 730030008 
८ आदशª मिणलेक ÿा.िव.  अमरगढी -९, लटसेरा 730030009 
९ भकुृटी ÿा.िव.  अमरगढी -५ खलंगा 730030010 
१० िसĦनाथ आ.िव.  अमरगढी -३ िचरिकĘे 730030011 
११ लटेĵर आ.िव.  अमरगढी -१ मालम 730030012 
१२ सरÖवती आ.िव.  अमरगढी -११ िफÆनेकोट 730030013 
१३ शÌभनुाथ आ.िव.  अमरगढी -६, छचोडा 730030014 
१४ भिूमराज ÿा.िव.  अमरगढी -८, बागचौर 730030015 
१५ िनलकÁठ आ.िव.  अमरगढी -३, लरडा 730030016 
१६ अिसúाम ÿा.िव.  अमरगढी-४, सनुेडा 730030017 
१७ वैजनाथ आ.िव.  अमरगढी -४, भिलया 730030018 
१८ िýपुरासÆुदरी आ.िव.  अमरगढी २, िबरखÌब 730030019 
१९ जनसेवा ÿा.िव.  अमरगढी ३, पथरोडा 730030020 
२० अिशúाम ÿा.िव.  अमरगढी ५, सेलागाउँ 730030021 
२१ भिूमराज ÿा.िव.  अमरगढी १ शािÆतनगर, ढुÆढुने 730030030 
२२ कैलपाल ÿा.िव.  अमरगढी १, झताª 730030033 
२३ भागĵेर मा.िव.  अमरगढी-८, टाँटर 730030023 
२४ बैजनाथ मा.िव.  अमरगढी-२, मौरडा 730030024 
२५ उúतारा मा.िव.  अमरगढी-७, पोखरा 730030025 
२६ सह®िलङ्ग मा.िव.  अमरगढी-१०, राई 730030026 
२७ घटाल मा.िव.  अमरगढी-३, नवुाकोट 730030027 
२८ महÆेþ मा.िव.  अमरगढी-५, खलङ्गा 730030028 
२९ उúतारा वेद िवīा®म आ.िव.  अमरगढी-८, उúतारा 730030041 
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अमरगढी नगरपािलका अÆतगªत स¼चािलत सÖंथागत िवīालयहŁ 

ø.स.ं िवīालयको नाम ठेगाना िवīालय कोड 

१ बाल िवīा िनकेतन इ.बो. Öकुल   अमरगढी ६ दमुडा 730030005 
२ भगवती इ.बो. Öकुल अमरगढी ८ कìितªपरु 730030022 
३ माउÆटेन इ.बो.Öकुल अमरगढी ५ बागबजार 730030028 
४ मोडनª इ.बो. Öकुल अमरगढी १ दह 730030031 
५ ²ानोदय िवīा िनकेतन  अमरगढी ५ तफुानडाँडाँ 730030032 
६ लोटस इ.बो. Öकुल अमरगढी ११ सÐलाघारी 730030034 
७ āाइट Éयुचर एकेडेमी अमरगढी ३, नवुाकोट 730030035 
८ ³यािÌāज पिÊलक Öकुल अमरगढी ५, डडेÐधरुा 730030036 
९ पोखरा िविलभसª Öकुल अमरगढी ७, पोखरा 730030038 
१० अजयमŁे इ.बो. Öकुल अमरगढी ५, डडेÐधरुा 730030039 
११ पानिसया एकेडेमी अमरगढी ५, डडेÐधरुा 730030040 
१२ जनिÿय इ.बो.Öकुल अमरगढी ५, डडेÐधरुा 730180004 
नोटः एकìकृत शैि±क ÓयवÖथापन सचूना ÿणाली (IEMIS) मा आवĦ नभएका संÖथागत िवīालयहŁको िववरण उÐलेख नगåरएको ।  
 
 

२.३ खुला िवīालय 

 सधै ँिवīालयमा गई अÅययन गनª समय नपाउन,े िवīालयसÌम पगुी िसकाइ गनª असमथª, अपाङ्गता भएका, कायªथलोमै रही 

िसकाइ गनª चाहनेहŁ तथा िविवध कारणले औपचाåरक िवīालय िश±ाबाट बि¼चत वा िबचैमा िवīालय छोडेकाहŁको िसकाइका लािग 

लिचलो माÅयमबाट िसकाइ अवसर िदन ुखलुा िसकाइ हो । खलुा िसकाइ दरूीका िहसाबले, समयका िहसाबल,े िसकाइ Öथान/संÖथाका 

िहसाबले, िसकाइ तåरका तथा मÐूयाङ्कनका िहसाबले समेत खलुा र ÖवतÆý हòÆछ । नेपालमा क±ा अनसुारको उमेर पार गरेका, िनयिमत 

िवīलयमा अÅययन गनª छाडेका, आिथªक, सामािजक, भौगोिलक, पेशा, जातजाित, Óयवसाय र समयको अभाव आिद कारणल े

िश±ाको अवसर नपाएकाका लािग खलुा िवīालयमाफª त िश±ाका थप अवसरहŁ िसजªना गनª खलुा िश±ाको ÓयवÖथा गåरएको छ । 

िवīालयको पाठ्यøमका आधारमा तयार पाåरएको पाठ्य सामúी ÿयोग गरी बैकिÐपक/खलुा मोडबाट क±ा ६-८ र ९-१० गरी दईु 

तहको िश±ा ÿदान गåरद ैआएको छ । सािवक िश±ा िवभागको ÓयवÖथापकìय भूिमकामा आधारभतू तह (क±ा ६-८) को खलुा िसकाइ 

कायªøमको ÿािविधक सहयोग सािबक अनौपपचाåरक िश±ा केÆþ र माÅयिमक तह (९-१०) को खलुा िसकाइ कायªøमको ÿािविधक 

सहयोग तथा सयंोजन सािवक शिै±क जनशिĉ िवकास केÆþले गद ̈आएकोमा नेपालको संिवधान (२०७२) र Öथानीय सरकार स¼चालन 

ऐन २०७४ को ÓयवÖथाबमोिजम हाल िवīालय Öतरको खलुा िश±ा पिन Öथानीय तह/सरकार माफª त कायाªÆवयन भइरहकेो छ । 

दरू िश±ा/खलुा िसकाइ कायªøम स¼चालन सÌबÆधी िनद¥िशका, २०६३ ले खलुा िवīालयको िश±ण िसकाइ िøयाकलापमा िनÌन 

माÅयमहŁ ÿयोग हòने कुरा उÐलखे गरेको छः 

- मिुþत सामúी (ÖवाÅययन सामúी, पोĶर, पýपिýका आिद) 

- सÌपकª  क±ा/ गोķी/ कायªशाला 

- ®Óय तथा ®Óय ŀÔय सामúी (³यासेट, िसिड, रेिडयो, िटभी) 

- सचूना ÿिविधमा आधाåरत सामúी (मिÐटिमिडया, अनलाइन/अफलाइन, इÆटरनेट, वेबसाइट, फोनइन, ®Óय, ®ÓयŀÔय कÆĀेिÆसङ) 

- पýाचार      
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अमरगढी नगरपािलकामा स¼चािलत खुला िवīालयको िववरण 

ø.स.ं खुला िवīालयको तह स¼चािलत िवīालय/मातृ िवīालय कोषª अविध 

१ आधारभतू तह (क±ा ६-८) 
महÆेþ माÅयिमक िवīालय खलङ्गा 

२ वषª 
२ माÅयिमक तह (क±ा ९-१०) १ वषª 

 
 

२.४ िवशेष िवīालय/ ąोत क±ा 

 अपाङ्गता भएका बालबािलकाहŁलाई िवशषे Łपमा िश±ा िदने गरी अमरगढी नगरपािलकाको ®ी पणूाªिगरी ÿाथिमक 

िवīालयको ąोत क±ाको Łपमा अमरगढी ५ िÖथत बालमिÆदरमा सÖुत मनिÖथित भएका बालबािलकाहŁका लािग क±ा स¼चालनमा 

रहकेो छ । यस क±ाका लािग मातिृवīालयका ÿाथिमक तहका एकजना ąोत िश±क र बालबािलकाको Öयाहारका लािग एकजना 

आयाको ÓयवÖथा गåरएको छ । शैि±क सý २०७५ सÌम िवīाथêहŁ अÅययनरत रहकेो भएपिन यस शैि±क सý २०७६ को शŁुका चार 

मिहनासÌम िवīाथê भनाª भएको दिेखदनै । आवासीय छाýविृ° सिहत िश±ा िदने यस ąोत क±ामा िजÐलािभý र िजÐला बािहरका 

सÖुतमनिÖथितका बालबािलकाहŁले िवīालय िश±ा ÿाĮ गनª स³ने सÌभावना भएतापिन अपाङ्गता भएका बालबािलकाको िश±ा ÿित 

अिभभावकको को Æयून Łची, ÿचारÿसारको अपयाªĮता र क±ा/आवासका लािग पयाªĮ भौितक सुिवधाको अभाव जÖता कारणबाट यस 

क±ाले अपिे±त गित िलन नसकेकोले सधुारका लािग सÌबĦ प±हŁको सामिूहक ÿयास आवÔयक देिखÆछ ।    
 

 

२.५ ÿािविधक धार स¼चािलत िवīालयहŁ 

ø. 
स.ं 

िवīालयको नाम ÿािविधक धार स¼चािलत तह / 
क±ा 

अनुमित/सÌबÆधन िदने िनकाय अनुमित 
साल 

१ महÆेþ मा. िव. 
खलङ्गा 

िसिभल 
इिÆजिनयåरङ 

माÅयिमक (९-
१२) 

िश±ा तथा मानव ąोत िवकास केÆþ (सािवक 
िश±ा िवभाग) 

२०७० 

२ बैजनाथ मा.िव. 
मौरडा 

बालीिव²ान िडÈलोमा (३ वष¥) ÿािविधक िश±ा तथा Óयावसाियक तािलम 
पåरषद 

२०७६ 

३ घटाल मा.िव. 
नवुाकोट 

बालीिव²ान िडÈलोमा (३ वष¥) ÿािविधक िश±ा तथा Óयावसाियक तािलम 
पåरषद 

२०७६ 

४ भागĵेर मा.िव. टाँटर वनिव²ान िडÈलोमा (३ वष¥) ÿािविधक िश±ा तथा Óयावसाियक तािलम 
पåरषद 

२०७६ 

 
 

२.६ उ¸च िश±ा िदने ³याÌपसहŁ 

अमरगढी नगरपािलकामा रहेका उ¸च िश±ा िदने ³याÌपसहŁ 

ø.स.ं ³यामपसको नाम ठेगाना स¼चािलत तह 

१ डडेÐधरुा बहòमखुी ³याÌपस अमरगढी ५ डडेÐधरुा Öनातक र Öनातको°र 
२ भीमद° बहòमखुी ³याÌपस अमरगढी ५ डडेÐधरुा Öनातक 
३ माउÆटेन बहòमखुी ³याÌपस अमरगढी ५ डडेÐधरुा Öनातक 

ąोतः गाउँपािलका/नगरपािलका सिहतको िजÐला वÖतुगत िववरण डडेÐधरुा, २०७४ 
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२.७ ÿारिÌभक बाल िश±ा क±ा/केÆþहŁ 

 िवīालय िश±ाको क±ा १ पवूª िदइने िश±ा नै ÿारिÌभक बाल िश±ा हो । यÖतो िश±ा सामदुाियकका साथै संÖथागत 

िवīालयहŁल ेसमेत िविभÆन नामबाट Æयूनतम १ दिेख अिधकतम ३ वषªसÌम स¼चालन गåररहकेा छन ्। यस िकिसमको िश±ालाई पूवª 

ÿाथिमक िश±ाका Łपमा पिन पåरभािषत गåरएको छ । िश±ा ऐनको आठौ ँसशंोधनले "आधारभतू िश±ा" भÆनाले ÿारिÌभक बाल िश±ा 

दिेख क±ा आठसÌम िदइने िश±ाका Łपमा पåरभािषत गरेकाले यो िश±ा िवīालय िश±ािभýै परेको दिेखÆछ ।  

 अमरगढी नगरपािलकामा सरकारी Öतरबाट १ वषªको ÿारिÌभक बाल िश±ाका क±ाहŁ दईु िकिसमले स¼चालन भइरहकेा छन:् 

१. िवīालयमा आधाåरत ÿारिÌभक बाल िश±ा क±ाहŁ र २. समुदायमा आधाåरत ÿारिÌभक बाल िश±ा क±ाहŁ । गत वषªसÌम 

समुदायमा आधाåरत ÿारिÌभक बाल िश±ा केÆþको सङ्´या ८ रहकेोमा अमरगढी नगर कायªपािलकाको िनणªयबाट यसै वषª ६ वटा 

ÂयÖता केÆþहŁ िवīालयमा गाभी समायोजन गåरएको छ ।  

 हाल िवīालयमा आधाåरत ÿारिÌभक बाल िश±ा क±ाका लािग ३० जना सहयोगी कायªकताªहŁ िनयुĉ भइ िश±कका Łपमा 

कायªरत छन् भन ेदईु वटा ÿारिÌभक बाल िश±ा/िवकास केÆþहŁ समदुायमा आधाåरत भइ स¼चालनमा रहकेा छन ्। दवुमैा १-१ जना गरी 

दईु जना सहयोगी कायªकताªहŁ सरकारी अनदुानबाट पाåर®िमक िलने गरी कायªरत छन् । यसरी अमरगढी नगरपािलकामा सरकारी Öतरबाट 

ÿारिÌभक बाल िश±ा िदने कायªमा जÌमा ३२ जना सहयोगी कायªकताªहŁ कायªरत रहकेा छन ्।  
समुदायमा आधाåरत ÿारिÌभक बाल िश±ा क±ा/केÆþको िववरण 

ø.स.ं ÿारिÌभक  बाल िश±ा/ 
िवकास केÆþ/पूवª ÿा.िव. 

ठेगाना मातृ िवīालय 

१ नवºयोती बा.िव.के./पवूª ÿा.िव. अमरगढी ३ गजुरलेक जनसेवा ÿा.िव.डाँडाँकोट 
२ घटाल बा.िव.के/पवूª ÿा.िव. अमरगढी ८ खनमडा भागĵेर मा.िव. टाँटर 

 

२०७६ सालमा िवīालयमा गाभी समायोजन भएका ÿारिÌभक बाल िश±ा केÆþको िववरण 

ø. 
स.ं 

ÿारिÌभक बाल िश±ा/िवकास केÆþको नाम गािभएको िवīालय िनणªय िमित 

१ 
भिूमराज  बाल िवकास केÆþ 
अमरगढी न.पा.८ बकÁडे 

भिूमराज ÿाथिमक िवīालय बागचौर २०७५/१२/१० 

२ 
भगवित  बाल िवकास केÆþ 
अमरगढी न.पा.२ काडेँकोट, डडेÐधुरा 

®ी िýपरुा सुÆदरी आधारभतू िवīालय 
वीरखÌब 

२०७६।०४।०६ 

३ 
डुडेĵर  बाल िवकास केÆþ 
अमरगढी न.पा.३ साउँदगाउँ 

घटाल माÅयिमक िवīालय नुवाकोट २०७६।०४।०६ 

४ 
समजैी  बाल िवकास केÆþ 
अमरगढी न.पा.७ भाटगाउँ 

उúतारा माÅयिमक िवīालय पोखरा २०७६।०४।०६ 

५ 
सÐलागाउँ  बाल िवकास केÆþ 
अमरगढी न.पा.७ सÐलागाउँ 

शैलेĵर महादेव ÿाथिमक िवīालय 
ितलाडी 

२०७६।०४।०६ 

६ 
सावªजिनक बाल िवकास केÆþ अमरगढी न.पा.५ सावªजिनक 
पÖुतकालय 

भकुृटी ÿाथिमक िवīालय खलङ्गा २०७६/०४/२८ 
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२.८ सामुदाियक िसकाइ केÆþहŁ 

 समुदायमा रहकेो िनर±रता उÆमलुन गरी सा±रतालाई दीगोपन िदनका लािग सािवकको अनौपचाåरक िश±ा केÆþको 
संयोजकßवमा Öथािपत सामदुाियक अÅययन केÆþहŁलाई हाल सामदुाियक िसकाइ केÆþका Łपमा िचिनÆछ । राºयको पनुस«रचनापĲात 
सामदुाियक िसकाइको नीित, काननू, मापदÁड, योजना तजुªमा, कायाªÆवयन, अनुगमन, मÐूयाङ्कन र िनयमन लगायतका कायªहŁ Öथानीय 
तहबाट हòनेगरी Öथानीय सरकार स¼चालन ऐनमा ÓयवÖथा गåरएको छ । साथै यÖता केÆþहŁको लािग आवÔयक बजेट तथा कायªøमहŁ 
पिन हाल Öथानीय तहमाफª त कायाªÆवयन भइरहकेा छन ्। अमरगढी नगरपािलकामा सामदुाियक िसकाइ केÆþसÌबÆधी कानूनी ÿबÆध भइ 
नसकेको सÆदभªमा सािवकको "सामदुाियक अÅययन केÆþ स¼चालन स¼चालन एवम ्ÓयवÖथापन सÌबÆधी  िनद¥िशका, २०६२ (सशंोधन 
सिहत)" बमोिजम िøयाकलापहŁ स¼चालन भइरहकेा छन ्। 
 सामदुाियक िसकाइ केÆþको उĥÔेयः 
१. शैि±क र स-साना Óयवसायमलूक कायªøमहŁ स¼चालन गरी अनौपचाåरक िश±ाका िøयाकलापहŁलाई िनरÆतरता िदन ु। 
२. Öथानीय सीप, ąोत पåरचालन गनुª र संÖकृितको संर±ण र ÿबĦªन गनª सहयोग गनुª ।    
३. Öथानीय समदुायमा शैि±क िøयाकलाप माफª त गåरबी उÆमलुन, सांÖकृितक संर±ण र ÿवĦªन गनª सहयोग गनुª । 
 
 सामदुाियक िसकाइ केÆþका कायªøमहŁः  
१. सा±रता क±ाहŁ स¼चालन गन¥ ।  
२. िनरÆतर िश±ाका िविभÆन कायªøमहŁ/ क±ाहŁ (सा±रो°र िश±ा, िनरÆतर िश±ा, सीपमूलक तािलम आिद) स¼चालन गन¥ । 
३. आयमूलक कायªøमहŁ स¼चालन गन¥ ।  
४. बचत तथा ऋण कायªøम स¼चालन गन¥ ।  
५. सहकाåरतामा आधाåरत साझदेारी कायªøमहŁ स¼चालन गन¥ । 
६. पÖुतकालय ÓयवÖथापन, स¼चालन गन¥ । 
७. ऐितहािसक, पौरािणक, धािमªक, कला, संÖकृितको संर±ण र सÌबĦªन सÌबÆधी कायªøम स¼चालन गन¥ ।  
८. मानवीय ąोत िवकास सÌबÆधी कायªøमहŁ स¼चालन गन¥ । 
९. बालिवकास केÆþ र वैकिÐपक तथा खलुा िवīालय स¼चालन गन¥ । 
१०. सचूना सÌबÆधी कायªøमहŁ (रेिडयो, टेिलफोन, टेिलिभजन आिदका माÅयमबाट जनचेतना फैलाउने) गन¥ । 
११. ÖवाÖÃय िश±ा, सेवा उपलÊध गराउने कायªøम स¼चालन गन¥ । 
१२. Öथानीय ÿदशªनीहŁको आयोजना सÌबÆधी कायª स¼चालन गन¥ । 
१३. Öथलगत अÅययन Ăमण कायªøम स¼चालन गन¥ । 
१४. उÆनत खतेी, पशपुालन, घरेलु उīोग जÖता िøयाकलापमा Öथानीय समदुायलाई सघाउने कायªøम स¼चालन गन¥ । 
१५. काननूी सा±रता िश±ासÌबÆधी कायªøम स¼चालन गन¥ । 
१६. खेलकुद, सांÖकृितक कायªøमहŁ स¼चालन गन¥ । 
१७. समय समयमा िवशषे²हłĬारा ÿवचन तथा ÖवाÖÃय परी±ण िशिवर जÖता कायªøम स¼चालन गन¥ । 
१८. समुदायको आवÔयकतामा आधाåरत सेवामूलक योजना, कायªøम स¼चालन गन¥ । 
१९. अÆय िविवध कायªøमहł । 
 
 सामदुाियक िसकाइ केÆþको ÓयवÖथापन सिमितः 
सामदुाियक अÅययन केÆþ स¼चालन एवम ्ÓयवÖथापन िनद¥िशका, २०६२ (सशंोधनसिहत) को दफा १६ मा सामदुाियक अÅययन 
केÆþको ÓयवÖथापन सिमित देहायबमोिजम रहने ÓयवÖथा छः 

१. साधारण सभाबाट िनवाªिचत एक जनाः अÅय± 
२. सÌबिÆधत गा.िव.स. को अÅय± वा न.पा.को सÌबिÆधत वडा अÅय±ः सदÖय 
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३. समाजसेवी र िश±ाÿेमी मÅयेबाट एकजना मिहला पन¥ गरी साधारण सभाबाट िनवाªिचत ३ जनाः सदÖय 
४. Öथानीय समाजसेवीहłमÅयेबाट सामुदाियक अÅययन केÆþ ÓयवÖथापन सिमितले मनोिनत गरेको १ जनाः सदÖय 
५. सेवा±ेýिभý रहकेो सामदुाियक िवīालयका ÿधानाÅयापकहł मÅयेबाट सामुदाियक अÅययन केÆþ ÓयवÖथापन सिमितले मनोिनत गरेको 

१ जनाः सदÖय 
६. सेवा±ेý िÖथत गैरसरकारी संÖथाबाट ÓयवÖथापन सिमितले मनोिनत गरेको १ जनाः सदÖय 
७. सÌबिÆधत ąोतकेÆþका ąोतÓयिĉः सदÖय 
८. सÌबिÆधत सामदुाियक अÅययन केÆþका पåरचालकः सदÖय सिचव 

सामदुाियक अÅययन केÆþ ÓयवÖथापन सिमितको बैठकमा समदुायका िविशĶ ÓयिĉहŁ, Öथानीय कृिष, पश ुतथा ÖवाÖÃय सेवा केÆþका 
िवशेष², सामदुाियक अÅययन केÆþलाई सहयवग गन¥ ÓयिĉहŁ वा राजनीितक दलका ÓयिĉहŁलाई आमिÆýत सदÖयका Łपमा 
आवÔयकतानुसार बोलाउन सिकने छ । सामदुाियक अÅययन केÆþको साधारण सभा ÿÂयेक वषª हòनेछ । सामदुाियक अÅययन केÆþ 
ÓयवÖथापन सिमितका पदािधकारीहŁको पदाविध ४ वषªको हòनेछ ।  

अमरगढी नगरपािलकािभý स¼चािलत सामुदाियक िसकाइ केÆþहłको िववरणः 

ø. 
स.ं 

सामुदाियक िसकाइ केÆþको नाम ठेगाना Öथापना  िमित (िव.स.ं) 
च.िह.नं.  

(रा.वा.बैङ्क डडेÐधुरा) 

१ पोखरा सामदुाियक िसकाइ केÆþ अमरगढी नपा ७   २०६८ जेठ ४०२०००१४९४०१ 

२ घटाल सामदुाियक िसकाइ केÆþ अमरगढी नपा ३ २०७१ चैý ४०२०००४९०९०१ 

३ अमरगढी सामुदाियक िसकाइ केÆþ अमरगढी नपा १०  २०७० चैý ४०२०००४४२८०१ 

४ सहąिलग सामदुाियक िसकाइ केÆþ अमरगढी नपा १ २०७१ चैý ४०२०००४९०४०१ 

५ िýपुरासÆुदरी सामदुाियक िसकाइ केÆþ अमरगढी नपा २  २०७१ चैý ४०२०००४९०७०१ 
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खÁड - ३ 

अमरगढी नगरपािलकाको शैि±क तÃयाङ्क 

 

३.१ अमरगढी नगरपािलका अÆतगªत स¼चािलत िवīालयहŁको सङ्´याÂमक िववरण (वडागत Łपमा): 

वडा नं. शै.स. २०७६ मा स¼चािलत िवīालयहŁ समुदायमा आधाåरत ÿारिÌभक बाल िश±ा 
केÆþ सामुदाियक सÖंथागत 

(IEMIS) 
जÌमा 

१ ३ १ ४ ० 
२ ३ ० ३ ० 
३ ४ १ ५ १ 
४ २ ० २ ० 
५ ४ ६ १० ० 
६ ३ १ ४ ० 
७ २ १ ३ ० 
८ ३ १ ४ १ 
९ २ ० २ ० 

१० १ ० १ ० 
११ २ १ ३ ० 

जÌमाः २९ १२ ४१ २ 

ąोतः अमरगढी नगरपािलकाको अिभलेख । 

 

३.२ सामुदाियक िवīालयहŁको तहगत िववरणः 

वडा नं. ÿाथिमक (१-५) आधारभूत (१-८ वा ६-८) माÅयिमक (९-१२) जÌमा 

१ २ १ ० ३ 
२ १ १ १ ३ 
३ १ २ १ ४ 
४ १ १ ० २ 
५ ३ ० १ ४ 
६ २ १ ० ३ 
७ १ ० १ २ 
८ १ १ १ ३ 
९ २ ० ० २ 

१० ० ० १ १ 
११ ० २ ० २ 

जÌमाः १४ ९ ६ २९ 

ąोतः अमरगढी नगरपािलकाको अिभलेख । 
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३.३ अमरगढी नगरपािलका अÆतगªतका सामुदाियक िवīालयहŁमा शै.स. २०७६ मा अÅययनरत िवīाथê सङ्´याः 

Code 
  

Name 

G0 Total G0 (C-based) G1-5 G6-8 G9-10 G11-12 Total 0-12 

G
ir

ls
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o
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ls
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y

s 

T
o
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l 

730030001 Shaileshwor Mahadev Pra V 13 15 28 0 0 0 15 12 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 27 55 

730030002 Purna Giri Pra V 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 

730030003 Jana Jyoti Pra V 1 1 2 0 0 0 12 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 22 

730030004 Maheshwori Pra V 8 5 13 0 0 0 34 12 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 17 59 

730030006 Kailash Pra V 0 0 0 0 0 0 13 13 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 26 

730030007 Ganesh Man Smriti Pra V 8 9 17 0 0 0 21 16 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 25 54 

730030008 Ashigram Adharbhut Vidyalaya 13 11 24 0 0 0 62 30 92 38 24 62 0 0 0 0 0 0 113 65 178 

730030009 Adarsha Manilek Pra V 5 6 11 0 0 0 44 26 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 32 81 

730030010 Bhrikuti Namuna Pra V 0 0 0 0 0 0 26 35 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 35 61 

730030011 Sjddhanath Adharbhut Vidyalaya 0 4 4 0 0 0 18 22 40 26 20 46 0 0 0 0 0 0 44 46 90 

730030012 Lateshwor Adharbhut Vidyalaya 20 10 30 0 0 0 62 55 117 33 26 59 0 0 0 0 0 0 115 91 206 

730030013 Saraswati Adharbhut Vidyalaya 13 5 18 0 0 0 49 22 71 37 20 57 0 0 0 0 0 0 99 47 146 

730030014 Sambhu Nath Adharbhut Vidyalaya 15 9 24 0 0 0 49 33 82 25 18 43 0 0 0 0 0 0 89 60 149 

730030015 Bhumiraj Pra V 6 7 13 0 0 0 40 37 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 44 90 

730030016 Nil Kantha Adharbhut Vidyalaya 9 7 16 0 0 0 25 29 54 13 16 29 0 0 0 0 0 0 47 52 99 

730030017 Ashigram Pra V 6 9 15 0 0 0 12 9 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 36 

730030018 Baijanath Adharbhut Vidyalaya 4 3 7 0 0 0 16 14 30 19 24 43 0 0 0 0 0 0 39 41 80 

730030019 Tripura Sundari Adharbhut Vidyalaya 6 6 12 0 0 0 31 13 44 10 9 19 0 0 0 0 0 0 47 28 75 
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Code 
  

Name 

G0 Total G0 (C-based) G1-5 G6-8 G9-10 G11-12 Total 0-12 
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730030020 Jansewa Pra V 2 6 8 0 0 0 18 14 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 40 

730030021 Ashigram Pra V 4 1 5 0 0 0 11 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 7 22 

730030023 Bhageshwor Ma V 13 12 25 0 0 0 64 46 110 96 67 163 69 45 114 34 13 47 276 183 459 

730030024 Baijanath Ma V 7 15 22 0 0 0 74 51 125 72 68 140 79 61 140 16 14 30 248 209 457 

730030025 Ugratara Ma V 10 10 20 0 0 0 54 42 96 80 65 145 58 56 114 46 22 68 248 195 443 

730030026 Sahashraling Ma V 9 13 22 0 0 0 56 37 93 36 31 67 57 45 102 27 8 35 185 134 319 

730030027 Ghatal Ma V 1 15 16 1 14 15 32 29 61 59 63 122 71 54 125 0 0 0 164 175 339 

730030029 Mahendra Ma V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51 102 92 120 212 149 162 311 292 333 625 

730030030 Bhumiraj Pra V 0 0 0 0 0 0 7 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 11 

730030033 Kailpal Pra V 0 0 0 0 0 0 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 

730030041 Ugratara Bed Bidyashram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 26 26 

Total Amargadhi Nagarpalika 1
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३.४ अमरगढी नगरपािलका अÆतगªतका सामुदाियक िवīालयहŁमा शैि±क सý २०७६ मा अÅययनरत दिलत िवīाथê सङ्´याः 

  G0 Total 
G0  

(C-based)   G1-5 G6-8 G9-10 G11-12 G1-8 G0-12 

Code Name G
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730030001 Shaileshwor Mahadev Pra V 4 1 5 0 0 0 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 6 2 8 

730030002 Purna Giri Pra V 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 2 4 

730030003 Jana Jyoti Pra V 1 0 1 0 0 0 3 9 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 14 10 5 15 

730030004 Maheshwori Pra V 5 3 8 0 0 0 1 14 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2 16 19 5 24 

730030006 Kailash Pra V 0 0 0 0 0 0 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 

730030007 Ganesh Man Smriti Pra V 7 8 15 0 0 0 3 20 13 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 13 33 27 21 48 

730030008 Ashigram Adharbhut Vidyalaya 9 9 18 0 0 0 7 26 17 43 15 9 24 0 0 0 0 0 0 41 26 67 50 35 85 

730030009 Adarsha Manilek Pra V 5 5 10 0 0 0 17 36 23 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 23 59 41 28 69 

730030010 Bhrikuti Namuna Pra V 0 0 0 0 0 0 12 18 21 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 21 39 18 21 39 

730030011 Sjddhanath Adharbhut Vidyalaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

730030012 Lateshwor Adharbhut Vidyalaya 11 6 17 0 0 0 14 38 31 69 15 15 30 0 0 0 0 0 0 53 46 99 64 52 116 

730030013 Saraswati Adharbhut Vidyalaya 6 0 6 0 0 0 5 20 6 26 4 3 7 0 0 0 0 0 0 24 9 33 30 9 39 

730030014 Sambhu Nath Adharbhut Vidyalaya 12 8 20 0 0 0 11 43 28 71 19 16 35 0 0 0 0 0 0 62 44 106 74 52 126 

730030015 Bhumiraj Pra V 2 2 4 0 0 0 3 14 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 28 16 16 32 

730030016 Nil Kantha Adharbhut Vidyalaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 

730030017 Ashigram Pra V 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 

730030018 Baijanath Adharbhut Vidyalaya 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 3 7 10 0 0 0 0 0 0 3 11 14 3 11 14 

730030019 Tripura Sundari Adharbhut Vidyalaya 5 5 10 0 0 0 7 20 12 32 6 7 13 0 0 0 0 0 0 26 19 45 31 24 55 

730030020 Jansewa Pra V 1 5 6 0 0 0 0 11 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 17 12 11 23 

730030023 Bhageshwor Ma V 7 4 11 0 0 0 12 36 30 66 45 27 72 18 19 37 5 4 9 81 57 138 111 84 195 

730030024 Baijanath Ma V 1 3 4 0 0 0 5 18 8 26 9 5 14 11 4 15 2 0 2 27 13 40 41 20 61 

730030025 Ugratara Ma V 3 6 9 0 0 0 12 25 22 47 34 26 60 20 16 36 4 2 6 59 48 107 86 72 158 

730030026 Sahashraling Ma V 6 12 18 0 0 0 8 29 25 54 10 11 21 12 13 25 5 1 6 39 36 75 62 62 124 

730030027 Ghatal Ma V 0 8 8 0 4 4 6 11 11 22 26 24 50 21 18 39 0 0 0 37 35 72 58 65 123 

730030029 Mahendra Ma V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 17 38 17 16 33 7 20 27 21 17 38 45 53 98 

730030030 Bhumiraj Pra V 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3 

730030033 Kailpal Pra V 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

003 Amargadhi Nagarpalika 85 85 170 0 4 4 132 400 283 683 208 170 378 99 86 185 23 27 50 608 453 1061 815 655 1470 



अमरगढी शैि±क बुलेिटन, २०७६ पौष   15 
 

३.५ अमरगढी नगरपािलकाका सामुदाियक िवīालयमा रहेको िश±क दरवÆदी िववरणः 

िवīालयको नाम कोड 
ÿाथिमक िनÌनमाÅयिमक 

माÅयिमक (९-
१०) 

माÅयिमक 
(११-१२) 

ÿिश±क 
जÌमा 

Öवीकृत राहत Öवीकृत राहत Öवीकृत राहत     मा.िĬतीय मा.ततृीय 
िन.मा. 
ततृीय 

शैलेĵर महादेब ÿािव अमरगढी ७ ितलाडी 730030001 १ १ ० ०               २ 

पणूाªिगरी ÿािव, अमरगढी -५, िजलोडा 730030002 २ १ ० ०               ३ 

जनºयोित  ÿािव, अमरगढी २, अ।िदÂयपरु  730030003 ३ ० ० ०               ३ 

माहĵेरी  ÿािव अमरगढी -९ िनदालगाउँ 730030004 ३ ० ० ०               ३ 

कैलाश  ÿािव  अमरगढी -६, भĉपरु 730030006 १ १ ० ०               २ 
गणेशमान Öमिृत  ÿािव अमरगढी -६, 
दमुडा  

730030007 २ १ ० ०               ३ 

अिसúाम आिव अमरगढी ११, िलिटरगाउँ 730030008 २ २ ० ०               ४ 
आदशªमिणलेक ÿािव अमरगढी -९, 
लटसेरा 

730030009 ३ १ ० ०               ४ 

भकुृटी ÿा.िव. अमरगढी -५ खलंगा 730030010 ३ ० ० ०               ३ 

िसĦनाथ आिव अमरगढी -३ िचरिकĘे 730030011 २ २ ० ०               ४ 

लटेĵर आिव अमरगढी -१ मालम 730030012 ३ १ ० २               ६ 

सरÖवती आिव अमरगढी -१ िफÆनेकोट 730030013 ३ ० १ २               ६ 

शÌभनुाथ आिव अमरगढी -६, छचोडा 730030014 ३ २ ० २               ७ 

भिूमराज ÿािव अमरगढी -८, बागचौर 730030015 ३ ० ० ०               ३ 

िनलकÁठ आिव अमरगढी -३, लरडा 730030016 ३ १ ० ०               ४ 

अिसúाम ÿािव सुनेडा अमरगढी-४, सनेुडा 730030017 ३ ० ० ०               ३ 

वैजनाथ आिव अमरगढी -४, भिलया 730030018 ३ ० ० ०               ३ 

िýपरुासÆुदरी आिव अमरगढी २, िबरखÌब 730030019 ४ ० ० ०               ४ 

जनसेवा ÿािव अमरगढी ३, पथरोडा 730030020 ३ १ ० ०               ४ 

अिशúाम ÿा.िव. अमरगढी ५, सेलागाउँ 730030021 ३ ० ० ०               ३ 

भिूमराज ÿािव अमरगढी १ शािÆतनगर 730030030 २ ० ० ०               २ 

कैलपाल ÿा.िव. अमरगढी १, झताª 730030033 ० २ ० ०               २ 

भागेĵर मािव अमरगढी-८, टाँटर 730030023 ४ १ ३ १ ३ २ १ 
 

      १५ 

बैजनाथ मािव अमरगढी-२, मौरडा 730030024 ५ ० १ ३ २ ३ ० 
 

      १४ 

उúतारा मािव अमरगढी-७, पोखरा 730030025 ५ ० ४ ० ५ ० २ 
 

      १६ 

सह®िलङ्ग मािव अमरगढी-१०, राई 730030026 ५ ० ४ ० २ २ २ 
 

      १५ 

घटाल मािव अमरगढी-३, नवुाकोट 730030027 ५ ० ३ ० ५ ० २ 
 

      १५ 

महÆेþ मािव अमरगढी-५, खलङ्गा 730030028 ० ० ४ १ ६ ० ५ 
 

२ २ २ २२ 
जÌमा ७९ १७ २० ११ २३ ७ १२ 

 
२ २ २ १७५ 

ąोतः अमरगढी नगरपािलकाको अिभलेख । 
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खÁड - ४ 

आ.व.२०७५/०७६ मा सÌपÆन कायªøमहŁ 

 अमरगढी नगरपािलका नगर कायªपािलकाको कायाªलय िश±ा, यवुा तथा खेलकुद शाखा माफª त आिथªक वषª २०७५।०७६ मा 

िवभÆन कायªøमहŁ सÌपÆन भएका छन् । संघीय सरकारबाट ÿाĮ भएका सशतª अनदुान तफª का कायªøमहŁका साथै नगरपािलकाÖतरबाट 

समेत िविभÆन कायªøमहŁ तय भइ सÌपÆन भएका छन् । सशतª अनदुानका लािग िविनयोिजत ł. १०करोड ६५ लाख ७३ हजार मÅये ł. ९ 

करोड ९० लाख ५९ हजार ८ सय ९१ खचª भई ९२.९५ ÿितशत िव°ीय ÿगती हािसल भएको छ । ÂयÖतै नगरपािलका Öतरबाट 

िविनयोिजत ł. ४८ लाख ३८ हजार २ सय १३ मÅये ł. ४० लाख ७ हजार ३ सय ८३ खचª भई ८२.८३ ÿितशत िव°ीय ÿगित हािसल 

भएको छ । 

 आ.व. २०७५/०७६ मा सÌपÆन केही ÿमखु िøयाकलापहŁ यहा ँउÐलेख गåरएको छ । 

 

४.१ िनःशुÐक पाठ्यपुÖतक अनुदानः  

 पाठ्यøम िवकास केÆþĬारा िनधाªåरत पाठ्यपÖुतकको दर रेटका आधारमा क±ा १ दिेख १० सÌमका सÌपणूª िवīाथêहŁका लािग 

३१२० सेट िनःशÐुक पाठ्यपÖुतकका लािग िवīालयहŁलाई अनदुान उपलÊध गराइएको साथै क±ा ११ र १२ मा अÅययन गन¥ 

िवīाथêका लािग पÖुतकहŁको ÓयवÖथा गनª िवīालयहŁलाई अनदुान उपलÊध गराइएको । 

 

४.२ क±ा ८ को परी±ा स¼चालन ÓयवÖथापनः 

 सािवकमा िजÐलाÖतरीय परी±ाका Łपमा क±ा ८ को परी±ा स¼चालन हòदँ ैआएकोमा २०७४ सालदेिख नगरपािलका Öतरबाट 

ÓयवÖथापन गåरद ै आएको छ । २०७५ सालको नगरÖतरीय आधारभतू िश±ा उ°ीणª परी±ा (क±ा ८) को ÓयवÖथापन  अमरगढी 

नगरपािलकामा गत वषªको भÆदा ÓयविÖथत Łपमा स¼चालन भएको छ । Öतरीकृत परी±ाका Łपमा कायªिविधको िवकास गरी परी±ा केÆþ 

िनधाªरण, केÆþाÅय± र िनरी±कको ÓयवÖथा, उ°रपिुÖतका परी±णमा कोिडङ, परी±कको ÓयवÖथा, सÉटवेयर माफª त úडेलेजर र 

úडेसीटको तयारी लगायतका सुधारारÂमक कायªहŁ सÌपÆन भएका छन् ।  

 

४.३ गिणत, िव²ान र अङ्úेजी िवषयका लािग िøयाकलापमा आधाåरत सामúी अनुदानः 

 यस शीषªकअनसुार सामúी ÓयवÖथा गनª दहेायको िवīालयलाई अनदुान उपलÊध गराइ कायª सÌपÆन भएको छ । 

ø.सं. िवīालयको नाम ठेगाना अनदुान रकम Ł कैिफयत 
१ लटेĵर आधारभतू िवīालय  अमरगढी १ मालम ५०,०००।-  

   

 

४.४ उÂकृĶ िवīालयलाई िसकाइ सुŀढीकरण ÿोÂसाहन अनुदान र कायªसÌपादनमा आधाåरत अनुदानः  

 यस शीषªकमा देहायका िवīालयहłलाई अनदुान उपलÊध गराइ कायª सÌपÆन भएको छ । 

ø.सं. िवīालयको नाम ठेगाना अनदुान रकम Ł कैिफयत 
१ महÆेþ माÅयिमक िवīालय अमरगढी ५ खलङ्गा २,००,०००।- उÂकृĶ िवīालय  
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२ भागेĵर माÅयिमक िवīालय अमरगढी ८ टाँटर ५०,०००।-  
३ बैजनाथ माÅयिमक िवīालय अमरगढी-२, मौरडा ५०,०००।-  
४ उúतारा माÅयिमक िवīालय अमरगढी-७, पोखरा ५०,०००।-  
५ घटाल माÅयिमक िवīालय अमरगढी-३, नवुाकोट ५०,०००।-  
६ सहÖ®िलङ्ग माÅयिमक िवīालय अमरगढी-१०, राई ५०,०००।-  

 

४.५ पानी तथा ÖवाÖÃय र सरसफाइ सुिवधासिहतको शौचालय िनमाªणः 

 यस शीषªकमा देहायका िवīालयहłलाई अनदुान उपलÊध गराइ कायª सÌपÆन भएको छ । 

ø.सं. िवīालयको नाम ठेगाना अनदुान रकम Ł कैिफयत 
१ बैजनाथ माÅयिमक िवīालय अमरगढी-२, मौरडा ७,००,०००।-    
२ अिसúाम आधारभतू िवīालय अमरगढी ११ िलिटरीगाउँ ७,००,०००।-  

 

४.६ पÖुतकालय Öथापना ÓयवÖथापनः 

 यस शीषªकमा देहायको िवīालयलाई अनदुान उपलÊध गराइ कायª सÌपÆन भएको छ । 

ø.सं. िवīालयको नाम ठेगाना अनदुान रकम Ł कैिफयत 
१ िनलकÁठ आधारभतू िवīालय अमरगढी-३, लरडा ६,५०,०००।-    

 

४.७ िव²ान ÿयोगशाला अनुदानः  

 यस शीषªकमा देहायको िवīालयलाई अनदुान उपलÊध गराइ कायª सÌपÆन भएको छ । 

ø.सं. िवīालयको नाम ठेगाना अनदुान रकम Ł कैिफयत 
१ महÆेþ माÅयिमक िवīालय अमरगढी-५, खलङ्गा ६,५०,०००।-    

 

४.८ चारकोठे भवन सिहत फिनªचर िनमाªण (øमागत): 

 यस शीषªकमा देहायको िवīालयलाई अनदुान उपलÊध गराइ कायª सÌपÆन भएको छ । 

ø.सं. िवīालयको नाम ठेगाना अनदुान रकम Ł कैिफयत 
१ सह®िलङ्ग माÅयिमक िवīालय अमरगढी-१०, राई १८,००,०००।- गत आ.व. समेत गरी कुल Ł.३६ लाख 

 

४.९  दुई कोठे नया क±ाकोठा सिहत फिनªचर िनमाªणः 

 यस शीषªकमा देहायका िवīालयहłलाई अनदुान उपलÊध गराइ कायª सÌपÆन भएको छ । 

ø.सं. िवīालयको नाम ठेगाना अनदुान रकम Ł कैिफयत 
१ िýपरुा सुÆदरी आधारभतू िवīालय अमरगढी-०२, बीरखÌब १६,००,०००।-  
२ भिुमराज ÿाथिमक िवīालय अमरगढी-०८, बागचौर १६,००,०००।-  

 

४.१० िश±ण िसकाइमा सचूना ÿिविधको ÿयोग (सामúी तथा कनेि³टिभटी) अनुदानः 

 यस शीषªकमा देहायको िवīालयलाई अनदुान उपलÊध गराइ कायª सÌपÆन भएको छ । 
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ø.सं. िवīालयको नाम ठेगाना अनदुान रकम Ł कैिफयत 
१ भागेĵर माÅयिमक िवīालय अमरगढी-०८, टाँटर ६,५०,०००।-  

 

४.११ छाýवृि°ः 

 यस शीषªकबाट अमरगढी नगरपािलका अÆतगªतका सामदुाियक िवīालयमा क±ा १ दिेख १० सÌम अÅययनरत 

बालबािलकाहŁलाई गैर आवासीय र आवासीय गरी दईु ÿकारको छाýविृ° िवतरण गåरएको छ । गैर आवासीय छाýविृ° अÆतगªत क±ा 

१-८ मा अÅययनरत छाýा र दिलत िवīाथêहलाई ÿित िवīाथê वािषªक Ł.४०० र क±ा ९-१० का दिलत िवīाथêलाई ÿित िवīाथê Ł. 

५०० का दरले २२६६ जना िवīाथêलाई छाýविृ° िवतरण गåरएको छ । ÂयÖतै आवासीय छाýविृ° अÆतगªत ७ जना अपाङ्गता भएका 

िवīाथêहŁलाई अपाङ्गताको ®ेणी अनसुार छाýविृ° िवतरण गåरएको छ । जस अनŁुप  ख वगªका २ जनालाई जनही वािषªक Ł.५०००, ग 

वगªका २ जनालाई जनही वािषªक Ł. ३००० र घ वगªका ३ जनालाई जनही वािषªक Ł. १००० का दरले छाýविृ° िवतरण गåरएको हो । 

     

४.१२ सामुदाियक िसकाइ केÆþ स¼चालन अनुदानः  

 यस शीषªकमा अमरगढी नगरपािलका अÆतगªतका ५ वटा सामदुाियक िसकाइ केÆþका पåरचालकहŁलाई जनही मािसक Ł.६२०० 

का दरले पाåर®िमक उपलÊध गराइनकुा साथै दहेायको कायªøम समेत सÌपÆन भएको छः 

ø.सं. िसकाइ केÆþको नाम ठेगाना कायªøम अनदुान रकम 
Ł 

१ अमरगढी सामदुाियक 
िसकाइ केÆþ  

अमरगढी-
०१, राई ं

िवपÆन, दिलत, असहाय मिहलाहŁका लािग बीउिबजन 
िवतरण र करेसावारी सÌबÆधी ±मता िवकास कायªøम 

१,२६,०००।- 

 

४.१३ िश±ण सहयोग अनुदानः 

 यस शीषªकबाट अमरगढी नगरपािलकाका सामदुाियक िवīालयहŁमÅये आधारभतू तह (६-८) मा कुनै पिन िश±क दरवÆदी वा 

राहत अनदुान ÿाĮ नगरेका दहेायका िवīालयहŁलाई अनदुान उपलÊध गराइएको छ । 

ø.सं. िवīालयको नाम ठेगाना अनदुान रकम Ł कैिफयत 
१ अिसúाम आधारभतू िवīालय अमरगढी-११, िलिटरीगाउँ २८२०००  
२ िसĦनाथ आधारभतूिवīालय अमरगढी-३, िचरिकĘे २८२०००  
३ िनलकÁठ आधारभतू िवīालय अमरगढी-३, लरडा ८४०००  
४ बैजनाथ आधारभतू िवīालय अमरगढी-४ भिलया ८४०००  

 

४.१४ रािÕůय ÿारिÌभक क±ा पढाइ कायªøम (NEGRP) सÌबĦ िøयाकलापहŁः 

 रािÕůय ÿारिÌभक क±ा पढाइ कायªøम (NEGRP) क±ा १-३ मा अÅययनरत िवīाथêहŁको पठन सीपमा सधुार गरी िसकाइ 

गणुÖतरमा सधुार Ðयाउने उĥÔेयका साथ सन् २०१४/१५  दिेख स¼चािलत कायªøम हो ।   यस कायªøम अÆतगªत २०७५/०७६ मा 

अमरगढी नगरपािलकाका क±ा १-३ स¼चािलत सामदुाियक िवīालयहŁका लािग दहेायका िøयाकलापहŁ सÌपÆन भएका छन् : 

 शै.स. २०७६ का लािग शै±िणक सामúी अÆतगªत िवīाथêका लािग अËयास पिुÖतका र अÆय परुक सामúीहŁ िवतरण गåरएको 

 िश±कहŁका लािग िश±क िनद¥िशकाहŁ उपलÊध गराइएको 
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 क±ा १-३ का िवīाथêहŁको पठन सीप परी±ण गåरएको 

 िवīालय ÓयवÖथापन सिमित तथा िश±क अिभभावक संघका पदािधकारीहŁको ±मता िवकास गåरएको  

  ąोतकेÆþÖतरीय पनुरावलोकन गåरएको 

 ąोतकेÆþ Öतरीय चौमािसक समी±ा बैठक तथा अÆतिøª या गåरएको 

 ÿारिÌभक क±ाको पढाइ सÌबÆधमा िश±कहŁलाई िश±क पेशागत िवकास (TPD) र ÿधानाÅयापकहŁलाई िश±क पेशागत 

सहयोग (TPS) तािलम ÿदान गåरएको । 

 िवīालय ÓयवÖथापन अनदुान (SMC Grant) का लािग छनोट भएका ९ वटा िवīालयहŁमा EGRP कायªøमबाट ÿित 

िवīालय Ł.२ लाख अनुदान िदइ ÿÂयेक िवīालयमा छापामय क±ाकोठा िनमाªण, पढाइ मेलाको आयोजना, दौतँरी िश±ा कायªøम, 

समदुाय Öतरमा पढाइ कुना/घÌुती पढाइ कुनाको आयोजना EGRP गितिविध सिहतको SIP िनमाªण लगायतका कायªøमहŁ सÌपÆन 

भएका । 

EGRP अÆतगªत SMC Grant ÿाĮ गरेका अमरगढी न.पा. का िवīालयहŁको िववरण 

ø.सं. िवīालयको नाम ठेगाना िवīालय कोड 

१ महĵेरी  ÿा.िव.  अमरगढी -९ िनदालगाउँ 730030004 
२ अिसúाम आ.िव.  अमरगढी -११, िलिटरगाउँ 730030008 
३ आदशª मिणलेक ÿा.िव.  अमरगढी -९, लटसेरा 730030009 
४ लटेĵर आ.िव.  अमरगढी -१ मालम 730030012 
५ भिूमराज ÿा.िव.  अमरगढी -८, बागचौर 730030015 
६ िýपरुासÆुदरी आ.िव.  अमरगढी २, िबरखÌब 730030019 
७ उúतारा मा.िव.  अमरगढी-७, पोखरा 730030025 
८ सह®िलङ्ग मा.िव.  अमरगढी-१०, राई 730030026 
९ घटाल मा.िव.  अमरगढी-३, नवुाकोट 730030027 

 

४.१५ नगरपािलका Öतरबाट तय भई सÌपÆन भएका अÆय शैि±क कायªøमहłः  

 अमरगढी नगरपािलकाÖतरबाट तय भइ आ.व. २०७५/७६  मा सÌपÆन भएका अÆय कायªøमहŁको िववरण देहायबमोिजम छः  

 िवīालयको शैि±क गुणÖतर अिभबिृĦका लािग ÿचारÿसार कायªøम गåरएको । 

 नमुना िवīालय ÿोÂसाहन दहेायका िवīालयहŁलाई उपलÊध गराइएकोः 

 ®ी महÆेþ माÅयिमक िवīालय अमरगढी ५ खलङ्गाः Ł. ३ लाख 

 ®ी सरÖवती आ.िव. अमरगढी ११ िफÆनेकोटः Ł. २ लाख 

 ®ी भुिमराज ÿा.िव. अमरगढी ८ बागचौरः Ł. १ लाख 

 सबै सामदुाियक मा.िव. लाई ÿिविधमैýी अनदुान  (जÌमा Ł. २००२१३।-) उपलÊध गराइएको । 

 शैि±क गुणÖतर परी±णको लािग क±ा ५ का िवīाथêहŁको बाĻ परी±ा स¼चालन गåरएको । 
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 शैि±क गुणÖतर अिभबिृĦका लािग िश±कको आवÔयकतामा आधाåरत तािलम अÆतगªत आधारभतू तहमा कÌÈयटूर िवषय 

अÅयापन गन¥ िश±कहŁलाई तािलम ÿदान गåरएको । 

 िसकाइ आदानÿदानका लािग िनयिमत Łपमा िश±क तथा ÿधानाÅयापक बैठक स¼चालन गåरएको । 

 दहेायका भौितक सुिवधा िवÖतारका िøयाकलापहŁ सÌपÆन गåरएकोः 

 भीमद° बहòमखुी ³याÌपस पवूाªधार तथा फिनªचर िनमाªणः Ł.२ लाख । 

 खेताखोला खेलमैदान िनमाªणः Ł.२ लाख । 

 भागेĵर मा.िव. टाँटर घेरबारः Ł.१ लाख ५० हजार । 

 घटाल मा.िव. नवुाकोट घेरबारः Ł.१ लाख ५० हजार । 

 बैजनाथ मा.िव. मौरडा कोठा ममªतः Ł.१ लाख ५० हजार । 

 उúतारा मा.िव. पोखराः Ł.१ लाख ५० हजार । 

 सह®िलङ्ग मा.िव. राईः Ł.१ लाख ५० हजार । 

 महÆेþ मा.िव. खलङ्गाः Ł.१ लाख ६ हजार २ सय २० । 

 

४.१६ युवा ³लब गठन र युवा संसद Öथापना र स¼चालनः 

 यस शीषªकमा अमरगढी नगरपािलकाका ÿÂयेक वडामा (४ नं. वडामा बाँकì) यवुा ³लब गठन गåरनकुा साथै यवुा ³लबका 

पदािधकारी समेतको ÿितिनिधßव हòने गरी नमनुा यवुा संसद Öथापना र स¼चालनको अËयास नगरपािलकाको सभाहलमा सÌपÆन भएको 

िथयो । नगरÖतरबाट छनोट भएका २ जना यवुाले ÿदशे Öतरको नमनुा युवा संसदमा समेत सहभागीता जनाएका िथए । 

  

४.१७ राÕůपित रिनङ िशÐड ÿितयोिगताः 

 अमरगढी नगरपािलका अÆतगªतका सामदुाियक र संÖथागत गरी जÌमा ११ मÅये १० वटा माÅयिमक िवīालयहŁको 

सहभािगतामा २०७६ जेठ २० देिख २२ गतेसÌम नगरÖतरीय राÕůपित रिनङ िशÐड ÿितयोिगता स¼चालन भइ सÌपÆन भएको िथयो । 

िजÐला समÆवय सिमित डडेÐधुराका ÿमखु ®ी गणशे राज भĘ ºय ू को ÿमखु आितÃयमा अमरगढी ४ टँुिडखेल िÖथत खेल मैदानमा 

ÿितयोिगता स¼चालन भएको हो । 
अमरगढी न.पा. Öतरीय राÕůपित रिनङ िशÐड ÿितयोिगता- २०७६ का सहभागी िवīालयहŁ र नितजा 

सहभागी िवīालयको नाम िवīालयको ÿकार पदक सङ्´या नितजा 

उúतारा मािव पोखरा सामदुाियक ९ Öवणª, ९ रजत, २ काÔय िĬतीय 
³यािÌāज पिÊलक Öकुल संÖथागत ० Öवणª, ० रजत, ० काÔय  
घटाल मािव नवुाकोट सामदुाियक ३ Öवणª, १ रजत, १ काÔय  
बैजनाथ मािव मौरडा सामदुाियक १९ Öवणª, ८ रजत, ७ काÔय ÿथम 
भगवती इ.बो.Öकुल कìितªपरु संÖथागत १ Öवणª, १ रजत, १ काÔय  
भागेĵर मािव टाँटर सामदुाियक ० Öवणª, ३ रजत, ४ काÔय  
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महÆेþ मािव खलङ्गा सामदुाियक ६ Öवणª, ५ रजत, ७ काÔय ततृीय 
माउÆटेन मािव बागबजार संÖथागत ३ Öवणª, ६ रजत, ७ काÔय  
सह®िलङ्ग मािव राई ं सामदुाियक ० Öवणª, १ रजत, १ काÔय  
²ानोदय मािव तुफानडाँडा संÖथागत २ Öवणª, १ रजत, ३ काÔय  

 नगरपािलका Öतरबाट िजÐलाÖतरका लािग छनोट भएका ९१ जना िवīाथê खेलाडीहŁले २०७६ असारमा स¼चािलत डडेÐधरुा 

िजÐलाÖतरीय राÕůपित रिनङ िशÐड ÿितयोिगतामा नगरपािलकाको तफª बाट सहभागीता जनाएका िथए । िजÐलाका सातवटै Öथानीय 

तहका टीमहŁल ेसहभािगता जनाएकोमा अमरगढी नगरपािलकाको टीमले ÿथम Öथान ÿाĮ गरी िसÐड र ÿमाणपý ÿाĮ गरेको िथयो ।  

िजÐलाÖतरीय राÕůपित रिनङ िशÐडमा अमरगढी नगरपािलकाको तफª बाट सहभागी िवīाथê खेलाडीहŁ 
खेल िवधाः भिलबल (छाý/छाýा) 

िवīाथêको नाम (छाý) िवīालयको नाम िवīाथêको नाम (छाýा) िवīालयको नाम 

गणशे भाट 

²ानोदय मािव तफुानडाँडा 

अिनता साउँद 

महÆेþ मािव खलङ्गा 

अशोक रोकाया िवना साउँद 
महशे बहादरु दउेवा िवÕना पाÁडेय 
सरेुÆþ बहादरु भाट सरÖवती भÁडारी 
सौरभ िवĶ माया लामा 
लàमण िवĶ सपना जोशी 
िमन ताăाकार लàमी पाल 
िचर¼जीवी पÆत शाÆती बोहरा 
रोशन ठगÆुना संिचता खडायत 
 
खेल िवधाः कबड्डी (छाý/छाýा) 

िवīाथêको नाम (छाý) िवīालयको नाम िवīाथêको नाम (छाýा) िवīालयको नाम 

अभय ठाकुर 

महÆेþ मािव खलङ्गा 

खगेĵरी बोहरा 

उúतारा मािव पोखरा 

पÕुकर पाल ईĵरी बोहरा 
आयशु भाट तारा भĘराई 
आिशक पजुारा हेमा भĘराई 
डÌबर िव.क. पावªती भÁडारी 
दीपक साउँद िदिपका भĘराई 
ÿमोद पाÁडेय र±ा भÁडारी 
सरोज ताăाकार दवेकì भĘराई 
²ानेÆþ माझी डÌबरी भÁडारी 
 
खेल िवधाः एथलेिट³स (छाý) 
ů्याकतफª  िवīाथê १ को नाम िवīालयको नाम िवīाथê २ को नाम िवīालयको नाम 

१०० िम. दौड िगåरजा राना बैजनाथ मािव मौरडा ÿशाÆत भÁडारी घटाल मािव नुवाकोट 
२०० िम. दौड आवास साउँद माउÆटेन मािव बागबजार सिुनल ताăाकार उúतारा मािव पोखरा 
४०० िम. दौड िगåरजा राना बैजनाथ मािव मौरडा इÆþ रावल उúतारा मािव पोखरा 
८०० िम. दौड सिुनल ताăाकार उúतारा मािव पोखरा सागर ऐर माउÆटेन मािव बागबजार 
१५०० िम. दौड िजतेÆþ बुढाऐर उúतारा मािव पोखरा िवÕण ुबहादरु िवĶ महÆेþ मािव खलङ्गा 
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३००० िम. दौड ÿकास बोहरा उúतारा मािव पोखरा अजुªन ऐर बैजनाथ मािव मौरडा 

४*१०० िम. åरले 

बलवीर साकê 

बैजनाथ मािव मौरडा 

- 

- 
अजुªन ऐर - 
महशे पाल - 
िगåरजा राना - 

४*४०० िम. åरले 

महशे पाल 

बैजनाथ मािव मौरडा 

- 

- 
केशव ऐर - 
बलवीर साकê - 
िगåरजा राना - 

िफÐड तफª  

हाइजÌप नवीन िवĶ महÆेþ मािव खलङ्गा रवीन भÁडारी उúतारा मािव पोखरा 
लङजÌप सागर बढुाऐर उúतारा मािव पोखरा नवीन िवĶ महÆेþ मािव खलङ्गा 
िýपलजÌप सागर बढुाऐर उúतारा मािव पोखरा सागर ऐर माउÆटेन मािव बागबजार 
ºयाभिलङ Ňो लिलत बढुाऐर माउÆटेन मािव बागबजार बलवीर साकê बैजनाथ मािव मौरडा 
सटफुट करन ओली महÆेþ मािव खलङ्गा सिुनल ताăाकार उúतारा मािव पोखरा 
 
खेल िवधाः एथलेिट³स (छाýा) 

ů्याकतफª  िवīाथê १ को नाम िवīालयको नाम िवīाथê २ को नाम िवīालयको नाम 

१०० िम. दौड िहरा अवÖथी महÆेþ मािव खलङ्गा अÖमी नेपाली बैजनाथ मािव मौरडा 
२०० िम. दौड लिलता िदयाल बैजनाथ मािव मौरडा अिÌबका झुकाल भागेĵर मािव टाँटर 
४०० िम. दौड िहरा अवÖथी महÆेþ मािव खलङ्गा िनमªला साहò उúतारा मािव पोखरा 
८०० िम. दौड िनमªला साहò उúतारा मािव पोखरा अ¼जली पाÁडेय भागेĵर मािव टाँटर 
१५०० िम. दौड लàमी पनेŁ घटाल मािव नुवाकोट भागरथी बोहरा उúतारा मािव पोखरा 
३००० िम. दौड लàमी पनेŁ घटाल मािव नुवाकोट भागरथी बोहरा उúतारा मािव पोखरा 

४*१०० िम. åरले 

उिमªला ऐर 

²ानोदय मािव तफुानडाँडा 

- 

- 

रािधका अवÖथी - 
िविनता भĘ - 
वसÆती ठगÆुना - 

४*४०० िम. åरले 

भागरथी बोहरा 

उúतारा मािव पोखरा 

- 
िवपना कैनी - 
िनमªला साहò - 
तारा बोहरा - 

िफÐड तफª  

हाइजÌप कलावती भÁडारी उúतारा मािव पोखरा सजृना अवÖथी ²ानोदय मािव तफुानडाँडा 
लङजÌप गायýी बोहरा घटाल मािव नुवाकोट सिुमýा िदयाल बैजनाथ मािव मौरडा 
िýपलजÌप सिुमýा िदयाल बैजनाथ मािव मौरडा तारा बोहरा उúतारा मािव पोखरा 
ºयाभिलङ Ňो भवुनेĵरी साउँद बैजनाथ मािव मौरडा मिनषा मÐल महÆेþ मािव खलङ्गा 
सटफुट पुजा ®ेķ बैजनाथ मािव मौरडा मिनषा मÐल महÆेþ मािव खलङ्गा 
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खेल िवधाः मासªल आटª (छाý) 
कराँते तफª  िवīाथê १ को नाम िवīालयको नाम िवīाथê २ को नाम िवīालयको नाम 

u- ४२ केजी िबमल खडायत बैजनाथ मािव मौरडा आकास महजªन महÆेþ मािव खलङ्गा 
u- ४७ केजी िकशोर साउँद भगवती ई.बो.मािव कìितªपुर यादव थापामगर बैजनाथ मािव मौरडा 
u- ५२ केजी सÆतोष िसंह ओड बैजनाथ मािव मौरडा आयशु ऐर माउÆटेन मािव बागबजार 
काता एकल सÆतोष िसंह ओड बैजनाथ मािव मौरडा िकशोर साउँद भगवती ई.बो.मािव कìितªपुर 
ते³वाÆदो तफª  

u- ४५ केजी जीवन देउवा माउÆटेन मािव बागबजार चÆþ तामाङ बैजनाथ मािव मौरडा 
u- ४८ केजी नरेÆþ थापामगर बैजनाथ मािव मौरडा - - 
u- ५१ केजी वसÆत चौधरी बैजनाथ मािव मौरडा - - 

 
खेल िवधाः मासªल आटª (छाýा) 
कराँते तफª  िवīाथê १ को नाम िवīालयको नाम िवīाथê २ को नाम िवīालयको नाम 

u- ४० केजी िदया ®ेķ बैजनाथ मािव मौरडा - - 
u- ४५ केजी िदलमाया थापामगर बैजनाथ मािव मौरडा - - 
u- ५० केजी लàमी कामी बैजनाथ मािव मौरडा - - 
काता एकल लàमी कामी बैजनाथ मािव मौरडा - - 
ते³वाÆदो तफª  

u- ४२ केजी पिवýा थापामगर बैजनाथ मािव मौरडा - - 
u- ४४ केजी अिÖमता ताăाकार बैजनाथ मािव मौरडा - - 
u- ४६ केजी दगुाª ऐर बैजनाथ मािव मौरडा - - 
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खÁड - ५ 

आ.व.२०७६/०७७ मा िवīालयÖतरमा स¼चालन हòने कायªøम र कायाªÆवयन ÿिøया  

 

 सघंीय सरकारबाट िनधाªåरत सशतª तफª का कायªøम र कायाªÆवयन ÿिøया 
 

५.१  ÿारिÌभक बाल िवकास / पूवªÿाथिमक क±ाका सहजकताªहłको पाåर®िमक :  

 िवīालय र िवīालयसँग मात ृसÌबÆध Öथापना गरी स¼चालनमा रहकेा ÿारिÌभक बालिवकास केÆþका सहजकताªको पाåर®िमक ÿित 

मिहना Ł. ६०००।- का दरले र चाडपवª खचªसिहत १३ मिहनाको हòन आउने रकम र वािषªक Ł.१०,०००।- पोशाक खचª िवīालयको खातामा अनुदान 

िदइने । यसका लािग सÌबिÆधत िवīालयल ेÿमिणत हािजरी र िसफाåरसका साथ ैअिघÐलो चौमािसक अविधको पाåर®िमक बुझेको भपाªइ सिहत माग 

पेश गनुªपन¥ । िवīालयले शैि±क तÃयांक (IEMIS) भदाª ÿारिÌभक बाल क±ाको तÃयाङ्क अिनवायª Łपमा भन¥ । समुदायमा आधाåरत बाल 

िवकास केÆþका सहजकताª हŁको पाåर®िमक अनदुान िददँा सÌबिÆधत संÖथा/मातिृवīालयल े शैि±क तÃयाङ्क २०७६ भरी ÿमािणत 

भएको यिकन गरेर अनदुान िदइने । 
 

५.२ िवīालय कमªचारी ÓयवÖथापन अनुदान :  

 आधारभतू तथा माÅयिमक तह स¼चालन भएका िवīालयहŁमा िवīालय सहयोगी कमªचारी र िवīालय सहायक कमªचारी 

ÓयवÖथापनका लािग दहेाय अनुसारको  रकम पाåर®िमकको Łपमा अनदुान िदइने । यसका लािग िवīालयहŁले अिघÐलो चौमािसक अविधको 

पाåर®िमक बुझेको भपाªइ सिहत माग पेश गनुªपन¥ । 

 आधारभूत िवīालय : 

 क) क±ा १-२ सÌम चलेका िवīालयलाई १ जना िवīालय सहयोगीका लािग वािषªक एकमķु Ł. २६,०००।- पाåर®िमक अनदुान । 

 ख) क±ा १–३ सÌम चलेका िवīालयलाई १ जना िवīालय सहयोगीका लािग मािसक Ł.४,०००।- का दरल े१३ मिहना बराबरको 

पाåर®िमक अनदुान । 

 ग) क±ा १– ५ सÌम चलेका िवīालयलाई १ जना िवīालय सहयोगीका लािग मािसक Ł.४,५००।- का दरल े१३ मिहना बराबरको 

पाåर®िमक अनदुान । 

 घ) क±ा १–८ सÌम चलेका िवīालयलाई १ जना िवīालय सहयोगीका लािग मािसक Ł.७,५००।- का दरल े१३ मिहना बराबरको 

पाåर®िमक अनदुान । 

 ङ) सबैलाई वािषªक Ł. १००००।- पोशाक खचªवापत उपलÊध गराइने । 

 माÅयिमक िवīालय : 

 क) क±ा १-१० तथा १-१२ सÌम चलेका िवīालयमा १ जना िवīालय सहयोगीका लािग मािसक Ł ७,५००। का दरले १३ मिहना 

बराबरको पाåर®िमक अनदुान । 

 ख) क±ा १-१० तथा १-१२ सÌम चलेका िवīालयमा १ जना िवīालय सहायक कमªचारीका लािग मािसक Ł ११,५००। का दरले 

१३ मिहना बराबरको पाåर®िमक अनदुान । 

 ग) सबैलाई वािषªक Ł. १००००।- पोशाक खचªवापत उपलÊध गराइने । 
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५.३ ÿित िवīाथê लागतका आधारमा िश±ण िसकाइ सामúी अनुदानः 

 यस शीषªकमा िवīालयलाई िनÌनानसुारका बजेट अनुदान उपलÊध गराइनेः 

शीषªक ÿित िवīाथê 
वािषªक Ł. 

ÿित िवīाथê इकाइ लागतका आधारमा ÿारिÌभक बाल िवकास / पवूªÿाथिमक क±ाका लािग अनदुान ५०० 
िसकाइका लािग िनरÆतर िवīाथê मÐयाङ्कन: आवÔयक सामúी, सधुाराÂमक िश±ण अनदुान र क±ा १ मा नयाँ भनाª भएका 
िवīाथêको पोटªफोिलयो समेत ÊयवÖथापनका लािग 

१०० 

िश±ण िसकाइ सामúी तथा Book Corner ÊयवÖथापनका लािग ÿित िवīाथê लागत अनदुान क±ा १-५ १५० 
िश±ण िसकाइ सामúी ÊयवÖथापनका लािग ÿित िवīाथê लागत अनुदान क±ा ६-८ २०० 
िश±ण िसकाइ सामúी ÊयवÖथापनका लािग ÿित िवīाथê लागत अनुदान क±ा ९-१० २०० 
िश±ण िसकाइ सामúी ÊयवÖथापनका लािग ÿित िवīाथê लागत अनुदान क±ा ११-१२ २५० 
िश±ण िसकाइ सामúी तथा Lab assistant, equipments and Practical material, OJT , Operation cost) 
ÓयवÖथापनका लािग ÿित िवīाथê लागत अनदुान क±ा ९-१२ 

१५००० 

 उिÐलिखत अनदुान IEMIS भरेका िवīालयहŁलाई सोही आधारमा िहसाब गरी िनकासा हòनेछ । यसका लािग िवīालयले 

भरेको IEMIS समयमै सÂयापन गरी ÿधानाÅयापकबाट ÿमािणत गरी नगरपािलकाको िश±ा शाखामा उपलÊध गराउनपुन¥छ ।  ÿाĮ 

अनदुानबाट िवīालय ÓयवÖथापन सिमितको िनणªय बमोिजम िवīालय सधुार योजना कायाªÆवयन, शैि±क सामúी ÓयवÖथापन, िवīालय 

िश±ाको गणुÖतर सुधार, सामाÆय ममªत सÌभार, बकु कनªर तथा िसकाइ सामúी लगायतका ±ेýमा खचª गनª सिकनेछ ।  

 ÿारिÌभक बाल िवकास / पवूªÿाथिमक क±ाका लािग ÿाĮ अनदुानबाट ÿारिÌभक बाल िश±ाका लािग माý खचª गन¥ गरी 

बालिश±ा सहजकताªको राय सझुाव िलई शैि±क सामúी, बालमैýी क±ा ÓयवÖथापन गन¥ । ÿारिÌभक बाल िश±ाको रािÕůय Æयनूतम 

मापदÁडमा उÐलेख भएका िसकाइ सामúीहł जÖतैः  Êलक, पतुली, नरम खेलौना, नरम बल, रङ, पजल आिद खåरद गन¥ । यÖता सामúी 

ÿÂयेक वषª थÈद ैजाने । 

 िनरÆतर िवīाथê मÐयाङ्कनका लािग ÿाĮ अनुदानबाट क±ा १ मा नयाँ भनाª भएका ÿÂयेक िवīाथêको पोटªफोिलयो तयार गन¥,  क±ा २ 

दिेख ७ सÌमका अÆय िवīाथêहłका हकमा यस अिघ दिेख न ैपोटªफोिलयो तयार गनª रकम ÿाĮ भई सकेकोल ेतयार भएको पोटªफोिलयो 

लाई न ैअīाविधक  गरी िनरÆतर उपयोग गन¥, क±ा १-७ का िवīाथêको Óयिĉगत िसकाइ योजना िनमाªण र कायाªÆवयन गन¥ । तोिकएका 

िसकाइ उपलिÊध र िवīाथêको Óयिĉगत िसकाइ योजना अनसुार िसकाइ सनुिĲतता गनª िसकाइ लेखाजोखा र उपचाराÂमक िश±ण गन¥ । 

िवīाथêको फाइलमा आवÔयकता अनसुार िवīाथêका िसजªनाÂमक कायª, पåरयोजना कायª, Óयवहार पåरवतªन, क±ा सहभािगता, हािजरी 

जÖता  िविभÆन अिभलेख समेत राखी ितनीहłको आधारमा मÐूयाङ्कन गन¥ पåरपाटी बसाउनुपन¥ र उĉ फाईल मािथÐलो क±ामा समेत 

उपयोग गन¥ । िनरÆतर िवīाथê मÐूयाङ्कन अिभलेख फारम पाठ्यøम िवकास केÆþको वेबसाईट www.moecdc.gov.np मा उपलÊध छ 

। 
 

िश±ण िसकाइ सामúी तथा Lab assistant, equipments and Practical material  ÓयवÖथापनका लािग अनुदान ÿाĮ 

गरेका ÿािविधक तथा Óयावसाियक धार स¼चालन भएका िवīालयले ÿाथिमकताका आधारमा देहायबमोिजम गन¥ः 

क) ÿाथिमक तह ततृीय ®ेणीका िश±क सरहको १ जना Ðयाव अिसĶÁेटको लािग पाåर®िमकको ÓयवÖथा गन¥ । 

ख) ÿािविधक धार अÆतरगत अÅययनरत िवīाथêले तोिकएको क±ामा Óयवहाåरक अËयास गनª Óयावहाåरक अËयास कायाªÆवयन िनद¥िशका 

२०७३ बमोिजम ÿािविधक तथा Óयवसाियक माÅयिमक िश±ामा गåरएको दवुै ढाँचा अथाªत क±ा १० पिछ ३ मिहना, क±ा ११ पिछ ३ मिहना, 



अमरगढी शैि±क बुलेिटन, २०७६ पौष   26 
 

क±ा १२ पिछ ६ मिहनाको Óयवहाåरक अËयास वा क±ा १२ पिछ १२ मिहनाको Óयवहाåरक अËयास गन¥ । यसको ÓयवÖथापन तपिशल 

अनसुार गन¥ः 

 १.  िवīाथê िनवाªह खचª: ÿित मिहना १ हजारका दरले हòन आउने रकम िवīाथêलाई िवīालय माफª त रकम उपलÓध गराउने । 

 २. आÆतåरक अनगुमन सहिजकरणः सÌबिÆधत िवīालयका ÿिश±कहłबाट गन¥ ÓयवÖथा िमलाउन े । सहिजकरण बढीमा ३ 

मिहनाका लािग १ पटक,  ६ मिहनाका लािग ३ पटक गन¥ । अनुगमनमा खिटने ÿिश±कलाई माÅयिमक िश±क ततृीय ®ेणील े पाउने 

िनयमानसुारको दिैनक Ăमण भ°ा उपलÊध गराउने । 

 ३. बाĻ अनगुमन मÐूयांकन : बाĻ अनगुमन गदाª Óयावहाåरक अËयासका लािग िनधाªåरत ढाँचा अनुसार वषªमा एकपटक गन¥ । 

यसका लािग अनगुमन मÐूयांकन िनद¥िशकामा उÐलेख भएको आधार िलई िजÐला िभýकै रोĶर ÿिश±कलाई परी±ा बोडªल ेतो³नेछ । 

िजÐला िभý ÿिश±क नपाइएमा निजकको िजÐलाबाट पठाइनेछ । अनुगमनमा खिटने ÿिश±कलाई माÅयिमक िश±क ततृीय ®ेणील े पाउने 

िनयमनुसारको दिैनक Ăमण भ°ा िवīालयल ेÿाĮ रकमबाट उपलÓध गराउनुपन¥छ ।  

ग) बचत रकमबाट Ðयावमा ÿयोग हòने दिैनक सामúी एवम ्िश±ण िसकाइ सामúी ÓयवÖथापन गन¥ । 

 

५.४ सावªजिनक िवīालयका िवīाथêहłका लािग िनःशुÐक पाठ्यपुÖतक अनुदानः 

 क) ÿित िवīाथê लागतका आधारमा क±ा १ देिख १० सÌम अÅययनरत िवīाथêका लािग िनःशुÐक पाठ्यपुÖतक अनुदानः 

 यस शीषªकमा ÿÂयेक सामदुाियक िवīालयलाई  सÂयापन गåरएको IEMIS तÃयाङ्कका आधारमा शैि±क सý २०७७ का 
लािग पाठ्यøम िवकास केÆþबाट Öवीकृत दररेटका आधारमा अनदुान िनकासा िदइनेछ । यसरी अनदुान िदँदा यस शैि±क सý २०७६ मा 
अÅययनरत िवīाथê सङ्´याको आधारमा ७५% रकम िĬतीय चौमािसक अविधिभý िनकासा िदइनेछ भने २०७७ वैशाखबाट शŁु हòने 

शैि±क सýको िवīाथê भनाªको िववरण‚ पाठ्यपÖुतक खåरद र िवतरण गरेको िववरणका आधारमा यिकन गरी नपग ुहòने रकम माý थप 
अनदान िदइनेछ । िवīालयहŁले देहायबमोिजम गन¥ः  
 अ) आवÔयक नयाँ पाठ्यपÖुतकको क±ागत र िवषयगत यिकन िववरण अमरगढी न.पा. को िश±ा शाखालाई समयमा नै 
उपलÊध गराउने । 
 आ) न.पा.बाट ÿाĮ अनदुान रकमबाट शैि±क सýको शŁुमै पाठ्यपÖुतक खåरद गरी िवīाथê भनाª सँगै परूा सेटमा पाठ्यपÖुतक 
उपलÊध गराउने । 
 इ) िवīाथêहŁका लािग हरेक क±ामा ऐि¸छक िवषय समेत सेटमा नै नयाँ पाठ्यपÖुतक खåरद गरी िवतरण गन¥ । 
 ई) पाठ्यपÖुतक खåरद गरेको िबल र िवतरणको भपाªईको ÿमािणत ÿितिलिप संलµन राखी अपगु रकमका लािग न.पा.मा माग पेश 
गन¥ । 
  

 ख)  क±ा ११-१२ का लािग पुÖतकालयमा आधाåरत हòने गरी पाठ्यपुÖतक उपलÊध गराउन िवīालयलाई अनुदान : 

  यस शीषªकमा सामदुाियक माÅयिमक िवīालयमा क±ा ११-१२ मा अÅययनरत िवīाथêहłलाई पÖुतकालयबाट नै पाठ्यपÖुतक 
लैजान Ðयाउने गरी ÓयवÖथापन गनª ÿित िवīालय वािषªक Ł. ५०,०००।– का दरले िवīालयलाई एकमķु अनदुान उपलÊध गराइनेछ । 
िवīालयल ेÿाĮ अनदुान रकमबाट पा.प.ु खåरद गरी पÖुतकालयमा रा´ने र क±ा ११-१२ अÅययन गन¥ िवīाथêका लािग पÖुतकालय 
काडªको ÓयवÖथा गरी िवīाथêहłले पÖुतकालयबाट अविध तोकì पाठ्यपÖुतक लैजान े ÓयवÖथा िमलाउने र अिनवायª Łपमा िफताª गन¥ 
ÓयवÖथा समेत िमलाउनपुन¥छ । पाठ्यपÖुतक र Öवीकृत पाठ्यøममा भएको वा पाठ्यøम िवकास केÆþल ेसÌबिÆधत क±ाका लािग भनेर 
Öवीकृत गरी सावªजिनक गरेको सÆदभª सचूीभÆदा बािहरका पÖुतक/पýपिýकाहł खåरद गनª पाईन ेछैन । 
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 ग) िवīालयले समयमा पाठ्यपÖुतक खåरद नगरेमा‚ पुराना पाठ्यपुÖतक ÿयोग गरी िनःशुÐक पाठ्यपÖुतकका लािग अनुदान 
िनकासा भएको रकम अÆय शीषªकमा खचª गरेमा, अनुमित ÿाĮ नगरेको सÖंथाबाट छपाई भएको पाठ्यपÖुतक खåरद गरी ÿयोग गरेमा 
कानुन बमोिजम कारबाही हòनेछ । 
 
 
५.५ सावªजिनक िवīालयमा अÅययनरत िवīाथêका लािग छाýवृि°  (आवासीय तथा गैर आवासीय): 

 यस शीषªकबाट िवīालयमा क±ा १-१२ सÌम अÅययनरत अपाङ्गता भएका बालबािलकालाई अपाङ्गताको वगªअनसुार चार 
ÿकारका छाýविृ° ÿदान गåरÆछ । ÂयÖतै क±ा १-८ मा अÅययनरत छाýा र दिलत समदुायका बालबािलकाहłलाई समेत छाýविृ° 
उपलÊध गराइÆछ । नगरपािलकाबाट िवīालयको खातामा छाýविृ° रकम िनकासा गदाª िवīालयबाट IEMIS मा ÿिवĶ तÃयाङ्कको 
सÂयापन गराई सोही आधारमा गåरनेछ । आवासीय छाýविृ° आवासमा िनरÆतर अÅययनरत िवīाथêलाई आधार मानी अनदुान एवम् खचª 
गनुªपदªछ भने गैर आवासीय छाýविृ° शैि±क सý २०७७ साल वैशाखमा भनाª भएकाले माý पाउने ÓयवÖथा गनुªपन¥छ । कुनैपिन छाýविृ° 
दोहोरो नपन¥ गरी िवतरण गनुªपन¥छ । अपाङ्गता भएका िवīाथêलाई छाýविृ° िवतरण गदाª अपाङ्गताको पåरचय पýको आधारमा गनुªपन¥छ 
। 
 छाýविृ° अनदुान ÿाĮ िवīालयको ÓयवÖथापन सिमितले नगरपािलकाको िनद¥शन एवम ्आधारहłलाई Åयानमा राखी िश±क, 
िश±क अिभभावक सङ्घ समेतको सहभािगतामा छाýविृ° पाउने िवīाथêहłको नामावली छनौट गरी िववरण िवīालयको सूचनापाटीमा 
टाँसेर सावªजिनक गनुªपन¥छ । तोिकएको दर बमोिजमको छाýविृ° रकम अिभभावकको उपिÖथितमा सÌबिÆधत िवīाथê Öवयंलाई २०७७ 
जेठ १५ गते िभýै िवतरण गनुªपन¥छ । छाýविृ° ÿाĮ गन¥ िवīाथêको नामनामेसी सिहतको भपाªइ जेठ मसाÆत िभý नगरपािलकाको िश±ा 
शाखामा पेश गनुªपन¥छ । यसरी भपाªई गदाª रकम बचत भएमा अमरगढी नगरपािलकाको सि¼चत कोषमा दािखला गनुªपन¥छ भने अपगु भएमा 
समेत सोही अविधिभý माग गåरस³नपुन¥छ ।   
 छाýविृ°को ÿकार, िवभाजनका आधारहł र िवīाथêले पाउने छाýविृ° दहेायबमोिजम रहकेा छन ्
 

 ३.५.१ आवासीय छाýवृि°: नगरपािलकाको कायाªलयबाट भौगोिलक अवÖथा, दरूी र अपाङ्गताको अवÖथाको कारणल े
घरबाट दैिनक Łपमा िवīालयमा आउन जान नस³ने एवम ्अÅययनका लािग डेरा गरी वा िवīालयल े ÓयवÖथा गरेको आवासमा बÖने 
अपाङ्गता भएका िवपÆन बालबािलकाको तोिकएको कोटा सङ्´याको आधारमा ÿित िवīाथी ÿित मिहना Ł. ४,०००।- का दरले १० 
मिहनाको लािग जÌमा Ł. ४०,०००।– का दरले हòन आउन े रकम िवīालयलाई अनदुान िदइनेछ । िवīालयल े यस ÿकारको छाýविृ° 
रकमबाट छाýावासमा बÖने छाýछाýाहरłको लािग खाना तथा खाजा, आवास ÓयवÖथापन लगायतका कायªमा खचª गन¥ । सो मÅये 
Óयिĉगत सरसफाईको लािग आवÔयक पन¥ सामúीहł (जÖतै: साबनु, काईयो, दÆतम¼जन, āसु, नेलकटर, कोÐडिøम, ÖयाÌप,ु Łमाल, 
Öयानेटरी Æयाँिकन आिद) खरीद गनª ÿित िवīाथê मािसक ł. ५००/- का दरले १० मिहनाको जÌमा ł. ५,०००।- सÌबिÆधत 
छाýछाýाहłलाई भपाªई गराई नगद नै अिनवायª Łपमा उपलÊध गराउने र बाँकì रकमबाट आवास ÓयवÖथापन गन¥ ।  
 

 ३.५.२  सहयोगी सहायता सेवा छाýवृि° (गैर आवासीय): घरबाट आउँदा जाँदा र िवīालयमा रहदँा िनरÆतर Łपमा अŁको 
सहयोग र साधन आवÔयक पन¥ अपाङ्गता भएका ÿित िवīाथê ÿित मिहना ł.५००।- का दरले१० मिहनाको लािग ł.५,०००।- 
 

 ३.५.३ यातायात सेवा छाýवृि° (गैर आवासीय): घरबाट आउँदा जाँदा यातायातका साधन वा अÆय उपकरण ÿयोग गनुªपन¥ 
अपाङ्गता भएका बालबािलकालाई ÿित िवīाथê ÿित मिहना ł.३००।- का दरले १० मिहनाको लािग ł.३,०००।- 

 ३.५.४  शैि±क सामúी छाýवृि° (गैर आवासीय): घरबाट िवīालयसÌम आउन जान स³ने अवÖथाको अपाङ्गता भएका ÿित 
िवīाथी ÿित मिहना ł.१००।- का दरले १० मिहनाको ł.१,०००।- 

 ३.५.५ छाýा छाýवृि° क±ा १-८ (गैर आवासीय): ÿित िवīाथी वािषªक ł. ४००।-  

 ३.५.६ दिलत छाýवृि° क±ा १-८ (गैर आवासीय): ÿित िवīाथê वािषªक ł. ४००।- 
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५.६ िवīालय स¼चालन तथा ÓयवÖथापन अनुदानः 
 यस शीषªकमा िवīालयहłमा देहायबमोिजमको अनदुान उपलÓध गराइनछे । ÿाĮ बजेटबाट िवīालयले मसलÆद, िवīालय 
तहको Excel Based को Electronic Based IEMIS को तयारी र ÿयोग सÌवÆधी सबै कायªहł गनुªपन¥छ । िवīालयमा पठाइने एकमķु 
अनदुानबाट गन¥ कायªहłको कायª-योजना िवÓयसबाट Öवीकृत गराई कायाªÆवयन र खचª गन¥ ÓयवÖथा िमलाउनुपन¥छ । 

तह दर 

क±ा १-५ ÿित िवīालय वािषªक १५ हजार 
क±ा १-८ ÿित िवīालय वािषªक २० हजार 
क±ा १-१० ÿित िवīालय वािषªक २५ हजार 

क±ा १-१२ ÿित िवīालय वािषªक ३० हजार 
 
 
५.७ िवīालय सुधार योजना, समुदाय तथा िव.Óय.स.हłको ±मता िवकासका लािग अÆतिøª या, अिभभावक िश±ा 
स¼चालन, अितåरĉ िøयाकलाप स¼चालन आिदका लािग एकमुķ अनुदानः 
 यस शीषªकबाट िवīालय सधुार योजना िनमाªण सहयोगी पिुÖतका, २०७४ बमोिजम िवīालय सुधार योजना (SIP) िनमाªण तथा 
अīाविधक गरेका िवīालयहłलाई माý उपलÊध गराइनेछ । िवīालयल े ÿाĮ रकमबाट सरोकारवालाहłको सहभािगतामा िवīालय 
सधुार योजनाका आधारमा तयार गåरएको वािषªक कायाªÆवयन योजना अनसुारको ÿगित र मािसक łपमा समी±ा गनुªपन¥छ । साथै 
िवÓयस/िशअसं/अिभभावक/िश±क/िवīाथêहłको ±मता अिभविृĦ गनª ±मता िवकासका िøयाकलाप तथा िवīाथêहłको ÿितभा 
िवकासका लािग अितåरĉ िøयाकलापहł समेत स¼चालन गनुªपन¥छ । नगरपािलकाबाट िवīालयलाई उपलÊध गराइने अनदुान 
दहेायबमोिजम हòनेछः 

तह दर 

आधारभतू तह ÿित िवīालय वािषªक ł. १५ हजार 
माÅयिमक तह ÿित िवīालय वािषªक ł. २० हजार 

 

 

५.८  सामािजक परी±ण तथा आिथªक लेखा परी±ण, िवīाथê åरपोटª काडª, िवīालय तÃयाङ्क ÓयवÖथापन, 
बुलेिटन ÿकाशन लगायतका िøयाकलाप स¼चालनका लािग एकमुķ अनुदान:  

 गत अविधको सामािजक परी±ण ÿितवेदन र आिथªक लेखा परी±ण ÿितवेदन पेश गरेका सामदुाियक िवīालयहłलाई माý यस 
ÿकारको अनदुान उपलÊध गराइनेछ । िवīालयल े सामािजक परी±ण िनद¥िशका (पिहलो सशोधन२०७१ सिहत) २०६५ अनसुार 
सामािजक परी±ण गन¥ गराउने तथा तोिकए बमोिजमको आ-आÉनो िवīालयको Excel based  को Electronic EMIS File तयार गरी 
िवīाथê åरपोटª काडª र अÆय कायªहł गरी िवīालयका मु́ य मु́ य सूचक सिहतका सचूना सावªजिनकरण गनुªपन¥छ । संÖथागत 
िवīालयहłल ेसमेत आÉनो ąोतबाट लेखापरी±ण गरी गराई पारदिशªता, जवाफदहेीता र िवīालयमा हòनपुन¥ सबै ÿकारका र तÃयाङ्क 
एवम ् सचूनाहłको ÓयवÖथापनको सिुनिĲतता गराउनपुन¥ हòÆछ ।  यस शीषªकमा सामदुाियक िवīालयहłलाई दहेायबमोिजम अनदुान 
उपलÊध गराइनेछः 

तह दर 

आधारभतू तह ÿित िवīालय वािषªक ł. १० हजार 
माÅयिमक तह ÿित िवīालय वािषªक ł. १५ हजार 
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५.९ माÅयिमक िवīालयमा ईÆटरनेट जडान तथा स¼चालन खचª:  
 यस शीषªकबाट ÿÂयेक सामदुाियक मा.िव. लाई वािषªक ł. १२ हजार अनदुान उपलÊध गराइनेछ । सचूना तथा स¼चार ÿिविधमा 
आधाåरत िश±ण िसकाइ ÓयवÖथापन गन¥ नीित अनŁुप यस अनदुानको ÓयवÖथा भएको हो । ÿाĮ अनदुानबाट िवīालयहłल ेईÆटरनेट 
जडान गन¥ वा जिडत ईÆटरनटे शÐुक भĉुानी गन¥ काम गनुªपन¥छ । 
  

५.१० ąोत क±ा स¼चालनका लािग अनुदान :  
 ąोत क±ाको ÓयवÖथापनका लािग सÌबिÆधत ąोत क±ा रहकेो िवīालयमा वािषªक Ł. १ लाख ६० हजार अनदुान उपलÊध 
गराइनछे । ąोत क±ा स¼चालन गन¥ िवīालयल ेÿाĮ रकम ÓयवÖथापन गदाª तपिशल अनसुार खचª गनुªपन¥छ:  
 क) ąोत िश±क वा घÌुती िश±कलेअपाङ्ग बालबािलकाहłका लािग िबहान साझँसमेत अितåरĉ सहयोग गरेवापत ąोत क±ा 

ÓयवÖथापन सिमितको िनणªयानसुार थप सिुवधा मािसक ł.५००।- का दरले वािषªक ł.६,०००।– 

 ख) ąोत क±ाका लािग शैि±क सामúी ÓयवÖथापन, िवīाथêĬारा िनिमªत सामúी ÿदशªनी, आिदका लािग ÿित ąोत क±ा 

वािषªक ł. १०,०००।- 

 ग) आयाको पाåर®िमकका लािग मािसक ł. १०,००० ।- का दरले वािषªक १३ मिहनाको लािग ł.१,३०,०००।– ÿदान गन¥ ।  

 घ) ąोत क±ाका लािग ÓयवÖथापन सामúी अनदुान (लगुाफाटा, भाँडाकुडा, औषिध आिद) का लािग ł. १०,०००।-  

 ङ) अितåरĉ िøयाकलापका लािग सामúी खåरद र परुÖकार िवतरण गनª वािषªक ł. ४०००।– 
 

५.११ ÿािविधक िवषय अÅयापन हòने िवīालयलाई Ðयाव सामúी सहयोग अनुदान :  
 नगरपािलकाबाट शैि±क सý २०७६ मा िश±ा तथा मानव ąोत िवकास केÆþबाट क±ा ९ बाट ÿािविधक धार स¼चालन  गरेका 
िवīालय बाहके सािवकको िश±ा िवभागबाट अनुमित ÿाĮ गरेर स¼चालनमा रहकेा ÿािविधक धारका िवīालयहłका लािग ÿयोगशालाको 
ÖतरोÆनित गनª ÿित िवīालय ł. २ लाख रकम उपलÊध गराइनेछ । ÿाĮ बजेटबाट िवīालयले ÓयवÖथापन सिमितको िनणªयानुसार िनयिमत 
Łपमा Ðयाबको ÖतरोÆनित गनुªपन¥छ । 
 
५.१२  शैि±क पहòचँ सुिनिĲतता, अनौपचाåरक तथा बैकिÐपक िश±ा कायªøमः 
 यस िøयाकलापमा िनÌनानुसारका उपिøयाकलापहłको बजेट समावेश गåरएको छ । कायªøमका लािग Öवीकृत बजेटको बाँडफाँड 
गरी िवīालय/संÖथाहłमा अनदुान उपलÓध गराइनछे । यसका लािग सÌबिÆधत िवīालय/संÖथाले स¼चालनमा रहकेो कायªøम,  भनाª भइ 
अÅययरत िवīाथê सङ्´या समेतको िववरण ÿधानाÅयापक/संÖथा ÿमखुले ÿमािणत गरी नगरपािलकासँग अनदुान रकम माग गनुªपन¥छ ।  

कायªøम दर 

परÌपरागत िवīालय अनदुान क±ा १-५ स¼चािलत िवīालयका लािग वािषªक एकमķु : Ł.२ लाख ४१ हजार 
क±ा १-८ स¼चािलत िवīालयका लािग एकमķु : Ł. ५ लाख 
क±ा १-१० स¼चािलत िवīालयका लािग एकमķु : Ł. ७ लाख १५ हजार 

खलुा िवīालय स¼चालन अनदुान तह १ र २ 
(क±ा ६-८) 

ÿित िवīालय वािषªक Ł. १ लाख १० हजार 

खला िवīालय स¼चालन अनदुान माÅयिमक ÿित िवīालय वािषªक Ł. १ लाख ५२ हजार 
सामुदाियक िसकाइ केÆþ स¼चालन अनदुान स¼चालन ÓयवÖथापनका लािग १ लाख सबैलाई र थप अिधकतम १ लाख 

ÿÖतावनाका आधारमा 
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५.१२.१ खुला िवīालय स¼चालन अनुदान माÅयिमकः   

 नगरपािलकाले स¼चालनमा रहकेा खलुा िवīालय तह १ र २ (क±ा ९-१०) िवīालयको अनगुमन गरी मागको आधारमा 

तोिकएको अनसुार एकमĶु Łपमा िवīालयलाई अनदुान िदने । िवīालयल ेकायªøम स¼चालन ÿिøयाका सÌबÆधमा  “दरू  िश±ा तथा खला 

िसकाइ  िनद¥िशका, –२०६३  र  खलुा  िवīालय स¼चालन  कायाªÆवयन पिुÖतका /िनद¥िशका”अनसुार गन¥ । िवīालयले ÿाĮ रकमलाई 

कायªøम स¼चालनको लािग खचªको हकमा देहायअनसुार गन¥ । 

 १.  संयोजकका लािग मािसक Ł. ७००।- का दरले१२ मिहनाको जÌमा Ł. ८,४००।- 

 २.  सहजकताªको लािग ÿित सेसन ३००।- का दरले दिैनक ४ सेसन ३५ िदनका लािग जÌमा Ł. ४२,०००।- 

 ३.  सहायक कचाªरीका लािग मािसक Ł. ८००।- का दरले १२ मिहनाको Ł. ९,६००।- 

 ४.  िवīालय सहयोगीका लािग मािसक Ł.५००।- का दरले १२ मिहनाको Ł. ६०००।- 

 ५.  शैि±क सामúीका लािग मािसक Ł. ६००।– का दरले १२ मिहनाको Ł. ७,२००।- 

 ६.  स¼चालन खचª (पानी, िवजलुी, सरसफाइ) का लािग मािसक Ł. ५०० का दरले वािषªक Ł. ६,०००।- 

 ७.  ईÆटरनेट/िमिडयाको ÿयोगका लािग मािसक Ł. १,५००।-  का दरले ९ मिहनाको Ł. १३,५००।- 

 ८.  गहृकायª परी±णका लािग ३,२००।– ÿित पटकका दरले ४ पटकको Ł. १२,८००।- कापी ÿित िवषय Ł. ८।- का दरले  

 ९.  परी±ा स¼चालन (मÅयाविध र वाĻ) Ł. ६४००।- ÿित पटकका दरले २ पटकको Ł. १२,८००।- (ÿĳपý िनमाªण Ł.३००।- 

ÿित सटे, उ.प.ुपरी±ण Ł ८।– ÿित कापी ÿित िवषय) 

 १०. पÖुतकालयका  लािग एकमķु Ł. १०,०००।– 

 ११. अनुगमनका लािग एकमķु Ł. १०,०००।– 

 उिÐलिखत बाँडफाँडमा नघट्न ेगरी िवīालयल ेआवÔयक अÆय ±ेýहŁमा खचª गनª स³ने । 
 

५.१२.२ खुला िवīालय तह १ र २ (क±ा ६-८) स¼चालन अनुदान:  

 नगरपािलकाले स¼चालनमा रहकेा खलुा िवīालय तह १ र २ (क±ा ६-८) िवīालयको अनगुमन गरी मागको आधारमा 

तोिकएको अनसुार एकमुĶ Łपमा िवīालयलाई अनदुान िदने । िवīालयल ेÿाĮ रकम देहायअनसुार खचª गन¥ । 

क) ąोत िश±कका लािग पाåर®िमकः ÿित घÁटा Ł.२०० का दरले दिैनक २ घÁटा सÌपकª  क±ाको लािग मािसक २४ िदनको दरले जÌमा Ł. 

९६००।- िवīालयल ेąोत क±ा िलने िश±कलाई पाåर®िमक उपलÊध गराउने । 

ख) ÿधानाÅयापकको लािग भ°ाः मािसक Ł. ५०० का दरले१२ मिहना बराबर हòन आउने रकम Ł. ६००० सÌबिÆधत ÿ.अ. लाई िनयमानसुार 

मािसक Łपमा उपलÊध गराउने । 

ग) सहायक कमªचारीको लािग पाåर®िमक: ÿितÓयिĉ मािसक Ł. ३०० का दरले १२ मिहनाको Ł. ३६०० पाउने गरी ÿित केÆþ २ जनाका लािग हòन 

आउने एकमĶु िनकासा हòने रकम Ł. ७२००।- काम गनª तोिकएका सहायक कमªचारीहłलाई िनयमानसुार मािसक Łपमा उपलÊध गराउने । 

घ) िवīाथêका लािग सामúी खचª: ÿित िवīाथê मािसक Ł.५०।– का दरले २० जनाको लािग कापी, डटपेन,पेिÆसल कटर, Öकेल, ईरेजर, 

ºयािमित ब³स आिद शिै±क सामúीको ÓयवÖथा गनª Ł.१,०००।– का दरले ÿित केÆþ १० मिहनाको जÌमा Ł.१०,०००।– 

ङ) िवīालयका लािग मसलÆद खचªः क±ा स¼चालनको लािग मसलÆद ÿित मिहना (चक, डÖटर, माकª र, रिजĶर, फोटोकपी आिद) Ł.५००।– 

का दरले ÿित केÆþ १० मिहनाको Ł.५,०००।– 
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च)  शिै±क सामúी  ÓयवÖथापन खचªः िविभÆन िवषयगत िसकाइ िøयाकलापका लािग आवÔयक पन¥ शिै±क सामúी ÓयवÖथापन गनª ÿित 

िवīालय ÿित मिहना (िसकाइ सहयोगी सामúीहłः µलोब, चाटª, न³सा, माकª र, फोटोकपी आिद) Ł.५००।– का दरले ÿित केÆþ १० मिहनाको जÌमा 

Ł. ५,०००।– 

छ) िवīालयका लािग पुÖतकालयः ÿÂयेक िवīाथêलाई पाठ्यपÖुतक पहòचँको सिुनिĲतता गनª पुÖतकालय ÓयवÖथापनका लािग खलुा िवīालय तह 

एक र दईमा अÅययनरत िवīाथêका लािग पाठ्यपÖतक लगायत अÆय सÆदभª सामúीको ÓयवÖथा पुÖतकालय माफª त गनª नगरपािलकाबाट ÿाĮ 

हòने ÿित केÆþ ÿित तहका लािग एकमĶु Ł. १०,०००।- का दरले दईु तहको लािग Ł.२०,०००।- रकमबाट सÌबिÆधत िवīालयले 

िनयमानसुार पÖुतकालयको ÓयवÖथापन गन¥ । िवīाथêहłल ेपÖुतकालयबाट पÖुतक िलई अÅययन गन¥ र अÅययन पĲात पÖुतकालयमा िफताª 

गन¥ ÓयवÖथा िमलाउन े। 

 

५.१२.३ सामुदाियक िसकाइ केÆþको स¼चालन अनुदान :  

 नगरपािलकाले िनयिमत Łपमा चलेका सामदुाियक िसकाइ केÆþको ÓयवÖथापन सिमितले गरेको िसफाåरसको िनणªय र Öथलगत 

िनरी±ण ÿितवदेनका आधारमा हािजरी ÿमाण ÿाĮ भएपिछ सामुदाियक पåरचालकको रकम अनुदान िदनेछ । सामुदाियक िसकाइ केÆþले 

ÓयवÖथापन सिमितको िनणªयानुसार सामुदाियक पåरचालकका लािग Ł. ६२००।- का दरले १२ मिहना बराबरको पाåर®िमक भĉानी गन¥ । 

स¼चालनमा रहकेा सामदुाियक िसकाइ केÆþ यिकन गरी Æयनूतम तलब भ°ाको रकम उपलÊध गराई बाँकì रकम ÿÖतावका आधारमा 

उपलÓध गराइनछे । स¼चालनमा रहकेा सामदुाियक िसकाइ केÆþहłको कायª ÿभावकाåरताका आधारमा नगरपािलकाले ÂयÖता केÆþहł 

ÖथानाÆतरण गनª स³नेछ । 
 

५.१३ तोिकएका िवīाथêको िदवा खाजाका लािग िवīालयलाई अनुदानः 

 सामदुाियक िवīालयमा ÿारिÌभक बालिवकास क±ा दिेख क±ा ५ सÌम अÅययनरत बालबािलकाहłका लािग िदवाखाजा 

उपलÊध गराउन िवīालयगत तÃयाङ्कका आधारमा नगरपािलकाले ÿित िवīाथê दिैनक Ł. १५।– का दरले १८० िदनका लािग िवīालयको 

खातामा अनुदान िनकासा िदनेछ । िवīालय स¼चालन भएको िदनलाई माý आधार मानेर अनुदान िदइनेछ । िदवाखाजा उपलÊध गराईएका 

िवīालयले िवīाथê दिैनक हािजरी पिुÖतका (परी±ामा सामेल भएको िदन समेत) को ÿितिलिप र िनधाªåरत फारमहरł भरेर िवīालयका 

ÿधानाÅयापक र िवÓयस अÅय±बाट ÿमािणत गराई नगरपािलकामा बुझाइ सङ्´या यकìन भए पिछ माý थप अनदुान िदइनेछ । अमरगढी 

नगरपािलकाका सामदुाियक िवīालयहłले िवīाथêलाई िदवाखाजा खवुाउने सÌबÆधमा छनौट गरेको मोडेल र Âयसको कायाªÆवयन िविधसÌबÆधी 

जारी सचूना यस बुलेिटनमा अÆयý उÐलेख गåरएको छ । 

 

५.१४  िवīालय भौितक पूवाªधार िनमाªण अनुदानः 

 िवīालय भौितक कायªøमहł कायाªÆवयन गदाª सÌपणूª िनमाªण कायª नेपाल रािÕůय भवन सिंहता, २०६० मा भएको ÓयवÖथा 

अनसुार भकुÌप ÿितरोधी, अपाङ्ग मýैी, बाल मýैी, छाýा मैýी एवम् वातावरण मैýी हòनेगरी गनुªपन¥छ । िवīालय भौितक सधुार सÌबÆधी कायª गदाª 

वातावरणीय र सामािजक प±लाई आधार मानी कायª सÌपादन गåरनेछ । Social/Environment Framework ले तोकेका वातावरणीय र 

सामािजक प±लाई Åयान िदई कायाªÆवयन गन¥ । िवīालयमा हòने भौितक िनमाªणका कायªहł नगरपािलकाले आÉना ÿािविधकहłमाफª त 
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सुपरीव±ेण गराउने र कायªसÌपादन ÿितवेदन तयार गन¥छ । अमरगढी नगरपािलका अÆतगªतका िवīालयहłका लािग आिथªक वषª २०७६/०७७ 

का लािग देहायका भौितक पूवाªधार िनमाªणका कायªøमहł स¼चालन गåरनेछन:् 

कायªøम इकाइ दर जÌमा बजेट 

क±ाकोठा िनमाªण अनदुान (फिनªचर सिहत) ÿितकोठा ८ लाखका दरले २ कोठे Êलकका लािग १६ लाख Ł. ६४ लाख 
WASH सुिवधा भएको शौचालय िनमाªण अनुदान ÿित शौचालय Ł. ७ लाख Ł. १४ लाख 
िवīालय ÿविलकरण Öवीकृत űइङ िडजाइन लागत अनुमानका आधारमा Ł. १५ लाख 
 िवīालय छनौटका िवÖततृ आधारहł िश±ा तथा मानव ąोत िवकास केÆþको कायªøम कायाªÆवयन पुिÖतका र नगरपािलकाबाट 

िनधाªरण भएबमोिजम हòनेछ । उिÐलिखत कायªøमका लािग छनौटमा परेका िवīालयहłले  नगरपािलकाको कायाªलयसँग सÌझौता गरेर माý कायª 

आरÌभ गनुªपन¥छ । लागत अनुमान दखेी कायªसÌपÆन ÿितवेदन तयार गन¥सÌमका कामका लािग नगरपािलकाको योजना तथा ÿािविधक शाखाबाट 

आवÔयक ÿािविधक राय सÐलाह र सपुरीव±ेण सेवा िलई २०७७ साल जेठ मसाÆतिभýै कायªसÌपÆन गåरस³नपुन¥छ । यस शीषªकका कायªøम 

कायाªÆवयन गन¥ िवīालयहłले कÌतीमा ५% Öथानीय ®मदान जुटाउनपुन¥छ । िवīालयलाई िनकासा गदाª सामाÆयतयाः ३०, ५० र २० ÿितशत 

गरी तीन िकÖतामा रकम िनकासा हòनेछ ।    

 

५.१५ तोिकएको सूचकांकका आधारमा कायªसÌपादन सÌपÆन गन¥ िवīालयलाई कायªसÌपादनमा आधाåरत अनुदान 

(Performance based Grants) :  

 िवīालय अनदुान ÓयवÖथापन िनद¥िशका २०७४ मा उÐलेिखत कायªसÌपादन मÐूयाकन सूचकका आधारमा िवīालयलाई 

ÿÖताव पेश गनª सचूना ÿकाशन गåरनेछ । िवīालयबाट ÿाĮ ÿÖतावका आधारमा िवīालयको कायªसÌपादन Öतरको मÐयाङ्कन गरी 

छनौट भएका िवīालयलाई ÿित िवīालय Ł. ५० हजारका दरले अनदुान उपलÊध गराइनेछ । िवīालयले ÿाĮ अनदुान िवÓयसको िनणªय 

अनसुार शैि±क गणुÖतर सधुारका ±ेý पिहचान गरी खचª गनुªपन¥छ । यो अनदुान ÿाĮ गनª चाहने िवīालयले िश±ण िसकाइ समयमापन 

सÌबÆधी कायªिविध लागु गरेको सिुनिĲत गनुªपन¥छ । यो कायªिविध िश±ा तथा मानव ąोत िवकास केÆþको वेबसाइट www.doe.gov.np 

र अमरगढी नगरपािलकाको कायाªलयको वेबसाइट www.amargadhimun.gov.np मा उपलÊध छ ।  

 

५.१६ उÂकृĶ िसकाइ उपलÓधी भएका िवīालयलाई िसकाइ सुŀढीकरण  तथा िवīालयलाई कायªसÌपादनमा 

आधाåरत अनुदान (Performance based Grants) :  

 नगरपािलकाले उÂकृĶ िवīालयलाई अनदुान उपलÊध गराउन ेÿयोजनका लािग िवīालय छनौट गदाª क±ा ८, क±ा १० र क±ा 

१२ को परी±ा नितजा, िश±क उपिÖथित िवīाथê सङ्´या, िसकाइ उपलिÊध  िवīाथê क±ा छाडन े दोहोयाªउने िवīालय बािहरका 

बालबािलकाको अवÖथा जÖता आधारमा कÌतीमा १०० पणूाªङ्क रहने गरी मापदÁड िनधाªरण गन¥छ । सो मापदÁड िवīालयमा उपलÓध 

गराई यस अनदुान ÿािĮका लािग ÿÖताव पेश गनª लगाइनेछ । मापदÁडका आधारमा िवīालयको ÿाĮ गन¥ अङ्क सिहत िवīालयल े

िसकाइ उपलिÊधमा थप बिृĦ गनª आÉना असल अËयासहł Æयनू िसकाइ उपलिÊध भएका िवīालयहłलाई अनभुव आदानÿदान गनªका 

लािग ÿवतªनाÂमक िøयाकलाप सिहत ÿÖताव  पेश गनुªपन¥छ । िवīालयले पेश गरेको ÿÖतावको मÐूयाङ्कन गरी  Öवीकृत बजेट तथा 

कायªøमको पåरिधिभý रही उÂकृĶ नितजा हािसल गन¥ एउटा िवīालयलाई एकमķु Ł. २ लाख ÿोÂसाहन ÖवŁप अनदुान रकम िदन 
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सिकनेछ । िवīालयल ेÖवीकृत ÿÖताव अनसुारका िøयाकलाप स¼चालन गरी सोको आविधक ÿगित ÿितवेदन अमरगढी नगरपािलकाको 

िश±ा शाखामा िनयिमत Łपमा पठाउनपुन¥छ । नगरपािलकाले ÿÖताव अनसुार अनुदान रकमको उपयोगको अवÖथा वारे िनयिमत अनुगमन 

गन¥छ । 

 

५.१७ िश±कको िश±ण िसकाइमा िवताउने समयाविध सुधार योजना कायाªÆवयनका लािग िवīालयलाई अनुदान :  

 िश±क िवīाथê िनयिमतता माफª त िश±ण िसकाइ समयलाई अिधकतम उपयोग गरी ÿभावकारी िश±ण िसकाइ िøयाकलापमा 

िश±कहłको जवाफदिेहता तथा  िवīाथê िसकाइ उपलÊधी अिभविृĦमा सहजीकरण गन¥ गरी िश±ण िसकाइ समय मापन/कायाªÆवयन 

कायªिविध-२०७४ का आधारमा कायª सÌपादन गन¥ गरी ÿित िवīालय २ हजारका दरले िवīालयलाई अनदुान िदइनेछ । अनदुान उपलÊध 

गराउँदा कायªिविध लागु गन¥ िवīालय ÓयवÖथापन सिमितबाट भै आउनपुन¥ । यस शीषªकमा ÿाĮ रकलाई िवīालयल ेÓयवÖथापकìय ±ेýमा 

खचª गन¥ । िवīालयल े कायªिविध अनसुार कायªसÌपादन गनुªपन¥छ । यस सÌबÆधी कायªिविध  िश±ा तथा मानव ąोत िवकास केÆþको 

वेबसाइट www.doe.gov.np र अमरगढी नगरपािलकाको कायाªलयको वेबसाइट www.amargadhimun.gov.np मा उपलÊध छ । 

 

५.१८ माÅयिमक िवīालयमा पुÖतकालय Öथापना तथा ÓयवÖथापन (फिनªिसङ, िकताब खåरद, तथा ई-पÖुतकालय 

समेत):  

 यस शीषªकको कायªøम स¼चालन गनª ई¸छुक िवīालयहłलाई नगरपािलकामा ÿÖताव पेश गनª आĽान गåरनेछ । ÿÖताव पेश 

गरेका िवīालयहŁमÅयेबाट दहेायका आधारमा िवīालयको ÿाथिमकता तय गरी िवīालय छनौट गåरनेछः 

 क)  लाईĄेरी नभएका माÅयिमक िवīालयहł 

 ख) गत आ.व.मा लाईĄेरी ÓयवÖथापन अनदुान ÿाĮ नगरेका माÅयिमक िवīालयहł 

 ग) माÅयिमक तहमा िवīाथê सङ्´या उ¸च रहकेा िवīालयहł 

 घ) लाईĄेरी ÓयवÖथापनका लािग आवÔयक क±ाकोठा रहकेा िवīालयहł 

 ङ) माÅयिमक िवīालयबाट ÿÖताव पेश नभएमा वा सबै माÅयिमक तहले यस ÿकारको अनदुान एक पटक ÿाĮ गरी सकेको भए 

उ¸च िवīाथê सङ्´या भएको अनमुितले जेķता øममा आधारभतू तह क±ा १-८ स¼चािलत िवīालयहłलाई अनदुान उपलÊध गराउन 

सिकनेछ । 

 छनौट भएका िवīालयलाई सÌझौतापĲात ÿित िवīालय Ł. ६ लाख ५० हजारका दरले सÌभव भएसÌम एकमķु अनदुान िदइनेछ 

। उĉ अनदुानबाट िवīालयल ेपाठ्यपÖुतक पाठ्यøम, िश±क िनद¥िशका, सÆदभª सामúी तथा लाईĄेरीका लािग आवÔयक फिनªचरहł 

जÖतैः पÖुतक याªक, बसाई ÓयवÖथाका लािग कुसê टेवलु लगायतका सामúीहłमा सावªजिनक खरीद ऐन अनसुार खचª गनुªपन¥छ । 

िवīालयल े खरीद गरेका पÖुतकहłको सचूी, कायªसÌपÆन गरेको िवÓयसको िनणªयको ÿितिलिप, फोटोहł, अनगुमन ÿितवेदन, िबल 

भपाªइका ÿमािणत ÿितिलिपहł अिनवायª Łपले नगरपािलकामा पेश गनुªपन¥छ ।  

नोटः यस वापत ÿाĮ अनदुानबाट िवīाथêको दिैनक पठन पाठनसँग असÌबिÆधत र असाÆदिभªक पÖुतक तथा सामúीहŁ खरीद गनª पाईन े

छैन । 
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५.१९ िश±ण िसकाइमा ICT को ÿयोग (कÌÈयूटर, ईÆटरनेट कनेि³टिभटी, ई³यूपमेÆटस तथा Kits खरीद ) का लािग 

अनुदान : 

 यस शीषªकको कायªøम स¼चालन गदाª ईÆटरनेटको पहòचँ भएका तथा िवīतुको िनयिमत आपतुê भएका िवīालयहłबाट ÿÖताव 

माग गåरनेछ । ई¸छुक िवīालयले माÅयिमक तहमा गिणत, अúंजेी र िव²ान िवषय पढाइरहकेा, कÌÈयटूर ऐि¸छक िवषयका Łपमा 

अÅयापन गराएका एवम ्िश±कको ICT का माÅयमबाट िश±ण गनª स³ने ±मता र तÂपरता खÐुने िववरण सिहत ÿÖताव पेश गनुªपन¥छ । 

नगरपािलकाले ÿÖतावहłको मÐूयाङ्कन गरी िवīालयहłको छनौट गन¥छ । छनौट भएका िवīालयहłलाई गिणत, िव²ान र अङ्úजेी 

िवषयका kits र networking, internet आिद ÓययवÖथापन गनª लगाउँदा आवÔयक फिनªचर, कÌÈयटूर/उपकरण/सÉटवेयर/िवīतुीय 

अÆतरिøयाÂमक ®Óय-ŀÔय िसकाइ सामúी ÓयवÖथापन गन¥ सिुनिĲतता कायम गरी सÌझौताका आधारमा ÿित िवīालय ६ लाख ५० 

हजार सÌभव भएसÌम एकमķु अनदुान रकम उपलÊध गराइनेछ । िवīालयल ेनमनुा माÅयिमक िवīालय ÓयवÖथापन िनद¥िशका, २०७४ 

को सÌबिÆधत खÁड र अनसुचूीमा भएको आधार तथा Öपेिशिफकेसनको पåरिधिभý रहरे सावªजिनक खरीद ऐन िनयमावली तथा िवīालय 

खरीद िदµदशªन अनसुारका ÿकृयाहł परूा गरी सामúी खरीद गनुªपन¥छ । अनदुान ÿाĮ िवīालयले िनधाªåरत मापदÁड र ÿिøया अनŁुप 

कायाªÆवयन गरे नगरेको सÌबÆधमा नगरपािलकाबाट अनगुमन गåरनेछ । िवīालयले कायªसÌपÆन पĲात खरीद गरेका सामúीहłको सचूी, 

कायªसÌपÆन गरेको िवÓयसको िनणªयको ÿितिलिप, फोटोहł, अनगुमन ÿितवेदन, िबल भपाªइका ÿमािणत ÿितिलिपहł अिनवायª Łपल े

नगरपािलकामा पेश गनुªपन¥छ । 

 नोटः माÅयिमक िवīालयबाट ÿÖताव पेश नभएमा वा सबै माÅयिमक तहले यस ÿकारको अनुदान एक पटक ÿाĮ गरी सकेको 

भए उ¸च िवīाथê सं´या भएको अनमुितले परुानो øममा आधारभतू तह क±ा १-८ स¼चािलत िवīालयहłलाई अनदुान उपलÊध गराउन 

सिकनेछ । 

 

५.२० माÅयिमक िवīालयमा िव²ान ÿयोगशाला अनुदान :  

 यस शीषªकको कायªøम स¼चालन गनª ई¸छुक िवīालयहłलाई नगरपािलकामा ÿÖताव पेश गनª आĽान गåरनेछ । ÿÖताव पेश 

गरेका िवīालयहłमÅयेबाट िवगतमा यस ÿकृितको अनदुान नपाएका माÅयिमक िवīालयहłको पिहचान गरी गरी ÿित िवīालय ł. ६ 

लाख ५० हजारको दरले सÌभव भएसÌम एकमķु उपलÊध गराइनेछ । िवīालय छनौट गदाª िवīाथê सं´या, जेķता समेतलाई आधार 

मािननेछ । यसैगरी िव²ान िवषय पढाई भएका िवīालय¸ ÿािविधक धार स¼चािलत िवīालय र नमुना िवīालयलाई पिन ÿाथिमकता 

िदइनेछ । तर यस ÿकृितको बजटे िवगत वषªमा ÂयÖता िवīालयल ेÿाĮ गरेको भए दोहोरो िदइने छैन । सबै माÅयिमक तहले एक पटक यस 

ÿकारको अनदुान ÿाĮ गरी सकेको भए उ¸च िवīाथê सं´या भएको अनमुितले जेķता øममा रहकेा आधारभतू तह क±ा १-८ स¼चािलत 

िवīालयहłलाई अनदुान उपलÊध गराउन सिकनेछ । यस शीषªकबाट रकम ÿाĮ गरेका िवīालयहłल े नमुना िवīालय स¼चालन 

िनद¥िशका २०७४ को अनसचूीमा उÐलिेखत मापदÁडका आधारमा िव²ान ÿयोगशाला ÓयवÖथापन गनुªपन¥छ । िवīालयले कायªसÌपÆन 

पĲात खरीद गरेका सामúीहłको सचूी, कायªसÌपÆन गरेको िवÓयसको िनणªयको ÿितिलिप, फोटोहł, अनगुमन ÿितवेदन, िबल भपाªइका 

ÿमािणत ÿितिलिपहł अिनवायª Łपले नगरपािलकामा पेश गनुªपन¥छ । 

 

  



 

५.२१ ÿारिÌभक पढाई सीप िवकासका ला

 यस शीषªकमा नगरपािलकाबाट क±ा 

िवīालयमा उपलÊध गराइनेछ । उĉ रकमबाट िवīालयले क±ाकोठा पढाइ सीप ÿवĦªनका लािग Æयनुतम Èयाकेज अÆतगªतका 

िøयाकलापहł सिुनिĲत गनª खचª गनुªपन¥छ । 

अËयास पिुÖतका उपलÊध गराउने । कायªøम सÌबÆध

। 
 

५.२२ गिणत, िव²ान र अंúेजी िवषयका लािग िøया

 नगरपािलकाले िवगतमा यस ÿकृितको

िवīालय ł. ५० हजारका दरले िवīालयलाई अनु

गिणत¸िव²ान र अङúेजी िवषयका सामúीहł

िमलाउनपुन¥छ । कायªसÌपÆन पĲात खरीद गरेका

अनगुमन ÿितवेदन, िबल भपाªइका ÿमािणत ÿितिलिपहł 
  

५.२३ अमरगढी नगरपािलकाबाट आ.व.

(सशतª): 

िस.नं. 

१ राÕůपित रिनङ िसÐड ÿितयोिगता
२ एक Öथानीय तह एक वडा एक यवुा³लव एक उ
३ नमुना यवुा संसद अËयास 
४ यवुाÿितभा पिहचान र ÿोÂसाहान
५ यवुा पåरचालन 
६ सावªजिनक िश±ा सविलकरण

 

५.२४ अमरगढी नगरपािलकाबाट आ.व.

िस.नं. 

१ क±ा ५, ८को परी±ा स¼चालन
२ नमूना िवīालय ÿोÂसाहन 

३ िश±ा सÌवÆधी ऐन काननू तजुªमा र बलुिेटन िनमाªण
४ Öथानीय पाठ्यøम िनमाªण 
५ वैठक तथा अनगुमन 
६ िवīालय तथा समदुाय Öतरमा िसका
७ शैि±क गणुÖतर अिभविृĦ तािलम

 

  

अमरगढी शैि±क बुलेिटन

लािग Æयुनतम Èयाकेज कायाªÆवयनः 

यस शीषªकमा नगरपािलकाबाट क±ा १ देिख ३ का लािग ÿितक±ा ३ हजारका दरले जÌमा Ł

िवīालयमा उपलÊध गराइनेछ । उĉ रकमबाट िवīालयले क±ाकोठा पढाइ सीप ÿवĦªनका लािग Æयनुतम Èयाकेज अÆतगªतका 

खचª गनुªपन¥छ ।  Æयनुतम Èयाकेज अÆतगªत क±ागत Łपमा एक सेट िसकाइ सामúी

सÌबÆधमा अिभभावकहłलाई अिभमखुीकरण गन¥ र िवīाथêह

िवषयका लािग िøयाकलापमा आधाåरत सामúी (Kits) अनु

को अनदुान नपाएका आधारभतू तह क±ा ६-८ का लािग 

अनदुान उपलÊध गराइनछे । िवīालयले पाठ्यøम िवकास केÆþबाट

ł ÓयवÖथा गरी िवīाथêको िश±ण िसकाइ िøयाकलापमा

गरेका सामúीहłको सचूी, कायªसÌपÆन गरेको िवÓयसको िनणªयको ÿितिलिप

िबल भपाªइका ÿमािणत ÿितिलिपहł अिनवायª Łपले नगरपािलकामा पेश गनुªपन¥छ । 

. २०७६/०७७ मा स¼चालन हòने युवा तथा खेलकुद िवकासका कायªøम

िøयाकलाप 

रिनङ िसÐड ÿितयोिगता 
नीय तह एक वडा एक यवुा³लव एक उīम 

यवुाÿितभा पिहचान र ÿोÂसाहान 

िश±ा सविलकरण 

. २०७६/०७७ मा स¼चालन हòने शैि±क कायªøमहł 

िøयाकलाप 

को परी±ा स¼चालन 

ऐन काननू तजुªमा र बलुिेटन िनमाªण 

तथा समदुाय Öतरमा िसकाइ मेला 
तािलम 
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हजारका दरले जÌमा Ł. ९०००।- रकम ÿÂयेक 

िवīालयमा उपलÊध गराइनेछ । उĉ रकमबाट िवīालयले क±ाकोठा पढाइ सीप ÿवĦªनका लािग Æयनुतम Èयाकेज अÆतगªतका 

सामúी, ÿित िवīाथê एक सेट 

िवīाथêहłको िनरÆतर मÐूयाङ्कन गन¥ 

अनुदान :  

 िवīालयहł यकìन गरी ÿित 

केÆþबाट िवकास एवम् Öवीकृत भएका 

िøयाकलापमा सहजीकरण गन¥ ÓयवÖथा 

ÌपÆन गरेको िवÓयसको िनणªयको ÿितिलिप, फोटोहł, 

युवा तथा खेलकुद िवकासका कायªøम 

बजेट Ł. 

१ लाख 
५ लाख 
१.२५ लाख 
४० हजार 
१ लाख 
३५ हजार 

मा स¼चालन हòने शैि±क कायªøमहł (नगर Öतर): 

बजेट Ł. 

६ लाख 
१ लाख 

४.५ लाख  
३ लाख 
२ लाख 
२.५ लाख 
१ लाख 
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खÁड - ६ 

आ.व. २०७६/०७७ को ÿथम चौमािसक िनकासा िववरण  

६.१ सामुदाियक िवīालयका िश±क कमªचारीहŁको साउन देिख असोज सÌम को त.भ. र चाडपवª खचª िनकासा (२०७६ असोज ): 

ø.स.ं िवīालयको नाम कोड नं. ठेगाना च.िह.नं. 

आधारभूत तहको 
तलब भ°ा 

माÅयिमक तहको तलब भ°ा  
बािवके  

पाåर®िमक 
बउशीनं.  

३५०००८०१ 

कमªचारी 
पाåर®िमक 

बउशीनं.  
३५०००८०१ 

जÌमा साधारण 
ÿािविधक 

धार 

बउशीनं.  
३५००१४ 

बउशीनं.  ३५००१५ 

१ शैलेĵर महादेव ÿािव ७३००३०००१ अमरगढी-७, ितलाडी १०७७ २५७६६८.००     ७२०००.०० १८०००.०० ३४७६६८.०० 

२ पूणाªिगरी ÿािव ७३००३०००२ अमरगढी-५, िजलोडा ७०४ ४४०२६५.००     ०.०० १८०००.०० ४५८२६५.०० 

३ जनºयोित ÿािव ७३००३०००३ अमरगढी-२, आिदÂयपरु ९७७ ४२७६४७.००     २४०००.०० १८०००.०० ४६९६४७.०० 

४ महेĵरी ÿािव ७३००३०००४ अमरगढी-९, िनदालगाउँ ११४ ४५०५३१.६०     २४०००.०० १८०००.०० ४९२५३१.६० 

५ कैलाश ÿािव ७३००३०००६ अमरगढी-६, भĉपरु १२६९ २४९९१९.४०     ०.०० १८०००.०० २६७९१९.४० 

६ गणेशमान Öमृित ÿािव ७३००३०००७ अमरगढी-६, दमुडा १४१४ ४१०२५९.६०     २४०००.०० १८०००.०० ४५२२५९.६० 

७ अिसúाम आधारभूत िवīालय ७३००३०००८ अमरगढी-११, िलिटरीगाउँ १०११ ५३१२०४.००     २४०००.०० ३००००.०० ५८५२०४.०० 

८ आदशªमिणलेक ÿािव ७३००३०००९ अमरगढी-९, लटसेरा ८८१ ५६२९७१.६०     २४०००.०० १८०००.०० ६०४९७१.६० 
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ø.स.ं िवīालयको नाम कोड नं. ठेगाना च.िह.नं. 

आधारभूत तहको 
तलब भ°ा 

माÅयिमक तहको तलब भ°ा  
बािवके  

पाåर®िमक 
बउशीनं.  

३५०००८०१ 

कमªचारी 
पाåर®िमक 

बउशीनं.  
३५०००८०१ 

जÌमा साधारण 
ÿािविधक 

धार 

बउशीनं.  
३५००१४ 

बउशीनं.  ३५००१५ 

९ भृकुटी ÿािव ७३००३००१० अमरगढी-१०, खलङ्गा ११० ४३४४७१.१०     २४०००.०० १८०००.०० ४७६४७१.१० 

१० िसĦनाथ आधारभूतिवīालय ७३००३००११ अमरगढी-३, िचरिकĘे ११३२ ४६९०२६.००     २४०००.०० ३००००.०० ५२३०२६.०० 

११ लटेĵर आधारभूत िवīालय ७३००३००१२ अमरगढी-१, मालम ६४८ ७९३२४३.४०     २४०००.०० ३००००.०० ८४७२४३.४० 

१२ सरÖवती आधारभूत िवīालय ७३००३००१३ अमरगढी-११, िफÆनेकोट ९४८ ६६६६००.०७     २४०००.०० ३००००.०० ७२०६००.०७ 

१३ शÌभुनाथ आधारभूत िवīालय ७३००३००१४ अमरगढी-६, छचोडा ३९० ९०१४१३.५०     २४०००.०० ३००००.०० ९५५४१३.५० 

१४ भूिमराज ÿािव ७३००३००१५ अमरगढी-८, बागचौर ११५३ ४५२३७२.००     ४८०००.०० १८०००.०० ५१८३७२.०० 

१५ िनलकÁठ िवīालय ७३००३००१६ अमरगढी-३, लरडा ६५० ४१०६८०.००     २४०००.०० ३००००.०० ४६४६८०.०० 

१६ अिसúम ÿािव ७३००३००१७ अमरगढी-४, सनेुडा १२० ४२३६०५.००     २४०००.०० १८०००.०० ४६५६०५.०० 

१७ बैजनाथ आधारभूत िवīालय ७३००३००१८ अमरगढी-४ भिलया ९३७ ४३५११९.४०     २४०००.०० ३००००.०० ४८९११९.४० 

१८ िýपुरासÆुदरी आधारभूत िवīालय ७३००३००१९ अमरगढी-२, िवरखाम १९ ५६०४३६.१०     ४८०००.०० ३००००.०० ६३८४३६.१० 

१९ जनसेवा ÿािव ७३००३००२० अमरगढी-३, पथरोडा १०३८ ४१६९८४.००     २४०००.०० १८०००.०० ४५८९८४.०० 
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ø.स.ं िवīालयको नाम कोड नं. ठेगाना च.िह.नं. 

आधारभूत तहको 
तलब भ°ा 

माÅयिमक तहको तलब भ°ा  
बािवके  

पाåर®िमक 
बउशीनं.  

३५०००८०१ 

कमªचारी 
पाåर®िमक 

बउशीनं.  
३५०००८०१ 

जÌमा साधारण 
ÿािविधक 

धार 

बउशीनं.  
३५००१४ 

बउशीनं.  ३५००१५ 

२० अिसúाम ÿािव  ७३००३००२१ अमरगढी-५, सेलागाउँ १२६ ४१५५२१.००     २४०००.०० १८०००.०० ४५७५२१.०० 

२१ भागेĵर मािव ७३००३००२३ अमरगढी-८, टाँटर ९० ११४७०७६.६० १०२१८९१.००   २४०००.०० ७६०००.०० २२६८९६७.६० 

२२ बैजनाथ मािव  ७३००३००२४ अमरगढी-२, मौरडा ३४३ १२२७३४१.४० ८१६५७४.००   २४०००.०० ७६०००.०० २१४३९१५.४० 

२३ उúतारा मािव ७३००३००२५ अमरगढी-७, पोखरा ५०५ १३६०६३९.४० १२४४३६५.००   ७२०००.०० ७६०००.०० २७५३००४.४० 

२४ सह®िलंग मािव ७३००३००२६ अमरगढी-१०, राई ८८ १२०६०२२.५० १०१८९४१.००   २४०००.०० ७६०००.०० २३२४९६३.५० 

२५ घटाल मािव ७३००३००२७ अमरगढी-३, नवुाकोट ७७ ११८५१९७.६० ११८६८९६.००   ४८०००.०० ७६०००.०० २४९६०९३.६० 

२६ महेÆþ मािव ७३००३००२९ अमरगढी-५, खलङ्गा ७६ ६१५६५३.०० १८०३२९६.०० ९२६५६०.०० ०.०० ७६०००.०० ३४२१५०९.०० 

२७ भुिमराज ÿािव ७३००३००३० अमरगढी-१, शािÆतनगर १४१६ २९०१९१.४०     ०.०० ०.०० २९०१९१.४० 

२८ कैलपाल ÿािव ७३००३००३३ अमरगढी-१, झताª १७७७ २२५४८०.००     ०.०० ०.०० २२५४८०.०० 

जÌमा १६९६७५३९.६७ ७०९१९६३.०० ९२६५६०.०० ७२००००.०० ९१२०००.०० २६६१८०६२.६७ 



अमरगढी शैि±क बुलेिटन, २०७६ पौष   39 
 

६.२ समुदायमा आधाåरत ÿारिÌभक बालिबकास  स.का. हŁको  चाडपवª खचªसिहत साउन देिख असोज मिहनाको पाåर®िमक अनुदान िनकासा  

ø.स.ं िवīालयको नाम ठेगाना मातृ िवīालय च.िह.नं. तीन मिहना पाåर®िमक + चाडपवª खचª  जÌमा 

१ नवºयोती पवूª ÿािव  अनपा ३ गजुरलेक जनसेवा ÿािव डाँडाकोट  ४०२०००३७७७०१ २४००० २४००० 

२ घटाल पवूª ÿािव  अनपा ८ खनमडा भागĵेर मािव टाँटर  २६६८ २४००० २४००० 

जÌमा ४८००० ४८००० 
 

६.३ सामुदाियक िवīालयका िश±क कमªचारीहłको काितªक मिहनाको तलब र िवīाथê िदवाखाजा अनुदान िनकासा िववरण (िमित २०७६/०७/२१) 

ø. 
स.ं 

िवīालयको नाम कोड नं. ठेगाना 
िहसाब 

नं. 

त.भ. आधारभूत 
तह 

(काितªक) 
बउशीनः 

३५००००१४ 

त.भ. माÅयिमक तह 
(काितªक) 

बउशीनः३५००००१५ 

िवīालय कमªचारी 
पाåर®िमक 
(काितªक) 
बउशीनः 

३५०००८०१ 

बािवके सका 
पाåर®िमक 
(काितªक) 
बउशीनः 

३५०००८०१ 

िवīाथê 
िदवाखाजा 

अनुदान  

कुल जÌमा 
िनकासा 
रकम Ł. 

साधारण ÿािविधक 

१ शैलेĵर महादवे ÿािव ७३००३०००१ अमरगढी-७, ितलाडी १०७७ ६६३६६ ० ० ४५०० १८००० ४९५०० १३८३६६ 

२ पणूाªिगरी ÿािव ७३००३०००२ अमरगढी-५, िजलोडा ७०४ ११३६३५ ० ० ४५०० ० ३६०० १२१७३५ 

३ जनºयोित ÿािव ७३००३०००३ अमरगढी-२, आिदÂयपरु ९७७ १११११९ ० ० ४५०० ६००० १९८०० १४१४१९ 

४ महĵेरी ÿािव ७३००३०००४ अमरगढी-९, िनदालगाउँ ११४ ११६९७३ ० ० ४५०० ६००० ५३१०० १८०५७३ 

५ कैलाश ÿािव ७३००३०००६ अमरगढी-६, भĉपरु १२६९ ६४३८४ ० ० ४५०० ० २३४०० ९२२८४ 

६ गणेशमान Öमिृत ÿािव ७३००३०००७ अमरगढी-६, दमुडा १४१४ १०५९५९ ० ० ४५०० ६००० ४८६०० १६५०५९ 

७ अिसúाम आधारभतू िवīालय ७३००३०००८ अमरगढी-११, िलिटरीगाउँ १०११ १३६७६८ ० ० ७५०० ६००० १०४४०० २५४६६८ 

८ आदशªमिणलेक ÿािव ७३००३०००९ अमरगढी-९, लटसेरा ८८१ १४५५८३ ० ० ४५०० ६००० ७२९०० २२८९८३ 

९ भकुृटी ÿािव ७३००३००१० अमरगढी-१०, खलङ्गा ११० ११२८६५ ० ० ४५०० ६००० ५४९०० १७८२६५ 

१० िसĦनाथ आधारभतूिवīालय ७३००३००११ अमरगढी-३, िचरिकĘे ११३२ १२०८६२ ० ० ७५०० ६००० ३९६०० १७३९६२ 

११ लटेĵर आधारभतू िवīालय ७३००३००१२ अमरगढी-१, मालम ६४८ २०४१३२ ० ० ७५०० ६००० १३२३०० ३४९९३२ 
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ø. 
स.ं 

िवīालयको नाम कोड नं. ठेगाना 
िहसाब 

नं. 

त.भ. आधारभूत 
तह 

(काितªक) 
बउशीनः 

३५००००१४ 

त.भ. माÅयिमक तह 
(काितªक) 

बउशीनः३५००००१५ 

िवīालय कमªचारी 
पाåर®िमक 
(काितªक) 
बउशीनः 

३५०००८०१ 

बािवके सका 
पाåर®िमक 
(काितªक) 
बउशीनः 

३५०००८०१ 

िवīाथê 
िदवाखाजा 

अनुदान  

कुल जÌमा 
िनकासा 
रकम Ł. 

साधारण ÿािविधक 

१२ सरÖवती आधारभतू िवīालय ७३००३००१३ अमरगढी-११, िफÆनेकोट ९४८ १६६९७२ ० ० ७५०० ६००० ८०१०० २६०५७२ 

१३ शÌभनुाथ आधारभतू िवīालय ७३००३००१४ अमरगढी-६, छचोडा ३९० २३१६५० ० ० ७५०० ६००० ९५४०० ३४०५५० 

१४ भिूमराज ÿािव ७३००३००१५ अमरगढी-८, बागचौर ११५३ ११७४४४ ० ० ४५०० १२००० ८१००० २१४९४४ 

१५ िनलकÁठ िवīालय ७३००३००१६ अमरगढी-३, लरडा ६५० १०६०९० ० ० ७५०० ६००० ६३००० १८२५९० 

१६ अिसúम ÿािव ७३००३००१७ अमरगढी-४, सुनेडा १२० ११००८५ ० ० ४५०० ६००० ३२४०० १५२९८५ 

१७ बैजनाथ आधारभतू िवīालय ७३००३००१८ अमरगढी-४ भिलया ९३७ ११३०५४ ० ० ७५०० ६००० ३३३०० १५९८५४ 

१८ िýपरुासुÆदरी आधारभतू िवīालय ७३००३००१९ अमरगढी-२, िवरखाम १९ १४५६७० ० ० ७५०० १२००० ५०४०० २१५५७० 

१९ जनसेवा ÿािव ७३००३००२० अमरगढी-३, पथरोडा १०३८ १०५९९० ० ० ४५०० ६००० ३६००० १५२४९० 

२० अिसúाम ÿािव  ७३००३००२१ अमरगढी-५, सेलागाउँ १२६ १०८०१७ ० ० ४५०० ६००० १९८०० १३८३१७ 

२१ भागेĵर मािव ७३००३००२३ अमरगढी-८, टाँटर ९० ३८८३१० २६१९८७ ० १९००० ६००० १२१५०० ७९६७९७ 

२२ बैजनाथ मािव  ७३००३००२४ अमरगढी-२, मौरडा ३४३ ३१६७४८ २०९००८ ० १९००० ६००० १३२३०० ६८३०५६ 

२३ उúतारा मािव ७३००३००२५ अमरगढी-७, पोखरा ५०५ ३५३०९४ ३२०२८५ ० १९००० १८००० १०४४०० ८१४७७९ 

२४ सह®िलंग मािव ७३००३००२६ अमरगढी-१०, राई ८८ ३१२९८३ २६२७३० ० १९००० ६००० १०३५०० ७०४२१३ 

२५ घटाल मािव ७३००३००२७ अमरगढी-३, नवुाकोट ७७ ३०७६५५ ३१६३२५ ० १९००० १२००० ६९३०० ७२४२८० 

२६ महÆेþ मािव ७३००३००२९ अमरगढी-५, खलङ्गा ७६ १४९३६९ ४७२२१५ २३९१४० १९००० ० ० ८७९७२४ 

२७ भिुमराज ÿािव ७३००३००३० अमरगढी-१, शािÆतनगर १४१६ ७५३९८ ० ० ० ० ९९०० ८५२९८ 

२८ कैलपाल ÿािव ७३००३००३३ अमरगढी-१, झताª १७७७ ५७४२० ० ० ० ० ७२०० ६४६२० 

जÌमा ४४६४५९३ १८४२५५० २३९१४० २२८००० १८०००० १६४१६०० ८५९५८८३ 
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खÁड - ७ 

िविवध 

 अमरगढी न.पा. अÆतगªतका िवīालयका ÿधानाÅयापकहŁको िववरण 

सामुदाियक तफª ः 

S.N. S Code School Name Address Head Teacher's Name Contact No. 

1 730030001 Shaileshwor Mahadev PraV Amargadhi-7, Tiladi NilKantha Bhatta 9848980439 

2 730030002 Purna Giri PraV Amargadhi-5, Jiloda Basanti Pant 9868708554 

3 730030003 Jana Jyoti PraV Amargadhi-2, Adityapur Durga Datt Bhatta 9868858795 

4 730030004 Maheshwori PraV Amargadhi-9, Nidalgaun Lal Bdr Rokaya 9865683343 

5 730030006 Kailash PraV Amargadhi-6, Bhaktpur Prem Kainee 9868859333 

6 730030007 Ganesh Man Smriti PraV Amargadhi-6, Dumada Tek Raj Bhatt 9848731097 

7 730030008 Ashigram AaVi Amargadhi-11, Litirigaun Manorath Pant 9868794851 

8 730030009 Adarsha Manilek PraV Amargadhi-9, Latsera Devendra Bdr.K.C 9848860581 

9 730030010 Bhrikuti PraV Amargadhi-10, Khalanga Naresh Bdr. Nagarkoti 9848728194 

10 730030011 Siddhanath AaVi Amargadhi-3, Chirkitte BedPrakash Paneru 9865701854 

11 730030012 Lateshwor AaVi Amargadhi-1, Malam Bhoj Bahadur Bohara 9864973083 

12 730030013 Saraswati AaVi Amargadhi-11, Phinnekot Pusp Raj Bharati 9848733990 

13 730030014 Sambhu Nath AaVi Amargadhi-6, Chhachoda Bashu dev Ojha 9848807344 

14 730030015 Bhumiraj PraV Amargadhi-8, Bagchaur Kamal Singh Jhukal 9848776286 

15 730030016 NilKantha AaVi Amargadhi-3, Larada Deepak Singh Bhandari 9848826576 

16 730030017 Ashigram PraV Amargadhi-4, Suneda Tilak Singh Saud 9868708961 

17 730030018 Baijanath AaVi Amargadhi-4, Bhaliya Kishor Aale 9866104093 

18 730030019 Tripura Sundari AaVi Amargadhi-2, Birkham Bimala Pant 9848777347 

19 730030020 Jansewa PraV Amargadhi-3, Dandakot Damber Singh Bhandari 9848765980 

20 730030021 Ashigram PraV Amargadhi-5, Selagaun Surat Bdr Rawal 9848859405 

21 730030023 Bhageshwor MaV Amargadhi-8, Tantar Jaya Prasad Joshi 9848855664 
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22 730030024 Baijanath MaV Amargadhi-2, Maurada Mohan Singh Dhami 9848776880 

23 730030025 Ugratara MaV Amargadhi-7, Pokhara Chandra Bahadur Shahu 9848766455 

24 730030026 Sahashraling MaV Amargadhi-10, Rai Shiv Datta joshi 9865701844 

25 730030027 Ghatal MaV Amargadhi-3, Nuwakot Ganesh Sawad 9868716689 

26 730030029 Mahendra MaV Amargadhi-5, Khalanga Surendra Singh Air 9848768699 

27 730030030 Bhumiraj PraV Amargadhi-1, Shantinagar Mohan Singh Ayer 9812739314 

28 730030033 Kailpal PraV Amargadhi-1, Jharta Bandana Bhandari 9848728493 

29 730030041 Ugratara Ved Bidyashram AaVi Amargadhi-8, Ugratara Premraj Bhatt 9848893788 

सÖंथागत तफª ः 

30 
730030005 Bal Bidya Niketan Ebs 

Amargadhi-7 
  

31 
730030028 Mountain Ebs 

Amargadhi-5, Bagbazar Mahesh Mahara 9848886690 

32 
730030032 Gyanodaya Ebs 

Amargadhi-5 Tuphnadanda Jagdish Dhami 9849888447 

33 
730030034 Lotus Ebs 

Amargadhi-11 Sallaghari Yagya Ayer 9848777472 

34 
730030036 Cambridge Public Academy Ebs 

Amargadhi-5 Dadeldhura Harkesh Shanki 9865848785 

35 
730030039 Ajayameru Ebs 

Amargadhi-5 Dadeldhura Karunakar Ojha 9848787893 

36 
730180004 Jan Priya Ebs 

Amargadhi-5 Dadeldhura Mukesh Bhatta 9848728756 

37 
 

Modern Ebs 
Amargadhi-1, Daha 

 
9848847089 

ąोतः अमरगढी न.पा.को अिभलेख । 
 

शैि±क सý २०७१ देिख हालसÌमका भनाª अिभयानका आदशª वा³यहł 

२०७१ - स±म िश±क Öतरीय िश±ा, समिृĦका लािग सा±रता र ÿिविधयुĉ िश±ा 

२०७२ - िदगो िवकासका लािग गणुÖतरीय िश±ा, सबैका लािग सरुि±त िश±ण संÖथा 

२०७३ - हामी सबैको ई¸छा, सवªसलुभ िवīालय िश±ा 

२०७४ - हामी सबैको ई¸छा, अिनवायª िनःशÐुक आधारभूत िश±ा 

२०७५ - हामी सबैको ई¸छा, अिनवायª िनःशÐुक आधारभूत िश±ा 

२०७६ - सबै बालबािलकाहłलाई िवīालय पठाऔ,ँ नेपाललाई िशि±तको दशे बनाऔ ँ  
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अमरगढी नगरपािलकामा कायªरत ÿारिÌभक बाल िश±ा क±ा/केÆþका सहयोगी कायªकताªहŁको िववरण 

ø.सं. कोड नं. िवīालयको नाम ठेगाना समदुायमा आधाåरत भए मात ृिवīालय सहयोगी कायªकताª 

१ 

७३००३०००१ शैलेĵर माहादवे ÿािव अमरगढी-७ ितलाडी 

 कÖतुरी ऐर 

२ िवÖना ऐर 

३ गोमती बोहरा  

४ ७३००३०००३ जनºयोित ÿािव अमरगढी-२,आिदÂयपरु  शािÆत भĘ 

५ ७३००३०००४ महĵेरी ÿािव अमरगढी-९,िनदालगाउँ  गौरी िनदाल 

६ ७३००३०००६ गणशेमान Öमिृत ÿािव अमरगढी-६, दमुडा  गौरी देवी भĘ 

७ ७३००३०००८ अिसúाम आ.िव. अमरगढी११िलिटरीगाउँ  ईÆþा खड्का 

८ ७३००३०००९ आदशªमिणलेक ÿािव अमरगढी-९, लटसेरा  धना भĘ 

९ ७३००३००१० भकुृटी ÿािव  अमरगढी- ५, खलङ्गा  åरचा रावल 

१० ७३००३००११ िसĥनाथ आ.िव. अमरगढी-३, िचरिकĘे  जानकì पाÁडेय 

११ ७३००३००१२ लटेĵर आ.िव. अमरगढी-१, मालम  डÌबरी तमोली 

१२ ७३००३००१३ सरÖवती आ.िव. अमरगढी-११, िफÆनेकोट  सीता जोशी 

१३ ७३००३००१४ शÌभनुाथ आ.िव. अमरगढी-६, छचोडा  म¼ज ुखड्का 

१४ 
७३००३००१५ भिूमराज ÿा.िव. अमरगढी-८, बागचौर 

 लàमी ओझा 

१५ िनमªला भĘ 

१६ ७३००३००१६ िनलकÁठ आ.िव. अमरगढी-३, लरडा  िनमªला देवी पाÁडेय 

१७ ७३००३००१७ अिसúम ÿा.िव. अमरगढी-४, सनुडेा  कÐपना रावल 

१८ ७३००३००१८ बैजनाथ आ.िव. अमरगढी-४ भिलया,  शािÆत ऐर 

१९ 
७३००३००१९ िýपरुासÆुदरी आ.िव. अमरगढी-२, िवरखाम  

तुलसी बैज 

२० गंगादवेी भÁडारी 

२१ ७३००३००२० जनसेवा ÿािव अमरगढी-३, पथरोडा  बेलु कुमारी रोकाया 

२२ ७३००३००२१ अिसúाम ÿािव अमरगढी-५, सेलागाउँ  यसोदा रोÔयारा 

२३ ७३००३००२३ भागेĵर मािव अमरगढी-८, टाँटर  लàमी जोशी 

२४ ७३००३००२४ बैजनाथ मािव अमरगढी-२, मौरडा  िनमªला जोशी 

२५ ७३००३००२५ उúतारा मािव पोखरा अमरगढी-७, पोखरा  यसोदा टमटा 
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ø.सं. कोड नं. िवīालयको नाम ठेगाना समदुायमा आधाåरत भए मात ृिवīालय सहयोगी कायªकताª 

२६ िनमªला भĘराई 

२७ गौरी भÁडारी 

२८ ७३००३००२६ सहÖ®िलङ्ग मािव अमरगढी-१० राई  लàमी िवĶ 

२९ 
७३००३००२७ घटाल   मािव अमरगढी-३, नुवाकोट  

सिुनता बोहरा 

३० यसोदा साउद 

३१ 
समदुायमा 
 आधाåरत 

नवºयोती पवूª ÿािव अनपा ३ गजुरलेक जनसेवा ÿािव डाँडाकोट आरती सनुार 

३२ घटाल पूवª ÿािव 
अनपा ८ खनमडा 
 

भागेĵर मािव टाँटर 
वसÆती दमाई 

 

२०३१ साल देिख हालसÌमका िश±ा िदवसका नारा/ आदशª वा³यहł 

२०३१  िश±ाको उºयालो घामबाट कुनै पिन बाबािलकाले बि¼चत हन ुनपरोस ।  
२०३५  नानीहłलाई माया गरौ ँ। 
२०३८  िश±ाको गणुÖतर बढाऔ ं। 
२०३९  िश±ाको गणुÖतर बढाऔ,ं जनसहभािगता जटुाऔ ं। 
२०४०  िश±ालाई उÂपादनशील र सजृनशील बनाऔ ं। 
२०४१  िश±ालाई जनिमखु बनाऔ ं। 
२०४२  िश±ालाई जीवनउपयोगी बनाऔ ं। 
२०४३  िश±ाको Öतर र िवकासको मयाªदा बढाऔ ं। 
२०४४  आÉना छोराछोरीहłलाई पढ्न पठाऔ,ं िश±ालाई जगैबाट उठाऔ ं। 
२०४५  िश±ाको उºयालो घामबाट कुनै पिन बालबािलका टाढा हòन नपरोस ्। 
२०४६  सा±र बनŏ र सा±रता बढाऔ ं। 
२०४७  िश±ाको उºयालो घर घरमा पुयाªऔ,ं ÿजातािÆýक िवकास िवकिसत गराऔ ं। 
२०४८  िश±ाको उपलÊधी – द± र स±म जनशिĉ । 
२०४९  Öव¸छ शिै±क वातावरण िसजªना गरŏ, िश±ाको िवकास गरŏ । 
२०५०  िश±ाको िवÖतार – िवकासको पवूाªधार । 
२०५१  िश±ाको गणुÖतर बढाऔ,ं समाजलाई ÖवावलÌबी बनाऔ ं। 
२०५२  िश±ाको ºयोती जगाऔ,ं स±म नागåरक तयार गरŏ । 
२०५३  लगनशील िवīाथê, समिपªत िश±क, Öतरयĉु िश±ा आजको आवÔयकता । 
२०५४  द± िश±क, Öतरीय िश±ा स±म जनशिĉ, राÕůको ÿगती । 
२०५५  Öतरीय िश±ा घर घर पुयाªऔ ं। 
२०५६  ÿजातािÆýक िश±ाका माÆयता, रोजगार, िवकास र मानवता । 
२०५७  आजको आवÔयकता सबैलाई जीवनउपयोगी िश±ा, गणुÖतरका लािग सिøय जनसहभागीता । 
२०५८  सहभािगतामलूक Öव¸छ िश±ाको िवÖतार, एकता र दीगो िवकासको आधार । 
२०५९  आदशª िश±ाका चरण चार, शािÆत, सिहÕणतुा, सदाचार र रोजगार । 



अमरगढी शैि±क बुलेिटन, २०७६ पौष   
45 

 

२०६०  िश±ालयलाई शािÆत ±ेý बनाऔ,ं गणुाÂमक िश±ाको िवÖतार गरŏ । 
२०६१  िहसंा रिहत शाÆत िश±ण Öथल सबैको इ¸छा, सँगै बÖन र जीउन सबैका लािग िश±ा । 
२०६२  शािÆत सबैको इ¸छा, गणुÖतरीय एवम ्रोजगारमलुक िश±ा । 
२०६४  लोकतािÆýक नेपालको आवÔयकता, समावेशी र गुणाÂमक िश±ा । 
२०६५  लोकतािÆýक गणतÆý नेपालको आधार, िश±ा सबैको मौिलक अिधकार । 
२०६६  नया ँनेपालको मलू आधार, गणुÖतरीय िश±ा मौिलक अिधकार । 
२०६७  िश±ा हाăो मौिलक अिधकार, उÆनित र समिृĦको आधार । 

२०६८  ®म, सीप र ÿिविधयुĉ गणुÖतरीय िश±ा, िवīालय शािÆत ±ेý नेपालको इ¸छा । 
२०६९  समÆुनत समाज, पåरÕकृत संÖकार, सा±रता र िश±ा िवकासको आधार । 
२०७०  बालमैýी, अिनवायª िश±ा ²ान र सीपको सिुनिĲतता । 
२०७१  स±म िश±क Öतरीय िश±ा, समिृĦका लािग सा±रता र ÿिविधयĉु िश±ा । 
२०७२  िदगो िवकासका लािग गणुÖतरीय िश±ा, सबैका लािग सरुि±त िश±ण संÖथा । 
२०७३  समĦृ राÕů िनमाªणका लािग जीवनोपयोगी िश±ामा लगानी । 
२०७४  संघीय नेपाल समिृĦको आधार, Öतरीय िश±ा सबैको अिधकार । 
२०७५  समाजवाद उÆमखु समĦृ राÕů िनमाªणको आधार, द± जनशिĉ िवकास एवम ्िदगो शिै±क पवूाªधार । 
२०७६  हामी सबैको ÿणःसावªजिनक िश±ा ÿणालीको सबलीकरण ।  
 
 

२०७६ साउनदेिख लागू हòने िश±कहŁको नयाँ तलबमान 

नेपाल सरकार अथª मÆýालय (बजेट तथा कायªøम महाशाखा) को च.नं. ११, िमितः २०७६।०४।१९ को पý बमोिजम सामदुाियक 

िवīालयमा कायªरत िश±कहŁको लािग २०७६ साउन १ गतेदिेख लागू हòने गरी दहेाय बमोिजमको नयाँ तलबमान कायम भएको छ । 

ø.स.ं पद/®ेणी शुŁ तलब Öकेल úेड सङ्´या úेड दर जÌमा 

 माÅयिमक 

१ माÅयिमक (ÿथम ®ेणी) ४७,३८० ६ १,५७९ ५६,८५४ 
२ माÅयिमक (िĬतीय ®ेणी) ४०,३८० ८ १,३४६ ५१,१४८ 
३ माÅयिमक (ततृीय ®ेणी) ३५,९९० ८ १,२०० ४५,५९० 

 िनÌन माÅयिमक 

४ िनÌन माÅयिमक (ÿथम ®ेणी) ३७,८८० ८ १,२६३ ४७,९८४ 
५ िनÌन माÅयिमक (िĬतीय ®ेणी) ३५,९९० ८ १,२०० ४५,५९० 
६ िनÌन माÅयिमक (ततृीय ®ेणी) २८,२०० ८ ९४० ३४,७२० 
 ÿाथिमक 

७ SLC उ°ीणª (ÿथम ®ेणी) ३५,९९० ८ १,२०० ४५,५९० 
८ SLC उ°ीणª (िĬतीय ®ेणी) २८,२०० ८ ९४० ३५,७२० 
९ SLC उ°ीणª (ततृीय ®ेणी) २६,६१० ६ ८८७ ३१,९३२ 

१० दईु िवषयसÌम SLC अन°ुीणª  २२,०१० ६ ७३४ २६,४१४ 
११ दईु िवषयभÆदा बढी SLC अन°ुीणª  २०,६८० ६ ६८९ २४,८१४ 
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िश±कहŁको शैि±क वषª २०७६ को तलबी ÿितवेदन 

सामदुाियक िवīालयमा कायªरत Öथायी िश±कहŁको तलबी ÿितवेदन ÿÂयेक वषª िवīालय िश±क िकताबखानाबाट पाåरत गराउनुपन¥ काननूी ÓयवÖथा रहकेो छ । सोही बमोिजम अमरगढी 

नगरपािलका अÆतगªतका सामदुाियक िवīालयमा कायªरत िश±कहŁको शैि±क वषª २०७६ का लािग तलबी ÿितवेदन तयार भइ पेश भएकोमा देहायबमोिजम हòने गरी िवīालय िश±क 

िकताबखानाबाट पाåरत भई जानकारी ÿाĮ हòन आएको छ । 

 ø. 
स.ं 

िवīालयको नाम हालको ठेगाना सकेंत न.ं िश±कको नाम थर  तह  ®ेणी 
शŁु Öथायी  

िनयुिĉ िमित 
अिÆतम बढुवा  

िमित 

तलब Öकेल úेड सं́ या 

०७६ 
वैशाख दिेख  

०७६ साउन 
दिेख 

०७५ 
चýै 
सÌम 

०७६ 
बैशाख 
दिेख 

१ शैलेĵर महादवे ÿािव अमरगढी -७ ितलाडी १०६५६५ जानकì भÁडारी ÿाथिमक िĬतीय २०६१।०३।३० २०६९।५।१ २३५०० २८२०० ३ ४ 

२ पणूाªिगरी  ÿािव अमरगढी -५, िजलोडा ११९९८९ ÿेमराज पाठक ÿाथिमक ÿथम २०४०।४।१ २०६८।१२।१९ ३०५०० ३५९९० ३ ४ 

३ पणूाªिगरी  ÿािव अमरगढी -५, िजलोडा १०६७८१ वसÆती पÆत ÿाथिमक िĬतीय २०६१।३।३० २०६९।५।१ २३५०० २८२०० ३ ४ 

४ जनºयोित  ÿािव  अमरगढी -२, अ।िदÂयपरु  ३८२२३ दगुाªद° भĘ ÿाथिमक िĬतीय २०५०।२।४ २०६३।१२।१ २३५०० २८२०० ५ ६ 

५ जनºयोित  ÿािव  अमरगढी -२, अ।िदÂयपरु  ३८३७६ िडÐलीराज  भĘ ÿाथिमक िĬतीय २०४५।२।१ २०६८।८।१० २३५०० २८२०० ५ ६ 

६ जनºयोित  ÿािव  अमरगढी -२, अ।िदÂयपरु    देवी पÆत ÿाथिमक ततृीय २०७५।१२।२९   २२१७० २६६१० ० ० 

७ महĵेरी  ÿािव अमरगढी -९, िनदालगाउँ २६९९४ लाल बहादरु रोकाया ÿाथिमक िĬतीय २०४५।१।३१ २०६८।८।१० २३५०० २८२०० ५ ६ 

८ महĵेरी  ÿािव अमरगढी -९, िनदालगाउँ १०६७७६ टेकबहादरु िनदाल ÿाथिमक ततृीय २०६१।३।३०   २२१७० २६६१० ५ ६ 

९ महĵेरी  ÿािव अमरगढी -९, िनदालगाउँ ३७७५१ खगीराज जोशी ÿाथिमक िĬतीय २०४८।०५।०२   २३५०० २८२०० ५ ६ 

१० कैलाश  ÿािव अमरगढी -६, भĉपरु १५३५८३ ÿेम कैनी ÿाथिमक ततृीय २०७१।७।२७   २२१७० २६६१० ३ ४ 

११ गणेशमान Öमिृत  ÿािव अमरगढी -६, दमुडा  १०६५६६ टेकराज भĘ ÿाथिमक ततृीय २०६१।०३।३१   २२१७० २६६१० ५ ६ 

१२ गणशेमान Öमिृत  ÿािव अमरगढी -६, दमुडा  ३९९०३ पÕुपा पÆत ÿाथिमक िĬतीय २०५०।२।४ २०६३।१२।१ २३५०० २८२०० ५ ६ 

१३ अिसúाम आिव  अमरगढी -११, िलिटरगाउँ २६६४५ मनोरथ पÆत ÿाथिमक िĬतीय २०४८।५।२६   २३५०० २८२०० ५ ६ 
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 ø. 
स.ं 

िवīालयको नाम हालको ठेगाना सकेंत न.ं िश±कको नाम थर  तह  ®ेणी 
शŁु Öथायी  

िनयुिĉ िमित 
अिÆतम बढुवा  

िमित 

तलब Öकेल úेड सं́ या 

०७६ 
वैशाख दिेख  

०७६ साउन 
दिेख 

०७५ 
चýै 
सÌम 

०७६ 
बैशाख 
दिेख 

१४ अिसúाम आिव  अमरगढी -११, िलिटरगाउँ ४००५९ चेतबहादरु साउँद ÿाथिमक िĬतीय २०४८।४।१ २०६८।९।२७ २३५०० २८२०० ५ ६ 

१५ आदशª मिणलेक ÿािव  अमरगढी -९, लटसेरा ३८१९१ देवेÆþ बहादरु केसी ÿाथिमक िĬतीय २०४६।३।१८ २०६८।८।१० २३५०० २८२०० ५ ६ 

१६ आदशª मिणलेक ÿािव  अमरगढी -९, लटसेरा ३९८८० िशवराज भĘ ÿाथिमक िĬतीय २०४५।१।२१ २०६८।८।१० २३५०० २८२०० ५ ६ 

१७ आदशª मिणलेक ÿािव  अमरगढी -९, लटसेरा १०६८०७ वसÆती भाट ÿाथिमक ततृीय २०६१।३।३०   २२१७० २६६१० ५ ६ 

१८ भकुृटी ÿािव  अमरगढी -५, खलङ्गा  १०६९४४ नरेश बहादरु नगरकोटी ÿाथिमक ततृीय २०६१।३।३०   २२१७० २६६१० ५ ६ 

१९ भकुृटी ÿािव  अमरगढी -५, खलङ्गा  ३८४५२ हåरिÿया गैराल ÿाथिमक िĬतीय २०५०।११।१८ २०६५।६।१३ २३५०० २८२०० ४ ५ 

२० भकुृटी ÿािव  अमरगढी -५, खलङ्गा  १२९१०८ पावªती गŁुङ्ग ÿाथिमक ततृीय २०६३।९।१७   २२१७० २६६१० ४ ५ 

२१ िसĦनाथ आिव अमरगढी -३ िचरिकĘे   वेदÿकास पनेŁ ÿाथिमक ततृीय २०७५।१२।२९   २२१७० २६६१० ० ० 

२२ िसĦनाथ आिव अमरगढी -३ िचरिकĘे   रामिसंह कठायत ÿाथिमक ततृीय २०७५।१२।२९   २२१७० २६६१० ० ० 

२३ लटेĵर आिव  अमरगढी -१, मालम  १५३६६५ ef]h axfb'/ af]x/f ÿाथिमक ततृीय २०७१।४।२३   २२१७० २६६१० ३ ४ 

२४ लटेĵर आिव  अमरगढी -१, मालम  ११९६०९ िवजयिसह िवĶ ÿाथिमक िĬतीय २०४४।३।३० २०६८।८।१० २३५०० २८२०० ५ ६ 

२५ लटेĵर आिव  अमरगढी -१, मालम  ३३१४० पणूªबहादरु ®ेķ ÿाथिमक िĬतीय २०५०।२।५ २०६८।८।१० २३५०० २८२०० ५ ६ 

२६ सरÖवती आिव अमरगढी -११, िफÆनेकोट १५३६६१ पÕुपराज भारती ÿाथिमक ततृीय २०७१।४।२३   २२१७० २६६१० ३ ४ 

२७ सरÖवती आिव अमरगढी -११, िफÆनेकोट १५३८६४ सुिमýा कुमारी शाह िन. मा. ततृीय २०७१।३।१८   २३५०० २८२०० ३ ४ 
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सबै िवīालयहłलाई अमरगढी नगरपािलकाको अनुरोध 

 िवīालयको शैि±क तÃयाङ्किवना कायाªलयको सेवा ÿवाहमा बाधा पन¥ भएकाले सÌपणूª िवīालयहłले शैि±क ÓयवÖथापन सचूना ÿणाली (IEMIS) मा समयमै सबै िकिसमका 

तÃयाङ्क अīाविधक गरौ ँ। IEMIS ÿणालीबाट आÉनो िवīालयको तÃयाङ्क िÿÆट गरी ÿमािणत कपी नगरपािलकाको कायाªलयमा बुझाऔ ँ।  

 IEMIS फाइल ÿाĮ नगरेका िवīालयहłले िश±ा यवुा तथा खेलकुद शाखाबाट फाइल ÿाĮ गरौ ँ। याद राखौ ँIEMIS मा आवĦ नहòदँासÌम िवīालयहłको आिधकाåरक पिहचान 

कायम हòदँनै । 

  सामदुाियक िवīालयहłले नगरपािलकाबाट अनदुान माग गनª समयमै आवÔयक कागजातहł उपलÊध गराऔ ँ। 

 िनकासा रकमबाट कायªसÌपÆन पĲात खचª गåरएका रकमको िबल भपाªइका ÿितिलिपहł समयमै ÿमािणत गरी नगरपािलकाको कायाªलयमा बुझाऔ ँ। 

 िश±ासÌबÆधी महßवपूणª जानकारीहł नगरपािलकाको वेबसाइट www.amargadhimun.gov.np र फेसबकु पेज अमरगढी िश±ा, यवुा तथा खेलकुद शाखा मा समेत पाइने 

भएकाले यी माÅयमको उपयोग िनयिमत Łपमा गरौ ँ।   



 

िवīालय ÓयवÖथापन सिमित सÌबÆधी िनद¥शन

नया ँ िवīालय ÓयवÖथापन सिमित गठनका सÆदभªमा अमरगढी नगरपािलका नगर कायªपािलकाको कायाªलयबाट 

२०७६/०५/०३ मा भएको िनद¥शनको Óयहोरा देहायबमोिजम रहकेो छ ।

अमरगढी शैि±क बुलेिटन

िवīालय ÓयवÖथापन सिमित सÌबÆधी िनद¥शन 

नया ँ िवīालय ÓयवÖथापन सिमित गठनका सÆदभªमा अमरगढी नगरपािलका नगर कायªपािलकाको कायाªलयबाट 

मा भएको िनद¥शनको Óयहोरा देहायबमोिजम रहकेो छ । 

क बुलेिटन, २०७६ पौष   
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िश±ा िदवसका अवसरमा आयोिजत आधारभूत तह Öतरीय हÖतलेखन ÿितयोिगताको नितजा तथा उÂकृĶ 

हÖतलेखनका छायाँकपी 

४०औ ँरािÕůय िश±ा िदवस तथा ५३औ ँअÆतरािÕůय सा±रता िदवस "हामी सबैको ÿण- सावªजिनक िश±ा ÿणालीको सबलीकरण" 

भÆने मलू नाराका साथ अमरगढी नगरपािलकामा पिन नगरपािलका र िवīालयÖतरमा िविभÆन कायªøमहŁ सिहत भÓय Łपमा सÌपÆन 

भएको छ । सोही अवसरमा िमित २०७६।०५।२२ का िदन अमरगढी नगरपािलकाĬारा नगरपािलका Öतरीय अÆतर आधारभतू तह 

हÖतलेखन ÿितयोिगता आयोजना गरेको िथयो । ÿितयोिगतामा अमरगढी नगरपािलका अÆतगªतका २५ वटा िवīालयहŁबाट क±ा १-

८ सÌम अÅययनरत ÿित िवīालय एकजना छाý र एकजना छाýा गरी ५० जना िवīाथêहŁ सहभागी िथए । नगरपािलकाको वडा नं.५ 

िÖथत भकुृटी ÿा.िव. खलङ्गामा सÌपÆन उĉ ÿितयोिगताका सहभागी हŁको िववरण र उÂकृĶ हÖतलेखनको छायाँÿित तल उÐलेख 

गåरएको छः 

िस.नं. िवīालयको नाम सहभागी छाý  क±ा सहभागी छाýा क±ा 

१ भकुृटी ÿािव खलङ्गा िनिखल िघिमरे ५ åरता पाल ४ 
२ अजयमेŁ इ.बो. Öकुल ÿशाÆत भĘ - छाý िĬतीय ७ åरत ुपनेł ८ 
३ घटाल मािव नुवाकोट सागर रैसाल ८ लिलता िवĶ ८ 
४ उúतारा मािव पोखरा स±म बोहरा - छाý ततृीय ६ संिगता भÁडारी - छाýा िĬतीय ८ 
५ भमुीराज ÿािव बागचौर अजुªन भलु ५ डागेĵरी भĘ ५ 
६ जनसेवा ÿािव डाँडाकँोट य²बहादरु थापामगर ५ भावना थापामगर ५ 
७ शÌभनुाथ आिव छचोडा नवीन ताăाकार ८ गीता रावल ८ 
८ अिसúाम ÿािव हरडी सनेुडा पारस कुमार िवĶ ५ खगेĵरी िवĶ  ५ 
९ ²ानोदय मािव तफुानडाँडाँ ÿशाÆत साउँद ८ आिशका ओझा ७ 
१० गणशेमान Öमिृत ÿािव दमुडा िसĦाÆत भाट ५ माथाª ताăाकार ५ 
११ िसĦनाथ आिव िचरिकĘे गणशे धामी  ८ दवेकì बोहरा ७ 
१२ भागेĵर मािव टाँटर मोहन पाल ७ सåरता महर ८ 
१३ िýपरुा सÆुदरी आिव बीरखÌब िदपेश हमाल ८ िनमªला खडायत ८ 
१४ ³यािÌāज पिÊलक Öकुल आकाश िनदाल ७ िदिपका ऐर - छाýा ÿथम ८ 
१५ बैजनाथ मािव मौरडा सरेुश साउँद ६ ÿित²ा नाथ ८ 
१६ जनºयोती ÿिव आिदÂयपरु िनरज साकê ५ ईĵरी थापा ४ 
१७ बैजनाथ आिव भिलया यादव साकê ७ सिुनता साहò ८ 
१८ जनिÿय प.Öकुल  रोसन साउँद ७ ईĵरी भĘ ५ 
१९ िनलकÁठ आिव लरडा भवुनिसंह ओड ८ अिÖमता थापामगर ८ 
२० आदशª मिणलेक ÿािव लट्सेरा åरङ्कु कामी २ सिलना पाल ५ 
२१ भगवती ई.बो. कìितªपरु सÆतोष भाट - छाý ÿथम ५ पूिणªमा भÁडारी - छाýा ततृीय ६ 
२२ अिसúाम आिव िलिटरीगाउँ िकरन ऐर ७ अ¼ज ुजोशी ८ 
२३ कैलाश ÿािव भĉपुर दीपक बोहरा ५ मिनसा बोहरा ५ 
२४ लटेĵर आिव मालम रवीन दमाइ ८ डÌबर साकê ६ 
२५ माउÆटेन मािव बागबजार ÿशाÆत जोशी ७ अिÖमता भाट ८ 
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छाğतफ[  उ×कृçट भगवती ई.बो.èकुलमा क¢ा ६ मा अÚययनरत सÛतोष भाटको हèतलेखनको छायाँकपी 

 

छाýा तफª  उÂकृĶ ³यािÌāज पिÊलक Öकुलमा क±ा ८ मा अÅययनरत िदिपका ऐरको हÖतलेखनको छायाँकपी 
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िवīाथê िदवाखाजा कायªøम कायाªÆवयन कायªिविधका सÌबÆधमा अमरगढी न.पा. Ĭारा ÿकािसत सूचना 
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नयाँ िवīालय खोÐने तथा क±ा थपको अनुमितका लािग आवÔयक  कागजातहŁ 

ÿचिलत िश±ा सÌबÆधी ऐन तथा िनयमले तोकेको अितåरĉ नयाँ िवīालय खोÐन वा क±ा थप गनª अनमुितका लािग अमरगढी नगरपािलका, नगर 

कायªपािलकाको कायाªलयमा देहायका कागजातहł पेश गनुªपन¥ हòÆछ । ÿितिलिप कागजातहŁ ÿधानाÅयापकले ÿमािणत गरेको हòनपुदªछ । रीतपूवªक 

आवÔयक कागजात ÿाĮ नभएमा क±ा थप वा नयाँ िवīालय खोÐन ेसÌबÆधी कारबाही अगाडी नबढ्न ेभएकाले सÌबĦ प±ले यसÿित गÌभीर हòन 

जŁरी छ ।  

 िनधाªåरत फारम 

 अिघÐलो क±ाको अनमुितपýको ÿितिलिप 

 सÌबिÆधत वडाको िसफाåरस 

 िवīालय ÓयवÖथापन सिमितको िनणªयको ÿितिलिप 

 सÌबिÆधत अिधकृत/िनकायको अनगुमन ÿितवेदन 

 निजकका दईु वटा सामदुाियक िवīालयको सहमित पý 

 गत आ.व.को लेखा परी±ण ÿितवेदन 

 अिघÐलो श.ैस.को िनयमानसुार कर चĉुा गरेको ÿमाण 

 संÖथागत िवīालयको हकमा ÿÖतािवत शÐुक संरचना र सिुवधाको िववरण 

 ÿÖतािवत िश±कहłको योµयता िववरण र कागजातका ÿितिलिपहł 

 संचालकहŁ कालोसचूीमा नपरेको र िवīालय स¼चालनका लािग ÿचिलत काननू बमोिजम योµय रहकेो Öवघोषणा पý । 

नोटः क±ा थपका लािग यस अगाडी पिन िविभÆन िवīालयबाट फाइलहŁ कायाªलयमा ÿाĮ भएका भएपिन पयाªĮ कागजातको अभावमा ÿिøया 

अगाडी बढ्न सकेको छैन । 

 

िवīालयमा Æयूनतम Łपमा हòनुपन¥ सामúीहŁ 

िवīालयको िश±ण िसकाइ िøयाकलापमा ÿभावकाåरता Ðयाउन हरेक िवīालयमा Æयनूतम Łपमा दहेायका सामúीहŁको ÓयवÖथा गरी उिचत 
ÓयवÖथापन गनª जŁरी हòÆछ । अतः िवīालयमा सबभÆदा पिहले यÖता सामúीहŁको ÓयवÖथा गरौ ँ। 

 सबै िवषयहŁको पाठ्यøम १-१ थान 

 सबै िवषयहŁको पाठ्यपÖुतक १-१ थान 

 िवषयगत िश±क िनद¥िशकाहŁ १-१ थान 

 मÐूयाङ्कन साधन िवकास गन¥ úीड (क±ा ८ र १०) १-१ थान 

 िनरÆतर िवīाथê मÐूयाङ्कन कायाªÆवयन पिुÖतका र मÐूयाङ्कन ąोत सामúी १-१ थान 

 शÊदकोष Dictionary हŁ (अङ्úेजी-अङ्úेजी, अङ्úेजी-नेपाली, नेपाली-नेपाली) १-१ थान  

 िश±ा ऐन, २०२८ (संशोधनसिहत) तथा िश±ा िनयमावली, २०५९(संशोधनसिहत) 

 नेपालको संिवधान 

 नेपाल र िवĵको न³सा १-१ थान 

 µलोब १ थान 
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ÖवाÖÃय िश±ामा िवīाथê िजÌमेवार पĦित कायªøम 

अमरगढी नगरपािलकाको िश±ा शाखा यवुा तथा खेलकुद शाखा र ÖवाÖÃय शाखाको संयोजनमा िवīालयमा क±ा ८, ९ र १० मा 

अÅययनरत िवīाथêहłलाई पåरचालन गरी ÖवाÖÃय िश±ामा Óयावहाåरक अËयास गराउने गरी यो कायªøम Öवीकृत भई आ.व. 

२०७६/०७७ मा अमरगढी नगरपािलकािभýका सबै िवīालयमा लागू गåरएको छ । यस कायªøममा सहभागी हòने िवīाथêहŁले गरेका 

कायªको assignment report  का आधारमा िवīाथêहłको ÖवाÖÃय िवषयको ÿयोगाÂमक मूÐयाङ्कन   हòने भएकाले सबै िवīालयले 

यस अनसुारको कायªमा िवīाथêहłलाई अिनवायª सहभागी गराउनपुन¥छ । यससÌबÆधी अिभमखुीकरण कायªøम २०७६/०७/१९ मा 

सÌपÆन भइसकेको छ । कायªøमका लािग तय गåरएका केही ÿमुख ÿबÆधहł दहेायबमोिजम छन:् 

Assignment sfo{of]hgf 

l;=g+ sfo{x? lbg] cjlw k|fKt ug]{ cjlw gu/kfnLsfdf k|ltj]bg 
lbg] cjlw 

kl/If0f u/L c+s 
pknAw u/fpg]  

! laBfyL{x?nfO{ lhDd]jf/L           
-Assignment 1_ 

dl;+/ ! d+l;/ !%  d+l;/ @) kf}if ! ut] leq 

@ laBfyL{x?nfO{ lhDd]jf/L           
-Assignment 2_ 

kf}if !  kf}if !)  kf}if !%  df3 ! ut] leq 

# laBfyL{x?nfO{ lhDd]jf/L           
-Assignment 3_ 

df3 @% kmfNu'g !)  kmfNu'g !% kmfNu'g @% leq 

 

Assignment sf gd'gfx? 
!= xfd|f] ;dfhsf k|foM x/]s dlxnfx?n] g} 3/sf] vfgf agfpg] / ;a}nfO{ vfgf klZsg] sfo{ ub{l5g\ . vfgf agfpg], vfgf 
vfg] jf vfO{;s] kl5 / lbzf u/L ;s]kl5 ;fj'gkfgLn] xft w'g' kb{5 eGg] xfdLn] k9\]sf 5f} / a'em]sf 5f}+ . ;fFRr} s] 

dlxnfx? dflysf rf/ sfd ubf{ ;fa'gkfgLn] xft w'G5g\ < pgLx?sf] ;'Id cWoog -observation_ u/L oyfy{ k|ltj]bg 
n]Vg'xf];\ .  
@= ue{jtL cfdfx?n] aRrf hGdfpbf c:ktfndf hGdfpg' kb{5 h:n] ubf{ cfdfsf] csfnd} d[To' x'gaf6 arfpg ;lsG5. 
tkfO{sf] ;d'bfosf cfdfx?nfO{ æaRrf sxfF hGdfpg l7s x'G5 / lsgÆ< eGg] k|Zg ;f]w]/ pgLx?n] eg]sf] s'/fnfO{ cfkm\gf] 
efiffdf n]Vg'xf];\ .  
#= aRrfx? / cfdfx?nfO{ kf]if0fo'Qm yk vfg]s'/f vfg' k5{ eGg] dfGotfaf6 x/]s af/ vfgf rf/ sf] laifox?nfO{ k|To]s 
cfdfx?nfO{ kf]if0fsf] laifodf l;sfO{Psf] 5 . Tof] laifo ;fFRr} cfdfx?n] a'em]sf 5g\ jf 5}gg\ . a'em]sf eP k|of]usf] 
cj:yf s:tf] 5 / a'em]sf 5}gg\ eg] cfdfx?nfO{ kf]if0fsf] laifodf s;/L a'emfpg ;lsG5 < cfkm\gf] /fo k|:t't ug'{xf];\ .  
$= tkfO{x?sf] ;d'bfodf rkL{sf] k|of]u ug]{ w]/} xf]nfg\ . rkL{ ug]{x? lsg rkL{sf] k|of]u ug'{x'G5, o;sf kmfO{bfx? s] s] 
x'G5g\ egL ;d'bfosf dflg;x? s] eG5g\ egL ;f]wL n]v tof/ ug'{xf];\. 
%= ;d'bfodf rkL{ k|of]u gug]{ kl/jf/ jf AolQm vf]lh u/L v'Nnf lbzf ug'{sf] sf/0f ;f]wL k|ltj]bg tof/ ug'{ xf];\. 
^= clwsf+z ;dfhdf dflg;x?sf] c;fWo} lrof lkpg] afgL 5 . lrof lkpFbf s'g ;dodf lkpg] jf slt k6s lkpg] eGg] 
af/]df dflg;x? s] eG5g\ ;f]w]/ k|ltj]bg tof/ ug'{xf];\ . 
&= clwsf+z dflg;x?sf bfFtx? lau|]sf sf/0f ?k g} lau|]sf] xfdLn] b]v]sf 5fF} . ;d'bfosf dflg;x? bfFt slt k6s 
dfem\5g jf s;/L dfem\5g\ < cWoog u/L k|ltj]bg tof/ ug'{xf];\ . 
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*= kfgL lkpFbf ;d'bfosf dflg;x? kfgLsf] u'0f:t/ gx]/L g} lkpg] ub{5g o2lk pdfn]sf] kfgL dfq} lkpg] afgL nufpg' k5{ 
eg]/ /fHon] eGb} cfPsf] 5 . tkfO{sf] ;d'bfosf dflg;x? s:tf] kfgL lkpg] u5{g d'Nof+sg u/]/ k|ltj]bg tof/ ug'{xf];\ .  
(= tkfO{sf] ;d'bfodf ePsf dlxnf :jf:Yo :jo+;]jLsfn] ;d'bfodf s:tf] sfd ub}{ cfPsf 5g\ ;d'bfosf dflg;x?;+u ;f]w/ 
/ a'em]/ k|ltj]bg n]Vg'xf];\ . 
!)= tkfO{sf] 3/sf jftfj/0f ;kmf, :jR5 ;kmf /fVg s] s] ug'{ x'G5 s]xL sfd u/]sf eP s] s] ug'{ ePsf] 5 / s]xL gu/]sf] 
eP s] s] ug{ pko'Qm x'G5 xf]nf < k|ltj]bg n]Vg'xf];\ . 
!!= tkfO{n] lrof k;ndf uP/ lrof lkpg' ePsf] xf]nf, vfhf vfg' ePsf] xf]nf . lrof k;n]n] kfgL lbg] a]nf kfgLsf] 
u'0f:t/ s:tf] b]Vg' ePsf] 5 < s] ;fFRr} Tof] lkpg of]Uo kfgL 5 < a'em]/ k|ltj]bg n]Vg' xf];\.  
!@= xf]6]ndf vfgf vFfb} ubf{ xf]6]ndf sfd ug]{ dflg;x?sf] xftn] s:tf] s:tf] vfg]s'/f 5'G5 . s] lt xftx? ;kmf x'G5g\ < 
x]/]/ k|lta]bg tof/ ug'{xf];\ . 
!#= xfd|f] ;dfhdf w'd|kfg ug]{ dflg;x?sf] ;+Vof cToflws xf]nf lt dflg;x?n] vf]s]sf] klg b]Vg' ePsf] xf]nf . lt 
dflg;x?nfO{ s:tf] ;'emfj lbg' eof] < ;'emfj lbP kl5 k|lta]bg tof/ ug'{ xf];\ . 
!$= utaif{ tkfO{sf] ;d'bfodf gu/kflnsf jf cGo lgsfosf] nufgLdf s'g} ljsf; lgdf{0fsf sfo{x? ePsf 5g\ < olb 5g\ 
eg] To:tf] sfo{n] tkfO{sf] ;d'bfonfO{ s] kmfO{bf ePsf] 5 < k|ltj]bg n]Vg'xf];\ .  
!%= tkfO{sf] 6f]n l5d]dsf dlxnf :jf:Yo :jo+ ;]jLsfx?n] % aif{ d'gLsf afnaflnsfnfO{ sflt{s @ / # ut] le6fldg P / 
h'ssf cf}iflw v'jfPsL l5g . pxfFx?n] v'jfpg vf]Hbf klg vfg 5'6]sf jf v'jfpg grfxfg] kl/jf/ ;d'bfodf sxL st} 
e]l6\6G5g . tkfO{sf] ;d'bfodf klg eL6fldg P vfg 5'6]sf afnaflnsf eP vf]h]/ 5'6\g'sf] sf/0f ;d]t s] xf] n]Vg'xf];\ . 
 

 

laBfyL{x?n] tof/ kfg]{ k|ltj]bg 9fFrf -Ps ;fO8dfq n]Vg]_ 
laBfyL{sf] gfd M         sIffM    
/f]n g+=M  
laBfnosf] gfd M       cWoogsf] ;d'bfo M 

lzif{s M  

! (Introduction)k[i7e'dL-Ps jf b'O{ Kof/fu|fkm_ 

 s_ kl/efiff  
 v_ :yfgsf] kl/ro 
 u_ 5nkmn ul/Psf AolQmsf] cj:yf / ;+Vof 

@= Body Part -d'Vo efu Kof/fu|fkmdf # Kof/fu|fkm_ 

 s_ laifosf] cfjZostf 
 v_ dflg;x?sf] egfO{ 
 u_ pgLx?sf] Aojxf/ M cWoogstf{sf gh/df 

#= Conclusion lgZsif{ -Kof/fu|fkmdf_ 

$= Recomondation ;'emfjx? -a'n]6df_ 

b|:6Ao 
!= kfgfsf] Ps ;fO{8dfq k|of]u ug'{ kg]{ . @= afofFaf6 b'O{ cf}nf 5f]8\g' kg]{ .. 
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:jf:Yo lzIff ljifosf] k|of]ufTds d'Nof+sg lalw  
sIff n]vg  

-assignment_ 
Aojxf/  

-behaviour_ 
lhDd]jf/L 

-A_ -B_ -A_ -B_ 
sIff * !)  !) :jf:Yo zfvf lzIfs 
sIff ( !% !) lzIfs lzIfs 
sIff !) !% !) lzIfs lzIfs 
b|:6Ao M sIff * sf] assignment u/]sf] skL lzIfsn] ;+sng u/L Pp6} kmfO{ndf /flv d'Nofª\sgsf nflu :jf:Yo 
;+:yfdf k7fpg] 5g\ . sIff ( / !) sf] skLsf] d'NofFsg lzIfsn] u/] klg k|To]s skL kmfO{ndf /flv ;f/fFz k|lta]bg tof/ 
ug{ :jf:Yo ;+:yfdf lbg' kg]{5 . ;f/fFz k|lta]bg tof/ kZrft skL lkmtf{ x'g]5g\ .  
 

n]vg sfo{sf] d"Nofª\sg of]hgf (Assignment Evaluation Format: 10 marks Per Assignment) 

Sub Topics Marks 
k|ltj]bg km/Dof6 2 
z}nL / cIf/  2 
laifoa:t' 2 
df}lnstf  2 
;'emfjsf] ufDeLo{tf 2 
hDdf 10 

gf]6 M sIff *sf] nflu # j6f assignment sf] d'NofFsg ;'q M # j6f assignment sf] s'n c+s ÷ #  

        sIff ( / !) sf nflu M # j6f assignment sf] s'n c+s ÷ @ 

 

laBfyL{sf] ;du| assignment ;f/fFz k|lta]bg -:jf:YosdL{n] tof/ ug]{_ 
laBfnosf] gfd M  

laifo ;lDdlnt 
laBfyL{ 
;+Vof 

cWoog 
u/]sf] :yfg 
jf ;d'bfo 

cWoogsf] ;f/ laBfyL{sf] ;du| ;'emfjsf] ;f/ 
;+If]k 

  
 
 

   

k|lta]bg tof/ ug]{  
gfd M 
kb M  
;+:yf M 
  



अमरगढी शैि±क बुलेिटन, २०७६ पौष   63 
 

िश±कहłंले िवīालय िश±क िकताबखानामा िविभÆन कामका लािग जुटाउनुपन¥ आवÔयक कागजातहł 

क. िनवृ°भरण 

 शŁु Öथायी िनयुिĉ पý 
 सŁवा, वढुवा, रमाना, तािलम सÌबिÆध पýहŁ । रमाना पýमा िवदा उÐलेख नभएको भए वा िĬिवधा भएमा तÂकािलन िवīालयको िवदा 

उÐलेख भएको पý तथा िवदाको स³कल अिभलेख रिजĶार, संिचत िवदा उÐलेख भएको सं´यामा केरमटे, थपघट, िटपे³स लगाई 
स¸याईएको पý संलµन नगन¥ । 

 अÖथायी र Öथायी अविधको िवदाको फाराम छुĘाछुटै भन¥ । 
 सेवा ÿवेश गदाªको र हालको शैि±क योµयता तथा नागåरकता ÿमाणपý । 
 सेवा अविधभर असाधारण तथा वेतलवी िवदा, अÅययन िवदा िलए/निलएको ÖपĶ खुलेको िवīालयको पý । 
 सेवा अविधभर औषधी उपचार खचª रकम िलए÷निलएको ÖपĶ खलेुको िवīालयको पý । 

वरवझुारथ गरेको िवīालयको पý । 
 िज.िश.का.बाट सेवा अविध ÿमािणत पý । 
 नोकरी तथा वैयिĉक िववरण(िसटरोल) १ थान भरी िवīालय र िज.िश.अ.बाट ÿमािणत गरी पेश गन¥ । 
 ३/३ ÿित पासपोटª साइजको फोटो (सÌबिÆधत िश±क र हकवालाको ) । 
 नाम, थर फरक परेको भए सÌबिÆधत िनकायको ÿमािणत पý । 
 िवभागीय सजाय पाए/नपाएको िवīालयको पý । 
 िश±कको िववरण संि±Į Łपमा उÐलेख भएको िन.भ./उपदान माग फाराम िववरण भरी िज.िश.अ.बाट ÿमािणत । 
 सÌपूणª कागजातहŁमा िज.िश.अ.बाट Óयहोरा ÿमािणत भएको हòनु पन¥ । 

 

ख. उपदान 

 उपरोĉ अनसुार बुँदा नं. (क) बमोिजम कागजातहŁ । 
 

ग. पाåरवारीक िनवृ°भरण 

 मÂृयदूताª ÿमाण पýको ÿमािणत ÿितिलिप । 
 नाता ÿमािणत पýको पमािणत ÿितिलपी । 
 नेपाली नागåरकता ÿमाणपý (िश±क र हकवाला)को ÿमािणत ÿितिलिप । 
 उपरोĉ अनसुार बुँदा नं. (क) बमोिजमको कागजातहŁ । 

घ. वैयिĉक तथा नोकरी िववरण (िसटरोल) दताª तथा ÿमािणत 

 शŁु Öथायी िनयुिĉ पýको ÿमािणत ÿितिलिप । 
 सŁवा, वढुवा, रमाना हािजर भएको जानकारी सÌवÆधी पýका ÿमािणत ÿितिलिपहŁ । 
 शैि±क योµयता तथा नागåरकता ÿमाणपýको ÿमािणत ÿितिलिपहŁ । 
 सेवा अविधभर असाधारण तथा वेतलवी िवदा, अÅययन िवदा िलए÷निलएको ÖपĶ खुलेको िज.िश.का.को पý । 
 सेवा अविधभर कायªरत औषिध उपचार रकम िलए÷निलएको ÖपĶ खुलेको िज.िश.का.को पý । 
 नाम, थर निमलेको भए सÌबिÆधत िनकायको िसफाåरश पý । 
 उÐलेिखत कागजातको Óयहोरासँग िभड्ने गरी िश±ा िनयमावली २०५९ (संशोधन सिहत) अनसुिूच १६ वमोिजमको वैयिĉक तथा नोकरी 

िववरण (िसटरोल) फाराम – ३ थान भरी िवīालयको ÿ.अ. र िज.िश.अ.बाट ÿमािणत । 
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 िवīालय िश±क िकतावखानामा ÿाĮ िसटरोल र कागजातहŁ िभडाई कÌयटूर एàक् मा ÿिवĶ गराई िश±क संकेत न.ं कायम गåर ÿमािणत 
गरे पिछ १ थान िसटरोल अिभलेखमा राखी २ थान िज.िश.का.मा पठाईÆछ । 

 िज.िश.का.बाट १ थान कायाªलयमा राखी १ थान िश±क कायªरत िवīालयमा पठाउने । 
 शैि±क योµयता र नागåरकतामा जÆम िमित फरक भएमा अिघÐलो जÆम िमित उÐलेख गन¥ । 

 

ङ. अÖथायी िश±कको िवरामी िवदाको रकम भुĉानी तथा यिकन गन¥ 

 शŁु अÖथायी िनयिुĉ पý । 
 Ìयाद थप गåरएको पý÷अÖथायी िनयिुĉ समथªन÷ अÖथायी िनयिुĉको अिभलेख । 
 अवकाश/राजीनामा वा अÖथायी नोकरी अविध समाĮ भएको पý । 
 संिचत िवदाको अिभलेख (िनधाªåरत ढाँचामा) । 
 िज.िश.का.को िसफाåरश पý । 
 सेवा अविध खÐुन ेसेवा ÿमािणत पý । 
 नेपाली नागåरकताको ÿमाणपý । 
 शैि±क योµयताको ÿमाण पý । 
 सŁवा भएको भए सŁवा रमाना पý । 

च. आजीवन पाåरवाåरक वृ°ी÷सÆतती वृि° र शैि±क भ°ा 

 उÐलेिखत बुँदा नं.(क) र (ग) बमोिजमका आवÔयक कागजातहŁ । 
 िश±ा िनयमावली, २०५९ (संशोधन सिहत) िनयम १२५ अनसुारको व°ृी िसफाåरश सिमितको िनणªय तथा िसफाåरशमा िवīालयको 

कामको िशलिशलामा दघुªटनाको कारण िश±कको मÂृय ुभएको भÆन ेÓयहोरा उÐलेख भएको हòन ुपन¥ र सो सिुवधा उपलÓध गराउन 
िज.िश.का.को िसफाåरश पý । 

 सÆततीहŁको जÆमदताª ÿमाणपýको ÿमािणत ÿितिलिप र िवīालयमा अÅययन गåररहकेो िसफाåरश पý । 
 सÌबिÆधत िश±कलाई काजमा खटाएको पý । 
 दघुªटनाजÆय ÿमाणहŁ :– घटना Öथलगत ÿकृित मथुÐुका(सजªिमन) । लासजाँच ÿकृित मचुÐुका (पोĶमाटªम åरपोटª) र ÿहरी ÿितवेदन । 
 तीन/तीन ÿित पासपोटª साइजको फोटो सिहत सÌविÆधत ÓयिĉहŁ िवīालय िश±क िकतावखानामा आउनु पन¥छ । 

नोट:- उपरोĉानसुार कायª सÌपादन गनª र गराउनको लािग पेश भएका कागजातहŁको स³कल ÿित िभडाउने गåरएको छ । ÿितिलिप 
कागजातहŁमा िज.िश.अ.बाट Óयहोरा ÿमािणत भएको हòनु पछª । 

ąोतः िवīालय िश±क िकताबखानाको वेबसाइटः www.stro.gov.np 
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अमरगढी नगरपािलका, नगर  कायªपािलकाका 
पदािधकारीहŁको िववरणः 
ø. 
स.ं 

नाम थर पद कायाªलय मोवाइल नं. 

१ ®ी िवĵेĵर ÿसाद 
ओझा 

नगर ÿमखु अनपा ९८५८७५१४९३ 

२ ®ी संगीता भÁडारी उप ÿमखु अनपा ९८४८८७३६७६ 
३ ®ी लोक वहादरु ऐर वडा अÅय± अनपा १ ९७४९५१७७५३ 
४ ®ी मनोरथ खडायत वडा अÅय± अनपा २ ९८४८७२८४४२ 
५ ®ी गोिवÆद वोहरा वडा अÅय± अनपा ३ ९८५१०३२६९० 
६ ®ी िदपÆेþ थापा वडा अÅय± अनपा ४ ९८४८७४०६३६ 
७ ®ी खेमराज पाठक वडा अÅय± अनपा ५ ९८४८७६६७१५ 
८ ®ी गोिवÆदराज भĘ वडा अÅय± अनपा ६ ९८४८८५५४९८ 
९ ®ी खडक वहादरु 

वोहरा 
वडा अÅय± अनपा ७ ९८४८८८९०१७ 

१० ®ी नर वहादरु साकँì वडा अÅय± अनपा ८ ९८४८८४७१०१ 
११ ®ी िभम वहादुर 

रोकाया 
वडा अÅय± अनपा ९ ९८४८८९३९६९ 

१२ ®ी िवÕण ुद° भĘ वडा अÅय± अनपा १० ९८४८७८६२२४ 
१३ ®ी सुयª ÿकास 

खड्का 
वडा अÅय± अनपा ११ ९८४८८५५५३३ 

१४ ®ी नाŁ देवी सेटी कायªपािलका 
सदÖय 

अनपा ९८४०४७६३४७ 

१५ ®ी म¼ज ुऐर कायªपािलका 
सदÖय 

अनपा ९८६८८०५११९ 

१६ ®ी लàमी ताăाकार कायªपािलका 
सदÖय 

अनपा ९८४८८४७५७५ 

१७ ®ी धौली देवी 
दमाई 

कायªपािलका 
सदÖय 

अनपा ९८४८७८२६२१ 

१८ ®ी राम पåरयार कायªपािलका 
सदÖय 

अनपा ९८४८८२५२४२ 

१९ ®ी बेल ुदेवी भĘ कायªपािलका 
सदÖय 

अनपा ९८४८७१८२८८ 

२० ®ी स¼जय जैŁ कायªपािलका 
सदÖय 

अनपा ९८४८७१७८२० 

२१ ®ी सरÖवती ओझा कायªपािलका 
सदÖय 

अनपा ९८४३८३३८८४ 

२२ ®ी लàमीÿसाद 
उपाÅयाय 
(ÿ.ÿ.अ.) 

सदÖय सिचव अनपा ९८४१३३६०८७ 

 

ÿवĉाः सूयªÿकास खड्का 

 

 

 

Æयाियक सिमित 
ø.सं. नाम पद 

१ संगीता भÁडारी (नगर उपÿमुख) संयोजक 
२ पÌफा रोका सदÖय 
३ भĉ वहादरु शाहò सदÖय 
४ िवÕणु राज भĘ सÐलाहकार 

 
अनुगमन सिमित 

ø.सं. नाम पद 

१ संगीता भÁडारी (नगर उपÿमुख) संयोजक 
२ सरÖवती ओझा सदÖय 
३ स¼जय  जैł सदÖय 
४ योजना शाखा ÿमुख सदÖय सिचव 
 

सामािजक िवकास सिमित 
ø.सं. नाम पद 

१ मनोरथ खडायत संयोजक 
२ बेलुदवेी भĘ सदÖय 
३ खड्क बहादरु बोहरा सदÖय 
४ लालबहादरु साउँद सदÖय सिचव 
 

 
पूवाªधार िवकास सिमित 

ø.सं. नाम पद 

१ गोिवÆद राज बोहरा संयोजक 
२ नरपता सेटी सदÖय 
३ िदपेÆþ थापा सदÖय 
४ कवीÆþराज भĘ सदÖय सिचव 

 

वातावरण तथा िवपद ÓयवÖथापन सिमित 
ø.सं. नाम पद 

१ राम पåरयार संयोजक 
२ नरबहादरु साँकì सदÖय 
३ धौलीदवेी दमाइ सदÖय 
४ कवीÆþराज भĘ सदÖय सिचव 
 

संÖथागत तथा सेवा ÿवाह सिमित 
ø.सं. नाम पद 

१ सरÖवती कुमारी ओझा संयोजक 
२ भीमबहादरु रोकाया सदÖय 
३ स¼जयजैł सदÖय 
४ लाल बहादरु साउँद सदÖय सिचव 
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िव°ीय ÓयवÖथापन तथा सुशासन सिमित 
ø.सं. नाम पद 

१ खेमराज पाठक संयोजक 
२ म¼जु ऐर सदÖय 
३ गोिवÆद राज भĘ सदÖय 
४ कणª बहादरु िवĶ सदÖय सिचव 
 

आिथªक िवकास सिमित 
ø.सं. नाम पद 

१ िवÕणुराज भĘ संयोजक 
२ म¼जु ऐर सदÖय 
३ लàमी टमटा सदÖय 
४ पĪराज भĘ सदÖय सिचव 
 

अमरगढी नगरपािलका नगर कायªपािलकाको कायाªलयमा 

कायªरत कमªचारी िववरणः 
ø. 
स.ं 

नामथर पद शाखा/िजÌमेवारी सÌपकª  नÌबर 

१ लàमीÿसाद 
उपाÅयाय 

ÿ.ÿशासकìय 
अिधकृत 

कायाªलय ÿमखु ९८५११२७५६३ 

२ हमेÆतराज 
पÆत 

शाखा 
अिधकृत 
(सातौ)ँ  

िश±ा, यवुा तथा 
खेलकुद 

९८४८७२८०३२ 

३ मीनराज 
ओझा 

अिधकृत 
सातौ ँ

ÿशासन ९८४१९३३९१९ 

४ कवीÆþ राज 
भĘ 

ईिÆजिनयर ÿािविधक/पवूाªधार  ९८४८८५१९९८ 

५ पदमराज भĘ लेखा 
अिधकृत 

आ.ÿशासन शाखा ९८४८८०१७५५ 

६ गणेश बहादरु 
िवĶ 

िस.अ.ह.ेव. 
(छैठौ)ँ 

ÖवाÖÃय शाखा ९८५८७५१७५१ 

७ नÆदराम खýी योजना 
अिधकृत 

योजना शाखा ९८४८८०२५९२ 

८ तीथªकुमार 
साउँद 

सचूना ÿिविध 
अिधकृत 

सचूना ÿिविध 
शाखा 

९८६१२०४०३० 

९ लालबहादरु 
साउँद 

ना.स.ु (सचूना 
अिधकारी) 

ÿशासन/सामािजक 
िवकास 

९८४८८०२६३२ 

१० रमेशबहादुर 
भÁडारी 

ÿािविधक 
सहायक 
(पाँचौ तह) 

कृिष िवकास 
शाखा 

९८५११३०६८० 

११ लàमीÿसाद 
अवÖथी 

रोजगार 
संयोजक 

रोजगार सेवा केÆþ ९८४८७६६०८३ 

१२ सरुजÿसाद 
जोशी 

अिधकृत 
छैठौ ँ
(ÿशासन) 

ÿशासन/सहकारी ९८४८९७७४३० 

१३ ईÆþा रावल मिहला मिहला तथा ९८६८५५४७३५ 

िवकास 
िनरी±क 

बालबािलका 

१४ रामबहादुर 
साउँद 

लेखापाल आ.ÿशासन शाखा  

१५ पदम ब. ऐर खåरदार सामािजक सरु±ा ९८४८७६९१६१ 
१६ िटकाद° भĘ अ.स.ई. ÿािविधक ९८४८८०११४३ 
१७ इÆþा साउँद स. कÌÈयटूर 

अपरेटर 
िविवध ९८४८७६९११२ 

१८ कणªबहादरु 
िवĶ 

खåरदार राजĵ/Öटोर ९८४८७६६४८१ 

१९ ÿेमबहादरु ऐर ह.ेअ. ÖवाÖÃय शाखा  
२० जनकराज 

रोÖयारा 
अ.स.ई. ÿािविधक ९८४८८०५२८० 

२१ माया भĘराई अ.स.ई. ÿािविधक ९८४८७०२८४२ 
२२ पÕुपराज 

पाठक 
MIS अपरेटर सामािजक सरु±ा ९८४८७६६०६५ 

२३ काÆतराज भĘ िफÐड 
सहायक 
(सा.स.ु) 

सामािजक सरु±ा ९८४८९५७४७२ 

२४ भागरथी 
कुमारी पनेł 
पÆत 

िफÐड 
सहायक 
(सा.स.ु) 

सामािजक सरु±ा  

२५ िदनेश बहादरु 
जÿेल 

अ.स.ई. ÿािविधक ९८५५०४६५५२ 

२६ Ôयाम ÿ. भĘ अ.स.ई. ÿािविधक  
२७ तपराम 

ताăाकार 
अ.स.ई. ÿािविधक ९८६५५६६८४२ 

२८ गोिवÆदÿसाद 
ओझा 

सिचवालय 
ÿमखु 

नगर ÿमखुको 
सिचवालय 

९८४८८५९१८१ 

२९ केशव ओझा कÌÈयटूर 
अपरेटर 

नगर ÿमखुको 
सिचवालय 

९८४८९९१४४० 

३० ितलकराज 
बोहरा 

űाइभर  ९८४५१४७०४० 

३१ बादल राना 
थाł 

űाइभर  ९८६८७३९५५० 

३२ दान ब. िवĶ अपरेटर  ९८४८८९७२६५ 
३३ खेम पाकê űाइभर  ९८४८९९०४०९ 
३४ वीरेÆþ ÿसाद 

पÆत 
का.स.  ९८४८८०२३०९ 

३५ हåर ÿ. भĘ का.स.  ९८४८९८०१६० 
३६ लालमणी 

ओझा 
का.स.  ९८४८७६९२५६ 

३७ नरबहादरु 
िवĶ 

का.स.  ९८६७०५४४५७ 

३८ मोहन पाठक का.स.   
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