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हा ो भनाइ 
 

नपेालको सिंवधान (२०७२) ले िश ालाई नाग रकको मौिलक अिधकारका पमा थािपत गरेको छ । िश ामा सबै 
बालबािलकाह को पहचँ सिुनि त गरी आधारभतू िश ाको गुण तर उका न र िश ाको मा यमबाट लैङ्िगक एवं सामािजक िवभेद 
अ य गरी समान र समतामलूक समाज िनमाणतफ वतमान िश ा नीित तथा काय म प रलि त छन ् । यित हदँाहदँ ैपिन अिधकाशं 
बालबािलकाह  िवप नताका कारण िव ालय िश ाबाट बि चत भई बा याव थामै भोको पटेका लािग काममा ला नपुन बा या मक 
अव था िव मान छ । खासगरी दिलत, अ पसं यक र िपछिडएका समदुायका अिधकांश बालबािलकाह  जीवनोपयोगी र सबसलुभ 
िश ाको अभावमा दोहोरय्ाई तेहरय्ाई पढ्नपुन र असफल भई बीचैमा क ा छाड्नुपन अव था, िश ण पेशामा आब  यि ह मा 
सकारा मक मनोविृ को अभाव तथा िव ालयको िब ँदो भौितक अव थाका कारण िव ालय यव थापन एवम ्शिै क िवकासको 
काय चुनौतीपणू ब द ैगएको दिेख छ ।  
 

प रवितत शैि क नीित तथा काय म माफत ् सबसलुभ एवम ् गणु तरीय िश ा याभूितका लािग नपेाल सरकारले सामािजक 
सेवाअ तगत िश ा े मा आिथक वष २०६८/६९ का लािग क रब १७% वािषक बजेट िविनयोजन गरेको देिखए पिन सो अनुपात 
घट्द ैगई आिथक वष २०७७/७८ मा ११.६४% र आगामी आिथक वष २०७८/७९ का लािग १०.९२% बजटे छुट्याइएको छ । िश ा 
िवकासका िविवध यास व प सामियक पमा िश ा नीित तथा पाठ्य म प रवतन एवं शिै क योजनाह  काय वयनमा आएका छन ्

। आधारभतू तथा ाथिमक िश ा प रयोजना थम र दो ो चरण हँद ैसबैका लािग िश ा काय म (२००४-२००९), िव ालय े  

सधुार काय म (२००९-२०१५) समाि  प ात् काया वयनमा आएको िव ालय े  िवकास काय मले काया वयनको पाँच  बस त 
पार ग रसकेको छ । मा यिमक िश ालाई गणु तरीय पमा सबैको पहचँिभ  याउन र िव ालयको सं थागत मतामा सुधार गन 
मा यिमक िश ा सहयोग काय म काया वयनमा याइएको िथयो । तहगत पमा िश ालाई िभ नािभ न ै काय मका पमा राखी 
योजना िनमाण र काया वयन हदँ ै आएको िवगतदेिखको पर परालाई िव ालय े  सुधार काय मले आिथक वष २०६६/६७ देिख 

िव थािपत गरेको हो । यस काय मले िवगतको ४ तहमा बग कृत िव ालय िश ाको अवधारणालाई आधारभतू तह (क ा १-८) र 

मा यिमक तह (क ा ९-१२) को िव ालय िश ामा पा तरण गरेको छ । गणु तरीय िश ामा बालबािलकाह को समतामलूक पहँच 
सिुनि त गन िव ालय िश ामा संरचनागत तथा कायमूलक प रवतनसिहत जवाफदिेहता तथा कायद ता बिृ  गन उ े यले याइएको 
िव ालय े  िवकास काय मले अपिे त नितजा िदने आशा ग रएको िथयो । यसरी िविवध प रयोजना तथा काय म अ तगत 
ग रएका पहल र यास व प िश ाका िविवध प मा सकारा मक प रणामका सङ्केतह  ा  भए पिन सबै तह र त काका 
समुदायलाई गणु तरीय, रोजगारमुखी एवम ् जीवनोपयोगी सीपमा आधा रत िश ा यव थामा दखेापन िविभ न खालका चनुौतीह  
सहजै िनराकरण गन सिकने अव था दिेखँदैन । यसका लािग िश ा ित चासो रा न े सबैको ितब ता, सम वय र लगावको खाँचो 
देिख छ । 
 

सु ङ्गा नगरपािलका े िभ का सामुदाियक िव ालयह को शैि क गणु तर खि करहेको स दभमा जन ितिनिधह को ितव ता, 

सरोकारवालाह को राय-स लाह र सझुाव बमोिजम िश कह को सहकाय र सहयोगमा ५ वष नगर िश ा योजना (२०७८-८३) 
म यौदा तयार भई छलफलका ममा रहकेो छ । यसलाई अि तम प िदई सम  िश ा े को िवकासमा टेवा पयुाई िव ालयह को 
भौितक, शैि क र यव थापक य प मा सधुार गन सबै सरोकारवालाह को चासो र अथक यासको खाँचो छ । 
 

आिथक वष २०७७/७८ मा यस नगरपािलका माफत् िविभ न शीषकमा ग रएका लगानीबमोिजमका काय म, काया वयन ि या र 
भौितक एवम ्िव ीय गित िववरण झ काउने उ े यले यो वािषक शैि क ि थित ितवदेन तयार ग रएको छ । िनिद  ढाँचािभ  रही 
नगरपािलकाको िव मान शैि क ि थित, मखु शैि क सचूना एवम ्आिथक वष २०७७/७८ को ल य र गित िववरण यसमा समट्ेने 

यास ग रएको छ । ितवेदन तयार गन िज मेवारी स पणू कायालय प रवारको रहकेो र सबै शाखा तथा उपशाखासंग स ब  
कमचारीह ले यसको तयारीमा मह वपणू योगदान परुय्ाउनुभएको छ ।  
 

यस ितवेदनले िश ासंग स ब  स पणू सरोकारवाला एवम ्पाठकवगह लाई सु ङ्गा नगरपािलकाको सिं  शैि क अव था र यस 
वष स चािलत काय मह को काया वयन ि या एवम् गितस ब धी सचूना दान गन अपे ा ग रएको छ । ितवदेन तयार गन 

ममा भएका कमी-कमजोरीह  औ ँ याई सधुारा मक उपायह  सुझाउनहुन ेजोकोही महानुभाव ित सु ङ्गा नगरपािलका, स री सदैव 
आभार कट गदछ ।                                                                                                 
                                                                                                 सु ङ्गा नगरपािलका 
          िश ा, युवा तथा खेलकुद शाखा 

                                                                          i                                                      मधपु ी, स री 
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कायकारी सारांश 
 

िव ालय े  सधुार काय मको िव ालयमा शैि क गुण तर सु ढीकरण एवम ्कायस पादनमा आधा रत ो साहन अनदुान 
अ तगत शैि क काय म यव थापन तथा सुशासन ब न शीषकमा एक आिथक वष अविधभर स चालन ग रने स पणू 
काय मह को भौितक तथा िव ीय गित िववरणलगायत नगरपािलकाको प  शैि क व तुि थित झ कन े गरी ि थित 

ितवेदन तयार गन काय म ा  भएबमोिजम आिथक वष २०७७/७८ अविधभर सु ङ्गा नगरपािलकामा स चालन ग रएका 
काय मह को गित िववरण र शैि क प र य झ काउन ेउ े यल ेयो वािषक शैि क ि थित ितवेदन (Status Report) 
२०७७/७८ तयार ग रएको छ । 
 

ितवेदन तयारीका लािग िश ा तथा मानव ोत िवकास के बाट िनिद  ढाँचाबमोिजम यस ितवेदनलाई पाँच प र छेदमा 
िवभाजन ग रएको छ । पिहलो प र छेदमा ि थित ितवेदनको प रचय ततु ग रएको छ भने, दो ो प र छेदमा सु ङ्गा 
नगरपािलकाको शैि क अव था दशाइएको छ । यसगैरी ते ो प र छेदमा काय म काया वयनको भौितक तथा िव ीय गित 
स ब धमा िव ेषण ग रएको छ । ितवेदनको चौथो प र छेदमा वषभ र काया वयन भएका काय मबाट ा  उपलि ध तथा 
काय म िव ततृीकरण र पाँच  प र छेदमा असल अ यास, मखु उपलि ध, चनुौतीह को िव ेषण गरी समाधानका 
उपायह  सझुाइएको छ ।  
 

समि मा संघीय सरकारबाट ह ता त रत काय मह का लािग वािषक बजटे . १६,००,८८,०००।०० म ये . 
१४,२९,१४,६६१.९४ खच भई ८९.२७ ितशत िव ीय गित भएको छ । यसगैरी आ त रक ोततफ िविनयोिजत रकम . 
१,०१,५१,९८६।०० म ये . ५८,९१,६९७।५२ खच भई ५८.०३ ितशत गित भएको छ । खेलकुद िवकास काय म 
अ तगत रा पित रिनङ िश ड ितयोिगता, आधारभतू तथा मा यिमक तहमा कायरत िश क तलब भ ा, िव ालय े  
िवकास काय मतफ १३ ओटा ि याकलाप र रा पित शैि क सुधार काय म स चालन गन सशत अनदुान ा  भएको 
िथयो । काय म काया वयन पिु तका, २०७७/७८ मा चौमािसक िनकासा िदनपुन यव था ग रए पिन कोष तथा लेखा 
िनय कको कायालयबाट ैमािसक िनकासा फुकुवा हन े र वैदिेशक ोततफ िनकासा फुकुवा ढीलो गरी ा  हने भएकाले 
काय म काया वयनमा सम या िसजना हने गरेको छ । मूलत: कोिभड-१९ को महामारीका कारण काय म काया वयनमा 

भाव परेको महशुस ग रएको छ । 
  

आिथक वष २०७७/७८ का काय मह  स चालन गदा िविवध सम या एवम ् किठनाइह  सामना गनपुरय्ो । काय म 
काया वयन पिु तका समय मै ा  भएपिन ैमािसक िनकासा ैमािसक अविधको म ये तथा अ यितर मा  फुकुवा हदँा 
काय म भािवत भएको िथयो । केही काय मह  कोरोना महामारीका कारणले िढलो गरी स चालन गनपुरेको िथयो । य िप 
उपल ध ोतसाधन र समयलाई म यनजर गरी काय मलाई ाथिमक करण गरी स चालन गन यास ग रएको िथयो । यी 
सम याह लाई केलाउँद ै सु ङ्गा नगरपािलकालाई ा  आिथक वष २०७७/७८ को अवयवगत बजेट ि थित र लि त 
उ े यह  हािसल गन बजेट तथा काय म ाि संगै तदा कताका साथ समयमै सरोकारवाला िश क, िव ालय यव थापन 
सिमित, अिभभावक िश क संघ, िश ा ेमी, राजनैितक दल, नाग रक समाज, िवषयगत शाखा, िविभ न राि य, अ तराि य 
तथा थानीय गैरसरकारी संघसं थाह सँग सम वय र साझेदारीमा काय मलाई लि त वगस म परुय्ाउनका लािग छलफल, 
िवचारिवमश गरी आव यक सरस लाह िलएर काय म काया वयनमा यथास भव अिधक म सहभािगता जुटाई स चालन 
ग रएकोल े स तोषजनक उपलि धह  हािसल भएका छन ् । यस वष अनभुव ग रएका र िसिकएका पाठह का आधारमा 
अगािड बढ्नसके आगामी िदनमा सम याह  कम हदँ ैगई भावी काय म काया वयनमा भावका रता विृ  हने अपे ा गन 
सिक छ । 
 
 
 
 

iv 
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प र छेद - १  
ि थित ितवेदनको प रचय 

१.१ पृ भूिम 
िश ा िवकासको सवंाहक हो । िश ािवना स य, िवकिसत एवम् आधिुनक र िववेकशील समाज िनमाणको क पना समेत िनरथक 
ह छ । िश ा िवकासको लािग हरेक रा यल ेिश ामा तथिमकताका साथ लगानी गरेको पाइ छ । नपेालमा १० वषअिघ िश ामा 
कुल राि य बजटेको १७ ितशतको हाराहारीमा लगानी ग रएको देिखएपिन केही वषयता सो अंश घट्न गई ११ ितशतमा झरेको 
पाइ छ । आिथक वष २०७४/७५ मा ११.९२ ितशत, २०७७/७८ मा ११.६४ ितशत र २०७८/७९ मा १०.९२ ितशतमा 
झरेको छ । िश ा े मा लगानी ग रएको बजेटको समुिचत एवम् भावकारी पमा प रचालन गरी अपिे त उ े य हािसल गनतफ 
उ मखु हन ुहामी सबै िश ाकम  र सरोकारवालाह को कत य हनआउँछ ।  
सु ङ्गा नगरपािलकाको वािषक बजेट वाहको ि थित हदेा २५ ितशतको हाराहारीमा देिख छ । अिधकांश बजेट आधारभतू तह 
र मा यिमक तहका िश क, ारि भक बालिवकास िश क र िव ालय कमचारीह को पा र िमक सिुवधामा खच हन ेभएकाल े
िवकासका काममा यून खच भइरहकेो छ । िव ालय िश ाको गणु तर सधुार, िनर र ौढह का लािग सा रता र िनर तर िश ा, 
आयआजन, सचूना तथा स चार िविधमा आधा रत िश ण यव था, िव ालयह को भौितक पवूाधार िनमाण, ममत स भार 
लगायतका शीषकह मा ोतको यूनताका कारण अपेि त सुधार आउनसकेको छैन । यसै स दभमा सु ङ्गा नगरपािलकाबाट 
आिथक वष २०७७/७८ मा नेपाल सरकारबाट ह ता त रत बजेट तथा काय म र आ त रक ोतबाट िविनयोिजत बजेट तथा 
काय म अ तगत स पादन ग रएका कायह  समटेी िश ा तथा मानव ोत िवकास के ल ेउपल ध गराएको ढाँचामा यो ि थित 

ितवेदन तयार ग रएको ।      
 

१.२ ि थित ितवेदनको उ े य 

िव ालय े  सधुार काय मको िव ालयमा शैि क गुण तर सु ढीकरण एवम ् कायस पादनमा आधा रत ो साहन 
अनदुान अ तगत शैि क काय म यव थापन तथा सुशासन ब न शीषकमा एक आिथक वष अविधभर स चालन ग रन े
स पणू काय मह को भौितक तथा िव ीय गित िववरणलगायत सु ङ्गा नगरपािलकाको प  शिै क व तिु थित झ कन ेगरी 
ि थित ितवेदन तयार गन काय म भएबमोिजम आिथक वष २०७७/७८ मा स चालन ग रएका काय मह को गित िववरण र 
नगरपािलकाको शैि क प र य झ काउन े उ े यल े यो ि थित ितवेदन २०७७/७८ तयार ग रएको छ । यस ितवेदन तयार 
ग रनकुा मुख उ े यह  िन नानसुार उ लखे गन सिक छ : 

 सु ङ्गा नगरपािलकाको मौजदुा शैि क अव थाको पिहचान तथा िव ेषण गन,ु 
 काय म काया वयको िवि य तथा भौितक गित स ब धी जानकारी गराउनु, 
 काय म काया वयनको ि थित िव ेषण गरी समी ा गन,ु 
 वषभ रमा नगरपािलकामा भए गरेका ि याकलापह को यथाथ गितिविधलाई अिभलखेीकरण गरी तालकु िनकायमा 

ितवेदन स ेषण गन,ु 
 िवगत र वतमानको अव थाको आधारमा भावी काय म काया वयनका लािग सधुारका थप उपायह  अवल बन गन 

सघाउ पयुाउन ु। 
 

१.३ ि थित ितवेदन िनमाण ि या 
आिथक वष २०६५/६६ स म क ा १ दिेख ५ स मको सबैका लािग िश ा र क ा ६ देिख १० स मको मा यिमक िश ा सहयोग 
काय मलाई आिथक वष २०६६/६७ दिेख क ा १ दिेख १२ स मको एक कृत िव ालय िश ा प ितको काया वयनका लािग 
िव ालय े  सधुार काय म हदँ ैिव ालय े  िवकास काय म काया वयनको ५ वष िवितस दा केि कृत शासन यव थाबाट 
संघीयतामा मुलकु पा तरण प ात उ  काय मह का बारेमा स बि धत सरोकारवालाह सगं शैि क काय मस ब धी 
अ तरि या र छलफल गद सझुाव एवम ्सचूना संकलन ग रनुका साथै गतिवगत वषह मा स चािलत शैि क काय मह बाट 

ा  उपलि ध र यस आिथक वष २०७७/७८ मा स चािलत काय मको काया वयन अव थाका बारेमा स ब  प लाई जानकारी 
गराउँद ै रायसझुाव र िति या सकंलन गरी आगामी आिथक वषको योजना िनमाणमा पृ पोषणका पमा योग ग रँद ैआएको 
इितहास छ । 
थानीय तहको शिै क उ नयनमा अ णी भूिमका िनवाह गन थानीय तह तरमा शिै क संरचनाको मह वपणू अङ्गको पमा 

रहकेो नगर िश ा सिमितको िनयिमत बैठकमा िवगत आिथक वषमा ा  शिै क गितको समी ा एवम ्चाल ुआिथक वषमा 
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स चािलत शैि क काय म काया वयनको अव थालाई आधार िब द ु मा द ै नगर िश ा सिमितका पदािधकारी, िव ालय 
िनरी क, ोत यि , िश ा ेमी, बुि जीवी, नाग रक समाज, राजनिैतक दलका ितिनिधह  एवम् िविभ न संघसं था ज ता 
शिै क सरोकारवालाह को संल नतामा छलफल एवम् अ तरि या मक काय म स चालन गरी ा  रायसझुावलाई आिथक वष 
२०७७/७८ को वािषक शिै क ि थित ितवेदन िनमाण गदा मागदशनको पमा िलइएको छ ।  
कुन ै पिन काय म स चालन भइसकेपिछ सो काय मको स चालन ि या, समय, लागत र उपलि धका बारेमा स बि धत 
िनकायमा ितवेदन पेश गन ुकाय म स चालन गन िनकायको दािय व हनआउँछ । यस ै ममा सु ङ्गा नगरपािलकाबाट आिथक 
वष २०७७/७८ मा स चािलत िविभ न काय मह का बारेमा िश ा म ालय र िश ा तथा मानव ोत िवकास के सम  

ितवेदन पसे गनको लािग यो ि थित ितवेदन तयार ग रएको हो । ितवेदन िनमाणका ममा सामािजक िवकास सिमित, नगर 
िश ा सिमित र नगरपािलकाका अ य कमचारीह को सहभािगता रहकेो र दहेायका आधारमा तयार ग रएको छ : 

 िव ालयह मा िविभ न शीषकमा ग रएका अनदुान िनकासाह ,  
 नगर तरमा स चालन ग रएका िविभ न बैठक, तािलम, गो ी, कायशाला तथा छलफलह , 
 नगर तरमा स चालन भएका िविभ न तािलम, अिभमखुीकरण, बोधीकरण लगायतका काय मह , 
 नगरपािलकाका कमचारीह बाट आ-आपनो े मा स चालन ग रएका मता िवकास तथा सु ढीकरण काय मह , 
 योजना िनमाण तथा वािषक समी ा बैठकबाट ा  सझुावह , 
 काय म काया वयन पिु तका, २०७७/७८ र तालकु िनकायबाट ा  प रप  तथा िनदशनह , 
 काय म काया वयनसँग स बि धत सरोकारवालाह सँग छलफल तथा अ ति या, 
 िव ालयह मा भए गरेका िविभ न ि याकलापह , 
 अनुगमनका ममा दिेखएका त यह  र िविभ न शैि क सरोकारवालह बाट ा  सझुाव तथा पृ पोषणह , 
 स ब  पदािधकारीह ल ेअनुगमन तथा िनरी णका ममा सुझाएका बुँदाह  । 

 

१.४ ि थित ितवेदन िनमाणका ममा योगमा याइएका द तावेजह  
सु ङ्गा नगरपािलकामा स चािलत िविभ न शैि क सं थाह बाट भ रएका त याङ्क, िव ालय यव थापन सिमित, िव ालय, 
नगर तरीय .अ. बैठक, टाफ बैठकका िनणय, राजनिैतक दल, सामािजक िवकास सिमित, नगर िश ा सिमित, अनगुमन सिमित , 
िश क दरब दी िमलान तथा यव थापन सिमित, अनदुान यव थापन इकाई, सा रता अिभयान नगर सिमित ज ता िनकायह को 
िलिखत तथा मौिखक परामश, के ीय एवम ् िवभागीय िनकायबाट ा  काय म काया वयन पिु तका, ि या, मापद ड एवम ्
काय म, अि तयारी, न स, नगर िश ा योजनाको म यौदा, िश ा म ालय वा िश ा तथा मानव ोत िवकास के बाट जारी 
िनदिशका र कायिविध, काय म काया वयन एवम ्अनगुमन योजनाका साथै नगरका िविभ न योजनासँग स बि धत द तावेजह , 
थानीय सरकार स चालन ऐन, िश ा ऐन तथा िनयमावली संशोधन सिहत, आविधक योजना एवम ् नपेाल सरकार/ देश 

सरकार/नगरपािलकाको नीित तथा काय म समतेलाई ोतको पमा उपयोग ग रएको छ । खासगरी यो ितवेदन तयारीका लािग 
िन न ोतह लाई िवशषे मह व िदइएको छ : 

 नगरपािलकामा स चािलत शैि क सं थाह बाट ा  फाराम तथा िववरणह , 
 School-based IEMIS Report-I & II, 2076 & 2077,  
 िव ालय यव थापन सिमित, िव ालय, नगर तरीय .अ. बैठक, कमचारी- टाफ बैठक, कायपािलका बैठकका 

िनणयह , 
 नगर िश ा सिमित, सा रता अिभयान नगर सिमित, िश क दरब दी िमलान तथा यव थापन सिमित, अनगुमन सिमित 

ज ता िनकायह को िलिखत तथा मौिखक िनणय तथा सझुावह , 
 काय म काया वयन पिु तका एवम ्काय म, अि तयारी तथा न स, 
 िश ा िवभागबाट कािशत सचूना तथा ितवेदन, 
 शिै क सं थाह बाट सङ्किलत सूचना एवम् त याङ्कह  र िविभ न िव ालयबाट ा  मागप ह , 
 िविभ न तहमा भएका अ तरि याबाट ा  सझुावह ,  
 नपेाल सरकारका के ीय िनकायह  र दशे सरकारबाट ा  बािषक काय म तथा बजटे । 
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प र छेद - २  
शैि क अव था 

सु ङ्गा नगरपािलकािभ  २७ ओटा आधारभतू िव ालय (१२ ओटा ाथिमक, १ धािमक (मदरसा), १४ िन नमा यिमक) र ५ 
ओटा मा यिमक िव ालय (१ मा यिमक र ४ उ चमा यिमक) गरी ३२ ओटा सामुदाियक िव ालयह  छन ् भने १७ ओटा 
सं थागत िव ालय र १ ओटा या पस गरी कुल ५० ओटा शिै क सं थाह  स चालनमा रहकेा छन ् । ४९ ओटा ारि भक 
बालिवकास क ाह  सामुदाियक िव ालयम ैसमािहत छन,् १ ओटा समदुायमा स चािलत छ । सं थागत िव ालयह मा १७ पवू 

ाथिमक क ा (नसरीदेिख यूकेजी) स चालन भइरहकेा छन ्। सामदुाियक िव ालयह मा ाथिमक तहमा १०५, िन नमा यिमक 
तहमा २०, मा यिमक तहमा २०, उ चमा यिमक तहमा ४ गरी कुल १४९ वीकृत दरब दी, ाथिमक तहमा ३६, िन नमा यिमक 
तहमा २१, मा यिमक तहमा ७ गरी कुल ६४ राहत, उ चमा यिमक तहमा ३ िश क अनदुान र ािविधक धारतफ ४ िश क 
तथा २ सहायक िश क गरी कुल २२२ पदमा िश कह  कायरत छन ्। येक िव ालयमा क तीमा १ र बढीमा ३ जना गरी 
कुल ५० जना ारि भक बालिवकास सहजकताह  सवेारत छन ् । यसैगरी ३१ जना िव ालय सहयोगी एवम् ५ जना िव ालय 
सहायक गरी ३६ जना िव ालय कमचारी पदमा कायरत छन ्। 
 

नपेालको सिंवधान र थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ अनसुार आधारभूत र मा यिमक िश ाको यव थापक य अिधकार 
थानीय तहमा अ तिनिहत रहकेोल े यस नगरपािलकाल े आधारभतू िश ा (क ा ८) परी ा स चालन, यव थापन र िनयमन 

कायिविध, २०७४, वयंसवेक िश क यव थापन कायिविध, २०७७ र सु ङ्गा नगरपािलकाको िश ा ऐन, २०७७ बनाई 
काया वयन भइरहकेो छ । सु ङ्गा नगरपािलकाको िश ा िनयमावली िनमाणको ममा रहेको छ । सम  िव ालय िश ाको 
िवकास, िव तार र सबैका लािग समतामूलक गणु तरीय िव ालय िश ाको पहचँ सिुनि त गन नगर िश ा योजना (२०७८-८३) 
को म यौदा तयार भई छलफलको ममा रहकेो छ । िव ालय िश ास ब धी अिधकार यवि थत ढङ्गले काया वयन गन र 
िव ालय िश ामा दखेापरेका सम याह  िनराकरण गरी नितजामलूक सुधारका िनिम  िव मान काननु अपया  छन ् । यसका 
िनि त नगरपािलकाका िवधाियक , कायकारी र शासिनक अङ्गल े िव ालय िश ामा दखेापरेका सम या, चनुौती एवम ्
अवसरह को सही मापन र िव ेषण गरी आव यक िविध तथा कानुन िनमाणको कायमा सि यतापवूक ला नपुन दिेख छ ।  
 

२.१ सा रताको ि थित 
सेभ द िच ेनको सहयोगमा सबल नेपालबाट मोबाइल िविधमा आधा रत CMIS Household Survey बाट ा  
िववरण अनसुार सु ङ्गा नगरपािलका े िभ का वडागत िनर रह को िववरण तािलका १ मा उ लेख ग रएको छ ।  
सु ङ्गा नगरपािलका ारा २०७५ सालमा स चालन ग रएको घरप रवार सव ण अनसुार सु ङ्गा नगरपािलकाको 
सा रताको ि थित िन नानसुार रहकेो छ :- 

.स.ं िववरण मिहला पु ष अ य ज मा 
१. कुल जनसं या २४,३३२ २६,४७१ १३ ५०,८१६ 
२. ५ वषमािथको जनसं या २१,४८२ २३,३१२ १३ ४४,८०७ 
३. ५ वषमािथको सा र जनसं या १३,५४५ १९,४५९ ११ ३३,०१५ 
४. ५ वषमािथको सा रता ितशत ६३.०५ ८३.४७ ८४.६१ ७३.६८ 
५. सा र-िनर र नखलुकेो जनसं या    ६४५ 

                                                                                                 ोत : घरप रवार सव ण, २०७५ 
२.२ िश ण सं थाह को सं या मक िववरण 
शैि क स  २०७७ को त याङ्क अनसुार यस नगरपािलका े िभ  सामदुाियक आधारभूत िव ालय २७, सं थागत 
आधारभतू िव ालय १६, सामदुाियक मा यिमक िव ालय ५, सं थागत मा यिमक िव ालय १ र उ च िश ा िश ण 
सं था ( या पस) १ रहकेो छ । १ ओटा सामुदाियक मा यिमक िव ालयमा क ा ९ दिेख िसिभल ईि जिनय रङ िवषयमा 

ािविधक तथा यावसाियक िश ा धार स चालन भइरहकेो छ । कोिचङ से टर १ रहकेो छ । तहगत िव ालय 
सङ् यालाई तलको तािलकामा  पा रएको छ : 
 

. 
स.ं 

तह सामुदाियक सं थागत ज मा 
वीकृत अनमुित ज मा 
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. 
स.ं 

तह सामुदाियक सं थागत ज मा 
वीकृत अनमुित ज मा 

१. ाथिमक ११ २ १३ १२ २५ 
२. िन नमा यिमक ० १४ १४ ४ १८ 
 आधारभूत ११ १६ २७ १६ ४३ 

३. मा यिमक ९-१० ४ १ ५ १ ६ 
४. उ चमा यिमक २ २ ४ ० ४ 
 मा यिमक ९-१२ ४ १ ५ १ ६ 

 ज मा िव ालय १५ १७ ३२ १७ ४९ 
 

२.३ िव ाथ  िववरण 
शैि क स  २०७७ को IEMIS Report अनसुार सामदुाियक िव ालयह मा नौ हजारभ दा बढी िव ाथ ह  अ ययन 
गरेको देिख छ । क रब ३८ ितशत िवप न दिलत र १८ ितशत िव ाथ ह  िवप न जनजाित समुदायका िव ाथ ह  छन ्
। बाँक  िव ाथ ह  अ य िवप न जाित/समुदायका बालबािलकाह  न ैबढी अ ययन गरेको पाइ छ । ५३ ितशत छा  र 
४७ ितशत छा ाको सहभािगता रहकेो छ । तहगत र जाितगत िव ाथ  िववरण तलको तािलकामा दखेाइएको छ : 

.
स.ं 

तह कुल िव ाथ  दिलत िव ाथ   जनजाित िव ाथ   
छा  छा ा ज मा छा  छा ा ज मा छा  छा ा ज मा 

१. बालिवकास ५४६ ५३८ १,०८४ २३४ २७८ ५१२ १५८ ११४ २७२ 

२. ाथिमक २,१२५ १,८७६ ४,००१ ९५९ ९०६ १,८६५ ५०६ ४२५ ९२९ 
३. िन नमा यिमक १,१३४ १,०४१ २,१७५ ३४७ ३३८ ६८५ ३९१ २९९ ६९० 
क. आधारभूत १-८ ३,२५९ २,९१७ ६,१७६ १,३०६ १,२४४ २,५५० ८९७ ७२४ १,६२१ 

४. मा यिमक ९-१० ७८८ ७६७ १,५५५ २०३ १७१ ३७४ ३०९ २८३ ५९२ 
१. उ चमा यिमक ३४४ १७० ५१४ ५४ ३२ ८६ १५४ ६२ २१६ 
ख. मा यिमक ९-१२ १,१३२ ९३७ २,०६९ २५७ २०३ ४६० ४६३ ३४५ ८०८ 

 ज मा ४,९३७ ४,३९२ ९,३२९ १,७९७ १,७२५ ३,५२२ १,५१८ १,१८३ २,७०१ 

                          ोत : IEMIS Report, 2077 
२.४ भौितक पूवाधारको अव था 
आिथक वष २०७७/७८ को लािग यस नगरपािलका अ तगतका िव ालयह को भौितक पूवाधार िनमाण अनुदान व प 
िव ालय े  िवकास काय मतफ ३६ लाख पैयाकँो १ ओटा ४ कोठे भवन र ७ लाखका दरल े २ ओटा WASH 
सिुवधा भएको शौचालय िनमाण गन बजेट तथा काय म ा  भएको िथयो । ती काय मह को काय स प न भइसकेको 
छ । रा पित शैि क सधुार काय मबाट २ ओटा िव ालयह का लािग २/२ क ाकोठा िनमाणको लािग ा  बजेटबाट 
अि तम चरणका काम (Finishing) बाहकेका काम भइसकेको छ । थानीय आव यकताको आकँलन थानीय तहबाटै 
हनपुनमा मािथ ला िनकायह बाटै िव ालय तोकेर भवनको काय गनुपदा थानीय आव यकता पिूत हननस ने दिेख छ । 
आव यकता एकाितर बजेट िविनयोजन अक ितर हन ेसम या देिखएको छ ।  
तहगत आधारमा ६४ ितशत भ दा बढी ारि भक बालिवकास क ा, ४६ ितशत आधारभतू िव ालयह  र ८० 

ितशत मा यिमक िव ालयह  ाथिमकतायु  यूनतम स मताको अव था (PMEC-Prioritized Minimum 
Enabling Conditions) परूा गरेका छन ्। क ा अनुसार िश क सं या, क ाकोठा, छा ा शौचालय, हरेक िव ाथ का 
लािग िन:शु क पाठ्यपु तक, िश ण िसकाइ साम ी कुना ज ता प ह लाई िव ालयमा चािहने यूनतम मापद डको 
आधार मा ने हो भने यी पवूाधारह  थु ै िव ालयले परूा गरेको दिेख छ । आधुिनक करण, िव यापीकरण, िश ा े मा 
बढ्दै गएको नवीन िविधको योगल े िव ालय स चालनको मापद ड, भौितक पूवाधार, शैि क यव थामा आमलू 
प रवतनको खाँचो औ ँ याएको छ । क यटुर योगशाला, पु तकालय, ई-लाइ रेी, अनलाइन (सचूना तथा स चार) 

िविधमा आधा रत िश ण िसकाइ, माट बोड (IRI) को सुिवधा, कायालय क , टाफ क , याि टनको यव था, 
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सभा हल ज ता सुिवधाका िहसाबले अझै पिन हा ा िव ालयह  रा ा छैनन ्। अथात् यी कुराह को अभाव रहकेो छ । 
ोतको अभावका कारण यी सिुवधाह  त कालै परूा हने देिखदँनै पिन । नेपाल सरकार र दशे सरकारबाट िविनयोजन हने 

बजेट तथा काय म समते यनू देिख छ, भन ेनगरपािलकाको आ न ै ोत कमजोर रहकेोले अ याव यक योजनामै सीिमत 
दिेख छ । िश ातफ िविनयोिजत बजेटको अशं उ साहजनक भएपिन िश क तािलम, सचूना तथा स चार िविधको 
यव था, काय म स चालन ज ता शीषकमै नपगु हने दिेख छ । 

सु ङ्गा नगरपािलका े िभ  स चालनमा रहकेा ३१ ओटा सामुदाियक िव ालयह को भौितक पवूाधार तािलका ४ मा 
ततु ग रएको छ ।  

 

२.५ िव ालय िश ाका शैि क सूचकह  
सु ङ्गा नगरपािलकामा स चािलत सामुदाियक तथा सं थागत िव ालयह को IEMIS Report 2077, नगर व तगुत 

ोफाइलको म यौदा, घरप रवार सवश ण िववरण, िश ास ब धी िविभ न ितवेदनह , प ौ ँ योजनामा िश ा तथा 
िविभ न द तावेजका आधारमा राि य ि थित एवम ् ल य र सु ङ्गा नगरपािलकाको वतमान अव था एवम् ल य 
िन नानसुार ततु ग रएको छ :- 

.स.ं सचूकह  न.पा.को ि थित 
(२०७७/७८) 

राि य ि थित 
(२०७७) 

िश ेयोको 
ल य 

(२०८२) 

प ौ ँयोजनाको 
ल य 

(२०८०/८१) 

न.पा.को ल य 
(२०८२/८३) 

१. ारि भक बालिवकास र िश ा    
१.१ कुल भना दर ८० ८६.४ १०० १०० १०० 
१.२ ४ वषका बालबािलकाको भना 

अनपुात 
६० ६७.२ ९०  ८० 

१.३ क ा १ मा नव वेशीम ये ारि भक 
बालिवकास र िश ाको अनभुव ा  
बालबािलकाको ितशत 

६२ ६८.७ ९० ९० ९० 

२. आधारभतू िश ा    
२.१ क ा १ मा कुल वेशदर ११५ १२१.९ १०६  १०५ 
२.२ क ा १ मा खदु वेशदर ९० ९६.८ ९९  ९५ 
२.३ क ा १-५ मा कुल भनादर १२५ ११९.३ ११२  ११० 
२.४ क ा १-५ मा खदु भनादर ९२ ९७.१ १००  ९८ 
२.५ क ा १-८ मा कुल भनादर ११८ ११०.४ ११५  १०५ 
२.६ क ा १-८ मा खदु भनादर ८५ ९३.८ ९९ ९९ ९५ 
२.७ क ा ८ मा िटकाउ दर ७० ७९.३ ९८.९  ९५ 
२.८ आधारभूत िश ाको तह पूरा गन दर ७० ७२.७ ९८.७  ९५ 
३. मा यिमक िश ा    
३.१ क ा ९-१० मा कुल भनादर ९० ९४.६ १०५.६  १०५ 
३.२ क ा ९-१० मा खदु भनादर ६५ ६८.७ ८१.४  ८० 
३.३ क ा ९-१२ मा कुल भनादर ६८ ७१.४ ९१.६  ९० 
३.४ क ा ९-१२ मा खदु भनादर ४५ ४७.६ ५८.१ ६५ ६० 
३.५ क ा ११-१२ मा कुल भनादर ५० ५१.५ ७७.३  ७० 
३.६ क ा ११-१२ मा खदु भनादर ३० २५.८ ४०.१  ४० 
३.७ क ा १० मा िटकाउ दर ६० ६०.३ ९७.९  ९० 
३.८ क ा १२ मा िटकाउ दर २५ २४.० ३५.४  ३५ 

४. अनौपचा रक िश ा र जीवन पय त िसकाइ    

४.१ ५ वषमािथको सा रता दर ७४ ७८ ९६ ९६ ९६ 



~ 6 ~ वािषक शिै क ि थित ितवदेन, २०७७/७८ सु ङ्गा नगरपािलका स री 
 

.स.ं सचूकह  न.पा.को ि थित 
(२०७७/७८) 

राि य ि थित 
(२०७७) 

िश ेयोको 
ल य 

(२०८२) 

प ौ ँयोजनाको 
ल य 

(२०८०/८१) 

न.पा.को ल य 
(२०८२/८३) 

४.२ १५-२४ वषको सा रता दर ८५ ९२ ९९ ९९ ९७ 
४.३ १५ वषमािथको सा रता दर ६० ५८ ९५ ९५ ९५ 

५. मिहला िश क ितशत    

५.१ आधारभूत तह २६.४ ४३.७ ५०  ३० 
५.२ मा यिमक तह ५ २०.६ २५  १० 

६. ाथिमकता ा  यूनतम स मता (PMEC) परूा गरेका िव ालय ितशत    

६.१ ारि भक बालिवकास के  ६४  ६०  ८० 
६.२ आधारभूत िव ालय ४६ १३.४ ७०  ७० 
६.३ मा यिमक िव ालय ८०  ६०  १०० 

७. िश ा े को बजेट ितशत २० ११.६४ १७  ३० 
 
 

२.६ थानीय तहको सगंठन सरंचनामा िश ा े को अव था तथा जनशि को अव था 
सु ङ्गा नगरपािलका थापनाको पवूाधमा िवगतको अ यास कायम रा द ै १ जना ोत यि बाट यव थापनको काय 
भइरहकेो िथयो । ोत यि को पद र ोतके को प ित खारेज हदैँ गएपिन यस नगरपािलकामा भने त कालीन 

ोत यि लाई नै काजमा िलई िश ास ब धी कामकाज भइरहकेो िथयो । कमचारी समायोजन प ात ् राजप ाङ्िकत 
ततृीय ेणीका १ जना र राजप  अनंिकत थम ेणीका १ जना कमचारी थिपई आठौ ँ र छैठौ ँ तहमा समायोजन र 
पद थापन ग रयो । २०७५ सालको अ यितर २५ हजारभ दा बढी तर ५० हजारभ दा कम जनसङ् या भएको 
नगरपािलकामा िश ा, यवुा तथा खेलकुद शाखा रहन े यव था भयो । जसअनुसार १ जना राजप ाङ्िकत ततृीय ेणीको 
शाखा अिधकृत र १ जना राजप  अनंिकत थम ेणीको सहायक कमचारी रहने यव था अनु प हाल आठौ ँतह र छैठौ ँ
तहका २ जना कमचारी कायरत छन ्। कायबोझका िहसाबले १ जना िश कलाई ोत यि को पमा काजमा खटाइएको 
छ । 
िश ा, यवुा र खेलकुद ज ता ३ िवषय े को योजना, बजेट, काय म काया वयन, अनगुमन, िनरी ण, सपु रवे ण, 

ितवेदन र दैिनक सेवा वाहको काय स पादनको लािग िव मान कमचारी यव था अपया  दिेख छ । िश ा े को 
यव थापनको लािग िवषय िवशेष ता समेत आव यक पन हदँा िव मान कमचारी यव थाले धा न सिजलो छैन । 

िश ा, यवुा तथा खेलकुद शाखामा रहकेो दरब दी ते रज यस कार रहकेो छ :- 
 शाखा अिधकृत (िश ा, राजप ाङ्िकत ततृीय/अिधकृत सात /आठ ) १ : आठौ ँतहको अिधकृत कायरत 
 ािविधक सहायक (िश ा, राजप  अनंिकत थम/सहायक पाँचौ)ँ १ : छैठौ ँतहको अिधकृत कायरत 

 

२५ हजारदेिख ५० हजारस म जनसङ् या रहकेो नगरपािलकाह को लािग संघीय मािमला तथा सामा य शासन 
म ालयबाट िनधा रत संगठन तािलका ५ मा ततु ग रएको छ । 
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प र छेद - ३  
काय म काया वयनको भौितक तथा िव ीय गित 

यस प र छेदमा आिथक वष २०७७/७८ मा सु ङ्गा नगरपािलकाका लािग िश ा े मा संघीय सरकारबाट िव ीय 
ह ता तरण भई सशत अनदुानको पमा ा  भएको सबैका लािग िश ा-आधारभतू तह, मा यिमक तह, िव ालय े  
िवकास काय म, रा पित शैि क सधुार काय म र आ त रक ोततफ िविनयोिजत काय मह को भौितक र व ीय 

गितको ि थित िव ेषण ग रएको छ ।  
 

३.१ िश ा े को बजेट र खचको अव था 
यस नगरपािलकालाई आिथक वष २०७७/७८ को लािग संघीय सरकारबाट ह ता त रत सबैका लािग िश ा - आधारभतू 
तह (३५००००१४), मा यिमक तह (३५००००१५), िव ालय े  िवकास काय म (३५०००८०१). रा पित शैि क 
सधुार काय म, कोिभड-१९ का कारण उ प न प रि थितमा िसकाइ सहजीकरणका लािग शैि क काय म ज ता बजेट 
उपशीषकह मा सशत अनदुान ा  भएको िथयो । यी काय मह को काया वयनका लािग काय म काया वयन 
पिु तका, २०७७/७८, रा पित शैि क सधुार काय म काया वयन ि या, िश ण सहयोग अनुदान काया वयन 
कायिविध, काय म काया वयन मागदशन लगायत िश ा तथा मानव ोत िवकास के को वेबसाइटमा उपल ध िविभ न 
िनदिशका र कायिविधह को अनसुरण ग रएको िथयो । 
सु ङ्गा नगरपािलकाको आिथक कारोवार अनलाइन िविधमा आधा रत छ । संघीय सरकारबाट LMBIS माफत ा  
सबै काय म र बजेट शीषकगत पमा अनलाइन िवि  गरी सू ब  गन काय ग र छ । वािषक काय म तथा बजेट र 
खच गन अि तयारी ा  भएपिछ कोष तथा लेखा िनय कको कायालयबाट िनकासा माग गन र िनकासा फुकुवा ा  
भएपिछ काय म स चालनको लािग स बि धत शाखा, उपशाखा, वडा कायालयह , आिथक शासन शाखा र मखु 

शासक य अिधकृतको संल नतामा िट पणीमाफत िनणय गराई िनयमानुसार अनलाइन िविधबाट पे क  एवम ्भु ानीको 
काय ग र छ । खचको आ त रक िनय ण णाली तथा Treasury Single Account Systen बाट िनयिमत 
आय ययको यव था गरी ितवेदन पठाउने र लेखापरी ण गराउने यव था अनु प आिथक कारोवार स चालन 
भइरहकेो छ ।  
चौमािसक मागका आधारमा ैमािसक र चौमािसक पमा िश क, िव ाथ , िव ालय लगायतका तोिकएका एकाइको 
आधारमा िट पणी वीकृत गरी िव ालयह मा अनदुान वाह गन, लेखा रा न ेर लेखापरी ण गराउने, सामािजक परी ण 
गराउने यव था ग रएको छ । िव ालयह मा जान ेअनदुान िनकासाह लाई िव ालयको कोषमा आ दानी बाधँी सशत 
अनदुानलाई जुन शीषकमा िनकासा भएको हो सोही शीषकमा र िनशत अनुदानलाई िव ालय यव थापन सिमितको 
िनणय बमोिजम िव ालय िवकास तथा सधुारका िविवध शीषकह मा खच गन आधार तयार गरी खच गन िनदशन 
िदइएको छ । नगरपािलकाल े खच ले न र िनकासा िदनका लािग चिलत आिथक ऐन, िनयम, काय म काया वयन 
पिु तका र िश ा तथा मानव ोत िवकास के को िनदशन अनसुरण ग रएको छ । काय स प न ितवेदनका साथ 
चौमािसक गित िववरण तोिकएको समयसीमािभ  तयार गरी स ेषण ग रएको छ ।  
िश ा े मा . १५,९९,८८,०००।०० र खेलकुद िवकास काय मका लािग . १,००,०००।०० गरी ज मा . 
१६,००,८८,०००।०० सशत अनदुान ा  भई काय म स चालन ग रएको िथयो । कोिभड-१९ का कारण उ प न 
प रि थितमा ब दाब दीले गदा शैि क सं थाह  बढी भािवत भई सामा य अव थामा भ दा िनकै कम खलुेको िथयो । 
िव ालय उमेर समहूका बालबािलकाह को िसकाइ ि या इितहासमै सबैभ दा बढी भािवत ब न पगुेको िथयो र 
हालस म पिन िनयिमत पमा िव ालय खु न सकेको छैन । तथािप िविनयोिजत बजेटको क रब ९० ितशत खच भएको 
छ । कोरोना भाइरसको भावका कारण बजेट खच भािवत हनकुा साथै केही बजेट उपशीषकमा एकाइ लागतका 
आधारमा यून बजेट र केही शीषकमा बढी बजेट िविनयोजन भएकाले रकमा तरको सम याका कारण पिन सत ितशत 
खच हनसकेन ।  
बजेट शीषकअनुसार वािषक बजेट तथा खचको अव था तलको तािलकामा ततु ग रएको छ :- 
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३.२ बजेट उपशीषक अनुसार बजेट तथा खचको अव था 
संघीय सरकारबाट िव ीय ह ता तरण भई ा  बजेट तथा काय मतफ बजेट उपशीषक अनसुार ि याकलापगत पमा 
वािषक बजेट र खचको िववरण तलको तािलकामा ततु ग रएको छ : 

.
स.ं 

ि याकलाप 
कोड 

ि याकलाप इकाइ भौितक 
ल य 

वािषक बजेट खच खच 
ितशत 

 खेलकुद िवकास काय म (३४३००१०२)     

१. ६.२.२.११३ रा पित रिनङ िश ड ितयोिगता   १,००,०००.०० ९८,९७६.७० ९८.९७ 

 सबैका लािग िश ा-आधारभूत तह (३५००००१४)     

२. १.१.३.३ आधारभूत तहका वीकृत दरब दीका 
िश क, राहत अनुदान िश कका लािग 
तलव भ ा अनुदान 

  ८,४१,००,०००.० ७,६१,७६,१७८.४२ ९०.५८ 

 मा यिमक तह (३५००००१५)     

३. १.१.३.४ मा यिमक तहका वीकृत दरब दीका 
िश क, राहत अनदुान िश कका लािग 
तलव भ ा अनदुान ( ािविधक धारका 

िश क समेत) 

  २,१३,००,०००.० २,०८,१८,७२४.३२ ९७.७४ 

 िव ालय े  िवकास काय म- िज ला तर (३५०००८०१)    

४. १.१.४.१ ारि भक बाल िवकास 
सहजकताह को पा र िमक तथा 
िव ालय कमचारी यव थापन अनदुान 

  ७३,४८,०००.०० ७३,४८,०००.०० १००.०० 

५. ११.१.२.१ िव ालय भौितक पूवाधार िनमाण 
अनदुान 

  ५०,००,०००.०० ४९,९९,९८०.६९ १००.०० 

६. २.४.६.१ सावजिनक िव ालयका िव ाथ ह का 
लािग िन:शु क पाठ्यपु तक अनदुान 

  ४५,०१,०००.०० ४४,६०,९८७.६६ ९९.११ 

७. २.७.११.१ तोिकएका िव ाथ को िदवा खाजाका 
लािग िव ालयलाई अनुदान 

  १,२८,५३,०००.० ६१,८४,२००.०० ४८.११ 

८. २.७.१३.१० िव ालय स चालन तथा यव थापन 
अनदुान 

  १६,७२,०००.०० १४,९०,०००.०० ८९.११ 

९. २.७.१३.११ शैि क पहँच सिुनि तता, अनौपचा रक 
तथा वैकि पक िश ा काय म 
(पर परागत िव ालय, वैकि पक 
िव ालय, सा रता र िनर तर िश ाका 
काय म समेत) 

  ११,००,०००.०० ६,७१,८७२.२१ ६१.०८ 

१०. २.७.१३.१३ िव ालयमा शैि क गुण तर सु ढीकरण 
एवम् कायस पादनमा आधा रत 

ो साहन अनदुान 

  २२,००,०००.०० २१,६४,६००.०० ९८.३९ 

११.  नगर तरीय क ा ८ को परी ा      

.सं. आयोजना / काय म वािषक बजेट खच खच ितशत 

1 खेलकुद िवकास काय म (३४३००१०२) 100,000 98,976.70 98.98 

2 सबैका लािग िश ा- आधारभतू तह (३५००००१४) 84,100,000 76,176,178.42 90.58 

3 मा यिमक तह (३५००००१५) 21,300,000 20,818,724.31 97.74 

4 िव ालय े  िवकास काय म- िज ला तर (३५०००८०१) 4,90,38,000 4,58,20,782.51 93.43 

5 रा पित शिै क सधुार काय म 55,50,000 55,50,000 100.00 
 सबै शीषकको ज मा 16,00,88,000 14,29,14,661.94 89.27 
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.
स.ं 

ि याकलाप 
कोड 

ि याकलाप इकाइ भौितक 
ल य 

वािषक बजेट खच खच 
ितशत 

स चालन 
१२. २.७.०.१३.८ ित िव ाथ  लागतका आधारमा 

िश ण िसकाइ साम ी यव थापन 
अनदुान 

  ३३,७९,०००.०० ३३,७६,८५०.०० ९९.९४ 

१३. २.७.१.१ सावजिनक िव ालयमा अ ययनरत 
िव ाथ ह का लािग छा विृ  
(आवासीय तथा गैरआवासीय) 

  १९,८९,०००.०० १७,६९,२००.०० ८८.९५ 

१४. २.७.१३.३३ अं जेी, गिणत र िव ान िवषयमा िश ण 
सहयोग अनदुान 

  १९,४४,०००.०० १९,४४,०००.०० १००.०० 

१५. २.७.२५.६२ कोिभड-१९ का कारण उ प न 
प रि थितमा िसकाइ सहजीकरणका 
लािग शैि क काय म 

  ४७,८९,०००.०० ४७,८८,३८९.१५ ९९.९९ 

१६. २.७.१३.२१ सामुदाियक िव ालयका छा ाह लाई 
िन:शु क यािनटरी याड यव थापन 
अनदुान 

  २०,८१,०००.०० ४,९६,७०२.८० २३.८७ 

 रा पित शैि क सधुार काय म    

१७.  
 
 

२.७.१३.३
७ 

क ाकोठा िनमाण (मािव िशशुवारी र 
िटकुिलया) 

  ३६,००,०००.०० ३६,००,०००.०० १००.०० 

१८. क यटुर ( ित क यटुर याब थापना) 
मा.िव. कुशहा 

  ६,५०,०००.०० ६,५०,०००.०० १००.०० 

१९. िश ामा नवीन िविध व न (मा.िव. 
दौलतपरु र िटकुिलया) 

  १३,००,०००.०० १३,००,०००.०० १००.०० 

  कुल ज मा   १५,९९,०६,००० १४,२९,१४,६६१.९
४ 

८९.३७ 

 

यसैगरी सु ङ्गा नगरपािलकाको पाँचौ ँ नगर सभाबाट आ त रक ोततफ िविनयोिजत बजेट तथा काय मतफ वािषक 
बजेट र खचको अव था िन नानसुार रहकेो छ : 

.सं. काय म / ि याकलापको नाम वािषक बजेट खच रकम 
खच 
ितशत 

1 
कायालय तथा अिभलखे यव थापनको लािग साम ी 
ख रद 

50,000 49,720.00 99.44 

2 
िव ालयह को सचूना णाली तथा लेखा णाली 
सु ढीकरणको लािग स टवेयर ख रद 

1,000,000 0.00 0.00 

3 वयंसवेक िश क यव थापन 2,100,000 389,265.00 18.54 

4 
ारि भक बालिवकास सहजकता र िव ालय 

कमचारीह को लािग ो साहन भ ा 
1,032,000 1,020,000.00 98.84 

5 िव ाथ  भना अिभयान 117,986 109,000.00 92.38 
6 नगर तरीय शिै क ोफाइल िनमाण, छपाइ र िवतरण 100,000 88,212.50 88.21 

7 
मा यिमक िव ालयह लाई Multimedia/Projector 
ख रद र िवतरण 

250,000 0.00 0.00 

8 
(आधारभूत िश ा) क ा ८ को परी ा स चालन, 
यव थापन र अनगुमन 

800,000 165,636.00 20.70 
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.सं. काय म / ि याकलापको नाम वािषक बजेट खच रकम 
खच 
ितशत 

9 
क युटर िवषय िश ण गन िश कह को लािग क युटर 
तािलम  (५ िदने)   

250,000 250,000.00 100.00 

10 
नगर िश ा ऐन, िनयमावली, कायिविध र नगर िश ा योजना 
िनमाण काय म 

300,000 223,239.50 74.41 

11 नगर तरीय िव ालय खेलकुद ितयोिगता स चालन 240,000 240,000.00 100.00 

12 
राि य तथा अ तराि य िश ा िदवस तथा बाल िदवस 
लगायत उ सव मनाउने काय म 

250,000 165,075.00 66.03 

13 
िव ालय त याङ्क संकलन, शोधन र ितवेदन (Scool-
based IEMIS Software यव थापन समेत) 

200,000 200,000.00 100.00 

14 
िव ालय तथा काय म अनुगमन, सपु रवे ण र अ ति या 
काय म 

150,000 150,000.00 100.00 

15 
िश ा, युवा तथा खेलकुद स ब धी (िविभ न सिमितको 
बैठक) तथा नगर तरीय .अ. बैठक स चालन 

200,000 200,000.00 100.00 

16 थानीय पाठ्य म तथा पाठ्यसाम ी िनमाण र िवतरण 217,000 0.00 0.00 

17 
बाल शाि त अिभयान काय म (िश क, िव ाथ , 
अिभभावक/सरोकारवाला र नगरपािलकाबीच 
अ ति यासिहतको वृ िच  सारण) 

100,000 99,440.00 99.44 

18 शिै क याले डर छपाइ र िवतरण 100,000 100,000.00 100.00 
19 िश क डायरी तयारी, छपाइ र िवतरण 100,000 100,000.00 100.00 

20 
िश ा, युवा तथा खेलकुद शाखाको लािग Wi-Fi 
(Internet) जडान 

40,000 40,000.00 100.00 

21 अिभभावक सचेतना काय म 200,000 100,600.00 50.30 

22 
नगर तरीय फूटबल, भिलबल, ि केट र याडिम टन 

ितयोिगताको लािग िविभ न िवषयमा नगरको तफबाट हन े
ायोजन 

600,000 599,170.00 99.86 

23 
आधारभूत (िन नमा यिमक) िव ालयह मा सचूना तथा 
स चार िविध-ICT (Per School 1 Computer, 1 
Printer) को लािग औजार ख रद र िवतरण 

500,000 498,591.52 99.72 

24 
आधारभूत ( ाथिमक) िव ालयह मा सचूना तथा स चार 

िविध-ICT (Per School Computer-1,  Printer-1) 
को लािग औजार ख रद र िवतरण 

500,000 500,000.00 100.00 

25 
जन भात मा.िव. दौलतपुरको लािग िव ान योगशाला 
साम ी ख रद 

500,000 498,748.00 99.75 

26 अिभलेख यव थापनको लािग फिनचर ख रद 50,000 0.00 0.00 

27 
िश कह का लािग िनर तर िव ाथ  मू याङ्कन स ब धी 
३ िदन ेतािलम 

105,000 105,000.00 100.00 

28 युवा तथा खलेकुद िवकास योजना िनमाण 100,000 0.00 0.00 
  ज मा 10,151,986 5,891,697.52 58.03 

 



~ 11 ~ वािषक शैि क ि थित ितवदेन, २०७७/७८ सु ङ्गा नगरपािलका स री 
 

सशत अनदुानतफ धेरैजसो अनदुान िव ालयको खातामा वाह हन े भएकोल े ल यनिजक खच भएको दिेख छ भने 
आ त रक ोततफ िविनयोिजत बजेट तथा काय म िवशेषगरी ि याकलापकेि त भएकाले ल यको क रब ६० ितशत 
मा  खच भएको छ । कोरोना भाइरसको िविभ न प रवितत लहरका कारण िश ा तथा खलेकुद े का काय मह  

भािवत भएकाले ल यअनु प खच हनसकेन । 
 

३.३ काय म काया वयनका मु य सम या तथा चुनौती 
LMBIS मा आधा रत लेखा णाली र सू मा आधा रत भु ानी एवम् िनकासा णाली अवल बन गदा अिनयिमतता, 
चहुावट िनय ण हनकुा साथै एक कृत लखेा प ित िवकास भएको छ । काय म काया वयन पिु तकामा िनधा रत 
समयसीमािभ  अि तयारी, िनकासा फुकुवा र बजेट तथा काय म ा  नभई ढीलो गरी ा  हने गरेकाले समयमै काय म 
काया वयन गन किठनाइ हने गरेको छ । अनलाइन िविधमा दखेापन ािविधक किठनाइका कारण पिन काय म 
काया वयनमा सम या देखाप ररहकेो दिेख छ । काय म काया वयन पिु तकाले चौमािसक िनकासा िदने मागदशन 
ग रएको भएपिन कोष तथा लेखा िनय कको कायालयबाट ैमािसक िनकासा फुकुवा हने प ितले समेत चौमािसक 
िनकासामा सम या देिखने गरेको छ । संघीय सरकार, दशे सरकार र थानीय तहको बजेट िविनयोजन समयमै हन ेगरे पिन 
लेखा प ितको आ त रक यव थामा समय ला ने गरेको कारण बजेट काया वयन र खचमा सम या आइपन गरेको छ । 
एकाइ लागतका आधारमा यनू बजेटका कारण पिन काया वयन र खचमा सम या देिखने गदछ । 
सबैका लािग गुण तरीय िश ामा पहचँ सिुनि त गन नसिकन,ु लि त समूहका बालबािलकाको सहभािगता कमजोर हनु, 
िव ालय भना भएका िव ाथ को िनर तरता कायम गद अपेि त पमा िसकाइ उपलि ध हािसल हन नस न,ु तहगत र 
िवषयगत पमा सबै िव ालयमा िश क यव थापन गन नसिकन,ु ािविधक िश ालाई िव ालय िश ाको मूल धारको 

पमा िवकास गन नसिकनु, िश ास ब धी अिधकार काया वयनको लािग पया  ोतको यव था हन नस न,ु तोिकएको 
शैि क स मा तह पार गनको सङ् या कम हन,ु पठन सं कृितको िवकास तथा जीवनपय त िसकाइका लािग सावजिनक 
पु तकालय णालीको िवकास नहन,ु िश ा े का सबै तहमा सुशासनको याभिूत हन नस न,ु िनजी लगानीका शैि क 
सं थाह को उिचत यव थापन र ितभाह को पलायन िनय ण गन नसिकन ुज ता िवषयह  िव ालय िश ाका मुख 
सम याका पमा रहेका छन् । िव ालय िश ाका उपलि ध र अ तरका आधारमा देिखएका सम याह  िन नानसुार 
पिहचान ग रएको छ : 

 सचूना तथा स चारको भावकारी यव थाको अभावल े गदा मािथ लो िनकायबाट ा  हने काय म तथा बजटे एवम ्
अि तयारीको िनकासा फुकुवा समयमा हन नस दा काय म स चालनमा बाधा परेको ।  

 कितपय काय मह को स चालन िनदिशका तथा साम ी समयमा ा  नभएकाल ेकाय म स चालन गन बाधा परेको । 
 िव ालयसँग य  स बि धत िविभ न िनकायह  िव ालय यव थापन सिमित, िश क अिभभावक सघं, थानीय 

िनकाय र सवसाधारण सरोकारवालाह को सहभािगता र अपन वको भावनाको आशातीत पमा िवकास हन नस दा 
स चािलत काय म भने जित उ े यमूलक र दीगो हन नसकेको । 

 कितपय काय मह  आिथक वषको अि तम समयमा ा  हन आएको हदँा पवू योजना र तयारी साथ भावकारी पमा 
काय म स प न गन सम या परेको । 

 िव ालय स चालन र यव थापनमा राजनैितक र गटुगत भाव पन ु।  
 िव ालय उमेरका सबै बालबािलकाह को िव ालय िश ामा पहचँ पु न नस न ु। 
 बालबािलकाह को बीचमैा िव ालय छाड्न ेर पुनःक ा दोहोयाउने दर उ च हन ु। 
 अझै पिन प रवार, समाज र िव ालयमा िश ास ब धी सामािजक एवम ्लैङ्िगक िवभेद कायमै रहन ु। 
 िबशेष िकिसमको आव यकता भएका बालबािलकाह को चाहना र आव यकतालाई पिहचान गरी स बोधन गन नसिकन ु। 
 सामािजक, आिथक र जातीय िविवधताका कारण सबैका लािग समान र समतामूलक शिै क सवेा र सिुवधा वाह तथा 

िवतरण हन नस न ु। 
 गणु तरीयताको अव था अझै पिन युन रहकेो छ । िव तारै िमक पमा िश ाको गणु तरमा सधुार भए तापिन शिै क 

सधुारका लािग गणु तर श दलाई प पमा प रभािषत गन नसिकन ु। 
 िव ालय तरीय पाठ्य मलाई बालमै ी, बालमनोिव ानमा आधा रत बनाई सबै तहका बालबािलकाह का लािग समय 

सा दिभक, तरयु  र आव यकता पूरा गन खालको बनाउन नसिकन ु। 
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 अझै पिन ठूलो जनसङ् या िनर र रहनुल ेितनीह लाई सा र बनाई सा दिभक र जीवनोपयोगी सीप दान गन नसिकनु । 
 सधुारका लािग िव मान संरचना र प ितको मतामा बिृ  गन सं थागत, सङ्गठना मक र वैयि क स मता विृ  गन 

नसिकन ु। 
 िव ालय स चालन र यव थापनमा समुदायको सहभािगता र अपन व विृ  हन नस न ु। 

 

िव ालय िश ाका लािग ा  सशत अनदुानका बजटे तथा काय म काया वयनमा दिेखएका सम या तथा चुनौतीह लाई 
िन नानसुार िव ेषण ग रएको छ :- 
 

.स.ं आयोजना/ 
काय म 

ि याकलापह  सम या तथा चुनौतीह  

१. खेलकुद िवकास 
काय म 
(३४३००१०२) 

रा पित रिनङ िश ड ितयोिगता 
( थानीय तह तरीय) 

 खेलका इभे ट र लि त िव ाथ  सहभािगताका 
आधारमा बजेट अ य तै यनू भएकोले काय म 
स चालनको लािग सम या आइपन गरेको 

२. सबैका लािग िश ा- 
आधारभूत तह 
(३५००००१४) 

आधारभूत तहका वीकृत दरब दीका 
िश क, राहत अनदुान िश कका लािग 
तलव भ ा अनदुान 

 हालस म पिन िश ा िवकास तथा सम वय इकाईबाट 
मािणत िश क, िव ालय कमचारी, बालिवकास 

सहजकताह को अिभलेख ा  हननसकेकोले िववरण 
यिकन गन सम या 

 िवगतमा चौमािसक तलब भ ा िनकासाको पर परा 
हाल आएर मैािसक हने गरे पिन अझै पिन मािसक 
तलब भ ा िनकासाको णाली िवकास गन नसिकएको  

३. मा यिमक तह 
(३५००००१५) 

मा यिमक तहका वीकृत दरब दीका 
िश क, राहत अनदुान िश कका लािग 
तलव भ ा अनदुान ( ािविधक धारका 

िश क समेत) 

 हालस म पिन िश ा िवकास तथा सम वय इकाईबाट 
मािणत िश क, िव ालय कमचारी, बालिवकास 

सहजकताह को अिभलेख ा  हननसकेकोले िववरण 
यिकन गन सम या 

 िवगतमा चौमािसक तलब भ ा िनकासाको पर परा 
हाल आएर मैािसक हने गरे पिन अझै पिन मािसक 
तलब भ ा िनकासाको णाली िवकास गन नसिकएको 

४. िव ालय े  
िवकास काय म- 
िज ला तर 
(३५०००८०१) 

१. ारि भक बाल िवकास 
सहजकताह को पा र िमक तथा 
िव ालय कमचारी यव थापन अनदुान 

 ारि भक बालिवकास सहजकताह को पा र िमक 
यनू भएकाले पणूकालीन समय काया वयनमा सम या 

 सं थागत मता िवकास हन नसकेको 
 ारि भक बालिवकास सहजकताह का लािग मता 

िवकासको अवसर कम रहेको 
 बालमै ी िव ालयको अवधारणा अनु प शैि क र 

खेल साम ीह को यथोिचत ब ध हन नसकेको 
२. िव ालय भौितक पूवाधार िनमाण 
अनदुान 

 भौितक पूवाधार िवकासका लािग पया  अनुदान र 
कोटा ा  हन नसकेको 

 ािविधक कमचारीह को अभाव 
 थानीय दररेट अनुसार बजेट अ य तै यनू रहेको 
 परुान ै एकाइ लागतमा बजेट तथा काय म ा  हने 

गरेको 
 जनसहभािगता जुटाउन किठन हने गरेको 

३. सावजिनक िव ालयका 
िव ाथ ह का लािग िन:शु क 
पाठ्यपु तक अनदुान 

 अिघ लो शैि क स को िव ाथ  सं याका आधारमा 
िन:शु क पाठ्यपु तक अनदुान िनकासा निम दो हने 
गरेको 

 एकै आिथक वष मा दईुपटक िनकासा िदनुपन अव था 
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.स.ं आयोजना/ 
काय म 

ि याकलापह  सम या तथा चुनौतीह  

रहेको 
 यथाथ िव ाथ  त याङ्क यिकन गन असिजलो रहकेो 
 पाठ्य म र पाठ्यपु तक प रमाजन हदँा 

पाठ्यपु तकको मू य सचूी िमलाउन किठन भएको 
४. तोिकएका िव ाथ को िदवा खाजाका 
लािग िव ालयलाई अनदुान 

 िदवा खाजाका लािग एकाइ लागत कम रहकेो 
 पणू पमा मापद ड अनसुारको खाजा यव थापन गन 

नसिकएको 
 खाजा तयारीका लािग साम ी र जनशि  अभाव 

भएको 
 क ा िश णमा लगाउनपुन समय िदवा खाजा 

यव थापनमा ला ने गरेको 
५. िव ालय स चालन तथा यव थापन 
अनदुान 

 वािषक पमािव ालय स चालनको लािग अनुदानको 
एकाइ लागत कम रहकेो 

 िव ालय स चालन र यव थापनको कायलाई 
िविधमा आधा रत गराउन अनुदान नपगु रहेको 

६. शैि क पहँच सुिनि तता, 
अनौपचा रक तथा वैकि पक िश ा 
काय म (पर परागत िव ालय, 
वैकि पक िव ालय, सा रता र िनर तर 
िश ाका काय म समेत) 

 िनर रको सङ् या बढी भएको तर बजेट कम 
िविनयोजन 

 घरधरूी सव णको अभावका कारण िनर रह को 
यिकन गन कठीन 

 सामुदाियक िसकाइ के ह  िन कृय रहकेो र नयाँ के  
थापनाको लािग अ प  काननुी यव था 

७. िव ालयमा शैि क गणु तर 
सु ढीकरण एवम ्कायस पादनमा 
आधा रत ो साहन अनदुान 

 लि त िव ालय सं याको आधारमा यनू कोटा 
 भौितक प रमाण कम भएकाले ल य परूा गन धेरै समय 

ला न े
८. ित िव ाथ  लागतका आधारमा 
िश ण िसकाइ साम ी यव थापन एवम ् 
नगर तरीय क ा ८ को परी ा स चालन 
अनदुान 

 परुानै दर कायम भएकोले ित िव ाथ  एकाइ लागत 
यनू रहेको 

 क ा ८ को परी ा स चालनको लािग बजेट यनू 
रहेकोल ेआ त रक ोतमा भार थिपएको 

 िव ालयह मा िश ण िसकाइ साम ी यव था 
िनयिमत पमा हननसकेको 

९. सावजिनक िव ालयमा अ ययनरत 
िव ाथ ह का लािग छा विृ  
(आवासीय तथा गैरआवासीय) 

 िवगत १५ वषदेिख समान दर कायम रिहरहेकोले 
छा विृ  रकम दर यनू रहकेो 

 छा विृ लाई िव ाथ  हािजरी ितशतसगँ जोड्न 
नसिकएको 

 छा विृ  रकम दु पयोग हने गरेको 
१०. अं जेी, गिणत र िव ान िवषयमा 
िश ण सहयोग अनुदान 

 िश क दरब दी यनू रहेका िव ालयह का लािग यो 
रकम यनू भएको 

 अ यापन अनुमित प  ा  उ मेदवारको अभाव रहेको 
 रकम यनू भएकाले द  िश क यव था गन 

नसिकएको 
११. कोिभड-१९ का कारण उ प न 
प रि थितमा िसकाइ सहजीकरणका लािग 
शैि क काय म 

 नयाँ काय म भएकाले काया वयनमा ि िवधा रहेको 
 सचूना िविधमा आधा रत साम ीह को अभाव 

रहेको 
 अिभभावक सचतेनाको कमी 
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.स.ं आयोजना/ 
काय म 

ि याकलापह  सम या तथा चुनौतीह  

 कोिभड-१९ को लहरका बखत िव ालय स चालन 
गरी िव ाथ  िसकाइ सहजीकरणमा सम या दिेखएको 

१२. सामुदाियक िव ालयका 
छा ाह लाई िन:शु क यािनटरी याड 
यव थापन अनुदान 

 िव ालयमा िन:शु क यािनटरी याड िवतरण, 
अिभलेखीकरणमा िज मेवारी िनवाहमा किठनाइ 

 मिहनावारी भएका छा ाह को सङ् या यिकन गन 
गाह  

५.  १. क ाकोठा िनमाण (मािव िशशुवारी र 
िटकुिलया) 

 भौितक पवूाधारतफ एकाइ लागत कम भएकाले काय 
स प न गन किठन 

 िव ालयको आ नै ोत नभएकाले लागत 
जनसहभािगताको रकम यहोन किठन 

 ािविधक कमचारी कम भएकाले कायबोझ बढी हने 
गरेको 

 नयाँ काय म भएकाले काया वयनमा ि िवधा 
देिखएको  

२. क यटुर ( ित क यटुर याब 
थापना) मा.िव. कुशहा 

३. िश ामा नवीन िविध व न (मा.िव. 
दौलतपरु र िटकुिलया) 

 

३.४ काय म काया वयनका सुधारका उपाय 

संघीय सरकारबाट ह ता त रत काय म र नगरपािलकाबाट आ त रक ोततफ िविनयोिजत काय म काया वयनका 
ममा िविभ न खालका सम या र चनुौती देखापनकुा साथै कोिभड-१९ को महामारीका कारण पया  समयको जोहो 

हनसकेन । शैि क याले डर अनसुार िव ालय स चालन हन नपाउँदा िव ालय लि त काय मह  बढी भािवत 
हनपगेु । िव ालयमा अ ययनरत िव ाथ को सहभािगतामा स चालन हनुपन कितपय काय मह  वा य सरु ा 
जोिखमका कारण भािवत भए । तथािप स भािवत वा य सरु ा जोिखमलाई म यनजर गरी आगामी िदनमा काययोजना 
बनाई काय म स चालन गन आव यक देिख छ । काय म काया वयनमा दिेखएका सम याह को िनराकरण गरी 
काया वयनको भावका रता सिुनि त गन िन नानुसारका उपायह  अपनाउन आव यक छ : 
 ारि भक बालिवकास क ामा सबै बालबािलकाको पहचँ िव तार ग रनपुन, 
 सँ थागत मता िवकासका काय मह  स चालन ग रनुपन, 
 बालिवकास िश कह को पा र िमक बिृ  गरी ाथिमक िश क सरह बनाउनपुन, 
 ारि भक बालिवकास क ा यव थापन बालमै ी बनाउन यथोिचत शैि क साम ीह  उपल ध गराइनुपन, 
 बालिवकास िश कह लाई िनर तर मता िवकासका ि याकलापह मा स रक गराउनुपन, 
 बालिवकास िश कह लाई सामियक पमा अ ति या, छलफलमा सहभागी गराउनुपन, 
 भौगोिलक े  अनसुार काय मको लागतमा िविवधता कायम ग रनपुन, 
 िव ालयह को आव यकताका आधारमा पया  मा ामा भौितक पवूाधार िनमाण कोटा छुट्याइनपुन, 
 भौितक सुिवधा िव तार काय मलाई समयमा न ैसचुा  गन ािविधकह को थायी पदपूित ग रनपुन, 
 भौितक पूवाधार िनमाण काय मको लागत विृ  ग रनपुन, 
 िव ालय भौितक पवूाधार िनमाण काय म िवतरण णालीमा राजनैितक ह त ेपलाई िन सािहत ग रनपुन, 
 िनर रह लाई सा रता क ामा आकषण बढाउनका लािग िवशेष काय मह  स चालन ग रनपुन, 
 िनर रता यूनीकरणका लािग समदुाियक र गैरसरकारी संघसं थाह को सि यता बढाइनपुन, 
 सामदुाियक िसकाइ के  थापना स चालन र यव थापनमा जोढ िदइनपुन, 
 थािपत सामुदाियक िसकाइ के का पदािधकारीह को मता िवकासका काय मह  संचालन गरी अनौपचा रक 

िश ाका काय मह  स चालनमा सामुदाियक िसकाइ के लाई पणू िज मेवार बनाउनपुन, 
 िव ाथ को शैि क उपल धीसँग िश कको विृ  िवकास र सिुवधालाई आव  गरी िश कलाई थप िज मेवार 

बनाइनपुन, 
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 मतावान र यो य धाना यापकको यव था गरी छु ै पद िसजना ग रनपुन, 
 अिभभावक िश ा काय म संचालन गरी चतेना तर बिृ  ग रनपुन, 
 िनरी ण र अनगुमन णालीलाई सश  र भावकारी बनाइनुपन, 
 िश कको सवेा, सिुवधामा एक पता र पया ता हनपुन, 
 िव ालय सधुार योजनाले गुण तर बृि को योजनालाई जोड िदनुपन, 
 िश कको पशेागत िवकास काय मलाई िश कको विृ  िवकासमा आव  गरेर यस ित िश कह को आकषण 

बिृ  ग रनपुन, 
 िश कको पशेागत िवकास काय ममा संल न यि ह को िनर तर मता िवकासको काय म संचालन ग रनपुन, 
 सै ाि तक अवधारणा अनसुार मागमा आधा रत तािलम संचालन ग रनपुन र िनर तर अनगुमन, पृ पोषण िदइनपुन, 
 िश ण पेशामा मतावान जनशि लाई आकषण ग रनपुन, 
 शैि क े लाई राजनीितबाट मु  रािखनुपन, 
 मता अिभबिृ का काय मह  सबैलाई समेट्न ेगरी स चालन ग रनपुन, 
 अनुगमन तथा सुपरीवे णमा खिटन े कमचारीह को लािग पया  ोत साधनको यव था ग रनुपन र दरब दी 

अनुसारको कमचारीको यव था हनपुन, 
 सामिूहक अनगुमन णालीलाई यवहा रक पमा अवल बन ग रनपुन, 
 वमू याङ्कन एवम ्सचूकमा आधा रत अनगुमन णालीको िवकास ग रनपुन, 
 पया  ोत, साधनको यव थापन ग रनपुन, 
 सहयोगलाई वग अनसुार िविवधीकरण गरी िवतरण गन ुउपयु  हने, 
 िव ालय कमचारी िनयिु  स ब धी प  मापद ड बनाईनपुन, 
 िव ालय कमचारीको पा र िमकमा बिृ  ग रनपुन, 
 िव ालयमा उपल ध गराउने अनदुानमा बिृ  ग रनुपन र उपल ध अनुदानको सही सदपुयोग हने यव थाको 

सिुनि तता ग रनपुन, 
 अनुगमन तथा िनरी ण णालीमा भएको अ प ता अ य गरी सुपरीवे ण णालीलाई सबल र सु ढ बनाउनुपन, 
 काय म सहज काया वयनको लािग नीितगत तथा काया वयन तहमा अवधारणा मक प ता हनपुन, 
 काय मको बारेमा सबै तहमा यथे  अिभमुखीकरण काय म संचालन ग रनपुन, 
 लागत साझेदारीलाई बढाउने तफ यान िदइनपुन, 
 सबै तह, वग र े लाई समेट्न स ने गरी काय म िव तार ग रनुपन । 
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प र छेद - ४  
उपलि ध तथा काय म िव तृतीकरण 

४.१ सशत अनुदानबाट स पािदत काय मह  
अ तरसरकारी िव ीय ह ता तरणमाफत नेपाल सरकारबाट थानीय तहलाई समानीकरण अनदुान, सशत अनदुान, िवशेष 
अनदुान, समपरूक अनदुान ा  हने गरेको छ । आिथक वष २०७७/७८ को लािग िश ातफ संघीय सरकारबाट सशत 
अनदुान मा  ा  भएको िथयो । खेलकुद िवकास काय मतफ रा पित रिनङ िश ड ितयोिगता स चालन गन सशत 
बजेट तथा काय म ा  भएको िथयो । सबैका लािग िश ा-आधारभूत तहमा कायरत िश क तलब भ ा अनदुान र 
मा यिमक तहका िश क तलब भ ा अनदुान गरी तलब भ ा शीषकमा २ ओटा काय म ा  हनकुा साथै िव ालय े  
िवकास काय मतफ १३ ओटा ि याकलापह मा िव ालयह लाई अनुदान िनकासाको लािग सशत बजेट ा  भएको 
िथयो । ढीलै भएपिन रा पित शैि क सुधार काय मतफ २ ओटा मा यिमक िव ालयलाई २ कोठे भवन िनमाण अनदुान, 
१ ओटा मा यिमक िव ालयलाई िश ामा नवीन िविध ब न र २ ओटा मा यिमक िव ालयलाई क यटुर याब 
अनदुान ा  भएको िथयो । काय म काया वयन पिु तका, २०७७/७८ मा उि लिखत मागदशनका आधारमा ा  बजेट 
तथा काय मह  स चालन भएका छन ्। थम र दो ो ैमािसक अविधमा िश क तलब भ ा र ारि भक बालिवकास 
सहजकता तथा िव ालय कमचारीह को पा र िमक शीषकह मा मा  खच भएको छ । काय मगत अि तयारी र कोष 
तथा लेखा िनय कको कायालयबाट िनकासा फुकुवा ढीलो गरी ा  हने गरेकोले समयमै काय म स चालन गन 
नसिकएको हो । 
 

पाँचौ ँ नगर सभाबाट आ त रक ोततफ िश ा र खेलकुद काय म स चालनको लािग २८ ओटा ि याकलापह  
स चालन गन . १ करोड १ लाख ५२ हजार िविनयोजन भएको िथयो । कोिभड-१९ को महामारीका कारण केही 
काय मह  स चालन हननसके पिन अिधकाशं काय म स चालन भई िविनयोिजत बजटेको क रब ६० ितशत खच 
भएको छ । िव ालय िश ाको गणु तर सुधारका िनि त यी काय मह ले सहयोग पुगेको दिेख छ ।  
 

आिथक वष २०७७/७८ मा यस नगरपािलकाले ा  गरेको सशत अनदुान तथा आ त रक ोतबाट भए गरेका काम तथा 
गितले संघीयता र िवके ीकरणलाई टेवा पयुाएको छ । मूलत: नगर े िभ का सामूदाियक तथा सं थागत 

िव ालयह को िनयमन तथा यव थापनाथ नगर िश ा ऐन सफलता पवूक नगर सभाबाट वीकृत गरी काय वयनमा 
याइएको छ । य तै नगर े  िभ का शैि क त याङ्कलाई चु त दु त रा द ै fact based बनाउन शैि क त याङ्क 
यव थापन तथा शैि क वृ िच  िनमाणका अलावा यस वषमा भएगरेका गित िववरणलाई बुँदागत पमा तपिसलमा 

उ लेख गन सिक छ । 
 

क) िश क दरब दी िमलानको गित अव था 
१. माननीय म ी तरको िमित २०७६/१०/१० को िनणयानसुार िश क दरब दी (िमलान तथा यव थापन) 

कायिविध, २०७६ वीकृत भएको । 
२. िश ा तथा मानव ोत िवकास के  सानोिठमी, भ परुको च.नं. १५८, िमित २०७६/१०/२१ को प बाट 

नेपालका सामुदाियक िव ालयह को िश क दरब दी पुनिवतरण स ब धमा नेपाल सरकार म ीप रषदको िमित 
२०७६/१०/१० को िनणय काया वयन गन थानीय तहह लाई सहजीकरण गन ७७ वटै िश ा िवकास तथा 
सम वय इकाईह लाई प ाचार भएको र यस प बाटै उ  के को वेबसाइटमा थानीय तहगत िश क दरब दी 
पनु: िवतरण स ब धी तािलका, २०७६ काशन भएको । 

३. िश क पनु: िवतरण स ब धी तािलका, २०७६ अनसुार सु ङ्गा नगरपािलका स रीको मौजुदा दरब दी, आव यक 
दरब दी र पलुमा रहने दरब दी सङ् या िन नानसुार देखाइएको : 

 

मौजदुा दरब दी सङ् या आव यक दरब दी सङ् या पलुमा रहन े
दरब दी 
सङ् या 

ाथिमक िन नमा यिमक मा यिमक (९-
१०) 

मा यिमक 
११-१२ 

ाथिम
क 

िन नमा
यिमक 

मा यिमक 
(९-१०) 

मा यिमक 
११-१२ 
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दरब
दी 

राहत दरब
दी 

राहत दरब
दी 

राहत ाथिमक 

९९ ३३ २१ २४ १९ ७ ४ १२६ ७७ ५५ ९ ६ 
 

४. सु ङ्गा नगरपािलका नगर कायपािलकाको िमित २०७७/०६/०७ को िनणयानसुार सु ङ्गा नगरपािलका 
े िभ का सामुदाियक िव ालयह मा मौजदुा िश क दरब दी िमलान तथा पुनिवतरण गनको लािग सामािजक 

िवकास सिमित सयंोजकको सयंोजक वमा देहायबमोिजम सद य रहने गरी ५ सद यीय िश क दरब दी िमलान 
तथा यव थापन सिमित गठन भएको : 

    क) सामािजक िवकास सिमित सयंोजक/वडा य  ी दवेे साद चौधरी ..................... सयंोजक 
    ख) िवपद ् यव थापन सिमित सयंोजक/वडा य  ी ई देव चौधरी.............................. सद य 
    ग) सावजिनक सवेा तथा मता िवकास सिमित संयोजक/वडा य  ी बहादरु काक  ... सद य 
    घ) कायपािलका सद य ी शाि तदेवी म डल ......................................................... सद य  
    ङ) शाखा मुख, िश ा, यवुा तथा खेलकुद शाखा ी िहरालाल राना .................. सद य-सिचव 
५. िश क दरब दी िमलान तथा यव थापन सिमितले िमित २०७७/०६/१७, २०७७/०६/१९ र २०७७/०८/१२ गते 

बैठक बसी क ा घटुवा, समायोजन, दरब दी िमलान, पलु दरब दी समायोजन र कुल दरब दी कायम ग रएको । 
६. िश क दरब दी िमलान तथा यव थापन सिमितको िमित २०७७/०८/१२ को िनणयबाट २०७५ र २०७६ को 

School IEMIS Report का आधारमा : 
 यून िव ाथ  सङ् या र भौगोिलक दरूीको िनकटताका आधारमा ५ ओटा सामुदाियक िव ालयह को 

क ा घटुवा गरी अक  िव ालयमा समायोजन ग रएको,  
 िश क िव ाथ  अनुपात कम भएका ४ ओटा िव ालयबाट ५ ओटा ाथिमक िश क दरब दी क ा गरी 

सोही िव ालयको िन नमा यिमक तहमा समायोजन ग रएको,  
 ाथिमक िश क दरब दी बढी भएका २ ओटा िव ालयबाट ४ ओटा ाथिमक िश क दरब दी क ा गरी १ 

ओटा दरब दी अक  िव ालयको िन नमा यिमक तहमा समायोजन र ३ ओटा िश क दरब दी अक  
िव ालयमा ाथिमक तहमा थप ग रएको,  

सु ङ्गा नगरपािलकाको मौजुदा िश क दरब दीमा िश क पनु: िवतरण स ब धी तािलका, २०७६ अनसुार िश ा तथा 
मानव ोत िवकास के बाट आव यक भनी थप हन आएमा यूनतम दरब दी/राहत कोटा नपगु रहकेा िव ालयह लाई 
पिहलो ाथिमकतामा राखी िवतरण गन र बाँक  रहने दरब दी/राहत यूनतम दरब दी/राहत पगेुका तर िश क-िव ाथ  
अनपुात बढी भएका िव ालयह मा िवतरण गद जाने िनणय भएको ।  
 

ख) गिणत, िव ान र अं ेजी िवषयका लािग ि याकलापमा आधा रत साम ी (kits) अनदुान काया वयनको 
अव था  

सु ङ्गा नगरपािलकामा यो शीषकमा अनदुान ा  नभएको । 
 

ग) उ कृ  िसकाइ उपलि ध भएका िव ालयलाई िसकाइ सु ढीकरणका लािग ो साहन अनदुान तथा 
तोिकएको सूचकाङ्कको आधारमा कायस पादन स प न गन िव ालयलाई कायस पादनमा आधा रत 
अनुदान (Performance based Grants) काया वयनको अव था 
 

यस शीषकबाट िन न िव ालयह लाई िसकाइ सु ढीकरण र कायस पादनमा आधा रत अनदुान िनकासा ग रयो । उ  
अनदुानबाट िसकाइ उपलि धमा सुधार याउन र काय ित जाग क हन िव ालय तथा िश कह मा ो साहन बढेको 
दिेख छ । 

.स.ं िव ालयको नाम र ठेगाना अनदुान रकम . शीषक 
१. जनता आ.िव. कमलपरु, सु ङ्गा-२ २,००,०००।०० िसकाइ सु ढीकरण अनदुान 
२. जनता आ.िव. िशवनगर, सु ङ्गा-१ ५०,०००।०० कायस पादन अनदुान 
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.स.ं िव ालयको नाम र ठेगाना अनदुान रकम . शीषक 
३. राि य आ.िव. चहका कोरैया, सु ङ्गा-१ ५०,०००।०० कायस पादन अनदुान 
४. राि य आ.िव. पोख रया बसानप ी, सु ङ्गा-७ ५०,०००।०० कायस पादन अनदुान 
५. जनता राि य ा.िव. िस वा थ हा, सु ङ्गा-१० ५०,०००।०० कायस पादन अनदुान 
६. जनता आ.िव. रामपरु, सु ङ्गा-११ ५०,०००।०० कायस पादन अनदुान 
 ज मा ४,५०,०००।००  

 

घ) िश क दरब दी तथा िश क अनदुान ा  नगरेका आधारभूत सामुदाियक िव ालयह लाई एकमु  
अनुदान काया वयनको अव था  
िश क दरब दी तथा िश क अनदुान ा  नगरेका आधारभतू तहका िव ालयह म ये क ा ६-८ का लािग िश क 
दरब दी र िश क अनदुान ा  नगरेका िव ालयह  ५ ओटा रहकेा छन् । ती िव ालयह मा यस शीषकबाट वाह हने 
अनदुान िनकासा गन बजेट तथा काय म ा  भएन ।  
 

ङ) िव ालय सशुासन तथा पारदिशतामा ग रएका यासह  
िश ा, यवुा तथा खलेकुद शाखाको सयंोजनमा िव ालयस ब धी सचूना वाह, भैप र यव थापन, समसामियक िवषयमा 
छलफलका लािग येक मिहनाको ६ गते नगर तरीय अ बैठक स चालन हदँै आएको छ । येक ३ मिहनाको 
बैठकलाई सामूिहक अनुगमन/िनरी ण प ात् घु ती बैठकको िसलिसला िमलाइएको छ । अनगुमन/िनरी णका ममा 
दिेखएका सधुार गनपुन प ह  र ितनको समाधानका उपायह का स ब धमा बठैकमा छलफल हनुका साथै स बि धत 
िव ालयका धाना यापकह बाट जवाफ िदनपुन प ित अनसुरण ग रएको छ । यसगैरी अनगुमन णालीलाई यवि थत 
र िनयिमत गन नगर मुखको संयोजक वमा िव ालय अनगुमन सयं  गठन गरी अनगुमनको काय अिघ बढाइएको छ । 
िव ालयमा स चालन हन े गितिविधलाई यवि थत र िनयिमत तु याउन येक वष नगर तरीय शैि क याले डर 
िनमाण, िवतरण, छलफल गरी काया वयन गन काय भएको छ । वष वा िहउँदे िवदा, परी ा, अित र  ि याकलाप, 
िविभ न खालका बैठक, िदवस, िव ालय खु ने र ब द हने ज ता गितिविधह  शैि क याले डरबाट िन य ग रएको छ ।  
 

सामदुाियक िव ालयह को सम  यव थापक य सुधारका लािग २०७४/१२/२८ गतेको समि गत िनदशन अनसुरण गन 
लगाई िव ालयह को भौितक, शैि क, आिथक लगायत स पूण गितिविधमा सुधार गन आव यक ि याकलापह  
मागदशन ग रएको छ । िव ालय यव थापन सिमित एवम ्अिभभावक िश क सघंका पदािधकारीह  र सरोकारवाला 
अिभभावकह को सहभािगतामा मता िवकास काय म र अिभभावक सचतेना काय म स चालन ग रएको छ । येक 
वष शीषकगत िनकासा िववरण र खचस ब धी िनदशन उपल ध गराउने ग रएको छ । िश क तलब भ ा र पा र िमक 
रकम बाहके अ य शीषकमा िनकासा हने रकमको खच िव ालय यव थापन सिमितको िनणयबमोिजम गन िनदशन भई 
िव ालयह ले सोको अनसुरण गरेको देिख छ । िनयमानसुार सामािजक परी ण र लेखापरी ण हने यव था िमलाइएको 
छ । येक वष भदौ मसा तिभ  सामािजक परी ण स प न ग रसकेपिछ मा  लेखापरी ण हने यव था िमलाइएको छ । 
 

िव ालय लखेापरी ण स ब धी िवगतको अ यास प रवतन गरी िव ालयह को लेखापरी णको लािग 
लेखापरी कह बाट आसय प  आ ान गरी नगरपािलकामा ा  िनवेदनका आधारमा समानुपाितक पमा 
लेखापरी णको िज मेवारी दान ग रएको छ । एक फमको नाममा अका यि ले लेखापरी ण गन/गराउने प ितमा सधुार 
ग रएको छ । लेखापरी कको िनयुि  प  िलन आउँदा प रचय प  सिहत वयम् उपि थत हनपुन यव था ग रनुका साथै 
अिनवाय पमा िव ालयमा उपि थत भई िबल/भपाइ लगायतका कागजात अ ययन तथा िव ेषण गरी कैिफयत भए 
कैिफयत सिहतको सधुार गनुपन बुँदाह  लेखापरी ण ितवेदनमा उ लेख गनपुन यव था अिनवाय ग रएको छ । 
 

िव ालयले िवतरण गन सिुवधाह  ज तै: छा विृ , पाठ्यपु तक आिद िवतरण स ब धी सचूना जारी गनपुन र िव ालय 
यव थापन सिमितका पदािधकारी एवम् अिभभावकह को रोहवरमा िवतरण गन यव था िमलाइएको छ । िव ालयमा 
ा  हन े मह वपणू सूचना/जानकारी िश क/ टाफ, िव ालय यव थापन सिमित, अिभभावक िश क संघको सयंु  
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बैठकमा पशे गन यव था िव ालयह ले अनुसरण ग ररहेका छन ् । वािषक आय यय तयार गन, वािषक कायतािलका 
िनमाण गरी काया वयन गन, िविभ न सिमित, िश क, कमचारीह को नामनामेसी टाँस गन गरेका छन ्। 
 

च) ारि भक पढाइ िसप काय म  
 

सु ङ्गा नगरपािलकाका ३१ ओटै सामुदाियक िव ालयह मा ारि भक पढाइ िसप काय म काया वयन भइरहकेो छ । 
गत वष झै ँयस आिथक वषमा पिन सबै िव ालयका क ा १, २ र ३ का लािग ित क ा . ३,०००।०० का दरले ित 
िव ालय . ९,०००।०० ारि भक पढाइ िसप काय मको यनूतम याकेज काया वयनका लािग अनदुान िनकासा 
ग रएको छ । येक िव ालयमा ारि भक पढाइ िसप काय म स ब धी साम ीह  ; पाठ्यपु तक, अ यास पिु तका, 
चाट, आिदको उपयोग भइरहकेो छ । नगरपािलकाका तफबाट समयसमयमा हने अनगुमनका ममा ारि भक पढाइ िसप 
काय म काया वयनको अव था जाँचबुझ ग रनकुा साथै साम ीह  अिधकतम उपयोगमा याउन सुझाइएको छ । आिथक 
वष २०७७/७८ मा यस काय मबाट अनदुान िनकासा ग रएका िव ालयह  िन नानसुार रहकेा छन् :- 
 

.स.ं िव ालयको नाम र ठेगाना वाड नं. स चािलत क ा िनकासा रकम . 
१. जनता आ.िव. नैनडावर सु ङ्गा-१ 1-8 ९,०००।०० 

२. जनता मा.िव. िशशवुारी सु ङ्गा-१ 1-12 ९,०००।०० 

३. जनता आ.िव. िशवनगर सु ङ्गा-१ 1-5 ९,०००।०० 

४. राि य आ.िव. चहका, कोरैया सु ङ्गा-१ 1-7 ९,०००।०० 

५. राि य जनता आ.िव. र साहा सु ङ्गा-२ 1-5 ९,०००।०० 

६. राि य ा.िव. बाउ ना सु ङ्गा-२ 1-5 ९,०००।०० 

७. जनता आ. िव. कमलपरु सु ङ्गा-२ 1-8 ९,०००।०० 

८. जनता आ. िव. भेिडया सु ङ्गा-२ 1-9 ९,०००।०० 

९. जनमुखी सामदुाियक ा.िव. हिदया सु ङ्गा-२ 1-5 ९,०००।०० 

१०. जन भात मा.िव. दौलतपरु सु ङ्गा-३ 1-12 ९,०००।०० 

११. राि य ा.िव. भसुी महिलया सु ङ्गा-३ 1-5 ९,०००।०० 

१२. राि य ा.िव. ल मीपरु, कनकपरु सु ङ्गा-४ 1-5 ९,०००।०० 

१३. आदश राि य ा.िव. मधपु ी सु ङ्गा-४ 1-3 ९,०००।०० 

१४. जनता आ.िव. वीरनगर सु ङ्गा-४ 1-8 ९,०००।०० 

१५. राि य ा.िव. कदमाहा सु ङ्गा-४ 1-5 ९,०००।०० 

१६. मसीलाल जनता मा.िव. कुशहा सु ङ्गा-५ 1-12 ९,०००।०० 

१७. राि य जनता आ.िव. बिनगामा, कुशहा सु ङ्गा-५ 1-5 ९,०००।०० 

१८. जनता राि य आ.िव. ीपरु ज दी सु ङ्गा-६ 1-7 ९,०००।०० 

१९. राि य ा.िव. चकदह, मोहनपरु सु ङ्गा-७ 1-5 ९,०००।०० 

२०. दिलत जनता ा.िव. पोख रया, ह रपुर सु ङ्गा-७ 1-3 ९,०००।०० 

२१. राि य ा.िव. ह रपरु सु ङ्गा-७ 1-5 ९,०००।०० 

२२. राि य आ.िव. पोख रया, बसानप ी सु ङ्गा-७ 1-7 ९,०००।०० 

२३. राि य आ.िव. महिलया, मलहनमा सु ङ्गा-८ 1-5 ९,०००।०० 

२४. आ.िव. मलहनमा सु ङ्गा-८ 1-8 ९,०००।०० 

२५. मुसहरिनयाँ आ.िव. समसरेपुर सु ङ्गा-८ 1-8 ९,०००।०० 

२६. जनता आ.िव. माणपरु सु ङ्गा-९ 1-7 ९,०००।०० 

२७. केशव मारक जनता मा.िव. िटकुिलया सु ङ्गा-९ 1-12 ९,०००।०० 

२८. जनता राि य ा.िव. िस वा थ हा सु ङ्गा-१० 1-5 ९,०००।०० 
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.स.ं िव ालयको नाम र ठेगाना वाड नं. स चािलत क ा िनकासा रकम . 
२९. जनता राि य ा.िव. औरहा, महशेपरु सु ङ्गा-११ 1-5 ९,०००।०० 

३०. जनता मा.िव. खजैनपरु, भज का सु ङ्गा-११ 1-10 ९,०००।०० 

३१. जनता आ. िव. रामपरु सु ङ्गा-११ 1-5 ९,०००।०० 

 ज मा   २,७९,०००।०० 
 

छ) अं ेजी, गिणत र िव ान िवषयमा िश ण सहयोग अनदुान  
 

िश क दरब दी तथा िश क अनदुान ा  नगरेका आधारभतू तहका िव ालयह म ये क ा ६-८ का लािग िश क 
दरब दी र िश क अनदुान ा  नगरेका िव ालयह  ५ ओटा रहकेा छन ् । यसैगरी क ा ६-८ का लािग १ मा  राहत 
अनदुान ा  िव ालय १ ओटा र २ मा  दरब दी/राहत अनदुा ा  िव ालयह  २ ओटा रहकेा छन ्। यस शीषकबाट कुनै 
अनदुान ा  नभए पिन अं ेजी, गिणत र िव ान िवषय िश णका लािग िश ण सहयोग अनदुान ा  भएअनु प िन न 
िव ालयह लाई ज मा . १९,४४,०००।०० िनकासा ग रएको छ : 
 

.स.ं िव ालयको नाम र ठेगाना अनदुान रकम . शीषक 
१. जनता आ.िव. कमलपरु, सु ङ्गा-२ २,००,०००।०० अं ेजी, गिणत र िव ान िवषय 

िश णका लािग िश ण सहयोग 
अनदुान 

२. जनता आ.िव. भेिडया, सु ङ्गा-२ १,५०,०००।०० 
३. राि य आ.िव. चहका कोरैया, सु ङ्गा-१ २,६१,०००।०० 
४. राि य आ.िव. पोख रया बसानप ी, सु ङ्गा-७ २,६१,०००।०० 
५. मुसहिनया आ.िव. समसरेपरु, सु ङ्गा-८ २,६१,०००।०० 
६. आ.िव. मलहनमा, सु ङ्गा-८ १,५०,०००।०० 
७. जनता आ.िव. माणपरु, सु ङ्गा-९ २,६१,०००।०० 
८. जनता मा.िव. खैजनपरु भ का, सु ङ्गा-११ ४,००,०००।०० 
 ज मा १९,४४,०००।००  

  

िश ण सहयोग अनदुान रकम उपल ध गराउनाले िवगत लामो समयदिेख िव ालयह मा िव मान िश क अभाव घटाउन 
सघाउ पगुेको भएपिन उपल ध अनदुानबाट िश क यव थापन गन रकम अपगु रहकेो कारणले अ यापन अनमुित िलएका 
र शैि क यो यता पगुेका िश कह को ब ध िमलाउन सकस प ररहकेो छ । 
 

ज) िव ालयमा िव ान योगशाला, ICT Lab. पु तकालय तथा इ टरनेट सुिवधा पुगेका िव ालयको 
अव था  
यस आिथक वषमा िव ान योगशाला अनदुान, ICT Lab र इ टरनेट सिुवधाको लािग िव ालय े  िवकास 
काय मबाट उपशीषकगत बजेट ा  भएको िथयो । हालस म ४ ओटा मा यिमक िव ालयमा िव ान योगशाला 
अनदुान र ६ ओटा िव ालयमा ICT Lab अनदुान उपल ध गराई कायस चालन एवम ् योग भइरहकेो छ । रा पित 
शैि क सधुार काय म अ तगत एकओटा मा यिमक िव ालयलाई क यटुर याब र २ ओटा मा यिमक िव ालयलाई 
िश ामा नवीन िविध व न अनुदान िनकासा ग रए अनु प साम ी यव थापनको काय भइरहकेो छ । िवगतदिेख न ै
मा यिमक िव ालयह मा इ टरनेट सुिवधा पिुगसकेको छ भने कोिभड-१९ का कारण उ प न प रि थितमा शैि क 
काय म शीषकबाट सबै आधारभतू िव ालयह लाई . १२,०००।०० का दरले इ टरनटे जडानको लािग अनदुान 
उपल ध गराइएको छ । आधारभूत िव ालयह ल ेइ टरनेट जडानको लािग ि या शु  ग रसकेका छन ्। कितपय थान 
िवशेषमा इ टरनेट सिुवधा उपल ध गराउन अिन छुक हने सम या एकाितर छ भने धेरैजसो इ टरनेट सेवा दायक 
सं थाह ले उपल ध गराउने इ टरनेट सवेाको गुण तर कमजोर रहकेो अव था छ । यस वषको िव ान योगशाला, 
ICT/ ित क यटुर Lab, िश ामा नवीन िविध र इ टरनेट सिुवधाको लािग अनदुान उपल ध गराइएका िव ालयह  
िन नानसुार छन् :- 
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.स.ं िव ालयको नाम र ठेगाना वाड न.ं िव ान योगशाला 
अनदुान 

ICT/Computer 
Lab/िश ामा 
नवीन िविध 

अनुदान 

इ टरनटे सेवा 
अनदुान 

१. जनता आ.िव. नैनडावर सु ङ्गा-१   १२,०००।०० 

२. जनता मा.िव. िशशवुारी सु ङ्गा-१   १२,०००।०० 

३. जनता आ.िव. िशवनगर सु ङ्गा-१   १२,०००।०० 

४. राि य आ.िव. चहका, कोरैया सु ङ्गा-१   १२,०००।०० 

५. राि य जनता आ.िव. र साहा सु ङ्गा-२   १२,०००।०० 

६. राि य ा.िव. बाउ ना सु ङ्गा-२   १२,०००।०० 

७. जनता आ. िव. कमलपरु सु ङ्गा-२   १२,०००।०० 

८. जनता आ. िव. भेिडया सु ङ्गा-२  ६,५०,०००।०० १२,०००।०० 

९. जनमुखी सामदुाियक ा.िव. हिदया सु ङ्गा-२   १२,०००।०० 

१०. जन भात मा.िव. दौलतपरु सु ङ्गा-३  ६,५०,०००।०० १२,०००।०० 

११. राि य ा.िव. भसुी महिलया सु ङ्गा-३   १२,०००।०० 

१२. राि य ा.िव. ल मीपरु, कनकपरु सु ङ्गा-४   १२,०००।०० 

१३. आदश राि य ा.िव. मधपु ी सु ङ्गा-४   १२,०००।०० 

१४. जनता आ.िव. वीरनगर सु ङ्गा-४   १२,०००।०० 

१५. राि य ा.िव. कदमाहा सु ङ्गा-४   १२,०००।०० 

१६. मसीलाल जनता मा.िव. कुशहा सु ङ्गा-५  ६,५०,०००।०० १२,०००।०० 

१७. राि य जनता आ.िव. बिनगामा, कुशहा सु ङ्गा-५   १२,०००।०० 

१८. जनता राि य आ.िव. ीपरु ज दी सु ङ्गा-६   १२,०००।०० 

१९. राि य ा.िव. चकदह, मोहनपरु सु ङ्गा-७   १२,०००।०० 

२०. दिलत जनता ा.िव. पोख रया, ह रपुर सु ङ्गा-७   १२,०००।०० 

२१. राि य ा.िव. ह रपरु सु ङ्गा-७   १२,०००।०० 

२२. राि य आ.िव. पोख रया, बसानप ी सु ङ्गा-७   १२,०००।०० 

२३. राि य आ.िव. महिलया, मलहनमा सु ङ्गा-८   १२,०००।०० 

२४. आ.िव. मलहनमा सु ङ्गा-८   १२,०००।०० 

२५. मुसहरिनयाँ आ.िव. समसरेपुर सु ङ्गा-८   १२,०००।०० 

२६. जनता आ.िव. माणपरु सु ङ्गा-९   १२,०००।०० 

२७. केशव मारक जनता मा.िव. िटकुिलया सु ङ्गा-९ ६,५०,०००।०० ६,५०,०००।०० १२,०००।०० 

२८. जनता राि य ा.िव. िस वा थ हा सु ङ्गा-१०   १२,०००।०० 

२९. जनता राि य ा.िव. औरहा, महशेपरु सु ङ्गा-११   १२,०००।०० 

३०. जनता मा.िव. खजैनपरु, भज का सु ङ्गा-११   १२,०००।०० 

३१. जनता आ. िव. रामपरु सु ङ्गा-११   १२,०००।०० 

 ज मा  ६,५०,०००।०० २६,००,०००।०० ३,७२,०००।० 
 

झ) िव ालयमा िश कको समयाविध (Teacher Time Spent on Task-TST) सधुार काय म काया वयन 
र अनुगमनको अव था 
गत वष झै ँयस वष पिन िश कको समयाविध सधुार काय म काया वयनको लािग ३१ ओटै िव ालयलाई ित िव ालय 

. २,०००।०० का दरले कुल रकम . ६२,०००।०० अनदुान उपल ध गराइएको छ । िव ालयमा िश कको समयाविध 
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सधुार काय म काया वयनका लािग कायिविध अनसुार गन/गराउन समेत िनदशन िदइनकुा साथै अनुगमनका ममा 
सधुारका लािग पृ पोषण िदने ग रएको छ । तथािप धेरैजसो िव ालयह ल ेयस काय मको काया वयनको लािग उपल ध 
अनदुान नाम मा को भएको र नग य ाय: रहेको गुनासो गद आएका छन् । िव ालय यव थापन सिमितले कायिविध 
काया वयनका लािग चासो िदनसकेका छैनन ् भने केही िश कह  उदािसन छन ् । कोिभड-१९ को कारण उ प न 
प रि थितले गदा िव ालय खु ने र य  िश ण िसकाइ ि या अव  बनेको छ । िव ालय स चालनका बखत भने 
िश कह को िनयिमतता र पठनपाठनमा उनीह ले िवताउने समयमा सधुार भने आएको छ । 
 

ञ) िव ालय सपु रवे ण तथा िश कको पेशागत सहयोगको ि थित  
 

िवगत झै ँयस वष पिन थानीय जन ितिनिधह , नगरपािलकाका कमचारीह , धाना यापकह  तथा िश ा शाखाका 
कमचारीह को सि यतामा संयु  पमा िव ालय अनगुमन तथा िनरी ण ग रएको छ । अनगुमनका ममा क ा 
िश णको अवलोकन गरी पृ पोषण िलनेिदन े काय समेत भएको छ । येक मिहनाको ६ गते नगर तरीय 

धाना यापकह को बैठक ब ने णाली थािपत ग रएको छ । यस आिथक वषमा ४ पटक िविभ न िव ालयमा घु ती 
बैठक स चालन भई अ बैठक ब नकुो औिच य र सा दिभकता विृ  गन काय भएको छ । घु ती बैठकका ममा 
आसपासका क तीमा ४/४ िव ालयको सम  प को लेखाजोखा हने गरी अनुगमन, िनरी ण र पृ पोषणको सं कृित 
बसेको छ । पठनपाठनमा िनयिमतता, िव ाथ  िसकाइ स मतामा सधुार, भौितक सुिवधाको यव थापन, आिथक लगायत 
शैि क सधुारको ि यामा िव ालयको सामिूहक िज मेवारी िनवाह भएनभएको लेखाजोखाका अित र  सधुारका 
उपायह को खोजीमा अपन व हण ग रएको छ । यसबाट एकले अका िव ालयको व तुि थितको अनगुमन र 
वपिहचानको अवसर पाउनकुा साथै सधुारका िनिम  उ ेरणा थिपएको छ ।  

 

नगर िश ा सिमितको िमित २०७७ चै  २४ गतेको बैठकबाट िनयिमत िव ालय स चालन तथा िव ालयको भौितक, 
शैि क र यव थापक य प मा सुधार याउनको िनि त नगर मखुको संयोजक व र नगर उप मखुको उपसंयोजक वमा 
नगर तरीय िव ालय अनगुमन सिमित गठन ग रएको छ । उ  सिमितल े िनर तर पमा सामुदाियक तथा सं थागत 
िव ालयह को अनुगमन गरी ितवेदन पशे गन र ितवेदनमा उि लखत कमी/कमजोरी सुधार गन आव यक काय गन 
िज मवेारी तोिकएको भएता पिन कोिभड-१९ का कारण िव ालय ब द हन पु दा सिमितले सो काय गनसकेको छैन ।  
 

िश कह का लािग पेशागत सहयोगका लािग भनेजित काम हननसके पिन आपसमा सचूना आदान दान गन/गराउने र 
सहकाय गरी सम या िनराकरण गन पर परा/प ित िवकास हदँै गएको छ । िवषयगत िश कको अभावका कारण िवषयगत 
िश कह को समहू बनाई प रचालन गन र िश ण िसकाइ ि यामा सुधार गन सोच काया वयनमा आउन सकेको छैन । 
तहगत/िवषयगत पाठ्य म, पाठ्यसाम ी, स दभ साम ी, िश क िनदिशका, शैि क साम ीह को उपयु  यव थाका 
लािग पहल गरी िश ण िसकाइ ि यामा सुधार याउन ेअ यास भइरहकेो छ । सशत अनदुानका काय मह मा िश क 
तािलम ओझले पद आएका कारण िश कको पशेागत िवकास अव  बनेको छ । आ त रक ोतमाफत यून बजेट र 
अविधका तािलम तथा मता िवकासका काय मह  स चालन भइरह े पिन पया  हनसकेको छैन । िविवध खालका 
तािलम र मता िवकासका काय मह को आव यकता र माग बढ्द ैगएको छ । 
 

ट) बालिवकास के को अव था  
 

यस नगर े िभ  ५० वटा ारि भक बालिवकास के ह  स चालनमा रहकेा छन ्। जसम ये १ समुदायमा आधा रत र 
बाँक  िव ालयमा आधा रत छन ्। नगरपािलकाको आ न ै ोतबाट कुनै बालिवकास के  स चालनमा छैन । सङ् याका 
िहसाबले बालिवकास के ह  बढी देिखए पिन कितपय िव ालयह मा मािथ लो तहमा दरब दी/राहत कम वा शू य 
भएकाल े सहजकता कै कारण पिन िव ालय स चालनमा सहज भएको दिेख छ । फल व प न साङ्कनका आधारमा 
बालिवकास के ह को समायोजन गन सिकएको छैन । कितपय सबालमा िश ा िवकास तथा सम वय इकाईबाट 

ारि भक बालिवकास के  र ितनका सहजकता समते समायोजन हने गरेबाट चाप बढ्दै गएको ि थित िव मान छ । 
जबस म आधारभतू तहको क ा ६-८ मा िश कको अभाव प रपिूत हनस ै न तबस म यसको न साङ्कन हन े ि थित 
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दिेखँदनै । मािथ लो तहमा िश क अभावका कारण रहरले होइन बा यताले बालिवकास के  न साङ्कनमाफत िमलान 
तथा समायोजनको काय गन सिकएको छैन । 
 

ारि भक बालिवकास सहजकताह का लािग तोिकएको मािसक पा र िमक . ६,०००।०० एकजना िमकको दैिनक 
यालाको झ डै आधार रहेको छ । यून पा र िमकका कारण उनीह ल े िवताउने समयाविधमा सधुार याउन सिकएको 

छैन । दैिनक िव ालय स चालन हने समयाविधस म उनीह लाई िटकाइ रा न ह मेह मे परेको छ । यसका स दभमा 
उठेका गुनासो र सहजकताह सगँ नेपाल सरकारले गरेका ितब ता परूा गन नसकेको र अ तराि य म सगंठनले 
तोकेबमोिजमको यूनतम याला समेत भन सकेको छैन । ारि भक बालिवकास सहजकताह को पा र िमक, शैि क 
साम ी यव थापन, िदवा खाजा अनदुान ज ता शीषकमा येक बालिवकास के को लािग अनुदान िनकासा ग रएको छ 
।  
 

ठ) िव ालय सुधार योजना िनमाण र सामािजक परी णको अव था  
 

सदा झै ँयस वष पिन आधारभतू िव ालयह का लािग . १५,०००।०० र मा यिमक िव ालयह लाई . २०,०००।०० 
का दरले िव.स.ुयो., मता िवकास अनदुान िनकासा ग रएको छ । सु ङ्गा नगरपािलकाका ३१ म ये अिधकांश 
सामदुाियक िव ालयह ले िव ालय सुधार योजना िनमाण गरी पशे गन गरेपिन िव ालय यव थापन सिमित, िश क 
अिभभावक संघका पदािधकारी र सरोकारवाला अिभभावकह को अथपणू सहभािगतामा िव ालयको सबाङ्गीण 
िवकासको उ े य अनु प योजना िनमाण हनसकेको छैन । नाम मा को सहभािगता र केही यि को सि यतामा िव ालय 
सधुार योजना ब ने गरेको दिेख छ । काया वयनको कुरा त झन ् टाढाको िवषय बनेको छ । वा तिवक धरातलमा रहरे 
िव ालय सधुार योजना िनमाण गरी काया वयन गन हो भने सो अनदुान अपया  दिेख छ । येक आिथक वष समा  
भएको ४ मिहनािभ  िश क अिभभावकह को सहभािगतामा सामािजक परी ण गनपुन यव थालाई अिनवाय ग रए पिन 
अझै सबै िव ालयह ले सामािजक परी ण गन सकेका छैनन् । सामािजक परी णलाई अि तम लेखापरी णको अिनवाय 
शत तोिकएपिछ मा  िव ालयह ले सामािजक परी णमा यान िदन थालेका छन ्।   
 

ड) कोिभड-१९ का कारण उ प न प रि थितमा िसकाइ सहजीकरणका लािग काय म तथा यासह  
 

२०७६ साल चै  ११ गतेदेिख कोिभड-१९ का कारण मलुकुभर ब दाब दीको कारणले सबै िव ालयह  ब द हनपगुे । 
िश ा, िव ान तथा िविध म ालयबाट "िव ाथ  िसकाइ सहजीकरण िनदिशका, २०७७" जारी भयो । वैकि पक 
मा यमबाट िव ाथ को िश ण िसकाइ काय स चालन गन िनदशन भयो । सचूना तथा स चार िविधमा िव ाथ ह को  
पहचँ कमजोर भएकाले Virtual Class को भाव यून र ो । कोरोना कहर कै बखत प रि थितमा सधुार आएसंगै 
सु ङ्गा नगरपािलकाका सबै िव ालयह  २०७७ असोज १५ गतेदिेख स चालनमा आयो । िव ालयको आव यकता, 
िव ाथ  सङ् या र िश क उपल धताका आधारमा िव ालयह को आव यकता अनसुार िस ट णाली अपनाई िसकाइ 
के को पमा पठनपाठन सचुा  ग रयो । सामदुाियक पढाइ, टोल िसकाइ काय म, एफ.एम.बाट सहजीकरण, थानीय 
िश कह बाट ट्युशन/कोिचङका मा यमबाट िव ाथ  िसकाइ सहजीकरण ि या स चालन भए । तर िव ाथ मा यसको 

भाव यून र ो । गाउँ-गाउँमा Speaker बजाई िश ण िसकाइलाई िनर तरता िदने यास भए ।  
 

गत आिथक वषमा यो शीषकमा बजेट तथा काय म ा  भएन । यस आिथक वषमा कोिभड-१९ का कारण उ प न 
प रि थितमा िसकाइ सहजीकरणका लािग शैि क काय म अ तगत िश क-िव ाथ  CUG सेवा स चालन, वा य 
सरु ा साम ी यव थापन र इ टरनेट जडान अनदुानतफ ा  रकम . ४७,८९,०००।०० म ये . ४७,८८,३८९।१५ खच 
भएको िथयो । उ  अनदुानबाट िव ालयह ले CUG िसम यव था, वा य सुर ा साम ीह  ( यािनटाइजर, मा क, 
साबनु-पानी, थमल गन आिद) को यव था र इ टरनेट जडानको काय ग ररहेका छन ्। 
 

ढ) िव ाथ  मू याङ्कनको अव था 
 

साधन, ि या र ितफलको लेखाजोखा मू याङ्कन हो । िनर तर िव ाथ  मू याङ्कन, अ राङ्कन मू याङ्कन प ित 
ज ता िविभ न मू याङ्कन पि ितका स दभमा िश कह  अझै अलमिलरहकेा छन ् । िवगत ३ वषदिेख आधारभतू 
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( ाथिमक र िन नमा यिमक) तहका िश कह लाई िनर तर िव ाथ  मू याङ्क स ब धी ३/३ िदने िश क तािलम 
स चालन ग रए पिन अपया  छन ् । तािलमबाट मू याङ्कनका िविवध प ित काया वयनको अ यास आर भ भए पिन 
वा तिवक अथमा यवि थत ढङ्गल ेभइरहकेो छैन । नगरपािलकाको आ त रक बजेट माफत क ा १-३ तथा ४-६ मा 
अ यापन गन िश कह लाई िनर तर िव थ  मू याङ्कन स ब धी ३/३ िदने तािलम यस आिथक वषमा स चालन 
ग रएको छ । िनर तर िव ाथ  मू याङ्कन प ित काया वयनको लािग क ा १ मा नयाँ भना भएका िव ाथ  सङ् याका 
आधारमा ित िव ाथ  . १००।०० का दरले सशत अनदुान िनकासा ग रएको छ । पेशागत िज मेवारी बोध हननस दा कै 
कारण िनर तर िव ाथ  मू याङ्कन प ितको भावका रता बढ्न सकेको छैन । 
  

ण) छा विृत िवतरण  
 

शैि क स  २०७७ मा भना भई क ा १-८ मा अ ययनरत स पणू छा ा तथा दिलत िव ाथ ह का लािग वािषक . 
४००।०० का दरले गैरआवासीय छा विृ  रकम िव ालयको खातामा िनकासा ग रएको छ । काय म काया वयन 
पिु तकामा उि लिखत आधार र ि या अनसुरण गरी छा विृ  िवतरणको यव था िमलाउन िनदशन िदइएको छ । 
धरैेजसो िव ालयमा अिभभावक, िव ालय यव थापन सिमित एवम ् अिभभावक िश क सघंका पदािधकारीह को 
रोहवरमा छा विृ  िवतरण हन े गरेको कुरा अनगुमन र भपाइबाट देिखएको छ । िव ाथ  हािजरीलाई यवि थत गरी 
छा विृ को लािग हािजरी ितशत अिनवाय गरी सूचना गन र ितशत यिकन गरी छा विृ  िवतरण गन प रपाटी बसा न 
िनदशन िदइए पिन कितपय िव ालयह मा अनुसरण भएको देिखँदैन । आवासीय छा विृ  रकम िनकासा िदनुपन अव था 
नरहकेाले िनकासा िदइएको छैन ।  
 

त) िवशेष िश ा  काय म काया वयन अव था 
 

सु ङ्गा नगरपािलका े िभ  िवशेश िश ा अ तगत कुनै कारको काय म स चालन भएको छैन । 
 

थ) बहक ा बह तर (MGML), बहभािषक तथा घु ती िव ालय स चालनको अव था 
 

यस नगरपािलकाको केही िव ालयह मा िश क अभावका कारण बहक ा स चालन ग रए पिन बहक ा बह तर 
काय म कै पमा स चालनमा छैन । तराई े  भएकाले मैिथली र था  भाषाको बाह यता रहबेाट बहभािषक िश ण 
प ित अवल बन समेत भएको पाइ छ । 
 

द) िदवा खाजा काय म काया वयन 
 

ारि भक बालिवकास क ादेिख क ा ५ स म भना भएका िव ाथ  सं याका आधारमा दैिनक . १५।०० का दरले 
िदवा खाजा वापतको रकम िव ालयको खातामा िनकासा िदइएको छ । काय म काया वयन पिु तका र िदवा खाजा 
मापद ड तथा काय म सहजीकरण पुि तका, २०७६ को आधारमा खाजा खुवाउने यव थाका लािग िव ालयह लाई 
िनदशन िदइनुका साथै समयसमयमा अनगुमन गरी काया वयनको सुिनि तता ग रएको छ ।  
 

ध) अनौपचा रक िश ा तथा सा रता काय म 
 

नगर े िभ  रहकेा झ डै १०,००० िनर र जनसं यालाई सा र तु याई सा र नगर घोषणा गन २ पटक जमक  भए पिन 
कोिभड-१९ का कारण सा र नगर घोषणाको काय म अधरैु रहकेो छ । यस े मा खुला िव ालय तथा अनौपचा रक 

ौढ िव ालय स चालनमा छैनन ्। 
 

न) ािविधक तथा यावसाियक िश ा 
 

सु ङ्गा नगरपािलका े मा एक मा  िव ालय मिसलाल जनता मा.िव. कुशहामा िसिभल ईि जिनय रङ िवषयको 
ािविधक तथा यावसाियक िश ा धार स चालन भइरहकेो छ । शैि क स  २०७८ दिेख उ  िव ालयमा क ा ११ मा 
ािविधक तथा यावसाियक िश ा धार स चालन भइरहकेो छ । ३ जना िश क र २ जना सहायक िश कमाफत 

िसिभल ईि जिनय रङ क ा स चालन भइरहकेो छ । गत वष याब यव थापनका लािग . ५० लाख अनदुान िनकासा 
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ग रएको छ । यवि थत योगशाला नभएपिन योगशाला साम ी ख रद र यव थापन गरी क ा स चालनको ब ध 
ग रएको छ । ािविधक/ यावसाियक िश ा धार स चालन गन भौितक पवूाधार अझै अपया  देिख छ ।  
 

िश ा तथा मानव ोत िवकास के ारा िनधारण भएबमोिजम ािविधक धारतफ ित क ा ४८ जना िव ाथ  भना हने 
गरेको छ । केही िव ाथ  अिनयिमत हने, बीचमैा क ा छाड्ने भई अि तम परी ास ममा ४६ जनास म हने गरेका छन् । 
िश ण िसकाइ साम ी यव थापन अनुदानबाट ािविधक धार स चािलत िव ालयलाई Lab Assistant, 
Equipments & Practical Materials, OJT, Operation Cost वापत ित िव ाथ  . १५,०००।०० का दरले 
अनदुान . १४,४०,०००।०० िनकासा हनपुनमा यस वष . १२,९६,०००।०० िनकासा ग रएको छ । 
 

प) नमनुा िव ालयको अव था 
 

येक थानीय तहमा एक नमुना िव ालय स चालन गनपुनमा सु ङ्गा नगरपािलकामा कुन ै कारको नमनूा िव ालय 
स चालन एवम ् यव थापन हनसकेको छैन । 
 

४.२ आ त रक ोतअ तगत स चािलत काय मह  
 

सु ङ्गा नगरपािलकाले सशत अनदुानबाट समेट्न नसकेका र िव ालयह को माग एवम् आव यकताका आधारमा 
पिहचान भएका ि याकलापह को लािग बजेट तथा काय म िविनयोजन गरी आ त रक ोतबाट िविभ न काय मह  
स चालन गद आएको छ । आिथक वष २०७४/७५ मा . १५ लाख, २०७५/७६ मा . १ करोड, २०७६/७७ मा . १ 
करोड ५ लाख ८८ हजार, २०७७/७८ मा . १ करोड १ लाख ५२ हजार पयैाँ गरी हालस म . ३ करोड २२ लाख ४० 
हजार िविनयोजन ग रसकेको छ । िविभ न कारणल े िविनयोिजत बजेट तथा काय मका सबै ि याकलापह  स चालन 
हन सकेको छैन । पया  मा ामा कमचारीको यव था नहनु, दशे सरकारतफ राज  बाँडफाडँको रकम अि तम समयमा 
यून बजेट फुकुवा भई आउन,ु कोरोना महामारीका कारण िव ालय ब द हन ुर सरोकारवालाह लाई एक ठाउँमा ज मा गरी 

काय म तथा शैि क गितिविध स चालन गन िनषेध ग रनु ज ता सम याका कारण समयमै लि त काय म स चालन 
गरी बजेट खच गन नसिकन ु मखु कारण रहकेो छ ।  
 

िनकट भिव यमा नै वयंसेवक िश कको मा यम ारा िव ालयह मा दिेखएको िश क अभावलाई केही हदस म भएपिन 
टेवािदने य न ग रँदछै । नगर िश ा ऐन िनमाण, अिभभावक सचतेना काय म, शैि क वृ िच  सारण, नगर तरीय 
िव ालय खेलकूद ितयोिगता स चालन आिद यस थानीय तहले गरेका स झनलायक काय मह  हन ् । सु ङ्गा 
नगरपािलकाको पाचँौ ँ नगर सभाबाट आ त रक ोततफ िविनयोिजत बजेट तथा काय मतफ वािषक बजेट र खचको 
अव था िन नानसुार रहकेो छ : 
 

.सं. काय म / ि याकलापको नाम वािषक बजेट खच रकम 
खच 
ितशत 

1 कायालय तथा अिभलखे यव थापनको लािग साम ी ख रद 50,000 49,720.00 99.44 

2 
िव ालयह को सचूना णाली तथा लेखा णाली सु ढीकरणको 
लािग स टवेयर ख रद 

1,000,000 0.00 0.00 

3 वयंसवेक िश क यव थापन 2,100,000 389,265.00 18.54 

4 
ारि भक बालिवकास सहजकता र िव ालय कमचारीह को लािग 
ो साहन भ ा 

1,032,000 
1,020,000.0

0 
98.84 

5 िव ाथ  भना अिभयान 117,986 109,000.00 92.38 

6 नगर तरीय शिै क ोफाइल िनमाण, छपाइ र िवतरण 100,000 88,212.50 88.21 

7 
मा यिमक िव ालयह लाई Multimedia/Projector ख रद र 
िवतरण 

250,000 0.00 0.00 

8 
(आधारभूत िश ा) क ा ८ को परी ा स चालन, यव थापन र 
अनगुमन 

800,000 165,636.00 20.70 
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.सं. काय म / ि याकलापको नाम वािषक बजेट खच रकम 
खच 
ितशत 

9 
क युटर िवषय िश ण गन िश कह को लािग क युटर तािलम  
(५ िदन)े   

250,000 250,000.00 100.00 

10 
नगर िश ा ऐन, िनयमावली, कायिविध र नगर िश ा योजना िनमाण 
काय म 

300,000 223,239.50 74.41 

11 नगर तरीय िव ालय खेलकुद ितयोिगता स चालन 240,000 240,000.00 100.00 

12 
राि य तथा अ तराि य िश ा िदवस तथा बाल िदवस लगायत 
उ सव मनाउने काय म 

250,000 165,075.00 66.03 

13 
िव ालय त याङ्क संकलन, शोधन र ितवेदन (Scool-based 
IEMIS Software यव थापन समेत) 

200,000 200,000.00 100.00 

14 िव ालय तथा काय म अनुगमन, सपु रवे ण र अ ति या काय म 150,000 150,000.00 100.00 

15 
िश ा, युवा तथा खेलकुद स ब धी (िविभ न सिमितको बैठक) तथा 
नगर तरीय .अ. बैठक स चालन 

200,000 200,000.00 100.00 

16 थानीय पाठ्य म तथा पाठ्यसाम ी िनमाण र िवतरण 217,000 0.00 0.00 

17 
बाल शाि त अिभयान काय म (िश क, िव ाथ , 
अिभभावक/सरोकारवाला र नगरपािलकाबीच अ ति यासिहतको 
वृ िच  सारण) 

100,000 99,440.00 99.44 

18 शिै क याले डर छपाइ र िवतरण 100,000 100,000.00 100.00 

19 िश क डायरी तयारी, छपाइ र िवतरण 100,000 100,000.00 100.00 

20 
िश ा, युवा तथा खेलकुद शाखाको लािग Wi-Fi (Internet) 
जडान 

40,000 40,000.00 100.00 

21 अिभभावक सचेतना काय म 200,000 100,600.00 50.30 

22 
नगर तरीय फूटबल, भिलबल, ि केट र याडिम टन ितयोिगताको 
लािग िविभ न िवषयमा नगरको तफबाट हन े ायोजन 

600,000 599,170.00 99.86 

23 
आधारभूत (िन नमा यिमक) िव ालयह मा सचूना तथा स चार 

िविध-ICT (Per School 1 Computer, 1 Printer) को लािग 
औजार ख रद र िवतरण 

500,000 498,591.52 99.72 

24 
आधारभूत ( ाथिमक) िव ालयह मा सचूना तथा स चार िविध-
ICT (Per School Computer-1,  Printer-1) को लािग औजार 
ख रद र िवतरण 

500,000 500,000.00 100.00 

25 
जन भात मा.िव. दौलतपुरको लािग िव ान योगशाला साम ी 
ख रद 

500,000 498,748.00 99.75 

26 अिभलेख यव थापनको लािग फिनचर ख रद 50,000 0.00 0.00 

27 
िश कह का लािग िनर तर िव ाथ  मू याङ्कन स ब धी ३ िदने 
तािलम 

105,000 105,000.00 100.00 

28 युवा तथा खलेकुद िवकास योजना िनमाण 100,000 0.00 0.00 

  ज मा 10,151,986 5,891,697.52 58.03 
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प र छेद - ५  
असल अ यास, मुख उपलि ध, चुनौती तथा समाधानका उपायह  

 

५.१ अ य सं थासगँको साझेदारीमा स चािलत काय म 

सु ङ्गा नगरपािलका र सहयोगी सं थाह बीच आ-आ नो तफबाट स पादन ग रने काय मह का बारेमा छलफल तथा 
अ ति या हने गरेको छ । काय म काया वयनमा दोहोरो नपन यव था िमलाउन िविभ न काय म स चालन गन 
सं थाह ल े काय म स चालन गनपुवू नगरपािलकासगं समझदारी प  (Memorandum of Understanding) मा 
ह ता र हन ेर यसपिछ मा  काय म स चालन गन सँ कृितको िवकास भएको छ । काय मको भावका रताका लािग 
गैरसरकारी संघ/सं थाह बाट स पादन हने काय मह मा सहयोग समेत िमलेको छ । नगरपािलकामा कायरत सबल 
नेपाल (Save the Children), जचतेना समाज, आसमान नेपाल, आमा समूह स जाल, वन उपभो ा सिमित, िविभ न 
लब तथा समुदायमा आधा रत िविभ न सघंसं था लगायतका संघसं थाह ले नगरपािलकासँग सम वय गरी िविभ न 

शैि क, भौितक र चेतनामूलक काय मह  स चालन गन भएकोले यस नगरपािलकाको शैि क िवकासमा गुण तर 
अिभबिृ  हने स भा यता रहकेो दिेख छ । िवशेषगरी िश ा े मा सघन सहयोग, सहकाय र साझेदारीमा य  सरोकार 
रा ने खालका काय मह  स चालन गन सं था सबल नेपाल दिेखएको छ । सेभ द िच ेनको आिथक र ािविधक 
सहयोगमा यसले िव ालय िश ाको भौितक पवूाधार िवकास, िश ण िसकाइ सहजीकरण, साम ी िवतरण यव था, 
अनगुमन, िनरी ण र पृ पोषणको काय िनर तर पमा भइरहकेो छ । कोिभड-१९ को महामारीमा सामदुाियक िश ण क ा 
स चालन, ट्यशून क ा स चालन, वा य सुर ा साम ी िवतरण, माइक वा ि पकरबाट पाठ िश ण, िव ाथ  भना 
अिभयान, टोल पढाइ, बाल लब गठन तथा प रचालन गरी सामािजक र शैि क िवकासको काय ग ररहकेो छ । 

िश ा े मा ि याशील सबल नेपालले सेभ द िच ेनको आिथक र ािविधक सहयोगमा स चालन गरेका काय मह  
िन नानसुार रहकेो छ :- 

 Social Protection Eligibility Mapping 
 Referral Mechanism Eshtablishment Workshop 
 Referral mechanism  Bi-monthly Meeting with stakeholder 
 Program Supervision & Monitoring 
 Bi-Monthly Sharing Meeting 
 Basic Education Program 
 ECCD Program Orientation and Planning Workshop 
 100% School Enrollment Declaration Campaign 
 Education Calendar develop and print 
 Adolescent Sexual & Reproductive Health (ASRH) 
 Shool Health & Nutrition Program 

 

५.२ असल अ यास तथा नव वतना मक काय मह  
िश ातफ : कोरोना महामारीका कारण पौषदिेख सहज पमा काय स चालन 
 २०७७ साल असोज १५ गतेदिेख िसकाइ के को पमा िव ालय स चालन : मु य िवषयह को पठनपाठन, 

मंिसरदिेख पणू समय िव ालय स चालन । 
 येक मिहना ६ गते अ बैठक, ४ ओटा घु ती बैठक : ४ ओटा िव ालयको अनगुमन, ितवेदन, 

समी ा/स बि धत अबाट ीकरण । 
 मंिसर/पौषबाट बालिवकासदिेख क ा ५ का िव ाथ लाई येक िदन . १५ का दरले अनदुान िदई िदवा खाजा 

यव थापन, अिभभावक आमा समूह गठन र प रचालन । 
 सु ङ्गा नगरपािलकाको िश ा ऐन, २०७७ असोज २१ गते जारी : िव ालय अनमुित, िश क पदपिूत, स वा, 

निशस/विशस/िव यस/िशअसं गठन ि या लगायतका ावधान समावेश । 
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 ऐनअनसुार नगर िश ा सिमित गठन, नगर मखु अ य , मखु शासक य अिधकृत, सामािजक िवकास सिमित 
सयंोजक, कायपािलका सद य, शाखा मुख, िश ा ेमी, िश कसिहत १३ सद यीय सिमित गठन । 

 िव ालय यव थापन सिमित गठन : याद समा  भएका िविभ न िव ालयह मा नया ँऐनअनसुार िव यस गठनको 
अ यास । केही िव ालयमा मा  गठनको ि या अव  रहकेो । 

 शैि क याले डर िनमाण र छपाइ : िव ालयको गितिविध िनिद  गन, वष िवदा, अित र  ि याकलाप, िदवस, 
आविधक परी ा, िव ालय खु ने र िश ण िसकाइ स चालन हन ेिदन िनधारण । 

 ैमािसक िश क तलब भ ा, सहजकता र िव ालय कमचारी पा र िमक िनकासाको थालनी र अ यास ।  
 अनदुान यव थापन इकाई (GMU) को िनणय ारा िन:शु क पाठ्यपु तक, छा विृ , िश ण िसकाइ साम ी, 

िव ालय स चालन मसल द, िव ालय सधुार योजना/सामािजक परी ण, शैि क सु ढीकरण एवम ्
कायस पादनमा आधा रत अनुदान िनकासा । 

 िव ालय भौितक पवूाधार िनमाणतफ : छोटो समयाविधमा ४ कोठे भवन/WASH सिुवधा सिहतको शौचालय 
िनमाण अनुदान िनकासा र कायस प न । 

 रा पित शैि क सधुार काय मतफ २ कोठे स भवन २ ओटा, क यटुर याब तथा नवीन शैि क िविध अनदुान 
िनकासा । 

 वयंसेवक िश क प रचालनको लािग सामा य परी ाको नितजा काशन, २०७७ चतै २१/२२/२३ गते िवषयगत 
परी ा स चालन । 

 शैि क स  २०७७ दिेख क ा १ मा नयाँ पाठ्य म काया वयनको लािग सबल नपेालसँगको साझेदारीमा ३१ 
िव ालयका १/१ जना िश कलाई एक कृत पाठ्य म बोधीकरण काय म स चालन । 

 आधारभतू तह (क ा १-५) का िश कलाई िनर तर िव ाथ  मू याङ्कन स ब धी ३ िदने कायशाला स प न । 
 सबै िव ालयका १/१ जना क युटर िवषय िश क, धाना यापक र िव ालय कमचारीम ये १/१ जनालाई 

क युटर िवषय िश ण र सूचना तथा स चार िविधस ब धी ५ िदने तािलम स चालन । 
 राि य िश ा िदवस तथा अ तराि य सा रता िदवस र राि य बाल िदवसको अवसरमा व ृ वकला, िच कला र 

िनब ध ितयोिगता आयोजना गरी ितभाको खोजी (Talent Hunt) को काय स चालन । 
 िव ालयह को Excel-based IEMIS : Add, Edit, Update & Upload गरी मंिसरिभ  सबै सामुदाियक 

िव ालयह को वेबसाइटमा अपलोड ग रएको । 
 ५ वष नगर िश ा योजना िनमाणको लािग ५ सद यीय कायदल गठन : कायदलमाफत म यौदा तयारी, िव ालय 

िश ामा सुधार याउन मागदशन र िश ामा लगानीको आँकलन । 
 ५ वष यवुा तथा खलेकुद िवकास योजनाको लािग िज मेवारी िवभाजन । 
 िव ालय िश ामा क ा १-५ स मको लािग थानीय पाठ्य म तथा पाठ्यसाम ीको म यौदा तयारी । 
 िविभ न सिमित : नगर िश ा सिमित, िव ालय खेलकुद सिमित, याले डर िनमाण सिमित, सा रता अिभयान 

नगर सिमित, थानीय पाठ्य म म यौदा सिमित, नगर िश ा योजना म यौदा सिमित, िश क दरब दी िमलान तथा 
यव थापन सिमित, िव ालय तरीय खेलकुद सिमित, यािनटरी याड यव थापन सिमित, िव ालय अनदुान 
यव थापन इकाई गरी िश ा स ब धी १० ओटा सिमित गठन र प रचालन 

 काननु िनमाण : सु ङ्गा नगरपािलकाको िश ा ऐन, २०७७, वयंसवेक िश क यव थापन कायिविध, २०७७, 
आधारभतू िश ा (क ा ८) परी ा स चालन, यव थापन र िनयमन कायिविध, २०७४, ारि भक बालिवकास 
नीित, २०७५ तजमुा भई जारी । िश ा िनयमावली म यौदा भइरहकेो । 

 आधारभतू िव ालयह को लािग ICT अ तगत ९ ओटा आधारभूत िव ालयह लाई १/१ थान क युटर र 
ि टर/फोटोकपी/ यानर मेिसनको Combined सटे िवतरण भएको । 

 ३१ ओटै सामदुाियक िव ालयका िव ालय सहयोगी कमचारीह लाई साइकल र वषाती िवतरण । 
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 ५ ओटा मा यिमक िव ालयह मा िव ालय सूचना णाली र लेखास ब धी स टवयेर Integrated 
Management Software (िश क/िव ाथ /िव यस/िशअस ं िववरण, परी ा यव थापन, Mobile Message 
System, Acounting System) र १/१ जना िश कका लािग Software स ब धी सघन तािलम । 

 सबै िश कका लािग िश क डायरी िवतरण भई क ा िश ण पूव तयारी/योजना िनमाणमा िवषय िश कह लाई 
अ सर गराइएको । 

 आ.व. २०७७/७८ को सबै शीषकमा भएको अनदुान िनकासा प  र खचस ब धी िनदशन वाह भएको ।  
 

खलेकुदतफ : 
 सु ङ्गा नगर तरीय २ ओटा याडिम टन ितयोिगता (बसानप ी र दौलतपरु), ३ ओटा खलुा फूटबल ितयोिगता 

(कुशहा, कमलपरु र िशशवुारी), वीरनगरमा भिलबल ितयोिगता आयोजनाको लािग ५०/५० हजारको ायोजन । 
फूटबल, भिलबल, ि केट र याडिम टन खलेका कुल १२ ितयोिगताको लािग बजेट िविनयोजन भएपिन कोरोना 
महामारीका कारण नगरपािलकाको ायोजनमा ६ ओटा ितयोिगता मा  स चालन । नगरपािलकाको सहयोगमा 
खलेकुदका गितिविध िव तारै बढ्द ैगएको । 

 २०७७ चतै १-३ गतेस म सु ङ्गा नगरपािलका ारा "सु ङ्गा नगर तरीय िव ालय खेलकुद एवम ्रा पित 
रिनङ िश ड ितयोिगता" स प न । क ा ४-५ तफ ६, क ा ६-८ तफ ५, क ा ९-१२ तफ ९ खले गरी तीन 
तहका छा  र छा ाबीचको ित पधामा ४० Event खेलाइएको, तहगत पमा बढी अङ्क याई थम, ि तीय र 
ततृीय थान हािसल गन िव ालयलाई िश ड, सबै खले र Event का थम/ि तीय/ ततृीय छा /छा ालाई मेडल र 

माणप , नौलो र धरैे समयपिछको यो अ यास, िव ाथ ह मा खशुी/मनोर जन । 
 िव ालयमा खेलकुद लगायत िविवध खालका अित र  ि याकलाप गन शैि क याले डरमा िनिद  ग रएको ।  

 

५.३  सम  काय मका मुख उपलि धह  

कोिभड-१९ को महामारीका कारण शैि क स  २०७७ मा िव ालयह  िवगतका शैि क स ह मा जसरी सामा य 
ढङ्गले स चालन हनसकेन । २०७६ चै  ११ दिेख शु  भएको िनशेधा ा र ब दाब दीको ि थित एकैचोटी २०७७ दिेख 
मा  सामा य अव थामा आएको िथयो । य त  ब द रहकैे ि थितमा सु ङ्गा नगरपािलकाका िव ालयह  िसकाइ 
के को पमा २०७७ असोज १५ गतेदेिख िव ाथ  सङ् या र िश क सङ् याका आधारमा िस ट िमलाएर िस ट 
िमलाएर स चालन हने यव था ग रयो । वा य सरु ाका उपायह  अपनाई लामो समयपिछ िव ालयह  स चालन हन 
थालेपिछ अिभभावकह ले राहत महशुस गरे । यस ममा सशत अनुदान र आ त रक ोतबाट िविनयोिजत बजेट तथा 
काय मका ि याकलापह  भािवत ब न पगुे । छोटो समयमा वषभ रका ि याकलापह  स चालन गन किठनाइ आइपरे 
पिन सशत अनदुानका सबै काय मह  स प न भए भने आ त रक ोततफ क रब ६० ितशत ि याकलापह  
स चालनमा आए । यसरी ससत  हदेा सम  काय मका मखु उपलि धह लाई िन नानसुार उ लेख ग रएको छ :-  

 शैि क स  २०७७ को िवषयगत पठनपाठन क रब सत ितशत परूा भएको छ । 

 िव ालयमा भना भएका िव ाथ ह ले समयमै पाठ्यपु तक र छा विृ  पाएकाले िनयिमतताको दर बढेको छ । 
 नगर तरीय शैि क याले डर अनुसार िव ालयको गितिविध िनदिशत र स चालन हदँा महामारी बाहकेो 

ि थितमा िव ालय स चालन हने िदन बढेको छ ।  

 क ा ६ दिेख १२ स म अ ययन गन छा ाह लाई यािनटरी याड उपल ध गरी उनीह को िसकाइमा िनर तरता 
आएको दिेखयो । 

 िव ालय भौितक पवूाधार िनमाणका काय मह  ढील ैभए पिन स प न भई क ाकोठा र शौचालयको अभाव 
पूित हदँ ैगएको छ । 

 चौमािसक पमा पाउँद ै आएको िश क तलब भ ा तथा बालिवकास के  सहजकता एवम ् िव ालय 
कमचारीह को पा र िमक ैमािसक पमा भु ानी भई राहत महशुस गरेका छन् । 
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 आव यकताका आधारमा िश ा स ब धी िविभ न १० ओटा सिमितह को बैठकले िनर तरता पाई 
कायस चालनमा िनयिमतता आएको छ ।  

 िव ाथ  भना, क ा उपि थित, उ ीण दर बढेकोले िव ालय िश ामा िव ालय उमेर समहूका 
बालबािलकाह को सहभािगता बढेको छ भने क ा छाड्ने दर घट्द ैगएको छ । 

 अित र  ि याकलापका काय मह  आयोजना हदँा िव ाथ  ितभाको फुट हने अवसर िमलेको छ । 
 लामो समयप ात ् नगर तरीय िव ालय खेलकुद एवम् रा पित रिनङ िश ड ितयोिगता स चालन भएकाले 

िव ाथ ह मा खलेकुद ित उ साह बढेको छ । 

 काय म कै पमा सु ङ्गा नगरपािलकाको िश ा ऐनलगायत िश ास ब धी अ य कायिविधह  तजमुा भई 
वीकृितपिछ काया वयनमा आएको छ भन े िनयमावली िनमाणको ममा रहकेाले काननुी पमा सु ङ्गा 

नगरपािलका सबल ब द ैगएको छ । 

 ािविधक तथा यावसाियक िश ाका िव ाथ ह ले अ यासा मक क ामा सहभािगताको अवसर िमलेका 
कारण रोजगारमूलक िश ामा सधुार आएको छ । 

 नगर तरमा आधारभतू िश ा (क ा ८) परी ा स चालन, यव थापन र िनयमन हदँा सु ढ ब द ैगएको छ । 
 माग र आव यकताका आधारमा िव ालय भौितक सुिवधा िव तार काय म बाँडफाँड हनाल ेभौितक पवूाधार 

मजबतु ब द ैगएको छ ।  
 मा यिमक िव ालयह मा ICT Lab यव थापनको काय मले िव ालय िश ामा सचूना तथा स चार 

िविधको उपयोग गन अवसर िव ाथ ह ले पाएका छन ्। 
 धरैेजसो िव ालयमा इ टरनेट सिुवधा िव तार भई िछटो छ रतो सचूना स ेषण हदँ ैगएको छ । 

 िव ालय स चालन, िश ण िसकाइ साम ी यव थापनको कायमा सहज र िनयिमत हदँ ैआएको छ । 
  

५.४ चुनौती तथा समाधानका लािग ग रएका मुख यासह  
 

संघीय सरकारबाट ह ता त रत काय म र नगरपािलकाबाट आ त रक ोततफ िविनयोिजत काय म काया वयनका 
ममा िविभ न खालका सम या र चनुौती देखापनकुा साथै कोिभड-१९ को महामारीका कारण पया  समयको जोहो 

हनसकेन । शैि क याले डर अनसुार िव ालय स चालन हन नपाउँदा िव ालय लि त काय मह  बढी भािवत 
हनपगेुका छन ्। िव ालयमा अ ययनरत िव ाथ को सहभािगतामा स चालन हनपुन कितपय काय मह  वा य सुर ा 
जोिखमका कारण भािवत भएका छन ् । तथािप स भािवत वा य सरु ा जोिखमलाई म यनजर गरी आगामी िदनमा 
काययोजना बनाई काय म स चालन गन आव यक देिख छ । काय म काया वयनमा दिेखएका सम याह को िनराकरण 
गरी काया वयनको भावका रता सिुनि त गन िन नानसुारका उपायह  अनसुरण ग रएको छ : 
 ारि भक बालिवकास क ामा िनि त उमेर समहूका बालबािलकाह को पहचँ िव तारको लािग िव ाथ  भना 

अिभयानलाई सघन पमा स चालन ग रएको, 
 िव ालयको यव थापक य सधुारका लािग अिभभावक सचतेना तथा सँ थागत मता िवकासका काय मह  

स चालन भएको, 
 बालिवकास िश कह का लािग मािसक . १,०००।०० ो साहन भ ा थप गरी ो सािहत ग रएको, 
 ारि भक बालिवकास क ा यव थापन बालमै ी बनाउन यथोिचत शैि क साम ीह  ख रद गरी यव थापन गन 

िनदशन िदइएको, 
 अपवाद बाहके िनयिमत अ बैठक आयोजना गरी सूचना, जानकारी वाह गरी काय म काया वयनमा ि िवधा कम 

ग रएको वा हटाइएको, 
 योजनामा आधा रत तथा छड्के अनगुमनका मा यमबाट िश क/िव ालय कमचारीह को िनयिमतता बढाइएको र 

आव यक पृ पोषण आदान दान भएको, 
 सहयोगीबाट लखेापरी ण गराउने िवगतको पर परा हटाई िवगतको तलुनामा सधुार ग रएको, 



~ 31 ~ वािषक शिै क ि थित ितवदेन, २०७७/७८ सु ङ्गा नगरपािलका स री 
 

 सशत अनदुानतफ कुनै िकिसमको तािलम तथा बोधीकरणको काय म ा  नभएकाले आ त रक ोतबाट िनर तर 
िव ाथ  मू याङ्कन, एक कृत पाठ्य म बोधीकरण, क युटर िवषय िश कलाई क यटुर सीप िश ण तािलम 
स चालन ग रएको, 

 गैससह सँगको सहकायमा िविभ न काय म स चालन गन िविधवत ि याह  अवल बन ग रएको, 
 सामािजक परी णको कायलाई अिनवाय ग रएकोले पारदिशता विृ  भएको, 
 अि तयारी र िनकासा फुकुवाका लािग बार बार स पक गरी िनकासा तथा भु ानीको ब ध िमलाइएको,  
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अनुसूचीह  
 

तािलका १ 
   िनर रह को वडागत सं या मक िववरण 

वडा नं. 

ज मा जनसं या १५ वषमािथको िनर र सं या १५ वषदेिख ६० वषको िनर र सं या ६० वषमािथको िनर र सं या 

६० वष 
िनर र 

मिहला पु ष ते ो िलंगी ज मा मिहला पु ष ज मा मिहला पु ष ज मा मिहला पु ष ज मा 

1 2,121 2,171 0 4,292 528 237 765 389 155 544 139 82 221 55 

2 2,838 3,028 0 5,866 861 357 1,218 650 235 885 211 122 333 88 

3 2,594 2,812 0 5,406 890 433 1,323 699 327 1,026 191 106 297 64 

4 2,486 2,627 0 5,113 796 325 1,121 617 218 835 179 107 286 48 

5 1,985 2,175 1 4,161 649 274 923 514 210 724 135 64 199 32 

6 1,384 1,477 0 2,861 425 184 609 340 131 471 85 53 138 38 

7 2,621 2,827 1 5,449 817 348 1,165 622 232 854 195 116 311 61 

8 2,292 2,386 0 4,678 605 249 854 428 174 602 177 75 252 30 

9 1,923 2,020 1 3,944 600 272 872 460 188 648 140 84 224 36 

10 1,413 1,599 1 3,013 550 257 807 431 193 624 119 64 183 45 

11 1,732 1,746 0 3,478 514 248 762 369 170 539 145 78 223 30 

ज ा 23,389 24,868 4 48,261 7,235 3,184 10,419 5,519 2,233 7,752 1,716 951 2,667 527 
       ोत : CMIS Household Survey 2075 
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अनुसूचीह  
  अनुसचूी-१ : आिथक वष २०७७/७८ को थम चौमािसक गित ितवेदन 

. 
सं. 

ि याकलाप न.ं आयोजना / काय म ि याकलापको नाम वािषक बजेट चौमािसक खच रकम 
भौितक 
ल य 

भौितक 
गित 

 

िव ीय गती 

1 1.1.3.3 
सबैका लािग िश ा- 
आधारभूत तह 
(३५००००१४) 

आधारभूत तहका वीकृत दरब दीका िश क, राहत अनदुान 
िश कका लािग तलव भ ा अनदुान 

84,100,000 22,836,699.66 181 91.16 
 

27.15 

2 1.1.3.4 
मा यिमक तह 
(३५००००१५) 

मा यिमक तहका वीकृत दरब दीका िश क, राहत अनदुान 
िश कका लािग तलव भ ा अनदुान ( ािविधक धारका िश क 
समेत) 

21,300,000 5,988,693.60 38 89.47 

 
27.15 

3 

1.1.4.1 

िव ालय े  िवकास 
काय म- िज ला तर 
(३५०००८०१) 

ारि भक बाल िवकास सहजकताह को पा र िमक तथा िव ालय 
कमचारी यव थापन अनदुान 

7,348,000 2,160,000.00 86 98.84 
 

27.15 

11.1.2.1 िव ालय भौितक पवूाधार िनमाण अनदुान 5,000,000        

2.4.6.1 
सावजिनक िव ालयका िव ाथ ह का लािग िन:शु क पाठ्यपु तक 
अनदुान 

4,501,000       
 

2.7.11.1 तोिकएका िव ाथ को िदवा खाजाका लािग िव ालयलाई अनदुान 12,853,000        

2.7.13.10 िव ालय स चालन तथा यव थापन अनदुान 1,672,000        

2.7.13.11 
शैि क पहचँ सिुनि तता, अनौपचा रक तथा वैकि पक िश ा 
काय म (पर परागत िव ालय, वैकि पक िव ालय, सा रता र 
िनर तर िश ाका काय म समेत) 

1,100,000       

 

2.7.13.13 
िव ालयमा शिै क गणु तर सु ढीकरण एवम ्कायस पादनमा 
आधा रत ो साहन अनदुान 

2,200,000       
 

2.7.13.3 
ित िव ाथ  लागतका आधारमा िश ण िसकाइ साम ी एवम ्क ा ८ 

को परी ा यव थापन अनुदान 
3,379,000       

 

7.2.1.1 
सावजिनक िव ालयमा अ ययनरत िव ाथ ह का लािग छा विृ  
(आवासीय तथा गैरआवासीय) 

1,989,000       
 

2.7.13.33 अं ेजी, गिणत र िव ान िवषयमा िश ण सहयोग अनदुान 1,619,325        
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. 
सं. 

ि याकलाप न.ं आयोजना / काय म ि याकलापको नाम वािषक बजेट चौमािसक खच रकम 
भौितक 
ल य 

भौितक 
गित 

 

िव ीय गती 

2.7.25.62 
कोिभड-१९ का कारण उ प न प रि थितमा िसकाइ सहजीकरणका 
लािग शिै क काय म 

4,789,000       
 

2.7.13.23 
सामदुाियक िव ालयका छा ाह लाई िन:शु क यािनटरी याड 
यव थापन अनदुान 2,976,000       

 

      ज मा 154,826,325 30,985,393.26    20.00 
 
  अनुसचूी-२ : आिथक वष २०७७/७८ को दो ो चौमािसक गित ितवदेन 

. 
सं. 

ि याकलाप नं. आयोजना / काय म ि याकलापको नाम वािषक बजेट 
चौमािसक खच 

रकम 
भौितक 
ल य 

भौितक 
गित 

िव ीय गित 

1 1.1.3.3 
सबैका लािग िश ा- 
आधारभूत तह 
(३५००००१४) 

आधारभूत तहका वीकृत दरब दीका िश क, राहत अनदुान िश कका 
लािग तलव भ ा अनदुान 

84,100,000 16,942,632.32 181 92.82 20.15 

2 1.1.3.4 
मा यिमक तह 
(३५००००१५) 

मा यिमक तहका वीकृत दरब दीका िश क, राहत अनदुान िश कका 
लािग तलव भ ा अनदुान ( ािविधक धारका िश क समेत) 

21,300,000 4,697,894.56 38 94.74 22.06 

3 

1.1.4.1 

िव ालय े  िवकास 
काय म- िज ला तर 
(३५०००८०१) 

ारि भक बाल िवकास सहजकताह को पा र िमक तथा िव ालय 
कमचारी यव थापन अनदुान 

7,348,000 1,638,000.00 86 98.84 22.29 

11.1.2.1 िव ालय भौितक पूवाधार िनमाण अनुदान 5,000,000         

2.4.6.1 
सावजिनक िव ालयका िव ाथ ह का लािग िन:शु क पाठ्यपु तक 
अनदुान 

4,501,000         

2.7.11.1 तोिकएका िव ाथ को िदवा खाजाका लािग िव ालयलाई अनुदान 12,853,000         
2.7.13.10 िव ालय स चालन तथा यव थापन अनदुान 1,672,000         

2.7.13.11 
शैि क पहँच सिुनि तता, अनौपचा रक तथा वैकि पक िश ा काय म 
(पर परागत िव ालय, वैकि पक िव ालय, सा रता र िनर तर िश ाका 
काय म समेत) 

1,100,000         

2.7.13.13 
िव ालयमा शैि क गणु तर सु ढीकरण एवम ्कायस पादनमा आधा रत 

ो साहन अनुदान 
2,200,000         
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. 
सं. 

ि याकलाप नं. आयोजना / काय म ि याकलापको नाम वािषक बजेट 
चौमािसक खच 

रकम 
भौितक 
ल य 

भौितक 
गित 

िव ीय गित 

2.7.13.3 
ित िव ाथ  लागतका आधारमा िश ण िसकाइ साम ी एवम् क ा ८ को 

परी ा यव थापन अनदुान 
3,379,000         

7.2.1.1 
सावजिनक िव ालयमा अ ययनरत िव ाथ ह का लािग छा विृ  
(आवासीय तथा गैरआवासीय) 

1,989,000         

2.7.13.33 अं जेी, गिणत र िव ान िवषयमा िश ण सहयोग अनुदान 1,619,325         

2.7.25.62 
कोिभड-१९ का कारण उ प न प रि थितमा िसकाइ सहजीकरणका लािग 
शैि क काय म 

4,789,000         

2.7.13.23 
सामुदाियक िव ालयका छा ाह लाई िन:शु क यािनटरी याड 
यव थापन अनुदान 2,976,000       

  

      ज मा 154,826,325 23,278,526.88     15.04 
 
  अनुसचूी-३ : आिथक वष २०७७/७८ को वािषक गित ितवेदन 

. 
सं. 

ि याकलाप नं. आयोजना/काय म ि याकलापह  वािषक बजेट वािषक खच रकम िव ीय गित 

1 6.2.2.113 
खेलकुद िवकास 
काय म 
(३४३००१०२) 

रा पित रिनङ िश ड ितयोिगता ( थानीय तह तरीय) 100,000 98,976.70 98.98 

2 1.1.3.3 
सबैका लािग िश ा- 
आधारभूत तह 
(३५००००१४) 

आधारभूत तहका वीकृत दरब दीका िश क, राहत अनदुान िश कका लािग तलव भ ा अनदुान 84,100,000 76,176,178.42 90.58 

3 1.1.3.4 
मा यिमक तह 
(३५००००१५) 

मा यिमक तहका वीकृत दरब दीका िश क, राहत अनदुान िश कका लािग तलव भ ा अनदुान 
( ािविधक धारका िश क समेत) 

21,300,000 20,818,724.31 97.74 

4 1.1.4.1 िव ालय े  िवकास 
काय म- िज ला तर 

ारि भक बाल िवकास सहजकताह को पा र िमक तथा िव ालय कमचारी यव थापन अनदुान 7,348,000 7,924,000.00 107.84 

  11.1.2.1 िव ालय भौितक पूवाधार िनमाण अनुदान 5,000,000 4,999,980.69 100.00 
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. 
सं. 

ि याकलाप नं. आयोजना/काय म ि याकलापह  वािषक बजेट वािषक खच रकम िव ीय गित 

  2.4.6.1 (३५०००८०१) सावजिनक िव ालयका िव ाथ ह का लािग िन:शु क पाठ्यपु तक अनदुान 4,501,000 4,460,987.66 99.11 

  2.7.11.1 तोिकएका िव ाथ को िदवा खाजाका लािग िव ालयलाई अनुदान 12,853,000 6,184,200.00 48.11 

  2.7.13.10 िव ालय स चालन तथा यव थापन अनदुान 1,672,000 1,490,000.00 89.11 

  2.7.13.11 
शैि क पहँच सिुनि तता, अनौपचा रक तथा वैकि पक िश ा काय म (पर परागत िव ालय, 
वैकि पक िव ालय, सा रता र िनर तर िश ाका काय म समते) 

1,100,000 671,872.21 61.08 

  2.7.13.13 िव ालयमा शैि क गणु तर सु ढीकरण एवम ्कायस पादनमा आधा रत ो साहन अनदुान 2,200,000 2,164,600.00 98.39 

    नगर तरीय क ा ८ को परी ा स चालन       

  2.7.0.13.8 ित िव ाथ  लागतका आधारमा िश ण िसकाइ साम ी यव थापन अनदुान 3,379,000 3,376,850.00 99.94 

  2.7.1.1 सावजिनक िव ालयमा अ ययनरत िव ाथ ह का लािग छा विृ  (आवासीय तथा गैरआवासीय) 1,989,000 1,769,200.00 88.95 

  2.7.13.33 अं जेी, गिणत र िव ान िवषयमा िश ण सहयोग अनुदान 1,944,000 1,944,000.00 100.00 

  2.7.25.62 कोिभड-१९ का कारण उ प न प रि थितमा िसकाइ सहजीकरणका लािग शैि क काय म 4,789,000 4,788,389.15 99.99 

  2.7.13.21 सामुदाियक िव ालयका छा ाह लाई िन:शु क यािनटरी याड यव थापन अनदुान 2,081,000 496,702.80 23.87 

5 2.7.13.37 
रा पित शैि क सधुार 
काय म 

क ाकोठा िनमाण (मािव िशशुवारी र िटकुिलया) 3,600,000.00 3,600,000.00 100.00 
क यटुर ( ित क यटुर याब थापना) मा.िव. कुशहा 650,000.00 650,000.00 100.00 
िश ामा नवीन िविध व न (मा.िव. दौलतपरु र िटकुिलया) 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 

      ज मा 159,906,000 142,914,661.94 89.37 

  
    
 
 



                                  वािषक शैि क ि थित ितवेदन, सु ङ्गा नगरपािलका स री 
 

   अनुसचूी-४ : आिथक वष २०७७/७८ मा आ त रक ोततफ स चािलत काय मह को वािषक गित ितवेदन 

.सं. काय म / ि याकलापको नाम वािषक बजेट खच रकम िव ीय गित 

1 कायालय तथा अिभलखे यव थापनको लािग साम ी ख रद 50,000 49,720.00 99.44 
2 िव ालयह को सचूना णाली तथा लेखा णाली सु ढीकरणको लािग स टवेयर ख रद 1,000,000 0.00 0.00 
3 वयंसेवक िश क यव थापन 2,100,000 389,265.00 18.54 
4 ारि भक बालिवकास सहजकता र िव ालय कमचारीह को लािग ो साहन भ ा 1,032,000 1,020,000.00 98.84 
5 िव ाथ  भना अिभयान 117,986 109,000.00 92.38 
6 नगर तरीय शिै क ोफाइल िनमाण, छपाइ र िवतरण 100,000 88,212.50 88.21 
7 मा यिमक िव ालयह लाई Multimedia/Projector ख रद र िवतरण 250,000 0.00 0.00 
8 (आधारभूत िश ा) क ा ८ को परी ा स चालन, यव थापन र अनगुमन 800,000 165,636.00 20.70 
9 क युटर िवषय िश ण गन िश कह को लािग क युटर तािलम  (५ िदने)   250,000 250,000.00 100.00 
10 नगर िश ा ऐन, िनयमावली, कायिविध र नगर िश ा योजना िनमाण काय म 300,000 223,239.50 74.41 
11 नगर तरीय िव ालय खेलकुद ितयोिगता स चालन 240,000 240,000.00 100.00 
12 राि य तथा अ तराि य िश ा िदवस तथा बाल िदवस लगायत उ सव मनाउने काय म 250,000 165,075.00 66.03 

13 
िव ालय त याङ्क संकलन, शोधन र ितवेदन (Scool-based IEMIS Software यव थापन 
समते) 

200,000 200,000.00 100.00 

14 िव ालय तथा काय म अनगुमन, सपु रवे ण र अ ति या काय म 150,000 150,000.00 100.00 

15 
िश ा, युवा तथा खेलकुद स ब धी (िविभ न सिमितको बैठक) तथा नगर तरीय .अ. बैठक 
स चालन 

200,000 200,000.00 100.00 

16 थानीय पाठ्य म तथा पाठ्यसाम ी िनमाण र िवतरण 217,000 0.00 0.00 

17 
बाल शाि त अिभयान काय म (िश क, िव ाथ , अिभभावक/सरोकारवाला र नगरपािलकाबीच 
अ ति यासिहतको वृ िच  सारण) 

100,000 99,440.00 99.44 

18 शिै क याले डर छपाइ र िवतरण 100,000 100,000.00 100.00 
19 िश क डायरी तयारी, छपाइ र िवतरण 100,000 100,000.00 100.00 
20 िश ा, युवा तथा खेलकुद शाखाको लािग Wi-Fi (Internet) जडान 40,000 40,000.00 100.00 
21 अिभभावक सचेतना काय म 200,000 100,600.00 50.30 



                                  वािषक शैि क ि थित ितवेदन, सु ङ्गा नगरपािलका स री 
 

.सं. काय म / ि याकलापको नाम वािषक बजेट खच रकम िव ीय गित 

22 
नगर तरीय फूटबल, भिलबल, ि केट र याडिम टन ितयोिगताको लािग िविभ न िवषयमा नगरको 
तफबाट हन े ायोजन 

600,000 599,170.00 99.86 

23 
आधारभूत (िन नमा यिमक) िव ालयह मा सचूना तथा स चार िविध-ICT (Per School 1 
Computer, 1 Printer) को लािग औजार ख रद र िवतरण 

500,000 498,591.52 99.72 

24 
आधारभूत ( ाथिमक) िव ालयह मा सचूना तथा स चार िविध-ICT (Per School Computer-
1,  Printer-1) को लािग औजार ख रद र िवतरण 

500,000 500,000.00 100.00 

25 जन भात मा.िव. दौलतपुरको लािग िव ान योगशाला साम ी ख रद 500,000 498,748.00 99.75 
26 अिभलेख यव थापनको लािग फिनचर ख रद 50,000 0.00 0.00 
27 िश कह का लािग िनर तर िव ाथ  मू याङ्कन स ब धी ३ िदन ेतािलम 105,000 105,000.00 100.00 
28 युवा तथा खेलकुद िवकास योजना िनमाण 100,000 0.00 0.00 

  ज मा 10,151,986 5,891,697.52 58.03 
 
   अनुसचूी- ५क : आिथक वष २०७७/७८ मा सामुदाियक िव ालयह लाई सशत अनुदान िनकासा िववरण 

िस.न. िव ालयको नाम ठेगाना 

िश क तलव भ ा ( ेड, क.स.ंकोष, वीमा, महगंी, पोशाक, अ भ ा 
तथा चाडपव खच समेत) 

ारि भक 
बालिवकास 
सहजकता 

पा र िमक र 
पोशाक भ ा 

िव ालय 
कमचारी 

यव थापन र 
पोशाक भ ा 

पाठ्यपु तक 
अनुदान (क ा १-

१२) आधारभूत तह मा यिमक तह ज मा 

1 जनता आ.िव. नैनडावर सु ङ्गा-१ 4,490,402.62 0.00 4,490,402.62 100,000 119,500 115,425.70 
2 जनता मा.िव. िशशवुारी सु ङ्गा-१ 5,167,988.10 5,173,441.00 10,341,429.10 200,000 291,000 373,583.12 
3 जनता आ.िव. िशवनगर सु ङ्गा-१ 821,237.96 0.00 821,237.96 100,000 119,500 39,222.20 
4 राि य आ.िव. चहका, कोरैया सु ङ्गा-१ 978,660.00 0.00 978,660.00 300,000 119,500 72,380.40 
5 राि य जनता आ.िव. र साहा सु ङ्गा-२ 2,186,177.17 0.00 2,186,177.17 76,000 119,500 32,693.80 
6 राि य ा.िव. बाउ ना सु ङ्गा-२ 1,833,816.00 0.00 1,833,816.00 100,000 80,500 35,862.10 
7 जनता आ.िव. कमलपरु सु ङ्गा-२ 2,468,200.40 0.00 2,468,200.40 200,000 119,500 113,678.60 



                                  वािषक शैि क ि थित ितवेदन, सु ङ्गा नगरपािलका स री 
 

िस.न. िव ालयको नाम ठेगाना 

िश क तलव भ ा ( ेड, क.स.ंकोष, वीमा, महगंी, पोशाक, अ भ ा 
तथा चाडपव खच समेत) 

ारि भक 
बालिवकास 
सहजकता 

पा र िमक र 
पोशाक भ ा 

िव ालय 
कमचारी 

यव थापन र 
पोशाक भ ा 

पाठ्यपु तक 
अनुदान (क ा १-

१२) आधारभूत तह मा यिमक तह ज मा 

8 जनता आ.िव. भेिडया सु ङ्गा-२ 3,032,669.80 0.00 3,032,669.80 100,000 119,500 243,063.30 
9 जनमखुी सामुदाियक ा.िव. हिदया सु ङ्गा-२ 484,966.10 0.00 484,966.10 200,000 80,500 41,776.50 
10 जन भात मा.िव. दौलतपरु सु ङ्गा-३ 4,931,227.00 4,289,288.00 9,220,515.00 200,000 291,000 488,365.70 
11 राि य ा.िव. भुसी महिलया सु ङ्गा-३ 2,645,930.50 0.00 2,645,930.50 100,000 80,500 74,912.30 
12 राि य आ.िव. कनकपुर सु ङ्गा-४ 2,172,558.35 0.00 2,172,558.35 300,000 80,500 72,352.80 
13 आदश राि य ा.िव. मधपु ी सु ङ्गा-४ 1,298,038.00 0.00 1,298,038.00 100,000 74,000 46,464.00 
14 जनता आ.िव. वीरनगर सु ङ्गा-४ 3,025,414.00 0.00 3,025,414.00 100,000 119,500 124,733.10 
15 राि य ा.िव. कदमाहा सु ङ्गा-४ 2,316,382.10 0.00 2,316,382.10 200,000 80,500 52,750.20 
16 मिसलाल जनता मा.िव. कुशहा सु ङ्गा-५ 6,350,414.40 7,390,431.96 13,740,846.36 200,000 291,000 696,626.16 
17 राि य जनता आ.िव. बिनगामा, कुशहा सु ङ्गा-५ 2,230,494.90 0.00 2,230,494.90 200,000 119,500 49,753.90 
18 जनता राि य आ.िव. ीपरु ज दी सु ङ्गा-६ 2,922,120.90 0.00 2,922,120.90 200,000 119,500 90,386.10 
19 राि य ा.िव. चकदह, मोहनपरु सु ङ्गा-७ 1,400,674.10 0.00 1,400,674.10 200,000 80,500 85,288.70 
20 दिलत जनता ा.िव. पोख रया, ह रपरु सु ङ्गा-७ 918,108.00 0.00 918,108.00 100,000 80,500 21,072.00 
21 राि य आ.िव. ह रपरु सु ङ्गा-७ 382,330.00 0.00 382,330.00 300,000 80,500 57,506.30 
22 राि य आ.िव. पोख रया, बसानप ी सु ङ्गा-७ 1,557,722.10 0.00 1,557,722.10 300,000 119,500 85,809.10 
23 राि य ा.िव. महिलया, मलहनमा सु ङ्गा-८ 1,453,886.00 0.00 1,453,886.00 200,000 80,500 62,302.40 
24 आ.िव. मलहनमा सु ङ्गा-८ 3,904,184.50 0.00 3,904,184.50 100,000 119,500 163,006.80 
25 मसुहरिनयाँ आ.िव. समसेरपरु सु ङ्गा-८ 2,146,712.00 0.00 2,146,712.00 100,000 119,500 85,540.80 
26 जनता आ.िव. माणपुर सु ङ्गा-९ 1,996,744.60 0.00 1,996,744.60 100,000 119,500 133,583.90 
27 केशव मारक जनता मा.िव. िटकुिलया सु ङ्गा-९ 6,043,614.98 3,965,563.35 10,009,178.33 100,000 171,500 601,254.58 
28 जनता राि य ा.िव. िस वा थ हा सु ङ्गा- 1,401,596.64 0.00 1,401,596.64 100,000 80,500 90,671.00 



                                  वािषक शैि क ि थित ितवेदन, सु ङ्गा नगरपािलका स री 
 

िस.न. िव ालयको नाम ठेगाना 

िश क तलव भ ा ( ेड, क.स.ंकोष, वीमा, महगंी, पोशाक, अ भ ा 
तथा चाडपव खच समेत) 

ारि भक 
बालिवकास 
सहजकता 

पा र िमक र 
पोशाक भ ा 

िव ालय 
कमचारी 

यव थापन र 
पोशाक भ ा 

पाठ्यपु तक 
अनुदान (क ा १-

१२) आधारभूत तह मा यिमक तह ज मा 

१० 

29 जनता राि य ा.िव. औरहा, महेशपरु 
सु ङ्गा-
११ 1,298,038.00 0.00 1,298,038.00 200,000 80,500 41,492.60 

30 जनता मा.िव. खैजनपरु, भ जका 
सु ङ्गा-
११ 2,513,395.10 0.00 2,513,395.10 100,000 291,000 234,445.80 

31 जनता आ. िव. रामपरु, म हिनया 
सु ङ्गा-
११ 1,802,474.10 0.00 1,802,474.10 100,000 119,500 34,983.70 

  ज मा 76,176,178.42 20,818,724.31 96,994,902.73 4,976,000 3,968,000 4,460,987.66 
 
   अनुसचूी- ५ख : आिथक वष २०७७/७८ मा सामदुाियक िव ालयह लाई सशत अनुदान िनकासा िववरण 

िस.न. िव ालयको नाम ठेगाना 

िश ण िसकाइ साम ी यव थापन अनुदान छा वृि  अनुदान िव ालय स चालन तथा यव थापन अनुदान 
ारि भक 
बाल 

िवकास 
क ा १-१२ 

िनर तर 
िव ाथ  
मू यांकन 

छा ा 
छा वृि  

(क ा १-८) 

दिलत 
छा वृि  क ा 

१-८ 

स चालन 
तथा 

यव थापन 

िव.स.ुयो., 
मता 

िवकास 

सामािजक 
परी ण, 

लेखापरी ण 

इ टरनेट 
जडान 

1 जनता आ.िव. नैनडावर सु ङ्गा-१ 11,500 33,200 1,800 27,600 22,400 20,000 15,000 10,000   
2 जनता मा.िव. िशशवुारी सु ङ्गा-१ 17,000 145,000 2,600 31,600 30,800 30,000 20,000 15,000 12,000 
3 जनता आ.िव. िशवनगर सु ङ्गा-१ 12,000 12,750 2,200 8,400 10,800 20,000 15,000 10,000   
4 राि य आ.िव. चहका, कोरैया सु ङ्गा-१ 17,500 22,150 3,100 16,000 25,200 20,000 15,000 10,000   
5 राि य जनता आ.िव. र साहा सु ङ्गा-२ 20,500 12,950 1,900 10,400 8,000 20,000 15,000 10,000   
6 राि य ा.िव. बाउ ना सु ङ्गा-२ 10,000 10,200 1,600 10,800 8,800 15,000 15,000 10,000   
7 जनता आ.िव. कमलपरु सु ङ्गा-२ 8,500 23,600 2,200 18,800 25,200 20,000 15,000 10,000   
8 जनता आ.िव. भेिडया सु ङ्गा-२ 20,500 60,400 2,200 50,000 29,600 20,000 15,000 10,000   
9 जनमखुी सामुदाियक ा.िव. हिदया सु ङ्गा-२ 6,000 12,750 1,600 14,800 9,600 15,000 15,000 10,000   



                                  वािषक शैि क ि थित ितवेदन, सु ङ्गा नगरपािलका स री 
 

िस.न. िव ालयको नाम ठेगाना 

िश ण िसकाइ साम ी यव थापन अनुदान छा वृि  अनुदान िव ालय स चालन तथा यव थापन अनुदान 
ारि भक 
बाल 

िवकास 
क ा १-१२ 

िनर तर 
िव ाथ  
मू यांकन 

छा ा 
छा वृि  

(क ा १-८) 

दिलत 
छा वृि  क ा 

१-८ 

स चालन 
तथा 

यव थापन 

िव.स.ुयो., 
मता 

िवकास 

सामािजक 
परी ण, 

लेखापरी ण 

इ टरनेट 
जडान 

10 जन भात मा.िव. दौलतपरु सु ङ्गा-३ 16,000 177,850 5,000 51,600 124,400 30,000 20,000 15,000 12,000 
11 राि य ा.िव. भुसी महिलया सु ङ्गा-३ 9,000 19,050 1,500 8,000 35,200 15,000 15,000 10,000   
12 राि य आ.िव. कनकपुर सु ङ्गा-४ 36,000 22,500 3,200 7,200 48,400 15,000 15,000 10,000   
13 आदश राि य ा.िव. मधपु ी सु ङ्गा-४ 5,500 12,600 500 6,400 22,000 15,000 15,000 10,000   
14 जनता आ.िव. वीरनगर सु ङ्गा-४ 14,500 30,700 1,000 24,000 26,000 20,000 15,000 10,000   
15 राि य ा.िव. कदमाहा सु ङ्गा-४ 20,000 16,650 1,900 7,600 26,400 15,000 15,000 10,000   
16 मिसलाल जनता मा.िव. कुशहा सु ङ्गा-५ 42,000 254,200 4,900 100,000 86,400 30,000 20,000 15,000 12,000 

17 
राि य जनता आ.िव. बिनगामा, 
कुशहा 

सु ङ्गा-५ 22,000 20,800 2,600 12,800 15,200 20,000 15,000 10,000   

18 जनता राि य आ.िव. ीपरु ज दी सु ङ्गा-६ 21,500 34,650 3,800 28,800 35,600 20,000 15,000 10,000   
19 राि य ा.िव. चकदह, मोहनपरु सु ङ्गा-७ 16,500 26,100 5,300 18,400 37,200 15,000 15,000 10,000   

20 
दिलत जनता ा.िव. पोख रया, 
ह रपुर 

सु ङ्गा-७ 12,500 10,650 1,500 3,600 12,800 15,000 15,000 10,000   

21 राि य आ.िव. ह रपरु सु ङ्गा-७ 22,000 17,250 3,000 10,400 27,200 15,000 15,000 10,000   

22 
राि य आ.िव. पोख रया, 
बसानप ी 

सु ङ्गा-७ 19,000 21,600 2,500 8,400 41,600 20,000 15,000 10,000   

23 राि य ा.िव. महिलया, मलहनमा सु ङ्गा-८ 22,000 20,700 3,400 14,400 22,400 15,000 15,000 10,000   
24 आ.िव. मलहनमा सु ङ्गा-८ 19,000 45,100 3,300 35,600 46,000 20,000 15,000 10,000   
25 मसुहरिनयाँ आ.िव. समसेरपरु सु ङ्गा-८ 14,500 30,950 1,600 24,400 31,600 20,000 15,000 10,000   
26 जनता आ.िव. माणपुर सु ङ्गा-९ 26,000 28,500 3,000 22,400 34,800 20,000 15,000 10,000   

27 
केशव मारक जनता मा.िव. 
िटकुिलया 

सु ङ्गा-९ 17,000 220,250 5,700 129,600 48,000 30,000 20,000 15,000 12,000 

28 जनता राि य ा.िव. िस वा थ हा सु ङ्गा-१० 19,500 27,150 4,700 20,800 35,600 15,000 15,000 10,000   

29 
जनता राि य ा.िव. औरहा, 
महेशपुर 

सु ङ्गा-११ 22,000 14,550 1,800 12,000 21,600 15,000 15,000 10,000   



                                  वािषक शैि क ि थित ितवेदन, सु ङ्गा नगरपािलका स री 
 

िस.न. िव ालयको नाम ठेगाना 

िश ण िसकाइ साम ी यव थापन अनुदान छा वृि  अनुदान िव ालय स चालन तथा यव थापन अनुदान 
ारि भक 
बाल 

िवकास 
क ा १-१२ 

िनर तर 
िव ाथ  
मू यांकन 

छा ा 
छा वृि  

(क ा १-८) 

दिलत 
छा वृि  क ा 

१-८ 

स चालन 
तथा 

यव थापन 

िव.स.ुयो., 
मता 

िवकास 

सामािजक 
परी ण, 

लेखापरी ण 

इ टरनेट 
जडान 

30 जनता मा.िव. खैजनपरु, भ जका सु ङ्गा-११ 13,500 58,400 2,800 28,400 44,400 25,000 20,000 15,000 12,000 
31 जनता आ. िव. रामपरु, म हिनया सु ङ्गा-११ 8,500 12,250 1,200 4,800 8,000 20,000 15,000 10,000   

  ज मा 542,000 1,455,450 83,400 768,000 1,001,200 605,000 490,000 335,000 60,000 
 
   अनुसूची- ५ग : आिथक वष २०७७/७८ मा सामदुाियक िव ालयह लाई सशत अनुदान िनकासा िववरण 

   
िस.न. 

िव ालयको नाम ठेगाना िदवा खाजा 

EGRP 
यूनतम 
याकेज 

काया वयन 
काया वयन 

अनुदान 

िश ण 
िसकाइमा 
समयाविध 

सधुार 
योजना 
अनुदान 

िसकाइ 
सु ढीकरण/काय 

स पादन 
अनुदान 

िश ण 
िसकाइमा 
ICT को 

योग 
अनुदान 

िव ान 
योगशाला 
अनुदान 

Lab asst, 
equipts, 

prac. mtl, 
OJT, Oprn 

cost 

४ कोठे/WASH 
Toilet 

1 जनता आ.िव. नैनडावर सु ङ्गा-१ 141,900 9,000 2,000           

2 जनता मा.िव. िशशवुारी सु ङ्गा-१ 155,100 9,000 2,000           

3 जनता आ.िव. िशवनगर सु ङ्गा-१ 115,500 9,000 2,000 50,000         

4 राि य आ.िव. चहका, कोरैया सु ङ्गा-१ 188,100 9,000 2,000 50,000         

5 राि य जनता आ.िव. र साहा सु ङ्गा-२ 132,000 9,000 2,000           

6 राि य ा.िव. बाउ ना सु ङ्गा-२ 108,900 9,000 2,000           

7 जनता आ.िव. कमलपरु सु ङ्गा-२ 135,300 9,000 2,000 200,000         

8 जनता आ.िव. भेिडया सु ङ्गा-२ 245,850 9,000 2,000   650,000       

9 जनमखुी सामुदाियक ा.िव. हिदया सु ङ्गा-२ 120,450 9,000 2,000           

10 जन भात मा.िव. दौलतपरु सु ङ्गा-३ 339,900 9,000 2,000         3,599,980.69 

11 राि य ा.िव. भुसी महिलया सु ङ्गा-३ 179,850 9,000 2,000           



                                  वािषक शैि क ि थित ितवेदन, सु ङ्गा नगरपािलका स री 
 

   
िस.न. 

िव ालयको नाम ठेगाना िदवा खाजा 

EGRP 
यूनतम 
याकेज 

काया वयन 
काया वयन 

अनुदान 

िश ण 
िसकाइमा 
समयाविध 

सधुार 
योजना 
अनुदान 

िसकाइ 
सु ढीकरण/काय 

स पादन 
अनुदान 

िश ण 
िसकाइमा 
ICT को 

योग 
अनुदान 

िव ान 
योगशाला 
अनुदान 

Lab asst, 
equipts, 

prac. mtl, 
OJT, Oprn 

cost 

४ कोठे/WASH 
Toilet 

12 राि य आ.िव. कनकपुर सु ङ्गा-४ 275,550 9,000 2,000           

13 आदश राि य ा.िव. मधपु ी सु ङ्गा-४ 117,150 9,000 2,000           

14 जनता आ.िव. वीरनगर सु ङ्गा-४ 140,250 9,000 2,000           

15 राि य ा.िव. कदमाहा सु ङ्गा-४ 186,450 9,000 2,000         700,000 

16 मिसलाल जनता मा.िव. कुशहा सु ङ्गा-५ 369,600 9,000 2,000       1,296,000   

17 राि य जनता आ.िव. बिनगामा, कुशहा सु ङ्गा-५ 183,150 9,000 2,000           

18 जनता राि य आ.िव. ीपरु ज दी सु ङ्गा-६ 270,600 9,000 2,000           

19 राि य ा.िव. चकदह, मोहनपरु सु ङ्गा-७ 255,750 9,000 2,000           

20 दिलत जनता ा.िव. पोख रया, ह रपरु सु ङ्गा-७ 118,800 9,000 2,000           

21 राि य आ.िव. ह रपरु सु ङ्गा-७ 196,350 9,000 2,000           

22 राि य आ.िव. पोख रया, बसानप ी सु ङ्गा-७ 169,950 9,000 2,000 50,000         

23 राि य ा.िव. महिलया, मलहनमा सु ङ्गा-८ 226,050 9,000 2,000           

24 आ.िव. मलहनमा सु ङ्गा-८ 237,600 9,000 2,000           

25 मसुहरिनयाँ आ.िव. समसेरपरु सु ङ्गा-८ 171,600 9,000 2,000           

26 जनता आ.िव. माणपुर सु ङ्गा-९ 216,150 9,000 2,000           

27 केशव मारक जनता मा.िव. िटकुिलया सु ङ्गा-९ 463,650 9,000 2,000     650,000     

28 जनता राि य ा.िव. िस वा थ हा सु ङ्गा-१० 272,250 9,000 2,000 50,000         

29 जनता राि य ा.िव. औरहा, महेशपरु सु ङ्गा-११ 174,900 9,000 2,000         700,000 

30 जनता मा.िव. खैजनपरु, भ जका सु ङ्गा-११ 201,300 9,000 2,000           



                                  वािषक शैि क ि थित ितवेदन, सु ङ्गा नगरपािलका स री 
 

   
िस.न. 

िव ालयको नाम ठेगाना िदवा खाजा 

EGRP 
यूनतम 
याकेज 

काया वयन 
काया वयन 

अनुदान 

िश ण 
िसकाइमा 
समयाविध 

सधुार 
योजना 
अनुदान 

िसकाइ 
सु ढीकरण/काय 

स पादन 
अनुदान 

िश ण 
िसकाइमा 
ICT को 

योग 
अनुदान 

िव ान 
योगशाला 
अनुदान 

Lab asst, 
equipts, 

prac. mtl, 
OJT, Oprn 

cost 

४ कोठे/WASH 
Toilet 

31 जनता आ. िव. रामपरु, म हिनया सु ङ्गा-११ 74,250 9,000 2,000 50,000         

  ज मा 6,184,200 279,000 62,000 450,000 650,000 650,000 1,296,000 4,999,981 
    

   अनुसूची- ५घ : आिथक वष २०७७/७८ मा सामुदाियक िव ालयह लाई सशत अनुदान िनकासा िववरण 
    

िस.न. िव ालयको नाम ठेगाना 

अं ेजी/गिणत/
िव ान 

िवषयमा 
िश ण सहयोग 

कोिभड-१९ का कारण उ प न प रि थितमा िसकाइ 
सहजीकरणका लािग शैि क काय म 

रा पित शैि क सधुार काय म 
कुल िनकासा अनुदान 

रकम 
िश क-
िव ाथ  

CUG सेवा 

इ टरनेट 
सेवा 

िव तार 

वा य सरु ा 
साम ी यव थापन 

२ कोठे भवन 
क युटर 

याब/िश ामा 
नवीन िविध 

1 जनता आ.िव. नैनडावर सु ङ्गा-१   45,000 12,000 39,000     5,215,728.32 

2 जनता मा.िव. िशशवुारी सु ङ्गा-१   238,500 0 146,000 1,800,000   13,860,612.22 

3 जनता आ.िव. िशवनगर सु ङ्गा-१   7,500 12,000 19,000     1,386,110.16 

4 राि य आ.िव. चहका, कोरैया सु ङ्गा-१ 261,000 25,875 12,000 33,800     2,181,265.40 

5 राि य जनता आ.िव. र साहा सु ङ्गा-२   10,875 12,000 19,000     2,697,995.97 

6 राि य ा.िव. बाउ ना सु ङ्गा-२   11,250 12,000 15,800     2,290,528.10 

7 जनता आ.िव. कमलपरु सु ङ्गा-२ 200,000 34,125 12,000 34,400     3,651,504.00 

8 जनता आ.िव. भेिडया सु ङ्गा-२ 150,000 92,250 12,000 73,200     4,937,233.10 

9 जनमखुी सामुदाियक ा.िव. हिदया सु ङ्गा-२   13,500 12,000 17,000     1,065,942.60 

10 जन भात मा.िव. दौलतपरु सु ङ्गा-३   273,000 0 193,000   650,000 15,718,611.39 

11 राि य ा.िव. भुसी महिलया सु ङ्गा-३   20,625 12,000 29,000     3,266,567.80 



                                  वािषक शैि क ि थित ितवेदन, सु ङ्गा नगरपािलका स री 
 

िस.न. िव ालयको नाम ठेगाना 

अं ेजी/गिणत/
िव ान 

िवषयमा 
िश ण सहयोग 

कोिभड-१९ का कारण उ प न प रि थितमा िसकाइ 
सहजीकरणका लािग शैि क काय म 

रा पित शैि क सधुार काय म 
कुल िनकासा अनुदान 

रकम 
िश क-
िव ाथ  

CUG सेवा 

इ टरनेट 
सेवा 

िव तार 

वा य सरु ा 
साम ी यव थापन 

२ कोठे भवन 
क युटर 

याब/िश ामा 
नवीन िविध 

12 राि य आ.िव. कनकपुर सु ङ्गा-४   18,375 12,000 44,600     3,144,236.15 

13 आदश राि य ा.िव. मधपु ी सु ङ्गा-४   0 12,000 19,000     1,764,652.00 

14 जनता आ.िव. वीरनगर सु ङ्गा-४   30,375 12,000 32,600     3,737,072.10 

15 राि य ा.िव. कदमाहा सु ङ्गा-४   21,000 12,000 30,200     3,722,832.30 

16 मिसलाल जनता मा.िव. कुशहा सु ङ्गा-५   505,125 0 295,200   650,000 18,619,897.52 

17 राि य जनता आ.िव. बिनगामा, कुशहा सु ङ्गा-५   39,750 12,000 35,200     2,999,248.80 

18 जनता राि य आ.िव. ीपरु ज दी सु ङ्गा-६   38,250 12,000 43,400     3,876,607.00 

19 राि य ा.िव. चकदह, मोहनपरु सु ङ्गा-७   17,625 12,000 41,400     2,247,737.80 

20 दिलत जनता ा.िव. पोख रया, ह रपरु सु ङ्गा-७   7,875 12,000 19,200     1,369,605.00 

21 राि य आ.िव. ह रपरु सु ङ्गा-७   13,500 12,000 31,800     1,204,836.30 

22 राि य आ.िव. पोख रया, बसानप ी सु ङ्गा-७ 261,000 29,250 12,000 40,000     2,774,331.20 

23 राि य ा.िव. महिलया, मलहनमा सु ङ्गा-८   19,500 12,000 36,400     2,224,538.40 

24 आ.िव. मलहनमा सु ङ्गा-८ 150,000 64,500 12,000 60,400     5,016,191.30 

25 मसुहरिनयाँ आ.िव. समसेरपरु सु ङ्गा-८ 261,000 41,625 12,000 42,200     3,139,227.80 

26 जनता आ.िव. माणपुर सु ङ्गा-९ 261,000 35,250 12,000 45,000     3,089,928.50 

27 केशव मारक जनता मा.िव. िटकुिलया सु ङ्गा-९   370,500 0 240,200 1,800,000 650,000 15,564,832.91 

28 जनता राि य ा.िव. िस वा थ हा सु ङ्गा-१०   26,250 12,000 36,000     2,228,017.64 

29 जनता राि य ा.िव. औरहा, महेशपरु सु ङ्गा-११   16,125 12,000 28,000     2,674,005.60 

30 जनता मा.िव. खैजनपरु, भ जका सु ङ्गा-११ 400,000 88,125 0 77,000     4,135,765.90 

31 जनता आ. िव. रामपरु, म हिनया सु ङ्गा-११   5,250 12,000 18,600     2,307,807.80 



                                  वािषक शैि क ि थित ितवेदन, सु ङ्गा नगरपािलका स री 
 

िस.न. िव ालयको नाम ठेगाना 

अं ेजी/गिणत/
िव ान 

िवषयमा 
िश ण सहयोग 

कोिभड-१९ का कारण उ प न प रि थितमा िसकाइ 
सहजीकरणका लािग शैि क काय म 

रा पित शैि क सधुार काय म 
कुल िनकासा अनुदान 

रकम 
िश क-
िव ाथ  

CUG सेवा 

इ टरनेट 
सेवा 

िव तार 

वा य सरु ा 
साम ी यव थापन 

२ कोठे भवन 
क युटर 

याब/िश ामा 
नवीन िविध 

  ज मा 1,944,000 2,160,750 312,000 1,835,600 3,600,000 1,950,000 142,113,471.08 
 
 
 
 
 
  
 



                                  वािषक शैि क ि थित ितवेदन, सु ङ्गा नगरपािलका स री 
 

;'?‚f gu/kflnsf 
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvf 
dw'k§L, ;Kt/L -k|b]z g+= @, g]kfn_ 

 
k=;+=M– @)&*÷&(             
r=g+=M–        ldlt M– @)&*÷)$÷)% 
 
  ljifo M lzIffdf gjLg k|ljlw k|a4{gsf nflu cg'bfg lgsf;f ;DaGwdf .  

 

>L s]zj :df/s hgtf df=lj= l6s'lnof, 
;'¿Ëf g=kf=-(, ;Kt/L . 
 
 

   k|:t't ljifodf cfly{s jif{ @)&&÷&* df To; ljBfnonfO{ /fi6«klt z}lIfs ;'wf/ 
sfo{qmd cGtu{t lzIffdf gjLg k|ljlw k|j4{gsf nflu cg'bfg zLif{saf6 /sd ¿= ^,%),))). -5 nfv 
krf; xhf/_ Psd'i6 lgsf;f ul/Psf] 5 . pQm /sdaf6 clgjfo{¿kdf ljBfno Joj:yfkg 
;ldltsf] lg0f{o cg';f/ lgDg sfo{ ug'{÷u/fpg'x'g / ;f]sf] lan÷ekf{Osf] k|dfl0ft k|ltlnlk o; 
sfof{nodf k]z ug'{x'g cg'/f]w 5 . 
tkl;n 
!= lzIf0f l;sfOdf ljsf; ePsf ;fdu|Lx¿ :df6{ af]8{, k|f]h]S6/, l8lh6n l;sfO ;fdu|L cflbsf] 

Joj:yf ug]{ . 
@= lj1fg, k|ljlw, O{l~hlgol/ª / ul0ft (STEM) ;Fu ;DalGwt cg';Gwfg÷vf]h tyf cGj]if0f ug]{ 

sfo{ u/L k|fKt lgisif{nfO{ lzIf0f l;sfOdf k|of]u ug]{ Joj:yf ldnfpg] .  
 
af]wfy{ M 
!= >L gu/ k|d'vHo",                      lx/fnfn /fgf 
  ;'¿Ëf gu/kflnsf,                        zfvf clws[t 
  gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, dw'k§L, ;Kt/L . 
@= >L j8fWoIf Ho", 
   # g+= j8f sfof{no, bf}ntk'/ M vr{;DaGwL lgb]{zg kfngf eP, gePsf] lgoldt cg'udg/lg/LIf0f 
u/L ;xof]u ug{'x'g . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                  वािषक शैि क ि थित ितवेदन, सु ङ्गा नगरपािलका स री 
 

;'?‚f gu/kflnsf 
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvf 
dw'k§L, ;Kt/L -k|b]z g+= @, g]kfn_ 

 
k=;+=M– @)&*÷&(             
r=g+=M–        ldlt M– @)&*÷)$÷)% 
 
  ljifo M lzIffdf gjLg k|ljlw k|a4{gsf nflu cg'bfg lgsf;f ;DaGwdf .  

 
>L hg k|eft df=lj= bf}ntk'/, 
;'¿Ëf g=kf=-#, ;Kt/L . 
 
 

   k|:t't ljifodf cfly{s jif{ @)&&÷&* df To; ljBfnonfO{ /fi6«klt z}lIfs ;'wf/ 
sfo{qmd cGtu{t lzIffdf gjLg k|ljlw k|j4{gsf nflu cg'bfg zLif{saf6 /sd ¿= ^,%),))). -5 nfv 
krf; xhf/_ Psd'i6 lgsf;f ul/Psf] 5 . pQm /sdaf6 clgjfo{¿kdf ljBfno Joj:yfkg 
;ldltsf] lg0f{o cg';f/ lgDg sfo{ ug'{÷u/fpg'x'g / ;f]sf] lan÷ekf{Osf] k|dfl0ft k|ltlnlk o; 
sfof{nodf k]z ug'{x'g cg'/f]w 5 . 
tkl;n 
!= lzIf0f l;sfOdf ljsf; ePsf ;fdu|Lx¿ :df6{ af]8{, k|f]h]S6/, l8lh6n l;sfO ;fdu|L cflbsf] 

Joj:yf ug]{ . 
@= lj1fg, k|ljlw, O{l~hlgol/ª / ul0ft (STEM) ;Fu ;DalGwt cg';Gwfg÷vf]h tyf cGj]if0f ug]{ 

sfo{ u/L k|fKt lgisif{nfO{ lzIf0f l;sfOdf k|of]u ug]{ Joj:yf ldnfpg] .  
 
af]wfy{ M 
!= >L gu/ k|d'vHo",                      lx/fnfn /fgf 
  ;'¿Ëf gu/kflnsf,                        zfvf clws[t 
  gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, dw'k§L, ;Kt/L . 
@= >L j8fWoIf Ho", 
   # g+= j8f sfof{no, bf}ntk'/ M vr{;DaGwL lgb]{zg kfngf eP, gePsf] lgoldt cg'udg/lg/LIf0f 
u/L ;xof]u ug{'x'g . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                  वािषक शैि क ि थित ितवेदन, सु ङ्गा नगरपािलका स री 
 

 
;'?‚f gu/kflnsf 

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 
lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvf 

dw'k§L, ;Kt/L -k|b]z g+= @, g]kfn_ 
 
k=;+=M– @)&*÷&(             
r=g+=M–         ldlt M– @)&*÷)$÷)% 
 
  ljifo M sDKo'6/ Nofa :yfkgf cg'bfg lgsf;f ;DaGwdf .  

 
>L dl;nfn hgtf df=lj= s'zxf, 
;'¿Ëf g=kf=-%, ;Kt/L . 
 
 

   k|:t't ljifodf cfly{s jif{ @)&&÷&* df To; ljBfnonfO{ /fi6«klt z}lIfs ;'wf/ 
sfo{qmd cGtu{t sDKo'6/ Nofa :yfkgfsf nflu cg'bfg zLif{saf6 /sd ¿= ^,%),))). -5 nfv 
krf; xhf/_ Psd'i6 lgsf;f ul/Psf] 5 . pQm /sdaf6 clgjfo{¿kdf ljBfno Joj:yfkg 
;ldltsf] lg0f{o cg';f/ lgDg sfo{ ug'{÷u/fpg'x'g / ;f]sf] lan÷ekf{Osf] k|dfl0ft k|ltlnlk o; 
sfof{nodf k]z ug'{x'g cg'/f]w 5 . 
tkl;n 
!= ljBfno lzIffdf ;"rgf tyf ;~rf/ k|ljlwsf] k|of]u;DaGwL lgb]{lzsf, @)^( cg';f/ lzIf0f 

l;sfOdf ICT sf] k|of]usf nflu tf]lsPsf] dfkb08 / sfo{k|lqmof cjnDag u/L sfo{ ug]{ . 
@= sDKo'6/ Nofa ;~rfng eO/x]sf] cj:yfdf lzIf0f l;sfOdf ljsf; ePsf ;fdu|Lx¿ :df6{ af]8{, 

k|f]h]S6/, l8lh6n l;sfO ;fdu|L nufotsf pks/0fx¿sf] Joj:yf u/L ljBfyL{x¿sf nflu 
k|ljlwdf cfwfl/t l;sfO jftfj/0fsf] k|aGw ldnfpg] .  

 
af]wfy{ M 
!= >L gu/ k|d'vHo",                      lx/fnfn /fgf 
  ;'¿Ëf gu/kflnsf,                        zfvf clws[t 
  gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, dw'k§L, ;Kt/L . 
@= >L j8fWoIf Ho", 
   % g+= j8f sfof{no, s'zxf M vr{;DaGwL lgb]{zg kfngf eP, gePsf] lgoldt cg'udg/lg/LIf0f 
u/L ;xof]u ug{'x'g . 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                  वािषक शैि क ि थित ितवेदन, सु ङ्गा नगरपािलका स री 
 

;'?‚f gu/kflnsf 
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvf 
dw'k§L, ;Kt/L -k|b]z g+= @, g]kfn_ 

 
k=;+=M– @)&*÷&(             
r=g+=M–       ldlt M– @)&*÷)$÷)% 
 
     ljifo M c+u|]hL, ul0ft / lj1fg ljifodf lzIf0f ;xof]u cg'bfg lgsf;f ;DaGwdf . 

 
>L /fli6«o cf=lj= rxsf sf]/}of, ;'?Ëf g=kf=!, ;Kt/L 
>L hgtf cf=lj= sdnk'/, ;'?Ëf g=kf=@, ;Kt/L 
>L hgtf cf=lj= e]l8of, ;'?Ëf g=kf=@, ;Kt/L 
>L /fli6«o cf=lj= kf]vl/of a;fgk§L, ;'?Ëf g=kf=&, ;Kt/L 
>L cf=lj= dnxgdf, ;'?Ëf g=kf=*, ;Kt/L 
>L d';x/lgof cf=lj= ;d;]/k'/, ;'?Ëf g=kf=*, ;Kt/L 
>L hgtf cf=lj= k|df0fk'/, ;'?Ëf g=kf=(, ;Kt/L 
>L hgtf df=lj= v}hgk'/ eHHsf, ;'?Ëf g=kf=!!, ;Kt/L 
  
   k|:t't ljifodf cfly{s jif{ @)&&÷&* df To; ljBfnonfO{ lzIf0f ;xof]u cg'bfg 
zLif{saf6 Psd'i6 cg'bfg /sd ¿= ================= -========================================================_ 
lgsf;f ul/Psf] 5 . pQm /sdaf6 clgjfo{¿kdf ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] lg0f{o u/fO{ lgDg 
sfo{ ug'{÷u/fpg'x'g / ;f]sf] lan÷ekf{O Pjd\ xflh/Lsf] k|dfl0ft k|ltlnlk o; sfof{nodf k]z ug'{x'g 
cg'/f]w 5 . 
tkl;n 
!= sIff ^ b]lv * ;Ddsf] nflu cfjZostfg';f/ c+u|]hL, ul0ft / lj1fg ljifodWo] @ hgf lzIfs 

Joj:yf ug]{, 
@= lzIfs Joj:yf ubf{ ;DalGwt txsf] z}lIfs of]Uotf / cWofkg cg'dlt kq clgjfo{ ug]{, 
#= k"0f{sfnLg lzIfs Joj:yf ug{ lgodfg';f/ v'nf lj1fkg ug]{, 
$= cg'bfg /sd gk'u x'g] ePdf cf+lzs jf 306Lsf cfwf/df v6fpg] u/L s/f/ lgo'lQm ug]{ t/ 

cWofkg cg'dlt kq clgjfo{ ug]{, 
%= lzIf0f l;sfO ;do sfof{Gjog sfo{ljlw, @)&$ / ljBfno cg'bfg Joj:yfkg lgb]{lzsf, @)&$ 

sfof{Gjogsf] ;'lglZrttf ug]{ . 
 

af]wfy{ M 
!= >L gu/ k|d'vHo",                      lx/fnfn /fgf 
  ;'¿Ëf gu/kflnsf,                        zfvf clws[t 
  gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, dw'k§L, ;Kt/L . 
@= >L j8fWoIf Ho", 
   ====== g+= j8f sfof{no, ======================= M vr{;DaGwL lgb]{zg kfngf eP, gePsf] lgoldt 
cg'udg/lg/LIf0f u/L ;xof]u ug{'x'g . 

 
 
 



                                  वािषक शैि क ि थित ितवेदन, सु ङ्गा नगरपािलका स री 
 

;'?‚f gu/kflnsf 
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvf 
dw'k§L, ;Kt/L -k|b]z g+= @, g]kfn_ 

 
k=;+=M– @)&*÷&(             
r=g+=M–       ldlt M– @)&*÷)$÷)% 
 
     ljifo M c+u|]hL, ul0ft / lj1fg ljifodf lzIf0f ;xof]u cg'bfg lgsf;f ;DaGwdf . 

 
>L hgtf df=lj= v}hgk'/ eHHsf, ;'?Ëf g=kf=!!, ;Kt/L 
  
   k|:t't ljifodf cfly{s jif{ @)&&÷&* df To; ljBfnonfO{ lzIf0f ;xof]u cg'bfg 
zLif{saf6 Psd'i6 cg'bfg /sd ¿= $,)),))).- -rf/ nfv_ lgsf;f ul/Psf] 5 . pQm /sdaf6 
clgjfo{¿kdf ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] lg0f{o u/fO{ lgDg sfo{ ug'{÷u/fpg'x'g / ;f]sf] 
lan÷ekf{O Pjd\ xflh/Lsf] k|dfl0ft k|ltlnlk o; sfof{nodf k]z ug'{x'g cg'/f]w 5 . 
tkl;n 
!= sIff ^ b]lv !) ;Ddsf] nflu cfjZostfg';f/ c+u|]hL, ul0ft / lj1fg ljifodWo]sf] ! hgf 

lgDgdfWolds / @ hgf dfWolds lzIfs Joj:yf ug]{, 
@= lzIfs Joj:yf ubf{ ;DalGwt txsf] z}lIfs of]Uotf / cWofkg cg'dlt kq clgjfo{ ug]{, 
#= k"0f{sfnLg lzIfs Joj:yf ug{ lgodfg';f/ v'nf lj1fkg ug]{, 
$= cg'bfg /sd gk'u x'g] ePdf cf+lzs jf 306Lsf cfwf/df v6fpg] u/L s/f/ lgo'lQm ug]{ t/ 

cWofkg cg'dlt kq clgjfo{ ug]{, 
%= lzIf0f l;sfO ;do sfof{Gjog sfo{ljlw, @)&$ / ljBfno cg'bfg Joj:yfkg lgb]{lzsf, @)&$ 

sfof{Gjogsf] ;'lglZrttf ug]{ . 
 

af]wfy{ M 
!= >L gu/ k|d'vHo",                      lx/fnfn /fgf 
  ;'¿Ëf gu/kflnsf,                        zfvf clws[t 
  gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, dw'k§L, ;Kt/L . 
@= >L j8fWoIf Ho", 
   ====== g+= j8f sfof{no, ======================= M vr{;DaGwL lgb]{zg kfngf eP, gePsf] lgoldt 
cg'udg/lg/LIf0f u/L ;xof]u ug{'x'g . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                  वािषक शैि क ि थित ितवेदन, सु ङ्गा नगरपािलका स री 
 

;'?‚f gu/kflnsf 
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvf 
dw'k§L, ;Kt/L -k|b]z g+= @, g]kfn_ 

 
k=;+=M– @)&*÷&(             
r=g+=M–       ldlt M– @)&*÷)$÷)% 
 
 ljifo M Lab assistant, equipments and Practical material, OJT , Operation cost cg'bfg 
  lgsf;f ;DaGwdf . 

 
>L d;Lnfn hgtf df=lj= s'zxf, 
;'¿Ëf g=kf=-%, ;Kt/L . 
 
 

   k|:t't ljifodf cfly{s jif{ @)&&÷&* df To; ljBfnonfO{ lzIf0fl;sfO ;fdu|L tyf a's 
sg{/ cg'bfg cGtu{t Lab assistant, equipments and Practical material, OJT, Operation cost 
Joj:yfkgsf] nflu k|fljlws wf/df cWoog/t k|lt ljBfyL{sf cfwf/df ¿= !@,(^,))).- lgsf;f 
ul/Psf] 5 . cg'bfg /sd vr{ ubf{ æljBfnodf k|fljlws tyf Jofj;flos lzIff ;~rfng -;+zf]wg 
;lxt_ lgb]{lzsf, @)&!Æ tyf æljBfno cg'bfg Joj:yfkg lgb]{lzsf, @)&$Æ adf]lhd ljBfno 
Joj:yfkg ;ldltaf6 clgjfo{¿kdf lg0f{o u/fO{ lzIf0f l;sfO ;fdu|L, Nofa cl;:6]06sf] 
kfl/>lds, pks/0f tyf k|of]ufTds ;fdu|L Joj:yfkgsf] nflu lgDg sfo{ ug'{÷u/fpg'x'g / ;f]sf] 
lan÷ekf{O tyf lg0f{osf] k|dfl0ft k|ltlnlk o; sfof{nodf k]z ug'{x'g cg'/f]w 5 . 
tkl;n 
!= k|fylds tx t[tLo >]0fLsf] lzIfs ;/xsf] ! hgf Nofa cl;:6]G6sf] nflu kfl/>lds Joj:yf ug]{, 
@= Nofadf k|of]u x'g] b}lgs ;fdu|L Pjd\ lzIf0f l;sfO ;fdu|L Joj:yfkg ug]{ , 
#= æJofjxfl/s cEof; sfof{Gjog lgb]{lzsf, @)&#Æ adf]lhdsf cGo sfo{ ug]{ . 

 
af]wfy{ M 
!= >L gu/ k|d'vHo",                      lx/fnfn /fgf 
  ;'¿Ëf gu/kflnsf,                        zfvf clws[t 
  gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, dw'k§L, ;Kt/L . 
@= >L j8fWoIf Ho", 
   % g+= j8f sfof{no, s'zxf, ;'?Ëf gu/kflnsf M vr{;DaGwL lgb]{zg kfngf eP, gePsf] lgoldt     
   cg'udg/lg/LIf0f u/L ;xof]u ug{'x'g . 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                  वािषक शैि क ि थित ितवेदन, सु ङ्गा नगरपािलका स री 
 

;'?‚f gu/kflnsf 
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvf 
dw'k§L, ;Kt/L -k|b]z g+= @, g]kfn_ 

 
k=;+=M– @)&*÷&(             
r=g+=M–       ldlt M– @)&*÷)$÷)% 
 
   ljifo M sfo{;Dkfbgdf cfwfl/t cg'bfg lgsf;f ;DaGwdf . 

 
>L hgtf cf=lj= lzjgu/, ;'?Ëf g=kf=!, ;Kt/L 
>L /fli6«o cf=lj= rxsf sf]/}of, ;'?Ëf g=kf=!, ;Kt/L 
>L /fli6«o cf=lj= kf]vl/of a;fgk§L, ;'?Ëf g=kf=&, ;Kt/L 
>L hgtf /fli6«o k|f=lj= l;:jf yNxf, ;'?Ëf g=kf=!), ;Kt/L 
>L hgtf cf=lj= /fdk'/, ;'?Ëf g=kf=!!, ;Kt/L 
 
 

   k|:t't ljifodf cfly{s jif{ @)&&÷&* df To; ljBfnonfO{ sfo{;Dkfbgdf cfwfl/t 
cg'bfg zLif{saf6 Psd'i6 cg'bfg /sd ¿= %),))).- -krf; xhf/_ lgsf;f ul/Psf] 5 . pQm 
/sdaf6 clgjfo{¿kdf ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] lg0f{o u/fO{ lgDg sfo{ ug'{÷u/fpg'x'g / ;f]sf] 
lan÷ekf{Osf] k|dfl0ft k|ltlnlk o; sfof{nodf k]z ug'{x'g cg'/f]w 5 . 
tkl;n 
!= ljBfnon] z}lIfs u'0f:t/ ;'wf/sf If]qx¿ klxrfg u/L of]hgf lgdf{0f u/L sfof{Gjog ug]{, 
@= l;sfO pknlAw/;Ifdtf -a];nfOg_ tof/ u/L pknlAw/;Ifdtf j[l4 ug{ k|jt{gfTds 

lqmofsnfkx¿ ;~rfng ug]{, 
#= lzIf0f l;sfO ;do sfof{Gjog sfo{ljlw, @)&$ / ljBfno cg'bfg Joj:yfkg lgb]{lzsf, @)&$ 

sfof{Gjogsf] ;'lglZrttf ug]{ . 

 
af]wfy{ M 
!= >L gu/ k|d'vHo",                      lx/fnfn /fgf 
  ;'¿Ëf gu/kflnsf,                        zfvf clws[t 
  gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, dw'k§L, ;Kt/L . 
@= >L j8fWoIf Ho", 
   ====== g+= j8f sfof{no, ======================= M vr{;DaGwL lgb]{zg kfngf eP, gePsf] lgoldt 
cg'udg/lg/LIf0f u/L ;xof]u ug{'x'g . 
 

            
             
 
 
 
 
 
 
 



                                  वािषक शैि क ि थित ितवेदन, सु ङ्गा नगरपािलका स री 
 

;'?‚f gu/kflnsf 
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvf 
dw'k§L, ;Kt/L -k|b]z g+= @, g]kfn_ 

    
k=;+=M– @)&*÷&(             
r=g+=M–        ldlt M– @)&*÷)$÷)% 
 
   ljifo M l;sfO ;'b[9Ls/0fsf] nflu k|f]T;fxg cg'bfg lgsf;f ;DaGwdf .  

 
>L hgtf cf=lj= sdnk'/, 
;'¿Ëf g=kf=-@, ;Kt/L . 
 
 

   k|:t't ljifodf cfly{s jif{ @)&&÷&* df To; ljBfnonfO{ pTs[i6 l;sfO pknlAw ePsf 
ljBfnonfO{ l;sfO ;'b[9Ls/0fsf] nflu k|f]T;fxg cg'bfg /sd ¿= @,)),))).- -b'O{ nfv_ lgsf;f 
ul/Psf] 5 . pQm /sdaf6 clgjfo{¿kdf ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] lg0f{o u/fO{ lgDg sfo{ 
ug'{÷u/fpg'x'g / ;f]sf] lan÷ekf{Osf] k|dfl0ft k|ltlnlk o; sfof{nodf k]z ug'{x'g cg'/f]w 5 . 
tkl;n 
!= ljBfnon] z}lIfs u'0f:t/ ;'wf/sf If]qx¿ klxrfg u/L of]hgf lgdf{0f u/L sfof{Gjog ug]{, 
@= l;sfO pknlAw a];nfOg tof/ u/L ljBdfg pknlAwdf yk j[l4 ug{ / cfk\mgf c;n cEof;x¿ 

Go"g l;sfO pknlAw ePsf ljBfnox¿nfO{ cfbfgk|bfg ug{sf nflu k|jt{gfTds lqmofsnfkx¿ 
;~rfng ug]{, 

#= lzIf0f l;sfO ;do sfof{Gjog sfo{ljlw, @)&$ / ljBfno cg'bfg Joj:yfkg lgb]{lzsf, @)&$ 
sfof{Gjogsf] ;'lglZrttf ug]{ . 

 
af]wfy{ M 
!= >L gu/ k|d'vHo",                      lx/fnfn /fgf 
  ;'¿Ëf gu/kflnsf,                     gu/ lzIff clws[t 
  gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, dw'k§L, ;Kt/L . 
@= >L j8fWoIf Ho", 
   @ g+= j8f sfof{no, e]l8of M vr{;DaGwL lgb]{zg kfngf eP, gePsf] lgoldt cg'udg/lg/LIf0f 
u/L   
   ;xof]u ug{'x'g . 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                  वािषक शैि क ि थित ितवेदन, सु ङ्गा नगरपािलका स री 
 

;'?‚f gu/kflnsf 
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvf 
dw'k§L, ;Kt/L -k|b]z g+= @, g]kfn_ 

 
k=;+=M– @)&*÷&(             
r=g+=M–        ldlt M– @)&*÷)$÷)% 
 
   ljifo M cfly{s jif{ @)&&÷&* sf] cg'bfg lgsf;f ;DaGwdf . 

 
>L ;a} ;fd'bflos ljBfnox¿, 
;'¿Ëf gu/kflnsf, ;Kt/L . 
 
 

 k|:t't ljifodf cfly{s jif{ @)&&÷&* sf] nflu ;fd'bflos ljBfnox¿nfO{ cfwf/e"t tyf 
dfWolds txdf sfo{/t lzIfssf nflu tna eQf, ljBfno If]q ljsf; sfo{qmd zLif{sdf cg'bfg 
/sd pknAw u/fpg ;+3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqfno, l;+xb/af/, sf7df08f}af6 o; 
gu/kflnsfnfO{ ljQLo ;dfgLs/0f cg'bfgsf] ¿kdf k|fKt ;zt{ cg'bfg lzIff, lj1fg tyf k|ljlw 
dGqfnoaf6 :jLs[t sfo{qmd sfof{Gjog k'l:tsf, @)&&÷&* adf]lhd o;};fy ;+nUg ljleGg 
zLif{sdf cg'bfg /sd lgsf;f ul/Psf] 5 .  
 lzIff P]g÷lgod, cfly{s P]g÷lgod, lgsf;f ;DaGwL kl/kq tyf lgb]{zg adf]lhd vr{ u/L 
ljlwk"j{s n]vf /fVg] Joj:yf x'g cg'/f]w 5 . vr{;DaGwL lgb]{zgsf ;DaGwdf clgjfo{¿kdf 
ljBfno Joj:yfkg ;ldlt, lzIfs cleefjs ;+3sf] sfo{sf/L ;ldlt nufot lzIfs :6fkmx¿sf] 
;+o'Qm a}7s 8fsL 5nkmn ug'{sf ;fy} ;fdflhs k/LIf0f u/fO{ vr{sf] lan ekf{Osf] !÷! k|lt 
k|dfl0ft k|ltlnlk / ;+o'Qm a}7ssf] lg0f{o k|lt ;d]t @)&* ebf} d;fGtleq gu/kflnsfdf k]z 
ug'{x'g cg'/f]w 5 . 

 
af]wfy{ M 
!= >L gu/ k|d'vHo",                      lx/fnfn /fgf 
  ;'¿Ëf gu/kflnsf,                        zfvf clws[t 
  gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, dw'k§L, ;Kt/L . 
@= >L j8fWoIf Ho", 
   ====== g+= j8f sfof{no, ======================= M vr{;DaGwL lgb]{zg kfngf eP, gePsf] lgoldt 
cg'udg/lg/LIf0f u/L ;xof]u ug{'x'g . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                  वािषक शैि क ि थित ितवेदन, सु ङ्गा नगरपािलका स री 
 

;'?‚f gu/kflnsf 
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvf 
dw'k§L, ;Kt/L -k|b]z g+= @, g]kfn_ 

k=;+=M– @)&*÷&(             
r=g+=M–        ldlt M– @)&*÷)$÷)% 
 

   ljifo M– ljBfno cg'bfg lgsf;f / vr{ ;DaGwdf . 
 

>L ;a} ;fd'bflos ljBfnox¿, 
;'¿Ëf gu/kflnsf, ;Kt/L . 
 
 

   pko'{Qm ljifodf cf=j= @)&&÷&* df o; gu/kflnsfaf6 ;zt{ cg'bfgsf] ¿kdf To; ljBfnonfO{ 
tkl;ndf plNnlvt zLif{sdf cg'bfg /sd lgsf;f ul/Psf] 5 . lzIff P]g÷lgod÷sfo{ljlw, cfly{s 
P]g÷lgod÷sfo{ljlw adf]lhd ljBfno Joj:yfkg ;ldltaf6 k"j{ :jLs[lt lnO{ jf To;f] ug{ ;Dej gePsf] 
cj:yfdf dfq cg'df]bg u/fO{ tt\tt\ zLif{sdf vr{ u/L ljlwk"j{s n]vf /fVg / ;fdflhs k/LIf0f Pjd\ n]vfk/LIf0f 
u/fO{ ;f]sf] !÷! k|lt k|ltj]bg gu/kflnsfdf k]z ug'{x'g cg'/f]w 5 . vr{;DaGwL lgb]{zgsf ;DaGwdf 
clgjfo{¿kdf ljBfno Joj:yfkg ;ldlt, lzIfs cleefjs ;+3sf] sfo{sf/L ;ldlt nufot lzIfs :6fkmx¿sf] 
;+o'Qm a}7s 8fsL a'Fbfut 5nkmn ug'{sf ;fy} ;fdflhs k/LIf0f u/fO{ vr{sf] lan ekf{Osf] !÷! k|lt k|dfl0ft 
k|ltlnlk / ;+o'Qm a}7ssf] lg0f{o k|lt ;d]t @)&* ebf} d;fGtleq k]z ug{'x'g cg'/f]w 5 . 

tkl;nM 

qm=;+= 
cg'bfg 
zLif{s 

vr{ ug]{ / n]vf /fVg] ljlw÷k|lqmof 

1. 

lzIf0fl;
sfO 
;fdu|L 
Joj:yfkg 
cg'bfg 

!= k|f/lDes afn ljsf; M sIffsf nflu z}lIfs ;fdu|L, afnd}qL sIff Joj:yfkg ug{ 
k|lt afnaflnsf ¿= %)).- sf b/n] Psd'i6 cg'bfg lgsf;f ul/Psf] 5 . pQm 
/sdaf6 ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] lg0f{o cg'¿k To;} zLif{sdf dfq vr{ ug]{ u/L 
k|f/lDes afn ljsf; ;xhstf{sf] /fo;'emfj lnO{ k|f/lDes afn lzIffsf] /fli6«o 
dfkb08df pNn]v ePsf l;sfO ;fdu|Lx¿ h:t} M Ans, k'tnL, g/d v]nf}gf, g/d 
an, l/ª, khn, cflb vl/b ug]{ . afn ljsf; sIffdf /x]sf l;sfO ;fdu|Lx¿sf] 
k|efjsf/L k|of]usf nflu lgoldt cg'udg, lg/LIf0fsf] Joj:yf ldnfpg] . x/]s jif{ 
vl/b ul/Psf afn l;sfO ;fdu|Lx¿sf] ;"rL ;a}n] b]Vg] u/L afn ljsf; sIffdf 6fF; 
ug]{ . 
@= sIff !-!@ M z}=;= @)&& sf] sIff !–%, ^–*, (–!) / !!–!@ sf] ljBfyL{ ;+Vofsf 
cfwf/df qmdzM ¿= !%).-, @)).-, @)).- / @%).- sf b/n] x'gcfpg] /sd k|lt 
ljBfyL{ nfut cg'bfg lgsf;f ul/Psf] 5 . ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] 
lg0f{oadf]lhd ljBfno ;'wf/ of]hgf sfof{Gjog, z}lIfs ;fdu|L Joj:yfkg, ljBfno 
lzIffsf] u'0f:t/ ;'wf/, ;fdfGo dd{t ;Def/, l;sfO ;fdu|L tyf a's sg{/ 
Joj:yfkgsf] sfo{df vr{ ug]{ . 
#= lg/Gt/ ljBfyL{ d"Nof+sg cg'bfg M sIff ! df gofF egf{ ePsf k|lt ljBfyL{ ¿= 
!)).- sf b/n] Psd'i6 /sd lgsf;f ul/Psf] 5 . o;af6 sIff ! df gofF egf{ ePsf 
k|To]s ljBfyL{sf] kf]6{kmf]lnof] tof/ ug]{, h;df ljBfyL{sf] l;h{gfTds sfo{÷kl/of]hgf 
sfo{÷ Jojxf/ kl/jt{g÷sIff ;xeflutf÷xflh/L h:tf clen]v /fvL d"Nof+sg ug]{ 
kl/kf6L ljsf; ug]{ / pQm kmfOn sIff & ;Dd pkof]u ug]{, sIff !–& ;Ddsf] 
JolQmut l;sfO of]hgf lgdf{0f u/L sfof{Gjog ug]{, l;sfO pknlAw / JolQmut 
l;sfO of]hgf cg';f/ l;sfO ;'lglZrt ug{ l;sfO n]vfhf]vf / 
pkrf/fTds/;'wf/fTds lzIf0f ug]{ Joj:yf ldnfpg] . lg=lj=d"=clen]v kmf/fd 
kf=lj=s]=sf] www.moecdc.gov.np df pknAw 5 .  
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qm=;+= 
cg'bfg 
zLif{s vr{ ug]{ / n]vf /fVg] ljlw÷k|lqmof 

2. 
5fqj[lQ  
-5fqf tyf 
blnt_ 

z}=;=@)&& df egf{ eO{ sIff !–* df cWoog/t ;Dk"0f{ 5fqf tyf blnt ljBfyL{sf 
nflu ¿= $)).- sf b/n] 5fqj[lQ /sd lgsf;f ul/Psf] 5 . gu/kflnsfsf] lgb]{zg 
Pjd\ cfwf/x¿nfO{ dWo]gh/ u/L lzIfs, lzIfs cleefjs ;+3, cleefjs ;d]tsf] 
;xeflutfdf ljBfno Joj:yfkg ;ldltn] lglZrt cfwf/x¿ to u/L 5fqj[lQ kfpg] 
ljBfyL{x¿sf] gfdfjnL, 5fqj[lQ ljt/0fsf cfwf/x¿ / kfpg] /sd ;lxtsf] ljj/0f 
cBfjlws u/L clgjfo{ ¿kdf ;"rgf kf6Ldf 6fF; ug]{ . ljBfyL{ lgoldttf a9fpg ju{ 
lzIfsaf6 k|To]s dlxgf ljBfyL{x¿sf] xflh/L clen]v Jojl:yt u/L k|=c=n] k|dfl0ft 
ug]{ / ljBfno v'n]sf] lbgsf] sDtLdf %)Ü xflh/L x'g] 5fq5fqfnfO{ dfq lj=Jo=;=sf] 
lg0f{ofg';f/ 5fqj[lQ ljt/0f ug]{ . s'g} klg 5fqj[lQ /sd bf]xf]/f] gkg]{ u/L ljt/0f u/L 
;f]sf] ;dli6ut ljj/0f tyf ekf{Osf] k|dfl0ft k|ltlnlk gu/kflnsfdf k7fpg] . 

3. 

ljBfno 
;~rfng 
tyf 
Joj:yfkg 
cg'bfg 

!= ljBfno ;~rfng tyf Joj:yfkg cg'bfg M sIff !–%, !–*, !–!) / !–!@ ;~rflnt 
ljBfnox¿nfO{ qmdzM ¿= !%,))).-, @),))).-, @%,))).- / #),))).- sf b/n] 
cg'bfg lgsf;f ul/Psf] 5 . o; /sdaf6 lj=Jo=;=af6 :jLs[t sfo{of]hgf adf]lhd 
ljBfno ;~rfng, Joj:yfkgsf ;fy} Electronic-based IEMIS (Student Tracking) 
tof/L / k|of]u;DaGwL ;a} sfo{x¿ ug]{ . k|To]s jif{ School-based Excel File IEMIS 
(Student Tracking) ga'emfpg] ljBfnonfO{ of] /sd pknAw u/fOg] 5}g . 
@= lj=;'=of]= lgdf{0f, sfof{Gjog / Ifdtf ljsf; cg'bfg M cfwf/e"t ljBfnonfO{ ¿= 
!%,))).- / dfWolds ljBfnonfO{ ¿= @),))).- sf b/n] cg'bfg lgsf;f ul/Psf] 5 
. k|fKt /sdaf6 ;/f]sf/jfnfx¿sf] ;xeflutfdf ljBfno ;'wf/ of]hgfsf cfwf/df 
tof/ ul/Psf] jflif{s sfof{Gjog of]hgfsf] rf}dfl;s k|ult ;dLIff ug]{ . 
ljJo;÷lzc;+÷ cleefjs÷lzIfs÷ljBfyL{x¿sf] Ifdtf clej[l4 ug{ Ifdtf ljsf;sf 
lqmofsnfk / ljBfyL{x¿sf] k|ltef ljsf;sf nflu cltl/Qm lqmofsnfk ;~rfng ug]{ . 
æljBfno ;'wf/ of]hgf lgdf{0f ;xof]uL k'l:tsf, @)&$Æ n] tf]s]sf] 9fFrfsf cfwf/df 
ljBfno ;'wf/ of]hgf lgdf{0f jf cBfjlws ubf{ cfufdL jif{sf] jflif{s sfof{Gjog 
of]hgf clgjfo{ ¿kdf lgdf{0f ug]{ / Ps k|lt gu/kflnsfdf k7fpg] . 
#= ;fdflhs k/LIf0f/n]vfk/LIf0f cg'bfg M cfwf/e"t ljBfnonfO{ ¿= !),))).- / 
dfWolds ljBfnonfO{ ¿= !%,))).- sf b/n] ;fdflhs k/LIf0f÷n]vfk/LIf0f cg'bfg 
lgsf;f ul/Psf] 5 . o;af6 lzIff lgodfjnL / ;fdflhs k/LIf0f lgb]{lzsf adf]lhd 
;fdflhs k/LIf0f tyf n]vfk/LIf0f u/L÷u/fO{ kf/blz{tf, hjfkmb]lxtf / ljBfnodf 
x'g'kg]{ ;a} k|sf/sf tYof+s Pjd\ ;"rgfx¿sf] Joj:yfkg ug]{ . Excel based IEMIS 
File adf]lhd ljBfyL{ l/kf]6{ sf8{ tof/ ug]{ / ljBfnosf d'Vod'Vo ;"rs;lxtsf] 
;"rgf k|sflzt u/L ;/f]sf/jfnfx¿nfO{ k|af]wLs/0f ug]{ . 
$= ljBfnodf OG6/g]6 h8fg M ;"rgf tyf ;~rf/ k|ljlwdf cfwfl/t lzIf0f l;sfO 
Joj:yfkg ug]{ gLlt cg';f/ j}slNks dfWodaf6 ljBfyL{sf] l;sfO ;'lglZrt ug{ 
OG6/g]6 h8fg u/L ;~rfng ug{ dfWolds ljBfnonfO{ ¿= !@,))).- sf b/n] /sd 
lgsf;f ul/Psf] 5 . OG6/g]6 ;]jf k|bfos ;+:yf;+u ;Dks{ u/L OG6/g]6 ;]jf ;~rfng 
ug]{ . 

4. lbjf 
vfhf 

k|f/lDes afnljsf; sIffb]lv sIff % ;Ddsf ljBfyL{x¿sf] nflu k|ltlbg ¿= !%.- sf 
b/n] !!) lbgsf] /sd lgsf;f ul/Psf] 5 . cleefjs cfdf ;d"xsf] ;lqmotfdf 
ljBfyL{ b}lgs xflh/Lsf] cfwf/df lbjf vfhfsf] Joj:yf ldnfpg] . ";fd'bflos 
ljBfnodf lbjf vfhf dfkb08 tyf sfo{qmd ;xhLs/0f k'l:tsf, @)&^" adf]lhd 
ljn/ekf{O ;lxtsf] clen]v /fvL lj=Jo=;=, cleefjs cfdf ;d"xsf] lg0f{o / 
ljn/ekf{Osf] k|dfl0ft k|lt gu/kflnsfdf k]z ug]{ . 

5. 

k|f/lDes 
afnljsf; 
;xhstf{ 
kfl/>ld

!= k|f/lDes afnljsf; ;xhstf{ kfl/>lds M dfl;s ^,))).- sf b/n] !# dlxgfsf] 
kfl/>lds / kf]zfs eQf ¿= !),))).- ;+3Lo ;/sf/sf] ;zt{ cg'bfgaf6 / 
gu/kflnsfsf] ;|f]taf6 dfl;s ¿= !,))).- sf b/n] !@ dlxgfsf] yk eQf lgsf;f 
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qm=;+= 
cg'bfg 
zLif{s vr{ ug]{ / n]vf /fVg] ljlw÷k|lqmof 

s tyf 
ljBfno 
sd{rf/L 
Joj:yfkg 
cg'bfg 

ul/Psf] 5 .  
@= ljBfno sd{rf/L Joj:yfkg cg'bfg M cfwf/e"t tx sIff !–#, !–%, !–* -!–^, !–& 
;d]t_ ;~rflnt ljBfnonfO{ ljBfno ;xof]uL sd{rf/L Joj:yfkgsf] nflu qmdzM 
dfl;s ¿= $,))).-, $,%)).- / &,%)).- sf b/n] !# dlxgfsf] tyf dfWolds tx 
sIff !–!) jf !–!@ ;~rflnt ljBfnonfO{ ! hgf ljBfno ;xof]uL sd{rf/L / ! hgf 
ljBfno ;xfos sd{rf/L Joj:yfkgsf nflu ;xof]uL sd{rf/Lsf] xsdf dfl;s ¿= 
&,%)).- / ;xfos sd{rf/Lsf] xsdf dfl;s ¿= !!,%)).- sf b/n] !# dlxgf 
a/fa/sf] cg'bfg /sd, kf]zfs eQf jflif{s ¿= !),))).- sf] b/n] / gu/kflnsfsf] 
tk{maf6 dfl;s ¿= !,))).- sf b/n] !@ dlxgfsf] /sd lgsf;f ul/Psf] 5 . 

6. 

EGRP 
Go"gtd 
Kofs]h 
sfof{Gjog 

;a} ljBfnonfO{ ¿= (,))).- sf b/n] k|f/lDes k9fO ;Lk ljsf;sf nflu Go"gtd 
Kofs]h sfof{Gjog cg'bfg lgsf;f lbOPsf] 5 . Go"gtd Kofs]h cGtu{t k9fO ;Lk 
k|j4{gsf nflu lzIfs tflnd, l;sfO ;fdu|L, ;d'bfo kl/rfng, lg/Gt/ ljBfyL{ 
d"Nof+sg nufot /fli6«o k|f/lDes sIff k9fO sfo{qmd (NEGRP) b:tfj]h cg';f/sf 
lqmofsnfkdf vr{ ug'{kg]{5 . 

7. 
TST / 
EGRP 
cg'bfg 

!= lzIfssf] lzIf0f l;sfOdf ljtfpg] ;dofjlw (TST-Time Spent on Task) ;'wf/ 
of]hgf sfof{Gjogsf nflu ljBfnonfO{ cg'bfg M lzIfs ljBfyL{ lgoldttf dfk{mt 
lzIf0f l;sfO ;donfO{ clwstd pkof]u u/L k|efjsf/L lzIf0f l;sfO lqmofsnfkdf 
lzIfsx¿sf] hjfkmb]lxtf tyf ljBfyL{ l;sfO pknlAw clej[l4df ;xhLs/0fsf] nflu 
ælzIf0f l;sfO ;do sfof{Gjog sfo{ljlw, @)&$Æ sf] cfwf/df sfo{;Dkfbg ug]{ u/L 
k|lt ljBfno ¿= @,))).– cg'bfg lgsf;f ul/Psf] 5 . ljBfnon] Joj:yfksLo If]qdf 
vr{ ug{ sfo{ljlw cg';f/ sfo{;Dkfbg / sfof{Gjog ug]{ u/L ljBfno Joj:yfkg 
;ldltn] clgjfo{¿kdf lg0f{o ug'{kg]{5 .   
@= EGRP cg'bfg M k|f/lDes k9fO l;k ljsf;sf nflu Go"gtd Kofs]h sfofGjog ug{ 
k|To]s ljBfnonfO{ sIff !-# ;Dd k|lt sIff ¿= #,))).- sf b/n] hDdf ¿=(,))).- lgsf;f 
ul/Psf] 5 . pQm /sdaf6 ljBfnon] k9fO l;k k|j4{gsf nflu Go"gtd Kofs]h cGtu{tsf 
lqmofsnfkx¿ ;~rfng ug{], sIffsf]7fdf cfwfl/t k|f/lDes sIff k9fO d"NofÍg ug ]{ .  

8. 

sf]le8-!( 
sf sf/0f 
pTkGg 
kl/l:ylt
df l;sfO 
;xhLs/0
fsf nflu 
z}lIfs 
sfo{s|d 

!= lzIfs tyf ljBfyL{nfO{ CUG ;]jfdf cfj4 ug{ ljBfnonfO{ cg'bfg M sIff $-!@ 
sf ljBfyL{ ;+Vofsf cfwf/df k|lt dlxgf ¿= !@%.- sf b/n] # dlxgfsf] x'gcfpg] /sd 
lgsf;f ul/Psf] 5 . ljBfno txdf ;~rf/ ;~hfnLs/0f lgb]{lzsf, @)&& df 
pNn]lvt ljlw / k|lqmof cjnDag u/L lj=Jo=;=af6 lg0f{o u/fO{ sfo{ ;~rfng ug]{ . 
@= ljBfnodf OG6/g]6 ;]jf lj:tf/sf nflu cg'bfg M;a} cfwf/e"t -k|fylds / 
lgDgdfWolds_ ljBfnox¿nfO{ OG6/g]6 ;]jf lj:tf/sf nflu k|lt ljBfno ¿= 
!@,))).- sf b/n] lgsf;f lbOPsf] . o; cg'bfgaf6 ljBfnodf OG6/g]6 ;]jf h8fg 
ug]{ / hl8t OG6/g]6 ;]jf z'Ns e'QmfgL ug]{ . 
#= ljBfnodf :jf:Yo ;'/Iff ;fdu|L Joj:yfkgsf nflu ljBfnonfO{ cg'bfg M 
ljBfnodf cWoog/t k|f/lDes afnljsf; sIffb]lv sIff !@ ;Ddsf ljBfyL{ ;+Vof 
olsg u/L k|lt ljBfyL ¿= @)).- sf b/n] x'gcfpg] /sd lgsf;f ul/Psf] 5 . o; 
cg'bfgaf6 ljBfno ;~rfng sfo{9fFrf, @)&& / :jLs[t :jf:Yo;DaGwL dfkb08x¿df 
pNn]lvt :jf:Yo ;'/Iffsf pkfox¿ ckgfpg lj=Jo=;=sf] lg0f{ocg';f/ vr{ ug]{ .   

 

 

 

af]wfy{ M 
!= >L gu/ k|d'vHo",                      lx/fnfn /fgf 
  ;'¿Ëf gu/kflnsf,                       zfvf clws[t 
  gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, dw'k§L, ;Kt/L . 
@= >L j8fWoIf Ho", ===== g+= j8f sfof{no, ======================= M vr{;DaGwL lgb]{zg kfngf eP, gePsf] 
lgoldt cg'udg/lg/LIf0f u/L ;xof]u ug{'x'g . 



                                  वािषक शैि क ि थित ितवेदन, सु ङ्गा नगरपािलका स री 
 

;'?‚f gu/kflnsf 
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvf 
dw'k§L, ;Kt/L -k|b]z g+= @, g]kfn_ 

 
k=;+=M– @)&*÷&(             
r=g+=M–        ldlt M– @)&*÷)$÷)% 
 
  ljifo M lzIf0f l;sfOdf ICT sf] k|of]usf nflu cg'bfg lgsf;f ;DaGwdf .  

 
>L hgtf cf=lj= e]l8of, 
;'¿Ëf g=kf=-@, ;Kt/L . 
 
 

   k|:t't ljifodf cfly{s jif{ @)&&÷&* df To; ljBfnonfO{ lzIf0f l;sfOdf ICT sf] 
k|of]usf nflu cg'bfg zLif{saf6 Psd'i6 cg'bfg /sd ¿= ^,%),))). -5 nfv krf; xhf/_ lgsf;f 
ul/Psf] 5 . pQm /sdaf6 clgjfo{¿kdf ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] lg0f{o cg';f/ lgDg sfo{ 
ug'{÷u/fpg'x'g / ;f]sf] lan÷ekf{Osf] k|dfl0ft k|ltlnlk o; sfof{nodf k]z ug'{x'g cg'/f]w 5 . 
tkl;n 
!= ljBfnon] ul0ft, lj1fg / c+u|]hL ljifosf Kits, Networking, Internet cflb Joj:yf ug]{, 
@= ICT Lab Joj:yfkgsf] nflu cfjZos kmlg{r/, sDKo'6//pks/0f/;k\m6j]o//ljB'tLo 

cGt/lqmofTds >Jo-b[Zo l;sfO ;fdu|Lx¿sf] Joj:yf ug]{, 
#= ;fj{hlgs vl/b P]g tyf lgodfjnL / ljBfno vl/b lbUbz{g cg';f/ k|lqmof k"/f u/L 

æ;fd'bflos ljBfnodf ;"rgf tyf ;~rf/ k|ljlw k|of]uzfnf :yfkgf ;DaGwL sfo{ljlw, @)&^Æ 
df plNnlvt lgDgfg';f/sf] sDKo'6/ Nofj Joj:yf ug]{ M 

 sDKo'6/ * yfg, Nofk6k ! yfg 
 lk|G6/ ! yfg, kmf]6f]skL d]lzg ! yfg, :Sofg/ ! yfg 
 LCD Projector ! yfg, dlN6ldl8of l:ks/ @ yfg . 

$= lzIf0f l;sfO k|lqmofdf ICT sf] k|of]u u/L u'0f:t/Lo lzIff k|bfg ug]{, 
%= ljBfno Joj:yfkg ;ldltdf 5nkmn u/L dfly pNn]v ePadf]lhdsf] ;fdu|L vl/b / k|of]usf] 

k|aGw ldnfpg], 
^= lgoldt k|of]u / dd{t ;+ef/sf nflu ljBfnon] Joj:yf ldnfpg] . 
 
af]wfy{ M 
!= >L gu/ k|d'vHo",                      lx/fnfn /fgf 
  ;'¿Ëf gu/kflnsf,                        zfvf clws[t 
  gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, dw'k§L, ;Kt/L . 
@= >L j8fWoIf Ho", 
   @ g+= j8f sfof{no, e]l8of M vr{;DaGwL lgb]{zg kfngf eP, gePsf] lgoldt cg'udg/lg/LIf0f 
u/L ;xof]u ug{'x'g . 
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;'?‚f gu/kflnsf 
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvf 
dw'k§L, ;Kt/L -k|b]z g+= @, g]kfn_ 

 
k=;+=M– @)&*÷&(             
r=g+=M–        ldlt M– @)&*÷)$÷)% 
 
  ljifo M dfWolds ljBfnodf lj1fg k|of]uzfnf cg'bfg lgsf;f ;DaGwdf .  

 
>L s]zj :df/s hgtf df=lj= l6s'lnof, 
;'¿Ëf g=kf=-(, ;Kt/L . 
 
 

   k|:t't ljifodf cfly{s jif{ @)&^÷&& df To; ljBfnonfO{ dfWolds ljBfnodf lj1fg 
k|of]uzfnf zLif{saf6 Psd'i6 cg'bfg /sd ¿= ^,%),))). -5 nfv krf; xhf/_ lgsf;f ul/Psf] 
5 . pQm /sdaf6 clgjfo{¿kdf ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] lg0f{o u/fO{ lgDg sfo{ 
ug'{÷u/fpg'x'g / ;f]sf] lan÷ekf{O tyf lg0f{osf] k|dfl0ft k|ltlnlk o; sfof{nodf k]z ug'{x'g 
cg'/f]w 5 . 
tkl;n 
!= gd'gf ljBfno ljsf; Pjd\ ;~rfng lgb]{lzsf, @)&$ -;+zf]wg, @)&^ ;lxt_ sf] cg';"rL ^ df 

plNnlvt dfkb08sf] cfwf/df lj1fg k|of]uzfnf ;fdu|L Joj:yf u/L lgb]{lzsf sfof{Gjogsf] 
;'lglZrttf ug]{ . 

 
af]wfy{ M 
!= >L gu/ k|d'vHo",                      lx/fnfn /fgf 
  ;'¿Ëf gu/kflnsf,                        zfvf clws[t 
  gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, dw'k§L, ;Kt/L . 
@= >L j8fWoIf Ho", 
   ( g+= j8f sfof{no, k|df0fk'//l6s'lnof M vr{;DaGwL lgb]{zg kfngf eP, gePsf] lgoldt 
cg'udg/lg/LIf0f u/L ;xof]u ug{'x'g . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


