
 
 

 

 

आधुनिक प्रनिनध सनितको गुणस्तरीय निक्षा िाम्रो िीनत 

 रोजगारी, उच्च निक्षा र स्व-रोजगारमा निद्यार्थीको उपस्थर्थनत  
 

श्री भैरि ििदीप माध्यनमक निद्यालय  
रैिादेिी छिरा गाउँपानलका-४, पाल्पा 

 
 

 

 

  

 

 

निद्यालयको ६२ औ ंिानषिकोत्सि तर्था अनभभािक नदिसको सन्दभिमा 
आयोनजत कायिक्रममा प्रसु्तत गररएको  

निद्यालयको िानषिक प्रनतिेदि 
२०७८ फालु्गण १० 
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झलकबिादुर रायमाझी  
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श्री भैरब ििदीप माध्यनमक निद्यालय रैिादेिी छिरा-४, पाल्पाको ६२ औ ंिानषिकोत्सि तर्था अनभभािक नदिस  

(२०७८ फालु्गण १०) को सन्दभिमा आयोनजत कायिक्रममा प्रसु्तत गररएको निद्यालयको िानषिक प्रनतिेदि 

  

विद्यालयको ६२ औ ंिावषिकोत्सि तथा अवििािक वििस कायिक्रम एिं विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतका अध्यक्ष जू्य, प्रमुख अवतवथ जू्य, 

विविष्ट अवतवथ जू्यहरु, अवतवथगण, विविन्न राजनीवतक िलका प्रवतवनवि जू्यहरु, िैरि बहुमुखी क्याम्पस व्यिस्थापन सवमवतका अध्यक्ष 

तथा सिस्यजू्यहरु, व्यिस्थापन सवमवतका सिस्यजू्यहरु, अवििािक संघ तथा िाल विकास सवमवतका अध्यक्ष तथा सिस्य जू्यहरु, विविन्न 

कायािलयका प्रमुख तथा प्रवतवनवि जू्यहरु, विविन्न विद्यालयका प्रिानाध्यापक तथा विक्षक जू्यहरु,विविन्न संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रवतवनवि 

जू्यहरु, उपस्स्थत विक्षापे्रमी, समाजसेिी, बुस्िजीिी महानुिािहरु, यस विद्यालयका विक्षक  विवक्षका तथा कमिचारी वमत्रहरु,पत्रकार 

बनु्धहरु, समू्पणि सज्जन िृन्द तथा विद्याथी िाइ बवहनीहरु ।  

आज यस विद्यालयको ६२ औ ंिावषिकोत्सि तथा अवििािक वििसको पुवनत अिसरमा अयोवजत कायिक्रममा यहााँहरुलाई स्वागत गनि 

पाउाँिा विद्यालय पररिार हषिले गिगि िएको छ । आजको यस पािन अिसरमा आफ्ना अवत व्यस्तता तथा जरुरी कामलाई पवन थावत 

राखेर हाम्रो वनमन्त्रणालाई स्वीकार गरी उपस्स्थत िएर कायिक्रमको िोिा बढाइ विनुिएकोमा समू्पणि महानुिािहरु प्रवत आिार 

टक््रयाउन चाहन्छु । विद्यालयले िोगै्द आइरहेका सुख र िुुः खका क्षणहरुलाई यहााँहरुको सामु प्रसु्तत गनि पाउाँिा र यो विद्यालयलाई 

िोवलका विनहरुमा गररमामय बनाउाँ िै लैजानका लावग आजको समारोह मार्ि त यहााँहरुका सल्लाह, सुझाि र सहयोग प्रास्ि गनि पाउाँिा 

अत्यनै्त गौरिास्ित महसुस गरेको छु।   

आफ्नो स्थापना कालिेस्ख आजसम्मको ६२ िषि लामो िैवक्षक यात्रामा यस विद्यालयले विविन्न उतार चढाि अनुिि गिै िुुः ख कष्ठको 

सामना गिै आजको यो अिस्थामा आइपुगेको हो । यसै सन्दििमा सििप्रथम यस विद्यालयका संस्थापकहरु, विक्षापे्रमी, समाजसेिी 

महानुिािहरुप्रवत हावििक कृतज्ञता र आिार प्रकट गिै उहााँहरुको स्मरण गनि चाहन्छु । स्थापनाकालिेस्ख आजसम्म यस विद्यालयलाई 

अग्रगवतमा डोहोयािउिै अवहलेको उल्लासमय अिस्थासम्म ल्याइपुयािउन महत्वपूणि योगिान गनुिहुने विगतिेस्ख ितिमान सम्मका विक्षापे्रमी 

महानुिािहरु, विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतका अध्यक्ष तथा सिस्यहरु, अन्य विविन्न सवमवतमा रहेर कायि गनुि िएका महानुिािहरु, पूिि 

प्रिानाध्यापक तथा विक्षकहरु, यस विद्यालयलाई समय समयमा िौवतक आवथिक तथा विविि तररकाले सहयोग गनुिहुने विविन्न संघ 

संस्थाहरु, कायिरत विक्षक विवक्षका तथा कमिचारीहरु, चन्दािाता महानुिािहरु, स्थानीय क्लबहरु र व्यस्िहरुमा हावििक आिार प्रकट 

गनि चाहन्छु । 

यस िषि विद्यालयलाई अनेकौ ंसर्लता प्राि िएको छ । विक्षा विज्ञान तथा प्रविवि मन्त्रालय विक्षा तथा मानि श्रोत विकास केन्द्रले २०७७ 

मा यस विद्यालयलाई नमुना विद्यालय विकासमा छनोट पश्चात िावषिक १ करोड ५० लाखका िरले रकम प्रिाह सुरु गरेको छ। सामावजक 

विकास वडविजन  कायािलय पाल्पाको सहयोगमा यस विद्यालयमा संचावलत िालविकास केन्द्र २०७७ िेस्ख पाल्पा वजल्लाको नमुना 

िालविकास केन्द्र  बनेको छ । सामावजक विकास मन्त्रालय, विक्षा तथा सामावजक विकास वनिेिनालय लुस्िनी प्रिेि, व्यिसावयक विक्षा 

तथा तावलम अवििृस्ि पररयोजना िोश्रो (EVENT), CTEVT लुस्िनी प्रिेि, सामावजक विकास वडविजन कायािलय पाल्पा, वजल्ला िू तथा 

जलािार विकास कायािलय पाल्पा, रैनािेिी छहरा गाउाँपावलका, रैनािेिी छहरा ४ नं िडा कायािलयबाट हामीलाई िैवक्षक गुणस्तर 

अवििृस्ि, पूिाििार वनमािण, ICT सुिार, आिुवनक उपकरण जडान, प्राविविक विक्षाको गुणस्तर सुिार सवहतका विद्यालय विकासका  

विविि पक्षमा सहयोग प्राि िएको छ । सहयोगका हातहरु प्रास्ि गने सन्दििमा यस िषि हामीलाई उच्च सर्लता प्राि िएको छ । 

सहयोग गनुिहुने समू्पणि संघ संस्था र व्यस्िहरुमा विद्यालय हावििक आिार प्रकट गनि चाहन्छ। 

१. निद्यालयको संनक्षप्त नििारी   

यस विद्यालयमा सािारण तर्ि  कक्षा वििुिेस्ख कक्षा १२ सम्म संचालनमा छ । अवििािककहरुको माग अनुसार कक्षा वििुिेस्ख कक्षा 

१० सम्म अंगे्रजी र नेपाली माध्ययममा पठनपाठन संचालन िइरहेको छ । माध्यवमक तह कक्षा ११ र १२ तर्ि  विज्ञान, व्यस्थापन र विक्षा 

संचालनमा छ । सािारण विक्षा तर्ि  ६३२ जना विद्याथी रहेको यस विद्यालयमा ३० जना पूणिकालीन विक्षक, २ जना लेखा कमिचारी र २ 

जना सहयोगी कायिरत हुनुहुन्छ। प्राविविक विक्षा TSLC तर्ि  १८  मवहने JTA  र १८  मवहने VJTA का साथै कृवष वडप्लोमा तर्ि  (I Sc Ag) 

को कक्षा संचालन िइरहेको छ । ६८ जना वििाथी रहेको यस विद्यालयको प्राविविक विक्षा तर्ि  प्रमुख १ जना, पूणिकालीन प्रविक्षक ८, 

आंविक प्रविक्षक ४, लेखा कमिचारी १ र सहयोगी २ सवहत १६ जना कायिरत हुनुहुन्छ। यस विद्यालय संगै एउटै िरातलमा रहेर िैरि 

बहुमुखी क्याम्पसले उच्च विक्षा संचालन गरररहेको छ । विक्षा विज्ञान तथा प्रविवि मन्त्रालय विक्षा तथा मानि श्रोत विकास केन्द्रले २०७७ 

मा यस विद्यालयलाई नमुना विद्यालय विकासमा छनोट गरेको छ। 

१.१ ऐनतिानसक पृष्ठभूनम 

श्री िैरि नििीप मा.वि.को स्थापना वि.स. २०१६ साल र्ालु्गण १० गते रैनािेिी छहरा गाउाँपावलकामा अिस्स्थत तत्कालीन ििैंघर 

पाठिालामा िास्न्त प्राथवमक विद्यालयको नामबाट िएको हो । वि.स. २०२८ साल र्ालु्गण १५ गतेका विन श्री िैरि नििीप वन.मा.वि.को 

नामबाट संचालन िइ वि.स. २०३६ सालमा मा.वि.को स्थायी स्वीकृवत प्राि र वि.स. २०५४ सालमा उच्च मा.वि को सिन्धन प्राि गरेको 

हो । २०७७ मा नमुना विद्यालयमा छनोट िएको यस वियालयमा २०७८ िेस्ख माध्यवमक तह (कक्षा ११-१२) मा विज्ञान विषयका पठनपाठन 

संचालन िएको हो । २०६९  जेष्ठ १५ गतेिेस्ख कृवष प्राविविक विक्षा १५ मवहने JTA को स्वीकृवत वलई सोही िषि श्रािण मवहनािेस्ख 

प्राविविक विक्षाका कक्षा संचालनमा छन् । २०७२ सालिेस्ख कृवष वडप्लोमा (I. Sc. Ag.) को कक्षा संचालन िइरहेको छ । २०७४ िेस्ख 

१८ मवहने िेटनरी समेत थप िइ हाल यस विद्यालयमा प्राविविक विक्षा तर्ि  Diploma in plant science (I.Sc. Ag) र TSLC का VJTA 

र PJTA का कक्षा संचालनमा रहेका छन् । ििैंघर पाठिालाबाट सुरु िएको यो विद्यालय केही समय छहराको बोखारमा संचालन हुाँिै 

हाल रैनािेिी छहरा गाउाँपावलका िडा नं ४ छहराको जाबुनपिेरामा संचालनमा रहेको छ । 



 
 

ििैंघर पाठिालामा रैनािेिी छहरा ४ वनिासी बुस्िराज पौडेलले संस्थापक विक्षक तथा प्र.अ.को हैवसयतमा पठनपाठन गरररहनु िएको 

वथयो । ििैंघर पाठिालाले िास्न्त प्राथवमक विद्यालयको नामले २०१६ साल र्ालु्गण १०  गते सरकारी स्वीकृवत प्राि गयो । स्वीकृवत 

प्रास्ि पश्चात पवहलो प्र.अ. पे्रम कुमार कुाँ िर र संचालन अध्यक्षमा सु. ताराबहािुर रायमाझी रहनु िएको वथयो । विद्यालयले वन.मा.वि., 

मा.वि, उ.मा.वि. र प्राविविक विक्षा र नमुना विद्यालय सवहत विज्ञान विषय  संचालन गिाि विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको संस्थापक 

अध्यक्षमा क्रमि वजतबहािुर रायमाझी, ताराबहािुर रायमाझी, िेिीप्रसाि पौडेल, गोविन्दबहािुर रायमाझी र नलबहािुर रानामगर 

हुनुहुन्थ्यो िने संस्थापक प्रिानाध्यापकमा क्रमि टेकवबरजंग रायमाझी, वहरािर आचायि, श्यामकृष्ण िमाि, होमबहािुर रायमाझी र 

झलकबहािुर रायमाझी हुनुहुन्थ्यो । विद्यालयलाई वन:िुल्क जग्गा प्रिान गिै रैनािेिी छहरा गाउाँपावलका िडा नं. ४ वनिासी पूिि प्र.अ. 

याििबहािुर रायमाझी र सोही स्थान वनिासी श्री िेिकुमारी पौडेलले जग्गािाताको रुपमा महत्वपूणि योगिान राखेको पाइन्छ। विद्यालय 

विकासक्रमलाई र्केर हेिाि कविराज चक्रपाणी पस्ित, याििबहािुर रायमाझी, रामप्रसाि आते्रय, कणिबहािुर रायमाझी, ज्योवतमान शे्रष्ठ, 

यमलाल िट्टराई, श्याम बहािुर काकी, िुगािप्रसाि खनाल, वमन बहािुर रायमाझी, सोमानवसंह वबश्वकमाि, िद्र बहािुर वब.क., ऋवषराम 

उपाध्याय, लेखनाथ पोखरेल, वमनप्रसाि न्यौपाने, पोसलबहािुर रायमाझी, ओमप्रसाि पौडेल, वचन्तामवण पौडेल, नेहरवसंह रायमाझी, 

केििप्रसाि पोखरेल, नरबहािुर वतिारी, िगिती पौडेल, कणि बहािुर के.सी., वटकाराम पोखरेल, विषु्णप्रसाि पोखरेल, श्रीकृष्ण आते्रय 

लगायत िेरै विक्षापे्रमी महानुिािहरुको महत्वपूणि योगिान रहेको िेस्खन्छ।  

यस के्षत्रका बस्तीमा विक्षाको उज्यालो प्रकाि छने हेतुले बुस्िराज पौडेलले आफ्नो आगनबाट सुरु गरेको िैवक्षक अवियान ििैंघर 

पाठिाला हुाँिै हालको अिस्थामा पुगेको पाइन्छ । सुरु गिाि िेस्ख हरेक तह थप्िा, विद्यालयको  विकास र संचालन गिाि स्थानीय विक्षापे्रमी 

महानुिािहरुको सहयोग र साथ प्राि गरेको यस विद्यालय अवहले पवन स्थानीय समुिायको हातेमालो र न्यानो मायाका साथ गुणस्तरीय 

िैवक्षक थलोमा रुपान्तररत हुाँिै यो रावष्टि य स्तरको नमुना विद्यालयमा सूचीकृत हुन पुगेको छ । 

१.२ भौगोनलकअिथर्था 

समुन्द्री सतह िेस्ख १४२८ वमटर उचाई, २७.८७५७३ वडग्री उत्तरी अक्षांि र ८३.३७१६४ वडग्री पूिी िेिान्तरमा रहेको यस विद्यालय रमणीय 

पहाडी िूिाग बीचमा रहेको छ। िषिविनको तापमान हेिाि अविकतम २८ वडग्री सेस्ियस र नु्यनतम ६ वडग्री सेस्ियस तापक्रम पाइन्छ। 

यो महािारत पिित शंखलामा पििछ।  नेपालको सङ्घीय वििाजन अनुसार लुस्िनी प्रिेिमा पने पाल्पा वजल्लाको सिरमुकाम तानसेनिेस्ख 

२७ वकलोवमटर पवश्चम, रैनािेिी छहरा गाउाँपावलकाको केन्द्र िडा नं ४ छहरामा  विद्यालय रहेको छ। िौगोवलक बनािट अनुसार विद्यालय 

िवक्षण र्केको जवमनमा अत्यनै्त रमणीय स्थानमा अिस्स्थत रहेको छ। पूििमा अमलाबास बजार, पवश्चममा छहरा बजार, उत्तरमा 

वतलकथान र िवक्षणमा मगाल पििछ । यसको सेरोरे्रो हेिाि पूिि र पवश्चम िुिैतर्ि  स-साना खोिा, उत्तर तर्ि  तानसेन वतनवगरे मोटर बाटो 

र िवक्षणमा जङ्गल रहेको छ । कररब ४५ रोपनी िोगाविकार जग्गा र विद्यालयको आफ्नो नाममा रहेको २५-१५-१-२ रोपनी जग्गासवहत 

कररब ७१ रोपनी जग्गामा विद्यालय रै्वलएको छ । 

२. निद्यालयको निद्यमाि अिथर्था 

२.१ सेिा के्षत्रको जिसङ््खया 

विद्यालयको मुख्य सेिा के्षत्र रहेको रैनािेिी छहरा गाउाँपावलका िडा नं ४ को जनसंख्या वि.स. २०६८ को जनगणना अनुसार ४७९८ 

रहेकोछ, जसमा ५१ प्रवतित मवहला रहेका छन्। यस बाहेक रैनािेिी छहरा गाउाँपावलका अन्य िडाहरु र वछमेकी  गाउाँपावलकाहरु र 

वजल्लाहरु समेत बाट उले्लख्य संङ््खख्यामा विद्याथीहरु यस विद्यालयमा अध्ययनको लावग आउने गििछन। बोली, िाषा, रहनसहन, 

लिाईखिाई, िमि संस्कारमा विवििता रहेको सामावजक पररिेिमा विद्यालय रहेको छ। 

२.२ निद्यालयको भौनतक अिथर्था 

२.२.१ निद्यालय भिि, कक्षाकोठा र फनिििर 

विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउने सन्दििमा यसै गाउाँपावलका िडा नं. ४  वनिासी यस विद्यालयमा लामो समय विक्षण गनुििएका पूिि 

प्रिानाध्यापक, पूिि सांसि श्री याििबहािुर रायमाझीले यस विद्यालयलाई ७-७-३-३ रोपनी जग्गा वनुः िुल्क प्रिान गनुि िएको छ। त्यसैगरी 

यसै गाउाँपावलका िडा नं. ४ िह वनिासी श्री  िेिकुमारी पौडेलले पवन ६-७-०-० रोपनी जग्गा वनुः िुल्क प्रिान गनुि िएको छ । विद्यालयले  

खररि गरेका  र प्राि गरेका जग्गा सवहत विद्यालयको नाममा िताि िएको जग्गा २५.१५.१.२ रोपनी र स्थनीय तहबाट अनुमवत प्राि गरर 

स्थापना काल िेस्ख उपयोग गरररहेको ४५ रोपनी समेत गरर जम्मा ७१ रोपनी जग्गा रहेकोछ। उक्त्त्त जग्गामा ९ िटा ििन रहेका छन िने 

ठुला साना विविन्न साइजका ५० िटा कोठाहरु रहेका छन्। जसमधे्य कक्षा संचालनका लावग २९ िटा,  प्रिानाध्यापक कक्ष १ िटा, विक्षक 

कक्ष २ िटा, प्रयोगिालाको लावग ६ िटा, स्टोरका लावग ४ िटा,  पुस्तकालयको लावग १ िटा, क्यास्िनको लावग २ िटा, कम्प्यूटर ल्याबको 

लावग १ िटा, रेड्क्रसको लावग १ िटा, संग्राहलयको लावग १ िटा, सिाहल १ िटा र लेखा प्रयोजनको लावग १ िटा कोठाहरु रहेका छन्। 

विद्यालयमा कक्षा वििुिेस्ख १२ कक्षा सम्मका कक्षा संचालन गनुिपने, प्राविविक विक्षाका कक्षा संचालन गनुि पने र अविकांि कक्षामा 

सेक्सन रहेकाले विद्यालयमा ितिमान समयमा रहेका कक्षाकोठा अपुग रहेको छ। अविकाि कक्षाकोठाको साइज सानो रहेको छ । 

विद्यालयमा विद्याथी संख्या पयािि रहेकोले र्वनिचरको समेत अिाि झेल्न परेकोछ। विद्यालयमा रहेका कक्षाकोठाको वििरण अिुसूिी 

१ क र र्वनिचरहरु अिुसूिी १ ख  मा उले्लख गररएको छ। 

२.२.२ खेल मैदाि 

विद्यालय विरालो जग्गामा रहेकोले विद्यालयमा सबै विद्याथीलाई प्रयाि हुनेगरी खेल मैिानको अिाि रहेकोछ। सानासाना छररएर रहेका 

३ िटा खेलमैिान रहेका छन जसमधे्य पवहलो खेलमैिान पस्ि गरी प्राथिना तथा िवलबल खेल्न वमल्ने लिाई ३२ वम र चौडाई १० वम को 

रहेको छ। िोश्रो खेल मैिान लिाई ३९ वम र चौडाई १८ वम रहेको छ।प्रिेि सामावजक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा केही िाग 



 
 

आरसीसी सवहत स्तरोन्नवत िएको छ ।  तेश्रो वनमािणाविन अिस्थामा लिाई ७५ वम र चौडाई २१ वम रहेको छ। EVENT पररयोजनाको 

रकमबाट आइ ब्लक लगाई यसको सुिारको कायि थालनी गररएको छ । 

२.२.३ कम्पाउण्ड िाल 

विद्यालय ििन रहेको जग्गा िररपरर कररब ५०० वम के्षत्र िेरै िषि पवहले काटे तारले बारबने्दज गररएको वथयो। तारबार गरेको लामो समय 

िएकोले तारबारको अिस्था वबग्रिो छ। अवहले त्यस मधे्य कररब ३०० वम वबवग्रएको अिस्था छ । विद्यालय केही विरालो जग्गामा रहेको 

र विद्यालयको बीचबाट परापूििकालिेस्ख प्रयोग गरररहेको बाटो रहेकोले बारबने्दज गने कायि जवटल छ। कररब १५०० वम समू्पणि के्षत्र 

वनमािण गनुिपने छ । विद्यालयले यस कायिलाई मुख्य प्राथवमकतामा राखी कायि अगावड बढाई रहेको छ । 

२.२.४ खािेपािी अिथर्था 

विद्यालयमा ग्राविवट प्रणाली अनुसार खानेपानीको प्रबन्ध वमलाईएको छ। खानेपानीका िुईिटा आरवसवस टंकी र आिश्यक प्लास्स्टक टंकी 

रहेकोले पानीको प्रबन्ध सन्तोषजनक छ। २ िटा EURO GUARD प्रयोग गरर विद्याथीलाई िुद्द खानेपानीको प्रबन्ध वमलाईएको छ । लामो 

खडेरी पिािको अिस्थामा िैिाख र जेष्ठमा पानीको केही अिाि रहन्छ। विद्याथी संख्याको चाप बढनु, विद्याथी संख्या बढीरहनु, एकै थलोमा 

प्राविविक विक्षा र स्नातक स्तरको विक्षा संचालनमा रहेकोले सबैलाई पानी पुयािउन ितिमान समयमा केही समस्या िए तापवन  पानीको 

व्यिस्थापन सुिारको लावग वजल्ला आयोजना कायािन्यन इकाइ विक्षा मार्ि त कायि गरी सहजीकरण गररएको  छ। 

२.२.५ िौिालय अिथर्था  

विद्यालय हात वित्र विविन्न ७ स्थानमा र्रक क्षमता र वकवसमका ७ िटा िौचालय छन्। प्रयोगका वहसाबले छात्रा िौचालय २ िटा (४ 

कोठा र १ युररनल सवहत), छात्र िौचालय २ िटा (२ कोठा र २ युररनल सवहत),  विक्षक स्टार्को लावग १ िटा (२ कोठा) र संयुि 

प्रयोजनको लावग २ िटा (५ कोठा) रहेको छ। छात्रा िौचालयमा वनिुल्क सेफ्टीयाड सवहत सेफ्टीयाड मेविन र इस्िवनरेटर मेविनको  

प्रयोग गररएको छ। पाल्पा वजल्लामा िौचालयमा सेफ्टीयाड मेविन र इस्िवनरेटर मेविनको प्रयोग गने यो विद्यालय पवहलो विद्यालय 

हो। परम्परागत रुपमा वनमािण िएका कारण आिुवनक सािन प्रयोग गनि, सरसर्ाई गनि कवठन छ । विद्याथी संख्या िेरै हुनु, नमुना 

विद्यालय अनुसारको िौचालय निएको कारण अत्यािुवनक िौचालय वनमािणको आिश्कता छ । 

२.२.६ प्रयोगिाला अिथर्था 

यस विद्यालयमा विज्ञान विषयका विषयगत प्रयोगिालाका ३ कक्ष, कृवष प्रयोगिालाको २ र िेटनरीको लावग १ कक्ष गरर ६ िटा कक्षमा 

प्रयोगिाला संचालनमा रहेका छन्। प्रयोगिाला वनयवमत प्रयोगमा रवहरहेको छ। प्रयोगिाला यस विद्यालयमा पठन पाठन हुने विषय 

अनुसार नु्यनतम आिश्यकता पुरा गने सामग्री रहेका छन्। प्रयोगिाला व्यिस्थापनको लावग विविन्न सहयोग र अनुिान प्राि िएको छ। 

CTEVT बाट कृवष सामग्री र प्रयोगिालाको लावग २०७३ सालमा केही सामग्री प्राि िएको वथयो। आ.िा.२०७५/०७६ मा रैनािेिी छहरा 

गाउाँपावलकाबाट कृवष प्रयोगिालाको लावग रु ६ लाख ५० हजार र सोही िषि लुस्िनी प्रिेि विक्षा विकास वनिेिनालयबाट विज्ञान 

प्रयोगिालाको लावग ६ लाख ५० हजार यस विद्यालयलाई प्रयोगिाला व्यिस्थापनको लावग अनुिान प्राि िएको वथयो । 

आ.िा.२०७७/०७८ मा रैनािेिी छहरा गाउाँपावलकाबाट विज्ञान प्रयोगिालाको लावग ६ लाख ५० हजार प्राि िएको वथयो ।  विद्याथी संख्या 

िेरै हुनु, सामग्रीको प्रयािता नहुनु, प्रयोगिाला संचालन गने कमिचारीको छुटै्ट व्यिस्था गनि नसकु्न यसका टड्कारा समस्या रहेका छन्।  

२.२.७ आधुनिक प्रनिनध तर्था निद्युतीय साधि  

Led Touch Screen Dijital Smart Board,  स्माटि बोडि र  प्रोजेक्टर कक्षाकोठामा जडान गरर प्रविविमैत्री विक्षण संचालन सुरु गररएको 

छ ।  यस विद्यालयमा २६ िटा कम्प्यूटर सवहतको कम्प्यूटर ल्याब व्यिस्था गरर पठनपाठन संचालन गररएको छ। १ विक्षक १ ल्यापटप 

कायिक्रम संचालनमा मार्ि त ७०% विक्षकको हातमा कम्प्युटर व्यिस्थापन गररएको छ। विद्यालयको िैवक्षक वक्रयाकलापमा ल्यापटपको 

प्रयोग िइरहेको छ। विद्यालयको प्रिासवनक कायिमा कम्प्यूटर, वप्रिर, र्ोटोकपी मेविन र सफ्टिेयर प्रयोग गररएको छ। इ-लाइबे्ररीको 

सुरुिात गररएको छ। विविन्न software प्रयोग गरर लेखा व्यिस्थापन, परीक्षा अविलेख व्यिस्थापन तथा विक्षण वसकाइ संचालन गररएको 

छ। कक्षा ६ िेस्ख कक्षा १० सम्म कम्प्यूटर विषय अवनिायि गरर पठनपाठन गररएको छ। कक्षा ९ र १० मा ऐस्िक स्ितीय विषयमा कम्प्यूटर 

पठन पाठन हुन्छ। कक्षा १ िेस्ख ५ सम्मका विद्याथीलाई समेत कम्प्यूटरको आिारिूत ज्ञानका लावग अवतररि समय व्यिस्थापन गररएको 

छ। प्राविविक कृवष विक्षा तर्ि  विद्याथीलाई कम्प्यूटरको पठनपाठन अवनिायि गररएको छ। वनजी श्रोतबाट तलब ित्ता पाउने गरर २ जना 

पूणिकालीन र १ जना आंविक कम्प्यूटर विक्षक व्यिस्थापन गररएको छ। यस प्रकारका कायि गिाि विद्यालयलाई अत्यनै्त कवठन परेको छ। 

विद्यालयमा पयािि संख्यामा विद्याथी हुनु, कम्प्यूटर विक्षकको िरबन्दी नहुनु, ल्यापटप, कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर, स्माटिबोडि, वप्रिर लगाएतका 

आिुवनक प्रविविका सािन खररिमा ठुलो बजेट आिश्यक हुनु जस्ता कारणले समयको माग अनुसारको सूचना संचार र प्रविविमा 

आिाररत विक्षा संचालनमा कवठन परररहेको छ।अत्यािुवनक कम्प्यूटर ल्याब सवहत हरेक कक्षाकोठालाई  सूचना संचार र प्रविवि मैत्री 

बनाउने विद्यालयको लक्ष्य अगावड बढाउन कवठन िइरहेको छ। विद्यालयमा िएका प्रविविका सािनहरु अिुसूिी १ ग  मा उले्लख 

गररएको छ। 

 

२.२.८ पुस्तकालय अिथर्था 

कवहले िाकस कवहले रयाकमा संचालन हुिै आएको यस विद्यालयको पुस्तकालय वबक्रम सित २०५८/०७/१२ बाट नेपाल वर्नल्याि 

सोसाईटीको सहयोगमा ११३२ पुस्तकको िताि सुरु गररएसंगै विविित संचालनमा आएको हो। यस विद्यालय र नेपाल वर्नल्याि सोसाईटी 

बीच िएको सम्प्झौता अनुसार यस विद्यालयका विक्षक हाल प्रिानाध्यापक श्री झलकबहािुर रायमाझी र विवक्षका सावित्रीिेिी खनाललाई 

३५ विनको पुस्तकालय व्यिस्थापन तावलम वििै नेपाल वर्नल्याि सोसाईटीले विएका र विद्यालयमा रहेका पुस्तक छुटै्टकोठामा 

व्यिस्थापन गरर यस पुस्तकालयको स्थापना िएको वथयो। आिश्यकता अनुसार पुस्तक थप्िै संचालनमा रहेको यस पुस्तकालयलाई 



 
 

Room to read र Base Nepal ले वमवत २०७३ सालिेस्ख प्रत्यक्ष सहयोग गिै िुई कोठे ििन बनाईवियो। सोही संस्थाले कक्षा १ र २ मा 

Reading Writing योजनासवहत पुस्तकालयलाई पुस्तक सहयोग गरर २०७५ सालमा विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको वथयो। हाल उि 

पुस्तकालय िैरि पुस्तकालयको नामबाट संचालनमा रहेकोछ। यस पुस्तकालयमा अवहले ६५६८ िटा पुस्तकहरु रहेका छन्। 

२.२.९ अन्य 

विद्यालयमा रेडक्रस सवक्रय रहेकोछ। विद्याथीका स्वास्थ्य समस्या लगायत सेिा मुलक कायिमा रेडक्रसले राम्रो िूवमका खेलेको छ।  

विद्याथीहरुलाई स्काउटको िारेमा स्पष्ट गिै यस सिन्धी तावलम वििै स्काउट गठन कायि सुरु गररएको छ। सानो कोठामा प्राथवमक 

उपचारका सामग्री, विपि व्यिस्थापनका सामग्रीसवहत रेडक्रस र स्काउटक कायि संचालनमा छन् । विद्यालय स्थनीय स्तरमा लोप हुन 

लागेका पुराना ऐवतहावसक सामग्रीहरु संकलन गरर संग्रिालय वनमािणको अवियानमा लागेको छ। अवहले एउटा सानो कोठाबाट यसको 

अभ्यास सुरु गररएको छ। विद्यालयमा स्वास्थ्य र ताजा खाजा तथा खानाको लावग विद्यालयको हाता वित्र क्यास्ििको व्यिस्था गररएको  

छ। सस्तो र सुलि रुपमा विद्यालयले वनमािण गरेको नीवत वनयममा  क्यास्िन संचालनमा रहेको छ। 

२.३ निद्यालयको िैनक्षक अिथर्था 

२.३.१ निद्यार्थी संया: कक्षागत छात्रा छात्र सनित 

ितिमान सन्दििमा जताततै विद्याथीको अिाि िेस्खइरहेको िए तापवन यस विद्यालयमा विद्याथी संख्या प्रयाि रहेको छ। विविन्न जातजावत 

िमि र संस्कारका विद्याथीहरु यस विद्यालयमा अध्ययन गििछन्। सानो कक्षामा अविकांि विद्याथीहरु िवलत समुिायका छन् िने मावथल्ला 

कक्षामा ब्राहमण के्षत्री र जनजाती समुिायका विद्याथीहरुको बाहुल्यता रहेको छ। विद्यालयमा कुल विद्याथी संख्या ७०० जना छन् जस 

मधे्य सिारणतर्ि  ६३२ र प्राविविक तर्ि  ६८ जना विद्याथी छन्। कक्षागत विद्याथी संख्याको विसृ्तत वििरण अिुसूिी २ मा विइएको छ। 

 

२.३.२ निक्षक नििरण 

क) साधारण तफि को निक्षक नििरण 
तह कमिच

ाारी 

पूिि 

प्राथवमक 

प्राथवमक 

िरबन्दी 

प्राथवमक 

राहत 

वनमावि 

िरबन्दी 

मावि ९ र १० 

िरबन्दी 

मावि ११ र १२ 

िरबन्दी 

जम्मा 

स्वीकृत २ १ ८ १ ४ ६ २ २४ 

कायिरत िरबन्दी २ १ ८ १ ४ ६ २ २४ 

कायिरत वनजी २ १ १ ) ३ ३ ० १० 

कायिरत विक्षकहरुको वििरण अिुसूिी ३ मा विइएको छ। 

ख) प्रानिनधक धारको निक्षक नििरण 

कायिरत विक्षकहरुको वििरण अिुसूिी ४ मा विइएको छ। 

२.३.३ िैनक्षक सत्र २०७७ को औसत उपलस्ि 

िैवक्षक सत्र २०७७ को औसत उपलस्ि केही विषयको बाहेक सन्तोषजनक िेस्खन्छ। प्राथवमक तहमा ६० पुयािउने रावष्टि य लक्ष्य रहेकोमा 

हाम्रो विद्यालयको ६१ रहेको िेस्खन्छ। आिारिूत तहको औसत उपलस्ि ६०  र माध्यवमक तह कक्षा ९ र १० को औसत उपलस्ि ६४ 

रहेको छ। आिारिूत र माध्यवमक तहको गवणत विषयमा औसत उपलस्ि नू्यन रहे तापवन अन्य विषय तथा कक्षाको औसत उपलस्ि 

सन्तोषजनक िेस्खन्छ। िैवक्षक सत्र २०७७ को विषयगत र तहगत औसत उपलस्ि अिुसूिी ५ मा विइएको छ। 
 

२.३.४ विगत बर्षको SEE र प्राविधिक शिक्षा तर्ष  TSLC र Diploma को नततजा 
यस विद्यालयले २०३९ सालिेस्ख एस एल सीको परीक्षामा विद्याथी सहिागी गराउाँिै आएको छ। विगतका कवतपय बषिहरुमा एसएलसी 

नवतजामा वजल्ला प्रथम हुन सर्ल यस विद्यालयमा केही समय नवतजा नू्यन हुाँिै गईरहेको वथयो। पवछल्ला विन हरुमा पुन: SEE नवतजामा 

क्रवमक सुिार हुाँिै गईरहेको छ। विषयगत आिारमा हेिाि कवतपय विषयमा A+ सम्मको नवतजा छिने D र E ल्याउने विद्याथीको 

संख्यामा नू्यन हुाँिै  गइरहेको िेस्खन्छ। यद्यवप विगत ३ िषिको SEE नवतजा हेिाि सन्तोष वलने अिस्था िेस्खिैन। गवणत र विज्ञान जस्ता 

महत्वपूणि विषयमा नवतजा अत्यनै्त कमजोर रहेको पाइन्छ। कोविडको कारण A+ को नवतजा बढाउने कायिमा समस्या िेस्खएको छ । 

प्राविविक विक्षा तर्ि  विद्याथीको नवतजा सुिारोनु्मख रहेको छ । विगत िषिको SEE, प्राविविक विक्षा TSLC र Diploma को नवतजा 

अिुसूिी ६ मा विईएको छ। 

 

 

 

तह प्रिासवन

क प्रमुख 

प्रविक्षक 

पूणिकाली

न 

प्रविक्षक

आंविक 

सहायक 

प्रविक्षक 

पूणिकालीन 

सहायक 

प्रविक्षक 

आंविक 

लेखा 

कमिचारी 

सहायक 

कमिचारी 

जम्म

ाा 

स्वीकृत ० ० ० ० ० ० ० ० 

कायिरत िरबन्दी  ० ० ० ० ० ० ० ० 

कायिरत वनजी १ ४ ५ ३ १ १ २ १७ 



 
 

 

२.३.५. िैनक्षक सत्र २०७७ मा परीक्षामा सस्िनलत र उत्तीणि निद्यार्थी संया  

िैवक्षक सत्र २०७७ मा सािारण विक्षा तर्ि  कक्षा वििु िेस्ख कक्षा  १२ सम्म ६३२  जना विद्याथी िनाि िएकोमा कक्षा ० िेस्ख १२ सम्म 

५९५ जना परीक्षामा सस्म्मवलत िइ ५९२ जना उत्तीणि  िएकोअिस्था छ। त्यसै गरी प्राविविक विक्षा तर्ि  १०१  जना विद्याथी अध्ययन 

गरेकोमा १०० जना परीक्षामा सस्म्मवलत िइ ५२ जना उत्तीणि िएको अिस्था छ। िैवक्षक सत्र २०७७ मा परीक्षामा सस्म्मवलत र उत्तीणि 

तहगत, कक्षागत र वलङ्गगत विद्याथी संख्या वििरण अिुसूिी ७ मा विइएकोछ। 

 

२.३.६ निद्यार्थी तर्था निक्षकिरुको िैनक्षक सत्र २०७७ को िानजरी नििरण 

विक्षक तथा विद्याथीहरुको मावसक हावजरी वनकाली विशे्लषण गने, सूचनापाटीमा टााँस गने कायि वनयवमत गररएको छ। यसले विक्षक तथा 

विद्याथी को वनयवमततामा िृस्ि गरेको छ। यस िषिको माघ मवहना सम्म  १३९ विन विद्यालय संचालन िएकोमा अत्याविक १३९ विन सम्म 

विक्षक हावजरी िेस्खएको छ। विद्याथीहरुको औसत उच्च रहेको छ।  िैवक्षक सत्र २०७८ को विक्षक तथा विद्याथीको उपस्स्थवत वििरण 

अिुसूिी ८ मा विईएको छ। 

२.४ निद्यालयको अन्तररक तर्था समुदाय संगको सम्बन्धM 

यस विद्यालयको स्थापना, विकास र वनरन्तरताका हरेक जवटल र कवठन समयमा स्थानीय समुिायको नेतृत्विायी िूवमका रहेको पाइन्छ 

I ऐवतहााँवसक पृष्ठिूवममा उले्लख गररएका तथ्यहरुले यो स्पष्ट पारेको छI  विद्यालयमा स्थावपत अक्षयकोष,  विद्यालयमा रहेको 

चन्दािाताहरुको सूचीले पवन विद्यालय र समुिाय वबचको सिन्ध बवलयो र वक्रयािील रहेको िेस्खन्छ I विविन्न समयमा विद्यालयमा हुने 

अवििािक िेलामा िेस्खने अवििािकको उच्च उपस्स्थवत, समुिायसंग सहकायि गिै विद्यालयले गरेका सामावजक र विपि व्यिस्थापनका 

कायिले पवन यस विद्यालय र समुिायबीच गवहरो र घवनष्ठ सिन्ध रहेको पुष्ठी हुन्छI विद्यालयमा गठन िएका विविन्न सवमवतहरु र 

वतनीहरुको वक्रयािीलताले विद्यालयको सबै पक्षसंग सिन्ध राम्रो रहेको िेखाउाँछ। यस विद्यालयमा विद्यालय व्य.वसवमवत, विक्षक 

अवििािक संघ, सामावजक परीक्षण सवमवत, पूिि विद्याथी संस्था, पुस्तकालय व्य. सवमवत लगायतका सवमवत र उपसवमवतहरु छन िने 

विद्यालयको िैवनक प्रिसनमा आिश्यक अन्तररक सिन्धलाई जीिन्त बनाई राख्न विद्यालयमा विविन्न विषयगत सवमवत तथा 

उपसवमवतहरु गठन िइ कायिरत रहेका छन्। गठन िएका सवमवत तथा उपसवमवतहरुको नामािली र कायििार सवहतको वििरण 

अिुसूिी ९ मा विइएको छ। 

३.  निद्यालयकोआनर्थिक अिथर्था 

३.१ निद्यालयमा थर्थानपत छात्रिृनतका अक्षयकोषिरु 

विविन्न महानुिािहरुले विद्याथीहरुको अध्ययनलाई प्रिािकारी बनाउन स्थावपत अक्षयकोषले यस विद्यालय अत्यनै्त िनी छ। विद्यालयका 

जेहन्दार, गररब तथा विपन्न िगिका विद्याथी र विपतमा परेका, विविन्न कुसंस्कारका कारण मकािमा परेका विद्याथीहरुको लावग 

यसप्रकारका अक्षयकोषबाट उनीहरुको अध्ययनमा सहयोग प्राि िइरहेकोछ। विद्यालयमा स्थावपत यस प्रकारका अक्षयकोषहरुको कुल 

रकम रु ४४३४१४ रहेको छ। यस सिन्धी विसृ्तत वििरण अिुसूिी १० मा विइएको छ। 

३.२ आम्दािी र खििको नििरण 

विद्यालयको समग्र आवथिक अिस्था सन्तोषजनक रहे तापवन ितिमानमा वनजी विक्षकको पाररश्रवमिक िुिावनले आवथिक समस्या शजना 

गरररहेकोछ I समय सान्दवििक आिुवनक प्रविविको सािनहरुको प्रयोग, कक्षाकोठाको आिुवनकीकरण लगायतका िैवक्षक गुणस्तरका 

कायि गिाि ठुलो लगानी लागे्न तर िुल्क वलन नपाइने, सरकारी लगानीको नू्यनता जस्ता कारणले आवथिक अिस्था कम्प्जोर बनै्द गैरहेकोछ I 
तरपवन यस विद्यालयको लेखा परीक्षण प्रवतबेिन अनुसार आ.बा. २०७७/०७८ को सािारण र प्राविविक विक्षा िुिै तर्ि को संयुि आम्दानी 

रु ४,९४,४८,०९५/११ र खचि रु ३,०९,४९,३६८/९२ गरर बचत रु १,८४,९८,७२६/१९ रहेको व्यहोराअनुरोि छ। बचत मधे्य ७५ लाख EVENT 

पररयोजनाको रकम आषाढमा वनकासािइ यस आ. ब. मा खचि िइरहेको छ । विसृ्तत वििरण अिुसूिी ११ मा संलग्न छ। 

५. निगत एक िषिमा गररएका प्रमुख कायििरु 

 विक्षा विज्ञान तथा प्रविवि मन्त्रालय विक्षा तथा मानि श्रोत विकास केन्द्र मार्ि त  २०७७ मा यस विद्यालयलाई नमुना विद्यालय 

विकासमा छनोट पश्चात विद्यालय विकास गुरु योजना वनमािण कायि सम्पन्न गररएको छ ।  यस िषि प्राि रु १ करोड ५० लाखबाट 

गुरु योजना अनुसार ििन वनमािण कायिको लावग बोलपत्र आव्हान गने कायि िएको छ। 

 व्यािसावयक विक्षा तथा तावलम अवििृस्ि पररयोजना (EVENT) िोश्रो संग प्रस्ताि स्वीकृत गराई कायिसम्पािनको आिारमा १ 

करोड ५० लाख सम्मको अनुिान प्राि गनि सवकने गरर विद्यालयमा संचावलत प्राविविक विक्षाको गुणस्तर सुिारको कायि 

चवलरहेको छ। आजसम्म रु १ करोड वनकासा गरर ७५ लाखको कायि सम्पािन पुरा गररएको छ । 

 वजल्ला आयोजना कायािियन इकाई पाल्पा बाट गत आ.ब.मा  प्राि  रु ६ लाख सहयोगमा यस विद्यालयमा पानीटंकी वनमािण, 

पानी वितरण प्रणाली सुिार, िुद्द पानीको लावग २ िटा Aquaguard जडान सवहत पानीको सहज संचालन गररएको छ । 



 
 

  वजल्ला आयोजना कायािियन इकाई पाल्पाको रु ७० लाख सहयोगमा ४ कोठे ििन वनमािण कायि सम्पन्न िइ संचालनमा छ । 

 लुस्िनी प्रिेि सामावजक विकास मन्त्रालयबाट यस विद्यालयको खेलमैिान वनमािण तथा सुिारको लावग गत आ.बा. मा प्राि रु 

५ लाख बाट मावथल्लो खेलमैिान ढलान कायि सम्पन्न िएको छ ।  

 रैनािेिी छहरा गाउाँपावलकाबाट प्राि अनुिान रु ६ लाख ५० हजार बाट विज्ञान विषयका विषयगत प्रयोगिाला वनमािण गने 

क्रममा थप १ विज्ञान प्रयोगिाला कक्ष वनमािण सम्पन्न गररएको छ । 

 रैनािेिी छहरा गाउाँपावलकाबाट रु २ लाख अनुिान प्राि गरी प्राविविक विक्षा संचावलत ििन रंगरोगन गररएको छ । 

गाउाँपावलकाबाट रु ७ लाख अनुिान प्राि गरी िौचालय वनमािण कायि सम्पन्न गररएको छ । 

 कक्षाकोठामा थप ४ िटा  LedTouchDIgital Smart Board जडान गरी प्रविविमैत्री विक्षण संचालन गररएको छ ।   

 रैनािेिी छहरा गाउाँपावलकाको सहयोगमा विद्यालय online offline software संचालनाथि ICT Nepal संग कायि अगावड 

बढाइएको छ । 

 विद्यालयको website http://www.bhairabnavadeep.edu.np संचालनमा वनरन्तरता ल्याइएको छ । 

 आवथिक पारिवििताको लावग लेखा software, विद्याथीका नवतजा र  विद्यालयको अविलेख व्यिस्थापनको लावग विविन्न 

software हरुको प्रयोग गररएको छ ।  

 कम्प्युटर ल्याबको स्तरोन्नवत गरर यस िषि ६ िटा कम्प्युटर थप गरर २६ िटा कम्प्युटर सवहत पूणि संचालनमा ल्याइएको छ । १ 

विक्षक १ ल्यापटप कायिक्रम संचालनमा ल्याइएको छ । 

 अवििािकको चाहना अनुसार कक्षा १ िेस्ख कक्षा ५ सम्म अंगे्रजी, कक्षा ६ िेस्ख १० सम्म अंगे्रजी र नेपाली िुिै माध्ययमबाट 

पठन पाठन संचालन गररएको छ । 

 कक्षा ११ बाट यसै िषि िेस्ख विज्ञान विषयको पठनपाठन संचालन गररएको छ । 

 विद्यमान उपलस्ि मापन गरर उपलस्ि िृस्िको लक्ष्य वनिािरण र रणनीवतक कायािियनको कारण उपलस्िमा आिावतत 

पररणाम आउने क्रम जारी छ । 

 गवणत विज्ञान सवहतका कवठन विषयमा थप वनजी विक्षक र अवतररि कक्षा संचालन व्यिस्था गररएको छ । 

 वनयवमत अवतररि वक्रयाकलाप संचालन गररएको छ जसको पररणाम स्वरूप विविन्न तह र वनकायले संचालन गरेका 

प्रवतयोवगतामा यस विद्यालयले उतृ्कष्ठ स्थान प्राि गरेको छ । 

 विद्याथी अनुिासन, विद्याथी वनयवमतता, विद्यालय सरसर्ाई जस्ता कायिको थालनी गररएको छ जसको पररणाम स्वरूप यस 

के्षत्रमा सकारात्मक नवतजा िेस्खन थालेको छ । 

 विद्यालयमा वनिुल्क सेफ्टी याड सवहत सेफ्टीयाड मेविन र इस्िवनरेटर मेविनको मेविन प्रयोग गररएको छ। यसले 

छात्राहरुको विद्यालयमा वनयवमतता बढाएको छ । 

 विद्यालयमा रेडक्रसको प्रिािकारी संचालन गररएको छ । विद्यालय स्काउटको सुरुिात गररएको छ । 

 CTEVT प्रिेिमा प्रस्ताि प्रसु्तत गरर प्राविविक विक्षाका २ जना प्रविक्षक र २ जना सहायक प्रविक्षकको तलब ित्ता िापतको 

वनयवमत अनुिान प्राि गररएको छ। 

 विद्यालय के्षत्र बालमैत्री र रमणीय बनाउन विद्यालय ममित, रंगरोगन, खेल मैिान वनमािण कायि संचालन गररएको छ । प्राविविक 

विक्षा ििन अगावडको खेल मैिानमा आइ ब्लक लगाउने कायि सम्पन्न गररएको छ । 

 िू तथा जलािार संरक्षण कायािलय पाल्पाबाट आ.ब. २०७७/०७८ मा रु ७,५२,७२१/- र यस आ.ब. मा २०७८/०७९ मा रु 

४३७५९५/- अनुिान प्राि गरी विद्यालयमा वनमािण सम्पन्न ४ कोठे ििन पछावडको पवहरोले पुयािएको के्षती रोकथाम गररएको 

छ । 

 यस िैवक्षक सत्रमा वि.व्य.स. बैठक ४७ पटक, विक्षक स्टार् बैठक ५ पटक, सामावजक पररक्षण सवमवत बैठक १ पटक, विक्षक 

अवििािक संघ कायिकारी सवमवत बैठक २ पटक, अवििािक िेला ३ पटक सम्पािन गररएको छ। 

 समूह कायि, कायि वििाजन, समुिाय सिन्ध र समियात्मक कायिमा जोड विइएको छ  । 

 सकारात्मक प्रवतस्पिािको शजना गररएको छ । 

 

६.  निद्यालयका िुिौनतिरु  

 औसत उपलस्ि िृिीसवहत अपेवक्षत उच्च नवतजाको प्रास्ि 

 समय सापेक्ष ऐन कानुनको प्रास्ि, विद्यालयमा पूणि समवपित पूणिकालीन व्यस्िहरुको तयारी 

 तावलम, सुपरीिेक्षण तथा पृष्ठपोषणको प्रबन्ध, सामुिावयक विद्यालयप्रवतको नकारात्मक दृवष्टकोणको अन्त्य 

 अवििािकको विद्यालय र आफ्नो बालबावलका प्रवतको िावयत्व विकास गिै सामावजक पररिेि वसकाई मैत्री बनाउनुपने 

 प्राविविक विक्षाको सहज संचालन 

 वनजी  श्रोतमा विक्षक तथा कमिचारी र  विविि िैवक्षक वक्रयाकलाप संचालनमा खचि व्यिस्थापन 

 प्रविविका सािनको िुरुपयोग वनमुिल ,यातायातका सािन सवहत समय सापेक्ष पयािि आिुवनक सािन श्रोत व्यिस्थापन  

 विद्याथीको स्वास्थ्यमा  परररहेको समस्या समािान गनि स्वास्थ्यकमीको व्यिस्थापन,  

 स्टोर, पुस्तकालय र विद्यालय रेखिेख र सुरक्षा गने जनिस्ि व्यिस्थापन 

 जीणि अिस्थामा रहेको विद्यालयमा सबै िन्दा ठुलो २१ कोठे ििनको प्रवतस्थापन  

 विद्यालयमा कम्पाउि िाल वनमािण तथा सुिार 
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७. भािी कायिक्रम 

 सबै विषय, कक्षा र तहमा D र E गे्रड ल्याउने विद्याथी िैवक्षक िषि २०७९ को अन्त्य सम्म िुन्य गररने छ । 

 उच्च औसत उपलस्ि सवहत उच्च नवतजा हावसल गररनेछ। यसको लावग हरेक कक्षा र विषयका विद्यमान वसकाई उपलस्िमा 

३ अंकले िृस्ि गररनेछ र हरेक विषय र कक्षामा A+ को नवतजामा सुवनवश्चतता गिै सो को संख्यामा बढािा गररनेछ ।  

 कक्षा १० सम्मको अंगे्रजी माध्यमको पठनपाठनलाई वनयवमताताका साथ थप व्यिस्स्थत गररनेछ । 

 मावसक परीक्षालाई वनयवमतता वििै एकाइ परीक्षा संचालन गररनेछ। 

 गवणत विज्ञान सवहतका कवठन विषयमा अवतररि कक्षा संचालन गररने छ । 

 कक्षा कोठा, पुस्तकालय, प्रयोगिाला, कम्प्यूटर ल्याि, सिाहल, विक्षक तथा कमिचारी कक्षको आिुवनकीकरण गिै सुवबिा 

सम्पन्न बनाईनेछ। 

 विद्यालयका लेखा, नवतजा र अन्य अविलेखको लावग software प्रयोग सुरु गररएकोमा त्यसलाई थप व्यिस्स्थत गररनेछ । 

 तावलम प्राि, प्रविविमैत्री, योग्य व्यस्ि मात्र आगामी विनमा विक्षक तथा कमिचारीमा वनयुस्िको व्यिस्था वमलाईनेछ।  

 कायिरत विक्षक तथा कमिचारीलाई नू्यनतम आिारिूत कम्प्युटर तावलम प्रिान गररनेछ । 

 गाउाँपावलका स्तरीय अवतररि वक्रयाकालापमा विद्यालयले अग्रता स्थावपत गररसकेको सन्दििमा वजल्ला र प्रिेि स्तरका 

अवतररि वक्रयाकलापमा प्रवतस्पिी उपस्स्थवत कायम गररनेछ।   

 विक्षक तथा विद्याथीहरुको स्वास्थ्य सुिारको लावग १ जना स्वास्थ्य कायिकताि वनयुस्ि गरर कायि गररनेछ । 

 विद्यालयलाई उतृ्कष्ठ नमुना विद्यालयको रुपमा स्थावपत गिै विद्यालयलाई िैवक्षक पयिटन केन्द्र बनाउने प्रयास गररनेछ । 

 विद्याथी, विक्षक र अवििािकहरुको सनु्तवष्टमा िृस्ि गररनेछ । 

 िवलत, गररब लगायत सुवबिाविहीन समुिायका विद्याथीहरुको पहुच िृस्ि गररनेछ । 

 विद्यालयमा स्थावपत जु रे स, स्काउट, र बाल क्लबलाई पूणि वक्रयािीलताका साथ संचालनमा ल्याइनेछ।  

 पाल्पा वजल्लाको नमुना ECD को रुपमा स्थावपत यस विद्यालयको ECD रावष्टि य रुपमा पवन नमुना बनाउन प्रयास गररनेछ। 

 अक्षयकोषिाताको सम्मानलाई वनरन्तरता वििै अक्षयकोषको रकमलाई िृस्ि गररनेछ, यसको लावग छलर्ल िइरहेको छ।  

 िूर स्थानबाट पवन यस विद्यालयमा अध्ययन गनिको लावग चाहना राखे्न विद्याथीहरुको संख्या िृस्ि िइरहेकाले विद्यालयले 

यातायातका सािन संचालनको प्रयासलाई वतब्रता वििै २०७९ सालमा सुरुिात गररनेछ। 

 विद्यालयलाई Big School को रुपमा विकवसत गनि सेरोरे्रोका विद्यालय तथा अवििािक संगको अन्तरवक्रयालाई वतब्रता 

विइनेछ ।  

 विद्यालयमा संगीत, नृत्यकला र िारीररक सुसंगठनका कक्षा संचालन गररनेछ । 

 खेलमैिानको विस्तार र स्तरोन्नवत गररने छ, जसको सुरुिात िैसकेको छ । कम्पाउि िाल लगाउने कायिको सुरु गररनेछ । 

 १८ कोठा क्षमताको ििन वनमािण गररनेछ ।   

 आिुवनक सुवबिा सवहतको कररब २०० जना क्षमताको सिाहल  वनमािणको पहल गररनेछ । 

 विद्यालयमा गवठत सवमवत तथा आन्तररक कायिवििाजनका सवमवतहरुलाई थप वक्रयािील बनाइनेछ । 

८. निनिध 

यस िषि विद्यालयको लावग अत्यनै्त िु:खि िषि िएको छ ।  विद्यालयको प्रगवतमा वक्रयािील यस विद्यालयका वि व्य स पूिि अध्यक्ष तथा 

विद्यालयका सल्लाहकार कणिबहािुर केसीको वनिन िएको छ । विद्यालयको स्थापनािेस्ख विकाससम्म सहयोग गने विक्षापे्रमी कवतपय 

मावनसहरुको मृतु्य िइसकेको छ । िहााँहरुको मृतु्यले विद्यालयलाई अपुरणीय क्षवत पुगेको छ। विद्यालयले िहााँहरुको योगिानको उच्च 

सम्मान गिै यस सन्दििमा पुन सम्प्झना व्यि गििछ ।   

 

अन्त्यमा यस विद्यालयलाई समय समयमा विविन्न रुपमा सहयोग पुयािउिै आउनु हुने व्यस्ि, महानुिाि, चन्दािाता, संघ संस्था प्रवत 

आजको ६२ औ ंिावषिकोत्सि तथा अवििािक वििसको पािन अिसरमा विद्यालयको तर्ि बाट िन्यिाि, कृतज्ञता र आिार प्रकट गनि 

चाहन्छु ।  यस अिसरमा आयोवजत विविन्न कायिक्रम सर्ल गनि सहयोग गनुिहुने समू्पणि महानुिािहरु प्रवत यस महत्त्वपूणि र पािन घडीमा 

हावििक कृतज्ञता र आिार प्रकट गिै िन्यिाि टक्रयाउन चाहन्छु ।  

 

आगामी विनहरुमा पवन सबै पक्षहरुबाट यस विद्यालयले वनरन्तर रुपमा सहयोग पाइरहने आिा  र विश्वास राख्िै आजको यो महत्त्वपूणि 

कायिक्रममा उपस्स्थत िई कायिक्रम सर्ल पानि सहयोग पुयािउनु हुने समू्पणि अवतवथ गणहरु र महानुिािहरुलाई पुनुः  एक पटक िन्यिाि 

टक्रयाउाँिै वििा हुन चाहन्छु । 

 

िन्यिाि, 

जय िैरि नििीप । 
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१६ अवनता राउत रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा वन.मा.वि. वनजी तृतीय वब.एड. कम्प्युटर ९८६७५५०९७९ 

१७ अस्िका न्यौपाने रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा वन.मा.वि. वनजी तृतीय वब.एस्सी. गवणत ९८४७५९६२२३ 

१८ सुरेन्द्र पोखरेल रैनािेिी छहरा-२, पाल्पा वन.मा.वि. वनजी तृतीय एम.कम.वब.एड. कम्प्युटर ९८४७५७९७८८ 

१९ वटका ब. टन्डन रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा प्रा.वि. स्ितीय एम.ए.वब.एड. नेपाली ९८६३२९३१८४ 

२० िनराज ज्ञिाली रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा प्रा.वि. स्ितीय आइ.ए. सामावजक ९७४७०२०९६२ 

२१ पाििती रायमाझी रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा प्रा.वि. स्ितीय आइ.ए. गवणत ९८४७०२८३७४ 

२२ नारायण प्र. पौडेल रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा प्रा.वि. स्ितीय आइ.ए. नेपाली ९८५७०६५४०८ 

२३ िान्ता पोखरेल रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा प्रा.वि. स्ितीय आइ.ए. नेपाली ९८४७५२९७७८ 

२४ पाििती टन्डन रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा प्रा.वि. तृतीय आइ.ए. िातािरण ९८४७४६८९६६ 

२५ वबवनता रायमाझी रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा प्रा.वि. तृतीय वब.एड. गवणत ९८६७१७२१७९ 

२६ मंजु पौडेल गौतम रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा प्रा.वि.  तृतीय एम.एड. नेपाली  

२७ सीता ििारी रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा प्रा.वि. तृतीय एम.एड. अंगे्रजी ९८६७१७३४८१ 

२८ वििेक पौड्याल रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा प्रा.वि. तृतीय आइ.एड. विज्ञान  ९८६७२९०७३९ 

२९ रन्जना रायमाझी रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा स.का.   आइ.एड.   ९८४७३७०१०३ 

३० सुवमत्रा पौडेल रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा स.का.   वब.एड.   ९८४७२२७२२७ 

३१ कमल रायमाझी रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा लेखा   आइ.कम.   ९८६७२०२३५९ 



 
 

३२ सररता ज्ञिाली  रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा लेखा सहायक   वब.कम.   ९८४७१०३९८९ 

३३ केि ब. कुमाल रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा सहयोगी   साक्षर   ९८६७४६८४०१ 

३४ ज्ञान कु. कुमाल रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा सहयोगी   साक्षर   ९८६७२०३३६७ 

        

अिुसूिी ४ 
प्रानिनधक निक्षा कृनष तर्था भेटिरी तफि  कायिरत निक्षक तर्था कमििारी 

क्र.
स 

नाम थर  ठेगाना पि योग्यता वनयुस्ि 

वमती  
अध्यापन विषय  मोिाइल 

नं. 
कैवर्य

त 
१ झलकबहािुर 

रायमाझी  
रैनािेिी छहरा 

४, पाल्पा  
प्रिानाध्या

पक 
एम.एड. २०४२-

०६-०९- 
प्रिानाध्यापक, 

प्रिासन 
९८५७०

६२८१५ 
 

२ िोजबहािुर 

पौड्याल  
रैनािेिी छहरा 

४, पाल्पा  
प्रविक्षक एम.ए. २०५८-

०१-१९ 
English  ९८४७०६

९८१७ 
आंविक 

३ स्खमानन्द 

पोखरेल 
पावणनी -१   
अघािखााँची 

प्रविक्षक एम.एड. २०६४-
०८-०९ 

Nepali ९८४७१६

९३०१ 
आंविक 

४ धु्रब कोइराला   बग्नास्काली-५, 
पाल्पा  

प्रविक्षक वब.एड. २०७५-

१२/२९ 
Math ९८५७०

६२५५७ 

आंविक 

५ मोहम्मि 

अस्फाि खान 

कृष्णनगर ७ 

कवपलबसु्त 

प्रविक्षक एम.एस्सी. 
 

२०७५-
०८-०२ 

Chemistry 
 

९८६७४

८३६०५ 

आंविक 

६ अवनल काकी  रैनािेिी छहरा 

५, पाल्पा 

प्रविक्षक एम.एस्सी. 
 

 
Physics 

९८६७१

७२२३२ 

आंविक 

७ श्रिण कुमार 

राना 
कावलगिकी १ 

स्यांङ््खजा  
कोवडिनेटर 

प्रविक्षक 
वब.एस्सी. 
ए.जी. 

२०७४-
०४-०३ 

PB&SPT, Ind Eto. 
Zoology 
ANFP, LPM-I 

९८४७३०

५४६४ 
 

८ 
अवपल के्षत्री वतलोत्तमा - , 

रुपने्दही 
प्रविक्षक वब 

एस्सी .ए.जी.  
२०७८/०

७/२८ 

CP, Ext, Soil, PP, 

PP & OH 

९८६६८

४६०५० 
 

९ 

सन्दीप िुजेल पोखरा-२७, 

कास्की  

प्रविक्षक 
वब 

एस्सी .ए.जी.  2२०७८/०

८/०२ 

Vegetable, Fruit & 
PC, ABM, PHT, Ag 
Eco. & SSM, 
PP&OH 

९८६७८

६३१९६ 

 

१० 
धु्रब िट्टराई रम्भा-१, पाल्पा प्रविक्षक वब 

एस्सी .ए.जी.  
२०७८/०८

/१९ 

MP & NTFP, 
OHNM, AH 

  

११ लक्ष्मी 

िेिकोटा  
लस्म्प्कचुहा २, 
कैलाली  

सहायक 

प्रविक्षक 
आई.एस्सी 
ए.जी. 

२०७५-
१०-१८ 

PJTA - Ext, 
Veg,Api, Fruit 
VJTA  Ext 

९८६७९

४२४५६ 
 

१२ वमना िमाई रैनािेिी छहरा 

४, पाल्पा 
सहायक 

प्रविक्षक 
आई.एस्सी 
ए.जी. 

२०७६-
०२-१६ 

CP, PP, FM ९८६७२३

९९२५ 
 

१३ 
 

युबराज थापा गुल्मीिरिार -०७  

गुल्मी 

सहायक 

प्रविक्षक 

िीजेटीए २०७८-०८-
०६ 

VJTA - AH-I, AH-

II, LPM-II, Dairy 

९८६१९ 

९४६८६ 

 

१४ विषु्ण थामी रैनािेिी छहरा 

४, पाल्पा 
सहायक 

प्रविक्षक 
आई.ए. २०७३-

०५-१५ 
कम्प्युटर ९८४७१७

०४४५ 
आंविक 

१५ कमल 

रायमाझी  
रैनािेिी छहरा 

४, पाल्पा  
लेखाकमि

चारी 
आई.कम. २०६७-

०८-०१ 
लेखाकमिचारी ९८४७४०

३१२१ 
 

१६ िालु के सी   रैनािेिी छहरा 

२, पाल्पा  
सहयोगी एसएलसी  सहयोगी ९८४७१७

६५०० 
 

१७ वपतािर 

ज्ञिाली 
रैनािेिी छहरा 

४, पाल्पा  
सहयोगी साक्षर  सहयोगी ९८४७१६

९५३८ 
 

 

 



 
 

अिुसूिी ५ 

िैनक्षक सत्र २०७७ को औसत उपलस्ि 

 

कक्षा  नेपाली अंगे्रजी गवणत 
सामावजक 

र वसजिना 

विज्ञान र 

स्वा. िा 

स्थानीय 

विषय 
औसत 

     

१ ८३ ८२ ८३ ७८ ८२ ८४ ८२      

२ ६९ ६६ ७१ ६६ ६९ ७५ ६९      

३ ५९ ५६ ६० ६६ ५९ ६३ ६१      

१-३ औसत ७१ ६८ ७१ ७० ७० ७४ ७१      

  नेपाली अंगे्रजी गवणत 
सामावजक 

अध्ययन 

सृजनात्मक 

कला 

विज्ञान तथा 

िातािरण 
स्वास्थ्य 

िारीररक 

स्थानीय 

विषय 
औसत 

 

४ ५२ ५१ ५२ ४१ १७ २६ २६ ५३ ५३  

५ ५१ ४६ ५३ ३३ ११ २५ २४ ५२ ४९  

४-५ औसत ५२ ४८ ५३ ३७ १४ २५ २५ ५२ ५१  

  नेपाली अंगे्रजी गवणत 
सामावजक 

जनसंख्या 

विज्ञान तथा 

िातािरण 

स्वास्थ्य 

िारीररक 

नैवतक 

विक्षा 
पेिा कम्प्युटर औसत 

६ ७३ ७२ ६६ ६९ ६९ ३५ ३६ ६६ ७३ ७० 

७ ४५ ४७ ४० ४१ ४२ २२ २४ ४२ ४३ ४३ 

८ ६५ ६२ ५१ ६४ ६० ३६ ४३ ७४ ७३ ६६ 

६-८ औसत ६१ ६० ५३ ५८ ५७ ३१ ३४ ६१ ६३ ६० 

  नेपाली अंगे्रजी गवणत सामावजक  विज्ञान  जनसंख्या ऎ प्रथम ऎ स्िवतय औसत  

९ ७१ ६४ ४९ ७१ ६१ ६९ ५४ ६८ ६३  

१० ७५ ६२ ५२ ६२ ६३ ६८ ६० ६८ ६४  

९-१० औसत ७३ ६३ ५० ६६ ६२ ६८ ५७ ६८ ६४  

 

अिुसूिी ६ 

SEE िनतजा २०७५ देस्ख २०७७ नियनमत तफि  

SEE िनतजा २०७५ नियनमततफि  
 

 

क्रसं. वबषय वबषयगत नवतजा -संख्यामा _  जम्मा वबद्याथी 

संख्या 

औसत GPA 

A+ A B+ B C+ C D+ D E 

१ अ अंगे्रजी ० ० १० २२ ३८ ३२ ३ ० ० १०५ २.३७ 

२ अ नेपाली २ ८ १६ ४० ३३ ६ ० ० ० १०५ २.७२ 

३ अ गवणत ० ० २ ४ ३ ७ ८ १३ ६८ १०५ १.१३ 

४ अ वबज्ञान ० ० १ २ १० १५ ५२ २५ ० १०५ १.६४ 

५ अ सामावजक ० ३ १५ ४० २९ १७ १ ० ० १०५ २.६० 

६ अ जनसंख्या ० २३ ४३ २७ १० २ ० ० ० १०५ ३.०२ 

७ ऐ प्रथम अथििास्त्र ० १ १ २ ११ ३३ ३४ १० ६ ९८ १.७७ 

८ ऐ प्रथम गवणत ० ० १ ० २ १ १ ० २ ७ 

९ ऐ स्ितीय लेखा ० ५ ६ १५ १६ १० २ ० ० ५४ २.५३ 

१० ऐ स्ितीय कम्प्पूटर ० ० ५ १० ३५ १ ० ० ० ५१ 

  समग्र नवतजा ० १ ९ १८ ४८ २९ ० ० ० १०५ २.२७ 

 

 

 



 
 

 SEE नवतजा २०७६ वनयवमत तर्ि  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEE नवतजा २०७७ वनयवमत तर्ि  

 

 

 

प्राविधिक शिक्षा तर्ष  निगत िषिमा पररक्षामा सस्िनलत र उनतणि निद्यार्थी संया 
वर्ा वववरण TSLC Diploma (I Sc Ag) 

    

PJTA २९ 

महहने 

PJTA १५ 
महहने 

PJTA १८ 

महहने 

VJTA १८ 

महहने 

प्रथम 
वर्ा 

दोश्रो 
वर्ा 

िशे्रो 
वर्ा 

२०७१ सस्म्मवलत  ३८      

 उत्तीणि  ३२      

२०७२ सस्म्मवलत  ३६          

  उत्तीणि  ३४          

२०७३ सस्म्मवलत ६  ३०    २१      

  उत्तीणि ६  २७    १      

२०७४ सस्म्मवलत  ६  ३७ ३४ ३९  १८    

  उत्तीणि  ६  ३६ ३२ १२  १५    

२०७५ सस्म्मवलत     ३६ ३४  ४०  ३७  १७  

  उत्तीणि     ३३ २५  १७  २७  १२  

२०७६ सस्म्मवलत     ३६ २७  ३०  ३९  ३६  

  उत्तीणि     ३१ २६  ६  ३६  २८  

२०७७ सस्म्मवलत    ८ १० १३ ३० ३९ 

  उत्तीणि    ३ ३ ० २२ २४ 
 

क्रसं. वबषय वबषयगत नवतजा (विद्याथी संख्या) जम्मा वबद्याथी 

संख्या 

औसत GPA 

A+ A B+ B C+ C D+ D E 

१ अ अंगे्रजी ० २ ७ १८ १४ २२ ० ० ० ६३ २.५० 

२ अ नेपाली ३ ३ १८ २९ ८ २ ० ० ० ६३ २.९३ 

३ अ गवणत २ २ ५ ३ ८ ११ ३२ ० ० ६३ २.१० 

४ अ वबज्ञान ३ ३ ७ १७ १६ १७ ० ० ० ६३ २.६२ 

५ अ सामावजक ० ३ ४ २२ २२ १२ ० ० ० ६३ २.५७ 

६ अ जनसंख्या १ ५ १९ २६ १० २ ० ० ० ६३ २.९१ 

७ ऐ प्रथम अथििास्त्र ० १ ० ३ ९ १७ २५   ० ५५ २.०६ 

८ ऐ प्रथम गवणत १ ० २ १ २ २ ० ० ० ८ 

९ ऐ स्ितीय लेखा १ २ ५ ४ १२ ७ ० ० ० ३१ ३.०२ 

१० ऐ स्ितीय कम्प्पूटर ४ ८ २० ० ० ० ० ० ० ३२ 

  समग्र नवतजा ४ १ १३ २२ २२ १ ० ० ० ६३ २.५९ 

क्रसं. वबषय वबषयगत नवतजा (विद्याथी संख्यामा) जम्मा वबद्याथी 

संख्या 

औसत 

GPA A+ A B+ B C+ C D+ D E 

१ अ अंगे्रजी ६ ६ ४ १० ४५ ० ० ० ० ७१ २.७४ 

२ अ नेपाली ४ १८ २६ २३ ० ० ० ० ० ७१ ३.२३ 

३ अ गवणत ४ १ ५ ७ १४ ४० ० ० ० ७१ २.४० 

४ अ वबज्ञान ४ २ १३ २४ २८ ० ० ० ० ७१ २.८१ 

५ अ सामावजक ६ १ ८ २९ २७ ० ० ० ० ७१ २.८१ 

६ अ जनसंख्या ६ २ १८ ३० १५ ० ० ० ० ७१ २.९५ 

७ ऐ प्रथम अथििास्त्र ० २ ५ २१ १९ १४ ० ० ० ६१ २.६२ 

८ ऐ प्रथम गवणत ३ ४ २ १ ० ० ०   ० १० ३.६१ 

९ ऐ स्ितीय लेखा ७ ३ १० २८ ३ ० ० ० ० ५१ ३.०७ 

१० ऐ स्ितीय कम्प्पूटर ४ ८ २० ० ० ० ० ० ० ३२ ३.७४ 

  समग्र नवतजा ६ ९ १६ ३६ ४ १ ० ० ० ७२ २.८६ 



 
 

अिुसूिी ७ 

परीक्षामा सस्िनलत र उत्तीणि निद्यार्थी संया २०७७ 

 

  जिा  परीक्षामा सस्िनलत परीक्षामा उतीणि 

कक्षा  छात्रा छात्र जिा छात्रा छात्र जिा छात्रा छात्र जिा 

िसिरी १२ ७ १९ ८ ७ १५ ८ ६ १४ 

के जी  १० ७ १७ १० ४ १४ ९ ३ १२ 

ECD जिा   २२ १४ ३६ १८ ११ २९ १७ ९ २६ 

१ ७ १० १७ ७ १० १७ ७ १० १७ 

२ ५ १५ २० ५ १५ २० ५ १५ २० 

३ ९ ८ १७ ९ ६ १५ ९ ६ १५ 

४ ११ १० २१ ११ १० २१ ११ १० २१ 

५ ५ १२ १७ १२ ५ १७ १२ ५ १७ 

१-५ जिा  ३७ ५५ ९२ ४४ ४६ ९० ४४ ४६ ९० 

६- A  १३ १६ २९ १२ १५ २७ १२ १५ २७ 

६- B १२ १६ २८ १२ १३ २५ १२ १३ २५ 

७- A  ७ १४ २१ ७ १४ २१ ७ १४ २१ 

७- B १४ १५ २७ १४ ११ २५ १४ ११ २५ 

८- A  १३ ११ २४ १२ ११ २३ १२ ११ २३ 

८- B १४ ९ २३ १४ ९ २३ १४ ९ २३ 

६-८ जिा  ७३ ८१ १५२ ७१ ७३ १४४ ७१ ७३ १४४ 

९- A  ९ १३ २२ ९ १३ २२ ९ १३ २२ 

९- B २९ २८ ५७ २५ २७ ५२ २५ २७ ५२ 

१०- A  १६ २१ ३७ १६ २१ ३७ १६ २१ ३७ 

१०- B २३ १५ ३८ २० १४ ३४ २० १४ ३४ 

९-१० जिा  ७७ ७७ १५४ ७० ७५ १४५ ७० ७५ १४५ 

११ Edu २६ २१ ४७ २५ २० ४५ २५ २० ४५ 

११ Com १९ १९ ३८ १६ १८ ३४ १६ १८ ३४ 

१२ Edu ४८ २९ ७७ ४२ ३० ७२ ४२ ३० ७२ 

१२ Com १२ २४ ३६ १२ २४ ३६ १२ २४ ३६ 

११-१२ जिा  १०५ ९३ १९८ ९५ ९२ १८७ ९५ ९२ १८७ 

साधारण तफि   जिा ३१४ ३२० ६३२ २९८ २९७ ५९५ २९७ २९५ ५९२ 

I.Sc.Ag I Year ९ ५ १४ ९ ४ १३ ० ० ० 

I.Sc.Ag II Year १५ १५ ३० १५ १५ ३० १४ ८ २२ 

I.Sc.Ag III  Year १८ २१ ३९ १८ २१ ३९ ११ १३ २४ 

TSLC PJTA ९ १ १० ९ १ १० ३ ० ३ 

TSLC VJTA ४ ४ ८ ४ ४ ८ १ २ ३ 

प्रानिनधक तफि  जिा ५५ ४६ १०१ ५५ ४५ १०० २९ २३ ५२ 

कुल जिा  ३६९ ३६६ ७३३ ३५३ ३४२ ६९५ ३२६ ३१८ ६४४ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

अिुसूिी ८ 

निक्षक तर्था निद्यार्थीको उपस्थर्थनत नििरण २०७८ 

क) निक्षकिरुको िैनक्षक सत्र २०७८ अषाढ देस्ख माघसिको जिा उपस्थर्थनत  

मवहना → आषाढ श्रािण िाद्र आवश्वन कावतिक मागि पौष माघ र्ालु्गण चैत्र जम्मा 

विद्यालय खुलेको विन →  ११ १७ १९ १६ १९ २२ २४ ११     १३९ 

साििजवनक वििा →  २० १५ १२ १५ ११ ७ ६ १८     १०४ 

क्र.स. विक्षकको नाम ↓                       

१ झलकबहािुर रायमाझी १० १७ १९ १५ १६ १५ १० १०     ११८ 

२ िोजबहािुर पौडयाल १० १७ १९ १६ १९ २२ १० १०     १३६ 

३ िामोिर पोखरेल ११ १७ १९ १५ १८ २२ ९ ९     १३४ 

४ िामोिर वघवमरे १० १२ १३ १६ १८ २२ १० १०     १२५ 

५ धु्रब कोइराला  ७ ८ १६ १३ १६ २२ १० १०     ११६ 

६ वििचन्द्र बरुण  १० १६ १८ १५ १६ २१ १ १     ११३ 

७ वबजयबहािुर ज्ञिाली ११ १७ ११ १६ १८ २१ ११ ११     १२९ 

८ स्खमानन्द पोखरेल ११ १७ १८ १६ १२ २१ ६ ६     १२५ 

९ सस्न्दप थापा  १० १७ १९ १६ १९ २१ ११ ११     १३७ 

१० अवनल काकी     १३ १६ १८ २२ ११ ११     ९९ 

११ यमलाल वघवमरे ११ १७ १८ १४ १९ २० ११ ११     १३२ 

१२ िुगािप्रसाि िमाि ८ १७ १९ १६ १९ २२ ११ ११     १३६ 

१३ वनमिला अविकारी ११ १७ १९ १६ १९ २२ ११ ११     १३९ 

१४ यािि घती १० १७ १४ १५ १७ २० १० १०     १२२ 

१५ अवनता राउत २ १२ १८ १६ १८ २० ११ ११     १२१ 

१६ अस्िका न्यौपाने ११ १७ १८ १४ १९ २२ १० १०     १३३ 

१७ सुरेन्द्र पोखरल ११ १७ १७ १५ १८ २१ ११ ११     १३४ 

१८ वटकाबहािुर टन्डन ११ १७ १८ १६ १९ २२ ११ ११     १३८ 

१९ िनराज ज्ञिाली ४ १६ १४ १६ २ ० ७ ७     ७० 

२० पाििती रायमाझी ११ १७ १९ १६ १७ २२ १० १०     १३६ 

२१ नारायणप्रसाि पौडेल ११ १७ १८ १५ १२ २० ९ ९     १२५ 

२२ िान्ता पोखरेल ११ १७ १८ १४ १७ २१ ११ ११     १३३ 

२३ मंजु पौड्याल           २२ ११ ११     ५७ 

२४ पाििती टन्डन ११ १७ १९ १६ १६ २२ ११ ११     १३६ 

२५ वबवनता रायमाझी ११ १६ १९ १६ १९ २२ ९ ९     १३५ 

२६ सीता ििारी           २२ ११ ११     ५४ 

२७ वििेक पौड्याल १० १३ १४ १६ १९ २२ ११ ११     १२९ 

२८ रन्जना रायमाझी ११ १७ १९ १५ १९ २१ ११ ११     १३७ 

२९ सुवमत्रा पौडेल १० १५ १९ १६ १८ २२ ११ ११     १३५ 

३० कमल रायमाझी ११ १७ १९ १३ १८ २० १० १०     १३२ 

३१ सररता पौड्याल ११ १७ १९ १६ १९ २२ ११ ११     १३८ 

३२ केिबहािुर कुमाल ११ १७ १९ १४ १९ २२ ११ ११     १३७ 

३३ ज्ञानकुमारी  कुमाल ११ १७ १९ १६ १९ २२ ११ ११     १३९ 

                          

प्राविविक विक्षा तर्ि                        

विद्यालय खुलेको विन →  ११ १५ १९ १६ १६ १६ २५ १६     १३४ 

३५ श्रिण कुमार राना ११ १५ १९ १६ १६ ८ १६ १६    १२५ 

३६ मोहम्मि अस्फाि खान १० १३ १८ १५ १२ १६ १६ १६    १२२ 

३७ अवपल के्षत्री           १४ १६ १६    ५० 

३८ सन्दीप िुजेल           १७ ८ ८    ४६ 

३९ धु्रब िट्टराई            ४ १६ १६    ४५ 

४० लक्ष्मी िेिकोटा  ८ १५ १८ १६ १५ ७ १६ १६    ११९ 

४१ वमना िमाई ११ १५ १५ १३ १६ ७ १६ १६    ११७ 

४२ युबराज थापा           १५ १६ १६    ५४ 

४३ िालु के सी   ११ १५ ११ १६ १६ १५ १६ १६    १२५ 

४४ वपतािर ज्ञिाली ११ १५ १९ १६ १६ १६ १६ १६    १३४ 

 



 
 

ख) निद्यार्थीिरुको २०७७ बैिाख देस्ख माघ सिको कक्षागत औसत उपस्थर्थनत  

महहना → आर्ाढ श्रावण भाद्र सम्पम  आश्ववन कातिाक मागा पौर् माघ िाल्गुन  चैत्र जम्पमा 

ववद्यालय 
खुलेको हदन →  

११ १७ १९ १६ १९ २२ २४ ११ 0.0 0.0 १३९.0 

कक्षा ↓                     0.0 

नर्षरी     47.0 7.9 9.9 14.8 12.6 6.4     98.5 

के जी     47.0 9.4 10.9 14.3 12.2 5.3     99.0 

शििु और्त        47.0 8.6 10.4 14.5 12.4 5.8 ###### #### 98.7 

१     47.0 10.5 12.1 16.1 16.6 8.7     110.9 

२     44.5 11.7 14.0 18.6 18.6 7.6     115.0 

३     45.1 14.3 17.5 19.9 22.1 8.7     127.6 

४     47.0 10.4 12.2 17.1 19.6 4.3     110.5 

५     47.0 10.0 9.7 14.1 17.1 1.7     99.7 

१-५ और्त      46.1 11.4 13.1 17.2 18.8 6.2 ###### #### 112.7 

६-A     47.0 13.1 16.8 21.0 21.9 5.9     125.8 

६-B     39.5 7.2 8.9 16.1 11.6 3.0     86.3 

७-A     47.0 12.5 15.6 19.5 23.1 10.0     127.7 

७-B     47.0 10.3 12.4 16.5 19.1 6.2     111.6 

८-A     45.3 13.3 15.1 19.0 14.2 5.8     112.6 

८-B     47.0 10.9 12.6 16.2 18.3 4.8     109.7 

६-८ और्त     45.5 11.2 13.6 18.0 18.0 5.9 ###### #### 112.3 

९-A     47.0 14.7 18.1 21.6 14.8 7.7     123.8 

९-B     47.0 11.7 9.9 16.6 19.6 8.0     112.8 

१०-A     47.0 14.4 13.1 21.0 21.6 9.6     126.6 

१०-B     47.0 13.0 13.3 18.6 20.1 6.1     118.1 

१०-C     47.0 8.9 12.1 15.1 19.8 5.3     108.2 

९-१० और्त     47.0 12.5 13.3 18.6 19.2 7.3 ###### #### 117.9 

११ Sci     47.0 16.0 15.0 21.3 23.8 8.3     131.3 

११ Com     47.0 13.0 12.2 18.6 13.5 4.0     108.4 

११ Edu     47.0 13.0 12.0 16.0 7.8 7.0     102.8 

१२ Com     11.0 17.0 19.0 11.0 14.1 19.0     91.1 

१२ Edu     47.0 7.0 9.2 11.1 8.9 7.3     90.5 

११-१२ और्त      39.8 13.2 13.5 15.6 13.6 9.1 ###### #### 104.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

अिुसूिी ९ 
निद्यालयमा गठि भएका सनमनत तर्था उपसनमनतिरु 

क) निद्यालय व्यिथर्थापि सनमनत नििरण (गठन वमवत: २०७७/०२/१२) 

क्र.स. पि नामथर ठेगाना र्ोन न. 

१ अध्यक्ष श्री नलबहािुर राना रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा ९८५७०२८६१० 

२ सिस्य सवचि प्र.अ. श्री झलकबहािुर रायमाझी रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा ९८५७०६२८१५ 

३ सिस्य श्री विषु्णप्रसाि पोखरेल रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा ९८५७०६९८४४ 

४ सिस्य श्री महेि बराल रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा ९८५७०६२८०७ 

५ सिस्य श्री मानबहािुर थामी रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा ९८५७०६५०९५ 

६ सिस्य श्री यमकला न्यौपाने रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा ९८४७१७११८७ 

७ सिस्य श्री सीता रायमाझी रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा ९८४६८९३९३३ 

८ सिस्य श्री रािा उपाध्याय रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा ९८४७१७१८९८ 

९ सिस्य वि.प्रवतवनवि श्री वटकाबहािुर टन्डन रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा ९८६३२९३१८४ 

१० सल्लाहकार संयोजक श्री याििबहािुर रायमाझी रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा ९८५७०६०६०६ 

११ सल्लाहकार श्री रामबहािुर काकी रैनािेिी छहरा-५, पाल्पा ९८५७०६०८९१ 

१२ सल्लाहकार श्री िेिीप्रसाि पौड्याल रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा ९८५७०३४०६६ 

१३ सल्लाहकार श्री श्रीकृष्ण आते्रय रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा ९८५७०६०६१८ 

१४ सल्लाहकार श्री गोविन्द ब .रायमाझी रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा ९८५७०६२२४२ 

१५ सल्लाहकार श्री कणिबहािुर के सी रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा ९८४०२३४०२३ 

१६ सल्लाहकार श्री वटकाराम पोखरेल रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा ९८६७७४५४१७ 

१७ सल्लाहकार श्री कमल वघवमरे रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा ९८५७०६०४८५ 

१८ सल्लाहकार श्री लक्ष्मण ब. रायमाझी रैनािेिी छहरा-४, पाल्पा ९८५७०२८५५३ 

ख) निक्षक अनभभािक संघ नििरण (गठन वमवत: २०७७/०५/१२) 

क्र.स पि नामथर ठेगाना र्ोन न. 
१ अध्यक्ष श्री चामप्रसाि पोखरेल रैनािेिी छहरा -४ , पाल्पा  ९७५७००९०८० 

२ सिस्य श्री नलबहािुर राना मगर रैनािेिी छहरा -४ , पाल्पा  ९८५७०२८६१० 

३ सिस्य श्री झलकबहािुर रायमाझी रैनािेिी छहरा -४ , पाल्पा  ९८५७०६२८१५ 

४ सिस्य श्री रन्जना रायमाझी रैनािेिी छहरा -४ , पाल्पा  ९८४७३७०१०३ 

५ सिस्य श्री टोप बहािुर राना  रैनािेिी छहरा -४ , पाल्पा  ९८४७५६६४२८ 

६ सिस्य श्री वमना िराल  रैनािेिी छहरा -४ , पाल्पा  ९८४७१३४७८९ 

७ सिस्य श्री विमला पररयार  रैनािेिी छहरा -४ , पाल्पा   ९८४७२४४१२ 

८ सिस्य श्री गमला खत्री  रैनािेिी छहरा -४ , पाल्पा  ९८४७३८९६९८ 

९ सिस्य श्री सावित्री रायमाझी रैनािेिी छहरा -४ , पाल्पा   ९८६७४५२७८५ 

१० सिस्य श्री सरस्वती रायमाझी रैनािेिी छहरा -४ , पाल्पा  ९८६७०३५९७८ 

११ सिस्य श्री लक्ष्मणबहािुर पोखरेल रैनािेिी छहरा -४ , पाल्पा  ९८४७०९९९४८ 

ग) सामानजक परीक्षण सनमनत 

क्र.स पि नामथर ठेगाना र्ोनन. 
१ अध्यक्ष श्री चामप्रसाि पोखरेल रैनािेिी छहरा -४ , पाल्पा  ९७५७००९०८० 

२ सिस्य िडा अध्यक्ष श्री विषु्णप्रसाि पोखरेल रैनािेिी छहरा -४ , पाल्पा  ९८५७०६९८४४ 

३ सिस्य अवििािक श्री बलबहािुर रायमाझी रैनािेिी छहरा -४ , पाल्पा  ९८४७०६९४८६ 

४ सिस्य अवििािक श्री वमठ्ठु शे्रष्ठ रैनािेिी छहरा -४ , पाल्पा  ९८४७१४००८२ 

५ सिस्य बुस्िजीिी श्री ढुण्ढीराज पौडेल  रैनािेिी छहरा -४ , पाल्पा  ९८५७०६५४३४ 

६ सिस्य विद्याथी श्री विमबहािुर राउत  रैनािेिी छहरा -४ , पाल्पा   ९८४७४७७७६५ 

७ सिस्य सवचि विक्षक श्री स्खमानन्द पोखरेल  पावणनी-१, अघािखााँची ९८४७१६९३०१ 

 

घ) खररद मुल्ांकि सनमनत 

क्र .स  पि नामथर ठेगाना र्ोन न. 

१ अध्यक्ष प्रिानाध्यापक श्री झलकबहािुर रायमाझी रैनािेिी छहरा -४, पाल्पा ९८५७०६२८१५ 

२ सिस्य वि व्य स प्रवतवनवि श्री महेि िराल रैनािेिी छहरा -४, पाल्पा ९८५७०६२८०७ 

३ सिस्य प्रसासवनक सहायक श्री िोजबहािुर पौडेल रैनािेिी छहरा -४, पाल्पा ९८४७०६९८१७ 

४ सिस्य श्री मान बहािुर थामी रैनािेिी छहरा -४, पाल्पा ९८५७०६५०९५ 

५ सिस्य श्री सीता पोखरेल रैनािेिी छहरा -४, पाल्पा ९८४७३९७८०२ 



 
 

ङ्ख)   खररद इकाई 

क्र .स  पि नामथर ठेगाना र्ोन न. 

१ संयोजक श्री िामोिर पोखरेल रैनािेिी छहरा -४, पाल्पा ९८५११११८४९ 

२ सिस्य  श्री िामोिर वघवमरे रैनािेिी छहरा -४ , पाल्पा ९८५७०६२५२८ 

३ सिस्य  श्री कमल रायमाझी रैनािेिी छहरा -४ , पाल्पा ९८६६१५०००३ 

 

ि) पूिि निद्यार्थी संथर्था 

क्र .स  पि नामथर ठेगाना र्ोन न. 

१ अध्यक्ष श्री रामबहािुर राउत रैनािेिी छहरा -२ , पाल्पा ९८५७०६०३३५ 

२ उपाध्यक्ष श्री वनत्यानन्द पोखरेल रैनािेिी छहरा -४ , पाल्पा ९८५७०६५३२२ 

३ महासवचि श्री कमल वघवमरे रैनािेिी छहरा -४ , पाल्पा ९८५७०६०४८५ 

४ सवचि श्री झलकबहािुर रायमाझी रैनािेिी छहरा -४ , पाल्पा ९८५७०६२८१५ 

५ सिस्य श्री कमल रायमाझी रैनािेिी छहरा -४ , पाल्पा ९८४७०३५०८६ 

६ सिस्य श्री सपना पोखरेल रैनािेिी छहरा -४ , पाल्पा ९८४७१६९३०१ 

७     

 

छ) दैनिक कायि व्यिस्थर्थत गिि गनठत निक्षकिरुको निषयगत सनमनतिरु 

क्रस सवमवतको नाम पि, विक्षकको नाम कायिके्षत्र 

१ 
अनुगमन तथा 

पररचालन 

संयोजक: िोजबहािुर पौड्याल                           

सिस्यहरु: िामोिर पोखरेल, स्खमानन्द पोखरेल, 

धु्रबप्रसाि कोइराला, यमलाल वघवमरे, 

नारायणप्रसाि पौड्याल,  

योजना, मुल्यांकन, पृष्ठपोषण, स्टार् 

बैठक, सवमवत बैठक संचालन, 

कायियोजना वनमािण, नि प्रबिनात्मक 

कायि संचालन 

२ अनुसासन 

संयोजक: यमलाल वघवमरे                                       

सिस्यहरु: विबचंद्र बरुण, सुरेन्द्र पोखरल, विजय ब 

ज्ञिाली, िास्न्त पोखरेल, सुवमत्रा पौडेल, मंजु पौडेल, 

अवनल काकी 

प्राथिना, विद्याथी अनुिासन, पोसाक, 

सरसर्ाई 

३ परीक्षा 

संयोजक: िामोिर पोखरेल                              

सिस्यहरु: धु्रबप्रसाि कोइराला, वनमिला अविकारी, 

वटकाबहािुर टन्डन, नारायणप्रसाि पौड्याल, पाििती 

टन्डन, विवनता रायमाझी, अवनल काकी 

िावषिक, अिििावषिक, तै्रमावसक, मावसक 

पररक्षा, प्रिेि पररक्षा संचालन, नवतजा 

अविलेखीकरण, अवििािक िेला, 

नवतजा विशे्लषण, पुरस्कार 

४ 
अवतररिवक्रयाकलाप 

संचालन 

िौस्िक कायिक्रम                                                   

संयोजक: स्खमानन्द पोखरेल                              

सिस्यहरु: धु्रबप्रसाि कोइराला, वटकाबहािुर 

टन्डन, नारायणप्रसाि पौड्याल, अस्िका न्यौपाने, 

वििेक पौड्याल, अवनल काकी,  मंजु पौडेल 

वनबन्ध, हावजरी जिार्, कविता, वहजे्ज, 

वचत्रकला लगाएतका समू्पणि िौस्िक 

कायिक्रम, कायिक्रम संचालन 

खेलकुद कायिक्रम                                                

संयोजक : विजयबहािुर ज्ञिाली                          

सिस्यहरु:  िामोिर वघवमरे, सस्न्दप थापा, यािि 

घती, सुवमत्रा पौडेल, िनराज ज्ञिाली, वििेक 

पौड्याल, वििचन्द्र बरुण, सीता ििारी 

समू्पणि खेलकुि, िारीररक सुसंगठनका 

कायि 

५ 
सूचना, प्रचार प्रसार 

तथा प्रकािन 

संयोजक : िामोिर वघवमरे                               

सिस्यहरु: धु्रबप्रसाि कोइराला, स्खमानन्द पोखरेल, 

अवनता राउत, िुगाि िमाि, वििेक पौड्याल  

प्रचार, समिय, प्रकािन, तथ्यांङ्क 

संकलन प्रिििन, चाटि प्रकािन, समय 

तावलका,ICT,मावसक हावजरी 

६ 
िाल सवमवत 

पररचालन 

      जुनियर रेडक्रस                                              

संयोजक: िामोिर वघवमरे                                         

सिस्यहरु: अवनता राउत, वबवनता रायमाझी, 

िनराज ज्ञिाली, सीता ििारी 

स्वास्थ्य तथा पोषण, उद्दार,विपि 

व्यिस्थापन, जनचेतना 

निद्याल स्काउट                                                  

संयोजक : सस्न्दप थापा                                 

सिस्यहरु: अवनल काकी, रन्जना रायमाझी,  

यमलाल वघवमरे, सुरेन्द्र पोखेरल 

स्काउट सिस्न्धकायि, उद्दार स्वयंसेिक 

पररचालन, विपि  व्यिस्थापन 



 
 

िालक्लि                                                               

संयोजक : यािि घती                                       

सिस्यहरु: अस्िका न्यौपाने, िास्न्त पोखरेल, सीता 

ििारी, पाििती टन्डन, वििेक पौड्याल,  मंजु 

पौडेल, वििचन्द्र बरुण 

िलक्लब गठन, िालिावलका पररचालन 

७ सांसृ्कवतक 

संयोजक: वनमिला अविकारी                               

सिस्यहरु: िुगाि िमाि, रन्जना रायमाझी, सीता 

ििारी, पाििती रायमाझी, यािि घती 

संगीत, नृत्य, रावष्टि यवगत, 

अवतवथसम्मान..... 

८ 
विषयगत समूह 

पररचालन 

संयोजक : धु्रबप्रसाि कोइराला                               

सिस्यहरु: सस्न्दप थापा, िामोिर पोखरेल, यािि 

घती, पाििती रायमाझी, िनराज ज्ञिाली 

समूह वनमािण, बैठक, विषयगत नवतजा 

सुिार, औसत उपलस्ि तावलका,लक्ष्य 

वनिािरण... 

समू्पणि सवमवतमा प्रिानाध्यापकको संरक्षकत्व रहनेछ। हरेक ३/३ मवहनामा प्रते्यक सवमवतले प्रिानाध्यापक समक्ष सवमवतको 

बैठकले पाररत गरेको आगामी योजना र कायि प्रगवत प्रवतबेिन वलस्खत रुपमा प्रसु्तत गनुिपने छ। 

 
 

अिुसूिी १० 

अक्षयकोष नििरण 

क्र.स. अक्षयकोषको  नाम रकम रु िाता प्रयोजन 

१ िमिवचत्र अक्षयकोष २५००० वचत्रकुमारी पहाडी 

काठमाडौ ाँ 

गररब तथा जेहेन्दार छात्राछात्र छात्रिृवत 

२ ज्योवत लक्ष्मी पुरस्कार 

अक्षयकोष 

५५००० ज्योवतमान शे्रष्ठ अमलाबास SEE उतृ्कष्ट अंक ल्याउने १ छात्रा र १ छात्र 

३ पे्रमकुमारी अक्षयकोष ५००० पे्रमकुमारी रायमाझी छाप्टोला गररब तथा जेहेन्दार छात्राछात्र छात्रिृवत 

४ पूणिकुमारी अक्षयकोष २५५५५ मीनबहािुर रायामझी छहरा कक्षा ८ मा बढी अंक ल्याउने १ छात्रा र १ छात्र 

५ नन्दराज, नन्दकुमारी 

सृ्मत कोष 

१०२१९९ रामप्रसाि आते्रय मगाल कक्षा ८ मा बढी अंक ल्याउने १ जना, विद्यालय 

प्रथम १ जना, कक्षा ११, १२ उतृ्कष्ठ अंक ल्याउने  

मगर १ जना  

६ वनलबहािुर पछाई 

अक्षयकोष 

१००००० मीना पछाई तथा पररिार  

छहरा 

कक्षा ९ मा बढी अंक ल्याउने १ छात्रा र १ छात्र 

७ बुस्िमान तथा डम्मर 

कुमारी शे्रष्ठ 

अक्षयकोष  

५०१०५ छोरी राविका शे्रष्ठ र ज्वाई 

िोज प्रसाि शे्रष्ठ छहरा 

कक्षा ११ मा बढी अंक ल्याउने १ जना 

८ हररलाल, जुनुकुमारी 

पौडेलअक्षयकोष 

२५००० नारायणबहािुर के.सी. मगाल कक्षा ११ मा बढी अंक ल्याउने १ छात्रा र १ छात्र 

९ बसुन्धरा ििारी र 

चेत नारायण 

ििारीको सृ्मवतमा 

अक्षयकोष 

५५५५५ नाती ऋवषराम पन्थ र  

नावतनी बुहारी कमला पन्थ 

प्रा.वि. गररब तथा जेहन्दार विद्याथी  

१० 
यमकला छात्रिृवत्त 

कोष 
१११११ यमकला न्यौपाने 

प्रा वि गररब तथा जेहन्दार विद्याथी  १ छात्रा र १ 

छात्र 

 जिा रु  ४५४५२५   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

अिुसूिी ११ 

आ.ब. २०७७/०७८ को आय व्यय नििरण (लेखा परीक्षण सम्पन्न) 

क) आ.ब. २०७७/०७८ को साधारण तफि को आय व्यय नििरण 

आय तफि  व्यय तफि  
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