
अर्धबार्षधक समिक्षा २०७७ 
इन्द्रसरोवर गाउँपालिका 

लिक्षा युवा तथा खेिकुद िाखा 



पररचय 
• र्िद्यालय संख्या – २२ िटा 
• बालर्िकास केन्द्र – ३१ िटा 
• सािदुार्यक मसकाइ केन्द्र – ३ िटा 
• शिक्षक संख्या – दरबन्द्दी -१०८ जना र स्ियि सेिक शिक्षक – ११ जना 
• र्िद्यालय किधचारी – २८ जना 
• बालमबकास सहजकर्ाध – ३१ जना 
• र्िद्यार्थी संख्या – २४४३ 



गाउँपामलकाको मसकाइ उपलशधर् 
• कक्षा १० – २२.९२  
• कक्षा ८ – २३.६१  
• कक्षा ५ - ४१.२३ 
• कक्षा ३ – ४९.९०          



गाउँपालिकाको िैक्षक्षक काययक्रम 
• पाठ्यपसु्र्क व्यिस्र्था 
• र्िद्यार्थी भनाध र्र्था प्रत्यक्ष्य कक्षा संचालन 
• स्र्थानीय पाठ्यक्रिको मनिाधण कायध 
• शिक्षकहरुलाई र्ामलि 
• र्िषयगर् शिक्षकको व्यिस्र्था 
• खेलकुद सािाग्री र्िर्रण 
• र्िद्यालयिा ररक्त दरबन्द्दीिा शिक्षक पदपूमर्ध 
• र्िद्यालयिा ददिा खाजा व्यिस्र्थापन 
• र्िद्यालय अनगुिन र्र्था कक्षा अबलोकन 



लिक्षाका के्षत्रमा रहेका मखु्य समस्या तथा 
चनुौतीहरु 

• शिक्षाको गणुस्र्र बढ्न नसक्न ु:-
• मसकाइ उपलशधर् घट्दै जान ु:-
• सरोकार बालाको अपनत्ि नहनु ुर आ- आफ्नो कर्धधय र भमूिका प्रमर् सचेर् नहनु ु
• र्िद्यालय व्यिस्र्थापन समिमर्को िैशक्षक गणुस्र्र प्रमर् उपेक्षा
• र्िद्यालयिा आिश्यक पूिाधर्ारहरु नहनु ु:- किजोर भौमर्क व्यिस्र्थापन, सार्न स्रोर् 
नहनु,ु जनिशक्त अभाि, 

• दण्ड सजाय र्र्था कारबाहीको लामग कानमुन अमर्कार नहनु ु



संघीय ससर्ध र्र्ध  बजेट, कायधक्रि र्र्था खचध 
शिर्षक विनियोजित बिेट खचध 

आधारभतू  तहका स्वीकृत दरबन्द्दीका लिक्षक, राहत कोटा अनदुान 
लिक्षक  िागग तिब तथा अनदुान ( बबिषे लिक्षा पररषद 
अन्द्तरगतका लिक्षक /कमचारी हरु समेत )

41,200,000.0 
१,९५,०१,१५० 

माध्यलमक  तहका स्वीकृत दरबन्द्दीका लिक्षक, राहत कोटा अनदुान 
लिक्षक  िागग तिब तथा अनदुान ( बबिषे लिक्षा पररषद 
अन्द्तरगतका लिक्षक /कमचारी, पाबबगधक धारका प्रलिक्षकहरु समेत )

8,100,000.0 
३३,३२,५२८ 

प्रारम्भभक बाि बबकास  सहजकताय तथा ववद्यािय कमयचारी 
व्यवस्थापन अनदुान  

5,691,000.0 
२५,७८,०५० 



ववद्यािय भौततक पूवायधार अनुदान 700,000.0 ० 
सम्झौता भइ 
सकेको 

साबयजतनक ववद्याियका ववद्याथीहरुका िागग पाठ्यपुस्तक 
अनुदान 1,429,000.0 ० 
प्रतत बबद्याथी िागतका आधारमा लिक्षण लसकाइ सामग्री 
एबम कक्षा ८ को पररक्षा व्यवस्थापन अनुदान  1,991,000.0 ७,८४,८५० 

ववद्यािय संचािन तथा व्यवस्थापन अनुदान 1,362,000.0 १०,८७,००० 
िकै्षक्षक पहुच सुतनम्चचतता अनौपचाररक तथा बैकम्पपक   
लिक्षा काययक्रम 600,000.0 ३७,२०० 
ववद्याियमा िकै्षक्षक गुणस्तर सुद्दररकरण एवम ्
काययसभपादनमा आधाररत अनुदान 2,548,000.0 ६,५०,००० 
सामुदातयक ववद्याियका छात्राहरुिाई तनिपुक सेतनतरी 
प्याड ववतरण 550,000.0 ३,३६,९८५ 



साबयजतनक ववद्याियका ववद्याथीहरुका िागग 
छात्रववृि अनुदान  

540,000.0 ४,५९,१०० 

ददवा खाजा 2,903,000.0 ८,७४,९२० 

कोलभड -१९ बाट भएको िैक्षक्षक क्षतत न्द्यूनीकरण 
तथा ववद्याथीको लसकाइ प्रबधयन काययक्रम 1,986,000.0 ० 

लिक्षण सहयोग अनुदान 
1,512,000.0 ० 

कुि जभमा 71,112,000.0 २,९६,४१,७८३ 



प्रदेि ससर्ध र्र्ध  कायधक्रि 
शिर्षक विनियोजित बिेट खर्ष 

लिक्षण सहयोग अनुदान ९,३६,००० १,४१,५६० 

एक ववद्यािय एक नसय काययक्रम १५,६५,००० ४,७२,८०० 

सहजकताय प्रोत्साहन भिा ४,५५,००० २,१७,००० 

जभमा २९,५६,००० ८,३१,३६० 



गाउँ पामलका र्र्ध  कायधक्रि 
खािा बिायेबाफत पारिश्रशिक २,२१,००० ६२,००० 

तालिम काययक्रम ७,००,००० ............. तनरन्द्तर चलिराखेको 

बािववकास सहजकताय प्रोत्साहन ४,०३,००० २,१७,००० 

मन्द्टेचवरी लिक्षणको िागग सहजकताय पाररश्रलमक तथा लिक्षण 
सामग्री व्यवस्थापन 

५,००,००० ० काम हुन नसकेको 

लिक्षक अनुदान ( स्वयम सेवक लिक्षक ) ३६,१४,००० ० ११ जना लिक्षक 
तनयुक्त भैसकेको

स्थानीय पाठ्यक्रम तनमायण तथा ववकास ५,००,००० ० काम भैराखेको 

माववमा खाजा पररचर व्यवस्थापन ६,२४,००० ० तनयुक्त भैसकेको



छात्र िवृि १,००,००० ० काि िभएको 

लिक्षक अलभभाबक र ववद्याथी सभमान काययक्रम ३,००,००० ० प्रक्रक्रयामा रहेको 

कालिका माववमा कृवष प्राबबगधक धार संचािन २५,००,००० .............. तनरन्द्तर काम 
भैराखेको 

गाउँ पालिका स्तरीय खेिकुद सामाग्री ववतरण काययक्रम ५,००,००० ५,००,००० सभपन्द्न 



कोमभड १९ पमि र्िद्यालय संचालन र िैशक्षक गणुस्र्र 
सम्बशन्द्र् गोष्ठी मिमर् २०७७/०४/१८ गरे् 





स्िास्र्थ र्र्था सरसर्ाइका िापदण्ड पालना गदै २०७७ 
असोज देशख र्िद्यालय संचालन करै् भौमर्क दरुी कायि गदै 

र् करै् टोल शिक्षणको अभ्यास 









ददिा खाजा कायधक्रि संचालन कक्षा १- ५ सम्ि 





प्रार्थमिक र्हको शिक्षकहरुलाई ५ ददने पनुर्ाधजगी र्ामलि 
मिमर् २०७७/०८/१२ देशख १६ सम्ि 







बार्षधक कायधक्रि कायाधन्द्ियन सम्बशन्द्र् अमभिखुीकरण कायधक्रि  
मिमर् २०७७ िशससर २४ 





कम्यटुर सम्बशन्द्र् ३ ददने आर्ारभरू् र्ामलि िाघ १२देशख १४ 
सम्ि 



स्र्थानीय पाठ्यक्रि मनिाधण कायध िभुारम्भ २०७७ पौष २७





र्िद्यालय अनगुिनका झलकहरु  







कम््यटुर ल्याब मनिाधण भैरब आर्ारभरू् र्िद्यालय 



र्िद्यालय अनगुिन सार्नहरु 



सेमनटरी ्याड र्िर्रण 



गाउँपामलका स्र्रीय खेलकुद सािग्री र्िर्रण कायधक्रि 




