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पषृ्ठभमूी 
नेपािको संववधान, 2072 र सोही संववधान अनसुार बनेको स्थानीर् सरकार सञ् चािन ,न, 
2074 िे ददएको श्चिक्षा सम्बन्धी अलधकारको पूर्य कार्ायन्वर्न गनय बनेका श्चिक्षा सम्बन्धी ,न 
तथा लनर्माविी बमोश्चजम ववद्याथी संख्र्ा न्रू्न रहेका, मापदण्ड अनसुारको न्रू्नतम भौलतक पूवायधार 
नभएका, एक अकाय ववद्यािर्हरुबीचको पैदि दूरी 30 लमनेट वा सो भन्दा कम रहेका, श्चिक्षर् 
लसकाई उपिश्चधध कमजोर भएका ववलभन् न सामदुावर्क ववद्यािर्हरुको कक्षा तह घटाउने सम्बन्धमा 
लमलत 2076/12/28 गते नगर प्रमखुज्रू्को अध्र्क्षतामा बसेको बैठकिे लनर्यर् गरेको लथर्ो 
। सो लनर्यर्का आधारमा सम्बश्चन्धत ववद्यािर्का सरोकारवािाहरुसँग छिफि भएको लथर्ो ।  

नेपािको संववधान, 2072 को अनसूुची 8 मा आधारभतू तथा माध्र्लमक श्चिक्षा स्थानीर् तहको 
एकि अलधकार क्षेत्रलभत्र राश्चखएको छ । स्थानीर् सरकार सञ् चािन ,न, 2074 को दफा 11 
को उपदफा (2) को ज. मा आधारभतू तथा माध्र्लमक श्चिक्षा सम्बन्धी व्र्वस्था छ, जसको ज.1 
मा प्रारश्चम्भक बाि ववकास तथा श्चिक्षा, आधारभतू श्चिक्षा, अलभभावक श्चिक्षा, अनौपचाररक श्चिक्षा, 
खिुा तथा वैकश्चपपक लनरन्तर लसकाई, सामदुावर्क लसकाई र वविेष श्चिक्षा सम्बन्धी नीलत, काननु, 
मापदण्ड, र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्वर्न, अनगुमन, मूपर्ाकन न र लनर्मन सम्बन्धी व्र्वस्था छ । ज.5 
मा गालभएका वा बन्द गररएका ववद्यािर्हरुको सम्पत्ती व्र्वस्थापन, ज. 11 मा सामदुावर्क 
ववद्यािर्को श्चिक्षक तथा कमयचारीको दरवन्दी लमिान र ज.12 मा ववद्यािर्हरुको नक् साकन न, 
अनमुलत, स्वीकृलत, समार्ोजन तथा लनर्मन सम्बन्धी व्र्वस्था छ । चौरजहारी नगरपालिका श्चिक्षा 
,न, 2074 को दफा 25 मा नगरपालिकािे ववद्यािर् सानय, गाभ्न, नाम पररवतयन गनय वा बन्द 
गनय सक्ने व्र्वस्था भए बमोश्चजम र्स नगर कार्यपालिकाको लमलत 2077/01/21 गतेको लनर्यर् 
बमोश्चजम तपलसिका ववद्यािर्हरुको तह घटुवा तथा गालभएका लथए । 

तपलसि 

1. श्री जनसेवा आधारभतू ववद्यािर् जमु्िीपोखरी, वडा नं. 12 :- तह घटुवा भई कक्षा 1-5 
कार्म भएको । 

2. श्री समाजसेवा आधारभतू ववद्यािर् दोभानखोिा, वडा नं. 12 :- तह घटुवा भई बािववकास 
केन्र मात्र कार्म भएको । 

3. श्री ज्ञानज्र्ोती आधारभतू ववद्यािर् मालथसकेना, वडा नं. 11 :- तह घटुवा भई कक्षा 1-5 
मात्र कार्म भएको । 

4. श्री कालिका आधारभतू ववद्यािर् मूिज्रू्िा, वडा नं. 13 :- तह घटुवा भई बािववकास केन्र 
मात्र कार्म भएको । 
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5. श्री जनचेतना आधारभतू ववद्यािर् अंगेरी, वडा नं. 08 :- तह घटुवा भई बािववकास केन्र 
मात्र कार्म भएको । 

6. श्री आधारभतू ववद्यािर् भवुाटाकुरा, वडा नं. 9 :- तह घटुवा भई कक्षा 1-5 मात्र कार्म 
भएको । 

7. श्री बािकपर्ार् आधारभतू ववद्यािर् पेदीखोिा, वडा नं. 10 :- तह घटुवा भई बािववकास 
केन्र मात्र कार्म भएको । 

नगर कार्यपालिकाको लनर्यर् बमोश्चजम लमलत 2077/01/21 गतेको लनर्यर्ानसुार कक्षा तह 
घटाईएका ववद्यािर्मा रहेका स्थार्ी तथा राहत दरबन्दी देहार् बमोश्चजम लमिान गने लनर्यर् गररएको 
लथर्ो । 

 

क्र.स. 
कक्षा तह घटाइएको 
ववद्यािर्को नाम र 

ठेगाना 

फाश्चजिमा 
परेको 
दरबन्दी 

दरबन्दी 
संख्र्ा 

दरबन्दी लमिान गरी पठाईएको 
ववद्यािर्को नाम ठेगाना र संख्र्ा 

1. 
श्री बािकपर्ार् 

आधारभतू ववद्यािर् 
पेदीखोिा 

स्थार्ी 3 

1.श्री आधारभतू ववद्यािर् 
मानाकोट -1 

2. श्री आधारभतू ववद्यािर् 
घतीकाँडा -1 

3. श्री जनसेवा आधारभतू 
ववद्यािर् जमु्िीपोखरी - 1 

2. 
श्री समाजसेवा आधारभतू 
ववद्यािर् दोभानखोिा 

राहत 2 

1.श्री जनआस्था आधारभतू 
ववद्यािर् परुानापानी - 1 

2. श्री आधारभतू ववद्यािर् 
िहरेलसमि - 1 

3. 
श्री कालिका आधारभतू 
ववद्यािर् मूिज्रू्िा 

राहत 1 
1.श्री आधारभतू ववद्यािर् 

मानाकोट - 1 

 

चौरजहारी नगरपालिका नगर श्चिक्षा सलमलतको लमलत 2078/12/28 गते बैठकको लनर्यर्ानसुार 
र्स नगरपालिका अन्तगयत मजय तथा कक्षा/तह घटुवा गररएका ववद्यािर्हरुको सम्पश्चत्त श्चिक्षा, र्वुा 
तथा खेिकुद िाखािे व्र्वस्थापन तथा मूपर्ाकन न गरी आगामी श्चिक्षा सलमलतको बैठकमा प्रलतवेदन 
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पेि गने लनर्यर् भए बमोश्चजम ववद्यािर्हरुको अनगुमन तथा मूपर्ाकन न गरी र्ो प्रलतवेदन तर्ार 
गररएको छ । 
 

(क) श्री कालिका बािववकास केन्र मूिज्रू्िा 
चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. 13 मूिज्र्िुामा अवश्चस्थत र्स बािववकास केन्रमा 2 कोठे 
पक् की भवन, 3 कोठे कचीची वटनको छानार्तु भ भवन तथा एक िौचािर् रहेको छ । खिुा खेि 
मैदान रहेको र्स बािववकास केन्र घेरावार नहुँदा खिुा चरीचरन रहेको छ जसका कारर् 
पिवुस्तिेु फोहोर गरेको देश्चखन्छ । पक् की भवनको लसँीोको माथी नछोवपएको हुँदा वषायमा पानी 
प्रत्र्क्ष घरलभत्र पस्ने गरेको देश्चखर्ो । ववद्यािर्मा हाि एक जना बािववकास सहजकताय र एकजना 
कार्ायिर् सहर्ोगीको दरबन्दी रहेको छ । बािववकास केन्रको तिलतर खोिा र मालथलतर लभरािो 
पाखो रहेका कारर् प्राकृलतक रुपमा जोश्चखम रहेको छ । साना बािबालिकाहरु र् वार् र्ा, कािमुपके, 
बथननारा, घारीखोिा आदद स्थानबाट एक/डेँ दईु घण्टा टाँाबाट अध्र्र्न गनय आउन कदठनाई 
भएका कारर् ववद्याथी संख्र्ा कम रहेको छ । हाि ववद्यािर्मा भएको भौलतक सम्पत्ती वववरर् 
तपलसि बमोश्चजम रहेको छ । 

क्र.स. सामानको नाम संख्र्ा कैवफर्त 

1. श्चस्टि दराज 3  

2. काठको टेबि 1  

3. काठको कुसी 3  

4. प्िाविकको कुसी 1  

5. सोिार प्र्ानि 4  

6. सोिार व्र्ाट्री 2  

7. इन्भटर 1  

8. साउण्ड लसस्टम 1  

9. ह् र्ाण्ड माइक 1  

10 वफपटर 2  

11 वेट मेलसन 1  

12 लभते्त घडी 1  

13 डेक्ची 1  

14 कराई 1  
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क्र.स. सामानको नाम संख्र्ा कैवफर्त 

15 डाडु/पन्र् ु 1 सेट  

16 तावा/जग/चम्चा/वाश्चपटन 1/1 वटा  

17 काठको स्टुि 4  

18 जटु कापेट 10 मीटर  

19 स्वीटर 5 वपस  

20 ग्िोव 1  

21 प्रोजेक्टर 1  

22 पर्ापटप 1  

23 पर्ापटप स्पीकर 1  

24 मादि 1  

25 खैजडी 1  

26 ह् वाइट बोडय 4  

27 चकटी 10  

28 बेन्च 8  

सझुावहरु 

1. बािववकास केन्रिाई कम जोश्चखम रहेको स्थानमा जग्गा व्र्वस्थापन गरी स्थानान्तरर् गने । 

2. बािववकास केन्रमा रहेका बेन्च तथा ह् वाइट बोडय नश्चजकमा मालथपिो तह सञ् चािन भएका 
तथा फलनयचर अभाव रहेका ववद्यािर्मा पठाउने । 

3. बािववकास केन्रमा रहेको प्रोजेक्टर हािसम्म पलन प्रर्ोग नभएको तथा पर्ापटपको समेत 
बािववकास केन्र भन्दा अन्र्त्र ववद्यािर्मा वँी आवश्र्कता देश्चखएको ववद्यािर्मा पठाउने । 

4. कची ची भवनको दारकाठ, ँंुगा तथा जस्तापाता नगरपालिकािे लििाम लबक्री गनुयपने । 

 

(ख) श्री समाजसेवा बािववकास केन्र दोभानखोिा 
चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. 12 दोभानखोिा श्चस्थत र्स बािववकास केन्रमा 3 कोठे कची ची 
जस्ताको छानार्तु भ भवन -1 तथा 2 कोठे कचीची जस्ताको छानार्तु भ भवन -1 र गत वषय लनमायर् 
भएको 4 कोठे िौचािर् रहेको छ । भवनमा झ् र्ाि ँोका नभएको तथा खिुा खेि मैदान रहेको 
र्स बािववकास केन्र घेरावार नहुँदा खिुा चरीचरन रहेको छ जसका कारर् पिवुस्तिेु 
कक्षाकोठामा समेत फोहोर गरेको देश्चखन्छ । ववद्यािर्मा हाि एक जना बािववकास सहजकताय 
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र एकजना कार्ायिर् सहर्ोगीको दरबन्दी रहेको छ । बािववकास केन्र जंगिको बीचमा रहेको 
छ । साना बािबालिकाहरु एक/डेँ दईु घण्टा टाँा भीरमौरी, खौिोपर् र्ा, अलधकारी पाखा तथा 
मैनेरी आदद स्थानबाट अध्र्र्न गनय आउन कदठनाई भएका कारर् ववद्याथी संख्र्ा कम रहेको छ 
। हाि ववद्यािर्मा भएको भौलतक सम्पत्ती वववरर् तपलसि बमोश्चजम रहेको छ । 
क्र.स. सामानको नाम संख्र्ा कैवफर्त 

1. श्चस्टि दराज 1  

2. काठको दराज 1  

3. काठको टेबि 1  

4. भवन 2  

5. िौचािर् 1  

6. लगिास 5  

7. जवकय न 5  

8. प्िेट 1  

9. मग 1  

10 घन्टी 1  

11 ट्याबिेट 1  

12 काठको कुसी 8  

13 प्िाविकको कुसी 3  

14 डेक्ची 1  

15 कराई 1  

16 डाडु/पन्र् ु 1 सेट  

17 गाग्री 1  

18 ह् वाइट बोडय 6  

19 वटनको बाकस 4  

20 बेन्च 14  

21 डेस्क 7  

22 प्रोजेक्टर 1  

23 पर्ापटप 1  

24 श्चस्पकर/माइक 1/1  



 

6 
 

 

सझुावहरु 

1. बािववकास केन्रमा कार्यरत कार्ायिर् सहर्ोगी आवश्र्कता नभएको हुँदा अन्र्त्र व्र्वस्थापन 
गनुयपने । 

2. बािववकास केन्रमा रहेका बेन्च तथा ह् वाइट बोडय नश्चजकमा मालथपिो तह सञ् चािन भएका 
तथा फलनयचर अभाव रहेका ववद्यािर्मा पठाउने । 

3. बािववकास केन्रमा रहेको 3 कोठे कची ची भवनको दारकाठ, ँंुगा तथा जस्तापाता 
नगरपालिकािे लििाम लबक्री गनुयपने । 

 

(ग) श्री जनसेवा आधारभतू ववद्यािर् जमु्िीपोखरी 
चौरजहारी नगरपालिका वडा नं.12 श्चस्थत श्री जनसेवा आधारभतू ववद्यािर् जमु्िीपोखरी र्स 
नगरपालिकाको उचीच स्थानमा रहेको ववद्यािर् हो । र्हाँ आ.व. 2077/078 मा 8 कोठे 
पक् की भवन लनमायर् हुँदै गरेको र्स ववद्यािर्मा कची ची एक कोठे भवन तथा एक िौचािर् रहेको 
छ । र्ो ववद्यािर् हाि कक्षा 5 सम्म सञ् चालित छ । हाि ववद्यािर्मा रहेको भौलतक सम्पलत 
तपलसि बमोश्चज रहेको छ । 

क्र.स. सामानको नाम संख्र्ा कैवफर्त 

1. श्चस्टि दराज 1  

2. काठको दराज 1  

3. काठको टेबि 1  

4. भवन 2  

5. िौचािर् 1  

6. लगिास 5  

7. जवकय न 5  

8. प्िेट 1  

9. मग 1  

10 घन्टी 1  

11 ट्याबिेट 1  

12 काठको कुसी 8  

13 प्िाविकको कुसी 3  
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क्र.स. सामानको नाम संख्र्ा कैवफर्त 

14 डेक्ची 1  

15 कराई 1  

16 डाडु/पन्र् ु 1 सेट  

17 गाग्री 1  

18 ह् वाइट बोडय 6  

19 मादि 2  

20 बेन्च 56+3  

21 डेस्क 21+1  

22 प्रोजेक्टर 1  

23 पर्ापटप 1  

24 श्चस्पकर/माइक 1/1  

 

सझुावहरु 

1. अन्र् ववद्यािर्सँग समन्वर् गरी ववद्यािर् मालथपिो तह सम्म सञ् चािनका िालग तर्ारी गने 
। 

2. फलनयचर तथा कक्षाकोठाको व्र्वस्थापनमा ध्र्ान ददनपुने । 

3. कचीची भवनको दार, काठ तथा ँुङ्गाको लििाम लबक्री गने । 

4. ववद्यािर्मा प्रर्ाप् त सामान नभएकािे आवश्र्क सामानहरुकको व्र्वस्थापनका िालग पहि गने 
। 

 

(घ) श्री आधारभतू ववद्यािर् भवुाटाकुरा 
चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. 9 श्चस्थत श्री आधारभतु ववद्यािर् भवुाटाकुरा, नगरपालिकाको 
सनु्दर ठाउँमा अवश्चस्थत छ। र्स ववद्यािर्मा श्चिक्षक र ववद्यािर् भवन आददको कमी देश्चखन्छ । 
ववद्यािर्मा हाि दूईवटा कचीची भवन तथा एक वटा पक् की भवन रहेको छ । र्स ववद्यािर्मा 
घेरावार नभएका कारर् खिुा चरीचरर्को थप समस्र्ा देश्चखएको छ ।र्स ववद्यािर्मा हाि रहेको 
भौलतक सम्पश्चत्त तपलसि बमोश्चजम रहेको छ । 
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क्र.स. सामानको नाम संख्र्ा कैवफर्त 

1. बेन्च नर्ाँ 20  

2. डेस्क नर्ाँ 20  

3. फिामको डेस्क 10  

4. परुानो बेन्च 26  

5. परुानो डेस्क 15  

6. ह् वाइट बोडय 7  

7. गाग्री 5  

8. बाश्चपटन 3  

9. डस्टलबन 4  

10 घन्टी 1  

11 बकु कनयर 3  

12 काठको कुसी 3  

13 प्िाविकको कुसी 1  

14 डेक्ची 1  

15 कराई 1  

16 डाडु/पन्र् ु 1 सेट  

17 वफपटर 5  

18 ड्रम 1  

19 पाइप 50 एम एम 2 क्वाइि  

20 प्िेट 46  

21 अम्खोरा 6  

22 चम्चा 8  

23 पर्ापटप 2  

24 माइक 1  

25 सोिार 1  

26 धर्ाट्री 1  

27 ड्रमसेट 1  

28 वफुर 1  
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क्र.स. सामानको नाम संख्र्ा कैवफर्त 

29 घडी 4  

30 टेबि परुानो 4  

31 टेबि नर्ाँ 2  

32 र् र्ाक 1  

33 कुसी 5  

34 कुसी प्िाश्चस्टक 4  

35 बस्ने बेन्च 4  

36 वाइफाइ 1  

37 दराज काठको 1  

38 दराज नर्ाँ 1  

39 फोटोकपी मेलसन 1  

40 प्रोजेक्टर 1  

 

सझुावहरु 

1. ववद्यािर्को भौलतक सम्पश्चत्तको उश्चचत प्रर्ोग, ममयत र व्र्वस्थापन गने । 

2. ववद्यािर्मा घेरावारको व्र्वस्थापन गने । 

3. कक्षाकोठामा झ् र्ािँोकाको उश्चचत व्र्वस्थापन गने । 

 

(ङ) श्री जनचेतना बािववकास केन्र अंगेरी 
चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. 8 श्चस्थत र्स बािववकास केन्र जहारीखोिाको वकनारमा अवश्चस्थत 
छ । र्हाँ खानेपानीको राम्रो सवुवधा रहनकुो साथै रमश्चर्र् वातावरर् छ । समदुार्बाट बािववकास 
केन्र टाँा भएका कारर् र्हाँ बािवालिकाको संख्र्ा न्रू्न रहेको छ । दईुवटा कचीची भवन 
भएको र्स बािववकास केन्रको भौलतक अवस्था कमजोर देश्चखन्छ । अन्र् भौलतक सम्पश्चत्त देहार् 
बमोश्चजम रहेको छ । 

क्र.स. सामानको नाम संख्र्ा कैवफर्त 

1. बेन्च नर्ाँ 19  

2. डेस्क नर्ाँ 10  

3. फपर्ाक 3  
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क्र.स. सामानको नाम संख्र्ा कैवफर्त 

4. ह् वाइट बोडय 4  

5. झ् र्ाि 5  

6. काठ 10  

7. दाँती 4  

8. घन्टी 1  

9. टेबि 3  

10 दराज (श्चस्टि+काठ) 2  

11 मादि 1  

12 डेक्ची 1  

13 कराई 1  

14 डाडु/पन्र् ु 1 सेट  

15 वफपटर 1  

16 ड्रम 1  

17 बािववकास सामग्री 1 सेट  

18 बाजाहरु 1 सेट  

19 धर्ाण्ड/ड्रम 1  

20 वफुर 2  

21 लडक्सनरी 1/1  

22 कपी 70/80 वपस  

23 पर्ापटप 1  

24 प्रोजेक्टर 1  

 

सझुावहरु 

1. बािववकासमा कार्ायिर् सहर्ोगीको अलनवार्य आवश्र्कता नभएको हुँदा अन्र् ववद्यािर्मा 
पठाउन ुपने । 

2. बािववकासका बेन्च तथा डेस्कहरुको व्र्वस्थापन नगरेर िापरवाही तररकािे फािेको हुँदा 
र्थाश्चिघ्र अन्र् ववद्यािर्मा हस्तान्तरर् गनुयपने । 
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3. बािबालिका कम भएको हुँदा र्स कचीची भवन लििाम लबक्री गरी 2 कोठे पक् की भवन 
बनाउन ुपने । 

4. प्रोजेक्टरको हािसम्म प्रर्ोग नभएको र पर्ापटप समेत अध्र्क्षिे घरमा लिएर राखेको हुँदा 
र्थालसघ्र नगरपालिकामा बझुाउन ुपने । 

 

(च) श्री ज्ञानज्र्ोती आधारभतु ववद्यािर् मालथसकेना 
चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. 11 श्चस्थत र्स ज्ञानज्र्ोती आधारभतु ववद्यािर् मालथसकेना हाि 
कक्षा 5 सम्म सञ् चालित छ । र्स ववद्यािर्मा 2 तिे एक कचीची भवन, एक तिाको अको 
कचीची भवन र 2 कोठे पक् की भवन रहेका छन । ववद्यािर्मा िौचािर्को अवस्था नाजकु रहेको 
छ । र्स ववद्यािर्मा खेिमैदानका िालग जग्गाको अभाव रहेको छ । हाि र्स ववद्यािर्मा 
रहेका भौलतक सामग्री तथा सम्पश्चत्त र्स प्रकार रहेको छ । 
क्र.स. सामानको नाम संख्र्ा कैवफर्त 

1. बेन्च 20  

2. डेस्क 5  

3. बेन्च (फिाम) 40  

4. डेस्क (फिाम) 40  

5. कुसी 8  

6. कुसी प् िाविक 5  

7. आराम बेन्च 2  

8. टेबिु 2  

9. दराज (काठ+श्चस्टि) 3  

10 वाकस 1  

11 वफपटर 1  

12 सोिार 1 वकिो वाट  

13 कम्प्र्टुर 1  

14 ट्याब/प्रोजेक्टर 1/1  

15 घन्टी 1  

16 घडी 1  

17 इन्भटर 1  
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क्र.स. सामानको नाम संख्र्ा कैवफर्त 

18 मादि 1  

19 माइक 1  

20 डेक+गिैँचा 2+2  

21 प्िेट+वटवफन 18+2  

22 गाग्री+जग 1+1  

 

सझुावहरु 

1. ववद्यािर् भवनहरु जीर्य भएका कारर् नर्ाँ भवन बनाउन ुपने । 

2. भवन बनाउँदा प्रर्ाप् त जलमनको व्र्वस्था गनुयपने । 

3. िौचािर्को आवश्र्कता रहेको । 

4. अन्र् सम्पश्चत्तको व्र्वस्थापन तथा संरक्षर् गनुयपने । 

 

(छ) श्री बािकपर्ार् बािववकास केन्र पेदीखोिा 
चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. 10 श्चस्थत र्ो ववद्यािर् साववक खोिागाउँ गाववसको परुानो 
ववद्यािर् मध्रे् एक हो । खोिागाउँको लबचमा रहेको र्ो ववद्यािर्मा ववद्याथी संख्र्ा अत्र्न्त न्रू्न 
रहेको कारर् अन्र् ववद्यािर्मा गाभ्नपुने आवश्र्कता भएको हो । कक्षा 5 सम्म सञ् चालित र्ो 
ववद्यािर् हाि बािववकास केन्रको रुपमा सञ् चालित छ । बािववकास सहजकताय र एकजना 
कार्ायिर् सहर्ोगी रहेको र्हाँ एक नवलनलमयत 2 कोठे भवन तथा एक कची ची भवन रहेका छन । 
साँघरुो आगँन रहेको र्स बािववकास केन्रमा प्रर्ाप् त खेि मैदान छैन, साथै खिुा वातावरर् छ 
। र्स बािववकास केन्रमा रहेको परुानो 2 कोठे भवन भत्काई दारकाठ तथा ँुङ्गा िगार्तका 
सामान बेचे बापत आम्दानी भएको रकम तत्कालिन ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलत अध्र्क्ष, तत्कालिन 
प्रधानाध्र्ापक कमि के.सी., सोही वडाका वडाध्र्क्ष मोतीराम पनु िगार्तका व्र्श्चत भहरुिे कररब 
1,25,000/- (अक्षरुपी एकिाख पचीचीस हजार मात्र) वहनालमना गरेको देश्चखएको छ । र्स 
बािववकास केन्रमा रहेको भौलतक तथा आलथयक सम्पश्चत्त र्स प्रकारको रहेको छ । 

 

क्र.स. सामानको नाम संख्र्ा कैवफर्त 

1. बेन्च 20  

2. डेस्क 15  
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क्र.स. सामानको नाम संख्र्ा कैवफर्त 

3. कुसी 4  

4. कुसी प् िाविक 5  

5. आराम बेन्च 2  

6. टेबिु 2  

7. दराज (काठ) 3  

8 वाकस 1  

9 घन्टी 1  

10 घडी 1  

11 मादि 1  

12 माइक 1  

13 डेक+गिैँचा 2+2  

14 प्िेट+वटवफन 18+2  

15 गाग्री+जग 1+1  

 

सझुावहरु 

1. बािववकास केन्रमा परुानो भवन लििाममा बेचे बापत आम्दानी भएको रकम वहनालमना गरेको 
हुँदा र्थालसघ्र रकम नगरपालिकामा दाश्चखिा गनुयपने । 

2. हाि रहेको दईु कोठे कचीची भवन लििाम लबक्री गनुयपने । 

3. भवन लभत्र र रहेका काठहरु तरुुन्त ववक्री गरी आम्दानी गने । 

4. बािववकासका िालग प्रर्ाप् त सामग्रीहरु व्र्वस्थापन गनुयपने । 
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लनश्कषय 
भौगोलिक दूरी तथा ववद्याथी संख्र्ाका आधारमा ववद्यािर्हरु स्थापना गररन ेकाननुी व्र्वस्था छ । 
नेपािमा सामदुावर्क ववद्यािर्हरु स्थापना गने एक िहर देश्चखएको लथर्ो । सोही िहरमा ववलभन् न 
समदुार्मा आफ्नो अश्चस्तत्वका िालग ववलभन् न अगवुाहरुिे ववद्यािर् स्थापना गरेतापलन कािान्तरमा 
ती ववद्यािर्हरुको व्र्वस्थापन चनुौतीको रुपमा खडा भर्ो । ववद्यािर्हरुिे लनजीमा श्चिक्षक भनाय 
गरे तर श्चिक्षकहरुको पाररश्रलमक व्र्वस्थापन गनय नसक्दा ठुिो ऋर्भार बोक्नपुर् र्ो । र्स 
नगरपालिकामा मात्र प्रलत ववद्यािर् कररब 5 देखी 10 िाखसम्म ऋर् देश्चखन्छ । ववद्यािर्हरु 
हािसम्म पलन सो ऋर्बाट मतु भ हनु सकेका छैनन । स्थानीर् सरकार गठन भए पिात चौरजहारी 
नगरपालिकािे झण्डै डेँसर् भन्दा बँी नगर करार श्चिक्षकहरुको व्र्वस्थापन गरेको छ । र्सरी 
ववगतमा समदुार्का प्रलतस्पधायका आधारमा ववद्यािर् स्थापना गरेतापलन हाि ती ववद्यािर् सञ् चािन 
गनय उपर्तु भ देश्चखएको छैन । हाि त्र्स्ता प्रकृलतका ववद्यािर्हरुमा ववद्याथी संख्र्ा अत्र्न्त न्रू्न 
छ, जसका कारर् ववद्यािर्हरु गाभ्नपुने वा तह घटुवा गनुयपने अवस्थामा पगेुको देश्चखन्छ । र्सरी 
ववद्यािर्हरु गाभ्दा वा तह घटुवा गदाय समदुार्मा अनावश्र्क राजलनलतक ध्रवुीकरर् हनुे, एक 
अकायमा आरोप-प्रत्र्ारोप हनुे तथा सरकार र जनता लबचको सम्बन्ध श्चचसो हनुे देश्चखन्छ । चौरजहारी 
नगरपालिकामा तह घटुवा गनुयपने ववद्यािर्हरु अझै धेरै देश्चखन्छन । ववद्यािर् गाभ्दा वा तह घटुवा 
गदाय समदुार्सँग अन्तरवक्रर्ा गरी सोबाट प्राप् त सझुावका आधारमा गनुयपने देश्चखन्छ । 
नगरपालिकामा भौलतक रुपमा सवुवधा सम्पन् न नमूना ववद्यािर्हरुको ववकास गरी गरु्स्तर समेत 
ववकास गनय गरुुर्ोजना तर्ार गनुयपने आवश्र्कता छ । 
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अनगुमनकताय 
1. श्री वटकाजंग ओिी - संर्ोजक 

2. श्री गोववन्द ददेि - िेखा सहार्क 

3. श्री देव वहादरु बटािा - प्रिासन सहार्क 

4. श्री मनोज िाह - सब इश्चन्जलनर्र 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रलतवेदक 

श्री वटकाजंग ओिी 
लनलमत्त िाखा प्रमखु 

श्चिक्षा, र्वुा तथा खेिकुद िाखा 


