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7fs'/afaf lzIff kfZj{lrq– @)&*

k|sfzs    M 7fs'/afaf gu/kflnsf
         gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
       lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvf
        ;}gjf/, alb{of
       n'lDagL k|b]z, g]kfn

k|sfzg k|lt    M @))

;jf{lwsf/    M k|sfzsdf

d'b|0f    M :ju{åf/L lk|G6;{ e'/LufpF

of] ;fdu|L 7fs'/afaf gu/kflnsf, ljBfno, ;fd'bflos l;sfO s]Gb|, SofDk;, sfo{kflnsf , lzIff, o'jf tyf 
v]ns'b zfvf, ljifout zfvf / j8f sfof{nox?nfO{ lgMz'Ns ljt/0fsf nflu k|sfzg ul/Psf] xf] . cGo JolQm 

Pj+ ;+3 ;+:yfx?nfO{ d'b|0fLo skL lgMz'Ns k|fKt ug{ s/ nfUg] 5}g .



;Nnfxsf/

gu/ k|d'v    M श्री 3ggf/fo0f >]i7

pk k|d'v     M श्री s[i0ff s'Zdf yf? 

k|d'v k|zf;sLo clws[t  M श्री /fdxl/ l/hfn

;fdflhs ljsf; ;ldlt ;+of]hs M श्री राधा चौधररी

;Dkfbs d08n

;+of]hs  M श्री ;Ltfs'df/L e08f/L lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvf

;b:o  M श्री नन्ाराम अधधकाररी प्र अ श्री ित्रभुवन नमुना मा वव, भुररीगाउँ
;b:o  M श्री बालकृषण अाचार्य प्र अ श्री जनज्योवि मा वव, बकुवा
;b:o  M श्री नवराज ढुङ्ाना प्र अ श्री शारदा अा  वव, शाहरीपुर
;b:o  M >L Clif k|;fb u8\tf]nf k|f ; lzIff o'jf tyf v]ns'b zfvf



z'esfdgf 

7fs'/afaf gu/kflnsf, gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no, lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvf, ;}gjf/ alb{ofåf/f kflnsf leqsf] 

z}lIfs cj:yfsf] af/]df ;/f]sf/jfnf ;a}nfO{ hfgsf/L lbg] p2]Zon] tof/ kfl/Psf] z}lIfs kfZj{lrq @)&* k|sflzt x'g] 

hfgsf/L kfpFbf Hofb} v'zL nfu]sf] 5 . 

 :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ n] k|bfg u/]sf lzIff;Fu ;DalGwt @# j6f clwsf/x? leq /xL xfdL 

hgk|ltlglwx?n] ;/sf/sf] cfef; x'g] u/L lzIff If]qdf s]xL ug{ vf]h]sf] j:t'l:ylt cfh tkfO{+x?sf cufl8 :ki6 5 . 

ljBfnosf] :t/f]Gglt, k|zf;lgs cu'jfO / ;dfof]hg, k|wfgfWofkssf ?kdf txut / :yfoL lzIfssf] kb:yfkg, ck'u lzIfs 

Joj:yfkg, :yfgLo kf7\oqmd / ;|f]t ;fdu|L lgdf{0f, lzIfs sd{r/LnfO{ k'/:sf/ tyf ;Ddfg, cfly{s ldtJolotf / ;'zf;gsf 

nflu ;do ;'xfpFbf] n]vf k/LIf0f k2ltsf] :yfkgf h:tf y'k|} sfo{x? z}lIfs ;+:yfleq ;Dkflbt ePsf 5g\ . oL ;a} sfo{nfO{ 

Jojl:yt ug{ cfjZos sfo{ljlw, lgod / P]g ;d]t agfpg] sfd klg ePsf 5g\ . lzIff If]q leq y'k|} ;d:of / r'gf}tLx? cem} 

ljBdfg 5g\ . 

 ;+3Lo Pj+ k|fb]lzs ?kdf aGg' kg]{ P]g sfg'gx? ;dodf gaGbf lzIffdf cGof]ntf k}bf eO ;dodf sfo{;Dkfbg 

x'g ;s]gg\ /  pQm sfo{sf] bf]if xfdL hgk|ltlglwx?n] ef]u]sf lyof}+ . xfd|f] o; sfo{n] kflnsf leqsf lzIff;Fu ;DalGwt 

ultljlwx?nfO{ ;/f]sf/jfnfx?;dIf k'¥ofpg d2t k'Ug] g} 5  eg] ;du| alb{of lhNnfsf] z}lIfs If]qsf ultljlw / sfo{qmdx? 

;Dkfbgdf klg ;xof]u k'Ug] ck]Iff u/]sf] 5' . o; sfo{sf] cu'jfO ug]{ k|d'v k|zf;sLo clws[t, lzIff ;ldltsf kbflwsf/Lx?, 

lzIff zfvfsf sd{rf/Lx?, lzIfs ldqx?, ;Dkfbg tyf k|sfzg sfo{df  ;xof]u k'¥ofpg' x'g] dxfg'efjx?df kflnsfsf] 

tkm{af6 ljz]if wGojfb lbg rfxG5' . 

 cGTodf, o; k|s[ltsf sfo{x?df yk lgvf/tf / ;xeflutfsf ;fy cfufdL lbgdf klg kflnsf ;b}j oxfFx?sf] 

;xof]usf] ck]Iff;lxt ;xsfo{sf] z'e]R5f /fVb} o; k|yd k|sfzgsf] k"0f{ ;kmn ;Dk|]if0f / sfof{Gjogsf] z'esfdgf JoQm 
ub{5' . 
wGojfb .

@)&* kmfNu'g         3ggf/fo0f >]i7
                gu/k|d'v



Zffvfsf] snd 

lzIff dfgj ljsf;sf] d'Vo cfwf/ xf] . lzIffn] g} JolQm, ;dfh, /fi6« / ljZjnfO{ ;dofg';f/ kl/jt{g u/L ljsf;tkm{ nDsg 
cu|;/ u/fpF5 . k|To]s gful/snfO{ cfwf/e"t lzIffsf] kx'Frsf] nflu clgjfo{ tyf lgMz'Ns dfWolds tx;Ddsf] lzIff lgMz'Ns 
kfpg] xs x'g]5 egL df}lns xsdf;d]t Joj:yf u/]sf] 5  .

 b]z ;+3Lotfdf uO;s]kl5 7fs'/afaf gu/kflnsfn] :yfgLo tx ;~rfngdf cfP;Fu} :yfgLo ;/sf/sf ?kdf ljBfno 
lzIff ;DaGwL sfg'g tyf lzIff ;DaGwL of]hgf agfpg]b]lv z}lIfs sfo{qmdx? sfof{Gjog z}lIfs ;+:yfsf] :yfkgf, cg'dlt , 
;~rfng, Joj:yfkg, lgodg, hgzlQmx?sf] kl/rfng tyf Joj:yfkg / cg'udg Pj+ d"Nofª\sg ug]{ h:tf cToGt dxTjk"0f{ 
sfo{sf] lhDd]jf/L axg ub}{ cfPsf] 5 . 7fs'/afaf gu/kflnsf lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvfdfkm{t z}lIfs u'0f:t/ clej[l4 
ug{, lzIffdf ;a} afnaflnsfsf] kx'Fr k'¥ofpg, ljBfyL{ egf{ b/ a[l4 ug{, ljBfno 5f8\g] tyf sIff bf]xf]¥ofpg] b/df sld 
Nofpg Wo]osf;fy gu/kflnsfsf] z}lIfs pGgltsf nflu plNnlvt sfo{x? ;Dkfbg x'Fb} cfPsf 5g\ . 

 lzIff kfZj{lrq leq tLgj6f kl/R5]bx? /x]sf 5g\ . klxnf] kl/R5]bdf 7fs'/afaf gu/kflnsfsf] ;fdfGo kl/ro 
pNn]v ul/Psf] 5 eg] bf];|f] kl/R5]bdf g=kf=sf] l;Íf] z}lIfs cj:yf tyf zfvfsf] jflif{s z}lIfs ah]6  k|:t't ul/Psf] 5 . 
To:t} t];|f] kl/R5]bdf 7fs'/afaf g=kf= sf] z}lIfs tYofª\snfO{ k|:t't ul/Psf] 5 . gu/kflnsfsf] sfof{nodf /x]sf ljleGg 
;"rgf Pj+ tYofª\sx?, lzIff ljsf; tyf ;dGjo OsfO alb{ofaf6 ljleGg ;dodf k|sflzt a'n]l6g Pj+ z}lIfs ;"rgfx?, 
tYofª\s sfof{no alb{ofaf6 k|sflzt lhNnfsf] j:t'ut ljj/0f / ljBfno :t/af6 k|fKt ljj/0f, lzIff tyf dfgj ;|f]t ljsf; 
s]Gb|sf] PsLs[t z}lIfs Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnL IEMIS tYofª\sf] ;Tofkgsf cfwf/df of] ;fdu|L tof/ ul/Psf] 5 . o;sf] 
k|sfzgsf lglDt ;Nnfx ;'emfj;lxt tYofª\s;d]t pknJw u/fpg' x'g] lzIff ljsf; tyf ;dGjo OsfO alb{ofsf k|d'v 
>L /]ljsf cdfTo Pj+ EGRP lhNnf ;+of]hs >L /fds[i0f x'dfufO{+ clj:d/0fLo x'g'x'g]5 . o;n] cfufdL !) jif]{ gu/ lzIff 
of]hgfnfO{ ;d]t 6]jf k'Ug] cfzf ul/Psf] 5 . plNnlvt ;Da4 kIfx?k|lt xflb{s cfef/ k|s6 ub{5' . 

 of] klxnf] k|sfzg xf] . k|:t't 7fs'/afaf lzIff kfZj{lrq tof/ ubf{ ljj/0f, gLltut k|fjwfg tyf pknJw ;Gbe{ 
;fdu|Lx?nfO{ tYout?kdf /fVg hd{sf] ul/Psf] 5 . kf7s ju{x?af6 o; k|sfzgdf /x]sf sdhf]/L Pj+ q'6Lx? cf}NofO ;Nnfx 
;'emfjsf] ck]Iff /fVb5' eg] k|fKt ;'emfjsf cfwf/df cfufdL k|sfzg cem a9L kl/is[t x'g]5 eGg] s'/dfdf ljZjf; lbnfpFb} 
o; k|sfzgdf :yfgLo :t/af6 ;xof]u k'¥ofpg' x'g] ;Dk"0f{ ;/f]sf/jfnfnfO{ xflb{s wGojfb 1fkg ub{5' . wGojfb .

@)&* kmfNu'g         ;Ltfs'df/L e08f/L
           zfvf k|d'v -clws[[t :t/ ;ftf}+_
                lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvf
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7fs'/afaf lzIff kfZj{lrq–@)&* 1

सक्ङषिप्त
o; kfZj{lrqsf tLgj6f kl/R5]bdf /x]sf] ljj/0fnfO{ ;du|df ;+If]kLs/0f u/L lgDgfg';f/ k|:t't ul/Psf] 5 .

पहँुच

जनसङ्खया लवद्ािय जाने उमेर समूह जनसङ्खया लवद्ािय जाने उमेर समूह भनना लववरण

जममा मलहिा पुरुष जममा मलहिा पुरुष

(०-४) वषदि ५,२३४ २,५९९ २,६३५ १,५६८ ८९८ ६७०
(५-१२) वषदि १०,९२३ ५,४१३ ५,५१० १०,८२४ ५,१२४ ५,७००
(१३-१४) वषदि २,५९८ १,२८८ १,३१० २,०२२ ९१९ १,०३१
(१५-१६) वषदि २,७२३ १,३५० १,३७३ २,०७६ १,०५० १,०२६

               स्रोत : वास र IEMIS ररपरोर्ट -२०७७

लवद्ा्थी भनना

सामु्ालयक लनजी

जममा छात्रा छात्र

िैंलगक 
समता 

सूिकाङक 
(GPI)

जममा छात्रा छात्र

िैंलगक 
समता 

सूिकाङक 
(GPI)

प्ारलमभक बाि लिक्ा त्ा 
लवकास/पूवदि प्ा्लमक लिक्ा

१,६०३ ७३७ ८६६ ०.८५ १,१४९ ५०६ ६४३ ०.७८

प्ारलमभक कक्ा (१-३) २,०२८ ९८२ १,०४६ ०.९४ १,३७८ ५८३ ७९५ ०.७३

आधारभूत 

कक्ा (१-५) ३,४७७ १,७१६ १,७६१ ०.९७ २,११२ ८७९ १,२३३ ०.७१

कक्ा (६-८) २,५१९ १,३२८ १,१९१ १.१२ ७४७ २८३ ४६४ ०.६१

माधयलमक

कक्ा (९-१०)(प्ालवलधक 
धारसमेत)

१,८३६ ९७८ ८५८ १.१४ ३३४ १४८ १८६ ०.७९

कक्ा (११-१२) (प्ालवलधक 
धारसमेत)

१,२३५ ७२५ ५१० १.४२

उचि लिक्ा १,१२७ ६६८ ४५९ १.४६

प्ालवलधक त्ा वयवसालयक 
लिक्ा तालिम

TSLC१५मलहन(ेतह १) ११ ९ २ ४.५

TSLC१८मलहन(ेतह २)

TSLC२९मलहन(ेतह ३) १० ६ ४ १.५

अनय

स्रोत : IEMIS ररपरोर्ट -२०७८
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सूिकाङक जममा

जममा छात्रा छात्र

प्ारलमभक बाि लिक्ा त्ा बाि लवकास/पूवदि प्ा्लमक लिक्ामा 
अनुभव लिइ कक्ा १ मा नवप्वेिीको प्लतित

७७.६ ७७.४ ७७.७

कक्ा १ मा कुि नयाँ भनना ्र (GIR) ११९.६ ११३.९ १२५.६

कक्ा १ मा खु् नयाँ भनना ्र (NIR) ९७.९ ९७.९ ९७.८

आधारभूत तहमा कुि भनना ्र (GER)

कक्ा (१-५) १२०.५ ११६.८ १२४.३

कक्ा (१-८)  ११४.०५ ११२.५ ११५.६

आधारभूत तहमा खु् भनना ्र (NER) 

कक्ा (१-५) ९७.९ ९६.८ ९९.०

कक्ा (१-८) ९८.१ ९७.५ ९८.७

माधयलमक तहमा कुि भनना ्र (GER) 

कक्ा (९-१०) ८२.० ८८.५ ७५.३

कक्ा (९-१२) ६६.९ ७०.८ ६२.५

माधयलमक तहमा खु् भनना ्र (NER) 

कक्ा (९-१०) ६२.८ ६३.६ ६२.०

कक्ा (९-१२) ४१.६ ४०.० ४०.७

 साक्रता ्र ९६.४ ९७.३ ९५.५

स्रोत : फ्ल्ास ररपरोर्ट २०७६, IEMIS ररपरोर्ट 

गणुसति
अक्निाय्य विषयहरुको उपलक््धि विििण (CGPA १.६५ त्ा माक््/उपलक््धि ४० प्रक्तशत भनदा माक््)

लवषयहरु कक्ा 
१ 

कक्ा 
२

कक्ा 
३

कक्ा 
४

कक्ा 
५

कक्ा६ कक्ा 
७

कक्ा ८  कक्ा९ कक्ा 
१०

कक्ा 
११

कक्ा 
१२

नेपािी ७१.६५ ७२.२३ ६९.२९ ६६.३८ ६९.४२ ६१.४१ ६०.३७ ७१.३३ ६०.३४ २.८३ २.२० २.०१

अंग्ेजी ७१.७६ ७२.२२ ६८.१५ ६३.८९ ६८.६० ५८.८४ ५६.०२ ७२.१७ ५७.५८ २.६३ २.५१    -

गलणत ७३.४२ ७३.६८ ६८.४ ६५.०२ ६९.०८ ६३.१३ ६२.८२ ६६.०४ ६१.७२ २.४७    -    -

लवज्ान ७१.५१ ७१.१८ ६८.२३ ६३.७१ ६८.५५ ६०.५९ ५७.५३ ७२.२१ ६१.३३ ३.०४    -    -

सामालजक ७२.०५ ६९.६३ ६६.९१ ६५.५६ ६९.३४ ६०.६६ ६०.२९ ७१.९२ ५८.७७ २.७७ २.४५    -

स्रोत : IEMIS ररपरोर्ट -२०७७
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कषिाकोठामा आधिावित पठन क्सप पिीषिण नक्तजा (CB-EGRA)

उप कायदि कक्ा १ कक्ा २ कक्ा ३

जममा छात्रा छात्र जममा छात्रा छात्र जममा छात्रा छात्र

कुि

1 अक्र र मात्रा पलहिान ८२ ८५ ७७

2 िब् र वाकय पलहिान ७२ ७८ ५८

3 िब्ा्दि ७६ ७८ ६४

4 श्ुलत िेखन ६१ ४२ ५३

5 श्ुलत बोध ७९ ८५ ८०

6 पठन बोध ७९ ६९ ७९

7 पात्रो पठन ७५ ७६ ६९

स्रोत : CB-EGRA -२०७७

विद्ा्थी उपलक््धिको िाव्रिय पिीषिण (NARN and NASA)

नेपािी गलणत लवज्ान

जममा छात्रा छात्र जममा छात्रा छात्र जममा छात्रा छात्र

कक्ा ३ ५२ ५४ ५१ ४५ ४५ ४५

कक्ा ५ ४५ ४८ ४६ ४८ ५० ४८ ४७ ४७ ४७

कक्ा ८ ४८ ४८ ४८ ३५ ३३ ३८ ४१ ३९ ३४

स्रोत : NASA ररपरोर्ट -२०१३,२०१५

िक्म्तषा िचूकषाङक

सूिकाङकहरु जममा प्ा्लमक तह

कक्ा (१-५)

लनमन माधयलमक तह 

कक्ा (६-८)

माधयलमक तह

कक्ा (९-१०)

उचि माधयलमक तह 

कक्ा(११–१२)

जममा छात्रा छात्र जममा छात्रा छात्र जममा छात्रा छात्र जममा छात्रा छात्र जममा छात्रा छात्र

कक्ा उत्ीणदि ्र ९३.४ ९४.३ ९२.४ ८९.० ८९.७ ८८.४ ९८.६ ९९.० ९८.२

कक्ा bf]xf]¥ofpg] ्र ४.१ ३.७ ४.६ ८.२ ७.८ ८.५ ०.५ ०.२ ०.८

कक्ा छोडने ्र २.५ २.० ३.० २.८ २.५ ३.१ ०.९ ०.८ १.०

कक्ा ५ मा 

उत्ीणदि भइ कक्ा 

६ मा भनना हुने 

लवद्ा्थीको प्लतित

९४.१ ९४.९ ९३.३

स्रोत : IEMIS ररपरोर्ट -२०७७
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क्शषिक त्ा कषिा समबनधिी सूचकाङक

बाि 
लवकास

अाधारभूत 
कक्ा  

(१-५)

अाधारभूत 
कक्ा(६-८)

माधयलमक 
कक्ा 

(९-१०)

उचि माधयलमक 
कक्ा (११-१२)

१० ल्ने लिक्क पेसागत तालिम प्ापत लिक्क 
सङ्खया 

६० ७९ १६ १४

१० ल्ने लिक्क पेसागत तालिम प्ापत मलहिा 
लिक्क सङ्खया

६० २३ ० ३

लिक्क पेसागत तालिम प्ापत कुि लिक्क प्लतित 
(नेपािी)

३ २

लिक्क पेसागत तालिम प्ापत मलहिा लिक्क 
प्लतित (नेपािी)

० ५०%

लिक्क पेसागत तालिम प्ापत कुि लिक्क प्लतित 
(गलणत)

० ३

लिक्क पेसागत तालिम प्ापत मलहिा लिक्क 
प्लतित (गलणत)

० ०

लिक्क पेसागत तालिम प्ापत कुि लिक्क प्लतित 
(अंग्ेजी)

५ ३

लिक्क पेसागत तालिम प्ापत मलहिा लिक्क 
प्लतित (अंग्ेजी)

० ३३ 
प्लतित

लिक्क पेसागत तालिम प्ापत कुि लिक्क प्लतित 
(लवज्ान)

५ ३

लिक्क पेसागत तालिम प्ापत मलहिा लिक्क 
प्लतित (लवज्ान)

० ०

लिक्क पेसागत तालिम प्ापत कुि लिक्क प्लतित 
(सामालजक)

३ ३

लिक्क पेसागत तालिम प्ापत मलहिा लिक्क 
प्लतित (सामालजक)

० ३३ 
प्लतित

प्ारलमभक कक्ा पढाइ तालिम लिइ प्ारलमभक 
कक्ामा नेपािी पढाइ रा्खनु भएको लिक्क प्लतित

१००

लवद्ा्थी लिक्क अनुपात २७ २५ ५२ ४६ १०३

स्रोत :शिक्ा, ्ुवा तथा खेलकुद िाखा  IEMIS ररपरोर्ट -२०७८
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क्शषिण क्सकाइ िाताििण
बाि लवकास अाधारभूत 

(१-५)
अाधारभूत   
( ६-८)

माधयलमक  
(९-१२)

जममा

जममा छापामय कक्ा ६०

पढाइ कुना (कलमतमा ५० लकताब सङ्खया 
भएको)

२६

पुसतकािय २६ २६

लिक्ण लसकाइको िालग कमपयूटर प्योगिािा ३ ८ ११

लिक्ण लसकाइको िालग लवज्ान प्योगिािा ९ ९

Multimedia सुलवधा ३

Interactive Board २ ९ ११

अनय

स्रोत : IEMIS ररपरोर्ट -२०७८

समता

भाषा सङ्खया

स्ानीय भाषाको माधयमबाट लिक्ण गलरने लवद्ािय सङ्खया ०

नेपािी भाषाको माधयमबाट लिक्ण गलरने लवद्ािय सङ्खया २६

अंग्ेजी भाषाको माधयमबाट लिक्ण गलरने लवद्ािय सङ्खया १४

नेपािी र अङग्ेजी ्ुवै माधयमबाट सञिालित लवद्ािय सङ्खया ४

सामाक्जक समािछेशी

प्ारलमभक बाि 
लवकास

अाधारभूत 
कक्ा(१-५)

आधारभूत   
(६-८) 

माधयलमक    
(९-१२)

उचि लिक्ा

छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र

अपाडग लवद्ा्थी 
प्लतित

०.०८ ०.०६ ०.४३ ०.१४ ०.३१ ०.२४ ०.३६ ०.०५

जनजालत लवद्ा्थी 
प्लतित

५५.९६ ५६.६६ ५१.७२ ५१.७० ५६.८५ ५४.६७ ५६.१३ ५५.४४ ५२.६७ ४८.५८

्लित लवद्ा्थी प्लतित ९.३१ ९.३५ ११.८० ११.२० ९.७१ ९.८८ ६.९१ ६.८४ ४.१९ ५.२६

अनय लवद्ा्थी प्लतित ३४.२७ ३३.९९ ३६.४८ ३७.१ ३३.४४ ३५.९९ ३६.९६ ३७.६८ ४३.१४ ४६.१६

स्रोत : IEMIS ररपरोर्ट -२०७८
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परिच्छेद १

नगिपारिकाको सामान्य जानकािी 

१ .१ भौगोक्लक अिस्ा

लविेषताहरु

भौगोलिक 

िुलमबनी प््ेि अनतगदित बल्दिया लजलिाको सालवकको बगनाहा, नेउिापुर, लिवपुर र 
ठाकुरद्ारा गाउँ लवकास सलमलतिाई गाभेर ठाकुरद्ारामा रहेको ठाकुरद्ारा मलन्रको नामबाट 
यस ठाकुरबाबा नगरपालिकाको स्ापना लव.स. २०७३ साि फालगुन २७ मा भएको हो 
। संघीय प्णािी अनुसार यो नगरपालिका लनवनािन क्ेत्र नं २ र प््ेि सभा लनवनािन 
क्ेत्रको आधारमा २ (क) मा प्दिछ । भौगोलिक लहसाविे यस ठाकुरबाबा नगरपालिकाको 
पूवदिमा बल्दिया रालट्रिय लनकुञज, पलरिममा बल्दिया रालट्रिय लनकुञज, उत्रमा बल्दिया रालट्रिय 
लनकुञज र ्लक्णमा मधुवन नगरपालिका र राजापुर नगरपालिका प्दिछन् ।

पालिकाको क्ेत्रफि (लक.लम.) १०४.५७ वगदि लक.लम.

अवलस्लत
२८ लिग्ी २३ लमनेट्ेलख २८ लिग्ी २३ लमनेट उत्री अक्षांससमम
८१ लिग्ी ११ लमनेट्ेलख ८१ लिग्ी १९ लमनेट पूवथी ्ेिानतरसमम

प्िासलनक लवभाजन

जममा विा सङ्खया ९ वटा

जममा लवद्ािय सङ्खया

 जममा  लवद्ािय    ४० 
सामु्ालयक लवद्ािय  २६ 
संस्ागत लवद्ािय    १४

सामु्ालयक लसकाइ केनद्र 
३ वटा ( लिवपुर सामु्ालयक लसकाइ केनद्र, जग्मबा सामु्ालयक लसकाइ केनद्र, लत्रभुवन 
सामु्ालयक लसकाइ केनद्र)

कयामपस २ वटा (िुरे कयामपस बगनाहा र मानुषा लटकालसंह ्ापा बहुमुखी कयामपस)

बािलवकास केनद्र ६० वटा

१.२ जनसङ्खया
लववरण सङ्खया मलहिा प्लतित

जममा जनसङ्खया ५७,२०४ ४९.५५

लिङगको आधारमा 

मलहिा २८,३४४ ४९.५५

पुरुष २८,८६० ५०.४५

जालतयताको आधारमा

ब्ाह्मण ८,२९५ ४९.९७

क्ेत्री १०,०११ ४९.६७

्लित ४,५७६ ५०.४५

्ारु २९,७९९ ४९.८९
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्सनामी २०१ ५०.०४

मुलसिम १४७ ४९.७८

अनय ३,०८९ ५०.२३

स्रोत : घरधुरी सववेक्ण  ररपरोर्ट -२०७७

१.३ उमेर िमहूको आधषारमषा जनिङ्खयषा

लववरण सङ्खया प्लतित

जममा ५७,२०४ १००

मलहिा २८,३४४ ४९.५५

पुरुष २८,८६० ५०.४५

अनय

४ वषदिसमम ५,२३४ ९.१५

मलहिा २,५९९ ४९.६५

पुरुष २,६३५ ५०३५

अनय

(५-१५) उमेर १३,५२१ २३.६४

मलहिा ६,७२९ ४९.७८

पुरुष ६,७९२ ५०.२२

अनय

(१५-५९) उमेर ३४,८८२ ६०.९८

मलहिा १७,३९३ ४९.८६

पुरुष १७,४८९ ५०.१४

अनय

६० वषदि भन्ा माल् ३,५६७ ६.२३

जनजालतका आधारमा

ब्ाह्मण/क्ेत्री १८,३०६ ३२.००

्लित ४,५७६ ८.०१

्ारु २९,७९९ ५२.०९

्सनामी २०१ ०.३५

मुलसिम १४७ ०.२५

मगर १,०८७ १.९०

अनय ३,०८९ ५.४०
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परिच्छेद २
नगिपारिकाको शैरषिक अवस्ा

२.१ पविचय ः 

 संघीयताको कायनानवयन सँगै संलवधानिे वयवस्ा गरे बमोलजम लवद्ािय तहको लिक्ा वयवस्ापन गनने अलधकार 

स्ानीय तहमा रहेको छ । लव .स. २०७४ सािमा पालिकाको लनवनािन परिात नयाँ जनप्लतलनलधहरु अाउनु भयो । सुरुका 

केही ल्न अिमि भए तापलन पालिका लभत्रका लवलभन्न िैलक्क संस्ा, तयहाँ कायदिरत जनिलकत र सरोकारवािाहरुको सलिाह 

बमोलजम लवद्ाियमा स्ानीय सरकारको धयान जान ्ालयो । लव .स. २०७४ सािमा यस पालिकामा ३२ वटा सामु्ालयक र 

१५ वटा स ंस्ागत लवद्ाियहरु ल्ए । ततकालिन अवस्ामा िगभग १५,००० लवद्ा्थीहरु ती संस्ामा अधययनरत ल्ए भने 

अाज पलन उकत सं्खयामा तालतवक अनतर अाएको ्ेलख्ैन । कुि सं्खयाको एक लतहाइ लनजीमा र ्ुई लतहाइ सामु्ालयक िैलक्क 

संस्ामा लवद्ा्थीहरु अधययनरत छन् । तर अाज समु्ायको िैलक्क माग र प्लतसपधनातमक वातावरणिे केही लवद्ाियहरुको 

सतराेन्नलत भएको छ भने केही लवद्ाियहरु एक अापसमा गालभएर २६ सामु्ालयक र १४ संस्ागत गरी ४० वटा लवद्ािय 

स ं्खया कायम भएको छ । 

 अाधारभूत र माधयलमक तहमा तहगत र लवषयगत अाधारमा लिक्क सङ्खया अपुग भएको अवस्ािाई मधयनजर ग्दै 

हाि नगरपालिकाको अानतलरक श्ोतबाट २८ जना लिक्कहरुको वयवस्ापन भएको छ । ततकालिन अवस्ामा बािलवकास 

लिक्कहरुको नयालयक लवतरण ल्एन तर लवद्ाियमा लिक्क लवद्ा्थी अनुपातिाई मधयनजर गरी बािलवकास लिक्कहरुको 

वयवस्ापन भएको छ । पालिका भर ६० वटा बािलवकास केनद्रहरु संघीय अनु्ानबाट सञिालित छन् । पालिका लभत्रका ६० 

जना बािलवकास लिक्क र ३८ जना लवद्ािय कमदििारीहरुिाई पालिकािे अानतलरक श्ोतबाट संघीय सरकारिे तोके बमोलजमको 

सुलवधा उपिवध गराएको छ । पालिकाको अगुवाइमा लिक्ा, युवा त्ा खेिकु् िाखामाफदि त कक्ा (१–८)सममको स्ानीय 

पाठयक्रम लनमनाण र कायनानवयन, सो पाठयक्रमको स्ोत सामग्ी सँगािो लनमनाण, नगरको १० वषने लिक्ा क्ेत्रको याेजना लनमनाण, 

लवद्ािय ्पदिण जसता िैलक्क ्सतावेजहरुको लनमनाण भएको छ । सबै सामु्ालयक लवद्ाियहरुमा स्ायी र समबलनधत तहका 

लिक्किाई नेतृतवको लजममेवारी प््ान गलरएको छ । पालिकािे लिक्क कमदििारीको मनोवि उचि रा्खन र अलधकतम् उपिलबध 

प्ालपतका िालग वालषदिक रुपमा सममान,पुरसकृत र अलभनन्न समेत गनने गरेको छ ।

२.२ दिूदृवटि: 
 नगरपालिकािे अाफनो २० वषने गुरुयोजना बनाउँ्ा लनधनारण गरेको ्ूरदृलट्ट नै लिक्ाको ्ूरदृलट्ट हो जो यसप्कार छ ।    

  मानव संसाधन लवकास त्ा अलभवृलधि नगरको अलभयान । 

              गुणसतरीय एवं जीवनोपयोगी लिक्ा ठाकुरबाबाको पलहिान ।।

२.३ लक्य :    

 नगरपालिकाको साक्रता ९९.५ प्लतित बनाउनका िालग ्ि वषदि लभत्रमा सबै विामा १/१ माधयलमक लवद्ािय 

स्ापना गरी प्ालवलधक र सैधिालनतक लिक्ाको अनुपात ३०ः७० k'¥ofpg] र योजनाको अलनतमसमम ठाकुरबाबा नगरपालिकािाई 

िुलमबनी प््ेिकै प्ालवलधक लिक्ाको गनतवय स्ि बनाउन सबै लवद्ािमा सूिना प्लवलधको पहुँि र अतयाधुलनक िैलक्क सामग्ी 

उपिबधताको सुलनलरितता पहुँि लनधनारण गनने ।
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२.४ p2]Zo

१ लवद्ाियको उमेर सबै बािबालिकािाई साधारण त्ा प्ालवलधक लिक्ाका िालग लवद्ाियको पहुँि k'¥ofpg' , 
२ आधारभूत तहमा अलनवायदि त्ा लनःिुलक र माधयलमक लिक्ामा लनःिुलक ग्दै जानु, 

३ गुणसतरीय लिक्ाका िालग लिक्क त्ा कमदििारी, सामग्ी वयवस्ापन र भौलतक पूवनाधार सविीकरण गनुदि ,
४ औपिालरक लिक्ाक अवसरबाट वलञित समूहिाई अनौपिालरक लिक्ा लविेष र खुलिा लिक्ाका अवसरहरु प््ान गनुदि,
५ बािबालिकाहरुको सवनालङगण लवकासका िालग प्ारलमभक बािलवकास लिक्ािाई प्भावकारी रुपमा सञिािन गनुदि, ६ 

अलभभावक लिक्ाका माधयमबाट लवद्ा्थीहरुमा लसकाइ संसकारको लवकास गनुदि , 
७ लवद्ा्थीको कक्ा छाडने ्र र कक्ा ्ोहो¥ofउने ्रिाई नयूनीकरण ग्दै लसकाइ उपिलबध वृलधि गनुदि ,
८ प्ारलमभक लिक्ा पढाई EGRP कायदिक्रमको माधयमबाट लवद्ा्थीमा पढाइ िेखाइ लसपको लवलिट्ट कायदिक्रमद्ारा िैलक्क 

गुणसतर लवकास गनुदि ।

२.५ योजना त्ा िणनीक्तहरु

१ लवद्ािय बालहर रहेका र पहुँिमा नभएका बािबालिकािाई लसकाइको केनद्र लवन्ुको रुपमा लवकास गनने,

२ प्ालवलधक त्ा वयावसालयक लिक्ाका माधयमबाट ्क् जनिलकत तयार गनने अवसर प््ान गनने ,

३ आधारभूत त्ा माधयलमक लनःिुलक गनदिका िालग पयनापत मात्रामा स्ोतको वयवस्ापन गरी सबै सरोकारबािािाई 

जवाफ्ेही बनाउने ,

४ गुणसतरीय लिक्ा सुलनलरित गनदिका िालग ्क् िैलक्क जनिलकत त्ा समय सुहाउँ्ो सामग्ीको वयवस्ापन ,

५ लिक्ण पेिािाई समाजमा सममालनत त्ा मयनाल्त बनाउन समयानुकूि क्मता लवकास अवसर र प्ोतसाहन प््ान गनने ,

६ लवद्ाियमा सबै प्कारका बािबालिका अनुकूि हुने गरी भौलतक संरिना लनमनाण गनदि संघीय सरकार, प््ेि सरकार 

त्ा अनय सरोकारावािासँग समनवय त्ा सहकायदि गनने ,

७ लवद्ाियमा लवप्् वयवस्ापनका िालग क्मता लवकास गनने ,

८ अनौपिालरक लिक्ा त्ा वैकललपक लसकाइमाफदि त लसकेका ज्ान त्ा लसपिाई आयमूिक कायदिक्रमसँग आवधि गरी 

जीवनपयदिनत लसकाइिाई सुलनलरित गनने ,

९ नयूनतम माप्णिसलहतको प्ारलमभक बािलवकासको अवसर लवसतार गनदि स्ानीय सरकार र सरोकारवािाको सहभालगतामा 

बािबालिकाको सवनालङगण लवकासको सुलनलरितता गनने ,

१० लसकाइको अलभन्न सरोकारका रुपमा अलभभावकिाई लिइ लजममेवारी बोध गराउने ,

११ सावदिजलनक लवद्ाियप्लत अलभभावकको अपनतव अलभवृलधि गनने ,

१२ कक्ा छाडने ्र र ्ोहो¥ofउने ्र कम गनने उपायहरु अबिमवन ग्दै सरोकारवािासँग छिफि गरी कायनानवयन गनने ,

१३ लवद्ा्थीको लसकाइ उपिलबध अलभवृलधि गनदिका िालग लसकाइ सुधार योजना कायनानवयन गनने ,

१४ प्ारलमभक कक्ा पढाई EGRP िाई वयवलस्त एवं प्भावकारी बनाउँ्ै प्ारलमभक कक्ाको गुणसतर सुधार गनने र तयसिाई 

क्रमिः माल्लिा कक्ाहरुमा समेत कायनानवयन गनने ।

२.६ काय्यनीक्तहरु 

१ लवद्ािय बालहर रहेका बािबालिकाको पलहिान त्ा सवनेक्ण गरी लवद्ा्थी सङ्खया एकीन गलरनेछ, 
२ भनना अलभयान सञिािन गलरनेछ, र सबै सरोकारवािहरुिाई सहभागी गराई घर्ैिो कायदिक्रम सञिािन गलरनेछ, 
३ िलक्त वगदिका बािबालिकािाई छात्रवृलत् सटेिनरी र आवरयक सामग्ीको वयवस्ापन गलरनेछ, 
४ ल्वा खाजाको वयवस्ापन गलरनेछ, 
५ अंपाग अलभभावकलवलहन त्ा असहाय बािबालिकाको िालग छात्रावासको वयवस्ापन गलरनेछ, 
६ मधेिी त्ा मुलसिम समु्ायका छात्राहरुिाई लयाउनका िालग छुटटै छात्रा लवद्ािय सञिािन गलरनेछ,
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७ प्तयेक विामा प्ालवलधक त्ा वयावसालयक लिक्ाकािालग लवद्ािय सञिािन गलरनेछ, 
८ प्ालवलधक अधयन गनने लवद्ा्थीका िालग प्ोतसाहन कायदिक्रम सञिािन गलरनेछ, 
९ स्ानीय सरकारद्ारा  प्ालवलधक लिक्ा आजदिन गरेका लवद्ा्थीहरुिाई लसप र क्मता अनुसारको बजार सृजना गलरनेछ,
१० सबै लवषयका लवषयगत लिक्क कमदििारीको वयवस्ापन गलरनेछ,
११ लवद्ाियमा प्भावकारी रुपमा िैलक्क लक्रयाकिाप सञिािन गनदि बजेटको वयवस्ापन गलरनेछ, 
१२ लवद्ाियमा अंपागमैत्री, बािमैत्री, िैलङगकमैत्री भौलतक संरिना लनमनाण गलरनेछ, 
१३ सबै प्कारका बािबालिका अनुकूि हुने गरी लवलभन्न प्कारका िैलक्क सामग्ीको वयवस्ापन गलरनेछ, 
१४ लवद्ा्थीको सङ्खयाको आधारमा लिक्क त्ा कमदििारीको वयावस्ापन गलरनेछ, 
१५ तहगत त्ा कक्ागतरुपमा प्लवलधमैत्री लसकाइ सामग्ी लनमनाण र उपयोग गनदि क्मता लवकास गलरनेछ, 
१६ लसकाइ सामग्ी लवकास वयवस्ापनका िालग लिक्ामा कायदिरत लवकास साझे्ारहरुसँग समनवय र सहकायदि गलरनेछ, 
१७ लिक्किाई योगयता बढाउन अधययन लब्ा, पेिागत तालिम, प्लवलधमैत्री तालिम र आल्दिक सहुलियत 
१८ सुतकेरी लब्ामा बसने मलहिा लिक्कको िालग सटटा लिक्कको प्बनध गलरनेछ, 
१९ पेिागत मयना्ािाई अलभवृलधि गनदि लिक्कको आिारसंलहता, ऐन, लनयम त्ा अनय प्ावधान अनुसारका अलभमुखीकरण 

कायदिक्रम सञिािन गलरनेछ, 
२० एक लवद्ािय एक फुिवारी कायदिक्रम सञिािनका िालग बजेट वयवस्ापन गलरनेछ, 
२१ सबै लवद्ाियिाई भूकमप प्लतरोधी भवन लनमनाण  र रेरिोलफलिङ गलरनेछ, 
२२ सबै लवद्ाियमा भौलतक संरिना बािमैत्री, अपषांगमैत्री, िैलङगकमैत्री लनमनाण गलरनेछ, 
२३ कमपाउणि नभएका लवद्ाियहरुमा बायो फेलनसङको अवधारणा अनुसार लवद्ाियिाई काम गनदि िगाइने छ,

२४ सबै लवद्ाियिाई VCA गलरनेछ, 
२५ लवप्् वयवस्ापन समबनधमा लवद्ा्थीहरुिाई अलभमुखीकरण कायदिक्रम सञिािन गलरनेछ, 
२६ अनौपिालरक क्ेत्रका लसपहरुको अलभिेखीकरण गलरनेछ, 
२७ पठन संसकृलतको लवकासका िालग लवद्ुतीय पुसतकाियका अवसर लवसतार गलरनेछ, 
२८ लनरनतर लिक्ाका कक्ाहरु सञिािन गलरनेछ, 
२९ अनौपिालरक लिक्ा प्पत गरेका वयलकतिाई आयआजदिन कायदिक्रमका िालग सहकारीसँग समबनध लवसतार गलरनेछ, 
३० लनरक्रहरुको त्थयाङक संकिन गरी पूणदि साक्र पालिका घोषणा गलरनेछ, 
३१ सबै प्कारका बािलवकास केनद्रिाई लवद्ािय मातहतमा लयाउने,
३२ प्ारलमभक कक्ािाई नकसाङकन गरी वयवस्ापन गलरनेछ, 
३३ सबै प्ारलमभक कक्ामा नयूनतम माप्णि बमोलजमका पूवनाधारहरु तयार गलरनेछ, 
३४ लिक्कको क्मता त्ा योगयता लवकासका अवसरहरु उपिबध गराउने,
३५ बािबालिका अनुकूि िैलक्क सामग्ीको लवकास गलरनेछ, 
३६ नगरपालिका त्ा लवद्ाियिे अलभभावक लिक्ाका िालग कायदिक्रम सञिािन गलरनेछ, 
३७ लवद्ाियिे सञिािन गलरनेछ, लवलभन्न कायदिक्रममा अलभभावकिाई पुरसकृत गलरनेछ, 
३८ सामु्ालयक लवद्ाियमा हाम्ो १ ल्न भन्ने कायदिक्रम सञिािन गरी सबैिाई लवद्ाियप्लत जवाफ्ेही बनाइनेछ,
३९ घरमा पढाइ कुना लनमनाण गनदि अलभयान सञिािन गलरनेछ, 
४० कक्ा अनुसार अलभभावक भेिा र छिफि गलरनेछ, 
४१ लवद्ाियहरुमा लनयलमत अलभभावकको अनुगमनका िालग आवरयक संयनत्र लनमनाण गलरनेछ, 
४२ लनयलमत रुपमा सञिािन हुने गरी जनप्लतलनलध, लिक्ा सलमलत, अलभभावक, लिक्क र लवद्ा्थीका लबिमा िैलक्क 

उत्ानका िालग अनतरलक्रया कायदिक्रम सञिािन गलरनेछ, 
४३ लिक्ासँग सरोकार रा्खने गैरसरकारी संस्ाहरुिाई अलभभावक लिक्ा सञिािनमा पलरिालित गलरनेछ, 
४४ अलभभावक ल्वस मनाउने कायदिक्रम सञिािन गलरनेछ, 
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४५ कक्ा छाडने ्र, ्ोहो¥ofpg] लवद्ा्थीको अवस्ा लवरिेषण गरी लिक्ण लसकाइ लक्रयाकिाप सञिािन गलरनेछ, 
४६ उपिारातमक लिक्ण, कोलिङग आवरयकता अनुसारको समपकदि  कक्ा सञिािन गलरनेछ, 
४७ स्ानीय जनप्लतलनलध, अलभभावक र लवद्ािय पलरवारिाई लजममेवार बनाइनेछ, 
४८ अलभभावकिाई लजममेवार बनाई जनिेतनामूिक कायदिक्रम सञिािन गलरनेछ, 
४९ लवद्ा्थी ्ैलनक रियालकङको संयनत्र लवकास गरी िागु गलरनेछ, 
५० लवद्ा्थीको ्ैलनक उपलस्लतको बारेमा लिक्क सटाफसँग छिफि र अलभभावकिाई जानकारी गलरनेछ, 
५१ ग्ेि लिक्णको वयवस्ापन गलरनेछ, 
५२ प्तयेक ल्न सबै लवद्ा्थीको लिक्ण लसकाइ लक्रयाकिापका बारेमा लवरिेषण गलरनेछ, र सो अनुसारको लक्रयाकिाप 

सञिािन गलरनेछ, 
५३ लनरनतर लवद्ा्थी मूलयाङकनिाई प्भावकारी रुपमा सञिािन गलरनेछ, 
५४ स्ानीय पाठयक्रमको पूणदि कायनानवयन गलरनेछ, 
५५ ्क् जनिलकत वयवस्ापन गलरनेछ, र लवद्ा्थीमैत्री पयनापत मात्रामा िैलक्क सामग्ी वयवस्ापन गलरनेछ, 
५६ पढाइ उतसव ,िैलक्क सामग्ी प््िदिनी/ मेिा, अलतलरकत लक्रयाकिाप, कक्ाकोठमा आधालरत पठन लसप परीक्ण, 

सतरमापन परीक्ा र Bench Marking िाई प्ा्लमकता ल्इ पठन लसपको लवकास गलरनेछ,
५७ लवद्ाियको वातावरण लवद्ा्थीका िालग बँसू*बँसू  पँढू-पँढू  जसतो मनोरम बनाउन लवलभन्न लकलसमका कायदिक्रम 

सञिािन गलरनेछ, 
५८ प्ारलमभक कक्म पढाइ अनुकूि कक्ा वयवस्ापन, लिक्ण सामग्ी वयवस्ापन, लिक्कको सीप लवकास मूलयाङकन 

वयवस्ापन र समय वयवस्ापन गलरनेछ, 
५९ प्ारलमभक कक्ा पढाइ प्भावकारी बनाउन नेपाि सरकार समवधि लनकाय त्ा गैर सरकारी संघ संस्ासँग समनवय गरी 

सहयोग आ्ान प््ान गलरनेछ, 
६० प्ारलमभक कक्ा पढाइिाई महतव ल्इ लसकाइ समूह लनमनाण, लिक्ण संयनत्र लनमनाण, अलभभावक समूह लनमनाण त्ा 

अनुगमन पलरपाटीिाई लनयलमत र वयवलस्त बनाइनेछ, 
६१ प्ा.लव. कक्ा पढाइसँग समवधि पक्िाई लनयलमत तालिम त्ा अनतरलक्रयातमक कायदिक्रमहरुमा सहभागी गराइनेछ,
६२ लवद्ाियहरुिाई प्ा.लव. कक्ा पढाइ समबनधी योजना बनाउन िगाई योजना कायनानवयनका िालग लवद्ािय, नगरपालिका 

र संघ संस्ाको आल्दिक िगानीको सुलनरितता गलरनेछ ।

२.७ नगपाक्लकालछे समपादन गिछेका काय्यहरुः

 लव.सं २०७४ आषाढमा यस पालिकाको स्ानीय लनवनािन परिात जनप्लतलनलधहरु आइसकेपलछ संलवधान प््त् हक 
अलधकारहरुको प्योग गनदि ्ालनुभयो । आवरयक कानुन,लनयमको वयवस्ा गरी जनताका समसया समाधान गनदि जुटनु भएको 
तपाइ हामीिाई लवल्तै छ । सोही सन्भदिमा माधयलमक तहसममको लिक्ाको वयवस्ापकीय अलधकार स्ानीय तहसमम आइपुगेको 
सन्भदिमा सबै भन्ा नलजकको सरकारको नाताका लहसाबिे यस पालिकाको लिक्को सन्भदिमा भएका असि अभयासहरुिाई 
पलन यस योजना लनमनाणको समेलटने प्यास गलरएको छ ः

१. लवद्ाियहरुमा आवरयकता अनुसार भौलतक पूवनाधार लनमनाण अनतगदित पककी भवन, रिसका भवन त्ा िौिाियहरु लनमनाण 
भएका छन्,

२. लिक्क लवद्ा्थी अनुपात त्ा नयूनतम् लवषयगत लिक्क पलन उपिबध हुन नसकेको पलरलस्लतिाई मधय नजर ग्दै १ जना 
प्ा.लव.,१३ जना लन.मा.लव., १२ जना मा.लव. र २ जना उचि मा.लव. गरी जममा २८ जना नगर लिक्कहरुको वयवस्ापन 
भएको छ,

३.  लवद्ाियमा लवद्ा्थीको पहुँि अलभवृलधि गनदिका िालग श्ी िुरे मा.लव. बगनाहा र श्ी लकसान मा.लव. बनकटटीिाई लवद्ािय 
बस खलर् गनदि प्ोतसाहन गलरएको छ ,

४.  SEE, कक्ा ८ र ५ मा उतकृट्ट नलतजा लयाउने सामु्ालयक र संस्ागत लवद्ाियका छात्र छात्रािाई पुरसकार लवतरण,

५.  नगरसतरीय राट्रिपलत रलनङग लसलि खेिकु् प्लतयोलगताको माधयमबाट आधारभूत तह्ेलख नै लवद्ा्थीहरुका लबिमा 
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सवस् प्लतसपधना र वयलकततव लवकास , सामालजकीकरण र  अनुिालसत नागलरक बन्नका िालग हािसमम िारवटा खेिकु् 
कायदिक्रमहरु आयोजना भैसकेका छन् ,

६.  िारीलरक तन्ुरुसतीका िालग पलन जया्ै उपयोगी सालवत भैसकेको खो खो खेिका माधयमबाट साग खेिकु् प्लतयोलगतामा 
नेपािका तफदि बाट सहभागी भै रजत र कासय प्क प्ापत गनने खेिािीहरुिाई प्ोतसाहन त्ा सममान कायदिक्रम गरी 
खेिािीको मनोवि उचि बनाउने कायदि भएको छ,

७.  स्ानीय पाठयक्रम हाम्ो ठाकुरबाबा कक्ा (१–८) लनमनाण गरी िैलक्क सत्र २०७६ ्ेलख कायनानवयनमा आइसकेको छ, 
भने उकत स्ानीय पाठयक्रमका बारेमा सुझाव संकिन, प्बोधीकरण त्ा पुनःप्कािन परिात िािु िैलक्क २०७८ बाट 
पाठयक्रममा भएका लवषयवसतुिाई सहज लिक्ण गनदि िैलक्क जनिलकतको प्योगका िालग स्ोत सामग्ी संगािो समेत 
प्कालित गलरएको छ ,

८.  स्ानीय पाठयक्रमिाई सहयोग पुगने गरी लवलवध सूिनामूिक सामग्ीसलहतको वालषदिक िैलक्क कयािेणिर लनमनाण गरी हरेक 
कक्ा कोठा,अलफस र कक्ा ९ ्ेलख माल्का लवद्ा्थीहरुिाई पलन पुगने गरी लवतरण गलरएको,

९.  ठाकुरबाबाको समग् लिक्ा क्ेत्रको लवकासका िालग आवरयक पनने नगर लिक्ा ऐन, लिक्क वयवस्ापन कायदिलवलध लनमनाण 
र कायनानवयन भएको छ ,

१०.  िैलक्क महोतसव, िैलक्क प््िदिनी, लिक्ा ल्वस, बाि ल्वस, संलवधान ल्वस जसता कायदिक्रम आयोजना गरी सरोकारबािाका 
लबिमा अनतरलक्रया र सूिना आ्ान प््ान भएको छ,

११. छात्राहरुको िालग मालसक श्ाव वयवस्ापन त्ा सेलनटरी पयाि लवतरण गनने काम भएको छ,

१२. ल्वा खाजा वयवस्ापन कायदिलवलध लनमनाण, लटलफन िबबा लवतरण र लनयलमत खाजा लवतरण भएको छ ,

१३.  पालिका लभत्रका सामु्ालयक लवद्ाियमा कायदिरत ६० जना बािलवकास लिक्कहरुका िालग तालिम,बािलवकास सामग्ी 
वयवस्ापन सहयोग र क्मता अलभवृलधि गलरएको छ ,

१४  पालिका लभत्रका सबै लिक्कका िालग पाठयक्रम प्वोलधकरण तालिम त्ा पाठयक्रम र लिक्क लन्नेलिका लवतरण गरी 
लिक्ण कायदि प्भावकारी बनाइएको छ,

१५. कोलभि १९  वयवस्ापनका िालग मासक त्ा सेलनटाइजर लवतरण र हेनि वास सटेिनहरु स्ापना भएका छन् ,

१६  मु्खयमनत्री िैलक्क सुधार कायदिक्रम अनतगदित बाि लवकास्ेलख ३ कक्ासममका बािबालिकाहरुिाई जािोमा नयानो कपिा 
लवतरण भएको छ,

१७  कक्ा ५ र ८ को नगरसतरीय परीक्ा वयवस्ापन र अनय कक्ाका िालग नगरसतरीय परीक्ा सलमलतको गठन गरी सामुलहक 
परीक्ा सञिािन,

१८. माधयलमक लवद्ाियहरुमा लवज्ान प्योगिािा र पुसतकािय स्ापना गलरएको छ, 

१९. आधारभूत लवद्ािय त्ा माधयलमक लवद्ाियहरुमा सूिना त्ा सञिार प्लवलध प्योगिािा स्ापना गलरएको छ,

२०. सामु्ालयक सबै लवद्ाियहरुिाई कमपयुटर, लयापटप, प्ोजेकटर, समाटदिबोिदि, पेनड्ाइभ लवतरण गलरएको छ,

२१. िकिाउन त्ा लनषेधाज्ाको समयमा रेलियोबाट लिक्ा, टोिटोिमा लिक्क कायदिक्रम सञिािन, लिक्ा र लसकाइ 
सहजीकरण पुलसतका छपाई र लवतरण भएकोछ ,

२२.  छात्रवृलत्हरु लवतरण, पोिाक लवतरण, लनःिुलक पाठयपुसतक लवतरण, बुक कनदिर स्ापनाका िालग अनु्ान आल्,

२३. लवद्ािय सामालजक परीक्ण त्ा िेखा परीक्ण वयवस्ापन समबनधी कायदिहरुिाई ्प वयवलस्त त्ा पार्िथी बनाइ 
िैलक्क संस्ाहरुिाई मीतवययी बनाउने कोलिस गलरएको छ ,

२४. उतकृट्ट लिक्क,कमदििारी त्ा लवद्ाियहरुको छनौट गरी प्ोतसाहन त्ा पुरसकार लवतरण गनने गलरएको छ ,

२५. लवद्ािय फुिबारी त्ा हलरत लवद्ािय सहयोग कायदिक्रम सञिािन गरी हलरत लवद्ाियको अवधारण कायनानवयन गलरएको 
छ ,

२६. लवद्ािय ्पदिणको प्कािन त्ा लवद्ाियहरुको ऐलतहालसक अलभिेख एलककृृतीकरण गनने प्यास ्ािनी गलरएको छ,

२७  IEMIS वयवस्ापन समबनधी तालिम प््ान गनने कायदिहरु सञिािन गलरएकोछ ,
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२८. लिक्क ् रबन्ी लमिान त्ा प्तयेक सामु्ालयक लवद्ाियमा तहगत रुपमा स्ायी लिक्क नै प्धानाधयापक लनयुकत गलरएको 
छ,

२९. लवद्ािय वास कायदिक्रमका िालग संघसंस्ासँग समनवय र सहयोग माफदि त लसकाइ प्वधदिन गनने काम भएको छ,

३०  प्ारलमभक कक्ा पढाइ कायदिक्रम वयवस्ापनका िालग समनवय र पहि भएको छ,

३१. गभदि्ेलख २ बषदिसममका बािबालिकाको मातृलििु वयवस्ापन समबनधी कायदिक्रम कायनानवय गलरएको छ,

३२. बािकिव , जु.रे.स. , इको किव , सकाउट गठन र पलरिािन भएको छ,

३३. रिालफक लनयम र िागु औषध लनयनत्रण र एवं अलभभावक लिक्ा समबनधी कायदिक्रम कायनानवयन भएका छन्,

३४. नमुना लवद्ािय स्ापनाका िालग पहि ,समनवय र सहयोग भएको छ,

३५. कक्ा (१–३) सममका िालग पाठयक्रम लवकास केनद्रद्ारा लनमनाण गरी प्योगमा लयाउन ्ालिएको एकीकृत पाठयक्रमिाई 
सफि कायनानवयनका िालग ९० जना जनिलकतिाई आवरयक सहजीकरण, मूलयाङकन पुलसतका छपाइ त्ा लवतरण कायदि 
समपन्न गलरएको छ , 

३६.  रलजट्रिेसन पास ग्ना उठेको रकमबाट लनमनाण गलरएको िैलक्क लवकास कोष स्ापना भएको छ । तयसतो कोषबाट लवद्ािय 
र कयामपसिाई आवरयक सहयोग गनने योजना बनेको छ ।

३७. पालिकािे रालट्रिय लिक्ा ल्वसका अवसरमा िैलक्क सत्र २०७७ मा लवद्ािय सेवाबाट सवलचछक त्ा अलनवायदि 
अवकासमा जानु हुने लिक्क कमदििारीिाई अलभनन्न त्ा बहािवािा लिक्क कमदििारीिाई सममान, प्ोतसाहन र पुरसकृत 
गरेको ल्यो। उकत लववरण यसप्कार छः

क) पुिसकृत हुनछे रशषिक कम्मचािीहरुः

क्र स नाम ्र प् लवद्ािय

१ श्ी ल्ि बहा्ुर विी लवद्ािय कमदििारी श्ी ने रा मा लव, ठाकुरद्ारा

२ श्ी यम कुमारी ्ारु बाि लवकास लिक्क श्ी बबई लििु मलन्र मा लव, बगदि्ा

३ श्ी अिाेक कुमार अािायदि प्ा्लमक लिक्क श्ी लकसान मा  लव, बनकटटी

४ श्ी नवराज ढुङगाना प्  अ  (लन मा) श्ी िार्ा आ लव, िाहीपुर

५ श्ी सुरेनद्रराज िमसाि लिक्क (मा लव) श्ी िुरे मा लव, बगनाहा

६ श्ी जीवराज उपाधयाय लिक्क (सा उ मा लव) श्ी लत्रभुवन नमुना मा लव, भुरीगाउँ

७ श्ी लवक्रम खडका लप्लनसपि (संस्ागत लवद्ािय) श्ी लव लव ए एस मेमोलरयि, ठाकुरद्ारा

ख) पुिसकाि त्ा सममान प्ापत गनने रशषिकहरुः

 लवगत िामोसमय्ेलख लवद्ाियको नेतृतवमा रही उतकृट्ट कायदि गनने प् अ त्ा लिक्ा कमथीहरु यसप्कार हुनुहुनछ ः

क्र स नाम ्र प् लवद्ािय

१ श्ी िक्मी पौिेि लिक्क श्ी जनिाहना आ लव िुम्ेनी

२ श्ी नारायण अलधकारी लिक्क श्ी बबई लििु मलन्र मा लव बगदि्ा

३ श्ी नन्ाराम अलधकारी प्  अ श्ी लत्रभुवन नमुना मा लव भुरीगाउँ

४ श्ी बािकृट्ण अािायदि प्  अ  श्ी िुरे मा लव बगनाहा

५ श्ी सतयराज लतलमलसेना लिक्क श्ी ने रा मा लव कमदििा

ग) सछेवारनवृत्त भई अरभनरनदत हुनछे रशषिक कम्मचािीहरको रवविण ्यसप्काि ्ुः

क्र स नाम ्र प् लवद्ािय

१ श्ी नन्िाि िापागाईं लिक्ाक श्ी ने रा मा लव, कमदििा
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२ श्ी लकरुिाि िाैधरी लिक्क श्ी लत्रभुवन नमुना मा लव, भुरीगाउँ

३ श्ी सनतराम िाैधरी लिक्क श्ी लत्रभुवन नमुना मा लव, भुरीगाउँ

४ श्ी हषदिबहा्ुर िाही प्  अ श्ी प्ा लव, खैिार

५ श्ी प्मपालण सापकोटा लिक्क श्ी जनजयोलत मा लव, बकुवा

६ श्ी िनद्र बहा्ुर सवार प् अ श्ी पृ्थवी प्ा  लव, हात्ीसार

७ श्ी जीत बहा्ुर ्ारु लवद्ािय कमदििारी श्ी लकसान मा लव, बनकटटी तलकया 
सेकटर

घ) स्ानीय पाठयक्रम क्नमा्यण त्ा स्ोत सामग्ी संकलन समहूलाई कदिपत्र प्रदान

क्र स नाम ्र प् प्लतलनलधतव गनने संस्ा

१ श्ी राधा िौधरी संयोजक सामालजक सलमलत संयोजक, ठाकुरबाबा

२ श्ी नन्ाराम अलधकारी स्सय प् अ, श्ी लत्रभुवन नमुना मा लव भुरीगाउँ 

३ श्ी बािकृट्ण अािायदि स्सय प् अ, श्ी जनजयोलत मा लव बकुवा 

४ श्ी नवराज ढुङगाना स्सय प् अ, श्ी िार्ा अा लव िाहीपुर 

५ श्ी यज् प्ास् नेपाि स्सय प् अ, श्ी जनिाहना अा लव िुम्ेनी 

६ श्ी लसता कुमारी भणिारी स्सय सलिव लिक्ा िाखा अलधकृत, ठाकुरबाबा

ङ) विद्ालय वयिस्ापनतर्य  उतककृ टि

 ज्ानो्य प्ा्लमक लवद्ािय ठाकुरबाबा न पा–२, सतघरुवा, बल्दियािाई लवद्ाियको वयवस्ापकीय कायदिमा पालिका भरी 
नै उतकृट्ट स्ान प्ापत गरेवापत नग् पुरसकार र सममान पत्रद्ारा सममान गलरएको ल्यो ।

च)  िािु अा  व २०७८ २०७९ का िालग नगरपालिकािे लिक्ाका िालग केनद्र र प््ेििे लवलनयोलजत गरेको सितदि बजेटबाहेक 
अाफनो स्ोतबाट लनमन बमोलजमका कायदिक्रम र बजेटको वयवस्ा गरेको छ ।

qm=;= lqmofsnfk nIo PsfO k|lt PsfO 
nfut ?

jflif{s ah]6 ah]6 ef/

! dfWolds tx -!!–!@_ lzIfs cg'bfg @ hgf $,(*,!(( (,(^,#(* #=)%

@ dfWolds tx -(–!)_ lzIfs cg'bfg !@ hgf $,$(,^(^ %#,(^,#%@ !^=%#

# cfwf/e"t tx -^–*_ lzIfs cg'bfg !# hgf #,^#,^!) $&,@^,(#) !$=$*

$ k|f=lj= tx lzIfs cg'bfg ! hgf #,$^,)$& #,$^,)$^ !=)^

% lzIfs kf];fs eQf @* hgf !),))) @,*),))) )=*^

^ afnljsf; ;xhstf{x?sf] yk tna ^) hgf (!,))) %$,^),))) !^=&@

& ljBfno sd{rf/L yk tna eQf #^ hgf (!,))) #@,&^,))) !)=)#

* xl/t ljBfno sfo{qmd !) ljBfno %,))) %),))) )=!%

( cleefjs lzIff ( ljBnfo (,))) *!,))) )=@%

!) lbj;, ;df/f]x tyf ljleGg sfo{qmd @,)),))) )=^!

!! kf7\oqmd, kf7\ok':ts tyf d"Nofª\sg 
;DaGwL tflnd

!,%),))) )=$^

!@ Sofn]08/ lgdf{0f !,%),))) )=$^
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स्योिः बजटे िकिाव २०७८/०७९

२.८ न.पा.का शैक्षिक समसया, चुनौती ि अिसिहरुः

क) मुख्य समस्याहर

१.  लनयमानुसार लिक्क वयवस्ापन गनदि नसकनु,

२. बािलवकास केनद्रिाई वयवस्ापन गनदि नसकनु, लवद्ािय समायोजन गनदि वा कक्ा घटाउन नसकनु, लवद्ािय २४२ ल्न 
खोलन र पढाई हुने ल्निाई २१४ ल्न कायनानवयन गनदि नसकनु,

३.  बािबालिकामा पठन लसप त्ा संसकृलतको लवकास गनदि नसकनु, अनुगमन त्ा सुपेरीवेक्ण लनयलमत गनदि नसकनु लसकाइ 
उपिलबध बृलधि गनदि नसकनु,

४.  Task on Time and Time on Task को अवधारणा लवकास गनदि नसकनु,

५.  लिक्क र कमदििारीको ्रबन्ी लमिान गनदि त्ा ्प लिक्क वयवस्ापन गनदि नसकनु,

६.  प्.अ.त्ा लिक्किाई नेतृतव लसप लवकास गनदि, लिक्किे लसकेका र तालिममा लिएका लवषयबसतुिाई कक्ाकोठामा 
स्ानानतरण गनदि नसकनु,

७.   प्ालवलधक त्ा वयवसालयक लिक्ा प्ापत गरेका जनिलकतको बजार वयवस्ापन गनदि नसकनु,

८.   सबै लवद्ाियमा सूिना प्लवलधमैत्री कक्ाकोठा वयवस्ापन गनदि नसकनु,

१०.  सबै बािबालिकािाई लवद्ाियमा Nofpg, लटकाउन र ती बािबालिकाको िैलक्क गुणसतर बृलधि गनदि नसकनु,

११.  लवद्ाियमा सुिासन, पार्लिदिता कायम रा्खन नसकनु ।

ख) चुनौतीहर

हाम्ो पालिकािे मुिभूत रुपमा लनमन पक्हरुिाई मु्खय िुनौतीका रुपमा सवीकारेको छ ः

१.  नगरपालिका लभत्र असहाय, अलभभावकलवलहन त्ा आल्दिक रुपमा अलत लवपन्न पलरवारका बािबालिकाहरुिाई लवद्ाियमा 
लयाउन र लटकाउन,

२. अपाङगता भएका बािबालिकाहरुिाई स्ोतकक्ामा वयवस्ापन गनदि र लिक्ा प््ान गनदि, 

३. अलभभावकको लिक्ा प्लत अपनतव, बाि लववाह नयूलनकरण गनदि लवद्ाियमा लवद्ा्थीको लनयलमतता र कक्ा दाहेा¥ेराउने र 

Opportunities



7fs'/afaf lzIff kfZj{lrq–@)&* 17

लबिैमा लवद्ािय छाडने ्र िुनय बनाउन,

४.  लवद्ाियमा बािबालिकािाई भनना सकेपलछ लटकाउने, लसकाउने र लवकाउने अवस्ामा सुधार लयाउन,

५.  लिक्ा नीलतगत वयवस्ामा एकरुपता गनदि, 

६. लनयमानुसार ्क् जनिलकत (प्लवलध मैत्री) वयवस्ापन त्ा स्ोत वयवस्ापन गनने,

७. लवद्ाियिाई िालनत क्ेत्र घोषणा गनदि र सो अनुसार कायनानवयन गनदि, 

८. सावदिजलनक लवद्ाियमा गुणसतर अलभबृलधि गनुदि,

९.   सुिासन र पार्लिदिता कायम गनदि,

१०. लिक्ाको लनःिुलक, सवदिसुिभता र समनयालयकता कायम गनदि,

११.  सावदिजलनक लवद्ाियप्लत सबै नागलरकको अपनतव र बुझाइमा एकरुपता गनुदि,

१२.  लवद्ािय वयवस्ापन सलमलत गठनमा राजनीलतकरण हुनु ।

१३  सबै बािबालिकाहरुिाई गुणसतरीय प्ारलमभक बािलवकास त्ा लिक्ाको अवसर सुलनलरित गनदि प्ारलमभक बािलवकास 
त्ा लिक्ा केनद्र कक्ाको समायोजन त्ा पुनलवदितरण गरी माप्णि अनुसार सञिािन गनुदि ।

१४  प्ारलमभक बािलवकास त्ा लिक्ा िार वषदिका बािबालिकाहरूिाई िलक्त गरी सञिािन गलरने कायदिक्रम भए पलन िारवषदि 
भन्ा कम उमेरका बािबालिकाहरू पलन सहभागी हुनु । 

१५  नकसाङकनका आधारमा लवद्ाियको स्ापना, समायोजन त्ा पुनलवदितरण गरी सबै लवद्ािय लिक्ामा बािबालिकाको 
पहुँि र सहभालगताको सुलनलरितता गनुदि । 

१६  सबै लवद्ाियको भौलतक त्ा िैलक्क वातावरणमा सुधार लयाई लवद्ाियिाई बािमैत्री बनाउनु । 

१७  आधारभूत तहको लिक्ािाई अलनवायदि त्ा लनःिुलक र माधयलमक तहको लिक्ािाई लनःिुलक गरी गुणसतरीय लसकाइ 
सुलनलरित गनने आवरयक स्ोत वयवस्ा र संरिना त्ा क्मता लवकास गनुदि । 

१८  नगरपालिकाको जीवन र जगतिाई सममानपूवदिक समेट्ै लसकाइिाई ्ैलनक जीवनसँग आबधि गनदि पाठयक्रम त्ा लसकाइ 
लक्रयाकिापमा सुधार गरी लिक्ाको प्योजन र सान्लभदिकता बढाउनु । 

१९. माधयलमक तहमा वयावसालयक त्ा प्ालवलधक लिक्ाका िालग उपयुकत संरिना त्ा कायदिक्रम लवकास त्ा कायनानवयन गनुदि 
। 

२०. पाठयक्रमिाई समयसापेक्, सान्लभदिक, गुणसतरीय र प्भावकारी बनाई सुखी र सममृधि नगरपालिका लनमनाणका िालग सक्म, 
लसजदिनिीि त्ा प्लतसपधथी नागलरक तयार गनदि सहयोग गनुदि ।

२१.  आवरयकताका आधारमा पयनापत सङ्खयामा पेसाप्लत समलपदित, ् क् र जवाफ्ेही लिक्कहरूको वयवस्ा गरी बािबालिकाको 
लसकाइ उपिलबधमा सुधार गनुदि।

२२. सबै प्कारका लसकारुहरूको गुणसतरीय लिक्ामा सहज पहुँि र सोको वयवस्ापनका िालग आवरयक कानुन र संस्ागत 
संरिनाको स्ापना गनुदि । 

२३.  समभालवत जोलखमको पूवनानुमान गरी लहंसा, लवभे्, प्कोप र महामारीजनय जोलखमबाट सुरलक्त रहन लसकाइिाई लनरनतरता 
ल्नु ।

२४.  सूिना त्ा सञिार िगायतका प्लवलधमा लिक्क त्ा लवद्ा्थीको पहुँि लवसतार र लसकाइमा प्भावकारी ढङगिे प्योग 
गनुदि । 

२५  बािबालिकाको पोषणको अवस्ा त्ा सवास्थयमा सुधार गनदि ल्वा खाजा िगायत सरसफाइ त्ा सवचछता, आधारभूत 
सवास्थय त्ा पोषण सेवा त्ा लिक्ा लवद्ाियमाफदि त प््ान गनुदि । 

२६.  छात्रवृलत् त्ा अनय सहायता प्णािीिाई गलरब, सुलवधालवलहन, कलठन पलरलस्लतमा रहेका र अपाङगता भएका 
बािबालिकाहरूिाई लवद्ाियमा भनना हुन, लनरनतरता ल्न र लसकाइमा सहभागी भई उपिलबध सुधारमा सहयोग हुने गरी 
प्भावकारी वयवस्ापन गनुदि । 

२७.  नगरपालिकािाई पूणदि साक्र घोषणा गनुदि त्ा साक्रता, लनरनतर लिक्ा र जीवनपयदिनत लसकाइको अवसरमा वृलधि गनुदि र 
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लवद्ाियमा लनयलमत उपलस्त भई लिक्ा लनरनतर गनदि नसकने त्ा बढी उमेर भएका वयलकतका िालग वैकललपक लसकाइको 
प्बनध गनुदि । 

२८. लवद्ािय लिक्ाको पहुँि, सहभालगता र उपिलबधगत सुधारका िालग लिक्क र अलभभावक िगायतका सरोकारवािाहरूिाई 
लिक्ामा अपेक्ाकृत योग्ान गनदिका िालग अलभप्ेलरत गनुदि । 

२९.  गुणसतरीय लिक्ाको सुलनलरितताका िालग सुदृढ िैलक्क संरिना, पयनापत, सक्म र प्लतबधि जनिलकत एवम् जीवनत अनतर 
सरकार समबनधको लवकास गनुदि ।

३०.  सावदिजलनक लवद्ाियको लसकाइप्लत अलभभावकको आकषदिण त्ा लवरवास कायम गनुदि । 

३१.  लवद्ा्थीहरूको लटकाउ्र त्ा लसकाइ उपिलबध वृलधि गनुदि,कक्ा दाहेा¥ेराउने ्र र छाडने ्र कम गनुदि । 

३२. आधारभूत तह कक्ा (१–३) मा पठन लसपको लवकास गरी िैलक्क गुणसतर अलभवृलधि गनुदि । 

३३.  कक्ाकोठा वयवस्ापन, लिक्क लनयलमतता, लसकाइ स्ानानतरणिाई वयवलस्त गनुदि । 

३३  लवषम पलरलस्लत (कोरोना, बाढी, हावाहुरी, आगिागी) मा िैलक्क क्लत नयूनीकरण गनदि िैलक्क लक्रयाकिाप सञिािन 
गनुदि । 

ग) अवसिहरू (Opportunities)

उललिलखत िुनौतीहरूको समाधान गनदिका िालग ठाकुरबाबा नगरपालिकािाई लनमनलिलखत अवसरहरू उपिबध हुनेछन ः 

१. सबै समु्ायको पहुँिमा आधा घणटाको ्ुरी लभत्र आधारभूत लवद्ाियहरु हुनु,

२.  सबै समु्ायको पहुँिमा बािलवकास केनद्रहरु लवद्ािय त्ा समु्ायमा स्ालपत हुनु,

३. हरेक विामा सामु्ालयक माधयलमक लवद्ाियहरु हुनु र आवरयकता अनुसार संस्ागत लवद्ाियहरु स्ालपत हुँ्ै जानु , 

४. उचि लिक्ाका िालग २ वटा कयामपसहरु सञिािनमा रहनु,

५. लिक्ा क्ेत्रको िासो सलहतको सामु्ालयक लवकास हुनका िालग पूवनाधारका रुपमा सामु्ालयक वन र सहकारीहरु स्ालपत 
भई सेवारत रहनु,

६.  सबै लवद्ाियसमम सिक पूवनाधारहरु लनमनाण हुनु,

७. लिक्ा त्ा सामालजक लवकासकािालग रालट्रिय लनकुञज त्ा मधयवतथी क्ेत्र आल्दिक आधारका रुपमा रहनु,

८. स्ानीय पाठयक्रम र स्ोत सामग्ी सँगािो प्कालित हुनु,

९. स्ानीय लिक्ा ऐन, लिक्क वयवस्ापन कायदिलवलध, ल्वा खाजा वयवस्ापन कायदिलवलध, लवपत् वयवस्ापन प्लतकायदि योजना, 
वास योजना लनमनाण हुनु,

१०. नगरको २० वषने गुरु योजना लनमनाण हुनु,

११. लिक्ा क्ेत्रमा काम गनने INGO,NGO, CBO हरुसँग समनवय र सहकायदि गनदि तयार रहनु ,

१२  लवगत केही ्िक्ेलख लवद्ािय लिक्ाको पहुँि, गुणसतर र समता लवकासका िालग सञिािन भएका कायदिक्रमहरूिे 
लवकास गरेका संरिना त्ा क्मताहरू पूवनाधारका रूपमा रहेको, 

१३.  आधारभूत तहमा लनःिुलक त्ा अलनवायदि र माधयलमक तहमा लनःिुलक लिक्ाका िालग संवैधालनक, कानुनी त्ा नीलतगत 
आधार तयार भएको,

१४  लिक्ामा नागलरकको पहुँिमा वृलधि त्ा गुणसतरमा समेत सुधारका सा्ै लवद्ािय लिक्ामा खु् भनना ्र र िैलङगक समता 
सूिकमा अपेलक्त प्गलत हुँ्ै गएको,

१५.  ल्गो लवकास िक्य प्ालपतका िालग रालट्रिय एवम् अनतरनालट्रिय पलरवेि सहकायदि त्ा सहयोगका लनलमत प्लतबधि भएको, 

१६. लिक्ामा सरकारको िगानी वृलधिका िालग राजनीलतक रूपमा सहमलत ्ेलखएको,

१७  संघीय संरिनामा लवद्ािय लिक्ाको लवकास र िासकीय त्ा वयवस्ापकीय प्बनधका िालग स्ानीय तहिाई लजममेवार 
बनाई तीनै तहका सरकारको सहकायदि त्ा समनवयको सवरूप प्ारमभ भएको र तीनै तहबाट िगानी हुन सकने वयवस्ा 
रहेको, 
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१८  संलवधानिे स्ानीय सरकारिाई माधयलमक तहसममको लिक्ासमबनधी अलधकार प््ान गरेको कारण आफनो नगरपालिकाको 
आवरयकता अनुकुिको माधयलमक तहसममको लिक्ाको सञिािन र वयवस्ापनका िालग स्ानीय सरकारिाई उपयुकत 
अवसर प्ापत भएको,

१९. लवद्ािय लिक्ाका िालग आवरयक केही संरिना त्ा क्मता लवद्मान रहेकोिे यसमा सुधार त्ा पलरमाजदिन मात्र ग्ना 
यस योजनाको कायनानवयनमा उपयोग गनदि सलकने अवस्ा भएको,

२० रालट्रिय पाठयक्रम प्ारूप २०७६ लवकास भई कायनानवयन प्ारमभ भएको र सोही अनुसार नगरपालिकािे स्ानीय पाठयक्रम 
लनमनाण गरी कायनानवयन गलररहेको, 

२१. लवद्ा्थी उपिलबधको रालट्रिय परीक्ण त्ा लवद्ाियको कायदिसमपा्न परीक्ण गनने पधिलत लवकास भएकािे यसका 
नलतजाहरूिे प्माणमा आधालरत सुधारका िालग सहयोग हुन सकने ्ेलखएको , 

२२.  सावदिजलनक लिक्ाको लवकास त्ा गुणसतर सुधारका िालग सहयोगी त्ा सकारातमक जनमत रहेको । 

२३.  सरकारी एवम् लनजी क्ेत्रबाट सूिना, सञिार र प्लवलधको क्ेत्रमा िगानी र सहकायदिमा लवकास र लवसतार हुँ्ै गएको,

२४  यस योजनाको प्भावकारी कायनानवयनबाट सावदिजलनक लिक्ाप्लतको लवरवास त्ा आकषदिणमा योग्ान पुगन सकने ् ेलखएको।
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पविच छ्ेद ३

ठाकुिबाबा नगिपाक्लकाको शैक्षिक तथयाङकहरु

३.१ साषििता अिस्ा

लववरण सङ्खया प्लतित

साक्रता ५५,१४६ ९६.४

िैलङगकताको आधारमा 

मलहिा २७,५६१ ९५.५

पुरुष २८,०८० ९७.३

स्रोत : वास शकताव २०७७

३.२ क्शषिण संस्ाहरु

विद्ालय/क्शषिण संस्ाहरु

संस्ाहरु प्ारलमभक बाि 
लवकास

आधारभूत  
(१-५)

आधारभूत 
(६-८)

माधयलमक 
(९-१२)

उचि लिक्ा

जममा ६० १५ ८ १७ २

लवद्ाियको प्कार

सामु्ालयक ६० १२ ५ ९

लनजी ३ ३ ८

कमपनी ३ २ ७

गुठी (सावदिजलनक)

गुठी (लनजी) १ १

प्ालवलधक माधयलमक लवद्ािय १

प्ालवलधक लिक्ा त्ा 
वयवसालयक तालिम

१

आंलगक 

समबनधन प्ापत २

सामु्ालयक लसकाइ केनद्र ३

३.३ जातजाक्तका आधिािमा विद्ा्थी विििण 
प्ारलमभक 

बाि लवकास
अाधारभूत 
कक्ा

(१-३)

अाधारभूत
कक्ा 

(१-५)

अाधारभूत 
कक्ा  

(६-८)

माधयलमक
कक्ा(९-१०)

माधयलमक 
कक्ा (११-

१२)

उचि 
लिक्ा 

साधारण
प्ालवलधक

िैंलगकताको आधारमा २,७५२ ३,४०६ ५,५८९ ३,२६६ २,१७० १,२३५ १,१८५

छात्रा १,२४३ १,५६५ २,५९५  १,६११ १,१२६ ७२५ ६९१
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छात्र १,५०९ १,८४१ २,९९४ १,६५५ १,०४४ ५१० ४९४

जनजालतका आधारमा

ब्ाह्मण/क्ेत्री ८८६ १,२०४ १,९८५ १,०८७ ७५५ ५०० ५१६

छात्रा ४०६ ५३२ ९०१ ५१९ ३८७ २७९ २९३

छात्र ४८० ६७२ १,०८४ ५६८ ३६८ २२१ २२३

जनजालत १,५६४ १,७५६ २,८७४ १,८१७ १,२१३ ६४३ ६०४

छात्रा ७०२ ८३२ १,३४३ ९१७ ६२३ ३९६ ३६४

छात्र ८६२ ९२४ १,५३१ ९०० ५९० २४७ २४०

्लित २७१ ४०१ ६५६ ३२८ १८३ ८७ ५५

छात्रा १२१ १७८ ३१३ १६२ १०१ ४८ २९

छात्र १५० २२३ ३४३ १६६ ८२ ३९ २६

अनय ३१ ४४ ७४ ४४ १९ ५ १२

छात्रा १४ २२ ३८ १३ १५ २ ७

छात्र १७ २२ ३६ २१ ४ ३ ५

स्रोत : IEMIS ररपरोर्ट -२०७८  

क) जातजाक्तका आधिािमा सामदुाक्यक विद्ालय विििण
प्ारलमभक 
बाि लवकास

अाधारभूत 
कक्ा

(१-३)

अाधारभूत
कक्ा(१-५)

अाधारभूत 
कक्ा   

(६-८)

माधयलमक
कक्ा(९-१०)

माधयलमक कक्ा 
(११-१२)

साधारण
प्ालवलधक

िैंलगकताको आधारमा १,६०३ २,०२८ ३,४७७ २,५१९ १,८३६ १,२३५

छात्रा ७३७ ९८२ १,७१६ १,३२८ ९७८ ७२५

छात्र ८६६ १,०४६ १,७६१ १,१९१ ८५८ ५१०

जनजालतका आधारमा

ब्ाह्मण/क्ेत्री ४६१ ६१३ १,०६६ ७६२ ६१३ ५००

छात्रा २१३ २९४ ५३० ४०४ ३२८ २७९

छात्र २४८ ३१९ ५३६ ३५८ २८५ २२१

जनजालत ९५८ १,१२० १,९०७ १,४७३ १,०३९ ६४३

छात्रा ४४२ ५५२ ९३२ ७७८ ५४० ३९६

छात्र ५१६ ५६८ ९७५ ६९५ ४९९ २४७

्लित १७० २७१ ४६६ २६५ १६७ ८७

छात्रा ७७ १२६ २३६ १३९ ९६ ४८

छात्र ९३ १४५ २३० १२६ ७१ ३९

अनय १३ २४ ३८ १९ १७ ५
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छात्रा ५ १० १८ ७ १४ २

छात्र ८ १४ २० १२ ३ ३

स्रोत : IEMIS ररपरोर्ट -२०७८

ख) क्नजी विद्ालयहरुमा विद्ा्थी भना्य
प्ारलमभक बाि 

लवकास
 अाधारभूत 
कक्ा(१-३)

अाधारभूत
कक्ा(१-५)

अाधारभूत कक्ा 
(६-८)

   माधयलमक तह              
(९-१०)साधारण

िैंलगकताको आधारमा १,१४९ १,३७८ २,११२ ७४७ ३३४

छात्रा ५०६ ५८३ ८७९ २८३ १४८

छात्र ६४३ ७९५ १,२३३ ४६४ १८६

जनजालतका आधारमा

ब्ाह्मण/क्ेत्री ४२५ ५९१ ९१९ ३२५ १४१

छात्रा १९३ २३८ ३७१ ११५ ५८

छात्र २३२ ३५३ ३२ २१० ८३

जनजालत ६०६ ६३६ ९६७ ३४४ १७४

छात्रा २६० २८० ४११ १३९ ८३

छात्र ३४६ ३५६ ५५६ २०५ ९१

्लित १०१ १३० १९० ६३ १६

छात्रा ४४ ५२ ७७ २३ ५

छात्र ५७ ७८ ११३ ४० ११

अनय १८ २१ ३६ १५ ३

छात्रा ९ १२ २० ६ २

छात्र ९ ९ १६ ९ १

स्रोत : IEMIS ररपरोर्ट -२०७८

३.४ उचच क्शषिा विद्ा्थी भना्य विििण
तह संकाय 

लिक्ा मानलवकी वयवस्ापन

छात्रा छात्र जममा छात्रा छात्र जममा छात्र छात्रा जममा छात्र छात्र जममा

सनातक २६२ १११ ३७३ १५७ १११ २६८ २१० १६२ २०९ ६२९ ३८४ १०१३

सनातकोत्र १४ ११ २५ ० ० ० ४८ ९९ १४७ ६२ ११० १७२

स्रोत : Campus ररपरोर्ट 
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३.५ प्राविक्धिक क्शषिा त्ा वयािसाक्यक ताक्लममा भना्य

कुि

जममा छात्रा छात्र

TSLC १५ मलहने (तह १) ११ ९ २

TSLC १८ मलहने (तह २)

TSLC २९ मलहने (तह ३) १० ६ ४

स्रोत : शवद्ाल् 

३.६ उमछेिगत विद्ा्थी भना्य विििण
उमेर अाधारभूत 

बाि लवकास
अाधारभूत कक्ा

 (१-३)
अाधारभूत

कक्ा (१-५)
अाधारभूत 

कक्ा(६-८)
माधयलमक

कक्ा (९-१०)
माधयलमक 
कक्ा 

(१०+२)

१-३ जममा ५९८

छात्रा ३०१

४ जममा      ८९० ४०    ४०

छात्रा ४०१ १८ १८

५ जममा ५४७ १८८ १९५

छात्रा २५६ ८८ ९३

६ जममा ३२९     ४०२ ४०३

छात्रा १६९ १९४ १९४

७ जममा १५८ ६९५ ७०५

छात्रा ७६ ३२२ ३२८

८ जममा ५७ ८८६ ९६०

छात्रा ३५ ४३९ ४७६

९ जममा ३६ ७१५ १,०७१ ९

छात्रा १६ ३१३ ५०३ ४   

१० जममा २३ ३४५ ९७० ९२

छात्रा ११ १४४    ४३९ ४२

११ जममा ७० ६१७ २९४

छात्रा २८ २८८ १७०

१२ जममा ६५ ३४१ ६४३ ८

छात्रा       १९ १३५ ३३८ ४

१३ जममा १३९ ७६२ ९४

छात्रा      ६५ ३६४ ४५

१४ जममा ७५ ६९८ २५४

छात्रा २६ ३४४ १४७
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१५ जममा २४ ४६१ ५४८ ५३

छात्रा १२ २०८ २९२ ३६

१६ जममा ४९ २०१ ५८६ १५४

छात्रा २० ८५ २९४ १०३

१७ जममा ५९ ३५७ ३४१

छात्रा ३० १७६ २०७

१८ जममा २५ २०८ ३००

छात्रा १४ १०५ १८२

१८> जममा २२ १२३ ३८४

छात्रा १२ ६३ १९४

स्रोत : IEMIS ररपरोर्ट -२०७८

३.७ सामदुाक्यक विद्ालयमा उमछेिगत भना्य विििण
उमेर प्ारलमभक 

बाि लवकास
अाधारभूत

कक्ा (१-३)
अाधारभूत

कक्ा(१-५)
अाधारभूत 

कक्ा (६-८)
माधयलमक

कक्ा(९-१०)
उचि माधयलमक 
कक्ा(१०+२)

१-३ जममा ३४३

छात्रा १५१

४ जममा ५४१ ३२ ३२

छात्रा २५४ १६ १६

५ जममा ३७७ १६३ १६९

छात्रा १८५ ७७ ८०

६ जममा १७८ ३३१ ३३२

छात्रा ८१ १५७ १५७

७ जममा ९६ ४२४ ४३४

छात्रा ४१ २०७ २१३

८ जममा ३९ ४९२ ५५४

छात्रा १६ २७४ ३०६

९ जममा २९ ३४२ ६१९

छात्रा ९ १५३ ३०२

१० जममा १६५ ५५९ ८५

छात्रा ६८ २७४ ४३

११ जममा ४० ३६४ २३८

छात्रा १९ १९० १४६
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१२ जममा ३८ २०३ ४८५

छात्रा १० ८७ २७०

१३ जममा ९७ ५४६ ८२

छात्रा ४५ २८३ ४४

१४ जममा ६२ ५१९ २२४

छात्रा २३ २८० १३५

१५ जममा ५२ ३७६ ४५५ ५३

छात्रा २३ १७६ २५० ३६

१६ जममा १६७ ४६२ १५४

छात्रा ७५ २३९ १०३

१७ जममा ५७ ३०५ ३४१

छात्रा ३० १५५ २०७

१८ जममा २२ १८७ ३००

छात्रा १३ ९४ १८२

१८> जममा २४ १२१ ३८४

छात्रा १२ ६१ १९४

स्रोत : IEMIS ररपरोर्ट -२०७८

३.८ अपाङग विद्ा्थी भना्य विििण

लववरण प्ारलमभक 
बाि 

लवकास

अाधारभूत
कक्ा (१-३)

अाधारभूत
कक्ा  

(१-५)

अाधारभूत 
कक्ा (६-८)

माधयलमक
कक्ा (९-

१०)

उचि 
माधयलमक 

कक्ा(१०+२)

िैंलगकताका आधारमा २ ९ १५ ९ ३ २

छात्रा १ ६ ११ ५ २ २

छात्र १ ३ ४ ४ १ ०

लवद्ाियको प्कारका आधारमा

सामु्ालयक लवद्ािय २ ९ १५ ९ ३ २

लनजी लवद्ािय वा अनय ० ० १ ० १ ०

अपाङगताको आधारमा 

िारीलरक अपाङगता १ ५ ७ ४ २ ०

छात्रा १ २ ३ ३ २ ०

छात्र ० ३ ४ १ ० ०

बौलधिक अपाङ््गता ० २ ५ १ ० १

छात्रा ० २ ४ १ ० ०

छात्र ० ० १ ० ० १
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बलहरा ० १ १ २ ० १

छात्रा ० १ १ ० ० १

छात्र ० ० ० २ ० ०

दृलट्टलवलहन ० ० ० ० ० ०

छात्रा ० ० ० ० ० ०

छात्र १ ० ० ० ० ०

कमजोर दृलट्ट ० १ १ १ १ ०

छात्रा ० ० १ १ ० ०

छात्र ० १ ० ० १ ०

बलहरा त्ा दृलट्टलवलहन ० ० ० ० ० ०

छात्रा ० ० ० ० ० ०

छात्र ० ० ० ० ० ०

बोलन नसकने ० ० २ १ १ ०

छात्रा ० ० २ ० ० ०

छात्र ० ० ० १ १ ०

स्रोत : IEMIS ररपरोर्ट -२०७८

३.९ क्शषिक तह त्ा विद्ालयको प्रकािको आधिािमा क्शषिकको विििण
लवद्ाियको प्कार प्ारलमभक बाि 

लवकास सहजकतना 
अाधारभूत

कक्ा(१-५)
अाधारभूत 

कक्ा (६-८)
माधयलमक

कक्ा(९-१०)
उचि माधयलमक 
कक्ा(१०+२)

जममा

जममा

मलहिा

लवद्ाियको प्कार

सामु्ालयक ६० १३७ ४५ ४५ १६ ३०३

मलहिा ६० ६६ ११ १० १ १४८

    लनजी २० १५ ६ ० ४१

मलहिा १६ ६ ० ० २२

संस्ागत लवद्ािय १४९ ५१ ३४ ० २३४

स्रोत : IEMIS ररपरोर्ट -२०७८

३.१० उचच क्शषिाको जनशवति विििण
तह संकाय

पूणदिकालिन आंलिक जममा

मलहिा पुरुष जममा मलहिा पुरुष जममा मलहिा पुरुष जममा

सनात्क ० ७ ७ १ २९ ३० १ ३७ ३८

सनात्कोत्र ० १ १ ० ९ ९ ० १० १०

स्रोत : Campus



7fs'/afaf lzIff kfZj{lrq–@)&* 27

३.११ सछेिाको आधिािमा सामदुाक्यक क्शषिकको विििण
क्र.स. सामु्ालयक मलहिा प्लतित

१ प्ारलमभक बािलवकास मलहिा पुरुष जममा

सहजकतना ६० ० ६०

२ प्ा्लमक लिक्क ८२ ७५ १५७

२.१ स्ायी २५ ५२ ७७

२.२ अस्ायी ० २ २

२.३ राहत ४१ १६ ५७

२.४ नगर लिक्क ० १ १

२.५ लनजी १६ ४ २०

३ लनमन माधयलमक लिक्क १७ ४४ ६१

३.१ स्ायी ० १७ १७

३.२ अस्ायी १ ० १

३.३ राहत ५ १० १५

३.४ नगर लिक्क ५ ८ १३

३.५ लनजी ६ ९ १५

४ माधयलमक लिक्क १० ४१ ५१

४.१ स्ायी ३ ११ १४

४.२ अस्ायी ० १ १

४.३ राहत २ ९ ११

४.४ नगर लिक्क ३ ९ १२

४.५ लनजी ० ६ ६

४.६ प्ालवलधक धारतफदि  अनु्ान लिक्क २ ५ ७

५ माधयलमक लिक्क(११-१२) १ १५ १६

५.१ स्ायी ० ० ०

५.२ अस्ायी ० ४ ४

५.३ राहत १ ९ १०

५.४ नगर लिक्क ० २ २

६ लवद्ायय कमदििारी १७ २० ३७
स्रोत :िाखा शरपरोर्ट IEMIS ररपरोर्ट -२०७८

३.१२ ताक्लम, प्रमखु विषय त्ा क्शषिण विषयका आधिािमा सामदुाक्यक क्शषिकको विििण
सङ्खया मलहिा प्लतित

बािलवकास सहजकतना ६० १००

तालिम प्ापत ६० १००

प्ारलमभक कक्ा तालिम प्ापत लिक्क ७९ ७९

१० ल्ने लिक्क पेसागत लवकास तालिम प्ापत
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५ ल्ने पुनतनाजगी तालिम प्ापत 

५ ल्ने लिक्क पेसागत सहयोग तालिम प्ापत प्धानाधयापक त्ा प्ाल्मक इनिाजदि 

प्ा्लमक लिक्क ७९ ७९

लिक्क पेसागत लवकास तालिम प्ापत जममा लिक्क

लिक्क पेसागत लवकास तालिम प्ापत नेपािी लिक्क

लिक्क पेसागत लवकास तालिम प्ापत गलणत लिक्क

लिक्क पेसागत लवकास तालिम प्ापत अंग्ेजी लिक्क

लिक्क पेसागत लवकास तालिम प्ापत लवज्ान लिक्क

लिक्क पेसागत लवकास तालिम प्ापत सामालजक लिक्क

लिक्क पेसागत लवकास तालिम प्ापत अनय लिक्क

लिक्क पेसागत लवकास तालिम प्ापत अनय लिक्क

लनमन माधयलमक लिक्क

लिक्क पेसागत लवकास तालिम प्ापत जममा लिक्क १६ ०

लिक्क पेसागत लवकास तालिम प्ापत नेपािी लिक्क ३

लिक्क पेसागत लवकास तालिम प्ापत गलणत लिक्क ०

लिक्क पेसागत लवकास तालिम प्ापत अंग्ेजी लिक्क ५

लिक्क पेसागत लवकास तालिम प्ापत लवज्ान लिक्क ५

लिक्क पेसागत लवकास तालिम प्ापत सामालजक लिक्क ३

लिक्क पेसागत लवकास तालिम प्ापत अनय लिक्क

लिक्क पेसागत लवकास तालिम प्ापत अनय लिक्क

माधयलमक लिक्क

लिक्क पेसागत लवकास तालिम प्ापत जममा लिक्क १४ २१ प्लतित

लिक्क पेसागत लवकास तालिम प्ापत नेपािी लिक्क २ ५० प्लतित

लिक्क पेसागत लवकास तालिम प्ापत गलणत लिक्क ३

लिक्क पेसागत लवकास तालिम प्ापत अंग्ेजी लिक्क ३ ५० प्लतित

लिक्क पेसागत लवकास तालिम प्ापत लवज्ान लिक्क ३

लिक्क पेसागत लवकास तालिम प्ापत सामालजक लिक्क ३ ३३ प्लतित

३.१३ विषयगत उचच क्शषिाको जनशवति विििण
लवषय मलहिा पूरुष जममा

अ्दििासत्र ० ४ ४

गलणत ० ३ ३

अङग्ेजी ० ७ ७

नेपािी ० ६ ६

सवास्थय ० ६ ६

समाजिासत्र ० ५ ५

कानुन ० २ २
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राजलनलतिासत्र ० २ २

वयवस्ापन १ ७ ८

लिक्ा ० ३ ३

जनसङ्खया ० १ १

३.१४ विषयगत िोटिि क्शषिक
नाम ठेगाना समपकदि रोट्टर लिक्क तह श्ेणी

श्ी नन्ाराम अलधकारी ठाकुरबाबा न .पा. १ भुरीगाउँ ९८६०४९७८११ लवज्ान मा.लव. लद्तीय

श्ी बािकृट्ण आिायदि ठाकुरबाबा न .पा. ६ बकुवा ९८६८०७७१०० अंग्ेजी मा.लव. लद्तीय

श्ी बाम्ेव ढकाि ठाकुरबाबा न .पा. ९ ठाकुरद्ारा ९८४८१७०१३२ गलणत मा.लव. तृतीय

श्ी महेि ज्वािी ठाकुरबाबा न .पा. १ भुरीगाउँ ९८४८०८०७९१ सामालजक मा.लव. तृतीय

श्ी जीवराज उपाधयाय ठाकुरबाबा न .पा. १ भुरीगाउँ ९८६८०१७२०१ नेपािी मा.लव. सा .उ.मा.लव.

३.१५ सूचकाङक

३.१५.१ सामानय सूचकाङक
सामु्ालयक लनजी

जममा लवद्ािय खोलने ल्न २३१ २३१

जममा लिक्ण लसकाइ भएको ल्न २०६ २०६

अलतलरकत लक्रयाकिापहरु ९ ९

प्ारलमभक कक्ा पढाइसँग समबलनधत कायदिक्रमहरु ५

३.१५.२ उपलक््धि सूचकाङक

प्ा्लमक तह कक्ा (१-५)

कक्ा १ मा नयाँ भनना १२५.६

बाि लवकासको अनुभव लिइ कक्ा १ मा भनना हुने लवद्ा्थी ७७.६

कुि भनना ्र कक्ा (१-५) १२०.५

खु् भनना ्र कक्ा (१-५) ९७.३

खु् भनना ्रमा िैंलगक समता सूिक GPI at NER कक्ा (१-५) ०.८६

लवद्ा्थी लिक्क अनुपात २५:१

कक्ा ५ मा उत्ीणदि ्र ९४.१

कक्ा ५ मा कक्ा  bf]xf]¥ofpg] ्र ४.५

लिक्क लवद्ा्थी अनुपात २५

कक्ा ५ मा कक्ा छोडने ्र १.५

लनमन माधयलमक तह कक्ा (६-८)

कुि भनना ्र १०४.८

खु् भनना ्र ९८.४

खु् भनना ्रमा िैंलगक समता सूिक ०.९७

लवद्ा्थी लिक्क अनुपात ५२:१
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कक्ा ८ मा लटकाउ ्र ८८.०

कक्ा ८ मा उत्ीणदि ्र ८६.१

कक्ा ८ मा कक्ा  bf]xf]¥ofpg] ्र ९.५

कक्ा ८ मा कक्ा छोडने ्र ४.४

माधयलमक तह कक्ा (९-१०) 

कुि भनना ्र ८२.०

खु् भनना ्र ६२.८

खु् भनना ्रमा िैंलगक समता सूिक १.०७

लवद्ा्थी लिक्क अनुपात ४६

उचि माधयलमक तह कक्ा (११-१२)

कुि भनना ्र ५३.२

खु् भनना ्र २०.३

खु् भनना ्रमा िैंलगक समता सूिक १.१८

लवद्ा्थी लिक्क अनुपात १०३

स्रोत :फ्ल्ास२०७६, IEMIS ररपरोर्ट 

३.१५.३ अक्नतम पिीषिामा सक्ममक्लत हुनछे सामदुाक्यक संस्ाका विद्ा्थीहरु
कक्ा 
१

कक्ा 
२

कक्ा 
३

कक्ा 
४

कक्ा 
५

कक्ा 
६

कक्ा 
७

कक्ा 
८

कक्ा 
९

कक्ा 
१०

कक्ा 
११

कक्ा 
१२

सबै अलनवायदि लवषयहरु

नेपािी ६९५ ६५५ ६६७ ७३० ८०३ ७५२ ८५२ ९०३ ९७५ १००१ ३९७ ७१५

छात्रा ३४८ ३२० ३५२ ३७५ ४२८ ३७५ ४७८ ४५१ ५३४ ५७६ २२५ ४३८

छात्र ३४७ ३३५ ३१५ ३५५ ३७५ ३७७ ३७४ ४५२ ४४१ ४२५ १७२ २७७

अंग्ेजी ६९५ ६५५ ६६७ ७३० ८०३ ७५२ ८५२ ९०३ ९७५ १००१ ३९७ ७१५

छात्रा ३४८ ३२० ३५२ ३७५ ४२८ ३७५ ४७८ ४५१ ५३४ ५७६ २२५ ४३८

छात्र ३४७ ३३५ ३१५ ३५५ ३५५ ३७७ ३७४ ४५२ ४४१ ४२५ १७२ २७७

गलणत ६९५ ६५५ ६६७ ७३० ८०३ ७५२ ८५२ ९०३ ९७५ १००१

छात्रा ३४८ ३२० ३५२ ३७५ ४२८ ३७५ ४७८ ४५१ ५३४ ५७६

छात्र ३४७ ३३५ ३१५ ३५५ ३७५ ३७७ ३७४ ४५२ ४४१ ४२५

लवज्ान ६९५ ६५५ ६६७ ७३० ८०३ ७५२ ८५२ ९०३ ९७५ १००१

छात्रा ३४८ ३२० ३५२ ३७५ ४२८ ३७५ ४७८ ४५१ ५३४ ५७६

छात्र ३४७ ३३५ ३१५ ३५५ ३७५ ३७७ ३७४ ४५२ ४४१ ४२५

सामालजक ६९५ ६५५ ६६७ ७३० ८०३ ७५२ ८५२ ९०३ ९७५ १००१

छात्रा ३४८ ३२० ३५२ ३७५ ४२८ ३७५ ४७८ ४५१ ५३४ ५७६

छात्र ३४७ ३३५ ३१५ ३५५ ३७५ ३७७ ३७४ ४५२ ४४१ ४२५

स्रोत : IEMIS ररपरोर्ट -२०७७
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३.१५.४ अक्नतम पिीषिामा सक्ममक्लत हुनछे क्नजी शैक्षिक स ंस्ाका विद्ा्थीहरु
कक्ा 
१

कक्ा 
२

कक्ा 
३

कक्ा 
४

कक्ा 
५

कक्ा 
६

कक्ा 
७

कक्ा 
८

कक्ा 
९

कक्ा 
१०

कक्ा 
११

कक्ा 
१२

सबै अलनवायदि लवषयहरु

नेपािी ५०४ ५१२ ४२३ ३८३ ३५७ २७२ २५२ २३० १७१ १५८

छात्रा २१६ २१२ १६८ १५६ १४२ १०२ ९४ १०७ ७१ ७२

छात्र २८८ ३०० २५५ २२७ २१५ १७० १५८ १२३ १०० ८६

अंग्ेजी ५०४ ५१२ ४२३ ३८३ ३५७ २७२ २५२ २३० १७१ १५८

छात्रा २१६ २१२ १६८ १५६ १४२ १०२ ९४ १०७ ७१ ७२

छात्र २८८ ३०० २५५ २२७ २१५ १७० १५८ १२३ १०० ८६

गलणत ५०४ ५१२ ४२३ ३८३ ३५७ २७२ २५२ २३० १७१ १५८

छात्रा २१६ २१२ १६८ १५६ १४२ १०२ ९४ १०७ ७१ ७२

छात्र २८८ ३०० २५५ २२७ २१५ १७० १५८ १२३ १०० ८६

लवज्ान ५०४ ५१२ ४२३ ३८३ ३५७ २७२ २५२ २३० १७१ १५८

छात्रा २१६ २१२ १६८ १५६ १४२ १०२ ९४ १०७ ७१ ७२

छात्र २८८ ३०० २५५ २२७ २१५ १७० १५८ १२३ १०० ८६

सामालजक ५०४ ५१२ ४२३ ३८३ ३५७ २७१ २५२ २३० १७१ १५८

छात्रा २१६ २१२ १६८ १५६ १४२ १०२ ९४ १०७ ७१ ७२

छात्र २८८ ३०० २५५ २२७ २१५ १७० १५८ १२३ १०० ८६

स्रोत : IEMIS ररपरोर्ट -२०७७

३.१५.५ सामदुाक्यक विद्ालय विद्ा्थी उपलक््धि विििण (CGPA 1.65 अ्ा्यत ४० प्रक्तशत भनदा माक्् मात्र)
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अलनवायदि 
लवषयहरु

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

कक्ा 
११

कक्ा 
१२

नेपािी ६४.३९ ६६.४ ६३.८ ५६.६६ ५९.४९ ५६ ५४.३४ ६६.०५ ५६.०१ २.८३ २.२०

छात्रा ६६.८९ ६७.४८ ६५.६३ ५८.१४ ६०.३३ ५७.०४ ५५ ६५.३४ ५६.४८ २.७६ २.१३

छात्र ६१.८८ ६५.३२ ६१.९७ ५५.१८ ५८.६६ ५४.९६ ५३.६७ ६५.७४ ५५.५४ २.८९ २.२६

अंग्ेजी ६३.६६ ६६ ६३ ५४.२९ ५६.७७ ५४.०४ ५०.४१ ६६.१४ ५२.३६ २.७३ २.५१ २.०१

छात्रा ६५.६३ ६६.१ ६३.३४ ५५.१५ ५७.२३ ५४.६५ ५०.३४ ६६.३६ ५२.२४ २.५४ २.६३ १.९५

छात्र ६१.६८ ६५.९१ ६२.२६ ५३.४३ ५६.२३ ५०.४७ ५०.४७ ६६.९५ ५२.४८ २.७२ २.३८ २.०७

गलणत ६५.३४ ६७.३३ ६०.९८ ५४.६ ५७.१३ ५४.५२ ५०.७५ ५८.७७ ५५.१८ २.४७ २.४५

छात्रा ६७.११ ६७.४९ ६१.९५ ५५ ५७.२१ ५४.५६ ५०.७७ ५८.६८ ५५.१७ २.३३ २.५१

छात्र ६३.५८ ६७.१७ ६०.०१ ५४.२ ५७.०४ ५४.४७ ५०.७३ ५८.८८ ५५.१९ २.६० २.३९
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स्रोत : IEMIS ररपरोर्ट -२०७७
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३.१५.८ िाव्रिय पिीषिण
जममा

कक्ा ३ मा पढाइ त्ा गलणतीय लसप परीक्ण (NARN) ४५

छात्रा ४५

छात्र ४५

कक्ा ५ मा लवद्ा्थी उपिलबधको रालट्रिय परीक्ण (NASA) ४८

छात्रा ५०

छात्र ४८

कक्ा ८ मा लवद्ा्थी उपिलबधको रालट्रिय परीक्ण (NASA) ३५
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छात्र ३८

स्रोत : NASA ररपरोर्ट  २०१३/२०१५

३.१६ विद्ालयमा क्शषिण पद्धक्त
पधिलत सामु्ालयक लनजी

लिक्ण लवषय

कक्ा १ कक्ा लिक्ण कक्ा लिक्ण/लवषय लिक्ण

कक्ा २ कक्ा लिक्ण कक्ा लिक्ण/लवषय लिक्ण

कक्ा ३ कक्ा लिक्ण कक्ा लिक्ण/लवषय लिक्ण

कक्ा लिक्ण

कक्ा १ २६ लवद्ािय १४ लवद्ािय

कक्ा २ २६ लवद्ािय १४ लवद्ािय

कक्ा ३ २६ लवद्ािय १४ लवद्ािय

बहु कक्ा लिक्ण

कक्ा १

कक्ा २

कक्ा ३

३.१७ विद्ालयमा उपल्धि भौक्तक सुविधिा
सामु्ालयक लनजी

उपिबधता सङ्खया उपिबधता सङ्खया 

भवनको लकलसम

पककी भवन अपयनापतता ८५ ८
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कचची भवन अपयनापतता ११ २३

जममा कक्ाकोठा

पककी कषिाकोठा अपयनापतता २७५ ३०

Multimedia सुलवधासलहत अपयनापतता ३ ०

Interactive board सलहत अपयनापतता ११

छापामय वातावरण अपयनापतता

पढाइ कुना/पुसतकािय अपयनापतता २६ २

कमतीमा ५० लकताव सङ्खया भएको अपयनापतता २६ १४

प्योगिािा

पुसतकािय अपयनापतता २६ ३
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कमपयुटर प्योगिािा अपयनापतता ९ ८

इनटरनेट सुलवधा भएको सुलवधा भएको २६ ३

लिक्ण लसकाइमा प्योग भएको 

लवद्ािय कमदििारीको िालग मात्र

वातावरण 

खेिकु् मै्ान अपयनापतता २२ १०

पखनाि घेरावार अपयनापतता

पककी अपयनापतता ६ ३

कचिी अपयनापतता २० ११

तारबार

स्ानीय सामग्ीिे बारेको 

िौिािय ६७ ४०

छात्रा िौिािय अपयनापतता २७ १४

छात्र िौिािय अपयनापतता ४० २६

मलहिा लिक्क िौिािय अपयनापतता ५ ४

पुरुष लिक्क िौिािय अपयनापतता ९ ४

पानी सलहतको सुलवधायुकत िौिािय अपयनापतता ९ ४

लपउने पानीको वयवस्ा

धाराको पानी 

इनार त्ा टयुबवेि अपयनापतता २६ १४

अनय

प्ा्लमक उपिार सहायता/सुलवधा अपयनापतता १४ ४

लवजुिी सुलवधा भएको २६ १४

लवद्ाियको आय स्ोत

आफनै अपयनापतता २

नभएको अपयनापतता २४ १४
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अनय

स्रोत : CB-EGRA ररपरोर्ट 

३.१८ प्रािक्मभक कषिा पढाइको अिलोकन त्ा विद्ालय अनुगमन (९० क्मनछेट)
अविोकन कतना गत िैलक्क सत्रमा जममा 

अविोकन गरेको पटक

लवद्ािय त्ा कक्ाहरुको सामानय अनुगमन/अविोकन

प्धानाधयापक/प्ा्लमक तह इनिाजदि ४/४ पटक २६ लवद्ाियमा

लिक्ा तालिम केनद्र /प्ारलमभक कक्ा पढाइ कायदिक्रम प्लिक्क

लिक्ाप्मुख/अलधकृत (पालिका / लिक्ा लवकास समनवय इकाइ) १/१ पटक २६ लवद्ािय

अनय

प्ारलमभक कक्ा पढाइ कक्ाको सामानय अनुगमन 

लिक्क पेसागत सहयोग तालिम (TPS) प्ापत प्धानाधयापक/प्ा्लमक तह इनिाजदिबाट ४/४ पटक २६ लवद्ािय

लिक्ा तालिम केनद्र /प्ारलमभक कक्ा पढाइ कायदिक्रम प्लिक्क

लिक्ाप्मुख/अलधकृत (पालिका / लिक्ा लवकास समनवय इकाइ) १/१ पटक २६ लवद्ािय

अनय

९० लमनेट कक्ा अविोकन

लिक्क पेसागत सहयोग तालिम (TPS) प्ापत प्धानाधयापक/प्ा्लमक तह इनिाजदिबाट ४/४ पटक २६ लवद्ािय

लिक्ा तालिम केनद्र /प्ारलमभक कक्ा पढाइ कायदिक्रम प्लिक्क

लिक्ाप्मुख/अलधकृत (पालिका / लिक्ा लवकास समनवय इकाइ) १/१ पटक २६ लवद्ािय

अनय

३.१९ गत शैक्षिक सत्रमा विद्ालय सिोकाििालाहरुसँगको बैठक
सरोकारबािाहरु बैठक सङ्खया 

लवद्ािय वयवस्ापन सलमलत २५०

अलभभावक लिक्क संघ ४०

सबै लिक्कहरु २२५

प्ारलमभक कक्ामा नेपािी पढाउने लिक्कहरुसँग मात्र ५२

अलभभावक ३५

प्ारलमभक कक्ामा पढने बािबालिकाका अलभभावकहरुसँग १/१ पटक २६ लवद्ािय

पालिका / लिक्ा लवकास समनवय इकाइ १/१ पटक २६ लवद्ािय

अनय

३.२० ्ात्रिकृवति
प्कार जममा

सबै प्कारका छात्रवृलत्

आधारभूत तह  मा.लव तह

छात्रा ३०४५
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्लित ५१३

अपाडग ५०

ल्वा खाजा बािलवकास्ेलख कक्ा ५ ५०८०

मुकत कमिरी १

स्रोत : आ व २०७७/०७८ शिकासा शववरण 

३.२१ समदुाय पविचालन काय्यक्रमहरु

कायदिक्रमहरु सहभागी सङ्खया 

सा्ी ्ौंतरी लिक्ा तालिम १०५

स्ानीय पढाइ सामग्ी लनमनाण कायदििािा ५००

नेतृतव लवकास, पैरवी त्ा जनिेतना कायदिक्रम 

पढाइ ल्वस ३२०

पढाइ लिलवर १५०

३.२२ विद्ालय वयिस्ापन सक्मक्त अनुदान (िाव्रिय प्रािक्मभक कषिा पढाइ काय्यक्रम काया्यनियन भएका क्जललाहरु मात्र)
कायदिक्रमहरु जममा

पढाइ लिलवर 

पढाइ प्लतयोलगता २६ लवद्ािय सतरीय

समु्ायमा धुलमत पढाइ कुना 

पढाइ कुना/छापामय वातावरण २६ लवद्ािय सतरीय
Reading Buddies 
पढाइ ल्वस १ नगरसतरीय

स्ानीय पढाइ सामग्ी लनमनाण कायदििािा १ नगरसतरीय

३.२३ क्शषिासँग समबक्नधित विक्भनन सक्मक्त त्ा पाक्लका समपक्य  वयवतिहरुको विििण
सलमलतहरु समपकदि  वयलकत/अधयक् समपकदि  नं इमेि 

पालिका समपकदि  वयलकत/सूिना 
अलधकृत

श्ी अननतराज सुवे्ी ९८४९९१७८९१ suchanaadhikarai.

thakurbabamun@gmail.com

िैंलगक समपकदि  वयलकत श्ी गोगनसरा आिायदि ९८६८२६३२१४

लिक्ा सलमलत श्ी सीता कुमारी भणिारी ९८४८१३२७४७ sitabh007@gmail.com

परीक्ा सलमलत श्ी रामहलर लरजाि ९८५१२५३३५१ rijal.rh@gmail.com

अलतलरकत लक्रयाकिाप सलमलत श्ी सीता कुमारी भणिारी ९८४८१३२७४७ sitabh007@gmail.com

खलर् सलमलत श्ी िक्रपालण आिायदि ९८४८०७४२४२ acharya.chakra2034@gmail.com

जोलखम वयवस्ापन सलमलत श्ी इनद्राराज राजंविी ९८५८०२५००२ indrkamalraj@gmail.com
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३.२४ स्ोतहरु
स्ोत सूिना

लिक्ा त्ा मानव स्ोत लवकास केनद्र 

•	 IEMIS
•	 Inclusive education
•	 Technical school
•	 Language data

केलनद्रय त्थयाङक लवभाग 
•	 Population
•	 Literacy

िैलक्क गुणसतर लवकास केनद्र
•	 National Assessment of Student Achievement
•	 CB-EGRA 
•	 NARN??

प्ारलमभक कक्ा पढाइ कायदिक्रम

•	 Reading data (EGRA)
•	 Teacher training
•	 SMC Grant 
•	 TLMs and SRMs availability 

लवरवलवद्ािय अनु्ान आयोग •	 Higher education data

प्ालवलधक लिक्ा त्ा वयवसालयक तालिम •	 Technical education and vocational training

पालिका
•	 Background information 
•	 Local level social-economic data
•	 Other education related information


