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शिक्षा मानव सभ्र्िाको मेरुदण्ड हो । शिक्षा व्र्शिको सवाशङ्शगण पक्षको शवकास गराउने प्रशिर्ा हो । विशमान पररप्रेक्ष्र्मा 

शिक्षा हरेक व्र्शिको अशिकारको शवषर् पशन हो । नेपालको संशविानले नागररकलाई आिारििू िह सबमको शिक्षा 

अशनवार्श र शनिःिुल्क िथा माध्र्शमक िहसबमको शिक्षा शनिःिलु्क पाउने मौशलक हकको व्र्वस्था गरेको छ । संशविानको 

अनसुिूी ८ ले स्थानीर् िहको अशिकार सिूीको िम सङ््र्ा (८)  अन्द्िगशि आिारिूि िथा माध्र्शमक शिक्षा समावेि 

गरेको िथा स्थानीर् सरकार सञ्िालन ऐन २०७४ को दफा ११ (ज) मा आिारििू िथा माध्र्शमक शिक्षा सबबशन्द्ि 

स्थानीर् िहका २३ वटा काम, किशव्र् र अशिकार उल्लेख गरेको सन्द्दिशमा र्स गेरुवा गाउँपाशलकाले पशन संशविान िथा 

काननु प्रदिअशिकारको प्रर्ोग गद ै " समदृ्द गेरूवा गाँउपाशलकाको शनमाशणको आिार कृशष, पर्शटन र पवूाशिार" िन्द्न े

नारालाई अगाडी बढाएको छ । उि नारा साकार पानश िैशक्षक शवकास, पह िँ र व्र्वस्थालाई अग्रस्थानमा राखेको छ । 

शिक्षा क्षेत्रमा संघीर् सरकारबाट बन्द्नपुने शिक्षा ऐन िथा शनर्मावली शनमाशण िथा संसोिन नहुनलेु स्थानीर् िहल े के, 

कसरी, कुन कुन क्षेत्रमा शिक्षा सबबद्ध काननु िजुशमा गन ेिन्द्ने कुरा हालसबम स्पष्ट नहुन ुिथा स्थाशनर् सरकारबाटै शिक्षा 

क्षेत्रमा नर्ा ँ अभ्र्ास गनुशपने शस्थशिका कारण शवशिन्द्न समस्र्ा िथा िनुौिी शवद्यमान रहिेापशन आवश्र्क स्थानीर् 

काननु,नीशि िथा कार्शशवशि िजुशमा दशेख शिनको कार्ाशन्द्वर्नमा गेरुवा गाउँपाशलकाको िफश बाट हरसबिव प्रर्ासहरु 

िईरहकेा छन ् । शिक्षा शवकास जस्िो पशवत्र अशिर्ानमा अगाडी बढ्दा आईपने िनुौिी िथा समस्र्ाहरुलाई उशिि 

िररकाबाट समािान गरी र्स गाउँपाशलकाको समग्र शिक्षा क्षेत्रको सिुारका लाशग सबपणूश नगरबासीको साथ र सहर्ोग 

प्राप्त हुनेछ िन्द्ने पणूश आिा र शवर्श्ास शलएको छु । 

गेरुवा गाउँपाशलका शिक्षा, र्वुा िथा खेलकूद िाखाद्धारा नेपालको संशविान , शिक्षा सबबशन्द्ि शवद्यमान काननु , नीशि 

िथा कार्शिम, शवद्यालर्स्िरका िैशक्षक िथ्र्ाङ्क, आशथशक वषश २०७७/०७८ मा र्स गाउँपाशलकाद्वारा सञ्िालन िएका 

सबपणूश िैशक्षक शिर्ाकलाप लगार्िका शवषर्वस्ि ुसमेटेर शवद्यालर् िथा सरोकारवालाहरुको जानकारीका लाशग िर्ार 

पाररएको  गेरुवा गाउँपाशलका शिक्षा पार्श्वशित्र २०७८ प्रकािन हुन ेजानकारी पाउँदा हृदर्दशेख नै हषशको अनिुशूि 

िैरहकेो छ । र्स पार्श्शशित्रलाई प्रकािन र्ोग्र् बनाउन अहोरात्र खशटन ुिएका शिक्षा, र्ुवा िथा खेलकूद िाखा प्रमुख 

नवराज अशिकारी , गाउँशिक्षा सशमशिका पदाशिकारीहरु , सबपादक मण्डलका सदस्र्हरु िथा सबपणूश सहर्ोगी जनहरुमा 

र्स गेरुवा गाउँपाशलकाको िफश बाट शविेष िन्द्र्वाद व्र्ि गदशछु । 

अगामी वषशहरुमा र्स कार्शलाइ अद्यावशिक गद ै सरोकारवालाहरु समक्ष ससुशूिि गनशका लागी र्स कार्शले शनरन्द्िरिा 

पाउँद ैजाओस ्िन्द्ने िुिेच्छा टिर्ाउँद ैर्ो पार्श्शशित्र प्रकािनका लाशग हृदर्दशेख नै पणूश सफलिाको कामना गदशछु । 

 

िन्द्र्वाद । 

२०७८ 

जमान शसह के. सी. 

अध्र्क्ष 

 

 

 

 

िुभकामना मन्तव्य 
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नेपालको संशविानले संघीर् लोकिाशन्द्त्रक गणिन्द्त्रात्मक िासन व्र्वस्थाको माध्र्मद्वारा स्थानीर् िहलाई जनिाको 

सबैिन्द्दा नशजकको सरकारको रुपमा स्थाशपि गद ैर्सको कार्शक्षेत्राशिकार समेि फराशकलो बनाएको पररप्रेक्ष्र्मा सोही 

अनसुार सेवा शवस्िार गनश र्स गेरुवा गाउँपाशलकाबाट हरसबिव प्रर्ासहरु िइरहकेा छन ् । र्दाकदा शिक्षा सबबन्द्िी 

आवश्र्क सिूना प्राप्त निएको अवस्थामा कार्ाशन्द्वर्नमा कशिनाई शसजशना हुन गई सेवाग्राहीले समर्मा प्राप्त गनुशपने सेवा 

प्राप्त गनश नसकेको शस्थशि पशन रहकेो हुनसतछ । र्सैलाई मध्र्नजर गद ैर्स गाउँपाशलकाले शवद्यालर्ीर् शिक्षाको विशमान 

अवस्थाको सिूना सरोकारवालाहरुमा परु् र्ाइ नगरपाशलको िैशक्षक क्षेत्रलाई उन्द्नि िथा पारदिी बनाउन र सेवा 

प्रवाहलाई अझ िसु्ि र दरुुस्ि बनाउन सशजलो होस ्िन्द्ने हिेलेु र्स गेरुवा गाउँपाशलका शिक्षा, र्वुा िथा खेलकूद 

िाखाले गेरुवा गाउँपाशलका शिक्षा पार्श्वशित्र २०७८ प्रकािन गन ेजुन जमको गरेको  छ, त्र्ो अत्र्न्द्िै प्रिंसनीर् कार्श 

हो । स्थानीर् िहबाट र्सको प्रकािन हुन ुिनेको जनिाको सूिना पाउने हकको समेि सबबोिन हो ।  

शवद्यालर्को लाशग िाशहने अशिलेख एवम ्सिूनाको स्रोि र सरोकारवालाहरुका लाशग गाउँपाशलकाको िैशक्षक सिूनाको 

मु् र् स्रोिका रुपमा र्ो पार्श्शशित्र सफल हुने दशेखन्द्छ । शवद्यालर्मा हुने िैशक्षक शिर्ाकलापको पारदशिशिा एवम ्

जवाफदशेहिाका लाशग र्सल ेमहत्त्वपणूश िशूमका शनवाशह गनश सतछ । साथै र्समा समेशटएका िैशक्षक िथ्र्ाङ्कहरुले शनकट 

िशवष्र्मा बन्द्न लागेको पञ्ि वशषशर् गाउँशिक्षा र्ोजना शनमाशण र कार्ाशन्द्वर्नमा महत्त्वपूणश िशूमका शनिाउने दशेखन्द्छ । 

िसथश र्स पार्श्शशित्रलाई अध्र्र्न गरी सरोकारवालाहरु सबैले गेरुवा गाउँपाशलकाको समग्र िैशक्षक शवकासका लाशग बढी 

िन्द्दा बढी उपर्ोग गनुशहुनेछ िन्द्ने अपेक्षा समेि राखेको छँु । 

र्स पार्श्शशित्रलाई अहोरात्र खशटएर प्रकािन र्ोग्र् बनाउन सफल हुनुिएकोमा शिक्षा, र्ुवा िथा खेलकूद िाखा प्रमुख 

नवराज अशिकारी लगार्ि सबपादक मण्डलमा रहनिुएका शिक्षक शमत्रहरुप्रशि हाशदशक बिाई िथा िन्द्र्वाद ज्ञापन गदशछँु । 

साथै अगामी वषशहरुमा र्सको शनरन्द्िरिाको लाशग िुिकामना व्र्ि गदशछँु  । 

िन्द्र्वाद  । 

२०७८ 

शबष्ण ुप्रसाद गरुुङ 

प्रमखु प्रिासकीर् अशिकृि 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िुभकामना मन्तव्य 
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नेपालको संशविानले संघीर् लोकिाशन्द्त्रक िासन व्र्वस्थाको माध्र्मद्वारा  शदगो िाशन्द्ि , सिुासन , शवकास र समशृद्धको 

आकांक्षा गरेअनसुार शिक्षालाई वैज्ञाशनक , प्राशवशिक , व्र्वसाशर्क ,सीपमलूक , रोजगारमलूक एवम ्जनमुखी बनाउद ै

सक्षम, प्रशिस्पिी , नैशिक एवम ्राशष्िर् शहिप्रशि समशपशि जनिशि िर्ार गनश शिक्षा क्षेत्रमा राज्र्को लगानी अशिवशृद्ध गद ै

उच्िशिक्षालाई सहज, गणुस्िररर् र पहुिँर्ोग्र् बनाइ िमििः शनिःिुल्क बनाउन ेराज्र्को नीशि बमोशजम हरेक नागररकलाई 

आिारििू शिक्षाको पहुिँको लाशग सो िहसबमको शिक्षा अशनवार्श  र शनिःिलु्क िथा माध्र्शमक िहसबमको शिक्षा 

शनिःिुल्क पाउने मौशलक हकको व्र्वस्था गरेको छ । संशविानको अनसुिूी ८ ले स्थानीर् िहको अशिकार सिूीको िम 

सङ््र्ा (८)  अन्द्िगशि आिारििू िथा माध्र्शमक शिक्षा समावेि गरेको िथा स्थानीर् सरकार सञ्िालन ऐन २०७४ को 

दफा ११ (ज) मा आिारििू िथा माध्र्शमक शिक्षा सबबन्द्िी स्थानीर् िहका २३ वटा काम, किशव्र् र अशिकार उल्लेख 

गरेको छ । 

दिेमा िीन िहको सरकार सञ्िालनमा आए सँग ै गेरुवा गाउँपाशलकाले स्थानीर् सरकारका रुपमा शवद्यालर् 

शिक्षा सबबन्द्िी काननु िथा शिक्षा सबबन्द्िी र्ोजना बनाउने दशेख िैशक्षक कार्शिमहरु कार्ाशन्द्वर्न , िैशक्षक संस्थाहरुको 

स्थापना , अनमुशि , सञ्िालन िथा व्र्वस्थापन र अनगुमन िथा मलू्र्ाङ्कन गन ेजस्िा अत्र्न्द्ि महत्त्वपणूश कार्शको 

शजबमेवारी वहन गद ैआएको छ । गेरुवा गाउँपाशलका शिक्षा , र्वुा िथा खेलकूद िाखा माफश ि िैशक्षक गुणस्िर अशिवशृद्ध 

गने, शिक्षामा सबै बालबाशलकाहरुको पहुिँ परु् र्ाउने , शवद्याथी िनाशदरमा वशृद्ध गन े , शवद्यालर् छाड्ने िथा दोहोर् र्ाउने 

दरमा कमी ल्र्ाउने ध्र्ेर्का साथ गाउँपाशलकाको िैशक्षक उन्द्नशिका लाशग उल्लेशखि कार्शहरु सबपादन हुदँ ैआएका छन ्। 

 

सिूनाको हक अन्द्िगशि सावशजशनक शनकार्बाट आवश्र्क सूिना प्राप्त गनुश प्रत्र्ेक नागररकको नैसशगशक अशिकार 

हो िने सावशजशनक शनकार्ले सिूना प्रदान गनुश उसको किशव्र् हो । िसथश िैशक्षक िथ्र्ाङ्कहरुको र्थाथश अशिलेख राशख 

सरोकारवाला लगार्ि अन्द्र् नागररकलाई स-ुसूशिि गन ेअशिप्रार्ले गेरुवा गाउँपाशलकाको समग्र िैशक्षक अवस्था िथा 

गाउँपाशलकाल ेशिक्षाका क्षेत्रमा सबपादन गरेका शवशिन्द्न कार्शिमका बारेमा शिक्षा, र्वुा िथा खेलकूद िाखाले शवशिन्द्न 

माध्र्मबाट समर् समर्मा जारी सिूना एवम ् शवशिन्द्न कार्शिम माफश ि जानकारी गराउद ै आएको िएिापशन 

गाउँपाशलकाको िैशक्षक अवस्थाबारे जानकारी शदने दस्िावेजको अिाव रहकेो सन्द्दिशमा गेरुवा गाउँपाशलकाको शवशवि 

िैशक्षक शववरणहरु समेशटएको शवशिन्द्न िैशक्षक िथ्र्ाङ्कहरुको संगालो मशुद्रि  सामग्रीको रुपमा गेरुवा गाउँपाशलका 

शिक्षा पार्श्वशित्र २०७८ िर्ार गररएको हो । र्सको मु् र् उद्दशे्र् शवद्यालर्स्िरका िैशक्षक िथ्र्ाङ्क िथा कार्शिमका 

बारेमा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउन ुरहकेो छ िने अको उद्दशे्र् गेरुवा गाउँपाशलकाको िैशक्षक शवकासका लाशग 

के, कस्िा नीशि िथा कार्शिमहरु सञ्िालन गनश जरुरी छ िन्द्ने कुराको जानकारी पाउन ुपशन हो । साथै र्सबाट िैशक्षक 

शिर्ाकलापबारे पारदशिशिा, जवाफदशेहिा र प्रिावकाररिा कार्म गद ैिैशक्षक सिुासनमा टेवा पगु्ने  अपेक्षा गररएको छ । 

शनकट िशवष्र्मा बन्द्न लागेको गाउँशिक्षा र्ोजना शनमाशण र कार्ाशन्द्वर्नका लाशग समेि र्सल ेमहत्त्वपणूश सहर्ोग परु् र्ाउने 

दशेखन्द्छ । र्सबाट कार्ाशलर्को कार्श सबपादनमा सहजिा आउने शवर्श्ास समेि गररएको छ । 

 

र्स गेरुवा गाउँपाशलका शिक्षा पार्श्वशित्र २०७८ शित्र िीन वटा पररच्छेद  िथा शबशिन्द्न खण्डहरु रहेका छन ्। पशहलो 

पररच्छेदमा गेरुवा गाउँपाशलकाको सामान्द्र् पररिर् उल्लेख गररएको छ िने दोस्रो पररच्छेदमा गाउँपाशलकाको िैशक्षक 

अवस्था लक्ष्र्, उदशे्र् र रणशनशिका बारेमा उल्लेख गररएको छ । त्र्स्िै िेस्रो पररच्छेदमा गेरुवा गाउँपाशलकाको िैशक्षक 

िथ्र्ाङ्कलाई प्रस्ििु गररएको छ िने अन्द्त्र्मा शवशिन्द्न िैशक्षक शववरणहरुको अनसुिूी समेि समेशटएको छ । 

गाउँपाशलकाको कार्ाशलर्मा रहकेा शवशिन्द्न सिूना एवम ्िथ्र्ाङ्कहरु , अशिलेख, शिक्षा शवकास िथा समन्द्वर् इकाइ , 

हाम्रो भनाइ 
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बशदशर्ाबाट शवशिन्द्न समर्मा प्रकाशिि बलेुशटन एवम ्िैशक्षक सिूनाहरु एवम िथ्र्ाङ्क ,शवद्यालर्स्िरबाट प्राप्त शववरण , 

शिक्षा िथा मानव स्रोि शवकास केन्द्द्रको एकीकृि िैशक्षक व्र्वस्थापन सिूना प्रणाली (IEMIS) िथ्र्ाङ्कको सत्र्ापनका 

आिारमा र्ो सामग्री िर्ार गररएको हो । उशल्लशखि सबबद्ध पक्षहरुप्रशि हाशदशक आिार िथा कृिज्ञिा प्रकट गदशछौ ँ। 

 

र्ो प्रकािन हाम्रो पशहलो प्रर्ास हो । र्ो पार्श्शशित्र िर्ार गदाश शववरण, नीशिगि प्राविान िथा उपलब्ि सन्द्दिश 

सामग्रीलाई िथ्र्गिरुपमा रा्ने जमको गररएको छ । िथापी र्सको प्रकािनको िममा कशमकमजोरी एवम ्त्रशुटहरु िएको 

हुनसतने िथा िाशषक िदु्धिामा ध्र्ान नपगेुको पशन हुनसतछ । पािक वगश िथा सबबशन्द्िि सरोकारवालाहरुबाट र्समा 

रहकेा कमजोरी एवम ् त्रशुटहरु औलँ्र्ाई आवश्र्क सल्लाह, सझुाव िथा पषृ्ठपोषण प्रदान गनश अनरुोि गदशछौ । प्राप्त 

सझुावका आिारमा आगामी वषशहरुमा अझ व्र्वशस्थि र पररष्कृि बनाउद ैपार्श्शशित्र शनर्शमिरुपमा प्रकािन गद ैलशगनेछ । 

साथै र्स पार्श्शशित्र शनमाशण कार्शमा सल्लाह सझुाव प्रदान एवम ्सहर्ोग गनुशहुने गेरूवा गा.पा. अध्र्क्ष श्री जमान शसह 

के.सी., गेरूवा गा.पा. उपाध्र्क्ष श्री हमेा कुमारी थारू, प्रमुख प्रिासकीर् अशिकृि श्री शवष्ण ुप्रसाद गरुूङ, सिूना प्रशवशि 

अशिकृि श्री प्रकाि िमाश, गेरूवा गा.पा.का सबपणूश वडाध्र्क्ष िथा सदस्र्हरू त्र्सैगरी र्स कार्शमा  अमलू्र् सहर्ोग एवम् 

र्ोगदान परु् र्ाउनहुुने शिक्षा शबकास िथा समन्द्वर् इकाइ प्रमखु रेशवका अमात्र्, शिक्षा प्रमखु श्री शटकानाथ गोसाइ 

(बारबशदशर्ा न.पा.) , शिक्षा प्रमखु श्री नारार्ण प्रसाद खनाल (मिुवन न.पा.), प्राशवशिक सहर्ोग गनुशिएका श्री रामकृष्ण 

हुमागाँइ (NEGRP बशदशर्ा शजल्ला संर्ोजक) , शिक्षा पार्श्शशित्र िथा  र्ोजना शनमाशण  सबबन्द्िी कार्शिाला सञ्िालन 

गनुशहुने साझेदार संस्था, आशथशक सहर्ोग परु्ाशउनहुुने सामदुाशर्क शबकास संस्था र त्र्स संस्थाका कार्शकारी शनदिेक श्री 

मानशवर शबर्श्कमाश, त्र्सैगरी र्स शिक्षा  पार्श्शशित्र शनमाशण कार्शमा सहर्ोग गनुशहुने प्र. अ. श्री शडल बहादरु शज.सी., अहोरात्र 

खशटन ुिएका प्र.अ.श्री शिम बहादरु िामी , िाषा सबपादन गनुश हुने शिक्षक श्री प्रकाि रावल थप सहर्ोग गनुश हुन ेप्र.अ. 

श्री नारार्ण प्रसाद पौडेल , प्र.अ. श्री नर प्रसाद न्द्र्ौपाने , शनमाशण कार्शदलका सबपणूश सदस्र्हरू , सबपादन एवम ्प्रकािन 

सशमशिका सदस्र्हरू, शिक्षा िाखाका प्रा.स. श्री इन्द्द्रा कुमारी लाशमछाने, गेरूवा गा.पा.अन्द्िरगिका सबपणूश शव.व्र्.स. 

अध्र्क्ष िथा प्र.अ. शिक्षकहरू लगार्ि प्रत्र्क्ष र अप्रत्र्क्ष रूपमा सहर्ोग गनुश हुने सबपणूशहरूमा हाशदशक आिार प्रकट गद ै

कृिज्ञिा ज्ञापन गदशछु । 

 

िन्द्र्वाद    । 

नवराज अशिकारी 

शिक्षा िाखा प्रमखु 
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संक्षिप्त 

पह ँि 

जनसङ्ख ्या शवद्यालय जाने उमेर समूह जनसङ्ख ्या 

प्रशतित 

शवद्यालय जाने उमेर समूह भनाव शववरण 

(प्रशतित) 

जम्मा  मशहला  पुरुष जम्मा  मशहला  पुरुष 

०-४वषश १४.२२ १२.३६ १६.२० २०.८८ १८.३३ २३.४० 

५-९वषश ३३.८२ ३१.६७ ३६.१० ३७.५८ ३६.७९ ३८.४४ 

१०-१२वषश २३.३० २३.४६ २३.१५ २७.१५ २९.०० २५.४१ 

१३-१४वषश १६.९६ १७.३४ १६.५५ ११.६३ १२.७९ १०.५३ 

१५-१६वषश ११.६८ १५.१७ ८.०० २.६३ ३.०६ २.२२ 

      स्रोतः flash report  I    2020/2021 

शवद्यार्थी भनाव सामुदाशयक (प्रशतितमा) संस्र्थागत (प्रशतितमा) 

जम्मा  छात्रा  छात्र लैंङ्ख शगक समता 

सूिांक (GPI1) 

जम्मा  छात्रा  छात्र लैंङ्ख शगक समता 

सूिांक (GPI) 

प्रारशबिक बाल शिक्षा िथा 

शवकास/पवूश प्राथशमक शिक्षा 
१२.९४ ११.७१ १४.२६ ०.८२ १०.२६ ९.८१ १०.५७ ०.९३ 

आिारििू                  

कक्षा १-५ ४१.०२ ३८.५३ ४३.७ ०.८८ ६५.२६ ६४.५६ ६५.७५ ०.९८ 

कक्षा ६-८ २४.१७ २५.२८ २२.९६ १.१ १७.३४ १८.३५ १६.६३ १.१ 

माध्र्शमक                 

कक्षा ९-१० १८.३५ २०.२८ १६.२६ १.२५ ७.१४ ७.२८ ७.०५ १.०३ 

कक्षा ११-१२ ३.५३ ४.१९ २.८१ १.४९         

प्राशवशिक माध्र्शमक (कक्षा ९-

१०) 
०.८७ ०.९ ०.८३ १.०८     

प्राशवशिक माध्र्शमक (कक्षा ११-

१२) 
०.६५ ०.९ ०.३७ २.४३     

उच्ि शिक्षा         

प्राशवशिक िथा व्र्वसाशर्क 

शिक्षा िाशलम 

        

TSLC2१५ मशहने  (िह 

१) 

        

TSLC १८ मशहने  (िह 

२) 

        

TSLC २९मशहने  (िह 

३) 

        

 
1

Gender Parity Index 
2

Technical School Leaving Certificate 
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अन्द्र्         

स्रोत: IEMIS Report - 2078 

भनाव दर 

सूिकाडखक जम्मा सामुदाशयक संस्र्थागत 

जम्मा छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र 

प्रारशबिक बाल शिक्षा िथा बाल 

शवकास/पवूश प्राथशमक शिक्षामा अनिुव 

शलइ कक्षा १ मा नवप्रवेिीको प्रशििि ६१.७ ६५.८ ५७.९ ६१.७ ६५.८ ५७.९ 

   

कक्षा १ मा कूल नर्ाँ िनाश दर (GIR3) ११०.७ १०८.० ११३. ११०.७ १०८.० ११३.०    

कक्षा १ मा खदू नर्ाँ िनाश दर (NIR4) ९७.५ ९७.६ ९७.५ ९७.५ ९७.६ ९७.५    

आिारििू िहमा कूल िनाश दर 

(GER5)       

   

कक्षा १-५ १०५.९ १०३.१ १०८.४ १०५.९ १०३.१ १०८.४    

कक्षा १-८ १०६.० १०५.५ १०६.५ १०६.० १०५.५ १०६.५    

आिारििू िहमा खदू िनाश दर (NER6)           

कक्षा १-५ ९७.९ ९६.४ ९९.५ ९७.९ ९६.४ ९९.५    

कक्षा १-८ ९८.५ ९८.३ ९८.७ ९८.५ ९८.३ ९८.७    

माध्र्शमक िहमा कूल िनाश दर (GER)           

कक्षा ९-१० ८४.० ८९.८ ७७.८ ८४.० ८९.८ ७७.८    

कक्षा ९-१२ ७३.१ ७४.९ ७०.६ ७३.१ ७४.९ ७०.६    

माध्र्शमक िहमा खदू िनाश दर (NER)           

कक्षा ९-१० ६५.६ ६६.२ ६५.० ६५.६ ६६.२ ६५.०    

कक्षा ९-१२ ४६.७ ४४.७ ४८.७ ४६.७ ४४.७ ४८.७    

५-१४ उमेर समहू साक्षरिा दर ९६.७८ ९७.११ ९६.४७       

१५-४५ उमेर समहू साक्षरिा दर ७७.६२ ७४.८१ ८१.२७       

प्रारशबिक कक्षा उमेरका (५-७वषश) 

बालबाशलकाहरु शवद्यालर् बाशहर 

रहकेो जनसङ््र्ा प्रशििि  

— — —       

आिारििू िह उमेरका (५-१२ 

वषश)बालबाशलकाहरु शवद्यालर् बाशहर 

— — —       

 
3
Gross Intake Rate 

4
Net Intake Rate 

5
Gross Enrolment Rate 

6
Net Enrolment Rate 
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रहकेो जनसङ््र्ा प्रशििि  

स्रोतःFlash report  I   2020/2021 र गेरुवा प्रोफाइल 

गुणस्तर 

अशनवार्श शवषर्हरुको उपलशब्ि शववरण (CGPA7१.६५ िथा माशथ/उपलशब्ि ४० प्रशििि िन्द्दा माशथ) 

शवषर्हरु कक्षा 

१  

कक्षा 

२ 

कक्षा 

३ 

कक्षा 

४ 

कक्षा 

५ 

कक्षा६ कक्षा 

७ 

कक्षा 

८ 

कक्षा 

९ 

कक्षा 

१० 

कक्षा 

११ 

कक्षा 

१२ 

नेपाली ६५.१ ६८.७ ७०.० ६०.५ ६५.० ५०.५ ५०.६ ७३.१ ४८.६ ७४.०   

अंगे्रजी ६५.२ ६६.२ ६९.० ५८.८ ६३.५ ४९.६ ४९.५ ६९.५ ४७.२ ७२.०   

गशणि ६४.७ ६७.० ७०.० ५८.३ ६२.६ ५७.९ ५४.१ ५९.७ ५८.६ ६०.०   

शवज्ञान ६२.९ ६३.८ ६६.७ ५६.३ ६२.० ५२.२ ५०.९ ७१.९ ४७.२ ७४.०   

सामाशजक ६५.२ ६८.० ७१.१ ५७.२ ५८.० ५२.७ ५०.७ ६८.९ ४९.६ ७०.०   

                              स्रोतः IEMIS report, 2078 

 

 

कक्षाकोिामा आिाररि पिन सीप परीक्षण नशिजा (CB-EGRA8) 

उपकार्श कक्षा १ कक्षा २ कक्षा ३ 

 जबमा  छात्रा  छात्र जबमा  छात्रा  छात्र जबमा  छात्रा  छात्र 

कूल ७० ७५ ६४ ५६ ५१ ६० ६० 57 63 

1 अक्षर र मात्रा पशहिान ८०   ८०   ७७   

2 िब्द र वातर् पशहिान  ७८   ७२   ६०   

3 िब्दाथश ७९   ७२   ६२   

4 श्रशुि लेखन ७४   ३९   ४८   

5 श्रशुि बोि ६८   ७५   ८४   

6 पिन बोि ८५   ६१   ७९   

7 पात्रो पिन ८५   ७६   ६८   

 

     स्रोतः  CBEGRA Report, 2077 

शवद्यार्थी उपलशधिको राशरिय परीक्षण (NARN9 and NASA10) 

 नेपाली  गशणि शवज्ञान  

जबमा  छात्रा  छात्र जबमा  छात्रा  छात्र जबमा  छात्रा  छात्र जबमा  छात्रा  छात्र 

कक्षा ३ ५२ ५४ ५१ ४५ ४५ ४५       

कक्षा ५ ४५ ४८ ४६ ४८ ५० ४८ ४७ ४७ ४७    

कक्षा ८ ४८ ४८ ४८ ३५ ३३ ३८ ४१ ३९ ३४    

 
7

Cumulative Gross Point Average 

8
Classroom Based Early Grade Reading Assessment 

9
National Assessment of Reading and Numeracy 

10
National Assessment of Student Achievement 
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कक्षा १०             

स्रोतः NASA REPORT: 2013/15 

सक्षमता सूिकाडखक 

सूिकाडखकहरु 

 

जम्मा प्रार्थशमक तह 

(कक्षा १-५) 

आिारभुत तह        

(कक्षा ६-८) 

माध्यशमक तह 

(कक्षा ९-१०) 

 माध्यशमक तह         

(कक्षा ११-१२) 

जबमा  छात्रा  छात्र जबमा  छात्रा  छात्र जबमा  छात्रा  छात्र जबमा  छात्रा  छात्र जबमा  छात्रा  छात्र 

कक्षा ५ मा 

शवद्याथी शटकाउ 

दर  

९१.

२ 

९२ ९०.३             

कक्षा ८ मा शवद्याथी 

शटकाउ दर  

७५.

६ 

७७.

८ 

७३.३             

कक्षा १० मा 

शवद्याथी शटकाउ दर 

६२.

२ 

६६.

४ 

५८             

कक्षा उिीणश दर ९२.

५३ 

९३.

३७ 

९१.६

३ 

९१.

९० 

९३.

०० 

९१.

०० 

९१.

४० 

९१.

८० 

९१.

०० 

९४.

३० 

९५.

३० 

९२.

९० 

   

कक्षा दोहोर् र्ाउने 

दर 

३.४

० 

३.२

७ ३.५३ 

४.५

० 

४.०

० 

५.०

० 

३.६

० 

३.५

० 

३.७

० 

२.१

० 

२.३

० 

१.९

० 

   

कक्षा छोड्ने दर  ४.०

३ 

३.३

७ ४.८० 

३.५

० 

३.०

० 

४.०

० 

५.०

० 

४.७

० 

५.२

० 

३.६

० 

२.४

० 

५.२

० 

   

कक्षा ५ मा उिीणश िइ 

कक्षा ६ मा िनाश हुने 

शवद्याथीको प्रशििि 

               

 

      स्रोतः Flash report  I  2020/2021 

शिक्षक तर्था कक्षा सम्बन्िी सूिकाडखक 

 बाल 

शवकास 

प्रार्थशमक 

(कक्षा १-५) 

आिारभुत 

(कक्षा ६-८) 

माध्यशमक 

(कक्षा ९-१०) 

माध्यशमक               

(कक्षा ११-१२) 

१० शदन ेशिक्षक पेसागि िाशलम प्राप्त शिक्षक सङ््र्ा  ५० ११० १५ १०  

१० शदन ेशिक्षक पेसागि िाशलम प्राप्त मशहला शिक्षक सङ््र्ा ५० ३५ ५ २  

शिक्षक पेसागि िाशलम प्राप्त कूल शिक्षक प्रशििि (नपेाली)   !#=## ^  

शिक्षक पेसागि िाशलमप्राप्त मशहला शिक्षक प्रशििि (नपेाली)   $) —  

शिक्षक पेसागि िाशलम प्राप्त कूल शिक्षक प्रशििि (गशणि)   & @(  

शिक्षक पेसागि िाशलम प्राप्त मशहला शिक्षक प्रशििि (गशणि)   — —  

शिक्षक पेसागि िाशलम प्राप्त कूल शिक्षक प्रशििि (अंगे्रजी)   $) @$  

शिक्षक पेसागि िाशलम प्राप्त मशहला शिक्षक प्रशििि (अंगे्रजी)   %) —  

शिक्षक पेसागि िाशलम प्राप्त कूल शिक्षक प्रशििि (शवज्ञान)   @& —  

शिक्षक पेसागि िाशलम प्राप्त मशहला शिक्षक प्रशििि (शवज्ञान)   — —  

शिक्षक पेसागि िाशलम प्राप्त कूल शिक्षक प्रशििि (सामाशजक)   @& !*  

शिक्षक पेसागि िाशलम प्राप्त मशहला शिक्षक प्रशििि (सामाशजक)   — %)  

शिक्षक पेसागि िाशलम प्राप्त कूल शिक्षक प्रशििि   %^ ^!  
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शिक्षक पेसागि िाशलम प्राप्त मशहला शिक्षक प्रशििि   ^# ^&  

५ शदन ेपनुिाशजगी िाशलम प्राप्त शिक्षक सङ््र्ा  !&    

५ शदन ेपनुिाशजगी िाशलम प्राप्त मशहला शिक्षक सङ््र्ा      

प्रारशबिक कक्षा पढाइ िाशलम प्राप्त शिक्षक प्रशििि       

प्रारशबिक कक्षा पढाइ िाशलम शलइ प्रारशबिक कक्षामा नपेाली पढाइ 

रा्न ुिएको शिक्षक प्रशििि 

     

शवद्याथी शिक्षक अनपुाि !:!^ !:@% !:#% !:#& !:!^ 

कक्षा शवद्याथी औसि अनपुाि !:!^ !:!!@ !:!#@ !:@^! !:^# 

                              स्रोतः कार्ाालर्को अभिलेख र IEMIS report, 2078 

शिक्षण शसकाइ वातावरण 

 बाल 

शवकास 

प्रारशम्भक 

कक्षा  

(कक्षा १-३) 

प्रार्थशमक 

(कक्षा १-५) 

आिारभुत 

(कक्षा ६-८) 

माध्यशमक 

(कक्षा९-१२) 

जम्मा 

जबमा छापामर् िएका शवद्यालर् १९ १९ ६ ८ ५ १९ 

पढाइ कुना (कशबिमा ५० शकिाब सङ््र्ा 

िएको) 

  ५१ ४५ ४३ १३९ 

पसु्िकालर्   ३ ७ ५ १५ 

शिक्षण शसकाइको लाशग कब्र्टूर प्रर्ोगिाला   २ १ ५ ८ 

शिक्षण शसकाइको लाशग शवज्ञान प्रर्ोगिाला      ५ ५ 

Multimedia सशुविा    २ ३ ५ 

Interactive Board     २ २ 

अन्द्र्       

 

समता 

अपाड्गिा  िारीररक बौशद्धकिा  बशहरा दृशष्ट 

शवशहन 

कमजोर 

दृशष्ट 

बशहरा र दृशष्ट 

शवशहन 

दृशष्ट र 

बोलाइ 

ज

बमा 

अपाड्ग शवद्याथीका लाशग स्रोि कक्षाहरु          

स्रोि कक्षाहरुमा स्रोि शिक्षकहरुको 

उपलब्ििा 

        

स्रोि कक्षाहरुमा स्रोि सामग्रीहरुको 

उपलब्ििा 

        

 

िाषा  

स्थानीर् िाषाको माध्र्मबाट शिक्षण गररन ेशवद्यालर् सङ््र्ा  

नेपाली िाषाको माध्र्मबाट शिक्षण गररन ेशवद्यालर् सङ््र्ा २५ 

अंगे्रजी िाषाको माध्र्मबाट शिक्षण गररन ेशवद्यालर् सङ््र्ा ८ 

आिारििू िहमा स्थानीर् िाषालाई द्वैिाषीको रुपमा प्रर्ोग गररन ेकक्षाहरु   
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सामाशजक समावेिी  (सामदुाशयक तर्था संस्र्थागत शबद्यालय) 

 प्रारशबिक बाल 

शवकास 

प्राथशमक आिारििू  माध्र्शमक मा.शव.(१०+२) 

छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र 

िनाश प्रशििि ४६.७० ५३.३० ४७.९५ ५२.०५ ५२.७४ ४७.२६ ५७.१३ ४२.८७ ६५.८८ ३४.१२ 

अपाड्ग शवद्याथी 

प्रशििि ०.०० ०.१७ ०.५५ ०.७३ ०.५३ ०.६९ ०.३७ ०.१६ ०.६० ०.०० 

जनजाशि शवद्याथी 

प्रशििि ६७.८९ ६१.२७ ५८.६३ ५६.०९ ६०.०५ ६२.११ ६४.८० ६०.७१ ६०.७१ ७३.५६ 

दशलि शवद्याथी 

प्रशििि ९.०४ ८.७४ १२.९१ १३.९२ १०.४९ ११.१२ ८.१६ ७.१४ ४.१७ ५.७५ 

अन्द्र् शवद्याथी 

प्रशििि १.०९ २.०७ ०.८० १.४७ ०.७९ ०.८९ ०.१२ ०.४९ १.१९ ०.०० 

ब्राहमण/ क्षेत्री 

शवद्याथी ि २१.९७ २७.९२ २७.६६ २८.५२ २८.६६ २५.८९ २६.९२ ३१.६६ ३३.९३ २०.६९ 

लोपान्द्मखु शवद्याथी 

प्रशििि           

     स्रोििः IEMIS report, 2078 
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पररच्छेद एक 

गाउँपाशलकाको सामान्य जानकारी 

भौगशलक अवस्र्था 

शविेषताहरु  

गाउँपाशलकाको क्षेत्रफल (शक.शम.) ७८ .४१वगश शक.मी. 

स्थान गेरुवा गाँउपाशलका पिपुशिनगर, बशदशर्ा 

प्रिासशनक शविाजन  

जबमा वडा सङ््र्ा ६ वटा 

जबमा शवद्यालर्हरु ३३ वटा (२६ सामदुाशर्क र ७ संस्थागि) 

बालशवकास केन्द्द्रहरू ५६ वटा  

साममदुाशर्क शसकाइ केन्द्द्रहरू ४ वटा 

स्वास्थ्र्  संस्थाहरू ६ वटा 

नमनूा शवद्यालर् १ वटा श्री एकशप्रर् रािोर मा.शव. पािािार 

प्राशवशिक शिक्षालर् १ वटा श्री एकशप्रर् रािोर मा.शव. पािािार 

 

 

जनसङ्ख ्या 

शववरण सङ्ख ्या प्रशतित 

जबमा जनसङ््र्ा ३३९९८ १०० 

शलड्गको आिारमा    

मशहला १८२०३ ५३.५४ 

परुुष १५७९५ ४६.४६ 

जाशिर्िाको आिारमा   

ब्राबहण/क्षेत्री ९०३५ २६.५७ 

दशलि १८१७ ५.३४ 

जनजाशि २१४५८ ६३.१२ 

उल्लेख निएको २६२ ०.७७ 

अन्द्र् १४२६ ४.१९ 

माििृाषाको आिारमा   

      1.नेपाली १३१११ ३८.५६ 

2. थारु २०४२५ ६०.०८ 
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3. अन्द्र् ४६२ १.३६ 

समावेिीिाको आिारमा    

अपाड्गिा   

सीमान्द्िकृि    

लोपोन्द्मखु    

पाररवारीक शववरण    

मशहला घरमलुी पररवार सङ््र्ा   

सशहद पररवार सङ््र्ा   

अन्द्र्   

      स्रोतः गेरूवा गाउँपाशलका प्रोफाइल २०७५ 

उमेर समूहको आिारमा जनसङ्ख ्या  

शववरण सङ्ख ्या प्रशतित 

जबमा ३३९९८ १०० 

मशहला १८२०३ ५३.५४ 

परुुष १५७९५ ४६.४६ 

०-४ वषश उमेर  २६३७  

मशहला १२२० ४६.२६ 

परुुष १४१७ ५३.७४ 

५-१४ वषश उमेर ६८३५  

मशहला ३३५२ ४९ 

परुुष ३४८३ ५१ 

१५-४९उमेर १९१३९  

मशहला १०८०८ ५६.४७ 

परुुष ८३३१ ४३.५३ 

५० दशेख माशथ ५३८७  

मशहला २८२३ ५२.४०. 

परुुष २५६४ ४७.६० 

                                          स्रोतः गेरूवा गाउँपाशलका प्रोफाइल २०७५ 

शवद्यालय जाने उमेर समूहको जनसङ्ख ्या 

३-४ उमेर १४७७  

बाशलका ६५९  

बालक ८१८  

५-९वर्ष उमेर  ३५१२  

बाशलका १६८९  
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बालक १८२३  

५-१२ उमेर ५९३२  

बाशलका २९४०  

बालक २९९२  

१३-१४ वर्ष उमेर १७६१  

बाशलका ९२५  

बालक ८३६  

१३- १६ वर्ष उमेर २९७४  

बाशलका १७३४  

बालक १२४०  

१५-१६ वर्ष उमेर १२१३  

बाशलका ८०९  

बालक ४०४  

अपाड्ग   

                                            

स्रोतः Flash report  I  2020/2021 (CEHRD Projected Report) 

 

शवद्यालय बाशहर रहेको जनसङ्ख ्या 

शववरण सङ््र्ा प्रशििि 

३-४ बषश उमेर समहु   

५-९ बषश उमेर समहु   

५-१२ बषश उमेर समहु   

१३-१४ बषश उमेर समहु   

१५-१६ बषश उमेर समहु   

१३-१६ बषश उमेर समहु   

नोट :  ित्काशलन मानशनर् शिक्षामन्द्त्री शगररराजमशण प्रोखे्रल ज्र्बुाट शमशि २०७२/१२/२८ गिे र्स शजल्लालाइश 

साक्षर गाउपाशलका घोषणा गररएको । 
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शिक्षा के्षत्रमा कायवरत शवकास तर्था कल्याणकारी संस्र्थाहरु 

 

 

संस्र्थाको नाम 

 

प्रकार 

 

कायव के्षत्र 

 

लशक्षत समूह 

 

कायावन्वय

न अवशि 

 

सम्पकव  व्यशि 

 

सम्पकव  नं 

 

शलंक/इमेल  

 

SAC Nepal 

NGO शिक्षा, स्वास्थ्र्, बाल 

सरंक्षण र शवपद ्

व्र्वस्थापन 

बाल 

बाशलकाहरु, 

अशििावक एवम ्

शिक्षक 

2021 

July-June 

2022 

दिलाल 

िौिरी 

९८४८०५७७४९  

 

laldash33@g

mail.com 

 

Plan 

International 

Nepal 

INGO शिक्षा, स्वास्थ्र्, बाल 

सरंक्षण 

बाल 

बाशलकाहरु/ 

अपाङ्गिा 

िर्का व्र्शिहरु  

2020 Jan-

2022 Dec 

बेद प्र. डागँी ९८६८०८४७९०  bedPrasad.Da

ngi@plan-

international.

org 

गेरुवा ग्रामीण 

जागरण संघ 

बशदशर्ा  

NGO शिक्षा, स्वास्थ्र् र 

शवपद ्व्र्वस्थापन 

 2021 Jan-

2023 Dec 

िान्द्िी िट्टराइश ९८६८२४२९७७  shanti.geruwa

@gmail.com 

प्रारशबिककक्षा 

पढाइ कार्शिम 

दोश्रो 

(EGRPII) 

Resear

ch 

Organ

ization 

शिक्षा ( प्रारशबिक 

कक्षा ) 

बालबाशलका, 

शिक्षक िथा 

शिक्षा िाखाहरु  

2020 

June-

May 

2022 

रामकृष्ण 

हुमागाई ं

९८४१६४९५१८ humagainrk

@gmail.com 

rhumagain@

np-

egrp.rti.org 

 

बाँके र्नुेस्तको 

तलब 

NGO शिक्षा, स्वास्थ्र्, बाल 

सरंक्षण र शवपद ्

व्र्वस्थापन 

बाल 

बाशलकाहरु, 

अशििावक एवम ्

शिक्षक 

2020 Jan-

2022 Dec 

सशञ्जिा 

ररजाल 

९८४८०८७४५० rijal.sanjita@

gmail.com 

 

थारु उत्थान 

मशहला केन्द्द्र 

NGO शिक्षा, स्वास्थ्र्, बाल 

सरंक्षण र शवपद ्

व्र्वस्थापन 

बाल 

बाशलकाहरु, 

अशििावक एवम ्

शिक्षक 

2020 Jan-

2022 Dec 

शनमशला ररजाल  ९८४३२०९  hno.adhartwu

c@gmail.com 

mailto:laxmisharmamanikapur@gmail.com
mailto:laxmisharmamanikapur@gmail.com
mailto:bedPrasad.Dangi@plan-international.org
mailto:bedPrasad.Dangi@plan-international.org
mailto:bedPrasad.Dangi@plan-international.org
mailto:bedPrasad.Dangi@plan-international.org
mailto:shanti.geruwa@gmail.com
mailto:shanti.geruwa@gmail.com
mailto:humagainrk@gmail.com
mailto:humagainrk@gmail.com
mailto:rhumagain@np-egrp.rti.org
mailto:rhumagain@np-egrp.rti.org
mailto:rhumagain@np-egrp.rti.org
mailto:rijal.sanjita@gmail.com
mailto:rijal.sanjita@gmail.com
mailto:hno.adhartwuc@gmail.com
mailto:hno.adhartwuc@gmail.com
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कमैर्ा मशहला 

जागरण संघ 

NGO शिक्षा स्वास्थ्र् बाल 

संरक्षण 

बाल 

बाशलकाहरु, 

मशहला 

अशििावक एवम ्

शिक्षक 

 सशुस्मिा थारू ९८६८२३९९९५  

सोनाह शवकास 

समाज/GNI 

INGO शिक्षा स्वास्थ्र् बाल 

संरक्षण, सहकारी 

बाल 

बाशलकाहरु, 

अशििावक एवम ्

शिक्षक 

2020 Jan-

2022 Dec 

रत्न के.सी. ९८५७८२४४०३  kc.ratna222@

gmail.com 

 

सामदुाशर्क 

शवकास संस्था 

NGO शिक्षा, स्वास्थ्र्, कृशष 

र शवपद ्व्र्वस्थापन 

बाल 

बाशलकाहरु, 

अशििावक एवम ्

शिक्षक 

2020 Jan-

2022May 

मानशबर शब क  ९८४८२३८३२०  manbir.bishw

akarma@gma

il.com 

सामाशजक 

शवकास िथा 

अनुसन्द्िान 

(CSDR) 

NGO शिक्षा,  िौशिक 

शनमाशण र शवपद ्

व्र्वस्थापन 

बाल 

बाशलकाहरु, 

सरोकारवालाहरू 

अशििावक एवम ्

शिक्षक 

2020 Jan-

2022 

June 

बसन्द्िी िौिरी ९८४८०१६०१६  basantic505

@gmail.com 

जनजागरण 

मशहला संघ 

सआुहारा  

INGO पोषण, शिक्षा, 

स्वास्थ्र्, कृशष र पि ु 

 2015 Jan-

2022 July 

शहरालाल थारू ९८०२५३५९०६ Prayagamit27

822@gmail.c

om 

GN 

International 

INGO शिक्षा, स्वास्थ्र् 

प्रार्ोशजि 

बालबाशलका, 

शसपमलुक 

आर्आजशन 

 2015 Jan-

2025 Dec 

िेज िमाश ९८४९१२३४७८  

mailto:kc.ratna222@gmail.com
mailto:kc.ratna222@gmail.com
mailto:manbir.bishwakarma@gmail.com
mailto:manbir.bishwakarma@gmail.com
mailto:manbir.bishwakarma@gmail.com
mailto:tejprasad.sharma@gninepal.org
mailto:tejprasad.sharma@gninepal.org
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पररच्छेद -२ 

गाउँपाशलकाको िैशक्षक अवस्र्था 

पररिय  

शिक्षा मानव शवकास र समाज शवकासको मु् र् आिार एवम ् मानवअशिकारको शवषर् हो । हाल शवद्यालर् 

शिक्षा सबैको प्राथशमकिामा पद ै िासो र शिन्द्िाको शवषर् पशन बनेको छ । नेपालको संशविानले शिक्षालाई मौशलक 

हकको रुपमा उल्लेख गरी अशनवार्श िथा शनिःिलु्क शवद्यालर् शिक्षा सुशनशिि गनशको लागी शनिःिलु्क िथा अशनवार्श 

शिक्षा ऐन, २०७५ जारी गरी कार्ाशन्द्वर्नमा ल्र्ाएको पाइन्द्छ । र्सरी संशविानले सशुनशिि गरेको शिक्षा सबबन्द्िी मौशलक 

हक कार्ाशन्द्वर्न गररने  शजबमेवारी िथा दाशर्त्व संशविान अनसुार मु्र्िर्ा स्थानीर् सरकारको रहकेो छ । र्सका साथै  

नेपाल सरकारले इन्द्िोन घोषणामा हस्िाक्षर गरी नेपालको सावशजशनक शिक्षा सदुृशढकरण गने प्रशिबद्दिा पशन जनाएको छ। 

त्र्सैगरी स्थानीर् सरकारले शदगो शवकासका लक्ष्र्हरू (SDGS), सन ् २०३० सबमको शिक्षा, शवद्यालर् क्षेत्र शवकास 

र्ोजना (SSDP) जस्िा शवशिन्द्न राशष्िर् िथा अन्द्िशराशष्िर् र्ोजना र  मञ्ि िथा दस्िावेजमा गरेका प्रशिवद्धिाहरूलाई 

समेि आत्मसाि गरी उि दस्िावेजको कार्ाशन्द्वर्नमा समेि ध्र्ान शदन जरुरी रहकेो छ । िर सीशमि स्रोि सािन र 

असीशमि आवश्र्किाल ेगदाश गेरुवा गाउँपाशलकालाइ र्ी सबै कार्शहरु प्रिावकारीरूपमा कार्शन्द्वर्न गनश िनुौिी रहकेो 

दशेखन्द्छ । र्सका लागी अन्द्र् स्थाशनर् िह, प्रदिे िथा संघीर् सरकार र सहर्ोगी संघ संस्थाहरुसँग शनरन्द्िर ससन्द्वर् गरी 

शिक्षाको गणुस्िर सिुारमा र्स गाउँपाशलका पशन शनरन्द्िर प्रर्ासरि रहकेो छ । र्स ैसन्द्दिशमा संशविानको अनसुिूी ८ ले 

आिारििू िथा माध्र्शमक िहसबमको शिक्षाको अशिकार स्थानीर् िहमा समावेि गरेको िथा स्थानीर् सरकार 

सञ्िालन ऐन २०७४ को दफा ११ (ज) मा आिारिूि िथा माध्र्शमक शिक्षा सबबशन्द्ि स्थानीर् िहका २३ वटा काम, 

किशव्र् र अशिकार उल्लेख गरेको सन्द्दिशमा र्स गेरुवा गाउँपाशलकाले पशन संशविान िथा काननु प्रदिअशिकारको प्रर्ोग 

गद ै" समदृ्द गेरूवा गाँउपाशलकाको शनमाशणको आिार, कृशष, पर्शटन र पवूाशिार" िन्द्न ेनारालाई अगाडी बढाएको छ । 

िसथश र्स पाशलकाको शबशबि कला, संस्कृशि, ज्ञान. शसप, प्रशवशिलाइ उपर्ोग गद ै ब्र्ावहारीक, रोजगारन्द्मखु, गणुस्िररर्, 

शजवनपर्ोगी र अनसुन्द्िानात्मक शिक्षालाइ आत्मसाथ गरी कसरी गेरुवा गाउँपाशलकालाइ समदृ्द बनाउन सशकन्द्छ िन्द्न े

शजबमेवारी हाम्रो कािमा आएको छ । 

राज्र्को पनुशसंरिना िथा शवकेन्द्द्रीकरणको अविारणा अनसुार आफ्नो सेवाक्षेत्रको शिक्षाको शबकास आफै गरौ 

िन्द्ने उद्दशे्र्ल ेस्थानीर् िहमा रहरे शिक्षाको गणुस्िर वशृद्ध गद ैशवद्यालर्को समग्र पक्षको सिुार, शवद्यालर् शिक्षा शवकास 

िथा गणुस्िर कार्म गनश शवद्यालर् सिुार र्ोजना (School Improvement Plan) ले उल्लेखनीर् िशूमका खेलेको हुन्द्छ 

। िसथश र्स गाउँपाशलका शित्रका सबपणूश सामदुाशर्क शवद्यालर्हरूको शवद्यालर् सिुार र्ोजना िर्ार गरी कार्ाशन्द्वर्नमा 

ल्र्ाएको अवस्था छ । शवद्यालर्ले िर्ार गरेको शवद्यालर् सिुार र्ोजना, गाउँपाशलकाको अशिलेखमा उल्लेशखि 

शबद्यालर्बाट प्राप्त िैशक्षक िथ्र्ाङ्क िथा शबबरण, गाउँपाशलकाको प्रोफाइल, शबद्यालर्ले अद्याबशद्यक गरेको IEMIS 

िथ्र्ाङ्क, र अन्द्र् आशिकाररक स्रोिबाट प्राप्त िैशक्षक िथ्र्ाङ्कमा आिाररि िएर र्ो गेरुवा गाउँपाशलका शिक्षा 

पार्श्वशित्र २०७८ सबै सरोकारवालाहरुलाइ िैशक्षक सिुनाको बारेमा ससुशूिि गनश िर्ार गररएको हो । 
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दूरदृशटः 

गणुस्िरीर्  शिक्षा माफश ि  सक्षम  र  दक्ष  जनिशि ,  गेरूवाको  समशृद्ध ।  

 

 लक्ष्यः 

समर्सान्द्दशिशक,आिशुनक , प्रशवशिमैत्री,  गणुस्िरीर्, समिामूलक शिक्षाको  माध्र्मबाट  र्ोग्र् , सक्षम र  दक्ष 

जनिशि  उत्पादन  गरी  समदृ्ध  समाज शनमाशण  गन े। 

 

 उदे्दश्यः  

१. बालबाशलकाको सवाशङ्शगण शवकासका लाशग पोषण र स्वास्थ्र्मा सिुार गद ैप्रारशबिक बालशवकास शिक्षालाई 

प्रिावकारी रुपमा सञ्िालन गनुश, 

२. गेरूवा गाउँपाशलका शित्रका शवद्यालर् उमेर  समहूका सबै बालबाशलकाहरूलाइश शनिःिुल्क  िथा अशनवार्श 

आिारििू शिक्षाको सशुनशिििा गनुश , 

३.  शनिःिुल्क र गणुस्िरीर् माध्र्शमक शिक्षामा सबैको पहुिँ  सशुनशिि गद ैउत्पादनिील जनिशि िर्ार गनुश,   

४. औपिाररक शिक्षाका अवसरबाट वशञ्िि समहूलाई अनौपिाररक, शवषेि , वैकशल्पक , जीवनपर्शन्द्ि  शिक्षा 

आपिकाशलन शिक्षा र खलुा शिक्षाका अवसर अशिवशृद्ध गनुश , 

५. अशििावक सिेिनामूलक जस्िा  कार्शिमहरू माफश ि बीिैमा कक्षा छाड्ने शवद्याथी दरलाइश न्द्र्नूीकरण गद ै

शवद्याथी शनर्शमििा र शटकाउ दरमा  सिुार गरी  शसकाइ उपलशब्ि वशृद्ध गनुश , 

६. प्राशवशिक िथा व्र्ावसाशर्क शिक्षा र िाशलमका अवसरहरूलाइश व्र्ापक रूपमा शवस्िार गरी  पाशलकाको 

शवकासमा र्ोग्र्, सक्षम र सीपर्िू जनिशि िर्ार गनुश , 

७. प्रिावकारी गणुस्िरीर् शिक्षाको जग िर्ार गद ैश्रममैत्री , उत्पादनमखूी ,अनिुाशसि, नैशिकवान  नागररक िर्ार 

गनुश, 

८. सरुशक्षि बालमैत्री , छात्रामैत्री , अपाङ्गमैत्री िथा वािावरणमैत्री शवद्यालर् शनमाशण गनुश , 

९. गणुस्िरीर् शिक्षाका लाशग शिक्षक िथा कमशिारीको क्षमिा शवकास , वशृिशवकास ,िैशक्षक सामग्री  व्र्वस्थापन 

र प्रर्ोग गनुश , 

१०. सावशजशनक शनशज िैशक्षक क्षेत्रका असल अभ्र्ासहरूलाइश अवलबबन गद ै शनशज  लगानीका  शिक्षण  

संस्थाहरूको प्रिावकारी  शनर्मन एवम ्सावशजशनक शिक्षा प्रणालीको रूपान्द्िरणको प्रशकर्ामा सवलीकरण गनुश , 

११. समिामुलक पहुिँ र समावेशि सहिाशगिा सशहि सबैका लाशग गणुस्िरीर् शिक्षा सशुनिि गनुश , 

१२. सशुविा सबपन्द्न िौशिक संरिना शनमाशण गरी  िर्रशहि रूपमा शवद्यालर्लाइश िाशन्द्ि क्षेत्र  र  शवर्श्सनीर् संस्थाको 

रूपमा शवकास गनुश , 

१३. STEAM Approach द्वारा गणुस्िरीर् , व्र्वहाररक शिक्षा , soft skill जीवन उपर्ोगी सीप  शवकास गनुश, 

१४. शवद्यालर्मा सिूना प्रशवशिको पहुिँ अशिवशृद्ध  गद ै नव प्रविशन माफश ि  िैशक्षक गणुस्िर सुिार गनुश , 

१५. पाि्र्िमलाइश  समर् सान्द्दशिशक पररमाजशन गद ैमलू्र्ाङ्न प्रणालीलाइश दशैनक जीवनका लाशग आवश्र्क 

आिारििू सक्षमिा सशहि शसजशनशिल, सकारात्मक सोि सशहि  रोजगार उन्द्मखु नागररक  िर्ार गनुश , 

१६. गेरूवा गाउँपाशलकाको  पररवेि र आवश्र्किा अनुसार स्थानीर् पाि्र्िम र पाि्र्सामग्री  शवकास, शनमाशण र 

कार्शन्द्वर्न गनुश , 
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१७. सबपणूश  शवद्यालर्हरूमा वािावरणीर् स्वच्छिा र सरुक्षा प्रदान गनश हररि शवद्यालर् कार्शिममा जोड शदनकुा 

साथै िौशिक पवूाशिार सवलीकरण गनुश, 

१८.  NEGRP कार्शिमलाइश शनरन्द्िरिा शददँ ैकक्षा १-३ सबम शवद्याथीको पिन सीप सिुारका शिर्ाकलापमा जोड 

शदन ु। 

 रणनीशत 

१. पोषण र बालअशिकार बारे अशििावकहरुलाई सिेिना प्रदान गने र सोको सशुनशिििा गररनेछ (१) 

२. बालशवकास केन्द्द्रको उमेर पगेुका सबै बालबाशलकाहरुलाई अशनवार्श रुपमा िनाश गररनेछ (१) 

३. सामदुाशर्क  िथा नीशज क्षेत्रलाई प्रोत्साशहि गद ैबालउद्यानको अविारणा साकार पाररनेछ (१) 

४.  उपर्िु पवूाशिार  िथा खेल सामग्रीसशहिको बालमैत्री वािावरण सशुनशिि गरी प्रारशबिक बालशवकास केन्द्द्रको 

व्र्वस्थापन गररनेछ (१) 

५. बालशवकास सहजकिाशहरूको र्ोग्र्िा र क्षमिा वशृद्ध गररनेछ   (१) 

६.  आिारििू शिक्षाको प्रत्र्ािशूि गनश सबै बालबाशलकालाई अशनवार्श रूपमा  शनिःिुल्क शवद्यालर् िनाश गररनेछ  (२) 

७.    आिारििू िहको शिक्षालाई अशनवार्श, शनिःिुल्क र समावेिी बनाइनेछ (२) 

८. ४- १२ वषश उमेर समहूका सबै बालबाशलकाहरुलाई आिारिूि शिक्षाको पहुिँ सशुनशिििा गररनेछ (२) 

९. आिारििू  शिक्षामा बालबाशलकाको पहुिँर्िू पवूाशिारको शनमाशण गरी गुणस्िरीर्  शसकाइ वािावरण शसजशना 

गररनेछ (२) 

१०. आिारििू र माध्र्शमक िहमा शिक्षण शसकाइलाई व्र्वहाररक िथा प्रशवशिर्िू बनाइ गणुस्िरीर् शिक्षा प्रदान 

गररनेछ (२,३,७) 

११. आिारििू िह परूा गरेका सबपणूश बालबाशलकाहरुलाई शनिःिुल्क माध्र्शमक शिक्षाको व्र्वस्था गररनेछ  (३) 

१२. गणुस्िरीर् माध्र्शमक शिक्षाका शवशवि कार्शिम सञ्िालन  गररनेछ (३) 

१३. माध्र्शमक शिक्षाको प्राशवशिक िथा व्र्वसाशर्क िारलाइश सुदृढीकरण िथा शवस्िार गररनेछ ३) 

१४. आिारििू र माध्र्शमक िहमा अङ्ग्रेजी,गशणि र शवज्ञान लगार्ि अन्द्र् शवषर्को शिक्षकको क्षमिा अशिवशृद्ध 

गररनेछ (२,३) 

१५.  सान्द्दशिशक एवम ् गणुस्िरीर् आिारििू र माध्र्शमक शिक्षामा सबैको पहुिँ सशुनशिििा गनश औपिाररक, 

अनौपिाररक, वैकशल्पक , आपिकाशलन र खलुा शिक्षा प्रणालीको अवलबबन गररनेछ  (२,३ र ४)  

१६.  साक्षरिा, अनौपिाररक शिक्षा र आजीवन शसकाइलाई पेसा एवम ्व्र्वसार्, सामाशजक जीवन र सहिाशगिासँग 

आवद्ध गररनेछ (४)  

१७. सामदुाशर्क सेवा केन्द्द्रको सशिर्िा बढाइ अनौपिाररक शिक्षामाफश ि साक्षर िएकालाइश शनरन्द्िर अनौपिाररक 

शिक्षा सञ्िालन गररनेछ  (४) 

१८.  आिारििू िथा माध्र्शमक िहमा िनाश िएका सबैलाई शवद्यालर्मा शनर्शमििा गराउन र शवद्याथी शटकाउनका 

लाशग उत्प्रेरणामलूक उपार्हरू अवलबबन गररनेछ  (५) 

१९. प्राशवशिक िथा व्र्ावसाशर्क शिक्षा र िाशलममा व्र्ापक सहिाशगिाको वािावरण शसजशना गररनेछ (६)  

२०.  प्राशवशिक िथा व्र्ावसाशर्क शिक्षा र िाशलममा शपछशडएका वगश, क्षेत्र र समदुार्लाई समेट्न शविेष सहुशलर्ि  

िथा छात्रवशृि शदने नीशि अश्िर्ार गररनेछ  (६)  
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२१. िौशिक पवूाशिार, शिक्षण शसकाइ प्रशिर्ा र मलू्र्ाङ्कन प्रणालीलाई समावेिी एवम ्अपाङ्गमैत्री बनाइनेछ   (८ र 

११) 

२२.  अपाङ्गिा िएका बालबाशलकाहरूको आवश्र्किा र समावेिीकरणको शसद्धान्द्िका आिारमा शविेष शिक्षा र 

समावेिी शिक्षाका माध्र्मबाट उपर्िु िैशक्षक अवसरहरू उपलब्ि गराइनेछ (४,८,११)  

२३. सबै आ.शव. र मा.शव. मा आराम कक्ष (MHM) को व्र्वस्था सशहिको कक्षा कोिाको व्र्वस्थापन गररनेछ (८) 

२४.  र्ोग्र्, सक्षम, दक्ष जनिशिको व्र्वस्थापन गरी शिक्षण र िैशक्षक प्रिासन जस्िा पक्षमा उत्कृष्ट नशिजा हाँशसल 

गराइनेछ (७,९)  

२५. शिक्षण शसकाइ प्रशिर्ामा समर्ानकूुल सिुार र प्रशवशिको उच्ििम ्प्रर्ोगद्वारा सावशजशनक शवद्यालर्को िैशक्षक 

गणुस्िर अशिवशृद्ध गररनेछ  (७,११)  

२६.  शवद्यालर्मा कार्शरि शिक्षक र कमशिारीको पेसागि सक्षमिाको शवकास गरी कार्शसबपादनको आिारमा वशृि 

शवकासको अवसर प्रदान गररनेछ  (९)  

२७. िैशक्षक गणुस्िर अशिवशृद्धका लाशग शिक्षण संस्थाहरूको प्रिावकारी अनगुमन, शनरीक्षण िथा मलू्र्ाङ्कनको 

व्र्वस्था गररनेछ (९)  

२८. शवद्यालर्का शिक्षक िथा कमशिारीको पेिागि क्षमिा अशिवशृद्धका कार्शिमहरू सञ्िालन गररनेछ (९) 

२९. वस्िशुनष्ठ मापदण्डको आिारमा शवद्याथीको मलू्र्ाङ्कन एवम ् उपलशब्ि परीक्षण गरी  िैशक्षक गुणस्िर कार्म 

गररनेछ  (९) 

३०. सामदुाशर्क िथा शनजी शवद्यालर्का असल अभ्र्ास र अनुिव आदान प्रदान गरी अवलबबन गररनेछ (१०) 

३१.  सावशजशनक शवद्यालर्को िैशक्षक प्रिासनलाई प्रिावकारी बनाउन सेवा करार गन,े कार्शसबपादन मलू्र्ाङ्कन 

गररनेछ १०)  

३२. शवद्यालर् शिक्षािफश  कबपनीको रुपमा सञ्िाशलि शनजी लगानीका शिक्षण संस्थाहरूलाई शनर्मन गररनेछ  (१०)  

३३. शवद्यालर् शिक्षामा  लगानी वशृद्ध गररनेछ  (११) 

३४. अशििावक शिक्षाको माध्र्मबाट सामदुाशर्क शवद्यालर् र बालबाशलकाको शसकाइप्रशिको अपनत्व बोि गराइनेछ 

(११) 

३५.  शवद्यालर्मा शवषर्गि शिक्षकको सशुनशिििा आवश्र्किाको आिारमा नर्ाँ दरबन्द्दी शसजशना गररनेछ (११)  

३६. सबै शवद्यालर्मा िवन कक्षाकोिा लगार्ि िौशिक पवूाशिारहरू , शवपि ्जोशखमर्मिू बनाउइनेछ ।१२) 

३७.  शवज्ञानलाई शिक्षा र शिक्षालाई शवज्ञानमा आिाररि बनाइ वैज्ञाशनक अध्र्र्न र शिन्द्िन मनन ्गने प्रवशृि एवम ्

व्र्वहारको शवकासमा जोड शदइनेछ (१३)  

३८.  शवद्यालर्को िहको शिक्षामा शवज्ञान, प्रशवशि, इशन्द्जशनर्ररङ, कला र गशणि शिक्षा (STEAM-Education) 

प्रवद्धशन गररनेछ (१३) 

३९. सिूना िथा सञ्िार प्रशवशिलाई शिक्षण शसकाइ प्रशिर्ाको अशिन्द् न अङ्गका रूपमा एकीकृि गद ै प्रशवशिमैत्री, 

व्र्ावहाररक र नशिजामूलक बनाउइनेछ  (१४)  

४०. शवद्यालर् िहको पाि्र्िम ,पाि्र्सामग्री शवकास एवम ्कार्शन्द्वर्न र पररमाजशन गरी शवद्याथी मलू्र्ाङ्कन प्रणालीमा 

सिुार गररनेछ  (१५) 

४१. स्थानीर् पाि्र्िमको माध्र्मबाट स्थानीर् कला, संस्कृशि, िगूोल, पेसा व्र्वसार्को प्रवद्धशन गररनेछ (१६) 
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४२. सरोकारवाला शनकार्, संघ संस्थाको  साझेदारीमा सबै शवद्यालर्मा स्वच्छ खानेपानी , िौिलार् ,पसु्िकालर् र 

स्वास्थ्र् सशुविाको व्र्वस्थापन गद ैहररि शवद्यालर्को अविारणा साकार पाररनेछ(१७) 

४३. कक्षा १-३ सबबका बालबाशलकालाइश पिन सीप सिुारका कार्शिमहरू लाइश  शनरन्द्िरिा शदइनेछ । (१८) 

 

गेरूवा गाउँपाशलकाले शिक्षा के्षत्र सुिारमा गरेको  प्रयासहरु 

र्स  गेरूवा  गाउँपाशलकालाई  िैशक्षक  हवको  रुपमा शवकास गनशको लाशग स्थानीर् सरकार गिन िइसकेपशछ शिक्षा 

क्षेत्रमा सिुारमा गरेका प्रर्ासहरु शनबनानसुार छन ्: 

१. शिक्षक दरबन्द्दी शमलान कार्श गररएको , 

२. शवद्याथी सङ््र्ाको आिारमा शिक्षक सङ््र्ा अपगु िएकोले आिारििू िह (६-८) मा २२  र  माध्र्शमक िह 

(९-१२) १० जना शवषर्गि  शिक्षक गरी  कूल ३२ जना गाउँपाशलकाले स्थानीर् दरबन्द्दीमा  करार शिक्षक 

व्र्वस्थापन गररएको, 

३. आिारििू िहमा कक्षा छाड्ने दरलाई न्द्र्नू गनश शदवा खाजा  व्र्वस्था गररएको, 

४. सबपणूश सामदुाशर्क शवद्यालर्मा इन्द्टरनेट जडान गरी  सञ्िालनमा ल्र्ाएको, 

५. शवद्याथी सङ््र्ाको आिारमा आिारििू  र माध्र्शमक िहमा शवषर्गि शिक्षक व्र्वस्थापन, 

६. शवद्यालर्मा िौशिक पवूाशिार शनमाशण र सिुारको कार्शिमहरु (कक्षाकोिा शनमाशण,ममशि,खानेपानी िौिालर्, 

घेराबार)  शनर्शमि सञ्िालनमा रहकेो, 

७. शिक्षकहरुलाई पेिागि क्षमिा शवकास िाशलम सञ्िालन गररएको, 

८. सामदुाशर्क र संस्थागि शवद्यालर्को अनगुमन िथा सपुररवेक्षण गररएको , 

९. स्थानीर् िहमा शविीर् हस्िान्द्िान्द्िरण िएका शवशिन्द्न शकशसमका कार्शिम सञ्िालन गररएको, 

१०. सामदुाशर्क शवद्यालर्मा कशबिमा कक्षा ६-१२ मा अध्र्र्नरि शकिोरी सबै छात्राहरुलाइश स्थानीर् िहल ेसेशनटरी 

्र्ाड खररद गरी  शवद्यालर्मा शविरण गरेको,  

११. स्थानीर् िहल ेप्रत्र्ेक वषश CBEGRA कार्शिम सञ्िालन गरेको , 

१२. राष्िपशि िैशक्षक सिुार कार्शिम कार्शन्द्वर्न गररएको, 

१३.  गेरूवा  गाउँपाशलकालाई खेलकूद माफश ि शिनाउनको लाशग  रशनङ्गशिल्ड खेदकूद प्रशिर्ोशगिा सञ्िालन, 

१४.  िैशक्षक महोत्सव (िैशक्षक सामग्री प्रदिशनी  िथा अशिररि शिर्ाकलाप) सञ्िालन गररएको , 

१५.  पवुश प्राथशमक कक्षादशेख कक्षा १-३ मा कक्षाकोिा सवलीकरण िथा छापामर् वािावरण शनमाशण, 

१६.  शिक्षा कार्शशवशि २०७६ शनमाशण गरी िैशक्षक गशिशवशि सञ्िालन गररएको, 

१७.  िैशक्षक तर्ालेन्द्डर शनमाशण गरी सो अनसुार िैशक्षक गशिशविमा एकरुपिा गररएको, 

१८. बाल कक्षा दशेख कक्षा ५ सबम अङ्ग्रेजी माध्र्मका पाि्र्पसु्िक शनिःिुल्क शविरण गररएको । 

गाउँपाशलकाको शिक्षा के्षत्रका समस्या  तर्था  िुनौतीहरू 

र्स गेरूवा गाउँपाशलकाको शिक्षा क्षेत्रका  समस्र्ाहरू दहेार्बमोशजम रहकेा छन ्: 

१. सबै आिारििू शवद्यालर्मा र्ोग्र्, दक्ष  प्र.अ.को व्र्वस्थापन गनश नसतन ु , 

२. आिारििू र माध्र्शमक िहमा शवषर्गि शिक्षक दरबन्द्दीको अिाव हुन,ु 

३. िैशक्षक सामग्री ,पसु्िकालर् ,प्रर्ोगिाला , सिूना प्रशवशिको न्द्र्नू उपलब्ििा, 

४. प्रर्ाप्त पतकी िवन, कक्षाकोिा,  फशनशिर, िदु्ध  खानेपानी , छात्रामैत्री िौिालर् र घेरावालको अिाव , 
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५. शिक्षण शसकाइ  शिर्ाकलाप र कक्षाकोिामा अपेशक्षि सिुार ल्र्ाउन नसतन,ु 

६. शिक्षण प्रशिर्ामा नवीनिम  शवशिको कम प्रर्ोग र सिूना प्रशवशिको पहुिँ नहुन ु, 

७. शिक्षकको पेसागि सक्षमिा, नैशिकिा र उत्प्रेरणामा कमी हुन,ु 

८. िाशलम प्राप्त शिक्षाकल ेिाशलममा शसकेका सीप कक्षाकोिामा प्रिावकारी रूपमा प्रर्ोग नगनुश, 

९. सामदुाशर्क र संस्थागि शवद्यालर् बीि िैशक्षक दरूी शसजशना हुदँ ैगएकोल ेअशििावकको आकषशण सामदुाशर्क 

शवद्यालर्प्रशि घट्द ैजान,ु 

१०. शवद्यालर् उमेर समहूका सबै बालबाशलकालाइश शवद्यालर्मा शनर्शमि र शटकाउन  नसतकन ु, 

११. बीिैमा कक्षा छाड्न ेशवद्याथी दर बढ्द ैजान ु, 

१२. शिक्षा िाखामा आवश्र्क मात्रामा कमशिारी व्र्वस्थापन हुन नसतन,ु 

१३. स्थानीर् िहलाई SSDP कार्शिम सञ्िालन सबबन्द्िी क्षमिा शवकास कार्शिम सञ्िालन नहुन,ु 

१४. शवद्यालर्ल ेिोशकएको समर्मा IEMIS Update नगनुश, 

१५. सििश अनदुानको शवशनर्ोशजि बजेट अपगु हुने िीषशकहरुमा स्थानीर् िहल े समेि बजेट व्र्वस्थापन गरी  

कार्शन्द्वर्न गनुश पने  बाध्र्कारी व्र्वस्था  सजृना हुन ु, 

१६.  स्थानीर् िहल ेशिक्षाको बजेट वशृद्ध गन ेिथा शिक्षा कार्शिम सञ्िालन र  व्र्वस्थापनमा  खास ैिासो नशदन ु, 

१७.  शवपद ्जोशखम िथा सङ्िमणका कारण शवद्यालर्मा समर्मै अनदुान शनकासा गनश कशिनाइ शसजशना हुन ु। 

 

िुनौतीहरू 

           सामदुाशर्क शवद्यालर्को गणुस्िर अशिवशृद्ध गनुश,  

१. सामदुाशर्क शवद्यालर्प्रशि समुदार्को अपनत्व र अशििावकको शवर्श्ास जगाउने वािावरण शसजशना गनुश , 

२. सामदुाशर्क शवद्यालर्को गणुस्िर अशिवशृद्ध गनुश, 

३. शिक्षक िथा शिक्षा क्षेत्रको जनिशिमा पेसागि जवाफदहेीिा सशुनशिि गनुश,  

४. शिक्षा प्रणालीमा िैशक्षक सिुासन कार्म गनुश,  

५. शवद्यालर् नेितृ्वको िूशमका सवलीकरण गनुश,  

६. सामदुाशर्क शवद्यालर्लाई राजनीशिक प्रिावबाट मिु गनुश , 

७. प्राशवशिक शिक्षाका लाशग उपर्िु संरिना िथा कार्शिम शवकास िथा कार्ाशन्द्वर्न गनुश , 

८. सबै शवद्यालर्को िौशिक संरिना िथा िैशक्षक वािावरणलाइश अपाङ्गमैत्री, बालमैत्री बनाउन,ु 

९. स्थानीर् पाि्र्िम र पाि्र्सामग्रीहरु शवकास ,  कार्शन्द्वर्न र  पररमाजशन गनुश , 

१०. कक्षा १-३ का बालबाशलकाहरूको पिन सीप सिुार गनुश । 
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पररच्छेद -३ 

गाउँपाशलकाको िैशक्षक तथ्याङ्ख क 

साक्षरता अवस्र्था 

शववरण सङ्ख ्या प्रशतित 

साक्षरिा  23864 76.09 

लैड्शगकिाको आिारमा    

मशहला  12145 71.51 

परुुष 11719 81.51 

उमेरको आिारमा    

५-१४ उमेर समहू 6615 96.78 

मशहला  3255 97.11 

परुुष 3360 96.47 

१५-४५ उमेर समहू 14856 77.62 

मशहला  8085 74.81 

परुुष 6771 81.27 

      ४५ +उमेर 2393 44.42 

मशहला  805 28.52 

परुुष 1588 61.93 

 

         

गेरूवा गाउँपाशलकाको तहगत शिक्षक दरबन्दी शबबरण 
    

िस िह  (स्थार्ी र अस्थार्ी ) शिक्षक सं्र्ा स्वीकृि 

दरबन्द्दी 

सं्र्ा 

राहि 

कोटा/ 

अनुदान 

सं्र्ा 

दरबन्द्दी 

सं्र्ा 

प्राशवशिक 

िार (९-

१२) 

शिक्षण 

सहर्ोग 

अनुदान  

(६-८) कुल 

जबमा कैशफर्ि 
  

प्रथम शद्वशिर् ििृीर्  

जबमा 

स्थार्ी अस्थार्ी 

१ प्राथशमक (१-५) ० १९ ३६ ५५ १२ ६७ ५१ ११८ ० ० ११८ 
 

२ शनबनाध्र्शमक (६-८) ० ० १५ १५ १ १६ ७ २३ ० ४ २७   

३ माध्र्शमक (९-१०) ० १ १३ १४ १ १५ ९ २४ ४ ० २८   

४ माध्र्शमक (११-१२) ०       ३ ३ ६ ९ ४ ० १३   

जबमा ० २० ६४ ८४ १७ १०१ ७३ १७४ ८ ४ १८६   

 

  

 

 गेरूवा गाउँपाशलकामा सञ्िाशलत सामुदाशयक केन्र हरूको शववरण 
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िस सामदुाशर्क केन्द्द्रको नाम  िेगाना  

 सामदुाशर्क 

पररिाशलका 

शसकाइ केन्द्द्र 

अध्र्क्षको नाम 

१ पािािार सामदुाशर्क शसकाइ केन्द्द्र गेरुवा २, पािािार  १ िवुनेर्श्र िमला 

२ जनिा सामदुाशर्क शसकाइ केन्द्द्र गेरुवा ४, गोला,  १ दौगला थारू 

३ पिपुशि सामदुाशर्क शसकाइ केन्द्द्र  गेरुवा ५, पिपुशिनगर १ शडल्लीप्रसाद िमाश 

४ मनाउ सामदुाशर्क शसकाइ केन्द्द्र गेरुवा ६, मनाउ  १ अशनल िौिरी 

 

शिक्षण संस्र्थाहरु 

संस्र्थाहरु प्रारशम्भक 

बाल 

शवकास 

प्रार्थशमक 

शवद्यालय 

आिारभूत 

शवद्यालर् 

माध्यशमक

शबद्यालय 

उच्ि 

शिक्षा 

समुदाशयक 

शसकाइ केन्र 

जम्मा  ६३ १६ १० ७  ४ 

शवद्यालयको प्रकार       

सामदुाशर्क ५६ १३ ८ ५  ४ 

संस्थागि ७ ३ २ २   

कबपनी       

प्राशवशिक माध्र्शमक 

शवद्यालर् 

   १   

प्राशवशिक शिक्षा िथा 

व्र्वसाशर्क िाशलम 

      

      स्रोतः IEMIS Report  - 2078 

जम्मा शवद्यार्थी भनाव 

 प्रारशम्भक 

बाल 

शवकास 

प्रार्थशमक 

(कक्षा १-५) 

आिारभुत 

(कक्षा ६-८) 

माध्यशमक 

(कक्षा ९-१०) 

माध्यशमक 

(कक्षा ११-१२) 

प्राशवशिक शिक्षा तर्था 

व्यावसाशयक ताशलम 

सािारण प्राशवशिक सािारण प्राशवशिक  

लैंशगकिाको 

आिारमा १०४४ ३८८७ २१३७ १४२५ ६३ २३८ ४७ 

 

छात्रा ४७८ १८१८ ११२८ ८०० ३४ १५१ ३४  

छात्र ५६६ २०६९ १००९ ६२५ २९ ८७ १३  

जनजाशिका 

आिारमा      

   

ब्राबहण/क्षेत्री ३१४ ११७६ ६३० ४३३     

छात्रा १४१ ५३९ ३४५ २२५     

छात्र १७३ ६३७ २८५ २०८     

जनजाशि ६१९ २१८० १३०३ ८८०     
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छात्रा २८७ १०४० ६७८ ५१०     

छात्र ३३२ ११४० ६२५ ३७०     

दशलि १०४ ४८७ १८६ १०८     

छात्रा ४८ २२३ ९६ ६४     

छात्र ५६ २६४ ९० ४४     

अन्द्र् ७ ४४ १८ ४     

छात्रा २ १६ ९ १     

छात्र ५ २८ ९ ३     

      स्रोतः IEMIS Report - 2078 

 

सामुदाशयक शवद्यालयहरुमा शवद्यार्थी भनाव  

 प्रारशम्भक 

बाल 

शवकास 

प्रार्थशमक 

(कक्षा १-५) 

आिारभुत 

(कक्षा ६-८) 

माध्यशमक 

(कक्षा ९-१०) 

माध्यशमक (कक्षा 

११ र १२) 

प्राशवशिक शिक्षा तर्था 

व्यावसाशयक ताशलम 

सािारण प्राशवशिक सािार

ण 

प्राशवशिक 

लैंशगकिाकोआिारमा ८८६ २८८२ १८७० १३१५ ६३ २३८ ४७  

छात्रा ४१६ १४१० १०१२ ७५४ ३४ १५१ ३४  

छात्र ४७० १४७२ ८५८ ५६१ २९ ८७ १३  

जनजाशिका 

आिारमा 

        

ब्राबहण/क्षेत्री २५३ ७८० ५२६ ३७४  ७५   

छात्रा १११ ३८४ २९६ २०६  ५७   

छात्र १४२ ३९६ २३० १६८  १८   

जनजाशि ५३६ १६३३ ११५२ ८३०  १५०   

छात्रा २६० ८१६ ६१९ ४८३  ८६   

छात्र २७६ ८१७ ५३३ ३४७  ६४   

दशलि ९२ ४४१ १८० १०७  ११   

छात्रा ४४ २०० ९२ ६४  ६   

छात्र ४८ २४१ ८८ ४३  ५   

अन्द्र् ५ २८ १२ ४  २   

छात्रा १ १० ५ १  २   

छात्र ४ १८ ७ ३  ०   

      स्रोतः IEMIS Report - 2078 
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संस्र्थागत शवद्यालयहरुमा शवद्यार्थी भनाव  

 प्रारशम्भक 

बाल शवकास 

प्रारशम्भक 

कक्षा 

(१-५) 

आिरभुत 

(कक्षा ६-८) 

माध्यशमक 

(कक्षा ९-१०) 

माध्यशमक 

(कक्षा १०+२) 

प्राशवशिक शिक्षा तर्था 

व्यावसाशयक ताशलम 

सािारण प्राशवशिक 

लैंशगकिाको 

आिारमा 

 

१५८ 

 

१००५ २६७ ११० 

   

छात्रा ६२ ४०८ ११६ ४६    

छात्र ९६ ५९७ १५१ ६४    

जनजाशिका 

आिारमा 

  

  

   

ब्राबहण/क्षेत्री ६१ ३९६ १०४ ५९    

छात्रा ३० १५५ ४९ १९    

छात्र ३१ २४१ ५५ ४०    

जनजाशि ८३ ५४७ १५१ ५०    

छात्रा २७ २२४ ५९ २७    

छात्र ५६ ३२३ ९२ २३    

दशलि १२ ४६ ६ १    

छात्रा ४ २३ ४ ०    

छात्र ८ २३ २ १    

अन्द्र् २ १६ ६ ०    

छात्रा १ ६ ४ ०    

छात्र १ १० २ ०    

 

      स्रोतः IEMIS Report - 2078 

प्राशवशिक शिक्षा तर्था व्यावसाशयक ताशलममा भनाव  

 कूल आंशगक सबबन्द्िन प्राप्त अन्द्र् 

जबमा छात्रा जबमा छात्रा जबमा छात्रा जबमा छात्रा 

TSLC १५मशहने (िह १)         

TSLC १८मशहने (िह २)         

TSLC २९ मशहने (िह ३)         

अन्द्र्         
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शवद्यालयमा उमेरगत भनाव शववरण, २०७८ 

उमेर  प्रारशम्भक 

बाल 

शवकास 

प्रार्थशमक 

(कक्षा १-५) 

 आिारििु 

(कक्षा ६-८) 

माध्यशमक 

(कक्षा ९-१०) 

 माध्यशमक 

(कक्षा 

१०+२) 

उच्ि 

शिक्षा  

 

१-३ जबमा २५९       

छात्रा ११७       

४ जबमा ३९६ ८४      

छात्रा १९८ ३१      

५ जबमा २४२ ३०२      

छात्रा १०७ १५९      

६ जबमा ९६ ४२७      

छात्रा ३४ २११      

७ जबमा ३५ ४५५      

छात्रा १८ २१३      

८ जबमा १६ ५३३      

छात्रा ७ २५४      

९ जबमा ४ ५८६ १     

छात्रा २ २९९ १     

१० जबमा  ५९० ५४     

छात्रा  २७५ ३०     

११ जबमा  ४२४ १८२     

छात्रा  १९२ ११४     

१२ जबमा  २४७ ३२८     

छात्रा  ९५ १८५     

१३ जबमा  ११७ ४९४ ६२    

छात्रा  ४० २६० ४१    

१४ जबमा  ४१ ४३० २२३    

छात्रा  १५ २२४ १३६    

१५ जबमा  २५ २५२ ३३१    

छात्रा  ११ १२२ २०२    

१६ जबमा   १२६ ३६७ २४   

छात्रा   ५३ २०६ १६   
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१७ जबमा   ५० २१२ ४५   

छात्रा   २७ ९७ २६   

१८ जबमा    १३८ ७२   

छात्रा    ६८ ४३   

१८> जबमा    ५४ ८९   

छात्रा    २७ ५३   
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सामुदाशयक शवद्यालयमा उमेरगत भनाव शववरण  

उमेर  प्रारशम्भक 

बाल शवकास 

प्रार्थशमक 

(कक्षा १-५) 

आिारभुत 

(कक्षा ६-८) 

माध्यशमक 

(कक्षा ९-१०) 

 माध्यशमक 

(कक्षा १०+२) 

उच्ि 

शिक्षा  

१-३ जबमा २५२      

छात्रा ११२      

४ जबमा ३४३ ४७     

छात्रा १७७ १९     

५ जबमा २०८ २७६     

छात्रा ९५ १४९     

६ जबमा ७३ ३५७     

छात्रा २७ १७९     

७ जबमा २१ ३७१     

छात्रा १० १७६     

८ जबमा ५ ३९०     

छात्रा २ २०१     

९ जबमा ४ ४३९ १    

छात्रा २ २३५ १    

१० जबमा  ४४२ ५४    

छात्रा  २१३ ३०    

११ जबमा  २९६ १७३    

छात्रा  १३७ १०८    

१२ जबमा  १५६ ३०९    

छात्रा  ५९ १७४    

१३ जबमा  ६० ४१८ ६२   

छात्रा  २३ २२५ ४१   

१४ जबमा  १८ ३४३ २०१   

छात्रा  ५ १८३ १२४   
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१५ जबमा   २०५ ३०१   

छात्रा   १०७ १८९   

१६ जबमा   १०८ ३४० २४  

छात्रा   ४९ १९४ १६  

१७ जबमा   ४५ १९५ ४५  

छात्रा   २७ ९० २६  

१८ जबमा    १२७ ७२  

छात्रा    ६८ ४३  

१८> जबमा    ५४ ८९  

छात्रा    २७ ५३  
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संस्र्थागत  शवद्यालयमा उमेरगत भनाव शववरण  

उमेर  प्रारशम्भक 

बाल 

शवकास 

प्रार्थशमक 

(कक्षा १-५) 

आिारभुत 

(कक्षा ६-८) 

माध्यशमक 

(कक्षा ९-१०) 

माध्यशमक (कक्षा 

१०+२) 

उच्ि शिक्षा  

१-३ जबमा ७      

छात्रा ५      

४ जबमा ५३ ३७     

छात्रा २१ १२     

५ जबमा ३४ २६     

छात्रा १२ १०     

६ जबमा २३ ७०     

छात्रा ७ ३२     

७ जबमा १४ ८४     

छात्रा ८ ३७     

८ जबमा ११ १४३     

छात्रा ५ ५३     

९ जबमा  १४७     

छात्रा  ६४     

१० जबमा  १४८     

छात्रा  ६२     

११ जबमा  १२८ ९    

छात्रा  ५५ ६    

१२ जबमा  ९१ १९    

छात्रा  ३६ ११    

१३ जबमा  ५७ ७६    

छात्रा  १७ ३५    
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१४ जबमा  २३ ८७ २२   

छात्रा  १० ४१ १२   

१५ जबमा  २५ ४७ ३०   

छात्रा  ११ १५ १३   

१६ जबमा   १८ २७   

छात्रा   ४ १२   

१७ जबमा   ५ १७   

छात्रा   ० ७   

१८ जबमा    ११   

छात्रा       

१८> जबमा       

छात्रा       

      स्रोतः IEMIS Report - 2078 

अपाडखग शवद्यार्थी भनाव शववरण 

शववरण प्रारशम्भक 

बाल 

शवकास 

प्रार्थशमक 

(कक्षा १-५) 

आिारभुत 

(कक्षा ६-८) 

माध्यशमक 

(कक्षा ९-१०) 

 माध्यशमक 

(कक्षा १०+२) 

उच्ि 

शिक्षा  

प्राशवशिक शिक्षा 

तर्था 

व्यावसाशयक 

ताशलम 

लैंशगकिाका आिारमा    १ २२ १३ ४ १   

छात्रा ० ९ ६ ३ १ - - 

छात्र १ १३ ७ १ ० - - 

शवद्यालर्को प्रकारका आिारमा        

सामदुाशर्क शवद्यालर् १ २२ १३ ४ १   

शनजी शवद्यालर् वा अन्द्र्        

अपाड्गिाको आिारमा         

िारीररक अपाड्गिा  १४ १० २    

छात्रा  ६ ४ २    

छात्र  ८ ६ ०    

बौशद्धक अपाड्गिा  ५ १ १    

छात्रा  १ १ १    

छात्र  ४ ० ०    

बशहरा        

छात्रा        

छात्र        

दृशष्टशवशहन १       

छात्रा ०       

छात्र १       
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कमजोर दृशष्ट   १     

छात्रा   १     

छात्र   ०     

बशहरािथा दृशष्टशवशहन        

छात्रा        

छात्र        

बोल्न नसतने  ३ १ १ १   

छात्रा  २ ० ० १   

छात्र  १ १ १ ०   

      स्रोतः IEMIS Report - 2078 

स्रोत कक्षा तर्था अपाडखग शवद्यार्थी  

  

स्रोि कक्षा  

स्रोि शिक्षक  

स्रोि कक्षामा स्रोि सामग्रीहरुको उपलब्ििा  

 

शिक्षक शववरण 

तह तर्था शवद्यालयको प्रकारको आिारमा शिक्षकको सं्या शववरण 

शवद्यालयको प्रकार प्रारशम्भक 

बाल शवकास 

सहजकताव  

प्रार्थशमक 

 

आिारभुत माध्यशमक 

 

उच्ि 

माध्यशमक 

जम्मा  

जबमा ६३ ११६ ६० ४९ १६ ३४८  

मशहला ६३ ५१ १९ ४ ३ १४०  

शवद्यालर्को प्रकार        

सामदुाशर्क ५६ ११८ २७ २८ १३ २४२ संघीर् 

मशहला ५६ २६ ८ ४ २ ९६ 

सामदुाशर्क    २२ ७ ३ ३२ गा.पा. 

मशहला   ९ ० १ १० 

       

संस्थागि ७ ४२ ११ १४  ७४ 

मशहला ७ २५ २ ०  ३४ 

प्राशवशिक शवद्यालर्    ४ ४ ८ 

मशहला    २ १ ३ 

                                                                    स्रोतः गेरूवा गा.पा. कायावलयको अशभलेख 
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सेवाको आिारमा सामुदाशयक शिक्षकको शववरण 

 सामुदाशयक  मशहला  शिक्षक मशहला प्रशतित 

प्रार्थशमक शिक्षक ११८ २६  

स्थार्ी ५५ १६  

अस्थार्ी १२ ३  

राहि ५१ ७  

     करार    

आिारभुत शिक्षक ४९ १७  

स्थार्ी १५ ४  

अस्थार्ी १ १  

राहि ७ २  

शिक्षण सहर्ोग अनदुान  ४ १  

स्थाशनर् दरबन्द्दी गापा करार २२ ९  

अन्द्र्    

माध्यशमक शिक्षक ३५ ६  

स्थार्ी १४ २  

अस्थार्ी १   

राहि ९   

स्थाशनर् दरबन्द्दी गापा करार ७ २  

प्राशवशिक िार ४ २  

अन्द्र्    

उच्ि माध्यशमक शिक्षक १६ ३  

स्थार्ी - -  

अस्थार्ी दरबन्द्दी ३   

अनदुान/राहि कोटा ६ १  

स्थाशनर् दरबन्द्दी गापा करार ३ १  

प्राशवशिक िार ४ १  

अन्द्र्    

                                                   स्रोतः गेरूवा गा.पा. कायावलयको  अशभलेख 

भाषा/मातृभाषाको आिारमा शिक्षकको शववरण 

शवद्यालयको प्रकार जम्मा मशहला  मशहला प्रशतित 

जबमा ३५३ १४६ ४१ 

नेपाली  १७६ ८१ ४६ 

माििृाषा र्थारु १५७ ६५ ४१ 
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अन्द्र् २० १ ५ 

शवद्यालयको प्रकार    

सामदुाशर्क २७४ १०६ ३९ 

नेपाली १३८ ६२ ४५ 

थारू ११७ ४५ ३८ 

अन्द्र् १९  ० ० 

संस्र्थागत ७९ ४० ५० 

नेपाली ३८ १९ ५० 

थारू ४० २० ५० 

अन्द्र् १ १ १०० 

    

 

ताशलम, प्रमुख शवषय तर्था शिक्षण शवषयका आिारमा सामुदाशयक शिक्षकको शववरण 

शबबरण सङ्ख ्या मशहला प्रशतित 

बालशवकास सहजकताव    

ताशलम प्राप्त  ५० ८९.२८ 

प्रारशम्भक कक्षा ताशलम प्राप्त शिक्षक   

१० शदने शिक्षक पेसागि शवकास िाशलम प्राप्त ६९  

५ शदने पनुिाशजगी िाशलम प्राप्त  १७  

५ शदने शिक्षक पेसागि सहर्ोग िाशलम प्राप्त 

प्रिानाध्र्ापक िथा प्राशथमक इन्द्िाजश  

१८  

अन्द्र् २४  

प्रार्थशमक शिक्षक   

शिक्षक पेसागि शवकास िाशलम प्राप्त जबमा शिक्षक ११० १९ 

शिक्षक पेसागि शवकास िाशलम प्राप्त नेपाली शिक्षक - - 

शिक्षक पेसागि शवकास िाशलम प्राप्त गशणि शिक्षक - - 

शिक्षक पेसागि शवकास िाशलम प्राप्त अंग्रेजी शिक्षक - - 

शिक्षक पेसागि शवकास िाशलम प्राप्त शवज्ञान शिक्षक - - 

शिक्षक पेसागि शवकास िाशलम प्राप्त सामाशजक शिक्षक - - 

शिक्षक पेसागि शवकास िाशलम प्राप्त अन्द्र् शिक्षक - - 

शिक्षक पेसागि शवकास िाशलम प्राप्त अन्द्र् शिक्षक - - 

शनम्न माध्यशमक शिक्षक   

शिक्षक पेसागि शवकास िाशलम प्राप्त जबमा शिक्षक १५ ६३ 

शिक्षक पेसागि शवकास िाशलम प्राप्त नेपाली शिक्षक २ ४० 
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शिक्षक पेसागि शवकास िाशलम प्राप्त गशणि शिक्षक १ - 

शिक्षक पेसागि शवकास िाशलम प्राप्त अंग्रेजी शिक्षक ६ ६० 

शिक्षक पेसागि शवकास िाशलम प्राप्त शवज्ञान शिक्षक ४ - 

शिक्षक पेसागि शवकास िाशलम प्राप्त सामाशजक शिक्षक ४ - 

शिक्षक पेसागि शवकास िाशलम प्राप्त अन्द्र् शिक्षक  - 

माध्यशमक शिक्षक   

शिक्षक पेसागि शवकास िाशलम प्राप्त जबमा शिक्षक १७ ६७ 

शिक्षक पेसागि शवकास िाशलम प्राप्त नेपाली शिक्षक १ - 

शिक्षक पेसागि शवकास िाशलम प्राप्त गशणि शिक्षक ५ - 

शिक्षक पेसागि शवकास िाशलम प्राप्त अंग्रेजी शिक्षक ४ - 

शिक्षक पेसागि शवकास िाशलम प्राप्त शवज्ञान शिक्षक  - 

शिक्षक पेसागि शवकास िाशलम प्राप्त सामाशजक शिक्षक ३ ५० 

शिक्षक पेसागि शवकास िाशलम प्राप्त अन्द्र् शिक्षक ४ ५० 

 

                                                                                      स्रोतः गेरूवा गा.पा.कायावलयको अशभलेख 

शिक्षकको िैशक्षक योग्यताको शववरण 

शबबरण सङ्ख ्या  मशहला  

प्रार्थशमक शिक्षक   

 प्रमाणपत्र तह ६० २० 

स्नातक ४५ १७ 

स्नातकोत्तर ५ २ 

प्रमुख शवषयहरु   

नेपाली ३३ १७ 

अंग्रेजी १४ ३ 

गशणि ७  

शवज्ञान १ १ 

आिारभुत शिक्षक   

 प्रमाणपत्र तह १० १ 

स्नातक  २३ ४ 

स्नातकोत्तर १५ ५ 

प्रमुख शवषयहरु   

नेपाली ८ ७ 

अंग्रेजी ११ ४ 

गशणि ८  
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      शवज्ञान ६ २ 

माध्यशमक शिक्षक   

स्नातक १२  

स्नातकोत्तर १९ २ 

प्रमुख शवषयहरु   

नेपाली ५ १ 

अंग्रेजी ६  

शवज्ञान/गशणि ७  

शवज्ञान ५  

प्राशवशिक शवषयहरु   

वाशलशवज्ञान ४ २ 

अन्द्र् शबषर्   

उच्ि माध्यशमक शिक्षक   

स्नातकोत्तर १२ ३ 

प्रमुख शवषयहरु   

नेपाली २ १ 

अंग्रेजी ४  

सामाशजक समहू ३ १ 

लेखा ३  

प्राशवशिक शवषयहरु   

बाशलशवज्ञान ४ २ 

अन्द्र् शबषर्   

स्रोतः गेरूवा गा.पा. कायावलयको  अशभलेख 

शवषयगत रोटर शिक्षक  

 नाम िेगाना सबपकश  रोष्टर शिक्षक  िह 

१ नवराज अशिकारी गेरुवा ६ ,बशदशर्ा ९८४६३६०२५३  सािौ (शिक्षा िाखा प्रमखु ) 

२ प्रकाि रावल बाशन्द्नगढी  ५ अछाम ९८६४३४१४३५ नेपाली माशध्मक 

३ सञ्ज ुन्द्र्ौपान े कोहलपरु १० बाँके ९८४८२६१२११ नेपाली माशध्मक 

४ कृष्ण प्रसाद उपाध्र्ार् गेरुवा ५ , बशदशर्ा ९८४८१०१४४१ नेपाली माशध्मक 

 ५ शडल बहादरु जी.सी. गेरुवा १ , बशदशर्ा ९८५८०२७७३८ शवज्ञान माशध्मक 

६ प्रकाि िाही बारबशदशर्ा ७ बशदशर्ा ९८६४९४८००१ गशणि माशध्मक 

७ ज्ञानने्द्द्र िौिरी गेरुवा ६ ,बशदशर्ा ९८४८०७०७२४ अंगे्रजी माशध्मक 

८ सनु्द्दरलाल िौिरी गेरुवा ४ , बशदशर्ा ९८४८०८११६९ सामाशजक माशध्मक 

९ नर प्रसाद न्द्र्ौपान े गेरुवा ४ , बशदशर्ा ९८६४८७७७७८ नेपाली प्राथशमक  
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सूिकाङ्क 

सामान्य सूिकाङ्ख क  

शबबरण सामुदाशयक संस्र्थागत  

जबमा शवद्यालर् खोल्ने शदन  २३५ २४५ 

जबमा शिक्षण शसकाइ िएको शदन १९२ २१० 

अशिररि शिर्ाकलापहरु २८ २५ 

प्रारशबिक कक्षा पढाइसँग सबबशन्द्िि कार्शिमहरु १५ १० 

स्रोतः IEMIS Report  2078 

उपलशधि सूिकाडखक  

 सामुदाशयक संस्र्थागत 

प्रार्थशमक तह(कक्षा १-५)   

कक्षा १ मा नर्ाँ खदु िनाशदर  ९७.५  

बालशवकासको अनुिव शलइ कक्षा १ मा िनाश हुने शवद्याथी प्रशििि ६१.७  

कूल िनाश दर (कक्षा १-५) १०५.९  

खदू िनाश दर (कक्षा १-५) ९७.९  

खदू िनाश दरमा लैंशगक समिा सिूक ( कक्षा १-५) ०.९६  

शवद्याथी शिक्षक अनपुाि १:२५  

कक्षा ५ मा शटकाउ दर  ९१.२  

कक्षा ५ मा उिीणश दर  ९४.२  

कक्षा ५ मा कक्षा  दोहोर् र्ाउने दर  २.५  

कक्षा ५ मा कक्षा छोड्ने दर  ३.३  

 आिारभुत तह (कक्षा ६-८)   

कूल िनाश दर  १०६.२  

खदू िनाश दर  ९८.५  

खदू िनाश दरमा लैंशगक समिा सिूक  १.०४  

शवद्याथी शिक्षक अनपुाि  १:३५  

कक्षा ८ मा शटकाउ दर  ७५.६  

कक्षा ८  मा उिीणश दर  ८९.४  

कक्षा ८ मा कक्षा  दोहोर् र्ाउने दर  ४.४  

कक्षा ८ मा कक्षा छोड्ने दर  ६.२  

माध्यशमक तह (कक्षा ९-१०)   

कूल िनाश दर  ८४.१  
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खदू िनाश दर  ६५.६  

खदू िनाश दरमा लैंशगक समिा सिूक  १.०१  

शवद्याथी शिक्षक अनपुाि  १:३७  

कक्षा १०मा उिीणश दर  ९८.६  

कक्षा १० मा कक्षा  दोहोर् र्ाउने दर  -  

कक्षा १० मा कक्षा छोड्ने दर  १.४  

कक्षा १० को शटकाउ दर ६२.२  

 माध्यशमक तह (कक्षा ११-१२)   

कूल िनाश दर  ५७  

खदू िनाश दर  २७.८  

खदू िनाश दरमा लैंशगक समिा सिूक  ०.७१  

शवद्याथी शिक्षक अनपुाि  १:१६  

कक्षा १२ मा उिीणश दर  -  

कक्षा १२ मा कक्षा  दोहोर् र्ाउने दर  -  

कक्षा १२ मा कक्षा छोड्ने दर  -  

                                                स्रोतः IEMIS Report, 2078 & Flash Report  2020/021 

 

अशनवायव शबषयहरुमा शबद्यार्थी उपलधिी शबबरण 

अशन्तम परीक्षामा सशम्मशलत  सामुदाशयक शबद्यालयका शवद्यार्थीहरु  

 कक्षा 

१ 

कक्षा 

२ 

कक्षा 

३ 

कक्षा 

४ 

कक्षा 

५ 

कक्षा 

६ 

कक्षा 

७ 

कक्षा 

८ 

कक्षा 

९ 

कक्षा 

१० 

कक्षा 

११ 

कक्षा 

१२ 

सबै अशनवार्श 

शवषर्हरु 

            

नेपाली 576 503 541 523 556 613 654 630 672 580 266 130 

छात्रा 262 257 276 247 280 331 363 345 393 361 169 96 

छात्र 314 246 265 276 276 282 291 285 279 219 97 34 

अंग्रेजी 576 503 541 523 556 613 654 630 672 580 266 130 

छात्रा 262 257 276 247 280 331 363 345 393 361 169 96 

छात्र 314 246 265 276 276 282 291 285 279 219 97 34 

गशणि 576 503 541 523 556 613 654 630 672 580 266 130 

छात्रा 262 257 276 247 280 331 363 345 393 361 169 96 

छात्र 314 246 265 276 276 282 291 285 279 219 97 34 

शवज्ञान 576 503 541 523 556 613 654 630 672 580 266 130 

छात्रा 262 257 276 247 280 331 363 345 393 361 169 96 
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छात्र 314 246 265 276 276 282 291 285 279 219 97 34 

सामाशजक 576 503 541 523 556 613 654 630 672 580 266 130 

छात्रा 262 257 276 247 280 331 363 345 393 361 169 96 

छात्र 314 246 265 276 276 282 291 285 279 219 97 34 

 

अशन्तम परीक्षामा सशम्मशलत  संस्र्थागत/शनशज शबद्यालयका शवद्यार्थीहरु 

 कक्षा 

१ 

कक्षा 

२ 

कक्षा 

३ 

कक्षा 

४ 

कक्षा 

५ 

कक्षा 

६ 

कक्षा 

७ 

कक्षा 

८ 

कक्षा 

९ 

कक्षा 

१० 

कक्षा 

११ 

कक्षा 

१२ 

सबै अशनवार्श 

शवषर्हरु 

            

नेपाली 258 213 191 166 106 137 80 86 35 32   

छात्रा 109 86 81 75 45 57 37 38 15 11   

छात्र 149 127 110 91 61 80 43 48 20 21   

अंग्रेजी 258 213 191 166 106 137 80 86 35 32   

छात्रा 109 86 81 75 45 57 37 38 15 11   

छात्र 149 127 110 91 61 80 43 48 20 21   

गशणि 258 213 191 166 106 137 80 86 35 32   

छात्रा 109 86 81 75 45 57 37 38 15 11   

छात्र 149 127 110 91 61 80 43 48 20 21   

शवज्ञान 258 213 191 166 106 137 80 86 35 32   

छात्रा 109 86 81 75 45 57 37 38 15 11   

छात्र 149 127 110 91 61 80 43 48 20 21   

सामाशजक 258 213 191 166 106 137 80 86 35 32   

छात्रा 109 86 81 75 45 57 37 38 15 11   

छात्र 149 127 110 91 61 80 43 48 20 21   

स्रोतः गेरूवा गा.पा. कायावलयको अशभलेख 

सामुदाशयक शवद्यालय शवद्यार्थी उपलशधि शववरण (CGPA 1.65 अर्थावत ४० प्रशतित भन्दा माशर्थ मात्र) 

 कक्षा १ कक्षा २ कक्षा ३ कक्षा ४ कक्षा ५ कक्षा ६ कक्षा ७ कक्षा ८ कक्षा ९ कक्षा 

१० 

सबै अशनवार्श शबषर्हरु 

नेपाली ६५.०६ ६८.७० ७०.०० ६०.५० ६५.०० ५०.५० ५०.६० ७३.०८ ४८.६० ७४.०० 

छात्रा ६५.१४ ६८.३० ७१.६० ६१.८० ६७.२० ५१.०० ५१.७० ७४.२० ४८.९०   

छात्र ६४.९८ ६९.०० ६८.५० ५९.२० ६२.८० ४९.९० ४९.४० ७१.९० ४८.३०   

अंग्रेजी ६५.२० ६६.२० ६९.०० ५८.८० ६३.५० ४९.६० ४९.५० ६९.५० ४७.२० ७२.०० 
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छात्रा ६५.४० ६५.५० ६९.८० ५९.७० ६४.७० ४९.४० ५०.३० ७०.२३ ४६.८०   

छात्र ६५.०० ६६.९० ६८.३० ५७.९० ६२.३० ४९.७० ४८.७० ६८.७७ ४७.६०   

गशणि ६४.७० ६७.०० ७०.०० ५८.३० ६२.६० ५७.९० ५४.१० ५९.७० ५८.६० ६०.०० 

छात्रा ६४.८० ६६.५० ७०.२० ५८.८० ६३.६० ५७.७० ५४.८० ६०.१६ ५७.७०   

छात्र ६४.७० ६७.६० ७०.१० ५७.८० ६१.६० ५८.०० ५३.४० ५९.२७ ५९.६०   

शवज्ञान ६२.९२ ६३.८० ६६.७० ५६.३० ६२.०० ५२.२० ५०.९० ७१.९० ४७.२० ७४.०० 

छात्रा ६३.४० ६३.४० ६७.७० ५८.३० ६३.४० ५२.६० ५२.३० ७२.२३ ४७.६०   

छात्र ६२.४० ६३.३० ६५.६० ५४.३० ६०.५० ५१.७० ४९.५० ७१.४३ ४६.७०   

सामाशज

क ६५.२० ६८.०० ७१.१० ५७.२० ५८.०० ५२.७० ५०.७० ६८.९० ४९.६० ७०.०० 

छात्रा ६५.२० ६७.९० ७१.९० ५७.९० ५९.५० ५२.९० ५१.६० ६९.४६ ४९.९०   

छात्र ६५.२० ६८.१० ७०.२० ५६.६० ५६.७० ५२.६० ४९.९० ६८.२७ ४९.३०   

                                                                स्रोतः IEMIS Report - 2078 

 

संस्र्थागत शवद्यालय शवद्यार्थी उपलशधि शववरण (CGPA 1.65 अर्थावत ४० प्रशतित भन्दा माशर्थ मात्र) 

 कक्षा 

१ 

कक्षा 

२ 

कक्षा 

३ 

कक्षा 

४ 

कक्षा 

५ 

कक्षा 

६ 

कक्षा 

७ 

कक्षा 

८ 

कक्षा 

९ 

कक्षा 

१० 

कक्षा 

११ 

कक्षा 

१२ 

सबै अशनवार्श शवषर्हरु 

नेपाली ७८ ७१ ७२ ७१ ७६ ७८ ७९ ९१ ६६ ९२   

छात्रा ७९ ७३ ७३ ७० ७८ ७९ ८२ ९३ ६९ ९३   

छात्र ७८ ६९ ७० ७१ ६१ ७७ ७६ ८८ ६३ ९२   

अंग्रेजी ८१ ७१ ७४ ७५ ७२ ८० ७७ ९४ ८० ९१   

छात्रा ८४ ७३ ७३ ७७ ७४ ८१ ८० ९५ ८१ ८७   

छात्र ७९ ७० ७४ ७४ ५८ ८० ७६ ९३ ७९ ९५   

गशणि ८२ ७६ ७४ ७२ ७३ ७८ ७१ ८८ ८७ ९१   

छात्रा ८२ ७७ ७५ ७० ७५ ७९ ७३ ९३ ९१ ९२   

छात्र ८२ ७५ ७४ ७३ ६१ ७८ ७० ८४ ८३ ९०   

शवज्ञान ६३ ७४ ७१ ६८ ६९ ८० ७३ ९३ ८१ ९२   

छात्रा ७७ ७७ ७० ६६ ७० ८० ७५ ७५ ८४ ९३   

छात्र ७५ ७२ ७२ ७० ५८ ८० ७१ ७१ ७८ ९०   

सामाशजक ६३ ७१ ७२ ७२ ७७ ७९ ७२ ८९ ८३ ९३   

छात्रा ७५ ७२ ७२ ७२ ७९ ८१ ७५ ९१ ८४ ९५   

छात्र ७६ ७१ ७३ ७२ ६३ ७९ ६९ ८७ ८२ ९१   

स्रोतः गेरूवा गा.पा. कायावलयको अशभलेख 
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कक्षाकोठामा आिाररत प्रारशम्भक कक्षा पढाइ परीक्षण औसत उपलशधि (CB-EGRA Average Score) 

 जबमा उपकार्श १ उपकार्श२ उपकार्श३ उपकार्श४ उपकार्श५ उपकार्श ६ उपकार्श ७ 

कक्षा १         

छात्रा &% *) &* &( &$ ^* *% *% 

छात्र ^$ 

कक्षा २         

छात्रा %! *) &@ &@ #( &% ^! &^ 

छात्र ^) 

कक्षा ३         

छात्रा %& && ^) ^@ $* *$ &( ^* 

छात्र ^# 

                                                                                                                                                  स्रोत :ERO REPORT -2019 

राशरिय परीक्षण 

 जबमा सामदुाशर्क  शनजी 

कक्षा ३ मा पढाइ िथा गशणिीर् सीप परीक्षण (NARN)  ४५ ४१ ५४ 

छात्रा ४५   

छात्र ४५   

कक्षा ५ मा शवद्याथी उपलशब्िको राशष्िर् परीक्षण (NASA)  ४८ ४५ ६१ 

छात्रा ५०   

छात्र ४८   

कक्षा ८ मा शवद्याथी उपलशब्िको राशष्िर् परीक्षण (NASA)  ३५ २६ ५७ 

छात्रा ३३   

छात्र ३८   

कक्षा १० मा शवद्याथी उपलशब्िको राशष्िर् परीक्षण (NASA)     

छात्रा    

छात्र    

स्रोतः NASA Report 2013/15 

शवद्यालयमा शिक्षण पद्धशत 

पद्धशत सामुदाशयक  संस्र्थागत 

शवषर् शिक्षण   

कक्षा १ २६ शवद्यालर्  

कक्षा २ २६ शवद्यालर्  

कक्षा ३ २६ शवद्यालर्  



36 

गेरुवा शिक्षा पािशवशित्र २०७८ 

कक्षा शिक्षण   

कक्षा १  ७ शवद्यालर् 

कक्षा २  ७ शवद्यालर् 

कक्षा ३  ७ शवद्यालर् 

 

शवद्यालयमा उपलधि भौशतक सुशविा (सामुदाशयक शबद्यालय मातै्र) 

 सामदुाशर्क  संस्थागि 

 उपलब्ििा सङ््र्ा  उपलब्ििा सङ््र्ा  

िवनको शकशसम     

पतकी िवन अपर्ाशप्तिा 92   

अिशपतकी/कच्िी िवन अपर्ाशप्तिा 53   

जबमा कक्षाकोिा     

पतकी कक्षाकोिा अपर्ाशप्तिा 244   

Multimedia सशुविासशहि अपर्ाशप्तिा 5   

Interactive board सशहि अपर्ाशप्तिा 2   

छापामर् वािावरण अपर्ाशप्तिा 22   

पढाइ कुना/पसु्िकालर् अपर्ाशप्तिा 139   

कबिीमा ५० शकिाव सङ््र्ा िएको अपर्ाशप्तिा 120   

प्रर्ोगिाला     

पसु्िकालर् अपर्ाशप्तिा 15   

शवज्ञान प्रर्ोगिाला अपर्ाशप्तिा 5   

कब्र्टूर प्रर्ोगिाला अपर्ाशप्तिा 8   

इन्द्टरनेट सशुविा िएको  24   

शिक्षण शसकाइमा प्रर्ोग िएको  23   

शवद्यालर् कमशिारीको लाशग मात्र  13   

वािावरण     

खेलकूद मैदान अपर्ाशप्तिा 24   

पखाशल घेरावार अपर्ाशप्तिा 17   

पतकी अपर्ाशप्तिा 17   

कच्िी अपर्ाशप्तिा 0   

िारबार अपर्ाशप्तिा 0   

स्थानीर् सामग्रीले बारेको अपर्ाशप्तिा 3   

िौिालर् अपर्ाशप्तिा 82   

छात्रा िौिालर् अपर्ाशप्तिा 36   
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छात्र िौिालर् अपर्ाशप्तिा 40   

मशहला शिक्षक िौिालर् अपर्ाशप्तिा 13   

परुुष शिक्षक िौिालर् अपर्ाशप्तिा 16   

पानीको सशुविार्िु िौिालर् अपर्ाशप्तिा 41   

शपउने पानीको व्र्वस्था अपर्ाशप्तिा 30   

िाराकोपानी अपर्ाशप्तिा ७   

इनार िथा ट्र्बुवेल  ३१   

प्राथशमक उपिार सहार्िा/सशुविा अपर्ाशप्तिा 7   

शवजलुी  24   

शवद्यालर्को आर्स्रोि     

आफ्नै  4   

निएको  22   

अन्द्र्  0   

                                                                                स्रोतः गेरूवा गा.पा. कायावलयको अशभलेख 

सामान्य शवद्यालय अनुगमन तर्था प्रारशम्भक कक्षा पढाइ कक्षा अवलोकन (६० शमनेट), २०७७ 

अवलोकन कताव  गत िैशक्षक सत्रमा अवलोकन गरेको पटक 

शवद्यालर् िथा कक्षाहरुको सामान्द्र् अनुगमन/अवलोकन  

प्रिानाध्र्ापक/प्राथशमक िह इन्द्िाजश  २६ शवद्यालर् १/१ पटक 

शिक्षा िाशलम केन्द्द्र /प्रारशबिक कक्षा पढाइ कार्शिम प्रशिक्षक २ पटक 

शिक्षाप्रमखु/अशिकृि (पाशलका / शिक्षा शवकास समन्द्वर् इकाइ) २६ शवद्यालर् १/१ पटक 

अन्द्र्  

प्रारशबिक कक्षा पढाइ कक्षाको सामान्द्र् अनुगमन   

शिक्षक पेसागि सहर्ोग िाशलम (TPS) प्राप्त प्रिानाध्र्ापक/प्राथशमक िह इन्द्िाजश बाट २६ शवद्यालर् १/१ पटक 

शिक्षा िाशलम केन्द्द्र /प्रारशबिक कक्षा पढाइ कार्शिम प्रशिक्षक २ पटक 

शिक्षाप्रमखु/अशिकृि (पाशलका / शिक्षा शवकास समन्द्वर् इकाइ) ९ शवद्यालर् १/१ पटक 

अन्द्र्  

६० शमनेट कक्षा अवलोकन  

शिक्षक पेसागि सहर्ोग िाशलम (TPS) प्राप्त प्रिानाध्र्ापक/प्राथशमक िह इन्द्िाजश बाट २६ शवद्यालर् १/१ पटक 

शिक्षा िाशलम केन्द्द्र /प्रारशबिक कक्षा पढाइ कार्शिम प्रशिक्षक  

शिक्षाप्रमखु/अशिकृि (पाशलका / शिक्षा शवकास समन्द्वर् इकाइ) २ पटक ९/९ शबद्यालर् 

अन्द्र्  
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गत िैशक्षक सत्रमा शवद्यालय सरोकारवालाहरुसँगको बैठक तर्था अन्तशरव या 

सरोकारवालाहरु बैिक सङ््र्ा  

शवद्यालर् व्र्वस्थापन सशमशि पाशलकास्िररर् १ पटक 

शिक्षक अशििावक संघ  

सबै  प्रिानाध्र्ापक िथा शिक्षकहरु पाशलकास्िररर् ११ पटक 

प्रारशबिक कक्षामा नेपाली पढाउन ेशिक्षकहरुसँग मात्र  पाशलकास्िररर् २ पटक 

अशििावक  

प्रारशबिक कक्षामा पढ्ने बालबाशलकाका अशििावकहरुसँग शवद्यालर्बाट िौमाशसक रुपमा 

पाशलका / शिक्षा शवकास समन्द्वर् इकाइ ३ पटक 

अन्द्र्  

 

आशर्थवक वषव 77/078 मा छात्रवृशत्त प्राप्त गने  शवद्यार्थी शववरण 

प्रकार जम्मा 

सबै प्रकारका छात्रवशृि  

आिारििू िह  

छात्रा १९५१ जना 

दशलि ६३३ जना 

सशहद  

अपाड्ग ४५ जना  

सीमान्द्िकृि लोप उन्द्मुख लशक्षि समहू ३२९ जना  

शवद्याथी शविीर् सहर्ोग  

शदवा खाजा ७६८३ जना  

मिू कमलरी १६ जना  

अन्द्र्  

माध्र्शमक िह  

छात्रा  

दशलि  

सशहद  

अपाड्ग  

सीमान्द्िकृि  

शवद्याथी शविीर् सहर्ोग  

शदवा खाजा  
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उच्ि शिक्षा  

छात्रा १ 

दशलि १ 

सशहद  

अपाड्ग  

सीमान्द्िकृि  

शवद्याथी शविीर् सहर्ोग ३ 

शदवा खाजा  

           स्रोतः आ.व. 2077/078 को शनकासा शववरण 

 

 
 

पाठखयपसु्तक/कार्श पसु्िक/अभ्यास पुशस्तका/शिक्षण सामग्रीहरु 

 कक्षा 

१ 

कक्षा 

२ 

कक्षा 

३ 

कक्षा 

४  

कक्षा  

५ 

कक्षा  

६ 

कक्षा 

७ 

कक्षा 

८ 

कक्षा 

९ 

कक्षा 

१० 

कक्षा 

११ 

कक्षा 

१२ 

कार्शपशुस्िका  १०४ १०४ १०४          

शबषर्गि शिक्षक 

शनदशेिका  

२६ २६ २६          

सन्द्दिश सामग्रीहरु एकमषु्ट २७८० ¯ ¯        

सबै पाि्र्पसु्िकहरु ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 

समुदाय पररिालन कायवरम हालसम्म 

कार्शिमहरु सहिागी सङ््र्ा  

साथी दौिरी शिक्षा िाशलम   

स्थानीर् पढाइ सामग्री शनमाशण कार्शिाला  

नेितृ्व शवकास, पैरवी िथा जनिेिना कार्शिम   

पढाइ शदवस  

पढाइ शिशवर   

  

 

शवद्यालय व्यवस्र्थापन सशमशत अनुदान (NEGRP कायावन्वयन भएका शजल्लाहरु मात्र) 

कायवरमहरु जम्मा 

पढाइ शिशवर   १/१ पटक (९ शबद्यालर्) 

पढाइ प्रशिर्ोशगिा  १/१ पटक (९ शबद्यालर्) 

समदुार्मा घुशबि पढाइ कुना  २६ वटा शवद्यालर्मा  
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पढाइ कुना/छापामर् वािावरण  २२ वटा शवद्यालर्मा  

Reading Buddies   

पढाइ शदवस  १ पटक गापास्िररर् 

स्थानीर् पढाइ सामग्री शनमाशण कार्शिाला  

 

शिक्षासँग सम्बशन्ित शवशभन्न सशमशत तर्था पाशलका सम्पकव  व्यशिहरुको शववरण 

सशमशतहरु सम्पकव  व्यशि/अध्यक्ष सम्पकव  नं इमेल  

पाशलका सबपकश  व्र्शि/सिूना अशिकृि प्रकाि िमाश  9858021824 ito.geruwamun@gmail.com 

लैंशगक सबपकश  व्र्शि रमा पनु 9858088818 mahila.geruwamun@gmail.com 

शिक्षा सशमशि नवराज अशिकारी 9846360253 education.geruwamun@gmail.com 

परीक्षा सशमशि नवराज अशिकारी 9846360253 adhikarinavaraj25@gmail.com 

अशिररि शिर्ाकलाप सशमशि नवराज अशिकारी 9846360253 adhikarinavaraj25@gmail.com 

खररद सशमशि शवष्ण ुप्रसाद गरुुङ्ग 9858090441  

जोशखम व्र्वस्थापन सशमशि प्रकाि िमाश  9858021824 ito.geruwamun@gmail.com 

अन्य कायवरमहरु 

कायवरमहरु शवद्यालय सङ्ख ्या  

सामान्द्र्  

सामाशजक लेखापरीक्षण २६ शबद्यालर्मा १/१ पटक 

आशथशक लेखापरीक्षण २६ शबद्यालर्मा १/१ पटक 

शवद्यालर् सिुार र्ोजना अध्र्ावशिक  २६ शबद्यालर्मा १/१ पटक 

 

शबद्यालयका शब. धय. स. अध्यक्ष र प्रअहरुको शबबरण 

सामुदाशयक शवद्यालयका शवद्यालय व्यवस्र्थापन सशमतका अध्यक्षहरुको शववरण 
 

ि.

स. 
शवद्यालर्को नाम 

वाड 

नं 

सञ्िाशल

ि कक्षा 
िेगाना  अध्र्क्षको नाम थर  सबपकश  फोन नं. 

1 श्री जनिा आिारििू शवद्यालर्  १ १–८ सरखोल मान बहादरु िौिरी ९८४८२९६३०८ 

2 श्री जानकी माध्र्शमक शवद्यालर्  १ १–१० जनकनगर शहङ्गवा थारु ९८६८९३८३७२ 

3 श्री काशलका प्राथशमक शवद्यालर् १ १–५ थापापरु प्रेम प्रसाद संञ्जर्ाल ९८४८२६४९९७ 

4 

श्री खैरावाङ िगविी आिारिूि  

शवद्यालर्  
२ १–८ राजीपरु कुश्माखर ढुङ्गाना 

९८६४७०१९५० 

5 श्री कृष्ण प्राथशमक शवद्यालर्  २ १–५ उल्टनपरु दिेलुाल थारु ९८४८३५२८७६ 

6 

श्री एकशप्रर्ा रािोर माध्र्शमक 

शवद्यालर् 
२ १–१२ पािािार निुन कुमार िौिरी 

९८४८३७०३२८ 

mailto:ito.geruwamun@gmail.com
mailto:.geruwamun@gmail.com
mailto:education.geruwamun@gmail.com
mailto:adhikarinavaraj25@gmail.com
mailto:adhikarinavaraj25@gmail.com
mailto:ito.geruwamun@gmail.com
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7 श्री सरस्विी आिारििू शवद्यालर् ३ १–८ बनकटी कैलाि दशहि ९८४८०७३७५२ 

8 

श्री नेपाल राशष्िर् प्राथशमक 

शवद्यालर् 
३ १–५ गणेिपरु कमान शसह िामी 

९८६८१११३८३ 

9 श्री सरस्विी आिारििू शवद्यालर् ४ १–८ जोशिपरु नरेन्द्द्र प्रसाद पौडेल ९८१५५३९७२७ 

10 

श्री नेपाल राशष्िर् आिारििू 

शवद्यालर्  
४ १–८ शगदरपरु अमर बहादरु िौहान 

९८६८९८०६२२ 

11 श्री जनिा माध्र्शमक शवद्यालर्  ४ १–१२ गोला हुकुम बहादरु िलाउने ९८४८१५३००९ 

12 श्री शकसान प्राथशमक शवद्यालर् ४ १–५ खोनपरु कालरुाम थारु ९८४८२५४५५६ 

13 श्री बालशप्रर् आिारििू शवद्यालर्  ४ १–८ शिनघरुवा शवष्ण ुप्रसाद िमाला ९८६६६४७९२६ 

14 श्री पिपुशि प्राथशमक शवद्यालर्  ५ १–५ पिपुशिनगर िेरे कुमाल ९८६८९६४२२९ 

15 श्री शिवज्र्ोशि प्राथशमक शवद्यालर्  ५ १–५ झवही लाल बहादरु कडार्ि ९८६५७६२८२९ 

16 श्री कृष्ण दगुाश प्राथशमक शवद्यालर्  ५ १–५ पहाशडपरु टेकलाल िौिरी ९८१५५१७५९२ 

17 श्री नवज्र्ोशि प्राथशमक शवद्यालर् ५ १–५ सखुार प्रसाद थारु ९८६८५३३३५० 

18 श्री पिपुशि माध्र्शमक शवद्यालर्  ५ १–१२ पिपुशिनगर शदनेि कुमार िौिरी ९८५८०२७५८६ 

19 श्री सरस्विी  आिारििू शवद्यालर् ५ १–८ शवन्द्द्रा सईराम िौिरी ९८४८२६६५०९ 

20 श्री नमनुा प्राथशमक शवद्यालर् ५ १–५ बन्द्जररर्ा नरेि शसह िकुरी ९८५८०५८०९८ 

21 

श्री जनकल्र्ाण प्राथशमक 

शवद्यालर् 
६ १–५ लाहोरपरु प्रेम सनुार 

९८२२४९४१४९ 

22 श्री शदव्र्ज्र्ोशि प्राथशमक शवद्यालर्  ६ १–५ गपु्तीपरु बल बहादरु थापा ९८६४७८९९८० 

23 

श्री रामजानकी आिारििू  

शवद्यालर्   
६ १–७ रामनगर शवश्राम िौिरी 

९८१५५३०३३६ 

24 श्री जनशप्रर् प्राथशमक शवद्यालर् ६ १–३ बेलिररर्ा िाशलकराम िौिरी ९८४८२६६४२८ 

25 

श्री नेपाल राशष्िर् गणेि माध्र्शमक 

शवद्यालर्  
६ १–१२ प्रिेनीपरु राजेन्द्द्र प्रसाद िौिरी 

९८४८०५३४२५ 

26 श्री िमशिि प्राथशमक शवद्यालर्  ६ १–५ बाजपरु छुशनलाल िौिरी ९८१२४७८५१६ 
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सामुदाशयक शवद्यालका प्रिानाध्यापक हरुको शववरण 

ि.स शवद्यालर्को नाम 
वाड 

नं 

सञ्िाशल

ि कक्षा 
िेगाना नाम थर फोन नं. 

1 श्री जनिा आिारििू शवद्यालर्  १ १–८ सरखोल निना िौिरी 9844166617 

2 श्री जानकी माध्र्शमक शवद्यालर्  १ १–१० जनकनगर शडल बहादरु शज सी 9858027738 

3 श्री काशलका प्राथशमक शवद्यालर् १ १–५ थापापरु रामप्रसाद िौिरी 9848614927 

4 

श्री खैरावाङ िगविी आिारिूि  

शवद्यालर्  
२ १–८ राजीपरु कणश कुमार िौिरी 

9858068884 

5 श्री कृष्ण प्राथशमक शवद्यालर्  २ १–५ उल्टनपरु ररिा शसंह रािौर 9860245310 

6 

श्री एकशप्रर्ा रािोर माध्र्शमक 

शवद्यालर् 
२ १–१२ पािािार प्रकाि िाही 

9864948001 

7 श्री सरस्विी आिारििू शवद्यालर् ३ १–८ बनकटी िेज बहादरु शसंह 9848450581 

8 

श्री नेपाल राशष्िर् प्राथशमक 

शवद्यालर् 
३ १–५ गणेिपरु िि प्रसाद उपाध्र्ार् 

9868592700 

9 श्री सरस्विी आिारििू शवद्यालर् ४ १–८ जोशिपरु नारार्ण प्रसाद पौडेल 9858029112 

10 

श्री नेपाल राशष्िर् आिारििू 

शवद्यालर्  
४ १–८ शगदरपरु हसं बहादरु िामी 

9858048431 

11 श्री जनिा माध्र्शमक शवद्यालर्  ४ १–१२ गोला सनु्द्दरलाल िौिरी 9848081169 

12 श्री शकसान प्राथशमक शवद्यालर् ४ १–५ खोनपरु काल ुशसं कँुवर 9848604494 

13 श्री बालशप्रर् आिारििू शवद्यालर्  ४ १–८ शिनघरुवा शिम बहादरु िामी 9848067455 

14 श्री पिपुशि प्राथशमक शवद्यालर्  ५ १–५ पिपुशिनगर िलुसा कुमारी बम 9844837110 

15 

श्री शिवज्र्ोशि प्राथशमक 

शवद्यालर्  
५ १–५ झवही ररिा िाह 

9868695062 

16 श्री कृष्ण दगुाश प्राथशमक शवद्यालर्  ५ १–५ पहाशडपरु शकसन बहादरु िौिरी 9848271326 

17 श्री नवज्र्ोशि प्राथशमक शवद्यालर् ५ १–५ सखुार नर प्रसाद न्द्र्ौपान े 9864877778 

18 श्री पिपुशि माध्र्शमक शवद्यालर्  ५ १–१२ पिपुशिनगर ज्ञानेन्द्द्र िौिरी 9848070724 

19 

श्री सरस्विी  आिारििू 

शवद्यालर् 
५ १–८ शवन्द्द्रा र्ोगेन्द्द्र कुमार िौिरी 

9858022503 

20 श्री नमनुा प्राथशमक शवद्यालर् ५ १–५ बन्द्जररर्ा प्रिाप िाही 9848200709 

21 

श्री जनकल्र्ाण प्राथशमक 

शवद्यालर् 
६ १–५ लाहोरपरु िेर बहादरु िाही 

9848079757 

22 

श्री शदव्र्ज्र्ोशि प्राथशमक 

शवद्यालर्  
६ १–५ गपु्तीपरु शिम बहादरु खड्का 

9858026551 

23 

श्री रामजानकी आिारििू  

शवद्यालर्   
६ १–७ रामनगर सरु्शमान श्रेष्ठ 

9812405488 

24 श्री जनशप्रर् प्राथशमक शवद्यालर् ६ १–३ बेलिररर्ा शवमल ज्ञवाली 9868106612 
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गेरुवा शिक्षा पािशवशित्र २०७८ 

 

 

 

 

स्रोतहरु 

स्रोत सूिना 

शिक्षा िथा मानव स्रोि शवकास केन्द्द्र  ● IEMIS  

● Inclusive education 

● Technical school 

● Language data 

केशन्द्द्रर् िथ्र्ाङ्क शविाग  ● Population 

● Literacy 

िैशक्षक गणुस्िर शवकास केन्द्द्र ● National Assessment of Student Achievement 

● CB-EGRA  

● NARN?? 

प्रारशबिक कक्षा पढाइ कार्शिम ● Reading data (EGRA) 

● Teacher training 

● SMC Grant  

● TLMs and SRMs availability  

पाशलका ● Background information  

● Local level social-economic data 

● Other education related information 

 

 

25 

श्री नेपाल राशष्िर् गणेि 

माध्र्शमक शवद्यालर्  
६ १–१२ प्रिेनीपरु झतक प्रसाद ढुङगाना 

  9848080668 

26 श्री िमशिि प्राथशमक शवद्यालर्  ६ १–५ बाजपरु िन्द्द्र बहादरु शबक  9848255133 

जबमा           

  संस्र्थागत शवद्यालका  प्रिानाध्यापक हरुको  शववरण 

क्र.स. शवद्यालर्को नाम 
वाड 

नं 

सञ्िाशलि 

कक्षा 
िेगाना  नाम थर फोन नं. 
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