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चौरजहारी नगरपालिका अन्तगयतका सामदुायर्क यिद्यािर्हरुको यिद्यमान अिस्था 

अध्र्र्न प्रलतिेदन, २०७७ 

१. पषृ्ठभमूी 
कुनैपलन कामको श्चस्थलत, पररिेश, अिस्था र त्र्सको प्रभािकाररताको जााँचबझु गनुय लनरीक्षर् हो । 
लनरीक्षर्िाई सपुरीिेक्षर्को रुपमा पलन लिईन्छ । सपुरीिेक्षर्िे यिशेष गरी यिद्याथीहरुको लसकाईस्तर 
के०कस्तो छ, त्र्सको िेिाजोिा गछय । हामीिे र्सपटक गरेको यिद्यािर् लनरीक्षर्को उद्धेश्र् 
शैश्चक्षक अिस्था भन्दा बढी भौलतक, आलथयक तथा प्रशासलनक अिस्थाको िेिाजोिा गनुय लथर्ो । 
श्चशक्षर् र्ोजना लनमायर्, श्चशक्षकको लनर्लमतता, सयक्रर्ता, लनरन्तरता, इच्छा, चाहना, भािना र 
आिश्र्कता बशु्चझ सो अनसुार नगरपालिकाको तर्य बाट र्ोजना लनमायर् गनय र्ो लनरीक्षर् आिश्र्क 
लथर्ो । शैश्चक्षक व्र्िस्थापन र लसकाई प्रयक्रर्ािाई समर् सापेक्ष सधुार र पररमाजयन गदै गरु्स्तरीर् 
श्चशक्षा प्राप्तीमा सहर्ोग परु्ायउन तथा समर व यिद्यािर्को यिकासमा सहर्ोग, सधुार तथा सहजीकरर् 
गने हाम्रो उद्धेश्र् रहेको छ ।  

नगरपालिकािे लमलत 2077/05/26 गते लनर्कु्त गरेका प्रधानाध्र्ापकहरुिे कार्यसम्पादन करार 
सम्झौता बमोश्चजम गरेका कार्यहरुको मूल्र्ाङ्कन गनुय र्ो लनरीक्षर्को महत्िपूर्य उद्धेश्र् लथर्ो । साथै 
यिद्यािर्का कक्षाकोठा, भौलतक अिस्था र सामर वीहरुको समेत िेिाजोिा गनुय लथर्ो । श्चशक्षा 
सम्बन्धी यिद्यमान काननु, ऐन, लनर्म, नीलत कार्यक्रम, र्ोजना कार्ायन्िर्नको िातािरर् के कस्तो 
छ, कार्ायन्िर्न गने िातािरर् तर्ार गने लनरीक्षर्को उद्धेश्र् रहेको लथर्ो । यिद्यािर्मा यिलभन्न 
आलथयक तथा प्रायिलधक साधन स्रोतको िोजी र प्रर्ोगमा सहजता प्रदान गने, यिद्यािर् र 
समदुार्बीचको सम्बन्ध स्थापनामा सघाउने, यि.व्र्.स., श्चशक्षक, प्र.अ. र यिद्याथीबीचको सम्बन्ध 
स्थापना गने र यिद्यािर्मा जलुनर्र रेडक्रस सकय ि, स्काउट तथा बािक्ििहरुको स्थापना गरी 
यिद्याथी तथा श्चशक्षकहरुिाई सामाश्चजक कल्र्ार्का कार्यमा सहभागी हनु प्रोत्साहन गनुय र्ो 
लनरीक्षर्को उद्धेश्र् लथर्ो । र्सका अिािा यिद्यािर्को सरर्ाईको अिस्था के०कस्तो छ, त्र्सको 
मूल्र्ाङ्कन गनुय, जसमध्रे् सरसर्ाईका सात सूचकहरुको िागर गरे/नगरेको साथै यिद्यािर्को समर व 
िातािरर्को सरसर्ाईको अिस्थाको अनगुमन गनुय मूख्र् उद्धेश्र् लथर्ो । 

यिद्यािर् अनगुमनका िालग हामीिे प्रधानाध्र्ापकको मालसक मूल्र्ाङ्कन गनय मूल्र्ाङ्कन र्ाराम, 
यिद्यािर् अनगुमन र्ाराम र प्रारश्चम्भक िाियिकास केन्रको गरु्स्तर मूल्र्ाङ्कन र्ारामको यिकास 
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गरेका लथर्ौं । जसमा भएको यििरर् अनसुार यिद्यािर्हरुको यिद्याथी भनाय यििरर्, श्चशक्षकहरुको 
अनपुश्चस्थत यििरर् आदद संकिन गररएको छ । नगरपालिकासाँग लमलत 2077/05/26 गते 
कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी लनर्कु्त भएका 37 िटा सामदुायर्क यिद्यािर्का 
प्रधानाध्र्ापकहरुको मालसक मूल्र्ाङ्कन गररएको छ । यिलभन्न सूचकका आधारमा गररएको 
मूल्र्ाङ्कनको नलतजा अनसूुची १ मा छ । 

२. अनगुमनको क्रममा देश्चिएका मखु्र्-मखु्र् यिषर्हरु  

२.१. श्चशक्षकहरुको संख्र्ात्मक यििरर्  

क्र.स. यिद्यािर्को नाम 
श्चशक्षक 

जम्मा कै. 
स्थार्ी राहत करार िेिा िायिके अन्र् 

१ शीति मा.यि. चौरजहारी 13 ० 7 1 ० 3 24  

2 आ.यि. नािीरा 5 ० 2 ० 1 1 9  

3 
जनयप्रर् आ.यि. 
िालमछानेगाउाँ 

2 2 ० ० 1 1 6  

4 
जनज्र्ोती आ.यि. 

स्र्ाििोिा 
4 1 4 ० 1 1 11  

5 
मालिका आ.यि. 
अमिाटाकुरा 

2 1 1 ० 1 1 6  

6 आधारभतु यिद्यािर् मनकोट 5 3 1 ० 1 1 11  

7 यहमािर् मा.यि. िोिागाउाँ 9 ० 16 1 1 4 31  

8 मा.यि. िहरे 6 1 5 1 1 1 15  

9 मा.यि. कोटजहारी 7 3 2 1 1 1 15  

10 आ.यि. घतीकााँडा 3 ० 2 ० 1 1 7  

11 
जनकल्र्ार् मा.यि. 

सानािोिा 
4 4 5 1 1 1 16  

12 आ.यि. मानाकोट 3 1 ० ० 1 1 6  

13 सरस्िती मा.यि. घरेिीचौर 4 3 5 1 1 2 16  

14 आ.यि. नाजी 3 1 ० ० 1 1 6  

15 कालिका आ.यि. िर्ााँटा 3 2 4 ० 1 1 11  
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क्र.स. यिद्यािर्को नाम 
श्चशक्षक 

जम्मा कै. 
स्थार्ी राहत करार िेिा िायिके अन्र् 

16 कालिका आ.यि. गोइरी ० 1 3 ० 1 1 6  

17 आ.यि. भिुाटाकुरा 3 ० 1 ० 1 1 6  

18 
गलडदेउरािी आ.यि. 

िेकनाजी 
० 1 4 ० 1 1 6  

19 जनज्र्ोती आ.यि. मिुपानी ० 2 2 ० 1 1 6  

20 
जनआस्था आ.यि. 

परुानापानी 
० 1 2 ० 1 1 5  

21 जनसेिा आ.यि. जमु्िीपोिरी 2 2 1 ० 1 1 7  

22 जनकल्र्ार् मा.यि. जोगीनेटा 4 3 6 1 1 1 16  

23 
जनचेतना आ.यि. 
लतमीिेपोिरी 

० 3 1 ० 1 1 6  

24 बाियहत मा.यि. साक्चािोिा 5 4 3 1 1 1 15  

25 जनता आ.यि. लसमचौर ० 4 ० ० 1 1 6  

26 
जनकल्र्ार् आ.यि. 

रातामाटा 
० 2 3 ० 1 1 7  

27 आ.यि. िामाडााँडा ० ० 5 ० 1 1 7  

28 जनता आ.यि. लबचकायटर्ा 3 ० 1 ० 1 1 6  

29 बाियहत आ.यि. नाउिी ० ० 5 ० 1 1 7  

30 बािज्र्ोती आ.यि. नाख्िा ० 2 2 ० 1 1 6  

31 यिजर्श्वरी आ.यि. यिजर्श्वरी 5 2 1 ० 1 1 10  

32 
ज्ञानकुञ्ज आ.यि. 
कािापात्थर 

० 2 2 ० 1 1 6  

33 आ.यि. िहरेलसमि 3 4 2 ० 1 1 11  

34 ऐश्वर्य आ.यि. लबसाउनेचौर 2 1 1 ० 1 1 6  

35 
ज्ञानज्र्ोती आ.यि. 

माथीसकेना 
2 1 1 ० 1 1 6  

36 जनकल्र्ार् मा.यि. िागि 2 4 5 1 1 1 14  

37 
बािकल्र्ार् आ.यि. 

मिुडााँडा 
० 2 2 ० 1 1 6  
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क्र.स. यिद्यािर्को नाम 
श्चशक्षक 

जम्मा कै. 
स्थार्ी राहत करार िेिा िायिके अन्र् 

कूि जम्मा  104 63 107 9 36 43 361  
  

२.२. यिद्याथीहरुको सङ्खख्र्ात्मक यििरर् 

र्स नगरपालिका अन्तगयतका सामदुायर्क यिद्यािर्हरुमा यिद्याथी भनाय प्रयक्रर्ा श्रािर् 1 गते देिी 
सरुु भएको लथर्ो । हामीिे संकिन गरेको तथ्र्ाङ्क अनसुार केही यिद्यािर्मा तिुनात्मक रुपमा 
अत्र्न्त कम यिद्याथी संख्र्ा देश्चिएको छ ।  

चौरजहारी नगरपालिका अन्तगयतका यिद्यािर्हरुको शैश्चक्षक शत्र, 2077 को जम्मा यिद्याथी संख्र्ा 

क्र.स. यिद्यािर्को नाम जम्मा यिद्याथी संख्र्ा कैयर्र्त 

१ शीति मा.यि. चौरजहारी 585  

2 आ.यि. नािीरा 353  

3 जनयप्रर् आ.यि. िालमछानगेाउाँ 89  

4 जनज्र्ोती आ.यि. स्र्ाििोिा 242  

5 मालिका आ.यि. अमिाटाकुरा 119  

6 आधारभतु यिद्यािर् मनकोट 288  

7 यहमािर् मा.यि. िोिागाउाँ 902  

8 मा.यि. िहरे 333  

9 मा.यि. कोटजहारी 512  

10 आ.यि. घतीकााँडा 140  

11 जनकल्र्ार् मा.यि. सानािोिा 410  

12 आ.यि. मानाकोट 134  

13 सरस्िती मा.यि. घरेिीचौर ० भनाय रश्चजष्टर नभएको 
14 आ.यि. नाजी 145  

15 कालिका आ.यि. िर्ााँटा 272  

16 कालिका आ.यि. गोइरी 84  

17 आ.यि. भिुाटाकुरा 76  

18 गलडदेउरािी आ.यि. िेकनाजी 94  

19 जनज्र्ोती आ.यि. मिुपानी 107  
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क्र.स. यिद्यािर्को नाम जम्मा यिद्याथी संख्र्ा कैयर्र्त 

20 जनआस्था आ.यि. परुानापानी 56  

21 जनसेिा आ.यि. जमु्िीपोिरी 133  

22 जनकल्र्ार् मा.यि. जोगीनेटा 383  

23 जनचेतना आ.यि. लतमीिेपोिरी 106  

24 बाियहत मा.यि. साक्चािोिा 274  

25 जनता आ.यि. लसमचौर 115  

26 जनकल्र्ार् आ.यि. रातामाटा 114  

27 आ.यि. िामाडााँडा 99  

28 जनता आ.यि. लबचकायटर्ा 160  

29 बाियहत आ.यि. नाउिी 119  

30 बािज्र्ोती आ.यि. नाख्िा 105  

31 यिजर्श्वरी आ.यि. यिजर्श्वरी 207  

32 ज्ञानकुञ्ज आ.यि. कािापात्थर 187  

33 आ.यि. िहरेलसमि 241  

34 ऐश्वर्य आ.यि. लबसाउनेचौर 97  

35 ज्ञानज्र्ोती आ.यि. माथीसकेना 101  

36 जनकल्र्ार् मा.यि. िागि 296  

37 बािकल्र्ार् आ.यि. मिुडााँडा 70  
जम्मा  7748  

२.३. अनपुश्चस्थत ददनको तिब कट्टी यििरर्  

यिद्यािर् अनगुमनका क्रममा धेरैजसो यिद्यािर्का श्चशक्षकहरु िामो समर्देिी यिद्यािर्मा अनपुश्चस्थत रहेको 
तथा केही श्चशक्षकहरु आरू्िाई िटाएको ठाउाँमा नगई अन्र् यिद्यािर्मा हाश्चजर गरररहेको पाइएको हुाँदा 
त्र्स्ता श्चशक्षकहरुको गर्ि ददनको तिि कटाउने समेतको कारबाही गररएको छ । श्चशक्षकहरुको गर्ि 
यििरर् र्सप्रकारको छ ।  

अनपुश्चस्थत  ददनको तिि कट्टीको िालग लसर्ाररस गररएका श्चशक्षकहरुको यििरर् 

क्र.स. श्चशक्षकहरुको नाम  यिद्यािर्को नाम तह  दरबन्दी गर्ि 
ददन 

तिब कट्टी  
गनुयपने ददन 

कैयर्र्त 

1 प्रकाश यिक्रम शाह शीति मा.यि. मा.यि. स्थार्ी 5 5   

2 िक्ष्मर् पोिरेि शीति मा.यि. उ.मा.यि. करार 25 25   

3 देिकुमारी िालमछान े आ.यि. िालमछानेगाउाँ प्रा.यि. राहत 8 8   
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4 मनसरा के.सी.. आ.यि. मनकोट बायिके करार 9 9   

5 आश्चशष लधताि यहमािर् मा.यि. मा.यि. करार 5 5   

6 झनक यिएम यहमािर् मा.यि. उ.मा.यि. करार 8 8   

7 सन्तोष ओिी यहमािर् मा.यि. क.अ. करार 4 4   

8 कुमार प्रसाद भषुाि यहमािर् मा.यि. उ.मा.यि. करार 3 3   

9 मनोज कुमार जोशी यहमािर् मा.यि. उ.मा.यि. करार 20 20   

10 र्सोदा पररर्ार मा.यि. िहरे मा.यि. करार 14 14   

11 लििा के.सी.. मा.यि. िहरे प्रा.यि. करार 1 1   

12 रामचन्र बढुाथोकी मा.यि. िहरे प्रा.यि. स्थार्ी 1 1   

13 डम्बर यिश्वकमाय मा.यि. िहरे प्रा.यि. स्थार्ी 2 2   

14 यिलनता कुाँ िर मा.यि. िहरे प्रा.यि. स्थार्ी 2 2   

15 मोहमद सयकम मा.यि. कोटजहारी मा.यि. स्थार्ी 6 6   

16 ताराप्रसाद शमाय मा.यि. कोटजहारी मा.यि. राहत 1 1   

17 यटके ित्री आ.यि. घतीकााँडा प्रा.यि. स्थार्ी 3 3   

18 रेश्चशका बोहरा आ.यि. घतीकााँडा का.स. करार 22 22   

19 रुर बहादरु के.सी.. मा.यि. घरेिीचौर प्रा.यि. स्थार्ी 5 5   

20 लतिक बढुाथोकी मा.यि. घरेिीचौर प्रा.यि. स्थार्ी 1 1   

21 मोहन मल्ि मा.यि. घरेिीचौर प्रा.यि. स्थार्ी 2 2   

22 डण्ड प्रसाद शमाय मा.यि. घरेिीचौर लन.मा.यि. राहत 1 1   

23 पूर्य प्रसाद शमाय मा.यि. घरेिीचौर िेिापाि करार 3 3   

24 मीन बहादरु ओिी मा.यि. घरेिीचौर लन.मा.यि. राहत 1 1   

25 िाि बहादरु के.सी.. मा.यि. घरेिीचौर मा.यि. करार 1 1   

26 भिुन शमाय मा.यि. घरेिीचौर मा.यि. करार 1 1   

27 गोपाि सनुार मा.यि. घरेिीचौर लन.मा.यि. करार 1 1   

28 टेक ि यिश्वकमाय मा.यि. घरेिीचौर मा.यि. करार 6 6   

29 अमतृ के.सी.. मा.यि. घरेिीचौर लन.मा.यि. करार 1 1   

30 लिि ुजैसी मा.यि. घरेिीचौर मा.यि. करार 1 1   

31 सरु्य बहादरु चन्द आ.यि. नाजी प्रा.यि. स्थार्ी 1 1   

32 रचना जैसी आ.यि. नाजी िायिके करार 1 1   

33 अञ्जना कुाँ िर आ.यि. िर्ााँटा प्रा.यि. राहत 1 1   

34 टेक बहादरु सनुार आ.यि. िर्ााँटा लन.मा.यि. राहत 1 1   

35 प्रमे के.सी.. आ.यि. िर्ााँटा प्रा.यि. करार 2 2   

36 ररम बहादरु चन्द आ.यि. िर्ााँटा लन.मा.यि. करार 1 1   

37 संश्चचता के.सी.. आ.यि. िर्ााँटा लन.मा.यि. करार 1 1   
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38 श्चिमा रोका आ.यि. िर्ााँटा िायिके करार 1 1   

39 ठकेन्र आचार्य आ.यि. िर्ााँटा प्रा.यि. स्थार्ी 2 2   

40 लनमयि सनुार आ.यि. गोइरी प्रा.यि. करार 1 1   

41 र्ाम बहादरु बढुा आ.यि. गोइरी प्रा.यि. करार 1 1   

42 कयिराम बोहरा आ.यि. मिुपानी प्रा.यि. करार 1 1   

43 कृष्र् बहादरु ओिी आ.यि. मिुपानी प्रा.यि. राहत 18 18   

44 कमि के.सी.. आ.यि. जमु्िीपोिरी प्रा.यि. स्थार्ी 14 14   

45 छयििाि ित्री मा.यि. जोगीनेटा लन.मा.यि. राहत 3 3   

46 मान बहादरु ओिी  मा.यि. जोगीनेटा प्रा.यि. स्थार्ी 1 1   

47 चम्र्ा ओिी मा.यि. साक्चिोिा िायिके करार 1 1   

48 लनमिाि हमाि मा.यि. साक्चिोिा िेिापाि करार 1 1   

49 िक्ष्मी िड्का मा.यि. साक्चिोिा लन.मा.यि. राहत 1 1   

50 र्ज्ञ िहादरु ओिी मा.यि. साक्चिोिा लन.मा.यि. स्थार्ी 1 1   

51 अजुयन िड्का  मा.यि. साक्चिोिा प्रा.यि. स्थार्ी 1 1   

52 कमान िहादरु घती मा.यि. साक्चिोिा प्रा.यि. स्थार्ी 1 1   

53 ज्ञान ुके.सी.. आ.यि. लसमचौर प्रा.यि. राहत 2 2   

54 कमिा चन्द आ.यि. रातामाटा िायिके करार 45 45   

55 कल्पना राना आ.यि. िामाडााँडा िायिके करार 2 2   

56 पदम यि.क. आ.यि. नाउिी प्रा.यि. करार 3 3   

57 लनमा पनु आ.यि. नाउिी िायिके करार 45 45   

58 संगीता राना यिजर्श्वरी आ.यि. प्रा.यि. स्थार्ी 1 1   

59 यटकाराम यिष्ट यिजर्श्वरी आ.यि. लन.मा.यि. करार 1 1   

60 कृष्र्ाकुमारी िस्नते यिजर्श्वरी आ.यि. िायिके करार 1 1   

61 कमि  यि.सी. आ.यि. िहरेलसमि लन.मा.यि. राहत 10 10   

62 गोयिन्द घती आ.यि. िहरेलसमि प्रा.यि. स्थार्ी 45 45   

63 यिष्र् ुके.सी.. आ.यि. िहरेलसमि लन.मा.यि. करार 1 1   

64 नन्दराज के.सी.. मा.यि. िागि मा.यि. करार 1 1   

65 जगत के.सी.. मा.यि. िागि प्रा.यि. करार 3 3   

66 लनमयि महतारा मा.यि. िागि लन.मा.यि. करार 1 1   

67 गरे्श  िालमछान े मा.यि. िागि लन.मा.यि. करार 1 1   

२.४. यिद्यािर्का भौलतक अिस्था 

र्स नगरपालिका अन्तगयतका सामदुायर्क यिद्यािर्हरुको भौलतक अिस्था सामान्र् यकलसमको रहेको 
छ । कमजोर भौलतक अिस्थाका बािजदु पलन यिद्यािर्हरुिे श्चशक्षर् लसकाईमा गरु्स्तर यिकासका 
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िालग संघषय गरररहेका छन ्। यिद्यािर्हरुमा पर्ायप्त शौचािर्हरु नभएको, भएका शौचािर्हरुमा 
छात्रामैत्री नभएको, अत्र्न्त र्ोहर र दगुयश्चन्धत भएका तथा शौचािर् सरसर्ाईमा समेत 
यिद्यािर्हरुिे िापरिाही गरेको देश्चिएको छ । यिद्यािर्का कक्षाकोठा व्र्िस्थापन लसकाईमैत्री 
नभएका, र्लनयचरहरु पर्ायप्त नभएको, सरसर्ाई अत्र्न्त नाजकु देश्चिएको छ । यिद्यािर्का 
भिनहरुका कमजोर संरचना, चयुहने छाना भएका तथा पक्की भिन समेत लनमायर्मा िापरिाही गरेका 
कारर् गरु्स्तर कमजोर देश्चिन्छ । यिद्यािर्मा घेरािार नभएका कारर् पश ुचौपार्ा िलु्िा रुपमा 
पस्ने तथा र्ोहर पलन गरेको देश्चिन्छ भने केही यिद्यािर्हरुका बाह्य पिायि समेत लनमायर् गनुयपने 
अिस्था छ । यिद्यािर्मा पसु्तकािर् तथा बकु कनयर, कम््र्टुर प्रर्ोगशािा, यिज्ञान प्रर्ोगशािाहरु 
आिश्र्क देश्चिन्छ । सामान्र् शैश्चक्षक सामर वीहरुको समेत व्र्िस्थापन नभएका कारर् लसकाई 
प्रभायित भएको देश्चिन्छ । जग्गा अभाि तथा अ्ठेरो भगूोिका कारर् धेरै यिद्यािर्हरुमा 
िेिमैदानको अभाि देश्चिन्छ । प्रार्: यिद्यािर्हरु अ्ठेरो भगूोिमा भएका कारर् िानेपानीको 
व्र्िस्थापन गनय कदठन छ, यिद्यािर्मा िानेपानी व्र्स्थापन एउटा चनुौतीको रुपमा रहेको छ ।  

२.५. शैश्चक्षक अिस्था    

भौलतक व्र्िस्थापन कमजोर भएका यिद्यािर्हरुमा शैश्चक्षक गरु्स्तर यिकास गनय कदठन छ । 
श्चशक्षर् लसकाई प्रयक्रर्ामा यिद्यािर्को भौलतक पक्षिे प्रभािकारी भलूमका िेिेको हनु्छ । भौलतक 
सामर वीको अभािमा शैश्चक्षक गरु्स्तरको कल्पना गनय सयकदैन । यिद्यािर्हरुमा यिद्याथी संख्र्ाका 
तिुनामा श्चशक्षक संख्र्ा कम रहेको, यिषर्गत श्चशक्षक नभएको, श्चशक्षकहरुको क्षमता तथा तालिम 
अभािका कारर् यिद्यािर्मा शैश्चक्षक गरु्स्तर कमजोर देश्चिन्छ । श्चशक्षर् प्रयक्रर्ा यिद्याथीमिुी 
नभएको, श्चशक्षर् यक्रर्ाकिाप तथा लसकाई र्ोजनाको अभाि आदद कारर्िे यिद्यािर्को शैश्चक्षक 
गरु्स्तर कमजोर देश्चिएको छ । दरबन्दी अभाि भएका यिद्यािर्मा नगरपालिकािे आफ्नै स्रोतबाट 
करारमा श्चशक्षक व्र्िस्थापन गरेको छ, तापलन यिद्यािर्हरुको शैश्चक्षक अिस्था िश्चस्कदोँ भएको 
प्रमार्का रुपमा कक्षा 8 को अश्चन्तम नलतजािाई लिन सयकन्छ । 

२.६. अन्र् पक्ष    

नगरपालिकाका सामदुायर्क यिद्यािर्हरुको भौलतक तथा शैश्चक्षक अिस्थाका साथै अन्र् कुराहरु 
सन्तोषजनक पाईदैन । यिद्यािर्को सरसर्ाईमा िेिास्ता गरेको देश्चिन्छ भने कक्षाकोठाको 
व्र्िस्थापन र भौलतक सम्पलतको संरक्षर् गररएको छैन ्। कार्ायिर्को व्र्िस्थापन सन्तोषजनक छैन ्
। प्रार्: सबै यिद्यािर्हरुमा साियजलनक िेिापरीक्षर् तथा अश्चन्तम िेिापरीक्षर् गररएको छैन,् र्सिे 
यिद्यािर्को बजेट समेत सदपुर्ोग भएको देश्चिदैन र आलथयक पारदश्चशयता समेत छैन ्। यिलनर्ोजन 
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गररएको बजेट शीषयक बमोश्चजम िचय भएको देश्चिदैन । यिद्यािर्मा श्चजन्सी सामानको यििरर् समेत 
रािेको पाइएन । यिद्यािर्हरुमा बाि क्िि, जलुनर्र रेडक्रस सकय ि िगार्तका सामाश्चजक कार्य 
गने संगठनहरु नभएको पाइएको छ । यिद्यािर्मा अलभभािक, श्चशक्षक तथा यिद्याथीको 
आचारसंयहता बनाई िाग ु गररएको पाईदैन । यिद्याथी मूल्र्ाङ्कन प्रयक्रर्ा सन्तोषजनक छैन ् भन े
कुनैपलन यिद्यािर्िे लनरन्तर यिद्याथी मूल्र्ाङ्कन िाग ुगरेको पाइएन । 

३. सझुािहरु  
चौरजहारी नगरपालिकािे गरेको यिद्यािर् अनगुमनका क्रममा प्रार्: सबै सामदुायर्क यिद्यािर्हरुका 
साझा समस्र्ा र कमजोरीहरु देश्चिएका छन ्। प्रधानाध्र्ापकको लनर्शु्चक्त पिात केही यिद्यािर्मा 
सधुारका संकेतहरु देश्चिएका छन ्। यिद्यािर् अनगुमनका क्रममा देश्चिएका तथ्र्हरुका आधारमा 
ददईएका सझुािहरु देहार् बमोश्चजम रहेका छन ्:- 

1. सबै यिद्यािर्हरुिे सरसर्ाईका सात सूचकहरु िाग ुतथा कार्ायन्िर्न गरी यिद्यािर् िातािरर् 
तथा शौचािर् समेत स्िच्छ र सर्ा राख्नपुने । 

2. िानेपानीको उश्चचत प्रबन्ध गनुयपने । 

3. यिद्यािर्को कक्षाकोठा व्र्िस्थापन तथा सरसर्ाईमा यिशेष ध्र्ान ददनपुने । 

4. कक्षाकोठामा आिश्र्क र्लनयचर तथा अन्र् भौलतक सामर वीहरुको उश्चचत प्रबन्ध गनुयपने । 

5. यिद्यािर्मा अलभभािक, श्चशक्षक तथा यिद्याथीका आचारसंयहताहरु बनाई कार्ायन्िर्न गनुयपने । 

6. शैश्चक्षश्चर्क र्ोजनाहरु बनाई कार्ायन्िर्न गनुयपने । 

7. श्चशक्षर् यक्रर्ाकिाप र श्चशक्षर्यिलध यिद्याथीमिुी हनुपुने तथा लसकाई गरु्स्तरीर् हनुपुने । 

8. पसु्तकािर् तथा प्रर्ोगशािाहरुको व्र्िस्थापन गररनपुने । 

9. साियजलनक िेिापरीक्षर् तथा अश्चन्तम िेिापरीक्षर् गरी प्रलतिेदन पेश गनुयपने । 

10. यिद्यािर्मा लनरन्तर यिद्याथी मूल्र्ाङ्कन िाग ुगनुयपने । 

11. यिद्यािर्मा बािक्िि तथा जलुनर्र रेडक्रस सकय ि तथा स्काउट जस्ता स्िंसेिी समूहहरु 
लनमायर् गरी कार्ायन्िर्न गनुयपने । 
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12. यिद्यािर्को िरपर 500 लमटरलभत्र मददरा तथा 200 लमटरलभत्र सलुतयजन्र् पदाथयको लनषधे गने 
तथा सेिन गने व्र्श्चक्तिाई कारिाहीका िालग लसर्ाररस गनुयपने । 

13. यिद्यािर्का भौलतक सामान तथा अन्र् सम्पत्तीको सरुक्षामा यिशेष ध्र्ान ददनपुने । 

14. यिद्यािर् िरपर स्थार्ी/अस्थार्ी घेराबार लनमायर् गनुयपने । 

15. नगरपालिकािे तर्ार गरेको शैश्चक्षक क्र्ािेण्डर कार्ायन्िर्न गनुयपने । 

16. नगरपालिकािे तर्ार गरेको स्थानीर् पाठ्यक्रम कार्ायन्िर्न गनुयपने । 

17. यिद्यािर्मा श्चशक्षक/कमयचारीहरु लनर्लमत उपश्चस्थत भई हाश्चजरी जनाउन ु पने र 
प्रधानाध्र्ापकहरुिे अनपुश्चस्थत श्चशक्षक/कमयचारीहरुको गर्ि जनाई श्चशक्षा, र्िुा तथा िेिकुद 
शािामा जानकारी ददनपुने । 

18. यिद्यािर्मा तत्काि देिा परेका समस्र्ा तथा अन्र् कार्यका िालग नगरपालिका तथा श्चशक्षा, 
र्िुा तथा िेिकुद शािासाँग समन्िर् गनुयपने ।   
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अनसूुची -१ 

चौरजहारी नगरपालिका अन्तगयतका सामदुायर्क यिद्यािर्हरुका प्रधानाध्र्ापकहरुको मालसक मूल्र्ाङ्कन 

(मूल्र्ाङ्कन अिधी :- लमलत २०७७/०५/२६ गतेदेश्चि लमलत २०७७/०७/१६ गतेसम्म) 

क्र.स. प्रधानाध्र्ापकको नाम िटाएको यिद्यािर् 
पूर्ायङ्क : 
40 

प्राप्त 
प्रलतशत 

कैयर्र्त 
प्राप्ताङ्क 

1 नन्दिाि के.सी. श्री आ.यि. िहरेलसमि 28.20 70.50 धेरै राम्रो 
2 मोलतिाि पररर्ार श्री मा.यि. िहरे 26.50 66.25 राम्रो 
3 पशुयराम िालमछान े श्री जनयप्रर् आ.यि. िालमछानगेाउाँ 26.40 66.00 राम्रो 
4 टोप बहादरु के.सी. श्री जनज्र्ोती आ.यि. स्र्ाििोिा 26.30 65.75 राम्रो 
5 बिश्चजत ओिी श्री जनकल्र्ार् मा.यि. जोगीनेटा 25.82 64.55 राम्रो 
6 नरेश सनुार श्री आ.यि. मनकोट 25.10 62.75 राम्रो 
7 निराज न्र्ौपान े श्री ज्ञानकुञ्ज आ.यि. कािापात्थर 24.92 62.30 राम्रो 
8 यहलमसंह नपेािी श्री आ.यि. यिजर्श्वरी 24.52 61.30 राम्रो 
9 कृष्र् बहादरु ओिी श्री जनसेिा आ.यि. जमु्िीपोिरी 24.32 60.80 राम्रो 
10 मशु्चक्त प्रसाद शमाय श्री गलडदेउरािी आ.यि. िेकनाजी 24.03 60.08 राम्रो 
11 टेकम बोहरा श्री जनकल्र्ार् मा.यि. िागि 23.90 59.75 सन्तोषजनक 

12 बि बहादरु के.सी. श्री ऐश्वर्य आ.यि. लबसाउनचेौर 23.82 59.55 सन्तोषजनक 

13 रमेश कुमार मल्ि श्री मा.यि. कोटजहारी 23.71 59.28 सन्तोषजनक 

14 भलूमकुमारी चन्द श्री मालिका आ.यि. अमिाटाकुरा 23.60 59.00 सन्तोषजनक 

15 भीम बहादरु ओिी श्री यहमािर् मा.यि. िोिागाउाँ 23.40 58.50 सन्तोषजनक 

16 श्चशििाि ओिी श्री बािकल्र्ार् आ.यि. मिुडााँडा 22.92 57.30 सन्तोषजनक 

17 सगुन्धा मल्ि श्री आधारभतु यिद्यािर् भिुाटाकुरा 22.82 57.05 सन्तोषजनक 

18 रुरिाि जैसी श्री आधारभतु यिद्यािर् नािीरा 22.78 56.95 सन्तोषजनक 

19 झपुिाि शमाय श्री जनकल्र्ार् मा.यि. सानािोिा 22.64 56.60 सन्तोषजनक 

20 गरे्श कुमार यिष्ट श्री जनचेतना आ.यि. लतमीिेपोिरी 22.62 56.55 सन्तोषजनक 

21 िलित बहादरु चन्द श्री जनता आ.यि. लबचकायटर्ा 22.12 55.30 सन्तोषजनक 

22 डन्डयिर ओिी श्री आधारभतु यिद्यािर् मानाकोट 21.94 54.85 सन्तोषजनक 

23 उमाकान्त शमाय श्री जनता आ.यि. लसमचौर 21.90 54.75 सन्तोषजनक 
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24 र्द ुराना श्री शीति मा.यि. चौरजहारी 21.90 54.75 सन्तोषजनक 

25 ददपक देिकोटा श्री जनआस्था आ.यि. परुानापानी 21.63 54.08 सन्तोषजनक 

26 सरु्य बहादरु चन्द श्री आधारभतु यिद्यािर् नाजी 21.55 53.88 सन्तोषजनक 

27 धनमार्ा िड्का श्री जनकल्र्ार् आ.यि. िामाडााँडा 21.50 53.75 सन्तोषजनक 

28 ददपक शमाय श्री जनकल्र्ार् आ.यि. रातामाटा 21.42 53.55 सन्तोषजनक 

29 ददिाराम शमाय श्री सरस्िती मा.यि. घरेिीचौर 20.95 52.38 सन्तोषजनक 

30 ररम बहादरु बढुा श्री जनज्र्ोती आ.यि. मिुपानी 20.93 52.33 सन्तोषजनक 

31 अमतृकुमार बोहरा श्री कालिका आ.यि. गोईरी 20.73 51.83 सन्तोषजनक 

32 िािबहादरु घती श्री कालिका आ.यि. िर्ााँटा 20.66 51.65 सन्तोषजनक 

33 र्ज्ञ बहादरु ओिी श्री बाियहत मा.यि. साक्चािोिा 20.52 51.30 सन्तोषजनक 

34 ररप बहादर घती श्री ज्ञानकुञ्ज आ.यि. मालथसकेना 20.10 50.25 सन्तोषजनक 

35 रुर प्रसाद लगरी श्री आधारभतु यिद्यािर् घतीकााँडा 20.06 50.15 सन्तोषजनक 

36 सलुनता ओिी श्री बाियहत आ.यि. नाउिी 17.02 42.55 िराब 

37 ददि बहादरु ओिी श्री बािज्र्ोती आ.यि. नाख्िा 12.62 31.55 िराब 
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अनगुमनकतायहरु 

1. श्री राम बहादरु के.सी.. – प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत – संर्ोजक 

2. श्री कृष्र् प्रसाद शमाय – रोजगार संर्ोजक – सदस्र् 

3. श्री यटकाजंग ओिी – प्रायिलधक सहार्क (श्चशक्षा) – सदस्र् 

4. श्री डन्ड प्रसाद शमाय – ल्र्ाि टेश्चक्नलसर्न – सदस्र् 

5. श्री अलनि के.सी.. – सह िेिापाि – सदस्र् 

6. श्री ज्ञान ुगौतम – पोषर् सहजकताय – सदस्र् 

7. श्री प्रददप महतारा – प्रहरी सहार्क लनरीक्षक - सदस्र् 

 

 


