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साक्षर गाउँपालिका घोषणा प्रलिवेदन २०७८ 

पररचय 

लसकाइ जीवन पद्धलिसँग जोलिएको छ। औपचाररक शिक्षा प्रणािीको संरचनाभन्दा बाहिर मानव 
जीवनका िालग आवश्यक ज्ञान, सीप र प्रहियाको प्रिोधन गने जीवनपययन्ि अनौपचाररक शिक्षा 
िो।अनौपचाररक शिक्षािे  समाजमा हवद्यमान हवलभन्न हकलसमका समूिका िालग आफ्नो िक्ष्य बनाई 
सेवा प्रदान गदयछ।लनरक्षरका अवसरका िालग साक्षरिा, साक्षरका िालग साक्षरोत्तर, लसकाइका िालग 
अवसर बहृद्ध, शिक्षासँग सीप र आम्दानी जोड्दै शिशक्षि समाजको हवकासका िालग अनौपचाररक 
एवं आजीवन शिक्षािे काम गदयछ।सबैका िालग गणुस्िरीय शिक्षा र जीवनपययन्ि लसकाइ अवसर 
ददगो हवकासको मूि ममय रिेको साक्षरिा काययिमबाट साक्षर बनेका नवसाक्षरिरुका िालग मागमा 
आधाररि लनरन्िर शिक्षा र जीवनपययन्ि लसकाइ अवसर उपिब्ध गराउन ु पनेछ। हविेष गरी 
शिक्षाको औपचाररक संरचना बाहिर ठूिो संख्यामा रिेका यवुा, महििा र प्रौढिरुका िालग 
काययमूिक साक्षरिा, आयआजयन, समूि साझेदारी िगायिका काययिमिरु सञ्चािन गनय सहकन्छ। 
सामदुाहयक लसकाइ केन्रको स्िरोन्निी गरी हयनकै अगवुाईमा अबका काययिमिरु सञ्चािन िनुेछन।्  

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ िे अलभभावक शिक्षा, अनऔपचाररक शिक्षा, खिुा िथा 
वैकशपपक शिक्षा, लनरन्िर शिक्षा, सामदुाहयक लसकाइ केन्रसम्बशन्ध नीलि, कानून, मापदण्ि, योजना 
िजुयमा, कायायन्वयन, अनगुमन, मपुयाङ्कन र लनयमन गने अलधकार स्थानीय िििाई प्रदान गरेको 
छ। सन ्१९९४ मा दूर शिक्षा केन्रको स्थापना, हव.सं. २००८ मा नन्दी रात्री मा.हव.बाट खिुा 
पद्धलि अंगािेर SLC परीक्षाको सञ्चािन, प्रथम पञ्चवषीय योजना (२०१३-२०१८) बाट प्रौढ 
साक्षरिाको सरुुवाि, २०६५-०६६ मा नेपाि सरकारको राहिय साक्षरिा अलभयान सञ्चािन, 
२०६९-०७२ को साक्षर नेपाि अलभयान आदद काययिमिरु नेपािमा वैकशपपक पद्धलिबाट सम्पूणय 
(हवद्यािय बाहिर रिेकासमेि) नागररकिाई शिशक्षि बनाउनका िालग प्रभावकारी भलूमका खेपन े
काययिमिरु रिेका लथए र प्रस्ििु काययिमिरुिे उशपिशखि भलूमका लनवायि गरेकोमा पलन कुनै 
सन्देि छैन। शिक्षा लनयमाविी २०५९ को पररच्छेद ९ र १० मा िमिः अनौपचाररक र दूर 
शिक्षासम्बशन्ध व्यवस्था भएको साथै पन्रौं योजना (२०७६/०७७-२०८०/०८१) िे समेि 
"अनौपचाररक शिक्षा िथा वैकशपपक लसकाइमार्य ि लसकेका ज्ञान र लसपिाई आयमूिक काययिमसँग 
आबद्ध गरी जीवनपययन्ि लसकाइिाई सलुनशिि गने" रणनीलि िय गरेको सन्दभयिाई िेदाय 
अनौपचाररक, खिुा र लनरन्िर लसकाइिे समाज सधुारमा उपिेखनीय भलूमका लनवायि गने 
देशखन्छ।िाम्रो मिुकुमा योजनाबद्ध हवकासको सरुुसँगै २०१३ देशख नै अनौपचाररक शिक्षाको 
हवकास र हवस्िार िुँदै आएको छ। यस अन्िरगि मखु्य गरी आधारभिू प्रौढ, महििा शिक्षा, 
साक्षरोत्तर शिक्षा, साक्षरिा अलभयान िगायिका हियाकिापिरु सञ्चािन िुँदै आएका छन।्हवद्यािय 
क्षेत्र हवकास काययिमको अवलधसम्ममा कुि साक्षरिा दर ८७ %, १५-२४ वषय उमेर समूिको 
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साक्षरिा दर ९५% र १५ वषय मालथको साक्षरिा ७५% पयुायउने िक्ष्य लनधायरण गररएकोमा िमिः 
७८, ८८.६ र ५७% पगेुको छ। यसै गरी सामदुाहयक लसकाइ केन्र २१५१, खिुा हवद्यािय 
१२१ र १७३ वटा अनौपचाररक प्रौढ हवद्यािय सञ्चालिि छन।् 

२००७ सािमा २ प्रलििि रिेको नेपािको साक्षरिा दर राहिय जनगणना २०६८ को अनसुार 
६५.९४ प्रलििि रिेको देशखन्छ जसमा महििाको साक्षरिा दर ५७.३९% र परुुषको ७५.१४ 
% रिेको लथयो। उक्त जनगणनाअनसुार िशुम्बनी प्रदेिमा कुि ६६.४% जनसंख्या साक्षर रिेको 
मध्ये महििा र परुुष साक्षरिा दर िमिः५८.३ र ७५.५% रिेको छ।गि आलथयक वषयमा नै 
साक्षर गाउँपालिका घोषणा गने गरी काययिमिरु सञ्चािन गरेिापलन हवहवध प्राहवलधक िथा हविेषिः 
कोलभि-१९ को दोस्रो ििर र बन्दाबन्दीका कारणिे गदाय िोहकएको अवलधमा िशक्षि काययिम 
समापन गनय सहकएको लथएन। नरैनापरु गाउँपालिकािे आलथयक वषय २०७७।०७८ मा घरधरुी 
सवेक्षण गरी संकिन गरेको िथ्याङ्कबमोशजम १५-६० वषय उमेरसमूिका ९,१७५ जना िाई साक्षर 
गराउने गरी २०७८ भार २३ गिे अन्िरायहिय साक्षरिा ददवसका ददन औपचाररकरुपमा साक्षरिा 
काययिमको सरुुवाि गरी साक्षरिा कयययिमको मूपयाङ्कनसमेि गररसकेकोमा चािैँ नै साक्षर 
गाउँपालिका घोषणा गने ियारीमा जटेुको लथयो। 

िक्ष्य 

नरैनापरु गाउँपालिकालभत्र बसोबास गने १५-६० वषय उमेर समूिका सबै नागररकिाई न्यूनिम 
साक्षरिाको अवसर प्रदान गरी सबै नागररकिाई जीवनपययन्ि लसकाइको आधार ियार गने 

उद्दशे्यिरु 

मालथ उशपिशखि िक्ष्य पूरा गनय देिाय बमोशजमका उदे्दश्यिरु  लनधायरण गररएका लथएः 

१) लनरक्षर व्यशक्तिरुको पहिचान गने 

२) लनरक्षर व्यशक्तिरुमा न्यूनिम साक्षरिा सक्षमिािरुको हवकास गने 

३) पररशस्थलि सिुाउँदो साक्षरिा अवसरको हवलध िय गने 

४) गाउँपालिकािाई साक्षर गाउँपालिका घोषणा गने 

 

काययिमका चनुौिी िथा अवसरिरु 

िाि कोलभि-१९ को मिामारीिे लनम््याएको हवषम समयमा  साक्षरिा अलभयान सञ्चािन गरी  
साथयक पानुय, सबै नागररकिाई काययमूिकरुपमा साक्षर बनाउन,ु साक्षरिािाई उ्पादन र 
उ्पादकत्त्वसँग जोड्न,ु पूणय साक्षर गाउँपालिका लनमायण गनुय, अनौपचाररक माध्यमबाट साक्षरिा 
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सीप प्राप्त गरेका व्यशक्तिाई औपचाररक शिक्षामा लनरन्िरिा ददन,ु अनौपचाररक शिक्षािाई सञ्चार 
प्रहवलधसँग जोड्न,ु समाजमा पठन संस्कृलििाई जीवनको अलभन्न अंग बनाउन,ु र औपचाररक 
शिक्षाबाट वशञ्चििरुका िालग भरपदो र सिुभ औपचाररक , खिुा िथा वैकशपपक शिक्षामा पिुँच र 
लनरन्िरिा मखु्य चनुौिीिरुका रुपमा औपयाइएका लथए  भने अनौपचाररक शिक्षाप्रलि अलभरुशचको 
कमी, सिभालगिरुको अलनयलमििा, साक्षरोत्तर शिक्षाको कमी, अनौपचाररक शिक्षा प्रदान गने 
लनकायिरुलबच समन्वयको अभाव, सबै विािरुमा सामदुाहयक लसकाइ केन्रिरुको व्यवस्थापन र 
सहियिा कायम गनय नसहकन,ु पाठ्यिम िथा पाठ्यसामग्रीको उपिब्धिा र व्यविाररकिा र स्रोि 
पररचािनमा कमी जस्िा पक्षिरु चनुौिीका रुपमा रिेका छन।् 

वियमान सन्दभयमा बििुासहकय साझेदारिरुको स्रोिसहििको प्रलिबद्धिा र प्राथलमकिाका साथै नेपाि 
सरकारिे अन्िरायहिय मञ्चिरुमा गरेका शिक्षासम्बशन्ध प्रलिबद्धिा, सबैिाई अलनवायय शिक्षा ददने 
संवैधालनक व्यवस्था, समदृ्ध नेपाि सखुी नेपािी बनाउने सरकारको दीघयकािीन सोच, साक्षरिा 
अलभयान, राहिय शिक्षा नीलिमा अनौपचाररक शिक्षा, खिुा िथा वैकशपपक शिक्षाको व्यवस्थापन, ४ 
वटा सामदुाहयक लसकाइ केन्रको स्थापना र सञ्चािन, गाउँपालिकामा  ४७ वटा हवदयािय र 
मदरसािरु सञ्चािन िनु,ु गाउँपालिकाका हवषयगि िाखािरु, विा कायायियिरु, स्वास्थ्य संस्थािरु 
िगायिका सरोकारवािा लनकायिरुको साक्षरिा काययिम प्रलि चासो र सियोग गने प्रलिबद्धिा 
िनुिुाई अवसरका रुपमा औपयाइएको लथयो। 

साक्षरिा काययिममा अविम्बन गररएका हवलध र प्रहियािरु 

१) िथ्याङ्क सङ्किन हवलध र प्रहिया 

नरैनापरु गाउँपालिकाअन्िगयिका टोिबस्िीिरुमा लनरक्षर व्यशक्तिरु पत्ता िगाइ घरधरुी 
सवेक्षणमार्य ि िथ्याङ्क संकिन गनय र कक्षा सञ्चािन गरी साक्षर बनाउन नरैनापरु गाउँपालिका र 
नेपाि उ्पीलिि उ्थान हवकास समाज (नडु्स), बाँकेलबच लमलि २०७७ र्ागनु १३ लबच सम्झौिा 
भएको लथयो।उक्त सम्झौिापिाि ्उक्त संस्थािे गणकिरु लनयशुक्त कायम गरी अनिाइनमाध्यमबाट 
लनरक्षरिरुको िथ्याङ्क संकिन कायय गरेको लथयो।उक्त काययमा सिजीकरण गनय पूवय प्रधानाध्यापक 
श्री पेिकार लसंििाई नरैनापरु गाउँपालिकािे साक्षरिा अलभयन्िाका रुपमा लनयशुक्त गरी कामकाजमा 
िगाएको लथयो।कोलभि-१९ को दोस्रो ििर र बन्दाबन्दीका कारण आलथयक वषय २०७७।७८ 
को अन्िसम्ममा लनरक्षर व्यशक्तिरुको िथ्याङ्क सङ्किन गने काययमात्र सम्पन्न गररएको 
लथयो।जसअनसुार १५ देशख ६० वषय उमेर समूिका ९,१७५ जना लनरक्षर व्यशक्तिरु रिेको 
िथ्याङ्क सावयजलनक गररएको लथयो। 
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२) साक्षरिा काययिमका अन्य पक्षिरु 

नेपाि सरकारको आ.व. २०७८।७९ लभतै्र साक्षर नेपाि घोषणा गने िक्ष्य एवम ्कोलभि-१९ 
मिामारीको जोशखमसमेििाई मध्यनजर गरी समय, स्थान र पररशस्थलिअनकूुि िनुे गरी नरैनापरु 
गाउँपालिकािाई साक्षर गाउँपालिका घोषणा गनयका िालग साक्षर पालिका घोषणा काययहवलध-२०७८ 
लनमायण गरी सोिी बमोशजमिे साक्षरिा काययिम सम्बशन्ध काययिरु अगालि बढाइएको लथयो।सो 
काययहवलधबमोशजम देिाय बमोशजमका काययिरु देिाय बमोशजमिे गररएको लथयो। 

क) सिजकिायको योग्यिा, छनोट िथा लनयशुक्त प्रहियाः (१) नरैनापरु गाउँपालिकाअन्िगयिका 
सरकारी कायायिय िथा सरकारी संस्थािरुमा काययरि मान्यिाप्राप्त िैशक्षक संस्थाबाट कशम्िमा 
SLC/SEE वा सो सरि िैशक्षक योग्यिा िालसि गरेका पदालधकारी िथा कमयचारीिरु साक्षरिा 
अलभयानका सिजकिायका रुपमा स्विः मान्य िनुे गरी लनयशुक्त भएको मालनएको लथयो । 

 (२) नरैनापरु गाउँपालिकाअन्िगयिका हवद्याियिरुमा कक्षा ९-१२ मा अध्ययनरि 
हवद्याथीिरुिाई सम्बशन्धि हवद्याियको प्रधानाध्यापकिे सिजकिायको रुपमा लनयशुक्त गनय सहकन े
लथयो । 

 (३) मान्यिाप्राप्त िैशक्षक संस्थाबाट कशम्िमा SLC/SEE वा सो सरि िैशक्षक योग्यिा िालसि 
गरेका व्यशक्त सिजकिायको रुपमा कायय गनय ईच्छुक भएमा नेपािी नागररकिाको प्रलिलिपी 
िथा न्यूनिम िैशक्षक योग्यिाका प्रमाणपत्रिरुको प्रलिलिपीसहिि िोहकएको अवलधलभत्रको 
हवद्यािय समक्ष लनवेदन ददनपुने लथयो । यसरी पनय आएको लनवेदन उपर जाँचबझु गदाय 
योग्यिा पगेुको देशखन आएमा प्रधानाध्यापकिे अनसूुची-३ बमोशजमको ढाँचामा लनयशुक्त ददइ 
साक्षरिाको कामकाजमा पररचािन गनय सक्ने लथयो। 

ख) सेवा, सहुवधा िथा िियः यस काययहवलधको अनसूुची-१ मा उपिेख भएका साक्षर सक्षमिािरुको 
कशम्िमा ५० प्रलििि सक्षमिा िालसि गराइ कुनै लनरक्षर व्यशक्तिाई साक्षर गराउन े
सिजकिायिाई हवद्याियमार्य ि प्रलि साक्षर िनु सिजीकरण गरेको व्यशक्तवापि ्रु. २००।- 
(दईु सय रुपैयाँ) र साक्षर िनुे व्यशक्तिाई स्टेिनरीका िालग रु.१००।-(एक सय रुपैयाँ) 
उपिब्ध गराइन ेलथयो। 

 

 

ग) साक्षरिा काययिम सञ्चािन ढाचँा िथा पाठ्यसामग्री 
  कोलभि-१९ को संिमणको जोशखम रहिरिेको अवस्थामा पररशस्थलिअनकूुि देिाय बमोशजमको 

साक्षरिा काययिम ढाँचा अविम्बन गररएको लथयोः 
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 (क) एक व्यशक्त एक साक्षर (Each one Teach one): समदुायमा योग्यिा पगेुका एक 
साक्षर व्यशक्तिे कशम्िमा एक लनरक्षर व्यशक्तिाई लनधायररि समय र प्रहियाबाट साक्षर गराउन 
सहकन ेलथयो । 

 (ख) पररवार साक्षरिाः आफ्नो पररवारमा रिेका लनरक्षर व्यशक्तिाई योग्यिा पगेुका पररवारकै 
सदस्यद्वारा लनधायररि समय र प्रहियाबाट साक्षर गराउन सहकने लथयो । 

 (ग) समूि प्रणािीः समदुायमा कुनै समूिमा आबद्ध रिेका लनरक्षरिरुिाई सो समूिको पििमा 
योग्यिा पगेुका साक्षर सदस्य वा अन्य सिजकिायिे साक्षर गराउन सहकने लथयो। 

घ) लसकाइ समयावलधः प्र्येक ददन २ घण्टाका दरिे ३ महिना लभत्रमा लनधायररि साक्षरिा 
सक्षमिािरु पूरा गने गरी लनधायररि पाठ्यसामग्रीको सियोगमा लनरक्षर व्यशक्तिाई सिजकिायबाट 
लसकाइ सिजीकरण गनय सहकने लथयो। 

ङ) पाठ्यसामग्रीः (१) साक्षरिा सक्षमिािरु िालसि गनय सियोगी िनुे हवषयवस्ि ुिथा अभ्यासिरु 
समावेि भएको साक्षरिा अलभयान गाउँपालिका सलमलििे अनमुोदन गरेको साक्षरिा सियोगी 
अभ्यास पशुस्िका साक्षर अलभयानको मूि पाठ्यसामग्रीको रुपमा रिेको लथयो।  

 (२) उपदर्ा (१) मा उपिेख गररएको अभ्यास पशुस्िकाका अलिररक्त अनौपचाररक शिक्षा 
केन्र, सानोदठमी, भक्तपरुको लनरन्िर शिक्षा भाग-१ र सिजकिायिे साक्षरिा सक्षमिािरु 
िालसि गनय सियोग गनय सक्ने हकलसमका अन्य प्रकाशिि िथा स्वः लनलमयि पाठ्यसामग्रीिरु 
िथा समयानकूुि, समयसान्दलभयक, अन्िहिय या्मक र अभ्यासमा आधाररि थप मदुरि िथा 
लिशजटि कम्यटुर िथा मोबाइि सामग्रीिरु अलिररक्त सियोगी सामग्रीका रुपमा प्रयोग गनय 
सहकन ेलथयो। 

 

च) साक्षर पालिका घोषणा प्रहिया 
   देिायबमोशजमको प्रहियाबाट पालिकािाई ३ महिनालभत्र पूणय साक्षर पालिका घोषणा गररने 

लथयोः 
 (क) गाउँपालिकािे उपिब्ध गराएको १५-६० वषय उमेर समूिका लनरक्षर व्यशक्तिरुमध्ये 

कशम्िमा ९५ प्रलििि व्यशक्तिे लनधायररि ढाँचा िथा समयावलधमा अनसूुची-१ मा भएका 
साक्षरिा सक्षमिािरुको कशम्िमा ५० % सक्षमिािरु िालसि गरेको यहकन गरी टोिस्िरीय 
साक्षरिा सलमलििे अनसूुची-४(क) बमोशजमको ढाँचामा साक्षर टोि घोषणासहििको हववरण 
विामा पेि गने , 

 (ख) विालभत्र रिेका सबै टोि साक्षर घोषणा भएको यहकन गरी विास्िरीय साक्षरिा सलमलििे 
विािाई पूणय साक्षर विा घोषणा गरी अनसूुची-४(ख) बमोशजमको ढाँचामा साक्षर अलभयान 
गाउँपालिका सलमलििाई हववरण पेि गने, 
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 (ग) दर्ा १३(ख) बमोशजमिे सबै विािरु पूणय साक्षर भएको यहकन गरी गाउँपालिकािे 
साक्षर पालिका घोषणा गने लथयो । 

 

छ) प्रमाणीकरण िथा प्रमाणपत्र 

 साक्षरिा काययिम सञ्चािनको समयावलध समाप्त भएपिाि ्अनसूुची-१ मा उपिेख गररएका 
साक्षरिा सक्षमिाको कशम्िमा ५०% सक्षमिा िालसि गरेको व्यशक्तिाई अनसूुची-५ बमोशजमको 
ढाँचामा  साक्षरिाको प्रमाणपत्र ददइने लथयो।साथै पूणय साक्षर घोषणा भएको विा िथा 
आवश्यकिानसुार टोििाई समेि लनधायररि ढाँचामा साक्षरिाको प्रमाणपत्र प्रदान गररने लथयो। 

  

सम्पन्न गररएका काययिमिरु 

१) गणकिरुिाई िथ्याङ्क सङ्किनसम्बन्धी १ ददने अलभमशुखकरण काययिम 

नेपाि उ्पीलिि उ्थान हवकास समाज बाँकेिे नरैनापरु गाउँपालिकाको आयोजनामा लमलि २०७७ 
र्ागनु २६ गिे एक ददने लनरक्षर व्यशक्तिरुको िथ्याङ्क सङ्किन िेि ुअनिाइन मोबाइि एप र 
िथ्याङ्क सङ्किन हवलधका बारेमा नरैनापरु गाउँपालिकाको नयाँ भवनको ििमा गणकिरुिाई िथ्याङ्क 
सङ्किनसम्बन्धी १ ददने अलभमशुखकरण काययिम सम्पन्न गरेको लथयो। 

२) प्रधानाध्यापक िथा शिक्षकिरुिाई साक्षरिा अलभमशुखकरण  

नरैनापरु गाउँपालिका, शिक्षा, यवुा िथा खेिकुद िाखाको आयोजनामा लमलि २०७७ चैि २ र ३ 
गिे िथा ४ र ५ गिे भएको िमिः प्रधानाध्यापक िथा शिक्षकिरुको पनुिायजगी िालिमका लबच 
साक्षरिा काययिमका बारेमा सेिन राखी सोको बारेमा अलभमखुीकरण गराउनकुा साथै काययिममा 
सियोग गनयका िालग प्रलिबद्धिा पत्रमा सिी गराएर प्रलिबद्धसमेि गररएको लथयो। 

३) साक्षरिा काययिमको औपचाररक सरुुवाि 

कोलभि-१९ को दोस्रो ििरका कारण स्थलगि गररएको लनरक्षर व्यशक्तिरुिाई साक्षर बनाउने 
हियाकिापिरु साक्षर पालिका घोषणा काययहवलध-२०७८ बमोशजमिे सञ्चािन गनयका िालग ५५ 
औ ं अन्िरायहिय साक्षरिा ददवस २०७८ भार २३ गिेका ददन एक औपचाररक काययिमबाट 
सरुुवाि गररएको लथयो।िि ्पिाि हवद्यािय िथा मदरसािरुिे काययहवलधबमोशजम हवभाजन गररएको 
टोििरुमा लनरक्षर व्यशक्तिरुिाई साक्षर गराउन आवश्यकिानसुार सिजकिायिरु लनयशुक्त र 
पररचािन गरेका लथए।प्र्येक विामा प्राहवलधक सिायिा गनयका िालग एउटा हवद्याियका रुपमा 
लनधायरण गररएको लथयो।जनु देिायको िालिकामा उपिेख गररएबमोशजम रिेका लथएः 
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केन्र हवद्याियिरु 

विा नं. केन्र हवद्याियको नाम कैहर्यि 

1 ने.रा.प्रा.हव.,बलनयागाउँ   

2 आदिय मा.हव., िक्ष्मणपरु   

3 ने.रा.प्रा.हव.,िंकरनगरकोहटया   

4 ने.रा.प्रा.हव., परसरामपरु   

5 मिेन्र मा.हव., मटेहिया   

6 जय हकसान मा.हव.,भोजपरु   

 ्यसैगरी टोििाई साक्षर बनाउन शजम्मेवारी ददइएका टोि र हवद्याियिरु देिाय बमोशजम रिेका 
लथएः 

टोि र साक्षर गराउन शजम्मेवार हवद्यािय 

विा नं. १ 

ि.स. 
टोिको 
नाम शजम्मेवार हवद्याियको नाम कैहर्यि 

१ सइुया ने.रा.प्रा.हव.,बलनयाँगाउँ   

२ कटकुइया मदरसा लमफ्िाििु उिूम   

३ बलनयागाउँ 

मदरसा दारुि उिूम इमाम अिमद रजा र मदरसा दारुि उिूम 
अन्जमुन इस्िालमया   

४ मिलिलनया ँ
ने.रा.प्रा.हव.,मिलिलनयाँ र मदरसा अहििे सनु्नि गौशिया रजाउि 
इस्िाम   

५ हविाय ने.रा.प्रा.हव.,बलनयाँगाउँ र मदरसा लमफ्िाििु उिूम   

६ मझरेटी ने.रा.प्रा.हव.,बलनयाँगाउँ र मदरसा लमफ्िाििु उिूम   

 

 

 

 
 

विा नं.२ 

ि.स. 
टोिको 
नाम शजम्मेवार हवद्याियको नाम कैहर्यि 

१ िक्ष्मणपरु आदिय मा.हव.   

२ गंगापरु ने.रा.प्रा.हव., गंगापरु र मदरसा गिुिने िैवा ख्वाजा गरीब नमाज   
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३ लमयापवुाय मदरसा लसराशजया इस्रारुि उिूम र मदरसा कुिसलुमया   

४ रोिनपवुाय ने.रा.प्रा.हव., रोनपवुाय र मदरसा अरलबया दारुि उिमु   

५ बेउचिवा 
आदिय मा.हव., मदरसा दारुि उिूम अमजाददया बरकालिया र मदरसा 
खददजििु कुब्रा   

    
 

 

विा नं.३ 

ि.स. टोिको नाम शजम्मेवार हवद्याियको नाम कैहर्यि 

१ कोहटया ने.रा.प्रा.हव., बिाउपवुाय   

२ बािापरु 

मदरसा रउरु्ि उिूम गिुिने कादररया अहििे सनु्नि र 
ने.रा.प्रा.हव., िंकरनगरकोहटया   

३ बिाउपवुाय ने.रा.प्रा.हव., बिाउपवुाय   

४ गेगिी ने.रा.प्रा.हव., गेगिी   

५ कािार्ाँटा  ने.रा.प्रा.हव., िंकरनगरकोहटया   

६ पचपेिवा ने.रा.प्रा.हव., पचपेिवा   

७ जनिापरु मदरसा रजहवया िालिमिु कुरान   

८ रेिहिया मदरसा इस्िालमया शजयाउि उिूम   

९ कोददपरुवा  ने.रा.प्रा.हव., बिाउपवुाय   
 

 

विा नं.४ 

ि.स. 
टोिको 
नाम शजम्मेवार हवद्याियको नाम कैहर्यि 

१ नरैनापरु मदरसा अरलबया गिुिने वाररस िरुमििु   

२ कृष्णनगर  ने.रा.प्रा.हव.,खोदावाँ   

३ घोिदौररया ने.रा.प्रा.हव.,घोिदौररया र मदरसा अरलबया अनवारुि उिूम   

४ नौसिारा ने.रा.प्रा.हव.,खोदावाँ   

५ खोदावाँ ने.रा.प्रा.हव. परसरामपरु र मदरसा गौलसया गिुिने रजा   

६ दौििपरु ने.रा.प्रा.हव. परसरामपरु   

७ जयरामपवुाय ने.रा.प्रा.हव. परसरामपरु   

८ परसरामपरु  ने.रा.प्रा.हव. परसरामपरु   

९ पशण्ििपरु ने.रा.प्रा.हव.,खोदावाँ र मदरसा जालमया अरलबया उस्मालनया    
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विा नं.५ 

ि.स
. 

टोिको 
नाम शजम्मेवार हवद्याियको नाम 

कैहर्य
ि 

१ मिेिपरु मदरसा जालमया अरलबया गररब नवाज   

२ ििुासपवुाय ने.रा.प्रा.हव., ििुासपवुाय र मदरसा गिुिने गाजी   

३ जमनुािा ने.रा.प्रा.हव., जमनुािा र मदरसा गौसिुवरा जालमया अहििे सनु्नि   

४ सब्रजपवुाय मदरसा जालमया अरलबया गररब नवाज   

५ नेवाजीगाउँ  दीपेन्र प्रा.हव.   

६ मटेहिया मिेन्र मा.हव.   

७ मोलिपरु नमनुा प्रा.हव.   

८ भगवानपरु दीपेन्र प्रा.हव. र  मदरसा गिुिने र्ालिमा   
 

 

 

 

विा नं.६ 

ि.स. टोिको नाम शजम्मेवार हवद्याियको नाम कैहर्यि 

1 सोनवसाय लब.पी.प्रा.हव., सोनवसाय र मदरसा इस्िालमया सत्तारुि उिूम    

2 जमनुी ने.रा.आ.हव., जमनुी   

3 नयाँबस्िी ने.रा.आ.हव., जमनुी   

4 कोदरबेटवा ने.रा.प्रा.हव., कोदरबेटवा   

5 कोििा ने.रा.आ.हव., जमनुी   

6 

चौलबस 
लबगाि  जय हकसान मा.हव.   

7 दोन्रा जय हकसान मा.हव.   

8 भोजपरु जय हकसान मा.हव.   

9 गंगापरु  ने.रा.प्रा.हव., कोदरबेटवा   

10 रामपरु ने.रा.आ.हव., जमनुी   

11 िक्ष्मणपरु ने.रा.आ.हव., जमनुी   
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मालथ उशपिशखि शजम्मेवार हवद्यािय िथा मदरसािरुिे सिजकिायका रुपमा खटाएका व्यशक्तिरु 
देिाय बमोशजम रिेका लथएः 

विा नं. १ 

१) श्री ने.रा.प्राथलमक हवद्यािय, बलनयागाउँ बघौिाअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय र शजम्मा लनरक्षर 
संख्या र साक्षर गररएका संख्या 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

 सइुया    

१ आिाराम यादव  २५ २२ 

२ सञ्जय कुमार बािनु  २५ २५ 

३ ओम प्रकाि पासी  ५० ५० 

४ अलनिादेवी लमश्रा  २५ २५ 
५ ददनेि कुमार लमश्रा  २५ २५ 

६ राज कुमार बािनु  २५ २५ 

७ पवन कुमार लमश्रा  २५ २४ 

८ सोन ुपासवान  २५ २५ 

९ िोभारानी श्रीवास्िव  ५० ५० 

१० पजुा गपु्ता  २५ २५ 

११ दीपमािा लमश्रा  २५ २५ 

१२ प्रमोद कुमार लमश्रा  २५ २५ 

१३ जगदीि गपु्ता  २४ १० 

१४ मीना के.सी.  ३६ ३६ 

१५ अब्दिु िहकम गजुर  २५ २५ 

१६ शजब्रीिअिी गजुर  २५ २५ 

१७ चन्र िेखर लमश्रा  २५ २५ 

  जम्मा ४८१ ४६७ 

 हविाय    

१ दीपराज िररजन  ३४ २९ 

२ राज कुमारी िररजन  ३५ ३४ 

३ धमयराज कुमारी िररजन  ३२ २७ 

  जम्मा १०१ ९० 
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१) श्री मदरसा लमफ्िाििु उिूम, कटकुइयाअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय र शजम्मा लनरक्षर संख्या 
र साक्षर गररएका संख्या 

 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

कटकुइया 
१ कमिा लिवारी  २८ २७ 

२ प्रमोद कुमार रोकाय  २५ २५ 

३ बाि कुमारी रोकाय  ३० २९ 

४ केिारनाथ यादव  २५ २५ 

५ प्रिनाद यादव  २५ २५ 

६ भण्िारी यादव  २५ २४ 

७ प्रमोद कुमार यादव  २३ २० 

८ मन्जदेुवी यादव  २४ २३ 

९ हवर बिादरु  यादव  २७ २७ 

  जम्मा २३२ २२५ 
मझरेटी 
१ रामसरुि चमार  २५ २० 

२ जनकराम यादव  २५ २४ 

३ कैिाि चमार  २५ २२ 

४ अपिार् िसेुन  दजी  २५ १९ 

५ सद्दाम िसेुन दजी  २५ १८ 

  जम्मा १२५ १०३ 

 

२) श्री ने.रा.प्राथलमक हवद्यािय, मिलिलनयाँअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय र शजम्मा लनरक्षर संख्या 
र साक्षर गररएका संख्या 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

 मिलिलनया ँ
१ असर्ाक खाँ  ३० २६ 

२ खालिदरजा खाँ  ३० ३० 

३ नरुुदद्दन खाँ  ३० ३० 
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४ मो.अनस खाँ  २७ २७ 

  जम्मा ११७ ११३ 

 

३) श्री मदरसा अहििे सनु्नि गौलसया रजाउि इस्िाम, मिलिलनयाँअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय र 
शजम्मा लनरक्षर संख्या र साक्षर गररएका संख्या 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

 मिलिलनया ँ
१ मो.सररु्दद्दन िेष  ५३ ४९ 

२ िसुन बानो  २९ २७ 

३ अलिउपिा खा ँ  ३० २७ 

  जम्मा ११२ १०३ 

 

४) श्री मदरसा दारुि उिूम इमाम अिमद रजा, बलनयाँगाउँअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय र 
शजम्मा लनरक्षर संख्या र साक्षर गररएका संख्या 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

 बलनयाँगाउँ 
१ मन्नान साई  ३२ ३२ 

२ अर्िाब अिमद  ४८ ४६ 

३ अजय कुमार धोबी  ४२ ४२ 

४ सन्िोष कुमार धोबी  ४१ ४० 

५ समीर िेष  ३३ ३३ 

  जम्मा १९६ १९३ 

 

५) श्री मदरसा दारुि उिूम अन्जमुन इस्िालमया, मिलिलनयाँअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय र 
शजम्मा लनरक्षर संख्या र साक्षर गररएका संख्या 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

 मिलिलनया ँ
१ परिरुाम मौयय  ४२ ४० 

२ ददपेन्र बिादरु राव  ४० ३९ 
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३ अमिृिाि केवट  ४३ ४३ 

४ रेिमा बेगम िाि  ३३ २९ 

५ शजिेन्र कुमार धोबी  ४३ ४३ 

  जम्मा २०१ १९४ 

 

 

विा नं. २ 

१) श्री आदिय माध्यलमक हवद्यािय, िक्ष्मणपरुअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय र शजम्मा लनरक्षर 
संख्या र साक्षर गररएका संख्या 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

 िक्ष्मणपरु 
१ चशन्रका प्रसाद यादव  १७ ०४ 

२ मोिनचन्द यादव  १७ १५ 

३ गोकरन प्रसाद यादव  २१ १९ 

४ रामिरन यादव  २३ २२ 

५ हवकाउिाि यादव  २२ २१ 

६ रामचन्र यादव  २० १८ 

७ ब्रह्मादेवी यादव  १७ १७ 
  जम्मा १३७ ११६ 

 बेउचिवा 
१ सषुमा यादव  २० २० 
२ शजिेन्र कुमार िमाय  २५ २५ 
३ िानसेन िमाय  २५ २५ 
४ राधेश्याम बािनु  २० २० 
५ लबजय कुमार िमाय  २२ २२ 
६ पवन कुमार यादव  २० २० 
७ िोक नाथ यादव  २० २० 
  जम्मा १५२ १५२ 
 १५२ जनामध्ये आदिय मा हव मार्य ि दोस्रो चरणमा 

थप साक्षर बनाइएका व्यशक्त (गया प्रसाद यादव र 
सबरुदद्दन दजी सिजकिायबाट) 

 ४२ 
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२) श्री मदरसा अम्जाददया बरकालिया दारुि उिूम, बेउचिवाअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय र 
शजम्मा लनरक्षर संख्या र साक्षर गररएका संख्या 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

 बेउचिवा 
१ रिीस खाँ  २५ २१ 

२ खददजा बानो  २१ १८ 

३ मो.नइम खाँ  २५ २२ 

४ मो.वसीम खाँ  २५ २५ 

५ मो.मवुारक खाँ  २५ २० 

६ अकवाि खाँ  २५ २५ 

७ आररर् खाँ  २६ २५ 
८ आररर् खाँ  २५ २५ 
  जम्मा १९७ १८१ 

 

२) श्री मदरसा खददजििु कुब्रा, बेउचिवाअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय र शजम्मा लनरक्षर संख्या 
र साक्षर गररएका संख्या 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

 बेउचिवा 
१ संजय कुमार कोरी  ३० २१ 

२ ओमप्रकाि गपु्ता  ३० २३ 

३ दद्दन मौयय  २० २० 

४ सवरुद्दीन दजी  २० २० 

५ देवनारायण यादव  २५ २५ 

६ खधईिाि धोबी  ३० ३० 

७ रोहिि मौयय  २० २० 
८ सूरज कुमार सोनार  २५ २५ 
  जम्मा २०० १८४ 
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३) श्री मदरसा दारुि उिूम, रोिनपवुायअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय र शजम्मा लनरक्षर संख्या र 
साक्षर गररएका संख्या 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

 रोिनपवुाय 
१ मिेि कुमार यादव  २० २० 

२ हर्रोज अिमद खाँ  २० २० 

३ जगिराम धोबी  २१ २१ 

४ कृष्ण प्रसाद धोबी  २० २० 

५ उम्मेसिमा खािनु  २० २० 

  जम्मा १०१ १०१ 

 

४) श्री ने.रा.प्राथलमक हवद्यािय, रोिनपवुायअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय र शजम्मा लनरक्षर संख्या 
र साक्षर गररएका संख्या 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

 रोिनपवुाय 
१ िेमराज यादव  २० २० 

२ चन्दन कुमार यादव  २० २० 

३ माििीदेवी यादव  २० २० 

४ बाबरुाम धोबी  २१ २१ 

५ आरिीदेवी धोबी  २० २० 

  जम्मा १०१ १०१ 

 

५) श्री मदरसा लसराशजया इस्रारुि उिूम, लमयापवुाय, ने.रा.प्राथलमक हवद्यािय, गंगापरु र मदरसा 
गिुिने िैवा ख्वाजा गरीब नमाज, गंगापरुअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय र शजम्मा लनरक्षर संख्या 
र साक्षर गररएका संख्या 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

 लमयापवुाय र गंगापरु 
१ राम लनवास बािनु  २५ २४ 

२ मीना कुमारी के.सी. ९८६८०४३३५८२ २८ २८ 
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३ यरुाज िमाय ९७४६५४४७५९ २५ २५ 

४ मिेििाि यादव  २५ २५ 

५ सोिना बेगम ९८६६२३५०२६ २६ २६ 

६ कमिा लिवारी ९८४४८८८२२५ २६ २६ 

७ भपुाि िमाय  ३२ ३० 
८ जमुई खाँ  २८ २७ 
९ सिजराम हवश्कमाय  २८ २६ 
१० कुिबु खाँ  २८ २४ 
११ अिमदरजा नाऊ  २५ २३ 
१२ चेिराम यादव  ३० २९ 
१३ मिेिप्रसाद यादव  ४० ३८ 
१४ पप्प ुयादव  ४० ४० 
१५ समीरअिमद िेष  ४० ४० 
१६ बािकुमारी रोकाय ९८६९९६७५०४ ४० ४० 
१७ सोिना बेगम ९८६६२३५०२६ ४० ४० 
१८ सऊद अिमद खाँ  ३६ ३३ 
१९ खेमराज िमाय  ३६ ३५ 
  जम्मा ५९८ ५७९ 

 

 

विा नं.३ 

!_ >L g]=/f=k|f=lj= zFs/gu/ sf]l6of cGtu{t v6fOPsf ;xhstf{ / hDdf lg/If/ ;ª\Vof / 
;fIf/ ul/Psf ;ª\Vof M 

qm=;= ;xhstf{sf] gfd y/ df]afOn gDa/ lg/If/ 
;ªVof 

;fIf/ ;ªVof 

कालाफााँटा र बालापुर 

! zLnf s'df/L kfn  @& @& 

@ >j0f s'df/ zdf{  @% @% 

# ;'Gb/ nfn ofbj  @% @% 
$ ;Ldf s'df/L kfn  @& @& 

% ;f]let s'df/ >Ljf:tj  !# !# 
^ r]t/fd clx/  @% @% 

& x]dGt a}hfnL  @% @$ 

* sdn rdf/  #) @& 
( /Lgf b]aL u'Ktf  @% @@ 
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!) /fd uf]kfn ofbj  @% @% 

!! Go'gtd lszf]/ ld>f  @% @# 
!@ x/L /fd ofbj  @% @% 

!# j[XdfjtL ofbj  @& @$ 
!$ hu/fd ofbj  @% @@ 

!% k/]jg nfn ofbj  @^ @^ 

!^ k"0f{ snL >Lif   @% @@ 
!& dG;f /fd   @% @% 

!* hLt]Gb| ofbj  @* @% 
!( /fd rGb/ ofbj  @^ @% 

  जम्मा ४७९ ४५७ 

 
 

@_ >L db/;f /x"km'n u'n;]g sfbl/of cnx] ;'Ggt afnfk'/ cGtu{t v6fOPsf ;xhstf{ / 
hDdf lg/If/ ;ª\Vof / ;fIf/ ul/Psf ;ª\Vof M 

qm=;= ;xhstf{sf] gfd y/ df]afOn gDa/ lg/If/ 
;ªVof 

;fIf/ 
;ªVof 

बालापुर 

! x]dGt a}hfnL  @) !& 
@ k"0f{snL >Lif   @) !& 

# ;'Gb/ nfn ofbj   @) !& 

$ hLt]Gb| ofbj  @) !( 
% sdn rdf/   @) !* 

^ OG;fg cnL gfp  @) !* 
& /fx'n kf7s  @) !( 

* lbg]z s'df/ >Ljf:tj  @) !( 
!) ;xh/fd ljZjsdf{  @) !( 

!! bLkf zdf{  @) !& 

!@ r]t/fd ofbj  @) !( 
!# ;xh/fd ljZjsdf{  @) !( 

!% km'njf/fgL zdf{  @) @) 
!^ ljsfp nfn ofbj  @० !& 

!& /fd rGb/ ofbj  @) !* 
!* v]d/fh afx'g zdf{  #) @^ 

!( aL/]Gb| s'df/ zdf{  @) @) 
@) sNKfgf zdf{  @) @) 

@!  wd]{Gb| zdf{  @) !& 
@@ /fd rGb| ofbj  @) @) 

@@ /Lgf b]aL j}Zo  @) !& 

@#  k/]jg nfn ofbj  @० !( 
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@$ sf}zn s'df/ ofbj  @) @) 

  जम्मा ४९० ४५६ 

 
 

३) श्री ने.रा. प्राथलमक हवद्यािय, बिाउपवुायअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय र शजम्मा लनरक्षर संख्या 
र साक्षर गररएका संख्या 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

 कोदीपवुाय 
१ कुिदीप लमश्रा  २२ २२ 

२ रज्जन श्रीवास्िव ९८६८२३१११६ २१ २१ 

३ ज्ञानेन्र कुमार श्रीवास्िव ९८६६९५८६३१ २२ २२ 

पचपेिवा श्री ने.रा. प्राथलमक हवद्यािय, पचपेिवाअन्िगयि 
४ रहवन्र कुमार बािनु ९८४८०८९६६४ २३ २३ 

कोहटया 
५ दीपेन्र कुमार श्रीवास्िव ९८४८२३५५९० २६ २६ 

६ सरेुि कुमार लमश्र ९८४६९९६५५६ २६ २६ 
बिाउपवुाय 
७ सीिा वमाय ९८६८१८५९७४ २२ २२ 
८ मरुिी प्रसाद यादव ९८४०७२८०३९ २१ २१ 
९ अमीन खान ९८६४८६८२३८ २२ २२ 
१० हवजय प्रकाि यादव ९८६६५०६४६७ २५ २५ 
११ अरबाज खान ९८६४८६८२३८ २२ २२ 
  जम्मा २५२ २५२ 

 

४) श्री ने.रा.प्राथलमक हवद्यािय, गेगिीअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय र शजम्मा लनरक्षर संख्या र 
साक्षर गररएका संख्या 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

कैहर्यि 

गेगिी 
१ माशजिअिी िेष  ६० ५७  
२ जाहिदअिी िेष  ५५ ५४  
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३ सन्ज ुकुमारी मौयय  ३० २९  
४ सर्ीकअिी िेष  ५० ४८  
५ आिाराम  ३० २६  
६ अख्िरअिी  ३० ३०  
७ प्रवेि कुमार यादव  ३० २६  
८ राकेि कुमार  २५ २४  
९ अिमद रजा  ३० २९  
१० र्रवरुद्दीन खाँ  ३० २७  
  जम्मा ३७० ३५०  

 

५) श्री मदरसा इस्िालमया ज्याउि उिूम, रेिहियाअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय र शजम्मा लनरक्षर 
संख्या र साक्षर गररएका संख्या 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

कैहर्यि 

रेिहिया 
१ नारायण कुमार पाठक  २६ २४  
२ आरिी कुमारी िमाय  २० ११  
३ वसीम खाँ  ४० ३५  
  जम्मा ८६ ७०  

 

६) श्री मदरसा रजहवया िालिमूि कुरान, जनिापरुअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय र शजम्मा लनरक्षर 
संख्या र साक्षर गररएका संख्या 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

कैहर्यि 

जनिापरु 
१ चेिराम रैदास  २० ८  
२ अशखिेस कुमार लमश्रा  २५ ७  
३ िपि ुप्रसाद यादव  २५ १४  
४ लसयाराम पाठक  २५ ७  
५ लमत्रप्रसाद यादव  ३० १७  
६  जम्मा १२५ ५३  
जम्मा १२५ जनामा ५३ जनावािेक दोस्रो पटकमा साक्षर गररएका 



 

20 
 

७ अम्बरिाि यादव  ५० ४१  
८ लमत्रप्रसाद यादव  ३१ २५  
   जम्मा ६६  
  जम्मा साक्षर  ११९  

 

विा नं. ४ 

१) श्री मदरसा अरलबया गिुिने वाररस िरुमििु उिूम, नरैनापरुअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय र 
शजम्मा लनरक्षर संख्या र साक्षर गररएका संख्या 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

कैहर्यि 

नरैनापरु 
१ अनवार अिमद खाँ ९८२६५५३०४७ २० १७  
२ अब्दिु रिमान खाँ ९८०४५७२३२८ १५० १४३  
३ लनजामदु्दीन खाँ ९८२४५९१९९२ ६० ५६  
४ सहर्उपिा खाँ ९८४२२८७७०७ ५५ ५३  
  जम्मा २८५ २६९  

 

२) श्री ने.रा. प्राथलमक हवद्यािय, परिरामपवुायअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय र शजम्मा लनरक्षर 
संख्या र साक्षर गररएका संख्या 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

कैहर्यि 

जयरामपवुाय 
१ चन्दा िमाय ९८४२७२६२९७ ५५ ५१  
२ खेमराज यादव ९७४५२११३०० ४५ ४१  
३ गीिा पाठक (िमाय)  २० १६  
४ अचयना लमश्रा ९८६४९५३५५२ २५ २१  
  जम्मा १४५ १२९  
खोदावाँ 
५ अहपयिा लसंि ९८४४७६३२६७ ७५ ७१  
६ सभुाष यादव ९८४४३२०८०० ७० ६९  
७ लबनोद कुमार यादव ९८४९९३१४१९८ २० १९  
८ रञ्जना पाठक  २० १९  
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९ प्रवेि कुमार िमोिी ९८६८००७४५७ २५ २१  
१० प्रमोद कुमार िमाय ९८२५५४००३४ २० २०  
११ रिीि खाँ ९८६३२५९६७० २० १९  
१२ लबनोद कुमार यादव  २० २०  
१३ जयचन्द यादव ९७४८३१३०१७ २० १६  
१४ राधेश्याम यादव ९८४२३१९९४९ ४० ३६  
१५ िालििा प्रसाद िमाय ९८६८३८८११० २० २०  
  जम्मा ३५० ३३०  

३) श्री ने.रा.प्राथलमक हवद्यािय, घोिदौररयाअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय र शजम्मा लनरक्षर संख्या 
र साक्षर गररएका संख्या 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

कैहर्यि 

घोिदौररया 
१ राज कुमार सोनार  २५ २५  
२ सररिा श्रीवास्िव  २० २०  
३ पवन कुमार बढिी ९७४२५८९३९५ २० २०  
४ प्रलिमा श्रीवास्िव  २० २०  
५ अपराशजिा वमाय  १८ १८  
६ मनोज कुमार बलनया ९८४९३७९५६५ १७ १७  
७ लनक्की सोनी  १७ १७  
८ श्रीदेवी कुमी  २० २०  
  जम्मा १५७ १५७  

 

४) श्री मदरसा अरलबया अनवारुि उिूम गिुिने रजा, घोिदौररयाअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय 
र शजम्मा लनरक्षर संख्या र साक्षर गररएका संख्या 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

कैहर्यि 

घोिदौररया 
१ रचना श्रीवास्िव ९७४२५८७६२४ २६ २६  
२ जय प्रकाि गपु्ता ९७४२२०९१५७ २५ २५  
३ सरेुन्र कुमार वमाय ९८४९३२०५३६ २४ २४  
४ सिमान लसद्दीकी ९८६९९६०७६८ २५ २५  
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५ छेदन मलनिार ९८६८३८८२०४ २८ २८  
६ नीिमदेवी बििी ९८४९७६२१४५ २८ २८  
  जम्मा १५६ १५६  

 

!_ >L g]=/f=k|f=lj= vf]bf+jf cGtu{t v6fOPsf ;xhstf{ / hDdf lg/If/ ;ª\Vof / ;fIf/ 
ul/Psf ;ª\Vof M 

qm=;= ;xhstf{sf] gfd y/ df]afOn gDa/ lg/If/ ;ªVof ;fIf/ ;ªVof 

पण्डितपुर्ाा, कृष्णनगर, नौसहरा तथा परसरामपुर्ाासमेत 

! /fd uf]kfn sxf/  *% ^! 
@ kjg s'df/ ofbj  *# &@ 

# /f]lxt k|sfz ofbj  *) &$ 
$ ;xh/fd kfn  %% $( 

% l;of /fd df}o{  %) #* 

^ /fh s'df/ df}o{  $% #% 
  जम्मा ३९८ ३२९ 

 

विा नं. ५ 

१) श्री मिेन्र माध्यलमक हवद्यािय, मटेहियाअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय र शजम्मा लनरक्षर संख्या 
र साक्षर गररएका संख्या 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

मटेहिया (मोलिपरुसमेि) 
१ गोलबन्द प्रसाद यादव  ३० ३० 

२ ओम प्रकाि ददशक्षि  ३० ३० 

३ रामधन यादव  ३० ३० 

४ कमिेि कुमार यादव  ३० ३० 

५ अमरेि कुमार कश्यप  ३० ३० 

६ सन्िराम मौयय  ३० २९ 

७ ददनेि कुमार मौयय  ३० ३० 

८ प्रदीप कुमार लिवारी  ३० ३० 

९ घनश्याम लिवारी  ३० ३० 

१० कमिा खड्का (बढुाथोकी)  १५ १५ 

११ लिरथराम यादव  ३० ३० 

१२ अनन्ि राम कोद ु  ३० ३० 
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१३ संददप लिवारी  ३० ३० 

१४ लमलथिेि लिवारी  ३० ३० 

१५ कृष्ण गोपाि यादव  ३० ३० 

१६ राम कुमार यादव  ३० ३० 

१७ श्यामिाि गोलिया  ३० ३० 

१८ नन्द हकिोर पाण्िे  ३० ३० 

१९ रहव अिमद दजी  ३० ३० 

२० रोिनी बानो दजी  ३० ३० 

२१ लत्रभवुनिाि यादव  ३० २८ 

२२ िलुसिा कुमारी लिवारी  ३० २८ 

२३ प्रमे नारायण पाण्िे  ३० ३० 

  जम्मा ६७५ ६७० 
 

२) श्री ददपेन्र प्राथलमक हवद्यािय, भगवानपरुअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय र शजम्मा लनरक्षर संख्या 
र साक्षर गररएका संख्या 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

कैहर्यि 

१ प्रलिभा लिवारी  ३० ३० भगवानपरु 
२ रंगीिाि मौयय  ३० ३० भगवानपरु 
३ जिुी मकेुरी  ३० ३० भगवानपरु 
४ िभुम लिवारी  ३० ३० भगवानपरु 
५ सलुनिा मौयय  ३० ३० भगवानपरु 
  जम्मा १५० १५०  
६ पंकज कुमार लिवारी  ३६ ३६ नेवाजी गाउँ 

७ माखनिाि मौयय  ३० ३० नेवाजी गाउँ 

  जम्मा ६६ ६६  
 

३) श्री ने.रा.प्राथलमक हवद्यािय, जमनुािाअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय र शजम्मा लनरक्षर संख्या र 
साक्षर गररएका संख्या 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

जमनुािा 
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१ सालबरअिी मकेुरी  ३८ ३८ 

२ मो.उमर खाँ  ४४ ४४ 

३ नरुुद्दीन खाँ  ३२ ३२ 

४ ददिदार खाँ  ३० ३० 

५ जगजीवन िाि यादव  ५० ५० 

६ रामगोपाि िमोिी  २९ २७ 

७ मनोज िमाय  २५ २१ 

८ मो.गिुाम खाँ  ३६ ३६ 

९ कु.िान्िी यादव  ३६ ३६ 

१० कु.रेखा यादव  २५ २५ 

११ हवद्यानन्द यादव  २५ २५ 

१२ जगिराम यादव  ३२ ३२ 

१३ मनमोिन िमोिी  २६ २६ 

१४ बसन्ििाि यादव  ३८ २९ 

१५ भोिानाथ पाठक  ६० ५७ 

१६ सधुा पाठक  ३० ३२ 

१७ समुन लमश्रा  १६ १५ 

१८ िालििा प्रसाद िमाय  ३४ ३४ 

१९ अञ्जिी पाण्िे  ४० ४० 

  जम्मा ६४६ ६२९ 

 

४) श्री मदरसा जालमया अरलबया गरीब नवाज, जमनुािाअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय र शजम्मा 
लनरक्षर संख्या र साक्षर गररएका संख्या 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

कैहर्यि 

सब्रजपवुाय र मिादेवनगर 
१ ज्ञान ुचौधरी  ३४ ३४  
२ राशजिराम िमोिी  २५ २५  
३ िीरा कुमारी िमोिी  २८ २८  
४ सिजराम चौिान  ३१ ३१  
५ परमानन्द लिवारी  ६६ ५१  
६ अनसार खाँ  २३ २३  
  जम्मा २०७ १९२  
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विा नं. ६ 

१) श्री जय हकसान माध्यलमक हवद्यािय, भोजपरुअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय र शजम्मा लनरक्षर 
संख्या र साक्षर गररएका संख्या 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

 चौलबस लबगिा 
१ राजर्ि मौयय  २७ २७ 

२ हिरािाि मौयय  २४ २४ 

३ इन्र कुमार यादव  २१ २१ 

४ राजेि कुमार चमार  २० २० 

५ प्रमेराज बािनु  २१ २१ 

६ घनश्याम लिवारी  २० २० 

७ िान्िी कुमारी यादव  २५ २५ 

८ रक्षाराम यादव  २४ २४ 

९ मायाविी चमाररन  २३ २३ 

१० इरसादअिी मकेुरी  २४ २४ 

११ जिुी मकेुरी  २० २० 

१२ िान्िी कुमारी मौयय  २४ २४ 

१३ संगीिा मौयय  २२ २२ 

१४ संदीप यादव  २० २० 

  जम्मा २१५ २१५ 

 दोन्रा 
१ लमथिेि कुमार लिवारी  २० २० 

२ शिव कुमार मौयय  २४ २४ 

  जम्मा ४४ ४४ 
 भोजपरु (मदरसा असगरअिी नसीरुि उिूम, भोजपरु) 

१ अवधेि कुमार लिवारी  २२ २२ 

२                        असर्ाकअिी मकेुरी  २४ २४ 
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  जम्मा ४४ ४४ 
२) श्री ने.रा.प्राथलमक हवद्यािय, कोदरबेटवाअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय र शजम्मा लनरक्षर संख्या 
र साक्षर गररएका संख्या 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

 गंगापरु 
१ कमिेि कुमार मौयय  २१ २१ 

२ मीना कुमारी मौयय  २१ २१ 

३ देवराज बमाय  २१ २१ 

४ पारसनाथ बमाय  २१ २१ 

५ िेम कुमार मौयय  २१ २१ 

६ रामवच्ची मौयय  २२ २२ 

७ शिवनारायण यादव  २२ २२ 

  जम्मा १४९ १४९ 

 कोदरबेटवा 
१ इन्रजीि यादव  २१ २१ 

२ मोिीिाि यादव  २१ २१ 

  जम्मा ४२ ४२ 
 

३) श्री मदरसा इस्िालमया सत्तारुि उिूम, सोनबषायअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय र शजम्मा लनरक्षर 
संख्या र साक्षर गररएका संख्या 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

 सोनबषाय 
१ जबेुदा खािनु दजी  २० २० 

२ गणेि प्रसाद धोबी  २० २० 

३ ओमकार पासी  २० २० 

४ कपयाणविी हव.क.  २० २० 

५ भोिाप्रसाद यादव  २० २० 

६ अंहकि कुमार लमश्रा  २० २० 

  जम्मा १२० १२० 
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४) श्री हव.पी.प्राथलमक हवद्यािय, सोनबषायअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय र शजम्मा लनरक्षर संख्या 
र साक्षर गररएका संख्या 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

 सोनबषाय 
१ सिजराम राढ  १२ १२ 

२ रजनीस कुमार वमाय  २० २० 

३ प्रमोद कुमार वमाय  २० २० 

४ लन्यानन्द लमश्रा  २० २० 

५ धनीराम वमाय  २० २० 

६ विेराम यादव  २० २० 

७ मिेि कुमार यादव  २० २० 
८ दीलिप कुमार वमाय  २० २० 
  जम्मा १५२ १५२ 

 

५) श्री ने.रा.आधारभिू हवद्यािय, जमनुीअन्िगयि खटाइएका सिजकिाय र शजम्मा लनरक्षर संख्या र 
साक्षर गररएका संख्या 

ि.स. सिजकिायको नामथर मोबाइि नम्बर लनरक्षर 
संख्या 

साक्षर 
संख्या 

कैहर्यि 

 कोििा  
१ ओम प्रकाि धोबी  ४० ४०  
२ सन्िोष कुमार धोबी  ३४ ३४  
३ सशुिि िमाि  ३७ ३७  
  जम्मा १११ १११  
जमनुी  
४ नन्द हकिोर िररजन  ४३ ४३  
५ सररिा लगरी ९८४२७०६७३३ ३४ ३४  
६ पलिराम यादव ९७४२८१८८७५ ३४ ३४  
७ सिजराम धोबी ९८४२३३३२९५ ३७ ३७  
८ लिरथराम यादव  ३६ ३६  
९ आिाराम साि ु ९८६८१२५५५४ २७ २७ रामपरु 

िक्ष्मणपरु 
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  जम्मा २११ २११  

 

मालथ उशपिशखि टोििरुको सिजकिायिरुिे काहवयलधबमोशजम कक्षा सञ्चािन वा व्यशक्तगिरुपमा 
सिजीकरण गरेका लनरक्षर व्यशक्तिरुिे लनधायररि साक्षरिा सक्षमिािरु प्राप्त गरे नगरेको मूपयाङ्कन 
गनय देिायबमोशजमका व्यशक्तिरुिाई देिाय बमोशजमको टोििरुको शजम्मा िगाई लमलि २०७८ 
पौष १६ गिे खटाइएको लथयो।सो मूपयाङ्कनमा सम्बशन्धि विाका विासशचव र स्वास्थ्य चौकीका 
इन्चाजयिरु पययवेक्षकका रुपमा खटाइएका लथए। 

 

ि.स. टोि मूपयांकनकिायिरु पययवेक्षकिरु कैहर्यि 

विा नं. १ 

१ हविाय, मझरेटी, कटकुइया 
र सइुया 

लबजय बिादरु यादव र िरर बिादरु 
थापा 

िक्मीकान्ि 
लमश्रा र करम 
ब. चौधरी 

 

२ मिलिलनयाँ र बलनयाँगाउँ समीउपिा जोिाि र अिमद िसेुन 
िेष 

 

विा नं. २ 

१ रोिनपवुाय सन्िोष कुमार श्रीवास्िव र न्यिुम 
हकिोर लमश्रा 

िक्ष्मीकान्ि 
लमश्रा र नहवन 
बढुाक्षेत्री 

 

२ गंगापरु, लमयापवुाय िाि खाँ र मीना के.सी.  

३ बेउचिवा, िक्ष्मणपरु गया प्रसाद यादव र दीपराज 
िररजन 

 

विा नं. ३ 

१ कािार्ाँटा र बािापरु भोजराज यादव र अनमोि कुमार 
पाठक 

ज्योिी घिी र 
अलनि कुमार 
दीशक्षि 

 

२ कोहटया, बिाउपवुाय, 
कोदीपवुाय, पचपेिवा 

लब्रजेि कुमार यादव र अमरेि 
कुमार यादव 

 

३ गेगिी, रेिहिया र 
जनिापरु 

अब्दिु रिमान खाँ र अम्बरिाि 
यादव 

 

विा नं. ४ 

१ घोिदौररया इन्र बिादरु यादव र मो. जबेुर 
खा ँ

जय प्रकाि 
पाठक र 
ददनेि कुमार 
मौयय 
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२ दौििपरु, कृष्णनगर, 
नौसिरा, परसरामपवुाय र 
पशण्ििपवुाय 

रामिीथय यादव र मनोज कुमार 
बलनयाँ 

  

३ खोदावाँ, जयरामपवुाय र 
नरैनापरु 

अब्दिु खालिक खाँ र मो.जनुेद 
खा ँ

  

विा नं. ५ 

१ जमनुािा नन्द हकिोर िमाय र िालििा 
प्रसाद िमाय 

भरि मििो र 
प्रमे बढुा 

 

२ ििुासपवुाय नलसम खाँ र सञ्जयकुमार लिवारी   

३ मटेहिया, मोिीपरु, 
नयाँबस्िी, नेवाजीगाउँ 

अिीमाम सार्ी, आररर् नाउ, 
िशिराम बढुा र ददिमाया बोिोरा 

  

४ मिादेवनगर र सर्य राज 
पवुाय 

कमाि अिमद मकेुरी   

५ भगवानपरु अर्सरअिी मकेुरी र सरेुि कुमार 
लिवारी 

  

विा नं.६ 

१ भोजपरु, दोन्रा र चौबीस 
लबगाि 

अम्बरिाि यादव र श्यामलबिारी 
यादव 

जीवनिाि 
यादव र 
भरिराज 
गोराथोकी 

 

२ सोनबषाय मृ् यञ्जय लसंि र साहविराम बािनु   

३ कोदरबेटवा र गंगापरु सिजराम साि ुर राधेश्याम यादव   

४ जमनुी, कोििा, रामपरु र 
िक्ष्मणपरु 

िीरथराम मौयय र लसकन्दरअिी 
मकेुरी 

  

विागिरुपमा साक्षरिा हववरण 

विा नं. १ २ ३ ४ ५ ६ गाउँपालिका 
लनरक्षर १५६५ १४८६ १८०१ १४९१ १७४४ १०८८ ९१७५ 

साक्षर गररएको 
संख्या 

१४८८ १४२४ १७०४ १४१५ १७०७ १०८८ ८८२६ 

प्रलििि ९५.०७ ९५.८२ ९४.६१ ९४.९० ९७.८७ १०० ९६.१९ 

साक्षर महििा १०१० ९२१ १०१४ ९५५ १११५ ७१२ ५७२७ 
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साक्षर परुुष ४७८ ५०३ ६९० ४६० ५९२ ३७६ ३०९९ 

 

 

 

 

 



 

31 
 

 

 



 

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

 

 



 

34 
 



 

35 
 

 

 



 

36 
 

 

 

 



 

37 
 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

 

 

 

 


