
 पालङुटार नगरपाललका 

नगरकार्ाापाललकाको कार्ाालर् 

पालुङटार, गोरखा 

 

र्स पालुङटार नगरपाललका लथित सञ्चाललत सामुदालर्क तिा संथिागत लिद्यालर्को लििरण 

१.लिद्यालर्को नामः 

नेपालीमाः श्री रजगरे माध्र्लमक लिद्यालर्  

अंगे्रजीमाः SHREE RAJGARE SECONDARY SCHOOL  

२.लिद्यालर्को थिार्ी ठेगानाः 

नेपालीमाः पालंुगटार नगरपाललका िार्ा न-६, कमलटार, गोरखा  

अंगे्रजीमाः PALUNGTAR MUNICIPALITY-6, KAMALTAR, GORKHA  

 
३.लिद्यालर्को लकलसमः सामुदालर्क लिद्यालर्  

 

 

                                      सथंिागत लिद्यालर् 
 

४. लिद्यालर्को पररचर्: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गण्डकी प्रदशे गोरखा जिल्ला पालङुटार नगरपाजलका वाडड न ६, कमलटार जथित श्री रिगरे मा.जव. जवद्यालयको जिवरण 

अनसुार २७.९९५८१ उत्तरी अक्ाांश ०८४.४८१७३ पिुी दशेान्तर र ५२८ मी. समनु्री उचाइमा अवजथित छ l यस 

जिद्यालयको एजतहाजसक पषृ्टभजूमलाइ पल्टाएर हदेाड जिधालयको आवश्यकता महससु गरर थिानीय समािसेवी रेशम ि. 

पन्त, िल ि. कां डेल, इन्र दत्त पन्त लगायत अन्य थिानीयिासीहरुले जशक्ा कायाडलयमा जिद्यालय माग गररयो यस 

मागलाई मध्यनिर गद ैचमु्चते गा.जि.स. मा नचल्ने अवथिामा रहकेो जिद्यालयलाइ २०३४ सालमा ल्याउने अनुमजत 

प्रदान गररयो र यस जिद्यालयको नाम रिगरे राजख १ िना गोपाल मल्ल जशक्क राखी १३ िना जिद्यािी िम्मा गरर 

पठनपाठन शरुुवात गररयो l  

२०३४ सालमा थिाजपत जिद्यालयमा २०४६ सालसम्म प्रा.जव थिरको कक्ा सांचालन भइ रहकेो अवथिामा िल िहादरु 

कां डेल, केशि ि.पन्त, जभमराि कालाखतेी, राम कुमार मल्ल, कृष्ण कुमार मल्ल, गणु ि. श्रेष्ठ, रेशम कु. श्रेष्ठ िथता 

िजुििीवी तिा समािसेवीहरु जि.व्य.स अध्यक्ताको जिम्मवेारी जलई सक्नुभएको जियो l २०६४ साल माघमा 

सरोकारवाला िी.शी.का गोरखा क्े.शी.जन.को सयकु्त पहलमा आवश्यक पवूाडधार परुा गरर २०६५/०२/१३ गते जनम्न 

मा.जि. को ६ कक्ा सम्म जिद्यालय सांचालन गने अनमुजत प्राप्त भयो त्यसपजछ लगातार रुपमा ७, ८, ९ र १० कक्ा 

सांचलन गने सफल भयो l यसलाई जन.मा.जि दजेख मा.जि सम्म ल्याउनमुा जिशेष गरर पुिड अध्यक् भगवान मल्ल र 

थिानीय यवुा अवी गरुुङको ठुलो योगदान रहकेो पाइन्छ l  



५. लिद्यालर्मा अध्र्र्नरत लिद्यािीको संखर्ाः 

छात्रा संखर्ाः२०५  छात्र संखर्ाः१७५  जम्मा लिद्यािी संखर्ाः ३८०  

 

६.  लिद्यालर्मा अध्र्र्नरत लिद्यािीको कक्षागत लििरणः 

 

 

कक्षा 

छात्रा सखंर्ा छात्र सखंर्ा जम्मा सखंर्ा 
कैलिर्त 

दललत जनजाती अन्र् जम्मा 
दलल

त 
जनजाती अन्र् जम्मा दललत जनजाती अन्र् जम्मा 

 

पूिा 

प्रािलमक 
-  ५  - ५ २ ७ २ ११  २  १२  २  १६   

१ १ ५ - ६ ५ ६ १ १२  ६  ११  १  १८   

२ ३ ९ - १२ १ ४ २ ७  ४  १३  २  १९   

३ २ ७ - ९ १ ८ - ९  ३  १५  -  १८   

४ ७ १३ - २० ५ १७ - २२  १२  ३०  - ४२   

५ ७  १७  १  २५  ४  १०  - १४  ११  २७  १  ३९    

६ ५  १६  २  २३  ८  १२  - २०  १३  २८  २  ४३   

७ २  १६  ५  २३  १  १६  ३  २०  ३  ३२  ८  ४३   

८ ३  १९  २  २४  १  १६  १  १८  ४  ३५  ३  ४२   

९ ४  २५  ४  ३३  ३  १५  १  १९  ७  ४०  ५  २२   

१० ४  १३  ८  २५  ६  ९  ८  २३  १०  २२  १६  ४८   

जम्मा ३८  १४५  २२  २०५  ३७  १२०  १८  १७५  ७५  २६५  ४०  ३८०   

                                                                                                                                                                  

७. िरक क्षमता भएका लिद्यािी लििरणः 

 

सुष्त मनलथिलत दृलि लिलिन शारीररक अपांगता िलिरा जम्मा 

     

 

८.उमेर अनुसारको अध्र्र्नरत लिद्यािी संखर्ा 

 

उमेर  २- ५ िर्ा ५-९  १०-१४ १५-१९ १९-२४ अन्र् जम्मा 

  १९  ७३   १४८  १३४   ६   -  ३८०  



 

९. लिद्यालर्मा थिीकृत लशक्षक दरिन्दी लििरणः 

वालजवकास प्रा.जव. जन.मा.जव. मा. जव. उ.मा.जव. राहत िम्मा 

१ ८ १ १ - - ११ 

१०. लिद्यालर्मा कार्ारत लशक्षक संखर्ाः 

थिायी अथिायी राहत दरवन्दी करार िम्मा कैजफयत 

 ७   १  १    १ अनुदान  १०   अनुदान मा लि १   

 

११. लिद्यालर्मा कार्ारत कमाचारी लििरणः 

कायाडलय सहयोगी(का.स)  आया (जवशषे जशक्ा) लेखा  लाइव्रेररयन िम्मा 

१ -  १ १ ३ 

 

१२. २०७४ मा SEE परीक्षाको नलतजाको अिथिाः      

शे्रणी 
लिद्यािी सखंर्ा 

शे्रणी 
लिद्यािी सखंर्ा शे्र

णी 

लिद्यािी सखंर्ा 

छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा 

A+    A -  १  १  B+ ६  ३  ९  

B १०  ६  १६  C+ ३  ३  ६  C    

D+    D    E    
 

                                                                                                                                                                                    

१०. २०७४ साल माध्र्लमक लशक्षा परीक्षामा सलम्मललत जम्मा लिद्यािी सखंर्ाः  

    छात्र                       छात्रा 

  

११. लिद्यालर्को भौलतक संरचनाको  िालकोअिथिाः 

    

पक्की भवनको सांखयााः ३  कच्ची भवन सांखयााः ३  िम्मााः ६  

पक्की कोठा सांखयााः १२  कच्ची कोठा सांखयााः १०  िम्मााः २२ 

पक्की शौचालय सांखयााः १२  कच्ची शौचालय सांखयााः -  िम्मााः  १२  

 

 

 

 

१३  १९  
३२  



१२. लिद्यालर्मा आिश्र्क भौलतक संरचनाको लििरणः 

पक्की भवनको सांखयााः १  िम्मााः १  

पक्की कोठा सांखयााः १०  िम्मााः १०  

पक्की शौचालय सांखयााः ४  िम्मााः ४  

 

 

१३. लिद्यालर्मा रिेको अन्र् सामानिरुको लििरणः 

सामानको 

लििरण 
संखर्ा 

िप आिश्र्क 

संखर्ा 

सामानको 

लििरण 
संखर्ा िप आिश्र्क संखर्ा 

कम््यटुर ७  ३०  प्रोिके्टर १  ११  

जप्रन्टर १  १ ठुलो साइि  कुची ४०  २०  

टेवलु ७  १२  सेतोपाटी ११  १०  

िेन्च १५०  -  साउन्ड जसथटम -  २  

थकूल िस -  -  िुक ¥ofs २  ९  
 

 

१४. अन्र् भौलतक सुलिधािरुः 

    क) कम््रु्टर ल्र्ाि-    छ / छैन ,   छ भने कम््रु्टर ल्र्ािको गुणथतरः   

              सन्तोषिनक                               राम्रो                               अजत राम्रो                        

कम््यटुर सांखयााः 

   ख) लिज्ञान प्रर्ोगशाला – छ / छैन. छ भने लिज्ञान ल्र्ािको गुणथतरः 

               सन्तोषिनक         म्रो                   राम्रो                             अजत राम्रो  

   ग)भचुाअल कक्षा - छ / छैन        

   घ) इन्टरनेट सुलिधा-  छ / छैन, छ भने इन्टरनेटको लथपर्ः     

            सन्तोषिनक                                   राम्रो                              अजत राम्रो  

   ङ) खेल मैदान-  छ / छैन  

   च) चमेना गृि -   छ / छैन        

   छ) खेलकुद सामग्री -   छ / छैन      

   ज) पुथतकालर् -  छ / छैन                   

   झ) िाचनालर्  - छ / छैन    

   ञ)  लपउने पानीको व्र्िथिा - छ / छैन  लपउने पानीको श्रोतः 

            इनार      ,                      धारा                         ट याांकी                          अन्य  

     

 

 



ट) लिद्यालर् कम्पाउण्र्को अिथिाः  छ  भने कम्पाण्र्को प्रकृलतः 

          तारवार                             पखाडल                 ,       अन्य                     ३०० मी मध्ये ५० मी मात्र पखाडल भएको   

१५. लिद्यालर्को नाममा दताा रिेको जग्गाको लििरणः 

         

क्र. सां. जकत्ता नम्िर क्ेत्रफल ठेगाना कैजफयत 

१  २२४  ३-९-१-३  पा.न.पा-६   

२  ४५१  ६-९-१-२  पा.न.पा-६  दताड नभएको  

  

१६ . पढाइिुने ऐलछछक लिर्र्ः 

  १ २ ३ ४ ५ 

  गलणत   अिाशास्त्र   लशक्षा  कम्पुटर   -   

१७. क) लनलज स्रोतिाट  तलि भत्ता खाने लशक्षक संखर्ाः 

      ख)   जनजि स्रोतिाट  उपलब्ध माजसक तलिाः ८५,०००/-  

१८. लिद्यालर्को िालर्ाक आन्तररक आम्दानीः १,०००००/-  

 

१९. िाल कक्षाको व्र्िथिाः    भएको                      नभएको 

२०. प्रालिलधक लिर्र् पढाइिुने भएः  

       क)पढाइहुन ेजवषयाः                                                              ख) अध्ययनरत जवद्यािी सांखयााः 

२१. क) िालमैत्री शौचालर्को व्र्िथिाः       भए/ नभएको 

       ख)  छात्रामतै्री शौचालयको व्यवथिााः     भए /नभएको   

२२ .  िाल सम्म भएका प्र.अ. तिा लिधालर् लि.व्र्.स. अध्र्क्षिरुको नामािली तिा सम्भि भए िोटो  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पवुड प्र.अ. हरुको नामावली यस प्रकार रहकेो छ :- 

१. गोपाल मल्ल  

२. टेक िहादरु श्रेष्ठ  

३. रेशम िहादरु पन्त  

४. जिष्ण ुकुमारी श्रेष्ठ  

५. टेक िहादरु श्रेष्ठ  

६. गोजवन्द कुमार मल्ल  

 

पवुड जि.व्य.स. अध्यक्हरुको नामावली यस प्रकार 

रहकेो छ :- 

१. िल िहादरु कां डेल  
२. केशि िहादरु पन्त  
३. जभमराि कालाखतेी  
४. राम कुमार मल्ल  
५. कृष्ण कुमार मल्ल  
६. गणु िहादरु श्रेष्ठ  
७. रेशम िहादरु श्रेष्ठ  
८. भगवान मल्ल  
९. गोजवन्द िराकोटी 
१०. मघे िहादरु घले   

 

 



२३ . िाल लिधालर्मा कार्ारत लशक्षक तिा लशलक्षकािरुको िोटो गु्रप िोटो  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२४ . श्री रजगरे मा लि लिद्यालर् : 

 

 

 

 

 

 

 

 

२४ . नगरपाललका कार्ाालर्को लालग सुझाििरु: 

 सुचाना समर्मै िुनुपने l  

 लशक्षा लनर्मािली लाइ आधारमालन लिद्यालर् तिा लशक्षक दरिन्दी कार्म िुनुपने l  

 लनलज लशक्षकलाइ तलिको व्र्िथिा िुनुपने l  

 लिधालर्ल िालमैत्री िनाई लिधालर् राजनैलतक िथतके्षप नगरी शालन्त के्षत्र घोर्णा गनुापने l  

 आिाश्र्क भौलतक सरंचना र प्रलत लिधालर्को आफ्नै खेल मैदान लनमााणको लालग सिर्ोग गरर खेलार्ी 

उत्पादन गनुापने l  

 िालिाललकाको लालग छुट्र्ाइएको िजेट िालिाललकाको िक अलधकार र उिान कार्ामा लगाउनु पने l  
 



२५ . तल उल्लेलखत ढााँचामा प्रत्रे्क लिद्यालर्ले कार्ारत लशक्षकिरुको लििरण समेत उपलब्ध गराउने 

 

 

 

धन्यवाद l  

 

 

 

क्र. स.ं लशक्षकको नाम,िर 
थिार्ी 

ठेगाना 

 

 

जन्म लमलत पद ति शे्रणी 

सेिाको लकलसम लशक्षकको 

शैलक्षक 

र्ोग्र्ता 

लनर्ुलि लमलत 

अध्र्ापन 

गने लिर्र् 
सम्पका  नम्िर कैलिर्त 

थिार्ी अथिार्ी करार राित 

 

थिार्ी 

 

अथिार्ी 

१  गोलिन्द कुमार मल्ल  पा.न.पा-६  २०२७/११/१९  लशक्षक प्रा.लि  II  थिार्ी  -  - - I.ED  २०६३/९/१०  २०५३/२/१  सामालजक  ९८५६०४३०६१   

२  केशि लत्रपाठी  पा.न.पा-६  २०२२/०१/२६  लशक्षक  प्रा.लि  III  थिार्ी  -  -  -  S.L.C  २०६३/९/१०  २०५३ /६ /२२  लिज्ञान  ९८४६१५७८९२   

३  इश्वर देिकोटा  पा.न.पा-४   २०३८/०५/३० लशक्षक  मा.लि. III   -  करार -  B.ED - २०७५/०५/१८  अंगे्रजी  ९८४६१५७८९४   
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