
डुडुवा साक्षर गाउँपालिका घोषणा  

 डुडुवा (बाँके) ३० असार । बाँकेको डुडुवा साक्षर गाउँपालिका घोषणा भएको छ । पालिकाका ९६.२५ 

प्रलिशि नागररक साक्षर भएपलछ गाउँपालिका साक्षर घोषणा भएको हो । नेपाि सरकारको लनणणय नेपाििाई 

पुणण साक्षर दशे घोषणा गने नीलि िथा साक्षर नेपाि वषण २०७६ अवधारणा अनुसार गाउँपालिका ६ वटैसंगै 

साक्षर गाउँपालिका घोषणा भएको हो ।  

 आज लवहीबार एक समारोहका लवच लजल्िा समन्वय सलमलि बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्र कुमार चौधरीि े

घोषणा गद ैबाँके लजल्िाका ८ वटै पालिका साक्षर घोषणा भईसकेकािे अब दईु िीन ददनलभत्रै लजल्िािाई नै 

साक्षर घोषणाको ियारी भइरहकेो बिाउनुभयो । उहाँिे मालनसको पलहिो आवश्यकिा भनकेो लशक्षा नै 

भएकािे लशक्षालवना मालनस पशु सामान भएकािे सबैिाई साक्षर हुनुपनेमा जोड ददद ैलशक्षाको ज्योिी बढेमा 

समाजको लवकास हुने बिाउनुभयो । 

 सभामा बोल्द ैडुडुवा गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्र कुमार चौधरीिे स्वास््य क्षेत्रमा लजल्िामै पलहिो 

पालिका भइसकेकोिे यो वषणदलेख अब लशक्षा क्षेत्रिाई पलहिो प्राथलमकिामा राखेको भन्द ैलशक्षा क्षेत्रमा थुपै्र 

समस्या भएपलन त्यसिाई समाधानको पहि गरर लशक्षामा नमुना पालिका बनाउने िक्ष्य लिएको बिाउनुभयो 

। प्रमुख चौधरीिे लशक्षािाई रालिय सम्पत्तीको रुपमा लिइएको र यो लशक्षा कलहिे पलन नमने भएकािे यसको 

आश्यकिा हरेक नागररकिाईको रहकेो बिाउनभुयो । उहाँिे सबै कुराको पररविणन गने लशक्षा न ैभएकोिे 

यसको महत्व बढद ैगएको र अलहिे सूचना प्रलवधीको लवकास भएसंगै त्यसको मागका आधारमा लशक्षािाई 

अलघ बढाउनुपनेमा जोड ददनुभयो । 

  घोषणा कायणक्रममा लजल्िा लशक्षा समन्वय इकाइ बाँकेका लनलमत्त प्रमुख उद्धव शे्रष्ठ, गाउँपालिका 

उपाध्यक्ष शालहदा बानो, डुडुवा गाउँपालिका १ नं. वडा अध्यक्ष पटेश्वर कुमी, प्रमुख प्रशासदकय अलधकृि 

परशुराम उपाध्याय िगायििे बोल्नुभएको लथयो । कायणक्रममा लशक्षा शाखा प्रमुख सञ्जय कणणिे साक्षर 

प्रलिवेदन प्रस्िुि गनुणभएको लथयो ।  

 गाउँपालिकामा १५ वषण दलेख ६० वषण उमेर समूहका ९६.२५ प्रलिशि जनसंख्या साक्षर भएको 

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासदकय अलधकृि परशुराम उपाध्यायिे बिाउनुभयो । लवक्रम सम्मि २०७५ सािको 

सभेक्षण अनुसार पालिकाको कुि जनसंख्या ४५ हजार १९ मा १५ दलेख ६० वषण उमरे समुहका २६ हजार १० 

जनामध्ये १५ हजार ६२४ जना पलहिै नै साक्षर रहकेो र १० हजार २ सय ८९ जना लनरक्षर रहकेोमा हाि ९ 

हजार ९०३ जना साक्षर भएको ि्याक प्रलिबेदनमा उल्िेख रहकेो छ ।  

 प्रलिवेदनको ि्याक अनुसार ९ हजार ९०३ अन्र्िगि ४ हजार ३ सय ६२ जना पुरुष र ५ हजार ५ 

सय ४१ जना मलहिा साक्षर भएको लशक्षा शाखा प्रमुख सञ्जय कणणिे बिाउनुभयो । गाउँपालिकाको वडा नं. १ 

मा ९५.८ प्रलिशि, २ मा ९५.११ प्रलिशि, ३ मा ९६.९० प्रलिशि, ४ मा ९६.०८ प्रलिशि, ५ मा ९६.०८ 

प्रलिशि र ६ मा ९८.५३ प्रलिशि नागररक साक्षर भएको आज प्रस्िुि गररएको प्रलिबदेनमा उल्िेख छ । 



ि्याक अनुसार सबै भन्दा बढी साक्षर प्रलिशि वडा नंंं ६ मा रहकेो भने साक्षर प्रलिशि कम भएको वडा न.ं 

१ रहकेो छ ।  

साक्षर पालिका घोषणा गनणका िालग घरधरुी सवेक्षण, प्रचार प्रसार अलभयान, कायणपालिका िथा लशक्षा 

सलमलिको नीलिगि लनणणय, अलभयान अन्िगणि गाउँपालिकालभत्र रहकेा सम्पूणण बाि लबकास केन्रका सहयोगी  

कायणकिाणहरुमार्ण ि कायणरि क्षेत्रलभत्रका टोिहरुमा साक्षरिा कायणक्रम संचािन, साक्षर अलभयान लजल्िा 

समन्वय सलमलिबाट अनुगमन, मूल्यांकन िथा सुझाव प्रदान िगायिका कायणक्रम िथा अलभयान संचािन 

गररएको लथयो ।   

 


