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गाउँ शिक्षा नीशि, २०७८ 

िथा 

शिक्षा योजना (२०७८/७९-२०८२/८३) 

(गेरूवा गाउँपाशिका,गाउँ सभाबाट शिशि २०७८/०९/२७ गिे स्वीकृि) 
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िलुबबनी प्रदशे, नेपाि 
प्रकाशन प्रलत  : 

सवायलिकार: प्रकाशकमा 
मदु्रण: 
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सामदुालर्क लसकाइ केन्द्द्र, कार्यपालिका, लवषर्गत 

शाखा र वडा कार्ायिर्हरुिाई लनिःशलु्क लवतरणका 

िालग प्रकाशन गररएको हो । अन्द्र् व्र्लति एवम ् संघ 

संस्थािाई र्सको मदु्रणीर् कपी लनिःशलु्क प्राप्त गनय कर 
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सचूना प्रलवलि अलिकृतिः श्री प्रकाश शमाय,गेरुवा गाउँपालिका 
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िुभकािना िन्िव्य 

लशक्षा मानव सभ्र्ताको मेरुदण्ड हो । लशक्षा व्र्लिको सवायङ्लगण पक्षको लवकास गराउन े प्रलिर्ा हो । वतयमान 

पररप्रेक्ष्र्मा लशक्षा हरेक व्र्लिको अलिकारको लवषर् पलन हो । नपेािको संलविानिे नागररकिाई आिारिूत तह 

सबमको लशक्षा अलनवार्य र लनिःशुल्क तथा माध्र्लमक तहसबमको लशक्षा लनिःशुल्क पाउने मौलिक हकको व्र्वस्था 

गरेको छ । संलविानको अनसुूची ८ िे स्थानीर् तहको अलिकार सचूीको िम सङ््र्ा (८)  अन्द्तगयत आिारिूत तथा 

माध्र्लमक लशक्षा समावेश गरेको तथा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ११ (ज) मा आिारितू तथा 

माध्र्लमक लशक्षा सबबलन्द्ि स्थानीर् तहका २३ वटा काम, कतयव्र् र अलिकार उल्िेख गरेको सन्द्दियमा र्स गेरुवा 

गाउँपालिकािे पलन संलविान तथा काननु प्रदिअलिकारको प्रर्ोग गद ै " समदृ्द गेरूवा गाँउपालिकाको लनमायणको 

आिार कृलष, पर्यटन र पवूायिार" िन्द्ने नारािाई अगाडी बढाएको छ । उि नारा साकार पानय शैलक्षक लवकास, पह चँ र 

व्र्वस्थािाई अग्रस्थानमा राखेको छ । लशक्षा क्षेत्रमा संघीर् सरकारबाट बन्द्नपुने लशक्षा ऐन तथा लनर्माविी लनमायण 

तथा संसोिन नहुनिेु स्थानीर् तहि ेके, कसरी, कुन कुन क्षते्रमा लशक्षा सबबद्ध काननु तजुयमा गन ेिन्द्ने कुरा हािसबम 

स्पष्ट नहुन ुतथा स्थालनर् सरकारबाटै लशक्षा क्षेत्रमा नर्ाँ अभ्र्ास गनुयपने लस्थलतका कारण लवलिन्द्न समस्र्ा तथा चनुौती 

लवद्यमान रहेतापलन आवश्र्क स्थानीर् काननु,नीलत तथा कार्यलवलि तजुयमा दलेख लतनको कार्ायन्द्वर्नमा गेरुवा 

गाउँपालिकाको तफय बाट हरसबिव प्रर्ासहरु िईरहकेा छन ् । लशक्षा लवकास जस्तो पलवत्र अलिर्ानमा अगाडी बढ्दा 

आईपने चनुौती तथा समस्र्ाहरुिाई उलचत तररकाबाट समािान गरी र्स गाउँपालिकाको समग्र लशक्षा क्षेत्रको 

सिुारका िालग सबपणूय नगबासीको साथ र सहर्ोग प्राप्त हुनेछ िन्द्ने पणूय आशा र लवश्वास लिएको छु । 

 

गेरुवा गाउँपालिका लशक्षा, र्वुा तथा खेिकूद शाखाद्धारा नेपािको संलविान , लशक्षा सबबलन्द्ि लवद्यमान काननु , नीलत 

तथा कार्यिम , लवद्यािर्स्तरका शैलक्षक तथ्र्ाङ्क , आलथयक वषय २०७७/०७८ मा र्स गाउँपालिकाद्वारा सञ्चािन 

िएका सबपणूय शैलक्षक लिर्ाकिापका आिारमा आगामी बषयमा सञ्चािन गनय सलकने लिर्ाकिापहरु र लशक्षाको 

गणुस्तर सिुारको िागी तर्ार पाररएको  'गेरुवा  गाउँपाशिकाको  शिक्षा  नीशि  िथा  योजना 'प्रकाशन र 

कार्यन्द्र्न हुन ेजानकारी पाउँदा हृदर्दलेख नै हषयको अनुिलूत िैरहकेो छ । र्स लशक्षा  नीलत  तथा  र्ोजना िाई प्रकाशन 

र्ोग्र् बनाउन अहोरात्र खलटन ु िएका लशक्षा, र्वुा तथा खेिकूद शाखा प्रमखु नवराज अलिकारी , गाउँलशक्षा 

सलमलतका पदालिकारीहरु , सबपादक मण्डिका सदस्र्हरु तथा सबपणूय सहर्ोगी जनहरुमा र्स गेरुवा गाउँपालिकाको 

तफय बाट लवशेष िन्द्र्वाद व्र्ि गदयछु । 

अगामी वषयहरुमा अद्यावलिक जानकारीहरुका साथ र्स कार्यि ेलनरन्द्तरता पाउँद ैजाओस ्िन्द्ने शिेुच्छा टिर्ाउँद ैर्ो 

लशक्षा  नीलत  तथा  र्ोजना प्रकाशनका िालग हृदर्दलेख नै पणूय सफिताको कामना गदयछु । 

                              िन्द्र्वाद । 

 

२०७८ 

जमान लसह के. सी. 

अध्र्क्ष 
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िुभकािना िन्िव्य 

नेपािको संलविानिे संघीर् िोकतालन्द्त्रक गणतन्द्त्रात्मक शासन व्र्वस्थाको माध्र्मद्वारा स्थानीर् तहिाई जनताको 

सबैिन्द्दा नलजकको सरकारको रुपमा स्थालपत गद ैर्सको कार्यक्षेत्रालिकार समेत फरालकिो बनाएको पररप्रेक्ष्र्मा सोही 

अनसुार सेवा लवस्तार गनय र्स गेरुवा गाउँपालिकाबाट हरसबिव प्रर्ासहरु िइरहकेा छन ् । र्दाकदा लशक्षा सबबन्द्िी 

आवश्र्क सचूना प्राप्त निएको अवस्थामा कार्ायन्द्वर्नमा कलिनाई लसजयना हुन गई सेवाग्राहीि ेसमर्मा प्राप्त गनुयपन े

सेवा प्राप्त गनय नसकेको लस्थलत पलन रहकेो हुनसतछ । र्सैिाई मध्र्नजर गद ैर्स गाउँपालिकािे लवद्यािर्ीर् लशक्षाको 

वतयमान अवस्थाको सचूना सरोकारवािाहरुमा परु्ायइ नगरपालिको शैलक्षक क्षेत्रिाई उन्द्नत तथा पारदशी बनाउन र सेवा 

प्रवाहिाई अझ चसु्त र दरुुस्त बनाउन सलजिो होस ्िन्द्ने हेतिेु र्स गेरुवा गाउँपालिका लशक्षा , र्वुा तथा खेिकूद 

शाखाि ेगेरुवा शिक्षा शिक्षा नीशि िथा योजना  प्रकाशन गन ेजनु जमको गरेको  छ, त्र्ो अत्र्न्द्तै प्रशंसनीर् कार्य 

हो । स्थानीर् तहबाट र्सको प्रकाशन हुन ुिनेको जनताको सूचना पाउने हकको समेत सबबोिन हो ।  

लवद्यािर्को िालग चालहने अलििेख एवम ्सचूनाको स्रोत र सरोकारवािाहरुका िालग गाउँपालिकाको शैलक्षक सचूना 

र र्ोजनाको मु् र् स्रोत एवम मागयदशयकका रुपमा र्ो लशक्षा नीलत तथा र्ोजना तर्ार गररएको दलेखन्द्छ । लवद्यािर्मा 

हुन ेशैलक्षक लिर्ाकिापको पारदलशयता एवम ्जवाफदलेहताका िालग र्सि ेमहत्त्वपणूय िलूमका लनवायह गनय सतछ । साथै 

र्समा समेलटएका शैलक्षक लनलत, रणलनलत र लिर्ाकिापहरुि े गेरुवा गाउँपालिकाको लशक्षा र्ोजना लनमायण र 

कार्ायन्द्वर्नमा महत्त्वपणूय िलूमका लनिाउने दलेखन्द्छ । तसथय र्स लशक्षा नीलत तथ र्ोजनािाई अध्र्र्न गरी 

सरोकारवािा व्र्लि तथा लनकार्हरुिे गेरुवा गाउँपालिकाको समग्र शैलक्षक लवकासका िालग बढी िन्द्दा बढी उपर्ोग 

गनुयहुनेछ िन्द्ने अपेक्षा समेत राखेको छँु । 

र्स र्स लशक्षा नीलत तथ र्ोजनािाई अहोरात्र खलटएर प्रकाशन र्ोग्र् बनाउन सफि हुनिुएकोमा लशक्षा , र्वुा तथा 

खेिकूद शाखा प्रमुख नवराज अलिकारी िगार्त सबपादक मण्डिमा रहनुिएका लशक्षक लमत्रहरुप्रलत हालदयक बिाई 

तथा िन्द्र्वाद ज्ञापन गदयछँु । साथै अगामी वषयहरुमा र्सको लनरन्द्तरताको िालग शिुकामना व्र्ि गदयछँु  । 

िन्द्र्वाद  । 

 

२०७८ 

लबष्ण ुप्रसाद गरुुङ 

          प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत 
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हाम्रो िनाइ 

नेपािको संलविानिे संघीर् िोकतालन्द्त्रक शासन व्र्वस्थाको माध्र्मद्वारा  लदगो शालन्द्त , सशुासन , लवकास 

र समलृद्धको आकांक्षा गरेअनुसार लशक्षािाई वैज्ञालनक , प्रालवलिक , व्र्वसालर्क ,सीपमूिक , रोजगारमूिक एवम ्

जनमखुी बनाउद ैसक्षम, प्रलतस्पिी , नैलतक एवम ्रालष्िर् लहतप्रलत समलपयत जनशलि तर्ार गनय लशक्षा क्षेत्रमा राज्र्को 

िगानी अलिवलृद्ध गद ैउच्चलशक्षािाई सहज, गणुस्तररर् र पहुचँर्ोग्र् बनाइ िमशिः लनिःशलु्क बनाउने राज्र्को नीलत 

बमोलजम हरेक नागररकिाई आिारितू लशक्षाको पहुचँको िालग सो तहसबमको लशक्षा अलनवार्य  र लनिःशलु्क तथा 

माध्र्लमक तहसबमको लशक्षा लनिःशुल्क पाउने मौलिक हकको व्र्वस्था गरेको छ । संलविानको अनसुचूी ८ िे स्थानीर् 

तहको अलिकार सचूीको िम सङ््र्ा (८)  अन्द्तगयत आिारितू तथा माध्र्लमक लशक्षा समावेश गरेको तथा स्थानीर् 

सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ११ (ज) मा आिारितू तथा माध्र्लमक लशक्षा सबबन्द्िी स्थानीर् तहका २३ 

वटा काम, कतयव्र् र अलिकार उल्िेख गरेको छ । 

 

दशेमा तीन तहको सरकार सञ्चािनमा आए सँग ैगेरुवा गाउँपालिकािे स्थानीर् सरकारका रुपमा लवद्यािर् 

लशक्षा सबबन्द्िी काननु तथा लशक्षा सबबन्द्िी र्ोजना बनाउन े दलेख शैलक्षक कार्यिमहरु कार्ायन्द्वर्न , शैलक्षक 

संस्थाहरुको स्थापना , अनमुलत , सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन र अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन गन े जस्ता अत्र्न्द्त 

महत्त्वपणूय कार्यको लजबमेवारी वहन गद ैआएको छ । गेरुवा गाउँपालिका लशक्षा , र्वुा तथा खेिकूद शाखा माफय त 

शैलक्षक गणुस्तर अलिवलृद्ध गने, लशक्षामा सबै बािबालिकाहरुको पहुचँ परु् र्ाउने , लवद्याथी िनायदरमा वलृद्ध गन े , 

लवद्यािर् छाड्ने तथा दोहोर् र्ाउने दरमा कमी ल्र्ाउने ध्र्ेर्का साथ गाउँपालिकाको शैलक्षक उन्द्नलतका िालग 

उल्िेलखत कार्यहरु सबपादन हुँद ैआएका छन ्। 

 

सचूनाको हक अन्द्तगयत सावयजलनक लनकार्बाट आवश्र्क सचूना प्राप्त गनुय प्रत्र्ेक नागररकको नैसलगयक 

अलिकार हो िने सावयजलनक लनकार्िे सचूना प्रदान गनुय उसको कतयव्र् हो । तसथय शैलक्षक तथ्र्ाङ्कहरुको र्थाथय 

अलििेख रालख सरोकारवािा िगार्त अन्द्र् नागररकिाई स-ुसलूचत गन ेअलिप्रार्िे गेरुवा गाउँपालिकाको समग्र 

शैलक्षक अवस्था तथा गाउँपालिकािे लशक्षाका क्षेत्रमा सबपादन गरेका लवलिन्द्न कार्यिमका बारेमा लशक्षा, र्वुा तथा 

खेिकूद शाखािे लवलिन्द्न माध्र्मबाट समर् समर्मा जारी सचूना एवम ् लवलिन्द्न कार्यिम माफय त जानकारी गराउदै 

आएको िएतापलन गाउँपालिकाको शैलक्षक अवस्थाबारे जानकारी लदने दस्तावेजको अिाव रहकेो सन्द्दियमा गेरुवा 

गाउँपालिकाको शैलक्षक गलतलबलि र लिर्ाकिापहरु लशक्षा र्ोजना र लनिायररत िक्ष्र्, उदशे्र्का साथै लशक्षाको लनलत  

रणलनलत र कार्यलनलतहरु  समेलटएको संगािो मलुद्रत  सामग्रीको रुपमा 'गेरुवा  गाउँपाशिकाको  शिक्षा  नीशि  िथा  

योजना तर्ार गररएको हो । र्सको मु् र् उद्दशे्र् लवद्यािर्स्तरका शैलक्षक गलतलबलि, लनलत तथा कार्यिमका बारेमा 

सरोकारवािाहरुिाई जानकारी गराउन ुरहकेो छ िने अको उद्दशे्र् गेरुवा गाउँपालिकाको शैलक्षक गणुस्तर सिुार एवम 

लवकासका िालग के, कस्ता नीलत रणलनलतहरु अविबबन गने र कस्ता कार्यिमहरु सञ्चािन गनय जरुरी छ िन्द्ने कुराको 

बारेमा ससुलूचत गराउन ु पलन हो । साथै र्सबाट शैलक्षक लिर्ाकिापबारे पारदलशयता, जवाफदलेहता र प्रिावकाररता 

कार्म गद ैशैलक्षक सशुासनमा टेवा पगु्ने  अपेक्षा गररएको छ । र्स्ि ेलशक्षा र्ोजनाको प्रिावकारी कार्ायन्द्वर्नका िालग 

समेत सहलजकरण र मागयलनदशेन गनेछ । र्सबाट कार्ायिर्को कार्य सबपादनमा सहजता आउने लवश्वास समेत गररएको 

छ । 



vii 
 

र्स  शिक्षा  नीशि  िथा  योजनािा लबलिन्द्न ,पररच्छेद खण्ड र अनसुचूी रहकेा छन् । गाउँपालिकाको 

कार्ायिर्मा रहकेा लवलिन्द्न सचूना एवम ् तथ्र्ाङ्कहरु , लशक्षा लवकास तथा समन्द्वर् इकाइ , बलदयर्ाबाट लवलिन्द्न 

समर्मा प्रकालशत बुिेलटन एवम ्शैलक्षक सचूनाहरु, तथ्र्ाङ्क बलदयर्ाबाट प्रकालशत लजल्िाको वस्तुगत लववरण र 

लवद्यािर्स्तरबाट प्राप्त लववरण , लशक्षा तथा मानव स्रोत लवकास केन्द्द्रको एकीकृत शैलक्षक व्र्वस्थापन सचूना प्रणािी 

(IEMIS) तथ्र्ाङ्कको सत्र्ापनका आिारमा र्ो सामग्री तर्ार गररएको हो । उलल्िलखत सबबद्ध पक्षहरुप्रलत हालदयक 

आिार तथा कृतज्ञता प्रकट गदयछौ ँ। 

 

र्ो प्रकाशन हाम्रो पलहिो प्रर्ास हो । र्ो लशक्षा  नीलत  तथा  र्ोजना तर्ार गदाय लववरण, नीलतगत प्राविान 

तथा उपिब्ि सन्द्दिय सामग्रीिाई तथ्र्गतरुपमा रा्न े जमको गररएको छ । तथापी र्सको प्रकाशनको िममा 

कलमकमजोरी एवम ्त्रलुटहरु िएको हुनसतने तथा िालषक शुद्धतामा ध्र्ान नपगेुको पलन हनुसतछ । पािक वगय तथा 

सबबलन्द्ित सरोकारवािाहरुबाट र्समा रहकेा कमजोरी एवम ् त्रलुटहरु औलँ्र्ाई आवश्र्क सल्िाह, सझुाव तथा 

पषृ्ठपोषण प्रदान गनय अनरुोि गदयछौ । प्राप्त सझुावका आिारमा अगामी वषयहरुमा अझ व्र्वलस्थत र पररष्कृत बनाउद ै

लशक्षा नीलत  तथा  र्ोजना लनर्लमत रुपमा प्रकाशन गद ैिलगनेछ । साथै र्स लशक्षा  नीलत  तथा  र्ोजना लनमायण कार्यमा 

सल्िाह सझुाव प्रदान एवम ्सहर्ोग गनुयहुने गेरूवा गा.पा. अध्र्क्ष श्री जमान लसह के.सी., गेरूवा गा.पा. उपाध्र्क्ष श्री 

हमेा कुमारी थारू, प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत श्री लवष्ण ु प्रसाद गरुूङ, सचूना प्रलवलि अलिकृत श्री प्रकाश शमाय, 

गेरूवा गा.पा.का सबपणूय वडाध्र्क्ष तथा सदस्र्हरू त्र्सैगरी र्स कार्यमा  अमलू्र् सहर्ोग एवम ्र्ोगदान परु् र्ाउनहुुने 

लशक्षा लबकास तथा समन्द्वर् इकाइ प्रमुख रेलवका अमात्र्, लशक्षा प्रमुख श्री लटकानाथ गोसाइ (बारबलदयर्ा न.पा.) , 

लशक्षा प्रमुख श्री नारार्ण प्रसाद खनाि (मिवुन न.पा.), प्रालवलिक सहर्ोग गनुयिएका श्री रामकृष्ण हुमागाँइ 

(NEGRP बलदयर्ा लजल्िा संर्ोजक) , लशक्षा  नीलत  तथा  र्ोजना लनमायण  सबबन्द्िी कार्यशािा सञ्चािन गनुयहुने 

साझेदार संस्था SACK Nepal Association/Plan Nepal International, आलथयक सहर्ोग परु्ायउनहुुने 

सामदुालर्क लबकास संस्था र त्र्स संस्थाका कार्यकारी लनदशेक श्री मानलवर लबश्वकमाय, त्र्सैगरी र्स लशक्षा  नीलत  तथा  

र्ोजना लनमायण कार्यमा सहर्ोग गनुयहुने प्र. अ. श्री लडि बहादरु लज.सी., अहोरात्र खलटन ुिएका प्र.अ.श्री लिम बहादरु 

िामी , िाषा सबपादन गनुय हुने लशक्षक श्री प्रकाश रावि थप सहर्ोग गनुय हुने प्र.अ. श्री नारार्ण प्रसाद पौडेि , प्र.अ. 

श्री नर प्रसाद न्द्र्ौपान े, लनमायण कार्यदिका सबपणूय सदस्र्हरू , सबपादन एवम ्प्रकाशन सलमलतका सदस्र्हरू, लशक्षा 

शाखाका प्रा.स. श्री इन्द्द्रा कुमारी िालमछाने, गेरूवा गा.पा.अन्द्तरगतका सबपणूय लव.व्र्.स. अध्र्क्ष तथा प्र.अ. 

लशक्षकहरू िगार्त प्रत्र्क्ष र अप्रत्र्क्ष रूपमा सहर्ोग गनुय हुने सबपणूयहरूमा हालदयक आिार प्रकट गद ैकृतज्ञता ज्ञापन 

गदयछु । 

िन्द्र्वाद    । 

नवराज अलिकारी 

लशक्षा शाखा प्रमखु 
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पररच्छेद एक 

िैशक्षक अवस्थाको सािान्य जानकारी 

१.१ पृष्ठभूशििः 

लशक्षा मानव लवकास र समाज लवकासको मु् र् आिार एवम ्मानवअलिकारको लवषर् हो । हाि लवद्यािर् 

लशक्षा सबैको प्राथलमकतामा पद ैचासो र लचन्द्ताको लवषर् पलन बनेको छ । नेपाि सरकारि ेपलन इन्द्चोन घोषणामा 

(INCHEON Declaration) हस्ताक्षर गरी नेपािको सावयजलनक लशक्षा सदुृढीकरण गररनेछ िन्द्ने प्रलतबद्धता 

जनाएको छ िने ५ वषे लवद्यािर् क्षेत्र लवकास र्ोजना (SSDP) लनमायण गरी २०७८ अषाढ मसान्द्तमा कार्ायन्द्वर्नको 

समर्ावलिसमेत समाप्त िइसकेको छ । नपेािको संलविानिे लशक्षािाई मौलिक हकको रुपमा उल्िेख गरी अलनवार्य  

तथा लनिःशुल्क लवद्यािर् लशक्षा सलुनलित गनयको िालग लनिःशुल्क तथा अलनवार्य लशक्षा ऐन, २०७५ जारी गरी 

कार्ायन्द्वर्नमा ल्र्ाएको पाइन्द्छ । र्सरी संलविानिे सलुनलित गरेको लशक्षा सबबन्द्िी मौलिक हक कार्ायन्द्वर्न गररने  

लजबमेवारी तथा दालर्त्व संलविान अनसुार मु् र्तर्ा स्थानीर् सरकारको रहकेो छ । र्सका साथै स्थानीर् सरकारिे 

लदगो लवकासका िक्ष्र्हरू (SDGS), सन ्२०३० सबमको लशक्षा, लवद्यािर् क्षेत्र लवकास र्ोजना (SSDP) जस्ता 

लवलिन्द्न रालष्िर् तथा अन्द्तयरालष्िर् र्ोजना र  मञ्च तथा दस्तावेजमा गरेका प्रलतवद्धताहरूिाई समेत आत्मसात ्गरी 

उि दस्तावेजको कार्ायन्द्वर्नमा समेत ध्र्ान लदन जरुरी रहेको छ तर सीलमत स्रोत सािन र असीलमत आवश्र्कतािे 

गदाय स्थानीर् सरकारिे प्रिावकारीरूपमा आफ्नो काम कतयव्र् परूा गनय चनुौती रहकेो दलेखन्द्छ । र्स कारण लदगो 

लवकासको िक्ष्र् ४ मा रहकेो लशक्षा सबबन्द्िी िक्ष्र् तथा उद्दशे्र्हरू नेपािको सन्द्दियमा पूणय रूपमा कार्ायन्द्वर्न गनयका 

लनलमि स्थानीर् सरकारको हलैसर्तिे लनरन्द्तर  बहस  तथा पैरवी  गरी र्ोजना र कार्यिमहरूमा लवद्यािर् लशक्षािाई 

प्राथलमकतामा रा्न ुआवश्र्क रहकेो छ । 

वतयमान लशक्षा प्रणािीका लशक्षक, लवद्याथी, व्र्वस्थापन, प्रशासन, नेततृ्व, पाि्र्िम, पाि्र्पसु्तक, िगानी, 

पिनपािन प्रलिर्ा, मलू्र्ाङ्कन प्रणािी, दिीर्करण, राजनैलतक िागबण्डा र पढेको वा लशलक्षत व्र्लिको क्षमता उपर 

लवगतमा हामीिे िेरैथोरै आिोचना िोग्र्ौ र क्षमता तथा र्ोग्र्ताको आिारमा लजबमेवारी र लशक्षाको अवसर सलुनलित 

गनय नसतन ु न्द्र्ार्पणूय समाज लनमायणको वािक हुन गर्ो । र्स ै लबच संलविानिे स्थानीर् सरकारिाई प्रारलबिक 

बािलवकास लशक्षा, अनौपचाररक लशक्षा, आिारितू तथा माध्र्लमक तहको लशक्षाको लजबमेवारी पलन सलुबपर्ो । 

र्सैमा प्रादलेशक तथा संघीर् सरकारिाई उच्चलशक्षाको लजबमेवारी लदर्ो । प्रालवलिक तथा व्र्वसालर्क लशक्षा 

स्थानीर्, प्रदशे एवम ् संघीर् सरकारको साझा लजबमेवारीमा रा्र्ो । र्स लस्थलतमा नेपािको लशक्षािाई कसरी 

व्र्वहाररक, प्रलतस्पिी ,वैज्ञालनक, रोजगार उन्द्मखु, गणुस्तरीर्, जनमखुी, जीवनोपर्ोगी, समािोचकीर् क्षमता 

सलहतको अनसुन्द्िानमिूक एवम ् नेपािका लवलवि किा, संस्कृलत, ज्ञान, सीप, प्रलवलि, िालमयक तथा जनज्ञान 

आलदसँग जोड्द ैपलिमी प्रलवलि, ज्ञान तथा सीपको पलन िरपरू प्रर्ोग गद ैव्र्लिगत लवकास माफय त समदुार् र  दशेको 

लवकासमा र्ोगदान गनय सतने लवद्याथी उत्पादन गररनेछ  िन्द्ने लजबमेवारी स्थानीर् तहको काँिमा आएको छ ।  

तसथय राज्र्को पनुयसंरचना तथा लवकेन्द्द्रीकरणको अविारणा अनसुार आफ्नो लशक्षा लवकास आफै गरौ ँिन्द्ने 

उद्दशे्र्ि ेस्थानीर् तहमा रहरे लशक्षाको गणुस्तर वलृद्ध गद ै लवद्यािर्को समग्र पक्षको सिुार, लवद्यािर् लशक्षा लवकास 

तथा गणुस्तर कार्म गनय लवद्यािर् सिुार र्ोजना (School Improvement Plan) िे उल्िेखनीर् िलूमका खेिेको 

हुन्द्छ । “ Think Globally Act Globally " को वैज्ञालनक लसद्धान्द्तिाई मध्र्नजर गद ै " To build better 

school through better Teaching and Learning” को मिू आदशयमा रही लवद्यािर्द्वारा लनमायण िई 

कार्ायन्द्वर्नमा आउने लवद्यािर् सिुार र्ोजना (SIP)  र्स र्ोजनािाई  आिारिूत दस्तावेजको रुपमा  हरेरएको छ ।  
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तसथय र्स गाउँपालिका लित्रका सबपणूय सामदुालर्क लवद्यािर्हरूको लवद्यािर् सिुार र्ोजना तर्ार गरी कार्ायन्द्वर्नमा 

आएको अवस्था रहकेो छ । लवद्यािर् सिुार र्ोजनािाई लवशे्लषण गरी त्र्समा पलन आिाररत िएर र्ो पञ्चवलषयर् 

लशक्षा क्षेत्र लवकास र्ोजना तर्ार गररएको छ । लशक्षा क्षेत्रमा लवगतमा नेपाि सरकारि ेिाग ूगरेका रालष्िर् प्रारलबिक 

कक्षा पढाइ कार्यिम जस्ता कार्यिम जसको पलहिो चरणको कार्यिम कार्ायन्द्वर्नको नलतजा सकारात्मक दलेखएको 

छ ती कार्यिमहरुका सकारात्मक नलतजाहरुिाई स्थालर्त्व लदने सन्द्दियमा समेत र्ो पञ्चवलषयर् लशक्षा र्ोजना लनमायण 

गनुय परेको हो । गेरूवा गाउँपालिकािाई उत्कृष्ट शैलक्षक गन्द्तव्र् (Educational Hub) बनाउन र्ो गाउँ लशक्षा र्ोजना 

मागयदशयकको रुपमा रहनेछ ।   

 

१.२ शवगिको  प्रयासिः 

र्स  गेरूवा  गाउँपालिकािाई  शैलक्षक  हवको  रुपमा लवकास गनयको िालग स्थानीर् सरकार गिन  िइसकेपलछ लशक्षा 

क्षेत्रमा गरेका प्रर्ासहरु लनबनानसुार छन ्: 

 

१. लशक्षक दरबन्द्दी लमिान कार्य गररएको , 

२. लवद्याथी सङ््र्ाको आिारमा लशक्षक सङ््र्ा अपुग िएकोिे आिारिूत तह (६-८) मा २२  र  माध्र्लमक 

तह (९-१२) १० जना लवषर्गत  लशक्षक गरी  कूि ३२ जना गाउँपालिकािे स्थानीर् दरबन्द्दीमा  करार 

लशक्षक व्र्वस्थापन गरेको, 

३. आिारितू तहमा कक्षा छाड्ने दरिाई न्द्र्नू गनय लदवा खाजा  व्र्वस्था गररएको, 

४. सबपणूय सामदुालर्क लवद्यािर्मा इन्द्टरनेट जडान गरी  सञ्चािनमा ल्र्ाएको, 

५. लवद्याथी सङ््र्ाको आिारमा आिारितू  र माध्र्लमक तहमा लवषर्गत लशक्षक व्र्वस्थापन, 

६. लवद्यािर्मा िौलतक पवूायिार लनमायण र सिुारको कार्यिमहरु (कक्षाकोिा लनमायण,ममयत,खानेपानी शौचािर्, 

घेराबार)  लनर्लमत सञ्चािनमा रहकेो, 

७. कोरोना िाइरस (COVID-19) दोस्रो िेररर्न्द्टको सङ्िमणका कारण लवद्यािर् बन्द्द रहकेो अवस्थामा 

लवद्याथीहरुिाई वैकलल्पक माध्र्मबाट लसकाइ गनयका िालग गहृकार्य, टोि लसकाइ अलिर्ान, स्वास्थ्र् 

सामग्री र अभ्र्ास पलुस्तका छपाइ गरी  लवतरण  गररएको, 

८.  लशक्षकहरुिाई पेशागत क्षमता लवकास तालिम सञ्चािन गररएको, 

९. सामदुालर्क र संस्थागत लवद्यािर्को अनगुमन तथा सपुररवेक्षण गररएको , 

१०. स्थानीर् तहमा लविीर् हस्तान्द्तान्द्तरण िएका लवलिन्द्न लकलसमका कार्यिम सञ्चािन गररएको, 

११. सामदुालर्क लवद्यािर्मा अध्र्र्नरत मलहनावारी हुने लकशोरी सबै छात्राहरुिाइय स्थानीर् तहि े सेलनटरी 

प्र्ाडको ब्र्वस्थापन र  लवद्यािर्मा लवतरण गरेको,  

१२. स्थानीर् तहि ेप्रत्र्ेक वषय CB-EGRA कार्यिम सञ्चािन गरेको , 

१३. राष्िपलत शैलक्षक सिुार कार्यिम कार्यन्द्वर्न गररएको,  

१४. गेरूवा  गाउँपालिकािाई खेिकूद माफय त लचनाउनको िालग  रलनङ्गलशल्ड खेदकूद प्रलतर्ोलगता सञ्चािन, 

१५. गेरूवा  गाउँपालिकािाई खेिकूद माफय त लचनाउनको िालग  रलनङ्गलशल्ड खेदकूद प्रलतर्ोलगता सञ्चािन, 

१६. शैलक्षक महोत्सव (शैलक्षक सामग्री प्रदशयनी  तथा अलतररि लिर्ाकिाप) सञ्चािन गररएको , 

१७.  पवुय प्राथलमक कक्षादलेख कक्षा १-३ मा कक्षाकोिा सविीकरण तथा छापामर् वातावरण लनमायण, 
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१८. लशक्षा कार्यलवलि २०७६ लनमायण गरी शैलक्षक गलतलवलि सञ्चािन गररएको, 

१९. शैलक्षक तर्ािेन्द्डर लनमायण गरी सो अनसुार शैलक्षक गलतलविमा एकरुपता गररएको, 

२०. बाि कक्षा दलेख कक्षा ५ सबम अङ्ग्रेजी माध्र्मका पाि्र्पसु्तक लनिःशुल्क लवतरण गररएको । 

 

१.३ विििान अवस्थािः 

गेरूवा गाउँपालिकामा २६ वटा सामदुालर्क लवद्यािर् र ७ वटा संस्थागत लवद्यािर् गरी ३३ वटा लवद्यािर् सञ्चालित  

रहकेा छन ्। जस मध्र् ेसामदुालर्क तफय   १३  वटा प्रा.लव. , ८ वटा लन.मा.लव. र  ५ वटा मा.लव. छन ्िने  संस्थागत तफय  

३ वटा प्रा.लव. , २ वटा लन.मा.लव. र २ वटा मा.लव. सञ्चालित रहकेा छन ्। 

 

शिक्षण संस्थाहरूको सङ्ख ्यात्िक शववरण:  

सामदुालर्क तथा संस्थागत लवद्यािर्को लववरण प्रस्ट हुने गरी लवद्यािर्, लवद्याथी, लशक्षक, सामदुालर्क लसकाइ केन्द्द्र 

िगार्तका पक्षको सङ््र्ात्मक अवस्था  

िैशक्षक संस्थाहरुको शववरण 

गेरुवा गाउँपालिकामा सञ्चालित लवद्यािर्/शैलक्षक संस्थाहरु 

ि.सं. शैलक्षक संस्था/लवद्यािर् सामदुालर्क संस्थागत जबमा 

१ बािलवकास केन्द्द्र ५६ ७ 
६३ 

२ प्राथलमक (१-५) १३ ३ 
१६ 

३ आिारितू (१-८) ८ २ 
१० 

४ माध्र्लमक (१-१०) १ २ 
३ 

५ माध्र्लमक (१-१२) ४ ० 
४ 

६ सामदुालर्क लसकाइ केन्द्द्र ४ ० 
४ 

७ प्रलवलिक िार सञ्चालित लवद्यािर् १ ० 
१ 

 

स्रोत : IEMIS Report 2078 

गेरूवा गाउँपालिकाको लशक्षक दरबन्द्दी लववरण     

ि.सं. तह  (स्थार्ी र अस्थार्ी ) लशक्षक सङ््र्ा 

स्वीकृत 

दरबन्द्दी 

सङ््र्ा 

राहतको

टा/ 

अनुदान 

सङ््र्ा 

जबमा 

लशक्षक 

दरबन्द्दी 

सङ््र्ा 

प्रालवलि

क िार 

(९-१२) 

लशक्षण 

सहर्ोग 

अनुदान  

(६-८) 
कूि 

जबमा कैलफर्त 

  

प्रथम लद्वतीर् ततृीर् 

जबमा 

स्थार्ी 

अस्था

र्ी 

१ प्राथलमक (१-५) ० १९ ३६ ५५ १२ ६७ ५१ ११८ ० ० ११८ १ररि 
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२ लनबनाध्र्लमक (६-८) ० ० १५ १५ १ १६ ७ २३ ० ४ २७   

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

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

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

स्रोत : गाउँपालिका कार्ायिर्को अलििेख 

शैलक्षक सत्र २०७८ को लवद्याथी  लववरण 

 

सामदुालर्क लवद्यािर् लवद्याथी सङ््र्ा 

संस्थागत लवद्यािर् लवद्याथी 

सङ््र्ा 

कूि जबमा  तह छात्रा छात्र जबमा छात्रा छात्र जबमा 

 बािलव

कास ४३३ ४८७ ९२० ६२ ९६ १५८ १०७८ 

 आिारिू

त (१-५) १४२५ १४९२ २९१७ ४०८ ५९७ १००५ ३९२२ 

 आिारिू

त (६-८) ९३५ ७८४ १७१९ ११६ १५१ २६७ १९८६ 

 माध्र्लमक 

(९-१०) ७५० ५५५ १३०५ ४६ ६४ ११० १४१५ 

 माध्र्लमक 

(११-१२) १५५ ९६ २५१ ० ० ० २५१ 

 जबमा ३६९८ ३४१४ ७११२ ६३२ ९०८ १५४० ८६५२ 

स्रोत : IEMIS Report 2078 
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शिक्षक शवद्याथी अनुपाि 

शस.न. िह शिक्षक शवद्याथी अनुपाि कैशियि 

१ आधारभूि  िह(१–५) १:२५  

२ आधारभूि  िह(६–८) १:३५  

३ िाध्यशिक  िह(९–१०) १:३७  

४ िाध्यशिक  िह(११–१२) १:१६  

स्रोत : IEMIS Report 2078 

 

गेरुवा गाउँपाशिका अन्िगििका शिक्षण सहयोग अनुदान प्राप्त गने शवद्याियहरुको शववरणिः 

क्र सं शवद्याियको नाि ठेगाना िह 
अनुदान कोटा 

सङ्ख ्या 

शवषय 

१ श्री सरस्वती आिारितू लवद्यािर् जोलिपरु       लनबन माध्र्लमक  १ 
लवज्ञान 

२ 

श्री खैरावाङ िगवती आिारिूत 

लवद्यािर् रालजपरु लनबन माध्र्लमक  १ 

लवज्ञान  

३ श्री सरस्वती आिारितू लवद्यािर् बनकट्टी लनबन माध्र्लमक  १ 
लवज्ञान 

४ श्री सरस्वती आिारितू लवद्यािर् लबन्द्द्रा लनबन माध्र्लमक  १ 
अङ्ग्रेजी 

  
जबमा  

    ४ 
 

 

गेरूवा  गाउँपाशिकािा  सञ्चाशिि  सािुदाशयक  केन्र हरूको  शववरण 

ि.

सं. सामदुालर्क केन्द्द्रको नाम िेगाना 

कारयर्रत सामदुालर्क 

पररचालिका सङ््र्ा कैलफर्त 

१ पातािार सामदुालर्क लसकाइ केन्द्द्र गेरुवा २, पातािार १  

२ जनता सामदुालर्क लसकाइ केन्द्द्र गेरुवा ४, गोिा,  १  

३ पशपुलत सामदुालर्क लसकाइ केन्द्द्र गेरुवा ५, पशपुलतनगर १  

४ मनाउ सामदुालर्क लसकाइ केन्द्द्र गेरुवा ६, मनाउ १  
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१.४ सिस्या  िथा  चुनौिीहरू: 

र्स गेरूवा गाउँपालिकाको लशक्षा क्षेत्रका  समस्र्ाहरू दहेार्बमोलजम रहकेा छन ्: 

१. आिारितू र माध्र्लमक तहमा लवषर्गत लशक्षक दरबन्द्दीको अिाव हुन,ु 

२. सबै आिारितू लवद्यािर्मा र्ोग्र्, दक्ष  प्र.अ.को व्र्वस्थापन गनय नसतन ु,  

३. शैलक्षक सामग्री ,पसु्तकािर् ,प्रर्ोगशािा , सचूना प्रलवलिको न्द्र्नू उपिब्िता, 

४. प्रर्ाप्त पतकी िवन, कक्षाकोिा,  फलनयचर, शदु्ध  खानेपानी , छात्रामैत्री शौचािर् र घेरावािको अिाव , 

५. लशक्षण लसकाइ  लिर्ाकिाप र कक्षाकोिामा अपेलक्षत सिुार ल्र्ाउन नसतन,ु 

६. लशक्षण प्रलिर्ामा नवीनतम  लवलिको कम प्रर्ोग र सचूना प्रलवलिको पहुचँ नहुन ु, 

७. लशक्षकको पेसागत सक्षमता, नैलतकता र उत्प्रेरणामा कमी हुन,ु 

८. तालिम प्राप्त लशक्षाकि ेतालिममा लसकेका सीप कक्षाकोिामा प्रिावकारी रूपमा प्रर्ोग नगनुय, 

९. सामदुालर्क र संस्थागत लवद्यािर् बीच शैलक्षक दरूी लसजयना हुदँ ै गएकोि े अलििावकको आकषयण 

सामदुालर्क लवद्यािर्प्रलत घट्द ैजान,ु 

१०. लवद्यािर् उमेर समहूका सबै बािबालिकािाइय लवद्यािर्मा लनर्लमत र लटकाउन  नसतकन ु, 

११. बीचैमा कक्षा छाड्न ेलवद्याथी दर बढ्द ैजान ु, 

१२. लशक्षा शाखामा आवश्र्क मात्रामा कमयचारी व्र्वस्थापन हुन नसतन,ु 

१३. स्थानीर् तहिाई SSDP कार्यिम सञ्चािन सबबन्द्िी क्षमता लवकास कार्यिम सञ्चािन नहुन,ु 

१४. लवद्यािर्ि ेतोलकएको समर्मा IEMIS Update नगनुय, 

१५. सशतय अनदुानको लवलनर्ोलजत बजेट अपगु हुने  शीषयकहरुमा स्थानीर् तहि ेसमेत बजेट व्र्वस्थापन गरी  

कार्यन्द्वर्न गनुय पने  बाध्र्कारी व्र्वस्था  रहन ु, 

१६.  स्थानीर् तहि ेलशक्षाको बजेट वलृद्ध गन ेतथा लशक्षा कार्यिम सञ्चािन र  व्र्वस्थापनमा  खासै चासो नलदन ु

१७.  लवपद ्जोलखम तथा सङ्िमणका कारण लवद्यािर्मा समर्मै अनदुान लनकासा गनय कलिनाइ लसजयना हुन ु। 

चुनौिीहरूिः 

 

१. सामदुालर्क लवद्यािर्प्रलत समुदार्को अपनत्व र अलििावकको लवश्वास जगाउने वातावरण लसजयना गनुय ,  

२. सामदुालर्क लवद्यािर्को गणुस्तर अलिवलृद्ध गनुय, 

३. लशक्षक तथा लशक्षा क्षेत्रको जनशलिमा पेसागत जवाफदहेीता सलुनलित गनुय,  

४. लशक्षा प्रणािीमा शैलक्षक सशुासन कार्म गनुय,  

५. लवद्यािर् नेततृ्वको िूलमका सविीकरण गनुय,  

६. सामदुालर्क लवद्यािर्िाई राजनीलतक प्रिावबाट मिु गनुय , 

७. प्रालवलिक लशक्षाका िालग उपर्िु संरचना तथा कार्यिम लवकास तथा कार्ायन्द्वर्न गनुय , 

८. सबै लवद्यािर्को िौलतक संरचना तथा शैलक्षक वातावरणिाइय अपाङ्गमैत्री, बािमैत्री बनाउन,ु 

९. स्थानीर् पाि्र्िम र पाि्र्सामग्रीहरु लवकास ,  कार्यन्द्वर्न र  पररमाजयन गनुय , 

१०. कक्षा १-३ का बािबालिकाहरूको पिन सीप सिुार गनुय । 
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१.५ शिक्षा नीशि  िथा योजनाको आवश्यकिािः 

गेरूवा गाउँपालिकाको समग्र लशक्षािाइय र्ोजनाबद्ध रूपमा सञ्चािन  गद ैशैलक्षक सिुारमा सहजीकरण गनय 

र्ो लशक्षा नीलतको आवश्र्कता परेको हो । लशक्षा नीलतको थप आवश्र्कतािाइय लनबनानसुार उल्िेख गररन्द्छिः 

१. गेरूवा गाउँपालिका लित्रका लवद्यािर् उमेर  समहूका सबै बािबालिकाहरूिाइय लनिःशूल्क तथा 

अलनवार्य आिारिूत लशक्षाको सलुनलितता प्रदान गनय , 

२. प्रिावकारी गणुस्तरीर् लशक्षाको जग तर्ार गद ैश्रममैत्री , उत्पादनमूखी, अनशुालसत ,नैलतकवान 

नागररक तर्ार गनय , 

३. गणुस्तरीर् लशक्षाका िालग लशक्षक तथा कमयचारीको वलृिलवकास ,शैलक्षक सामग्री 

व्र्वस्थापन,िौलतक पवूायिार सविीकरण गनय, 

४. STEAM Pedagogy को माध्र्मद्वारा गणुस्तरीर् , व्र्वहाररक लशक्षा र soft skill लवकास 

गराउन , 

५. शैलक्षक समस्र्ा पलहचान गरी समस्र्ाको समािान गन ेक्षमता अलिवलृद्ध गनय, 

६. गणुस्तरीर् लक्षक्षाको माध्र्मबाट ज्ञानिाइय सीपमा ,  सीपिाइय उत्पादनमा र उत्पादनिाइय 

समलृद्धमा जोड्न,  

७. वातावरणीर् पररवरयतन र लवपदज्न्द्र् अवस्थाबाट लवद्यािर् क्षेत्रमा हुन सतने सबिालवत जोलखम 

न्द्र्नूीकरण गनय । 

 

१.६ दूरदृशटिः 

गणुस्तरीर् लशक्षा माफय त सक्षम र दक्ष जनशलि ,  गेरूवाको समलृद्ध ।  

 

१.७ िक्ष्यिः 

समर् सान्द्दलियक,आिलुनक , प्रलवलिमैत्री, गणुस्तरीर्, समतामूिक लशक्षाको माध्र्मबाट र्ोग्र् , सक्षम र  दक्ष 

जनशलि उत्पादन गरी समदृ्ध समाज लनमायण गन े। 

 

१.८ उदे्दश्यिः  

१. बािबालिकाको सवायङ्लगण लवकासका िालग पोषण र स्वास्थ्र्मा सिुार गद ैप्रारलबिक बािलवकास 

लशक्षािाई प्रिावकारी रुपमा सञ्चािन गनुय, 

२. गेरूवा गाउँपालिका लित्रका लवद्यािर् उमेर  समहूका सबै बािबालिकाहरूिाइय लनिःशुल्क  तथा अलनवार्य 

आिारितू लशक्षाको सलुनलितता गनुय , 

३.  लनिःशुल्क र गणुस्तरीर् माध्र्लमक लशक्षामा सबैको पहुचँ  सलुनलित गद ैउत्पादनशीि जनशलि तर्ार गनुय,   

४. औपचाररक लशक्षाका अवसरबाट वलञ्चत समहूिाई अनौपचाररक, लवषेश , वैकलल्पक , जीवनपर्यन्द्त  

लशक्षा आपतकालिन लशक्षा र खिुा लशक्षाका अवसर अलिवलृद्ध गनुय , 

५. अलििावक सचेतनामूिक जस्ता अन्द्र् कार्यिमहरू माफय त बीचैमा कक्षा छाड्ने लवद्याथी दरिाइय न्द्र्नूीकरण 

गद ैलवद्याथी लनर्लमतता र लटकाउ दरमा  सिुार गरी  लसकाइ उपिलब्ि वलृद्ध गनुय , 
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६. प्रालवलिक तथा व्र्ावसालर्क लशक्षा र तालिमका अवसरहरूिाइय व्र्ापक रूपमा लवस्तार गरी  पालिकाको 

लवकासमा र्ोग्र्, सक्षम र सीपर्िू जनशलि तर्ार गनुय , 

७. प्रिावकारी गणुस्तरीर् लशक्षाको जग तर्ार गद ैश्रममैत्री , उत्पादनमखूी ,अनशुालसत, नैलतकवान  नागररक 

तर्ार गनुय, 

८. सरुलक्षत बािमैत्री , छात्रामैत्री , अपाङ्गमैत्री तथा वातावरणमैत्री लवद्यािर् लनमायण गनुय , 

९. गणुस्तरीर् लशक्षाका िालग लशक्षक तथा कमयचारीको क्षमता लवकास , वलृिलवकास ,शैलक्षक सामग्री  

व्र्वस्थापन र प्रर्ोग गनुय , 

१०. सावयजलनक लनलज शैलक्षक क्षेत्रका असि अभ्र्ासहरूिाइय अविबबन गद ै लनलज  िगानीका  लशक्षण  

संस्थाहरूको प्रिावकारी  लनर्मन एवम ्सावयजलनक लशक्षा प्रणािीको रूपान्द्तरणको प्रलकर्ामा सविीकरण 

गनुय , 

११. समतामुिक पहुचँ र समावेलश सहिालगता सलहत सबैका िालग गणुस्तरीर् लशक्षा सलुनित गनुय , 

१२. सलुविा सबपन्द्न िौलतक संरचना लनमायण गरी  िर्रलहत रूपमा लवद्यािर्िाइय शालन्द्त क्षेत्र  र  लवश्वसनीर् 

संस्थाको रूपमा लवकास गनुय , 

१३. STEAM Approach द्वारा गणुस्तरीर् , व्र्वहाररक लशक्षा , soft skill जीवन उपर्ोगी सीप  लवकास गनुय, 

१४. लवद्यािर्मा सचूना प्रलवलिको पहुचँ अलिवलृद्ध  गद ै नव प्रवतयन माफय त  शैलक्षक गणुस्तर सुिार गनुय , 

१५. पाि्र्िमिाइय  समर् सान्द्दलियक पररमाजयन गद ैमलू्र्ाङ्न प्रणािीिाइय दलैनक जीवनका िालग आवश्र्क 

आिारितू सक्षमता सलहत लसजयनलशि, सकारात्मक सोच सलहत  रोजगार उन्द्मखु नागररक  तर्ार गनुय , 

१६. गेरूवा गाउँपालिकाको  पररवेश र आवश्र्कता अनुसार स्थानीर् पाि्र्िम र पाि्र्सामग्री  लवकास, लनमायण 

र कार्यन्द्वर्न गनुय , 

१७. सबपणूय  लवद्यािर्हरूमा वातावरणीर् स्वच्छता र सरुक्षा प्रदान गनय हररत लवद्यािर् कार्यिममा जोड लदनकुा 

साथै िौलतक पवूायिार सविीकरण गनुय, 

१८.  NEGRP कार्यिमिाइय लनरन्द्तरता लददँ ैकक्षा १-३ सबम लवद्याथीको पिन सीप सिुारका लिर्ाकिापमा 

जोड लदन ु।
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पररच्छेद दुर्ि 

शनशि, रणशनशि र कायिशनशि 

२.१ रणनीशि 

१. पोषण र बािअलिकार बारे अलििावकहरुिाई सचेतना प्रदान गन ेर सोको सलुनलितता गररनेछ (१) 

२. बािलवकास केन्द्द्रको उमेर पगेुका सबै बािबालिकाहरुिाई अलनवार्य रुपमा िनाय गररनेछ (१) 

३. सामदुालर्क  तथा नीलज क्षेत्रिाई प्रोत्सालहत गद ैबािउद्यानको अविारणा साकार पाररनेछ (१) 

४.  उपर्िु पवूायिार  तथा खेि सामग्रीसलहतको बािमैत्री वातावरण सलुनलित गरी प्रारलबिक बािलवकास केन्द्द्रको 

व्र्वस्थापन गररनेछ (१) 

५. बािलवकास सहजकतायहरूको र्ोग्र्ता र क्षमता वलृद्ध गररनेछ   (१) 

६.  आिारितू लशक्षाको प्रत्र्ािलूत गनय सबै बािबालिकािाई अलनवार्य रूपमा  लनिःशलु्क लवद्यािर् िनाय गररनेछ  

(२) 

७.    आिारितू तहको लशक्षािाई अलनवार्य, लनिःशुल्क र समावेशी बनाइनेछ (२) 

८. ४- १२ वषय उमेर समहूका सबै बािबालिकाहरुिाई आिारिूत लशक्षाको पहुचँ सलुनलितता गररनेछ (२) 

९. आिारितू  लशक्षामा बािबालिकाको पहुचँर्िू पवूायिारको लनमायण गरी गुणस्तरीर्  लसकाइ वातावरण लसजयना 

गररनेछ (२) 

१०. आिारितू र माध्र्लमक तहमा लशक्षण लसकाइिाई व्र्वहाररक तथा प्रलवलिर्िू बनाइ गणुस्तरीर् लशक्षा प्रदान 

गररनेछ (२,३,७) 

११. आिारितू तह परूा गरेका सबपणूय बािबालिकाहरुिाई लनिःशुल्क माध्र्लमक लशक्षाको व्र्वस्था गररनेछ  (३) 

१२. गणुस्तरीर् माध्र्लमक लशक्षाका लवलवि कार्यिम सञ्चािन  गररनेछ (३) 

१३. माध्र्लमक लशक्षाको प्रालवलिक तथा व्र्वसालर्क िारिाइय सुदृढीकरण तथा लवस्तार गररनेछ ३) 

१४. आिारितू र माध्र्लमक तहमा अङ्ग्रेजी,गलणत र लवज्ञान िगार्त अन्द्र् लवषर्को लशक्षकको क्षमता अलिवलृद्ध 

गररनेछ (२,३) 

१५.  सान्द्दलियक एवम ् गणुस्तरीर् आिारितू र माध्र्लमक लशक्षामा सबैको पहुचँ सलुनलितता गनय औपचाररक, 

अनौपचाररक, वैकलल्पक , आपतकालिन र खिुा लशक्षा प्रणािीको अविबबन गररनेछ  (२,३ र ४)  

१६.  साक्षरता, अनौपचाररक लशक्षा र आजीवन लसकाइिाई पेसा एवम ् व्र्वसार्, सामालजक जीवन र 

सहिालगतासँग आवद्ध गररनेछ (४)  

१७. सामदुालर्क सेवा केन्द्द्रको सलिर्ता बढाइ अनौपचाररक लशक्षामाफय त साक्षर िएकािाइय लनरन्द्तर अनौपचाररक 

लशक्षा सञ्चािन गररनेछ  (४) 

१८.  आिारितू तथा माध्र्लमक तहमा िनाय िएका सबैिाई लवद्यािर्मा लनर्लमतता गराउन र लवद्याथी लटकाउनका 

िालग उत्प्रेरणामिूक उपार्हरू अविबबन गररनेछ  (५) 

१९. प्रालवलिक तथा व्र्ावसालर्क लशक्षा र तालिममा व्र्ापक सहिालगताको वातावरण लसजयना गररनेछ (६)  

२०.  प्रालवलिक तथा व्र्ावसालर्क लशक्षा र तालिममा लपछलडएका वगय, क्षेत्र र समदुार्िाई समेट्न लवशेष सहुलिर्त  

तथा छात्रवलृि लदने नीलत अल्तर्ार गररनेछ  (६)  

२१. िौलतक पवूायिार, लशक्षण लसकाइ प्रलिर्ा र मलू्र्ाङ्कन प्रणािीिाई समावेशी एवम ्अपाङ्गमैत्री बनाइनेछ   (८ 

र ११) 
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२२.  अपाङ्गता िएका बािबालिकाहरूको आवश्र्कता र समावेशीकरणको लसद्धान्द्तका आिारमा लवशेष लशक्षा र 

समावेशी लशक्षाका माध्र्मबाट उपर्िु शैलक्षक अवसरहरू उपिब्ि गराइनेछ (४,८,११)  

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

२४.  र्ोग्र्, सक्षम, दक्ष जनशलिको व्र्वस्थापन गरी लशक्षण र शैलक्षक प्रशासन जस्ता पक्षमा उत्कृष्ट नलतजा हाँलसि 

गराइनेछ (७,९)  

२५. लशक्षण लसकाइ प्रलिर्ामा समर्ानकूुि सिुार र प्रलवलिको उच्चतम ्प्रर्ोगद्वारा सावयजलनक लवद्यािर्को शैलक्षक 

गणुस्तर अलिवलृद्ध गररनेछ  (७,११)  

२६.  लवद्यािर्मा कार्यरत लशक्षक र कमयचारीको पेसागत सक्षमताको लवकास गरी कार्यसबपादनको आिारमा वलृि 

लवकासको अवसर प्रदान गररनेछ  (९)  

२७. शैलक्षक गणुस्तर अलिवलृद्धका िालग लशक्षण संस्थाहरूको प्रिावकारी अनगुमन, लनरीक्षण तथा मलू्र्ाङ्कनको 

व्र्वस्था गररनेछ (९)  

२८. लवद्यािर्का लशक्षक तथा कमयचारीको पेशागत क्षमता अलिवलृद्धका कार्यिमहरू सञ्चािन गररनेछ (९) 

२९. वस्तलुनष्ठ मापदण्डको आिारमा लवद्याथीको मलू्र्ाङ्कन एवम ्उपिलब्ि परीक्षण गरी  शैलक्षक गणुस्तर कार्म 

गररनेछ  (९) 

३०. सामदुालर्क तथा लनजी लवद्यािर्का असि अभ्र्ास र अनुिव आदान प्रदान गरी अविबबन गररनेछ (१०) 

३१.  सावयजलनक लवद्यािर्को शैलक्षक प्रशासनिाई प्रिावकारी बनाउन सेवा करार गन,े कार्यसबपादन मलू्र्ाङ्कन 

गररनेछ १०)  

३२. लवद्यािर् लशक्षातफय  कबपनीको रुपमा सञ्चालित लनजी िगानीका लशक्षण संस्थाहरूिाई लनर्मन गररनेछ  (१०)  

३३. लवद्यािर् लशक्षामा  िगानी वलृद्ध गररनेछ  (११) 

३४. अलििावक लशक्षाको माध्र्मबाट सामदुालर्क लवद्यािर् र बािबालिकाको लसकाइप्रलतको अपनत्व बोि 

गराइनेछ (११) 

३५.  लवद्यािर्मा लवषर्गत लशक्षकको सलुनलितता आवश्र्कताको आिारमा नर्ाँ दरबन्द्दी लसजयना गररनेछ (११)  

३६. सबै लवद्यािर्मा िवन कक्षाकोिा िगार्त िौलतक पवूायिारहरू , लवपत ्जोलखमर्मिू बनाउइनेछ ।१२) 

३७.  लवज्ञानिाई लशक्षा र लशक्षािाई लवज्ञानमा आिाररत बनाइ वैज्ञालनक अध्र्र्न र लचन्द्तन मनन ्गने प्रवलृि एवम ्

व्र्वहारको लवकासमा जोड लदइनेछ (१३)  

३८.  लवद्यािर्को तहको लशक्षामा लवज्ञान, प्रलवलि, इलन्द्जलनर्ररङ, किा र गलणत लशक्षा (STEAM-Education) 

प्रवद्धयन गररनेछ (१३) 

३९. सचूना तथा सञ्चार प्रलवलििाई लशक्षण लसकाइ प्रलिर्ाको अलिन्द् न अङ्गका रूपमा एकीकृत गद ैप्रलवलिमैत्री, 

व्र्ावहाररक र नलतजामूिक बनाउइनेछ  (१४)  

४०. लवद्यािर् तहको पाि्र्िम ,पाि्र्सामग्री लवकास एवम् कार्यन्द्वर्न र पररमाजयन गरी लवद्याथी मलू्र्ाङ्कन 

प्रणािीमा सिुार गररनेछ  (१५) 

४१. स्थानीर् पाि्र्िमको माध्र्मबाट स्थानीर् किा, संस्कृलत, िगूोि, पेसा व्र्वसार्को प्रवद्धयन गररनेछ (१६) 

४२. सरोकारवािा लनकार्, संघ संस्थाको  साझेदारीमा सबै लवद्यािर्मा स्वच्छ खानेपानी , शौचिार् ,पसु्तकािर् र 

स्वास्थ्र् सलुविाको व्र्वस्थापन गद ैहररत लवद्यािर्को अविारणा साकार पाररनेछ(१७) 

४३. कक्षा १-३ सबबका बािबालिकािाइय पिन सीप सिुारका कार्यिमहरू िाइय  लनरन्द्तरता लदइनेछ । (१८) 
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२.२ नीशि िथा कायिनीशि 

(क) प्रारशबभक बािशवकास िथा शिक्षा 

नीशि १. गाउँपाशिकािा  सञ् चाशिि  प्रारशबभक  बािशवकास  कायिक्रिको  उशचि  व्यवस्थापन  गरी  

बािशबकास  कायिक्रि सञ्चािन  गने  र  बािशवकास  शिक्षाको  गुणस्िर  सुधार  एविख  सुदृढीकरण  गने । 

१. प्रारलबिक बािलवकास केन्द्द्रहरुको अनमुलत, सञ्चािन तथा व्र्वस्थापनको एउटै मापदण्ड बनाइन ेछ , 

२. प्रारलबिक बािलवकास केन्द्द्रको नतसाङ् कन  , समार्ोजन , लवस्तार र  पनुलवयतरण गररनेछ , 

३. कक्षा १ मा िनाय हुनका िालग बािलबकास लशक्षाको अनिुविाई अलनवार्य गररनेछ, 

४. प्रारलबिक बािलवकास केन्द्द्रहरूमा बािबालिकाका सरुक्षा, पोषण, खेि सामग्री, सन्द्दिय सामग्री, िवन, छापामर् 

कक्षाकोिा िगार्तका आवश्र्क िौलतक पवूायिारको व्र्वस्था लमिाइनेछ , 

५. प्रारलबिक बािलवकास केन्द्द्रकाका  बािबालिकाका िालग स्वस्थ तथा  पोषणर्िू लदवा खाजाको  व्र्वस्था 

गररनेछ , 

६.  प्रारलबिक बािलवकास केन्द्द्रहरुमा खेि र मनोरञ्जनका िालग बाि उद्यान लनमायण गररनेछ , 

नीशि २. प्रारशबभक  बािशवकास  केन्रका  सहजकिािहरुको  क्षििा  शवकास  गरी  पारीश्रशिक िथा सेवा 

सुशवधा क्रिििः वशृि गने । 

१. बािलवकास  सहजकतायको न्द्र्नूतम ्र्ोग्र्ता कक्षा बाह्र वा सो सरह हुने गरी  काननुी  व्र्वस्था  लमिाइनेछ , 

२. बािलवकास सहजकतायिाई समर् - समर्मा तालिम, प्रलशक्षण कार्यिमहरूमा सहिागी हुन पाउने व्र्वस्था 

लमिाइनेछ , 

३. बािलवकास सहजकतायिाई प्रचलित काननुमा व्र्वस्था िएबमोलजम न्द्र्नूतम ् पाररश्रलमक र थप प्रोत्साहनको 

व्र्वस्था गररनेछ । 

 

नीशि ३. प्रारशबभक  बािशवकास  केन्रिा अशभभावकको सहभाशगिािा बािशवकास  कक्षाका  

गशिशवशधहरू  व्यवशस्थि, प्रभावकारी र  बाििैत्री बनार्ने । 

१. बािबालिकाको सवायङ्गीण लवकासका लनलबत अलििावकिाई प्रेररत गनय अलििावक सचेतना  

कार्यिम सञ्चािन गररनेछ , 

२. बािलवकास केन्द्द्रहरूको अनुगमन तथा लनरीक्षणका संर्न्द्त्र लवकास गरी लनर्लमत रूपमा अनगुमन तथा 

लनरीक्षण गररनेछ,  

३. बािबालिकाको सरसफाइ , हरेचाह , खाजा, बािमैत्री शौचािर् र अन्द्र् कार्यमा सहर्ोग प ु र्ायउन े

व्र्वस्था लमिाइनेछ  

४. लवद्याथी सङ््र्ाको आिारमा आवश्र्क बािलवकास सहजकतायको आपलूतय गन ेव्र्व्स्था लमिाइनेछ । 

(ख) अशनवायि  िथा  शनिःिुल्क  आधारभूि  शिक्षा 

नीशि १. ४ देशख १२ वषि  उिेर  सिूहका  सबै  बािबाशिकाहरूको िाशग अशनवायि िथा शनिःिुल्क    

आधारभूि शिक्षाको पह ँच सुशनशिि गने । 

१. ४-१२ वषय उमेर समहूका सबै  बािबालिका र लवद्यािर्बालहर रहकेा बािबालिकाका िालग  वडा  तथा 

गाउँस्तरीर् िनाय अलिर्ान सञ्चािन गररनेछ , 
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२. आलथयक रूपि े लवपन्द् न, दलित, जनजालत, सीमान्द्तकृत तथा अलििावक लवलहन असहार् 

बािबालिकाहरूिाई छात्रवलृि प्रदान गने र आवासीर् लवद्यािर्को प्रबन्द्ि गररनेछ , 

३. प्रत्र्ेक लवद्यािर्मा पणूयरुपमा सरुलक्षत लसकाइ वातावरण लसजयना गररनेछ, 

४. लवद्यािर् छाड्न ेबािबलिकाको कारण पिा िगाइ उनीहरुिाई लवद्यािर् आउन प्रोत्सालहत गररनेछ , 

५. आफ्ना बािबालिकािाई लनर्लमत लवद्यािर् पिाउन ेअलििावकहरुिाई सबमान गररनेछ , 

६. लवद्यािर्मा पोषण तथा लदवाखाजा र स्वास्थ्र् कार्यिम सञ्चािन गररनेछ । 

७. लवद्यािर् छाड्न ेबािबलिकाको कारण पिा िगाइ उनीहरुिाई लवद्यािर् आउन प्रोत्सालहत गररनेछ , 

८. आफ्ना बािबालिकािाई लनर्लमत लवद्यािर् पिाउन ेअलििावकहरुिाई सबमान गररनेछ , 

९. लवद्यािर्मा पोषण तथा लदवाखाजा र स्वास्थ्र् कार्यिम सञ्चािन गररनेछ 

 

नीशि २. आधारभूि िहिा आवश्यक भौशिक  एविख  िैशक्षक पूवािधार  व्यवस्था र  शिक्षण शसकार् 

प्रशक्रयािा सुधार गरी गुणस्िर अशभवृशि गने । 

१. आवश्र्कता अनुसार लवद्यािर्हरुको नतसाङ् कन, पनुलवयतरण तथा  समार्ोजन गररनेछ , 

२. लवद्यािर्मा न्द्र्नूतम िौलतक पवूायिार लवकास (िवन तथा कक्षाकोिा, फलनयचर, शौचािर्, खानेपानी, 

खेिमैदान, घेराबार, खाजा घर) को व्र्वस्था गररनेछ , 

३. लशक्षकको कार्यसबपादन परीक्षण तथा लवद्याथीको लसकाइ उपिलब्ि परीक्षण गररनेछ , 

४. बािकेलन्द्द्रत लशक्षण, बािमैत्री शैक्षलणक वातावरण, लशक्षक,लवद्याथीबीच समुिरु सबबन्द्ि लवकास, 

लसकाइमूखी लशक्षण पद्धलत, सुरलक्षत कक्षाकोिा, सबमानपणूय व्र्वहार जस्ता उपार्हरूको अविबबन गररनेछ  

 

नीशि ३. सबै  शवद्याियहरूिा  प्राथशिकिा  प्राप्त  न्यूनिि  सक्षििा (PMEC) पूरा  गराउने  सवाििा  

आवश्यक  िगानीको प्रबन्ध गनि संघीय र प्रदेि सरकार सँग  आवश्यक  सिन्वयन  गरी  ित्सबबन्धी  

कायिक्रि  सञ्चािन  गररनेछ। 

संघीर्,प्रदशे र स्थानीर् सरकारको समन्द्वर्मा लवद्यािर्मा PMEC परूा गराउनको िालग लवलवि कार्यिम 

सञ्चािन गररनेछ । 

नीशि ४.  शिक्षण  शसकार्  शवशधिा STEAM Pedagogy िाई  प्राथशिकिा  शददँै  त्यसका  िाशग  

आवश्यक  पने  प्रशवधी, शिक्षक िाशिि  िथा  प्रोत्साहनका कायिक्रि सञ्चािन गने । 

१. लसकाइका िालग सचूना तथा प्रलवलिको प्रर्ोग गरी कक्षाकोिामा STEAM LAB स्थापना गनय आवश्र्क 

संरचना, सामग्री तथा क्षमता लवकास  गररनेछ , 

२. प्रत्र्ेक वषय कलबतमा १५ जना लशक्षकिाइय STEAM BASED तालिम र कार्यशािामा सहिागी गराइनेछ । 

 

(ग) िाध्यशिक शिक्षा र उच्च शिक्षा  

नीशि १.  गुणस्िरीय  शनिःिुल्क  िाध्यशिक  शिक्षािा  सबै  बािबाशिकाको   पह ँच  सुशनशिि गने । 

३. माध्र्लमक लशक्षा प्राप्त गनय चाहने सबैका िालग लनिःशलु्क माध्र्लमक लशक्षामा पहुचँ सलुनलित गनय उपर्िु 

कार्यिम सञ्चािन गररनेछ ,  

४. लवद्यािर्बालहर रहकेा बािबालिकािांई ंलवद्यािर्लित्र ल्र्ाउन एकीकृत कार्यिम सञ्चािन गररनेछ , 
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५. सबि िौलतक पवूायिार, दक्ष  लवषर्गत लशक्षक, पर्ायप्त सन्द्दिय तथा शैलक्षक सामग्री सलहतका लवद्यािर्हरुको 

व्र्वस्था गररनेछ , 

६. लवद्यािर्को गुणस्तरीर् शैलक्षक लवकास तथा व्र्वस्थापनका िालग सबपणूय सरोकारवािाहरुको अपनत्व वलृद्ध 

गराइनेछ, 

७. माध्र्लमक तहको लशक्षण प्रणािीिाई व्र्वहाररक, अनसुन्द्िनात्मक, लसकाइमैत्री तथा िर्रलहत बनाइनेछ , 

८. लवद्याथी लनर्लमतता, कक्षा छाड्न ेदर न्द्र्नूीकरण, लटकाउ अलिर्ान सञ्चािन गररनेछ, 

९. लवद्याथीको लशक्षण लसकाइमा प्रलवलिको पहुचँ परु्ायइनेछ , 

१०. संघीर् सरकारबाट सञ्चालित नमनूा लवद्यािर्िाइय पणूयरुपमा कार्यन्द्वर्नमा ल्र्ाइ देशकै उत्कृष्ट नमनूा 

लवद्यािर् बनाइनेछ । 

 

 नीशि २. िाध्यशिक शवद्याियिा  भौशिक  िथा  िैशक्षक  पूवािधार , शिक्षण  शसकार्  प्रशक्रया , शसकार्  

वािावरण  सुधार  गरी गुणस्िर  अशभवृशि  गने । 

१. लवद्याथी लसकाइ उपिलब्ि, लवद्याथी सङ््र्ाको आिारमा लवषर्गत लशक्षक व्र्वस्थापन तथा दरबन्द्दी 

लमिान गररनेछ, 

२. कक्षाकोिाको वातावरण लसकाइमैत्री, अपाङ्गमैत्री, बािमैत्री बनाइनेछ , 

३. आवश्र्कता अनुसार लशक्षक डार्री, शैलक्षक पात्रो ,लशक्षक पररचर् पत्र लनमायण , प्रकाशन, लवतरण तथा 

कार्ायन्द्वर्न गररनेछ 

४. माध्र्लमक तहमा STEAM-Approach को माध्र्मबाट लवद्याथीहरूमा व्र्वहार कुशि सीपको लवकास गन े

व्र्वस्था लमिाइनेछ , 

५. लवद्यािर्मा कबप्र्टूर ल्र्ाव ,पसु्तकािर् , लवज्ञान प्रर्ोगशािा बनाउन थप कक्षाकोिाको व्र्वस्थापन 

गररनेछ, 

६. पालिकामा लवद्यमान लवज्ञान लशक्षकको अिाविाइय िमशिः न्द्र्नूीकरण गनय आवश्र्क पहि चालिनेछ ।  

 

नीशि ३.  गाउँपाशिकाबाट  सािुदाशयक  क्याबपसको   स्थापना,  सञ्चािन  र  बजेट  व्यवस्थापनको  

िाशग  शविेष पहि गररनेछ । 

  

१. सामदुालर्क तर्ाबपसको  स्थापना, सञ्चािनको सबिाव्र्ता अध्र्र्न गरी  सोको प्रलतवेदन पेश गररनेछ , 

२. लवद्यमान काननुिाइय  अध्र्र्न गरी  आवश्र्िा अनसुार पालिकाबाट  तर्ाबपस सञ्चािन लनर्मन र 

व्र्वस्थापन कार्यलवलि समेत तर्ार गररनेछ , 

३. तर्ाबपस स्थापनाको िालग प्रालवलिक अध्र्र्न सलमलत तथा कार्यदि गिन गरी कार्य लजबमेवारी 

तोलकनेछ ,  

४.  गाउँपालिकाबाट तर्ाबपस सञ्चािनाथय जग्गा खररद , िौलतक सलुविा लवस्तार, जनशलि व्र्वस्थापन 

िागर्त अन्द्र् कार्यका िालग आवश्र्क पने बजेट व्र्वस्थापन गररनेछ । 
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 (घ) प्राशवशधक िथा व्यावसाशयक शिक्षा र िाशिि 

नीशि १. प्राशवशधक िथा व्यवसाशयक शिक्षाको शवस्िार  गरी  दक्ष  जनिशि  उत्पादन गने, 

उद्यििीििाको  शवकास गने र CTEVT िािि ि  प्राशवशधक शिक्षाियको शवस्िार गने ।  

१. गाउँपालिकाको प्रत्र्ेक मा.लव.मा फरक फरक िारको प्रालवलिक तथा व्र्ावसालर्क लशक्षा लदने लशक्षािर् 

स्थापना गनयमा लवशेष जोड लदइनेछ, 

२. लवद्याथीहरुिाई प्रालवलिक तथा व्र्ावसालर्क लशक्षातफय  पहुचँ लवस्तार गनय छात्रवलृि प्रदान गनुयका  साथ ै

िमशिः सािारण लशक्षा जस्तै लन:शलु्क बनाइनेछ, 

३. र्ोग्र्,दक्ष र तालिम प्राप्त जनशलििाई प्रलशक्षणमा लनर्िु गनुयका साथै कार्यरतिाई आवश्र्कता र मागका 

आिारमा पेशागत सीप लवकास तालिम प्रदान गररनेछ , 

४. प्रालवलिक तथा व्र्ावसालर्क लशक्षा आजयन गरेका र्वुाहरूिाई स्वरोजगार बनाउन व्र्ावसालर्क तालिम 

उपिब्ि गराइनेछ 

५. माग अनुसार तालिम सञ्चािन गनय लवलिन्द्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुसँग आवश्र्क समन्द्वर् र 

सहकार्य गररनेछ  

६. गाउँपालिकामा प्रर्ाप्त मात्रामा  पश,ु कृलष प्रालवलिक उत्पादनमा जोड लदइनेछ ।  

७. प्रालवलिक तथा व्र्ावसालर्क लशक्षा िारको पढाइिाई व्र्ावहाररक र सीपमा आिाररत बनाउन व्र्वलस्थत 

प्रर्ोगात्मक स्थि लनमायण गन े, प्रर्ोगात्ममक पक्षमा जोड लदने र र्सका िालग सलुविार्िु प्रर्ोगशािाको 

प्रबन्द्ि गररनेछ । 

नीशि २. प्राशवशधक  िथा  व्यावसाशयक  शिक्षा र िाशिििा शबपन्न, शसिान्िकृि र शपछशडएका के्षत्र 

(शविेष/अपाङ्ख ग र िशक्षि सिूह), वगि र सिुदायिाई  सिेटखन  शविेष  सह शियि  शदने  नीशि  

अविबबन  गनि  संघ  र  प्रदेि  सरकारसँग  सिन्वनय र सहकायि गने  । 

१. स्थानीर् लवशेषता, आवश्र्कता र सबिावनाका आिारमा तोलकएको गणुस्तर मापदण्ड परूा गनय सलकने 

लविाका प्रालवलिक तथा व्र्ावसालर्क लशक्षा (लडप्िोमा तहसबम) का कार्यिमहरू  सामदुालर्क 

लवद्यािर्हरूसँगको सहकार्यमा सञ्चािन गररनेछ ,  

२. गाउँपालिका क्षेत्रलित्र सञ्चालित प्रालवलिक तथा व्र्ावसालर्क लशक्षा र सीप लवकास सबबन्द्िी सञ्चालित 

कार्यिमहरू दलित,अपाङ्ग लवपन्द्न र लपछलडएका व्र्लिहरूको सहिालगता सलुनलितताको िालग सहुलिर्त 

िगार्त छात्रवलृिको आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइन ेछ ।  

नीशि ३. CTEVT िे ियार  गरेका  प्राशवशधक  र  व्यावसाशयक  धारका  कायिक्रिहरूिाई  

गाउँपाशिकाको  आवश्यकिा, सबभाव्यिा र िौशिकिा अनुकूि  ह ने गरी छनौट र  सञ्चािन गने । 

१. आवश्र्कता अनसुार प्रालवलिक तथा व्र्ावसालर्क लशक्षा, तालिम सञ्चािन र सीप लवकास सबबन्द्िी 

काननुी व्र्वस्था (काननु, लनर्म, लनदलेशका र कार्यलवलि तर्ार) लमिाइनेछ । 

२.  आिारितू तथा माध्र्लमक तहदलेख नै प्रालवलिक तथा व्र्ावसालर्क लशक्षा सञ्चािनका िालग कार्यिम 

सञ्चािन गररनेछ, 

३. प्रालवलिक तथा व्र्वसालर्क लशक्षा आजयन गनय चाहने लवपन्द्न लवद्याथी ,दगूयम र लपछलडएका क्षेत्रमा बसोबास 

गन ेलवद्याथीिाइय आवासको व्र्वस्था लमिाइनेछ, 
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४. गाउँपालिकास्तरमा प्रालवलिक लशक्षासबबन्द्िी कामिाई एकरुपता गनयका िालग लवशेषज्ञहरु समेत िएको 

प्रालवलिक तथा व्र्ावसालर्क लशक्षा तथा तालिम व्र्वस्थापन इकाइको गिन गरी  पररचािन  गररनेछ । 

 

(ङ्)  अनौपचाररक, खुिा शिक्षा र जीवनपयिन्ि शसकार् र शिक्षा  

नीशि १.  सािुदाशयक  पुस्िकािय  र  सािुदाशयक  शसकार् केन्रको  सविीकरण  गरी जीवनपयिन्ि शसकार् 

र शनरन्िर शिक्षाको केन्र  बनाउने । 

१. गाउँपालिमा कबतीमा एउटा सामदुालर्क पसु्तकािर् स्थापना गरी आिलुनक सचूना तथा सञ्चार प्रलवलिर्िु 

बनाइनेछ , 

२. सामदुालर्क लसकाइ केन्द्द्र माफय त जीवनपर्यन्द्त लसकाइ तथा लनरन्द्तर लशक्षाको लवस्तार गररनेछ, 

३. सामदुालर्क लसकाइ केन्द्द्र माफय त पिन संस्कृलतको लवकास र जीवनपर्यन्द्त लसकाइिाई सलुनलित गररनेछ , 

४. CLC माफय त शैलक्षक तथ्र्ाङ्क सङ्किन, साक्षरता/लनरन्द्तर लशक्षा र लवलिन्द्न आर्मिूक, सीपमूिक 

कार्यिम सञ्चािन गररनेछ । 

 नीशि २.  अनौपचाररक  शिक्षािाई  आवश्यकिानुसार  सूचना  र  सञ्चार  प्रशवशधको  प्रयोग  गरी  दूर  

िथा  खुिा  र प्रत्यक्ष एविख  र्–पत्राचार आशदको  िाध्यिबाट  सञ्चािन  गने । 

१. गाउँपालिकािाई पणूय साक्षर सलुनलितताको घोषणा गनयको िालग घरिरुी सवेक्षण गरी साक्षरहरुिाई लनरन्द्तर 

लशक्षा कक्षा सञ्चािन गररनेछ , 

२. खिुा तथा दरू लशक्षाका कार्यिमहरू सञ्चािनमा सचूना तथा सञ्चार प्रलवलिको प्रर्ोगिाइय जोड लददँ ै

र्सिाइय थप प्रिावकारी बनाइनेछ , 

३. लडलजटि साक्षरता प्रवद्धयन िालग िमशिः  लवलवि कार्यिम सञ्चािन गररनेछन ्। 

(च) सिावेिी  र शविेष  शिक्षा 

नीशि १. अपाङ्ख गिा भएका बािबाशिकाहरूको  शसकार्  आवश्यकिा  पूरा गनि  सिावेिी  शिक्षा  एविख  

शविेष  शिक्षाका  अवसर प्रदान गने । 

१. घरिरूी सवेक्षण गरी अपाङ्गता िएका बािबालिकाहरूको पलहचान गररनेछ , 

२. आवश्र्कताको आिारमा अपाङ्गता िएका लवद्याथीहरूको िालग छात्रावाससलहतको “लवशेष लवद्यािर्” 

सञ्चािन गररनेछ, 

३. सबै बािबालिकािाई सक्षम बनाउन बािबालिकाहरूको अवस्था र प्रकृलत हरेी लवशेष कक्षा तथा 

सिुारात्मक कक्षाको व्र्वस्था लमिाइनेछ , 

४. अपाङ्गताको प्रकृलत र स्तर अनसुार आवश्र्क पने सामग्रीहरूको समुलचत प्रबन्द्ि गनुयका साथै अपाङ्गमैत्री 

िौलतक पवूायिार र लसकाइ वातावरणको व्र्वस्थापन गररनेछ , 

५. आलथयक तथा सामालजक रूपि ेपछालड परेका वगयको लशक्षामा पहुचँ सलुनलिलचत गनय छात्रवलृि िगार्त थप 

आलथयक सहुलिर्त प्रदान गररनेछ । 

नीशि २. आशथिक  र  सािाशजक  रुपिे  शपछशडएका  शवपन्न,  असहाय  र  अनाथ  बािबाशिकाहरूको  

शिक्षािा  पह ँच  सुशनशिि  गनि  सकारात्िक  शवभेद ,आरक्षण र  प्रोत्साहनिूिक  कायिक्रि  सञ्चािन गने ।  

१. दलित , जनजालत, सीमान्द्तकृत र िोपोन्द्मखु समदुार्हरूको बाहुल्र्ता िएका लवद्यािर्हरुमा सबिव िए 

सबम समदुार्को िाषा र पषृ्ठिलूम बझु् ने लशक्षकको व्र्वस्था गनय प्राथलमकता लदइनेछ , 
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२. लवद्यािर्मा मलहिा लशक्षकको सहिालगता वलृद्ध गनय लवद्यमान आरक्षण तथा सकारात्मक लविेदका 

कार्यिमहरूिाई लनरन्द्तरता लदइनेछ , 

३. अलििावक निएका असहार् बािबालिकाहरूको िालग आवासीर् सलुविा सलहतको लवद्यािर् सञ् चािन 

गररने छ । 

४. लवद्यमान छात्रवलृि व्र्वस्थािाई पनुराविोकन गरी  गररब तथा लवपन्द्न  केलन्द्द्रत  बनाउँद ै िलगनेछ , 

५. िलक्षत समहूका बािबालिकाहरूको लशक्षामा पहुचँ  सलुनलित गनय लवलिन्द्न सरकारी, गैरसरकारी लनकार्सँग 

लवशेष लशक्षा कार्यिम सञ्चािनका िालग समन्द्वर् र सहकार्य गररनेछ । 

 

(छ) िैशक्षक  सुिासन, जनिशि  व्यवस्थापन र  संस्थागि  सविीकरण 

नीशि १.  सबै  शवद्याियिा  शवषयगि  शिक्षक िथा कििचारीको व्यवस्थापन गदै उनीहरूको सक्षििा 

अशभवशृि गरी शिक्षकको कायिसबपादनिार्ि  शवद्याथीको शसकार्  उपिशधधसँग  जोडखने ।  

१. लवद्याथी-लशक्षक अनपुात आिारमा आगामी ५ वषयलित्र सबै लवद्यािर्मा आवश्र्क लशक्षक दरबन्द्दी लसजयना 

गरी िमशिः  र्ोग्र्, सक्षम, दक्ष र स्विःउत्प्रेररत लवषर् लशक्षकको व्र्वस्था गररनेछ , 

२. लवद्याथी लसकाइ उपिलब्िको आिारमा लशक्षकको मूल्र्ाङ्कन गरी लशक्षकहरूिाई लशक्षण सिुारमा 

लजबमेवार र जवाफदहेी बनाइनेछ , 

३. आिारितू तह कक्षा १-५ मा कक्षा अनसुारको दरबन्द्दी र लशक्षक व्र्वस्थापन गररनेछ , 

४. सबै आिारितू लवद्यािर्मा कबप्र्टूर लशक्षक तथा िेखापािको व्र्वस्था गररनेछ , 

५. लशक्षकको सक्षमता, लवद्याथीको लसकाइ उपिलब्ि, कार्यमिूक अनसुन्द्िान , शैलक्षक सामग्री लनमायण, 

नवप्रवद्धयनात्मक कार्य र पेसागत लजबमेवारी तथा जवाफदेलहता बहन जस्ता स्पष्ट र पारदशी सचूकका 

आिारमा लशक्षकको मलू्र्ाङ्कन गन ेव्र्वस्था गररनेछ , 

६. लवद्याथीको नलतजामा उत्कृष्टता हाँलसि गरेका लशक्षकिाई लवद्यािर् र गाउँपालिकािे प्रसंशा/प्रमाण-पत्र, 

परुस्कार तथा सबमान लदने व्र्वस्था गररनेछ । 

नीशि २. शवद्याियको प्रिासकीय सुधारसशहि पारदशिििा ,जवािदशेहिा, शििव्यशयिा, अपनत्व बोध गनि 

सरोकारवािाको सहभाशगिािूिक संयन्त्र शनिािण  गरी  िैशक्षक सुिासन कायि गने । 

१. प्रजातालन्द्त्रक वातावरणमा लवद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलत गिन गन ेव्र्वस्था लमिाउन आवश्र्कता अनसुार 

काननुी सिुार गररनेछ , 

२. सावयजलनक लवद्यािर्को आलथयक व्र्वस्थापनिाई नलतजामुखी, पारदशी तथा जवाफदहेी बनाउन सामालजक 

परीक्षणिाई लवद्यािर् अनदुानको िालग अलनवार्य शतयका रूपमा व्र्वस्था गररनेछ , 

३. सबै लवद्यािर्िाइय तोलकएको समर्मा IEMIS update गनय िगाइनेछ , 

४. प्र.अ. लशक्षक तथा कमयचारी, लव.व्र्.स. ,लश.अ. सं. पदालिकारीहरूको क्षमता लवकास कार्यिमहरू 

सञ्चािन गररनेछ , 

५. सहकार्यमिूक,सहिालगतामिूक,जीवनोपर्ोगी लशक्षण पद्धलतको लवकास गरी लवशेष महत्त्वका साथ  

कार्ायन्द्वर्नमा ल्र्ाइनेछ , 

६. वषयमा २ पटक पालिका प्रमखु/ उपप्रमखु, प्रशासकीर् अलिकृत, लशक्षा प्रमखु ,लशक्षा सलमलत पदालिकारी , 

प्र.अ., लव.व्र्.स. अध्र्क्षको समन्द्वर्ात्मक बैिक तथा  अन्द्तरलिर्ा बैिक सञ्चािन गररनेछ , 
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७. शिुबार लवद्यािर्को शैलक्षक पिनपािन पिातमात्र अलतररि लिर्ाकिाप सञ्चािन गररनेछन ्, 
८. लवद्यािर् सञ्चािन एवम ् व्र्वस्थापनका िालग लवद्यतु महसिु, परीक्षा सञ्चािन, ममयत सबिार खचय 

िगार्त िैपरी आउने समस्र्ा समािानका िालग लनलित मापदण्डका आिारमा अनदुानको व्र्वस्थापन 

गररनेछ । 

शनशि २. शवद्यािय  नेिृत्वको  भूशिका  सविीकरण गनि प्रधानाध्यापकको  योग्यिा, सक्षििा र कायि 

सबपादनका आधारिा सुशवधा वृशि गनुिका साथै छनौट प्रशक्रयािार्ि पारदिी र  शनष्पक्ष बनाउने । 

१. सबबलन्द्ित तहमा कलबतमा पाँच वषयको लशक्षण अनिुव प्राप्त, वररष्ठ , र्ोग्र् र सक्षम लशक्षकिाई 

प्रिानाध्र्ापक बनाइनेछ , 

२. प्रिानाध्र्ापक, लशक्षक तथा कमयचारीको कार्यसबपादन मलू्र्ाङ्कन प्रलिर्ािाई पारदशी तथा नलतजामा 

आिाररत बनाउन कार्यसबपादन सबझौता गररनेछ , 

३. प्रिानाध्र्ापकिाई लजबमेवार एवम ्अलिकारसबपन्द्न बनाउन ेगरी  काननुी प्रबन्द्ि लमिाइनछे , 

४. प्रिानाध्र्ापकिाई लवद्यािर् सञ्चािनको पणूय लजबमेवारी लदई नलतजा, कार्यबोझ तथा कार्यसबपादन 

मलू्र्ाङ्कनका आिारमा मालसक प्रोत्साहन ििा िगार्त अन्द्र् सेवा सलुविाको व्र्वस्थापन गररनेछ । 

नीशि ४. शिक्षक  िथा  कििचारी र पदाशधकारीहरूिाई आफ् नो पेसाप्रशि शजबिेवार, जवािदेही,  उत्तरदायी 

बनाउन पेसागि आचारसंशहिा र TOR कायिििि शववरण बनार् िागू गने । 

१. सबै तह र प्रकारका लशक्षण संस्थामा काम गन ेप्रिानाध्र्ापक , लशक्षक , कमयचारी र पदालिकारीको पेसागत 

आचारसंलहता तर्ार गरी  िाग ूगररने र सो अनसुार िए निएको अनगुमन गररनेछ, 

२. लवद्यािर्का लशक्षक र कमयचारीिे तोलकएको दलैनक कार्य समर्ावलििर लशक्षासँग सबबलन्द्ित बाहके अन्द्र् 

कुनै पलन पेसामा आबद्ध हुन े वा कुन ै पलन गैरसरकारी संस्थाका गलतलवलि वा राजनीलतक लिर्ाकिापमा 

सहिागी हुने कार्यमा रोक िगाइनेछ ,  

३. गाउँपालिकाबाट प्र.अ. र लशक्षकको प्र.अ. बाट TOR कार्यशतय लववरण तर्ार गने र सोको कार्यन्द्वर्नमा 

जोड लदइनेछ । 

नीशि ५.  सरोकारवािाहरूको सािुदाशयक शवद्याियप्रशि  अपनत्व वृशि  गदै  साविजशनक  शिक्षा 

प्रणािीिा सुदृढीकरण  गने । 

१. लशक्षकिाई प्रशासनीक रूपमा प्रिानाध्र्ापकप्रलत र लसकाइ उपिलब्िका िालग लवद्याथी र अलििावकप्रलत 

जवाफदहेी बनाउन े र प्रिानाध्र्ापकिाई लवद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलत र गाउँपालिकाप्रलत जवाफदहेी 

बनाइनेछ , 

२. लवद्यािर् र समदुार्बीच सहर्ोगात्मक, सहकार्ायत्मक र समन्द्वर्ात्मक सबबन्द्ििाइय सदुृढ गररनेछ , 

३. लवद्याथीको लसकाइ उपिलब्ि अलिवलृद्ध गनय लशक्षकको कार्यसबपादनका वस्तलुनष्ठ सचूकहरूका आिारमा 

कार्यसबपादन मलू्र्ाङ्कन गरी  परुस्कार र दण्डको पद्धलत िाग ूगररनेछ , 

४. आवलिक रूपमा सबै प्रकृलतका लवद्यािर्को लसकाइ स्तर मापन गन े र दलेखएका समस्र्ा पलहचान गरी 

सिुारका उपार्हरू अविबबन गन ेप्रणािी  लवकास गररनेछ । 

५. सबपणूय सरकारी कमयचारी तथा लशक्षक र जनप्रलतलनलिहरूिे आफ्ना बािबालिकाहरूिइय सामदुालर्क 

लवद्यािर्मा अलनवार्य रूपमा िनाय गनुयपने प्राविानिाइय िमशिः कार्यन्द्वर्न गद ैिलगनेछ । 
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नीशि ६.  िोशकएका िापदण्ड पूरा गरेका  सािुदाशयक र संस्थागि शवद्याियिार्ि  क्रिििः स्िरोन्नशि एविख 

शवस्िार गने ।  

१. गाउँपालिकाबाट लशक्षक/लवद्याथी सङ््र्ा, सञ्चालित कक्षा, िौगलिक अवस्था, लवद्यािर्को सेवा क्षेत्र, 

उपिब्ि जनशलि र िौलतक सलुविा िगार्त अन्द्र् पक्षहरूिाइय अध्र्र्न र अनगुमन गरी तोलकएको मापदण्ड 

पगेुका लवद्यािर्हरूमा मालथल्िो कक्षा सञ्चािन र तह लवस्तारका िालग अनमुलत र स्वीकृत प्रदान गररनेछ, 

२. प्राथलमक तह (कक्षा १-५) सञ्चालित मापदण्ड पगेुका लवद्यािर्िाइय आिारितू तह सञ्चािनको िालग 

कक्षा थप अनमुलत प्रदान गनुयको साथै कक्षा/क्षमता लवस्तार गनय आवश्र्क पहि गररनेछ , 

३. आिारितू तह (कक्षा १-८) सञ्चालित मापदण्ड पगेुका लवद्यािर्िाइय माध्र्लमक तह (कक्षा १-१२) 

सञ्चािनको िालग कक्षा थप अनमुलत प्रदान गनुयको साथै तह लवस्तार गनय आवश्र्क पहि गररनेछ, 

४. आिारितू र माध्र्लमक लवद्यािर्को लवकास र लवस्तार कार्यमा जोड लदइनेछ । 

नीशि ६. शिज कोिि  सञ्चािक  संस्था, टखयुसन  सेन्टर  र  कोशचङ्ख   सेन्टर  िगायि  िैशक्षक  सेवा  प्रदायक  

संस्थाहरूिाई िापदण्डका  आधारिा  सञ्चािन, शनयिन  र  व्यवस्थापन  गने । 

१. स्पष्ट काननु, मानक तथा मापदण्ड बनाइ लिज कोशय, िाषा लशक्षण, ट्र्सून तथा कोलचङ् कक्षाको 

सञ्चािन अनमुलत, लनर्मन र ब्र्वस्थापन गररनेछ । 

 ज) शिक्षािा गुणस्िर 

I. I. शिक्षक  व्यवस्थापन   र  िाशिि 

शनशि १. शिक्षक शवद्याथी  अनुपािको आधारिा िहगि, कक्षागि र शवषयगि रूपिा शिक्षक दरबन्दी  

शििान एविख  दरबन्दी पुनशवििरण गने । 

१. लशक्षक  लवद्याथी अनपुात , सञ्चालित कक्षा र िौगोलिक अवस्थािाइय दृलष्टगत गद ैवस्तुलनष्ठ तररकाि े

लनलित मापदण्डका आिारमा लशक्षक दरबन्द्दी लमिान तथा पुनलवयतरण गन ेव्र्वस्था लमिाइनेछ, 

२. लवद्यमान लशक्षक दरबन्द्दी अपगु िएमा गाउँपालिकािे थप दरबन्द्दी लसजयना  गरी  लशक्षकको व्र्वस्थापन 

गररनेछ , 

३. मौज्दात लशक्षक दरबन्द्दी र लसजयना गररएका दरबन्द्दीको लवषर्गत लहसावि े फेहररष्त तर्ारी गरी 

लवज्ञापनका िालग लशक्षक सेवा आर्ोगमा पिाइनेछ , 

४. समर्समर्मा लवज्ञापन खोिी र्ोग्र्, दक्ष र क्षमतावान व्र्लि छनौट  गरी  लशक्षक लनर्िु गररनेछ , 

५. संघीर् सरकाबाट थप दरबन्द्दी प्राप्त निएसबमका िालग गाउँपालिकािे खिुा प्रलतस्पिायबाट स्वर्ंसेवक / 

पालिका करार लशक्षक  छनौट गरी पररचािन गररनेछ, 

६. लशक्षक लवद्याथीको अनपुात आिारितू तह (कक्षा १-५) मा १: २०, आिारितू तह (कक्षा ६-८) मा 

१:३५, माध्र्लमक  तह (कक्षा ९-१०) मा १: ३५ र माध्र्लमक  तह (कक्षा ११-१२) मा १: ३० िागू  

गररनेछ, 

७. एउटै लवद्यािर्मा ५ वषयसबम कार्यरत लशक्षकिाइय आवश्र्कता अनसुार पालिकालित्रको अन्द्र् 

लवद्यािर्मा काज सरूवा गररनेछ । 

नीशि २.  शिक्षकका  शवद्यािान  सिस्याहरूिार्ि  सबबोधन गने  गरी  शिक्षक सहयोग पिशििार्ि  शनरन्िरिा 

शदने र TPD कायिक्रििार्ि  सिन्वय  गने । 

१. लशक्षकहरुिाई पेशागत सहर्ोग गनय प्रिानाध्र्ापक तथा आिारितू तह इन्द्चाजयिाई थप लजबमेवार बनाइनेछ , 
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२. आवश्र्कता अनुसार सचूना प्रलवलिमैत्री क्षमता लवकास तालिमको व्र्वस्था गररनेछ , 

३. साझेदारी लनकार् र संघ संस्थाको सहकार्यमा मनोसामालजक परामशयको तालिम व्र्वस्थापन गररनेछ , 

४. लशक्षा तालिम केन्द्द्र तथा अन्द्र् संस्थाहरुिे आर्ोजना गरेका पेसागत लवकास तालिममा लशक्षकहरूिाई 

अलनवार्य सहिागी गराइनेछ , 

५. रालष्िर् तथा अन्द्तरायलष्िर् स्तरमा िएका लशक्षा क्षेत्रका नलवनतम ्प्रलवलििाई लशक्षकको क्षमता लवकाससबबद्ध 

बनाउन लवलिन्द्न तालिम, गोष्ठी र कार्यशािा सञ्चािन गररनेछ , 

६. प्रिानाध्र्ापकको कार्यसबपादनका आिारमा प्रोत्साहन स्वरूप स्थानीर् तहबाट प्रअ ििा , र्ातार्ात र 

खाजा खचय, आलदको व्र्वस्था गररनेछ। 

 

नीशि ३.  गाउँपाशिकािे  शिक्षक  शनरन्िर  पेसागि  शवकास  कायिक्रिहरू   जस्िैिः िाशिि , कायििािा , 

सेशिनार , अविोवन भ्रिण , शिक्षक नेटवकि  सञ्चािन गने । 

१. प्रत्र्ेक ५/५ वषयमा लशक्षकको लनरन्द्तर पेसागत लवकासका िालग लशक्षण सीप लवकाससबबन्द्िी 

सेवाकािीन तालिम प्रदान गन ेकार्यिाई अलनवार्य बनाइनेछ , 

२. लशक्षक परुस्कार र प्रोत्साहन कार्यिमिाई सबबलन्द्ित लशक्षकको सामालजक आचरण, पेसाप्रलतको लनष्ठा 

र समपयणिाव, लवद्याथीको लसकाइ उपिलब्ि र उनीहरुको अलिमतिाई समेत आिार बनाइ िाग ु

गररनेछ , 

३. स्थानीर् तहमा लवषर्गत सलमलत गिन र लशक्षक समहू लनमायण गरी उि समहूिाई सबबलन्द्ित लवषर्का 

समस्र्ा सामािान गने  र पेसागत दक्षता अलिवलृद्धका िालग उपर्ोग गररनेछ , 

४. लशक्षक तालिम तथा क्षमता लवकासका कार्यिमहरू माफय त STEAM सँग सबबलन्द्ित लवषर्वस्तहुरू 

लशक्षण गनय लशक्षकको पेशागत दक्षता अलिवलृद्ध गररनेछ ,   

५. लशक्षकको शैलक्षक र्ोग्र्ता upgrade गनुय पने प्राविानमा  प्रारलबिक बािलवकास लशक्षकका िालग 

कक्षा १२  र  आिारितू तहका िालग स्नताक र माध्र्लमक तहका िालग स्नातकोिर उिीणय हुनु पने 

प्राविान अलनवार्य बनाइनेछ, 

६.   लशक्षकहरूको बढुवा प्रलिर्ामा चसु्त दरुुस्त बनाउन लवद्याथीको नलतजासगँ लशक्षकको कासम ु

जोलडनेछ, 

७. लशक्षण गरेको लवषर्मा लवद्याथीि ेप्राप्त गरेको लसकाइ उपिलब्िको आिारमा लशक्षकिाई थप सलुविा 

प्रदान गररनेछ  , 

८. हरेक वषय प्र.अ. तथा लशक्षकहरुिाई नेपािका नमनूा लवद्यािर्ाम शैलक्षक भ्रमणको व्र्वस्था गररनेछ । 

 

II.  पाठखयक्रि र शिक्षण शसकार्  

नीशि १. शवद्यािय िहको  पाठखयक्रि,  पाठखयसािग्री  शवकास  एविख  कायािन्वयन, शिक्षण  शसकार्  प्रशक्रया  

र  शवद्याथी  िूल्याङ्ख कन प्रणािीिा  सुधार  गने । 

२. आिारितू तहको कक्षा एकदलेख तीनसबम एकीकृत पाि्र्िममा आिाररत कक्षा लशक्षण पद्धलत 

अपनाइनेछ  

३.  चार कक्षािन्द्दा मालथल्िा कक्षाहरूमा लवषर्गत लशक्षण पद्धलत िाग ूगररनेछ ,  
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४. आिारितू तह (कक्षा ८) को अलन्द्तम परीक्षा सञ्चािन, व्र्वस्थापन र प्रमाणीकरण गाउँपालिकाबाटै 

गररनेछ, 

५. रालष्िर् पाि्र्िम प्रारूपको अिीनमा रही स्थानीर्  पाि्र्िम ,पाि्र्पसु्तक तथा पाि्र्सामग्री लवकास 

एवम ्कार्ायन्द्वर्न गररनेछ , 

६. स्थानीर् पररवेश कृलष , पर्यटन र खेिकूद जस्ता लवषर्वस्त ु समावेश गरी  र आवश्र्कता अनसुार 

स्थानीर् पाि्र्िम  र पाि्र् सामग्रीहरू लनमायण,प्रर्ोग र अध्र्ावलिक गररनेछ , 

७. हरेक कक्षा कोिामा श्रव्र् दृष्र् , मलुद्रत पाि्र्सामग्री तथा सन्द्दिय सामग्रीहरूको व्र्वस्था गररने छ, 

८. लशक्षण सिुारमा लवद्याथी केलन्द्द्रत लशक्षण लवलि र प्रलिर्ािाइय अविबबन गररनेछ , 

९. पररर्ोजना कार्य, सालहत्र्, किा तथा लसजयना, अलतररि लिर्ाकिाप, लसकारुका खोजमिूक तथा 

लसजयनात्मक कार्यिाई अलििेखीकरण गरी  लतनिाई परीक्षण र मलू्र्ाङ्कनका सािनका रूपमा 

लवकास गद ैिलगनेछ , 

१०. माध्र्लमक तहमा ऐलच्छक लवषर् 'कृलष' िाग ूगने लवद्यािर्िाइय गा.पा.बाट प्रोत्साहन गररनेछ , 

११. स्थानीर् स्रोत सािानको अलिकतम उपर्ोग गद ैसचूना तथा सञ्चार  प्रलवलिको लशक्षण लसकाइमा 

प्रर्ोग गनय उत्प्रेररत गररनेछ र  आवश्र्क तालिम तथा सहर्ोग प्रदान गररनेछ , 

१२. प्रत्र्ेक लवद्याथीहरूका िालग आवश्र्क लवज्ञान प्रर्ोगशािा, कबप्र्टुर ल्र्ाब, पसु्तकािर्,  

इ- पसु्तकािर् र सामदुालर्क पुस्तकािर्को थप लवकास गररनेछ , 

१३. Learning by doing, प्रर्ोगात्मक, पररर्ोजनामा आिाररत लसकाइिाई प्रिावकारी रूपिे 

कार्ायन्द्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

 

नीशि २. शवकास  गररएका  पाठखक्रि िथा पाठखयसािग्रीको सबबशन्धि शिक्षक िथा सरोकारवािाहरुिाई  

प्रबोधीकरण र पाठखयक्रि  कायिन्वयन गने । 

१. प्रिानाध्र्ापक, लशक्षक तथा सबबलन्द्ित सरोकारवािािाई नलवनतम ् रुपमा लवकास गररएका पाि्र्िम र 

पाि्र्सामग्रीको बारेमा प्रबोलिकरण गररनेछ , 

२. पररवलतयत पाि्र्िम कार्ायन्द्वर्नका िालग लशक्षकहरुिाई मागमा आिाररत पेसागत तालिम सञ्चािन 

गररनेछ , 

३. लवपद,् महामारी तथा सङ्कटको अवस्थामा समेत सचूना तथा सञ्चार प्रलवलिको प्रर्ोग गरी  वैकलल्पक 

माध्र्मबाट लशक्षण लसकाइ लिर्ाकिाप सञ्चािन गन ेर सो कार्यका िालग लशक्षकहरुिाई आवश्र्क पने 

सीपमिूक तालिमको व्र्वस्था गररनेछ , 

४. लवद्यािर् र कक्षाकोिाहरुमा लशक्षक लनदलेशका , स्रोत सामग्री र लवद्याथीहरुका िालग आवश्र्क पने लसकाइ 

सामग्री , स्वाध्र्ार्न तथा सन्द्दिय सामग्रीहरुको व्र्वस्था गररनेछ । 

 

 III. भौशिक  पूवािधार, शवपदख  व्यवस्थापन , खानेपानी िथा सरसिार् 

नीशि १.  शवद्यािय  भवन , कक्षाकोठा  िगायि सबपूणि  भौशिक पूवािधार शवपदख जोशखििुि  बनाउनुका  

साथै  सबै  शवद्याियिाई सुरशक्षि  एविख  हररि  शवद्याियको  रुपिा  शवकास  गने । 
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१. लवद्यािर्मा पर्ायप्त जग्गा, स्वच्छ खानेपानी , शौचािर् , खेि मैदान ,सरसफाइ लकट र प्राथलमक उपचार 

वाकसको अलनवार्य प्रबन्द्ि गने व्र्वस्था लमिाइनेछ ,  

२. स्पष्ट मापदण्डका आिारमा सबै लवद्यािर्हरूको स्तरोन्द्नलत गरी िौलतक पूवायिार तथा शैलक्षक सलुविा 

सबपन्द्न लवद्यािर्को रूपमा लवकास गद ैिलगनेछ , 

३. तोलकएको मापदण्डका आिारमा लवद्यािर्हरूिाई बािमैत्री, छात्रामैत्री, अपाङ्गतामैत्री र सरुलक्षत, 

लहसंारलहत एवम ्िर्रलहत लसकाइ केन्द्द्रको रूपमा लवकास गररनेछ , 

४.  “एक लवद्यािर्, एक फूिवारी ” कार्यिम सञ्चािन गरी हररत लवद्यािर् लनमायण कार्यिाइय लतव्रता लदइनेछ  । 

५. स्थानीर् पाि्र्िमको माध्र्मबाट सरुलक्षत लवद्यािर् र लवपद ् व्र्वस्थापन सबवन्द्िी सैद्धालन्द्तक एवम ्

व्र्वहारीक ज्ञान लदइनेछ , 

६. सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको सहर्ोगमा जिवार् ूपररवतयन, वातावरण संरक्षण , लवपदक्ो पवूयतर्ारी, 

प्रलतकार्य, न्द्र्नूीकरण र पनुयिाि सबबन्द्िी अलिमूखीकरण र व्र्वहाररक तालिम सञ्चािन गररनेछ । 

नीशि २. शवद्याियको भौशिक पूवािधार शवकासिा िागि साझेदारी कायिक्रि सञ्चािनाथि सबबशन्धि 

सरकारी र गैरसरकारी  सरोकारवािा शनकायहरूसँग  सिन्वय  गने । 

१. लवद्यािर् पवूायिार लवकासका िालग संघ, प्रदशे र स्थानीर् तहको िागत साझेदारीका आिारमा स्रोत 

व्र्वस्थापनको प्रारूप लवकास गररने छ, 

२. लवद्यािर् पवूायिार लवकासका िालग लवकास साझेदार तथा लवलिन्द्न सरकारी र गैरसरकारी संघ संस्थासँग 

िागत साझेदारी गररनेछ , 

३. लवद्यािर्हरुको अपाङ् गतामैत्री र िैलङ् गकमैत्री  संरचनाको लवकास र लनमायणमा आवश्र्क समन्द्वर् गररनेछ , 

४. गा.पा.बाट लवद्यािर्हरूमा बनेका िौलतक र शैलक्षक संरचनाको  सबवद्धयन  तथा ममयत सबिार गररनेछ, 

५. जोलखमर्िू पवूायिारहरुको प्रर्ोगिाई िमशिः न्द्र्नूीकरण गररनेछ । 

IV. अनुगिन िथा शनरीक्षण र िूल्याङ्ख कन 

नीशि १.  शवद्यािय  अनुगिन  िथा  सुपरीवेक्षण  प्रशक्रयािाई   शवकेशन्रि  गरी  पाशिकाबाट  प्राशवशधक  

सहयोग उपिधध गराउने । 

१. लवद्यािर् लशक्षािाई स्थिगत तथा लवद्यतुीर् दवैु माध्र्मबाट अनगुमन, लनरीक्षण तथा सपुरीवेक्षण गररने 

व्र्वस्था लमिाइनेछ , 

२. परीक्षा तथा मूल्र्ाङ्कनको िेखाजोखा गन ेतथा नलतजा लवशे्लषण गरी सोका आिारमा लशक्षण लसकाइ सिुार 

र्ोजना तर्ार गन ेर  कार्ायन्द्वर्नमा ल्र्ाइनेछ , 

३. गाउँपालिकाबाट लवद्यािर्को समग्र अवस्था पलहचान र गणुस्तर सिुारका िालग लनर्लमत अनुगमन र 

मलू्र्ाङ्कन गन ेप्रणािीको लवकास गररनेछ , 

४. लवद्यािर्मा आिाररत सपुररवेक्षण कार्यिाइय जोड लदइनेछ ,  

५. पालिका अध्र्क्ष/उपाध्र्क्ष/लशक्षा सलमलतको अध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत, लशक्षा 

प्रमखु, जनप्रलतलनलि (वडाध्र्क्ष) ,लवषर्गत रोष्टर लशक्षक र लव.व्र्.स. अध्र्क्ष समेत रहकेो लवद्यािर् 

अनगुमन तथा सपुरीवेक्षण सलमलत  गिन गरी शैलक्षक गणुस्तर सिुारका गलतलवलिहरू  सञ्चािन  गररनेछ । 
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(झ) शिक्षािा िगानी 

नीशि १. आगािी  दि  वषि  सबििा  शिक्षा के्षत्रिा पयािप्त  िगानीको  सुशनशिििा गदै शिक्षाको बजेट वृशि 

गदै क्रिििः (३५%) पुगाउने  । 

१. संघ र प्रदशे सरकार माफय त लशक्षामा प्रर्ाप्त मात्रामा बजेट  लवलनर्ोजन गनय आवश्र्क पहि गररनेछ , 

२. शैलक्षक िगानी लवतरण र लवलनर्ोजनका िालग आवश्र्क मापदण्ड र आिार तर् गररनेछ , 

३. प्रत्र्ेक आ.ब. मा लशक्षाको स्वीकृत वालषयक बजेट तथा कार्यिममा िमशिः बजेट वलृद्ध गद ैिलगनेछ, 

४. लवद्यािर् लवकासका िालग अलििावक, व्र्लि वा संस्थािे समेत स्वेलच्छक र्ोगदान गनय सतने गरी 

लवद्यािर्मा लशक्षा कोष स्थापना गनय सतने  गरी  काननुी  व्र्वस्था  गररनेछ । 

(ञ) िैङ्ख शगक सिानिा 

शिक्षािा िैङ्ख शगक सिानिाको सुशनशिििा गने । 

१.   लवपन्द्न छात्राहरूको िालग छात्रवलृिको व्र्वस्था गररनेछ, 

२.  प्राथलमक तहमा मलहिा लशक्षकको लनर्लुििाई प्राथलमकता लदइनेछ , 

३.  लवद्यािर्मा लकशोर लकशोरीकोिाई मनोसामालजक परामशय कार्यिम, र्ौन तथा प्रजनन स्वास्थ्र् कार्यिम 

सञ्चािन गररनेछ, 

४. लकशोरीका िालग सेनेटरी प्र्ाड लवतरण तथा लवसजयन कार्यिमिाई लनरन्द्तरता लदइनेछ । 

(ट) शिक्षािा सूचना िथा प्रशवशध 

नीशि १. शवज्ञान  िथा  प्रशवशधको  अध्ययनको अवसर  शवस्िार  गरी  सो के्षत्रिा  सक्षि र प्रशिस्पधी  

जनिशि उत्पादनिा सहजीकरण गने। 

१. प्रत्र्ेक लवद्यािर्मा इ-हालजरी र CC तर्ामेरा जडान गररनेछ , 

२. हरेक लवद्यािर्मा सचूना प्रलवलिको पहुचँ र गणुस्तर अलिवलृद्धका िालग िमशिः आवश्र्क  जनशलि र 

िौलतक सामग्रीको व्र्वस्थापन गररनेछ,। 

३.  लशक्षकहरूिाई मागमा आिाररत रहरे सचूना प्रलवलि सबबन्द्िी तालिम प्रदान गररनेछ , 

४. सबै आिारितू र माध्र्लमक लवद्यािर्मा कबप्र्टुर प्रर्ोगशािा र ICT ल्र्ावको स्थापना गद ैिलगनेछ , 

५. प्रत्र्ेक माध्र्लमक लवद्यािर्मा अध्र्र्नरत लवद्याथीहरुका िालग आिलुनक प्रलवलि जडान िएका 

कक्षाकोिाको व्र्वस्थापनमा जोड लदइनेछ , 

६. प्रत्र्ेक लवद्यािर्मा प्रलवलिमैत्री लशक्षणका िालग one teacher one laptop कार्यिम िमशिः िाग ूगररद ै

िलगनेछ , 

७. प्रत्र्ेक लवद्यािर्मा E-library को व्र्वस्था गरी सदुृढ लसकाइमा जोड लदइनेछ, 

८. सचूना प्रलवलिर्िू लशक्षण लसकाइ लिर्ाकिापमा जोड लदइनेछ । 
९. लबपद ् एवम ् महामारीको समर्मा समेत सचूना एवम ् प्रलवलिको  उच्चतम ् प्रर्ोग गरी वैकलल्पक लसकाइ 

सहजीकरण कार्यिमिाइय लनरन्द्तरता लदइनेछ । 
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नीशि  २. STEAM Approach िाई सिग्र शिक्षा प्रणािीको अशभन्न अङ्ख गको रूपिा शवकास िथा 

शवस्िार गने । 

१. लवद्यािर् तहका सबै कक्षाहरूमा STEAM Approach को प्रर्ोग गरी लशक्षण गनय लशक्षकहरूिाई तालिम 

प्रदान गरी सक्षम बनाइनेछ , 

२. STEAM सबबन्द्िी लशक्षाको प्रवद्धयन गनयका िालग संघीर् र प्रदशे सरकारको सहर्ोगमा  STEAM ल्र्ाब 

सञ्चािन गररनेछ , 

३. लवद्यािर् पाि्र्िम र पाि्र्सामग्रीिाइय अध्र्ावलिक गदाय र स्थानीर् पाि्र्िम लनमायण गदाय समेत STEAM 

Approach िाइय जोड लदद ैत्र्सको कार्यन्द्वर्न गररनेछ ।  
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पररच्छेद िीन 

िैशक्षक कायिक्रि योजना 

र्स  पररच्छेदमा लवलिन्द्न  शीषयक र  उपशीषयक अनसुार छुट्टाछुटै्ट रुपमा िक्ष्र् , उद्दशे्र् , रणनीलत तथा कार्यनीलत, 

अपेलक्षत उपिब्िी नलतजा , प्रमखु लिर्ाकिापहरु र कार्यन्द्वर्न र्ोजना समेत लवस्ततृ रूपमा  प्रस्ततु गररएको छ । 

 

३.१ प्रारशबभक बाि शवकास िथा शिक्षा 

३.१.१ पररचय 

नेपािको संलविानको िारा ३९(३) मा प्रत्र्ेक बािबालिकािाई प्रारलबिक बािलवकास तथा बािसहिालगताको हक 

हुनेछ िनी उल्िेख गररन ु र लशक्षा ऐन २०२८ को आिौ ँ संसोिनिे प्रारलबिक बािलवकासिाई लवद्यािर् लशक्षाको 

जगको रुपमा मान्द्र्ता लदनुिे र्सको आवश्र्कता र महत्त्व थप पषु्टी िएको छ । बािबालिकाको शारीररक, 

मानलसक,संवेगात्मक, सामालजक एवम ् नैलतक तथा सजृनात्मक पक्षको लवकासमा सघाउद ै उनीहरुिाई आिारितू 

लशक्षाको िालग तर्ार गने उद्देश्र्िे सञ्चालित र्ो शैलक्षक कार्यिम लवद्यािर् लशक्षाको पलहिो खड्ुलकिो िएकािे 

पलन र्सिाई सवयसुिि र गुणस्तरीर् बनाउन ुअत्र्ावश्र्क छ । र्सै तथ्र्िाई मध्र्नजर गद ैगेरूवा गाउँपालिका लनमायण 

गरेको र्स पञ्चवलषयर् लशक्षा र्ोजनामा प्रारलबिक बािलवकासिाई व्र्वलस्थत, सवयसुिि तथा गणुस्तरीर् बनाउने 

कार्यिमहरु समावेश गररएको छ । र्स पालिका अन्द्तरगत सामदुालर्क लवद्यािर्मा सञ्चालित लवद्यािर् र समदुार्मा 

गरी बािलवकास केन्द्द्रको जबमा सं्र्ा ५६ रहकेो  छ िने संस्थागत लवद्यािर्मा सञ्चालित बािलवकास केन्द्द्रको 

जबमा संङ््र्ा ७ वटा रहकेो छ । हाि सञ्चािनमा रहेका केही बािलवकास केन्द्द्रहरु न्द्र्नूतम मापदण्ड अनसुार 

निएको हुनािे लतनीहरुको सुिारका िालग आवश्र्क पाइिाहरु चाल्नपुने दलेखन्द्छ । त्र्सैगरी िगुोि, जनसंङ््र्ा, 

मानववस्ती आलदिाई मध्र्नजर गरी नतसाङ्कनको आिारमा बािलवकास केन्द्द्रको समार्ोजन, स्थानान्द्तरण एवम ्

नर्ाँ स्थापना गनुयपने दलेखन्द्छ । र्सैगरी हाि कार्म बािलवकास केन्द्द्रहरुको संस्थागत लवकासका साथै थप व्र्वस्थापन 

गनय जरुरी दलेखन्द्छ िने नर्ाँ स्थापना हुने बािलवकास केन्द्द्रहरुको क्षमता अलिवलृद्ध गद ैिैजान ुजरुरी दलेखन्द्छ । मालथ 

उल्िेलखत तथ्र्हरुिाई मनन गद ै गेरूवा गाउँपालिकािे पलन आफ्नो क्षेत्र लित्र सञ्चालित बािलवकास केन्द्द्रहरुको 

सञ्चािन, रेखदखे, व्र्वस्थापन तथा नर्ाँ केन्द्द्रहरु स्थापना िगार्तका कार्यिमहरुिाई र्स नीलत तथा र्ोजनामा 

समावेश गरेको छ । 

 

३.१.२ िक्ष्य  

३-५ वषय उमेरका बािबालिकाहरूको सवायङ्गीण लवकासमा सहर्ोग गरी आिारितू लशक्षाका िालग तर्ार 

गराउने 

बािमैत्री लसकाइको साथमा रबद,ै खेल्द ै लसतन े बािलवकास  केन्द्द्र  व्र्वस्थापन र  बािलवकास केन्द्द्रका 

लशक्षकहरूको र्ोग्र्ता स्तरोन्द्नलत गने । 
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३.१.३ उदे्दश्य  

१. चार बषय उमेरका सबै बािबालिकाको सवायङ्गीण लवकास र आिारितू लशक्षाको तर्ारीका िालग प्रारलबिक 

बािलवकास सेवामा पहुचँ बढाउन,ु 

२. प्रारलबिक बािलवकास तथा लशक्षाका सेवाहरूमा गुणस्तर सुलनलित गनुय, 
३. सबै बािबालिकाहरूिाई प्रारलबिक बािलशक्षाको अनिुवसहल त कक्षा १ मा िनाय गराउन ु, 

४. सरसफाई र सरुक्षा सबबलन्द्ि बानी बसाल्न तथा सामान्द्र् लशष्ट ाचार गनय अलिप्रेररत गनुय , 

 

३.१.४ रणनीशिहरू 

१. गाउँपालिका अन्द्तरगतका ३-५ बािबालिकाको पहुचँका िालग सङ्घीर् सरकारिे लनिायरण गरेको मापदण्ड, नबस 

ढाँचा अनसुार  प्रारलबिक बािलवकास तथा  लशक्षा सञ्चािन गररनेछ । 

२. िोपोन्द्मखु तथा लसमान्द्तकृत समदुार्का बािबालिकाका िालग लवलिन्द्न नमनूाहरू लवकास गरी पहुचँ सलुनलित गने  
३. आवश्र्क मात्रामा तोलकएका मापदण्डका िालग लनलित कार्यलवलिका आिारमा सबै बािबालिकािाई केन्द्द्रमा 

ल्र्ाउने तथा लटकाउने र लसकाउने व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

४. बािलवकास तहमा लिलत्रने बािबालिकाहरूका िालग सबै लवद्यािर्मा खेि सामग्री सहल तको बािउद्यान 

लनमायण गररनेछ । 

५. अलििावक सचेतीकरण कार्यिम सञ्चािन गरी लवद्यािर् लशक्षाको पवूय तर्ारीका रुपमा अलनवार्य प्रारलबिक 
बािलवकास लशक्षा तथा लसकाइ अलनवार्य व्र्वस्थापनका िालग लनलित कार्यलवलिका आिारमा सामग्री  तथा 

आलथयक    व्र्वस्थापनबाट १ वषे अलनवार्य पवूय प्राथलमक बािलवकास कक्षा सञ्चािन गने व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

६.  प्रारलबिक बािलवकास कक्षा तथा बािलवकास केन्द्द्रका लशक्षकहरूको न्द्र्नूतम र्ोग्र्ता लनिायरण गरी हाि 
कार्यरत बािलवकास  सहजकतायको र्ोग्र्ता वलृद्धको अवसर प्रदान गने  र न्द्र्नूतम र्ोग्र्ता कक्षा १२ वा सो सरह 

हुने व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

७.  लवद्याथी सं्र्ाका आिारमा  बािलवकास लशक्षकहरूको लमिान तथा थप लशक्षकको व्र्वस्थापन गररनेछ । 

८. प्रारलबिक बािलवकास कक्षा तथा बािलवकास केन्द्द्रहरूका बािबालिकाहरूको सवायङगीण लवकासका िालग 
मापदण्ड   बमोलजमको पवूायिार तथा बािमैत्री बनाइनेछ । 

९. सरोकारवािाहरू , लवलिन्द्न संघ संस्था , अलििावक, सामालजक नेततृ्व वगयहरूको सहकार्ायत्मक वातावरण तर्ार 
गरी जागरण तथा सचेतीकरण   कार्यिम सञ्चािन गररनेछ । 

 १०. लवलिन्द्न संघ संस्था, अगवुा अलििावक, सामालजक नेततृ्व वगयहरूको सहकार्ायत्मक वातावरण तर्ार गरी 

जागरण तथा सचेतीकरण   कार्यिम सञ्चािन गररनेछ । 

११. नेपाि सरकारिे व्र्वस्थापन गरेबाहकेका थप आवश्र्क पोषण सामग्री खेि वातावरण सरुक्षाको व्र्वस्था 

लमिाइनेछ । 

१२. सबैको सहिालगतामा अनगुमन तथा सहजीकरण सलमलत लनमायण गरी कार्यतालिका बमोलजम अनुगमन तथा 

सहजीकरणको  व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

३.१.५ उपिशधध नशिजा प्रिुख शक्रयाकिाप र िक्ष्य  

क. उपिलब्ि 
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१. सबै बािबालिकाहरूिाई गणुस्तरीर् प्रारलबिक बािलवकास तथा लशक्षाको अवसर सलुनलित िएको 
हुने । 

२. समदुार् आिाररत  र  लवद्यािर्मा सञ्चािनमा रहकेा बालवकेहरू न्द्र्नूतम मापदण्ड परूा गरेका हुने ।  

ख. प्रिुख नशिजाहरू 

१. प्रारलबिक बािलवकास तथा लशक्षा उमेरका सबै बािबालिकारूिाई एक वषयको प्रारलबिक बािलवकास तथा 
लशक्षामा सहज पहुचँ हुनेछन ्। 

२. प्रारलबिक बािलवकास तथा लशक्षा उमेरका सबै बािबालिकाहरूिाई प्रारलबिक बािलवकास तथा लशक्षाको 
अन िुवसहल त कक्षा १ मा प्रवेश गने अवसर हुनेछन ्। 

३. सबै प्रारलबिक बािलवकास केन्द्द्रहरूमा न्द्र्नूतम र्ोग्र्ता र तालिम प्राप्त लशक्षक तथा बािबालिकाको हरेचाह 
तथा सहर्ोगका िालग सहार्क कमयचारीसहल त केन्द्द्रिे न्द्र्नूतम मापदण्ड परूा गरेका हुनेछन ्। 

४. बािबालिकाहरूको लवकासात्मक तथा लसकाइ आवश्र्कता सबबोिन हुने पाि्र्िम समार्ोजन तथा 

अनकूुिन िएको हुनेछन ्। 

५. लसमान्द्तकृत , िोपोन्द्मखु तथा अपाङ्गता िएका बािबालिकािाई समेट्न आवश्र्कतामा आिाररत जस्तै 

घरमा आिाररत, समदुार्मा आिाररत, कार्यके्षत्र तथा घबुती बािलवकास तथा लशक्षा कार्यिम  जस्ता नमनूा 

कार्यिमको लवकास हुनेछ 

६. प्रारलबिक बािलवकास तथा लशक्षाको कार्ायन्द्वर्नमा पररवार, समदुार्, गैर सरकारी संघसंस्था र लवद्यािर्हरू 

लजबमेवार िएको हुनेछ 

 

३.१.६ रणनीशि र कायिक्रिहरुिः   

 प्रारलबिक  बािलवकास  लशक्षाको  सञ्चािन  एवम ् व्र्वस्थापनका  िालग  दहेाएबमोलजमका   रणनीलत , 

कार्यनीलतहरू  र  कार्यिमहरू  अविबवन  गररनेछ ।  

रणनीशि कायिनीशि कायिक्रि 

१. पोषण र 

बािअलिकार बारे 

अलििावकहरुिाई 

सचेतना प्रदान गन ेर 

सोको सलुनलितता गन े। 

२. बािलवकास 

केन्द्द्रको उमेर पगेुका 

सबै 

बािबालिकाहरुिाई 

अलनवार्य रुपमा  िनाय  

गने  

३. सामदुालर्क  

तथा नीलज  क्षेत्रिाई  

 

१.  बािलवकास  केन्द्द्रको संस्थागत  लवकास तथा 

प्रिावकारी  व्र्वस्थापनमा  िगानी  सलुनलितता गररनेछ 

। 

२. प्रत्र्ेक बािलवकास केन्द्द्रमा लनर्लमत स्वास्थ्र् सेवा 

उपिब्ि गराइनेछ । 

३. बािलवकास केन्द्द्रका बािबालिकािाई स्वस्थ तथा 

पोषणर्िु  लदवा खाजाको व्र्स्था गररनेछ । 

४. बािलवकास केन्द्द्रहरुमा बसाइ  व्र्वस्थापन, शैलक्षक 

तथा सन्द्दिय सामग्रीहरु, रङ्गीन छापामर् कक्षाकोिाको 

प्रबन्द्ि गरी प्रिावकारी लसकाइ वातावरण लनमायण 

गररनेछ । 

५. कक्षा १ मा  िनाय  हुने  सबै बािबालिकािे 

१. अलििावक  सचेतना कार्यिम  

सञ्चािन गन े। 

२. िनाय अलिर्ान कार्यिम 

सञ्चािन  गन े। 

३. व्र्वलस्थत  बािलवकास केन्द्द्र 

सञ्चािनका िालग  न्द्र्नूतम          

           मापदण्ड परूा  िए  निएको 

अनगुमन  र लनर्मन गन े। 

४. बािलवकास केन्द्द्रका 

सहजकतायहरुको क्षमता अलिवलृद्ध गन े। 

५. आवश्र्कता अनुसार  

बािलवकास केन्द्द्रहरुको  स्थापना  र   

          लवस्तार  र  समार्ोजन  गन े। 
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प्रोत्सालहत गद ै

बािउद्यानको 

अविारणा साकार पाने 

। 

 

प्रारलबिक बािलवकासको अनुिव प्राप्त  गरेको 

सलुनलितता गररनेछ । 

६. जनघनत्व, सलिर्  समदुार्, सामदुालर्क  सबपलिको 

सरुक्षा तथा संवद्धयन हुने आिारमा बाि उद्यानको  

लवकास िमशिः गद ैिलगन े। 

७. मापदण्ड पगेुका समदुार्मा आिाररत बािलवकास 

केन्द्द्रमा आवश्र्िा अनसुार १ जना सहर्ोगी 

कमयचारीको व्र्वस्था गररनेछ । 

 

४. असहार्, 

अनाथ, गरीब तथा 

अपाङ्गता िएका 

बािबालिकािाई  

समतामूिक तथा  

समावेशी लशक्षा  प्रदान  

गने । 

८.गरीब तथा अपाङ्गता  िएका  बािबलिकाका  

अलििावकहरुिाई आर्मिूक  सीप  तथा  रोजगारीको  

अवसरमा  प्राथलमकता लदइनेछ । 

९.असहार् तथा अनाथ  बािबालिकाका  लनलबत  

बािगहृको लनमायणिाइय प्राथलमकता  लदइनेछ । 

 

६. गापाबाट  सञ्चािन  हुने  लवकास  

लनमायण  तथा  व्र्ावसालर्क 

कार्य,प्रिानमन्द्त्री  स्वरोजगार  कार्यिम  

जस्ता  कार्यिममा  आलथयक रुपमा  

लवपन्द्न  अलििावकिाइय  सहिागी गराइ  

लशक्षाका िालग  रोजगारी अलिर्ान  

सञ्चािन  गन े। 

७. आवश्र्कता  अनसुार  बािगहृको  

व्र्वस्थापन  गन े।  

 

 

  कायािन्वयन योजना 

क्र.स.ं कायिक्रि शजबिेवार शनकाय प्रशक्रया अनुिाशनि 

िागि 

सियावशध 

१ बािलवकास  केन्द्द्रको   

अनगुमन  र  लनर्मन । 

 

लव.व्र्.स.,सबबलन्द्ित वडा 

कार्ायिर् तथा गाउँपालिका  

अनगुमन   आवश्र्कता 

अनसुार 

लनरन्द्तर 

२ सहजकतायहरुको क्षमता 

अलिवलृद्ध  । 

 

लशक्षा  शाखा  तथा  

गाउँपालिका 

तालिम, गोष्ठी तथा 

अन्द्तरलिर्ा शैलक्षक 

अविोकन  भ्रमण 

आवश्र्कता 

अनसुार 

लनरन्द्तर 

३ स्वास्थ्र् परीक्षण लशलवर 

सञ्चािन, लसकाइ सामग्री  

तथा  अभ्र्ास  पलुस्तका  

व्र्वस्थापन तथा  सहर्ोग  । 

 

सबबलन्द्ित वडा तथा 

गाउँपालिका (स्वास्थ्र् 

शाखा), समदुार्, दाि ृ  संघ 

संस्था 

आवश्र्कता अनसुार 

स्वास्थ्र् परीक्षण 

लशलवर सञ्चािन , 

सामग्रीहरु हस्तान्द्तरण 

आवश्र्कता 

अनसुार 

लनरन्द्तर 

४ बािलवकास  केन्द्द्रहरुको   (लशक्षा, र्वुा तथा खेिकूद बािबालिका सङ््र्ा आवश्र्कता लनरन्द्तर 
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स्थापना,लवस्तार  र 

समार्ोजन । 

 

शाखा,गाउँपालिका ) र्लकन  अनसुार 

५ गरीब  अलििावकहरुिाई  

आर्मिूक सीप तथा 

रोजगारीको व्र्वस्था । 

वडा कार्ायिर्, गाउँपालिका, 

उपिोिा सलमलत, दाि ृ संघ 

संस्था 

वालषयक बजेट अनसुार 

सीपमिूक र 

आर्मिूक कार्यिम  

सञ्चािन 

आवश्र्कता 

अनसुार 

 

६ बािगहृको  व्र्वस्थापन  ।  

 

 गाउँपालिका, दाि ृ लनकार् 

तथा संघ संस्था 

आवश्र्कता पलहचान 

गरी िमशिः बािगहृको 

व्र्वस्थापन 

आवश्र्कता 

अनसुार 

लनरन्द्तर 

७ बािलवकास सहजकतायको 

व्र्वस्थापन र दरबन्द्दी थप 

गाउँपालिका,लशक्षा 

शाखा 

कार्यलवलि माफय त आवश्र्कता 

अनसुार 

लनरन्द्तर 

 

प्रिुख शक्रयाकिाप र िक्ष्य 

क्र.सं. प्रिुख शक्रयाकिापहरू 

 

र्कार् िक्ष्य (५ वषे) कैशियि 

 
पशहिो 

वषय 

दोस्रो वषि िेस्रो 

वषि 

चौथो 

वषि 

पाँचौ

वषि 

जबिा 

१. प्राबालवके सञ्चािन र 

व्र्वस्थापन गनयका िालग 

गाउँपालिका स्तरको 

न्द्र्नूतम मापदण्ड तर्ार गने 

पटक ✓     १  

२. अलििावक सचेतना 

कार्यिम सञ्चािन गने । 

पटक ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५ लनर्लमत 

३. बािबालिकाको 

अलििेखीकरण 

गाउँपालिका ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

४. बािलवकास केन्द्द्रका 

सहजकतायहरूको क्षमता 

अलिवलृद्ध गरी गुणस्तरीर् 

लशक्षण लसकाइ लिर्ाकिाप 

सञ्चािन गराउने । 

लवद्यािर् र 

दात ृलनकार् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  
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५. लसकाइ सामग्री  तथा 

अभ्र्ास पलुस्तका 

व्र्वस्थापन तथा सहर्ोग 

गने । 

लवद्यािर् र 

दात ृलनकार् 

 ✓   ✓ २  

६. समदुार्को जनघनत्व, 

बािबालिकाको सं्र्ा र 

बािलवकास केन्द्द्रको 

दरूीिाई आिार मानी 

बािलवकास केन्द्द्रहरूको 

लवस्तार र समार्ोजन गने  

लवद्यािर्  ✓    १  

७. प्रत्र्ेक वडामा १ वटा नमनूा 

बालवके तर्ार गने  

लवद्यािर् र 

गाउँपालिका 

   ✓ ✓ २  

८. बाि प्रलतिा पलहचान 

कार्यिम  

लवद्यािर् र 

गाउँपालिका 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

९. आवश्र्कता अनसुार 

बािगहृको व्र्वस्थापन गने 

। 

लवद्यािर् र 

दात ृलनकार् 

✓   ✓  २  

१०.  अलििावक तथा 

समदुार्का सदस्र्माफय त 

स्थानीर् ज्ञान तथा सीपहरू 

बािबालिकािाई लसकाउने 

व्र्वस्था 

गाउँपालिका ✓  ✓  ✓ ३  

११.  बािबालिकाको शारीररक, 

सामालजक, मानलसक तथा 

िावनात्मक सरुक्षा तथा 

आवश्र्कता अनसुार 

मनोसामालजक परामशय 

उपिब्ि गराउने 

लवद्यािर् र 

दात ृसंस्था 

 ✓  ✓  २  
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१२  लशक्षक पेसागत लवकास लवद्यािर्का 

कक्षा 

कोिाहरूमा 

लनरन्द्तर 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

१३ पररवार, समदुार्, लनजीक्षेत्र 

तथा गैर सरकारी 

संघसंस्थाहरूको 

सहिालगता, संिग्नता र 

लजबमेवारी वलृद्ध, 

 ✓  ✓   २  

१४ शैलक्षक सचूना व्र्वस्थापन 

प्रणािी, 

लवद्यािर् र 

गाउँपालिका 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

 

 

३.२ आधारभूि शिक्षा  

३.२.१ पररचय 

आिारितू लशक्षािाई संलविानिे मौलिक अलिकारका रुपमा स्थालपत गरेको छ ।  कक्षा १ दलेख कक्षा ८ सबमको 

लशक्षािाई आिारितू तह मानेको छ । आिारितू तहिे व्र्लि, समाज र राष्िको लवकासमा महत्त्वपणूय िलूमका खेल्ने 

िएकोिे नेपािको संलविानिे र्स तहिाई अलनवार्य र लनिःशुल्क िनी मौलिक हक अन्द्तगयत समावेश गरेको छ । 

सबैका िालग लशक्षा २०००-२०१५ सहश्राब्दी लवकास िक्ष्र् लदगो लवकासका िक्ष्र्हरू मानव अलिकारको 

लवश्वव्र्ापी घोषणा पत्रको िारा २६ र लशक्षा ऐन २०२८  मा आिारितू तहको लशक्षा अलनवार्य र लनिःशलु्क हुनेछ िनी 

उल्िेख गररएको छ । लवद्यािर् क्षेत्र सिुार र्ोजना २०६६-२०७७ िे लवद्यािर् लशक्षाको पनुसंरचना गरेर कक्षा १-८ 

िाई आिारिूत लशक्षा र कक्षा ९-१२ िाई माध्र्लमक लशक्षाको रुपमा पररिालषत गरेपलछ लवद्यािर् लशक्षािाई हाि 

दईु तहको िएको छ । अलहिेको प्राथलमक र लनबनमाध्र्लमक तहिाई लमिाएर बनाइएको आिारितू तहि े व्र्लि 

समाज र राष्िको लवकासमा महत्वपणूय िलूमका खेल्ने िएकोि ेनेपािको संलविानको िारा ३१ को (१) मा र्सिाई 

नागररकको मौलिक हक अन्द्तरगत रालखएको छ । गणुस्तरीर् आिारितू लशक्षािे गररबी हटाउन मद्दत गने र व्र्लिको 

जीवनस्तरमा उल्िेखनीर् सिुार ल्र्ाउन सतने तथा र्सबाट समाज र राष्ििाई लवकासको पथमा अलघ बढाउनमा 

सहर्ोग हुन ेकुरा लवलिन्द्न अध्र्र्न प्रलतवेदनहरूि ेदखेाएका छन ्। 

३.२.२ विििान अवस्था  

र्स गाउँपालिका लित्र २१ वटा सामदुालर्क र ५ वटा संस्थागत गरी २६ वटा आिारितू लवद्यािर्हरू रहकेा 

छन ् । जसमा जबमा लवद्याथी  ५९०८ जना रहका छन ् । लवद्यािर्हरूको िौलतक तथा शैलक्षक वातावरण बािमैत्री, 

समावेशी र सरुलक्षत बनाउन आवश्र्क दलेखन्द्छ । लदवाखाजा कार्यिमिाई लसकाइ तथा लवद्याथीको स्वास्थ्र्सँग 

प्रिावकारी ढङ्गिे जोड्नपुने आवश्र्कता दलेखन्द्छ । आिारितू तहमा लवद्यािर् छोड्ने र दोहोर् र्ाउने दरिाई कम 



31 
 

गनुय अलत जरुरी दलेखन्द्छ । रालष्िर् प्रारलबिक पढाइ कार्यिमिे कक्षा १ दलेख ३ का लवद्याथीहरूको पिन सीपमा 

सहर्ोग गरेको िएतापलन अन्द्र् लवषर्हरू र अन्द्र् सीपहरूमा त्र्लत जोड लदएको दलेखदनै र सो कार्यिम कक्षा ४ र ५ 

मा पलन िाग ू हुन ु आवश्र्क दलेखन्द्छ । पाि्र्िमको सफि कार्ायन्द्वर्नको िालग सो तहमा अध्र्ापन गने 

लशक्षकहरूको क्षमतावलृद्ध गनुय अलत आवश्र्क दलेखन्द्छ । लशक्षण लसकाइ लवलि सिुारका िालग सबपणूय लशक्षकहरूिाई 

वतयमान प्रलवलिसँग जोड्न ु आवश्र्क छ ।  

३.२.३ िक्ष्य  

१. अलििावकको समेत  सहिालगतामा अलनवार्य तथा लनिःशलु्क आिारितू लशक्षा सलुनितता गने । 

२. सावयजलनक तथा संस्थागत लवद्यािर्हरूको असि अभ्र्ासहरूको पलहचान तथा अनशुरण गद ै गणुस्तरीर् 

लशक्षामा सबैको पहुचँ परु् र्ाउने । 

३.२.४ उदे्दश्य  

१. प्रारलबिक कक्षाहरुमा रालष्िर् पिन तथा बोि लसप मापदण्ड परुा गनुय । 

२. आिारितू तहसबम सञ्चालित लवद्यािर्हरूको आवश्र्कता व्र्वस्थापनका िालग स्रोतहरूको सलुनलितता गदै  

अलनवार्य तथा  लनिःशलु्क आिारितू लशक्षाको  सलुनलितता  गनुय ।  

३. अलनवार्य तथा लनिःशुल्क लशक्षाका िालग लदवाखाजा छात्रवलृि र अलििावक सचेतीकरण अलिर्ान लवस्तार  गनुय । 

४. सावयजलनक तथा संस्थागत लवद्यािर्हरूको असि अभ्र्ासहरूको पलहचान, सबपणूय लवद्यािर्हरूमा अनशुरणको 

वातावरण तर्ार  पानुय ।  

५. समलुचत स्रोत सािनको लवतरण प्रणािीको िाग,ू गणुस्तरीर् लशक्षामा सबैको पहुचँ सलुनलित गनुय । 

६. लवद्यािर् लशक्षाको शासकीर् तथा व्र्वस्थापकीर् प्रबन्द्िमा सिुार ल्र्ाउन  ु। 

७. लवद्यािर् पद्धलतिाई लवलविता अनकूुि, उत्थानशीि र जवाफदहेी बनाउन  ु। 

८. लसकाइिाई व्र्ावहाररक समस्र्ा तथा दलैनक जीवनसँग सबबलन्द्ित गराउन  ु। 

९. अन्द्तरसबबलन्द्ित लवषर्वस्तुहरूिाई एकीकृत गरी लसकाइ लिर्ाकिाप सञ्चािन गनय  ु। 

३.२.५ रणनीशिहरू 

१. प्रारलबिक कक्षा रङ्गीन छापामर्का लसतने वातावरणका िालग आलथयक व्र्वस्थापन खेि सामग्री सरुलक्षत 

कक्षाकोिा  लनमायण र व्र्वस्थापन गनय मापदण्ड लनिायरण गरी कार्ायन्द्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

२. रालष्िर् प्रारलबिक कक्षा पढाइ कार्यिम न्द्र्नूतम प्र्ाकेज कार्ायन्द्वर्नमा ल्र्ाइनछे । 

३. शैलक्षक सत्रको सरुुवातमा अलििावकसँग लशक्षक लवद्यािर्का िालग हाम्रो १ लदन िन्द्ने अलिर्ान सञ्चािन तथा 

अलििावक  सचेतीकरण कार्यिम सञ्चािन गरी सबैको सहिालगतामा अलनवार्य तथा लनिःशलु्क लशक्षाको सलुनितता 

हुने व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

४. आिारितू तहसबम लवलवि कारणिे लवद्यािर् आउन नसतने तथा लबचमै छाड्न बाध्र् हुने लवद्याथीहरूका िालग 

घबुती लवद्यािर्  टोि कक्षा शैलक्षक सामग्री को व्र्वस्था र्ातार्ातको व्र्वस्था आवासको व्र्वस्था लमिाइनेछ ।  

५. अलनवार्य तथा लनिःशलु्क आिारितू लशक्षाको सलुनलितता तथा सबैको अलनवार्य सहिालगता हुने काननुी व्र्वस्था 

गरी स्थानीर्  तहबाट प्रदान गने सेवा सलुविासँग सो समन्द्वर् हुने व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

६. उत्कृष्ट/लशक्षक/लवद्याथी/ अलििावक सबमान कार्यिम सञ्चािन गररनेछ । 

७. लवद्यािर्को िौलतक पवूायिार बािमैत्री ,अपाङ्गमैत्री र लकशोरीमैत्री लनमायणका िालग लदगो पवूायिार लवकास र्ोजना 

लनमायण गरी हरेक  वषय न्द्र्नूतम प्रथम आवश्र्कताका आिारमा बजेट व्र्वस्थापन गररनेछ । 
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८. स्थानीर् आवश्र्कता बमोलजमको  स्थानीर् पाि्र्िमको व्र्वस्था गरी सोही अनकूुिको लशक्षण पद्धलतको 

व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

९. लवद्यािर्हरूमा खानेपानी, शौचािर् तथा सरसफाइको उलचत प्रबन्द्िसलहत न्द्र्नूतम िौलतक सलुविा सलुनलित 

गररनेछ । 

१०. लवद्यािर्मा बािमैत्री, समावेशी र सरुलक्षत लसकाइ वातावरण तर्ार गररनेछ । 

११. सबै लवद्यािर्हरूमा प्राथलमकता प्राप्त न्द्र्नूतम सक्षमता पूरा गररनेछ । 

१२. लशक्षकको पेशागत लवकास तथा पेशागत सहर्ोगको सलुनितता गररनेछ । 

 

३.२.६ उपिशधध नशिजा प्रिुख शक्रयाकिाप र िक्ष्य  

क. उपिलब्ि 

आिारितू लशक्षामा पँहुच र सहिालगता सलुनलित िई गुणस्तर अलिवदृ्धी िएको हुने । 

ख. प्रमखु नलतजाहरू 

१. प्रारलबिक कक्षाहरुमा बािबालिकाहरुको पिन सीप रालष्िर् मापदण्ड (Bench Mark) परूा गरेको हुने । 

२. गापालित्र सबै बािबालिकामा आिारितू लशक्षाको पँहुच सलुनित िएको हुने । 

३. न्द्र्नूतम िौलतक प वूायिार तथा लसकाइ सामग्रीको उपिब्िता िएको हुने  

४. आवश्र्क सं्र्ामा र्ोग्र्,सक्षम , सलिर् तथा उत्प्रेररत लशक्षकको व्र्वस्था हुने  

५. बािमैत्री र समावेशी वातावरणमा लसकाइ हुने  
६. लवद्यािर्मा लदवाखाजा ,पोषण तथा स्वास्थ्र् कार्यिम सञ्चािन हुने  
७. बािबालिकािे न्द्र्नूतम लसकाइ उपिलब्ि हालसि गरेको हुने  
८. आिारितू लशक्षाको िनाय, सहिालगता तथा लसकाइ उपिलब्िमा िैङ्लगक, िौगोलिक, सामालजक तथा आलथयक 

समता सचूकमा सिुार हुने 

९. लवद्यािर् लशक्षा प्रणािी प्रकोप, सङ्कट तथा महामारी िगार्तका पररलस्थलतप्रलत उत्थानशीि हुने 

१०. सचूना तथा सञ्चार प्रलवलि िगार्तका प्रलवलिको प्रर्ोगमा लवस्तार र सहज उपर्ोग िई लसकाइमा सहर्ोग पगु्ने , 
जनशलिको क्षमता लवकास िई गणुस्तरीर् लशक्षा प्रवाह तथा शैलक्षक सशुासन कार्म हुने 

 

 

 

 

 

 

 

 

३.२.७ रणनीशि , कायिनीशि  र  कायिक्रिहरुिः 

रणनीशि कायिनीशि कायिक्रि 
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आिारितू  तहको 

लशक्षािाई 

अलनवार्य, लनिःशलु्क  

र  समावेशी  

बनाउन े। 

 

१. लवद्यािर् छाड्न ेबािबलिकाको  कारण  पिा  

िगाइ ऊनीहरुिाई  लवद्यािर्  आउन  प्रोत्सालहत  

गररनेछ । 

२. सरुलक्षत लसकाइ  वातावरण  लनमायण  गररनेछ  । 

३. आफ्ना  बािबालिकािाई  लनर्लमत  लवद्यािर्  

पिाउने अलििावकहरुिाई  सबमान  गरीनेछ । 

१. राज्र्द्वारा तोलकएका अलत लवपन्द्न  र  
अलत गरीब बािबालिकािाई 

छात्रवलृि  लवतरण । 

२. लवद्यािर्  लनर्लमतता र लटकाउ 

अलिर्ान । 

३. बािमैत्री  तथा  दण्डरलहत  लशक्षण  

लिर्ाकिापमा जोड  । 

४. अलििावक लशक्षा तथा सचेतीकरण 

कार्यिम सञ्चािन । 

४- १२ वषय उमेर 

समहूका सबै 

बािबालिकाहरुिा

ई आिारितू  

लशक्षाको पहुचँ 

सलुनलितता गन े। 

 

४.  ४-१२ उमेर समहूका सबै बािबालिका  र 

लवद्यिार् बालहर रहकेा बािबालिका िालग  वडा 

तथा गाउँस्तरीर् िनाय अलिर्ान सञ्चािन गररनेछ 

। 

५. प्रत्र्ेक लवद्यािर्मा पणूयरुपमा सरुलक्षत लसकाइ 

वातावरण लसजयना गररनेछ । 

५. बािबालिकाको घरिरुी सवेक्षण 

तथा तथ्र्ाङ्कसङ्किन । 

६. सबबलन्द्ित सरोकारवािासँगको 

समन्द्वर्मा िनाय अलिर्ान। 

७. लवद्यािर्स्तर  एकीकृत  शैलक्षक 

व्र्वस्थापन प्रणािीमा तथ्र्ाङ्क 

अध्र्ावलिक  । 

८. बािबालिकाका गनुासो  सनुवुाइका 
िालग  गनुासो पेलटकाको  स्थापना  

तथा  त्र्सको  प्रिावकारी  

कार्ायन्द्वर्न  । 

लशक्षण  

लसकाइिाई 

व्र्वहाररक  तथा 

प्रलवलिर्िु बनाइ 

गणुस्तरीर्  लशक्षा 

प्रदान गन े। 

 

६.  सचूना प्रलवलिर्िू लशक्षण लसकाइ लिर्ाकिापमा 

जोड लदइनेछ । 

७. पाि्र्िम कार्ायन्द्वर्नका िालग  लशक्षकहरुिाई 

पाि्र्िम  प्रबोिीकरण तथा पनुतायजगी  तालिम 

सञ्चािन गररनेछ । 

८. लवद्यािर्िाइय ICT मैत्री बनाउन आवश्र्क पने 

कार्यिमहरू  िमशिः सञ्चािन गद ैिलगनेछ । 

९. प्रत्र्ेक लवद्यािर्मा ईन्द्टरनेट तथा 

मलल्टलमलडर्ा प्रोजेतटरको व्र्वस्था । 

१०.  प्रत्र्ेक आिारितू लवद्यािर्मा  

लवज्ञान प्रर्ोगशािा र ICT Lab को 

स्थापना । 

११. वस्तलुनष्ट तरीकािे लशक्षक दरबन्द्दी  

लमिान  तथा व्र्वस्थापन । 

१२. लशक्षक तालिम, समीक्षा ,शैलक्षक 

तथा पिनसामग्री सहर्ोग । 

बािबालिकाको  

पहुचँर्िु 

पवूायिारको लनमायण 

गरी गणुस्तरीर् 

लसकाइ  वातावरण 

९. प्रारलबिक  बािलवकासदलेख  कक्षा ५ सममका 

बािबालिकाका  िालग  बािमैत्री  बसाइ, 

अलतररि लिर्ाकिाप, बािमैत्री  िौलतक पवूायिार 

, लवपद ्जोलखम न्द्र्नूीकरण सबबन्द्िी कार्यिम 

सञ्चािन गररनेछ । 

१३.  लसकाइ  उपिलब्ि  बढी  र  कम  

िएका लवद्यािर्हरु बीच  लसकाइ 

अनिुवको आदान प्रदान । 

१४. कक्षा १-३ सबमका 

बािबालिकािाई प्रारलबिक पिन 
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लसजयना गन े। १०. लवद्यािर्मा न्द्र्नूतम िौलतक पवूायिारको लवकास 

गरी बािमैत्री  लवद्यािर्हरु बनाइनेछ । 

सीप लवकास  कार्यिम कार्ायन्द्वर्न । 

१५.  लशक्षक डार्री, शैलक्षक पात्रो  

लनमायण,प्रकाशन, लवतरण  र  

कार्ायन्द्वर्न  । 

१६. आवश्र्कता अनुसार िौलतक 

पवूायिार ,बािमैत्री िवन, खानेपानी, 

शौचािर् तथा बािउद्यान  लनमायण । 

 

 

पेशागत  क्षमता 

अलिवलृद्ध गने 

११.  लशक्षक, लव.व्र्.स. तथा लश.अ. संघको क्षमता 

अलिवलृद्ध  गरी  शैलक्षक  सशुासन  कार्म  गररनेछ 

। 

१७. लशक्षक, लव.व्र्.स. तथा लश.अ. संघ 

बीच अन्द्तरलिर्ा कार्यिम  

सञ्चािन । 

१८. लवद्यािर्  व्र्वस्थापन सबबन्द्िी  

तालिमहरु  र अविोकन  भ्रमणको  

आर्ोजना । 

 

 

कायािन्वयन योजना : 

क्र.

सं. 

शक्रयाकिाप शजबिेवार शनकाय प्रशक्रया अनुिाशनि 

िागि 

सियावशध 

१ अलत लवपन्द्न र अलत गरीब 

बािबालिकािाई छात्रवलृि  

लवतरण िगार्त सहुलिर्त 

कार्यिम । 

 लवद्यािर्, वडा तथा 

गाउँपालिका  

बािबालिकाको  

पलहचान तथा  तथ्र्ाङ्क 

सङ्किन 

आवश्र्कता 

अनसुार 

लनरन्द्तर 

२ लवद्यािर्  लनर्लमतता  र  

लटकाउ  अलिर्ान । 

 

सबबलन्द्ित लवद्यािर्, वडा 

तथा गाउँपालिका  

घरदिैो िेटघाट,छिफि 

, अन्द्तरलिर्ा  तथा बैिक 

- लनरन्द्तर 

३ बािमैत्री तथा  दण्डरलहत  

लशक्षण  लिर्ाकिापमा  जोड  । 

 

सबबलन्द्ित लवद्यािर् लशक्षण सिुार र्ोजना 

कार्ायन्द्वर्न 

- लनरन्द्तर 

४ बािबालिकाको  घरिरुी  

सवेक्षण तथा तथ्र्ाङ्क 

सङ्किन । 

सामदुालर्क लसकाइ 

केन्द्द्र,सबबलन्द्ित लवद्यािर्, 

वडा तथा गाउँपालिका 

फाराम बनाइ   तथ्र्ाङ्क 

सङ्किन, टेबिेुसन, 

अन्द्तरलिर्ा तथा प्रचार 
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 प्रसार 

५ प्रत्र्ेक लवद्यािर्मा इन्द्टरनेट 

तथा मलल्टलमलडर्ा प्रोजेतटरको  

व्र्वस्था  । 

 

सबबलन्द्ित लवद्यािर्, वडा 

तथा गाउँपालिका ,संघ 

संस्था । 

सावयजलनक खररद प्रलिर्ा 

र आलथयक एवम ्

प्रालवलिक सहर्ोगबाट 

व्र्वस्था गररने । 

 दोस्रो 

चौमालसक 

६ प्रत्र्ेक आिारितू  लवद्यािर्मा  

लवज्ञान प्रर्ोगशािा र ICT 

Lab को स्थापना । 

 

सघ, प्रदशे, सबबलन्द्ित 

लवद्यािर्, वडा तथा 

गाउँपालिका,संघ संस्था  

सावयजलनक खररद प्रलिर्ा 

र आलथयक एवम ्

प्रालवलिक सहर्ोगबाट 

व्र्वस्था गररने । 

  दोस्रो 

चौमालसक 

७ लशक्षक तालिम, समीक्षा 

,शैलक्षक तथा पिनसामग्री  

सहर्ोग ।  

सबबलन्द्ित लवद्यािर्, वडा 

तथा गाउँपालिका 

तालिमको आवश्र्कता 

पलहचान, लवषर्वस्तकुो 

तर्ारी, सहिागी छनौट, 

अन्द्तरलिर्ा, बैिक 

 लनरन्द्तर 

८ कक्षा १-३ सबमका 

बािबालिकािाई  पिन सीप  

सिुार कार्यिम कार्ायन्द्वर्न  । 

 

सबबलन्द्ित लवद्यािर्, वडा 

तथा गाउँपालिका 

पढाइ लशलवर 

सञ्चािन,पढाइ कुना र 

छापामर् वातावरण 

लनमायण 

 लनरन्द्तर 

९ लशक्षक  डार्री, शैलक्षक  पात्रो  

लनमायण,प्रकाशन,  लवतरण र 

कार्ायन्द्वर्न  । 

 

सबबलन्द्ित लवद्यािर्, वडा 

तथा गाउँपालिका तथा 

सरोकारवािाहरु 

प्र.अ.बैिक,सलमलत  

लनमायण,तालिम तथा 

कार्यशािा  

 शैलक्षक 

सत्रको 

शरुुमा 

१० आवश्र्कता अनुसार िौलतक 

पवूायिार ,बािमैत्री िवन, 

खानेपानी, शौचािर् लनमायण । 

संघ ,प्रदशे सरकार , 

गाउँपालिका,वडा कार्ायिर्, 

दात ृसंघ संस्था 

आवश्र्कताको पलहचान 

गरी लवद्यािर् छनौट र 

कार्यिम  सञ्चािन  । 

  

११ लवद्यािर् व्र्वस्थापन सबबन्द्िी  

तालिमहरु र अविोकन  

भ्रमणको आर्ोजना । 

गाउँपालिका ,संघ संस्था तालिम, गोष्ठी तथा 

अन्द्तरलिर्ा र शैलक्षक 

अविोकन भ्रमण 

 लनरन्द्तर 

१२ आिारितू तहको लशक्षामा 

पहुचँ नपगेुका र लवद्यािर् 

छाडेका बािबालिकाको 

तथ्र्ाङ्क सङ्किन  

सामदुालर्क लसकाइ केन्द्द्र, 

लवद्यािर्, लशक्षा  शाखा 

तथ्र्ाङ्क फारम 

सङ्किन तथा 

अन्द्तरलिर्ा 

 एक वषय 

लित्र 

१३ गररब  तथा  आलथयक रुपमा 

लवपन्द्न  बािबालिकािाइय   

झोिा,पोशाक र शैलक्षक 

लवद्यािर्,वडा 

कार्ायिर्,गाउँपालिका र संघ 

संस्था 

लवद्यािर् र वडा 

कार्ायिर्को लसफाररसमा 

लवतरण 

 लनरन्द्तर 
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सामग्रीको व्र्वस्था 

 

प्रिुख शक्रयाकिाप र िक्ष्य 

क्र. 

सं. 

प्रिुख शक्रयाकिापहरू र्कार् िक्ष्य (५ वषे) कैशियि 

पशहिो 

वषि 

दोस्रो 

वषि 

िेस्रो 

वषि 

चौथो 

वषि 

पाँचौव

षि 

जबिा 

१. लवद्यािर् नतशाङ्कन, पनुलवयतरण 

तथा समार्ोजन 

  ✓  ✓  २  

२. मापदण्ड अनसुार लशक्षक व्र्वस्था गाउँपालिका ✓`  ✓  ✓ ३  

३. सबै बािबालिकािाई लवद्यािर् 

िनाय 

लवद्यािर् ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

४.  आिारितू तहका कक्षाका 

बािबालिकाहरूका िालग पिन 

सामग्री व्र्वस्था 

लवद्यािर् र 

गाउँपालिका 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

५. आिारितू कक्षाका लशक्षण 

सबबलन्द्ि लशक्षक तालिम 

गाउँपालिका ✓  ✓  ✓ ३  

६. लवद्यािर्को न्द्र्नूतम िौलतक 

पवूायिार लवकास 

गाउँपालिका  ✓ ✓ ✓ ✓ ४  

७. लवद्याथीको लसकाइ उपिलब्ि 

परीक्षण 

लवद्यािर् र 

गाउँपालिका 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

८. प्रारलबिक कक्षा लशक्षकको पेशागत 

सहर्ोगको िालग लवषर् लवज्ञहरुको 

पररचािन 

लवद्यािर् र 

गाउँपालिका 

 ✓  ✓ ✓ ३  

९. लवद्यािर् उत्थानशीि र्ोजना 

लनमायण तथा कार्ायन्द्वर्न 

लवद्यािर् र 

गाउँपालिका 

 ✓    १  
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१०. सचूना प्रलवलिको प्रर्ोगका िालग 

आवश्र्क संरचना, सामग्री तथा 

क्षमता लवकास 

लवद्यािर् र 

गाउँपालिका 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ४  

११. लशक्षक लवकास तथा सहार्ता 

प्रणािीको पनुसंरचना 

गाउँपालिका  ✓    १  

१२. लवद्यािर्मा लदवा खाजाको प्रबन्द्ि गाउँपालिका ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

१३. अपाङ्ग ,लसमान्द्तकृत, लवपन्द्न 

लवद्याथीका िालग डे्रस, स्टेशनरी, 

छात्रवलृि िगार्त सहुलिर्त 

कार्यिम 

गाउँपालिका र दात ृ

लनकार् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

१४. पाि्र्पसु्तक ,  पाि्र्सामग्री र 

सन्द्दिय सामग्रीको व्र्वस्था 

संघीर् 

सरकार/गा.पा. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

१५. लसकाइ सामग्री तथा लवद्यािर् 

व्र्वस्थापन 

प्रदशे 

सरकार/गा.पा./संघ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

१६. कक्षाकोिामा आिाररत पिन लसप 

पररक्षण (CBEGRA) 

लवद्यािर् ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

१७. व्र्वलस्थत परीक्षा प्रणािी लवद्यािर् र 

गाउँपालिका 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

१८. शैलक्षक मानव संशािन सचूना 

प्रणािी स्थापना 

संघीर् सरकार  ✓  ✓  २  

१९. लवव्र्स, लशअसंका 

पदालिकारीहरूको क्षमता लवकास 

गाउँपालिका र दात ृ

लनकार् 

✓  ✓  ✓ ३  

२०. अलििावक लशक्षा लवद्यािर् ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  
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३.३ िाध्यशिक शिक्षा   

३.३.१ पररचर् 

लशक्षा ऐन २०२८(संसोिन सलहत) िे लवद्यािर् लशक्षाको पनुसयरचना गरेर कक्षा ९ दलेख १२ सबमको लशक्षािाई 

माध्र्लमक  लशक्षा िनी पररिालषत गरेको छ ।  त्र्स्तै नेपािको संलविानिे मौलिक हक अन्द्तगयत माध्र्लमक तहको 

लशक्षा लनिःशलु्क हुने उल्िेख गरेको छ । सबै बािबालिकािे कक्षा ८ सबमको गणुस्तरीर् आिारितू लशक्षा प्राप्त 

गररसकेपलछ लवद्याथीको रुची र क्षमता अनसुार माध्र्लमक तहमा प्रालवलिक वा सािारण िारको लशक्षा छनौट गन े

अवसर प्रदान गरेको हुनािे र्स तहको लशक्षािाई जीवनोपर्ोगी, उत्पादनमूिक, प्रलवलिर्ुि, लसपमिूक र व्र्वहाररक 

बनाउनपुदयछ । माध्र्लमक लशक्षा सीपमिूक र कामको संसारसँग सबबलन्द्ित हुन ु सान्द्दलियक हुन्द्छ । र्स तहमा 

एकिपथीर् पाि्र्िमको नीलत अविबबन गने गररएको छ । कक्षा ९ र १० मा वालषयक ३२ घण्टा र कक्षा ११ र १२ मा 

वालषयक कलबतमा २७ दलेख ३२ पाि्र्घण्टाको लवषर्वस्त ुरालखएको छ  साथ ै लवद्याथीहरूको मलू्र्ाङ्कन एवम ्स्तर  

लनिायरणका िालग रालष्िर् परीक्षा बोडय अन्द्तगयत कक्षा १० को अलन्द्तम परीक्षा प्रदशे स्तरबाट र कक्षा १२ को अन्द्तमा 

लिइने परीक्षा संघबाट सञ्चािन हुने व्र्वस्था छ । 

 

३.३.२ .विििान अवस्था  

र्स गाउँपालिकामा माध्र्लमक लशक्षा सञ्चािनका िालग ५ वटा सामदुालर्क र २ वटा संस्थागत गरी जबमा ७ वटा 

लवद्यािर् रहकेा छन ्। शै स २०७८ अनुसार र्स पालिका लित्र माध्र्लमक तह अध्र्र्न गने जबमा लवद्याथी स ं्र्ा 

१६६६ रहकेो छ जसमा छात्राको सं्र्ा अलिक रहकेो छ । लवद्यािर्हरूको िौलतक तथा शैलक्षक वातावरण बािमैत्री, 

समावेशी र सरुलक्षत बनाउन आवश्र्क दलेखन्द्छ । माध्र्लमक तहमा लवद्यािर् छोड्ने र दोहोर्ायउने दरिाई कम गनुय अलत 

जरुरी दलेखन्द्छ । पाि्र्िमको सफि कार्ायन्द्वर्नको िालग सो तहमा अध्र्ापन गने लशक्षकहरूको क्षमता वलृद्ध गनुय 

अलत आवश्र्क दलेखन्द्छ । लशक्षण लसकाई लवलि सिुारका िालग सबपणूय लशक्षकहरूिाई वतयमान प्रलवलिसँग जोड्नपुछय। 

संलविानिे माध्र्लमक लशक्षा लनिःशलु्क िनेको िएतापलन हाि माध्र्लमक तहको लशक्षा पणुय रुपमा लनिःशलु्क गनय 

सलकएको छैन । लशक्षक तथा कमयचारीका िालग तालिम तथा अध्र्र्न भ्रमण, प्र अ को िालग नेततृ्व लवकास सबबलन्द्ि 

तालिमहरू सञ्चािन गरेको पाइदनै । लवलिन्द्न ढङ्गिे लवकास गररएको व्र्लिगत क्षमतािाई संस्थामा प्रर्ोग गनय 

सलकएको अवस्था छैन । सचूना तथा सञ्चार प्रलवलिमा आिाररत व्र्वस्थापन प्रणािीिाई अझै सदुृढ गनुयपन े

आवश्कता छ । राम्रो नेततृ्व िएको प्रध्र्ानाध्र्ापको लवद्यािर् व्र्वस्थापन प्रिावकारी िएकोिे प्रिानाध्र्ापकहरूको 

नेततृ्व लवकास सबबलन्द्ि तालिमहरू सञ्चािन गनुय अलत आवश्र्क छ । माध्र्लमक तहमा लवषर्गत लशक्षक तथा 

दरवलन्द्द कम रहकेो छ र लवद्यािर्हरूिे नीलज स्रोतबाट र गाउँपालिकािे स्थालनर् दरबलन्द्दमा गाउँपालिका करार  

लशक्षकको व्र्वस्थापन गनुयपने बाध्र्ता छ ।उल्िेलखत लवशे्लषणका आिारमा माध्र्लमक लशक्षा क्षेत्रमा दहेार् 

बमोलजमका चनुौलतहरू दलेखन्द्छन । 

१. माध्र्लमक तहसबमको लशक्षा पूणय रुपमा लनिःशलु्क गने, 
२. लवषर्गत लशक्षक दरबन्द्दीको व्र्वस्थापन गने, 
३. लशक्षकको पेशागत वलृि लवकास गने, 
४. कक्षा १० उिीणय गरेका लवद्याथीहरूको कक्षा ११ मा िनायदर बढाउने ,  
५. प्रालवलिक तथा व्र्ावसालर्क माध्र्लमक लशक्षाको लवस्तार गने, 
६. सचूना तथा सञ्चार प्रलवलिमा लशक्षक तथा लवद्याथीहरूको पहुचँ लवस्तार गने , 
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७. लसकाइको गणुस्तर सिुार गरी लसकारुको लसकाइमा सिुार ल्र्ाउने , 
 

३.३.३ िक्ष्य  

मानवीर् मूल्र्का साथै किा, संस्कृलत, लवज्ञान र प्रलवलि के्षत्रका आिारितू मूल्र् मान्द्र्ताको ज्ञान, स ीप र 

दृष्टल कोण तथा व्र्वहारहरू आजयन गरेका सक्षम जनशलि उत्पादन गने ।  

 

३.३.४ उदे्दश्य  

• आिारितू तहको लशक्षा हालसि गरेका लवद्याथीहरूिाई गणुस्तरीर् माध्र्लमक  लसपमिूक   लशक्षाको

प्रलवलिर्िु  ,अवसरप्रदान गने  

• माध्र्लमक लशक्षामा सबैको पहुँच तथा सहिालगता सलुनलित गनय  ु 

• माध्र्लमक लशक्षाको सान्द्दलियकता र गणुस्तरमा सिुार गनय  ु 

• लवद्यािर्हरूको िौलतक तथा शैलक्षक वातावरण बािमैत्री, समावेशी, र सरुलक्षत बनाउन ु 

• शासकीर् तथा व्र्वस्थापकीर् प्रवन्द्िमा सिुार ल्र्ाउन  ु। 

 

३.३.५ रणनीशिहरू 

१. लवद्याथीहरूको आवश्र्कता तथा सबैको पहुचँ हुनेगरी लनिःशुल्क माध्र्लमक लशक्षा संचािनको व्र्वस्था 

लमिाइनछे । 

२. सबै लवद्यािर्मा न्द्र्नूतम लसकाइ वातावरण सुलनलित गररनेछ । 
३. माध्र्लमक तहमा दक्ष लवषर् लशक्षकको व्र्वस्था गररनेछ । 
४. लशक्षक पेसागत लवकास तथा सहर्ोगको व्र्वस्था गररनेछ । 
५. लशक्षकहरूका िालग अलिप्रेरणाका कार्यिमहरू सञ्चािन गररनेछ । 
६. लशक्षण लसकाइ पद्धलतमा सिुार गररनेछ । 
७. हरेक लवद्यािर्मा सचूना तथा सञ्चार प्रलवलि लवस्तार गररनेछ । 
८. लवद्यािर्हरूिाई प्रकोप, सङ्कट तथा महामारीिगार्तका पररलस्थलतप्रलत उत्थानशीि बनाइनेछ । 

९. लवज्ञान लवषर् अध्र्र्नका िालग लवद्याथीहरूिाई आकलषयत गनय पवूायिारसहल तको व्र्वस्था गररनेछ । 

१०. सक्षम र उत्प्रेररत प्रअको व्र्वस्था गररनेछ । 
११. आवलिकरूपमा लसकाइको मूल्र्ाङ्कन गरी लवद्याथीको लसकाइमा जवाफदहेी हुने प्रणािी लवकास गररनेछ । 

 

३.३.६ उपिशधध नशिजा प्रिुख शक्रयाकिाप र िक्ष्य  

क. उपिलब्ि  

माध्र्लमक लशक्षामा सबैको पहुँच सलुनलित िई सान्द्दलियकता र गणुस्तरमा सिुार हुने । 

ख. नलतजा  
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१. सबै बािबालिकाहरूिाई लन िःशुल्क माध्र्लमक लशक्षाको पहुचँ सलुनित िई खदु िनाय तथा लटकाउ दरमा 

वलृद्ध हुने 

२. सबै माध्र्लमक लवद्यािर्िे आिारितू मापदण्ड परूा गरेको हुने 

३. माध्र्लमक लशक्षाको सान्द्दलियकता र गणुस्तरमा अलिवलृद्ध हुने 
४. पाि्र्िम तथा पाि्र्सामग्रीको उपिब्िता, उत्प्रेररत लशक्षकको व्र्वस्थापन, प्रलवलिको समलुचत प्रर्ोग, र 

उलचत लसकाइ वातावरणको लनमायण िएको हुने 

५. माध्र्लमक लशक्षा परूा गने बािबालिकािे न्द्र्नूतम लसकाइ उपिलब्ि हालसि गरेको हुने 
६. माध्र्लमक लशक्षाको िनाय, सहिालगता र लसकाइ उपिलब्िमा िैङ्लगक, िौगोलिक, सामालजक तथा आलथयक 

िगार्तका समता सचूकमा सुिार हुने 

७. माध्र्लमक लवद्यािर्हरू प्रकोप, सङ्कट तथा महामारीिगार्तका पररलस्थलतप्रलत उत्थानशीि हुने 

८. सचूना तथा सञ्चार प्रलवलिको उपर्ोग िई लवद्याथीको लसकाइमा सहर्ोग पगेुको हुने 
९. माध्र्लमक तहको लशक्षामा सुशासन कार्म हुने  
१०. माध्र्लमक तहमा गणुस्तरीर् लशक्षा प्रवाह हुने 

३.३.७ रणनीशि , कायिनीशि र कायिक्रिहरुिः 

रणनीशि कायिनीशि कायिक्रि 

आिारितू  तह परूा गरेका 

सबपणूय बािबालिकािाई 

लनिःशुल्क माध्र्लमक 

लशक्षाको व्र्वस्था गने 

१. लवद्यािर् बालहर रहकेा बािबालिकािांई ं 

लवद्यािर् लित्र ल्र्ाउन एकीकृत कार्यिम 

सञ्चािन गररनेछ । 

२. माध्र्लमक लशक्षा िमशिः लनिःशलु्क बनाउन 

सरोकारवािाहरूमा अपनत्व वलृद्ध गद ै

िलगनेछ । 

३. लवद्यािर्को गुणस्तरीर् शैलक्षक लवकास तथा 

व्र्वस्थापनका िालग  सबपणूय 

सरोकारवािाहरुको अपनत्व वलृद्ध गराइ 

सहर्ोग लिइनेछ । 

१. लवद्याथी िनाय अलिर्ान कार्यिम 

सञ्चािन । 

२. आवश्र्कता तथा माग बमोलजम 

िौलतक पवूायिार, सन्द्दिय तथा शैलक्षक 

सामग्री व्र्वस्थापन । 

३. लवषर्गत लशक्षकको व्र्वस्थापन । 

४. लवशेष तथा समावेशी कक्षा 

सञ्चािनका िालग समन्द्वर्, 

सहकार्य तथा सबपकय  गन े। 

५. लशक्षा सरोकारवािाहरुसँग पहुचँ 

अलिवलृद्धका िालग समन्द्वर्, 

सहकार्य तथा अन्द्तरलिर्ा गन े। 

गणुस्तरीर् माध्र्लमक 

लशक्षाका लवलवि कार्यिम 

सञ्चािन गन े। 

४. कक्षाकोिाको वातावरण लसकाइमैत्री, 

अपाङ्गमैत्री, बािमैत्री  बनाइनेछ । 

५. लशक्षक  डार्री, पररचर्-पत्र  लनमायण 

,शैलक्षक पात्रो प्रकाशन, लवतरण तथा 

कार्ायन्द्वर्न गररनेछ । 

६. उपर्िु लसकाइ  वातावरण लनमायण । 

७. लशक्षक पररचर्-पत्र , लशक्षक  डार्री  

र  शैलक्षक  पात्रो छपाइ तथा लवतरण 

८. लसकाइ उपिलब्ि परीक्षण , लवषर्गत 

लशक्षक व्र्वस्थापन र शैलक्षक 
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६. लसकाइ उपिलब्ि, लवद्याथी  सङ््र्ाको 

आिारमा लवषर्गत लशक्षक व्र्वस्थापन र  

दरबन्द्दी  लमिान गररनेछ । 

७. अनगुमन, सपुरीवेक्षण, लशक्षक सहर्ोग 

कार्यिम कार्ायन्द्वर्नमा ल्र्ाइ  गणुस्तर 

अलिवलृद्ध गररनेछ । 

 

सामग्री लवतरण । 

९. गणुस्तर अलिवलृद्धका िालग 

अनगुमन, सपुरीवेक्षण तथा लशक्षक 

सहर्ोग  

 

 

लवद्यािर्मा सशुासन कार्म 

गराउन े। 

८. सशुासनका मानकहरु परूा गरेका 

लवद्यािर्हरुिाई  नमनूा  लवद्यािर्  घोषाणा  

गररनेछ । 

९. सामालजक परीक्षण र िेखा परीक्षण कार्यिाई 

चसु्त, दरुुस्त र  पारदशी  बनाउन े। 

१०. समर्मा IEMIS update गनय िगाइनेछ। 

११. लव.व्र्.स., लश.अ.सं.  पदालिकारी , लशक्षक 

कमयचारी बीच छिफि , अन्द्तरलिर्ा , 

बैिक र गोष्ठी सञ्चािन गररनेछ ।  

१०. लवद्यािर्को मानक बनाइ  नमूना  

लवद्यािर्  घोषाणा 

११.  बािसमहू गिन, क्षमता लवकास 

तथा पररचािन 

१२.  सामालजक तथा आलथयक िेखा 

परीक्षण 

१३. कमयचारी क्षमता लवकास । 

माध्र्लमक  लशक्षामा 

प्रालवलिक तथा व्र्वसालर्क 

िारिाइय सदुृढीकरण तथा 

लवस्तार गररनेछ  

१२. प्रालवलिक तथा व्र्वसालर्क िार 

सञ्चािनका िालग मापदण्ड अनसुार  

लवद्यािर्िाइय  अनुमलत  प्रदान  गररनेछ । 

१३. लवद्यािर्मा  न्द्र्नूतम िौलतक 

पवूायिार,आवश्र्क जनशलि र 

प्रर्ोगशािाको व्र्वस्थापन गररनेछ । 

१४. प्रालवलिक िार अध्र्र्नरत लवद्याथीिाइय 

छात्रवलृि  लवतरणमा प्राथलमकता लदइनेछ । 

१४. प्रालवलिक तथा व्र्ावसालर्क िार 

सञ्चालित लवद्यािर्िाइय 

सदुृढीकरण 

१५. प्रालवलिक तथा व्र्वसालर्क िार 

सञ्चािनका िालग लवद्यािर्िाइय 

अनमुलत  प्रदान र लवद्यािर्को  

लवस्तार 

१६. िौलतक पवूायिार,आवश्र्क  

जनशलि र प्रर्ोगशािाको 

व्र्वस्थापन 

१७.  छात्रवलृि  लवतरण 

अङ्ग्रेजी, गलणत र लवज्ञान 

िगार्तका लवषर् लशक्षकको 

क्षमता अलिवलृद्ध 

१५. अङ्ग्रेजी,गलणत र लवज्ञान लशक्षकहरुको 

तालिम सञ्चािन गररनेछ ।  

१६. लवषर्गत रोष्टर लशक्षक समहू लनमायण गरी  

१८. लशक्षक तालिमको व्र्वस्थापन 

१९. कार्यशािा,गोष्ठी सञ्चािन 
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कक्षाकोिा अविोकन  र  पषृ्ठपोषण  प्रदान  

गने, गोष्ठी, कार्यशािा र अन्द्तरलिर्ामा 

सहिालग गराइनेछ । 

 

कायािन्वयन योजना : 

क्र

सं. 

शक्रयाकिाप शजबिेवार शनकाय कायिशवशध अनुिाशनि 

िागि 

सियावशध 

१ िौलतक पवूायिार , 

शैलक्षक तथा सन्द्दिय 

सामग्रीको व्र्वस्थापन 

संघ,प्रदशे,वडा कार्ायिर् 

तथा गाउँपालिका, 

आवश्र्कता पलहचान, माग 

सङ्किन, नतसाङ्कन 

तथा लवतरण 

आवश्र्कता

अनसुार 

 

२ लवषर्गत  लशक्षकको 

व्र्वस्थापन । 

 

गाउँपालिका मौजदुा लवद्याथी सङ््र्ाको 

आिारमा लवषर्गत लशक्षक 

व्र्वस्थापन 

आवश्र्कता

अनसुार 

लनर्लमत 

३ सरोकारवािाहरुसँग 

समन्द्वर्, सहकार्य तथा 

अन्द्तरलिर्ा  । 

लवद्यािर् तथा 

गाउँपालिका 

बैिक,गोष्ठी,अन्द्तरलिर्ा र 

छिफि 

आवश्र्कता

अनसुार 

लनर्लमत 

४ लवद्यािर् अनगुमन, 

सपुरीवेक्षण तथा 

लशक्षकिाई  पेशागत 

सहर्ोग 

गाउँपालिका तथा वडा 

कार्ायिर् 

लवषर्गत रोष्टर लशक्षकको 

गिन,तालिम,कार्यशािा,अ

नगुमन र शैलक्षक भ्रमण 

आवश्र्कता

अनसुार 

लनर्लमत 

५  नमनूा  लवद्यािर् 

घोषाणा कार्यिम 

गाउँपालिका,लशक्षा सलमलत Benchmark(मापदण्ड) 

लनिायरण 

आवश्र्कता

अनसुार 

आवश्र्कता 

अनसुार 

६ बािसमहू गिन, क्षमता 

लवकास तथा पररचािन 

लवद्यािर्, वडा कार्ायिर् 

, गाउँपालिका, संघ संस्था 

अलिमूखीकरण, बािसमहू 

गिन तथा क्षमता लवकास 

आवश्र्कता

अनसुार 

लनरन्द्तर 

७ सामालजक तथा आलथयक 

िेखा परीक्षण 

लवद्यािर्, सलमलत र 

गाउँपालिका 

अलििावक िेिा,सलमलत 

गिन 

 लनरन्द्तर 

८ प्रालवलिक िार 

लवद्यािर्िाइय सदुृढीकरण 

तथा लवस्तार 

गाउँपालिका र संघ संस्था आलथयक र प्रालवलिक 

सहर्ोग ,स्रोत सामग्री र 

सोको पररचािन 

आवश्र्कता

अनसुार 

लनरन्द्तर 

९ गलणत,लवज्ञान र अङ्ग्रेजी 

लवषर् िगार्तका 

लशक्षकको क्षमता 

अलिवलृद्ध कार्यिम 

गाउँपालिका र संघ संस्था तालिम,कार्यशािा,गोष्ठी 

सञ्चािन र अनिुव 

आदान प्रदान 

आवश्र्कता

अनसुार 

लनरन्द्तर 

 



43 
 

  

प्रिुख शक्रयाकिाप र िक्ष्य  

क्र.

सं 

प्रिुख शक्रयाकिापहरू र्कार् िक्ष्य (५ वषे) कैशि

यि 
पशहिो 

वषि 

दोस्रो 

वषि 

िेस्रो 

वषि 

चौथो 

वषि 

पाँचौ 

वषि 

जबिा 

१. लन:शलु्क माध्र्लमक लशक्षाका िालग आवश्र्क 

काननुी प्रबन्द्ि लमिाउने  

गाउँपालिका ✓ ✓    २  

२. लवद्यािर् नतशाङ्कन, पनुलवयतरण तथा 

समार्ोजन 

गाउँपालिका ✓     १  

३. अङ्ग्रेजी, लवज्ञान, गलणत तथा कबप्र्टूर लवज्ञान 

िगार्तका लवषर् अध्र्ापनका िालग अवसर 

गाउँपालिका र 

प्रदशे सरकार 

✓  ✓  ✓ ३  

४. मापदण्ड अनसुार लशक्षक व्र्वस्थापन संघीर् सरकार 

र गाउँपालिका 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

५. सबै बािबालिकाको पहुचँ सलुनलित गने लवद्यािर् र 

गाउँपालिका 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

६. आवश्र्कताअनसुार खिुा तथा दरू 

लशक्षािगार्तका वैकलल्पक प्रबन्द्ि 

गाउँपालिका ✓    ✓ २  

७. लवद्यािर्को न्द्र्नूतम िौलतक पवूायिार लवकास संघ, प्रदशे र 

गाउँपालिका 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

८. लवद्याथीको लसकाइ उपिलब्ि परीक्षण  लवद्यािर् र 

गाउँपालिका 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

९. लशक्षक क्षमता लवकास गाउँपालिका ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

१०

. 

लवद्यािर् उत्थानशीि     र्ोजना लनमाणय तथा 

कार्ायन्द्वर्न 

प्रदशे र संघीर् 

सरकार 

 ✓   ✓ २  

११

. 

सचूना प्रलवलिको प्रर्ोगका िालग आवश्र्क 

संरचना, सामग्री तथा क्षमता लवकास 

प्रदशे र संघ ✓ ✓ ✓ ✓  ४  
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१२

. 

लशक्षक सहार्ता प्रणािीको पनुसयरचना गाउँपालिका ✓  ✓   २  

१३

. 

लनिःशुल्क माध्र्लमक लशक्षा सलुनलितताका िालग 

पाि्र्पसु्तक, डे्रस तथा स्टेशनरी, लदवा खाजा, 

छात्रवलृि र लसकाइ सामग्रीको व्र्वस्था 

संघ, प्रदशे  

गापा र दात ृ

लनकार्  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

१४

. 

कक्षाकोिामा आिाररत मूल्र्ाङकन  लवद्यािर् ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

१५ शैलक्षक मानव संसािन सचूना प्रणािी स्थापना प्रदशे सरकार ✓  ✓  ✓ ३  

१६ लव.व्र्.स.,लश.अ.सं.संघका पदालिकारीहरूको 

क्षमता लवकास 

लवद्यािर् र 

गाउँपालिका 

✓  ✓  ✓ ३  

१७ अलििावक अलिमखुीकरण र सहिालगता 

कार्यिम 

लवद्यािर् ✓  ✓  ✓ ३  

१८ िलक्षत बािबालिकाहरूका िालग आवासीर् 

प्रबन्द्ि 

संघ, प्रदशे र 

दात ृलनकार् 

✓  ✓   २  

 

 

 

 

३.४  प्राशवशधक िथा व्यावसाशयक शिक्षा र शसप शवकास िथा िाशिि  

३.४.१ पररचय 

प्रालवलिक तथा व्र्वसालर्क लशक्षािे लसपर्िु, लजवनपर्ोगी र ब्र्वहाररक लशक्षामा जोड लदन्द्छ । पढ्द,ै लसतद ै र 

कमाउद ैिन्द्ने अविारणामा आिाररत िई प्रालवलिक तथा व्र्वसालर्क लशक्षाको लवकास िएको पाइन्द्छ । प्रालवलिक 

तथा व्र्वसालर्क लशक्षाका र्स्ता अवसरहरू पाएका जनशलि जसिे आफैि ेकेही गन ेसोच रा्दछ । त्र्स्ता वगयको 

िालग पालिकािे प्रोत्साहनको नीलत ल्र्ाइ अगालड बढने छ । लशक्षािाई स ीपर्िु र व्र्वहारमा प्रर्ोग र्ोग्र् बनाउन ु

पने मान्द्र्तािाई ध्र्ानमा रा्द ै  प्रालवलिक लशक्षाको आवश्र्कता महससु गररएको हो ।  मौजदुा लशक्षा नीलतमा पलन 

स्थानीर् तहमा "संघीर् तहमा स्थापना हुने रालष्िर् प्रालवलिक तथा व्र्ावसालर्क लशक्षा र तालिम पररषदमाफय त 

प्रालवलिक तथा व्र्ावसालर्क लशक्षा सञ्चािन, अनसुन्द्िान, नवप्रवतयन र उद्यमशीिता लवकास जस्ता कार्य सबपादन 

गरी दक्ष प्रालवलिक जनशलि उत्पादनमा जोड लदने ।"  िन्द्नेकुरा उल्िेख िएको छ । 

हािको श्रमबजारमा आवश्र्क लशक्षाको अिावमा लदनानुलदन र्वुा जमातहरू  लवदशेी ि मूीमा रगत र पलसना 

बगाउन बाध्र् िएको र्थाथयता हामीसामु छदछै । वतयमान पररवेशमा र्स पालिकाबाट समेत  ि िूो सङ््र्ामा र्ुवा 
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जनशलि लवदशेी ि मूल मा श्रम बेच्न बाध्र् छन ् । त्र्सैिे हािको आवश्र्कता िनेको घोकन्द्ते सैद्धालन्द्तक 

लशक्षािाई लबस्तारै लवस्थालपत गरी स्वरोजगारमिूक प्रालवलिक तथा व्र्ावसालर्क लशक्षािाई स्थालपत गनुयपन ेसोचका 

साथ र्स गाउँपालिकािे प्रालवलिक तथा व्र्ावसालर्क लशक्षािाई प्राथलमकता लदएर सामदुालर्क लवद्यािर् माफय त 

िमशिः िाग ूगद ैआइरहकेो छ । 

३.४.२ विििान अवस्था  

र्स गाउँपालिकामा प्रालवलिक तथा व्र्ावसालर्क लशक्षा िार तफय  कृलष बािीलवज्ञान लवषर्मा एक मात्र लवद्यािर् श्री 

एकलप्रर् रािौर माध्र्लमक लवद्यािर् पातािार सञ्चालित रहकेो छ िने अन्द्र् माध्र्लमक लवद्यािर्मा  प्रालवलिक िार 

तफय को व्र्ावसालर्क लशक्षा सञ्चािन गनुयपने अलत आवश्र्क दलेखन्द्छ। 

३.४.३ िक्ष्य  

मध्र्म स्तरको स्वरोजगारमिूक जनशलि तर्ार पाने ।  

३.४.४ उदे्दश्य  

१. लसपमिूक र रोजगारमिूक लशक्षाको लवस्तार गनुय । 

२. स्थानीर् स्तरका लवद्यालथयिाई प्रालवलिक तथा व्र्ावसालर्क लशक्षामा आकषयण गनुय । 

३. स्थानीर् तहमा प्रालविक तथा व्र्ावसालर्क लशक्षा तथा लसप लवकासका अवसर सजृना र लशक्षाको लबस्तार गनय ु 

४. प्रालविक तथा व्र्ावसालर्क लशक्षा तथा लसप लवकासका अवसरहरूिाई सान्द्दलियक, उपर्ोगी र गणुस्तरीर् 

बनाउन ु 

३.४.५ रणनीशिहरू 

१. लवलिन्द्न संघ संस्थाको समन्द्वर्मा र पालिकाको आफ्नै कोषमा पढ्द ै कमाउद ै शैलक्षक प्रलिर्ाको अविारणा 

कार्यन्द्वर्नमा ल्र्ाइनेछ ।  

२. उत्पादनमिूक जनशलि उत्पादनका िालग लवलिन्द्न कार्यिम तथा बजेटको व्र्वस्था र प्रोत्साहन कार्यिम र 

उत्पालदत जनशलििे स्थानीर् तहमै अलनवार्य सेवा गनय प्रोत्साहन कार्यिम ल्र्ाइनेछ । 

३. लवद्याथीहरूिाई प्रालवलिक तथा व्र्ावसालर्क लशक्षा र सीपका अवसर उपिब्ि गराउनका िालग सबबलन्द्ित 

संस्थाहरूसँग समन्द्वर् गररनेछ । 

४. गापालित्र सञ्चालित प्रालवलिक लशक्षा कार्यिमहरूमा स्थानीर् लवद्याथीिाई आकषयण गनय कार्यिम तजुयमा गरी 

कार्ायन्द्वर्न गररनेछ । 

५. आलथयक रुपमा लपछलडएका, मलहिा, आलदवासी ,जनजाती, दलित, अपाङ्गता िएका नागररक एवम ्समदुार् र 

वगयको िालग पहुचँ बढाउन आवश्र्क कार्यिमहरूको व्र्वस्था गररनेछ ।  

६. हाि प्रालवलिक लशक्षा सञ्चािन िएका लवद्यािर्हरूको समन्द्वर्मा आवश्र्कता अनुसार कार्यिम मजय तथा थप 

नर्ाँ कार्यिम लवस्तार गररनेछ ।  

७. लविागत रुपमा एक माध्र्लमक लवद्यािर् एक प्रालवलिक लशक्षा कार्यिम िाग ूगररनेछ ।   

८.  कार्यगत तालिममा जाने प्रालवलिक लवद्याथीिाई तालिम ििा वा तालिम प्रदार्क संस्थाहरू सँगको समन्द्वर्मा 

लसतद ैकमाउदकैो अवस्था सजृना गररनेछ ।  

 

३.४.६ उपिशधध, नशिजा, प्रिुख शक्रयाकिाप र िक्ष्य 

उपिशधधिः 
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१. उत्पादनशीि, रोजगारी, स्व-रोजगारी र जीलवकोपाजयनका क्षेत्रबाट आलथयक स्तर सिुार गरेको हुने । 

प्रिुख नशिजािः 

२.  गाउँपालिकामा प्रालवलिक तथा व्र्ावसालर्क लशक्षामा उत्पादनशीि जनशलिि े आवश्र्कता अनसुारका 

प्रालवलिक तथा व्र्ावसालर्क सीपका क्षेत्रहरूमा पर्ायप्त अवसर प्राप्त गरेको हुने । 

३.  गापामा सञ्चालित प्रालवलिक तथा व्र्ावसालर्क लशक्षा र सीपका क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यिमहरूको 

सान्द्दलियकता र गणुस्तरमा अलिवलृद्ध हुने । 

४.  गापामा प्रालवलिक तथा व्र्ावसालर्क लशक्षा र सीपका क्षेत्रहरूिाई उत्पादन र आलथयक उपाजयनसँग जोलडने । 

५. लजवनपर्ोगी सीपहरूको पलहचान, प्रमाणीकरण तथा प्रबद्धयन हुने । 

६. उत्पादनशीि, रोजगारी, स्व-रोजगारी र जीलवकोपाजयनका अवसरमा वलृद्ध हुने । 

 

प्रिुख शक्रयाकिाप र िक्ष्यिः 

क्र.

सं. 

प्रिुख शक्रयाकिापहरू 

 

र्कार् िक्ष्य (५ वषे) कैशि

यि 
पशहिो 

वषय 

दोस्रो 

वषि 

िेस्रो 

वषि 

चौथो 

वषि 

पाँचौ 

वषि 

जबिा 

१. प्रालवलिक िारका माध्र्लमक 

लवद्यािर्हरू स्थापना र सञ्चािन 

लवद्यािर् र 

CTEVT 

  ✓  ✓ २  

२. प्रालवलिक िार सञ्चािन िएका 

लवद्यािर्हरूको िौलतक पूवायिार 

लवकास 

लवद्यािर् र 

गाउँपालिका 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

३. प्रालवलिक लशक्षािर् स्थापना, 

सञ्चािन तथा लनर्मन 

(स्नातक तहसबम) 

गाउँपालिका र 

CTEVT 

  ✓   १  

४ प्रलशक्षक व्र्वस्था गाउँपालिका,  

CTEVT र 

लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

५. िलक्षत समहू छात्रवलृि कार्यिम गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

  ✓ ✓ ✓ ३  
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६. प्रालवलिक तथा व्र्ावसालर्क लशक्षा र 

तालिमका िालग आवश्र्क नीलत 

तजुयमा 

गाउँपालिका र 

प्रदशे सरकार 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५ प्रत्र्ेक 

वषय 

लनर्लम

त  

७. खोज तथा नवप्रवतयनात्मक कार्यिाई 

प्रोत्साहन 

गाउँपालिका ✓     १  

 

३.५. पाठखयक्रि र पाठखयसािग्री    

३.५.१ पररचय 

पाि्र्िम लसकाइको एक र्ोजना हो । लशक्षाको िक्ष्र्, रालष्िर् उदशे्र्, तहगत तथा कक्षागत उद्दशे्र्हरू पररपलूतय गनयका 

िालग सबैिन्द्दा महत्वपणूय सािन पाि्र्िम हो । समर् सापेक्ष रूपमा पाि्र्िम पररमाजयन हुदँ ैजान्द्छ र पररवलतयत 

पाि्र्िम कार्ायन्द्वर्नका िालग आवश्र्क सािन तथा स्रोतको पररचािन गरी उल्िे्र् रूपमा कार्ायन्द्वर्नमा जोड 

लदनपुछय । शैलक्षक सत्र २०७७ दलेख कक्षा १ मा िागू िएको  एकीकृत पाि्र्िम अनसुार स्थानीर् पाि्र्िम लनमायण 

गरी कार्ायन्द्वर्नमा ल्र्ाउन ु पने हुन्द्छ त्र्सैगरी गाउँपालिकाको आवश्र्कताको लवषर्हरू समेटेर स्थानीर् पाि्र्िम 

तथा पाि्र्सामग्री तर्ार गरी कार्ायन्द्वर्नममा ल्र्ाउन ुअलत आबश्र्क छ  । लशक्षकहरूका िालग पाि्र्िम पररमाजयन 

सबबन्द्िी आवश्र्क प्रबोिीकरण तालिम सञ्चािन गरी पाि्र्िमकको आिारमा लशक्षण गराउन ेपररपाटीको लवकास 

गररन ुपदयछ । 

 ३.५.२ विििान अवस्था  

र्स वषयदलेख गेरुवा गाउँपालिकािे आफ्नो आवश्र्कताका आिारमा कक्षा १-८ सबमको स्थानीर् पाि्र्िम 

लनमायणको चरणमा रहकेो छ । र्स गाउँपालिका लित्र सबपणूय लवद्यािर्मा नेपाि सरकारिे लनिायरण गरेको पाि्र्िम 

तथा पाि्र्पसु्तकको कार्ायन्द्वर्न िएको अवस्था छ । पाि्र्िम र पाि्र्पसु्तकको प्रिावकारी कार्ायन्द्वर्नका िालग 

गररएका प्रर्त्नहरूमा पाि्र्िम लनमाणय र प्रबोिीकरण तालिम सञ्चािन गररएको अवस्था छ । पाि्र्िम, 

पाि्र्पसु्तक र लवद्याथी मूल्र्ाङ्कन कार्ायन्द्वर्नका चनुौती तथा अवसरमा मु्र् गरी लमलश्रत समदुार्का कारण एउटै 

मातिृाषाको पाि्र्िमको लनमाणय र कार्ायन्द्वर्न गनय नसलकएको अवस्था छ । पाि्र्िम तथा पाि्र्पसु्तक सिुारका 

िालग पषृ्ठपोषणको व्र्वस्था लमिाइएको छ ।  

३.५.३ िक्ष्य  

पाि्र्िमको प्रिावकारी कार्ायन्द्वर्नबाट लवद्याथीहरूमा लजवनोपर्ोगी ज्ञान,सीप र अलिवलृिको लवकास िई सक्षम 

सजृनशीि र प्रलतस्पलिय नागररक तर्ार गने ।  

३.५.४ उदे्दश्य  

१. पाि्र्िमिाई समर् सापेक्ष, सान्द्दलियक गणुस्तरीर् र प्रिावकारी बनाउन ु , 

२. खोज ,अनसुन्द्िान र व्र्वहारीक जीवनमा आिाररत स्थानीर् पाि्र्िम लवकास तथा कार्ायन्द्वर्न गनुय ,  

३. पाि्र्िम तथा पाि्र्सामग्रीिाई प्रलवलिर्िु कार्ायन्द्वर्नमा जोड लदन ु, 

४. पाि्र्िमबाट दलैनक जीवनका आर्ामहरूसँग सबबलन्द्ित लवषर्वस्तुिाई लशक्षण गनय सतने क्षमता अलिवलृद्ध गनुय , 
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३.५.५ रणनीशिहरू 

१. नेपाि सरकारिे लनिायरण गरेको पाि्र्िम र पाि्र्सामाग्री कार्ायन्द्वर्न गररनेछ ।  

२. गेरुवा गाउँपालिकाको शैलक्षक, सामालजक, सांस्कृलतक, राजलनलतक, आलथयक अवस्था र स्थानीर् आवश्र्कताका 

आिारमा स्थानीर् पाि्र्िमको लवकास र कार्ायन्द्वर्न गररनेछ । 

३. पाि्र्िम तथा पाि्र्सामग्रीिाई प्रिावकारी कार्ायन्द्वर्न गनय लशक्षक तथा अन्द्र् सरोकारवािाहरूिाई  

प्रवोिीकरण गररनेछ । 

४. रालष्िर् पाि्र्िम प्रारुपिे लनलदयष्ट गरेअनसुार लवद्यािर्को तहको पाि्र्िम कार्ायन्द्वर्न गनय लशक्षकको सक्षमता 

लवकास गरी लजबमेवार बनाइनेछ । 

५. लवलिन्द्न प्रकारका लवपद,् महामारी तथा सङ्कटको समर्मा लवद्याथीहरूिाई E Learning Portal र अन्द्र् 

वैकलल्पक माध्र्म द्धारा सहजीकरण गररनेछ । 

६. STEM Approach को अविारणािाई कार्यन्द्वर्न गररनेछ । 

७. अपाङ्गता िएका बािबालिकाहरूका िालग शैलक्षक पँहुच बढाउन पाि्र्िम तथा लसकाइ सामग्री  र सन्द्दिय 

सामाग्रीको लवकास र उपिब्ितािाई सलुनलितता गररनेछ । 

३.५.६ उपिशधध, नशिजा, प्रिुख शक्रयाकिाप र िक्ष्य 

उपिशधधिः 

पाि्र्िमको प्रिावकारी कार्ायन्द्वर्नबाट लवद्याथीहरूमा ज ीवनोपर्ोगी ज्ञान, स ीप र अलिवलृिको लवकास 

िई सक्षम सजृनशीि र प्रलतस्पलिय नागररक तर्ार हुने । 

      प्रिुख नशिजािः 

१. रालष्िर् पाि्र्िम प्रारुपिे लनलदयष्ट गरेअनसुार लवद्यािर्को तहको पाि्र्िम कार्ायन्द्वर्न िएको हुनेछ ।  
२. कक्षा १-३ मा व्र्वहार कुशि सीपसलहत अन्द्तरलवषर्क तथा बहुलवषर्क ढाँचाको एकीकृत पाि्र्िम 

कार्ायन्द्वर्न हुनेछ ।  

३. आिारितू तहसबम स्थानीर् िाषा मातिृाषा र बहुिाषाको प्रर्ोग गरी लसकाइ सहजीकरण हुनेछ ।  

४.  कक्षा १-८ सबम स्थानीर् पाि्र्िम तथा पाि्र्सामाग्रीको लनमायण र कार्यन्द्वर्न हुनेछ । 
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प्रिुख शक्रयाकिाप र िक्ष्यिः 

क्र.

सं. 

प्रिुख शक्रयाकिापहरू 

 

र्कार् िक्ष्य (५ वषे) कैशियि 

पशहिो 

वषय 

दोस्रो 

वषि 

िेस्रो 

वषि 

चौथो 

वषि 

पाँचौ 

वषि 

जबिा 

१. पाि्र्िम अलिमुखीकरण  गाउँपालिका ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

२. लशक्षक तालिम तथा पेशागत 

सहर्ोग 

गाउँपालिका 

लवद्यािर् र 

दात ृलनकार् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५ वालषयक 

रूपमा  

३. परीक्षा तथा मलू्र्ाङ्कन लवद्यािर् ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५ लनर्लमत 

४. सचूना तथा सञ्चार प्रलवलिको 

प्रर्ोग 

गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५ लनर्लमत  

५. लनिःशुल्क पाि्र्पसु्तक, 

पाि्र्सामाग्री उपिब्िता  

गाउँपालिका 

लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५ लनर्लमत  

६. स्थानीर् पाि्र्िम लवकास तथा 

कार्ायन्द्वर्न 

गाउँपालिका ✓     १  

७. सपुररवेक्षण तथा अनुगमन गाउँपालिका ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५ लनर्लमत  

 

३.६  शिक्षक व्यवस्थापन र शवकास  

३.६.१ पररचय 

लशक्षण लसकाइ लिर्ाकिाप लनरन्द्तर रूपमा चलिरहने प्रलकर्ा हो जसमा लशक्षक एक सहजकताय र मागयदशयकको रुपमा 

रहकेो हुन्द्छ । लशक्षाको गणुस्तर लशक्षकको गणुस्तरसँग पलन सबबलन्द्ित हुन्द्छ । लशक्षकको गणुस्तरको मात्रा िने लशक्षक 

तर्ारी, लवकास र व्र्वस्थापनसँग प्रत्र्क्ष रूपिे सबबलन्द्ित हुन्द्छ । हाम्रो पवूीर् दशयनमा लशक्षकको िलूमका महत्त्वपूणय 

रहकेो पाइन्द्छ । नेपािमा आिलुनक लशक्षा पद्धलतको लवकास िएसँगै लशक्षक व्र्वस्थापनका लवलवि पक्षमा लवलिन्द्न 

कार्यहरू गररँद ैआएको छ । लशक्षा सबबलन्द्ि लवलिन्द्न प्रलतवेदनहरूिे लशक्षक व्र्वस्थापनका सबबन्द्िमा स्पष्ट िारणाहरू 

उल्िेख गरेका छन ्। उि प्रलतवेदनहरूिे लशक्षकको प्रालज्ञक र्ोग्र्ता र तालिम दबैुिाई प्राथलमकता लदएका छन ्। त्र्स्तै 

लशक्षक सेवा आर्ोग लनर्माविीिे लशक्षा लवषर् पढेर तोलकएका र्ोग्र्ता प्राप्त गरेकािाई प्रालज्ञक र्ोग्र्ता र तालिम प्राप्त 

दबैु मानेको छ । हाि कार्ायन्द्वर्नमा रहकेो लवद्यािर् के्षत्र लवकास र्ोजनािे लशक्षक लनर्लुि, वलृि लवकास, न्द्र्नूतम् 
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र्ोग्र्ता, लशक्षक तर्ारी कोषय र तालिम सबबन्द्िमा गररने कार्यहरू उल्िेख गरेक ो छ । सबै प्रलतवेदन र र्ोजनािे 

लशक्षकको गणुस्तर सलुनलिततामा जोड लदएका छन ्। तथालप उि दस्तावेजहरूमा सझुाइर्बमोलजम लशक्षक व्र्वस्थापन 

गदाय पलन अपेलक्षत स्तरका लवद्याथी उत्पादन गनय नसलकएको र नसलकने िएकािे लशक्षक व्र्वस्थापनका लवलवि पक्षमा 

व्र्ापक पररवतयन आवश्र्क छ । 

लशक्षक व्र्वस्थापन र लवकास अन्द्तगयत लशक्षक लनर्लुि, सरूवा, बढुवा र वलृिलवकास िगार्त लशक्षक तर्ारी, लशक्षक 

सहर्ोग पद्दलत, लशक्षक पेशागत लवकास, लशक्षण लसकाइ लिर्ाकिाप,  लशक्षक आपतूी र लवतरण िगार्तका लवलवि 

पक्षहरू समावेश गररएको हुन्द्छ। 

 

३.६.२ विििान अवस्था  

लशक्षक सेवा आर्ोग लनर्माविी २०५७ (संशोिन सलहत) िे लशक्षक हुनका िालग लशक्षक अध्र्ापन अनमुलतपत्र 

अलनवार्य गरेको छ । स्थार्ी लशक्षक हुनका िालग लशक्षक सेवा आर्ोगिे लिने छनौट परीक्षामा उिीणय हुन ुपने ,स्थार्ी 

लशक्षक बढुवा हुनाका िालग लनलित मापदण्ड परूा गरेको हुन ुपने प्राविान छ ।  

लशक्षण पेसा आफैमा मर्ायलदत र सबमालनत पेशा हो । लशक्षक ज्ञान ,सीप ,सभ्र्ता र संस्कारिे िररएका व्र्लित्व हुन । 

लशक्षकहरूिाई जलत खसुी र कार्यप्रलत आकलषयत गनय सतर्ो उलत नै दशेको लशक्षा प्रणािीिे काचिुी फेनय सतछ । जनु 

दशेमा लशक्षकिाई जलत सबमान लदएका हुन्द्छन ् त्र्ो दशेको लशक्षा प्रणािी पलन त्र्लतनै मालथ रहकेो हुन्द्छ । वतयमान 

समर्मा नेपािमा खिुा प्रलतस्पिायको माध्र्मबाट लशक्षक सेवा आर्ोगिे लशक्षक लनर्लुिका िालग लसफाररस गरे सँगै 

लशक्षकहरूको पेशागत सबमानमा पलन सहर्ोग पगेुको छ । लशक्षकहरूको सेवा, शतय, सलुविा र वलृि लवकासको बाटो 

अझै सशि र व्र्वहाररक बनाइ अगालड बढ्न ुसान्द्दलियक दलेखन्द्छ । लवद्यािर्हरूमा लशक्षकको दरबन्द्दी लमिान, तनाव 

व्र्वस्थापन, समर् व्र्वस्थापन जस्ता पक्षमा ध्र्ान लदई लवद्यािर्को सवयपक्षीर् लवकास गनय लशक्षक व्र्वस्थापन  र 

लवकासमा जोड लदन ुअत्र्ावश्र्क छ । 

लशक्षा लनर्माविी २०५९ को लनर्म ९२ अनसुार लवद्यािर्मा रहने लशक्षक दरबन्द्दीको व्र्वस्था अनसुचूी १२ मा 

गररएको छ ।  हाि लशक्षक व्र्वस्थापन गदाय लनर्लमत अनदुान प्राप्त लशक्षक सं्र्ा र अनपुातिे तोके अनसुारको 

लवद्याथी सं्र्ािन्द्दा जलत बढी हुन्द्छन  ् त्र्लतको अनपुातमा चालहने लशक्षकको तिब स्थानीर् सरकार माफय त 

लवद्यािर्िे  अनदुान पाउने व्र्वस्था गरेको छ । तथालप र्स गेरूवा गाउँपालिकाको लशक्षक व्र्वस्थापन पक्षको 

लवशे्लषण गदाय लनबनलिलखत चनुौलतहरू पलहचान गरल एका छन ् । 

१. लशक्षण पेसािाई आकषयक बनाउन ु। 

२. सक्षम लशक्षक आप लूतयका िालग लशक्षा लवषर् अध्र्ापन गने संस्थाहरूमा लवद्याथी िनाय र लशक्षण लसकाइ 

तथा म लू्र्ाङ्कन प्रलिर्ा सुिार गरी व्र्वलस्थत गराउन ु। 

३. पाि्र्िमिे लनिायरण गरेका लसकाइ उपिलब्ि हालसि गनुय  गराउन ु  ,लशक्षण  लसकाइिाइय लवद्याथी केलन्द्द्रत 

बनाउन ु तथा लशक्षण लिर्ाकिापमा लवलविता ल्र्ाउन ु। 

४. लवद्याथीको लसकाइ उपिलब्ििाई लशक्षकको कार्य सबपादन मलू्र्ाङ्कनस गँ आबद्ध गने कार्यिाई 

प्रिावकारी रुपमा कार्ायन्द्वर्न गनुय । 

५. लवषर्गत दरबन्द्दी लमिान गनुय र आवश्र्क दरबन्द्दीको पलूतय गनुय । 
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३.६.३ िक्ष्य  

गणुस्तरीर् लशक्षाका िालग र्ोग्र्, व्र्ावसालर्क रूपमा दक्ष, पेसाप्रलत उत्प्रेररत, समलपयत, प्रलतबद्ध र लवद्याथीको 

लसकाइप्रलत जवाफदहेी लशक्षकको व्र्वस्था सलुनलित हुने । 

३.६.४ उदे्दश्य  

१. अपगु लशक्षक िएका लवद्यािर्हरूमा गाउँपालिकािे आलथयक िार व्र्होने गरी काननु बमोजीम लशक्षक दरबन्द्दीको 

सजृना गनुय  । 

२. हािसबम स्थानीर् दरबन्द्दी सजृना गरी पदपलूतय गरीएका गाउँपालिका अनदुान लशक्षक दरबलन्द्दिाई लनरन्द्तरता लदन ु। 

३. सबै तहमा लशक्षकको र्ोग्र्ताको पनुराविोकन लवषर्वस्तमुा दक्ष र लनपणूय लशक्षकको सलुनलितता गनय आवश्र्क 

सहजीकरण गनुय ।  

४. लशक्षकहरूिाई आवश्र्क प्रोत्साहन, लनरन्द्तर पेशागत लवकास र लसकाइ अनिुव आदान प्रदान कार्यिमका 

माध्र्मबाट सबै तहमा सक्षम प्रलतवद्ध र अलिप्रेररत लशक्षकहरूको प्रबन्द्ि गनय आवश्र्क सहर्ोग गनुय ।  

५. गाउँपालिका स्तरमा लशक्षकिाई कार्य सबपादनमा आिारमा परुस्कृत गनुय ।  

 

३.६.५ रणनीशिहरू 

१. गाउँपालिका स्तरमा लशक्षक तथा कमयचारीको सक्षमता प्रारुप लवकास गरी कार्ायन्द्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । 
२. लशक्षक लवद्याथी अनपुातको आिारमा तहगत र लवषर्गत रुपमा लशक्षक दरबलन्द्द लमिान, दरबलन्द्द पनुलवयतरण 

तथा थप गने कार्यमा सहजीकरण गररनेछ । 

३. लशक्षक दरबन्द्दी लमिान तथा प्रिानाध्र्ापक लनर्लुि गररनेछ । 
४. लनर्लमत रूपमा लवलिन्द्न सलमलतहरू, प्रिानाध्र्ापक, लशक्षक, कमयचारीहरूको क्षमता लवकास र प्रोत्साहनका 

कार्यिम सञ्चािन गररनेछ । 

 

३.६.६ उपिशधध, नशिजा, प्रिुख शक्रयाकिाप र िक्ष्य 

उपिशधधिः 

१. सक्षम र अलिप्रेररत लशक्षकको व्र्वस्था िई लवद्याथीको लसकाइमा सिुार हुने, 

२. सबै लवद्यािर्हरू गुणस्तरीर् लशक्षा प्रदान गनय सक्षम हुने 
प्रिुख नशिजािः  

१. रालष्िर् लशक्षक सक्षमता कार्यढाँचाको आिारमा लशक्षक तर्ारी, छनौट र पेसागत लवकास हुने, 

२. लशक्षण पेसा थप प्रलतस्पिी र सबमालनत हुने, 

३. लशक्षक पेसागत सहर्ोग प्रणािीमाफय त लनरन्द्तर पेसागत सहर्ोग प्राप्त हुने, 

४. लशक्षकको उपलस्थलत, लशक्षण लवलि तथा तौरतररका र कार्यसबपादनमा सिुार हुने, 

५. लशक्षक लवद्याथी अनपुातका आिारमा तहगत, क्षेत्रगत र लवषर्गत रूपमा लशक्षक दरबन्द्दी लमिान/पनुलवयतरण 

हुन,े 

६. र्ोग्र् सक्षम लशक्षक तथा प्रिानाध्र्ापको छनौट तथा लनर्लुि हुने 
लवलिन्द्न सलमत, प्रिानाध्र्ापक र िेखा तथा प्रशासलनक कमयचारीहरूको क्षमता लवकास हुने । 
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प्रिुख शक्रयाकिाप र िक्ष्यिः 

क्र.

सं. 

प्रिुख शक्रयाकिापहरू 

 

र्कार् िक्ष्य (५ वषे) कैशियि 

पशहिो 

वषय 

दोस्रो वषि िेस्रो 

वषि 

चौथो 

वषि 

पाँचौ

वषि 

जबिा 

१.  लशक्षक लनर्लुि र 

सरूवा,बढुवा 

संघ र स्थानीर् 

सरकार 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५ लनर्लमत 

२. अस्थार्ी तथा लवद्यािर् 

स्रोतबाट लनर्िु 

लशक्षकहरूको 

व्र्वस्थापनका िालग 

मापदण्ड तथा लनदलेशका 

तर्ारी, 

गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५ लनर्लमत 

३. उपचारात्मक लशक्षण पद्धलत 

िाग ुगन,े 

 लवद्यािर् ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५ लनर्लमत 

४ लवद्यािर्मा आिाररत 

सपुररवेक्षण तथा सहर्ोगका 

िालग क्षमता लवकास, 

 लवद्यािर् ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

५ लशक्षक पेसागत लवकास र 

सहर्ोग 

गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

६ नमनूा लवद्यािर् अविोकन 

भ्रमण 

गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

७ लसकाइ आदनप्रदान, क्षमता 

लवकास, प्रलवलि हस्तान्द्तरण 

र ज्ञानको सञ् जािीकर ण 

गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

८ लवज्ञ समहू गिन  गाउँपालिका  
 

    १  

९ सहपािी कक्षा अविोकन  लवद्यािर् ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  
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१० कार्यसबपादन मलू्र्ाङ्कन, गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

११ प्रिानाध्र्ापकको व्र्वस्था, गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

१२ लशक्षक दरबन्द्दी लमिान तथा 

पनुलवयतरण, 

गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

 

३.७  शवद्यािय व्यवस्थापन 

३.७.१ पररचय 

 लवद्यािर् व्र्वस्थापनिाइय चसु्त दरुुस्त र पारदशी बनाउन लवद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलत, लशक्षक अलििावक संघ र 

स्थानीर् तहको महत्वपणूय िलूमका हुन्द्छ । सावयजलनक लशक्षािाई गुणस्तरीर्, उपिलब्िमिूक र समर्ानकूुि बनाउनु 

लवद्यािर् व्र्स्थापनको मिू उद्दशे्र् हो । लवद्यािर्को समग्र पक्ष जस्तै िौलतक, शैलक्षक, आलथयक, मानवीर् स्रोत आलद 

दृलष्टिे लवद्यािर् सिुार एवम् लवद्यािर्िाइय सदुृढ बनाउने कार्य नै लवद्यािर् व्र्वस्थापन हो । बािबालिकाको 

सवायङ्गीण लवकास, गुणस्तरीर् लशक्षा प्रदानका िालग नेपािको संलविानमा िएको प्राविानिाई िाग ू गरी लशक्षा 

के्षत्रको समनु्द्नत र न्द्र्ार्ोलचत लवकासमा लवद्यािर् व्र्वस्थापन पक्षको महत्वपणूय र्ोगदान रहन्द्छ ।  लवद्यािर् 

व्र्वस्थापन पक्षिे स्थानीर् समदुार्, सबबलन्द्ित सरोकारवािाहरूको िलूमकािाई थप लजबमेवार बनाई लवद्यािर् 

प्रशासनिाई जवाफदहेी र उिरदार्ी बनाउछ । लवद्यािर्मा सबैको लवश्वास प्राप्त गनय लवद्यािर्मा गररने हरेक 

लिर्ाकिाप तथा कार्यिममा सलिर् सहिालगता, लनष्पक्षता तथा पारदलशयता हुन ुआवश्र्क छ ।  

 

३.७.२ विििान अवस्था  

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन -२०७४ बमोलजम र्स गाउँपालिकाका प्रत्र्ेक लवद्यािर्मा लवद्यािर् व्र्वस्थापन 

सलमलत र लशक्षक अलििावक संघ गिन िएको छ ।  लवद्यािर् व्र्वस्थापनबाट लवद्यािर्को शैलक्षक, िौलतक तथा 

आलथयक पक्षमा राम्रो  प्रिाव परेको अवस्था छ । प्रिावकारी लवद्यािर् व्र्वस्थापनका िालग गररएका प्रर्ासहरूमा 

प्र.अ.को व्र्वस्थापन, लव.व्र्.स. तथा लश.अ. सं. गिन प्रमुख रहकेा छन ् । गाउँपालिकाको लवद्यािर् व्र्वस्थापनको 

अवस्थाहरूिाई लवशे्लषण गदाय लवद्यािर्िे बोिाएको अवस्थामा मात्र न्द्र्नु अलििावकहरू लवद्यािर्मा आउन,ु लव व्र् 

स को बैिकमा बािबालिकाको शैलक्षक गणुस्तर, लसकाइ उपिलब्ि जस्ता कुरामा छिफि केलन्द्द्रत न्द्र्नू हुने तर िौलतक 

पवूायिार, लशक्षक लनर्लुि, सरूवा जस्ता पक्षमा छिफि बढी केलन्द्द्रत हुने, लव. व्र्. स. गिन प्रलकर्ामा राजलनलतक 

प्रिाव बढी पनुय, लवद्यािर्का लवलिन्द्न लिर्ाकिापहरूमा राजनीलतक प्रिाव बढी हुन,ु लशक्षक अलििावक संघ गिन 

िएको िएपलन लनलष्िर् रहन,ु र्ोग्र् सक्षम प्र अ लनर्िु नगररन,ु प्रध्र्ानाध्र्ापहरू िामो समर्दलेख एउटै लवद्यािर्मा 

मात्र लसलमत हुन,ु प्र.अ. को कार्यसबपादन िालग करार सबझौता निएको, लव व्र्. स. र लश. अ. संघसँग राम्रो सबबन्द्ि 

कार्म हुन नसकेको, लवद्यािर्का सरोकारवािाहरूिाई प्रअ िे पररचािन नगरी आफू मातै्र अलिकांस समर् खट्ने 

जस्ता थपु्रै चनुौतीहरू लवद्यािर् व्र्वस्थापन के्षत्रमा  दलेखएका छन ्। 
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३.७.३ िक्ष्य 

 गाउपालिका लित्रका सबै लवद्यािर्हरूको शैलक्षक /व्र्वस्थापन पक्ष व्र्वलस्थत हुने ।  

 

३.७.४ उदे्दश्य  

१. सबै लवद्यािर्हरूमा तोलकएको काननु सबमत सलमलतहरू गिन र सलिर् बनाउन ु। 

२. तहगत प्रिानाध्र्ापक व्र्वस्थापन र लनजहरूसँग कार्य सबपादन सबझौता बाट चसु्त दरुुस्त रुपमा लवद्यािर्हरू 

सञ्चािन गनुय । 

३. लवद्यािर्को व्र्वस्थापनिाई समावेशी र जवाफदहेी बनाउन ु। 

४. लवद्यािर् व्र्वस्थापनमा सरोकारवािाहरूको लजबमेवारी लकटान गनुय  । 

 

३.७.५ रणनीशिहरू  

१. लवद्यािर्को सिुार र्ोजना बनाई कार्ायन्द्वर्न गररनेछ । 
२. शैलक्षक कार्यर्ोजनाको लनमायण र कार्ायन्द्वर्निाई प्रिावकारी बनाइनेछ ।  
३. लवद्यािर्को लवकास तथा व्र्वस्थापनका िालग गरुुर्ोजना बनाई कार्ायन्द्वर्न गररनेछ । 
४. लवद्यािर् नक्साङ्कन गरी लवद्यािर् समार्ोजन, प नुलवयतरण तथा स्थापना गररनेछ । 

५. लशक्षक दरबन्द्दी लमिान तथा करारमा प्रिानाध्र्ापक लनर्लुि गररनेछ । 
६. लवद्यािर् सञ्चािन तथा व्र्वस्थापनका िालग लवलनर्म तर्ार गरी कार्ायन्द्वर्न गररनेछ । 
७. लवद्यािर्िे वालषयक कार्य सबपादनको स्वमलू्र्ाङ्कन गरी अलििावक िेिा माफय त सावयजलनक गररनेछ 

८. लनर्लमत रूपमा लवद्यािर्को िेखा तथा सामालजक पर ीक्षण गररनेछ । 

९. लवद्यािर्को लवपद ्व्र्वस्थापन र्ोजना बनाई कार्ायन्द्वर्न गररनेछ । 
१०. लवद्यािर्का सबै गलतलवलिहरूमा अलििावकहरूको पहुचँ, सहिालगता, पारदलशयता, र जवाफदलेहताको 

सलुनलितता गररनेछ । 

 

३.७.६ उपिशधध, नशिजा, प्रिुख शक्रयाकिाप र िक्ष्य 

उपिशधधिः 

 लवद्यािर् सञ्चािन एवम व्र्वस्थापन कार्य चसु्तदरुूस्त,पारदशी र जवाफदहेी िएको हुने ।  

प्रिुख नशिजािः  

१. लवद्यािको शैलक्षक, िौलतक तथा आलथयक अवस्था सदुृढ िएको हुने 

२. लवद्यािर्को लवकास, सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन प्रिावकारी हुने 

३. लवद्यािर्को शासकीर् प्रबन्द्ि उच्च नलतजाका िालग प्रोत्सालहत िएको हुने 
४. लवद्यािर्हरूको सक्षमतामा सुिार िई रूपान्द्तरणको गलतिाई तीव्रता प्रदान गरेको हुने  
५. लवलिन्द्न सलमत, प्रिानाध्र्ापक र िेखा तथा प्रशासलनक कमयचारीहरूको क्षमता लवकास हुने 

६. लवद्यािर् व्र्वस्थापन समावेशी, समन्द्र्ालर्क र जवाफदहेी हुने 
७. लवद्यािर् व्र्वस्थापनमा सरोकारवािाहरूको सहिालगता अलिवलृद्ध हुने 
८. लवद्यािर्को सेवा प्रवाह प्रिावकारी हुने । 
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प्रिुख शक्रयाकिाप र िक्ष्य 

क्र.स.ं प्रिुख शक्रयाकिापहरू 

 

र्कार् िक्ष्य (५ वषे) कैशियि 

पशहिो 

वषय 

दोस्रो 

वषि 

िेस्रो 

वषि 

चौथो 

वषि 

पाँचौ

वषि 

ज

बिा 

१.    लवद्यािर् सिुार र्ोजना 

लनमायण  र अध्र्ावलिक 

लवद्यािर् ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५ लनर्लमत 

२. शैलक्षक कार्यर्ोजनाको 

लनमायण 

लवद्यािर् ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५ लनर्लमत 

३.  लवद्यािर्को गरुुर्ोजना 

लवकास तथा व्र्वस्थापन  

लवद्यािर्  ✓    १  

४.  लवद्यािर् सञ्चािन तथा 

व्र्स्थापन लवलनर्म तर्ारी 

(कार्यर्ोजना) 

संस्थागत 

लवद्यािर् र 

गाउँपालिका 

 ✓  ✓  २  

५ वालषयक कार्य सबपादनको 

स्वमलू्र्ाङ्कन 

       

लवद्यािर् ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

६ अलििावक िेिा लवद्यािर् ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

७ लवद्यािर्को िेखा तथा 

सामालजक परीक्षण 

गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

८  लवपद ् व्र्वस्थापन र्ोजना 

लनमायण 

गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  
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३.८अनौपचाररक शिक्षा,साक्षरिा, शनरन्िर शिक्षा,  जीवनपयिन्ि शसकार् र  शिक्षा 

३.८.१ पररचय 

लशक्षा जीवन पर्यन्द्त चलिरहन्द्छ । औपचाररक लशक्षामा पहुचँ नपगेुका बािबालिका तथा प्रौढहरूिाई लशक्षामा पहुचँ 

लवस्तार गनय, जीलवकोपाजयनमा सहर्ोग परुर््ाउन ल्र्ाइएका पलछल्िा अविारणाहरू लनरन्द्तर लशक्षा, खिुा लसकाइ, 

अनौपचाररक लशक्षा, जीवनपर्यन्द्त लसकाइ र लशक्षा प्रमखु हुन ् । लशक्षा आजयन गर न्े चाहना िएका तर औपचाररक 

लशक्षाबाट वलञ्चत व्र्लिहरूिाई लवलिन्द्न मागय अविबबन गरी लशक्षा प्रदान गनय सलकन्द्छ । जीवन पर्यन्द्त लसकाइ िनेको 

आजीवन प्राप्त गरररहने लशक्षाको स्वरुप हो । र्ो अविारणा फ्रान्द्सबाट सरुु िएको हो । मान्द्छेिे आफ्नो जीवनको 

अन्द्त्र्सबम केही न केही लसलकरहन्द्छ । लवद्यािर्को लसकाइिे मात्र सबै आवश्र्कताहरू परूा गनय सतदनै । कुनै पलन 

िाउँमा कसैसँगबाट पलन लसतन सलकन्द्छ िन्द्ने मान्द्र्ता र्स लशक्षाको स्वरुपिे महत्त्व लदन्द्छ ।  

 

३.८.२ विििान अवस्था  

नेपािको संलविानिे सलुनलित गरेको लशक्षा पाउने हक, रालष्िर् लशक्षा नीलत २०७६ िे अविबबन गरेको लसद्धान्द्त, 

लदगो लवकासका िक्ष्र् ४ तथा पन्द्रौं आवलिक र्ोजनािे अपेक्षा गरेको प्रत्र्ेक नागररकिे लशक्षा पाउने हकको 

कार्ायन्द्वर्न गनय औपचाररक लशक्षासँगै अनौपचाररक लशक्षा प्रणािीिाई अगालड बढाउन ुपदयछ । रालष्िर् लशक्षा नीलत 

२०७६ िे नेपाििाई पणूय साक्षर मिुक तुल्र्ाई अनौपचाररक, वैकलल्पक, परबपरागत र खिुा लशक्षाका माध्र्मबाट 

आजीवन लसकाइ संस्कृलतको लवकास गनुय, सबै प्रकारका अपाङ्गता िएका व्र्लिका िालग गणुस्तरीर् लशक्षाको पहुचँ 

सलुनलित गरी जीवनपर्यन्द्त लशक्षाको माध्र्मबाट जीवन र्ापन गनय सक्षम र प्रलतस्पिय ी नागररक तर्ार पने उद्दशे्र् 

लनिायरण गरेको छ । त्र्सैिे देशको िूगोि र हािसबमको लशक्षाको पहुचँ सँगसँगै नागररकको लसकाइको अवस्थािाई 

मध्र्नजर गद ैवैकलल्पक लसकाइका माध्र्म अविबबन गनुयपने दलेखन्द्छ । 

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ िे अलििावक लशक्षा, अनौपचाररक लशक्षा तथा वैकलल्पक लशक्षा, लनरन्द्तर 

लशक्षा, सामदुालर्क लसकाइ केन्द्द्र सबबलन्द्ि नीलत, काननु, मापदण्ड, र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्द्वर्न, अनगुमन, मलु्र्ाङ्कन र 

लनर्मन गने अलिकार स्थानीर् तहिाई लदएको पररप्रेक्ष्र्मा र्स गेरूवा गाउँपालिकािे समेत अनौपचाररक तथा 

जीवनपर्यन्द्त लशक्षाको र्ोजना लनमायण तथा कार्ायन्द्वर्नमा समन्द्वर् र सहज ीकरण गने लजबमेवारी वहन गद ैआएको छ 

। गेरुवा गाउँपालिकामा बसोबास गने सबै नागररकिाई कार्यमिुक रुपमा साक्षर बनाउन,ु साक्षरतािाई उत्पादनसँग 

जोड्न,ु अनौपचाररक माध्र्मबाट साक्षरता सीप प्राप्त गरेका व्र्लििाई औपचाररक लशक्षामा लनरन्द्तरता लदन ु र 

औपचाररक लशक्षाबाट वलञ्चत रहकेाहरूका िालग सवयसुिि र िरपदो खिुा तथा वैकलल्पक लशक्षामा पहुचँ र 

लनरन्द्तरता मु् र् चनुौलतहरू रहकेा छन ्।  

 

३.८.३ िक्ष्य   

सबै लनरक्षरहरूिाई पणूय साक्षर बनाई नागररकको जीवनस्तरमा सिुार ल्र्ाउने 

 

३.८.४ उदे्दश्यहरू  

१. स्थानीर् तहिाई पणूय साक्षर पालिका घोषण गनय ु 

२. अनौपचाररक लशक्षािाई साक्षरताको म िू आिारको रुपमा लवकास गनय  ु

३. सबै नागररकका िालग समावेशी तथा समताम ूिक साक्षरता र आजीवन लसकाइका अवसर सलुनलित गनय ु  
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४. आजीवन लसकाइ संस्कृलत सापेक्ष अनौपचाररक लशक्षा तथा आजीवन लसकाइका िालग संस्थागत सदुृढीकरण 

गनय  ु

५. लशक्षाको अवसरबाट वलञ्चत, लबचैमा पढाइ छोडेका, नवसाक्षर र लनरक्षर व्र्लिहरूको पलहचान गरर 

वैकलल्पक लशक्षाको माध्र्मबाट औपचाररक लशक्षा सरहको लशक्षा प्रदान गनुय  

६. अनौपचाररक, खिुा र वैकलल्पक माध्र्मबाट प्राप्त ज्ञान र सीपिाई आर् आजयनका लवलिन्द्न क्षेत्रमा आवद्ध 

गराउन ु 

७. पिन संस्कृलतिाई जीवनको अलिन्द्न अङ्ग बनाइ सावयजलनक पसु्तकािर्, सामदुालर्क लसकाइ केन्द्द्र र 

वाचनािर्हरूको स्थापना, लवकास र लवस्तार गनय  ु

८.  अनौपचाररक तथा खिुा लशक्षाका िालग पाि्र्िम, पाि्र्पसु्तक तथा लसकाइ सामग्री लनमायण, अनगुमन, 

नल र ीक्षण र कार्ायन्द्वर्न प्रलिर्ािाई तीन तहका सरकारलबचको साझेदारी र समन्द्वर्मा सञ्चािन गनुय  

 

३.८.५ रणनीशिहरू  

र्स र्ोजनाका उद्दशे्र्हरू हालसि गनय लनबनलिलखत रणनीलतहरू अविबवन गररनेछ : 

१. सामदुालर्क लसकाइ केन्द्द्रहरूको समार्ोजन, पनु संरचना तथा  आवश्र्कता अनसुार पनुलवतरण गररनेछ । 

२. सामदुालर्क लवकास केन्द्द्र, लवद्यािर्, स्थानीर् गैर सरकारी संघ संस्थाहरू, नागररक समाज, सञ्चार माध्र्ाम, 

अलििावक पररचािन गरी साक्षरता तथा साक्षरोिर कक्षाहरू सञ्चािन गररनेछ । 

३. गाउँपालिकािाई पणूय साक्षर बनाउन गाउँपालिकाको संर्ोजनमा सामदुालर्क केन्द्द्र, लवद्यािर्, नागररक समाज, 

सञ्चार माध्र्म, अलििावक िगार्त अन्द्र् साझेदारिाई पररचािन गररनेछ । 

४. औपचाररक तथा अनौपचाररक, साक्षरता, लनरन्द्तर लशक्षा, जीवनपर्यन्द्त लसकाइका िालग संघ, प्रदशेका िालग 

प्रदशे सरकार लबच स्रोत साझेदारी  प्रारुप लवकास गनय समन्द्वर् र सहज ीकरण गररनेछ । 

 

३.८.६ उपिशधध नशिजा प्रिुख शक्रयाकिाप र िक्ष्य  

उपिशधध  

१. सबै नागररकका िालग साक्षरता, लनरन्द्तर लशक्षा र जीवनपर्यन्द्त लसकाइका अवसरहरू प्राप्त हुने । 

२. मौलिक अलिकाहरूको प्रर्ोग गद ैआफ्नो कतयव्र् र लजबमेवारी परूा गनय सतने सचेत सक्षम र लववेकशीि नागररक 

तर्ार हुने । 

प्रिुख नशिजािः 

१. सबै नागररकका िालग साक्षरता, लनरन्द्तर लशक्षा र जीवनपर्यन्द्त लसकाइका अवसरहरू प्राप्त हुने 
२. अनौपचाररक लशक्षा तथा आजीवन लसकाइको व्र्वस्थापनका िालग आवश्र्क संरचनागत व्र्वस्था  तर्ार 

िई सञ्चािन हुने 

३. लसकारूको आवश्र्कताअनसुार जीवनपर्यन्द्त लसकाइका सामग्रीहरू कार्ायन्द्वर्न हुने 

४. सामदुालर्क लसकाइ केन्द्द्र आजीवन लसकाइको केन्द्द्रका रूपमा लवकास हुने 

५. अनौपचाररक लशक्षा र आजीवन लसकाइबाट आलजयत ज्ञान तथा लसपको पलहचान एवम ्प्रमाणीकरण गरी 

समकक्षता लनिायरण गररने 

६. अनौपचाररक तथा आजीवन लसकाइसबबलन्द्ि तथ्र्ाङ्क अध्र्ावलिक हुने । 
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प्रिुख शक्रयाकिाप र िक्ष्य 

क्र.

सं. 

प्रिुख शक्रयाकिापहरू र्कार् िक्ष्य (५ वषे) कैशियि 

पशहिो 

वषि 

दोस्रो 

वषि 

िेस्रो 

वषि 

चौथो 

वषि 

पाँचौ

वषि 

जबिा 

१. लनरक्षरहरूको तथ्र्ाङ्क 

सङ्किन तथा खण्डीकृत 

डाटावेस तर्ारी 

गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

✓ ✓    २  

२. साक्षरता तथा साक्षरोिर 

लशक्षा कार्यिम 

सञ्चािन 

गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

✓ ✓    २  

३. सामदुालर्क लसकाइ 

केन्द्दरिाई सामदुालर्क 

पसु्तकािर्का रूपमा 

सञ्चािन 

गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

४. सामदुालर्क लसकाइ 

केन्द्द्रको सदुृढीकरण 

गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

५. सरकारी तथा गैर सरकारी 

लनकार्सँग साझेदारी र 

सहकार्य 

सरकारी र गैर 

सरकारी 

लनकार्  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

६. सचूना तथा सञ्चार 

प्रलवलिको प्रर्ोग 

गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

७. लसकाइ सामग्री र 

लसकाइको प्रमाणीकरण 

 लवद्यािर् ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  
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३.९. गुणस्िरीय साविजशनक शिक्षा  

३.९.१ पररचय  

लशक्षाको गणुस्तर मापनका िागी वस्तलुनष्ठ आिार पाउन कलिन हुन्द्छ । वास्तवमा लवद्यािर्को वातावरण, लशक्षण 

लवलि, अनशुासन, संस्कार, जीवनोपर्ोगी स ीप प्रदान गन,े व्र्वहाररक ज्ञान लदने शैलक्षक लवषर्वस्तहुरू समावेश 

िएको लशक्षािाई गणुस्तरीर् लशक्षा िलनन्द्छ । समाजको आवश्र्कता, लसकारुको रुलच र क्षमता, लसकाइको वातावरण, 

पाि्र्िम र पाि्र्वस्त,ु लशक्षण प्रलिर्ा र उत्पादन प्रणािी गणुस्तरीर् लशक्षाको मापनका आिारहरू हुन ्। लशक्षकको 

र्ोग्र्ता, लवषर्गत दक्षता, पेशाप्रलतको आकय षण र लनष्ठा, प्रलवलिमा पहुचँ, लशक्षण किा, खोज अनसुन्द्िानप्रलतको रुलच 

जस्ता कुराहरूिाई पलन गुणस्तरीर् लशक्षा मापनका आिार मालनन्द्छ । शैलक्षक गुणस्तरको मापन समर्, सन्द्दिय, स्थान र 

लवषर्को सापेक्षतामा आिाररत हुन्द्छ ।  

 

३.९.२ विििान अवस्था  

नेपाि सरकारिे पलन लदगो लवकास िक्ष्र् नं ४ को नेपाि रालष्िर् कार्यढाँचा लनमायण गरी कार्ायन्द्वर्नमा ल्र्ाएको छ । 

त्र्सैगरी लवद्यािर् क्षेत्र लवकास र्ोजना (२०७३//०७४–२०७९/०८०) िे सबैका िालग लशक्षा,माध्र्लमक लशक्षासहर्ोग 

कार्यिम, लशक्षक लशक्षण पररर्ोजना र लवद्यािर् के्षत्र सिुारर्ोजना माफय त सबैिाई गणुस्तर लशक्षामा पहुचँ सलुनलित गने 

सरकारिे गरेको प्रर्त्नहरूिाई लनरन्द्तरता प्रदान गने िक्ष्र् लिएको छ । गणुस्तरीर् सावयजलनक लशक्षाका लवलिन्द्न 

प्रर्ासहरू हुदँ ै आएको िएतापलन नेपािमा सावयजलनक लशक्षा सवयसिुि हुन सकेको छैन । सावयजलनक लशक्षािाइ 

गणुस्तरीर् र सहिालगतामिुक बनाउने लवषर्मा िेरै प्रर्ासहरू िएका छन । गणुस्तरीर् सावयजलनक लशक्षाका िालग 

प्रर्ायप्त अवसरहरू हुदँाहुदँ ै पलन थपु्रै चनुौलतहरू अगालड दखेापरेका छन ् । सावयजलनक लवद्यािर्हरूमा स्थार्ी लशक्षक 

व्र्वस्थापन, िौलतक तथा संस्थागत पवूायिारको लवकास, लवद्यािर्को व्र्वस्थापन तथा समन्द्वर्, लवद्यािर् लशक्षा 

लनरन्द्तरता र लवद्यािर् छोड्ने समस्र्ा, मातिृाषामा लशक्षाको अलिकारको कार्ायन्द्वर्न, लवद्यािर्को न्द्र्नूतम 

मापदण्डसबबलन्द्ि व्र्वस्थाको व्र्वहाररक कार्ायन्द्वर्न, लवद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलतमा दिगत राजनीलतकरण, 

आलथयक, िौलतक तथा जनशलि लवकास र व्र्वस्थापन, पर्ायप्त आलथयक स्रोत र जनशलि व्र्वस्थापन, बािमैत्री लशक्षा र 

शैलक्षक वातावरणको अवसर जस्ता चनुौत ीहरू दखेापरेका छन ्। 

 

३.९.३ िक्ष्य 

सावयजलनक लशक्षाको गणुस्तर सिुार गने  

 

३.९.४ उदे्दश्य  

१. सबै बािबालिकाका िालग गुणस्तरीर् लवद्यािर् लशक्षा सलुनलित गनुय । 

२. क्षमता तथा र्ोग्र्ताका आिारमा गणुस्तरीर् प्रालवलिक तथा व्र्ावसालर्क लशक्षा र लसपका क्षेत्रमा पहुचँ 

परु्ायउन ु। 

३. लशक्षा प्रदार्क सबै संस्थाहरूमा कार्यरत जनशलिको क्षमता लवकास गरी गणुस्तरीर् सेवा प्रवाह सलुनलित गनुय। 

३.९.५ रणनीशिहरू 

१. शैलक्षक संस्थाहरूमा उपर्िु लसकाइ वातावरण सलुनलित हुनेगरी िौलतक, आलथयक, शैलक्षक तथा जनशलि 

व्र्वस्थापन गररनेछ । 
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२. सबै सामदुालर्क लवद्यािर् र प्रालवलिक लशक्षािर्मा पेसागत रूपमा र्ोग्र्, दक्ष, सलिर् र उिरदार्ी 

लशक्षक उपिब्ि गररनेछ । 

३. लशक्षण पेसामा उच्च र्ोग्र्ता र स ीप िएका मेिावी व्र्लिहरू प्रवेश गन ेवातावरण लसजयना गररनेछ । 

४. लवद्यमान रालष्िर् शैलक्षक गणुस्तर मानक तथा मापदण्ड प्रर्ोगमा ल्र्ाइनेछ । 

५. शैलक्षक गुणस्तर अलिवलृद्ध तथा लशक्षािाई सामलर्क बनाउन आिलुनक प्रलवलिमैत्री लिर्ाकिापमा 

आिाररत लवद्याथीकेलन्द्द्रत लशक्षणलसकाइ लिर्ाकिाप सञ्चािन गररनेछ । 

६. प्रारलबिक कक्षाका बािबालिकाहरूको पिन स ीप अलिवलृद्धका िालग पर्ायप्त पिन सामग्रीको व्र्वस्था, 

प्रारलबिक कक्षा लशक्षण पद्धलतको प्रर्ोग,  लशक्षक पेसागत लवकास तथा पेसागत सहर्ोग उपिब्ि  

गररनेछ । 

७. लवद्यािर्, प्रालवलिक लशक्षािर्मा पसु्तकािर्, प्रर्ोगशािा, Computer Lab आलदको व्र्वस्था 

गररनेछ ।  

८. कक्षाकोिामा आिाररत लनरन्द्तर मलू्र्ाङ्कन प्रणािीिाइय सिुार गररनेछ । 

९. सावयजलनक लशक्षामा सशुासन प्रवियन गनय नेततृ्व प्रणािीमा सिुार, सचूना प्रलवलिमा आिाररत 

व्र्वस्थापन, नलतजामा आिाररत उिरदालर्त्व प्रणािी तथा प्रिावकारी अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन 

प्रणािीको लवकास गरी कार्ायन्द्वर्न गररनेछ । 

३.९.६ उपिशधध, नशिजा, प्रिुख शक्रयाकिाप र िक्ष्य 

उपिशधधिः 

सबै बािबालिका तथा र्ुवाहरूिाई गुणस्तरीर् सावयजलनक लशक्षा प्राप्त गन ेअवसर सलुनलित हुने 

प्रिुख नशिजा 

१. सावयजलनक लशक्षामा गुणस्तर सिुार र सशुासन प्रवद्धयन िएको हुने 
२. शैलक्षक संस्थाहरूमा उपर्िु लसकाइ वातावरण सलुनलित हुने 

३. सबै शैलक्षक संस्थामा पेसागत रूपमा दक्ष जनशलि कार्यरत िएको हुने 

४. लशक्षण संस्थाहरूको िौलतक तथा शैलक्षक पवूायिार सदुृढ िएको हुने 

५. लवद्याथीको शैलक्षक उपिलब्ि अलिवलृद्ध िएको हुने । 
 

प्रिुख शक्रयाकिाप र िक्ष्यिः 

क्र.सं. प्रिुख 

शक्रयाकिापहरू 

र्कार् भौशिक िक्ष्य   (५ वषे) कैशियि 

पशहिो 

वषि 

दोस्रो 

वषि 

िेस्रो 

वषि 

चौथो 

वषि 

पाँच 

वषि 

जबिा 

१. शैलक्षक वातावरण 

सदुृढीकरण 

गाउँपालिका 

र लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५ लनर्लमत 
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२. लशक्षक क्षमता 

लवकास कार्यिम 

गाउँपालिका 

र लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

३. लशक्षक दरबन्द्दी 

व्र्वस्थापन 

गाउँपालिका  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

४. प्रशंसा तथा 

प्रोत्साहन 

कार्यिम 

गाउँपालिका 

र लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

५. सचूना प्रलवलिमा 

आिाररत लशक्षण 

लसकाइ कार्यिम 

 लवद्यािर् ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५ लनर्लमत 

६. परीक्षण तथा 

अनसुन्द्िान 

गाउँपालिका 

र लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५ लनर्लमत 

७. सरोकारवािाबीच 

लनरन्द्तर 

अन्द्तरलिर्ा 

गाउँपालिका 

र लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५ लनर्लमत 

८. कार्यसबपादन 

परीक्षण 

गाउँपालिका 

र लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५ लनर्लमत 

९. आवलिक समीक्षा 

तथा प्रलतवेदन 

गाउँपालिका 

र लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५ लनर्लमत 

 

३.१० आशथिक िथा सािाशजक रुपिा पछाशड परेका वगिको पँह च / सिावेिी शिक्षा 

३.१०.१ पररचय   

लशक्षा मानव जीवनको साथयकता प्रदान गने अत्र्ावश्र्क तत्व हो । लशक्षािाई समर् सुँहाउदो ढङ्गबाट प्रदान र ग्रहण 

गद ैिैजान ुपछय ।  व्र्लि आलथयक र सामालजक रूपमा कमजोर िएकै कारण लशक्षा प्राप्त गन ेअवसरबाट वलञ्चत हुन्द्छ। 

पालिकाका पछालड परेका वगयको शैलक्षक पहुचँ लवस्तार गनुय र व्र्वस्थापन गनुय र्स गाउँपालिकाको दालर्त्व हो । व्र्लि 

आलथयक,सामालजक र सांस्कृलतक रूपमा कमजोर िएकै कारण लशक्षा प्राप्त गने अवसरबाट वलञ्चतीकरणमा पनुय वा 

पाररन ु संलविान लवपररत हो । र्स स्थानीर् तहमा पलन केही लवद्याथीहरूिे लबचैमा पढाइ छोडेको पाइन्द्छ । सबैको 

लशक्षामा पहुचँ परु् र्ाउन नेपािको संलविान, लशक्षा ऐन तथा लनर्माविीमा समेत व्र्वस्था गररएको छ । लवगतमा 

कार्ायन्द्वर्न िएका सबैका िालग लशक्षा, आिारितू तथा प्राथलमक लशक्षा कार्यिम, सहश्रालब्द लवकास िक्ष्र्, लवद्यािर् 

के्षत्र सिुार र्ोजना, लवद्यािर् क्षेत्र लवकास र्ोजना, लदगो लवकास िक्ष्र् िगार्तका लवलिन्द्न शैलक्षक र्ोजना तथा 



62 
 

कार्यिमहरूिे समेत समावेशी लशक्षािाई समावेश गरेका छन । लवलिन्द्न समर्मा र्स सबबलन्द्ि नीलतगत एवं संस्थागत 

प्रर्ास िएका छन । 

३.१०.२ विििान अवस्था  

नेपािको संलविानमा सबपणुय बािबािीकािाई आिारितू र माध्र्लमक तहको लशक्षा लनिःशलु्क,अंपाग 

बािबालिकािाई उच्च लशक्षा सबम लनशुल्क ब्र्वस्था गरेको छ साथै छात्रा, दलित, अंपाग, मिुकमैर्ा िगार्तका 

छात्रवलृि प्रदान गररएको छ । आिारितू तथा माध्र्लमक लशक्षा स्थानीर् तहको अलिकार सचूीमा आइसकेपलछ 

आलथयक रुपमा पछालड परेको वगयको लशक्षामा पहुचँ परु् र्ाउन र समावेशी लशक्षािाई कार्ायन्द्वर्न गनुय अब स्थानीर् 

तहको प्रमखु लजबमेवारी बनेको छ । हाि र्स पालिकामा अंपागता िएका लवद्याथीहरूको अध्र्र्नका िालग आवासीर् 

व्र्वस्था सहल तको लवद्यािर् सञ्चािन गनुयपने आवश्र्कता दलेखएको छ । आलथयक तथा सामालजक रुपिे पछालड 

परेका वगयको पहुचँ/समावेशी लशक्षा के्षत्रमा लनबन चनुौलतहरू पलहचान गरीएका छन । 

१. छात्रावास सलहतका लवद्यािर्हरूको सञ्चािन गरी उपर्िु व्र्वस्थापन गने 

२. गरीव, लवपन्द्न,  टुहुरा, अलििावकलबलहन र द्वन्द्दलपलडत बािबालिकाको िालग सवै आवश्र्क व्र्वस्थापन गने 

३. लवद्यािर्मा लवशेष लशक्षा सञ्चािनका िालग आवश्र्क पवूायिार र जनशलिको लवकास गने 

४. लशक्षामा समावेशीता सलुनलितता गने 

 

३.१०.३ िक्ष्य  

स्थानीर् स्तरमा कमजोर वगयका बािबालिकाको लशक्षामा पँहुच लवस्तार गरी उनीहरूिाई सशि जीवनर्ापन गनय सक्षम 

बनाउने । 

 

३.१०.४ उदे्दश्य  

१. लवलिन्द्न कारणिे पलछ परेका बािबालिकाहरूिाई लशक्षाको अवसर सलुनलित गनय लशक्षामा पँहुच परु् र्ाउन ु। 

२. अपाङ्गता िएका बािबालिकाहरूको आवश्र्कता र समावेशीकरणको लसद्धान्द्तका आिारमा लवशेष लशक्षा र 

समावेशी लशक्षामा माध्र्मबाट उपर्िु शैलक्षक अवसरहरू उपिब्ि गराउन ु। 

 

३.१०.५ रणनीशिहरू 

१. आलथयक रुपिे लवपन्द्न, असाहर्, लसमान्द्तकृत र िोपउन्द्मखु समदुार्का बािबालिकािाई लवपन्द्न िलक्षत छात्रवलृत 

जस्ता प्रोत्साहनमिुक कार्यिम सञ्चािन गररनेछ । 

२. लशक्षण संस्थाहरूमा अपांगमैत्री पवूायिारको लनमायण गने कार्यिाई प्राथलमकता लदइनेछ । 

३. सबै लकलसमका बािबालिकाको लशक्षामा समावेशीकरण गनय आवश्र्क लनलतगत व्र्वस्था गररनेछ ।  

४. अपाङ्ग, द्वन्द्द्वपीलडत, सलहदपररवार तथा कोरोना िाइरसबाट मतृ्र् ुिएका अलििावकका बािबालिकाहरूको िालग 

लवशेष सलुविा र अवसरहरू प्रदान गररनेछ । 

५. बािबालिकािाई लवद्यािर्मा कुनै पलन प्रकारका लविेद गररनेछैन ।   
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३.१०.६ उपिशधध नशिजा प्रिुख शक्रयाकिाप र िक्ष्य  

क. उपिशधध 

लशक्षामा कमजोर वगयको समतामिुक पँहुच र गणुस्तरको सलुनलितता गने । 

 

ख. प्रिुख नशिजाहरू 

१. आलथयक रुपिे लवपन्द्न, असाहर्, लसमान्द्तकृत र िोपउन्द्मखु समदुार्का बािबालिकािाई लवपन्द्न िलक्षत 

छात्रवलृि जस्ता प्रोत्साहनमुिक कार्यिम सञ्चािन हुने । 

२. लशक्षण संस्थाहरूमा  अपाङ्गमैत्री पवूायिारको लनमायण गने कार्यिाई प्राथलमकता हुने । 

३. सबै लकलसमका बािबालिकाको लशक्षामा समावेशीकरण गनय आवश्र्क नीलतगत व्र्वस्था हुने ।  

४. अपाङ्ग, द्वन्द्द्वपीलडत, सलहदपररवार तथा कोरोना िाइरसबाट मतृ्र् ुिएका अलििावकका बािबालिकाहरूको 

िालग लवशेष सलुविा र अवसरहरू प्रदान हुने । 

प्रिुख शक्रयाकिाप र िक्ष्यिः 

क्र.

सं. 

प्रिुख शक्रयाकिापहरू 

 

र्कार् िक्ष्य (५ वषे) कैशियि 

पशहिो 

वषि 

दोस्रो 

वषि 

िेस्रो 

वषि 

चौथो 

वषि 

पाँचौ

वषि 

जबिा 

१. बािबालिकाहरूको 

अवस्था पलहचान 

लवद्यािर् ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

२. लवद्यािर्बालहर रहकेा 

बािबालिकाहरूिाई 

लवद्यािर्लित्र ल्र्ाउन 

जनसहिालगता 

गाउँपालिका र लवद्यािर् ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

३. छात्रवलृि गाउँपालिका र लवद्यािर् ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

४. अपाङ्गता र िैङ्लगकमैत्री 

शैलक्षक पवूायिार 

गाउँपालिका र दात ृ

लनकार् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

५. प्रोत्साहन कार्यिम गाउँपालिका र लवद्यािर् ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

६. लसकाइ सामग्री व्र्वस्था  लवद्यािर् ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

७. लशक्षकको क्षमता लवकास गाउँपालिका र लवद्यािर्   ✓ ✓ ✓ ३  

८. सचूना तथा प्रलवलिको प्रर्ोग गाउँपालिका र लवद्यािर् ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  
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३.११ शिक्षािा सूचना प्रशवशध 

३.११.१ पररचय   

नेपािको संलविान २०७२ िे सचूनाको हकमा प्रत्र्ेक नागररकिाई आफ्नो र सावयजलनक सरोकारको कुनै लवषर्को 

सचूना माग्ने र प्राप्त गने हक हुनेछ िनी मौलिक हकमा उल्िेख गरेको छ । लशक्षामा सचूना र सञ्चार प्रलवलिको लवकास 

तथा प्रर्ोगिे सबै लवद्याथीका िालग सचूना प्रलवलिको आिारितू पँहुच परु् र्ाइ लडजीटि लिन्द्नता कम गने सचूना तथा 

सञ्चार प्रलवलििाई लशक्षण लसकाइको सािन रुपमा प्रर्ोग गरी लसकाइ सिुार गनय सलकन्द्छ ।  सचूना प्रलवलििे लशक्षण र 

लसकाइका नर्ाँ लवलि र मान्द्र्तािाई अितूपवूय रुपमा अलघ बढाएको छ । लशक्षाका पाि्र्िम लनमायणदलेख त्र्सको 

कार्ायन्द्वर्न र मलू्र्ाङ्कनका सबपणूय अवलिमा सचूना तथा प्रलवलिको महत्वपणूय िलूमका हुन्द्छ । र्सका िालग 

रेलडर्ो,टेलिलिजन,इन्द्टरनेट, वेिसाइट, अनिाइन कक्षा, िचुयअि लवद्यािर्, िचुयअि लवश्वलवद्यािर्को माध्र्मबाट 

लशक्षा हालसि गनय सलकन्द्छ । शैलक्षक लवकासका िालग सचूना तथा सञ्चार प्रलवलिको महत्वपणूय िलूमका रहने गरी र्स 

र्ोजनामा समावेश गररएको छ । 

 

३.११.२ विििान अवस्था  

गाउँपालिकाको अलिकांश लवद्यािर्मा इन्द्टरनेटको पहुचँ पगेुको छ । र्स गाउँपालिकाका प्रत्र्ेक माध्र्लमक 

लवद्यािर्हरूमा ICT Lab सचूना तथा प्रलवलि प्रर्ोगशािाको स्थापना िएको छ । सबपणूय सामदुालर्क आिारितू र 

माध्र्ालमक लवद्यािर्हरूमा इन्द्टरनेट सलुविाको लवस्तार गररएको छ । सबै माध्र्ालमक तथा आिारितू (६-८) का 

लवद्यािर्हरूमा कबप्र्टूर तथा लप्रन्द्टरको व्र्वस्था गररएको छ । लवद्यािर्हरूका लवलिन्द्न कक्षाहरूमा कबप्र्टूर लवषर्को 

लशक्षण गररएको पाइन्द्छ । दु्रतगलतमा लवकास हुदँ ैगएको प्रलवलििे थपु्रै अवसर र चनुौतीहरू ल्र्ाएको छ । हाि सचूना 

तथा प्रलविल बाट लशक्षा क्षेत्रमा पलन लवद्यािर्का प्रशासलनक काम, नलतजा लनमायण कार्य, पावर प्वाइन्द्ट लनमायण गरी 

प्रोजेतटरको माध्र्र्मबाट अध्र्ापन गने  कार्य गद ैआएको पाइन्द्छ । केन्द्द्रीर् शैलक्षक तथ्र्ाङ्कमा जोड्नको िालग  

एक ीकृत शैलक्षक व्र्वस्थापन सचूना प्रणािी (IEMIS) को लवकास गररएको छ र त्र्सको पणूयतर्ा उपर्ोग हुन 

नसलक रहकेो अवस्था छ । उलल्िलखत अवस्थाहरूिाई लवशे्लषण गदाय लशक्षामा सचूना प्रलवलि के्षत्रमा लनबन चनुौलतहरू 

पलहचान गररएका छनिः 

१. लशक्षामा सचूना तथा सञ्चार प्रलवलिको प्रिावकारी प्रर्ोगका िालग डाटा सेन्द्टर, लडलजटि ल्र्ाब, लडलजटि 

पसु्तकािर् सहीतको एकीकृत प्रणािीको लवकास । 

२. सचूना तथा सञ्चार प्रलवलि सबबलन्द्ि उपकरणको व्र्वस्था त्र्सको सञ्चािन र प्रर्ोगका िालग दक्ष 
जनशलिको लवकास । 

३. सचूना तथा सञ्चार प्रलवलिको प्रर्ोगबाट सक्षमता अलिवलृद्ध । 
४. अन्द्तरलिर्ात्मक लडलजटि सामग्रीको पर्ायप्त लवकास र पहुचँ । 
५. सबै प्रर्ोगकतायिाई सहज हुने गरी शैलक्षक व्र्वस्थापन सचूना प्रणािी र िेखा प्रणािीको लवकास । 

 

३.११.३ िक्ष्य  

सचूना तथा सञ्चार प्रलवलिको प्रिावकारी प्रर्ोगिे लवद्याथीको लसकाइमा गुणात्मक सिुार ल्र्ाउन े।  
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३.११.४ उदे्दश्य  

१. लसकाइिाई प्रिावकारी गणुस्तरीर् र सान्द्दलियक बनाउन सचूना तथा सञ्चार प्रलवलिको प्रर्ोग र लवस्तार गनुय ।  

२. लशक्षकहरू तथा कमयचारीको लडलजटि रूपमा क्षमता लवकास गनुय । 

३. लशक्षा सबबलन्द्ि सेवा प्रवाह सचूना तथा सञ्चार प्रलवलि प्रर्ोग गरी सहज र लछटो छररतो बनाउन ु। 

४. सङ्कटको समर्मा समेत लवद्यािर्हरूका शैलक्षक गलतलवलििाई लनरन्द्तरता लदनका िालग सचुना प्रलविीको समलुचत 

प्रबन्द्ि लमिाउन ु। 

 

३.११.५ रणनीशिहरू 

१. सबै लवद्यािर्हरूमा सचूना तथा सञ्चार प्रलवलिका आिारितू संरचना तथा उपकरणको प्रबन्द्ि गररनेछ । 

२. गाउँपालिकास्तरमा इपोटयि E-Learning Portal लनमायण गररनेछ । 

३. गाउँपालिका लित्रका सबपणूय लवद्यािर्मा इन्द्टरनेटको पँहच लवस्तार गरी इ िाईिेरीको व्र्वस्था गररनेछ । 

४. सबै प्रकारका लवद्याथीका िालग उपर्ोगी हुने लडजीटि सामग्री  लवकास गररनेछ । 

५. सामदुालर्क सचूना केन्द्द्रहरूिाई सचूना तथा सञ्चार प्रलवलिको के्षत्रमा सेवा प्रदान गनय पररचािन गररनेछ । 

६. IEMIS िाई थप व्र्वलस्थत गरी लवद्यािर्को िेखा प्रणािी लशक्षकको तिब प्रलतवेदन पाररत गने जस्ता कार्यहरू 

समेत र्समा समावेश गररनेछ । 

७. लवद्यािर् सपुरीवेक्षण, बैिक, गोलष्ठ, तालिममा सचूना तथा सञ्चार प्रलवलिको अलिकमात्रामा प्रर्ोग गररनेछ । 

८. लवपद ् तथा सङ्कटको समर्मा समेत लवद्याथीको लसकाइिाई लनरन्द्तरता लदन सतने गरी लसकाईका वैकलल्पक 

लवलिको रुपमा प्रलवलििाई प्रर्ोग गनय सतने गरी कार्यिम सञ्चािन गररनेछ । 

 

३.११.६ उपिशधध नशिजा प्रिुख शक्रयाकिाप र िक्ष्य  

क. उपिशधध 

सचूना प्रलवलिको अलिकतम एवम ्प्रिावकारी प्रर्ोगिे लवद्याथीको लसकाइमा सिुार हुने । 

  

ख. प्रिुख नशिजाहरू 

१. सबै लवद्यािर्हरूमा सचूना तथा सञ्चार प्रलवलिका आिारितू संरचना तथा उपकरणको प्रबन्द्ि हुने ।  

२. गाउँपालिकास्तरमा इपोटयि E-Learning Portal लनमायण हुने । 

३. गाउँपालिका लित्रका सबपणूय लवद्यािर्मा इन्द्टरनेटको पँहुच लवस्तार गरी इ- िाईिेरीको व्र्वस्था हुने । 

४. IEMIS िाई थप व्र्वलस्थत गरी लवद्यािर्को िेखा प्रणािी लशक्षकको तिबी प्रलतवेदन पाररत  गन ेजस्ता  

कार्यहरू समेत  र्समा समावेश हुने । 

५. लवद्यािर् सपुरीवेक्षण, बैिक, गोष्ठी, तालिममा सचूना तथा सञ्चार प्रलवलिको अलिकमात्रामा प्रर्ोग हुने । 

६. लवपद ्तथा सङ्कटको समर्मा समेत लवद्यालथयको लसकाइिाई लनरन्द्तरता लदन सतने गरी लसकाइका वैकलल्पक 

लवलिको रुपमा  प्रलवलििाई प्रर्ोग गनय सतने गरी कार्यिम सञ्चािन हुने । 
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प्रिुख शक्रयाकिाप र िक्ष्य 

क्र.

सं. 

प्रिुख शक्रयाकिापहरू 

 

र्कार् िक्ष्य (५ वषे) कैशियि 

पशहिो 

वषि 

दोस्रो 

वषि 

िेस्रो 

वषि 

चौथो 

वषि 

पाँचौ 

वषि 

जबिा 

१.  लवद्यािर्मा ICT संरचना 

लवस्तार 

गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

२. लशक्षकहरूको क्षमता लवकास गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

३. प्रत्र्ेक लवद्यािमा 

अन्द्तरलिर्ात्मक लडलजटि 

सामग्रीको उपिब्िता 

गाउँपालिका र 

लबद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५ बालषयक २ 

पटक 

४. IEMIS व्र्वस्थापन लवद्यािर् ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५ लनर्लमत 

५. प्रत्र्ेक लवद्यािको आआफ्नै 

Software को लवकास 

गाउँपालिका  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

 

३.१२ आपिकाशिन िथा सङ्खकटपूणि अवस्थािा शिक्षा  

३.१२.१ पररचय   

लवलिन्द्न प्रकारका प्राकृलतक प्रकोप बालढ, पलहरो, िकुबप, लशतिहर, खडेरी, आगिागी, लबलिन्द्न लहसंा, र्दु्ध,  सङ्कट 

िगार्तका आपतकालिन र सङ्कटपणूय अवस्थामा पलन बािबालिकािे  लसतन पाउने अलिकारिाइय संरक्षण गदै 

लसकाइिाइ लनरन्द्तरता लदनपुछय । उदाहरणका िालग हाि लवश्वव्र्ापी महामारीका रुपमा फैलिएको COVID-19 बाट 

लवश्व नै आिान्द्त िइरहकेो अवस्थामा नेपाि पलन नराम्ररी प्रिालवत िएको छ । COVID-19 को महामारीिे 

संसारिरी झण्डै १.५ लबलिर्न तथा नेपािमा ८० िाख बािबालिकाहरूको लसकाइ प्रलिर्ा िामो समर्सबम अबरुद्ध 

रही हाि आंलशक रुपमा सचुारु िैरहकेा छन ्। सन ्२००८ मा कोशी बाढीिे पवूयका सनुसरी र सप्तरी लजल्िाका ४० 

हजार मालनसहरू लवस्थालपत र पीलडत गरी एक स्तरको आपतकािको अवस्था सजृना गरेको लथर्ो ।  त्र्सिे १ दलेख 

१८ वषयका कररब १६ हजार केटाकेटीहरूको लशक्षा प्रिालवत गर्ो । कररब डेढ दजयन लवद्यािर्हरू हराए । दजयनौ 

लशक्षकहरू लवस्थालपत िए । त्र्सको व्र्वस्थापन गनय कररब एक दजयन सरकारी, गैरसरकारी (रालष्िर् तथा 

अन्द्तरायलष्िर्), लनजी लवद्यािर्, लशक्षक संगिन,  UN र्ुएन तथा लतनका साझेदार संस्थाहरू संिग्न िए । लपलडत 

केटाकेटीहरूको िालग राहतको रुपमा सर्ौं बाि लवकास केन्द्द, दजयनौ अस्थार्ी लसकाइ केन्द्द्र, लवलिन्द्न प्रकारका 

लवद्यािर् शैलक्षक सामग्री प्र्ाकेज, लवद्याथीको िालग लवद्यािर् डे्रस तथा मसिन्द्द सामग्रीको प्र्ाकेज, ट्र्टूोररर्ि 
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कक्षा, तालिम कार्यिम आलद सञ्चािन गनुय पर्ो । कररब तीन दजयन अस्थार्ी कक्षाहरूको पनुिःलनमायण तथा ममयत पलन 

िर्ो । नेपाि जस्तो दशेको िालग र्ो सानो समस्र्ा लथएन । 

आपत्कािीन लशक्षा के हो ? र्ो आपत्कािबाट प्रिालवत बािबालिका, र्ुवा तथा प्रौढहरूको शारररीक सरुक्षा, 

मनोलवज्ञान र लवकाससबबलन्द्ि आवश्र्कता परूा गने सतने गुणात्मक शैलक्षक अवसरको प्राविान हो, जनु जीवन लनवायह 

गराउने र जीवन बचाउने दबैु हुन सतछ । आपतकािीन लशक्षा बािबालिकाको मौलिक अलिकार हो । त्र्सकारण 

आपत्कािीन अवस्थामा पलन उनीहरूिे पढन लसतन पाउने अवस्था सल जयना गनुय पछय ।  आपत्कािीन लशक्षािे 

मनोवैज्ञालनक सहजता लसजयना गनय र सामालजक समार्ोजनिाई सघाउँछ । बािबालिकाको संज्ञानात्मक र िावनात्मक 

लवकासको लनरन्द्तरतामा  लशक्षाको महत्त्वपणूय स्थान रहन्द्छ । आपत्कािीन अवस्थामा बािबालिकािाई लशक्षा 

प्राप्तल िे लसकाइिाइ लनरन्द्तरता लदने, संरलक्षत र शोषणबाट सरुलक्षत हुने अवसर प्राप्त हुन्द्छ । आपत्कािको बेिा 

समदुार्िे पलन लशक्षा (औपचाररक, अनौपचाररक र अररलति) िाई प्राथलमकता लदन ुपछय । सरुलक्षत लसकाइ 

स्थिमा  (बाि लवकास केन्द्द्र, सामदुालर्क लसकाइ केन्द्द्र) हुने सरुलक्षत लिर्ाकिापिे गदाय लशक्षा लवलिन्द्न उमेर समहूको 

जीवन रक्षा गने र जीवन िान्द्ने माध्र्म बन्द्छ । केही समर् दलेख लवलिन्द्न रालष्िर् तथा अन्द्तरालष्िर् संस्था र सरकारिे 

आपत्कािमा राहत कार्यको पलहिो प्राथलमकताको रुपमा लशक्षािाई स्थालपत गने लदशामा लवश्व स्तरमा काम गरेका 

छन ्। लवश्वव्र्ापी िोषणा तथा महासंिीहरूिे पलन र्ो लशक्षािाई महत्त्व लदएका छन ्। 

लशक्षािे आपत्कािीन अवस्थामा िोग्न ु परेको शारीररक तथा मानलसक तनाव, स्वास्थ्र् सबबलन्द्ि समस्र्ा, रोग, 

महामारी  आलदबाट बच्न तथा आपत्कािीन अवस्थामा गररएको व्र्वस्था सबबलन्द्ि प्रमखु जीवनरक्षक जानकारीहरू 

उपिब्ि गराएर तनावपूणय अवस्थािाई सरि र सहज बनाउन मद्दत गछय । आपत्कािीन अवस्थामा लशक्षाको स्वरुपमा 

पलन फरक हुन्द्छ । सामान्द्र् समर्को औपचाररक लशक्षा आपत्कािीन अवस्थामा अनौपचाररक हुन पगु्छ र 

अनौपचाररक लशक्षाको महत्त्व र स्थानिे प्राथलमकता पाउँछ । लशक्षा तत्कालिन अवस्थामा जानकारी तथा चेतना 

अलिवलृद्ध गराउन,े अनुिव आदन प्रदान गराउने, सचूना सबप्रेषण, प्रचारप्रसार गराउने सशि माध्र्मको रुपमा दखेा 

पछय । प्राकृलतक लवपद क्ो बेिा समदुार्मा लवद्यािर् मात्र एउटा त्र्स्तो सरुलक्षत िाउँ हुन्द्छ जहाँ प्रिालवत असं्र् 

मालनसहरूिे स्थान र संरक्षण प्राप्त गदयछन ्। लवपद क्ो बेिा मालनसहरू लवद्यािर्मा गएर शरण लिएको कुरा हामीिे 

सनुेका र दखेेका छौ  ँतर र्सिाई तरुुन्द्तै लसकाइ केन्द्द्रको रुप नै लदनपुछय । लशक्षािे आपत्कािीन अवस्थामा िोग्न ु

परेको समस्र्ाहरूिाइय समािान गनयका िालग प ीलडतहरूिे जीवनोपर्ोगी सीप, रोग, सबिाव्र् दघुयटना आलदको 

बारेमा जानकारी प्राप्त गनय सतछन ्। 

 

३.१२.२ विििान अवस्था  

१. अलनवार्य तथा लन:शुल्क लशक्षा ऐन २०७५ का प्राविानहरू (छात्रवलृि, लदवाखाजा, सलुविालवलहनहरूका 

िालग लवशेष सहर्ोग, मातिृाषा लशक्षासलहत कुनैपलन अवस्थामा बािबालिकािे लशक्षा पाउने अलिकार) 

२. लवद्यािर् शालन्द्तक्षेत्र रालष्िर् कार्यढाँचा र कार्ायन्द्वर्न लनदलेशका २०६८ (लवद्यािर्मा सशस्त्र गलतलवलि, 

लहसंा, राजनैलतक प्रिाव, िेदिाव, शोषण तथा दवु्र्यवहारबाट मिु राखी लशक्षण लसकाइिाई लनरन्द्तरता लदने 

व्र्वस्था िएको) 

३. बािमैत्री लवद्यािर् रालष्िर् प्रारूप २०६७ (लवद्यािर्को प्रिावकाररता, समावेशीकरण, िैंलगक समता, 

स्वास्थ्र्, सरुक्षा र बचावट, लवद्यािर् व्र्वस्थापन आलदि ेलवपदक्ािीन लशक्षाको आिार तर्ार गरेको) 
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४. वहृत लवद्यािर् सरुक्षा न्द्र्नूतम प्र्ाकेज २०१८ (लसकाइ पवूायिार लवपद ्जोलखम व्र्वस्थापन, लवद्यािर् लवपद ्

जोलखमको सदुृढीकरण तथा समदुार्को सहिालगता, लवपद ्जोलखम न्द्र्नूीकरण तथा उत्थानशीिताको िालग 

लशक्षाका न्द्र्नूतम मापदण्डमा आिाररत कार्ायन्द्वर्न) 

५. लदगो लवकास िक्ष्र्, पन्द्रौं र्ोजना, लवद्यािर् क्षेत्र लवकास र्ोजना, रालष्िर् लशक्षा नीलत २०७६ िे सरुलक्षत 

लवद्यािर्, लवपद ् जोलखमको न्द्र्नूीकरण तथा व्र्वस्थापन, समदुार्बीच उत्थानशीिता लशक्षा, लवपदक्ो 

समर्मा लवद्यािर् लशक्षाको लनरन्द्तरतािाई जोड लदएको 

 

३.१२.३ िक्ष्य  

आपतकालिन तथा सङ्कटपणूय पररलस्थलतमा पलन बािबालिकाको सरुक्षासलहत लशक्षा हालसि गने अलिकारिाई 

सलुनलितता गने ।  

 

३.१२.४ उदे्दश्य  

१. सङ्कटको जोलखम कम गनय लवलिन्द्न प्रकारका लशक्षाको माध्र्मद्वारा पवुय साविानी र तर्ारीको वातावरण सजृना 

गनुय । 

२. लबपद ्एवम जोलखम न्द्र्नुीकरणका िागी सचेतना अलिवलृद्ध गराउन ु। 
३. सबिालवत लवपदक्ो व्र्वस्थापन तथा उत्थानशीिता प्रणािी लवकासको िालग िौलतक, मानवीर् तथा आलथयक 

स्रोतको तर्ारी गनय ु ।  

४. लवपद ्व्र्वस्थापन प्रलतकार्यको संर्न्द्त्र र कार्यढाँचा लवकास गनय ु । 

५. अल्पकािीन र दीघयकािीन पनुस्थायपना गनय ु । 

 

३.१२.५ रणनीशिहरू 

१. लवपदक्ो समर्मा लशक्षािाइय लनरन्द्तरता लदन पवूयतर्ारी, व्र्वस्थापन, प्रलतकार्य र पनुस्थायपना सबबन्द्ि ी 

आवश्र्क नीलत, मागयदशयन तथा कार्यलवलिहरू तर्ार गररनेछ  । 

२. सबिालवत प्रकोप तथा लवपदस्बबलन्द्ि पवूयसाविानी, प्रकोपबाट बच्ने उपार्हरूको बारेमा जानकारी गररनेछ  । 
३. प्रकोपबाट लशक्षा क्षेत्रिाई जोगाउन पवुयतर्ारी गररनेछ  । 
४. कोलिड- १९ िगार्तका महामरीबाट बच्न पवूयसाविानी, रोकथाम तथा उपचारको आवश्र्क तर्ारी गररनेछ   

५. महामारीका समर्मा लशक्षण लसकाइिाई लनरन्द्तरता लदने वैकलल्पक उपार्हरूको तर्ारी गररनेछ  । 
६. लशक्षा के्षत्रमा प्रिाव पानय सतने लवपद ्वा सङ्कटहरूको पवूायनुमान तथा त्र्सको प्रिावको मूल्र्ाङ क्न 

तथा लवशे्लषण गररनेछ  । 

७. सङ्कटासन्द्नता (Vulnerability) को मलू्र्ाङ्कनका आिारमा पवूायनमुान तथा प्रलतकार्यको वहृत र्ोजना 

तर्ार गररनेछ  । 

८. लवद्यािर्स्तरीर् प्रलतकार्य र्ोजना तर्ार गररनेछ  । 
९. लवपद ्प्रलतरोलि िौलतक पवूायिारको लनमायण तथा पनुस्थायपना गररनेछ  । 
१०. शैलक्षक सेवा लनरन्द्तरताको िालग आवश्र्क हुने र्न्द्त्र उकरण, खाद्यान्द्न, पोशाक तथा अन्द्र् राहत सामग्रीको 

प्रबन्द्ि गररनेछ  । 
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११. लवपद ्व्र्वस्थापनको िालग स्थानीर् तह र लवद्यािर्को क्षमता लवकास गररनेछ  । 
१२. लवपद ्तथा प्रकोप र शालन्द्त सरुक्षा र अलिकारको के्षत्रमा काम गने सरकारी तथा गैरसरकारी लनकार्हरूलबच 

वडा तहसबम समन्द्वर् र लजबमेवारीको संर्न्द्त्र बनाइनेछ । 

१३. लवपद ्व्र्वस्थापनको रालष्िर् तथा अन्द्तरायलष्िर् सफि अभ्र्ासिाई स्थानीर्कृत गररनेछ  । 
१४. हररत लवद्यािर् अलिर्ान, जिवार् ुपररवतयन, लदगो लवकास लनलबत शैलक्षक कार्यिमहरू कार्ायन्द्वर्न गररनेछ । 

 

३.१२.६ उपिशधध नशिजा प्रिुख शक्रयाकिाप र िक्ष्य  

क. उपिशधध 

आपतकािीन तथा सङ्कटपणूय अवस्थामा पलन बािबालिकाको सरुक्षासहीत लशक्षा प्राप्त गने अिल कार 

सलुनलित हुने  

ख. प्रिुख नशिजाहरू 

 

१. लवद्यािर् र लशक्षा प्रणािीमा लवपद ्तथा प्रकोप व्र्वस्थापनको िालग पवूयतर्ारी, प्रलतकार्य, पनुस्थायपना तथा 
पनुउयत्थान र्ोजना तथा क्षमता लवकास हुने  

२. िौलतक, मानवीर् र आलथयक स्रोत व्र्वस्थापन सहीत लवद्यािर् तथा लशक्षा प्रणािी उत्थानशीि हुने  

३. लवपद ्तथा सङ्कटपणूय अवस्थामा शैलक्षक लिर् ाकिापहरू लनरन्द्तर रुपमा सञच् ािन हनुे 
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प्रिुख शक्रयाकिाप र िक्ष्य 

क्र.

सं. 

प्रिुख 

शक्रयाकिापहरू 

 

र्कार् िक्ष्य (५ वषे) कैशियि 

पशहिो 

वषय 

दोस्रो 

वषि 

िेस्रो 

वषि 

चौथो 

वषि 

पाँचौ

वषि 

जबिा 

१. लवपद ् तथा प्रकोप 

व्र्वस्थापन नीलत तथा 

मापदण्ड पनुराविोकन 

तथा लनमायण 

गाउँपालिका  ✓  ✓   २  

२. स्थानीर् तह र 

लवद्यािर्को क्षमता 

लवकास 

गाउँपालिका र 

लवद्यािर् र 

दात ृलनकार् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५ प्रत्र्ेक 

वषय 

३. लवपद ् पवूयतर्ारी, 

प्रलतकार्य, पनुस्थायपना 

तथा उत्थानशीिताको 

िालग सचेतना कार्यिम 

गाउँपालिका र 

लवद्यािर् र 

दात ृलनकार् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

४. संकटासन्द्नता 

मलू्र्ाङ्कनको 

आिारमा र्ोजना 

लनमायण 

गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

५. िकुबप/लवपद ् प्रलतरोिी 

लवद्यािर् िवन लनमायण 

संघ प्रदशे 

सरकार र 

गाउँपालिका 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

 

३.१३. परीक्षा ,िूल्याङ्ख कन र नशिजा  प्रिाणीकरण 

रणनीशि , कायिनीशि र कायिक्रिहरुिः 

रणनीशि कायिनीशि कायिक्रि 

वस्तलुनष्ठ मापदण्डको 

लवद्याथीको मूल्र्ाङ्कन एवम ्

उपिलब्ि  परीक्षण गरी  

शैलक्षक गुणस्तर कार्म गन े। 

१. लवद्यािर्मा सञ्चालित मूल्र्ाङ्कन 

प्रणािीको प्रर्ोग गरी उपिलब्ि  मापन 

गरीनेछ । 

२. मलू्र्ाङ्न प्रणािीिाई सहज, सरि 

१. कार्यशािा सञ्चािन । 

२. मलू्र्ाङ्कनका सािनहरुको 
लवकास, लनमायण तथा प्रर्ोग 

३. परीक्षा अनगुमन 
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,समर् सान्द्दलियक बनाउद ै िमशिः 

लनमयणात्मक मूल्र्ाङ्कन प्रणािीमा 

लवकलसत गद ैिलगनेछ । 

३. आिारितू  तहको  अन्द्त्र्मा  लिइने  

परीक्षा तथा अन्द्र्  कक्षाका परीक्षािाई 

व्र्वलस्थत र मर्ायलदत बनाइनेछ । 

४. परीक्षा सञ्चािन तथा 

व्र्वस्थापन 

शैलक्षक गुणस्तर कार्म गनय 

मलू्र्ाङ्कन प्रणािीिाई 

लवश्वालसिो र िरपदौ बनाउन े। 

४.लसकाइ सँगसँग ै लनरन्द्तर मलू्र्ाङ्कनिाई 

जोड लददँ ैगणुस्तर कार्म गररनेछ । 

५.सबै  लशक्षकहरुिाई  लवषर्गत  रुपमा 

लवलशष्टीकरण  तालिका लनमायण एवम ्

मलू्र्ाङ्कनका सािनहरु लनमायण गनय िगाइ  

मलू्र्ाङ्कन प्रणािीिाई लवश्वालसिो, िरपदो 

एवम ् मापनर्ोग्र्  बनाइनेछ । 

५. लवषर्गत कार्यशािा सञ्चािन  

६. लवद्याथी मूल्र्ाङ्कन प्रणािीका 

लवषर्मा अन्द्तरलिर्ा, बैिक 

तथा छिफि 

कायािन्वयन योजनािः 

क्र.सं. शक्रयाकिाप शजबिेवार शनकाय प्रशक्रया अनुिाशनि 

िागि 

सियावशध 

१ कार्यशािा  सञ्चािन । 

 

गाउँपालिका(लशक्षा, र्वुा 

तथा खिेकूद शाखा) 

लवषर्गत लशक्षक र 

प्रिानाध्र्ापकहरुसँग  समन्द्वर् 

तथा सहकार्य  

 परीक्षा हनुुिन्द्दा १ 

मलहना अगालड 

२ मलू्र्ाङ्कनका सािनहरुको 

लवकास, लनमायण तथा प्रर्ोग 

 

गाउँपालिका(लशक्षा, र्वुा 

तथा खिेकूद शाखा) 

लवषर्गत लशक्षक र परीक्षा 

सलमलतको  बैिक  र  समीक्षा । 

 परीक्षा हनुुिन्द्दा १ 

मलहना अगालड 

३ परीक्षा  कार्यिम अनुगमन 

 

गाउँपालिका(लशक्षा, र्वुा 

तथा खिेकूद शाखा) 

परीक्षा  सलमलतको  लनणयर् 

अनुसार 

 परीक्षा अवलि 

४ परीक्षा  सञ्चािन तथा 

व्र्वस्थापन 

गाउँपालिका(लशक्षा, र्वुा 

तथा खिेकूद 

शाखा),लवद्यािर् 

प्रश्नपत्र , उिरपलुस्तका तर्ारी, 

परीक्षाकेन्द्द्र छनौट र 

व्र्वस्थापन, परीक्षण, 

समपरीक्षण, नलतजा प्रकाशन 

  

६ लवद्याथी मलू्र्ाङ्कन 

प्रणािीका लवषर्मा 

अन्द्तरलिर्ा, बैिक तथा 

छिफि 

लवद्यािर्, वडा कार्ायिर् 

तथा गाउँपालिका 

सरोकारवािासँग छिफि 

तथा अन्द्तरलिर्ा 

 लनरन्द्तर     
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३.१४ . सिग्र िैशक्षक कायिक्रि कायािन्वयन योजना 

क्र.सं

. 

शक्रयाकिाप शजबिेवार शनकाय प्रशक्रया अनुिाशनि 

िागि 

सियावशध 

१ लवद्यािर्बालहर रहकेा सबै 

बािबालिकािाइय िनायको 

सलुनितता  

लवद्यािर् , वडा र 

गाउँपालिका  

तथ्र्ाङ्क सङ्किन 

गरी िनाय अलिर्ान 

गने  

 लनरन्द्तर 

२ अलििावक लशक्षा तथा 

सचेतीकरण कार्यिम । 

 

सबबलन्द्ित लवद्यािर्, वडा 

तथा गाउँपालिका 

बैिक,तालिम, गोष्ठी, 

रेलडर्ो लशक्षा 

 लनरन्द्तर 

३ लवद्याथी  िनाय  अलिर्ान 

कार्यिम । 

 

सबबलन्द्ित  लवद्यािर्, लशक्षक 

, वडा, गाउँपालिका   

सलमती गिन , 

घरदिैो अलिर्ान 

,अलििावक िेिा र 

प्रचार प्रसार 

 शैलक्षक 

सत्रको 

शरुुमा 

४ िलक्षत छात्रवलृि/प्रालवलिक 

लशक्षा छात्रवलृि , शैलक्षक सामग्री 

र पोशाक लवतरण 

लवद्यािर् , वडा र 

गाउँपालिका  

तथ्र्ाङ्कको 

आिारमा छात्रा 

दलित 

,सीमान्द्तकृत,प्रालवलि

क िारमा 

अध्र्र्नरत र लवपन्द्न 

लवद्याथी पलहचान 

गरी लवतरण 

स्वीकृत 

बजेटका 

आिारमा 

वालषयक 

रूपमा  

५ लवद्यािर्स्तर एकीकृत शैलक्षक 

व्र्वस्थापन प्रणािीमा  तथ्र्ाङ्क  

अध्र्ावलिक । 

 

सबबलन्द्ित लवद्यािर् तथा 

गाउँपालिका 

तालिम तथा 

कार्यशािा 

लवलनर्ोलजत 

वजेट 

लनरन्द्तर 

६ एक लशक्षक एक ल्र्ापटप व्र्स्था 

गन े। 

लशक्षक, लवद्यािर्, वडा, 

गाउँपालिका, लवलिन्द्न 

सरकारी /गैरसरकारी संघ 

संस्था र लविीर् संस्था 

िागत साझेदारी 

रुपमा सामाग्री खरीद 

एवम ् लबतरण 

लवलनर्ोलजत 

वजेट 

 

७ वस्तलुनष्ठ  तरीकाि े लशक्षक  

दरबन्द्दी  लमिान  तथा  

व्र्वस्थापन । 

 

 गाउँपालिका (लशक्षा, र्वुा 

तथा खेिकूद शाखा) र लशक्षा 

सलमलत 

दरबन्द्दी लमिान 

कार्यलवलि बनाएर 

गाउँपालिकाको  

लनणयर्बमोलजम 

 आवश्र्कता 

अनसुार 

८ पढाइ लसप सिुार कार्यिम गाउँपालिका , संघ संस्था , NEGRP अन्द्तगयत लवलनर्ोलजत लनरन्द्तर 
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लवद्यािर् न्द्र्नूतम प्र्ाकेज र 

लसकाइ सामग्री 

उपिब्ि गराउने  

वजेट 

९ सबै लवद्यािर्मा स्वच्छ 

खानेपानी , WASH सलहत 

छात्रामैत्री र अपाङ्गमैत्री 

शौचािर् लनमायण तथा 

व्र्वस्थापन 

संघ प्रदशे, गाउँपालिका, संघ 

संस्था , लवद्यािर् 

लवद्यािर्हरु 

पलहचान गरी 

कार्यिम सञ्चािन 

गन े

स्वीकृत 

बजेटका 

आिारमा 

लनरन्द्तर  

७ सबै लवद्यािर्मा घेरावाि / 

पखायि को व्र्वस्था र रङ्गरोघन 

कार्यिम। 

संघ प्रदशे, गाउँपालिका, संघ 

संस्था , लवद्यािर् 

लवद्यािर्हरु 

पलहचान गरी 

कार्यिम सञ्चािन 

गन े

स्वीकृत 

बजेटका 

आिारमा 

लनरन्द्तर  

८ सबै लवद्यािर्मा कबप्र्टूर , 

प्रोजेतटर   

 इ- हालजरी र CC Camera को 

व्र्वस्था  

संघ प्रदशे, गाउँपालिका, संघ 

संस्था , लवद्यािर् 

लवद्यािर्हरुको 

आवश्र्कता 

अनसुार  कार्यिम 

सञ्चािन गने 

स्वीकृत 

बजेटका 

आिारमा 

लनरन्द्तर  

९ STEAM Based तालिम र 

कार्यशािा 

संघ प्रदशे, गाउँपालिका, संघ 

संस्था , लवद्यािर् 

लशक्षकहरूको िालग 

तालिम आवश्र्कता 

सङ्किन, लवषर्गत 

तालिम र कार्यशािा 

सञ्चािन 

स्वीकृत 

बजेटका 

आिारमा 

लनरन्द्तर  

१० लवषर्गत लशक्षक बैिक, गोष्ठी  र 

कार्यशािा 

गाउँपालिका, लवद्यािर् लवषर्गत सलमलत 

लनमायण, लनणयर् र 

बैिक गोलष्ठ 

सञ्चािन 

 त्रैमालसक 

११ उत्कृष्ट लशक्षक/ प्र.अ. / कमयचारी 

/ लवद्यािर् सबमान कार्यिम 

गाउँपालिका, लवद्यािर् तहगत रूपमा 

प्र.अ.,लशक्षक 

कमयचारी लवद्यािर् 

सबमानका िालग 

कार्यलवलि बनाएर  

लवलनर्ोलजत 

बजेट 

वालषयक 

१२ लवद्यािर् अनुगमन तथा लनरीक्षण गाउँपालिका , लशक्षाशाखा अनगुमन सािन 

प्रर्ोग गरेर 

 त्रैमालसक 

१३ प्र.अ. / लशक्षकसँग वालषयक कार्य 

सबपादन सबझौता 

गाउँपालिका ऐन/ लनर्माविी र 

कार्यलवलि/ मापदण्ड 

 वालषयक 
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बनाइ लशक्षा 

सलमलतको लनणयर् 

गरेर 

१४ व्र्वस्थापन सलमलत र लश.अ.स. 

पदालिकारीको क्षमता लवकास 

लवद्यािर्, गाउँपालिका र संघ 

सस्था 

छिफि, 

अन्द्तरलिर्ा र 

तालिम कार्यशािा 

लवलनर्ोलजत 

बजेट 

लनरन्द्तर 

१५ शैलक्षक अविोकन भ्रमण लवद्यािर् , गाउँपालिका , 

लशक्षा शाखा 

भ्रमण आर्ोजना लवलनर्ोलजत 

बजेट 

वालषयक 

१६ स्थानीर् पाि्र्िम लनमायण , 

प्रबोिीकरण, कार्यन्द्वर्न र 

पाि्र्सामग्री लवकास तथा 

परीमाजयन 

गाउँपालिका र लबद्यािर् सलमलत /कार्यदि 

गिन , 

कार्यशािा,अन्द्तरलि

र्ा सञ्चािन 

लवलनर्ोलजत 

बजेट 

लनरन्द्तर 

१७ लवद्याथी लशक्षक आचार संलहता 

लनमायण र पािना  

लवद्यािर्, लशक्षक , लवद्याथी  आचार संलहता 

लनमायण र कार्ायन्द्वर्न 

 लनरन्द्तर 

१८ वैकलल्पक वा सट्टा लशक्षकको 

व्र्वस्था 

गाउँपालिका र लवद्यािर् कार्यलवलि लनमायण 

गरी लशक्षक खटाउने 

लवलनर्ोलजत 

बजेट 

आवश्र्िा 

अनसुार 

१९ लवद्यािर् बगैचा /फूिवारी 

/हररतलवद्यािर् लनमायण ।  

गाउँपालिका र लवद्यािर् बगैचा तथा फूिवारी 

लनमायण 

लवलनर्ोलजत 

बजेट 

लनरन्द्तर 

२० संस्थागत र सामदुलर्क लवद्यािर् 

साझेदारी एवम ्समन्द्वर् कार्यिम 

लवद्यािर् , गाउँपालिका र 

लव.व्र्.स. 

असि अभ्र्ास र 

अनिुव आदान 

प्रदान र क्षमता 

अलिवलृद्ध  

 लनरन्द्तर 

२२ शैलक्षक /िौलतक पवूायिार ममयत 

सिुार 

गाउँपालिका , लवद्यािर् लवद्यािर् छनौट लवलनर्ोलजत 

बजेट 

लनरन्द्तर 

२३ आिारितू तहमा सहार्क 

कमयचारी/िेखापाि र पसु्तकािर् 

कमयचारी व्र्वस्थापन 

गाउँपालिका मापदण्डको 

आिारमा 

लवलनर्ोलजत 

बजेट 

लनरन्द्तर 

२४ शैलक्षक गुणस्तर परीक्षण कार्यिम गाउँपालिका , लवद्यािर् सलमलत गिन, 

कार्यर्ोजना लनमायण 

र कार्ायन्द्वर्न 

लवलनर्ोलजत 

बजेट 

लनरन्द्तर 

२५ लवद्यािर्मा मञ्च लनमायण गाउँपालिका , लवद्यािर्  मञ्च लनमायण,  लवलनर्ोलजत 

बजेट 

आवश्र्कता 

अनसुार 

२६ लवद्याथी प्रलतिा पलहचान  गाउँपालिका , लवद्यािर् कार्यिम सञ्चािन 

गने  

 लनरन्द्तर 
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२७ शाखा व्र्वस्थापन तथा सिुार गाउँपालिका , लशक्षा शाखा र्ोजना लनमायण लवलनर्ोलजत 

बजेट 

लनरन्द्तर 

२८ लकशोर लकशोरीिाइय र्ौन तथा 

प्रजनन स्वास्थ्र् सबबलन्द्ि 

सचेतनामिूक कार्यिम 

गाउँपालिका,वडा र संघ 

संस्था 

बैिक,र अन्द्तरलिर्ा,  

कार्यशािा,गोष्ठी 

 लनरन्द्तर 

२९ सेनेटरी प्र्ाड व्र्वस्थापन र 

लवसजयनका िालग इलन्द्सनेटरको 

व्र्वस्था । 

लवद्यािर्,गाउँपालिका,वडा र 

संघ संस्था 

सेनेटरी प्र्ाड 

व्र्वस्थापन र 

लवसजयनका िालग 

इलन्द्सनेटरको लनमायण 

। 

  

३० अन्द्तर लवद्यािर्, खेिकूद, 

मनोरञ्जनात्मक अलतररि तथा 

सांस्कृलतक कार्यिम 

लवद्यािर्,वडा ,गा.पा.लशक्षा 

शाखा 

र्ोजना लनमायण र 

कार्यिम सञ्चािन 

 लनरन्द्तर 

 

३१ प्र.अ. लशक्षक, कमयचारीको 

TOR बनाउने 

गाउँपालिका, लवद्यािर् छिफि गरी TOR 

तर्ार गरी 

कार्ायन्द्वर्न गराउने 

 लनरन्द्तर 

 

३२ बैकलल्पक लसकाइ सहजीकरण 

कार्यिम 

गाउँपालिका, लवद्यािर् र संघ 

संस्था  

वैकलल्पक लसकाइ 

सहजीकरण 

लनदलेशका एवम ्

कार्यलवलि बमोलजम 

लवलनर्ोलजत 

बजेट 

आवश्र्कता 

अनसुार 

३३ लवद्यािर्को लवस्तार र 

सदुृढीकरण  

गाउँपालिका , लशक्षा सलमलत प्रचलित 

काननुबमोलजम 

मापदण्ड पगेुका 

लवद्यािर् छनौट गरी 

कक्षा/तह थप र 

लवस्तार गने 

लवलनर्ोलजत 

बजेट 

आवश्र्कता 

अनसुार 
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पररच्छेद चार 

नीशि िथा योजना कायािन्वयनको शजबिेवारी  

र्स लशक्षा नीलत तथा र्ोजनाको कार्ायन्द्वर्नको प्रमखु लजबमेवारी गेरूवा गाउँपालिकाको हुनेछ । तथालप समग्र लशक्षा 

नीलत तथा र्ोजनाको  सफि  कार्ायन्द्वर्नमा दहेार्का पक्षको  लनबननसुारको  लजबममेवारी र िलूमका  रहनेछिः  

       ४.१ गाउँपाशिका 

१.  गाउँ लशक्षा र्ोजनाको कार्यन्द्वर्निाइय प्रिावकारी बनाउन बजेट तथा अन्द्र् पवूायिारको व्र्वस्था गन,े 

२. गाउँपालिकाको  शैलक्षक लवकासका िालग सबै लवद्यािर्मा िौलतक सलुविा र लशक्षकको व्र्वस्थापन गन,े 

३. लवद्यािर्को लनर्लमत अनुगमन तथा लनरीक्षणको व्र्वस्था लमिाउने र समस्र्ा सामािानका िालग पहि गन,े 

४. लवद्यािर्को समग्र लशक्षण लसकाइ  लिर्ाकिापमा सिुार  ल्र्ाउनका िालग लवलिन्द्न कार्यिम, तालिम र 

अन्द्तरलिर्ा सञ्चािन गने, 

५. िौलतक तथा अन्द्र् पवूायिार लवकासका िालग संघीर् र प्रदशे सरकारसँग समन्द्वर् र सहकार्य गने, 

६. शैलक्षक सेवािाइय प्रिावकारी र पारदशी बनाउने, 

७. आवश्र्क ऐन, काननु, लनर्म, लनदलेशका र  मापदण्डहरू लनमायण गन े, 

८. र्ोजना कार्ायन्द्वर्नमा ल्र्ाउन संघ र प्रदशेसँग  समन्द्वर् र सहकार्य गन,े 

९. लशक्षा  साझेदाहरुसँग  गैरसरकासरी संस्थासँग सहकार्य र समन्द्वर् गन े। 

 

       ४.२  गाउँ शिक्षा सशिशि  

१. गाउँपालिकको शैलक्षक सिुारका िालग आवश्र्क पने बजेट, कार्यिम ,नीलत तथा र्ोजना बनाएर स्वीकृलतका 

िालग गाउँसिामा पेश गने , 

२. गाउँ लशक्षा र्ोजना तजुयमा गरी कार्ायन्द्वन गन,े गराउने , 

३. गाउँपालिकाको  वास्तलवक  अवस्था  अध्र्र्न  गरी  लशक्षक  दरबन्द्दी  लमिान  गनय  गाउँपालिकािाइय  

लसफाररस गन,े 

४. लशक्षा  शाखा  माफय त लवद्यािर्को लनर्लमत अनुगमनको व्र्वस्था लमिाउन े, 

५. लशक्षा  र्ोजना कार्यन्द्वर्नको अनगुमन गरी र्थायथ अवस्थाको जानकारी पालिकामा लदने, 

६. गाउँपालिकाबाट  प्रदान गररने सेवािाइय प्रिावकारी बनाउन गाउँपालिकािाइय सहजीकरण गने । 

 

      ४.३  शवद्याियको शजबिेवारी 

१. लवद्यािर्मा आवश्र्क पने स्रोत सािन जटुाउने , लशक्षा शाखा माफय त माग गन े, सोको परीचािन गन ेर स्रोत 

जटुाउन,े 

२. गाउँपालिकामा र्ोजना कार्यन्द्वर्न र समग्र लवद्यािर्को अवस्थाको लनरन्द्तर प्रलतवेदन  पेश गन,े 

३. नीलत तथा र्ोजनाको कार्यन्द्वर्नमा आउन सतने समस्र्ा पलहचान गरी समािानको प्रार्ास गन ेर समािान गनय 

नसकेमा गाउँपालिकामा पेश गने, 
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४. शैलक्षक सिुारका िालग लवद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलत, लशक्षक अलििावक संघसँग लनरन्द्तर छिफि 

अन्द्तरलिर्ा गन,े 

५. लशक्षासगँ सबबद्ध अन्द्र् साझेदारी / सहर्ोगी संघ संस्थासँग समन्द्वर् र अन्द्तरलिर्ा गन े, 

६. सकेसबम स्थानीर् स्रोत सािनको पलहचान , उपर्ोग र पररचािन गन े,  

७. लवद्यािर् लित्रको शैलक्षक र्ोजना लनमायण  गरी  सोको कार्ायन्द्वन गने, 

८. गाउँ लशक्षा सलमलत, गाउँपालिकासँग आवश्र्क समन्द्वर् र सहकार्य गने, 

९. लशक्षकको पेसागत वलृि , लवकास  र  शैलक्षक उन्द्नर्नका िालग प्रचलिलत लनर्म काननुको पणूय पािना गने र 

गनय िगाउने । 

     ४.४   जनप्रशिशनशधको शजबिेवारीिः 

१.  लशक्षा लनलत तथा र्ोजनाको अपनत्व लिइ  आवलिक र्ोजना अनसुारको बजेट व्र्वस्थापन गने, 

२. लशक्षा र्ोजना कार्यन्द्वर्नको अनगुमन गन े, 

३.  लशक्षा र्ोजना कार्यनव्र्नको अवस्था सबबन्द्िमा समीक्षा गने , 

४. लवद्यािर्का  कार्यिम तथा र्ोजना छनोट गन े। 

 

      ४.५    शिक्षकको शजबिेवारीिः 

१. लवद्यािर् र्ोजनाहरुको अपनत्व लिइ पाि्र्िमिे  लनलदयष्ट गरेका लवषर् वस्तिुाई लवद्याथी केलन्द्द्रत लवलिको 

माध्र्मबाट लदगो र प्रिावकारी लशक्षण गन,े 

२. लशक्षक आचरसंलहताको पािना गन,े 

३. लदइएको लनर्लुि अनसुार प्र.अ.को मातहतमा रही कार्य गन े। 

 

       ४.६ अशभभावकको शजबिेवारीिः 

१. लवद्यािर्प्रलत अपनत्व िाव राखी लवद्यािर्का लिर्ाकिापहरुमा सलिर् हुने, 

२. बािबालिकािाइय लवद्यािर्मा लनर्लमत पिाउन,े 

३. आ-आफ्ना  बािबालिकाहरुको  आनी बानी  र  सरसंगतको ्र्ाि ्गन े। 

४. बािबालिकको पढाइ र गहृकार्यप्रलत चासो रा्न।े 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

पररच्छेद पाँच 

 संस्थागि संरचना र क्षििा  शवकास 

५.१ पररचय  

नेपािको लशक्षा के्षत्रको वतयमान संस्थागत संरचना संघीर् स्वरुपमा तीनै तहमा शैलक्षक सेवा प्रवाहिाई लनरन्द्तर गने 

तत्कालिन समस्र्ा समािानका िालग कमयचारीको व्र्वस्थापन र संगिनात्मक स्वरुपमा केही पररवतयन गरी व्र्वस्थापन 

गररएको छ । बदलिदो पररवेश अनसुार शासलकर् संरचना प्रकृर्ा र क्षमता सिुार गरीएमा मात्र शैलक्षक गलतलवलि 

प्रिावकारी िई सशुासन कार्म हुने िएकािे संलघर् संरचना अनसुार तीन तहको सरकारका अलिकार, सामालजक 

चेतनामा आएको पररवतयन िगार्तका पक्षहरूिाई समेत लवचार गरेर संस्थागत संरचना र क्षमता लवकास गरी सशुासन 

प्रवद्वन गनय आवश्र्क दलेखन्द्छ । लशक्षा के्षत्रको संरचना हदेाय संघ अन्द्तरगत लशक्षा, लवज्ञान तथा प्रलवलि मन्द्त्रािर्,लशक्षा 

तथा मानव स्रोत लवकास केन्द्द्र र लशक्षा लवकास तथा समन्द्वर् इकाईरहकेो छन ् । त्र्सैगरी प्रदशे अन्द्तगयत सामालजक 

लवकास मन्द्त्रािर्, लशक्षा लवकास लनदशेनािर्, लशक्षा तालिम केन्द्द्र तथा सामालजक लवकास कार्ायिर् रहकेा छन ्र 

स्थानीर् तहमा सामालजक लवकास सलमलत अन्द्तरगत लशक्षा,र्वुा तथा खेिकुद शाखा रहकेो छ । 

 

५.२ विििान अवस्था  

नेपािको संलविान, २०७२ िे माध्र्लमक तहसबमको अलिकार स्थानीर् तहिाई लदएको छ । स्थानीर् सरकार 

सञ्चािन ऐन, २०७४ मा समेत लशक्षा सबबन्द्िी जबमा २३ वटा अलिकारहरू स्थानीर् तहिाई प्रदान गररएको छ । 

र्द्यलप संघीर् लशक्षा ऐन जारी निएको अवस्थामा स्थानीर् तहमा कार्य गदाय केही लद्वलविा उत्पन्द्न िएको छ । 

आिारितू तहको अलन्द्तम परीक्षा स्थानीर् तहबाट सञ्चािन गने गररएको छ । लवद्यािर् अनगुमन तथा लनरीक्षणको 

पाटो केही कमजोर िएको दलेखन्द्छ र लवद्यािर्का लशक्षकहरूको पेशागत लवकास पलन हुन नसकेको अवस्था छ । र्स 

परीलस्थलतमा स्थानीर् तहिे संघ र प्रदशेसँग सहकार्य र समन्द्वर् गरी वतयमान लशक्षा के्षत्रको संस्थागत संरचना र क्षमता 

लवकास गदाय र्स र्ोजनाको सफि कार्ायन्द्वर्नमा सहर्ोग पुग्नेछ । 

गेरुवा गाउँपालिकामा २६ वटा सामदुालर्क लवद्यािर्, ७ वटा संस्थागत लवद्यािर् र ४ वटा सामदुालर्क लसकाइ केन्द्द्र 

रहकेा छन । प्रत्र्ेक बाि लवकास केन्द्द्र र लवद्यािर्हरूमा  व्र्वस्थापन सलमलत र  लशक्षक अलििावक संघको व्र्वस्था 

गररएको छ । र्स पालिकािे पलन लवद्यािर्को िौलतक पवूायिार लवकास, लशक्षकको क्षमता लवकास, 

बािबालिकाहरूका िालग अलतररि लिर्ाकिाप सञ्चािन, सचूना सञ्चार प्रलवलिका उपकरणको लवस्तार र प्रर्ोग, 

लवद्याथी लसकाइ सहजीकरण मलू्र्ाङ्कनमा एकरूपता,लवद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलत र लशक्षक अलििावक संघको 

क्षमता लवकास र उिरदालर्त्व बोि र सरोकारवािा हरूिाई सलिर् बनाइ लवद्याथी लसकाइमा लजबमेवार बनाउने गरी 

कार्यिम तर् गरेको छ । 

 

५.३ िक्ष्य  

संलघर् संरचना बमोलजम लशक्षािाइय लवकेलन्द्द्रत गरी गणुस्तरीर्, जवाफदहेी र नलतजामखुी बनाउने । 

५.४ उदे्दश्य 

१. स्थालनर् स्तरमा लशक्षा हनेे लनकार्को पनुयसंरचना र क्षमता लवकास गने । 

२. लशक्षक तथा लवद्यािर् कमयचारीिाई कार्यसबपादनप्रलत उतरदार्ी र नलतजाप्रलत जवाफदेही  बनाउन े। 
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५.५ रणनीशिहरू  

१. गाउँपालिका स्तरमा लवषर्गत रोष्टरबाट करारमा व्र्वस्थापन गरी लशक्षक सहार्ता प्रणािी स्थापना गने । 

२. प्रारलबिक बािलवकास कक्षादलेख सबै लवद्यािर्को संस्थागत लवकास गन े। 

३. सब ैप्रिानाध्र्ापकको व्र्वस्थापकीर् एंवम नेततृ्व क्षमता लवकास कार्यिम िाग ूगन े। 

४. संस्थागत लवद्यािर्को वगीकरण र स्तरीकरण गनयका िालग आवश्र्क न्द्र्नूतम मापदण्डको लवकास गरी स्तरीकरण 

गने । 

 

५.६ उपिशधध नशिजा र प्रिुख शक्रयाकिाप  

क. उपिशधध  

लवद्यािर्मा सशुासन प्रवद्धनय िई बािबालिकाको लसकाइप्रलत उिरदार्ी र जवाफदहेी प्रणािीको लवकास हुनेछ । 

ख. नशिजा  

१. . प्रारलबिक बािलवकास कक्षादलेख सबै लवद्यािर्को संस्थागत क्षमता लवकास हुनेछ ।  

२. गाउँपालिका स्तरमा लवषर्गत रोष्टरबाट करारमा लशक्षक व्र्वस्थापन हुनेछ । 

३. सबै प्रिानाध्र्ापकको व्र्वस्थापकीर् एंवम ्नेततृ्व क्षमता लवकास कार्यिम िाग ूहुनेछ । 

४. लवद्यािर्को वालषयक रुपमा कार्यसबपादन परीक्षण हुनेछ ।  

५. उत्कृष्ट लशक्षक/अलििावक र उत्कृष्ट लवद्यािर् परुस्कृत हुनेछ । 

६. सामदुालर्क र संस्थागत लवद्यािर्को वलगयकरण र स्तरीकरण हुनेछ । 



80 
 

प्रिुख शक्रयाकिाप र िक्ष्य 

क्र.

सं. 

प्रिुख शक्रयाकिापहरू 

 

र्कार् िक्ष्य (५ वषे) कैशियि 

पशहिो 

वषय 

दोस्रो 

वषि 

िेस्रो 

वषि 

चौथो 

वषि 

पाँचौ

वषि 

ज

बिा 

१. आवश्र्क काननूी प्रबन्द्ि 

तथा मापदण्ड लवकास  

गाउँपालिका   ✓ ✓ ✓ ✓ ४  

२. संस्थागत संरचना लनमायण 

तथा क्षमता लवकास  

गाउँपालिका 

र लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५ लनर्लमत 

३. प्रलतवेदन तथा तथ्र्ाङ्क 

प्रणािीको सदुृढीकरण  

गाउँपालिका 

र लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५ लनर्लमत 

४. कार्यसबपादन करार गरी 

सबैिाई नलतजाप्रलत 

लजबमेवार बनाउने । 

गाउँपालिका 

र लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

५. लशक्षक तथा समग्र लवद्यािर् 

लशक्षा प्रणािीिाई 

लसकाइप्रलत उिरदार्ी बनाउने 

पद्धलत लवकास गरी 

कार्ायन्द्वर्न  

गाउँपालिका 

र लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

६. स्थानीर् तहमा लशक्षक 

पेसागत सहर्ोग प्रणािी 

स्थापना तथा सञ्चािन  

गाउँपालिका 

र लवद्यािर् 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ४  

७. अनौपचाररक लशक्षा र 

जीवनपर्यन्द्त लसकाइसबबलन्द्ि 

संर्न्द्त्र लवकास गन े 

गाउँपालिका 

र लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  



 

81 
 

 

५.७.  स्रोि  व्यवस्थापन र िगानी 

संघीर्ता कार्यन्द्वर्नपलछ स्थानीर् तहि े बािलवकास, आिारितू र माध्र्लमक लशक्षाको समग्र पक्षको 

व्र्वस्थापन गनय नसकेको अवस्थामा संघीर् र प्रदशे सरकारिे लशक्षाको क्षेत्रमा पर्ायप्त िगानी गद ैआएका छन ् । 

लशक्षक तिब ििा, िौलतक पूवायिार लवकास, शैलक्षक गणुस्तर सिुारका कार्यिमहरू, छात्रवलृि,आिारिूत तह (कक्षा 

६-८) र माध्र्लमक तहका छात्राहरूका िालग सेलनटरी प्र्ाड,छात्रवलृि, पाि्र्पसु्तक,अनौपचाररक तथा वैकलल्पक 

लशक्षा, लवद्यािर् लदवाखाजा आलदमा सशतयका कार्यिम र स्थानीर् तहि ेआवश्र्कतानसुार खचय गनय सतने गरी 

समानीकरण बजेट स्थानीर् तहिाई उपिब्ि गराउन ुर्सका उदाहरणहरु हुन ्।  

क. स्रोि  व्यवस्थापन 

र्स र्ोजना कार्यन्द्वर्नका िालग गेरूवा गाउँपालिकािे स्रोत व्र्वस्थापन गनय दहेार् बमोलजमका कार्यनीलतहरु 

अविबबन गनछेिः 

१. संघीर् र प्रदशे सरकारबाट प्राप्त िइरहकेो सशतय अनदुानमा लनरन्द्तरता लददँ ै लर्न ैकार्यिमको सङ््र्ात्मक 

लवस्तारका िालग पहि गररनेछ, 

२. संघीर् र प्रदशे सरकारबाट प्राप्त स्रोतको अलिकतम उपर्ोग गरीनेछ , 

३. संघीर् र प्रदशे सरकारबाट समेट्न नसकेका कार्यिमहरुको हकमा सशतय नै कार्यिम लवस्तार गनय संघीर् र 

प्रदशे सरकारमा पहि गररनेछ , 

४. िौलतक पवूायिार लवकासका िालग संघीर् सरकारको ५०%, प्रदशे सरकारको २०% र गेरूवा गाउँपालिकािे 

३०% िगानी गन ेप्रबन्द्ि लमिाइनेछ , 

५. लवद्यािर्मा सचूना तथा सञ्चार  प्रलवलिको लवकास  सचूना तथा सञ्चार प्रलवलिको क्षेत्रमा लिर्ाशीि संघ 

संस्थाहरू र गेरूवा गाउँपालिकाको संर्िु प्रर्ासमा सञ्चािन गररनेछ , 

६. एक लशक्षक एक ल्र्ापटप कार्यिम कार्यन्द्वर्नमा ल्र्ाउन संघीर् सरकार, प्रदशे  सरकार र  गेरुवा 

गाउँपालिकाको संर्िु कार्यिम माफय त लवस्तार गररनेछ, 

७. लशक्षकहरूको क्षमता लवकासका िालग संघीर् सरकार प्रदशे सरकारबाट सञ्चािनमा रहकेा पेसागत क्षमता 

लवकास तालिमका अलतररि पालिकास्तरीर् क्षमता लवकासका कार्यिम सञ्चािन गररनेछ, 

८. िवन , कक्षाकोिा , पसु्तकािर्, इ-पसु्तकािर्, लवज्ञान प्रर्ोगशािा, कबप्र्टुर प्रर्ोगशािाको लवस्तार गनय 

संघीर्, प्रदशे सरकार माफय त पहि गररनेछ र सो बाट अपुग लवद्यार्िर्हरुमा गाँउपालिकाबाट उि कार्यिम 

सञ्चािन गररनेछ, 

९. प्रत्र्ेक वडाहरूमा खेिमैदान तथा बाि उद्यान व्र्वस्थापनका िालग गाउँपालिकाबाट बजेटको व्र्ावस्था 

गररनेछ , 

१०. अनौपचाररक, लनरन्द्तर र जीवनपर्यन्द्त लशक्षाका िालग संघीर् सरकारका कार्यिमहरूमा गाउँपालिकाको 

बजेटबाट थप गरी प्रिावकारी ढङ्गिे कार्ायन्द्वर्नमा ल्र्ाइनेछ , 

११. लशक्षा क्षेत्रका सिुारका कार्यिमका िालग थप आवश्र्क सहर्ोग गनय लशक्षा क्षेत्रमा कार्यरत साझेदार संघ 

संस्थाहरुिाई तोलकएको क्षेत्रमा कार्य गनय िगाइनेछ । 
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           ख. संस्थागि  व्यवस्था 

१. गेरूवा गाउँपालिका, 

२. गाउँ लशक्षा सलमलत, 

३. लशक्षा, र्वुा तथा खेिकूद शाखा, 

४. सावयजलनक र लनजी  लवद्यािर्हरु, 

५.  सामदुालर्क अध्र्र्न केन्द्द्रहरु, 

६. उच्च लशक्षा प्रदार्क संस्थाहरू, 

७.  लशक्षासगँ सरोकार रा्ने गैर सरकारी संस्थाहरू । 

 

             ग.  आशथिक पक्ष 

१. संघीर् सरकारबाट  हस्तान्द्तररत  सशतय अनदुान, समानीकरण  अनदुान, समपरूक अनदुान र लवशेष 

अनदुान, 

२. प्रदशे सरकारिे प्रदान गन ेसशतय, समानीकरण अनदुान, समपरूक अनदुान र लवशेष अनुदान, 

३. स्थानीर् सरकारको आन्द्तररक स्रोत तथा बजेट , 

४. लनजी क्षेत्रको िगानी, 

५. लशक्षा क्षेत्रमा सरोकार रा्ने गैरसरकारी संस्थाको बजेट, 

६. अलििावकहरुबाट  सहर्ोग शलु्क, 

६. चन्द्दा, अनदुान, ऋण र अन्द्र् स्रोत । 

 

पररच्छेद ६ 

 कायिन्वयन,  िूल्याङ्ख कन, सिन्वय र सहजीकरण 

६.१ पररचय  

र्ोजनाको सफि कार्ायन्द्वर्न गरी अपेलक्षत नलतजा उपिलब्ि प्राप्त गनयका िालग कार्ायन्द्वर्नको उपर्िु प्रबन्द्ि 

आवश्र्क छ । र्ोजनाको प्रिावकाररता र्ोजना कार्ायन्द्वर्न, अनगुमन र मलू्र्ाङ्कनमा लनियर रहन्द्छ । र्स र्ोजनािाई 

कार्ायन्द्वर्न, अनगुमन र मलू्र्ाङ्कन गनुयको उद्दशे्र् र्स र्ोजनाि ेराखेका दीघयकालिन सोच र उद्दश्र्ेहरू परूा िए वा 

िएनन ्िनी तथ्र्मा आिाररत लनष्कषय लनकाल्न ुहो । शैलक्षक र्ोजना तथा कार्यिमहरू प्रिावकारी रुपमा कार्ायन्द्वर्न 

िए िएनन,् शैलक्षक सेवा सलुविाहरूको प्रवाह तोलकएका िलक्षत समहूसबम िर्ो िएन, र सञ्चािन पिात शैलक्षक 

कार्यकमहरू प्रिावकारी एवं गणुस्तरीर् रुपमा सबपादन िए िएनन ् िन्द्ने सलुनलितताका िालग लनिायररत मापदण्ड 

मानक कार्य लनदलेशका र उद्दशे्र्का तिुनामा लनिायररत सचूकका आिारमा गररने िेखाजोखा कार्यहरूिाई अनगुमन 

तथा मलू्र्ाङ्कन िलनन्द्छ । साथै कार्यन्द्वर्नमा रहकेो र्ोजना साथयक बनाउन सरोकारवािा सबैसँग समन्द्वर् सहकार्य 

तथा सहजीकरण हुन अलत आवश्र्क हुन्द्छ । 

६.२ विििान अवस्था 

कार्ायन्द्वर्नमा रहकेा लवकास कार्यिमको केन्द्द्रदलेख आर्ोजना तहसबम अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन गने व्र्वस्था छ । 

सरकारी लनकार्िे उपिब्ि वजेटमा गरेको लनर्लमतता, लमतव्र्लर्ता, कादयक्षता, प्रिावकाररता र औलचत्र्ताको 

अनगुमन मूल्र्ाङ्कन महािेखा परीक्षकको कार्ायिर्िे गद ैआएको छ । सशुासन (व्र्वस्थापन तथा सञ्चािन ) ऐन 
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२०६४ अनरुुप केन्द्द्रीर् अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन सलमलतिे पलन सेवा प्रवाह तथा लवकास कार्यिम प्रिावकारी िए 

निएको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन गद ैआएको छ । आवलिक र्ोजना लदगो लवकासका िक्ष्र् तथा नीलत कार्यिम र 

आर्ोजनाको नलतजापरक अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन रालष्िर् र्ोजना आर्ोगिे गने काननुी प्राविान छ । साथै अथय 

मन्द्त्रािर्, आन्द्तररक िेखापरीक्षण कोष तथा िेखा लनर्न्द्त्रण कार्ायिर्, प्रदशे स्तरीर् लनकार्, स्थानीर् सरकारका 

लनकार्हरू पलन आ आफ्नो के्षत्रमा अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन कार्यमा आबद्ध हुने काननुी व्र्वस्था रहकेो छ ।  

र्स र्ोजनाको कार्ायन्द्वर्न गरेुवा गाउँपालिकािे गन ेछ िने अनगुमन र मलू्र्ाङ्कनका िालग गाउँपालिकाको सवै 

संर्न्द्त्र पररचािन गररनेछ । स्थानीर् तहमा अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कनको अभ्र्ास नर्ाँ व्र्वस्थािाई समेत आत्मसात 

गरी लवज्ञ समहू माफय त गररने छ । र्स र्ोजनाको सामान्द्र् मलू्र्ाङ्कन, प्रगलत समीक्षा वालषयक रूपमा गररने छ िने 

आवलिक मूल्र्ाङ्कन लवलिन्द्न समर्मा गररने छ ।  

 

६.३ िक्ष्य 

शैलक्षक र्ोजना तथा कार्यिमहरूको प्रिावकारी रूपमा कार्ायन्द्वर्न िई गणुस्तरीर् लशक्षा सलुनलित िएको हुने । 

६.४ उदे्दश्य 

१. लशक्षाको वालषयक बजेट तथा कार्यिम तर्ारी र कार्ायन्द्वर्न गने, 

२. स्थानीर् तहका लशक्षा शाखाको क्षमता लवकास गन,े 

३. आवश्र्कता अनुसार काननु, मापदण्ड र लनदलेशका  लवकास गन,े 

४. एकीकृत शैलक्षक सचूना व्र्वस्थापन प्रणािी (IEMIS) माफय त लनर्लमत रूपमा कार्यिम कार्ायन्द्वर्नका 

नलतजाहरूको लववरण तर्ार गने, समीक्षा गन,े र सिुार गन,े 

५. लशक्षण लसकाइमा आवश्र्क सहर्ोग तथा अनुिव आदान प्रदानका िालग स्थानीर् स्तरमा लशक्षक तथा लवज्ञ 

समहू सलबमलित लशक्षक सहार्ता प्रणािी लवकास तथा सञ्चािन गन,े 

६. लवद्यािर् तथा सामदुालर्क अध्र्र्न केन्द्द्रहरूिे र्ोजना बनाई शैलक्षक कार्यिमहरू सञ्चािन गने, 

७. प्रिावकारी तथा कुशि अनुगमन प्रणािी लवकास गन,े 

८. नलतजामा आिाररत अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन प्रणािी बनाउने, 

९. र्ोजना कार्ायन्द्वर्नका चरणमा आएका समस्र्ा तथा चनुौतीहरूिाई समर्म ै सबबोिन गरी अपेलक्षत 

उपिलब्ि हालसि गन,े 

१०. र्ोजनाको िगानीदलेख प्रिाव तहसबमको मलू्र्ाङ्कन गरी आवश्र्कतामा आिाररत र्ोजना 

लनमायणमा सहर्ोग गन े। 

 

६.५ रणनीशिहरू 

१. शैलक्षक सचूना व्र्स्थापन प्रणािीिाई थप सदुृढीकरण गररनेछ, 

२. अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन र प्रलतवेदन कार्यिाई लछटो, छररतो, व्र्वलस्थत र  प्रिावकारी बनाउन प्रलवलिको प्रर्ोग 

गररनेछ, 

३. रालष्िर् सचूकको अलतररि आवश्र्कताअनसुार स्थानीर् सचूकहरूिाई समेत सचूना प्रणािीमा आवद्ध 

गररनेछ, 
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४. र्ोजनाका आगत (Input), प्रलिर्ा (Process), पररणाम (Output), उपिलब्ि (Outcome) र प्रिाव 

(Impact) समेतको अनुगमन तथा मलू्र्ाङ्कनका िालग संरचना र जनशलिको प्रबन्द्ि गररनेछ, 

५. नलतजामा आिाररत अनगुमन, मलू्र्ाङ्कन तथा प्रलतवेदन प्रणािीको लवकास गररनेछ, 

६. अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कनबाट प्राप्त पषृ्ठपोषणिाई उपर्ोग गररनेछ, 

७. कुि बजेटको लनलित लहस्सा अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनमा छुट्र्ाई नलतजामिूक अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 

प्रणािीको अविबबन गररनेछ, 

८. सहिालगतामिूक अनुगमन तथा मलू्र्ाङ्कन प्रणािीको कार्ायन्द्वर्न गररनेछ, 

६.६ उपिशधध, नशिजा, प्रिुख शक्रयाकिाप र िक्ष्य 

उपिशधधिः 

प्रिावकारी अनगुमनको माध्र्मबाट र्ोजना कार्ायन्द्वर्नका चरणमा आएका समस्र्ा तथा चनुौतीहरूिाई समर्मै 

सबबोिन िई अपेलक्षत उपिलब्ि हालसि हुने र र्ोजनाको मलू्र्ाङ्कनमा आिाररत िई आवश्र्कतामा आिाररत 

र्ोजना लनमायणका िालग पषृ्ठपोषण प्राप्त हुने । 

प्रिुख नशिजािः 

१. नलतजामा आिाररत अनगुमन प्रणािी स्थालपत हुनेछ, 

२. अनगुमनका आिारमा नलतजा सिुार हुनेछ, 

३. अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कनका िालग संस्थागत संरचना तथा क्षमता लवकास हुनेछ, 

४. लवद्याथी उपिलब्ि परीक्षण र नलतजाका आिारमा सिुार गने पररपाटी स्थालपत हुनेछ, 

५. लवलिन्द्न कार्यिमहरूको उपिलब्ि तथा प्रिावको आवलिक मलू्र्ाङ्कन हुनेछ । 

 

प्रिुख शक्रयाकिाप र िक्ष्य 

क्र.

सं. 

प्रिुख शक्रयाकिापहरू 

 

र्कार् िक्ष्य (५ वषे) कैशियि 

पशहिो 

वषि 

दोस्रो 

वषि 

िेस्रो 

वषि 

चौथो 

वषि 

पाँचौ

वषि 

जबिा 

१. अनगुमन पद्धलत लवकास तथा 

कार्ायन्द्वर्न 

गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

२. अनगुमन प्रणािीका िालग 

सचूक तर्ारी र अनगुमन 

गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५ त्रैमालसक 

रूपमा 

३. चौमालसक तथा वालषयक 

समीक्षा तथा प्रलतवेदन 

गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  
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४ लस्थलत प्रलतवेदन तर्ारी गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

५ लवद्याथी लसकाइ उपिलब्ि 

परीक्षण 

गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

६ लवद्यािर्को कार्यसबपादन 

परीक्षण 

गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

७ सरोकारविाहरूको क्षमता 

लवकास 

गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

  ✓ ✓ ✓ ३  

८ सामालजक परीक्षणिाई 

प्रिावकारी र लनर्लमत 

बनाउने 

गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

९ लवद्यािर्को िेखा परीक्षण गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ५  

१० अध्र्र्न तथा अनसुन्द्िान गाउँपालिका र 

लवद्यािर् 

   ✓ ✓ २  

 

६.७   योजनाको कायािन्वयन र सिन्वय गदाि अविबबन गने  कायिनीशिहरू 

क.   योजना  कायािन्वयन 

 लशक्षा क्षेत्रका समग्र कार्यिमको कार्ायन्द्वर्न गन ेगरी  र्ोजना कार्ायन्द्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । मिुकु संघीर्तामा गएको र 

हरेक स्थानीर् तह आफैमा अलिकार सबपन्द्न बनेको सन्द्दियमा गेरूवा गाउँपालिकािे र्ो पाँच वषे लशक्षा  र्ोजना तर्ार 

पारेको छ। र्स र्ोजनाको कार्ायन्द्वर्नका िालग दहेार्बमोलजमका कार्यनीलत अबिबबन गररनेछिः 

१. उपिव्ि आन्द्तररक र बाह्य स्रोतको अलिकतम ्प्रर्ोग गरेर र्ो र्ोजना कार्ायन्द्वर्न गररनेछ , 

२. प्रत्र्ेक कार्यनीलतका िालग आवश्र्क पने कार्यिम लनमायण गरेर िमशिः कार्ायन्द्वर्न गररनेछ , 

३. लशक्षामा हािसबमका समस्र्ा समािान गद ैलवद्यािर् लशक्षाको प्रत्र्ेक तहमा पहुचँ अलिवलृद्ध गनय अलनवार्य 

लवद्यािर् िनाय र गणुस्तर सिुारका उपार्हरु अविबबन गररनेछ , 

४. प्रारलबिक बािलवकास लशक्षाको लवस्तार गनय आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गररनेछ, 

५. र्ोजना तथा कार्यिमहरू लवस्तार गदाय समस्र्ाका आिारमा लवद्यािर्हरूिाई समन्द्र्ालर्क लसद्धान्द्तका 

आिाररत िइ लवतरण गररनेछ, 

६. लवद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलतिाई थप लजबमेवार बनाइ लवद्यािर्मा शैलक्षक गणुस्तर कार्म गनय सलिर् 

गराइनेछ , 
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७. आिारितू लवद्यािर्िाई लशक्षाको गणुस्तरका आिारमा नमनूा आिारिूत लवद्यािर् सञ्चािनका कार्यिम 

सञ्चािन गररनेछ, 

८. लवद्यािर् लशक्षाको गुणस्तर वलृद्ध गनय नलतजामा आिाररत िगानी पद्धलतको लवकास गररनेछ, 

९. लशक्षाको समग्र लवकासका िालग गाउँलशक्षा सलमलतिाई थप जागरुक बनाइ लवद्यािर्का समस्र्ा र उपर्िु 

अवसरको खोजी गन ेपद्धलतको लवकास गररनेछ , 

१०. लशक्षा क्षेत्रमा नेपाि सरकार  र प्रदशे सरकारका सशतय बजेटका कार्यहरू सत्र् तथ्र्  र लतनैसँग लनकट सबबन्द्ि 

स्थापना हुने गरी र्स गाँउपालिकािे र्ोजना तथा कार्यिम बनाइ कार्ायन्द्वर्नमा ल्र्ाइनेछ, 

११. सामदुालर्क अध्र्र्न केन्द्द्रको सलिर्ता बढाइ लनरक्षरको सङ््र्ा न्द्र्नूीकरण गन े र प्रालवलिक तथा 

व्र्वसालर्क िारका लवद्यािर् सदुृलढकरणमा सहर्ोग परु ्र्ाउने कार्यिमहरु सञ्चािन गररनेछ , 

१२. लशक्षा, र्वुा तथा खेिकूद शाखाको संर्ोजकत्वमा र्ोजना कार्ायन्द्वर्न सलमलत रहनेछ  । 

 

ख.  सिन्वय  र  सहजीकरण 

लशक्षा क्षेत्रको र्ोजना कार्यन्द्वर्नमा स्थानीर्, प्रदशे र संघीर् सरकारको समन्द्वर् र सहजीकरण आवश्र्क हुन्द्छ ।     

र्स  र्ोजनाको कार्यिम कार्यन्द्वर्न गदाय समन्द्वर् र सहजीकरण प्रणालिमा दहेार्का कार्यनीलत अविबबन गररनेछिः  

१. संघीर् सरकारबाट सञ्चालित कार्यिमहरुको संघीर् सरकारको लनिायररत मापदण्डका आिारमा र प्रदशे 

सरकारका कार्यिमहरुको सोही सरकारको मापदण्डका आिारमा कार्यिम कार्यन्द्वर्न गनय आवश्र्क समन्द्वर्को 

व्र्वस्था गररनेछ, 

२. स्थानीर् तहमा लवज्ञता िएका जनशलि अिाव रहुञ्जेिसबम संघीर् र प्रदशे सरकारको जनशलि माफय त 

कार्यिम प्रिावकारी कार्यन्द्वर्नमा समन्द्वर् र सहजीकरणको वातारण तर्ार गररनेछ, 

३. लवद्यािर्मा कार्यिम कार्यन्द्वनमा गाउँपालिकाबाट समर्समर्मा समन्द्वर्मा आिाररत सहजीकरणको 

व्र्वस्था लमिाइनेछ , 

४. समाजमा आलथयक,सामालजक, राजनीलतक कारणबाट वलञ्चत व्र्लिहरुिाई लशक्षाको मिूिारमा ल्र्ाउन 

सचेत, सक्षम र्वुाहरु पररचािन गरी कार्यिम कार्यन्द्वर्नमा सहजीकरण गररनेछ , 

५. लशक्षण संस्थाको कार्यिम सबबद्ध सहजीकरण गनय गाउँपालिकामा शैलक्षक कार्यिम समन्द्वर् र सहजीकरण 

सलमलतको गिन गररनेछ , 

६. कार्यिम कार्ायन्द्वर्नमा गनुासो सनु्द्न र गनुासोको उलचत समािान गन ेव्र्वस्था लमिाइनेछ , 

७. लवद्यािर्मा अलनवार्य  गनुासो  पेलटका राखेर लवद्याथीका गनुासा  व्र्वस्थापन गनय िागइनेछ, 

८. लवद्यािर्मा अलनवार्य रूपमा नागररक वडापत्र तर्ार गरी सोको कार्यन्द्वर्न गनय िगाइनेछ । 
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पररच्छेद ७ 

७. जोशखि िथा न्यूनीकरण 

 र्स नीलत तथा र्ोजनाको कार्ायन्द्वर्नको िममा आइपनय सतने सबिालवत जोलखमहरू लनबनानसुार आँकिन 

गररएको छिः 

१. काननुी जलटिता,  

२. बजेट व्र्वस्थापनमा कलिनाइ, 

३. सचूना एवम ्प्रलवलिको पहुचँ लवस्तारमा समस्र्ा, 

४. अपेलक्षत रूपमा सरोकारवािािे  लशक्षा क्षेत्रमा अपनत्व  ग्रहण  गनय  नसतन,ु 

५.  अपेलक्षत उद्दशे्र् परूा हुन नसतदा र्ोजना कार्ायन्द्वर्नमा कलिनाइ । 

 

जोशखि न्यूनीकरण 

१. स्रोत व्र्वस्थापन गनय स्थानीर् तहिे स्रोतको आँकिन गने,  

२. सबै सरोकारवािा पक्षिाई अलिमुखीकरण गरर लशक्षाप्रलत चासो,अपनत्व जगाउने अलिर्ान 

सञ्चािन गने, 

३. काननुको कार्ायन्द्वर्नमा एकरुपता गनय संघ,प्रदशे र स्थानीर् तहिे समन्द्वर् र सहकार्य गने, 

४. लशक्षा साझेदार सरकारी/ गैरसरकारी संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गने । 
पररच्छेद ८   

८.  संिोधन ,खारेजी िथा बचाउ  

र्ो लशक्षा नीलत एवम र्ोजना गलतशीि दस्तावेज िएकोिे आवश्र्कता अनसुार समर् सान्द्दलियक बनाउन ुपने   

अवस्थामा गाउँ सिािे संशोिन,पररवतयन, पररमाजयन गनय सतनेछ । नीलत पररमाजयन तथा संशोिन र खारेजी 

सबबन्द्िी अन्द्र् व्र्वस्था प्रचलित काननुबमोलजम हुनेछ । 
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२.२० कक्षा ६-८ मा लशक्षक लवद्यालथय अनपुात  १:३५ १:३६ १:३७ १:३८ १:३९ १:४० १:४० 

३ िाध्यशिक शिक्षा 

३.१ कुि िनायदर कक्षा ९-१० ८४.१ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ८९ 

३.२ खदु िनायदर कक्षा ९-१० ६५.६ ६६ ६७ ६८ ७० ७२ ७२ 

३.३ खदू िनाय दरमा िैङ्लगक समतासचूक  १.०१ १.०१ १.० - - - १.० 

३.४ कक्षा ९-१०लवद्याथी लशक्षक अनपुात  १:३७ १:३८ १:३९ १:४० १:४० १:४० १:४० 

३.५ कक्षा १०मा उिीणय दर  ९८.६ ९८.९ ९९ १०० - - १०० 

३.६ कक्षा १० मा कक्षा  दोहोर् र्ाउने दर         

३.७ कक्षा १० मा कक्षा छोड्ने दर  १.४ १.३ १.२ १.१ १.० ० 
० 

३.८ कुि िनायदर कक्षा ९-१२ ७३.१ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७८ 

३.९ खदु िनायदर कक्षा ९-१२ ४६.७ ४७.५ ४८ ४९ ५० ५२ ५२ 

३.१० कुि िनायदर कक्षा ११-१२ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६१ ७० 

३.११ खदु िनायदर कक्षा ११-१२ २७.८ २८ २८.५ २९ ३० ३१ ४४ 

३.१२ कक्षा १० को लटकाउदर  ६२.२ ६३ ६४ ६४.५ ६५ ६५.५ ६५.५ 

३.१३ कक्षा १२ को लटकाउदर         

३.१४ कक्षा ११-१२ मा खदु िनायदरका 

आिारमा िैङ्लगक समता सचुाङ्क 

०.७१ ०.७२ ०.७४ ०.७५ ०.७८ ०.८० ०.८० 

३.१५ कक्षा ११-१२लवद्याथी लशक्षक अनपुात  १:१६ १:१८ १:१९ १:२० १:२१ १:२२ १:२२ 

३.१६ कक्षा १२ मा उिीणय दर         

४ अनौपचाररक शिक्षा िथा जीवन पयित्न शिक्षा 

४.१ ५ -१४ वषय सबमको साक्षरता दर ९६.७८ ९७ ९७.५ ९८ ९८.७ १०० १०० 

४.२ १५-४५ वषयको साक्षरता दर ७७.६३ ७८ ७९ ८० ८२ ८५ ८५ 

४.३ ४५ वषय मालथको साक्षरतादर ४४.४२ ४५ ४७ ४८ ४९ ५० ५० 

५ के्षत्रगि शवत्तीय िगानी  

५.१ गाउँपालिकाको लशक्षाको बजेट रकम     

( रू हजारमा) 

१६२६७

४ 

१८०२

५१ 

१८९२

६४ 

१९८७

२७ 

२०८६

६३ 

२१४६

२५ 

२१४६२५ 

५.२ गाउँपालिकाको कुि बजेटमा लशक्षा 

बजेटको िगानी प्रलतशत 

२५ २६ २७ २८ २९ ३० ३० 
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कायिक्रि नशिजा खाका  

क्र.स

. 

नशिजा सूचक एकार् आधा

र वषि 

िक्ष्य ५ 

वषि

को 

जबिा 

 २०७८/ 

७९ 

२०७९

/८० 

२०८

०/८१ 

२०८

१/८२ 

२०८

२/८३ 

 

१ प्रारशबभक बािशवकास िथा शिक्षा 

१.१ सहजै दलेखने िनायदर प्रलतशत १३२.

१ 

१३० १२९ १२८ १२७ १२५ ११८ 

१.२ ४ वषय उमेरका बािबालिकाको 

िनाय 

प्रलतशत        

१.३ आिारितू तालिम प्राप्त लशक्षक प्रलतशत ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १०० १०० 

१.४ कक्षा १ मा बालिवकासको 

अनिुवसलहत िनाय हुन े

बािबालिका 

प्रलतशत ६१.७ ६२ ६४ ६७ ६८ ७० ७० 

१.५ आिारितू मापदण्ड परूा गरेका 

केन्द्द्र 

प्रलतशत ९८ ९९ १०० १०० १०० १०० १०० 

१.६ केन्द्द्र सञ्चािन सङ््र्ा  ५६ ५६ ५८ ५९ ६० ६० ६० 

१.७ बािलवकासका िालग लसकाइ 

सामग्री  

सङ््र्ा १२०० १४०० १५०० १८०

० 

२००

० 

२००

० 

२००० 

१.८ लदवाखाजा  सङ््र्ा सबै सबै सबै सबै सबै सबै सबै 

१.९ प्रोत्साहन सहार्ता प्राप्त गने 

अपाङ्गता िएका बािबालिका 

सङ््र्ा   सङ््र्ाका 

आिारमा 

सङ््र्ा

का 

आिारमा 

सङ््र्ा

का 

आिार

मा 

सङ््र्ा

का 

आिार

मा 

सङ््र्ा

का 

आिार

मा 

सङ््र्ा

का 

आिारमा 

१.१

० 

अलििावक र व्र्वस्थापन सलमलत 

अलिमुलखकरण 

केन्द्द्र  सबै सबै सबै सबै सबै सबै 

१.१

१ 

प्रत्र्ेक वडामा कबतीमा एउटा 

बाि उद्यानको व्र्वस्थापन र 

सञ्चािन  

सङ््र्ा  ० १ २ ३ २ १ ९ 

२. आधारभूि शिक्षा 

२.१ प्राशबभक कक्षा (पठन िथा 

गशणिीय सीप सुधार ) 
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२.१.१ EGR लशक्षकको लनर्लमत बैिक 

र अनिुव आदान प्रदान  

सङ््र्ा  मलहनाको 

१ पटक  

मलहनाको १ 

पटक  

मलहना

को १ 

पटक  

मलहना

को १ 

पटक  

मलहना

को १ 

पटक  

मलहना

को १ 

पटक  

५ पटक  

२.१.२ लशक्षकको पेशागत लवकास, 

पेशागत सहर्ोग, पनुतायजगी 

तालिम  

 लनर्लमत लनर्लमत लनर्लमत लनर्लमत लनर्लमत लनर्लमत लनर्लमत 

२.१.३ लवद्यािर्मा लशक्षण लसकाइ 

सामग्रीको उपिब्िता र 

व्र्वस्थापन 

 आवश्र्

कता    

अनुसार 

आवश्र्कता    

अनुसार 

आवश्र्

कता    

अनुसार 

आवश्र्

कता    

अनुसार 

आवश्र्

कता    

अनुसार 

आवश्र्

कता    

अनुसार 

आवश्र्

कता    

अनुसार 

२.१.४ लशक्षक तथा लवद्याथीको 

लनर्लमतता अनगुमन गनय 

प्रिानाध्र्ापक  

 लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर 

२.१.५ लवद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलत र 

लशक्षक अलििावक  संघको 

क्षमता लवकास 

 लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर 

२.१.६ लवद्यािर् र सरोकारवािाहरू 

लबच त्रैमालसक समीक्षात्मक बैिक  

 लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर 

२.१.७ अलििावक लशक्षक सबमेिन   लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर 

२.२ कक्षा १ मा कूि प्रवेश दर  प्रलतशत  ११०.

६ 

११० १०८ १०७ १०५ १०४ १०३ 

२.३ कक्षा १ मा खदु प्रवेश दर  प्रलतशत ९७.५ ९८ ९९ ९९.५ ९९.७ ९९.८ ९९.८ 

२.४ कक्षा १-५ मा कुि िनाय दर  प्रलतशत  १०५.

९ 

१०५ १०४ १०३ १०२ १०० १०० 

२.५ कक्षा १-५ मा खदु िनाय दर  प्रलतशत  ९७.९ ९८ ९८.५ ९९ ९९.५ १०० १०० 

२.६ कक्षा १-८ मा कूि िनाय दर  प्रलतशत  १०६ १०५ १०४ १०३ १०२ १०० १०० 

२.७ कक्षा १-८ मा खदु िनाय दर  प्रलतशत  ९८.५ ९८.७ ९८.८ ९९ ९९.५ ९९.८ ९९.८ 

२.८ अिारितू तह  कक्षा १-५ मा 

िैङ्लगक समता सचूकाङ्क खदू 

िनाय दरमा  

अनपुात  ०.९६ ०.९७ ०.९८ ०.९९ १.० १.०० १.०० 

२.९ कक्षा १-५ मा कक्षा दोहोर्ायउने 

दर  

प्रलतशत  ४.५ ४ ३ २ १.५ १ १ 

२.१० कक्षा १-५ मा कक्षा छाड्ने दर  प्रलतशत  ३.५ ३ २.५ २.३ १.८ १.५ १.० 

२.११ 

 

आिारितू तह परूा गने दर  प्रलतशत         

 न्द्र्नूतम लशक्षकको व्र्वस्थाका         
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२.१२ िालग थप लशक्षक 

 आिारितू तह कक्षा १-५ सङ््र्ा  ० २ ३ ५ ७ १ १८ 

आिारितू तह कक्षा १-८ सङ््र्ा २२ ४ ५ - ५ ६ २० 

२.१३ आिारितू तहमा न्द्र्नूतम सलुविा 

पगेुका लवद्यािर् (लशक्षक 

,कक्षाकोिा ,पसु्तकािर् , 

पाि्र्पसु्तक र छात्र तथा छात्रा 

शौचािर्) 

सङ््र्ा  २० २२ २३ २४ २६ २६ 

२.१४ लदवा खाजा प्राप्त गने लवद्याथी 

(बाि लवकासदलेख कक्षा ५ सबम) 

सङ््र्ा ७६८३ ७७८३ ८००

० 

८४०

० 

८५०

० 

८७०

० 

८७०० 

२.१५ प्रोत्साहन तथा छात्रवलृि प्राप्त गने 

लवद्याथी  

सङ््र्ा  २६४५ २७०० २८०

० 

२९०

० 

३००

० 

३२०

० 

३२०० 

२.१६ पाि्र्पसु्तक उपिब्ि हुन े

लवद्याथी 

सङ््र्ा  ४०३६ ४२०० ४३०

० 

४४०

० 

४५०

० 

४६०

० 

४६०० 

२.१७ स्थानीर् पाि्र्िममा आिाररत 

एक लवद्यािर् एक व्र्वसार् 

कार्यिम  

सङ््र्ा २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ 

२.१८ प्रस्तावमा आिाररत गणुस्तर 

सिुारका िालग अनदुान कार्यिम  

सङ््र्ा  ५ ५ ८ १० १२ ५ ४० 

२.१९ नमनूा लवद्यािर्  सङ््र्ा    १ १ १  ३ 

२.२० िवन सङ््र्ा  सङ््र्ा  १ २ २ २ ३ १० 

२.२१ शौचािर्  सङ््र्ा  १ २ २ २ ३ १० 

२.२२ खानेपानी िारा जडान लवद्यािर्  ३ २ २ ४ ३ १४ 

२.२३ घेरापखायि लवद्यािर्  १ १ २ २ २ ८ 

२.२४ डेस्क बेञ्च सेट सं्र्ा  २० ४० ५० ८० १०० २९० 

२.२५ वैकलल्पक लशक्षण लसकाइ  सङ््र्ा        

२.२६ लवज्ञान प्रर्ोगशािा सङ््र्ा   १ १ १ १ १ ५ 

२.२७ पसु्तकािर् सङ््र्ा  ३ १ १ २ १ ३ ८ 

२.२८ इ-पसु्तकािर् सङ््र्ा  ० १ १ १ १ १ ५ 

२.२९ स्थानीर् पाि्र्िम लनमायण सङ््र्ा   १ १ १ १ १ १ 

२.३० वडास्तरीर् वालषयक प्रलतर्ोलगता सङ््र्ा   ६ ६ ६ ६ ६ ३० 

२.३१ हरेक वडामा बािउद्यान र वगैचा सङ््र्ा   १ १ १ १ १ ५ 

२.३२ पढाइ उत्सव आर्ोजना सङ््र्ा   १ १ १ १ १ ५ 

२.३३ लशक्षक अलििावक सबमेिन सङ््र्ा   १३ १३ १३ १३ १३ ६५ 
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२.३४ छापामर् कक्षाकोिा व्र्वस्थापन सङ््र्ा  १९ ५ ६ ४ ५ ५ २५ 

 SIP अध्र्ावलिक With EGR सङ््र्ा   सबै सबै सबै सबै सबै सबै 

३. िाध्यशिक शिक्षा 

३.१ कूि िनाय दर ९-१० प्रलतशत ८४.१ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ८९ 

३.२ खदू िनाय दर ९-१० प्रलतशत ६५.६ ६६ ६७ ६८ ७० ७२ ७२ 

३.३ कूि िनाय दर ११-१२ प्रलतशत ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६१ ६१ 

३.४ खदु िनाय दर ११-१२ प्रलतशत २७.८ २८ २८.५ २९ ३० ३१ ३१ 

३.५ कूि िनाय दर ९-१२ प्रलतशत ७३.१ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७८ 

३.६ खदु िनाय दर ९-१२ प्रलतशत ४६.७ ४७.५ ४८ ४९ ५० ५२ ५२ 

३.७ कक्षा १० लटकाउ दर प्रलतशत ६२.२ ६३ ६४ ६४.५ ६५ ६५.५ ६५.५ 

३.८ माध्र्लमक तहको कक्षा १२ सबम 

पगु्ने दर  
प्रलतशत 

       

३.९ माध्र्लमक तह कक्षा ९-१० को 

खदु िनाय दरमा िैङ्लगक समता 

सचूकाङ्क 

अनपुात  १.०१ १.०१ १.० - - - १.० 

३.१० न्द्र्नूतम लशक्षकको व्र्वस्थाका 

िालग थप लशक्षक 

लशक्षक १० २ ३ ४ ४ २ १५ 

३.११ माध्र्लमक तहमा न्द्र्नूतम सलुविा 

पगेुका लवद्यािर्  (लशक्षक 

,कक्षाकोिा ,पसु्तकािर् , 

पाि्र्पसु्तक र छात्र तथा छात्रा 

शौचािर्) 

सङ््र्ा  १ २  १ १ ५ 

३.१२ प्रोत्साहन तथा छात्रवलृि प्राप्त गने 

लवद्यालथय कक्षा ९-१२ गरीलबको 

रेखा मलुनका र अपाङ्गता िएका 

समेत गरी जबमा १० प्रलतशत 

सङ््र्ा  १६      ५० 

३.१३ पाि्र्पसु्तक उपिब्ि हुन े

लवद्याथी 

सङ््र्ा १२७८ १३०० १३५० १४०

० 

१४५

० 

१५०

० 

१५०० 

३.१४ प्रालवलिक िारका लवद्यािर्  सङ््र्ा १  १  १  २ 

३.१५ नमनूा लवद्यािर् सङ््र्ा   १  १  २ 

३.१६ िुिा लवद्यािर्  सङ््र्ा       १ १ 

३.१७ िवन  सङ््र्ा   १  २  १ ४ 

३.१८ शौचािर् सङ््र्ा   १  २  २ ५ 

३.१९ खानेपानी िारा जडान सङ््र्ा    ३ ३ ३ ३ १२ 
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३.२० घेरापखायि सङ््र्ा    १  १  २ 

३.२१ फलनयचर सङ््र्ा   २० ३० ५० ८० ११० २७० 

३.२२ लशक्षक लवद्याथी आवासीर् िवन सङ््र्ा    १  १  २ 

३.२३ वैकलल्पक लशक्षण लसकाइ सङ््र्ा         

३.२४ लवज्ञान प्रर्ोगशािा सङ््र्ा  ५       

३.२५ पसु्तकािर् सङ््र्ा  ५       

३.२६ इ-पसु्तकािर् सङ््र्ा  ० १ १ १ १ १ ५ 

३.२७ माध्र्लमक लवद्यािर् प्रलवलिक 

िार 

सङ््र्ा  १  १  १  २ 

३.२८ गाउँपालिकास्तरीर् 

प्रलतर्ोलगताहरू 

सङ््र्ा   १ १ १ १ १ ५ 

३.२९ कबप्र्टुर ल्र्ाब तथा ICT सङ््र्ा  ५   २ २ १ ५ 

३.३० इन्द्टरनेट सङ््र्ा  ५       

३.३१ मनोसामालजक परामशय सङ््र्ा   ३ २ ४ २ १ १२ 

३.३२ उत्कृष्ट लवद्याथी पलहचान कार्यिम सङ््र्ा   २ २ २ २ २ १० 

३.३३ लशक्षक तालिम सङ््र्ा   ५ ५ १० ५ १० ३५ 

३.३४ आवश्र्कताका आिारमा 

न्द्र्नूतम प्रलवलि 

सङ््र्ा        

४.  शवद्यािय व्यवस्थापन र शनयिन 

४.१ लवद्यािर् खिेुको लदनको 

सलुनलिता 

लदन २०५ २१० २१२ २१५ २१८ २२० २२० 

४.२ लशक्षक उपलस्थलत दर  लदन  १७२ १७५ १८० १८५ १९० २०० २०० 

४.३ लवद्याथी उपलस्थलत औसत लदन  लदन १७० १७५ १८० १८५ १९० १९५ १९५ 

४.४ लशक्षकिे लशक्षण गरेको लदन  लदन १७२ १७५ १८० १८५ १९० २०० २०० 

५. अनौपचाररक शिक्षा िथा आजीवन शसकार् 

५.१ ५-१४ वषयको साक्षरता दर  प्रलतशत  ७८.३४ ८० ८१ ८३ ८४ ८४ 

५.२ १५-४५ वषयको साक्षरता दर  प्रलतशत  ९८.७८ ९९ ९९.२

३ 

९९.८

० 

१०० १०० 

५.३ ४५ वषय मालथको साक्षरता दर  प्रलतशत  ६४ ६८ ७२ ७५ ७९ ७९ 

५.४ खिुा लवद्यािर् सञ्चािन  सङ््र्ा    १   १ 

५.५ सामदुालर्क लसकाइ केन्द्द्रको 

सविीकरण र सञ्चािन 

सङ््र्ा  १  १ १ १ ४ 

५.६ लनरन्द्तर लशक्षाका कार्यिम  

सञ्चािन  

 लनर्लमत लनर्लमत लनर्लमत लनर्लम

त 

लनर्लम

त 

लनर्लम

त 

लनर्लम

त 



 

95 
 

६. पाठखयक्रि िूल्याङ्ख कन  

६.१ रा.पा.प्रा २०७६ अनरुुप कक्षा १ 

दलेख १२ सबमका पाि्र्िम र 

पाि्र्सामग्री   

कक्षा  १, २, 

६ ११ 

र १२ 

४, ७, ९ ५, ८, 

१० 

सबै  सबै  सबै  सबै  

६.२ स्थानीर् पाि्र्िम लवकास  कक्षा  कक्षा 

१-८ 

लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्त

र 

लनरन्द्त

र 

लनरन्द्त

र 

लनरन्द्तर 

६.३ स्थानीर् पाि्र्िमको आिारमा 

पाि्र्पसु्तक र सन्द्दिय सामग्री 

लवकास  

कक्षा  कक्षा 

१,३ र 

६ 

कक्षा 

४,५,७ 

कक्षा 

२ र ८ 

लनरन्द्त

र 

लनरन्द्त

र 

लनरन्द्त

र 

लनरन्द्तर 

७.  शिक्षक शवकास र व्यवस्थापन  

७.१ क्षमता लवकास तालिम  लशक्षक  लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर 

७.२ लवज्ञ लशक्षक समहू गिन र 

पररचािन 

लवषर्ग

त समहू 

लनर्लमत लनर्लमत लनर्लमत लनर्लम

त 

लनर्लम

त 

लनर्लम

त 

लनर्लम

त 

७.३ सबै लवद्यािर्हरूमा 

अनिाइनमाफय त लनरन्द्तर लशक्षक 

सहर्ोग र पषृ्ठपोषण पद्धलत 

लवकास  

लवद्याि

र् 

२६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ 

७.४ अनिुव आदानप्रदान र तालिम, 

गोष्ठी, कार्यशािा 

पटक  लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर 

७.५ लशक्षक तालिम पटक  लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर 

७.६ लशक्षकिाई नमनूा लवद्यािर् 

भ्रमण 

सङ््र्ा १ १ १ १ १ १ ५ 

८. सििािूिक सिावेिीकरण र िनोसािाशजक पराििि  

८.१ लवशेष लवद्यािर्/ स्रोत कक्षा 

सञ्चािन  

सङ््र्ा  १      १ 

८.२ लवद्याथीहरूको परामशय प्रदान 

गररने 

सङ््र्ा  आबश्र्

कता 

आबश्र्कता आबश्र्

कता 

आबश्र्

कता 

आबश्र्

कता 

आबश्र्

कता 

आबश्र्

कता 

८.३ छात्रवलृि र प्रोत्साहन रकम बैंक 

माफय त उपिब्ि गराइने  

पद्धलत लनरन्द्तर  लनरन्द्तर  लनरन्द्तर  लनरन्द्तर  लनरन्द्तर  लनरन्द्तर  लनरन्द्तर 

८. पूवािधार िथा भौशिक संरचना एविख उत्थानिीि िैशक्षक वािावरण शवकास  

९.१ नर्ाँ पवूायिार र िौलतक संरचना 

लनमायण 

कोिा 

सङ््र्ा 

 १० १२ १० १६ २० ६८ 

९.२ ममयत र सबिार कोिा 

सङ््र्ा 

 ४ ६ ८ १० १२ ४० 
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९.३ शौचािर् पानी र सरसफाई कोिा 

सङ््र्ा 

 ४ ६ ५ ८ ३ २६ 

९.४ क्षमता लवकास कार्यिम  लवद्याि

र् 

 २६ २६ २६ २६ २६ २६ 

९.५ सचेतना कार्यिम सञ्चािन  लवद्याि

र् 

 २६ २६ २६ २६ २६ २६ 

१०. सूचना िथा सञ्चार प्रशवशध 

१०.१ लवद्यािर्हरूमा ICT Lab 

व्र्वस्थापन 

लवद्यािर् ५ २ २ ३ ४ ५ १६ 

१०.२ लवद्यािर्हरूमा पवूायिार लवकास लवद्यािर्        

१०.३ अनिाइनमाफय त लनरन्द्तर लशक्षक 

सहर्ोग र पषृ्ठपोषणको पद्धलत 

लवकास गररने  

लशक्षक आवश्र्

कता  

अनुसार 

आवश्र्कता  

अनुसार 

आवश्र्

कता  

अनुसार 

आवश्र्

कता  

अनुसार 

आवश्र्

कता  

अनुसार 

आवश्र्

कता  

अनुसार 

आवश्र्

कता  

अनुसार 

१०.४ एकीकृत शैलक्षक सूचना 

व्र्वस्थापन पद्धलत थप व्र्वलस्थत 

पटक लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर 

१०.५ शैलक्षक सेवा प्रवाहिाई सूचना 

तथा सञ्चार प्रलवलिमा आिाररत 

बनाउने 

पद्धलत लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर 

११. िासकीय प्रबन्ध (संस्थागि संरचना र क्षििा शवकास) 

११.१ लशक्षा र्वुा तथा खेिकूद 

शाखाको पनुगयिन  

सङ््र्ा  १       

११.२ प्र.अ. कार्यसबपादन करार 

सबझौता 

सङ््र्ा  २६ २६ २६ २६ २६ २६ 

११.३ ५ वषय स्थार्ी लशक्षकिाइय प्र.अ.र 

कार्यकाि ५ वषय बनाउने 

सङ््र्ा  २६ २६ २६ २६ २६ २६ 

११.४ प्रलतवेदन पद्धलत सदुृढ बनाउने 

(कार्यिम इलमस सबबन्द्िी 

अनिाइन पद्धलतमा लवकास गने) 

सङ््र्ा  ३ ६ ६ ६ ६ २७ 

११.५ लशक्षक र कमयचारीहरू कामको 

आिारमा परुस्कृत र दलण्डत हुन े

गरी वस्तलुनष्ठ प्रणािीको लवकास   

पटक  १ १ १ १ १ ५ 

११.६ शैलक्षक नीलत तथा र्ोजना 

सबबन्द्िमा स्थानीर् जनप्रलतलनिी 

र कमयचारीहरूको अन्द्तरलिर्ा 

सङ््र्ा  १ १ १ १ १ ५ 
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१२. प्राशवशधक शिक्षा िथा व्यावसाशयक शिक्षा र िाशिि 

१२.१  प्रालवलिक लशक्षा तथा तालिम 

व्र्वस्थापन एकाइको गिन  

पटक  १   १  २ 

१२.२ छात्रवलृि कार्यिम एवम ्

प्रोत्साहनका कार्यिमहरू 

सञ्चािन  

पटक लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्त

र 

लनरन्द्त

र 

लनरन्द्त

र 

लनरन्द्तर 

१२.३ लवद्यािर् तहसबमको प्रालवलिक 

लशक्षािाई िमशिः प्रलवलिमैत्री र 

लनशलु्क गररने 

पद्धलत  लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्त

र 

लनरन्द्त

र 

लनरन्द्त

र 

लनरन्द्तर 

१३ उच्च शिक्षा र िाध्यशिक शिक्षासँग उच्च शिक्षाको सबबन्ध  

१३.१ प्रालवलिक िारको माध्र्लमक 

लवद्यािर्हरूको अलिवलृद्ध 

पद्धलत   १ १ १ १ १ ५ 

१३.२ लबद्यािर् र उच्च लशक्षामा 

पढ्द,ैकमाउद,ैरमाउद ै र कार्यिम 

सञ्चािन गररने  

लवद्याथी  लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्त

र 

 लनरन्द्त

र 

 

१४ अनुगिन  िथा िूल्याङ्खकन  

१४.१ अनगुमन सलमलत गिन र सलिर्  

बनाउने 

पटक २ २ २ २ २ २ १० 

१४.२  लवद्यािर् अनुगमन  पटक २ २ २ २ २ २ १० 

१४.३ सङ्घ र प्रदशे सरकारसँग समन्द्वर् 

गरी र्ोजनाको मलू्र्ाङ्कन 

पटक   १   १ २ 

१४.४ कक्षा अविोकन र पषृ्ठपोषण पद्धलत  लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर 

१४.५ लवद्यािर् कार्यसबपादन परीक्षण लवद्यािर् 

सं्र्ा 

 ५ ५ ५ ६ ५ २६ 

१४.६ लवद्याथीको उपिलब्ि परीक्षण कक्षा   ३ ५ ८ १० १२  

१४.७ सामालजक परीक्षण लवद्यािर्  २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ 
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क्र.स.  नशिजा सुचक 
योजनाको 

कुि िागि 
िक्ष्य स्रोिको आंकिन 

    रु हजार िा २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ संघ प्रदेि स्थानीय 

१ प्रारशबभक बािशवकास िथा शिक्षा       

१.१ बािलवकास लशक्षक तिब ५४६०० १०९२० १०९२० १०९२० १०९२० १०९२० २९१२०   २५४८० 

१.२ बािलवकासका िालग लसकाइ सामग्री  २००० ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० १९५०   ४०० 

१.३ लबद्यािर् कमयचारी ३१२०० ६२४० ६२४० ६२४० ६२४० ६२४० १६६४०   १४५६० 

१.४ लदवा खाजा व्र्वस्थापन ७०२६५ १४०५३ १४०५३ १४०५३ १४०५३ १४०५३ ६७२६५   ३०००  

१.५ 
अपाङ्गता िएका बािबालिकाका िालग 

प्रोत्साहन सहार्ता 
८०   २० २० २० २०     ८० 

१.६ 
अलििावक र व्र्वस्थापन सलमलत 

अलिमलुखकरण 
२००   ५० ५० ५० ५०     २०० 

१.७ बािलवकास लशक्षक तालिम सञ्चािन  २००   ५० ५० ५० ५०   ५० १५० 

१.८ लशशसु्र्ाहार सञ्चािन र ब्र्वस्थापन २८५० ५०० ६५० ५०० ७०० ५००     २८५० 

१.९ 
प्रत्रे्क वडामा कबतीमा एउटा बाि उद्यानको 

व्र्वस्थापन र सञ्चािन  
२५००   २५००           २५०० 

२. आधारभिू शिक्षा       

२.१ प्राशबभक कक्षा (पठन िथा गशणशिय शसप सुधार )       

२.२ 
प्रारलबिक कक्षा लशक्षकको लनर्लमत बैिक र 

अनुिव आदान प्रदान  
२५० ५० ५० ५० ५० ५०     २५० 

कायिक्रिका िागी अनुिाशनि बजेट 
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२.३ 
प्रालबिक कक्षा लशक्षकको पेशागत लवकास , 

पेशागत सहर्ोग र  पनुतायजगी तालिम  
६७५ ७५ १५० १५० १५० १५०     ६७५ 

२.४ 
लवद्यािर्मा लशक्षण लसकाइ सामग्री को 

उपिब्िता र व्र्वस्थापन 
७८० २६०   २६०   २६०     ७८० 

२.५ 

प्र.अ. तथा आिारितू तह संर्ोजक द्धारा 

कक्षा १-३ को लशक्षकको कक्षा अविोकन 

तथा पषृ्ठपोषण  

६५० १३० १३० १३० १३० १३०     ६५० 

२.६ 
लवद्यािर् र सरोकारवािाहरू लबच त्रमैालसक 

सलमक्षात्मक बैिक  
२६० ५२ ५२ ५२ ५२ ५२     २६० 

२.७ पालिका स्तरीर् पढाईमिेा १२५ २५ २५ २५ २५ २५     १२५ 

२.८ 

आिारितू तहमा न्द्र्नूतम सलुविा पगुेका 

लवद्यािर् (लशक्षक ,कक्षाकोिा ,पसु्तकािर् , 

पाि्र्पसु्तक र छात्र तथा छात्रा शौचािर्) 

४०००   १००० १००० १००० १००० २००० १००० १००० 

२.९ लबद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवलृि  ९००० १८०० १८०० १८०० १८०० १८०० ८५००   ५०० 

2.10 
स्थानीर् पाि्र्िममा आिाररत एक लवद्यािर् 

एक व्र्वसार् कार्यिम  
८०० १६० १६० १६० १६० १६०     ८०० 

२.११ 
प्रस्तावमा आिाररत गणुस्तर सिुारका िालग 

लबब्र्स अनुदान कार्यिम  
१००० २०० २०० २०० २०० २०० १०००     

२.१२ 
प्रारलबिक कक्षा पढाइ न्द्र्नुतम प्र्ाकेज 

कार्यन्द्वर्न 
११७० २३४ २३४ २३४ २३४ २३४ ११७०     

२.१३ वैकिलपक लशक्षण लसकाइ २००   ५० ५० ५० ५०     ५० 
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२.१४ लवज्ञान प्रर्ोगशािा ब्र्बस्थापन २६००   ६५० ६५० ६५० ६५० २६००     

२.१५ पसु्तकािर् व्र्वस्थापन  २००० ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० १५००   २०० 

२.१६ लशक्षक तिब  ३८०२१० ७६०४२ ७६०४२ ७६०४२ ७६०४२ ७६०४२ ३४०५००   ३९७१० 

२.१७ स्थानीर् पाि्र्िम लनमायण ४०० ४०० ० ० ० ०     ४०० 

२.१८ वडास्तरीर् वालषयक प्रलतर्ोलगता १५० ३० ३० ३० ३० ३०     १५० 

२.१९ लशक्षक अलििावक सबमिेन ६५० १३० १३० १३० १३० १३०     ६५० 

२.२ छापामर् कक्षाकोिा व्र्वस्थापन १२५० २५० २५० २५० २५० २५०     १२५० 

२.२१ 
पढाई लिर्ाकिाप सलहत लबसरु्ो (SIP)  

अध्र्ावलिक  
१४३० ३९० २६० २६० २६० २६० १४३०     

३. िाध्यशिक शिक्षा                   

३.१ िनाय अलिर्ान १० २ २ २ २ २     १० 

३.२ लशक्षक तिब ििा ब्र्बस्थापन १४१३०० २८२६० २८२६० २८२६० २८२६० २८२६० १२०००० ० २१३०० 

३.३ 

माध्र्लमक तहमा न्द्र्नुतम सलुविा पगुेका 

लवद्यािर्(कक्षाकोिा,पसु्तकािर्, 

पाि्र्पसु्तक र छात्र तथा छात्रा शौचािर्) 

३५०० ७०० ७०० ७०० ७०० ७०० २००० १००० ५०० 

३.४ 

प्रोत्साहन तथा छात्रवलृि प्राप्त गने लवद्यालथय 

कक्षा ९-१२ गरीलबको रेखा मलुनका र 

अपाङ्गता िएका समते गरी जबमा १० 

प्रलतशत 

८००   २०० २०० २०० २००       

३.५ पाि्र्पसु्तक उपिब्िता ७५०० १५०० १५०० १५०० १५०० १५०० ५०००   २५०० 

३.६ प्रालवलिक िारका लवद्यािर् ब्र्बव्स्थापन १०००० २००० २००० २००० २००० २००० ९०००   १००० 

३.७ नमनुा लवद्यािर् ५०००० १५००० ७५०० ५००० ७५०० १५००० ५००००     
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३.८ िौलतक पवूायिार ४००० ५०० १००० ५०० १००० १००० २००० १५०० ५०० 

३.९ कक्षा कोिा ३००० ५०० १००० ५०० ५०० ५०० १५०० १००० ५०० 

२.१ शौचािर् ४००० ८०० ८०० ८०० ८०० ८०० २४०० १००० ६०० 

३.११ खानपेानी िारा जडान ४०० २०० २००             

३.१२ घेरापखायि १०००   १०००         ५०० ५०० 

३.१३ फलनयचर ४००० ८०० ८०० ८०० ८०० ८००     ४००० 

३.१४ लशक्षक लवद्याथीआवासीर् िवन २०००     २०००         २००० 

३.१५ वैकलल्पक लशक्षण लसकाइ ५०० १०० १०० १०० १०० १००     ५०० 

३.१६ लवज्ञान प्रर्ोगशािा/अध्र्ावलि १३००   ६५०   ६५०   १३००     

३.१७ पसु्तकािर् व्र्वस्थापन  १००   ५० ५०         १०० 

३.१८ इ-पसु्तकािर् व्र्वस्थापन  ४००   १०० १०० १०० १००     ४०० 

३.१९  प्रलवलिक िार िौलतक पवूायिार १००   २५ २५ २५ २५     १०० 

३.२ नगरस्तरीर् प्रलतर्ोलगताहरू १५०० ३०० ३०० ३०० ३०० ३००     १५०० 

३.२१ पोशाक ििा १५६०० ३१२० ३१२० ३१२० ३१२० ३१२० १४०७०   १५३० 

३.२२ कबप्र्टुर तथा ICT ल्र्ाब १९५०   ६५०   ६५० ६५० १९५०     

३.२३ इन्द्टरनटे ब्र्बस्थापन ३०० ६० ६० ६० ६० ६०     ३०० 

३.२४ मनोसामालजक परामशय १०० २० २० २० २० २०     १०० 

३.२५ उत्कृष्ट लवद्याथी पलहचान कार्यिम २००   ५० ५० ५० ५०     २०० 

३.२६ लशक्षक तालिम २०००   ५०० ५०० ५०० ५००     २००० 

४.  शवद्यािय व्यवस्थापन र शनयिन                   

४.१ लबब्र्सिाइ अलिमखुीकरण २६० ५२ ५२ ५२ ५२ ५२     २६० 
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४.२ लवद्यािर् सञ्चािन र ब्र्वस्थापन अनुदान ११२०० २२४० २२४० २२४० २२४० २२४० ७३००   ३९०० 

४.३ 
लवद्यािर्मा इन्द्नटरनेट सञ्चािन र 

ब्र्वस्थापन  
१५६० ३१२ ३१२ ३१२ ३१२ ३१२ ३००   १२६० 

४.४ 
गापास्तररर् लबद्याथी प्रलतिा पलहचान 

कार्यिम र अलतररि लिर्ाकिाप सञ्चािन 
३००   ७५ ५० १०० ७५     ३०० 

५ अनौपचाररक शिक्षा र आजीवन शसकार्                   

५.१ 
सामदुालर्क लसकाई केन्द्द्रको सविीकरण र 

सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन 
६०७० १२१४ १२१४ १२१४ १२१४ १२१४ ४०००   २०७० 

५.२ लनरन्द्तर लशक्षाका कार्यिम  सञ्चािन  ५० १० १० १० १० १०     ५० 

६. पाठखयक्रि र िूल्याङ्खकन                   

६.१ 
रा.पा.प्रा २०७६ अनुरुप कक्षा १ दलेख १२ 

सबमका पाि्र्िम र पाि्र्सामग्री   
५०० १०० १०० १०० १०० १००     ५०० 

६.२ 
मलू्र्ाङ्कन प्रकृर्ा तथा सािन लवकास 

परीक्षण र कार्ायन्द्वर्न (CB-EGRA) सलहत 
३७५० ७५० ७५० ७५० ७५० ७५०     ३७५० 

६.३ स्थानीर् पाि्र्िम लवकास तथा प्रबोलिकरण ३५० २०० १५० ० ० ०     ३५० 

६.४ 
स्थानीर् पाि्र्िमको आिारमा पाि्र्पसु्तक 

र सन्द्दिय सामग्री लवकास  
२००० ४०० ४०० ४०० ४०० ४००     २००० 

६.५ कक्षा ८ परीक्षा सञ्चािन र ब्र्वस्थापन २६०० ५०० ६०० ५०० ५०० ५०० १०००   १६०० 

७.  शिक्षक शवकास र व्यवस्थापन                    
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७.१  लशक्षक क्षमता लवकास तथा तालिम  २५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५००     २५०० 

७.२ लशक्षक सहर्ोग समहु गिन र पररचािन ७५० १५० १५० १५० १५० १५०     ७५० 

७.३ 
गापा लशक्षक छनौट परीक्षा सञ्चािन र 

ब्र्वस्थापन 
६०० १०० १५० १०० ५० २००     ६०० 

७.४ 
 लनरन्द्तर लशक्षक सहर्ोग र पषृ्ठपोषण पद्धती 

लवकास  
२५० ५० ५० ५० ५० ५०     २५० 

७.५ 
अनुिव आदानप्रदान र तालिम, गोष्ठी, 

कार्यशािा 
२५० ५० ५० ५० ५० ५०     २५० 

७.६ लशक्षकिाई नमनुा लवद्यािर् भ्रमण ५०० १०० १०० १०० १०० १००     ५०० 

७.७ एक लशक्षक एक ल्र्ापटप ३६४०   ९१० ९१० ९१० ९१०     ३६४० 

८. सििािूिक सिावेिीकरण र िनोसािाशजक पराििि                 

८.१ 

लवद्याथीहरूको समस्र्ा र आवश्र्कताका 

आिारमा मनोसामालजक परामशय तथा 

अलिमखुीकरण र गोष्ठी 

२५० ५० ५० ५० ५० ५०     २५० 

९.पूवािधार िथा भौशिक संरचना एविख उत्थानिीि िैशक्षक वािावरण शवकास        

९.१ लवद्यािर् ममयत र सबिार ८००   २०० २०० २०० २०० ४००   ४०० 

९.२ शौचािर् पालन र सरसफाई ८००   २०० २०० २०० २०० ६००   २०० 

९.३ क्षमता लवकास कार्यिम  ४००   १०० १०० १०० १००     ४०० 
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