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दुई िब्द 

 

योजना एक गधतधिल तिा भािी काययधदिा हो । जस्ले भािी काययधदिा तय गरेको हुन्द्छ । यो धनरन्द्तर चधलरहन े

प्रधक्रया हो । यसैका आिारमा राष्ट्रले अपेक्षा गरेका उपलधधिहरु हाधसल भई समधृि तर्य  उन्द्मखु हुन्द्छ । स्िानीय 

तहको धनिायचन पश्चात स्िानीय तहमा धदएको अधिकार अनरुुप स्िानीय सरकार सञ् चालन ऐनले आिारभतू तिा 

माध्यधमक धिक्षा सभबन्द्िी अधिकारहरू स्िानीय तहलाई हस्तान्द्तरण गरेको अिस्िामा धिद्यालय धिक्षा लगायत 

समग्र गाउौँपाधलकाको धिक्षा सभबन्द्िी योजना तिा काययक्रमहरु तयार गरी ितयमान एिम ्भािी पसु्तालाई सनु लो 

घ्याङलेखसभुपन गाउौँपाधलकाले स्िानीय तहको धिक्षामा धिधभन्द् न काययक्रमहरु सञ् चालन गद ैआएको सियधिधदत 

नै छ। घ्याङलेखगाउौँपाधलकाले यस पाधलकाको िधैक्षक सिुार गरीगणुस्तरीयता ल्याउनधिक्षा के्षत्रको योजना 

(२०२१–२०३०) तयार गरी  कायायन्द्ियन हुने क्रममा रहकेो छ । 

 

धिक्षा क्षेत्रको योजना यस गाउौँपाधलकाको समग्र िधैक्षक क्षेत्रको १० बष े मागयदियन हो। यधह मागयदियनका 

आिारमा आगामी िषयहरुमा िधैक्षक काययक्रमहरु तयार गदै अगाधड बढ्ने अपेक्षा गाउौँपाधलकाले राखकेो छ। यस 

धिक्षा के्षत्रको योजना धनमायणमा सामाधजक धिकास सधमधत,धिक्षा यिुा तिा खलेकुद िाखा, धिक्षा क्षेत्रको योजना 

धनमायण सधमधत, प्राधिधिक सधमधत, प्रारधभभक कक्षा पढाई काययक्रम र सभपणूय महानुभािहरुको सहयोग, सझुाि, 

सल्लाहप्रधत धििषे िन्द्यिाद धदन चाहन्द्छु । 

 

…………… 

दगुाय दिेी सनुिुार 

उपाध्यक्ष 

घ्याङलेख गाउौँपाधलका 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

प्राक् कथन 

 

सर्ल माधनसले र्रक काम केही गदनैन तर त्यही काम लाई र्रक तिरले गछयन । जस्तो धक सिै धिद्यालयमा सचूना 

प्रधिधिलाई एकै पटक धछराउदा महग  मलू्य चकुाउन ु पछय तर त्यही कामलाई य सियप्रिम जनिधिलाई त्यसको 

अधभमधुखकरण संगै िषनेी काययक्रमलाई क्रमागत गदाय जादा िाहैै ै नपाई ५ देधख ७ िषयमा ध्यय साकार हुन्द्छ भने 

पेिाकमीले पधन धिना झन्द्झट आरु्लाई समायानकुुल िनाउदै जानले आरु्ले यस ितीबाट आरु्लाई सिय िधिमान 

ठान्द्दा ठान्द्द ै पधन अधस्तत्ि गमुाउन पगुेझै हुन पदनै भने गुण्स्तरलाई सगुा रटानको धिषय िस्त ु िनाउनै पदनै ।धिक्षामा 

सबैको पहुौँच, गणुस्तरीयधिक्षाको सधुनध चतता, प्रधिधिमैत्री, समान सहभाधगता, धिक्षामा लैङ्धगक तिा सामाधजक 

भेदभािरधहतअिसर, प्रभािकारी िैधक्षकव्यिस्िापनका लाधग स्िानीय तहमाधिक्षा क्षेत्रको योजनाधनमायण गनुयपने आजको 

प्रमखु आियकता हो। धदगो तिा गणुस्तरीय धिकासका लाधग अधनिायय तिा धनिःिलु्क धिक्षा, धिक्षा सभबन्द्िी ऐन, 

धिक्षाका राधष्ट्रय लक्ष्य तिा अन्द्तराधष्ट्रय प्रधतबिता साकार पानय स्िानीय तहमासरोकारिालाहरुसौँग धमलेर धिक्षालाई 

सियसलुभ र गणुस्तरीय बनाउने काययमा धिक्षा क्षेत्रको योजनाले महत्िपणूय योगदान परु् याउौँछ । 

 

घ्याङलेखगाउौँपाधलका धिक्षा, यिुा तिा खेलकुद िाखाले यस क्षेत्रको िैधक्षक उन्द् ननयका लाधग धिधभन्द् न योजना तिा 

काययक्रमहरुद्वारा धनरन्द्तर रुपमा आफ्नो भधूमकालाई अगाधड बढाएको छ । धिक्षा क्षेत्रको योजना तयारका लाधग आधियक 

सहयोग गनुयहुने घ्याङलेखगाउौँपाधलका तिा प्राधिधिक सहयोगको रुपमा सहयोग गने धिक्षा धबकाि तिा समन्द्िय इकाइ र 

प्रारधभभक कक्षा पढाई काययक्रम जनकपरुप्रधत िन्द्यिाद व्यि गदयछ  । 

  

प्रस्ततु धिक्षा क्षेत्रको योजना यस आकारमा ल्याउन महत्त् िपणूय सहयोग गनुयहुने धिक्षा क्षेत्रको योजना धनमायण प्राधिधिक 

सधमधत तिा सामाधजक धिकास सधमधतलाई िन्द्यिाद व्यि गद ै समय-समयमा सल्लाह-सुझाि प्रदान गरी सहयोग 

परु् याउने गाउौँपाधलका पररिार, गाउौँ धिक्षा सधमधत, नेपाल धिक्षक महासंघ, धिक्षकका पेिागत संघ संगठन,धिद्यािी, 

अधभभािक, धिक्षाप्रेमी, राजनीधतक दल, तथ्याङ्क संकलनकताय महानभुािहरुप्रधत आभार प्रकट गद ै आगामी धदनमा 

पररष्ट्कृत गद ैअगाधड बढ् नका लाधग रचनात्मक सझुािको अपेक्षा गदयछ  ।  

 

..................... 

सरेुन्द्र कुमार स्याङतान 

धिक्षा अधिकृत (छैठ  तह) 

धिक्षा, यिुा तिा खेलकुद िाखा 

               घ्याङलेख गाउौँपाधलका 
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पररच्छेद एकःपररचय 

१.१ पृष्ठभूशम 

नेपालको संधििान, २०७२ ले संघीय गणतन्द्त्र अन्द्तरगत राज्य व्यिस्िा संघ, प्रदिे र स्िानीय तह गरी तीन तहका सरकारको 

पररकल्पना अनरुुप धक्रयािील रहकेा छन।् उि संधििानले समतामलूक, समािेिी र समाजिाद उन्द्मखु राष्ट्र धनमायण गने मखु्य 

ध्येय राखे अनरुुप धिक्षा सभबन्द्िी हक तिा प्रािधमकताहरु स्िाधपत गरेको छ। उि संिैिाधनक धिक्षा सभबन्द्िी हक तिा 

प्रािधमकतालाई कायायन्द्ियन गनय धनिःिलु्क तिा अधनिायय धिक्षा ऐन २०७५, धनिःिलु्क तिा अधनिायय धिक्षा धनयमािली 

२०७७  र बालबाधलका सभबन्द्िी ऐन २०७५ ले धिक्षा सभबन्द्िी हकहरुलाई प्रत्याभतू गरेको छ। राधष्ट्रय धिक्षा नीधत २०७६ 

ले संिैिाधनक मान्द्यतामा आिाररत रही धिक्षा क्षेत्रमा सिुार तिा पररितयनका धनधभत नीधतगत व्यिस्िा गरेको छ। 

 

नेपालको धिक्षा क्षेत्रमा राणाकालको उिराियदधेख प्रयास हुौँद ै आएको पाइएता पधन व्यिधस्ित रुपमा नेपाल राधष्ट्रय धिक्षा 

योजना आयोगको प्रधतिेदन २०११ ले गरेको देधखन्द्छ। यसैगरी सिायङ् गीण राधष्ट्रय धिक्षा योजना २०१८, राधष्ट्रय धिक्षा पिधत 

योजना (२०२८-२०३२), राधष्ट्रय धिक्षा आयोग २०४९, उच्च स्तरीय राधष्ट्रय धिक्षा आयोग २०५५, उच्च स्तरीय राधष्ट्रय 

धिक्षा काययदल २०५८, उच्च स्तरीय राधष्ट्रय धिक्षा आयोग २०७६ जस्ता आयोगका प्रधतिेदनहरु तयार गरी कायायन्द्ियन 

भइसकेका र हुने क्रममा छन।् यसका अलािा धिक्षा क्षेत्रमा धिधभन्द्न योजना, पररयोजना र काययक्रम लाग ूभएका छन।् जस 

अन्द्तरगत रेधडयो धिक्षा, धिक्षक ताधलम पररयोजना २०३५, धनरीक्षण एकाइ पररयोजना २०३७, सेती पररयोजना २०३८, 

धिज्ञान धिक्षा पररयोजना २०३८, प्रािधमक धिक्षा पररयोजना २०४१, आिारभतू आियकता पररपधूतय योजना २०४४, 

आिारभतू तिा प्रािधमक धिक्षा पररयोजना (पधहलो २०४९ दोश्रो २०५६), प्रािधमक धिक्षा पररयोजना २०४९, माध्यधमक 

धिक्षा धिकास पररयोजना २०५०, धिक्षाका लाधग खाद्य काययक्रम २०५२, धिक्षक धिक्षा आयोजना (२०५९-२०६५), 

माध्यधमक धिक्षा सहयोग काययक्रम सन ् (२००३-२००८), सामदुाधयक धिद्यालय सहयोग काययक्रम (२०५९-२०६६),  

व्यिसाधयक धिक्षा तिा ताधलम अधभिधृि पररयोजना (२०६८-२०७२) का सािै सबकैा लाधग धिक्षा काययक्रम (सन् २००१-

२०१५), सहश्राधदी धिकास लक्ष्य (२०००-२०१५), दीगो धिकासका लाधग धिक्षा काययक्रम (२०१५-२०३०) मा उधल्लधखत 

उद्देय एिम ्सचूकहरुलाई पररपधूतय गनयका लाधग धिद्यालय क्षेत्र सिुार योजना (सन ्२००९-२०१५), धिद्यालय क्षेत्र धिकास 

योजना (२०१६-२०२२) को समाधिसौँगै घ्याङलेखगाउौँपाधलकाले धिक्षा क्षेत्रको योजना (Eduction Sector Plan -ESP) 

आगामी १० िष ेधिक्षा धिकासको दृधिकोण सधहत सन ्२०२१-२०३० (धब.स. २०७८-२०८७) का लाधग तयार गरेको छ। 

 
१.२ घ्याङलेखको िमग्र िन्दभा/पररचय 

नेपालको संधििान (२०७२) बमोधजम नेपाल सरकारको स्िानीय तहहरूको पनुसंरचनाको लाधग गठन गरेको उच्च स्तरीय 

आयोगले २०७३ पषु २२ मा नेपाल सरकारलाई  बझुाएको प्रधतिेदन नेपाल सरकारले पररमाजयन गरी २०७३ र्ागनु २७ 

गतेबाट स्िानीय तह लाग ु गने धनणयय गरे अनुसार मध्यमान्द्चल धिकास क्षेत्र अन्द्तगयत जनकपरु अन्द्चलको मध्य भागमा 

अिधस्ित धसन्द्िलुी धजल्लाको ५० िटा साधिकको गा.धि.स.हरू मध्ये साधिकका गा.धि.स.हरू अमले, िधस्तपरु, तामाजोर, 

नेत्रकाली र िान्द्तेश्वरी लाई समायोजन गरी घ्याङलेख गाउौँपाधलका गठन गररएको हो । संधघय िासन प्रणाली अिलभिन गने 

संिैिाधनक व्यिस्िा अनरुूप ७ प्रदिेमा धिभाधजत नेपालको प्रदिे नं. ३ मा अिधस्ित धसन्द्िलुी धजल्लाको पधश्चमउिरमा 

घ्याङलेख गाउौँपाधलका पदयछ । धसन्द्िलुी धजल्लामा रहकेा ९ िटा स्िानीय तहमध्ये २ िटा नगरपाधलका र ७ िटा गाउौँपाधलका 
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अन्द्तगयत पदयछ । घ्याङलेख गाउौँपाधलकाको कायायलय धसन्द्िलुी धजल्लाको सदरमकुाम धसन्द्िुली बजारबाट ३५ धक.धम. र 

धसन्द्िलुी धजल्ला हुौँद ै जाने धि.धप. राजमागयको धपपल भन्द्ज्याङबाट २२ धक.धम. को दरूीमा अिधस्ित रहकेो छ । यस 

गाउौँपाधलकामा ५ िटा िडाहरु रहकेा छन ्। यस गाउौँपाधलकाको जभमा कूल क्षेत्रर्ल १६६.७७ िगय धक.धम. रहकेो छ । यस 

गाउौँपाधलकाको िडा न.ं १ अमले अन्द्तगयत घ्याङलेख गाउौँपाधलकाको सबभन्द्दा अग्लो चचुरुो महाभारत तिा र्ापरचलुी 

समनु्द्री धकनाराबाट २१०० धमटर उचाईमा पदयछ । उष्ट्ण, उपोष्ट्ण र समधितोष्ट्ण प्रकारको हािापानी पाईने हुौँदा िनस्पधत र 

धजिजन्द्त ुपधन धिधिि नै पाईन्द्छ । काष्ठ र प्रकाष्ठ दबुै खाले िनस्पधतको उपलधिता यस क्षेत्रको िनजंगलको धििेषता रहकेो छ 

। यस गाउौँपाधलकाको जभमा घरिरुी २४५७ र जभमा जनसंख्या १३७६१ मध्ये परुूष ६४७१ र मधहला ७२९० रहकेा छन ्। 

 

नेपालमा २०५२ दधेख २०६२/६३ सभम चलेको द्वन्द्द्व पश्चात धि.सं. २०७० को संधििान सभाबाट संघीय लोकताधन्द्त्रक 

गणतन्द्त्रात्मक संधििान (२०७२) जारी भई संघ, प्रदिे र स्िानीय तहको काननुी तिा व्यिस्िापकीय संरचना अनरुुप स्िानीय 

तहको धनिायचन २०७४ सौँगै घ्याङलेखगाउौँपाधलकामा पधन धनिायधचत स्िानीय सरकार गठन भएको हो। यो पाधलकाले यस 

अिधिमा िैधक्षक, भ धतक, प्रिासधनक तिा व्यिस्िापकीय क्षेत्रमा केही प्रगधत हाधसल गरेको छ। 

 

१.२.१ िामाशजक तथा िाांस्कृशतक अिस्था 

घ्याङलेखगाउौँपाधलका सामाधजक तिा सांस्कृधतक धिधिितायिु स्िानीय तह हो। यहाौँ धिधभन्द्न जातजाधतका र्रक र्रक 

संस्कार, संस्कृधत, रीधतररिाज एिम ् प्रचलनहरु रहकेा छन।् घ्याङलेख गाउौँपाधलकाको घरिरुी सिके्षण २०७७ 

अनसुारिमयको आिारमा सबैभन्द्दा बढी ब ि िमय मान्द्ने माधनसहरुको बहुल्यता छ भने त्यसपधछ क्रमि धहन्द्द,ु 

धक्रधष्ट्चयन, धकराौँत, बोन र अन्द्य िमय रहकेा छन ्।  यस गाउौँ पाधलकामा ब ि ७४.९४, धहन्द्द ु२२.८१, धक्रधष्ट्चयन१.७४, 

धकराौँत ०.४०, बोन ०.०७ रउल्लेख नभएको ०.०३ प्रधतित िभिायल्भबीहरु रहकेा छन् ।  जातजातीको आिारमा 

जनजाधतको जनसंख्या ९१.११ प्रधतित, दधलत६.१०प्रधतित, क्षेत्री २.६६ प्रधतित रब्राभहण०.१४ प्रधतित रहकेो छ । 

त्यसैगरी यस पाधलकामा सबैभन्द्दाबढीबोधलनेभाषातामाङ (७४.१९) प्रधतितछभने त्यपधछ नेपाली, मगर, िामी, 

सनुिुार, नेिारी रअन्द्य भाषा रहकेोछ।दिैं, धतहार, होली, बिु जयन्द्ती, जनै पधूणयमा, तीज, पञ्चमी, धक्रसमस, ल्होसारयहाौँका 

मखु्य चाडपियहरु पदयछन।् यस पाधलकाधभत्र रहकेा बहुधििेषताहरुबीचमा एकीकरण भएको अिस्िा छ। अनेकताबीच एकता 

कायम भएको छ। त्यसैले सामाधजक सद्भभाि, सहयोग, सहकायय, सह-अधस्तत्ि, सधहष्ट्णतुा, मेलधमलाप कायम भएको छ। 

 

१.२.२ आशथाक अिस्था 

कम आय भएको मलुकुबाट नेपाललाई मध्यम आय भएको राष्ट्रमा परु् याउौँने सरकारको महत्िकांक्षी लक्ष्यलाई टेिा धदन 

घ्याङलेखगाउौँपाधलकाले पधन धिधभन्द्न धकधसमका आधियक धक्रयाकलापहरुलाई अगाधड बढाएको छ। यहाौँका माधनसहरुको 

आधियक स्तर माधि उकास्न उन्द्नत जातको पिपुालन, बीउ धिजन, व्यिसाधयक खेती, व्यापार, रोजगार तिा स्िरोजगारमखुी 

काययक्रमसञ् चालन गद ैआएकोछ। यसका अलािा िैदधेिक रोजगारले पधन यहाौँको आधियक अिस्िा िधृि गनयमा मद्दत गरेको 

दधेखन्द्छ भने महामारीको रुपमा रै्धलएको कोधभड-१९ ले समग्र आधियक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाि पारेको छ।यस मध्यकालीन 

खचय संरचनामा प्रक्षेपणगररए अनसुार आगामी तीन िषयको िधृिदर तिा राधष्ट्रय कूल ग्राहस्ि उत्पादनको प्रक्षेपण ताधलकामा 

प्रस्ततु गरीएको छ : 
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तालिका १.१ मध्यकािीन खर्च संरर्ना प्रके्षपण (सन ्२०२०-२०२३) 

आशथाक पररिचूक २०१९/२० २०२०/२१ २०२१/२२ २०२२/२३ 

कूल गाहयस्ि उत्पादन रु. 
    

आधियक िधृिदर (प्रधतित) 
    

मलू्य िधृि (प्रधतित) 
    

प्रधतव्यधि कूल गाहयस्ि उत्पादन रु. 
    

प्रधतव्यधि कूल गाहयस्ि उत्पादनमा िधृि ( प्रधतित ) 
    

 
१.२.३ भौगोशलक तथा जनिाङ्शययक स्िरुप 

घ्याङलेखगाउौँपाधलकाको कूल क्षेत्रर्ल १६६.७७िगय धकलोधमटर छ। यो पाधलकाको उिरमा सनुकोिी गाउौँपाधलका, 

दधक्षणमा मररन गाउौँपाधलका, पिूयमा कमला नगरपाधलकार पधश्चममा काभ्रेप्लान्द्चोक धजल्ला रहकेो छ। यसलाई प्रिासधनक 

रुपमा ५ िटा िडाहरुमा धिभाजन गरीएको छ। यहाौँको भसू्िरुप मध्यपहाडी क्षेत्र अन्द्तरगत पदयछभने २७
०
!^’b]lv 

२७
०
@$अक्षांि र *%

०
$!’b]lv *%

०
%$’दिेान्द्तरमा रहकेो छ। यहाौँको हािापानी समधितोष्ट्ण खालको छ भने उिरी भागमा 

सामान्द्य म सम र दधक्षणी भेगमा सामान्द्य गमी हुने गदयछ। 

 

घ्याङलेखगाउौँपाधलकाको घरिरुी सिेक्षण २०७७ का अनसुार यहाौँको कूल जनसंख्या १७३०३ रहकेो छ, जसमा परुुष८८८८ 

(५१.४० प्रधतित) र मधहला८४१५ (४८.६० प्रधतित) रहकेो छ ।मधहलाको भन्द्दा परुुषको जनसंख्या ४७३ जना (२.७३%) 

ले बढी दधेखन्द्छ। यहाौँको लैङ्धगक अनपुात१०५.६२ छ। धिधभन्द्न उमेर समहूको जनसंख्यालाई ताधलकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

 

तालिका १.२ उमेर समहूमा जनसंख्याको लितरण 

उमेर िमूह जनिांयया 
कैशियत 

०-$ िषय   

)- !* िषय ^(@#  

!*-$) िषय ^%#&  

$)-^) िषय @^@!  

^) िषय भन्द्दा मािी  !@@@  

hDdf !&#)#  

स्रोतिःघरिरुी सिेक्षण २०७७ 
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तालिका १.३ जातीयताको आधारमा जनसंख्याको लितरण 

क्र.ि. जातजाती जनिङ्यया प्रशतित 

१ तामाङ 12902 74.57 

२ िामी 355 2.05 

३ नेिार 1107 6.40 

४ दमाई  107 0.62 

५ मगर 1400 8.09 

६ कामी  509 2.94 

७ क्षेत्री 460 2.66 

८ बाह्मण 24 0.14 

९ साकी 30 0.17 

१० सनुिुार 409 2.36  
जम्मा 17303 100.00 

स्रोतिःघरिरुी सिेक्षण २०७७ 

 

प्रस्ततु ताधलकाको जातीयताको आिारमा जनसंख्या अध्ययन गदाय यस पाधलकामा तामाङ्गको जनसंख्या सबैभन्द्दा बढी 

७४.५७ प्रधतित र ब्राभहणको जनसंख्या सबैभन्द्दा कम ०.१४प्रधतित रहकेो छ। तथ्याङ्कको 

आिारमाघ्याङलेखगाउौँपाधलकामातामाङ्ग, मगर र नेिारको बाहुल्यता रहकेो दधेखन्द्छ। 

 

तालिका १.४ मातभृाषाको आधारमा जनसंख्याको लितरण 

भाषा  जनिांयया प्रशतित कैशियत 

तामाङ भाषा 12837 74.19  

नेपाली 3131 18.10  

मगर भाषा 485 2.80  

िामी भाषा 348 2.01  

सनुिुार भाषा 274 1.58  

नेिारी भाषा 212 1.23  

भाषा नखलुेको  16 0.09  

कूल जभमा 17303 100.00  

स्रोतिःघरिरुी सिेक्षण २०७७ 

 
मातभृाषाको आिारमा जनसंख्याको आकारलाई धिशे्लषण गरेर हदेाय यस पाधलकामा तामाङ्गमातभृाषीहरुको जनसंख्या 

सबैभन्द्दा बढी ७४.१९प्रधतित र नेिारी मातभृाषीको जनसंख्या सबैभन्द्दा कम १.२३प्रधतित रहकेो छ। मातभृाषाको आिारमा 

यो गाउौँपाधलकामा तामाङ्ग मातभृाषीको बाहुल्यता रहकेो तथ्याङ्कले दखेाउौँछ। 
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१.३ घ्याङलेखको िैशक्षक िन्दभा/अिस्था 

नेपालमा धिद्यालय क्षेत्र अन्द्तरगत एकिष ेप्रारधभभक बालधिकास धिक्षामा ४ िषय उमेरका बालबाधलका सहभागी हुन्द्छन।् ५-

१२ िषय उमेर समहूका लाधग ८ िषयको धनिःिलु्क र अधनिायय आिारभतू धिक्षा र १३-१६ िषय उमेर समहूका लाधग ४ िषयको  

धनिःिलु्क माध्यधमक धिक्षा धदने दाधयत्ि नेपाल सरकारको रहकेो छ। नेपालको संधििान २०७२ ले माध्यधमक तहसभमको 

धिक्षाको अधिकार स्िानीय तहलाई प्रदान गरेको छ। यसले स्िानीय तहलाई धजभमेिार बनाएको संिैिाधनक व्यिस्िा छ। 

नेपालमा धनजी स्तरबाट सञ् चालन भएका सिलु्क र सरकारी लगानीमा सञ् चालन भएका धनिःिलु्क गरी दईु प्रकारका धिक्षा 

प्रणाली सञ् चालनमा आएका छन।् यसै गरी घ्याङलेखगाउौँपाधलकाधभत्र पधन यी दिुै प्रकृधतका िैधक्षक पिधतहरु सञ् चालनमा 

आएको छन।् यस खण्डमा घ्याङलेखगाउौँपाधलकाको संधक्षि िैधक्षक अिस्िा अन्द्तगयत नीधतगत व्यिस्िा, उल्लेख्य उपलधधि 

तिा अन्द्तर, धिद्यालय क्षेत्र धिकास योजनाको कायायन्द्ियन र दीगो धिकासका लक्ष्यहरुको सन्द्दभय चचाय गरीएको छ। 

 
१.३.१ नीशतगत प्रिन्ध 

नेपालको संधििान, २०७२ को भाग ३, िारा ३१ मा धिक्षासभबन्द्िी हकको व्यिस्िा गररएको छ।उि संधििानमा आिारभतू 

धिक्षामा पहुौँचको हक, आिारभतू तहसभमको धिक्षा अधनिायय र धनिःिलु्क, माध्यधमक तहसभमको धिक्षा धनिःिलु्क, आधियक 

रुपले धिपन्द्न र अपाङ्गता भएकालाई काननु बमोधजम धनिःिलु्क धिक्षा पाउने हक तिा आिारभतू तहसभम मातभृाषामा 

धिक्षा पाउने म धलक हकको संिैिाधनक व्यिस्िा गररएको छ। त्यसैगरी आिारभतू धिक्षालाई सियव्यापी, जीिनोपयोगी, 

प्रधतस्पिी एिम ् गणुस्तरयिु बनाउन अधनिायय तिा धनिःिलु्क धिक्षासभबन्द्िी ऐन, २०७५ र अधनिायय तिा धनिःिलु्क 

धिक्षासभबन्द्िी धनयमािली, २०७७ ले  प्रत्येक नागररकको धिक्षा प्राि गने अधिकारलाई सुधनधश्चत गरेको छ। स्िानीय सरकार 

सञ् चालन ऐन, २०७४ ल े स्िानीय तहलाई धिक्षा सभबन्द्िी २३ िटा अधिकार/काययहरु प्रदान गरे अनरुुप 

घ्याङलेखगाउौँपाधलकाले धदिा खाजा काययधिधि२०७७ धनमायण तिा कायायन्द्ियन लगायत यहाौँको समग्र िैधक्षक गणुस्तरलाई 

िधृि गनय िैधक्षक अन्द्तरधक्रया, पेिागत क्षमता धिकास, िैधक्षक गणुस्तर सिुार लगायतका योजना तिा काययक्रमहरु सञ् चालन 

गद ैआएको छ।  

 

१.३.२ उपलशब्ध अिस्था  

घ्याङलेखगाउौँपाधलकामा ३६ िटा सामदुाधयकर १िटा संस्िागत गरी जभमा ३७ िटा धिद्यालयहरु छन।् पाधलकास्तरीय धिक्षा 

पार्श्रियधचत्र अनसुार प्रारधभभक बालधिकास धिक्षामा अनभुि धलई कक्षा १ मा निप्रिेिी प्रधतित ५५.२४ रहकेो छ। कक्षा १ मा 

कूल र खदु भनाय दर क्रमििः १०६.९७ र ९६.६० रहकेो छ। आिारभतू तह (कक्षा १-५) को कूल भनाय दर १२१.६५, खदु भनाय 

दर ९६.३५, लैङ्धगक समता सूचक ०.९४, धिक्षक धिद्यािी अनपुात १८.८४,कक्षा ५ को धटकाउ दर ९७.४५, कक्षा ५ को 

उतीणय दर ८६.३० प्रधतित रहकेो छ भने अझै पधन कक्षा ५ दोहोर् याउने दर ११.६१र कक्षा ५ मा कक्षा छोड्ने दर २.०९ 

प्रधतित रहकेो छ। 

 

आिारभतू तह (कक्षा ६-८) को कूल भनाय दर १११.०५, खदु भनाय दर ९४.३०,लैङ्धगक समता सचूक १.०३, धिक्षक 

धिद्यािी अनपुात ५०.४२, कक्षा ८ को धटकाउ दर ८९.०५, कक्षा ६-८ को उतीणयदर ९४.३२प्रधतित रहकेो छ भने अझै पधन 

कक्षा ८ दोहोर् याउने दर ३.२६ र कक्षा ८ मा कक्षा छोड्ने दर २.४२प्रधतित रहकेो छ। 
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माध्यधमक तह (कक्षा ९-१०) को कूल भनाय दर १००.२१, खदु भनाय दर ७२.३४, लैङ्धगक समता सचूक १.०८, धिक्षक 

धिद्यािी अनपुात ३६.९३, कक्षा १० को धटकाउ दर ६६.५५, कक्षा १० को उतीणय  दर ९८.६२ प्रधतित रहकेो छ भने अझै 

पधन कक्षा १० दोहोर् याउने दर ० र कक्षा १० मा कक्षा छोड्ने दर १.३८प्रधतित रहकेो छ। 

 

घ्याङलेखगाउौँपाधलकाको धिगत िषयहरुको िैधक्षक उपलधधि स्तर र िैधक्षक िषय २०७७ को उपलधधि स्तरलाई समीक्षा गदाय 

धिगतका िषयहरुको भन्द्दा हालको उपलधधि स्तर क्रमििः खस्कद ै गएको धस्िधत छ। कोधभड-१९ को महामारीको प्रभािले 

यहाौँको िैधक्षक उपलधधिको स्तरलाई अझ ह्रास पाने सभभािना देधखन्द्छ। 

 

१.३.३ शिद्यालय के्षत्र शिकाि योजनाको कायाान्ियन 

धिद्यालय क्षेत्र धिकास योजना (२०७३-२०७८) ले धिधभन्द्न धिक्षा सभबन्द्िी योजना तिा काययक्रमहरु पररकल्पना गरर अगाधड 

सारे पश्चात ् सो योजनालाई सहयोग परु् याउने हतेलुे घ्याङलेखगाउौँपाधलकाले आिारभतू तिा माध्यधमक धिक्षाको 

व्यिस्िापनमा केही पहल कदमी चालेता पधन अझै कक्षा ५,८ र १० को धटकाउ र उतीणय दर बढेको छैन भने कक्षा दोहोर् याउने 

र छोड्ने दर घटेको छैन। 

 

१.३.४ दीगो शिकाि लक्ष्यहरु 

दीगो धिकास लक्ष्य (२०१५-२०३०) को लक्ष्य नं. ४ “सबैका लाधग समािेिी र समतामलूक गुणस्तरीय धिक्षाको सधुनधश्चतता 

तिा आजीिन धसकाइका अिसरहरुमा प्रोत्साधहत गने” लक्ष्य परूा गनय नेपाल सरकारले सन ्२०१५ मा दधक्षण कोररयाको 

इन्द्चोनमा भएको “दीगो धिकासका लाधग धिक्षा” काययक्रम र सेप्टेभिरको संयिु राष्ट्रसंघको सािारण सभाको बैठकबाट 

पाररत प्रधतििता अनरुुप उि लक्ष्य नं. ४ हाधसल गनय घ्याङलेखगाउौँपाधलकाले धिक्षा क्षेत्रको योजना धनमायण गरेको छ। सो 

लक्ष्य प्राधिका लाधग यस गाउौँपाधलकाले दरूदृधि, ध्येय, उद्देय, रणनीधत, लक्ष्य र काययक्रम सधहत १० िषयको धिक्षा क्षेत्रको 

योजना (२०२१-२०३०) तयार गरी कायायन्द्ियनमा ल्याउन प्रयासरत छ। 

 
१.४ शिद्यालय शिक्षा के्षत्रका िमस्या तथा चुनौतीहरु 

घ्याङलेखगाउौँपाधलकाको समग्र िैधक्षक सन्द्दभय र धिद्यालय धिक्षाका उपलधधिका आिारमा धिद्यालय धिक्षाको क्षेत्रमा 

दधेखएका मखु्य समस्या तिा चनु तीहरु धनभनानुसार छन:् 

▪ प्रारधभभक बालधिकासकेन्द्र/कक्षाको समायोजन तिा पनुधियतरण गरी मापदण्ड अनसुार सञ् चालन गनुय। 

▪ नकिांकनका आिारमा सलुभ दरुीमा धिद्यालयको स्िापना, समायोजन तिा पनुधियतरण गनुय। 

▪ बालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री, लैङ्धगकमैत्रीको धसकाइ िातािरण धनमायण गनुय। 

▪ इन्द्टरनेट, सचूना र प्रधिधिको पहुौँच धिद्यालयमा परु् याउौँन।ु 

▪ भ धतक पिूायिार र िैधक्षक िातािरणको धनमायण गनुय। 

▪ आिारभतू तहको धिक्षालाई अधनिायय तिा धनिःिलु्क र माध्यधमक तहको धिक्षालाई पणूय रुपमा धनिःिलु्क गरी 

गणुस्तरयिु धसकाइलाई सुधनधश्चत गनुय। 
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▪ व्यिहारकुिल सीपलाई धिद्यालय धिक्षाको प्रारधभभक बालधिकास धिक्षादेधख माध्यधमक तहसभम एकीकृत गने र 

धसकाइलाई दधैनक जीिनसौँग अनकूुलन गनय पाठ्यक्रममा पररमाजयन गरी धिद्यालय धिक्षाको औधचत्यता िधृि गनुय। 

▪ व्यािसाधयक तिा प्राधिधिक धिक्षाका लाधग उपयुयि संरचना र काययक्रम धिकास तिा कायायन्द्ियन गनुय। 

▪ सचूना तिा सञ्चार प्रधिधिमा धिक्षक तिा धिद्यािीको पहुौँच धिस्तार तिा धसकाइमा प्रभािकारी ढंगले प्रयोग गनुय। 

 

१.५ शिद्यालय शिक्षा के्षत्रका अििरहरु 

माधि उल्लेख गररएका चनु तीहरु समािान गरर धिद्यालय धिक्षाको प्रभािकारी धिकासका लाधग धनभन अिसरहरु रहकेाछन:् 

▪ धिद्यालय धिक्षाको पहुौँच, समता धिकास र गणुस्तर िधृिका लाधग धितरण भएका काययक्रमहरुले धिकास गरेका संरचना 

तिा क्षमता पिूयिारका रुपमा रहन सकने। 

▪ धिक्षामा सरकारको लाधग राजनीधतक रुपमा सहभागी देधखएको। 

▪ दीगो धिकासको लक्ष्य प्रधिका लाधग धद्वपक्षीय र बहुपक्षीय सहकायय तिा प्रधतििता रहकेो। 

▪ साियजधनक धिक्षाको धिकास तिा गणुस्तर सिुारको लाधग सकरात्मक जनमत रहकेो। 

▪ िैधक्षक अधभयान्द्ताहरुको अग्रसरता रहकेो। 

 

१.६ योजना शनमााण प्रशक्रया 

नेपाल सरकार धिक्षा धिज्ञान तिा प्रधिधि मन्द्त्रालयबाट नीधतगत मागयदियन पश्चात ्सन ्२०२० को मे मधहनाबाट यो योजनाको 

िरुुिात भएको हो। योजना धनमायणको क्रममा मन्द्त्रालय, आयोग, प्रदिे सरकार, स्िानीय तह र धिद्यालयहरुबाट सझुाि 

भएपधछ तयार गररएको खाका हो। यसको  आिारमा स्िानीय तहका योजना धनमायण गने क्रममा घ्याङलेखले धिक्षाका लाधग 

रणनीधतक योजना धनमायणको अभ्यास गरेको छ। 

 

१.६.१ अध्ययन तथा िमीक्षा 

घ्याङलेखगाउौँपाधलकाको धिक्षा क्षेत्रको योजना धनमायणका लाधग धनभनानसुारका अध्ययन तिा समीक्षाहरु भएका धिएिः 

▪ आियकता पधहचान 

▪ संगठन र सन्द्दभय अध्ययन, 

▪ तथ्याङ्क संकलन, धिशे्लक्षण र प्रस्ततुीकरण, 

▪ धिक्षाको बाह्य सक्षमता धिशे्लषण, 

▪ धिक्षाको सामाधजक प्रभाि अध्ययन, 

▪ आधियक तिा साियजधनक धिि धिशे्लषण, 

 

१.६.२ योजनाको तयारी तथा शिकािको लाशग िांरचनात्मक व्यिस्था 

धिक्षा क्षेत्रको योजना (२०२१ - २०३०) को तयारी र धिकासको संरचनात्मक व्यिस्िा यस प्रकार रहकेो धियो।  
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▪ धिक्षा क्षेत्रको योजना धनमायण सधमधतिः घ्याङलेखगाउौँपाधलकाको धिक्षा क्षेत्रको योजना (२०२१ - २०३०) को तयारी 

गनय धिक्षा क्षेत्र योजना धनमायण सधमधत गठन भएको धियो। 

▪ धिक्षा क्षेत्रको योजना धनमायणका लाधग ५ सदस्यीय प्राधिधिक तिामस्य दा सधमधत गठन भएको धियो। 

 

१.६.३ योजनाको पशहलो मस्यौदा शिकािः 

मस्य दा सधमधतबाट तयार भएका पररच्छेदगत  प्रारधभभक मस्य दा लेखन कायय भएको धियो। उि मस्य दालाई आियक 

पररमाजयन गरी धनिायररत ढाौँचामा योजनाको खाका तयार गरी पधहलो मस्य दा तयार गररएको हो।  

 
पररच्छेद दुईःनयाँ शिक्षा के्षत्र योजना 

२.१ पररचय (िन्दभा र औशचत्य) 

नेपालको संधििान, २०७२ ले धिक्षा सभबन्द्िी हकलाई म धलक हकको रुपमा प्रत्याभतू गरेको छ। संधििानले आिारभतू 

तहसभमको धिक्षा अधनिायय र धनिःिलु्क तिा माध्यधमक तहसभमको धिक्षा धनिःिलु्क पाउने हकको काननूी व्यिस्िा गरेको छ। 

अपाङ्गता भएका र आधियक रुपले धिपन्द्न नागररकलाई काननु बमोधजम धनिःिलु्क उच्च धिक्षा पाउने र प्रत्येक नेपाली 

समदुायलाई काननु बमोधजम आफ्नो मातभृाषामा धिक्षा पाउने र त्यसका लाधग धिद्यालय िा िैधक्षक संस्िा खोल्ने र 

सञ् चालन गने हकको व्यिस्िा गरेको छ। धिक्षालाई िैज्ञाधनक, प्राधिधिक, व्यािसाधयक, सीपमलूक तिा रोजगारमलूक 

बनाउौँद ैधिक्षामा सबै क्षेत्रबाट लगानी अधभिधृि गरी अगाधड बढ्न ुआजको टड्कारो आियकता छ। नेपालको संधििानको 

म धलक हक अन्द्तरगत धिक्षाको हक, बालबाधलकाको हक लगायत राज्यका धनदिेक धसिान्द्त, नीधत तिा दाधयत्ि, राज्य 

संरचना र राज्य िधिको बाौँडर्ाौँड सभबन्द्िी िारा ५७ को उपिारा ४ बमोधजम स्िानीय तहको अधिकार अनसुचूी र स्िानीय 

सरकार सञ् चालन ऐन २०७४ को दर्ा ११ (ज) मा उधल्लधखत प्राि अधिकारलाई समेत आिार मानी स्िानीय तहको 

धिक्षालाई योजनाबि ढंगले अगाधड बढाइ स्िानीय आियकतालाई परूा गनय सकने जनिधि उत्पादन, राधष्ट्रय तिा 

अन्द्तराधष्ट्रय स्तरमा प्रधतस्पिाय गनय सकने गणुस्तरीय जनिधि उत्पादनका लाधग Scaffolding को भधूमका धनिायह गनय सकोस् 

भन्द्ने आियले सबैको राय सझुाि धलई यो १० िष ेधिक्षा क्षेत्रको योजना (सन ्२०२१-२०३०) तयार गररएको छ। 

 

धि.स.२०१० को “नेपालमा धिक्षा” नामक योजना कायायन्द्ियन भए पधछ धिक्षामा आम नागररक र राधष्ट्रय माग तिा धिश्व 

पररिेिबाट धसधजयत ज्ञानको धिकासमा नेपालको धिक्षा नीधत, योजना, काययक्रम तिा पररयोजनाहरु कायायन्द्ियन हुौँद ैआएका 

छन।् प्रािधमक धिक्षा पररयोजना, आिारभतू तिा प्रािधमक धिक्षा पररयोजना, आिारभतू तिा प्रािधमक धिक्षा काययक्रम, 

धिक्षक धिक्षा पररयोजना, प्राधिधिक तिा व्यािसाधयक धिक्षा तिा ताधलम पररयोजना, सहश्राधदी धिकास लक्ष्य, उच्च धिक्षा 

पररयोजना, धिद्यालय क्षेत्र सिुार योजना तिा धिद्यालय क्षेत्र धिकास योजनाजस्ता योजना तिा काययक्रमहरु कायायन्द्ियनमा 

आए। धिश्वको बदधलदो पररिेिअनसुार नेपालले राधष्ट्रय स्तरमा बनाएका योजनाहरु र गरेका प्रधतििताहरुलाई परूा गनयको 

लाधग धिक्षा धिकास गरुुयोजनाले महत्िपणूय मागय धनदिे गने भएकोले यो योजनाको गररएको छ। यो योजना तयार गने क्रममा 

यस गाउौँपाधलकाको गाउौँ धिक्षा सधमधत, धिद्यालय व्यिस्िापन सधमधत, धिक्षक अधभभिक संघका पदाधिकारीहरु,धिक्षक 

कमयचारी, धिधभन्द्न संघसंस्िाका प्रधतधनधिहरु, बालकलि लगायत सबैसौँग औपचाररक तिा अन पचाररक छलर्ल र 
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अन्द्तरधक्रया गररमहत्िपणूय राय सझुाि धलइ योजना तजुयमा गररएको छ। स्िानीय तहमा उपलधि स्रोत सािनको अधिकतम 

प्रयोग गरी स्िानीय तहबाट नै धिकेन्द्रीकरणको ममय अनरुुप Bottom up Planning  Approach का आिारमा धिद्यालय 

सिुार योजना लगायत अन्द्य प्रधक्रयाका माध्यमबाट धिक्षा धिकासको गरुु योजना धनमायण गनय िाञ्छनीय भएकोले यो योजना 

तयार पाररएको हो। 

 

िैधक्षक धिकेन्द्रीकरणलाई व्यिहाररक रुपमा कायायन्द्ियन गनय  आगामी धदनमा धिक्षामा समेधटन ु पने धिषयिस्तलुाई र्रक 

ढंगले सभबोिन गरी संधििानको ममय अनसुार समन्द्िय, सहअधस्तत्ि, सहकायय र सहकाररताको धसिान्द्तमा अगाधड बढेमात्रै 

स्िानीय स्रोत र सािनको उच्चतम ्प्रयोग हुने सािै समस्या पधहचान र प्रािधमकीकरणमा गणुात्मकता आउने ठहरसधहत १० 

िष ेधिक्षा क्षेत्रको योजना (सन ्२०२१-२०३०) धनमायण गनुय सान्द्दधभयक दधेखन्द्छ। 

 

यस धिद्यालय क्षेत्र योजनाको माध्यमबाट अधनिायय तिा धनिःिलु्क आिारभतू धिक्षा, धनिःिलु्क माध्यधमक धिक्षा र सियसलुभ 

साक्षरता, धनरन्द्तर धिक्षा तिा जीिन पययन्द्त धसकाइमा नेपालले धि.सं. २०८७ (सन ्२०३०) सभममा प्राि गने उपलधधिहरुलाई 

समेट्ने गरर यस पररच्छेदमा योजनाको दरूदृधि, ध्येय, उद्देयहरु, रणनीधतहरु तिा प्रमखु उपलधधि सचूक प्रस्ततु गररएको छ।  

 
२.२ राशरिय दीर्ाकाशलन िोच 

आधियक तिा सामाधजक रुपान्द्तरणको माध्यमबाट न्द्यायपणूय समाजको धिकाससधहत नेपाललाई समिृ र नपेालीलाई सखुी 

बनाउन योगदान गने ।  

२.३ प्रदेिको दीर्ाकाशलन िोच 

सामाधजक आधियक रुपान्द्तरणका लाधग गणुस्तरीय धिक्षा र दक्ष जनिधि 

२.४ दूरदृशि 

घ्याङलेखको इच्छा, धिद्यालयमा सिैको पहुच, सभ्य, समािेिी र गणुस्तरयिु धिक्षा 

 

२.५लक्ष्य तथा ध्येय  

िैधक्षक गुणस्तर अधभिधृिमा टेिा पयुायउने, ससंुस्कृत, सभ्य, अनिुाधसत, श्रमप्रधत आस्िािान, राधष्ट्रय भािना र प्रधिधियिु, 

पररितयनलाई आत्मसाि गनय सकने जनिधि उत्पादनमा जोड धदने । 

 

२.६ उदे्दश्यहरु : 

१. प्रारधभभक िाल धिकास कक्षा पुणय रुपमा िालमैत्री िनाउने , 

२. घ्याङलेख गाउौँपाधल प्रिाह गने िैधक्षक सेिा र धिद्यालय सञ्चालन तिा व्यिस्िापनमा सिुासन कायम गनुय । 

३. आिारभतू तहसभम धनिःिलु्क र अधनिायय तिा माध्यधमक तह सभम धनिःिलु्क धिक्षालाई सचूना प्रधिधितर्य  

रुपान्द्तरण गरी िाधषयक धनधश्चत अनपुातमा सचूना तिा प्रधिधिको सामाग्री धितरणमा जोड धदई प्रधिधियिु धिद्यालय 

िनाउने  । 

४. घ्याङलेखगाउौँपाधलका अन्र्तगतको िैधक्षक संस्िाहरुमार्य त स्िानीय पाठ्यक्रम मार्य त स्िानीय पररिेिका म धलक 

ज्ञानको साि सािै जीिनोपयोगी सीप सधहतको गणुस्तरीय धिक्षा प्रदान गनुय । 
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५. घ्याङलेख गाउौँपाधलका अन्र्तगतका सबै सकृय नागररकहरुमा आिारभतू साक्षरता सधुनधश्चत गद ै जीिनपययन्द्त 

धसकाइकोअिसर प्रदान गनुय ।  

६. एक कयाभपस र १ प्राधिधिक तिा व्यािसाधयक धिक्षालयको समधुचत व्यिस्िापन गरी सीपयिु जनिधि 

उत्पादनमा जोड धदने । 

७. धिक्षक तिा धिद्यािीको धिद्यामान िैक्षधणक रणनीधतमा सचूना प्रधिधि तर्य  उन्द्मखु गने गराउने काययमा धििेष ध्यान 

धदने र भगुोलसंग मेल खाने धिक्षाको िैकधल्पक उपायका लाधग तयारी गराउने । 

८. सामदुाधयक धसकाई केन्द्रलाई पररचालन गरी गाउौँ लगत संकलन र सोही अनरुुप िजेट र काययक्रम व्यिस्िापन गने । 

९. धिक्षक धिद्यािी अनपुात धमलान गनय धतनै तहको सरकारी अनदुान धितरण प्रणाली न्द्योधचत गने । 

१०. आपतकालीन, संकटपणूय र महामारीजस्ता जोधखमपणूय पररधस्िधतमा पधन बालबाधलकाको धिक्षा प्राि गने 

अधिकारलाई सुधनधश्चत गनुय। 

११. धिद्यालय तहको धिक्षामा समता र समािेिीताका लाधग गणुस्तरीय धिक्षा सधुनधश्चत गनुय। 

१२. धसजयनिील, दक्ष, नैधतकिान, जीिनोपयोगी सीपयिु र सकारात्मक सोच भएको सचेत नागररक तयार गनुय। 

 

२.७ रणनीशतहरु : 

घ्याङलेखगाउौँपाधलकाका धिक्षा नीधत अनसुार धिक्षाको लक्ष्य हाधसल गनय धनभनानसुारको मखु्य नीधतगत गन्द्तव्यहरु तय 

गररएको छ । 

१. सिै प्रकारका धिद्यालयको IEMIS तथ्याङ्क सत्यापन गरी Input, Process & Output धिच तादभयता धमलाउने 

।  

२. घ्याङलेख गाउौँपाधलकाधभत्र रहकेा धिद्यालयहरुको सञ्चालन तिा व्यिस्िापनमा िैधक्षक सुिासन कायम गने । 

३. धिद्यालय सञ्चालन तिा व्यिस्िापनको अनगुमन, मूल्याङ्कन तिा सपुररिेक्षण पिधतलाई धनयधमत तिा 

प्रभािकारी बनाउने । 

४. धिद्यालयहरुमा धिद्यािी संख्या, कक्षा र धिषगत आिारमा धिक्षकको व्यिस्िापन गरर धिक्षकको पेिागत धिकासमा 

गाउौँपाधलकाले सघाउने । 

५. धिक्षा सभबन्द्िी संिैिाधनक व्यिस्िा बमोधजम अधनिायय आिारभतू धिक्षा र माध्यधमक तहसभमको धनिःिलु्क 

धिक्षाको हक सुधनधश्चत गनयका लाधग सबै बालबाधलकाहरूलाई धिक्षाको पहुौँचमा ल्याइनेछ ।  

६. घ्याङलेखगाउौँपाधलकाधभत्र रहकेा सामदुाधयक धिद्यालयमा उपयिु िातािरण धसजयना गरी गणुस्तरीय धिक्षाको 

सधुनधश्चत गने ।  

७. धिद्यालयमा अध्ययनरत बालबाधलकाहरुको मूल्याङ्कन पिधतलाई व्यिहाररक र प्रभािकारी बनाउने ।  

८. प्रारधभभक बालधिकास उमेरका सबै बालबाधलकाहरुलाई गणुस्तरीय प्रारधभभक बालधिकास धिक्षामा पहुौँच िधृि गन े

। 

९. स्िानीय भाषा, िमय र संस्कृधत संरक्षणको लाधग :yfgLo kf7\oqmdsf] e/k'/ pkof]u गने ।  

१०. बालबाधलकाहरुलाई प्रकोपको जोधखम, द्वन्द्द्व, धहसंा तिा b'Jo{jहारबाट उत्पन्द्न हुने डर, त्रास तिा भयबाट मिु 

गराउन प्रत्येक धिद्यालयलाई सरुधक्षत र िाधन्द्तक्षेत्र बनाउने ।  

११.  ;fIf/ ufpFkflnsf 3f]if0f eO{;s] klg 5'6 धनरक्षरsf nflu संघीय सरकारको नीधत अनसुार अन पचाररक 

धिक्षाको अिसर प्रदान गरी यस गाउौँपाधलकालाई पणूय साक्षर गाउौँपाधलका बनाउने । 
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१२. प्राधिधिक तिा व्यािसाधयक धिक्षालयको समधुचत व्यिस्िापन गरी सीपयिु जनिधि pTkfbgdf गाउौँपाधलका 

धभत्रका सबै बालबधलकाको पहुौँचमा पयुायउने ।  

१३. कुनै पधन प्रकोप तिा महामारीको कारण धिपद ्धसजयना भई धिद्यालय बन्द्द हुन गएमा िैकधल्पक माध्यमबाट धसकाई 

धनरन्द्तरतामा जोड धदने ।  

१४. सामदुाधयक धसकाई केन्द्रलाई पररचालन गरी गाउौँ लगत संकलन र सोही अनरुुप िजेट र काययक्रम व्यिस्िापन गनय 

धिक्षा िाखाबाट आियकतामा आिाररत स्पि धनदिेन सधहतको सझुाि धदने । 

१५. अधनिायय तिा धनिःिलु्क आिारभतू धिक्षामा पहुौँच र सहभाधगता सुधनधश्चत गरर गुणस्तर िधृि गनय सिुासन, 

प्रभािकारी नीधतगत व्यिस्िा, बालमैत्री िातािरण, धिद्यालयको भ धतक पिूायिारको धिकास, अधभभािकसचेतना, 

धिक्षकको पेिागत दक्षताको धिकास जस्ता पक्षहरुमा जोड धदने। 

१६. माध्यधमक धिक्षामा सबैकोपहुौँच सधुनधश्चत गरर सान्द्दधभयकता र गणुस्तरमा सिुार गनय िैधक्षक सिुासन, नीधतगत 

व्यिस्िाको प्रभािकारी कायायन्द्ियन, बालमैत्री िातािरण, धिद्यालयको भ धतक पिूायिारको  धिकास, अधभभािक 

सचेतना, धिक्षकको पेिागत दक्षताको धिकास, अनगुमन, सपुरीिेक्षण, धनदिेन तिा मलू्याङ् कन जस्तापक्षहरुमा 

जोड धदने।;fy} pRr lzIffsf] Joj:yfkg u/L kx'rdf j[l4 ug{] . 

१७. धिद्यालयहरुमा सिुासन प्रिियन गरर धसकाइ उपलधधि अधभिधृि गनय धिद्यालयहरुमा उिरदाधयत्ि बोि भएका 

जनिधिको व्यिस्िापन गने, सिुासन प्रिियन मापक सचूकहरु धनिायरण गरर सिुासन प्रिियनको मापन गने सािै 

धनरीक्षण, अनगुमन, सपुरीिेक्षण र धनदिेन जस्ता गधतधिधिलाई प्रभािकारी बनाउन जोड धदने। 

१८. स्ितन्द्त्र र भयरधहत धसकाइ पिधतका सक्षम जनिधि धनमायणमा जोड धदने। 

१९. धिद्यालयमा आपतकालीन, संकटपणूय र महामारी जस्ताजोधखमपणूय पररधस्िधतमा पधन बालबाधलकाको धिक्षा प्राि 

गने अधिकारलाई सुधनधश्चत गनय िैकधल्पक धिधि, माध्यम, पिधतको धिकास गरर कायायन्द्ियनमा ल्याउने। 

२०. धिद्यालय तहको धिक्षामा समता र समािेिीताका लाधग गुणस्तरीय धिक्षा सुधनधश्चत  गनय धनधश्चत नीधत धनयम धनमायण 

गरी प्रभािकारी कायायन्द्ियनका लाधग जोड धदने। 

२१. धसजयनिील, दक्ष, नैधतकिान, जीिनोपयोगी सीपयिु र सकारात्मक सोच भएको सचेत नागररक तयार गनय स्ितन्द्त्र 

धसकाइ, अधतररकि धक्रयाकलाप, प्रयोगात्मक धसकाइ िातािरण तिा बालमैत्री धिक्षण पिधतnfO{ महत्ि धदने। 

२.८ अपेशक्षत मुयय उपलशब्ध : 

धिक्षा क्षते्रको योजनाको अन्द्त्य (धब.स. २०८७) सभममा धनभनानसुारको मखु्य उपलधधि प्राि हुने अपेक्षा गररएको छ: 

१. सबै बालबाधलकाहरूले गणुस्तरीय प्रारधभभक बालधिकासधिक्षाको पहुौँच र अिसर पाएका हुने। 

२. अधनिायय तिा धनिःिलु्क आिारभतू धिक्षामा प्रधिधिको पहुौँच,n}lª\us ;dfgtfdf cfwfl/t,सहभाधगता र 

गणुस्तरमा अधभिधृि भएको हुने। 

३. माध्यधमक धिक्षामा सबैको पहुौँच सधुनधश्चत भई सान्द्दधभयकता र गुणस्तरमा सिुार आएको हुने। 

४. सरुधक्षत र उपयिु भ धतक पिूायिार सधहतको उच्च धिक्षामा अध्ययन गने अिसर पाएको हुने। 

५. आिारभतू तहमा कायायन्द्ियनमा रहकेो स्िानीय पाठ्यक्रमको सान्द्दधभयकता तिा मूल्याङ् कन प्रणाली प्रभािकारी भई 

दधैनक जीिनका लाधग आियक व्यिहारकुिल तिा जीिनोपयोगी सीपहरू,स्िानीय कला, संस्कृधत, भाषा, 

इधतहास, परभपरा,सीप तिा ज्ञान, सकारात्मक सोच, धनरन्द्तर धसकाइप्रधत प्रधतबि र रोजगारउन्द्मखु नागररक तयार गने 

महत्िपणूय सािन भएको हुने। 

६. प्रधिधिमैत्री, क्षमतािान ्र सक्षम धिक्षकको व्यिस्िा भई धिद्यािीको धसकाइमा सिुार भएको हुने। 

७. सबै नागररकका लाधग साक्षरता, धनरन्द्तर धिक्षा र जीिनपययन्द्त धसकाइको अिसर प्राि भएको हुने। 



धिक्षा क्षते्रको योजना, २०२१-२०३०, घ्याङलेख गाउौँपाधलका 

 

12 
 

८. धिद्यालय तहको धिक्षामा समतामलूक पहुौँच र समािेिी सहभाधगतासधहत सबैका लाधग गणुस्तरीय धिक्षाको अिसर 

सधुनधश्चतता भएको हुने। 

९. धिद्यालयमा अध्ययन गने सब ै बालबाधलकाको स्िास्थ्य र पोषणको अिस्िामा सिुार आएको सािै स्िच्छ 

खानेपानी तिा सरसर्ाइप्रधत सचेत भएको हुने। 

१०. आधियक अभािका कारणले कुनैपधन बालबाधलका धिक्षाको अिसरबाट िधञ् चत भएको  अिस्िा नहुने। 

११. हरेक पररधस्िधतमा बालबाधलकालेभ धतक तिा मनोिैज्ञाधनक सरुक्षासधहत धिक्षा प्राि गने अधिकारसधुनधश्चत भएको 

हुने। 

१२. समदुाय तिा धिद्यालयमा सचूना तिा सञ्चार प्रधिधिमैत्री िातािरण धनमायण भइ धिद्यालय धिक्षाको व्यिस्िापनमा 

सिुासन प्रिियन भएको हुने। 

१३. धिक्षाका सबै धनकाय तिा धिद्यालयमा सिुासन प्रिियन भइ बालबाधलकाको धसकाइप्रधत उिरदायी प्रणालीमा 

धिकास भएको हुने। 

१४. प्रभािकारी अनगुमनको माध्यमबाट योजना कायायन्द्ियनकासमस्या तिा चनु तीहरुसभबोिन गरीआियकतामा 

आिाररत योजना धनमायण भएको हुने। 

१५. सामदुाधयक धसकाई केन्द्रको महत्िको बढ्ने र त्यसमा लगानीको स्रोत तिा धिश्वासमा बढोिरी हुने । 

१६. Green & Clean Schoolको अििारणा अनरुुप उल्लेख्य प्रगधत हुने र धिद्यालय कायायलयको काममा Paper 

less Conceptमा सिै कक्षा ६ भन्द्दा माधि सञ्चाधलत धिद्यालयमा दधेखने प्रगधत हुने । 

१७. सामदुाधयक धिद्यालय प्रधतको अधभभािककोनजर सकरात्मक भई अधभभािकले धिद्यालयमा आफ्नो 

िालिाधलकाको िैधक्षक प्रगधतबारे ससुधूचतहुने संख्यामा बढोिरी हुने । 

 
२.९ मुयय काया िम्पादन िचूक तथा पररमाणात्मक लक्ष्य 

घ्याङलेखको १० िष ेधिक्षा क्षेत्रको योजना (धब.स.२०७८-२०८७) का मखु्य कायय सभपादन सूचक तिा पररमाणात्मक लक्ष्य 

धनभन बमोधजम धनिायरण गरीएको छ: 

 

तालिका २.१ मखु्य कायच सम्पादन सरू्क तथा िक्ष्य 

क्र.स. िचूकहरु 

आधार बषा 

२०७७ को 

अिस्था 

लक्ष्य 

२०८२ २०८७ 

१. प्रारशम्भक बाल शबकाि तथा शिक्षा       

१.१ कुलभनायदर 56.61 १०० १०५ 

१.२ चार बषयका बालबाधलकाहरुको भनाय अनपुात 55.14 ९० १०० 

१.३ न्द्यनुतम योग्यता पगुेका धिक्षक प्रधतित १०० १०० १०० 

१.४ आिारभतू ताधलम प्राि धिक्षक प्रधतित ९५ १०० १०० 

१.५ 
कक्षा १ का निप्रिेिी मध्ये प्रारधभभक बालधबकाि तिा धिक्षाकोअनभुि प्राि 

बालबाधलकाको प्रधतित 
५५.२४ ९० १०० 

२. आधारभुत शिक्षा       

२.१ कक्षा १ मा कुल प्रिेिदर 106.97 १०६ १०० 
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२.२ कक्षा १ मा खदु प्रिेिदर 96.60 ९९ ९९ 

२.३ कक्षा १-५ मा कुल भनाय दर 121.65 ११२ १०७ 

२.४ कक्षा १-५ मा खदु भनाय दर 96.35 १०० १०० 

२.५ कक्षा १-८मा कुल भनाय दर 117.93 ११५ ११० 

२.६ कक्षा १-८मा खदु भनाय दर 95.33 ९९ १०० 

२.७ कक्षा १-८खदु भनायदरमा लैङ्धगक समता सचूकांक ०.९७ १. १. 

२.८ कक्षा ८ माधटकाउ दर 89.05 ९८.९ ९९.५ 

२.९ आिारभतूधिक्षाको तह परुा गने दर 81.43 ९८.७ ९९ 

२.१० ५-१२ बषयउमेरका धबद्यालय बाधहर रहकेा बालबाधलकाको प्रधतित ६.२ १ ० 

३. माध्यशमक शिक्षा       

३.१ कुल भनायदर कक्षा ९-१० 100.21 १०५.९ १०९ 

३.२ खदु भनाय दर कक्षा ९-१० 72.34 ८१.४ ९६.४ 

३.३ कुल भनायदर कक्षा ९-१२ 87.17 ९१.६ ९७ 

३.४ खदु भनायदर कक्षा ९-१२ 67.38 ५८.१ ७२.१ 

३.५ कुल भनायदर कक्षा ११ -१२ ६७.४ ७७.३ ८५.८ 

३.६ खदु भनायदर कक्षा ११ -१२ ६२.४२ ४०.१ ६२.२ 

३.७ कक्षा १० सभम को धटकाउ दर 66.55 ९७.९ ९९ 

३.८ कक्षा १२ सभम को धटकाउ दर २४ ३५.४ ५२.३ 

३.९ कक्षा १-१२मा खदु भनायदरका आिारमा लैङ्धगक समता सचूकांक १.०२ १. १. 

४. अनौपचाररक शिक्षा तथा शनरन्तर शिकाई       

४.१ ५ बषयमाधिको साक्षरता दर ७८ ९६ १०० 

४.२ १५-२४बषयको साक्षरता दर ९२ ९९ १०० 

४.३ १५ बषयमािीको साक्षरता दर ५८ ९५ १०० 

५. मशहला शिक्षक प्रशतित       

५.१ आिारभतु तह ३२.५ ५० ५० 

५.२ माध्यधमक तह ५.६ २५ ३० 

६. प्राथशमकता प्राप्त न्युनतम िक्षमता (PMEC) पुरागरेका 

शबद्यालय प्रशतित 
      

६.१ प्रारधभभकबालधिकास तिा धिक्षा केन्द्र   ६० ९० 

६.२ आिारभतुधबद्यालय १३.४ ७० ९५ 

६.३ माध्यधमकधबद्यालय   ६० ९० 

७ स्थानीयतहको बजेटमा शिक्षा के्षत्रको बजेटको प्रशतित ११.६४ १७ २० 
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२.१० शिक्षा के्षत्रको योजनामा पररितानको शिद्धान्त 

घ्याङलेखको िैधक्षक क्षेत्रको माग र आियकतालाई मध्यनजर गद ैयस क्षेत्रलाई िैधक्षक हिको रुपमा रुपान्द्तरण गनय सभ्य, 

धिधक्षत, प्रधिधि र रोजगारउन्द्मुख, सखुी तिा समिृ समाजमा  रुपान्द्तरण गनय यस योजनाको धिकास गदाय पररितयको 

धसिान्द्तलाई आत्मसात्गररएको छ। पररितयनको धसिान्द्तमा आिाररत भएर योजना धिकास गदाय हाम्रो ितयमान िरातल के 

कस्तो छ ? समस्या तिा चनु तीहरू के के छन ्? भन्द्ने धिषय उठान गरर ितयमान अिस्िाको धिशे्लषण गररएको छ। पधहलो 

चरणमा योजना तिा काययक्रमको गन्द्तव्य िा अपेधक्षत प्रभाि पधहचान गररएको छ। गन्द्तव्य पधहचान गररसकेपधछ गन्द्तव्यमा 

पगु्ने आियकताका आिारमा पधछल्ला चरणहरू क्रमििः पधहचान गररएको छ। गन्द्तव्यमा पगु्न ेआिारका रूपमा रहने यस्ता 

उपलधधिहरूका पधन श्रङ्ृ खलाहरू हुन सकने भएकाले, तत्कालीन, मध्यकालीन र दीघयकालीन उपलधधिहरू क्रमििः पधहचान 

भएका छन।् पधहचान गररएका उपलधधिहरू प्राि भए नभएको िा के कधत मात्रामा उपलधधि प्राि भए भन्द्ने आिारमा धनिायरण 

गनयका लाधग उपलधधि सचूकहरू तयार भएका छन।्   

 

धिक्षा क्षेत्रको यस योजनालाई धनभनअनसुार पररितयनको धसिान्द्तमा आिाररत बनाइएको छ: 

ितामान अिस्थाको शिशे्लषण र िमस्या तथा चुनौतीहरु पशहचान 

घ्याङलेखगाउौँपाधलकाको धिक्षा क्षेत्रको ितयमान अिस्िाको धिशे्लषण गरर उपलधधि अिस्िाका आिारमा धिद्यमान समस्या 

तिा चनु तीहरू पधहचान गररएको छ। ितयमान अिस्िाको समग्र धिशे्लषण गरर चनु तीहरूको पधहचान यस योजनाको पधहलो 

पररच्छेदमा गररएको छ भने प्रत्येक उपक्षेत्रको अलग-अलग धिस्ततृ रूपमा ितयमान अिस्िाको धिशे्लषण गरर समस्या तिा 

चनु तीहरू पधहचान गररएको छ। समग्रमा धिद्यालय धिक्षामा सबैको पहुौँच तिा सहभाधगता सधुनधश्चत गरर गणुस्तर तिा 

सान्द्दधभयकता अधभिधृि गने र धिद्यालय तहको धिक्षामा समता तिा समािेधिताको प्रत्याभधूत गने काययमा अपेधक्षत सर्लता 

प्राि गनय अझै पधन चनु तीहरू रहकेा छन।्  

 

१. अपेशक्षत प्रभाि िा गन्तव्य पशहचान 

योजनाका लाधग पररितयनको धसिान्द्त धिकास गनय सियप्रिम योजनाको कायायन्द्ियनबाट अपेक्षा गररएका प्रभाि अिायत् 

योजनाको गन्द्तव्य पधहचान गररएको छ। नेपालको संधििानले समतामलूक तिा न्द्यायपणूय समाज धिकास गने दृधिकोण राखेको 

छ। यसका लाधग आधियक तिा सामाधजक रुपान्द्तरण आियक छ।समिृ नेपाल र सखुी नेपालीको आकांक्षा परूा गनय नेपाल 

सरकारले धिकासको २५ िष ेदीघयकालीन सोच तयार गरर सोही अनरुुप पन्द्रौं योजना २०७६-२०८० धिकास गरेको छ। यो 

दीघयकालीनआकांक्षा परूा गनय धिक्षा क्षेत्रले पधन योगदानगनुयपने आियकतालाई दृधिगत गरर यस  गाउौँपाधलकाले पधन धिक्षा 

क्षेत्रको १० िष ेयोजनाको अपेधक्षत प्रभाि िा गन्द्तव्य पधहचान गरेको छ।  

 

२. अपेशक्षत उपलशब्ध तयारी 

पररितयनको धसिान्द्त धिकास गने क्रममा  योजनाको गन्द्तव्यमा पगु्नका लाधग आियक हुने उपलधधिहरू तयार गररएको छ। 

यस्ता उपलधधिहरु तत्कालीन, मध्यकालीन र दीघयकालीन प्रकृधतका  छन।् यस योजनाको दीघयकालीन अपेधक्षत उपलधधि २१ 

औ ंिताधदीको आियकतालाई सभबोिन तिा अिसरलाई उपयोग गनय सकने सामाधजक मलू्य मान्द्यताप्रधत सचेत तिा समता 

र समािेधितालाई आत्मसात ्गने नागररक तयार हुन ेरहकेो छ। मध्यकालीन अपेधक्षत उपलधधि प्राि गनयका लाधग गणुस्तरीय 
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धिद्यालय धिक्षा अधिकारका रूपमा स्िाधपत भई सबैका लाधग सहज पहुौँच सहभाधगता र धनरन्द्तरताको सधुनधश्चततासधहत 

समता र समािेधिता प्रिियन हुने जस्ता व्यिस्िा राधखएको छ। यसका सािै अल्पकालीन अपेधक्षत उपलधधिको रुपमा ८ 

ओटा अपेधक्षत मखु्य उपलधधिहरू तय गरर पररच्छेद २ मा उल्लेख गररएको छ। यी उपलधधि प्राि भएको सधुनधश्चत गनयका 

लाधग उपलधधि सचूकहरू तयार गरर पररच्छेद ७ मा मखु्य उपलधधि सचूकहरू र समग्र उपलधधि सचूकहरू तयार गररएको छ। 

 

३. नशतजा  

र्रक र्रक स्तरका उपलधधिहरू तयार गरेपधछ ती उपलधधिका लाधग के कस्ता नधतजाहरू आियक हुने हो भन्द्ने कुरा तय 

गररएको छ। उदाहरणका लाधग सबै बालबाधलकाहरूलाई गणुस्तरीय प्रारधभभक बालधिकास तिा धिक्षाको अिसर सुधनधश्चत 

हुने भन्द्ने उपलधधि प्राधिका लाधग सबै बालधिकास तिा धिक्षा केन्द्रहरूमान्द्यनूतम ्भ धतक पिूायिार, िैधक्षक सामग्री, सरसर्ाइ 

तिा स्िच्छताको प्रबन्द्ि, न्द्यनूतम ् योग्यता पगुेका, ताधलम प्राि र उत्प्रेररत धिक्षक, प धिक तिा स्िास्िकर धदिाखाजा, 

आिारभतू स्िास्थ्य सेिा, बालमैत्री िातािरण, स्ितन्द्त्र धसकाइ, प्रकोप तिा महामारीमा िैकधल्पक धसकाइ, समता तिा 

समािेिी धसकाइजस्तानधतजाहरू रहकेा छन।्  

 

४. रणनीशत तथा शक्रयाकलापहरू  

नधतजा प्राधिका लाधग धिधभन्द्न रणनीधत तिा धक्रयाकलापहरू आियक हुन्द्छन।् एउटा नधतजाका लाधग एक िा एकभन्द्दा बढी 

धक्रयाकलापहरू आियक हुन सकदछन ्भने एउटा धक्रयाकलाप एक िा एकभन्द्दा बढी नधतजासौँग पधन सभबधन्द्ित हुन सकदछ। 

यी रणनीधत तिा धक्रयाकलापका लाधग कायायन्द्ियन प्रबन्द्ि तिा आियक स्रोत तिा सािनको आकलन पधन गररएको छ। 

उधल्लधखत नधतजाको श्रङ्ृ खलासधहत उपलधधि तिा गन्द्तव्य प्राधिका लाधग अपेधक्षत स्रोत सािन, संरचना, उिरदाधयत्ि, 

साझेदार तिा सरोकारिालाहरूको सकारात्मक सहयोग तिा सहकाययमा धनरन्द्तरता हुने मान्द्यताहरूका आिारमा यो 

पररितयनको धसिान्द्त धिकास गरर सोही बमोधजम योजना तजुयमा गररएको छ। 

 

पररच्छेद तीनः शिद्यालय शिक्षाका मुयय उपके्षत्रहरु 

३.१ पररचय: 

यस धिक्षा क्षेत्रको योजना सन ् २०२१-२०३० का लाधग पररच्छेद दईुमा पधहचान गररएका धिद्यालय धिक्षाका दृधिकोण तिा 

उद्देयहरूका आिारमा प्रमखु धक्रयाकलापहरू धनिायरण र लक्ष्यहरू आकलन गरर पधहलो पाौँच िषयअिायत ् सन ् २०२१-२०२५ 

का लाधग लागत अनमुानसधहत योजनाको खाका तयार गररएको छ। पधहलो पररच्छेदमा यस धिक्षा क्षेत्रको योजनाको सन्द्दभय र 

धिद्यालय क्षेत्रको ितयमान अिस्िाको समग्र समीक्षा गररएको छ। यसले धिक्षा क्षेत्रको योजनाको आियकता तिा 

प्रािधमकता पधहचान गने आिार तयार गरेको छ। पररच्छेद दईुमा यस योजनाका समग्र दरूदृधि, ध्येय, उद्देय, रणनीधत तिा 

लक्ष्यहरू पधहचान गररएको छ। 

 

तेश्रो पररच्छेदमा धिद्यालय क्षेत्रअन्द्तगयतका धिधभन्द्न उपक्षेत्रहरू: बाधलिकास र धिक्षा, आिारभतू धिक्षा, माध्यधमक धिक्षा 

रअन पचाररक धिक्षा तिा आजीिन धसकाइका ितयमान अिस्िाको समीक्षा गरी चनु तीहरू पधहचान गररएको छ भने 

पाठ्यक्रम तिा मलू्याङ् कन र धिक्षक धिकास तिा व्यिस्िापनजस्ता सबैजसो उपक्षेत्रसौँग अन्द्तरधिषयहरूको ितयमान 
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अिस्िाको समीक्षा गरर चनु तीहरू पधहचान गररएको छ। यसमा प्रत्येक उपक्षेत्रको ितयमान अिस्िाको समीक्षा र पधहचान 

गररएका चनु तीहरूलाई दृधिगत गरेर योजनाका उद्देय, चनु तीहरू सामना गरर उद्देय प्राधिका लाधग आियक उपक्षेत्रगत 

रणनीधतहरू र प्रमखु धक्रयाकलापहरू तिा लक्ष्यहरू धनिायरण गररएको छ। 

 
३.२ बालशिकाि र शिक्षा 

३.२.१ पररचय 

नेपालको संधििान २०७२ को िारा ३९ बालबाधलकाको हकको उपिारा (३) मा “प्रत्येक बालबाधलकालाई प्रारधभभक 

बालधिकास तिा बाल सहभाधगताको हक हुनेछ” भनी उल्लेख गरेको छ, सािै धिक्षा ऐन २०२८ को आठ ौँ संिोिनले 

बालधिकास धिक्षालाई धिद्यालय धिक्षाकै अधभन्द्न अगंको रूपमा मान्द्यता धदएको छ। प्रारधभभक बालधिकास तिा धिक्षा 

काययक्रमले बालबाधलकालाई लेखपढ गराउने िा अक्षर तिा अङ्क धचनाउने काययमा जोड धदनेभन्द्दा बालबाधलकाको 

सिायङ्गीण धिकासमा सहयोग गनुयका सािै आिारभतू धिक्षाको लाधग तयार गराउन सहयोग गनुयपछय। प्रारधभभक बालधिकास 

तिा धिक्षाका काययक्रमहरू धिधभन्द्न समयािधिमा सञ् चालन गने प्रचलन भए पधन चार िषय उमेर पगुेका बालबाधलकाका लाधग 

एक िषयको प्रारधभभक बालधिकास तिा धिक्षा काययक्रमसञ् चालनगररने व्यिस्िा नेपालको धनिःिलु्क तिा अधनिायय धिक्षा 

ऐन, २०७५ तिा राधष्ट्रय धिक्षा नीधत, २०६७ मा उल्लेख भएको र नेपालको पन्द्रौं योजनामा पधन सोही व्यिस्िा गररएको 

सन्द्दभयमा यस धिक्षा योजनामा पधन एकिष े बालधिकास काययक्रम समािेि गररएको छ। सरकारी तिा गैरसरकारी संस्िा, 

स्िानीय सरकार, समदुाय, धनजी क्षेत्र र धिद्यालयहरूको सहयोगले यस पाधलकामा प्रारधभभक बालधिकास तिा धिक्षा 

काययक्रम धिस्तारमा महत्त्िपणूय उपलधधि हाधसल भएको छ। बालबाधलकाको िारीररक, मानधसक, संिेगात्मक, सामाधजक एिं 

नैधतक सजृनात्मक पक्षको धिकासमा सघाउौँद ै उनीहरूलाई आिारभतू धिक्षाको लाधग तयार गने उद्देयले सञ्चाधलत यो 

काययक्रम धिद्यालय धिक्षाको पधहलो पाइला भएकोले यसलाई सियसलुभ र गणुस्तरीय बनाउन ु स्िानीय सरकारको दाधयत्ि 

धभत्र पदयछ। यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर घ्याङलेखगाउौँपाधलकाले धनमायण गरेको यस धिक्षा योजनामा प्रारधभभक बालधिकास 

धिक्षालाई व्यिधस्ित र गणुस्तरीय बनाउने  प्रयास स्िरुप काययक्रमहरू समािेि गररएको छ। 

 

३.२.२ ितामान अिस्था 

घ्याङलेख गाउौँपाधलकामा हाल ३२ (धबद्यालयमा आिाररत-२४ र समदुायमा आिाररत-८) िटा बालधिकास केन्द्रहरू 

सञ् चालनमा रहकेा छन,् जसमध्ये १िटा नीधज धिद्यालयमा र ३१ िटा सामदुाधयक धबद्यालयमा संचालनमा छन।्३-४ िषय 

उमेरको कूल जनसंख्या ८३२ जना रहकेो यस पाधलकामा ३७१जना बालबाधलका बालधिकास केन्द्रमा भनाय भएका छन।् 

कक्षा १ मा प्रारधभभक बालधिकास तिा धिक्षा अनभुि सधहतको भनायदर ५५.२४ प्रधतित रहकेो छ। प्रारधभभक बालधिकास 

तिा धिक्षामा लैङ्धगक समता सचूक ०.९० प्रधतित रहकेो छ। प्रारधभभक बालधिकास तिा धिक्षामा काययरत सहजकतायहरु 

१०० प्रधतित मधहला रहकेा छन,् जसमध्ये एस.्एल.्सी. योग्यता भएका ७ जना, प्रिीणता प्रमाणपत्र तह योग्यता भएका २२ 

जना र स्नातक योग्यता भएका २जना सहजकताय काययरत छन।् यसरी हदेाय यस पाधलकामा काययरत सबै सहजकतायहरु नेपाल 

सरकारले तोकेको न्द्यनूतम ्िैधक्षक योग्यता परूा गरेको दधेखन्द्छ। 
 

भ धतक रुपमा हदेाय प्रारधभभक बालधिकास सभबन्द्िी न्द्यनूतम ्मापदण्ड धनदधेिका २०६७ (पधहलो संिोिन-२०७५) अनसुार  

यस पाधलका अन्द्तगयत कुनैपधन बालधिकास केन्द्रको न्द्यनूतम ्मापदण्ड नपगुेको दधेखन्द्छ। प्रायिःबालधिकास केन्द्रहरु बालमैत्री, 

अपाङ्गमैत्री, लैधङ् गकमैत्री बन्द् न सकेका छैनन।् एकाधतर सहजकतायका लाधग उत्प्रेरणा र मनोिल िढाइ पेिामा धक्रयािील 
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बनाउन पाररश्रधमकतामा न्द्यनूता छ भने अकायधतर उनीहरुका लाधग कुनै सघन तिा पनुतायजगी ताधलम प्रदान गने व्यिस्िा 

गररएको छैन। 

 

प्रारधभभक बालधिकास तिा धिक्षामा दधेखएका धिद्यमान चनु तीहरु: 

१. सबै प्रारधभभक बालधिकास केन्द्रमा न्द्यनूतम ्मापदण्ड परूा गरर गणुस्तरीय धिक्षा प्रदान गनुय  

२. तोधकएको उमेरमा बालधिकास कक्षामा भनाय गराउने। 

३. सहजकतायहरुको पाररश्रधमक िधृि, िधृि धिकास र क्षमता धिकास गने। 

 

३.२.३ उदे्दश्य 

सबै बालबाधलकाहरुलाई गणुस्तरीय प्रारधभभक बालधिकास तिा धिक्षाको अिसर सधुनध चत गनुय बालधिकास र धिक्षा 

काययक्रमको प्रमखु उद्देय हो। यो उद्देय पररपधूतयका लाधग धिक्षा क्षेत्रको योजनाले प्रारधभभक बालधिकास तिा धिक्षासभबन्द्िी 

धनभनधलधखत उद्देयहरू राखेको छ: 

१. चार िषय उमेरका सबै बालबाधलकाको सिायङ्गीण धिकास गनुय। 

२. प्रारधभभक बालधिकास तिा धिक्षाको गणुस्तर सुधनधश्चत गनुय। 

३. सबै बालबाधलकाहरूलाई प्रारधभभक बालधिकास धिक्षाको अनुभिसधहत कक्षा १ मा भनाय गराउन।ु 

 

३.२.४ रणनीशतहरू 

योजनाका उद्देयहरू हाधसल गनय धनभनधलधखत रणनीधतहरू अिलभबन गरीने छ : 

१. प्रारधभभक बालधिकास सभबन्द्िी न्द्यनूतम ्मापदण्ड धनदधेिका २०६७ (पधहलो संिोिन २०७५) अनसुार प्रारधभभक 

बालधिकास तिा धिक्षाको सञ् चालन तिा व्यिस्िापन गररनेछ। 

२. माग र आियकताका आिारमा प्रारधभभक बालधिकास तिा धिक्षा काययक्रमको नकिाङ्कन र पनुधियतरण गरर 

गणुस्तरीय प्रारधभभक बालधिकास धिक्षाका लाधग Pree schooling Training/Montessoriताधलम 

सधहतको बालधिकास धिक्षासेिा उपलधि गराइने छ। 

३. प्रारधभभक बालधिकास केन्द्रमा एकजना ससुारेको व्यिस्िाका लाधग क्रमि काययक्रम ल्याइनेछ। 

४. प्रारधभभक बालधिकास धिक्षाको प्रभािकाररताका लाधग पररिार, समदुाय, गैरसरकारी संघ संस्िा, धनजी क्षेत्र र 

धिद्यालयहरूलाई धजभमेिार बनाइने छ। 

५. गभयिती र निजात धिि ु पोषणका बारेमा ध्यान धदन प्रत्येक बषय २ पटक अधभभािक सचेतना 

काययक्रमसञ् चालनगररनेछ। 

 

३.२.५ उपलशब्ध, नशतजा, प्रमुख शक्रयाकलाप तथा लक्ष्य 

 

क) उपलशब्ध 

सबै बालबाधलकाहरूल ेगणुस्तरीय प्रारधभभक बालधिकास तिा धिक्षाको अिसर पाएका हनुे। 

 

ख) प्रमुख नशतजाहरू  
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१. प्रारधभभक बालधिकास केन्द्रहरु “प्रारधभभक बालधिकास सभबन्द्िी न्द्यनूतम ् मापदण्ड धनदधेिका २०६७ (पधहलो 

संिोिन २०७५)“ अनसुार मापदण्ड परूा भएका हुनेछन।् 

२. प्रारधभभक बालधिकास तिा धिक्षा उमेरका सबै बालबाधलकाहरूलाई प्रारधभभक बालधिकास तिा धिक्षाको 

अनभुिसधहत कक्षा १ मा प्रिेि गने िातािरण तयार हुनेछ। 

३. सबै प्रारधभभक बालधिकास सहजकतायहरु मन्द्टे िरीमा आिाररत ३० धदने ताधलम प्राि हुनेछन।् 

४. प्रारधभभक बालधिकास तिा धिक्षा काययक्रमको नकिाङ्कन र पनुधियतरण गरर २० धमनेटको दरूी भन्द्दा बढी नपने गरी 

नयाौँ बालधिकास (घभुती बालधिकास) केन्द्र धिस्तार गररएको हुनेछ। 

५. प्रारधभभक बालधिकास धिक्षाको कायायन्द्ियनका लाधग पररिार,समदुाय, गैरसरकारी संघ संस्िा, धनजी क्षेत्र र 

धिद्यालयहरूलाई धजभमेिार बनाइनेछ। 
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ग) प्रमुख शक्रयाकलापहरू तथा लक्ष्य 

तालिका ३.१ प्रारलम्भक बािलिकास तथा लिक्षाका प्रमखु लियाकिापहरू तथा िक्ष्य 

क्र .िां.  प्रमुख शक्रयाकलापहरु इकाइ भौशतक लक्ष्य )िषा ५(  भौशतक लक्ष्य 

)िषा १०(  

कैशियत 

१ २ ३ ४ ५ 

१ प्रारधभभक बालधबकाि सभबन्द्िी न्द्यनुतम मापदण्ड धनदधेिका 

२०६७ अनसुार मापदण्ड परुा “(पधहलो संसोिन २०७५) 

पटक १   १  ३ प्रदिे/  गाउौँपाधलका 

२ घभुती बालधिकास केन्द्र धिस्तार  पटक   १  १ ३ गाउौँपाधलका 

३ बालधिकास सहजकतायका लाधग मन्द्टे िरीमा आिाररत ३० धदने 

ताधलम 

पटक  १  १  २ पटक 

४ प्रारधभभक बालधिकास तिा धिक्षा काययक्रमको नकिाङ्कन र 

पनुधियतरण 

पटक १ १ १ १ ५ २ गाउौँपाधलका 

५ प्रारधभभक बालधिकास केन्द्रमा एकजना ससुारे कमयचारीको 

व्यिस्िापन 

संख्या  ५ ५ ५ ७  ३१ गाउौँपाधलका 

६ गभयिती र निजात धिि ुपोषणमा अधभभािक सचेतना काययक्रम 

सञ् चालन  

पटक १ १ १ १ १ ५  गाउौँपाधलका 

७ पोषणयिु धदिा खाजाको व्यिस्िा  केन्द्र  ३^ ३^ ३^ ३^ ३^ ३^ संघ 

८ धिक्षकको क्षमता धिकास तिा िधृि धिकास संख्या ५  ५  ५ ३१ प्रदिे/  गाउौँपाधलका 

९ धसकाइ धक्रयाकलाप सहजीकरणमा मातभृाषाको प्रयोग केन्द्र  ३^ ३^ ३^ ३^ ३^ ३^ धिद्यालय 

१० प्रारधभभक बालधिकास तिा धिक्षाकोधिक्षकहरूको पाररश्रधमक 

तिा सेिा सधुििािधृि 

पटक १   १  ३ संघ/ प्रदिे/ 

गाउौँपाधलका 

११ प्रारधभभक बालधिकास तिा धिक्षामा सरोकारिालाको सहभाधगता पटक १ १ १ १ १ ५  स्िानीय 

सरोकारिाला 
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३.३ आधारभूत शिक्षा 

३.३.१ पररचय 

धिक्षा ऐन २०२८ अनसुार “आिारभतू धिक्षा” भन्द्नाले प्रारधभभक बाल धिक्षादधेख कक्षा आठसभम धदइने धिक्षा हो।धिद्यालय 

क्षेत्र सिुार योजना २०६६-२०७२ ले धिद्यालय धिक्षाको पनुसंरचना गरेर कक्षा १-८ लाई आिारभतू धिक्षा र कक्षा ९-१२ 

लाई माध्यधमक धिक्षाको रूपमा पररभाधषत गरेपधछ धिद्यालय धिक्षा हाल दईु तहको भएको छ। प्रािधमक र धनभन माध्यधमक 

तहलाई धमलाएर बनाइएको आिारभतू तहलाई संधििानको िारा ३१ (१) मा नागररकको म धलक हक अन्द्तगयत राधखएको छ। 

गणुस्तरीय आिारभतू धिक्षाले गररबी घटाउन मद्यत गने र व्यधिको जीिनस्तरमा उल्लेखनीय सिुार ल्याउन सकने तिा 

यसबाट समाज र राष्ट्रलाई नै धिकासको पिमा अगाधड बढ्नमा सहयोग हुने कुरा धिधभन्द्न अध्ययन प्रधतिेदनहरूले दखेाएका 

छन।् यनुेस्कोको एउटा प्रधतिेदनले यधद कम आय भएका मलुकुका सबै धिद्यािीहरूले आिारभतू पढाइ सीप हाधसल गरेर 

धिद्यालय छाड्ने हो भने १७ करोड १० लाख माधनसलाई गररबीबाट माधि उठाउन सधकने तथ्य प्रकािन गरेको छ। आिारभतू 

तहको धिक्षाको महत्िलाई दृधिगत गरेर नै यसलाई योजनाबि रूपमाव्यिधस्ित र गणुस्तरीय बनाउनका लाधग 

घ्याङलेखगाउौँपाधलकाले यस योजनामा आिारभतू धिक्षाअन्द्तगयत कक्षा १ दधेख ८ सभमको धिक्षामा पहुौँच, गणुस्तर तिा 

समता र व्यिस्िापकीय प्रिन्द्िको ितयमान अिस्िाको समीक्षाका आिारमा चनु तीहरू पधहचान गररआगामी दि िषयका 

लाधग यस तहको धिक्षा धिकासका उद्देय, रणनीधत, नधतजा र प्रमखु धक्रयाकलापहरू तिा लक्ष्य उल्लेख गररएको छ। 

 

संधििानले धिद्यालय तहको धिक्षालाई स्िानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रधभत्र तिा संघ, प्रदिे र स्िानीय सरकारको साझा 

अधिकारधभत्र पधन राखेको छ। संधििानका उधल्लधखत प्राििानहरूले सबै बालबाधलकाहरूलाई गणुस्तरीय धिक्षा प्रदान गनय 

एकल तिा साझा सचूीका आिारमा तीनै तहका सरकार धजभमेिार हुनपुने दधेखन्द्छ। 

 

३.३.२ ितामान अिस्था 

घ्याङलेख गाउौँपाधलका धभत्र हाल sIff !–# ;~rflnt ;fd'bflos ljBfno ;+Vof !#,sIff !–$ ;~rflnt 

;fd'bflos ljBfno ;+Vof @-:f+:yfut ! ;lxt_,sIff !–% ;~rflnt ;fd'bflos ljBfno ;+Vof !@,sIff 

!–^ ;~rflnt ;fd'bflos ljBfno ;+Vof @,sIff !–& ;~rflnt ;fd'bflos ljBfno ;+Vof !,sIff !–* 

;~rflnt ;fd'bflos ljBfno ;+Vof ! u/L hDdf cfwf/e"t ljBfno ;+Vof #! j6f /x]sf 5g । 

आिारभतू तहमा धिद्यमान अिस्िाको धलङ्गको आिारमा धिद्यािी हदेाय सामदुाधयक धिद्यालयतर्य  कक्षा १-५ मा 

४८.*&प्रधतित छात्रा र ५१.!#प्रधतित छात्र, कक्षा ६-८ मा ५!=^!प्रधतित छात्रा र ४*=#(प्रधतित छात्र भनाय भएको 

अिस्िा छ। यसरी हदेाय आिारभतू तहमा ;du|df cf}ift छात्रको प्रधतित )=$* k|ltztn] sd दधेखन्द्छ । आिारभतू 

तहमा काययरत धिक्षक मध्ये ३&=#&प्रधतित मधहला रहकेो दधेखन्द्छ। धिद्यािी धिक्षक अनपुात कक्षा १-५ मा @#=^% k|lt 

lzIfs र कक्षा ६-८ मा &$=@# k|ltlzIfs रहकेो अिस्िामा धिद्यालयमा रहकेो परूानो दरिन्द्दी संरचनाले गदाय साधबकका 

धन.मा.धब. तहमा न्द्यायोधचत रुपमा धिद्यािी संख्याका आिारमा दरबन्द्दी पयायि नरहकेो तिा धिक्षण धसकाइ पिधतमा बहुकक्षा 

धिक्षणको अभ्यास केही धिद्यालयमा भइरहकेोले धिद्यािी संख्याका आिारमा धिक्षक दरबन्द्दीको पनुधियतरण गनुय आियक 

रहकेो छ। यस पाधलकाको कूल जनसंख्या १७३०३मध्ये आिारभतू तह उिीणय गने जनसंख्या सबैभन्द्दा िेरै ^%*^ जना 

रहकेो र जसमा ९.२४  प्रधतित मधहला दधेखन्द्छ। समग्रमा पाधलकाको #*=)^प्रधतितले आिारभतू तहको धिक्षा हाधसल 
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गरेको दधेखन्द्छ तिाधप कक्षा !-८ मा भने खदु भनायदर (%=## प्रधतित रहकेोले तोधकएको उमेर भन्द्दा माधिल्लो उमेर समहूका 

बालबाधलकाले आिारभतू धिक्षा धलएको दधेखन्द्छ। 

 

आिारभतू तह कक्षा १-८ मा एस.्एल.सी. योग्यता भएका ५ जना, प्रधिणता तह योग्यता भएका ५६जना र स्नातक योग्यता 

भएका ३२जना, स्नातकोिर योग्यता भएका २४जना छg\।सामदुाधयक धिद्यालयमा काययरत धिक्षकहरुमा तहगत रुपमा सबै 

धिक्षकहरुको प्रया न्द्यनूतम ्योग्यता परूा भएको दधेखन्द्छ।सामदुाधयक धबद्यालयमा पेिागत ताधलम प्राि कूल धिक्षक ८०.६० 

प्रधतित रहकेो यस पाधलकामा आगामी धदनमा धिक्षकको पेिागत ताधलमका लाधग जोड धदनपुने दधेखन्द्छ। 

 

आिारभतू धिक्षामा दधेखएका धिद्यमान चनु तीहरु: 

१. धनिःिलु्क तिा अधनिायय आिारभतू धिक्षामा सबै बालबाधलकाको पहुौँच तिा सहभाधगता सुधनधश्चत गने। 

२. धसकाइको गणुस्तर अधभिधृद्द गरी धिद्यािीको धसकाइ उपलधधिमा सिुार ल्याउने। 

३. धिद्यालयको प्रिासधनक, भ धतक तिा िैधक्षक िातािरणमा सिुार ल्याई धिद्यालयलाई अपाङ् गमैत्री, बालमैत्री 

बनाउने। 

४. धिद्यालय व्यिस्िापन तिा जनसहभाधगतामा पररिार, समदुाय, गैरसरकारी संघ संस्िा, धनजी क्षेत्र र 

धिद्यालयहरूलाई धजभमेिार बनाउने। 

५. सचूना तिा सञ्चार प्रधिधिमा दक्षतामा िधृि गरर धिक्षण धसकाइमा प्रभािकारी ढङ्गले प्रयोग गने। 

६. धिद्यािीमा पाठ्यक्रमले तोधकएको SoftSkillहाधसल तिा व्यिहाररक प्रयोग गनुय । 

 

३.३.३ उदे्दश्य 

यस योजनाले आिारभतू धिक्षासभबन्द्िी धनभनधलधखत उद्देय राखेको छ : 

१. अधनिायय तिा धनिःिलु्क आिारभतू धिक्षाको प्रभािकारी कायायन्द्ियन गद ैसमतामलूक पहुौँच र सहभाधगता सधुनधश्चत 

गनुय, 

२. प्रारधभभक कक्षाका बालबाधलकाहरूको पठन धसप अधभिधृि  

३. धिद्यािीको धसकाइ उपलधिी राधष्ट्रय औसत उपलधिी बराबर बनाउने, 

४. धिद्यालयको भ धतक, िैधक्षक र व्यिस्िापकीय िातािरणमा सिुार गररबालमैत्री, समािेिी, सरुधक्षत र 

जिार्दहेीबनाउन,ु 

 

३.३.४ रणनीशतहरू 

योजनाका उद्देयहरू हाधसल गनय धनभनधलधखत रणनीधतहरू अिलभबन गररनेछ : 

१. धिद्यालय नकसाङ्कनमार्य त ् सबै बालबाधलकाको पहुौँच सधुनधश्चत गनय धिद्यालय दरबन्द्दीलाई पनुधियतरण तिा 

समायोजन गने। 

२. अधनिायय तिा धनिःिलु्क आिारभतू धिक्षाको कायायन्द्ियन गनय स्िानीय सरकारले आियक काननु तजुयमा तिा 

आियक स्रोतको व्यिस्िा गने। 
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३. धिद्यालय बधहर रहकेा सबै बालबाधलकाहरूको यिािय धििरणसङ्कलन गरर उनीहरूको पहुौँच सधुनधश्चत गनय 

आियक व्यिस्िा गने। 

४. िैकधल्पक/अन पचाररक/खलुा/परभपरागत धिक्षा तिा धसकाइ, लधक्षत काययक्रम, प्रोत्साहनमलूक काययक्रम, 

आिासीय सधुििा आधद काययक्रमसञ् चालन गने। 

५. धिद्यालयमा न्द्यनूतम ्भ धतक सधुििा सधुनधश्चतता गने। 

६. सचूना तिा सञ्चार प्रधिधिमा धिक्षक तिा धिद्यािीको दक्षतामा िधृि गरी धिक्षण धसकाइमा प्रभािकारी ढङ्ले 

प्रयोग गने। 

७. धिक्षकलाई पेिागत ताधलमको लाधग आियक िातािरण धसजयना गने। 

८. धिक्षकले कक्षाकोठामा धिताउने समयकायायधिधि कायायन्द्ियनमा ल्याइने छ । 

९. बालबाधलकालाई अध्ययनको धनरन्द्तरताका लाधग बालकेधन्द्रत धिक्षण, बालमैत्री िैक्षधणक िातािरण, धिक्षक 

धिद्यािीधिच समुिरु सभबन्द्ि धिकास, धसकाइमखुी धिक्षण पिधत, सरुधक्षत कक्षाकोठा, सभमानपणूय व्यिहार जस्ता 

उपायहरूको अिलभबन गररनेछ । 

१०. छापामय कक्षा कोठा धयबस्िापन नभएका कक्षा १दखेी ३ सभमका धिद्यालयहरुलाई आगामी ३ बषय धभत्र कक्षाकोठा 

धयबस्िापनकालाधग आबयक िजेट धयबस्िापन गरी पणूय गरीने । 

११. स्िापना भएका कक्षा पसु्तकालय तिा बकु कनयरमा धनयधमत पढाइ तिा स्िौँयम धसकाइ एिम गधणतीय धसप धिकास 

गने सामाग्रीहरुलाई उधचत धयबस्िापन तिा प्रयोगमा अधनबाययता र सो को अधभलेधखकरण गरीने । 

१२. धिद्यािी धसकाइ स्तरको पधहचानकालाधग पाधलकास्तरीय कक्षा कोठामा आिाररत पठन सीप पररक्षण (धसधिएग्रा) 

सन्द्चालन र उत्कृष्ठ धिद्यािी र धिद्यालय सभमान काययक्रम। 

१३. प्रारधभभक कक्षाका सबै बालबाधलकाहरुको प्रारधभभक पधहचान गरी सोही अनसूारको धसकाइ सहयोग सहजीकरणको 

प्रणाली कायायन्द्ियन गने। 

१४. मलू्याङ् कनलाई धिक्षण धसकाइ कै अधभन्द्न अङ्गको रूपमा प्रयोगमा ल्याएर धिद्यािीलाई कक्षाकोठामा आिाररत 

मलू्याङ् कनसौँग सभबधन्द्ित क्षमता धिकास गररनेछ। 

१५. धिद्यालय व्यिस्िापन सधमधत, धिक्षक अधभभािक संघका पदाधिकारीको क्षमता धिकास र अधभभािक 

अधभमखुीकरण गररनेछ। 

१६. धिद्यािीको पोषण तिा स्िास्थ्यमा सिुार गनय स्िानीय स्िास्थ्य एकाइ मार्य त धिद्यालयमा पोषण कनयर स्िापना गरी 

सधचत्र स्िानीय पोषण पाठ्यक्रम तयार गरी लाग ूगने। 

१७. राधष्ट्रय पाठयक्रम प्रारुप २०७६को कायायन्द्ियन गरीने । 

१८. आिारभतू तहको स्िानीय पाठयक्रमको पररमाजयनर धिकास तिा प्रयोगमा जोड धदइने छ । 

१९. स्िानीय पाठ्यक्रम मार्य त प्रकोप व्यिस्िापन तिा न्द्यधुनकरण सभबन्द्िी ज्ञान धदने। 

२०. धिद्यालय तिा िैधक्षक धनकायको िासकीय तिा व्यस्िापकीय पिधतमा सिुार गने। 

 

३.३.५ उपलशब्ध, नशतजा, प्रमुख शक्रयाकलाप तथा लक्ष्य 

 

क) उपलधधि 

अधनिायय तिा धनिःिलु्क आिारभतू धिक्षामा प्रधिधियिु पहुौँच, सहभाधगता र गणुस्तर अधभिधृिभएको हुने। 
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ख) प्रमखु नधतजाहरू  

१. धिद्यालय नकसाङ्कनमार्य त ् सबै बालबाधलकाको पहुौँच सधुनधश्चत गनय धिद्यालय दरबन्द्दीलाई पनुधियतरण तिा 

समायोजन भएको हुने। 

२. स्िानीय सरकारले अधनिायय तिा धनिःिलु्क आिारभतू धिक्षाको कायायन्द्ियन गनय बालमैत्री र समािेिी िातािरणमा 

धसकाइ हुने। 

३. आिारभतू तह परूा गने बालबाधलकाले न्द्यनूतम ्धसकाइ उपलधधि हाधसल गरेको हुने। 

४. स्िानीय तहले आियक सहकायय गरी धिद्यालय धिक्षालाई प्रकोप, संकट तिा महामारीलगायतका पररधस्िधतप्रधत 

सचेत बनाउने। 

५. धिद्यालय धिक्षालाई सचूना तिा सञ्चार प्रधिधिको प्रयोग गरर सहज र उपयोगी बनाउने काययलाई व्यिधस्ित रूपमा 

धिस्तार गररने। 

६. जनिधिको क्षमता धिकास गद ैआिारभतू तहमा गणुस्तरीय धिक्षा र िैधक्षक सिुासन कायम हुने। 

७. धिद्यािीको धसकाइ उपलधधि राधष्ट्रय औसत उपलधधिसौँग बराबर हुने। 
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ग) प्रमुख शक्रयाकलापहरू तथा लक्ष्य 

तालिका ३.२ आधारभतू लिक्षाका प्रमखु लियाकिापहरू तथा िक्ष्य 

क्र .िां.  प्रमुख शक्रयाकलापहरु इकाइ भौशतक लक्ष्य )िषा ५(  भौशतक 

लक्ष्य ) १०

िषा(  

कैशियत 

१ २ ३ ४ ५ 

१ धिद्यालयमा नकिाङ्कन, पनुधियतरण र समायोजन पटक  १ १   ३ गाउौँपाधलका 

२ धिक्षक योग्यता र दरबन्द्दी धनिायरण तिा पनुराबलोकन पटक  १ १   ३ गाउौँपाधलका 

३ आिारभतू तहमा सबै बालबाधलकालाई धिद्यालयमा भनाय प्रधतित ९९.७ ९९.७ ९९.८ ९९.९ १००   गाउौँपाधलका 

४ कक्षा १ दधेख ५ सभमका बालबाधलका लाधग भाधषक पठनधसप 

धबकासका लाधग धिक्षक तिा धबद्यािी धनधमयत स्िानीय 

सामाग्रीहरु सधहत छापामय कक्षाकोठा धयबस्िापन 

धबद्यालय  ३ ४ ५ ५ ३० गाउौँपाधलका 

५ छापामय कक्षाकोठा धयबस्िापन नभएका कक्षा १ दखेी ३ 

सभमकाधबद्यालयहरुलाई छापामय कक्षाकोठा धयबस्िापन 

धबद्यालय  ५ ५ ६ ६ ३० गाउौँपाधलका 

६ धिद्यालयमा न्द्यनुतमभ धतक पिूायिार धिकास संख्या ० २ ५ ५ ५ ३० संघ/ प्रदिे/ 

गाउौँपाधलका 

७ स्िानीय पाठ्यक्रम २०७८ को कायायन्द्ियन कक्षा  ५ ८     

८ धिद्यालय धिक्षालाई प्रकोप, संकट तिा योजना तयारी 

महामारीलगायतका पररधस्िधतप्रधत योजना तयार गरी 

कायायन्द्ियन 

पटक १ १ १ १ १ १० संघ/ प्रदिे/ 

गाउौँपाधलका 

९ सचूना तिा सञ्चार प्रधिधि  प्रधिधिको प्रयोगमा क्षमता धिकास संख्या २ ३ ३ ३ ३ १० ,, 

१० धिद्यालय पोषण ,स्िास्थ्य काययक्रम तिा धदिा खाजा प्रधतित १०० १०० १०० १०० १०० १०० ,, 

११ अपाङ् गता भएका धिद्यािीलाई सहयोग धनरन्द्तर       गाउौँपाधलका 

१२ धनिःिलु्क धिक्षाको सधुनधश्चतताका लाधग धिद्यािी पाठ्यपसु्तक प्रधतित १०० १०० १०० १०० १०० १०० संघ 

१३ आधियक रूपमा धिपन्द्नका लाधग डे्रस, धिद्यािी स्टेिनरी धितरण प्रधतित ५ ५ ५ ५ ५ ५० गाउौँपाधलका 

१४ घभुती पसु्तकालय सञ् चालन प्रधतित ५ ५ ५ ५ ५ ५० गाउौँपाधलका 
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१५ धसकाइ सामग्री व्यिस्िापन प्रधतित ५ ५ ५ ५ ५ ५० गाउौँपाधलका 
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३.३ माध्यशमक शिक्षा 

३.३.१ पररचय 

नेपालको संधििानले २०७२ ले  माध्यधमक तहको धिक्षा धनिःिलु्क प्राि गने हक स्िाधपत गरेको छ भने अधनिायय तिा 

धनिःिलु्क धिक्षा ऐन २०७५ ले पधन प्रत्येक नागररकलाई माध्यधमक धिक्षा प्रदान गने दाधयत्ि राज्यको हुने उल्लेख गरेको छ। 

संधििानले एकाधतर धिद्यालय तहको धिक्षालाई स्िानीय तहको अधिकार क्षेत्रधभत्र रहने व्यिस्िा गरेको दधेखन्द्छ भने अकोधतर 

संघ, प्रदिे र स्िानीय सरकारको साझा अधिकारधभत्र पधन राखेको छ ।संधििानमा उधल्लधखत प्राििानहरूले आम नागररकका 

लाधग गणुस्तरीय धिक्षा सधुनधश्चत गनय एकल तिा साझा सचूीका आिारमा तीनै तहका सरकारलाई धजभमेिार बनाउने स्पि 

धदिा धनदिे गरेको छ। धिक्षा ऐन २०२८ ले कक्षा ९-१२ सभमलाई माध्यधमक धिक्षाको रुपमा राखेको छ। अधनिायय 

आिारभतू धिक्षा अन्द्तगयत सबै बालबाधलकाले कक्षा ८ सभमको गणुस्तरीय धिक्षा प्राि गररसकेपधछ धिद्यािीको रुधच र क्षमता 

अनसुार माध्यधमक तहमा परभपरागत, प्राधिधिक र सािारण िारको धिक्षा छनोट गने अिसर प्रदान गनुयपदयछ। यस तहको 

धिक्षालाई जीिनोपयोगी, उत्पादनमलूक, प्रधिधियिु, सीपमलूक र व्यिहाररक बनाउन ुपदयछ। आिारभतू तहमा धिद्यािीले 

हाधसल गरेको भाधषक र गधणतीय सीपको उपयोग गरेर आफ्नो रुधच र क्षमताअनसुार धिद्यािीले सािारण धिक्षाको लक्ष्य 

धलएर धिधभन्द्न धिषयमा उच्च धिक्षा हाधसल गने लक्ष्य धलने िा धिधभन्द्न धकधसमका प्राधिधिक तिा व्यिसाधयक सीप हाधसल 

गरेर भधिष्ट्यमा आय आजयनको बाटो सधुनधश्चत गने भन्द्ने धनणयय माध्यधमक तहको धिक्षाले गनुयपदयछ।घ्याङलेखगाउौँपाधलकाले 

माध्यधमक तहको धिक्षालाई प्रधिधियिु, सीपमलूक, धनिःिलु्क, बालमैत्री, र समािेिी गराउने नीधत धलएको छ। 

 

३.३.२ ितामान अिस्था 

घ्याङलेखगाउौँपाधलका धभत्र हाल sIff !–( ;~rflnt ;fd'bflos ljBfno ;+Vof !,sIff !–!) ;~rflnt 

;fd'bflos ljBfno ;+Vof !,sIff !–!! ;~rflnt ;fd'bflos ljBfno ;+Vof !,sIff !–!@ ;~rflnt 

;fd'bflos ljBfno ;+Vof # u/L hDdf ljBfno ;+Vof ^ /x]sf 5g .  माध्यधमक तह कक्षाको ९-१० को खदु 

भनाय दर ७२.३४र कूल भनायदर १००.२१ रहकेो छ। माध्यधमक तहमा धिद्यमान अिस्िामा धलङ्गको आिारमा धिद्यािी हदेाय 

कक्षा ९-१० मा $(=%!प्रधतित छात्रा र %)=$(प्रधतित छात्र भनाय भएको भएको छ। यस तहमा खदु भनायदरमा लैधङ् गक 

समता सचूक कक्षा ९-१० को !=)@ k|lt 5fqf र कक्षा ११-१२ को )=^$ k|lt 5fqfर धिक्षक धिद्यािी अनपुात sIff 

(–!)_ df $@=$@ k|lt lzIfs / sIff -!!–!@_ df $@=## k|ltlzIfs ljBfyL{ cg'kft रहकेो छ।कक्षा १० 

को धटकाउ दर ^^=%%प्रधतित, उिीणय दर ९८.६२  र कक्षा छोड्ने दर !=#*रहकेो छ।यस पाधलका धभत्र माध्यधमक तह कक्षा 

९-१२ मास्नातकोिर योग्यता भएका ६ धिक्षकहरु काययरत छन ्जसमध्ये १ जना मधहला धिक्षक काययरत रहकेीधछन। 

 

माध्यशमक शिक्षामा देशखएका शिद्यमान चुनौतीहरुः 

१. धनिःिलु्क माध्यधमक धिक्षालाई पहुौँच योग्य बनाई कायायन्द्ियन गने। 

२. माध्यधमक तहमा प्राधिधिक तिा धयिसाधयक धिक्षालाई व्यिधस्ित गने। 

३. धिद्यािीको धसकाइ गुणस्तर सिुार गरी धसकाइ उपलधधिमा सिुार ल्याउने। 

४. प्रधिधिमा धिक्षक तिा धिद्यािीको पहुौँच धिस्तार गने। 

५. धिद्यालयको भ धतक तिा िैधक्षक िातािरण बालमैत्री बनाउने। 

६. धिक्षकको िधृि धिकासलाई पारदिी, नधतजामा आिाररत र अनुमानयोग्य बनाई व्यिधस्ित गने। 
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७. धिद्यालय धिक्षालाई समािेिी र समतामलूक बनाउने । 

८. धिषयगत दरबन्द्दीको व्यिस्िा गरी धिद्यालयमा सक्षम जनिधि व्यिस्िापन गने। 

९. धिद्यालयको छुटै्ट प्रिासधनक काम गने गरी योग्यता र क्षमतामा आिाररत प्र.अ. व्यिस्िापन गने। 

 

३.४.३ उदे्दश्यहरू 

१. माध्यधमक धिक्षामा सबैको पहुौँच सधुनश्चीत गरी गणुस्तरमा सिुार गनुय। 

२. धिद्यालयहरूको भ धतक तिा िैधक्षक िातािरणमा सिुार गरी बालमैत्री, समािेिी र सरुधक्षत बनाउन।ु 

३. माध्यधमक धिक्षामा खदु भनाय तिा धटकाउ दर बढाउन ुर कक्षा छोड्ने र दोहोर् याउने दर घटाउने। 

४. धसकाइलाई दधैनक जीिनसौँग सभबधन्द्ित गनुय र प्राधिधिक तिा व्यिहारकुिल सीपलाई एकीकृत गरी धसकाइ 

धक्रयाकलाप सञ् चालन गनुय। 

 

३.४.४ रणनीशतहरू 

योजनाका उद्देयहरू हाधसल गनय धनभनधलधखत रणनीधतहरू अिलभबन गरीनेछ : 

१. धिद्यालय नकिाङ्कनमार्य त सबै बालबाधलकाको पहुौँच सधुनधश्चत गनय धिद्यालयहरूलाई पनुधियतरण,समायोजन तिा 

स्िापना गरीनेछ। 

२. धनिःिलु्क माध्यधमक धिक्षामा पहुौँच र समािेिी सहभाधगता सधुनधश्चत गनय क्षमता धिकासगरीने छ। 

३. माध्यधमक तहमा सञ् चालन भइरहकेो प्राधिधिक िारमा िप २ क्षेत्र समेधटनेछ। 

४. माध्यधमक आिासीय धिद्यालय धिस्तार गरीनेछ। 

५. हरेक धिद्यालयको धिक्षण धसकाइमा सचूना तिा सञ्चार प्रधिधि बढाइनेछ। 

६. धिद्यालयको छुटै्ट प्रिासधनक काम गने गरीयोग्यता र क्षमतामा आिाररत प्र.अ. व्यिस्िापन गरीनेछ। 

७. धिद्यालयको भ धतक िैधक्षक िातािरणमा सिुार ल्याई धिद्यालयलाई बालमैत्री बनाइनेछ। 

८. एउटा सामदुाधयक धिद्यालयको कक्षा ११-१२ मा धिज्ञान धिषय अध्ययनकालाधग आकषयण बढाउन पयायि पिूायिार 

सधहतको व्यिस्िा गरीनेछ। 

९. आियकताअनसुार धिक्षक दरबन्द्दी पनुधियतरण, समायोजन तिा िप गनेछ। 

१०. एक िटा माध्यधमक धिद्यालयलाई  कक्षा १ बाट नै सञ् चाधलत गरी नमनुा माध्यधमक धिद्यालयको रुपमा 

स्तरोन्द् नधतगरीनेछ। 

 

३.४.५ उपलशब्ध, नशतजा, प्रमुख शक्रयाकलाप तथा लक्ष्य 

क) उपलधधि  

३. माध्यधमक धिक्षामा सबैको पहुौँच सधुनधश्चत भई सान्द्दधभयकता र गणुस्तरमा सिुार हुने। 

ख) नधतजा  

१. धनिःिलु्क माध्यधमक तहको धिक्षामा पहुौँच सधुनधश्चत भई खदु भनाय तिा धटकाउ दरमा िधृि हुने तिा कक्षा छोड्ने र 

दोहोर् याउने दरमा कमी आउने। 

२. सबै माध्यधमक धिद्यालयले आिारभतू मापदण्ड परूा गरेको हुने। 
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३. माध्यधमक तहमा प्राधिधिक िारतर्य को धिक्षा व्यिधस्ित र धिस्तार भएको हुने। 

४. मध्यधमक धिक्षा परूा गने धिद्यािीले न्द्यनूतम ्धसकाइ उपलधधि हाधसल गरेको हुने। 

५. धिद्यालय धिक्षामा सचूना प्रधिधिको प्रयोगमा धिस्तार तिा सहज  प्रयोग र उधचत धसकाइ िातािरणको धनमायण 

भएको हुने। 

६. धिद्यालयको छुटै्ट प्रिासधनक काम गने गरीयोग्यता र क्षमतामा आिाररत प्र.अ. व्यिस्िापन हुने। 

७. माध्यधमक तहमा जनिधिको क्षमता धिकास गरी गणुस्तरीय धिक्षा प्रिाह तिा िैधक्षक सिुासन कायम हुने। 
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ग) प्रमखु धक्रयाकलापहरू तिा लक्ष्य 

तालिका ३.३माध्यलमक लिक्षाका प्रमखु लियाकिापहरू तथा िक्ष्य 

क्र .िां.  प्रमुख शक्रयाकलापहरु इकाइ भौशतक लक्ष्य )िषा ५(  भौशतक लक्ष्य 

)िषा १०(  

कैशियत 

१ २ ३ ४ ५ 

१ धनिःिलु्क माध्यधमक धिक्षाको कायायन्द्ियनका लाधग आियक 

काययधिधितयारी 

पटक  १    १ गाउौँपाधलका 

२ धिद्यालयमा नकिाङ्कन,पनुधियतरण तिा समायोजन  पटक  १ १   २ गाउौँपाधलका 

३ प्राधिधिक िारको धिक्षाको धिस्तार संख्या   १   २ गाउौँपाधलका 

४ धिक्षक योग्यताका मापदण्ड र दरबन्द्दी आिारको पनुरािलोकन  संख्या ०  १ १  १ संघ/ प्रदिे/ 

गाउौँपाधलका 

५ आियकताअनसुार स्कूल बसको व्यिस्िा तिा खलुा तिादरु 

धिक्षालगायतका बैकधल्पक प्रबन्द्ि गने 

संख्या   १   १ संघ/ प्रदिे/ 

गाउौँपाधलका 

६ धिद्यालयमा न्द्यनूतम ् भ धतक पिूायिार धिकास तिा कक्षाकोठा, 

र्धनयचर, ि चालय, खानेपानी, प्रधतित स्िानीय तह  सिुारको 

धक्रयकलाप अनसुार 

पटक  १ १ १   संघ/ प्रदिे/ 

गाउौँपाधलका 

७ नमनुा माध्यधमक धिद्यालय धिस्तार संख्या    १  १ संघ/ प्रदिे/ 

गाउौँपाधलका 

८ सचूना तिा सञ्चार प्रधिधि  प्रधिधिको प्रयोगमा क्षमता धिकास संख्या  १ १ १  ६ ,, 

९ धिद्यालय पोषण,स्िास्थ्य काययक्रम प्रधतित  १० १५ १५ १५ १०० ,, 

१० क्षमतामा आिाररत प्र.अ. व्यिस्िापन संख्या  १  १  ६ गाउौँपाधलका 

११ प्रकोप प्रधत सचेत रहन योजना धिकास  पटक  १  १  २ गाउौँपाधलका 

१२ धनिःिलु्क धिक्षाको सधुनधश्चतताका लाधग धिद्यािी पाठ्यपसु्तक प्रधतित १०० १०० १०० १०० १०० १०० संघ 

१३ आधियक रूपमा धिपन्द्नका लाधग डे्रस, धिद्यािी स्टेिनरी इत्याधद 

धितरण 

प्रधतित ५ ५ ५ ५ ५ ५० गाउौँपाधलका 

१४ घभुती पसु्तकालय सञ् चालन प्रधतित ५ ५ ५ ५ ५ ५० गाउौँपाधलका 
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१५ धसकाइ सामग्री व्यिस्िापन प्रधतित ५ ५ ५ ५ ५ ५० गाउौँपाधलका 
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३.५ उच्च शिक्षा 

३.५.१ पररचय 

उच्च धिक्षा दिेको मेरुदण्ड हो। कुनै पधन राष्ट्रको समधृि तिा धिकासको लाधग धिक्षा महत्िपणूय सािन हो। माध्यधमक तहको 

धिक्षा परूा गरेपधछ रुधच र आियकताको आिारमा उच्च धिक्षा हाधसल गनय चाहने धिद्यािीहरुको संख्या पधन बढ्दै गइरहकेो 

छ। दिेको धिधभन्द्न क्षेत्रमा उन्द्नधत हाधसल गनयको लाधग उच्चस्तरीय दक्ष जनिधिको महत्िपणूय भधूमका रहकेो हुन्द्छ। उच्च 

धिक्षा धिधििीकृत हुने हुनाले धिद्यािीहरुले आफ्नो रुधचको धिषयमा धििेष ज्ञान, सीप र दक्षता हाधसल गदयछन,् जसबाट दिे 

र समाजले धििेष र्ाइदा पाउन सकने आिा गनय सधकन्द्छ। 

 

३.५.२ ितामान अिस्था 

हरेक मलुकुमा दक्ष जनिधिको आियकता पदयछ। मलुकुको िैधक्षक, राजनैधतक, आधियक, सामाधजक, सांस्कृधतक, 

औद्योधगक धिकासका लाधग योग्य जनिधिको जरुरत पदयछ। त्यसका लाधग धिद्यालयीय धिक्षा कक्षा १२ भन्द्दा माधिको उच्च 

धिक्षा आियकता पदयछ।घ्याङलेखगाउौँपाधलकामा उच्च धिक्षा प्रदायक संस्िानरहकेोलेयस पाधलकाधभत्रका धबद्यालयहरुका 

कक्षा १२ उिीणयगरेका अधिकांि धिद्यािीहरु स्नातक तहसभमको धिक्षा हाधसल गनय धछमेकी पाधलका धजल्लाको सदरमकुाम 

धसन्द्िलुी गढीसभम जान बाध्य छन।् यसरी व्यधिको जीिनस्तर उकास्न, आिधुनक समाजमा रहकेा धिधिि संघ संस्िाको 

गणुस्तरीय धिकास गनय, कायय िातािरणमा उत्पन्द्न धबधभन्द्न समस्याहरुको सही समािान गनयज्ञान, धिज्ञान र प्रधिधिको धिकास 

गरी सामाधजक रुपान्द्तरण गनय र धिकासको गधतका लाधग दक्ष जनिधि आपधूतय गरी तीव्रता प्रदान गनय उच्च धिक्षाको अहम ्

भधूमका रहन्द्छ।यहाFको कूल जनसंख्या मध्ये स्नातक, स्नातकोिर र एम.् धर्ल.्/ धप.एच.डी. िैधक्षक योग्यता भएका संख्या 

क्रमििः!^#,!)% / @ जना रहकेो छ। 

 

उच्च धिक्षामा दधेखएका धिद्यमान चनु तीहरुिः 

१. स्नातक तहको कयाभपसको सभिन्द्िन र अनमुधत धलन। 

२. भ धतक पिूायिार धिकास गनय। 

३. कयाभपसको स्िाधयत्ि र सदुृढीकरण गनय। 

४. गणुस्तरीय उच्च धिक्षाको प्रत्याभधूत धदलाउन। 

५. जनिधि व्यिस्िापन गनय। 

 

३.५.३ उदे्दश्य 

१. स्नातकतहको कयाभपस स्िापना, संस्िागत धिकास तिा सदुृढीकरण गने। 

२. पिूायिार धिकास गरी जनिधि व्यिस्िापन गने। 

 

३.५.४ रणनीशतहरू 

उद्देयहरू हाधसल गनय धनभनधलधखत रणनीधतहरू अिलभबन गररनेछ : 

१. यस पाधलकामा स्नातक तहको कयाभपस स्िापनािय सभबन्द्िनका लाधग धत्रभिून धिश्वधिद्यालयमा पहल गने। 
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२. सभबन्द्िन प्राि कयाभपसको संस्िागत धिकासका लाधग स्िानीय सरकार, प्रदिे सरकार र संघ सरकारसौँग 

समन्द्िय गरी आधियक आियकता परुा गने। 

३. कयाभपसको सुढृढीकरणको लाधग धिश्वधिद्यालय अनदुान आयोगबाट अनदुान माग गरर सो अनकूुल कायय गने। 

 

३.५.५ उपलशब्ध, नशतजा, प्रमुख शक्रयाकलाप तथा लक्ष्य 

 
क) उपलधधि 

सरुधक्षत र उपयिु भ धतक पिूायिार सधहतको उच्च धिक्षामा अध्ययन गने अिसर पाएको हुने। 

 

ख) नधतजा 

१. सरुधक्षत र सचूना प्रधिधिमैत्री भ धतक पिूायिार सधहतको उच्च धिक्षामा अध्ययन गने अिसर पाएको हुने। 

२. कयाभपसको सञ् चालन, स्िाधयत्ि तिा सदुृढीकरण भएको हुने। 

३. उच्च धिक्षाको अिसर सहज रुपमा प्राि भएको हुने। 

 

ग ) प्रमखु धक्रयाकलापहरू तिा लक्ष्य 

तालिका ३.४ उच्र् लिक्षाका प्रमखु लियाकिापहरू तथा िक्ष्य 

क्र .िां.  प्रमुख शक्रयाकलापहरु इकाइ भौशतक लक्ष्य )िषा ५(  भौशतक लक्ष्य 

)िषा १०(  

कैशियत 

१ २ ३ ४ ५ 

१ कयाभपस सभबन्द्िन र अनमुधत पटक  १    १ धिश्वधिद्यालय 

२ कयाभपस सञ् चालन संख्या   १   १ गाउौँपाधलका 

३ सरुधक्षत पिूायिार धनमायण संख्या  १   १ १ संघ/ प्रदिे/ 

गाउौँपाधलका 

४ स्िाधयत्ि तिा सदुृढीकरण धनरन्द्तर   १   १ गाउौँपाधलका 

 

३.६ पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ् कन 

३.६.१ पररचय 

मानि जीिनका लाधग आइपने धिधभन्द्न समस्याहरु समािान गनयका लाधग चाधहने ज्ञान, सीप र क्षमता आजयनका लाधग एउटा 

मागयधनदिे नै पाठ्यक्रम हो। मानि जीिनका व्यिहाररक समस्या समािान हुन ुभनेको राष्ट्र र समाजका समस्या समािान हुनु 

हो। िास्तिमा पाठ्यक्रमले िैधक्षक तिा सामाधजक जीिनदियन, समकालीन समाजका िास्तधिकताहरु, धसकाइ प्रधक्रया एिं 

धिषयिस्त ुतिा ज्ञानको प्रकृधत समेतलाई धिचार गररबालबाधलकाको धसकाइ सभबन्द्िी आियकताको धनदान गरेर धिस्ततृ 

योजना प्रस्ततु गरेको हुन्द्छ। पाठ्यक्रम धिकास एउटा धनरन्द्तर प्रधक्रया भएकोले समाज, राष्ट्र र व्यधिको आियकता र चाहना 
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अनरुुप पररितयन भइरहन्द्छ। धनिायररत धसकाइ उपलधधिहरुप्राधिका लाधग धिद्यािीहरुलाई धिधभन्द्न अनभुिहरु हाधसल गराउन 

धनधश्चत धदिा धदने काययक्रम नै पाठ्यक्रम हो। 

 

पाठ्यक्रम धिकास तिा कायायन्द्ियन प्राधिधिक कायय हो। यसमा धिधभन्द्न व्यधि, समहूसौँगको सहकायय आियक हुन्द्छ। 

पाठ्यक्रम धनधश्चत रुपमा सान्द्दधभयक हुनपुछय। समयसापेक्ष हुनपुछय। जनचाहना परूा गनय सकनपुदयछ। कक्षाकोठाको िातािरण 

अनकूुल हुनपुछय। व्यिहार योग्य, प्रयोग योग्य, पाठ्यक्रम धिकास तिा कायायन्द्ियन सियत्र अपेधक्षत धिषयका रुपमा पछय। 

पाठ्यक्रम समािेिी हुनपुछय। यसले सबैको चाहना प्रधतधिभिन गनय सकनपुछय। स्िानीय तहको नेततृ्ि र सहभाधगताका आिारमा 

स्िानीय तहमै प्राधिधिक तिा आधियक स्रोत पररचालन गरर मातभृाषा तिा स्िानीय ज्ञान, सीप र प्रधिधिमा आिाररत 

धिषयिस्तकुो चयन, व्यिस्िापन र कायायन्द्ियन गररनलुाई स्िानीय आियकतामा आिाररत धिक्षाका रुपमा धलइन्द्छ। 

 

पाठ्यक्रम कुनै कक्षािा तहमा कुन-कुन धिषयिस्त ु धसकाउने भन्द्ने कुरासौँग मात्र सभबधन्द्ित नभई धिद्यािीमा केकस्ताक्षमता 

धिकास गराउने हो अिायत ् धकन पढाउने, केकस्ता धक्रयाकलापका माध्यबाट अपेधक्षतसक्षमता हाधसल गराउन सधकन्द्छ र 

धिद्यािीले धसकेको िा नधसकेको सधुनधश्चत गरर आियकपषृ्ठपोषण प्रदान गनय केकसरी मलू्याङ् कन गने भन्द्ने कुरा धनिायरण गने 

महत्त्िपणूय आिार हो।मलू्याङ्कन पिधतका रुपमा कक्षाकोठामा आिाररत पठन सीप पररक्षण, आिधिक परीक्षा, आिधिक 

मलू्याङ्कन, NARN, NASA रहकेा छन ् भने हाल धसकाइका लाधग मलू्यांकनको प्रभािकारी कायायन्द्ियन आजको 

आियकता रहकेो छ । सािै सन्द्दभय सामग्रीहरूमा धिद्यािीहरूको पहुौँच िधृिको लाधग गररएको व्यिस्िा जस्तै धिद्यतुीय प्रधत 

CEHRD को अनलाइन पोटयलमा राधखएको, राधष्ट्रय प्रारधभभक कक्षा पढाइ काययक्रम लाग ुभएका धजल्लामा कक्षा १-३ का 

लाधग धदइएका सामग्री आधद रहकेा छन ्।  

 

३.६.२ ितामान अिस्था 

घ्याङलेखगाउौँपाधलकाले हालसभम नेपाल सरकारबाट स्िीकृत पाठ्यक्रम लाग ू गद ै आएको सियधिधदतै छ। यसै िैधक्षक 

सत्रदधेख यस पाधलकाले आिारभतू तह कक्षा १-५ को स्िानीय धिषयको पाठ्यक्रम धनमायणको िालनी गने र अको बषय 

आिारभतू तह कक्षा ६-८ को स्िानीय धिषयको पाठ्यक्रम धनमायण योजना गरेको छ । स्िानीय धिषयले यस पाधलकाको 

समग्रता झल्काउन मद्दत परु् याई बालबाधलकाहरुलाई आफ्नो पररिेि अनकूुलको धिषयिस्तमुा सहज तररकाले पररधचत हुन 

सहयोग परु् याउछ। स्िानीय पाठ्यक्रममा धिद्यालय तहको पाठ्यक्रमलाई सान्द्दधभयक तिा प्रभािकारी बनाउन कक्षा १-८ मा 

अन्द्तरसभबधित धिषयिस्तलुाई एकीकृत गररएको, व्यिहारकुिल तिा जीिनोपयोगी सीपहरू समािेि हुने गरी धसकाइ 

धक्रयाकलाप तजुयमा गने रणनीधत धलइएको, आिारभतू तहमा स्िानीय कला, संस्कृधत, भाषा, इधतहास, परभपरा,सीप तिा 

ज्ञानमा आिाररत स्िानीय पाठ्यक्रम स्िानीय तहल े धिकास गरी कायायन्द्ियन गनुय पने र सबै कक्षाका धिषयिस्तलुाई 

यिासभभि स्िानीय पररिेि तिा दधैनक जीिनसौँग सभबधित गराई धसकाइ धक्रयाकलाप सञ् चालन गनुयपने व्यिस्िा गरीएको 

छ। प्रत्येक धिषयमा धिषयिस्तकुो स्िरूपअनसुार धिद्यािीलाई २५ दधेख ५० प्रधतितसभम भारको प्रयोगात्मक कायय, 

पररयोजना कायय िा सामदुाधयक काययलगायतका व्यिहाररक अभ्यास गराउन ुपने व्यिस्िा छ। त्यसैगरी यसले धसकाइमा प्रयोग 

गरीने माध्यम भाषाले धसकाइमा बािा नपन ेगरी आियकताअनसुार मातभृाषा, स्िानीय भाषा िा बहुभाषाको प्रयोग गरी 

धसकाइ सहजीकरण गने, सचूना तिा सञ्चार प्रधिधिलाई  जीिनोपयोगी तिा व्यिहारकुिल सीपका रूपमा एकीकृत गनुयका 

सािै धसकाइको माध्यमका रूपमा प्रयोगलाई धिस्तार गने र धिद्यािी मलू्याङ् कनलाई धिक्षण धसकाइ धक्रयाकलापको अधभन्द्न 

अङ्गका रूपमा धसकाइ सिुारका लाधग धनरन्द्तर पषृ्ठपोषण प्रदान गने गरी प्रयोग गने नीधत धलएको छ। 
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आिारभतू तह कक्षा १-३ मा धनरन्द्तर धिद्यािी मलू्याङ् कन प्रणाली  मार्य त उदार कक्षोन्द् नधत नीधत अपनाइएको छ भने  

आिारभतू तह कक्षा ४-५ मा ५० प्रधतित धनणययात्मक र ५० प्रधतित धनमायणात्मक मलू्याङ् कनधबधि अपनाएइको छ। 

आिारभतू तह कक्षा ६-८ मा ६० प्रधतित धनणययात्मक र ४० प्रधतित धनमायणात्मक मलू्याङ् कन अपनाएइको छ। आिारभतू 

तहको कक्षा ७ सभम धनरन्द्तर धिद्यािी मलू्याङ् कन प्रणाली अपनाइएको छ। कक्षा ८ को िाधषयक परीक्षा पाधलका स्तरमा हुने छ। 

कक्षा १० तिा १२ को अधन्द्तम परीक्षा राधष्ट्रय परीक्षा बोडयको धनदिेन अनरुुप हुने गरेको छ। 

 

पाठ्यक्रम तिा मलू्याङ् कनमा दधेखएका धिद्यमान चनु तीहरुिः 

३. स्िानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री धिकासका लाधग क्षमता धिकास। 

४. प्रारधभभक कक्षाहरूमा आियकता अनसुार मातभृाषा, स्िानीय भाषा, बहुभाषा प्रयोग। 

५. स्िानीय पाठ्यक्रम धिकास तिा अद्यािधिक काययलाई अनसुन्द्िानमा आिाररत बनाउने। 

६. धसकाइ सहजीकरण र मलू्याङ् कनमा सचूना प्रधिधिको प्रयोग। 

७. स्िानीय पाठ्यक्रम कायायन्द्ियन तिा मलू्याङ् कनमा स्िानीय तह अियपणूय सहभाधगता। 

८. अपाङ्गता मैत्री पाठ्यपसु्तक तिा कायय पधुस्तकाको प्रयोग। 

९. स्िानीय पाठ्यक्रम कायायन्द्ियन। 

१०. कक्षा १-३ मा पठनसीपसभबधन्द्ि धिक्षण धसकाइ सामग्री तिा सन्द्दभय सामग्रीहरुको धिकास, धितरण तिा प्रयोग हुद ै

आउन ुस्िानीय पाठ्यक्रमको धिकास प्रधक्रया अगाडी बढ्न ुर समयमा नै पाठ्यपसु्तकहरु प्राि हुन ुअिसरको रुपमा 

रहकेा छन ्।  

 

३.६.३ उदे्दश्य 

यस योजनाले पाठ्यक्रम तिामलू्याङ् कनसभबन्द्िी धनभनधलधखत उद्देयहरू राखेको छ : 

१. धसकाइलाई दैधनक जीिनसौँग सभबधन्द्ित गराउने र धिषयिस्तलुाई अन्द्तरसभबधन्द्ित गरी धसकाइ धक्रयाकलाप 

सञ् चालन गनुय। 

२. स्िानीय पाठ्यक्रम मार्य त समिृ घ्याङलेख धनमायणका लाधग सक्षम, धसजयनिील तिा प्रधतस्पिी नागरीक तयार गनय 

सहयोग गनुय। 

३. धसकारुका धसकाइ समस्याको समािान उन्द्मखु धनरन्द्तर, आिधिक तिा स्तरीकृत मलू्याङ् कन पिधतको व्यिस्िा 

गनुय। 

 

३.६.४ रणनीशतहरू 

उद्देयहरू हाधसल गनय धनभनधलधखत रणनीधतहरू अिलभबन गरीनेछ : 

१. स्िानीय पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, सान्द्दधभयक, गणुस्तरीय र प्रभािकारी बनाई सभमिृ घ्याङलेख धनमायणका लाधग 

सक्षम र प्रधतस्पिी नागरीक तयार गनय पाठ्यक्रम धिकास तिा कायायन्द्ियन प्रधक्रयालाई अनुसन्द्िान तिा आिधिक 

मलू्याङ् कनमा आिाररत बनाइने छ। 
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२. पाठ्यक्रम तिा पाठ्यपसु्तक धिकास प्रधक्रयालाई सहभाधगतामूलक बनाई स्िानीय सरोकारिालामा अपनत्ि धिकास 

गरी जिार्दहेी बनाउन स्िानीय पररिेिमा आिाररत पाठ्यक्रम धिकास प्रधक्रयालाई अिलभिन गरी परीक्षणका 

रूपमा कायायन्द्ियनमा ल्याइने छ र प्रभािकाररता आिारमा धनरन्द्तरता प्रदान गरीने छ। 

३. स्िानीय पाठ्यक्रम मार्य त प्रकोप व्यिस्िापन धिषयिस्त ुसमािेि गरी धिपत, महामारी तिा सङ्कट व्यिस्िापन र 

न्द्यनूीकरण गनय प्रारधभभक कक्षा देधखनै बालबाधलकालाई सक्षम बनाइौँद ैलधगने छ। 

४. धिपत, महामारी तिा सङ्कटको समयमा धसकाइलाई धनरन्द्तरता धदन सचूना तिा सञ्चार प्रधिधिको अधिकतम ्

उपयोगमा जोड धदइने छ। 

५. प्रारधभभक कक्षाहरुमा धसकाइ सहजीकरणका धनधभत आियकता अनसुार मातभृाषा र स्िानीय भाषालाईप्रािधमकता 

धदइने छ। 

६. अपाङ्गता भएका बालबाधलकाहरूको धसकाइ अिसर िधृि गनय धसकाइ सामग्रीलाई ब्रलेधलधपमा तयार गने र 

श्रव्यदृयमा आिाररत साङ्केधतक भाषाका िैधक्षक सामग्रीहरूको धिकास र प्रयोगलाई प्रािधमकताका साि 

कायायन्द्ियनमा ल्याईने छ। 

७. धनरन्द्तर धिद्यािी मलू्याङ् कन प्रणालीलाई प्रभािकाररताका साि कायायन्द्ियन गरीनेछ। 

८. आिारभतू तहको कक्षा ५ र ८ को िाधषयक परीक्षालाई पाधलका स्तरीय िनाइ सिुार गरीनेछ। 

 

३.६.५ उपलशब्ध, नशतजा, प्रमुख शक्रयाकलाप तथा लक्ष्य 

क) उपलधधि 

धिद्यालय तहमा रहकेो आिारभतू तहको स्िानीय पाठ्यक्रम सान्द्दधभयक तिा मूल्याङ् कन प्रणाली प्रभािकारी भई दधैनक 

जीिनका लाधग आियक व्यिहारकुिल तिा जीिनोपयोगी सीपहरू समािेि हुने स्िानीय कला, संस्कृधत, भाषा, इधतहास, 

परभपरा,सीप तिा ज्ञान, सकारात्मक सोच भएको, धनरन्द्तर धसकाइप्रधत प्रधतबि र रोजगारउन्द्मखु नागरीक तयार गनय सहयोग 

हुन।े 

ख) नधतजा 

१. स्िानीय पाठ्यक्रम२०७८ प्रारधभभक बाल धिकास देधख कक्षा ८ सभम धिकास तिा कायायन्द्ियन हुने। 

२. प्रारधभभक बालधिकास तिा धिक्षादधेख आिारभतू तह कक्षा १-५ मा आियकतानसुार मातभृाषा रस्िानीय भाषा 

प्रयोग गरी धसकाइ सहजीकरण हुने। 

३. धिक्षण धसकाइको अधभन्द् न अङ् गको रुपमा मलू्याङ् कन हुन।े 

४. धिक्षण धसकाइ धक्रयाकलाप बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री तिा स्िानीय सन्द्दभय सापेक्ष प्रभािकारी हुने। 

५. स्िानीय पाठ्यक्रम पररमाजयन तिा सिुार अनसुन्द्िानमा आिाररत हुने। 

६. प्रत्येक धिद्यालयमा प्रत्येक धिद्यािीको मूल्याङ् कनका लाधग अधनिायय कायय सञ् चधयका र्ायल खडा भएको हुने। 
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ग) प्रमुख शक्रयाकलापहरू तथा लक्ष्य 

तालिका ३.५पाठ्यिम तथा मलू्याङ् कनका प्रमखु लियाकिापहरू तथा िक्ष्य 

क्र .िां.  प्रमुख शक्रयाकलापहरु इकाइ भौशतक लक्ष्य )िषा ५(  भौशतक 

लक्ष्य ) १०

िषा(  

कैशियत 

१ २ ३ ४ ५ 

१ 

 

स्िानीय पाठ्यक्रम २०७८ कायायन्द्ियन 

स्िानीय पाठ्यक्रम परीक्षण कक्षा/धिषय १-५ ६-८     गाउौँपाधलका 

स्िानीय पाठ्यक्रम कायायन्द्ियन कक्षा/धिषय  १-५ ६-८    गाउौँपाधलका 

धसकाइ सहजीकरण पधुस्तका धनमायणर धितरण कक्षा/धिषय  १-५ ६-८    गाउौँपाधलका 

स्िानीय पाठ्यक्रम तिा धसकाइ सहजीकरण पधुस्तका 

प्रबोधिकरण 

कक्षा/धिषय १-५ ६-८     गाउौँपाधलका 

२ धिद्यािी मूल्याङ् कन 

नमनुा सािन धिकास कक्षा/धिषय  १-५/ ३ ६-८/ ३  ९-१२/ ३  गाउौँपाधलका 

कायय सञ् चधयका र्ायलको प्रयोग कक्षा / धिद्यािी सबै सबै सबै सबै सबै  धिद्यालय 

३ मातभृाषा िा स्िानीय भाषा 

स्िानीय पाठ्यक्रमलाई मातभृाषा िा स्िानीय भाषामा 

रुपान्द्तरण गने 

संख्या   १  १ २ गाउौँपाधलका 

धसकाइ सहजीकरण पधुस्तकालाई मातभृाषा िा स्िानीय 

भाषामा रुपान्द्तरण गने 

कक्षा/धिषय     १-५ ६-८ गाउौँपाधलका 

४ सचूना तिा सञ्चार प्रधिधि  प्रधिधिमा आिाररत 

धडधजटल सामग्री 

प्रधतित ६  ७  ७ १० १५ १०० संघ 
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३.७ शिक्षक व्यिस्थापन र शिकाि 

३.७.१ पररचय 

धसकाइ सहजीकरण प्रधक्रयाको केन्द्रका रुपमा धिक्षक रहन्द्छन।् धसकारु र धिक्षकबीचको अन्द्तरधक्रयाको प्रकृधतमा धसकाइको 

गणुस्तर धनभयर रहन ेगदयछ। धिक्षक सदिै आरू्ले अध्यापन गराउन ुपने धिषयिस्तकुा बारेमा गहन ढंगले ज्ञान धलन ुआियक 

हुन्द्छ। धिक्षक आफ्नो पेिाप्रधत प्रधतबि भई समािेिी कक्षा व्यिस्िापन गरर धिद्यािी, अधभभािक तिा धिक्षकहरुबीच 

प्रभािकारी सञ्चार र सहकायय हुन ु जरुरी छ। ितयमान समयका धिक्षकहरुमा आियकीय सक्षमताहरु सधुनधश्चत हुन ु पदयछ। 

धिक्षकले िैक्षधणक योजना धनमायण, धसकाइ सहजीकरणका लाधग िैक्षधणक सामग्री संकलन तिा धनमायण, प्रभािकारी धिद्यािी 

मलू्याङ् कनको कायायन्द्ियन गनय सहज तररकाले सभपादन गनय सकनपुदयछ। 

 

गणुस्तरीय धिक्षाका लाधग धिक्षक योग्य, व्यिसाधयक रूपमा दक्ष, पेिाप्रधत उत्प्रेररत, समधपयत, प्रधतबिर धिद्यािीको 

धसकाइप्रधत जिार्दहेी हुन आियक छ। धिक्षकमा भएको धिषयिस्तकुो पयायिज्ञान, धिक्षणधसकाइ धक्रयाकलाप सञ् चालनमा 

दक्षता र नमनूा व्यधित्ि प्रदियनले धिद्यािीहरूकोधसकाइमा सकारात्मक प्रभाि पादयछ। सबै तहको धिक्षामा योग्य, दक्ष, 

समधपयत र अधभपे्रररतधिक्षकहरूको व्यिस्िापनबाट नै धिक्षाको गणुस्तर सुधनधश्चत गनय सधकन्द्छ। यसका लाधग 

धिक्षकव्यिस्िापन र धिकास प्रभािकारी हुन आियक छ। नेपालमा धिद्यालय तहको धिक्षामा पहुौँच, गणुस्तर, समता, 

सान्द्दधभयकता, सिुासन प्रिियनका लाधग धिगतमा सञ्चाधलत धिधभन्द्न योजना, पररयोजनातिा काययक्रमहरूले धिक्षक 

व्यिस्िापन र धिक्षकको पेिागत क्षमता अधभिधृिलाई उच्चप्रािधमकतामा राखी काययक्रमसञ् चालन गरेको पाइन्द्छ। 

 

यस योजनामा धिक्षाको गणुस्तर अधभिधृिका लाधग धिक्षण पेिालाई रोजाइको पेिाका रूपमाधिकास गने, धिक्षक तयारी 

गन,े कक्षाकोठाको धिक्षणधसकाइलाई गणुस्तरयिु बनाउने, धिक्षकसहयोग प्रणालीलाई सदुृढ बनाउने, धिक्षक पेिागत 

धिकासलाई प्रभािकारी बनाउने, धिद्यािीकोधसकाइप्रधत धिक्षकलाई धजभमेिार बनाउने र औधचत्यपणूय धिक्षक आपधूतय र 

धितरण गने काययलाईप्रािधमकता धदइने छ। यसमा धिक्षक व्यिस्िापन तिा धिकासको ितयमान अिस्िाको समीक्षा 

गरीचनु तीहरू पधहचान गररएको छ। ितयमान अिस्िाको समीक्षा तिा पधहचान गररएका चनु तीहरूकोसामना गरर धिक्षक 

व्यिस्िापन तिा धिकासलाई व्यिधस्ित र प्रभािकारी बनाउने सन्द्दभयमा यसघ्याङलेखगाउौँपाधलकालेकाययक्रमका उद्देय, 

उद्देय परूा गनयका लाधग अपनाइने रणनीधतहरू, काययक्रम कायायन्द्ियनबाटहाधसल हुने अपेधक्षत नधतजा तिा मखु्यमखु्य 

धक्रयाकलाप तिा लक्ष्यहरू समािेि गररएको छ। 

 

३.७.२ ितामान अिस्था 

शिक्षण पेिाप्रशत आकषाण र शनयुशि 

धिक्षण पेिालाई रोजाइको पेिाका रूपमा धिकास गनयका लाधग नेपालको पन्द्रौं योजना (२०७६/०७७-२०८०/०८१) ले यस  

पिेामा अधबल प्रधतभाहरूलाई आकधषयत गनय धिश्वधिद्यालयमा उत्कृि अङ्क हाधसल गरेका व्यधिलाई सोझै धिक्षण पेिामा 

प्रिेि गनय पाउने काननूी व्यिस्िा गने उल्लेख गरेको छ। धिक्षक सेिा आयोग धनयमािली, २०५७ अनसुार धिक्षक हुनका 

लाधग धिक्षण अनमुधत पत्र अधनिायय हुन ुपने, स्िायी धिक्षक हुनका लाधग धिक्षक सेिा आयोगले धलने परीक्षा उिीणय भएको 

हुनपुने, बढुिाका लाधग धनधश्चत मापदण्ड परूा गनुयपने र पेिाको सरुक्षा लगायतका कारणले धिक्षण पेिालाई समाजमा प्रधतष्ठत 

पेिाका रूपमा धलइने अिस्िा सुिार हुौँद ैगएको छ। धनयधमत रूपमा स्िायी धनयधुि गने काययको िालनीले धिक्षण पेिामा िप 

आकषयण बढेको अिस्िा छ। धिक्षक सेिा आयोगद्वारा सञ्चाधलत परीक्षामा सधभमधलत हुने यिुाहरूको उल्लेख्य उपधस्िधतले 
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यस सेिाप्रधत धिधक्षत यिुाहरूको आकषयण बढ्द ै गएको पधुि हुन्द्छ। धिक्षक सेिा आयोगबाट धनयधुिका लाधग धसर्ाररस 

भएका धिक्षकहरूलाई स्िानीय तहलेधिद्यालयमा धनयधुि तिा पदस्िापन गने काययको िालनी भएको छ। 

 

शिक्षक तयारी 

धसकाइ सहजीकरण प्रधक्रयाको केन्द्रका रुपमा धिक्षक रहन्द्छन।् धसकारु र धिक्षकबीचको अन्द्तरधक्रयाको प्रकृधतमा धसकाइको 

गणुस्तर धनभयर रहन ेगदयछ। धिक्षक सदैंि आरू्ले अध्यापन गराउन ुपने धिषयिस्तकुा बारेमा गहन ढंगले ज्ञान धलन ुआियक 

हुन्द्छ। धिक्षक आफ्नो पेिाप्रधत प्रधतबि भई समािेिी कक्षा व्यिस्िापन गरी धिद्यािी, अधभभािक तिा धिक्षकहरुबीच 

प्रभािकारी सञ्चार र सहकायय हुन ु जरुरी छ। ितयमान समयका धिक्षकहरुमा आियकीय सक्षमताहरु सधुनधश्चत हुन ु पदयछ। 

धिक्षकले िैक्षधणक योजना धनमायण, धसकाइ सहजीकरणका लाधग िैक्षधणक सामग्री संकलन तिा धनमायण, प्रभािकारी धिद्यािी 

मलू्याङ् कनको कायायन्द्ियन गनय सहज तररकाले सभपादन गनय सकनपुदयछ। 

 

धिक्षक सेिा आयोग धनयमािली, २०५७ बमोधजम िी.एड. िा एम.एड.गरेपधछ अध्यापन अनमुधतपत्रका लाधग योग्य माधनन्द्छ। 

अध्यापन अनमुधत पत्र प्राि गरेको व्यधि मात्र धिक्षकका लाधग योग्य हुन्द्छ। धिक्षा ऐन, २०२८ (संिोिनसधहत) तिा धिक्षा 

धनयमािली, २०५९ र धिक्षक सेिा आयोग धनयमािली, २०५७ मा भएको व्यिस्िाअनसुार नेपालमा प्रािधमक र 

धनभनमाध्यधमक तहका लाधग धिक्षािास्त्रमा प्रिीणता प्रमाणपत्र तह उिीणय िा कक्षा १२ िा अन्द्यबाट प्रिीणता प्रमाणपत्र तह 

उिीणय गरी १० मधहने धिक्षक ताधलम धलई अध्यापन अनमुधत पत्र प्राि गरेका र माध्यधमक तहका लाधग धिक्षा िास्त्रबाट 

स्नातक तह उिीणय िा अन्द्यबाट स्नातक तह उिीणय गरी एक िष ेिी.एड.गरी अध्यापन अनमुधत प्राि गरेका व्यधि मात्र धिक्षक 

हुन योग्य माधनन्द्छ। यसैगरी माध्यधमक तह कक्षा ११-१२ मा अध्यापन गनयका लाधग स्नातकोिर तह उिीणय गरर अध्यापन 

अनमुधत पत्र प्राि गरेको हुनपुने प्राििान छ। धिक्षक अध्यापन अनमुधत पत्रका लाधग परीक्षा सञ् चालन भने धिक्षक सेिा 

आयोगले गद ैआएको छ। 

 

शिक्षणशिकाइ शक्रयाकलाप 

कुनै पधन धिषयिस्त ुधिद्यािीसमक्ष परु् याउौँदा जे जस्ता धिधि िा माध्यम अपनाइन्द्छ, धतनले अपेधक्षत उद्देय पररपधूतयमा सघाउनु 

पदयछ। कुनै पधन धिक्षण धिधि धिक्षकले प्रयोग गने त रतररका िा धिषयिस्तकुो स्िरुपमा भर पदयछ। धिक्षण धिधि छन ट गदाय 

सकेसभम धिद्यािी केधन्द्रत खालको अिायत बालकेधन्द्रत धिधि अपनाउनपुछय, जसमा बढी भन्द्दा बढी धिद्यािीको सहभाधगता 

रहोस। धिक्षण धिधिको चयन गदाय मखु्य रुपमा धिद्यािीको पिूय ज्ञान, रुधच, क्षमता, चाहना, उनीहरुको तहगत स्तर, 

धिषयिस्तकुो प्रकृधत र स्िरुप आधदका आिारमा छन ट गनुय पछय। 

 

बालबाधलकाको धसकाइ उपलधधि मलूतिःकक्षाकोठामा सञ् चालनगररने धिक्षणधसकाइ धक्रयाकलापमा भर पछय। धिद्यालय 

तहको पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ ले पधन धिक्षणधसकाइलाई धिद्यािी केधन्द्रत, प्रधिधिमैत्री, पररयोजनामा आिाररत, 

समहूकाययमा आिाररत, सामदुाधयक धक्रयाकलापमा आिाररत बनाउन जोड धदएको छ। नेपालमा धिगतदधेख हालसभम 

सञ्चाधलत धिधभन्द्न धिक्षा योजना, पररयोजना तिा काययक्रमहरूले कक्षाकोठाको धिक्षणधसकाइमा सिुार ल्याई धिक्षाको स्तर 

िधृि गनय जोड धदएका छन ्। यसको र्लस्िरूप धिद्यालयको धिक्षणधसकाइलाई धिद्यािी केधन्द्रत बनाउने, प्रधिधिको प्रयोग गरर 

धिक्षण गन,े बालमैत्री धसकाइ िातािरण धसजयना गने जस्ता केही प्रयास भएका छन ्। 
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शिक्षक पेिागत िहयोग पद्धशत 

नेपालमा सियप्रिम धि.सं. १९९८ सालमा धचर् इन्द्सपेकटर स्कूलको स्िापनासौँगै धिक्षक पेिागत सहयोग पिधतको िरुुिात 

भएको दधेखन्द्छ ।राधष्ट्रय धिक्षा पद्दधत योजना २०२८ ले धिद्यालय सपुररिेक्षणबाट धिक्षक सहायता उपलधि गराउन प्रािधमक 

धिद्यालय धनरीक्षक, माध्यधमक धिद्यालय धनरीक्षकहरूको व्यिस्िा गररएको धियो। ग्रामीण धिकासका लाधग सेती पररयोजना 

(१९८१-१९९१) र सोपश्चात ् नेपालको धिक्षा सिुारका लाधग िेरै पररयोजनाहरू कायायन्द्ियनमा आए। प्रािधमक धिक्षा 

पररयोजना (२०४२-०४७), धिज्ञान धिक्षा धिकास पररयोजना (१९८४-१९९१), आिारभतू तिा प्रािधमक धिक्षा पररयोजना-

पधहलो (२०४९-०५४), आिारभतू तिा प्रािधमक धिक्षा पररयोजना-दोस्रो (२०५६-०६१), प्रािधमक धिक्षा धिकास 

पररयोजना (सन ् १९९२-१९९९), माध्यधमक धिक्षा धिकास पररयोजना (सन ् १९९३-२०००), धिक्षक धिक्षा पररयोजना (सन ् 

२००२-२००९), धिद्यालय क्षेत्र धिकास काययक्रम (२०६७/०६८-२०७२/०७३) हुौँद ैहाल कायायन्द्ियनमा रहकेो धिद्यालय क्षेत्र 

धिकास काययक्रम (२०७३/०७४-२०७७/०७८) ले समेत धिक्षकको पेिागत सहयोगलाई महत्त्ि धदई धिधभन्द्न ताधलम तिा 

क्षमता धिकास काययक्रमसञ् चालन भएका दधेखन्द्छ। 

 

ग्रामीण धिकासका लाधग सेती पररयोजना तिा आिारभतू तिा प्रािधमक धिक्षा पररयोजनादधेख नै नेपालमा धिक्षक पेिागत 

सहयोगका लाधग स्रोत केन्द्रहरू स्िापना भएर क्रमि: धतनको सङ्ख्या धबस्तार गरर १०९१ स्रोत केन्द्रहरू तोकेकोमा १०५३ 

स्रोत केन्द्रहरू मार्य त धिक्षक पेिागत सहयोग प्रदान हुौँद ैआइरहकेो धियो। 

 

धिक्षक पेिागत सहयोग स्रोतकेन्द्र १०५३, अगिुा स्रोत केन्द्र ४६ र  “क” िैधक्षक ताधलम केन्द्रहरु ९, “ख” िैधक्षक ताधलम 

केन्द्रहरु २० र उपकेन्द्र ५ बाट धिद्यालय सपुररिेक्षण, धिक्षकको काययको अनगुमन, ताधलमको र्लोअप, कक्षाअिलोकन र 

पषृ्ठपोषण प्रदान, धनयधमत प्रिानाध्यापक बैठक, धिक्षक अन्द्तधक्रय या काययिाला, छोटो अिधिको मागमा आिाररत आधद 

ताधलम सञ् चालन हुौँद ैआएका धिए।यस पाधलकाधभत्र ! िटा श्रोतकेन्द्र  सञ् चालनमा धिए। 

 

शिक्षक क्षमता शिकाि कायाक्रम 

एकाइसौं िताधदीको धिक्षक आफ्नो धिषयमा धनपणूय हुनपुछय। धिक्षण धसकाइ धक्रयाकलाप सभबन्द्िी कलाक िलबाट भरपणूय 

हुनपुछय। स्िानीय सरकारले प्रदिे सरकार तिा केन्द्र सरकारसौँग समन्द्िय गरर धिक्षक तिा कमयचारीहरुको क्षमता धिकासका 

लाधग धनभनानसुारका क्षमता धिकास काययक्रमसञ् चालन गनय सधकनेछ, प्रमाणीकरण ताधलम , पनुतायजगी ताधलम, अनभुि 

आदान प्रदान काययक्रम, स्िानीय आियकतामा आिाररत मोड्यलुर ताधलम, स्िप्रयत्नमा आिाररत धसकाइ आधद।पेिागत 

रूपमा सक्षम, दक्ष र अधभप्रेररत धिक्षकबाट नै कक्षाकोठाको धिक्षणधसकाइमा सिुार आउनसकछ। यसका धनधभत धिक्षकलाई 

पेिागत धिकासका अिसरहरू उपलधि हुन आियक छ।धिक्षकको पेिागत धिकासका धिधभन्द्न त रतररकाहरू छन ्। धिक्षक 

ताधलम, काययिाला, सेधमनार, कन्द्र्रेन्द्स, धक्रयात्मक अनसुन्द्िान, धिक्षकहरूको धसकाइ सञ्जाल, अिलोकन भ्रमण, मेन्द्टररङ 

आधदअिसरहरूबाट धिक्षकको पेिागत धिकास सभभि हुन्द्छ। नेपालमा धिक्षकको पेिागत क्षमताअधभिधृि गने ध्येयले 

नेपालमा धिधभन्द्न पररयोजना तिा काययक्रमहरू सञ् चालन भएका धिए। धिक्षककोक्षमता अधभिधृि गरर कक्षाकोठाको धिक्षण 

धसकाइमा सिुार ल्याउने उद्देयले धि.सं. २०५० मािैधक्षक जनिधि धिकास केन्द्रको स्िापना भएको धियो। 

 

शिक्षक उत्तरदाशयत्ि 

धिक्षणधसकाइ प्रधक्रयामा धिक्षकको महत्त्िपणूय स्िान रहकेो हुन्द्छ। धिक्षक बालबाधलकाको भाग्य धनमायता, अधभभािकको 

भरोसा तिा आिाको केन्द्र, पररितयनको संिाहक र समाजको प्रधतधष्ठत व्यधि हो। असल धिक्षकको सहायताबाट धिक्षाका 

उद्देय परूा हुन सकछ। धिक्षकका आचरण समाजका अन्द्य िगयलाई अनकुरणीय बन्द्न सकनु पदयछ। धिक्षकमा समाजको 
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मागयदियक, उपदिेक एिम ् उदाहरणीय व्यधित्िको भधूमका सधजलैसौँग धनिायह गनय सकने आदयि गणुहरु हुनपुदयछ। धिक्षक 

आफ्नो पेिाप्रधत प्रधतबि हुनपुछय। 

 

धिक्षक, धिद्यािी, अधभभािक, समदुाय तिा धिद्यालय प्रिासक/प्रिानाध्यापकप्रधत उिरदायी हुनपुछय। धिक्षक धिद्यािीप्रधत 

उिरदायी हुन ु भनेको आरू्ले पढाउने धिद्यािीहरूको धसकाइ तिा काययसभपादनप्रधत जिार्देही हुन ु पाठ्यक्रमले तोकेका 

धसकाइ उपलधधिमा भएको प्रगधत र धिकासमा जिार् धदन ुर धिद्यािीको गणुस्तरीय जीिनका धिषयमा जिार्दहेी हुन ुभन्द्न े

बधुझन्द्छ। धिद्यालयको आचारसंधहता पालना गद ै दधैनक काययताधलकाअनसुार अध्यापन गने, धिद्यािीको धसकाइको 

लेखाजोखा तिा मलू्याङ् कन गने र त्यसको प्रधतिेदन प्रिानाध्यापकलाई पेस गने आधद कायय धिक्षकले गनुयपने हुौँदा धिक्षक 

प्रिानाध्यापकप्रधत पधन उिरदायी हुनपुछय। 

 

आगामी धदनमा यस गाउौँपाधलकाले िैधक्षक सिुार घोषणापत्र तयार पारी धिधभन्द्न धनकायको भधूमका तिा धजभमेिारी अन्द्तगयत 

प्र.अ. र धिक्षकको भधूमका तिा धजभमेिारी तोकी धिक्षकलाई आफ्नो पेिाप्रधत उिरदायीबनाउने अभ्यास गने छ। 

 

शिक्षकको आपशूता र शितरण 

धिक्षा धनयमािली,२०५९को धनयम ९२ अनसुार सामदुाधयक धिद्यालयमा रहने धिक्षक दरबन्द्दीको धििरण अनसुचूी १२ मा 

व्यिस्िा गररएको छ। पिूय प्रािधमक धिद्यालयमा १ जना, प्रािधमक धिद्यालयमा ५० जनासभम धिद्यािी भएमा कभतीमा २ जना 

र सोभन्द्दा बढी धिद्यािी भएमा कभतीमा ३ जना, कक्षा ६-८ का लाधग कभतीमा ४ जना र माध्यधमक तह ९-१२ का लाधग ८ 

जना धिक्षक रहने व्यिस्िा उि धनयमािलीमा छ। 

 

यस पाधलको सामदुाधयक धबद्यालयमा धिक्षक धिद्यािी अनपुात कक्षा १-५ मा @#=^%, कक्षा ६-८ मा &$=@#, कक्षा ९-१० 

मा $@=$@ र कक्षा ११-१२ मा $@=##रहकेो छ।hxfF ufpFkflnsf cg'bfgsf lzIfs;+u cg'kftdf /lvPsf] 5}g . 

अधिकांि धबद्यालयमा साधबकका धन.मा.धि. तहका धिक्षक अप्राि रहकेोले धिद्यालयले प्र.धि. दरबन्द्दीका धिक्षकलाई धनभन 

माध्यधमक तहमा पररचालन गनुय परेको बाध्यता छ । गत आधियक बषयमा धिक्षा धबकाि तिा समन्द्िय इकाइ धसन्द्िलुीले यस 

गाउौँपाधलकासंगको सहकाययमा धिक्षक समायोजन तिा दरबन्द्दी धमलानको कम सभपन्द्न गररसकेकोले र सङ्घीय सरकारबाट 

मांग अनसुारको धिक्षक आपधूतय हुने आि गररएको र तत्कालको लाधग यस गाउौँपाधलकाले ufpFkflnsf cg'bfgdf धिक्षक 

पररचालन गने योजना बनाएको छ । 

 

धिक्षक व्यिस्िापन र धिकासका धिद्यमान चनु तीहरु धनभ न बमोधजम छन ्: 

१. धिक्षण पेिालाई सबैको रोजाइको पेिाका रूपमा धिकास गनुय। 

२. धिक्षण धसकाइलाई धिद्यािीकेधन्द्रत बनाउन धिक्षण धिधि र धक्रयाकलापमा धिधििता ल्याउन।ु 

३. धिक्षक पेिागत सहयोगको सदुृढ प्रणाली स्िाधपत गनुय। 

४. धिषयगत आिारमा आियक धिक्षक दरबन्द्दी सधुनधश्चत गनुय। 

५. धिक्षकको पेिागत धिकासको अिसर र धिस्तार गनय। 

६. समयमा कक्षाकोठाधभत्र धिक्षकको धनयधमतता र गुणस्तरीय धिक्षण हुन ्नसकन ु। 

७. तहगत रुपमा परीक्षा सञ् चालनगरी अधग्रम रुपमा स्ियंसेिक सचूी प्रकािन गनुय। 
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३.७.३ उदे्दश्य 

यस पाधलकाको धिक्षा क्षेत्रको योजनामा धिक्षक व्यिस्िापन र धिकासका दहेायबमोधजमका उद्देयहरू धनिायरण गररएका छन ्: 

१. धिक्षकको छन ट, धनयधुि र पनुधियतरणलाई सदुृढ बनाउन सहयोग परु् याउन।ु 

२. धिक्षक धिकास तिा धनरन्द्तर पेिागत सहायता प्रणाली स्िापना गनुय। 

३. सबै तहमा योग्य, दक्ष तिा क्षमतािान ्धिक्षकहरूको प्रबन्द्ि गनुय। 

४. पाधलका अन्द्तगयत स्ियम ्सेिकक धिक्षकको छनोट गनुय। 

५. कक्षाकोठामा धिक्षकको धनयधमतताको लाधग धनरन्द्तर अनगुमन र धिक्षकको पेिागत सहयोग प्रणालीको धिकास । 

 

३.७.४ रणनीशतहरू 

१. धिक्षक ताधलमलाई धिषयिस्तकुो ज्ञान र धिक्षण सीपमा केधन्द्रत बनाइने छ। 

२. धिषयगत रूपमा धिक्षक दरबन्द्दी धमलान/पररमाजयन गररनेछ। 

३. धिक्षकको धनरन्द्तर पेिागत धिकासका लाधग धिक्षण सीप धिकाससभबन्द्िी ताधलम सञ् चालनगररने छ। 

४. धिक्षक पेिागत सहयोग प्रणालीमार्य त धिक्षकलाई धनरन्द्तर पेिागत सहयोग उपलधि गराइने छ। यसका लाधग 

अनभुिी धिक्षकबाट सहयोग तिा मेन्द्टररङको पिधत धिकास गररनेछ। 

५. धिक्षक सरुिा हुौँदा धिद्यािीको धसकाइमा कुनै अिरोि नहुने पिधत धिकास गरीनेछ। 

६. पाधलका अन्द्तगयत स्ियंसेिक धिक्षकको करार सचूी प्रकािन गररनेछ। 

७. धिक्षकको पेसागत performance को आिारमा परुस्कार र दण्डको व्यिस्िा गररनेछ । 

८. ५ िष ेसेिा धनरन्द्तरता संझ ता गरर क्षमतािान ्तिा मेिािी धिक्षकलाई एम.्धर्ल. िा धिद्यािाररधिका लाधग 

छात्रिधृि सधहत अनसुन्द्िानको अिसर धदइने छ। 

 

३.७.५ उपलशब्ध, नशतजा, प्रमुख शक्रयाकलाप तथा लक्ष्य 

 

क)  उपलधधि  

प्रधिधिमैत्री, क्षमतािान ्र सक्षम धिक्षकको व्यिस्िा भई धिद्यािीको धसकाइमा सिुार भएको हुने। 

 

ख)  नधतजा  

१. पाधलका अन्द्तगयत स्ियंसेिक धिक्षकको लाधग प्रधतस्पिाय गराई २ िष ेकरार सचूी प्रकािन गररनेछ। 

२. धिक्षण पेिा प्रधतस्पिी र सभमाधनत हुनेछ। 

३. स्िानीय तहबाट धिक्षक पेिागत सहयोग प्रणालीमार्य त धनरन्द्तर पेिागत सहयोग प्राि हुने। 

४. धिषयगत रूपमा धिक्षक दरबन्द्दी धमलान/पररमाजयन तिा आपधूतय हुने। 

५. क्षमतािान ्तिा मेिािी धिक्षकले एम.्धर्ल.् िा धिद्यािाररधिका अिसर पाएका हुनेछन।् 
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ग) प्रमखु धक्रयाकलापहरू तिा लक्ष्य 

तालिका ३.६ लिक्षक व्यिस्थापन तथा लिकाससम्बन्धी प्रमखु लियाकिापहरू तथा िक्ष्य 

क्र.सं. प्रमखु धक्रयाकलापहरु इकाइ भौशतक लक्ष्य )िषा ५(  भौशतक लक्ष्य 

)िषा १०(  

कैशियत 

१ २ ३ ४ ५ 

१ धिक्षण पेिाप्रधत आकषयण र धनयुधि 

स्ियम ्सेिक धिक्षक तयारी संख्या  १०  १०  १०   ४५ गाउौँपाधलका 

पाधलका श्रोतबाट धनयिु धिक्षकका लाधग धनदधेिका धनमायण पटक  १    १ गाउौँपाधलका 

२ धिक्षक तयारी 

निधनयिु धिक्षकलाई सेिा प्रिेि ताधलम सञ् चालन पटक      आियकतानसुार संघप्रदिे/गाउौँपाधलका 

३ धिक्षणधसकाइ धक्रयाकलाप 

धिक्षण धसकाइ धनयधमत गनय मापदण्ड धिकास पटक  १    १ गाउौँपाधलका 

उपचारात्मक धिक्षण पिधत धनरन्द्तर       धिद्यालय 

एक धिद्यालय एक पसु्तकालय संख्या  ३ ३ ३ ३ ३६ संघप्रदिे/गाउौँपाधलका 

एक धिद्यालय एक ICT ल्याि संख्या  १ १ २ २ १० संघप्रदिे/गाउौँपाधलका 

धिक्षक पेिागत सहयोग पिधत धनरन्द्तर       संघप्रदिे/गाउौँपाधलका 

धिक्षक पेिागत सहयोग मागयदियन धिकास र प्रयोग  पटक  १    २ गाउौँपाधलका 

पेिागत िैधक्षक अिलोकन धनरन्द्तर       गाउौँपाधलका 

४ धिक्षक क्षमता धिकास काययक्रम 

छोटो अिधिको पनुतायजगी ताधलम सञ् चालन गने पटक  १  १  ३ गाउौँपाधलका 

बाल धिकास सहजकतायको लाधग ३० काययधदने मन्द्टेश्वरी ताधलम संख्या  ५ ५ ५ ५ ३१ गाउौँपाधलका 

५ धिक्षक उिरदाधयत्ि 

धिक्षकले धिक्षणमा धिताउने समयमा प्र.अ. लाई धजभमेिार बनाउने सबै धिद्यालय ३१      ३१  गाउौँपाधलका 

धिद्यालयमा छुटै्ट प्र.अ. पदको व्यिस्िा गने संख्या   १   ३ गाउौँपाधलका 

६ धिक्षकको आपधूतय र धितरण धिद्यािी संख्यको आिारमा दरबन्द्दी 

व्यिस्िापन गन े

पटक      १ संघप्रदिे/गाउौँपाधलका 
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३.८ अनौपचाररक शिक्षा तथा आजीिन शिकाइ 

३.८.१ पररचय 

अन पचाररक धिक्षा औपचाररक धिक्षाको जननी हो। धसकाइ कोक्रोदधेख मतृ्यपुययन्द्तसभम चधलरहने प्रधक्रया हो। धिधभन्द्न 

माध्यम र धकधसमले जीिनोपयोगी ज्ञान र सीप हाधसल गरेर समाजमा आफ्नो उपधस्िधतलाई सिि बनाउन उपयिु धिक्षा 

अन पचाररक र औपचाररक माध्यमबाट आजयन गनुयपने हुन्द्छ। समदुायले धिधभन्द्न योग्यता, क्षमता, सामाधजक, आधियक, 

सांस्कृधतक तिा िाधमयक धिधििता सधमश्रणको प्रधतधनधित्ि गछयन।् समदुायमा बसेका धिधभन्द्न तप्काका व्यधिहरुमा रहकेो 

अन्द्तधनयधहत प्रधतभाको प्रस्रू्टन गद ैउनीहरुको जीिनस्तर उकास्न जीिनपययन्द्त धसकाइको अिसर सधुनधश्चत गनय औपचाररकर 

अन पचाररक धिक्षामा राज्यले लगानी गरेको हुन्द्छ।औपचाररक धिक्षाको धनधश्चत समयािधिमा हाधसल गरेका ज्ञान र सीपले 

मात्र मानि जीिनलाई साियक बनाउन सकदनै। अन पचाररक धिक्षाको दायरा र अपररहाययताको आिारमा यसको गरीमा 

बढाउन राज्यको लगानी तिा ध्यान पयायि नभएको िास्तधिकता हो। गणुस्तरीय र प्रधतस्पिी जीिन धबताउन अन पचाररक 

धिक्षाको धिकल्प छैन। जीिनपययन्द्त धसकाइको अििारणा नेपालमा जीिनपययन्द्त धसकाइलाई आधिकाररक रूपमा पररभाधषत 

नगररएको भए पधन सरकारी नीधत तिा योजनालाई आिार मान्द्दा जीिनपययन्द्त धसकाइ, अन पचाररक र औपचाररक धिक्षाका 

माध्यमबाट जीिनभर गररने धसकाइ हो। 

 

३.८.२ ितामान अिस्था 

यस पाधलकामा धिगतमा प्र ढ धिक्षा काययक्रमसञ् चालन भएको तिा उि काययक्रम प चात ्२०६२ सालदधेख पाधलका भरमा 

५िटा सामदुाधयक धसकाइ केन्द्र सञ् चालनमा आएका छन।् जसले धनरन्द्तर रुपमा अन पचाररक धिक्षा, जीिनपययन्द्त धसकाइ र 

धनरन्द्तर धिक्षाका बारेमा काम गद ै आएका छन।्हाल सभम यस पाधलकामा सा.धस.के. n] ;fdflhs cled'lvs/0fsf 

sfo{ tyf jrt j[l4 ;DjGwL sfo{ ub{} cfPsf]df ufpF nut ;j{]If0f @)&& cg';f/ ! b]lv % ;Dd 

j8fut ?kdf qmdz n]vk9 ug{ g;Sg] hg;+Vof $$!,#%@,$)&,^(& / %*# ;+VofnfO{ s/f/df 

hgzlQm lgo'Qm u/L cfjlws ;fIf/tf sIff ;~rfng u/L lg/If/ lgd'n{ ug{ cfjZos 5 . 

 

अन पचाररक धिक्षा तिा आजीिन धसकाइका चनु तीहरू दहेाय बमोधजम पधहचान गररएको छ: 

१. अन पचाररक धिक्षा तिा आजीिन धसकाइको सहज र सियसलुभ पहुौँच सधुनधश्चत। 

२. साक्षरता, धनरन्द्तर धसकाइ, आयमलूक सीपसौँगै समय सापेक्ष सचूना प्रधिधियिु साक्षरता कक्षा सञ् चालन। 

३. म धलक तिा परभपरागत सस्कृधतकोपधहचान, संरक्षण प्रिियन। 

४. सामदुाधयक धसकाइ केन्द्रलाई समयसापेक्ष धसकाइ आियकता सभबोिन गनय सकने बनाउन।ु 

५. अन पचाररक धिक्षा तिा आजीिन धसकाइ लाधग मापदण्ड बनाउन।ु 

६. पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक तिा िप धसकाइ सामग्रीहरू धिकास 

७. व्यधित्ि धिकासका लाधग सामुदाधयक सचूना केन्द्र,घुभती पसु्तकालय स्िापना र प्रिियन गने धिषयलाई सामदुाधयक 

धसकाइ केन्द्रसौँग आिि गने। 

८. सहजकतायको क्षमता धिकास। 

 

३.८.३ उदे्दश्य 
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यस योजनाले अन पचाररक धिक्षा तिा आजीिन धसकाइसभबन्द्िी धनभनधलधखत उद्देयहरू राखेको छ : 

१. साक्षर घ्याङलेखको रूपमा धिकास गनुय। 

२. साक्षरतालाई सीपसौँग आिि गरर रोजगारका अिसर प्रदान गनुय। 

३. सामदुाधयक धसकाइ केन्द्रको धिकास र धिस्तार गने। 

 

३.८.४ रणनीशतहरू 

योजनाका उद्देयहरू हाधसल गनय धनभनधलधखत रणनीधतहरू अिलभिन गरीनेछ : 

१. साक्षर नेपाल अधभयान परूा गनय यस पाधलकाले सामदुाधयक धसकाइ केन्द्र, धिद्यालय, धिकास साझेदार,नागररक 

समाज, टोल धिकास, राजनैधतक दल, सञ्चार माध्यम, अधभभािक र अन्द्य साझेदारहरू पररचालन गररनेछ। 

२. सामदुाधयक तिा घभुती पसु्तकालय पहुौँचको अधभिधृि गररनेछ। 

३. म धलक एिम ् परभपरागत ज्ञान तिा सीपको पधहचान, संरक्षण, प्रिियन एिम ् हस्तान्द्तरणसभबन्द्िी काययक्रमहरू 

सञ् चालनगरीनेछ। 

४. स्िानीय तहले सञ् चालनमा रहकेा सामदुाधयक धसकाइ केन्द्रहरूको आियकतानसुार समायोजन, पनुसंरचना तिा 

पनुधियतरण गरर स्िानीय आियकताका आिारमा धसकाइ केन्द्र स्िापना तिा सञ् चालन गद ैलानेछ । 

५. धिज्ञ समहू धनमायण गरर अन पचाररक तिा आजीिन धसकाइ सभबन्द्िी अििारणा पत्र तयार गररने छ। 

६. सामदुाधयक धसकाइ केन्द्रलाई आिारभतू सधुििा सभपन्द्न धिद्यतुीय पसु्तकालय बहुउद्देयीय संयन्द्त्रको रूपमा 

सदुृढीकरण गरर समािेिी एिम ् समतामा आिाररत आजीिन धसकाइ िलोको रूपमा धिकासगररनेछ। 

 

३.८.५ उपलधधि, नधतजा, प्रमखु धक्रयाकलाप तिा लक्ष्य 

क)  उपलधधि  

सबै नागररकका लाधग साक्षरता, धनरन्द्तर धिक्षा र जीिनपययन्द्त धसकाइको अिसर प्राि भएको   हुने। 

 

ख) प्रमखु नधतजाहरू  

१. साक्षर घ्याङलेखको रुपमा धिकास हुने। 

२. लधक्षत बगय र समदुायमा धसकाइ अिसरहरूको धसजयना हुने। 

३. अन पचाररक धिक्षा तिा आजीिन धसकाइको व्यिस्िापनका लाधग आियक संरचनागत व्यिस्िा तयार भई कायय 

सञ् चालन हुने। 

४. सामदुाधयक धसकाइ केन्द्रको धिकास र धिस्तार हुन।े 

५. धिज्ञ समहू धनमायण गरर अन पचाररक तिा आजीिन धसकाइसभबन्द्िी अििारणा पत्र तयार हुने। 

६. स्िानीय माग र आियकताका आिारमा रोजगारीमलूक अन पचाररक पाठ्यक्रम तयार हुने। 
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ग) प्रमुख शक्रयाकलापहरू तथा लक्ष्य 

तालिका ३.७ अनौपर्ाररक लिक्षा तथा आजीिन लसकाइका प्रमखु लियाकिापहरू तथा िक्ष्यहरु 

 

क्र .िां.  प्रमुख शक्रयाकलापहरु इकाइ भौशतक लक्ष्य )िषा ५(  भौशतक लक्ष्य 

)िषा १०(  

कैशियत 

१ २ ३ ४ ५ 

१ धनरक्षरहरुको धििरण संकलन पटक १     २ गाउौँपाधलका 

२ साक्षर घ्याङलेख िडागत   १ १ १ ५ गाउौँपाधलका 

३ स्िानीय माग र आियकताका आिारमा सा.धस.के सञ् चालन र 

व्यिस्िापन 

संख्या ५ ५ ५ ५ ५ ५ गाउौँपाधलका 

४ सामदुाधयक पसु्तकालयलाई सामदुाधयक केन्द्रसग आिि गने पसु्तकालय   १ १ १ ५ गाउौँपाधलका 

५ सा.धस.के.मा प्रधिधिको धिकास गने संख्या   १  १ ५ गाउौँपाधलका 

६ सा.धस.के. ले समदुायमा आिारीत संघ  सस्िासौँग सहकायय गने  धनरन्द्तर       सा. धस.के. 

७ धिज्ञ समहू धनमायण पटक  १   १ २ सा. धस.के. 

८ जीिनपययन्द्त धसकाइका लाधग सामग्री धिकास  संख्या   १ १ १ ५ सा. धस.के. 

९ पररचालकको क्षमता धिकास संख्या  १   १ ४  गाउौँपाधलका 
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पररच्छेद चारः अन्तरिम्बशन्धत शिषय तथा के्षत्रहरू 

४.१ पररचय 

पररच्छेद तीनमा धिक्षा क्षेत्रअन्द्तगयतका मखु्य उपक्षेत्रहरू प्रारधभभक बालधिकास तिा धिक्षा, आिारभतू धिक्षा, माध्यधमक 

धिक्षा, अन पचाररक धिक्षा तिा आजीिन धसकाइलगायत पाठ्यक्रमतिा मलू्याङ् कन र धिक्षक व्यिस्िापन तिा धिकाससौँग 

सभबधन्द्ित ितयमान अिस्िाको धिशे्लषणकाआिारमा चनु तीहरू पधहचान गरर यस योजनाका लाधग उद्देय, रणनीधतहरू तिा 

प्रमखु नधतजा, धक्रयाकलाप तिा लक्ष्यहरूसधहतको योजनाको खाका प्रस्ततु गररएको छ। पररच्छेद तीनकाधिधभन्द्न खण्डहरूमा 

ती खण्डहरूसौँग सभबधन्द्ित धिधभन्द्न अन्द्तरसभबधन्द्ित धिषयहरू जस्तैिः समता तिासमािेिीकरण,स्िास्थ्य, पोषण तिा धदिा 

खाजा,छात्रिधृि, आपतकालीन तिा संकटपणूय अिस्िामाधिक्षा; धिद्यालय भ धतक धिकास,धिक्षामा सचूना तिा 

सञ्चारलगायतका कधतपय पक्षहरू समािेिगररएका भए पधन यी अन्द्तरसभबधन्द्ित धिषयलाई समग्रमा धिशे्लषण गरर योजनामा 

प्रािधमकता प्रदानगनय र धिधभन्द्न उपक्षेत्रसौँग सभबधन्द्ित गराउन सहयोग परु् याउने उद्देयले यस पररच्छेदमा प्रस्ततुगररएको छ। 

 

यस पररच्छेदमा धिक्षामा समता तिा समािेिीकरणको अधभिधृि,धिद्यालय स्िास्थ्य, पोषण तिाधदिा खाजा र छात्रिधृिजस्ता 

आियकीय सेिाको सञ् चालन तिा व्यिस्िापन, आपतकालीनतिा संकटपणूय अिस्िामा धिक्षाका लाधग 

तयारी,धिद्यालयको भ धतक धिकासर धिक्षामा सचूना तिासञ्चार जस्ता अन्द्तरसभबधन्द्ित धिषयहरू समािेि गररएको छ। 

यसमा उधल्लधखत प्रत्येक धिषयकोअििारणा तिा धिद्यालय धिक्षामा यसको आियकता, धिद्यमान अिस्िाको धिशे्लक्षण 

गरर चनु तीहरूपधहचान गररएको छ भने यस योजनामा यस धिषयका उद्देय, अपेधक्षत नधतजा तिा योजना 

अिधिमासञ् चालनगररने मखु्य धक्रयालाप तिा लक्ष्यहरू उल्लेख गररएको छ। 

 

४.२ िैशक्षक िमता र िमािेिीकरण 

४.२.१ पररचय 

घ्याङलेखगाउौँपाधलका सामाधजक,आधियक,सास्कृधतक धिधििता भएको स्िानीय तह हो। यहाौँ धिधभन्द्न भाधषक, सांस्कृधतक 

तिा जातजाधतगत समदुायहरूको बसोिास छ।tfdfª ;d'bfosf] मखु्य िसोबास रहकेो यस क्षेत्रमा nueu !)प्रकारका 

जातजाधतहरुको बसोबास रहकेो छ । जसमा d'Vo u/L qmdz tfdfª,du/,g]jf/,;'g'jf/,yfdL,sfdL,If]qL, 

ब्राह्मण,;fsL{ cNk;+Vossf] ?kdfरहकेो छ । साक्षरताका आिारमा हदेाय परुुषको भन्द्दा मधहलाको@=*प्रधतित कम रहकेो 

छ, सािै जातीयताका आिारमा हदेाय tfdfª,du/,g]jf/,;'g'jf/,yfdL,sfdL,If]qL, ब्राह्मण, ;fsL{ क्रमििः!@()@-

&$=%&Ü_,!$))-*=)(Ü_,!!)&-^=$)Ü_,$)(-@=#^Ü_,#%%-@=)%Ü_,%)(-@=($Ü_,@$-)=!$Ü_ / #)-

)=!&Ü_ hgf /x]sf] 5 . 

४.२.२ ितामान अिस्था 

यस पाधलकामा लैङ्धगक अनपुात ०.९२ प्रधतित रहकेो छ।गाउौँ काययपाधलका, िडा सधमधत, गाउौँ धिक्षा सधमधत, धिद्यालय 

व्यिस्िापन सधमधत, धिक्षक अधभभािक संघ, सामाधजक परीक्षण सधमधत आधद तिा धिधभन्द् न सङ्ि संस्िामा मधहला र 

दधलतको सहभाधगतात्मक उपधस्िधत उल्लेख्य रहकेो छ। आिारभतू तह कक्षा १-५ मा !=)%,)=($,!=)@ / )=^$ 

k|lt5fqf लैधङ् गक समता सचूक रहकेो छ। यसैगरर सामदुाधयक धिद्यालयमा मधहला धिक्षक अनपुात @=)& k|lt dlxnf 

रहकेो छ। 
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िैधक्षक समता र समािेिीकरण सभबन्द्िमा दहेाय बमोधजमका चुन तीहरू पधहचान गररएको छ: 

१. लैङ्धगक मलूप्रिाहीकरणमा मधहलाको सहभाधगता सधुनधस्चत गनुय। 

२. धिद्यालयहरूमा लैङ्धगक र अपाङ्गमैत्री भ धतक तिा िैधक्षक िातािरण धनमायण गने। 

३. लधक्षत समहूको धिक्षामा समतामलूक पहुौँच परु् याउने। 

४. धिद्यालयमाधिभेदरधहत बालमैत्रीबनाउने। 

 

४.२.३ उदे्दश्यहरू 

१. धिक्षाको मलू िारबाट िधञ् चत रहकेा व्यधिहरूलाई धिक्षामा पहुौँच परु् याई गणुस्तर सधुनधश्चत गने। 

२. िैधक्षक सुिासन कायम गने। 

३. धिद्यालयलाई लैङ्धगकमैत्री, अपाङ्गतामैत्री तिा बालमैत्री बनाउने। 

४. मधहला धिक्षकको संख्या बधृिमा गने । 

 

४.२.४ रणनीशतहरू 

१. धिद्यालय बाधहर रहकेा बालबाधलकाहरुको अिस्िा र आियकता पधहचान गरर सोअनसुार प्रबन्द्ि धमलाइने छ। 

२. धिद्यालयहरूमा लैङ्धगक तिा अपाङ्गतामैत्री भ धतक अिस्िा तिा िैधक्षक िातािरणको धिकास गररने छ। 

३. आिासीय धिद्यालय मार्य त आियकतानसुार पोिाक, स्टेसनरी तिा धसकाइ सामग्रीका लाधग छात्रिधृि उपलधि 

गराइने छ। 

४. धिभेदरधहत बालमैत्री िातािरण धसजयना गररने छ। 

५. आिारभतू तहमा मातभृाषामा धसकाइको अिसर प्रदान गररनेछ। 

६. लैङ्धगकमैत्री, अपाङ्गतामैत्री तिा बालमैत्री भ धतक संरचना धनमायण गने। 

७. धकिोरी धिक्षा तिा मनोसामाधजक परामिय प्रदान गररने छ। 

८. हरेक कायायलय तिा धिद्यालयमा लैङ्धगक सभपकय  व्यधि व्यिस्िा गने। 

९. धिक्षक भनाय तिा धनयिुीमा मधहलालाई प्रािधमकता धदने । 

 

४.२.५ उपलशब्ध, नशतजा, प्रमुख शक्रयाकलाप तथा लक्ष्य 

क) उपलधधि 

धिद्यालय तहको धिक्षामा समतामलूक पहुौँच र समािेिी सहभाधगतासधहत सबैका लाधग गणुस्तरीय धिक्षा धनधश्चत भएको हुने। 

 

ख) नधतजा  

१. धिद्यालय बाधहर रहकेा बालबाधलकाहरुको अिस्िा र आियकता पधहचान गरर सबै बालबाधलकाहरूलाई धिक्षा 

प्राि गने अिसर प्रदान गने। 

२. लधक्षत समहूका बालबाधलकाहरूको धसकाइमा सहभाधगता िधृि गरर गणुस्तर सिुार हुने। 

३. धिद्यालयमा भेदभाि रधहत बालमैत्री िातािरण धसजयना हुने। 

४. धिद्यालयहरूमा अपाङ्गतामैत्री र लैङ्धगकमैत्री िातािरण धसजयना हुन।े 

५. धकिोरी धिक्षा तिा मनोसामाधजक परामिय प्रदान गररने। 

६. मातभृाषामा  धसकाइको अिसर प्रदान गररन।े 

७. मधहला धिक्षकको संख्यामा बधृि हुने छ । 
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ग) प्रमुख शक्रयाकलापहरू तथा लक्ष्य 

तालिका ४.१ िैलक्षक समता र समािेिीकरणका प्रमखु लियाकिापहरू तथा िक्ष्य 

क्र .िां.  प्रमुख शक्रयाकलापहरु इकाइ भौशतक लक्ष्य )िषा ५(  भौशतक लक्ष्य 

)िषा १०(  

कैशियत 

१ २ ३ ४ ५ 

१ अिस्िा र आियकता पधहचान पटक  १    २ गाउौँपाधलका 

२ धिद्यालयबाधहररहकेाबालबाधलकाहरुकोअिस्िा र आियकता 

पधहचान गरीसहभाधगता 

धनरन्द्तर  १ १   ३ सा.धस.के. 

३ िगीय आिारमा छात्रिधृि धितरण धनरन्द्तर       गाउौँपाधलका 

४ आिासीय धिद्यालय मार्य त छात्रिधृि  धनरन्द्तर       संघ/ प्रदिे/ 

गाउौँपाधलका 

५ धिद्यालयहरूमा िालमैत्री,अपाङ्गतामैत्रीरलैङ्धगकमैत्रीभ धतक 

संरचना धनमायण 

संख्या   ५ ५ ५ ३६ संघ/ प्रदिे/ 

गाउौँपाधलका 

६ मातभृाषामा धसकाइकोअिसरप्रदानगररने। 

 

धनरन्द्तर       धिद्यालय 

७ मनोसामाधजकपरामिय 

 

धनरन्द्तर       धिद्यालय 

८ मधहला धिक्षकको संख्यामा बधृि  जना  ५ ५  ५ ५ ५ ५० संघ/ प्रदिे/ 

गाउौँपाधलका 

९  लैङ्धगकसभपकय व्यधिको क्षमता धिकास आियकता 

अनसुार 

 १  १ १ ५ संघ/ प्रदिे/ 

गाउौँपाधलका 
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४.३ शदिा खाजािशहत स्िास््य तथा पोषण कायाक्रम 

४.३.१ पररचय 

नेपालमा सन ् १९७४ दधेख छन टमा परेका धजल्लाका छाधनएका प्रािधमक धिद्यालयमा धिश्व खाजा काययक्रमको खाद्यान्द्न 

अनदुानमा आिाररत धदिा खाजा काययक्रम प्रारभभ भएको धियो।आधियक िषय २०७७/२०७८ मा सामदुाधयक धिद्यालयमा 

पिूयप्रािधमकदधेख कक्षा ५ का सबै धिद्यािीलाई धदिाखाजाको व्यिस्िा गरीएको छ।नेपाल सरकारले धदिा खाजामा धिगत 

केही िषयदधेख लगानी धिस्तार गद ै आई आधियक िषय २०७७/७८ मा यो लगानी कररब ८ अरब पगुेको छ।नेपालको हाल 

कायायन्द्ियनमा रहकेो पन्द्रौं योजनालगायत धिक्षा क्षेत्रका मखु्य रणनीधतक दस्तािेजहरूमा धदिा खाजालाई स्िास्थ्य, 

प्रािधमकता धदइएको छ भने धिद्यालय क्षेत्र धिकास योजनाले बालबाधलकाहरूको स्िास्थ्य तिा पोषण धस्िधतमा सिुार ल्याई 

उनीहरूलाई धिद्यालयमा धटकाउने जस्ता िैधक्षक उपलधधिहरू हाधसल गनय धदिा खाजाले महत्िपूणय योगदान धदएको छ। 

 

शिद्यालय स्िास््य र पोषण 

धिद्यािीको स्िास्थ्य तिा पोषणको अिस्िाले उनीहरूको संज्ञानात्मक क्षमता, िैधक्षक उपलधधि, गणुस्तरीय जीिन तिा 

समाजका लाधग धिधभन्द्न पक्षमा योगदान गने क्षमतालाई प्रभाि पाने भएकाले उनीहरूको स्िास्थ्य तिा पोषणको अिस्िा राम्रो 

बनाइन ुपदयछ। िाधषयक स्िास्थ्य परीक्षण, अियिाधषयक रूपमा जुकाको औषधि, धकिोरीका लाधग र्ोधलक एधसड तिा आइरन 

चककी धितरण काययक्रम स्िास्थ्य क्षेत्रबाट सञ् चालन हुने गदयछन ्। 

 

िरििाइ तथा स्िच्छता 

धिद्यालयमा हुने सरसर्ाइ तिा स्िच्छताको अभ्यास तिा धिक्षाले बालबाधलकाको स्िास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाि पने स्पि 

छ। यसले बालबाधलकाको भािी जीिनका लाधग सरसर्ाइ तिा स्िच्छताको अभ्यासमा सहयोग गनायका सािै पररिार तिा 

समदुायमा पधन यसले सकारात्मक घर/कोठाको प्रबन्द्ि नै छैन भने भएकाहरूमध्ये कधतपयको सरसर्ाइ र स्िच्छतामा सिुार 

आियक छ। धिपद तिा जोधखम व्यिस्िापनको तयारीका केही कायय भए पधन यसमा धिपद,जोधखम तिा महामारी समािेि 

गरर िप सिुार गनुय आियक छ। 

 

४.३.२ ितामान अिस्था 

आ.ि. २०७६/०७७ दधेख नेपाल सरकारले धिद्यालय धदिा खाजा काययक्रम िरुु गरे प चात ् यस पाधलकाका प्रारधभभक 

बालधिकास र कक्षा १-५ सञ् चाधलत ३६धिद्यालयdf @)&& df@#&(hgf धिद्यािी लाभाधन्द्ित भएका छन,् सािै 

पाधलकाबाट धिद्यालय धदिा खाजा सभिन्द्िी काययधिधि धनमायण गरी धिद्यालय धदिा खाजामा पणूय रुपमा जङ्क रु्ड धनषिे गरर 

व्यिस्िापन गने प्रयास गररएकोछ।िैधक्षक सत्र २०७७ बाट श्रीg]qsfnL मा.धि. cfFk8fF8f /fdk'/af6 घ्याङलेख, धसन्द्िलुी 

मा धिद्यालय नसय सेिा काययक्रम िरुु भएको छ।xfn df=lj=cdn],df=lj=xfo'6f/df u/L hDdf # hgf g;{ sfo{qmd 

nfu'ePsf 5g . माध्यधमक तह कक्षा ९-१२ का धकिोरीका लाधग र्ोधलक एधसड तिा आइरन चककी / ;]lg6/L Kof8 

tyf lszf]/L u'gf;f] ;'g'jfO{sf] sfo{df g;{nfO{ k|of]u u/L s]lx vfnL ;dodf ;]jf;+u ;DjlGwt ljifodf 

ljBfyL{x?;+u enfs';f/L ug{] yfngL u/]sf 5g . धिद्यालयमा 5fqf pkl:ylt b/ j[l4df g;{ पररचालन 

गररएको छ। 

 

सामदुाधयक धिद्यालयमा छात्रा ि चालय भएका धिद्यालयहरु ३३र मधहला धिक्षक ि चालय१९ िटा छन।् खानपेानीको 

आफ्नै श्रोत भएका धिद्यालय ३१,बाधहरी श्रोत भएका धिद्यालय ३ र अन्द्य कुनै श्रोत नभएका धिद्यालय १ िटा छन।् धिपद 
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तिा जोधखम व्यिस्िापनको तयारीका लाधग स्िानीय पाठ्यक्रम मार्य त प्रारधभभक कक्षा दधेखनै धिषयिस्त ुसमािेिगररएको 

छ। 

धदिा खाजासधहत स्िास्थ्य तिा पोषण काययक्रम धनभनधलधखत चनु तीहरू पधहचान गरीएको छ : 

१. धदिा खाजा, स्िास्थ्य तिा पोषण र सरसर्ाइ तिा स्िच्छताका प्रभािकाररतालाई व्यिधस्ित गने। 

२. सबै धिद्यालयमा स्िास्थ्य कमीको व्यिस्िा गने। 

३. धिद्यालय खाजाका लाधग उपयिु स्िरूप धनिायरण गरी प धिक तिा स्िस्िकर धिद्यालय खाजा सधुनधश्चत गने। 

४. सधचत्र पोषण पाठ्यक्रम धनमायण गरी कायायन्द्ियन गनुय। 

५. धिद्यालय धदिा खाजा काययक्रमलाई स्िानीय कृधष तिा व्यापारसौँग जोड्ने। 

६. सरसर्ाइ तिा स्िच्छताका लाधग मापदण्ड धिकास गरर कायायन्द्ियन गने। 

 

४.३.३ उदे्दश्य 

१. प्रत्येक धिद्यालयमा बालबाधलकालाई स्िस्िकर तिा प धिक खाना प्राधिको सधुनधश्चतता गनुय। 

२. धिद्यालयमा बालबाधलकाको स्िास्थ्य, पोषण र सरसर्ाइ तिा स्िच्छताका सेिामा सिुार गनुय। 

३. सरोकारिालाहरूको समन्द्िय तिा सहभाधगतामा सदुृढ गरी बालबाधलकाको पोषण,स्िास्थ्य र धसकाइ उपलधधिमा 

सिुार गनुय। 

 

४.३.४ रणनीशतहरू 

योजनाका उद्देयहरू हाधसल गनय धनभनधलधखत रणनीधतहरू अिलभिन गरीनेछ : 

१. धिक्षा, स्िास्थ्य र कृधष क्षेत्रलाई समेत समेटी गरी धिद्यालय स्िास्थ्य तिा पोषण रणधनधत तयार गररन।े 

२. बालबाधलकाको लाधग धिद्यालयमा नै सर्ा ताजा र पोधषलो खाजा तयार गरी समहूमा हात िनुे बानी धिस्तार गररने। 

३. सिै धिद्यालयमा User Manual समेतको प्रािधमक उपचार बाकस प्रदान गने तिा आिारभतू प्रिधमक उपचारको 

तररका सभबन्द्िमा समय सापेक्ष अद्यािधिक गररएको हुन।े 

४. अधभभािक आमा समहू मार्य त सधचत्र पोषण पाठ्यक्रम धनमायण गरी कायायन्द्ियन गने। 

५. सरसर्ाइ तिा स्िच्छताका लाधग मापदण्ड धिकास गरर कायायन्द्ियन गने। 

 

४.३.५ उपलशब्ध, नशतजा, प्रमुख शक्रयाकलाप तथा लक्ष्य 

 

क) उपलधधि  

धिद्यालयमा अध्ययन गने सबै बालबाधलकाको स्िास्थ्य तिा पोषणको अिस्िामा सिुार भएको सािै स्िच्छ धपउने पानी तिा 

सरसर्ाइप्रधत सचेत भएको हुने। 

 

ख) प्रमखु नधतजाहरू  

१. धिद्यालय धदिा खाजा काययधिधि २०७७,अद्यािधिकतिा िप प्रभािकाररताका साि कायायन्द्ियन भएको हुने। 

२. सबै माध्यधमक धिद्यालयमा एक धिद्यालय एक स्िास्ियकमी पररचालन हुन।े 

३. सिै धिद्यालयमा User Manual समेतको प्रािधमक उपचार बाकस प्रदान गने तिा आिारभतू प्रािधमक उपचारको 

तररका सभबन्द्िमा समय सापेक्ष अद्यािधिक गरीएको हुन।े 

४. स्िानीय पाठ्यक्रममा धकिोरी धिक्षा सभबन्द्िी धिषय समािेि हुने। 

५. सरसर्ाइ सभबन्द्िी आियक पणूय पिूायिार धिकास भएको हुने। 
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६. स्िानीय उत्पादनमा चधक्रय पोषणयिु धदिा खाजा सुधनधश्चतता हुने। 
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ग) प्रमखु धक्रयाकलापहरू तिा लक्ष्य 

तालिका ४.२ लदिा खाजासलहत स्िास््य तथा पोषण कायचिमका प्रमखु लियाकिापहरू तथा िक्ष्य 

क्र .िां.  प्रमुख शक्रयाकलापहरु इकाइ भौशतक लक्ष्य )िषा ५(  भौशतक लक्ष्य 

)िषा १०(  

कैशियत 

१ २ ३ ४ ५ 

१ धिद्यालय धदिा खाजा काययधिधि २०७७अद्यािधिक र पररमाजयन पटक  १    २ गाउौँपाधलका 

२ एक धिद्यालय एक स्िास्थ्यकमी संख्या   १ १ १ १० संघ/ प्रदिे/ 

गाउौँपाधलका 

३ User Manual समेतको प्रािधमक उपचार बाकस संख्या   १० १२  ३६ गाउौँपाधलका 

४ स्िानीय पाठ्यक्रममा धकिोरी धिक्षा कक्षा  ६-८      धिद्यालय 

५ सरसर्ाइ सभबन्द्िी आियक पणूय पिूायिार धिकास संख्या  ५ ५ ५ ५ ३६ धिद्यालय 

६ स्िानीय उत्पादनमा चधक्रय पोषणयिु धदिाखाजा धनरन्द्तर       धिद्यालय 

७ धिद्यालयमा पोषण कनयर धनमायण  धनरन्द्तर  ४ २ ४ ५ ३६ धिद्यालय 

८ अधभभािक आमा समहू संख्या  १ १ १ १ ५ धिद्यालय 
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४.४ छात्रिृशत्त 

४.४.१ पररचय 

धिद्यालय धिक्षामा धिद्यािीहरुको सहभाधगता िधृि गरर धसकाइलाई धनरन्द्तरता धदन तिा धिद्यालय िाधहर रहकेा सामाधजक 

तिा  आधियक रुपले धपछधडएका िगयहरुलाई धिद्यालय धिक्षामा सधुनधश्चत गनय अगाधड साररएको उत्पे्ररणामलूक कायय छात्रिधृि 

हो।जसले लधक्षत समदुायहरु गरीब, सधुििाधिधहन, अपाङ्गता तिा कधठन पररधस्िधतमा रहकेा 

बालबाधलकाहरुलाईधिद्यालयमा धटकाइ राख्न मद्दत गदयछ। छात्रिधृिलगायत धिद्यािीलाई प्रदान गररने सहयोगले न्द्यनू आय 

भएका पररिार,सधुििाधिधहन तिा कधठन पररधस्िधतमा रहकेा बालबाधलकाहरूलाई धिद्यालय धिक्षामा पहुौँच तिा 

सहभाधगताका लाधग सहयोग गरर समता तिा समािेधिताको अिस्िा सिुारमा योगदान गदयछ। यस्तो सहयोगल े आधियक 

अभािका कारणले धिद्यालय पोिाक, स्टेसनरीलगायतका सामग्रीहरू, धदिा खाजा इत्याधद उपलधि हुन नसकी धिद्यालयमा 

हुने धिद्यािीको अनपुधस्िधत र धिद्यालय छाड्ने दर घटाउन सहयोग गदयछ। यसबाट सब ैबालबाधलकालाई धिद्यालय तहको 

धिक्षामा पहुौँच र सहभाधगता सधुनधश्चत गनय र आिारभतू तहमा अधनिायय धिक्षा कायायन्द्ियनमा सहयोग पगु्दछ।त्यसै गरर यसबाट 

धिद्यालयमा उपधस्ित हुन र धसकाइमा सधक्रयतापिूयक सहभागी हुन उत्पे्ररणा प्राि हुने भएकाले बालबाधलकाको धसकाइ सिुार 

गरर धिक्षाको गणुस्तर सिुार गनयमा पधन योगदान हुन्द्छ। धिद्यालय धिक्षामा सबैको पहुौँच र सहभाधगता सधुनधश्चत गनयका लाधग 

प्रदान गररने यस्ता छात्रिधृि तिा प्रोत्साहनहरू मलूतिः गरीबी केधन्द्रत हुन आियक छ। 

 

४.४.२ ितामान अिस्था 

नेपाल सरकारले सामदुाधयक धिद्यालयमाअध्ययनरत धिद्यािीहरुका लाधग धिधभन्द्न धकधसका छात्रिधृिहरु प्रदान गद ैआएको 

छ। यस पाधलका अन्द्तगयत आिारभतू तह कक्षा १-८ मा अध्ययनरत १२३०जना छात्रा (दधलत छात्रा),८१दधलत छात्र, 

अपाङ्गता३१जना तिा धसमान्द्तकृत ९७जना गरी िैधक्षक सत्र २०७७ मा १४३९जनाले यो सधुििा धलएका छन।् यस 

पाधलकामा धिधभन्द् न धिद्यालयमा अध्यनरत िाधषयक परीक्षामा उत्कृि नधतजा ल्याउने धिद्यािीहरुलाई धिधभन्द् न दाता तिा संघ 

सस्िाले प्रोत्साहन स्िरुप छात्रिधृिहरु प्रदान गद ै आइरहकेा छन।् यस गाउौँपाधलकाले आिारभतू तहको अधन्द्तम परीक्षामा 

उत्कृि नधतजा ल्याउने गाउौँपाधलका भररका १/१ छात्र र छात्रालाई परुस्कार स्िरुप नगद धितरण गने योजना बनाएको छ भन े

सामदुाधयक धिद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ८-१२ का धिद्यािीकोले िैधक्षक सत्र २०७७ मा PMT र्ारामका आिारमा प्रदान 

गररने छात्रिधृि नपाएको दधेखएकोले धिद्यालयले सो प्रधत सचेत रहनपुने दधेखन्द्छ। 

छात्रिधृिसभबन्द्िी धनभनधलधखत चनु तीहरू पधहचान गरीएको छ: 

१. छात्रिधृिको रकम ज्याद ैन्द्यनू हुन।ु 

२. जात र धलङ्गलाई महत्ि धदइ छात्रिधृि धितरण गनुय। 

३. छात्रिधृि सधहत सामदुाधयक आिासीय धिद्यालय व्यिस्िापन गनुय। 

४. छात्रिधृि धितरणर सो को खचय क्षेत्र बारे प्रभािकारर अनगुमन तिा मलू्याङ् कनgx'न।ु 

 

४.४.३ उदे्दश्य 

१. लधक्षत िगय पधहचान गररछात्रािधृि सधहत बालबाधलकाहरूलाई धसकाइमा सहभाधगता र उपलधधि बढाउने। 

२. धिद्यालय धिक्षामा समानता र समता िधृि गरी समािेिी बनाउने। 

 



धिक्षा क्षते्रको योजना, २०२१-२०३०, घ्याङलेख गाउौँपाधलका 

 

54 
 

४.४ रणनीशतहरू 

१. लधक्षत िगय पधहचान गरी छात्रिधृि धितरण गररनेछ। 

२. धिद्यालय र समदुायको सहभाधगतामा प्रत्येक धिद्यालयमा  छात्रिधृि व्यिस्िापन सधमधत र धदिा खाजा व्यिस्िापन 

सधमधत गठन गररनेछ। 

३. स्िानीय तहले कक्षा १० का मेिािी धिद्यािी पधहचान गरी धनिःिुल्क प्राधिधिक उच्च धिक्षाको अिसर प्रदान गने। 

४. धनिःिलु्क प्राधिधिक उच्च धिक्षाको अिसर पाएका धिद्यािीले अध्ययन पश्चात ्५ िषय आफ्नो क्षेत्रमा रोजगारीको 

अिसर प्रदान गने। 

 

४.४. उपलशब्ध,नशतजा, प्रमुख शक्रयाकलाप तथा लक्ष्य 

 

क) उपलधधि  

आधियक अभािका कारणले कुनैपधन बालबाधलका धिक्षाको अिसरबाट बधञ् चत नहुन।े 

 

ख) प्रमखु नधतजाहरु 

१. लधक्षत िगय पधहचान गरर एकीकृत छात्रिधृि प्रणालीको धिकास र कायायन्द्ियन हुने। 

२. आधियक रुपमा धपछधडएका िगयलाई छात्रिधृि धितरण गररने। 

३. सामदुाधयक आिासीय धिद्यालय छात्रिधृि सधहतको हुने। 

४. धबद्यालय भनायदर, धटकाउ दरमा बधृि हुने । 
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ग) प्रमुख शक्रयाकलापहरू तथा लक्ष्य 

तालिका ४.३ लदिा खाजासलहत स्िास््य तथा पोषण कायचिमका प्रमखु लियाकिापहरू तथा िक्ष्य 

क्र .िां.  प्रमुख शक्रयाकलापहरु इकाइ भौशतक लक्ष्य )िषा ५(  भौशतक लक्ष्य 

)िषा १०(  

कैशियत 

१ २ ३ ४ ५ 

१ छात्रिधृि छनोट र धितरण काययधिधि धिकास पटक ० १    २ गाउौँपाधलका 

२ छात्रिधृि र धदिा खाजा व्यिस्िापन सधमधत गठन संख्या ० ० ३६    धिद्यालय 

३ अधि धबपन्द्न,5f]/Lj'xf/Lsf nflu k|f]T;fxg :j?k धिद्यािीलाई 

समेत छात्रिधृत प्रदान गने  

रकम   ५)०० ५)०० ५)०० ५)०० !))०० गाउौँपाधलका 

४ दधलत र छात्राको छात्रिधृत रकमको बढोिरी  प्रधतित   १० १० १० १० ६० प्रदिे सरकार र 

गाउौँपाधलका 

५ अनगुमन तिा मलू्याङ् कन संख्या ० ० ३६    गाउौँपाधलका 
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४.५ आपतकालीन तथा िांकटपूणा अिस्थामा शिक्षा 

४.५.१ पररचय 

पररधस्िधतजन्द्य धिक्षा भन्द् नाले यिु, द्वन्द्द्व, महामारी तिा प्रकोपको अिस्िामा पधन बालबाधलकाको धसकन पाउने अधिकारलाई 

संरक्षण गद ै धसकाइलाई धनरन्द्तरता धदने िैकधल्पक उपाय सधहतको िैधक्षक काययक्रमलाई धलने गररन्द्छ। यसको मखु्य उद्देय 

धिधभन्द्न कारणले उत्पन्द्न संकटकालीन अिस्िामा बालबाधलकालगायत धिक्षासौँग सभबि व्यधि, पररिार तिा समदुायको 

जीिन रक्षा, प्रकोपबाट धसधजयत संकटको व्यिस्िापन, सामाधजक द्वन्द्द तिा धहसंा र दरुुपयोगबाट बालबाधलकालाई सरुधक्षत 

राख्नकुा सािै समग्र धिक्षा क्षेत्रलाई धनिायि रूपमा धक्रयािील हुने गरी िैधक्षक काययक्रमहरूको तयारी तिा सञ् चालन गनुय हो। 

यस अििारणाअन्द्तगयत सभभाधित जोधखमको पिूय तयारी, आपतकालीन अिस्िामा क्षधत कम हुने गरी तत्कालको 

व्यिस्िापन गने आपतकाल पश्चात ्क्षधतको आपरूण गने काययढाौँचा समेधटएको हुन ुपदयछ। 

 

आपतकालीन तिा संकटपणूय अिस्िामा धिक्षाको अििारणा बाल अधिकारको रूपमा स्िीकार गरीएपधछ यसलाई िप 

प्रभािकारी बनाउने कायय प्रारभभ भएको हो। अधिकारका क्षेत्रमा भएका अन्द्तरायधष्ट्रय काननुहरू, धिश्वव्यापी घोषणाहरू, 

अन्द्तरायधष्ट्रय एिम ् क्षेत्रीय घोषणा तिा प्रधतििताहरूबाट पररलधक्षत यस अििारणालाई प्रभािकारी रूपमा कायायन्द्ियन गनय 

धिधभन्द्न राष्ट्रहरूले आ-आफ्नो नीधत, काननु तिा योजनाहरूमा पररधस्िधतजन्द्य धिक्षा (आपतकालीन तिा संकटपूणय 

अिस्िामा धिक्षा) लाई समािेि गने गरेका छन ्। धििेषत: लामो द्वन्द्दको पररिेिमा धिक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभाि, २०७२ को 

धिनािकारी भकूभप तिा धिधभन्द्न समय र स्िानमा घटेका प्राकृधतक प्रकोपका घटनाहरूका सािै कोधभड-१९ लगायतका 

महामारीहरूका  प्रभािका कारण बालबाधलकाको धिक्षा प्राि गने अधिकारमा पगुेको अिरोिबाट पाठ धसकी यस धिक्षा 

क्षेत्रको योजनामा यस पाधलकाले आगामी १० िषयका लाधग नीधत तिा काययक्रधमक प्रािधमकता र कायायन्द्ियन ढाौँचा समािेि 

गररएको छ। 

यस खण्डमा मलूत: चार प्रकारका आपतकालीन अिस्िाहरू समािेि गररएको छ: 

क) प्राकृधतक प्रकोप: भकूभप, बाढीपधहरो, हािाहुरी,आगोलागी, चट्याङ, खडेरी, दघुयटना, आधद। 

ख) महामारी: kf]lnof],झाडापखाला, कालाज्िर, हजैा, भाइरल ज्िरो, डेङ्ग,ु टाइर्ाइड, हपेाटाइधटस, बडयफ्ल,ू क्षयरोग, 

कुष्ठरोग, ठेउला, स्िाइन फ्लू, कोधभड आधद सरूिा रोगहरू। 

ग) यिु, द्वन्द्द्व, धिस्िापन: आन्द्तररक तिा बाह्य यिु एिम ् द्वन्द्द्व तिा साभप्रदाधयक, िाधमयक, राजनीधतक आधद द्वन्द्द्व, यिु, 

िोषण, दरुाचार तिा अन्द्य कारणले नागl/कहरूको धिस्िापन, आन्द्तररक तिा बाह्य स्िानान्द्तरणका कारण 

बालबाधलकाले धिक्षा प्राि गने अधिकारलाई ;'रधक्षत राख्ने। 

घ) अन्द्य प्रकोप: जंगली जनािर आक्रमण  

 

४.५.२ ितामान अिस्था 

नेपालको संधििान २०७२, ले अधनिायय तिा धनिःिलु्क आिारभतू धिक्षा, धनिःिलु्क माध्यधमक धिक्षा तिा सुधििाधिहीन 

तिा अपाङ्गहरूका लाधग धनिःिलु्क उच्च धिक्षाको सधुनधश्चतताका सािै बालबाधलका माधि हुने धिभेद, सजाय र दरुाचारलाई 

धनषिे गरेको छ। अधनिायय तिा धनिःिलु्क धिक्षा ऐन (२०७५) र अधनिायय तिा धनिःिलु्क धिक्षा धनयमािली (२०७७) ले 

छात्रिधृि, धदिाखाजा, सधुििा धिधहनहरूका लाधग धििेष सहयोग, मातभृाषामा धिक्षासधहत कुनै पधन अिस्िामा 

बालबाधलकाको धिक्षा प्राि गने अधिकार सधुनध चत गरेको छ। 
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यस पाधलकामा पधन धिधभन्द्न समयमा धिपद तिा संकट आइपदयछन ् यस्तो अिस्िामा धिक्षण धसकाइ धक्रयाकलापलाई 

धनरन्द्तरता धदन तिा धिपद तिा संकटको घधडमा पधन धिचधलत नभइ सो को व्यिस्िापन र न्द्यनूीकरण गनय योजनाबि रुपमा 

धिक्षा प्रदान गरीद ैआएको छ जस्तै कोधभडका कारणबाट अस्त व्यस्त भएको िैधक्षक सत्र २०७७ लाई धिद्यालय धयिस्िापन 

सधमधतको संयिु सहयोगमा भचुयअल कक्षा, र्ोन तिाटोल धसकाइ योजना बनाएर बालबाधलकाको धसकने अधिकारलाई 

सधुनधश्चत गरी धसकाइलाई धनरन्द्तरता धदएको सियधिधिद ैछ । यस ैसन्द्दभयमा कक्षागत रोल नं. लाई जोर धिजोर प्रणालीमार्य त 

धिद्यालयमा समाधजक दरूी कायम गद ै धिक्षणधसकाइ समेत भएको धियो। धिपदक्ा लाधग सहयोगािय यस पाधलकामा रुत 

प्रधतकायय सधमधत, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपिाखा तिा िारुण यन्द्त्र रहकेो छ। धिद्यालयमा रहकेो ज.ुरे.स. तिा य.ुरे.स. ले 

पधन धिपदप्रधत सचेतना जगाउद ै आएका छन।् स्िानीय पाठ्यक्रमको तल्लो कक्षा दधेखनै धिपद जोधखम न्द्यनुीकरणका 

धिषयिस्त ुसमािेि गररएको छ। 

पररधस्िधतजन्द्य धिक्षाका चनु तीहरू: 

१. आपतकालीन अिस्िाको धिक्षालाई छुटै्ट धििाको रूपमा सभबोिन गने। 

२. प्रकोप र सोको जोधखमको धिषयमा साििानी अपनाउन।ु 

३. संकटको क्षेत्र पधहचान गनुय। 

४. क्षेत्र पधहचान गरी योजना धनमायण गनुय। 

५. योजना धनमायणको प्रधक्रया र सहभाधगता। 

 

४.५.३ उदे्दश्यहरू 

१. सङ्कटको सभभाधित जोधखम पधहचान गरी धिक्षाको माध्यमबाट पिूय साििानी र तयारीको िातािरण तयार गने। 

२. सचूना तिा संञ्चार प्रधिधिको धिकास गने। 

 

४.५.४ रणनीशतहरू 

१. स्िानीय सरकारले संकटको पधहचान र मलू्याङ् कनका आिारमा पिूायनमुान तिा प्रधतकाययको बहृत योजना र 

धिद्यालयहरूले आ-आफ्ना धिद्यालयको योजना तयार गने छन ्। 

२. धिपद ् प्रधतरोिी भ धतक पिूायिारको धनमायण तिा पनुस्िायपन गररने छ। 

३. धिद्यािी, धिक्षक ,अधभभािकलाई प्रकोप रोकिामर पनुस्िायपनाका लाधग क्षमता धिकास गररनेछ। 

४. धिपद ्मा सेिा प्रिाहको संयन्द्त्र धिकास गररनेछ। 

५. धिद्यालय िाधन्द्त क्षेत्र कायम गरी यसप्रधत सरोकारिालालाई धजभमेिार बनाइनेछ। 

६. धबद्यालय बन्द्दका समय भचुयअल कक्षा, टोल धिक्षा संचालन गरर धसकाई क्षधत न्द्यनूीकरण गररनेछ । 

 

४.५.५ उपलशब्ध, नशतजा, प्रमुख शक्रयाकलाप तथा लक्ष्य  

क) उपलधधि 

जनुसकैु पररधस्िधतमा पधन बालबाधलकाको सरुक्षासधहत धिक्षा प्राि गने अधिकारको सधुनधश्चतताभएको हुने। 

 

ख) नधतजा 

१. धिद्यालयमा प्रकोप व्यिस्िापनका लाधग पिूयतयारीको योजना तिा क्षमता धिकास हुने। 

२. स्रोतको व्यिस्िापनसधहत धिद्यालय तिा धिक्षा प्रणाली सधक्रय हुने। 

३. महामारीको समयमा स्िास्थ्य मापदण्ड तिा उपचारसधहत धसकाइ धनरन्द्तरता हुने।
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ग) प्रमुख शक्रयाकलापहरू तथा लक्ष्य 

तालिका ४.४ पररलस्थलतजन्य लिक्षाका प्रमखु लियाकिापहरू तथा िक्ष्य 

क्र .िां.  प्रमुख शक्रयाकलापहरु इकाइ भौशतक लक्ष्य )िषा ५(  भौशतक लक्ष्य 

)िषा १०(  

कैशियत 

१ २ ३ ४ ५ 

१ सरुधक्षत धिक्षण धसकाइ सहजीकरण योजना योजना  १    २ संघ/ प्रदिे/ 

गाउौँपाधलका 

२ क्षमता धिकास संख्या   २०   ३६ गाउौँपाधलका 

३ मापदण्ड अनसुारको भ धतक पिूायिार  धनरन्द्तर   ५ ५ ५ ३६ संघ/ प्रदिे/ 

गाउौँपाधलका 

४ समदुायमा सचूना तिा सत्र्चार प्रधिधिको धिस्तार प्रधतित  ५ १० १५ २० १०० गाउौँपाधलका 

५ धिद्यालयमा सचूना तिा सत्र्चार प्रधिधिको धिकास 

 

संख्या ४ २ ४ ५ ५ ३६ गाउौँपाधलका 

६ User manual सधहतको प्रािधमक उपचार बाकस 

 

संख्या  ५ ४ ५ ६ ३६ गाउौँपाधलका 
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४.६ शिद्यालय भौशतक पूिााधार शिकाि 

४.६.१ पररचय 

धिक्षा धनयमािली २०५९ अनुसार एक धिद्यािीका लाधग सुधििाजनक रूपमा पठनपाठनमा सहभागी बन्द्न प्रारधभभक 

बालधिकास तिा आिारभतू तहका प्रारधभभक कक्षाका लाधग प्रधत धिद्यािी ०.७५ िगय धमटर र आिारभतू तह तिा माध्यधमक 

तहका लाधग प्रधत धिद्यािी १.०० िगयधमटर बराबरको क्षेत्रर्ल तोधकएको छ। बालबाधलका धिद्यालयमा भनाय हुनका लाधग 

सरुधक्षत धिद्यालय, पढ्नका लाधग कक्षाकोठा, खेल्नका लाधग खेलमैदान, ि चका लाधग ि चालय, सर्ाइ र धपउनका लाधग 

खानेपानी जस्ता भ धतक पिूायिार धिद्यालयका आिारभतू संरचना हुन ्। राधष्ट्रय धिक्षा नीधत २०७६ ले धिद्यालयहरूमा भिन, 

कक्षाकोठा, र्धनयचर, प्रयोगिाला, ि चालय, पानी, पसु्तकालय, बकु कनयर जस्ता भ धतक पिूायिार तयार गने, धिद्यालय 

भिनलगायत सभपणूय भ धतक पिूायिार धिपद जोधखममिु बनाउद ैसबै धिद्यालयलाई सरुधक्षत एिं बालमैत्री, हररत धिद्यालयको 

रूपमा धिकास गन ेलगायतका नीधतगत व्यिस्िापन गरेको छ। 

 

यस खण्डमा धिद्यालयको भ धतक पिूायिार धिकासको ितयमान अिस्िाको समीक्षाका आिारमा चनु तीहरू पधहचान गरी 

आगामी दि िषयका लाधग धिद्यालयको भ धतक पिूायिार धिकासका उद्देय, रणनीधत, नधतजा र प्रमखु धक्रयाकलापहरू तिा 

लक्ष्य उल्लेख गररएको छ। 

 

४.६.२ ितयमान अिस्िा 

यस पाधलकामा कूल धिद्यालय ३७ मध्ये ३^सामदुाधयक र १संस्िागत धिद्यालयहरु  छन।्कक्षाकोठाहरुमा ३५ धिद्यालयमा 

कच्ची तिा पककी भिन छन । भने १० धिद्यालयमा पककी भिनहरु छन । कच्ची कक्षाकोठा जभमा १९२ पककी कक्षाकोठा 

८० िटा छन । अन्द्तगयत २७ धिद्यालयमा िकु कनयर छन । १९ धिद्यालयमा लैङ्धगक मैत्री धिक्षक ि चालय ३३ धिद्यालयमा 

छात्र छात्रा मैत्री ि चालय छन । धपउने पानी सुधििा ३१ धिद्यालयमा छन । Laibrary,Science lab & 

Computer lab क्रमि ४,३,५ छन ।३ ओटा माध्यधमक धिद्यालयमा इन्द्टरनेट सधुििा छन । कभपाउन्द्ड कच्ची 

१६,पककी १ र तारिार १३ धिद्यालयमा छन । खेलकुद मैदान २१ धिद्यालयमा छन । भने अधहले सभम धिजलुी सुधििा भएका 

धिद्यालय १० िटा रहकेा छन ।धिपद तिा जोधखम व्यिस्िापनको तयारीका लाधग स्िानीय पाठ्यक्रम मार्य त प्रारधभभक कक्षा 

दधेखनै धिषयिस्त ुसमािेि गररएकोछ।नेत्रकाली मा धि आौँपडाौँडा रामपरु र मा धि मररण हायटुारमा भिन धनमायणधिन छन । 

अधिकांस धिद्यालयमा पखायल तिा तारजाली सधहतको घेरबार भएको छ भने केही धिद्यालयमा प्रिेि गेट धनमायण हुने क्रममा 

रहकेा छन।् 

धिद्यालय पिूायिार धिकाससौँग सभबधन्द्ित धनभनधलधखत चनु तीहरू रहकेा दधेखन्द्छन ्: 

१. भ धतक पिूायिारको धिकास र धिस्तारमा स्िानीय तहको भधूमका। 

२. पिूायिार धिकासकालाई गणुस्तरीय पारदिी एिं जिार्दहेी बनाउन।ु 

३. सरुधक्षत धिद्यालय पिूायिार धिकास एिम ् धिस्तारका लाधग मापदण्ड अनसुारको गरुु योजना धिकास गनुय। 

४. आियक स्रोतको व्यिस्िापन गनुय। 

५. पिूायिारहरूलाई बालमैत्री, अपाङ्गता र लैङ्धगक मैत्री बनाउन।ु 

 

४.६.३ उदे्दश्य 
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१. सरुधक्षत धिद्यालय पिूायिारको आियक मापदण्ड धिकास र कायायन्द्ियन गनुय। 

२. पिूायिारहरूलाई पारदिी एिं जिार्दहेीताका आिारमा  बालमैत्री, अपङ्गता र लैङ्धगकमैत्री बनाउने। 

 

४.६.४ रणनीशतहरू 

१. पिूायिार धिकासका लाधग धिद्यालयको तह र धिद्यािी  सङ्ख्याको आिारमा मापदण्ड धिकास गररनेछ। 

२. धिद्यालय पिूायिार धिकासका लाधग धिधभन्द्न संघसंस्िा एिं सरोकारिालाहरूसौँग लागत साझेदारी गररनेछ। 

३. धिद्यालयहरू धनमायण गदाय कक्षाकोठा, धिक्षक, प्रिानाध्यापक तिा प्रिासधनक कक्ष, पानी, ि चालय, भान्द्सा िा 

खाजा घरलगायत सबैको योजना समािेि गरी धडजाइन गररनेछ। 

४. प्रकोपको धसकार भएका धिद्यालय भिनलाई तरुून्द्त िैकधल्पक व्यिस्िा गरी स्तरोन्द् नती गररनेछ। 

५. पिूायिार धनमायणसौँगै सरुधक्षत धिद्यालय धनमायणका लाधग संस्िागत क्षमता अधभिधृि गरीने छ। 

६. पिूायिार धिकासकालाधग धिद्यालयको भ धतक सचूक तयार गररनेछ। 

७. आंधसकरुपमा क्षधत भएका धिद्यालका संरचनाको ममयत सभभार गररनेछ। 

 

४.६.५ उपलशब्ध, नशतजा तथा प्रमुख शक्रयाकलापहरु तथा लक्ष्य 

क) उपलधधि 

सबै धिद्यािीहरूलाई िरुधक्षत र उपयिु भ धतक िातािरणमा अध्ययन गने अिसर हुने। 

 

ख) नधतजा 

१. माग र आियकताका आिारमा धिद्यालय पिूायिार धिकास एिम ् धिस्तारका लाधग मापदण्ड अनुसारको १० िष े

गरुु योजना तयार हुने। 

२. पिूायिार धिकासका लाधग धिद्यालयको तह र धिद्यािी सङ्ख्याको आिारमा मापदण्ड धिकास गररनेछ। 

३. पिूायिार धिकासको लाधग स्रोत र धजभमेिारीको धिन्द्याससधहत कायायन्द्ियन प्रारूप धिकास हुने। 

४. पाधलकाका सबै धिद्यालयहरुमा आियक भ धतक पिूायिार धिकास र धिस्तार हुने। 

५. पिूायिार धिकासकालाधग धिद्यालयको भ धतक सचूक तयार हुने। 

६. धिद्यालयमा अपाङ्गमैत्री, बालमैत्री तिा लैङ्धगक मैत्री भ धतक पिूायिार हुन।े 

७. सबै धिद्यालयको क्षेत्रधभत्र घेरबार र प्रिेि गेट धनमायण भएको हुने। 
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ग) प्रमुख शक्रयाकलापहरू तथा लक्ष्य 

तालिका ४.५ लिद्यािय भौलतक पिूाचधार लिकासकाप्रमखु लियाकिापहरू तथा िक्ष्य 

क्र .िां.  प्रमुख शक्रयाकलापहरु इकाइ भौशतक लक्ष्य )िषा ५(  भौशतक लक्ष्य 

)िषा १०(  

कैशियत 

१ २ ३ ४ ५ 

१ पिूायिार धिकासका लाधगमापदण्ड  पटक  १    २ गाउौँपाधलका 

२  पिूायिार धिकास एिम ् धिस्तारका लाधग१० िषे गरुु योजना तयार 

 

पटक  १ १   ३ गाउौँपाधलका 

३ अपाङ्गमैत्री  ,बालमैत्री तिा लैङ्धगक मैत्री भ धतक पिूायिार धनमायण संख्या १ १ २ २ ४ ३६ गाउौँपाधलका 

४ पिूायिार धिकासको लाधग स्रोत र धजभमेिारी धनरन्द्तर       संघ/ प्रदिे/ 

गाउौँपाधलका 

५ धिद्यालयको ममयत सभभार धनरन्द्तर       संघ/ प्रदिे/ 

गाउौँपाधलका 

६ प्रकोपको धसकार भएका धिद्यालय भिन  आियक       गाउौँपाधलका 
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४.७ शिक्षामा िूचना र प्रशिशध 

४.७.१ पररचय 

सचूना प्रधिधि भन्द्नाले ध्िनी, तधस्िर, अक्षर तथ्यांकको रुपमा सचूनाहरुलाई धिद्यतुीययन्द्त्रहरु कभप्यटुर तिा दरुसञ्चारको 

प्रधिधिको प्रयोग गरर भण्डारण, सभपादन, सभपे्रषण संग्रह र प्रिाहलाई धचधनन्द्छ। २१ औ िताव्दीको यगु सचूना र प्रधिधिको 

यगुमा पररभाधषत भइसकेको छ। अबको धिक्षा धिश्वव्याधपकरण, प्रधतस्पिायत्मक तिा आिधुनकताले भररपणूय हुन जरुरी 

छ।धिश्वका िधििाली राष्ट्रहरु धिश्व बजारमा आफ्नो मानि संसािनलाई कसरी िरुधक्षत राख्ने र आफ्नो प्रधिधिलाई कसरी 

धिश्व बजारसाम ूअग्रपंधिमा पयुायउने भन्द्ने होडमा रहकेा छन।् 

 

हालको कोधभड-१९ को धिषम पररधस्िधतमा सचूना प्रधिधिको महत्ि अझ बढेको छ। नेपाल सरकार धिक्षा, धबज्ञान तिा 

प्रधबधि मन्द्त्रालयले धमधत २०७७/०२/१८ मा जारी गरेको िैकधल्पक प्रणालीबाट धिद्यािीको धसकाइ सहजीकरण धनदधेिका, 

२०७७ का अनसुार िैकधल्पक प्रणाली भन्द्नाले कोधभड–१९ िा यस्तै प्रकारको धिपद ्िा महामारी जस्ता कारणले पठनपाठन 

गनय कधठन भएको िा हुने अिस्िामा रेधडयो, टेधलधभजन, अनलाइन, अर्लाइन, पररयोजना पाठहरु, स्िअध्ययन, दरु तिा 

खलु्ला धिक्षालगायतका िैकधल्पक माध्यम िा पिधतबाट अध्ययन अध्यापन सचुारु राख्ने धिधि र प्रधक्रयालाई सभझनु पदयछ। 

यस धनदधेिकाले पधन सचूना प्रधिधिलाई धििेष जोड धदएको छ। िैकधल्पक प्रणालीबाट धसकाइ गनय सचूना प्रधिधिको अहम 

भधूमका रहकेोछ । 

 

धिक्षाको राधष्ट्रय नीधत २०७६ को ४८ मा सचूना तिा संचार प्रधिधिलाई धिक्षा प्रणालीको अगंको रुपमा एकीकृत गद ै

धिद्यालय तिा धिक्षण संस्िामा प्रधिधिको पिूायिार धिकास गने र धिक्षण धसकाइ प्रधक्रयालाई सचूना प्रधिधिमैत्री बनाउने नीधत 

ल्याइएको छ। 

 

धिक्षामा सचूना तिा सञ्चार प्रधिधिको धिकास तिा प्रयोगलेसबै धिद्यािीका लाधग सचूना तिा सञ्चार प्रधिधिको आिारभतू 

पहुौँच परु् याइ धडधजटल धभन्द्नता कमगने, सचूना तिा सञ्चार प्रधिधिलाई धिक्षण धसकाइको सािनका रूपमा प्रयोग गरी 

धसकाइ सिुारगन,े सबैका लाधग धिक्षामा पहुौँच परु् याउने र धिक्षाको व्यिस्िापकीय तिा िासकीय पिधतलाईकुिल र 

प्रभािकारी बनाई सिुासनको प्रत्याभधूतका लाधग सचूना तिा सञ्चार प्रधिधिको प्रयोगलाईबढािा धदनपुदयछ। 

 

४.७.१ ितयमान अिस्िा 

यस पाधलकाले आ.ब.२०७६/०७७ बाट नै इ लाइिेरीका लागी िजेट बिव्यमा घोषणगरेपधन धिधिि कारण िस काययन्द्ियन 

नभए पधन क्रधमक योजनामाराख्दआैएका छन । यस पाधलकामा िैकधल्पक उजायको प्रधिधिक सहयोगमा धमदास ई-कलास 

जडान भइ सञ् चालनमा आएका धिए।हाल मधल्टधमधडया उन्द्मुख  छन।् यस पाधलकामा ज्ञज११ िटा धिद्यालय प्रधिधिको 

प्रयोग गरेका छन ्भने प्राय अधिकांस धिक्षकहरु प्रधिधिको पहुौँच भन्द्दा टाढा रहकेो दधेखन्द्छ। आ.ि. २०७*/०७( मा % धदन े

धिद्यालय धजन्द्सी लेखा तिा एकीकृत िैधक्षक सचूना व्यिस्िापन प्रणालीको ताधलम यस पाधलकाले सञ् चालन गरेको धियो। 

धिक्षामा सचूना तिा सञ्चार प्रधिधिसभबन्द्िी धनभनधलधखत चनु तीहरू पधहचान गररएको छ- 

१. सबै धिद्यालयहरूमा प्रधिधिसभबन्द्िी आिारभतू संरचना धिस्तार गनय। 

२. धिस्तार गररएका ई-पसु्तकालयलाई प्रभािकारी रुपमा कायायन्द्ियन गनय। 

३. धिक्षामा सचूना तिा सञ्चार प्रधिधिको प्रभािकारी प्रयोगका लाधग एकीकृत प्रणालीको धिकास गनय। 

४. प्रधिधिसभबन्द्िी उपकरणको व्यिस्िा त्यसको सञ् चालन र प्रयोगका लाधग क्षमता धिकास गनय। 

५. सबै धिद्यालयलाई सहज हुने गरी िैधक्षक व्यिस्िापन सचूना प्रणाली तिा लेखा प्रणाली व्यिधस्ित गनय। 
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६. एकीकृत िैधक्षक सचूना व्यिस्िापन प्रणाली मार्य त तथ्याङ्क अद्यािधिक गनय। 

७. स्िानीय स्तरमा अधडयो, धभधडयो सधहतको अनलाइन तिा अर्लाइन कक्षा सञ् चालन गनय सरोकारिालको 

सधक्रयता बढाउने। 

 

४.७.३ उद्देयहरू 

१. धिद्यालय धिक्षालाई प्रभािकारी, गणुस्तरीय र सान्द्दधभयक बनाउन सचूना तिा सञ्चार प्रधिधिको प्रयोग धिस्तार गने। 

२. अपाङ्गता भएका व्यधिहरूलगायत सबैमा सचूना तिा सञ्चार प्रधिधिमा आिाररत धिक्षामा पहुौँच परु् याउने। 

३. धिद्यालयको व्यिस्िापन तिा तथ्याङ्क पिधतलाई पेपर लेस बनाउने। 

 

४.७.४ रणनीधतहरू 

१. सबै धिद्यालयहरूमा प्रधिधिसभबन्द्िी आिारभतू संरचना धिस्तार गरी उपकरणको प्रिन्द्ि गररन।े 

२. धिक्षकहरूको क्षमता धिकास गरीस्ियंसेिक धिक्षक सेिा प्रिेिका लाधग आिारभतू सचूना तिा सञ्चार प्रधिधिको 

सीप अधनिायय गररनेछ। 

३. धिधभन्द्न कक्षा र धिषयका लाधग अन्द्तरधक्रयात्मक धडधजटल सामग्री धिकास गरीनेछ। 

४. सबै धिद्यालयहरूमा धस.धस. कयामरा तिा धिद्यिुीय हाधजरी जडान गररनेछ। 

५. सचूना तिा सञ्चार प्रधििमा आिाररत अनगुमन तिा मलू्याङ्कनपिधतको धिकास गररनेछ। 

६. अपाङ्गता भएका व्यधिहरूलगायत सबैमा सचूना तिा सञ्चार प्रधििमा आिाररत धिक्षामा पहुौँच परु् याउने। 

७. धिद्यालयको समग्र व्यिस्िापन तिा तथ्याङ्क पिधतलाई पेपर लेस बनाउने। 

८. एकीकृत िैधक्षक सचूना व्यिस्िापन प्रणालीलाई माधसक रुपमा अद्यािधिक गररनेछ। 

९. धिद्यिुीय पसु्तकालयलाई िाधषयक रुपमा अद्यािधिक गररनेछ। 

१०. सामदुाधयक धसकाइ केन्द्रमा सचूना तिा सञ्चार प्रधििको धिकास गररनेछ। 

 

४.७.५ नधतजा, धक्रयाकलाप तिा लक्ष्य 

क) उपलधधि 

समदुाय तिा धिद्यालयमा सचूना तिा सञ्चार प्रधिधिमैत्री बातािरण धनमायण भइ धिद्यालय धिक्षाको व्यिस्िापनमा 

सिुारल्याइ सिुासन प्रिियन हुन।े 

 

ख) नधतजा 

१. धिक्षामा सचूना तिा सञ्चार प्रधिधिको प्रभािकारी प्रयोगका लाधग अगिुा धिद्यालय धिकास गरर एक पणूयकालीन 

ICT धिक्षक व्यिस्िापन, धडधजटल ल्याि स्िापना सञ् चालन हुन।े 

२. धिद्यालयमा सचूना तिा सञ्चार प्रधिधिको पिूायिार धिकास भई सबैको पहुौँच पगु्ने। 

३. स्िानीय स्तरमा अधडयो धभधडयो सधहतको अनलाइन तिा अर्लाइन कक्षा सञ् चालनका लाधग प्रत्येक धिद्यािीको 

हातमा धभधडयो प्लेयर िा Android र्ोन का सािै पेनड्राइभ हुने। 

४. धिद्यालयको तथ्याङ्क पिधत पूणय पेपर लेस हुने। 

५. प्रत्येक िडामा एक धि िाई-र्ई च तारी धनमायण गने। 

६. धिक्षकहरूको क्षमता धिकास गरी स्ियंसेिक धिक्षक सेिा प्रिेिका लाधग आिारभतू सचूना तिा सञ्चार 

प्रधिधिको सीप अधनिायय गररनेछ। 
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७. सामदुाधयक धसकाइ केन्द्रमा सचूना तिा सञ्चार प्रधििको प्रयोगमा  धिस्तार हुने। 

८. सचूना प्रधिधिमा आिाररत धिक्षक सहायता प्रणालीको धिकास तिा सञ् चालन हुन।े 
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ग) प्रमखु धक्रयाकलापहरू तिा लक्ष्य 

तालिका ४.६ लिक्षामा सरू्ना र प्रलिलधका प्रमखु लियाकिापहरू तथा िक्ष्य 

क्र .िां.  प्रमुख शक्रयाकलापहरु इकाइ भौशतक लक्ष्य )िषा ५(  भौशतक लक्ष्य 

)िषा १०(  

कैशियत 

१ २ ३ ४ ५ 

१ प्रधिधिसभबन्द्िी आिारभतू संरचना धिस्तार संख्या  ४ ४ ४ ४ ३६ संघ/ प्रदिे/ 

गाउौँपाधलका 

२ पणूयकाधलन ICT धिक्षक व्यिस्िापन ,धडधजटल ल्याि स्िापना  संख्या   १   १ प्र  / .स्िानीय  

३ कक्षाकोठामा प्रधिधिको प्रयोग संख्या  ४ ४ ४ ४ ३६ धिद्यालय 

४ ई -पसु्तकालय  आद्यािधिक र धिस्तार संख्या ५ ४ ४ ४ ५ ३६ गाउौँपाधलका 

५ धिद्यािीको हातमा धभधडयो प्लेयर िा Android र्ोनका सािै 

पेनड्राइभको पहुच 

प्रधतित  १० १० १० १० ७० संघ/ प्रदिे/ 

गाउौँपाधलका 

६ तथ्याङ्क पिधत पणूय पेपर लेस संख्या   ५ ४ ४ ३६ गाउौँपाधलका 

७ धि िाई-र्ाई च तारी संख्या  १ २ १ १ ५ गाउौँपाधलका 

८ धिक्षकहरूको क्षमता धिकास  धनरन्द्तर       गाउौँपाधलका 

९ सामदुाधयक धसकाइ केन्द्रमा सचूनातिासञ्चारप्रधििको प्रयोग धनरन्द्तर       गाउौँपाधलका 

१० सचूनाप्रधिधिमाआिाररतधिक्षकसहायताप्रणालीकोधिकासतिासञ् चा

लन 

    ३६   संघ/ प्रदिे/ 

गाउौँपाधलका 
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पररच्छेद पाचः िुिािन तथा व्यिस्थापन 

५.१ पररचय 

धिक्षा पिधतमा धनणयय तिा कायायन्द्ियनको समग्र प्रधक्रयाले िासकीय प्रबन्द्िलाई जनाउौँदछ। िासकीय प्रिन्द्िमा संरचना तिा 

प्रधक्रया दिुै पदयछन।् धिद्यालय क्षेत्रको यो योजनाका सन्द्दभयमा िासकीय प्रिन्द्ि अन्द्तगयत योजनाको प्रभािकारी ढङ्गले तिा 

कुिलतापिूयक कायायन्द्ियन गरर बालबाधलकाको सहभाधगता र धसकाइमा सिुार गनय आियक संरचना, भधूमका तिा कायय 

प्रधक्रया समािेि हुन्द्छन।् यस्ता संरचना तिा कायय प्रधक्रयाहरूले सहभाधगता तिा सहमधतमा धनणयय गनुय तिा धनणयय कायायन्द्ियन 

गनुय, धनधश्चत दृधिकोण िा उद्देयमा आिाररत हुन,ु काययसभपादनमा प्रािधमकता धदई उिरदायी हुन,ु काययसभपादनमा 

प्रभािकाररता तिा काययकुिलता कायम गनुय, धिद्यािीको धसकाइप्रधत जिार्दहेी भई पारदिी हुन ुर धिधिको सिोच्चता तिा 

समतालाई प्रोत्साहन गरर सिुासनको प्रत्याभधूत गनुयपदयछ। धिक्षामा स्िानीय सरकार, धिद्यालय तिा समदुाय, गैरसरकारी 

धनकाय तिा धिकास साझेदारहरूको भधूमका रहने भएकाले भधूमका अनसुार सिुासन कायम गनय यी सबैको योगदान रहकेो छ। 

 

धिक्षा क्षेत्रको योजना कायायन्द्ियनका लाधग आियक संस्िागत संरचना सधहत क्षमता धिकास, योजना कायायन्द्ियनको 

धजभमेिारी सधहतको प्रबन्द्ि र उपयिु अनगुमन तिा मलू्याङ् कन प्रणाली स्िाधपत गनुय पदयछ। सिुासन तिा व्यिस्िापन 

सभबन्द्िी योजनाका उद्देय, अपेधक्षत नधतजा र काययक्रमको स्िरूप, संिैिाधनक प्राििान अनसुारको संघीय संरचनामा धिधभन्द्न 

तहका सरकारको दाधयत्ि तिा ज्ञान, प्रधिधि, मूल्यमान्द्यता र दृधिकोणमा आएको पररितयनलाई धिचार गनुय पदयछ। नेपालको 

संधििानमा संघ, प्रदिे र स्िानीय तह गरर तीन तहका सरकारका एकल र साझा अधिकारका सूची सधहत धिक्षाको िासकीय 

प्रबन्द्ि तिा व्यिस्िापन हुने व्यिस्िा भएको छ। यस सन्द्दभयमा संधििानमा संघीय एकाइहरूका लाधग एकल र साझा अधिकार 

तिा दाधयत्िको रूपमा धिषयहरू प्रस्ततु भएका सन्द्दभयमा एकल अधिकार मलू रूपमा प्रभािी भई साझा अधिकार पररपरूक िा 

सभपरूक भएर आउौँछ भन्द्ने धिषयलाई ध्यान धदनका सािै धिक्षामा धिधििीकृत प्रकृधतका काययको सञ् चालन तिा 

व्यिस्िापनका लाधग धििेष प्रबन्द्िको आियकतालाई पधन धिचार गनुय पदयछ। त्यसैगरर योजना कायायन्द्ियन तिा 

व्यिस्िापनमा सचूना तिा सञ्चार प्रधिधिको प्रयोग, समता र समािेधिताको प्रिियन, नधतजाप्रधतको धजभमेिारी र उिरदाधयत्ि 

जस्ता पक्षहरूलाई प्रािधमकता धदन ु पदयछ। यस पररच्छेदमा सिुासन प्रिियन गरी धिक्षा क्षेत्रमा यस १० िष े धिक्षा क्षेत्रको 

योजना कायायन्द्ियनबाट अपेधक्षत नधतजा हाधसल गनयका लाधग आियक संस्िागत संरचना, क्षमता धिकास, योजना 

कायायन्द्ियनको समग्र व्यिस्िा र अनगुमन, मलू्याङ् कन तिा प्रधतिेदन प्रणालीका सभबन्द्िमा ितयमान अिस्िाको समीक्षा 

गरीएको छ। ितयमान अिस्िाको समीक्षाका आिारमा यस योजनाका अपेधक्षत नधतजा प्राधिका लाधग प्रस्ताधित 

काययक्रमहरूको कुिल तिा प्रभािकारी कायायन्द्ियन गनयका लाधग आियक संस्िागत संरचना, क्षमता धिकास, योजना 

कायायन्द्ियनको समग्र व्यिस्िा र अनगुमन, मलू्याङ् कन तिा प्रधतिेदन प्रणालीको स्िरूप प्रस्ततु गररएको छ। 

 

५.२ िांस्थागत िांरचना र क्षमता शिकाि 

५.२.१ पररचय 

बदधलदो पररिेिअनसुार िासकीय संरचना, प्रधक्रया र क्षमता सिुार गररएमा िैधक्षक गधतधिधि प्रभािकारी भई सिुासन कायम 

हुने भएकाले संघीय सरचनाअनुसार स्िानीय सरकारका अधिकार तिा दाधयत्ि; धिक्षामा भएको सङ्ख्यात्मक धिस्तार,ज्ञान, 

धिज्ञान, प्रधिधि र सञ्चारमा भएको धिकास,सामाधजक चेतनामा आएको पररितयन लगायतका पक्षहरूलाई समेत धबचार गरेर 



धिक्षा क्षते्रको योजना, २०२१-२०३०, घ्याङलेख गाउौँपाधलका 

 

67 
 

संस्िागत संरचना र क्षमता धिकास गरी सिुासन प्रिियन गनुय आियक दधेखएको छ। यसमा योजनाका प्रारधभभक बालधिकास 

तिा धिक्षा, आिारभतू धिक्षा र माध्यधमक धिक्षामा सबैको पहुौँच र सहभाधगता सधुनधश्चत गरी गुणस्तरमा सिुार,अन पचाररक 

तिा आजीिन धसकाइका अिसरहरूको धिस्तार;प्रकोप तिा महामारीको अिस्िामा धसकाइ र समता तिा समािेधिताको 

प्रिियनसधहत जिार्दहेी िैधक्षक सिुासन कायम गने उद्देयले आियक संस्िागत संरचना र प्रधक्रया स्िाधपत गने प्रयास 

गररएको छ भने त्यसका लाधग आियक पने जनिधि तिा क्षमता धिकासको आियकता पधन पधहचान गररएको छ। यस 

खण्डमा सिुासन प्रिियन गरी धिक्षा धिकासका काययक्रमहरू कायायन्द्ियनका लाधग धिद्यमान पिधतको समीक्षा गरी यस 

धिद्यालय क्षेत्रको योजनाको प्रभािकारी र कुिल कायायन्द्ियनका लाधग संस्िागत संरचना, क्षमता र प्रधक्रयामा दधेखएका 

चनु तीहरू पधहचान गररएको छ। पधहचान गरीएका चनु तीहरू सामना गरी सिुासन प्रिियन गनयका लाधग आियक संरचना, 

क्षमता र प्रधक्रयाको धिकास तिा पररितयनको लाधग तयार गररएको छ। 

 

५.२.२ ितामान अिस्था 

धिक्षा क्षेत्रको धिकासका लाधग हाल संघमा धिक्षा, धिज्ञान तिा प्रधिधि मन्द्त्रालय रहकेो छ। मन्द्त्रालयअन्द्तगयत केन्द्रीय तहमा 

धिभागीय रुपमा धिक्षा तिा मानिस्रोत धिकास केन्द्र, पाठ्यक्रम धिकास केन्द्र र िैधक्षक गणुस्तर परीक्षण केन्द्र रहकेा छन।् 

त्यसैगरी स्िायि धनकायका रूपमा राधष्ट्रय परीक्षा बोडय र धिक्षक सेिा आयोग धक्रयािील रहकेा छन।् यसैगरी प्रदिे तहमा 

सामाधजक धिकास मन्द्त्रालय मार्य त धिक्षा, धिक्षा धिकास धनदेिनालय र प्रत्येक प्रदिेमा धिक्षा ताधलम केन्द्र रहकेा छन ्भन े

धजल्ला तहमा धिक्षा धिकास तिा समन्द्िय इकाइ, प्रत्येक पाधलकामा धिक्षा िाखाको व्यिस्िा रहकेो छ। पाधलका स्तरमा 

स्िानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ कायायन्द्ियनमा आएपधछ त्यस ऐनले तोधकए बमोधजमको २३ ओटा काययहरु 

कायायन्द्ियनमा रहकेा छन।् 

 

५.२.३ उदे्दश्य 

यस योजनामा सिुासन तिा व्यिस्िापनका लाधग संस्िागत संरचना र क्षमता धिकाससभबन्द्िी उद्देयहरू धनभनानसुार रहकेा 

छनि्ः 

१. धिद्यािीको धसकाइ उपलधधिको न्द्यनू नधतजा सभबोिनको लाधग स्िानीय तहमा गुणस्तर अधभिधृि गनय संरचना र 

जनिधिको व्यिस्िा गने 

२. धिद्यालय धिक्षा क्षेत्रका िैधक्षक गधतधिधिहरुको समन्द्िय, सहअधस्तत्ि र सहकाययको प्रत्याभधूतका लाधग संयन्द्त्र र 

संस्िागत व्यिस्िा गने 

३. समता तिा समािेधितालाई प्रोत्साहन गरी धिक्षामा सिुासन व्यिस्िा गन े

४. धिद्यालयमा जनिधि, संरचना र संयन्द्त्रको क्षमता अधभिधृि गने 

 

५.२.४ रणनीशतहरू 

१. धिद्यािीको धसकाइ उपलधधिको न्द्यनू नधतजा सभबोिनको लाधग स्िानीय तहमा गणुस्तर अधभिधृि गनय भ धतक 

तिासांगठाधनक संरचनाको सिुार गने  र पयायि र ताधलम प्राि जनिधिको व्यिस्िापनमा जोड धदने 
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२. धिद्यालय धिक्षा क्षेत्रका िैधक्षक गधतधिधिहरुको समन्द्िय, सहअधस्तत्ि र सहकाययको प्रत्याभधूतका लाधग नीधतगत 

र प्रणालीगत संयन्द्त्रको धिकास र कायायन्द्ियन गने र संस्िागत व्यिस्िाका लाधग आियक भ धतक पिूायिार, 

जनिधि, धिि व्यिस्िापन र नीधत धनयम धनमायण गरी कायायन्द्ियन गने 

३. समता तिा समािेधितालाई प्रोत्साहन गनयका लाधग आियक पने नीधतगत तिा काननूी व्यिस्िा गरी 

कायायन्द्ियनमा ल्याउने र  धिक्षामा सिुासन व्यिस्िा गनयका लाधग पारदधियता, जिार्दहेीता, धनयमको पालना, 

कुिल नेततृ्ि तिा सचूना सभपे्रषणका लाधग पिधतको धिकास गरी कायायन्द्ियन गनय जोड धदने   

४. धिद्यालयमा दक्ष जनिधि व्यिस्िापनका लाधग पेिागत योग्यता र ताधलमको व्यिस्िा गनुयका सािै भ धतक तिा 

सांगठाधनक संरचनाको धनमायण गने र संयन्द्त्रको क्षमता अधभिधृि गनयमा जोड धदने 

 

५.२.५ उपलशब्ध, नशतजा, प्रमुख शक्रयाकलाप र लक्ष्य 

क) उपलधधि  

धिक्षाका सबै धनकाय तिा धिद्यालयमा सिुासन प्रिियन भई बालबाधलकाको धसकाइप्रधत उिरदायी प्रणालीमा धिकास भएको 

हुन।े 

 

ख) प्रमखु नधतजाहरू  

१. स्िानीय तहको धिक्षाको िासकीय तिा व्यिस्िापकीय काययका लाधग संयन्द्त्र, संरचना र जनिधि तयार हुने 

२. स्िानीय सरकार, धिक्षाको िासकीय स्िरुप र धिद्यालयको धजभमेिारी, भधूमका, कतयव्य, दाधयत्ि र अधिकार 

सधुनधश्चत हुने 

३. िैधक्षक धनकाय र जनिधिको दक्षता प्रिियन गने, संयन्द्त्र धनमायण हुने र उि संयन्द्त्रले क्षमता सिुार गने 

४. धिक्षा सेिा प्रिाह सहभाधगतामूलक, काययसभपादनमखुी, धिक्षािीको धसकाइप्रधत जिार्दहेी, समतमलूक तिा 

समािेधिताको धसिान्द्तमा काययसभपादन उद्देयमलूक र प्रभािकारी हुने 
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ग)  प्रमुख शक्रयाकलाप र लक्ष्य 

तालिका ५.१ संस्थागत संरर्नाका िालग प्रमखु लियाकिाप र िक्ष्य 

क्र .िां.  प्रमुख शक्रयाकलापहरु इकाइ भौशतक लक्ष्य )िषा ५(  भौशतक लक्ष्य 

)िषा १०(  

कैशियत 

१ २ ३ ४ ५ 

१ आियक काननूी प्रिन्द्ि र मापदण्ड धिकास संख्या ० १ ० १ ० ३ स्िानीय तह 

२ धिक्षा ताधलम केन्द्रको स्िापना संख्या ० १ ० ० ० १ स्िानीय तह 

३ सचूना प्रणाली सिुार तिा सदुृढीकरण पिधत ० १ ० १ ० ३ स्िानीय तह 

४ प्र.अ.लाई काययसभपादन करार गरी धजमिेिार िनाउने संख्या २ ४ ४ ५ ५ ३६ स्िानीय तह 

५ धिक्षक तिा धिद्यालय धिक्षा प्रणालीलाई धसकाइप्रधत उिरदायी 

बनाउने 

पिधत १ ० ० १ ० ३ स्िानीय तह 

६ अन पचाररक धिक्षा र जीिनपययन्द्त धसकाइसभबन्द्िी संयन्द्त्र धिकास संयन्द्त्र/िडा १ १ १ १ १ ५ स्िानीय तह 

७ धिद्यालय स्िास्थ्य, पोषण, सरसर्ाइ तिा स्िच्छता, धिपत तिा 

महामारी सभबन्द्िी सेिा तिा समन्द्िय संयन्द्त्रको धिकास 

संयन्द्त्र १ १ ० ० ० ३ स्िानीय तह र 

धिद्यालय 

८ धिक्षासभबन्द्िी काययको लाधग स्िानीय तहको जनिधि तिा 

संरचनाको क्षमता धिकास गने 

संरचना १ १ ० ० ० ३ स्िानीय तह 
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५.३ शिक्षा के्षत्रको योजना कायाान्ियनको प्रिन्ध 

५.३.१ पररचय 

कुनै पधन योजनाको प्रभािकारी कायायन्द्ियनको धनधमि व्यिधस्ित, नीधतगत, प्रणालीगत र िैज्ञाधनक प्रबन्द्िको खाौँचो पदयछ। 

योजना धनमायण, संगठन, धनयन्द्त्रण, धनदिेन, नेततृ्ि प्रदान जस्ता तत्िहरुले योजना कायायन्द्ियनको प्रबन्द्िमा महत्िपणूय भधूमका 

खेल्दछन।् यसैगरी धिक्षा क्षेत्रको योजना कायायन्द्ियन गनय पधन उल्लेधखत तत्िहरुले प्रभाि पादयछन।् धिक्षा क्षेत्रको योजना 

कायायन्द्ियनको प्रबन्द्ि प्रभािकारी भएमा अपेधक्षत उपलधधि प्राि गनय सधकन्द्छ। 

 

अपेधक्षत नधतजा तिा उपलधधि हाधसल गनय कायायन्द्ियनको उपयिु व्यिस्िा हुन ुआियक छ। योजना कायायन्द्ियन प्रबन्द्िमा 

सङ्गठन, धनदिेन, धनयन्द्त्रण, संयन्द्त्र, जनिधि, नीधत धनयम,कानुन तिा मापदण्ड सधहतको धजभमेिारी र उिरदाधयत्ि रहन्द्छन ्। 

नेपालमा संघीय व्यिस्िा अनसुार संघ, प्रदिे र स्िानीय तहको संरचना तयार भई स्िानीय तहमा केही काननुी प्रबन्द्ि सधहत 

मखु्य संरचना तिा जनिधि र धजभमेिारी धनिायरण गरीएको छ। त्यसैले कायायन्द्ियन प्रबन्द्ि र सभपादनका लाधग आियक 

संयन्द्त्रको धिकास हुनु आियक । कायायन्द्ियन प्रबन्द्ि तयार गदाय दीगोपना, काययकुिलता, प्रभािकाररतामा ध्यान धदन ुपदयछ। 

कायायन्द्ियन प्रबन्द्िको समग्र पक्षलाई समािेि गरी स्िानीय तह र धिद्यालय अन्द्तगयत योजना कायायन्द्ियनको प्रबन्द्िको प्रधक्रया 

इङ्धगत गररएको छ। 

 

५.३.२ ितामान अिस्था 

मलुकु संघीय संरचनाको ढाौँचामा रुपान्द्तरण भएसौँगै नयाौँ धचराबाट योजना कायायन्द्ियनको प्रिन्द्ि गनुयपने काननूी व्यिस्िा छ। 

धिक्षा क्षेत्रमा पधन यसै अनसुार संरचनात्मक रुपान्द्तरण गनुयपने हुन्द्छ। संघमा रहकेो धिक्षा, धिज्ञान तिा प्रधिधि मन्द्त्रालयले 

समग्र धिक्षा नीधत तिा योजना तजुयमा, राधष्ट्रय योजना आयोग, अिय मन्द्त्रालय तिा अन्द्य धिषयगत मन्द्त्रालय, धिकास 

साझेदारहरूसौँग समन्द्िय तिा सहकायय गदयछ। स्िानीय तहमा धिक्षा महािाखा/िाखा रहकेा छन।्  धिद्यालयमा धिद्यालय 

व्यिस्िापन सधमधत रहनकुा सािै धिक्षक मध्ये एक जनालाई प्रिानाध्यापक धनयिु गरी धिद्यालय सञ् चालनको धजभमेिारी 

धदइएको छ। 

 

स्िानीय तहमा काययसभपादन गनयका लाधग पररितयन गरीएको उधल्लधखत सङ्गठन संरचना तिा जनिधि व्यिस्िापन 

धिद्यालय धिक्षामा सिुासन कामय गरी कुिल व्यिस्िापनका लाधग पयायि नदधेखएको सन्द्दभयलाई धिचार गदाय यस योजनाको 

प्रभािकारी र कुिल कायायन्द्ियनका लाधग ितयमान प्रबन्द्िमा पररमाजयन तिा सिुार आियक दधेखएको छ। हालको संरचनामा 

दधेखएका केही समस्या तिा चनु तीहरू धनभन अनसुार छन:् 

१. स्िानीय धिक्षक सहायता पिधत धिकास गनुय 

२. धिक्षक ताधलमको क्षमता धिस्तार गनुय। 

३. स्िानीय तहमा जनिधि अभािले धिद्यालयका लाधग सहयोग तिा अनगुमन प्रणाली व्यिधस्ित गनय र सङ्गठन 

तिा दरिन्द्दी पनुरािलोकन गनुय। 

४. धिद्यालय धिक्षाका सन्द्दभयमा स्िानीय तहको भधूमका तिा काययधििरण स्पि गनुय पने  

५. संघ, प्रदिे र स्िानीय तहको बजेटलाई एकीकृत गरी स्िानीय तहमा धिक्षा योजना धनमायण गनुय। 

६. संघ, प्रदिे तिा स्िानीय तहहरूिीच समन्द्िय र सहकायय सदुृढ गने। 
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५.३.३ योजना कायाान्ियनको प्रबन्ध 

योजनाको कायायन्द्ियनको मखु्य िलो धिद्यालय भएकाले धिद्यालयमा कायायन्द्ियनको उपयिु प्रिन्द्िका सािै स्िानीय तहल े

धिद्यालयको धक्रयाकलापहरुमा धनयधमत अनगुमन तिा कायायन्द्ियनमा आियकता अनसुार सहयोग, समन्द्िय र सहकायय गनुय 

पदयछ। स्िानीय तहमा धिक्षा क्षेत्रको समग्र योजना कायायन्द्ियन प्रधक्रयाका लाधग धनभन धलधखत प्रिन्द्ि गनुय पदयछ। 

स्िानीय तह : 

१. घ्याङलेखगाउौँपाधलकाले संघीय तिा प्रदिे तहबाट धििीय हस्तान्द्तरण मार्य त प्राि सितय अनदुान तिा अन्द्य 

अनदुान र आफ्नै स्रोतको बजेटसमेत संलग्न गरी िाधषयक धिक्षा बजेट तिा काययक्रम तयार गने। 

२. घ्याङलेखगाउौँपाधलकाको धिक्षा िाखाको क्षमता धिकास गरी काययक्रम कायायन्द्ियनका लाधग आियकतानसुार 

सधमधतहरू धनमायण गने। 

३. घ्याङलेखगाउौँपाधलकाले काययक्रम कायायन्द्ियनको धनयधमत अनगुमन तिा सहजीकरण गरी धिद्यालयमा 

काययक्रमहरू प्रभािकारी रूपमा कायायन्द्ियन हुने सधुनधश्चतताका सािै समस्या समािानका लाधग आियक नीधत 

धनदिेन तिा समन्द्िय गने छन।् 

४. काययक्रम कायायन्द्ियनका लाधग आियकतानसुार घ्याङलेखगाउौँपाधलकाले काननु, मापदण्ड र धनदधेिका धिकास 

गने। 

५. घ्याङलेखगाउौँपाधलकाले एकीकृत िैधक्षक सचूना व्यिस्िापनमार्य त धनयधमत रूपमा काययक्रम कायायन्द्ियन तिा 

त्यसका नधतजाहरूको धििरण तयार गने, त्यसको समीक्षा गरी िप सिुारमा प्रयोग गने, योजना धनमायणको 

आिारका रूपमा प्रयोग गने र संघीय तिा प्रदिेमा समेत आियक धििरण सहजै प्राि हुने सधुनधश्चतता गने। 

६. घ्याङलेखगाउौँपाधलकाले धिक्षण धसकाइमा आियक सहयोग तिा आदान प्रदानका लाधग पाधलकास्तरमा धिक्षक 

तिा धिज्ञ समहू सधभमधलत धिक्षक सहायता प्रणाली धिकास तिा सञ्चाल गने। 

 

धिद्यालय : 

१. धिद्यालयले धिद्यालय सिुार योजना तयार गरी सालिसाली अद्यािधिक गने। 

२. संघ, प्रदिे, स्िानीय तह र धिद्यालयको आफ्नै आभदानीबाट प्राि बजेट समािेि गरी धनिायररत िाधषयक 

काययक्रमलाई धिद्यालय व्यिस्िापन सधमधतले कायायन्द्ियन गने। 

३. व्यिस्िापन तिा धनिायररत काययक्रम कायायन्द्ियनका लाधग प्रिानाध्यापकलाई धजभमेिारी प्रदान गरी उिरदायी 

बनाइने। 

४. धिद्यालयले धििीय व्यिस्िापन, खररद प्रधक्रया, अधभलेखीकरण, धिक्षक व्यिस्िापन तिा धिक्षकको 

कक्षाकोठामा समय तिा काययको सधुनधश्चतता सभबन्द्िी आियक मापदण्ड तयार गरी लाग ूगने। 

५. धिद्यालयले अधभभािक र सरोकारिालाहरूसौँग अन्द्तरधक्रया तिा सहकायय गनय अधभभािक भेला तिा बैठकहरू 

आयोजना गने र सामाधजक परीक्षणलाई प्रभािकारी बनाउने। 

६. स्िानीय सरकारका सभबधन्द्ित इकाइहरू, समदुाय र गैरसरकारी संस्िाको सहकाययमा बालबाधलकाका लाधग प धिक 

आहार, सरसर्ाइ र धिपधिको व्यिस्िापन सभबन्द्िी सीप प्रदान गनय  धक्रयािील संरचना तयार गने। 
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७. धिद्यालयलेधिद्यािीलाई धिषयगत धसकाइ, अधतररि धक्रयाकलाप, सामदुाधयक काययमा सहभाधगताका लाधग 

आियक धजभमेिारी तिा कायययोजना तयार गने। 

 

समदुाधयक धसकाइ केन्द्र : 

१. सामदुाधयक धसकाइ केन्द्र सञ् चालन गनय व्यिस्िापन सधमधत गठन गने। 

१. धििीय व्यिस्िापनका आिारमा व्यिस्िापन सधमधतले िाधषयक योजना धनमायण गरी कायायन्द्ियनको व्यिस्िा 

धमलाउने। 

२. सा.धस.के. ले धिषयगत स्िानीय तहका इकाइहरू, समदुाय, गैर सरकारी संस्िा र सामदुाधयक संस्िासौँग 

आियकता अनसुार सहकायय गरी काययक्रमहरू सञ् चालन गने। 

 

५.४अनुगमन तथा मूल्याङ् कन 

५.४.१ पररचय 

िैधक्षककाययक्रमहरूमा स्रोतसािनको धिधनयोजन,धितरण,लगानीकोप्रिाह,काययक्रम कायायन्द्ियन प्रधक्रया,िैधक्षक 

धक्रयाकलापहरू काययताधलका अनसुार कायायन्द्ियन,लधक्षत प्रधतर्ल प्राधि जस्ता धिषयका बारेमा धनयधमत िा आिधिक 

रूपमा धनगरानी,धनरीक्षण, पनुधनयरीक्षण,पययिेक्षण एिम ् जाौँचबझु गने गराउने कायय अनगुमन हो। यसले काययक्रमको प्रगधत र 

ितयमान धस्िधतको बारेमा जानकारी गराउौँदछ। 

 

िैधक्षक काययक्रमहरूको औधचत्यता,सान्द्दधभयकता,उपयिुता,दक्षता र प्रभािकाररताको सन्द्दभयमा व्यिधस्ित रउद्देयपणूय ढङ्गल े

जाौँचबझु तिा लेखाजोखा गरी मलू्य प्रदान गनुय मलू्याङ् कन हो।मलू्याङ् कन प्रधतर्ल र प्रभािसौँग बढी केधन्द्रत हुन्द्छ। अनगुमन 

सामान्द्यतिः काययक्रम कायायन्द्ियनको चरणमा मात्र गररन्द्छ भने मलू्याङ् कनकाययक्रमसञ् चालनका चरणका सािै काययक्रम सभपन्द्न 

भए पश्चात ् पधन गररन्द्छ। अनुगमन र मलू्याङ् कनले िैधक्षक काययक्रमहरूमा भएको लगानीलाई पारदिी, नधतजामखुी, 

जिार्दहेी र उिरदायीपणूय बनाउन सहयोग गदयछन।् 

 

५.४.२ ितामान अिस्था 

िैधक्षक अनगुमन तिा मलू्याङ् कन कायय संघीय तहमा धिक्षा, धिज्ञान तिा प्रधिधि मन्द्त्रालय र धिक्षा तिा मानि स्रोत धिकास 

केन्द्र लगायतका धनकायहरूबाट, प्रदिे तहमा सामाधजक धिकास मन्द्त्रालय र प्रदिे धिक्षा धिकास धनदिेनालयबाट, धजल्ला 

स्तरमा धिक्षा धिकास तिा समन्द्िय इकाईबाट र स्िानीय स्तरमा स्िानीय धिक्षा िाखाबाट हुौँद ैआएको छ। दीगो धिकासको 

धिक्षासभबन्द्िी लक्ष्य नं ४ कायायन्द्ियनका लाधग तयार गरीएको काययढाौँचा, धिद्यालय क्षेत्र धिकास योजना, चाल ुआिधिक 

योजना, नेपाल सरकारको नीधत, काययक्रम तिा बजेटका लक्ष्य मापनका लाधग धिकास गरीएका सचूक, 

घ्याङलेखगाउौँपाधलकाका धिक्षा सभबधन्द्ि नीधत, योजना तिा काययक्रमका आिारमाअनगुमन तिा मलू्याङ् कनगरीने गररएको 

छ।िाधषयक काययक्रम कायायन्द्ियनको लाधग मन्द्त्रालयद्वारा तयार गररएको काययक्रम कायायन्द्ियन पधुस्तकामा िाधषयक काययक्रमको 

अनगुमनसभबन्द्िी प्रबन्द्ि गररएको छ। धिद्यालय, धिद्यािी, धिक्षक, कक्षाकोठा तिा पिूायिार सभबन्द्िी मखु्य सचूना प्राधिको 

आिारको रूपमा िैधक्षक व्यिस्िापन सचूना प्रणालीलाई धलइएको छ। धिद्यािीको िैधक्षक उपलधव्ि, धिक्षक तिा 

धिद्यािीको सामाधजक तिा भाधषक पषृ्ठभधूम लगायतको धिषयमा पधन तथ्याङ्क सङ्कलनको कायय िरुू गररएको छ। 
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धिद्यालय र पाधलकाको धिक्षा, यिुा तिा खेलकुद िाखामा िैधक्षक योजना धनमायण, कायायन्द्ियन तिा समीक्षाको लाधग 

िैधक्षक व्यिस्िापन सचूना प्रणालीको उपयोग गररएको छ। यसका लाधग हाल प्रयोगमा रहकेो िैधक्षक सचूना प्रणालीमा सिुार 

गरी एकीकृत सचूना प्रणालीका माध्यमबाट स्िानीय सरकारले आियक सचूना प्राि गनय सकने बनाउन ु आियक छ। 

अनगुमन तिा मलू्याङ् कनका नधतजाका आिारमा काययक्रममा सिुार गने पररपाटीलाई व्यिधस्ित गनुय पधन उधिकै आियक 

छ।उधल्लधखत धिशे्लषणका आिारमा यस योजनामा अनगुमन तिा मलू्याङ् कनसभबन्द्िी धनभनधलधखत चनु तीहरू पधहचान 

गररएको छ । 

१. िैधक्षक अनगुमन तिा मलू्याङ् कनका लाधग स्िानीय मापदण्डको धिकास गरर मापनयोग्य सचूकहरूको धनिायरण र 

धनमायण गने दक्ष जनिधि तिा अनगुमनकतायको  धिकास गनुय। 

२. अनगुमनलाई योजनाबि, धनयधमत र एकरूपता कायम गरी पयायि सािनस्रोतको प्रबन्द्ि गनुय। 

३. अनगुमन र मलू्याङ् कनबाट प्राि पषृ्ठपोषणको उपयोग गने पिधत धिकास र अनगुमनकोप्रधतिेदन व्यिधस्ित गनुय। 

४. िासकीय संरचना रे्ररएसौँगै धिद्यालय धनरीक्षण र सपुरीिेक्षणको काम संगधठत गनुय। 

५. तीनै तहका सरकारधबच अनगुमन र मलू्याङ् कनमा सहकायय र समन्द्िय गरी एकीकृत प्रधतिेदन प्रणालीको धिकास 

गनुय। 

६. सामधूहक अनगुमन तिा मलू्याङ् कन प्रणालीको सनुधश्चतता गद ै यसमा सचूना तिा प्रधिधिको उपयोगमा व्यापकता 

धदन।ु 

७. अनगुमन तिा मलू्याङ् कन काययलाई धनष्ट्पक्ष, भरपदो र धिश्वसनीय बनाउन।ु 

 

५.४.३ उदे्दश्य 

१. प्रभािकारी अनगुमन प्रणाली धिकास गनुय। 

२. अनगुमन तिा मलू्याङ् कन प्रणालीलाई नधतजामखुी बनाउन।ु 

३. योजना कायायन्द्ियनका क्रममा दधेखएका चनु तीहरूलाई सभबोिन गरी अपेधक्षत उपलधव्ि हाधसल गनुय। 

४. योजनाको प्रारभभदधेख प्रभाि तहसभमको मलू्याङ् कन गनय सहयोग गनुय। 

 

५.४.४ रणनीशतहरू 

१. अनगुमन तिा मलू्याङ् कनको संयन्द्त्र धनमायण गरी उपयोग गने 

२. अनगुमन तिा मलू्याङ् कन र प्रधतिेदन काययलाई व्यिधस्ित र प्रभािकारी बनाउन प्रधिधिको प्रयोग र 

सञ्जालीकरण गने  

३. िैधक्षक सचूना व्यिस्िापन प्रणालीलाई िप सदुृढीकरण गरी आियक सचूकसधहत स्िचाधलत बनाउने   

४. स्िानीय सचूकहरूलाई राधष्ट्रय सचूना प्रणालीमा आिि गने प्रणालीको धिकास गने 

५. धिक्षाका सबै काययक्रम, योजना, पररयोजनाहरुको अनगुमन,मूल्याङ् कन तिा प्रधतिेदन िेभसाइटमा आिाररत 

एकीकृत िैधक्षक सचूना प्रणाली सञ् चालनमा ल्याउन े

६. धिद्यािी उपलधधि परीक्षण र धिद्यालय कायय सभपादन परीक्षणलाई व्यिधस्ित र धनयधमत गरीने 

७. सहभाधगतामलूक र नधतजामखुी अनगुमन तिा मलू्याङ् कन प्रणालीको कायायन्द्ियन गरीन े

८. िैधक्षक योजना तिा कायायन्द्ियनहरुको धनयधमत, आिधिक, मध्यािाधिक र अधन्द्तम मलू्याङ् कन प्रणाली कायम 

गने 

९. धसकाइको अनगुमन, सपुरीिेक्षण तिा मलू्याङ् कनलाई प्रभािकारी बनाउन काययस्िलमा आिाररत अनगुमन, 

मलू्याङ् कन, सपुरीिेक्षण र प्रधतिेदन प्रणालीको धिकास गने 



धिक्षा क्षते्रको योजना, २०२१-२०३०, घ्याङलेख गाउौँपाधलका 

 

74 
 

 

५.४.५ शिकाइ उपलशब्ध, नशतजा, प्रमुख शक्रयाकलाप र लक्ष्य 

क) उपलधधि 

प्रभािकारी अनगुमनको माध्यमबाट योजना कायायन्द्ियनका समस्या तिा चनु तीहरु सभबोिन गरर अपेधक्षत उपलधधि हाधसल 

हुने र आियकतामा आिाररत योजना धनमायणका लाधग पषृ्ठपोषण प्राि भएको  हुने। 

 

ख) प्रमखु नधतजा 

१. अनगुमन तिा मूल्याङ् कनका आिारमा नधतजा सिुार, संस्िागत संरचना र क्षमता धिकास, कायय सभपादन परीक्षण 

व्यिधस्ित एिम ् प्रभािकारी र काययक्रमहरुको उपलधधि तिा प्रभािको आिधिक मलू्याङ् कन हुने 
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ग) अनुगमन तथा मूल्याङ् कनका मुयय शक्रयाकलापहरु 

तालिका ५.२ अनगुमन तथा मलू्याङ् कनका मखु्य लियाकिाप र िक्ष्य 

क्र .िां.  प्रमुख शक्रयाकलापहरु इकाइ भौशतक लक्ष्य )िषा ५(  भौशतक लक्ष्य 

)िषा १०(  

कैशियत 

१ २ ३ ४ ५ 

१ नधतजामा आिाररत अनगुमन प्रणालीका लाधग सचूकहरु तयार  गने पटक १ ० ० ० ० १ स्िानीय तह 

२ नधतजामा आिाररत अनगुमन प्रणालीका लाधग सचूकहरु 

अध्यािधिक गने 

पटक ० १ १ १ १ ५ स्िानीय तह 

३ काययक्रम कायायन्द्ियनको अनगुमन गने  

 

पटक ३ ३ ४ ५ ५ ५० स्िानीय ,प्रदिे र 

संघ )सबै 

धिद्यालयमा(  

४ काययक्रम कायायन्द्ियनको च माधसक सधमक्षा र प्रधतिेदन 

(च माधसक/बाधषयक)  

पटक ३/१ ३/१ ३/१ ३/१ ३/१ १५/५ स्िानीय तह र 

धिद्यालय 

५ एकीकृत िैधक्षक सचूना व्यिस्िापन पिधतमा सचूना अद्यािधिक गने पटक २ २ २ २ २ १२ धिद्यालय 

६ धिधभन्द्न काययक्रमको आिधिक मलू्याङ् कन गने पटक ० २ २ २ २ १४ स्िानीय तह 

७ धिद्यािीको धसकाइ उपलधधि परीक्षण गने पटक ० ३ ३ ३ ३ ९ स्िानीय तह 

८ धिद्यालयको लेखा परीक्षण  पटक १ १ १ १ १ ५ स्िानीय तह र 

धिद्यालय 
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पररच्छेद ६ : लगानी र स्रोत व्यिस्थापन 

६.१ पररचय 

आधियक तिा सामाधजक पररितयनका लाधग धिक्षाको भधूमका अहम हुन्द्छ। सभ्य समाज र समिृ राष्ट्र धनमायणका लाधग व्यधि, 

समदुाय र सरकारले बालबाधलकाको धिक्षामा प्रािधमकताका साि लगानी गनुय आियक छ।दक्ष, सीपयिु र गणुस्तरीय मानि 

संसािनको धिकास गनुय नै धिक्षामा लगानी गररएको हो।धिक्षामा गररने लगानीले व्यधि, समाज र राष्ट्रको दीघयकालीन धिकासका 

लाधग सहयोग गदयछ। 

 

राधष्ट्रय आकांक्षालाई मध्यनजर गद ैनेपाल सरकार र समदुायबाट धिगत केही दिकदधेख धिक्षा क्षेत्रमा लगानीलाई धिस्तार गरीएको 

छ।धिक्षामा गरीने लगानीले समाजको आकांक्षा, आियकता, मान्द्यता र दीगो धिकासको लक्ष्यका लाधग कायय गनुय पदयछ। 

संिैिाधनक व्यिस्िा बमोधजम धिद्यालय धिक्षा सञ् चालनको मूल धजभमेिारी स्िानीय तहको भएतापधन धिक्षा साझा सचूीको धिषय 

रहकेोले धिक्षाको धििीय व्यिस्िापनमा संघ, प्रदिे र स्िानीय तहका सािै समदुाय र नीधजक्षेत्रको समेत साझेदारी आियकता 

पदयछ। 

 

धिक्षामा आियक पने स्रोत पधहचान गरी धतनलाई एकीकृत गनुय र उपयिु तररकाले धितरण तिा उपयोग गनुय धिक्षामा लगानीको 

प्रबन्द्िका लाधग ध्यान धदनपुने महत्िपणूय पक्ष हुन।्धिक्षामा आियक पने धििीय स्रोत जटुाउने, स्रोतको धिधनयोजन गने, धिधनयोधजत 

स्रोतको प्रिाह गने र उपलधि स्रोतको उपयोग गने भन्द्ने धिषयमा ध्यान पगु्दछ।  

 

यस सन्द्दभयमा धिक्षा क्षेत्रको यो योजना कायायन्द्ियनका लाधग लगानी तिा स्रोत व्यिस्िापन सभबन्द्िमा ितयमान अिस्िाको समीक्षा 

गरी यसमा दधेखएका चनु तीहरू उल्लेख गरीएको छ।पधहचान गरीएका चनु तीहरूको सामना गद ै धििीय व्यिस्िापनलाई 

प्रभािकारी बनाउनका लाधग यसका उद्देय तिा रणनीधतहरू प्रस्ततु गरी स्रोतको आकलन तिा लगानीका क्षेत्र र लागत अनमुान 

गररएको छ। 

 

६.२ ितामान अिस्था 

घ्याङलेखगाउौँपाधलकाको आ.ि. २०७७/७८ को कूल बजेट ३२,६५,३२,८७१.८० मध्ये रु. ९९,५०,०००.०० (३.०५ प्रधतित) 

धिक्षा क्षेत्रमा काययक्रम तिा पररयोजना अन्द्तरगतको बजेट धिधनयोजन गरेको छ।धिक्षामा लगानी बढाउन ु पछय भन्द्ने धिषयमा 

सैिाधन्द्तक रूपमा राजनीधतक तहमा र नेपालका नीधतगत दस्तािेजहरूमा सहमधत दधेखन्द्छ।सबैको िारणा लगानी बढाउने कुरामा एकै 

हुनलुाई लगानी िधृि गने प्रयासको महत्िपणूय आिार मान्द् न सधकन्द्छ।नेपालका सबैजसो राजनीधतक दलको राधष्ट्रय तहको चनुािी 

घोषणापत्रमा कूल राधष्ट्रय बजेटको कभतीमा २० प्रधतित धिक्षामा लगानी गरीने कुरा उल्लेख गररएको छ। 

 

शिक्षामा राज्यको लगानीको अिस्था 

नेपालमा धि. सं. २०४९/५० मा धिक्षामा राज्यको लगानी कूल राधष्ट्रय बजेटको कररब ८.५ प्रधतित मात्र रहकेोमा सबैको लाधग 

धिक्षा अधभयान (सन ् १९९० को दिक) सौँगै आ.ि. २०६७/६८ मा आइपगु्दा यो प्रधतित १७.१ पगुेको धियो।कूल गाहयस्ि 

उत्पादनसौँग धिक्षा क्षेत्रको बजेट तलुना गदाय धि सं. २०५५ दधेख २०७५ सभमको अिधिमा नेपाल सरकारको धिक्षामा लगानी कूल 

गाहयस्ि उत्पादनको औसत ३.७ प्रधतित रहकेो धियो।धिगत एक दिक अिधिमा सरकारबाट कूल राधष्ट्रय बजेटको औसत १३.२ 

प्रधतित बजेट धिक्षा क्षेत्रमा लगानीभएको पाइन्द्छ। नेपालमा धिक्षाको लगानीमा िैदधेिक सहायताको पधन महत्त्िपणूय अिं रहकेो 



धिक्षा क्षते्रको योजना, २०२१-२०३०, घ्याङलेख गाउौँपाधलका 

 

77 
 

छ।धिगत ५ िषयमा धिक्षा क्षेत्रको बजेट तिा उि बजेटमा िैदधेिक सहायताको अिस्िा हदेाय कूल धिक्षा बजेटको औसत १०.६८ 

प्रधतित िैदधेिक सहायताको रहकेो छ।धिगत ५ िषयको धिक्षाको बजेट दहेायअनसुार रहकेो छ। 

 

तालिका ६.१ लिगत पााँर् िषचमा लिक्षा बजेटको स्िरूप (बजेट रु करोडमा) 

cf=j= 
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k|ltzt 

lzIff 

ah]6df 

ufx{:y 

pTkfbgsf] 

k|ltzt 

s'n ;+3Lo 

ah]6df 

lzIff h]6sf] 

c+z 

s'n :yfgLo 

ah]6df lzIff 

jh]6sf] c+z 

@)&#÷&$ !!,^#^ !)#$ *=** !&=(^ $=! !!=!  

@)&$÷&% !@,^^$ !)(^ *=^% *=*$ $=@ (=(  

@)&%÷&^ !#,$%! !@*& (=%& ^=@! $=! !)=@  

@)&^÷&& !^,#&^ !&$^ !)=^^ @!=&$ $=$ !)=^  

@)&&÷&* !&!&! @$%! !$=@* $=*^ $=# !!=&  

 

स्रोतिः अिय मन्द्त्रालय (सभबधन्द्ित आ.ि.को बजेट पधुस्तका) 

 

शिक्षामा शनजी लगानी : 

नेपालमा धनजी क्षेत्रबाट सञ्चाधलत संस्िागत धिद्यालयमा पढ्ने धिद्यािी सङ्ख्या कूल धिद्यािी सङ्ख्याको २५ प्रधतितभन्द्दा बढी 

रहकेो छ।प्रारधभभक बालधिकास धिक्षामा ५० प्रधतित भन्द्दा बढी बालबाधलका धनजी क्षेत्रबाट सञ्चाधलत धिद्यालयमा रहकेा 

छन।्धनजी क्षेत्रबाट सञ्चाधलत धिक्षण संस्िामा सरकारी लगानी प्रत्यक्ष रूपमा नभए पधन प्रिासधनक र व्यिस्िापकीय काययमा 

सहयोग तिा सहजीकरण र धनयमनका पक्षमा सरकारको भधूमका रहकेो छ। 

 

तालिका ६.३ नेपािमा प्रलत लिद्याथी िगानीको तिुनात्मक अिस्था 

lzIffsf] tx 
k|lt ljBfyL{ nufgL ?= 

s}lkmot 
;fj{hlgs gLlh 

Affnljsf; lzIff #^)@ !&,##^  

k|fylds tx -!–%_ !!,%#^ @),@%$  

cfwf/e"t tx -^–*_ !!,@%! !(,(*$  

dfWolds tx -(–!)_ !),^*! #!,^(^  

dfWolds tx -!!–!@_ !^,%%^ #%,&%@  

स्रोतिः NCE Nepal (Cited from UNESCO/ILEP and MOE,2018) 

 

उधल्लधखत जानकारी तिा धिशे्लषणको आिारमा दहेाय बमोधजमका चनु तीहरू पधहचान गरीएको छ: 

 

१. धिक्षासभबन्द्िी अन्द्तरायधष्ट्रय पररिेि, स्िाधपत मलू्य र मान्द्यता, संिैिाधनक प्रत्याभधूत, राज्यले अधख्तयार गरेका नीधतलाई 

उधचत रूपमा सभबोिन गनय धिद्यालय धिक्षा क्षेत्रमा लगनी िधृि रधदगो स्रोत व्यिस्िापन गने। 
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२. संघीय संरचनाअनसुार संघ, प्रदेि र स्िानीय तह धिचको धिक्षाको लगानी मापदण्ड रधबिीय स्रोत हस्तान्द्तरणको उपयिु 

माध्यम धनिायरण गरी तीनै तहका सरकारलाई धिक्षामालगानीको लाधग धजभमेिार बनाउने। 

३. संिैिाधनक मागयदियन तिा नीधत अनरुूप धनजी क्षेत्रबाट धिक्षामा गरीने लगानीको व्यिस्िापन रस्िरूप धनिायरण गरी 

साियजधनक सेिा, सामाधजक दाधयत्ि िा सेिामलूक व्यिसायको रूपमाधिकास गने। 

४. प्राधिधिक तिा व्यािसाधयक धिक्षामा धिद्यािी अनपुात बनाउने सरकारको प्रधतििताकायायन्द्ियन गनय आियक पने धििीय 

स्रोत पधहचान र पररचालन पिधत सधुनधश्चत गने। 

५. िैदधेिक सहायता प्राधि, पररचालन, घट्द ैगएको िैदधेिक सहायतालाई बढाउन र त्यसकोधदगोपना सधुनधश्चत गन।े 

६. आिधुनक प्रधिधि धििेषगरी सचूना तिा सञ्चार प्रधिधिमैत्री धिक्षण धसकाइ सञ् चालन गनयआियक स्रोतको व्यिस्िा गने। 

७. धिक्षा क्षेत्रका धिधभन्द्न उपक्षेत्रहरूिः प्रारधभभक बालधिकास तिा धिक्षा, आिारभतू धिक्षा, माध्यधमक धिक्षा, उच्च धिक्षा, 

प्राधिधिक तिा व्यिसाधयक धिक्षा र अन पचाररक तिाधनरन्द्तर धिक्षामा सरकारी लगानीको संरचना (प्रािधमकता र प्रधतित) 

धनिायरण गन।े 

८. धिद्यािीको धसकाइ तिा कुिलतामा केधन्द्रत भई गणुस्तर अधभिधृि गनय आियक पने गरीलगानी गनय स्रोत व्यिस्िापन गने। 

९. धिक्षामा समता तिा समािेधिता सिुार गरी आधियक रूपले धिपन्द्न, सधुििाधिधहन, धिधभन्द्नकधठन पररधस्िधतमा रहकेा र 

अपाङ्गता भएका बालबाधलकाहरूको पहुौँच, सहभाधगता रगणुस्तरीय धसकाइ सुधनधश्चत गनय पयायि लगानी प्राि गने। 

१०. गैरसरकारी क्षेत्रको लगानी, सामुदाधयक सहभाधगता र अधभभािकको लगानीलाईअधभलेखीकरण र प्रोत्साहन गने 

११. धििीय व्यिस्िापन काययकुिल बनाउन व्यधि, संस्िा र पिधतको क्षमता धिकास गने 

१२. धििीय गधतधिधिलाई पारदिी, जिार्दहेी, सरलीकृत गरी धििीय सिुासन कायम गनय। 

 

६.३ उदे्दश्य 

योजनाको धििीय व्यिस्िापनका प्रमखु उद्देयहरू दहेायअनसुार रहकेा छन:् 

१. योजना अिधिका लाधग धिद्यालय धिक्षामा आियक स्रोतको प्रक्षेपण गनुय। 

२. धिद्यालय धिक्षासभबन्द्िी पधहचान गररएका काययक्रम कायायन्द्ियनका लाधग आियक धििीय स्रोत पधहचान गनुय। 

३. उपलधि सभभाधित स्रोतका आिारमा पधहचान गरीएका काययक्रमको प्रािधमकता धनिायण गरी काययक्रमगत बजेट धनिायरण 

गनुय। 

४. खचयको प्रधक्रया, तीनै तहका सरकारको भधूमका र दाधयत्ि स्पि गनुय। 

५. लगानीको उपयोगको अिस्िा जानकारी धलने धिधि र प्रधक्रयाउपयिु (प्रधतिेदन पिधत) प्रस्ततु गनुय र जिार्दधेहता स्पि गनुय। 

 

६.४ रणनीशतहरू 

योजनाको धििीय व्यिस्िासभबन्द्िी रणनीधतहरू दहेाय बमोधजम हुनेछन:् 

१. धिद्यालय धिक्षाको लाधग काननुमा तोधकए अनसुारको आधियक दाधयत्ि तीनै तहका सरकारहरू धबचको लागत 

साझेदारीमा हुनेछ।यसका लाधग कभतीमा संघीय सरकारको धिक्षा क्षेत्रको लगानीको अनपुातमा प्रदिे तिा स्िानीय 

सरकारले आ-आफ्नो स्रोतबाट िप लगानी हुने अपेक्षा गररने। 

२. धिक्षामा सरकारी अनदुान खचयको धजभमेिारी स्िानीय तहको भएकोले आफ्नो तह धभत्रकोलधक्षत िैधक्षक पहुौँच र 

सहभाधगता एिम ्गणुस्तर सधुनधश्चत गनय स्िानीय तहलाई जिार्दहेीहुने पिधत धिकास गने। 

३. सरकारबाट प्रदान गरीने स्रोतको उपयोग गने प्रमखु इकाइ धिद्यालय भएकाले लधक्षत गुणस्तर सुधनधश्चत गने जिार्दधेहता 

धिद्यालयको हुनेछ। 
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४. धिक्षामा साियजधनक लगानी िधृि गरी कूल गाहयस्ि उत्पादनको ७ प्रधतित र धतनै तहका सरकारबाट कूल बजेटको 

िाधषयक रूपमा २० प्रधतित परु् याइने छ। 

२. नेपालको िैदधेिक सहायता नीधतअनरुुप धिक्षाको बजेटमा हुने न्द्यनूता परूा गनयका लाधगधनधश्चत लक्ष्य हाधसल गनय बाह्य 

स्रोतको पररचालन गररनेछ। 

३. उपागमको अििारणा अनसुार काययक्रम खचय तिा नधतजामा आिाररत खचय  गररनेछ। 

४. साियजधनक सेिा,सामाधजक दाधयत्त्ि िा सेिामलूक व्यिसायका रूपमा धिकास गररनेछ। 

५. मापदण्डका आिारमा धिक्षामा धनजी तिा गैरसरकारी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन तिा प्रिियन गरीने छ भने धनजी क्षेत्रले 

साियजधनक सेिा ,सामाधजक दाधयत्त्ि िा सेिामलूक व्यिसायका रूपमा रहने गरी धिद्यालय धिक्षा सञ् चालन गनय व्यिस्िा 

गररनेछ। 

६. अिस्िा र आियकताका आिारमा समानीकरण, समपरुक, िसतय र धििेष अनदुानको अिलभिन र उपयोग गररनेछ। 

७. मापदण्डका आिारमा खचय र प्रधतिेदन पिधत अिलभिन गररनेछ। 

८. धििीय व्यिस्िापन क्षमतामा सिुार गरी ल्याई धििीय काययकुिलता, पारदधियता, धजभमेिारी रउिरदाधयत्िलाई िप सबल 

बनाइनेछ। 

 

६.५ स्रोतको अनुमान र शिशे्लषण 

सामान्द्यतया स्रोतको अनमुान र धिशे्लषण गदाय अपेक्षा र नीधतका आिार तिा स्रोत उपलधिताको अनमुान जस्ता दईु मलूभतू प्रधक्रया 

बीचमा सामानजस्य गने प्रयास हुन्द्छ।नागरीक अपेक्षा, राधष्ट्रय प्रधतििता, संिैिाधनक प्रत्याभधूत, धिक्षाका राधष्ट्रय नीधत तिा 

काययक्रमलाई उधचत रूपमा सभबोिन गनय स्रोतको आकलन गनयपने हुन्द्छ।त्यसरी आंकलन गरीएको स्रोत कधत हुन्द्छ र हामीसौँग 

सामथ्र्य के कधत छ त्यो पधन सौँगसौँगै धिशे्लषण गरीन्द्छ।सामान्द्यतया राधष्ट्रय सामथ्यय कूल गाहयस्ि उत्पादनलाई आिार बनाई 

धनकाधलन्द्छ। 

तालिका ६.६ कुि गाहचस्थ उत्पादनका आधारमा स्रोतको आंकिन  
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६.६ प्रस्ताशित कायाक्रम तथा बजेट अनुमान 

घ्याङलेखगाउौँपाधलकाले १० िषयका लाधग तयार गरेको धिक्षा क्षेत्रको योजना (२०७८-२०८७) मा धिद्यालय क्षेत्रका प्रस्ताधित 

काययक्रम अनसुार बजेट अनमुान गररएको छ।बजेट अनमुान गदाय सबैका लाधग धनिःिलु्क तिा अधनिायय आिारभतू धिक्षाको 
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सधुनधश्चतता सधहत गणुस्तर सिुारलाई धििेष ध्यान धदइएको छ।प्रारधभभक बालधिकास तिा धिक्षामा न्द्यनूतम ्सक्षमताका मापदण्ड 

परूा गरर गणुस्तरीय सेिा सधुनधश्चत गनय लगानी बढाइएको छ।माध्यधमक धिक्षालाई धनिःिलु्क गनय, सान्द्दधभयकता बढाउन र गणुस्तर 

सिुार गनय, भनाय िधृि तिा धटकाउ दर बढाउन र व्यिसाधयक सीप तिा प्रधिधिमा आिाररत धसकाइको गणुस्तर सिुार गनय आियक 

पने बजेट समािेि गररएको छ।आिारभतू तहमा पाौँच िषयमा सबै धिद्यालयमा प्रािधमकता प्राि न्द्यनूतम ्सक्षमताका मापण्ड परूा  गन े

भने माध्यधमक तहमा दि िषयधभत्र सबै धिद्यालयमा यो मापदण्ड परूा  गने गरी बजेट प्रस्ताि गररएको छ।धिद्यालयको भ धतक 

अिस्िा सिुार र गणुस्तर सिुारका लाधग धिक्षक धिकासमा पधन लगानी उल्लेख्य रहकेो छ।पाठ्यक्रमको सान्द्दधभयकता बढाउने. 

पाठ्यपसु्तक सिुार गन,े धिक्षा प्रणालीमा सचूना तिा सञ्चार प्रधिधिको प्रयोगलाई धिस्तार गने, आिारभतू तहसभम धदिा खाजाको 

प्रबन्द्ि गने, समता तिा समिेधितामा सिुार गनय अपाङ्गता भएका, आधियक रूपमा धिपन्द्न तिा कधठन पररधस्िधतमा रहकेा 

बालबाधलकाहरूमध्ये केहीलाई आिासीय प्रबन्द्िसधहत धिक्षा प्रदान गने र अन्द्यलाई छात्रिधृिका लाधग पधन उल्लेख्य बजेट प्रस्ताि 

गररएको छ। 

 

तालिका ६.७ लिद्यािय क्षेत्रअन्तगचत लिलभन्न उपक्षेत्र तथा लिषयमा प्रस्तालित बजेट (िाखमा) 

क्र.ि

. उपके्षत्र 

२०७८/०७

९ 

२०७९/०८

० 

२०८०/०८

१ 

२०८१/०८

२ 

२०८२/०८

३ 

५ 

बषा

को 

जम्मा 

1 बाल धिकास र धिक्षा 
57 60 62 63 65 

306.
7 

2 आिारभतू धिक्षा 
57 61 63 67 70 

317.
5 

3 माध्यधमक धिक्षा 
20 25 25 30 30 

129.
5 

4 उच्च धिक्षा 2 10 10 10 10 42 

5 पाठ्यक्रम तिा मलू्याङ्कन 2.5 2 1 1 1 7.5 

6 धिक्षक व्यिस्िापन र धिकास 2 2 3 3 3 13 

7 
अन पचाररक धिक्षा तिा आजीिन 

धसकाइ 10 12 12 12 12 58 

8 िैधक्षक समता र समािेिीकरण 5 5 5 5 5 25 

9 
धदिा खाजा सधहत स्िास्थ्य तिा 

पोषण काययक्रम 87 87 87 87 87 
433.

2 

10 छात्रिधृि 
11 11 11 11 11 

52.8
5 

11 पररधस्िधतजन्द्य धिक्षा 53 5 5 5 5 73 

12 धिद्यालयको भ धतक पिूायिार धिकास 6 10 15 20 25 76 

13 धिक्षामा सचूना र प्रधिधि 7.4 8 8 8 14 45.4 

14 अनगुमन तिा मलू्याङ्कन 1.5 2 2 2 2 9.5 

जभमा रु= लाखमा 319 299 308 323 339 1589 
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अनमुान पधहलो पाौँच िषयमा लाधग जभमा !%*(लाख नेपाली रुपैया आियक दधेखन्द्छ जसमा धिक्षक, कमयचारी तिा सहजकतायको 

;+3Lo पाररश्रधमक जोधडएको छैन। 

 

प्रस्ताधित बजेटमा अपगु स्रोत तिा अपगु स्रोत परूा गने उपाय यस योजनाका लाधग उधल्लधखत ताधलका ६.७ मा गरीएको बजेट 

आकलन अनसुार आियक पने स्रोतलाई ताधलका ६.६ सौँगतलुना गदाय ताधलका ६.६ को तथ्याङ्क उपलधि नभएकोले सो 

तथ्याङ्क प्राि भएपधछ ताधलका ६.७ को बजेट अनमुान र्रक पनय सकनेछ। 

 

तालिका ६.८ योजनाको िालग अपगु स्रोतको िालषचक लििरण 

ck'u ;|f]t @)&*÷)

&( 

@)&(÷)

*) 

@)*)÷)*

! 

@)*!÷)*

@ 

@)*@÷

)*# 

% jif{sf] 

hDdf 

!) jif{sf] 

hDdf 

?. nfvdf 45 25 34.21 49.21 65.21 173.63 #$&.@^ 

 

ताधलका ६.८ मा उधल्लधखत धििरण अनसुार योजना कायायन्द्ियनको पधहलो पाौँच िषयका लाधग जभमा !%*(लाख र १० िषयको  

लाधग#&$लाख@^ xhf/ स्रोत अपगु हुने दधेखन्द्छ। 

 

तालिका ६.९ योजनाका िालग अपगु स्रोतका िालगअपेक्षीत सहायताको अनमुान 

s|=;+= 
cg'dflgt ljsf;sf 

;fem]bf/x?  

प्रशतित 
;xof]u 

cg'dfg        
s}lkmot 

-nfvdf_ 
 

! ;+3 #) k|ltzt 30 112   

@ k|b]z @) k|ltzt 20 75   
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^ bftf & k|ltzt 7 26   

& cGo # k|ltzt 3 11   

कुल जम्मा 100 374.26   
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पररच्छेद ७ : योजनाको नशतजा खाका 

७.१ पररचय 

घ्याङलेखगाउौँपाधलकाले धनमायण गरेको धिक्षा क्षेत्रको योजनाले धलएको दरूदृधि, दीघयकालीन सोच, उद्देय तिा 

रणनीधतहरूकाआिारमा योजनाको प्रभाि िा गन्द्तव्य पधहचान गरेको छ।यस योजनामा गन्द्तव्यमा पगु्नका लाधग आियकउपलधधि 

तिा यसका सचूकहरू धनिायरण गरी पधहलो पाौँच िषयका लाधग प्रत्येक िषयकोनधतजा आकलन गरीएको छ भने दि िषयमा हनुे 

नधतजाको पधन प्रक्षेपण गरीएको छ। नधतजाखाकामा उपलधधि, उपलधधि सचूकहरू तिा धतनको सङ्ख्यात्मक मान, सचूना प्राि हुन े

स्रोत तिाधजभमेिारीसमेत उल्लेख गररएकोछ। 

 

नधतजा खाका आिधिक योजनाको उपलधधि मापन गने सङ्ख्यात्मक सािन हो। जसबाटयोजनाका समग्र तिा उपक्षेत्रगत उपलधधि 

मापन गनय सधकन्द्छ। यसले िाधषयक योजना धनमायणकालाधग आिार धसजयना गनयका सािै अनगुमन तिा मलू्याङ् कनको मापदण्ड 

धनिायरण गनय सहयोगगदयछ। यसबाट योजनाका अपेधक्षत उपलधधिका लाधग पषृ्ठपोषण प्राि भई नधतजा प्राधिलाईसहयोग पगु्दछ। 

नधतजा खाकाले धिद्यालय तिा समस्त धिद्यालय धिक्षा प्रणालीलाई नधतजाप्रधतजिार्दहेी बनाउन सहयोग गदयछ। 

 

यस पररच्छेदमा योजनाको समग्र खाकाअन्द्तगयत अपेधक्षत प्रभािको आौँकलन, उपलधधिहरू तिाउपलधधिका सचूकहरू समािेि 

गरीएको छ। त्यसै गरी यसमा मखु्य काययसभपादन सचूकहरू तिाकाययक्रम नधतजा ढाौँचा पधन प्रस्तुत गररएको छ। 

 

७.२ योजनाको िमग्र नशतजा खाका 

यस धिक्षा क्षेत्रको योजनाको कायायन्द्ियनबाट अपेक्षा गररएका समग्र नधतजा खाका अन्द्तगयत दिेको आधियक तिा सामाधजक 

धिकासमा यसको प्रभाि िा गन्द्तव्य उल्लेख गररएको छ। त्यसैगरी योजनाको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीघयकालीन तिा 

उपलधधिहरू उल्लेख गरीएको छ भने उपलधधिका नधतजाका सूचकहरू तिा नधतजा सत्यापनका स्रोत तिा तररकाहरू पधन उल्लेख 

गररएको छ। यसपधछका दईु ताधलकामा (ताधलका ७.१ र ७.२) नधतजाका प्रमखु सचूकहरूका मखु्य काययसभपादन सचूकहरू र 

काययक्रम नधतजा सचूकहरू समािेि गररएको छ। 
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तत्कालीन उपलधधि 

ताधलका  ७.१ योजनाको समग्र नधतजा, नधतजा खाका अपेधक्षत प्रभाि तिा उपलधधिहरू 

क्र .िां.  उपलशब्ध नशतजा िचूक स्रोत तथा तररका 

१ धनिलु्क तिा अधनिायय आिारभतू धिक्षाको पणूय कायायन्द्ियन ▪ प्रमखु कायय 

सभपादन 

सचूकहरु, 

▪ काययक्रम नधतजा 

सचूकहरु 

 

▪ एकीकृत िैधक्षक सचूना  

व्यिस्िापन प्रणाली, 

▪ िाधषयक धस्िधत, 

अनगुमन,प्रगधत प्रधतिेदन, 

▪ िाधषयक पररक्षणको नधतजा 

धिशे्लषण  

२ पोषणयिु धदिा खाजा 

३ धिद्यािी धटकाउदर तिा कुल भनायदरमा िधृि 

४ स्िानीय पाठ्यक्रम कायायन्द्ियन 

५ धनरक्षरहरुको धििरण संकलन 

६ धिद्यालयमा सचूना तिा सत्र्चार प्रधिधिको धिकास 

७ धिद्यालयको ममयत सभभार 

७ ई -पसु्तकालय  अद्यािधिक र धिस्तार 

 

मध्यकालीन उपलशब्ध 

क्र .िां.  उपलशब्ध नशतजा िचूक स्रोत तथा तररका 

१ स्नातक तहको अध्ययन • प्रमखु कायय सभपादन 

सचूकहरु, 

• काययक्रम नधतजा सचूकहरु 

 

• एकीकृत िैधक्षक सचूना  

व्यिस्िापन प्रणाली, 

• िाधषयक धस्िधत, 

अनगुमन,प्रगधत प्रधतिेदन, 

• िाधषयक परीक्षको नधतजा 

धिष्ट्लेषण 

२ प्राधबधिक िारको स्तर उन्द्नती 

३ स्ियंसेिक धिक्षक तयारी 

४ जीिनपययन्द्त धसकाइका लाधग सामग्री धिकास 

५ िगीय आिारमा छात्रिधृि धितरण 

६ आिासीय धिद्यालय मार्य त छात्रिधृि  

७ User Manual समेतको प्रािधमक उपचार बाकस 

८ धिद्यालयमा सचूना तिा सत्र्चार प्रधिधिको धिकास 

 

दीर्ाकालीन उपलशब्ध 

क्र .िां.  उिपलशब्ध नशतजा िचूक स्रोत तथा तररका 

१ सबै बालबाधलकाहरूलाई गणुस्तरीय प्रारधभभक बालधिकास तिा धिक्षाको 

अिसर सधुनधश्चत गरीने। 

▪ प्रमखु कायय 

सभपादन 

सचूकहरु  

 

 

▪ काययक्रम 

नधतजा 

सचूकहरु 

▪ एकीकृत िैधक्षक 

सचूना  

व्यिस्िापन 

प्रणाली 

▪ िाधषयक धस्िधत 

प्रधतिेदन 

▪ िाधषयक 

अनगुमन 

२ अधनिायय तिा धनिःिलु्क आिारभतू धिक्षामा प्रधिधियिु पहुौँच,सहभाधगता 

र गणुस्तरअधभिधृि हुने। 

३ माध्यधमक धिक्षामा सबैको पहुौँच सधुनधश्चत भई सान्द्दधभयकता र गणुस्तरमा 

सिुार हुने। 

४ सरुधक्षत र उपयिु भ धतक पिूायिार सधहतको उच्च धिक्षामा अध्ययन गन े

अिसर हुने। 

५ धिद्यालय तहमा रहकेो आिारभूत तहको स्िानीय पाठ्यक्रम सान्द्दधभयक तिा 
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मलू्याङ् कन प्रणाली प्रभािकारी भईदधैनक जीिनका लाधग आियक 

व्यिहारकुिल तिा जीिनोपयोगी सीपहरू समािेि हुनेस्िानीय कला, 

संस्कृधत, भाषा, इधतहास, परभपरा,सीप तिा ज्ञान ,सकारात्मक सोचभएको, 

धनरन्द्तर धसकाइप्रधत प्रधतबि र रोजगारउन्द्मखु नागरीक तयार गनय सहयोग हुने 

 प्रधतिेदन 

▪ धिधभन्द्न तहमा 

िाधषयक प्रगधत 

प्रधतिेदन 

▪ िाधषयक परीक्षको 

नधतजा 

धिष्ट्लेषण 

 

६ प्रधिधिमैत्री  ,क्षमतािान ् र सक्षम  धिक्षकको व्यिस्िा भई धिद्यािीको 

धसकाइमा सिुार हुने। 

७ सबै नागरीकका लाधग साक्षरता, धनरन्द्तर धिक्षा र जीिनपययन्द्त धसकाइको 

अिसर प्रािहुने। 

८ धिद्यालय तहको धिक्षामा समतामलूक पहुौँच र समािेिी सहभाधगतासधहत 

सबैका लाधगगणुस्तरीय धिक्षा धनधश्चत हुने। 

९ धिद्यालयमा अध्ययन गने सबै बालबाधलकाको स्िास्थ्य तिा पोषणको 

अिस्िामा सिुार, स्िच्छ खानेपानी तिा सरसर्ाइ प्रधत सचेत हुने। 

१० आधियकअभािका कारणले कुनैपधन बालबाधलका धिक्षाको अिसरबाट 

बधञ् चत नहुने। 

११ हरेक पररधस्िधतमा बालबाधलकाको सरुक्षासधहत धिक्षा प्राि 

गनेअधिकारलाई सुधनधश्चत गरीने। 

१२ सबै धिद्यािीहरूलाई सरुधक्षत र उपयिु भ धतक िातािरणमा अध्ययन 

गनेअिसर हुने। 

१३ समदुाय तिा धिद्यालयमा सचूना तिा सञ्चार प्रधिधिमैत्री िातािरण धनमायण 

भई धिद्यालय धिक्षाको व्यिस्िापनमा सिुार ल्याइ सिुासन प्रिियन हुने। 

१४ धिक्षाका सबै धनकाय तिा धिद्यालयमा सिुासन प्रिियन भई 

बालबाधलकाको धसकाइप्रधत उिरदायी प्रणालीमा धिकास हुने। 

१५ प्रभािकारी अनगुमनको माध्यमबाट योजना कायायन्द्ियनका  समस्या तिा 

चनु तीहरु सभबोिन गरी अपेधक्षत उपलधधि हाधसल हुने र आियकतामा 

आिाररत योजना धनमायणका लाधग पषृ्ठपोषण प्राि हुने। 
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७.३ प्रमुख काया िम्पादन िूचकहरु (Key Performance Indicators-KPIs) 

ताधलका ७.२ प्रमखु कायय सभपादन सचूकहरु 

क्र. िां. नशतजा िचूक 

आधार 

िषा 

२०७७ 

लक्ष्य 

०७८/७९ 

देशख 

०८२/०८३ 

िम्म 

०८३/०८४ 

देशख 

०८७/०८८ 

िम्म ०७८/७९ ०७९/०८० ०८०/०८१ ०८१/०८२ ०८२/०८३ 

१.     प्रारशम्भक बालशिकाि र शिक्षा 

१.१ कूल भनायदर 56.61 60 70 85 ९५ १०० १०० १०५ 

१.२ ४ िषय उमेरका बालबधलकाको भनाय 55.14 60 65 80 85 ९० ९० १०० 

१.३ 
बालधिकास सहजकतायका लाधग मन्द्टे िरीमा आिाररत 

३० धदने ताधलम 
0 १० 20 30 40 100 100 १००  

१.४ 
कक्षा १ मा बालधिकासको  अनभुि सधहत भनाय हुने 

बालबाधलका 
55.24 65 70 75 ८०  ९० ९० १०० 

१.५ आियक न्द्यनूतम  योग्यता 100 100 100 100 100 100 100 १०० 

२.     आधारभूत शिक्षा  

२.१ कक्षा १ मा कूल भनायदर 106.97 106.97 106.97 106.97 106 १०६ १०६ १०० 

२.२ कक्षा १ मा खदु भनायदर ९६.60 ९८.७ ९८.८ ९८.९ ९८.९५ ९९ ९९ 100 

२.३ कक्षा १-५ मा कुल भनायदर 121.65 117 115 115 113 112 112 १०७ 

२.४ कक्षा १-५ मा खदु भनायदर 96.35 97 ९८.५ ९८.८ ९९ १०० १०० १०० 

२.५ कक्षा १-८ मा कूल भनायदर 117.93 116.93 116.5 115.5 115 115 115 ११० 

२.६ कक्षा १-८ मा खदु भनायदर ८९.७ ९१ ९३ ९५ ९७ ९९ ९९ १०० 
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२.७ आिारभतू तहमा लैङ्धगक समता सचूकाङ्क ०. 98 0.99 ०.99 1 1 १. १. १. 

२.८ आिारभतूहको कक्षा ८ सभम धटकाउ दर 89.05 90 93 96 ९8 ९८.९ ९८.९ ९९.५ 

२.९ आिारभतूह परूा गने दर 81.43 85 90 95 98 ९८.७ ९८.७ ९९ 

२.१० ५-१२ उमेर समहूका धिद्यालय बाधहर रहकेो संख्या         

३.     माध्यशमक शिक्षा (कक्षा ९-१२) 

३.१ कक्षा ९-१० मा कूल भनायदर 100.21 100 100 100 100 100 100 100 

३.२ कक्षा ९-१० मा खदु भनायदर 72.34 75 77 79 81 ८१.४ ८१.४ ९६.४ 

३.३ कक्षा ११-१२ मा कूल भनायदर 67.4 70 71 73 75 ७७.३ ७७.३ ८५.८ 

३.४ कक्षा ११-१२ मा खदु भनायदर 62.42 70 75 80 85 90 90 100 

३.५ कक्षा ९-१२ मा कूल भनायदर 87.17 88 89 90 91 ९१.६ ९१.६ ९७ 

३.६ कक्षा ९-१२ मा खदु भनायदर 67.38 68.38 69.38 70 71 72 72 ७२.१ 

३.७ माध्यधमक तहको कक्षा १० धटकाउ दर 66.55 68 70 75 ८५ ९७.९ ९७.९ ९९ 

३.८ 
माध्यधमक तहमा (1 b]lv 12)लैङ्धगक समता 

सचूकाङ्क 
1.00 

1 1 1 1 1 1 1 

४. पाठ्यक्रम र मूल्याङ् कन 

४.१ स्िानीय पाठ्यक्रम परीक्षण कक्षा १-५ ० 36 - - - - 36 36 

४.२ स्िानीय पाठ्यक्रम कायायन्द्ियन कक्षा १-५ ० ० 36 - - - 36 36 

४.३ स्िानीय पाठ्यक्रम परीक्षण कक्षा ६-८ ० ० 10 - - - 10 10 

४.४ स्िानीय पाठ्यक्रम कायायन्द्ियन कक्षा ६-८ ० ० ० 10 - - 10 10 

५. शिक्षक व्यिस्थापन र क्षमता शिकाि 

५.१ आिारभतू तहमा मधहला धिक्षक 37.4 39 42 45 ४५ ५० ५० ५० 

५.२ माध्यधमक तहमा मधहला धिक्षक 5.9 7 11 13 18 25 २५ ३० 

५.३ बाल धिकासमा न्द्यनूतम  धसकाइ पिूायिार ० ५ १० ५ १० ५ ३५ ६५ 

५.४ आिारभतू तहमा न्द्यनूतम  धसकाइ पिूायिार ० २ २ ४ ४ ४ १६ १० 
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५.५ माध्यधमक तहमा न्द्यनूतम  धसकाइ पिूायिार ० १ १ १ १ १ ५ २ 

६.   स्थानीय तहको शिक्षामा लगानी 

६.१ स्िानीय तहको धिक्षामा लगानी 3.05 7 10 13 १४ 17 17  २० 

 

७.४ कायाक्रम नशतजा खाका(Program Result Framework-PRF) 

ताधलका ७.३ प्रमखु कायय सभपादन सचूकहरु 

क्र.िां

. 
नशतजा िचूक एकाइ 

आधार 

िषा 

२०७७  

लक्ष्य 

०७८/७९ 

देशख 

०८२/०८३ 

िम्म 

०८३/०८४ 

देशख 

०८७/०८८ 

िम्म 

कैशियत 

०७८/०

७९ 

०७९/०

८० 

०८०/०

८१ 

०८१/०

८२ 

०८२/०

८३ 
   

१.     प्रारशम्भक बालशिकाि र शिक्षा 

1.1 सहजै दधेखने भनायदर प्रधतित 56.61 60 70 85 ९५ १०० १०० १०५   

१.२ ४ िषय उमेरका बालबाधलकाको भनाय प्रधतित 55.14 60 65 80 85 ९० ९० १००   

१.३ 
कक्षा १ मा बालधिकासको  अनभुि सधहत भनाय हुने 

बालिाधलका 
प्रधतित 55.24 65 70 75 ८०  ९० ९० १००   

१.४ 
प्रारधभभक बालधिकास सभबन्द्िी न्द्यनूतम ्मापदण्ड 

धनदधेिका अनसुार मापदण्ड परूा भएका केर 
प्रधतित 10 १० 20 30 40 100 100 १००    

१.५ पोषणयिु धदिा खाजाको व्यिस्िा  प्रधतित १०० - - - - - १०० १००   

१.६ बाल धिकास केन्द्रमा पोषण कनयर स्िापना प्रधतित ० ० १० १० १० १० ५० १००   

१.७ 
बालधिकास सहजकतायका लाधग मन्द्टे िरीमा आिाररत 

३० धदने ताधलम 
संख्या 0 १० 20 30 40 100 100 १००    

१.८ 
प्रारधभभक बालधिकास तिा धिक्षा काययक्रमको 

नकिाङ्कन र पनुधियतरण 
पटक 3 3 2 1 1 12 12 36   

१.९ 
प्रारधभभक बालधिकास केन्द्रमा एकजना ससुारे (सहायक 

कमयचारी) को व्यिस्िापन 
सख्या 3 3 2 1 1 12 12 36   

२.      आधारभूत शिक्षा 
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२.१ कक्षा १ मा कूल भनायदर प्रधतित ७८.३ ८२ ८५ ९२ ९७ १०५.९ १०५.९ १०९   

२.२ कक्षा १ मा खदु भनायदर प्रधतित ६७.९ ७० ७३ ७७ ८० ८१.४ ८१.४ ९६.४   

२.३ कक्षा १-५ मा कूल भनायदर प्रधतित 
106.9

7 

106.
97 

106.
97 

106.
97 

106 १०६ १०६ १००   

२.४ कक्षा १-५ मा खदु भनायदर प्रधतित ९६.60 ९८.७ ९८.८ ९८.९ ९८.९५ ९९ ९९ 107   

२.५ कक्षा १-८ मा कूल भनायदर प्रधतित 
117.9

3 

116.
93 

116.
5 

115.
5 

115 115 115 ११०   

२.६ कक्षा १-८ मा खदु भनायदर प्रधतित ८९.७ ९१ ९३ ९५ ९७ ९९ ९९ १००   

२.७ 
आिारभतू तहमा धिद्यालय बाधहरका रहकेा 

बालबाधलकाहरु 
प्रधतित ६.२ ६ ४ ३ २ १ १ ०   

२.८ आिारभतू तहमा लैङ्धगक समता सचूकाङ्क प्रधतित ०. 98 0.99 ०.99 1 1 १. १. १.   

२.९ कक्षा १-५मा कक्षा दोहोर् याउने दर प्रधतित 11.61 9 6 4 4 3.5 3.5 ०.२५   

२.१० कक्षा १-५ मा कक्षा छाड्न ेदर प्रधतित 2.15 2.1 2 1.8 1.5 1 १ ०.५   

२.११ आिारभतू तहको कक्षा ८ सभम धटकाउ दर प्रधतित 89.05 90 91 92 96 ९८.९ ९८.९ ९९.५   

२.१२ आिारभतू तह परूा गने दर प्रधतित ५६.६ ६० ७० ८० ९० ९८.७ ९८.७ ९९   

२.१३ धिषयगत रुपमा िप धिक्षक दरबन्द्दी प्रधतित ० १० १० १० १० १० ५० १००   

२.१४ 
आिारभतूहमा न्द्यनूतम  धसकाइ पिूायिार भएका 

धिद्यालय 
प्रधतित 98 99 100 

100 100 100 100 100 
  

२.१५ धदिा खाजा प्राि गन ेधिद्यािी कक्षा १-५ प्रधतित १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १००   

२.१६ प्रोत्साहन र छात्रिधृि प्राि गन ेधिद्यािी कक्षा १-५ प्रधतित 96.2 97 98 99 99.5 100 100 १००   

२.१७ पाठ्यपसु्तक उपलधि हुनधेिद्यािी प्रधतित १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १००   

२.१८ स्िानीय पाठ्यक्रम २०७८ को कायायन्द्ियन संख्या ० 36 - - - - 36 36   

२.१९ 
सचूना तिा सञ्चार प्रधिधि  प्रधिधिको प्रयोगमा क्षमता 

धिकास 
प्रधतित 50 60 62 66 72 79 79 ८०   

२.२० 
आधियक रूपमा धिपन्द्नका लाधग डे्रस, धिद्यािी स्टेिनरी 

इत्याधद धितरण 
प्रधतित 22.2 44 60 70 75 79 79 90   

२.२१ E libraryपुस्तकालय सञ् चालन संख्या 0 १ १ १ १ 5 ५ 10   

३.     माध्यशमक शिक्षा (कक्षा ९-१२) 

३.१ कक्षा ९-१० मा कूल भनायदर   प्रधतित 
100.2

1 

100 100 100 100 100 100 100 
  

३.२ कक्षा ९-१० मा खदु भनायदर   प्रधतित 72.34 75 77 79 81 ८१.४ ८१.४ ९६.४   

३.३ कक्षा ११-१२ मा कूल भनायदर   प्रधतित 67.4 70 71 73 75 ७७.३ ७७.३ ८५.८   
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३.४ कक्षा ११-१२ मा खदु भनायदर   प्रधतित 62.42 70 75 80 85 90 90 100   

३.५ कक्षा ९-१२ मा कूल भनायदर   प्रधतित 87.17 88 89 90 91 ९१.६ ९१.६ ९७   

३.६ कक्षा ९-१२ मा खदु भनायदर   प्रधतित 67.38 
68.3

8 

69.3
8 

70 71 72 72 ७२.१   

३.७ माध्यधमक तहको कक्षा १० सभम धटकाउ दर   प्रधतित 66.55 68 70 75 ८५ ९७.९ ९७.९ ९९   

३.८ माध्यधमक तहको लैङ्धगक समता सचूक   प्रधतित 1.00 1 1 1 1 1 1 1   

३.९ 
माध्यधमक तहमा न्द्यनूतम  धसकाइ पिूायिार भएका 

धिद्यालय  
  प्रधतित 83.3 83.3 95 96 96.5 97 97 99   

३.१ धिषयगत रुपमा िप धिक्षक दरबन्द्दी   प्रधतित 0 ० ५ ६ ६ ८ ३५  ९०   

३.११ प्राधिधिक िारका धिद्यलय संख्या 0 ० 1 ० ० 0 1 २   

३.१२ प्राधिधिक िारका धिषय क्षते्र िप संख्या ० १ ० ० ० ० १ २   

३.१३ नमनुा धिद्यालय संख्या ० ० ० ० 0 0 0 १   

३.१४ 
सचूना तिा सञ्चार प्रधिधि  प्रधिधिको प्रयोगमा क्षमता 

धिकास 
  प्रधतित 50 60 62 66 72 79 79 ८०   

३.१५ क्षमतामा आिाररत प्र.अ. व्यिस्िापन   प्रधतित ० ३ ५ ५ ६ ६ २५ ८०   

३.१६ 
आधियक रूपमा धिपन्द्नका लाधग डे्रस, धिद्यािी स्टेिनरी 

इत्याधद धितरण 
  प्रधतित 16.6 32 48 64 80 90 90 १००   

४. पाठ्यक्रम र मूल्याङ् कन 

४.१ स्िानीय पाठ्यक्रम परीक्षण कक्षा 1-5 धिद्यालय ० 36 - - - - 36 36   

४.२ स्िानीय पाठ्यक्रम कायायन्द्ियन कक्षा 1-5 धिद्यालय ० ० 36 - - - 36 36   

४.३ स्िानीय पाठ्यक्रम परीक्षण कक्षा 6-8 धिद्यालय ० ० 10 - - - 10 10   

४.४ स्िानीय पाठ्यक्रम कायायन्द्ियन कक्षा 6-8 धिद्यालय ० ० ० 10 - - 10 10   

४.५ धसकाइ सहजीकरण पधुस्तका धनमायण र धितरण संख्या ० ० ० १ - - १ १   

४.६ 
स्िानीय पाठ्यक्रम तिा धसकाइ सहजीकरण पधुस्तका 

प्रबोधिकरण 
संख्या ० ० 1 १ - - १ १   

४.७ कायय सञ् चधयका र्ायलको प्रयोग प्रधतित 0 100 100 100 100 100 100 १००   

४.८ 
स्िानीय पाठ्यक्रमलाई मातभृाषा िा स्िानीय भाषामा 

रुपान्द्तरण गन े
संख्या ० ० ० 0 ० 5 5 10   

४.९ 
धसकाइ सहजीकरण पधुस्तकालाई मातभृाषा िा स्िानीय 

भाषामा रुपान्द्तरण गन े
संख्या ० ० ० 0 ० 5 5 10   

४.१ 
सचूना तिा सञ्चार प्रधिधि  प्रधिधिमा आिाररत 

धडधजटल सामग्री 
प्रधतित 5 13 20 25 30 3५ ५० १००   
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४.११ 
मलू्याङ्कन प्रधक्रया तिा सािान धिकास, पररक्षण र 

कायायन्द्ियन 
प्रधतित 70 100 

100 100 100 100 100 
१००   

४.१२ 
प्रधिधिक िार तर्य को काययक्रमको प्रभािकाररताको 

अध्ययन 
पटक 0 0 १ १ १ १ 4 7   

५. शिक्षक व्यिस्थापन र शिकाि 

५.१ स्ियंसेिक धिक्षक तयारी प्रधतित ० ० १० १० १० १० ५० १००   

५.२ धिक्षक तयारी प्रधतित ० १० १० १० १० १० ५० १००   

५.३ नि धनयिु धिक्षकलाई सेिा प्रिेि ताधलम सञ् चालन पटक ० ० १ ० ० १ २ ४   

५.४ धिक्षण धसकाइ धनयधमत गनय मापदण्ड धिकास प्रधतित ० ० १० १५ ० ० २५ ५०   

५.५ क्षमता धिकास ताधलम संख्या ० ० १ १ १ १ ४ ९   

५.६ छोटो अिधिको पनुतायजगी ताधलम सञ् चालन गन े पटक ० १ 0 १ ० १ ३ ६   

५.७ 
बाल धिकास सहजकतायको लाधग ३० काययधदन ेमन्द्टेश्वरी 

ताधलम 
पटक 1 0 1 ० ० १ 3 6   

५.८ पेिागत िैधक्षक अिलोकन संख्या ० 4 5 6 7 8 30 50   

५.९ धिद्यालयमा छुटै्ट प्र.अ. पदको व्यिस्िा धिद्यालय ० ० ० ० ० 1 1 2   

६. अनौपचाररक शिक्षा तथा आजीिन शिकाइ 

६.१ ६+ िषयको साक्षरता दर प्रधतित ९२.०३ ९३ ९४ ९५.०२ ९६.०१ ९७.०१ ९७.०१ ९९   

६.२ १५-४५ िषयको साक्षरता दर प्रधतित ९८.०८ ९८.०८ ९८.०८ ९९.०१ ९९.०३ ९९.०५ ९९.५ ९९.८   

६.३ १५+ िषयको साक्षरता दर प्रधतित ७२.८३ ७४.०१ ७६ ७९.०२ ८०.१ ८५.०१ ८५.०१ ९१.०१   

६.४ धनरक्षरहरुको धििरण संकलन 
 

१ ० ० ० १ ० २ ३   

६.५ साक्षर घ्याङलेख पटक ० ० ० ० १ ० १ 1   

६.६ 
स्िानीय माग र आियकताका आिारमा सा.धस.के को 

स्िापना र सञ् चालन 
पटक ० ० ० 0 ० ० 0 1   

६.७ 
सामदुाधयक पसु्तकालयलाई सामदुाधयक केन्द्रसौँग 

आिि गन े
पटक ० ० ० १ ० ० १ २   

६.८ सा.धस.के मा सचूना प्रधिधिको धिकास गन े संख्या 1 ० 1 1 1 1 5 ५   

६.९ साक्षरता कक्षा संञ् चालन पटक ० 0 १ 1 1 १ 4 8   

६.१० पररचालकको क्षमता धिकास पटक ० ० १ ० ० १ २ ३   

७.    िैशक्षक िमता र िमािेिीकरण 

७.१ धिषेि धिद्यालय संञ्चालन  संख्या ० ० ० १ ० ० १ 1   

७.२ िगीय आिारमा छात्रिधृि धितरण प्रधतित ० ० ० १० १० १० ३० ५०   

७.३ आिासीय धिद्यालय मार्य त छात्रिधृि  धिद्यालय ० ० १ - - - १ २   
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७.४ 
लैङ्धगकमैत्री, अपाङ्ग मैत्री तिा बालमैत्री भ धतक 

संरचना धनमायण 
  संख्या ० ० १ १ २ 2 6 १0   

८.   शदिा खाजािशहत स्िास््य तथा पोषण कायाक्रम 

८.१ 
धिद्यालय धदिा खाजा कययधिधि २०७७, अद्याबधि र 

पररमाजयन 
पटक १ ० ० ० १ ० २ ३   

८.२ एक धिद्यालय एक स्िास्िकधमय धिद्यालय 3 ० 1 १ १ 0 6 ८   

८.३ User Manual समेतको प्रािधमक उपचार बाकस संख्या 3 ० 1 १ १ 0 6 ८   

८.४ स्िानीय पाठ्यक्रममा धकिोरी धिक्षा धिद्यालय ० ० ० १0 ० ० १0 0   

८.५ स्िानीय उत्पादनमा चधक्रय पोषणयिु धदिा खाजा  प्रधतित 10 30 30 45 50 55 60 100   

८.६ अधभभािक आमा समहू गठन र पररचालन प्रधतित 0 0 १० २० ३० १५ ९० १००   

९. छात्रिृशत्त 

९.१ छात्रिधृि छनोट र धितरण काययधिधि धिकास  पटक ० ० १ ० ० ० १ २   

९.२ छात्रिधृि र धदिा खाजा व्यिस्िापन सधमधत गठन  संख्या १ ० १ ० १ ० ३ ५   

९.३ अनगुमन तिा मलू्याङ् कन  पटक १ १ १ १ १ १ ५ १०   

१०. पररशस्थशतजन्य शिक्षा 

१०.१ मापदण्ड अनसुारको भ धतक पिूायिार    प्रधतित १ २ २ ५ १० १० ३० ७०   

१०.२ समदुायमा सचूना तिा सत्र्चार प्रधिधिको धिस्तार  प्रधतित ३० २० २० २० १० - १०० १००   

१०.३ धिद्यालयमा सचूना तिा सत्र्चार प्रधिधिको धिकास  प्रधतित २० २० १० १० १० १० ८० १००   

११. शिद्यालय भौशतक पिूााधार शिकाि   

११.१ पिूायिार धिकासका लाधग मापदण्ड  पटक ० ० १ १ ० ० २ ३   

११.२ 
 पिूायिार धिकास एिम ् धिस्तारका लाधग  १० िषे गरुु 

योजना तयार  
पटक ० 0 ० ० १ 0 1 2   

११.३ 
अपाङ्गमतै्री, बालमैत्री तिा लैङ्धगक मैत्री भ धतक 

संरचना  
प्रधतित 10 ३0 ५0 ५0 ५0 ५0 70 90   

११.४ ि चालय पानी र सरसर्ाइ प्रधतित ८६ ८७ ८९ ९२ ९५ ९६ ९९ १००   

१२. िचूना प्रशिशध 

१२.१ प्रधिधिसभबन्द्िी आिारभतू संरचना धिस्तार प्रधतित २० ५ ५ ५ ५ ५ ४५ ७०   

१२.२ 
पणूयकालीन ICT धिक्षक व्यिस्िापन , धडधजटल ल्याि 

स्िापना  
पटक ० ० १ ० ० ० १ २   

१२.३ ई-पसु्तकालय अद्यािधिक र धिस्तार प्रधतित 0 १ १ १ १ 5 ५ 10   

१२.४ धिद्यािीको हातमा धभधडयो प्लेयर िा Android र्ोन प्रधतित २० ४0 ५0 ६0 70 70 70 80   
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का सािै पेनड्राइभको पहुौँच 

१२.५ तथ्याङ्क पिधत पणूय पपेर लेस प्रधतित ० ५ १० १५ २० ३० ८० १००   

१२.६ धि िाई-र्ाई च तारी  िडा ० 0 १ १ १ १ 4 5   
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अनुिूची ७ िैशक्षक गुणस्तर िुधार र्ोषणापत्र - २०७८ मा उल्लेख भएका १०८ बुँदाहरु 

 

 “हामी सबैको एउटै ध्यान ,गणुस्तर धिक्षा असल ज्ञान ” 

िैधक्षक गणुस्तर सिुार घोषणापत्र - २०७६ 

घ्याङलेख गाउौँपाधलका 

घ्याङलेख, धसन्द्िलुी  

 

धमधत २०७८ साल प ष मधहनाको २५गते दधेख २७ गते सभम िैधक्षक गणुस्तर सभबन्द्िमा सरोकारिालहरु सौँगको अन्द्तरधक्रया 

काययक्रमका सहभागीहरुबाट आएका सझुािहरुको आिारमा दहेायका धिधभन्द् न सरोकारिालाहरुको प्रधतििता सधहत जारी गरीएको 

िैधक्षक गणुस्तर सिुार घोषणा पत्र २०७८ 

 

गाउँपाशलकाको भूशमका तथा शजम्मेिारी 

१. नीधत धनमायण गने । 

२. स्रोत सािनको व्यिस्िापन ग ने। 

३. अनगुमन, मलू्याङ्गन, धनदिेन, धनयन्द्त्रण गने। 

४. परुस्कार तिा दण्डको कायायन्द्ियन गने। 

५. अपगू जनिधिको व्यिस्िापन गने। 

६. आियिा अनसुार इ.सी.डी.,घभुती धिद्यालय, स्कुल भ्यान तिा सामदुाधयक आिासीयधिद्यालयको संचालन गरी 

धिद्यालय संख्या तिा धिक्षक दरबन्द्दी िप घट गने। 

७. प्रिानाध्यापकसौँग कायय सभपादन सभझोता गनय सचूक तयार गरी लाग ूगने गराउने। 

८. िैधक्षक कयालेण्डर धनमायण गरी लाग ूगने। 

९. सरोकारिालाहरुसौँग अियबाधषयक रुपमा समीक्षा गने। 

१०. धिपन्द्न तिा जेहने्द्दार धिद्यािीको लाधग छात्रिधृि व्यिस्िापन गने। 

११. गाउौँपाधलका क्षेत्र धभत्रका सबै धिद्यालयहरुमा िप धिषयको पठन -पाठनको लाधग धिद्यालयको आन्द्तररक श्रोतबाट धिक्षक 

राख्को लाधग धिद्यालयले धलन सकने िलु्कको धनिायरण गरीधदने। 

१२. इ-लधनयङ्को व्यिस्िापन गनय आियक पिूायिार तयारीको लाधग समन्द्िय र सहयोग गने। 

१३. ई-लाईब्ररेी तिा इ-लधनयङ्क कक्षा संञ् चालनको लाधग १ जना सूचना प्रधिधि (IT) घभुती धिक्षककोव्यिस्िा गने। 

१४. धिद्यालयको धिक्षण धसकाई तिा व्यिस्िापन सचूना प्रधिधि मेत्री बनाउन आियक सहयोग गने। 

१५. आियकताको आिारमा धिक्षक कमयचारीहरुको आियक व्यिस्िा गने। 

१६. स्िानीय कल्ब तिा बाल कल्िहरुलाई प्रभािकारी बनाउने। 

१७. प्रिानाध्यापकलाई प्रोत्साहन भिा सधहत काययसभपादन सभझ ता गरी धबषिे धजभमेिार तिाजिार्दहेी बनाउने। 

१८. प्रत्येक िडामा अधभभािकसौँग िैधक्षक गणुस्तर सभबन्द्िमा अन्द्तरधक्रया गने। 

१९. स्िानीय पाठ्यकम तजुयमा गरी लाग ूगने। 

२०. आियकता अनसुार िैधक्षक परामिय सधमधत गठन गने। 

२१. अधतररि समय काम गने )उत्कृि (धिक्षक कमयचारीहरुको लाधग सट्टा धबदा िापत साझेदारीमा िैधक्षक अिलोकन 

भ्रमणको व्यिस्िा धमलाउने। 

२२. धिद्यालयको भ धतक व्यिस्िापनमा आियक सहयोग गने। 

२३. ि धक्षक जनिधि व्यिस्िापनमा क्षमता धिकास ताधलम, गोष्ठी संचालन गने। 

२४. र्रक क्षमताका बालबाधलका र धिद्यािीको आियक व्यिस्िापन गने। 

२५. संस्िागत धिद्यालयको उधचत व्यिस्िापन गने। 
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२६. धिद्यालयको जोधनङ्ग र नकिाङ्कन स्ितन्द्त्र र िस्तगुत आिारमा गने। 

२७. धबद्यालयमा गाउौँ अन्द्तगयत स्ियंसेिक पररचालनको नीधत बनाउने । 

२८. गाउौँपाधलका स्तरीय एक सामदुाधयकपसु्तकालय स्िापना गने। 

२९. बालमैत्री पिूायिार र्धनयचर, कक्षाकोठा, ि चालय, खेलमैदान, कभपाउण्डधनमायण गने गराउने। 

३०. प्रत्येक तहका धबद्यालयहरुको बाधषयक नधतजा धिशे्लषण कधभतमा एक पटक गने गराउने। 

३१. संघ, प्रदिे, स्िानीय सरकार र अन्द्य सरोकारिालासौँग आियक समन्द्िय गने। 

३२. काननुले धनधदयि गरेका आियक अन्द्य काम गने। 

 

राजशनशतक दलको भूशमका तथा शजम्मेिारी 

१. धिद्यालय िाधन्द्त क्षेत्र कायायन्द्ियनका लाधग आियक सहयोग गने। 

२. िैधक्षक गणुस्तर सिुारमा धजभमेिारपणूय भधूमका धनिायह गने। 

३. नीधत धनमायण तिा कायायन्द्ियन गनय आियक सहयोग गने। 

४. धिक्षाको पहुौँच भन्द्दा बाधहर रहकेा बाल बाधलकाहरुलाई धिद्यालय जाने ितािरण तयार गने। 

५. अन्द्य आियक सहयोग गने। 

 

शिक्षापे्रमी, िमाजिेिी र िांर् िांस्थाहरुको भूशमका तथा शजम्मेिारी 

१. सामाधजक भािना धिकासको लाधग चेतनामलूक ताधलम गोष्ठी आधद काययक्रमको संचालन गने। 

२. आधियक, भ धतक, सामाधजक सहयोग गने। 

३. नीधत धनमायण र कायायन्द्ियनमा सहयोग गने। 

४. ब धिक क्षमता तिा अनभुिलाई समेटी सभबधन्द्ित सरोकारिाला क्षेत्रमा पषृ्ठपोषण धदने। 

५. धिक्षा क्षेत्रमा दखेापने धिकृती धिसंगधतहरुलाई पधहचान गरी सरोकारिाला समक्ष ससूुधचत गने। 

६. धिक्षाको पहुौँच भन्द्दा बाधहर रहकेा बाल बाधलकाहरुलाई धिद्यालय जाने ितािरण तयार गने। 

७. अन्द्य आियक सहयोग गने। 

 

शिद्यालय व्यिस्थापन िशमशतको भूशमका तथा शजम्मेिारी 

१. धिद्यालयको अधभभािकत्ि ग्रहण गने। 

२. धिद्यालयको धनयधमत अनगुमन गने। 

३. धनयधमत माधसक बैठक गने। 

४. िैधक्षक गणुस्तर सभबन्द्िमा त्रैमाधषक अन्द्तरयधक्रया तिा समीक्षा गने। 

५. स्रोतसािनको व्यिस्िापनमा आियक पहल गन।े 

६. प्र .अ. , धिक्षक, धिद्यािी र अधभभािकको अन्द्तरसभबन्द्ि स्िापनाको लाधग सहयोग गने। 

७. सरकार, जनप्रधतधनधि तिा अन्द्य सरोकारिाला कायायलय संघ संस्िासौँग समन्द्िय गने। 

८. जनिधि व्यिस्िापन गने। 

९. गणुस्तरीय िैधक्षक िातािरण धनमायणको लाधग प्रमखु भधूमका धनिायह गने। 

१०. िैधक्षक योजना तजुयमामा सहयोग गने। 

११. समस्या पधहचान गरी समािानको पहल गने। 

१२. अक्षयकोषको स्िापनाको पहल गने । 

१३. िैधक्षक गणुस्तरका लाधग सहयोग जटुाउन आियक पहल गने। 

१४. ऐन तिा धनयमािली  (काननु) मा तोधकएको कायय गने गराउने। 

१५. अन्द्य आियक सहयोग गने। 
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शिक्षक महािांर्को भूशमका तथा शजम्मेिारी 

१. नीधत धनमायण तिा कायायन्द्ियनमा सहयोग गने। 

२. गणुस्तरीय धिक्षाको लाधग उदाहरणीय/अनकुरणीय योगदान गने। 

३. सबै सरोकारिालाहरुबीच सेतकुो काम गने। 

४. धिक्षक, कमयचारी तिा िैधक्षक समस्या समािानका लाधग सहयोग गने। 

५. अन्द्य आियक सहयोग गने। 

 

प्रधानाध्यापकको भूशमका तथा शजम्मेिारी 

१. कुिल नेततृ्ि तिा व्यिस्िापकको भधूमका धनिायह गने। 

२. धिद्यालयको िैक्षधणक योजना धनमायण तिा कायायन्द्ियन गने गराउने। 

३. आधियक योजना तजुयमा, अनिुासन, पारदिीता कायम गने गराउने। 

४. धिद्यालयको भ धतक सभपधतको अधभलेखीकरण गरी संरक्षण गने गराउने। 

५. काययसभपादन सभझ ता अनरुुपका िैधक्षक गुणस्तर सभबन्द्िी कायय गने गराउने। 

६. धिक्षक, कमयचारी र धिद्यािीमा अनिुासन कायम गराउने तिा समन्द्िय गने गराउने।  

७. धिधभन्द् नसरोकारिालाहरुसौँग समन्द्िय गने। 

८. सभबधन्द्ित पदले गने भधन धिधभन्द्न ऐन काननुमा उल्लेधखत कायय गने गराउने। 

९. धनक्षक तिा कमयचारीहरुलाई परुस्कार रदण्डको लाधग मलू्याङ्घन गरी धसर्ाररस गने। 

१०. धिद्यालय हाता र कक्षाकोठामा अनाियक मोिाईल प्रयोगमा धनयन्द्त्रण गने गराउने। 

११. िकु्रिार अधतररि धक्रयाकलाप गने अििा पणूय कक्षा संचालन गने। 

१२. माधसक रुपमा अधनिायय स्टार् बैठक बस्ने। 

१३. सबै धिद्यािीलाई उपधस्िधत, प्रगधत धििरण, िलु्क र कायय धबबरण पधुस्तकाको व्यिस्िा गने। 

१४. सबै आ .धि,.  मा.धि. मा कराते,  तेकिानडो, उि,ु लगायतका खेलहरु समािेि गने। 

१५. धिक्षक, कमयचारीहरुको कायय धििरण(TOR) तयार गरीलाग ुगने। 

१६.  सहायक प्र.अ. तिा लेिल ईन्द्चाजयको धयिस्िापन गरी धजभमेिारी प्रदान गने। 

१७. ऐन तिा धनयमािली )काननु(मा तोधकएको कायय गने गराउने।  

१८. अन्द्य आियक कायय गने। 

 

शिक्षकको भूशमका तथा शजम्मेिारी 

१. पाठयोजना अनसुार धिद्यािी केधन्द्रत धिक्षण गने। 

२. समयको पणूय पालना गने। 

३. समयानकूुल प्रधिधिको प्रयोग तिा िैधक्षक सामाग्रीको प्रयोग गरी धिक्षण गने। 

४. पेिाप्रधत सभमान हुने गरी बर्ादार भई कायय गने। 

५. प्र .अ. , आफ्नो धिषय र धजभमेिारी प्रधत उिरदायी हुने। 

६. बहुप्रधतभा सधहतको सजृनात्मकतालाई अधिकतम् प्रयोग गने। 

७. आदिय धिक्षकको भधूमका धनिायह गने। 

८. धिद्यािी र अधभभािक धबचको सेतकुो काम गने। 

९. अनिुासन कायम गने आियक भधूमका धनि्ाह गने। 
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१०. ऐन, धनयमािली तिा काननुमा तोधकएको कायय गने गराउने। 

११. अन्द्य आियक कायय गने। 

 

शिद्याथीको भूशमका तथा शजम्मेिारी 

१. धिद्यालयमा धनयधमत, समयमा र समयसभम अधनिायय उपधस्ित हुने। 

२. प्रत्येक कक्षामा बसी कक्षाकायय, पररयोजनाकायय र गहृकायय अधनिायय गने। 

३. पोिाक र पररचय पत्र अधनिायय लगाउने। 

४. अनिुासन र आचारसंधहता पालना गने। 

५. अधतररि धक्रयाकलापमा अधनिायय सहभागीता जनाउने। 

६. बाल कल्ब गठन गरी बालक दधेख बालक सभमको (Child to child) र बाल अधिकारकाकाययक्रम संचालन गने। 

 

अशभभािकको भूशमका तथा शजम्मेिारी 

१. बालिाधलकाहरुलाई धनयधमत, समयमा र समयसभम धिद्यालय पठाउने गने। 

२. आाियक िैधक्षक सामाग्रीको प्रिन्द्ि गने। 

३. धदिा खाजाको व्यिस्िा गने। 

४. धिद्यािीका लाधग घरमा पढ्ने िातािरणकोसजृना गने। 

५. समय समयमा धबद्यालयामा गई िैधक्षक अिस्िाको प्र.अ. तिा धिद्यालय धिक्षकसंग अन्द्तरकृया गने। 

६. अधभभािक बैठक, भेला र गोष्ठीमा अधनिायय सहभागीता जनाउने। 

७. बालिाधलकालाई लाग ूपदािय, कूलत र दवु्ययसनको धनगरानी गने। 

८. िालिाधलकालाई मोिाईलको सधह सदपुयोग गनय सचेत गराउने। 

९. धिद्यालयको िैधक्षक भ धतक िातािरण धनमायणमा सहयोग पयुायउने। 
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