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गाईँपालिका ऄध्यक्ष ज्यूको भनाआ 

नेपालको सलंिधानको धारा ३१ मा लशिा सम्बन्द्धी हक ईल्लेख छ । ईक्त धाराके ईपधारा १ले प्रत्येक नागररकलाआा ऄधारभतु लशिामा पह चँको हक 

ह ने ,ईपधारा २ मा प्रत्येक नागररकलाआा राज्यबाट अधारभतू तहसम्मको लशिा ऄलनिाया र लनःशलु्क तथा माध्यलमक तहसम्मको लशिा लनःशलु्क 

पाईने हक ह ने , ईपधारा ३ मा ऄपाङ्गता भएका र अलथाक रूपले लिपन्द्न नागररकलाइ काननु बमोलजम लनःशलु्क ईच्च लशिा पाईने,ईपधारा ४ मा 

दृलिलिलहन नागररकलाआ व्रेल लललप तथ बलहरा र स्िर िा बोलाआ सम्िधी ऄंपागता भएका नागररकलाआा साँकलतक भाषाको माध्यमबाट काननू 

बमेलजम लनशुल्क लशिा पाईने हक ह ने र ईपधारा ५मानेपालमा बसोबास गने प्रत्येक नेपाली समुदायलाइ काननु बमोलजम अफ्नो मातभृाषामा लशिा 

पाईने र त्यसको लालग लिद्यालय तथा शैलिक ससं्था खेल्ने हक धारा ३८ मा ईल्लेलखत मलहलाको हकको ईपधारा ५ मा मलहलालाआा लशिा 

,स्िास््य ,रोजगारी र सामालजक सरुिामा सकारात्मक लिभेदका ऄधारमा लिशेष ऄिसर प्राप्त गने हक ह ने र धारा ४० मा ईल्लेलखत दललतको  हक 

ऄन्द्तगात ईपधारा २ मा दललत लिद्याथीलाआा प्राथलमक दलेख ईच्च लशिा सम्म काननू बमोलजम छात्रिलृत सलहत लनशलु्क लशिाको व्यिस्था गररने छ । 

प्रालिलधक र व्यािसालयक ईच्च लशिामा दललतका लालग काननू बमोलजम लिशेष व्यिस्था गररने छ । त्यसै गरर लदगो लिकास को लक्ष्य नं ४ मा 

समािेशी तथा समतामलुक गणुस्तरीय लशिा सबैलाइ ईपलब्ध गने र अजीिन लसकाआलाइ प्रिाद्धन गने कुरा ईल्लेख गररएको छ । नेपालको 

ऄलनिाया अधारभतू लशिा ऐन, २०७५ ऄनुसार लि.सं. २०८५ सम्म सबै नागररकलाइ अधारभतू तह सम्मको लशिामा पह चँ पयुााईने व्यिस्था 

गररएको छ । भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) को ईप दफा (ज) ऄनुसार स्थानीय तहलाइ माध्यालमक र अधारभतू 

लिद्यालय सम्बलन्द्ध २३ िटा ऄलधकारहरू प्रदान गररएको छ । जसको बुँदा नं १ मा प्रारलम्भक बाललिकास तथा लशिा, अधारभतू लशिा, 

ऄलभभािक लशिा, ऄनौपचाररक लशिा,खलुा तथा िैकलल्पक र लनरन्द्तर लसकाआ, सामदुालयक लसकाआ र लिशेष लशिासम्बन्द्धी नीलत, 

काननु,मापदण्ड, योजना तजुामा,कायाान्द्ियन, ऄनगुमन,मलू्याङ्कन र लनयमन गने भन्द्ने कुरा ईल्लेख भएको ह नाले यस पाललकाको लशिा िेत्रको 

लबकास ,सधुार र गणुस्तररयताको सलुनलस्चतता गने हतेलेु यस पाललकाको लशिा िेत्र सधुार योजना २०७९–२०८३ लनमााण गरर कायाान्द्ियनमा 

ल्याईन गैरेहकेो छ । यस योजना लनमााणको क्रममा ऄहोरात्र खलटने योजना लनमााण कायादलका सदस्यहरु , यस पाललकाको लशिा ,युिा तथा 

खेलकुद शाखा प्रमखु टेकेन्द्र बहादरु  बढुा  , पाललकाका ऄन्द्य कमाचारीहरु ,कायापाललका र लशिा सलमलतका पदालधकारीहरु सदस्यहरु ,सम्पूणा 

लबद्यालयका प्र.ऄ.,लशिकहरु ,ऄन्द्य स्थानीय बलुद्धलजिीहरु , लशिा लबकास तथा समन्द्ि आकाइ सखेुत र कणााली प्रदशे सरकार सामालजक लबकास 

मन्द्त्रालय सलहत प्रालबलधक सहयोग ईपलबध गराईने प्रारलम्भक किा कायाक्रम दोश्रोका लजल्ला सयंोजक नारायण लब.क.,नेपाल दललत तथा 

जनजालत लबकास केन्द्र ( कोडड नेपाल )प्रलत हालदाक अभार प्रकट गदाछु । 
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गाईँपालिका ईपाध्यक्ष ज्यूको भनाआ 

नेपालको सलंिधानको धारा ३१ मा लशिा सम्बन्द्धी हक ईल्लेख छ । ईक्त धाराके ईपधारा १ले पत्याक नागररकलाआ ऄधारभतु लशिामापह चँको हक 

ह ने ,ईपधारा २ मा पत्याक नागररकलाआ राज्यबाट अधारभतू तहसम्मको लशिा ऄलनिाया र लनःशलु्क तथा माध्यलमक तहसम्मको लशिा लनःशलु्क 

पाईने हक ह ने , ईपधारा ३ मा ऄपाङ्गता भएका र अलथाक रूपले लिपन्द्न नागररकलाइ काननु बमोलजम लनःशलु्क ईच्च लशिा पाईने,ईपधारा ४ मा 

दृलिलिलहन नागररकलाआ व्रेल लललप तथ बलहरा र स्िर िा बेलाआ सलम्िलन्द्ध ऄपागता भएका नागररकलाआ साँकलतक भाषाके माध्यमबाट काननू 

बमेलजम लनशुल्क लशिा पाईने हक ह ने र ईपधारा ५मानेपालमा बसोबास गने प्रत्येक नेपाली समुदायलाइ काननु बमोलजम अफ्नो मातभृाषामा लशिा 

पाईने र त्यसके लालग िद्यालय तथा शैलिक सस्था खेल्ने हक धारा ३८ मा ईलल्लखत मलहलाके हकके ईपधारा ५ मा मलहलालाआ लशिा ,स्िास््य 

,रेजगारी र सामालजक सरुिामा सकारात्मक लिभेदका ऄधारमा लिशेष ऄिसर प्रराप्त गने हक ह ने र धारा ४० मा ईलल्लखत दललतको  हक ऄन्द्तगात 

ईपधारा २ मा दललत लिद्याथीलाआ प्राथलमक दलेख ईच्च लशिा सम्म काननू बमालजम छात्रिलृत सलहत लनशलु्क लशिाको  व्यिस्था गररने छ , 

प्रालिलधक र व्यािसालयक ईच्च लशिामा दललतका लालग काननू बमेलजम लिशेष व्यिस्था गररने छ । त्यस ैगरर लदगो लिकास को लक्ष्य नं ४ मा 

समािेशी तथा समतामलुक गणुस्तरीय लशिा सबैलाइ ईपलब्ध गने र अजीिन लसकाआलाइ प्रिाद्धन गने कुरा ईल्लेख गररएको छ , नेपालको 

ऄलनिाया अधारभतू लशिा ऐन, २०७५ ऄनुसार लि.सं. २०८५ सम्म सबै नागररकलाइ अधारभतू तह सम्मको लशिामा पह चँ पयुााईने व्यिस्था 

गररएको ह नाले ईक्त व्यिस्थालाइ स्थानीय स्तरमा कायान्द्ियन गने जनताको नलजकको सरकार स्थानीय सरकार भएको र सलंबधान ,एन काननुले 

समेत माध्यालमक तहसम्मको लशिाको रेखदखे ,ब्यबस्थापन गने लजम्मेिारी स्थानीय सरकारको लजम्मेिारी भएकाले यस पाललकाले यस योजाना 

लनमााण गरर कायाान्द्ियन क्रममा छ । यस सन्द्दभामा म यलत महत्िपूणा दस्ताबेज तयार गना खलटने लशिा ,यबुा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख टेकेन्द्र 

कुमार बढुा, कायादलका सयोजक लगाएतका पदालधकाररहौर ,पाललकाका ऄन्द्य कमाचारीहरु ,प्रालबलधक सहयोग रारने सामालजक लबकास मन्द्त्रालय 

,कणााली प्रदशे ,लशिा लबकास तथा समन्द्ि आकाइ सखेुत ,लजल्ला स्तरका प्रलबलधक कायादलका पदालधकारी सदस्यहरु ,प्रारलम्भक किा पढाआ 

कायाक्रम दोस्रोका लजल्ला सयंोजक नारायण लब.क.र सो कायाक्रमका केन्द्र र लजल्लाका कमाचारीहरु ,लशिा तथा मानब स्रोत लबकास केन्द्र 

काठमान्द्डू ,नेपाल दललत तथा जनजालत लबकास केन्द्र प्रलत हालदाक अभार प्रकट गदाछु । 
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लिक्षा लवकास तथा समन्वय आकाआ प्रमूखको भनाआ 

चौकुने गाईँपाललककाको शैलिक सधुारका लालग ऄलत अबश्यक यस १० बषे लशिा िेत्र योजना लनमााण गरेको कुरा सनु्द्दा ऄत्यन्द्त खशुी लागेको 

छ ।नेपाल सरकारले लिद्यालय लशिामा सबैको समतामलुक पह चँ सलुनलित गनाका साथै गणुस्तर सधुारका लनलमत्त लिगतमा सात िषे लिद्यालय िेत्र 

सधुार योजना कायाान्द्ियनमा ल्याएको लथयो । यस योजनाबाट प्राप्त ईपललब्धलाइ ससं्थागत गना र लिद्यालय लशिाका लिलिध सकारात्मक 

प्रयासहरूलाइ लनरन्द्तरता लदन तथा लशिाका निीन कायाक्रमहरूको प्रस्तािसलहत २०७३ साईनदलेख २०८० ऄसार (सन ्२०१६ जुलाइदलेख २०२३ 

जलुाइ) सम्मको सात िषे लिद्यालय िेत्र लिकास योजना लनमााण गररएको छ । योजनाको प्रथम पाँच िषा २०७३ साईनदलेख २०७८ ऄसार (सन् 

२०१६ दलेख २०२१) सम्मका लालग स्रोतसलहतको कायायोजना तयार गररएको छ । लि.स.ं २०७९ (सन ्२०२२) सम्ममा नेपाललाइ लिकासशील 

राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्द्नलत गने रालष्ट्रय दरूदृलिलाइ अत्मसात ्गद ै लशिा मन्द्त्रालयको नेततृ्िमा सहभालगतामलूक पद्धलतबाट यस योजनाको तजुामा 

गररएको हो । लदगो लिकासका लक्ष्य हालसल गरी लि.स.ं २०८७ (सन ्२०३०) सम्ममा नेपाललाइ मध्यम अय भएको मलुकुको स्तरमा रूपान्द्तरणको 

लक्ष्य हालसल गने महत्िपणूा साधनका रूपमा पलन यस योजनालाइ हरेरएको छ । सालिकका ईपललब्ध, लसलकएका पाठहरू तथा सबैका लालग 

लशिाको रालष्ट्रय कायायोजना (सन ्२००१–२०१५) ऄन्द्तगात सञ्चालन गररएका सबैका लालग लशिा कायाक्रम (सन ्२००४–२००९) र लिद्यालय 

िेत्र सधुार कायाक्रम (सन् २००९–२०१६) का एकीकृत कायासचूीहरू यस योजनाका प्रमखु मागादशाक ह न ् । रालष्ट्रय लशिा नीलत,२०७६ ले 

नेपालको सलंिधानमा लनलदाि गररएका लशिासम्बन्द्धी मौललक हक, राज्यको पनुःसरंचना र ऄलधकारको बाँडफाँट, मलुकुको अलथाक–सामालजक 

रुपान्द्तरणका एजेण्डा, लदगो लिकास लक्ष्यप्रलत नेपालको प्रलतबद्धता, पन्द्रौं योजनाको अधारपत्र, सन ् २०२२ लभत्र ऄलत कम लिकलसतबाट 

लिकासशील राष्ट्र बन्द्ने लक्ष्य तथा सन ् २०३० सम्म मध्यम अय भएको राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्द्नलत गने रालष्ट्रय सङ्कल्प नै नयाँ लशिा नीलत 

तजुामाका मलू अधार मालनएको छ । लशिा प्राप्त गने प्रत्येक व्यलक्तको अधारभतू मौललक हकलाइ व्यिहारमा कायाान्द्ियन गना, सङ्घीय 

लोकतालन्द्त्रक गणतन्द्त्रको मान्द्यता ऄनरुुप लशिामा सबैको सरल, सहज र समतामलूक पह चँ सलुनलित गना एिं लशिालाइ सिाव्यापी, जीिनोपयोगी, 

प्रलतस्पधी एिं गणुस्तरयकु्त बनाईन जरुरी भएको महसशु गरर यस दश बषे लशिा िेत्र योजना लनमााण गररएको छ भन्द्ने कुरामा लदश्वस्त छु । यस 

सन्द्दभामा म यलत महत्िपणूा दस्ताबेज तयार गना खलटने शैलिक पाश्वालचत्र र लशिा योजना लनमााण गना गलठत कायादलका सयोजक लगाएतका 

पदालधकाररहरु ,ऄन्द्य जनप्रलतलनधी ज्यहुरु, लशिा ,युबा तथा खेलकुद शाखाका प्रमखु टेकेन्द्र कुमार बढुा, पाललकाका प्रमखु प्रशालकय ऄधीकृत 

सलहतका ऄन्द्य कमाचारीहरु ,प्रालबलधक सहयोग गने  सामालजक लबकास मन्द्त्रालय ,कणााली प्रदेश ,लशिा लबकास तथा समन्द्ि आकाइ सखेुतका मेरा 

सहकमीहरु  ,लजल्ला स्तरका प्रलबलधक कायादलका पदालधकारी सदस्यहरु ,प्रारलम्भक किा पढाआ कायाक्रम दोस्रोका लजल्ला संयोजक नारायण 

लब.क.र सो कायाक्रमका केन्द्र र िेत्रका कमाचारीहरु ,लशिा तथा मानब स्रोत लबकास केन्द्र काठमान्द्डू र नेपाल दललत तथा जनजालत लबकास केन्द्र 

प्रलत हालदाक अभार प्रकट गद ैयस लशिा िेत्र योजनाको प्रभािकारी कायाान्द्ियनमा सफलता लमलोस भलन सभुकामना प्रकट गदाछु .  

 

 

          भोजप्रसाद लम्साल  

कायम मकुायम प्रमखु  

लशिा लबकास तथा समन्द्ि आकाइ , सखेुत 
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प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृतको भनाआ 

नेपाल सरकारले लिद्यालय लशिामा सबैको समतामलुक पह चँ सलुनलित गनाका साथै गुणस्तर सधुारका लनलमत्त लिगतमा सात िषे लिद्यालय िेत्र 

सधुार योजना कायाान्द्ियनमा ल्याएको लथयो । यस योजनाबाट प्राप्त ईपललब्धलाइ ससं्थागत गना र लिद्यालय लशिाका लिलिध सकारात्मक 

प्रयासहरूलाइ लनरन्द्तरता लदन तथा लशिाका निीन कायाक्रमहरूको प्रस्तािसलहत २०७३ साईनदलेख २०८० ऄसार (सन ्२०१६ जुलाइदलेख २०२३ 

जलुाइ) सम्मको सात िषे लिद्यालय िेत्र लिकास योजना लनमााण गररएको छ । योजनाको प्रथम पाँच िषा २०७३ साईनदलेख २०७८ ऄसार (सन् 

२०१६ दलेख २०२१) सम्मका लालग स्रोतसलहतको कायायोजना तयार गररएको छ । लि.स.ं २०७९ (सन ्२०२२) सम्ममा नेपाललाइ लिकासशील 

राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्द्नलत गने रालष्ट्रय दरूदृलिलाइ अत्मसात ्गद ै लशिा मन्द्त्रालयको नेततृ्िमा सहभालगतामलूक पद्धलतबाट यस योजनाको तजुामा 

गररएको हो । लदगो लिकासका लक्ष्य हालसल गरी लि.स.ं २०८७ (सन ्२०३०) सम्ममा नेपाललाइ मध्यम अय भएको मलुकुको स्तरमा रूपान्द्तरणको 

लक्ष्य हालसल गने महत्िपणूा साधनका रूपमा पलन यस योजनालाइ हरेरएको छ । सालिकका ईपललब्ध, लसलकएका पाठहरू तथा सबैका लालग 

लशिाको रालष्ट्रय कायायोजना (सन ्२००१–२०१५) ऄन्द्तगात सञ्चालन गररएका सबैका लालग लशिा कायाक्रम (सन ्२००४–२००९) र लिद्यालय 

िेत्र सधुार कायाक्रम (सन् २००९–२०१६) का एकीकृत कायासचूीहरू यस योजनाका प्रमखु मागादशाक ह न ् । रालष्ट्रय लशिा नीलत,२०७६ ले 

नेपालको सलंिधानमा लनलदाि गररएका लशिासम्बन्द्धी मौललक हक, राज्यको पनुःसरंचना र ऄलधकारको बाँडफाँट, मलुकुको अलथाक–सामालजक 

रुपान्द्तरणका एजेण्डा, लदगो लिकास लक्ष्यप्रलत नेपालको प्रलतबद्धता, पन्द्रौं योजनाको अधारपत्र, सन ् २०२२ लभत्र ऄलत कम लिकलसतबाट 

लिकासशील राष्ट्र बन्द्ने लक्ष्य तथा सन ् २०३० सम्म मध्यम अय भएको राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्द्नलत गने रालष्ट्रय सङ्कल्प नै नयाँ लशिा नीलत 

तजुामाका मलू अधार मालनएको छ । लशिा प्राप्त गने प्रत्येक व्यलक्तको अधारभतू मौललक हकलाइ व्यिहारमा कायाान्द्ियन गना, सङ्घीय 

लोकतालन्द्त्रक गणतन्द्त्रको मान्द्यता ऄनरुुप लशिामा सबैको सरल, सहज र समतामलूक पह चँ सलुनलित गना एिं लशिालाइ सिाव्यापी, जीिनोपयोगी, 

प्रलतस्पधी एिं गुणस्तरयकु्त बनाईन जरुरी भएको महसशु गरर यस दश बषे लशिा िेत्र योजना लनमााण गररएको छ ।यस सन्द्दभामा म यलत महत्िपूणा 

दस्ताबेज तयार गना खलटने लशिा ,युबा तथा खेलकुद शाखाका टेकेन्द्र कुमार बढुा  , कायादलका सयोजक लगाएतका पदालधकाररहरु ,जनप्रलतलनधी 

ज्यहुरु,पाललकाका ऄन्द्य कमाचारीहरु ,प्रालबलधक सहयोग रारने सामालजक लबकास मन्द्त्रालय ,कणााली प्रदशे ,लशिा लबकास तथा समन्द्ि आकाइ सखेुत 

,लजल्ला स्तरका प्रलबलधक कायादलका पदालधकारी सदस्यहरु ,प्रारलम्भक किा पढाआ कायाक्रम दोस्रोका लजल्ला संयोजक नारायण लब.क.र सो 

कायाक्रमका केन्द्र र िेत्रका कमाचारीहरु ,लशिा तथा मानब स्रोत लबकास केन्द्र काठमान्द्डू र नेपाल दललत तथा जनजालत लबकास केन्द्र प्रलत हालदाक 

अभार प्रकट गदाछु । 

 

 

गगन लसंह पाण्डेय 

          लन. प्रमुख प्रिासलकय ऄलधकृत   

                       चौकुने  गाईँपालिका, सुखेत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

लिक्षा, युवा तथा खेिकुद िाखा प्रमुखको भनाआ 

   लशिा प्राप्त गने प्रत्येक व्यलक्तको अधारभतू मौललक हकलाइ व्यिहारमा कायाान्द्ियन गना, सङ्घीय लोकतालन्द्त्रक गणतन्द्त्रको मान्द्यता ऄनरुुप 

लशिामा सबैको सरल, सहज र समतामलूक पह ँच सलुनलित गना एिं लशिालाइ सिाव्यापी, जीिनोपयोगी, प्रलतस्पधी एिं गणुस्तरयकु्त बनाईन 

ब्यबलस्थत लशिा िेत्र योजना  अिश्यक पने भएकाले र नेपालको सलंिधानको धारा ३१ मा लशिा सम्बन्द्धी हक ईल्लेख छ । ईक्त धाराके ईपधारा 

१ले पत्याक नागररकलाआ ऄधारभतु लशिामापह चँको हक ह ने ,ईपधारा २ मा पत्याक नागररकलाआ राज्यबाट अधारभतू तहसम्मको लशिा ऄलनिाया र 

लनःशलु्क तथा माध्यलमक तहसम्मको लशिा लनःशलु्क पाईने हक ह ने , ईपधारा ३ मा ऄपाङ्गता भएका र अलथाक रूपले लिपन्द्न नागररकलाइ 

काननु बमोलजम लनःशलु्क ईच्च लशिा पाईने,ईपधारा ४ मा दृलिलिलहन नागररकलाआ व्रेल लललप तथ बलहरा र स्िर िा बेलाआ सलम्िलन्द्ध ऄपागता 

भएका नागररकलाआ साँकलतक भाषाके माध्यमबाट काननू बमेलजम लनशलु्क लशिा पाईने हक ह ने र ईपधारा ५मानेपालमा बसोबास गने प्रत्येक 

नेपाली समदुायलाइ काननु बमोलजम अफ्नो मातभृाषामा लशिा पाईने र त्यसके लालग िद्यालय तथा शैलिक सस्था खेल्ने हक धारा ३८ मा 

ईलल्लखत मलहलाके हकके ईपधारा ५ मा मलहलालाआ लशिा ,स्िास््य ,रेजगारी र सामालजक सरुिामा सकारात्मक लिभेदका ऄधारमा लिशेष 

ऄिसर प्रराप्त गने हक ह ने र धारा ४० मा ईलल्लखत दललतको  हक ऄन्द्तगात ईपधारा २ मा दललत लिद्याथीलाआ प्राथलमक दलेख ईच्च लशिा सम्म 

काननू बमालजम छात्रिलृत सलहत लनशुल्क लशिाके व्यिस्था गररने छ । प्रालिलधक र व्यािसालयक ईच्च लशिामा दललतका लालग काननू बमेलजम 

लिशेष व्यिस्था गररने छ । त्यस ैगरर लदगो लिकास को लक्ष्य नं ४ मा समािेशी तथा समतामलुक गणुस्तरीय लशिा सबैलाइ ईपलब्ध गने र अजीिन 

लसकाआलाइ प्रिाद्धन गने कुरा ईल्लेख गररएको छ । नेपालको ऄलनिाया अधारभतू लशिा ऐन, २०७५ ऄनसुार लि.सं. २०८५ सम्म सबै नागररकलाइ 

अधारभतू तह सम्मको लशिामा पह चँ पयुााईने व्यिस्था गररएको छ । भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) को ईप दफा 

(ज) ऄनुसार स्थानीय तहलाइ माध्यालमक र अधारभतू लिद्यालय सम्बलन्द्ध २३ िटा ऄलधकारहरू प्रदान गररएको छ । जसको बुँदा नं १ मा प्रारलम्भक 

बाललिकास तथा लशिा, अधारभतू लशिा, ऄलभभािक लशिा, ऄनौपचाररक लशिा,खलुा तथा िैकलल्पक र लनरन्द्तर लसकाआ, सामदुालयक लसकाआ र 

लिशेष लशिासम्बन्द्धी नीलत, काननु,मापदण्ड, योजना तजुामा,कायाान्द्ियन, ऄनगुमन,मलू्याङ्कन र लनयमन गने भन्द्ने कुरा ईल्लेख भएको ह नाले यस 

पाललकाको लशिा िेत्रको लबकास ,सधुार र गणुस्तररयताको सलुनलस्चतता गने हतेलेु यस पाललकाको लशिा िेत्र सधुार योजना २०७८–२०८८  

लनमााण गरेको हो . जनु यस पाललकाको महत्ि पूणा सम्पलत पलन हो . यलत महत्िपणुा दस्ताबेज तयारीमा ऄलभभाबकत्ि प्रदान गनुा ह ने गाईपललकाका 

ऄध्यि ज्य ु ,ईपप्रमखु ज्य ुलगाएतका ऄन्द्य जनप्रलतलनलध ज्यहुरु ,प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत ज्य ु ,पाललकाका ऄन्द्य कमाचारीहरु सबैमा अभार 

प्रकट गद ै प्रालबलधक सहयोग ईपलब्ध गराईने प्रारलम्भक किा कायाक्रम दोस्रो सखेुतका जील्ला सयंोजक नारायण लब.क., नेपाल दललत तथा 

जनजालत लबकास केन्द्र ( कोडेड नेपाल) ,लशिा लबकास तथा समन्द्िय आकाइ सखेुत ,कणााली प्रदेश सरकार सामालजक लबकास मन्द्त्रलाय ,लशिा तथा 

मानब स्रोत लबकास केन्द्र काठमाण्डौ प्रलत समेत ्धन्द्यिाद प्रकट गना चाहन्द्छु 

 

             टेकेन्द्रबहादरु बुढा  

                 शाखा ऄलधकृत   

   लशिा,यबुा तथा खेलकुद शाखा  

चौकुने  गाईँपाललका, सखेुत 

 

 

 

 

 



8 
 

Contents 

लिक्षाके्षत्र योजना लनमााण  कायादिका पदालधकारी ........................................................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

ऄध्यक्ष ज्युको भनाआ ..................................................................................................................................................................................... 2 

ईपाध्यक्ष ज्युको भनाआ ............................................................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

चौकुने  गाउँपालिका, सुरे्खत ........................................................................................................................................................................ 4 

लिक्षा लिकास तथा समन्व आकाआ प्रमुखको भनाआ ......................................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृतको भनाइ ................................................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

चौकुने  गाउँपालिका, सुरे्खत ...................................................................................................................................................................... 6 

लिक्षा ,युिा तथा खेिकुद िाखा प्रमुखको भनाआ ......................................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

चौकुने  गाउँपालिका, सुरे्खत ........................................................................................................................................................................ 7 

सारांि ............................................................................................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

पररच्छेद १ ........................................................................................................................................................................................... 14 

१.१पृष्ठभूलम ...................................................................................................................................................................................... 14 

१.१.१ अवधायणा ............................................................................................................................................................................ 15 

१.१.२ सन्दर्य ................................................................................................................................................................................ 16 

चौकुने  गाईँपालिकाको पररचय.......................................................................................................................................................................... 17 

ऐलतहालसक पृष्ठभूमी ............................................................................................................................................................................... 17 

चौकुने  िब्दको ईत्पलि र आलतहास ........................................................................................................................................................................ 17 

भौगोलिक ऄवस्था .................................................................................................................................................................................... 17 

सामालजक संरचना र ऄवस्था : .......................................................................................................................................................................... 18 

संस्कार र संस्कृलत: ..................................................................................................................................................................................... 18 

राजनैलतकप्रिासलनक  लवभाजन.......................................................................................................................................................................... 18 

१.१.३ लिक्षा क्षेत्रको समग्र िश्िेणर् ........................................................................................................................................................ 19 

१.१.४ र्ोजना ननमायर् प्रकृर्ा ................................................................................................................................................................. 21 

पररच्छेद २ ........................................................................................................................................................................................... 21 

लिक्षा के्षत्र योजना ................................................................................................................................................................................. 21 

२.१ सन्दभा र औलचत्य .................................................................................................................................................................................. 21 

२.२ दीघाकालीन रालष्ट्रय सोच .......................................................................................................................................................................... 22 

२.३ स्थानीय तहको दीघाकालीन सोच तथा गन्द्तव्य .......................................................................................................................................................... 22 

२.४ लक्ष्य (GOAL)............................................................................................................................................................................... 22 

२.५ ईद्देश्यहरू ..................................................................................................................................................................................... 22 

२.६ रणनीलतहरू ....................................................................................................................................................................................... 23 

२.७ प्रमखु ईपललब्ध सूचकहरू (KEY PERFORMANCE INDICATORS-KPI) .......................................................................................................................... 31 

पररच्छेद ३ ........................................................................................................................................................................................... 37 

३.१.१ पररचय ..................................................................................................................................................................................... 37 

३.१.२ ितामान ऄिस्था .............................................................................................................................................................................. 37 



9 
 

३.१.३ लक्ष्य ...................................................................................................................................................................................... 37 

३.१.४ ईद्देश्य...................................................................................................................................................................................... 37 

३.१.५ रणनीलतहरू ................................................................................................................................................................................. 38 

३.१.६ ईपललब्ध, नलतजा, प्रमखु लक्रयाकलाप र लक्ष्य ....................................................................................................................................................... 38 

प्रारलभिक वािलवकास तथा लिक्षाका  प्रमरु्ख लियाकिापहरू तथा गन्तव्य .................................................................................................................................... 39 

बाल लिकास केन्द्रमा छुटै्ट सुरलित तथा ऄपाङ्गमैत्री शौचालयको व्यिस्था गने ...................................................................................................................................... 40 

३.२ अधारभूत लिक्षा .................................................................................................................................................................................. 41 

३.२.१पररचय ..................................................................................................................................................................................... 41 

३.२.२ ितामान ऄिस्था .............................................................................................................................................................................. 42 

३.२.३ लक्ष्य ...................................................................................................................................................................................... 42 

३.२.४ ईद्देश्य...................................................................................................................................................................................... 42 

३.२.५ रणनीलतहरू ................................................................................................................................................................................. 43 

३.२.६ ईपललब्ध, नलतजा, प्रमखु लक्रयाकलाप र लक्ष्य ....................................................................................................................................................... 44 

आधारिूत तहका प्रमरु्ख लियाकिापहरू तथा गन्तव्य ................................................................................................................................................... 45 

३.३ माध्यलमक लिक्षा .................................................................................................................................................................................. 47 

३.३.१पररचय ..................................................................................................................................................................................... 47 

३.३.२ ितामान ऄिस्था .............................................................................................................................................................................. 48 

३.३.३ लक्ष्य ...................................................................................................................................................................................... 48 

३.३.४ ईद्देश्य...................................................................................................................................................................................... 48 

३.३.५ रणनीलतहरू ................................................................................................................................................................................. 48 

३.३.६ ईपललब्ध, नलतजा, प्रमखु लक्रयाकलाप र लक्ष्य ....................................................................................................................................................... 48 

माध्यलमक तहका प्रमुर्ख लियाकिापहरू तथा गन्तव्य .................................................................................................................................................... 50 

३.४ ईच्च लिक्षा र माध्यलमक लिक्षाको ईच्च लिक्षासँग सवनवन्ध ................................................................................................................................................ 51 

३.४.१पररचय ..................................................................................................................................................................................... 51 

३.४.२ ितामान ऄिस्था .............................................................................................................................................................................. 51 

चुनौलतहरू तथा अवसरहरू ....................................................................................................................................................................... 52 

३.४.३ लक्ष्य ...................................................................................................................................................................................... 52 

३.४.४ ईद्देश्य...................................................................................................................................................................................... 52 

३.४.५ रणनीलतहरू ................................................................................................................................................................................. 52 

३.४.६ ईपललब्ध, नलतजा, प्रमखु लक्रयाकलाप र लक्ष्य ....................................................................................................................................................... 52 

उच्च लिक्षा र माध्यलमक लिक्षाको उच्च लिक्षासँग सभवन्धका प्रमरु्ख लियाकिापहरू तथा गन्तव्य .................................................................................................................. 53 

३.५ प्रालवलधक तथा व्यवसालयक लिक्षा र लसप लवकास तालिम ................................................................................................................................................ 54 

३.५.१पररचय ..................................................................................................................................................................................... 54 

३.५.२ ितामान ऄिस्था .............................................................................................................................................................................. 54 

३.५.३ लक्ष्य ...................................................................................................................................................................................... 54 

३.५.४ ईद्देश्य...................................................................................................................................................................................... 54 

३.५.५ रणनीलतहरू ................................................................................................................................................................................. 54 

३.५.६ ईपललब्ध, नलतजा, प्रमखु लक्रयाकलाप र लक्ष्य ....................................................................................................................................................... 55 

प्रालवलधक तथा व्यवसालयक लिक्षा र लसप लवकास तालिम का प्रमुर्ख लियाकिापहरू तथा गन्तव्य .................................................................................................................. 56 

३.६ पाठ्यक्रम र पाठ्यसामाग्री .......................................................................................................................................................................... 56 

३.६.१ पररचय ..................................................................................................................................................................................... 56 

३.६.२ ितामान ऄिस्था .............................................................................................................................................................................. 57 

३.६.३ लक्ष्य ...................................................................................................................................................................................... 57 



10 
 

३.६.४ ईद्देश्य...................................................................................................................................................................................... 58 

३.६.५ रणनीलतहरू ................................................................................................................................................................................. 58 

३.६.६ ईपललब्ध, नलतजा, प्रमखु लक्रयाकलाप र लक्ष्य ....................................................................................................................................................... 58 

पाठ्यिम र पाठ्यसामाग्रीका प्रमरु्ख लियाकिापहरू तथा गन्तव्य ........................................................................................................................................... 59 

३.७ लिक्षक व्यवस्थापन र लवकास ....................................................................................................................................................................... 60 

३.७.१ पररचय ..................................................................................................................................................................................... 60 

३.७.२ ितामान ऄिस्था .............................................................................................................................................................................. 61 

३.७.३ लक्ष्य ...................................................................................................................................................................................... 61 

३.७.४ ईद्देश्य...................................................................................................................................................................................... 62 

३.७.५ रणनीलतहरू ................................................................................................................................................................................. 62 

३.७.६ ईपललब्ध, नलतजा, प्रमखु लक्रयाकलाप र लक्ष्य ....................................................................................................................................................... 62 

लिक्षक व्यवस्थापन र लवकासका प्रमुर्ख लियाकिापहरू तथा गन्तव्य ........................................................................................................................................ 63 

३.८ लवद्यािय व्यवस्थापन .............................................................................................................................................................................. 65 

३.८.१पररचय ..................................................................................................................................................................................... 65 

३.८.२ ितामान ऄिस्था .............................................................................................................................................................................. 65 

३.८.३ लक्ष्य ...................................................................................................................................................................................... 66 

३.८.४ ईद्देश्य...................................................................................................................................................................................... 66 

३.८.५ रणनीलतहरू ................................................................................................................................................................................. 66 

३.८.६ ईपललब्ध नलतजा, प्रमखु लक्रयाकलाप र लक्ष्य ........................................................................................................................................................ 67 

लवद्यािय व्यवस्थापनका प्रमुर्ख लियाकिापहरू तथा गन्तव्य .............................................................................................................................................. 68 

३.९ लनरन्तर लिक्षा, खुिा लसकाआ, ऄनौपचाररक लिक्षा, जीवनपयान्त लसकाआ र लिक्षा ............................................................................................................................. 69 

३.९.१ पररचय ..................................................................................................................................................................................... 69 

३.९.२ ितामान ऄिस्था .............................................................................................................................................................................. 69 

३.९.३ लक्ष्य ...................................................................................................................................................................................... 70 

३.९.४ ईद्देश्य...................................................................................................................................................................................... 70 

३.९.५ रणनीलतहरू ................................................................................................................................................................................. 70 

३.९.६ ईपललब्ध, नलतजा, प्रमखु लक्रयाकलाप तथा लक्ष्य ..................................................................................................................................................... 70 

लनरन्तर लिक्षा, र्खिुा लसकाइ, अनौपचाररक लिक्षा, जीवनपययन्त लसकाइ र लिक्षाका प्रमुर्ख लियाकिापहरू तथा गन्तव्य ................................................................................................. 71 

३.१० गुणस्तरीय सावाजलनक लिक्षा ....................................................................................................................................................................... 72 

३.१०.१पररचय .................................................................................................................................................................................... 72 

३.१०.२ ितामान ऄिस्था ............................................................................................................................................................................ 72 

३.१०.३ लक्ष्य ..................................................................................................................................................................................... 73 

३.१०.४ ईद्देश्य .................................................................................................................................................................................... 73 

३.१०.५ रणनीलतहरू ................................................................................................................................................................................ 73 

३.१०.६ ईपललब्ध, नलतजा, प्रमखु लक्रयाकलाप र लक्ष्य ...................................................................................................................................................... 74 

गणुस्तररय सावयजलनक लिक्षाका प्रमरु्ख लियाकिापहरू तथा गन्तव्य ......................................................................................................................................... 74 

३.११अलथाकतथा सामालजक रूपमा पछालड परेका वगाको पह ँच/समावेिी लिक्षा ................................................................................................................................. 76 

३.११.१पररचय .................................................................................................................................................................................... 76 

३.११.२ ितामान ऄिस्था ............................................................................................................................................................................ 76 

३.११.३ लक्ष्य ..................................................................................................................................................................................... 76 

३.११.४ ईद्देश्य .................................................................................................................................................................................... 76 

३.११.५ रणनीलतहरू ................................................................................................................................................................................ 77 



11 
 

३.११.६ ईपललब्ध, नलतजा, प्रमखु लक्रयाकलाप र लक्ष्य ...................................................................................................................................................... 77 

आलथयकतथा सामालजक रूपमा पछालड परेका वगयको पह ँच/समावेिी लिक्षाका प्रमुर्ख लियाकिापहरू तथा गन्तव्य ...................................................................................................... 78 

३.१२ लिक्षामा सूचना प्रलवलध............................................................................................................................................................................ 79 

३.१२.१पररचय .................................................................................................................................................................................... 79 

३.१२.२ ितामान ऄिस्था ............................................................................................................................................................................ 80 

३.१२.३ लक्ष्य ..................................................................................................................................................................................... 80 

३.१२.४ ईद्देश्य .................................................................................................................................................................................... 80 

३.१२.५ रणनीलतहरू ................................................................................................................................................................................ 80 

३.१२.६ ईपललब्ध, नलतजा, प्रमखु लक्रयाकलाप र लक्ष्य ...................................................................................................................................................... 80 

लिक्षामा सूचना प्रलवलधका प्रमुर्ख लियाकिापहरू तथा गन्तव्य ................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

३.१३ अपतकािीन तथा सङ्कटपूणा ऄवस्थामा लिक्षा ...................................................................................................................................................... 81 

३.१३.१ पररचय ................................................................................................................................................................................... 81 

३.१३.२ ितामान ऄिस्था ............................................................................................................................................................................ 81 

३.१३.३ लक्ष्य ..................................................................................................................................................................................... 82 

३.१३.४ ईद्देश्य .................................................................................................................................................................................... 82 

३.१३.५ रणनीलत ................................................................................................................................................................................... 82 

३.१३.६ मखु्य ईपलब्धी, लक्रयाकलाप र लक्ष्य ............................................................................................................................................................. 82 

आपतकािीन तथा सङ्कटपुणय अवस्थामा लिक्षाका प्रमरु्ख लियाकिापहरू तथा गन्तव्य ......................................................................................................................... 83 

पररच्छेद ४   १ ........................................................................................................................................................................................ 84 

संस्थागत संरचना र क्षमता लवकास ....................................................................................................................................................................... 84 

४.१पररचय ...................................................................................................................................................................................... 84 

४.२ वतामान ऄवस्था ............................................................................................................................................................................... 84 

४.३ िक्ष्य........................................................................................................................................................................................ 85 

४.४ ईदे्दश्य ....................................................................................................................................................................................... 85 

४.५ रणनीलतहरू .................................................................................................................................................................................. 85 

४.६ ईपिलब्ध, नलतजा, प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्य ...................................................................................................................................................... 86 

संस्थागत संरचना र क्षमता लवकासका प्रमुर्ख लियाकिापहरू तथा गन्तव्य .................................................................................................................................... 86 

पररच्छेद ५ ........................................................................................................................................................................................... 87 

िगानी र स्रोत व्यवस्थापन .............................................................................................................................................................................. 87 

५.१पररचय ...................................................................................................................................................................................... 87 

५.२ वतामान ऄवस्था ............................................................................................................................................................................... 87 

५.३ िक्ष्य........................................................................................................................................................................................ 88 

५.४ ईदे्दश्य ....................................................................................................................................................................................... 88 

५.५ रणनीलतहरू .................................................................................................................................................................................. 88 

५.६ ईपिलब्ध, नलतजा, प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्य ...................................................................................................................................................... 88 

पररच्छेद ६ ........................................................................................................................................................................................... 90 

कायाान्वयन, ऄनुगमन तथा मूल्याङ्कन, समन्वय र सहजीकरण ............................................................................................................................................... 90 

६.१पररचय ...................................................................................................................................................................................... 90 

६.२ वतामान ऄवस्था ............................................................................................................................................................................... 91 

६.३ िक्ष्य........................................................................................................................................................................................ 91 

६.४ ईदे्दश्य ....................................................................................................................................................................................... 92 



12 
 

६.५ रणनीलतहरू .................................................................................................................................................................................. 92 

६.६ ईपिलब्ध, नलतजा, प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्य ...................................................................................................................................................... 92 

कायायन्वयन, अनुगमन तथा मलू्याङ्कन, समन्वय र सहजीकरणका प्रमुर्ख लियाकिापहरू तथा गन्तव्य .............................................................................................................. 93 

पररच्छेद ७ ........................................................................................................................................................................................... 96 

मुख्य मुख्य लक्रयाकिाप र ईपिब्धी सूचक .............................................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

७.१ लविीय योजना रु हजारमा ............................................................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

सन्दभा सामग्रीहरू ................................................................................................................................................................................... 117 

ऄनुसूचीहरू ........................................................................................................................................................................................ 117 

ऄनूसूची १: लिक्षा योजना लनमााण कायादि लववरण ................................................................................................................................................... 118 

ऄनूसूची २: लिक्षा योजना लनमााणका क्रममा भएका वैठक, कायािािामा सहभालग लववरण ................................................................................................................... 118 

ऄनुसूची ३: गाईँपालिका ऄन्तगातका िािलवकास केन्द्र र सहजकतााको लववरण ............................................................................................................................ 118 

ऄनुसूची ४: गाईँपालिका ऄन्तगातका लवद्याियहरूको लववरण .......................................................................................................................................... 118 

ऄनुसुची ५: गाईँ लिक्षा सलमलतका पदालधकारीहरूको लववरण ........................................................................................................................................... 118 

यस गाईँपाललकामा संचालनमा रहेका सामदूालयक,  संस्थागत लिद्यालय र सामदूालयक लसकाआ केन्द्रहरुतपलसलका ऄनुसार रहेका छन : .......................................................................................... 118 

लवद्याथी लववरण: ............................................................................................................................................................................... 120 

ऄनुसुची ३ ..................................................................................................................................................................................... 122 

३.१ भैलतक तथा पूवााधारको ऄवस्था : .............................................................................................................................................................. 122 

ऄनुसुची  ४ .................................................................................................................................................................................... 125 

स्थानीय तहको सगठन संरचनामा लिक्षा के्षत्रको ऄवस्था तथा जनिलिको ऄवस्था: ......................................................................................................................... 125 

ऄनुसुची ६...................................................................................................................................................................................... 129 
६.१ लशिक दरिन्द्दी लमलानको प्रगलत लििरण माध्यलमक तह ९- १० र माध्यलमक तह ११-१२ को दरबन्द्दी लमलान २०७६ ................................................................................................... 129 

ऄनुसूची ९...................................................................................................................................................................................... 135 

लिलभन्द्न तलस्बरहरु ................................................................................................................................................................................ 135 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 
 

 

पुष्ठभूमी(ईदे्दश्य) 

कणााली प्रदशेको सदरमकुाम रहकेो लजल्ला सखेुतको पलिम भेगमा पने यस चौकुने गाईँपाललकाको लशिामा लिकास र पररितानका लालग तयार 

पाररएको प्रस्ततु पञ्च िलषाय अिलधक लशिा योजनामा मलुकुमा भएको राजनीलतक पररितानपलछ नेपालको सलंिधानमा ईल्लेलखत ऄलनिाया र 

लन:शलु्क लशिाको ममालाइ यस योजनामा समेटने प्रयास गररएको छ । योजना लनमााण गदाा लदगो लिकास लक्ष्य, पन्द्रौ ँयोजना, नेपालको संलिधान, 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, लशिासम्बन्द्धी सङ्घीय काननुहरू, कणााली प्रदशेको पलहलो अिलधक योजनाको अधारपत्र, गाईँ लशिा ऐन एिं 

सघंीय स्तरमा भएका अयोगका प्रलतिेदन समेतलाइ अधार ललआएको छ । यस योजनामा प्रारलम्भक बाललिकास  लशिा, अधारभतू र माध्यलमक 

लशिा, लनरन्द्तर लशिा र जीिनपयान्द्त लसकाआ, गणुस्तरीय लशिा, पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री, लिद्यालय व्यिस्थापन, लशिक व्यिस्थापन र पेसागत 

लिकास, लशिासगँ सम्बलन्द्धत सिालहरू, लशिा िेत्रमा सचूना तथा सञ्चार प्रलिलध, ईच्च लशिा, प्रालिलधक लशिा तथा व्यिसालयक ताललम, 

ससं्थागत िमता लिकास, लगानी र स्रोत व्यिस्थापन, लशिामा कमजोर िगाको पह चँ, समािेशी लशिा र ऄनगुमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्द्धी 

ऄलगऄलग सिालमा पाँच िषाको ईद्देश्य, रणनीलत र कायाक्रमहरू लिस्ततृ रूपमा तयार गररएको छ ।  

सबैका लालग लशिा (२००१-२०१५) का लक्ष्य र ईद्देश्य परूा गनाका लालग अलथाक िषा २०६६/०६७ दलेख सरुु भएको लिद्यालय िेत्र सधुार 

कायाक्रम (२०६६-०७२) लिद्यालय लशिाको समग्र दस्तािेजको रूपमा ऄगालड ल्याआएको लथयो । सो कायाक्रमको समालप्त र प्रभािकारीतासगँै 

अलथाक िषा २०७३/०७४  दलेख लिद्यालय िेत्र लिकास योजना (२०७३/०७४-०७९/०८०) को लनमााण भइ कायाान्द्ियनको ऄलन्द्तम चरणमा छ ।यस 

पिात  लशिा िेत्र योजना (ESP) कायाान्द्ियनका लालग यसको मस्यौदा समेत तयार भआसकेको छ । लशिा िेत्रमा भएको लिकेन्द्रीकरणको प्रयासको 

फलस्िरुप एकालतर लिद्यालयहरूले अफ्नो लिद्यालयको सधुार र रुपान्द्तरणको लालग पाँच िषे लिद्यालय सधुार योजना लनमााण गनेदलेख ललएर गाईँ 

िा नगरपाललकाले गाईँ िा नगर लशिा योजना र लजल्लाले लजल्ला लशिा योजना लनमााण र कायाान्द्ियन गनुापने ऄभ्यास गररयो भने ऄकोलतर नेपाल 

सरकारले लिद्यालय लशिाका सबै कायाक्रमहरू लिद्यालय िेत्र लिकास योजनामाफा त ससता ऄनदुानका रूपमा स्थानीय तहमा हन्द्तान्द्तरण ह दँ ैअएका 

छन ्। लशिक र कमाचारीको तलब भत्तादलेख लन:शलु्क पाठ्यपसु्तक, छात्रिलृत्त लितरण, लदिा खाजा लितरण लगायत थुपै्र शीषाकमा ऄनुदान लनयलमत 

रूपमा लिद्यालयहरूलाइ प्रदान गररदै अआएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले समेत लशिातफा  लित्तीय समानीकरण ऄनुदान पलन लिलनयोजन गरी 

लिलभन्द्न शैलिक कायाक्रमहरू सञ्चालन गरररहकेो ऄिस्था छ । चौकुने  गाईँपाललकामा समेत लित्तीय समानीकरण ऄनदुान, अधारभतू लशिा 

परीिा सञ्चालन र बालबाललकाको लशिामा समतामलूक पह चँ र शैलिक गणुस्तर ऄलभिलृद्ध गनाका लालग सहयोग गने खालका थपैु्र कायाक्रमहरू 

सञ्चालन ह दँ ैअएको छ ।  

गाईँपाललका िेत्रलभत्र सञ्चाललत सबै सामदुालयक लिद्यालयहरूले अफ्नो लिद्यालयको सधुार र रुपान्द्तरणको लालग लिगतदलेख नै पाँच िषे लिद्यालय 

सधुार योजना लनमााण तथा ऄद्यािलधक गने काया लनरन्द्तर गरररहकेा छन ्। सालिकका तीन िटा गाईँ लिकास सलमलत र एक िटा सामदुालयक लसकाआ 

केन्द्र एिं सामदुालयक लिद्यालयहरूको नेतृत्त्िमा गाईँपाललकाको सािरता दरमा समेत ईल्लेख्य िलृद्ध गरी सािर लजल्ला घोषणामा योगदान पुयााएको 

ऄिस्था छ । लिद्यालय लशिामा समतामलूक पह ँच, लटकाई दरमा िृलद्ध, भौलतक पिूााधारमा सधुारोन्द्मखु, लिद्यालयमा सचूना प्रलिलधको लिस्तार, 

समािेशी र समतामलूक लशिा, बालमैत्री लिद्यालय र लिद्यालय शालन्द्त िेत्र जस्ता पिमा ईल्लेख्य प्रगलत भएको पाआन्द्छ ।  

सबै बालबाललकाहरूका लालग सिााङ्गीण लििकासमा केलन्द्रत गणुस्तरीय प्रारलम्भक बाललिकास तथा लशिाको ऄिसर सलुनलित गनुा र ऄलनिाया 

तथा लन:शलु्क अधारभतू लशिा र लन:शलु्क माध्यलमक लशिामा समतामलूक पह चँ सलुनलित गरी लशिालाइ गुणस्तरीय, जीिनोपयोगी र प्रलिलधमैत्री 

बनाईनु योजनाको मखु्य ईद्देश्य हो । यस योजनाले योजना ऄिलधभर गाईँपाललकालाइ पणूा सािर गाईँपाललका तुल्याआ ऄनौपचाररक िैकलल्पक र 

खलुा लशिाका माध्यमबाट जीिनपयान्द्त लनरन्द्तर लशिाको ऄिसरहरूको सलुनलित गने र प्रालिलधक लशिा तथा व्यिसायीक लसप लिकासमा सबैको 

समािेशी र समतामलूक पह चँ लिस्तार र गणुस्तर सलुनलित गने समेत ईद्देश्य ललएको छ । लिद्यालयलाइ भय, लिभेद दबु्यासन  दवु्यािहारमकु्त तथा 

लिलिधताऄनकूुल बनाआ बालबाललकालाइ बालमैत्री िातािरणमा लसकाआ लक्रयाकलापमा सहभागी ह नसक्ने गरी भौलतक तथा शैलिक िातािरण 

सधुार गने र अपतकालीन तथा सङ्कटपूणा पररलस्थलतमा पलन बालबाललकाको लशिा प्राप्त गने ऄलधकारलाइ सलुनलित गने काया समेत यस 

योजनाको ईद्देश्यमा समेलटएका छन् ।  
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बदललंदो पररितान तथा पररलस्थलतलाइ मध्यनजर गद ै लशिामा समयानकूुल पररितान गना जरूरी छ भन्द्ने महससु गरेर लिद्यालय तहको सरंचनामा 

भएको पररितान एिं अन्द्तररक सशुासन, सधुार एिं दितामा ऄलभिलृद्ध गरी गणुात्मक पररितानका कायाक्रमहरू योजनामा समािेश गररएका छन ्। 

प्रारलम्भक बाललिकास तथा लशिा कायाक्रमलाइ लिद्यालय लशिाको ऄलभन्द्न ऄङ्गका रूपमा लिकास गरी यसलाइ सबै बालबाललकाका लालग 

ऄलनिाया गने र नक्साङ्कनका अधारमा पाललका िेत्रलभत्र लिद्यालयको स्थापना, समायोजन तथा पुनलिातरण गरी सबै बालबाललकाको पह चँ र 

सहभालगताको सलुनलितता गने रणनीलत योजनाले ऄगालड सारेको छ । योजनाले ऄपनत्त्िको लसजाना, नेततृ्िको सिलीकरण, लशिण लसकाआ 

प्रलक्रयामा सधुार, पेसागत नैलतकताको प्रिधान र लगानी ऄलभिलृद्धद्वारा सािाजलनक लिद्यालयको शैलिक गणुस्तर ऄलभिलृद्ध गने , गाईँपाललका 

िेत्रलभत्र बसोबास गने गररब, सलुिधालिहीन, कलठन पररलस्थलतमा रहकेा र ऄपाङ्गता भएका बालबाललकाहरूलाइ लिद्यालयमा भनाा गरी लनरन्द्तरता 

लदन  लसकाआमा सहभागी भइ ईपलब्धी सधुारमा सहयोग गना अिश्यक पने सहयोग प्रणाली लागू गने र सािरता, लनरन्द्तर लशिा र जीिनपयान्द्त 

लसकाआको ऄिसरलाइ पेसा एिं व्यिसाय, सामालजक जीिन र सहभागीतासगँ अिद्ध गनुाका साथै सामदुालयक लसकाआ केन्द्रहरूको कायािमतामा 

सिलीकरण गने कायालाइ प्राथलमकता लदएको छ । लिद्यालय लशिामा सशुासन प्रिधान गनाका लालग लिद्यालयको नेततृ्ि प्रणालीमा सधुार गरी सचूना 

प्रलिलधमा अधाररत व्यिस्थापन र नलतजामा अधाररत ईत्तरदालयत्ि प्रणालीको लिकास गने पाटो पलन योजनाको मखु्य रणनीलतका लिषय बनेका छन् 

। त्यसगैरी योजनामा अपतकालीन तथा सङ्कटपूणा पररलस्थलतमा पलन लिद्यालयको शैलिक गलतलिलधलाइ लनरन्द्तरता लदनका लालग अिश्यक पने 

सरंचनागत एिं मानिीय श्रोत व्यिस्थापन गने र लशिासम्बन्द्धी अिश्यक पने नीलत तथा काननुको तजुामा गरी प्रभािकारी रूपमा कायाान्द्ियन गने 

कायासगँ सम्बलन्द्धत कायाक्रमहरू पलन समािेश गररएका छन ्।  

योजना लबनाको काया गनतव्य लबहीन यात्रा जस्तो ह नेमा सचेत ह द ैदश िषीय लशिा योजना लनमााण गररएको हो । चौकुने गाईँपाललकाको अिलधक 

दश िषीय लशिा िेत्र योजना लनमााणको तयारी गरेसगँै कोलभड-१९ को दोस्रो चरणको प्रकोप सरुु ह नाले यो कायाले गलत ललन केही समय लागेको 

लथयो । सीलमत स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर तथा दरूीमा रही सञ्चार गने लिलभन्द्न िैकलल्पक माध्यमसमेत प्रयोग गरी योजना लनमााण प्रलक्रयालाइ 

ऄगालड बढाईनका लालग गाईँपाललकाको ऄध्यि धीरबहादरु शाहीको सयंोजकत्िमा सात सदस्यीय लशिा योजना लनमााण कायादल गठन गरी 

लजम्मेिारी लिभाजन गररएको लथयो । योजनाको तयारी तथा लिकास कायाको समग्र संयोजन गाईँपाललकाको लशिा, यिुा तथा खेलकुद शाखाबाट 

भएको लथयो । योजना लनमााणका लालग सरोकारिालाहरूसगँ व्यापक छलफल र ऄन्द्तरलक्रया गररएको लथयो । योजनालाइ प्रधानाध्यापक बैठक, 

सामालजका लिकास सलमलत, गाईँ लशिा सलमलत, गाईँ कायापाललकाको बैठकमा समेत छलफल तथा स्िीकृलतको लालग प्रलक्रया परूा गरी ऄन्द्तमा गाईँ 

सभाबाट स्िीकृत गररएको लथयो ।  

यस योजनाको ऄन्द्तसम्ममा सबै बालबाललकाहरूलाइ गणुस्तरीय प्रारलम्भक बाललिकास तथा लशिाको ऄिसर सलुनलित ह ने र ऄलनिाया तथा 

लन:शलु्क अधारभतू लशिा र लन:शलु्क माध्यलमक लशिामा सबैको पह ँच सलुनलित भइ सान्द्दलभाक र गणुस्तरमा सधुार ह ने ऄपेिा गरेको छ ।  

पररच्छेद १ 

पररचय 

१.१पृष्ठभूलम 

नेपालको सलंिधानको धारा ३१ मा लशिा सम्बन्द्धी हक ईल्लेख छ । ईक्त धाराको ईपधारा १ले प्रत्येक नागररकलाइ ऄधारभतु लशिामापह चँको हक 

ह ने ,ईपधारा २ मा प्रत्येक नागररकलाइ राज्यबाट अधारभतू तहसम्मको लशिा ऄलनिाया र लनःशलु्क तथा माध्यलमक तहसम्मको लशिा लनःशलु्क 

पाईने हक ह ने , ईपधारा ३ मा ऄपाङ्गता भएका र अलथाक रूपले लिपन्द्न नागररकलाइ काननु बमोलजम लनःशलु्क ईच्च लशिा पाईने,ईपधारा ४ मा 

दृलिलिलहन नागररकलाइव्रेल लललप तथ बलहरा र स्िर िा बेलाआ सलम्िलन्द्ध ऄपागता भएका नागररकलाइ साँकलतक भाषाको माध्यमबाट काननू 

बमेलजम लनशुल्क लशिा पाईने हक ह ने र ईपधारा ५मानेपालमा बसोबास गने प्रत्येक नेपाली समुदायलाइ काननु बमोलजम अफ्नो मातभृाषामा लशिा 

पाईने र त्यसको लालग िद्यालय तथा शैलिक ससं्था खोल्ने हक धारा ३८ मा ईलल्लखत मलहलाको हकको ईपधारा ५ मा मलहलालाइ लशिा, 

स्िास््य,रोजगारी र सामालजक सरुिामा सकारात्मक लिभेदका ऄधारमा लिशेष ऄिसर प्राप्त गने हक ह ने र धारा ४० मा ईलल्लखत दललतको  हक 
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ऄन्द्तगात ईपधारा २ मा दललत लिद्याथीलाइ प्राथलमक दलेख ईच्च लशिा सम्म काननू बमोलजम छात्रिलृत सलहत लनशलु्क लशिाको व्यिस्था गररने छ । 

प्रालिलधक र व्यािसालयक ईच्च लशिामा दललतका लालग काननू बमेलजम लिशेष व्यिस्था गररने छ । 

लदगो लिकास को लक्ष्य नं ४ मा समािेशी तथा समतामलुक गणुस्तरीय लशिा सबैलाइ ईपलब्ध गने र अजीिन लसकाआलाइ प्रिाद्धन गने कुरा 

ईल्लेख गररएको छ । नेपालको ऄलनिाया अधारभतू लशिा ऐन, २०७५ ऄनसुार लि.सं. २०८५ सम्म सबै नागररकलाइ अधारभतू तह सम्मको 

लशिामा पह चँ पुयााईने व्यिस्था ईल्लेख गररएको छ । यसै गरर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) को  (ज) ऄनुसार स्थानीय 

तहलाइ माध्यलमक र अधारभतू लिद्यालय सम्बलन्द्ध २३ िटा ऄलधकारहरू प्रदान गररएको छ । जसको बुँदा नं १ मा प्रारलम्भक बाललिकास लशिा, 

अधारभतू लशिा, ऄलभभािक लशिा, ऄनौपचाररक लशिा,खलुा तथा िैकलल्पक र लनरन्द्तर लसकाआ, सामदुालयक लसकाआ र लिशेष लशिासम्बन्द्धी 

नीलत, काननु,मापदण्ड, योजना तजुामा,कायाान्द्ियन, ऄनगुमन,मलू्याङ्कन र लनयमन गने भन्द्ने कुरा ईल्लेख छ । 

लशिा ऐन, २०२८ र लशिा लनयमािली, २०५९मा लशिा सम्बन्द्धी लिलिध व्यिस्था गररएको छ ।सङ्घीय सरकारले रालष्ट्रय लशिा नीलत २०७६ 

जारी गरेको छ । यी सबै नीलत, योजना, व्यिस्था र घोषणाहरूको ममाऄनसुार स्थानीय तहको लशिालाइ स—ुव्यिलस्थत बनाईन, गणुस्तरीय र 

समािेशी, समतामलुक लशिा सबै नागररकलाइ प्रदान गरर सलुख नेपाली सम्िदृ्ध नेपालको नारालाइ साकार पाना गाईँपाललकाले लशिा योजना 

२०७८ तयार गरेको छ । यसका साथै गाईँपाललका ऄन्द्तगात लशिा सम्बन्द्धी समस्याहरूको पलहचान गरेर लिलभन्द्न चरणमा कायाशाला, गोलिहरू 

सञ्चालन गरी लशिा सम्बलन्द्ध सरोकार राख्ने सबै स्थानीय सरोकारिालाहरूको प्रत्यि सहभालगतामा यो योजना तयार गररएको हो । यस योजनामा 

व्यिस्था गररएका सबै कुराहरू कायाान्द्ियन गना लशिा सम्बन्द्धी सरोकार राख्ने सबै लनकायहरूको महत्िपूणा भलूमका रहनेछ । यसमा भएका 

व्यिस्थाहरूलाइ अ-अफ्नो िेत्रमा लाग ूगनुा चौकुनेका सबै  नागररकको कताव्य रहनेछ । गुणस्तरीय लशिाको लिकास गरी लसपयकु्त नागररक तयार 

गना र समदृ्ध गाईँपाललकाको रुपमा लिकास गना यो नीलतले ईल्लेख्य भलूमका खेलेको छ । 

 

१.१.१ अवधायणा 
नेपालको सलंिधानको धारा ३१ मा लशिा सम्बन्द्धी हक ईल्लेख छ । ईक्त धाराको ईपधारा १ले प्रत्येक नागररकलाइ ऄधारभतू  हक ह ने,ईपधारा २ 

मा प्रत्येक नागररकलाइ राज्यबाट अधारभतू तहसम्मको लशिा ऄलनिाया र लनःशुल्क तथा माध्यलमक तहसम्मको लशिा लनःशुल्क पाईने हक ह ने, 

ईपधारा ३ मा ऄपाङ्गता भएका र अलथाक रूपले लिपन्द्न नागररकलाइ काननु बमोलजम लनःशलु्क ईच्च लशिा पाईने,ईपधारा ४ मा दृलिलिलहन 

नागररकलाइ व्रेल लललप तथ बलहरा र स्िर िा बोलाआ सम्बलन्द्ध ऄपांगता भएका नागररकलाइ सांकेलतक भाषाको माध्यमबाट काननू बमेलजम लनशलु्क 

लशिा पाईने हक ह ने र ईपधारा ५मानेपालमा बसोबास गने प्रत्येक नेपाली समुदायलाइ काननु बमोलजम अफ्नो मातभृाषामा लशिा पाईने र त्यसको 

लालग लिद्यालय तथा शैलिक ससं्था खोल्ने हक धारा ३८ मा ईलल्लखत मलहलाको हकको ईपधारा ५ मा मलहलालाइ लशिा, स्िास््य,रोजगारी र 

सामालजक सरुिामा सकारात्मक लिभेदका ऄधारमा लिशेष ऄिसर प्राप्त गने हक ह ने र धारा ४० मा ईल्लेलखत दललतको हक ऄन्द्तगात ईपधारा २ मा 

दललत लिद्याथीलाइ प्राथलमक दलेख ईच्च लशिा सम्म काननू बमालजम छात्रिलृत सलहत लनशलु्क लशिाको  व्यिस्था गररने छ । प्रालिलधक र 

व्यािसालयक ईच्च लशिामा दललतका लालग काननू बमेलजम लिशेष व्यिस्था गररने छ जस्ता मौललक हकहरु सलंिधानले प्रदानगरेको छ । 

नेपाल सरकारले लिद्यालय लशिामा सबैको समतामलुक पह चँ सलुनलित गनाका साथै गुणस्तर सधुारका लनलमत्त लिगतमा सात िषे लिद्यालय िेत्र 

सधुार योजना कायाान्द्ियनमा ल्याएको लथयो । यस योजनाबाट प्राप्त ईपललब्धलाइ ससं्थागत गना र लिद्यालय लशिाका लिलिध सकारात्मक 

प्रयासहरूलाइ लनरन्द्तरता लदन तथा लशिाका निीन कायाक्रमहरूको प्रस्तािसलहत २०७३ साईनदलेख २०८० ऄसार (सन ्२०१६ जुलाइदलेख २०२३ 

जलुाइ) सम्मको सात िषे लिद्यालय िेत्र लिकास योजना लनमााण गररएको छ । योजनाको प्रथम पाँच िषा २०७३ साईनदलेख २०७८ ऄसार (सन् 

२०१६ दलेख २०२१) सम्मका लालग स्रोतसलहतको कायायोजना तयार गररएको छ । लि.स.ं २०७९ (सन ्२०२२) सम्ममा नेपाललाइ लिकासशील 

राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्द्नलत गने रालष्ट्रय दरूदृलिलाइ अत्मसात ्गद ै लशिा मन्द्त्रालयको नेततृ्िमा सहभालगतामलूक पद्धलतबाट यस योजनाको तजुामा 

गररएको हो । लदगो लिकासका लक्ष्य हालसल गरी लि.स.ं २०८७ (सन ्२०३०) सम्ममा नेपाललाइ मध्यम अय भएको मलुकुको स्तरमा रूपान्द्तरणको 

लक्ष्य हालसल गने महत्िपणूा साधनका रूपमा पलन यस योजनालाइ हरेरएको छ । सालिकका ईपललब्ध, लसलकएका पाठहरू तथा सबैका लालग 

लशिाको रालष्ट्रय कायायोजना (सन ्२००१–२०१५) ऄन्द्तगात सञ्चालन गररएका सबैका लालग लशिा कायाक्रम (सन ्२००४–२००९) र लिद्यालय 
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िेत्र सधुार कायाक्रम (सन् २००९–२०१६) का एकीकृत कायासचूीहरू यस योजनाका प्रमखु मागादशाक ह न ् । रालष्ट्रय लशिा नीलत,२०७६ ले 

नेपालको सलंिधानमा लनलदाि गररएका लशिासम्बन्द्धी मौललक हक, राज्यको पनुःसरंचना र ऄलधकारको बाँडफाँट, मलुकुको अलथाक–सामालजक 

रुपान्द्तरणका एजेण्डा, लदगो लिकास लक्ष्यप्रलत नेपालको प्रलतबद्धता, पन्द्रौं योजनाको अधारपत्र, सन ् २०२२ लभत्र ऄलत कम लिकलसतबाट 

लिकासशील राष्ट्र बन्द्ने लक्ष्य तथा सन ् २०३० सम्म मध्यम अय भएको राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्द्नलत गने रालष्ट्रय सङ्कल्प नै नयाँ लशिा नीलत 

तजुामाको मलू अधार मालनएको छ । लशिा प्राप्त गने प्रत्येक व्यलक्तको अधारभतू मौललक हकलाइ व्यिहारमा कायाान्द्ियन गना, सङ्घीय 

लोकतालन्द्त्रक गणतन्द्त्रको मान्द्यता ऄनरुुप लशिामा सबैको सरल, सहज र समतामलूक पह चँ सलुनलित गना एिं लशिालाइ सिाव्यापी, जीिनोपयोगी, 

प्रलतस्पधी एिं गुणस्तरयकु्त बनाईन यो नयाँ लशिा नीलत अिश्यक पदाछ ।सङ्घीय ढाँचा ऄनुरूप सरकारका तीन िटै तहमा लशिा प्रशासन 

प्रभािकारी एिं नलतजामलूक ढङ्गले सञ्चालन गरी जनताको लशिा प्रालप्तको ऄलधकार सलुनलित गनाका लालग समयानकुुल लशिा नीलतको जरुरत 

पदाछ । लशिा िेत्रका नीलतहरूलाइ एकीकृत गरी एकीकृत चौकुने गाईँ लशिा नीलतको खाँचो परूा गने ध्येयले यो पाँच िषे  लशिा योजना तजुामा गनुा 

परेको  छ । 

लदगो लिकासको लक्ष्य २०३० मा लशिा सम्िलन्द्ध लक्ष्य ४ मा  समािेशी तथा न्द्यायोलचत र गणुात्मक लशिा सलुनलित गद ैसबैका लालग जीिनपयान्द्त 

लसकाआका ऄिसरहरू प्रिद्धान गना लदगो लिकास लक्ष्य ४ ऄन्द्तगात लनम्न ईपलक्ष्यहरु तय गररएको छ । चौकुने गाईँपाललकाको पाँच िषे लशिा 

योजानले लदगे लिकासका ईल्लेलखत लक्ष्यहरुलाइ अत्मसाथ गरेको छ । 

(क) सन ् २०३० सम्ममा सबै छात्रछात्राहरूलाइ सान्द्दलभाक साथै लसकाआका सकारात्मक पररणामहरू प्राप्त ह न सकुन ् भन्द्ने ईद्देश्यले लन:शलु्क, 

न्द्यायोलचत तथा गणुात्मक प्राथलमक र माध्यलमक लशिाको सलुनलितता गने, 

(ख) सबै छात्र छात्राहरूलाइ प्राथलमक लशिाको लालग तयार गना गणुस्तरीय प्रारलम्भक बाललिकास, हरेचाह र पिूाप्राथलमक लशिामा ईनीहरूको 

पह चँ सलुनलित गने, 

(ग) िमताले धान्द्न सलकने तथा गणुस्तरीय प्रालिलधक, व्यािसालयक र लिश्वलिद्यालयसम्मकै लशिामा सबै मलहला र परुुषहरूको समान पह चँको 

सलुनलितता गने, 

(घ) रोजगारी, मयाालदत जालगर र ईद्यमशीलताको लनलम्त प्रालिलधक एिम ्व्यािसालयक दिता लगायतका सान्द्दलभाक लसप र दिता भएका यिुा र 

ियस्कहरूको सङ्ख्या िलृद्ध गने र 

(ङ) लशिामा लैङ्लगक ऄसमानताहरूको ऄन्द्त्य गने र कमजोर ऄिस्थामा रहकेा मालनसहरूका लालग लशिा र व्यािसालयक ताललमका सबै 

तहहरूमा समान पह चँको सलुनलितता गने जस्ता पररमाणात्मक लक्ष्य राखेको छ ।यसरी लशिको समग्र लिकासका लालग लिलभन्द्न िेत्रसगँ सहकाया 

गद ेस्थानीय तहको जनशक्ती र अिश्यकतालाआ समेटी कायान्द्ियन गदाा ऄझ प्रभािकारी ह ने दलेखन्द्छ । 

१.१.२ सन्दर्य 
नेपालको सलंिधान २०७२,स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लालग ऄलधकार प्रत्यायोजन गरेको छ । सोही 

ऄनसुार ऄधारभतू लशिा र माद्यालमक तहको लशिा स्थानीय सरकारको ऄलधकार िेत्रलभत्र परेकोले शैलिक योजना बनाआ सोको कायाान्द्ियन गनाका 

लालग महत्िपणूा रहकेो छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनऐन लभत्र पने लशिा सम्िलन्द्ध २३ िटा ऄलधकारहरुको व्यिस्था गरेको छ । नीलतगत 

व्यिस्थामा सधुार भएको,लनशलु्क र ऄलनिाया लशिा लागु,लशिामा लगालन िलृद्ध,लिद्यालयको ससं्थागत सरंचनामा सधुार भएको दलेखन्द्छ। 

लिश्वव्यापी मानि लिकास सचूकांक प्रलतिेदन २०२०का ऄनुसार नेपाल १ सय ४२ औ ंस्थानमा ईलक्लएको छ । यसऄलघ १४७औ ंस्थानमा रहकेो 

नेपाल यस िषा १ सय ८९ दशेमध्ये १ सय ४२ औ ंस्थानमा ईलक्लएको हो ।नेपालभन्द्दा पलछ ४७ िटा देश छन् । सयंकु्त राष्ट्रसङ्घीय लिकास 

कायाक्रम यएूनडीपीले नेपालको मानि लिकास सचूकांकको ऄिस्था मध्यम रहकेो बताएको छ ।दलिण एलसया नेपाल छैठौं स्थानमा छ । पलहलो 

स्थानमा श्रीलङ्का छ भने दोस्रोमा मालल्दभ्स, तेस्रोमा भटुान, चौथोमा भारत र पाँचौंमा बङ्गलादशे छन ्। पालकस्तान र ऄफ्गानस्थान नेपालभन्द्दा 

पलछ छन ्। दलिण एलसयमा पलहलो स्थानमा रहकेो श्रीलङ्का ७२औ ंस्थानमा छ । 
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नेपाल अफैं मा लिलिधतायकु्त दशे हो। नेपालमा सयभन्द्दा बढी जातजालत र भाषाभाषी, लिलिध धमाािलम्बी र ससं्कृलत छन।् नेपालमा भौगोललक 

लिलिधतामा अधाररत सांस्कृलतक र सामालजक लिलिधता पलन लिद्यमान रहकेो छ। यो लिलिधतामा ऄनेकौं सौन्द्दयाता पलन लकेुकोछ। लिलधतामा 

एकता नेपाली समाजको लिशेषता हो। लिलिधताको सौन्द्दयातालाइ रालष्ट्रय भािनामा बदल्न सके मात्र लिलिधताले सकारात्मक पररणाम लदन सक्छ।  

सकारात्मक पररणाम लदन सक्ने गरी गररएको व्यिस्थापन ऄलहलेको सामलयक अिश्यकता हो। लिलिधता नेपाल राज्यको मौललक पलहचान हो। 

यसैले लिलिधताको व्यिस्थापन नेपालको सन्द्दभामा समेत सामलयक बन्द्ने गरेको छ। 

 

चौकुने  गाईँपालिकाको पररचय 

ऐलतहालसक पृष्ठभूमी 

सखेुत लजल्लाको पलिम िेत्रमा ऄिलस्थत चौकुने गाईँपाललका सालिकका लगाम, बेतान¸ लिजौरा¸गटुुर घाटगाईँ गा लि स हरु  लमलेर बनेको हो । 

चौकुने गाईँपाललकाको ऄिांश २८० ४४’ २५’’ ईत्तर दलेख २८० ५८’ ४१’’ ईत्तर सम्म र देशान्द्तर८०० ५८’ ५७’’ पिूा दलेख ८१० २१’ १५’’ पिूा 

सम्म फैललएको छ ।  यस गाईँपाललकाको २०७८ सालको रालष्ट्रय जनगणना ऄनुसार कुल जनसखं्या २५ हजार २ सय ४० जना रहकेोमा १२ हजार 

२ सय १४ जना पुरुष र १३ हजार २६ जना मलहला रहकेा छन ्। यसको  िेत्रफल कररब ३८१.०३ िगा लक लम  रहकेो छ । सखेुत लजल्ला भएर बग्ने 

भेरी नदी र कणााली नदीले लगाम जस्तो गरी यस गाईँपाललकालाइ बेरेर बगेका छन ्। यस िेत्रमा पयाटन, कृलष, पशपुालन,र् याफलटङ्ग व्यिसायको 

ईच्च सम्भािना रहकेो छ । यस गाईँपाललकामा जालतय रुपमा लमलश्रत बसोबास रहकेो छ । लबशेषगरी ब्राह्मण , िेत्री, मगर, दललत, राजीहरुको 

बसोबास रहकेो छ । यस िेत्रका समदुायले नेपाली भाषालाइ मातभृाषाको रुपमा प्रयोग गरेको पाइन्द्छ । यस िेत्रमा चोआलटलो फुस्रो माटो भएको र 

ऄलधकांश जलमन लभरालो र कृलष कायाको लालग ऄनपुयकु्त भएको हँु ुदा यस िेत्रका मालनसहरु लजलबकोपाजानका लालग कृलषमा भन्द्दा 

ज्यालादारीमा काम गनाका लालग भारत तफा  जानेगरेको दलेखन्द्छ । सालिकको गटुुगा.लि.स. िडा नं ६ मा रहकेो चौकुने पहाडको लबचमा चारकुना 

लमलेर बनेको िेत्रको पलहचानबाट यस गाईँपाललकाको नाम चौकुने नामाकरण भएको हो । हाल ईक्त िेत्र चौकुने लसमेन्द्ट ईद्योगको नामले समेत 

प्रलसद्ध रहकेो छ । यस गाईँपाललकाको केन्द्र सालिकको गटुुगालिस िडा नं. ६ मा रहकेो छ ।चौकुने गाईँपाललका लगाम, बेतान, लबजौरा, गटुुर 

घाटगाईँ गरी पाँचिटा सालबककागाईँ लिकास सलमलत लमलेर  बनेको गाईँपाललका हो । चौकुने गाईँपाललकालाइ दशिटा िडामा लबभाजन गररएकोछ 

 । परुानो लगाम गाईँ लिकास सलमलतका िडा नं ३,४,५र ६ लाइ चौकुने गाईँपाललकाको िडा नं १ र िडा नं १,२,७,८ र ९ लाइ चौकुने 

गाईँपाललकाको िडा नं  २ कायम गररएकोछ । बेतान गाईँ लिकास सलमलतका १ दलेख ९ िटा िडाहरुलाइ चौकुने गाईँपाललकाको  िडा नं ३ र 

 लबजौरा गाईँ लिकास सलमलतका िडा नं १,२,७,८ र ९ लाइ चौकुने गाईँपाललकाको िडा नं ४ र िडा नं ३,४,५र ६ लाइ चौकुने गाईँपाललकाको िडा 

नं  ५ कायम गररएकोछ । त्यसगैरी गटुुगाईँ लिकास सलमलतका िडा नं १,२,३,४ लाइ चौकुने गाईँपाललकाको िडा नं ६ र िडा न ५,६,७ लाइ चौकुने 

गाईँपाललकाको िडा नं  ७ र िडा न ८ र ९ लाइ चौकुने गाईँपाललकाको िडा नं ८ कायम गररएकोछ । घाटगाईँगाईँ लिकास सलमलतका िडा नं ५, ७, 

८ र ९ लाइ चौकुने  गाईँपाललकाको िडा नं  ९  र िडा नं १,२,३,४,६ लाइ चौकुने गाईँपाललकाको िडा नं  १० कायम गररएकोछ । 

चौकुने  िब्दको ईत्पलि र आलतहास 

चौकुने नामाकरणको सन्द्दभामा लबलभन्द्न लकलसमका धारणाहरु रहकेो पाआन्द्छ । बस्तीको सरुुिातको समयमा जंगलको लबचमा बलस्त भएको र सो 

बस्तीमा चौका ( मगृ ) ले खेतीपाती खाने ह नाले चौका कुने गररन्द््यो । चौका कुनुा पने ठाई भएकाले ईक्त शब्दको ऄपभ्रंश भै चौकुने रहन गएको 

भन्द्ने भनाआ एकाथररको छ भने , ऄकाा थररको भनाआ ऄनुसार  सकुुका लदनमा लबश्वकमाा ,मगर र घलता जालतका मालनसह हरु यस ठाईमा अए र मगर 

जालतका मालनसले लभलाा समथर िा चौकुने िा चौकुने बनाएको र मगर भाषाको चौकुा मने शब्दबाट चौकुने भलनएको हो ।त्यस ैगरर तेस्रो धारणा 

ऄनसुार यहाको चारकुने िा चौकुने अकारका गडा िा जलमन भएकाले चौकुने भलनएको जनलिश्वास छ ।यलह शब्दबाट नै चौकुने गाईँ पाललका भलन 

नामाकरण गररएको पाआन्द्छ । 

भौगोलिक ऄवस्था 

चौकुनेगाईँपाललकालाइदशिटािडामालबभाजनगररएकोछ ।परुानोलगामगाईँलिकाससलमलतकािडानं३,४,५र६लाइचौकुनेगाईँपाललकाकोिडानं१रिडा

नं१,२,७,८र९लाइचौकुनेगाईँपाललकाकोिडानं २कायमगररएकोछ।बेतानगाईँलिकाससलमलतका१दलेख९िटािडाहरुलाइचौकुनेगाईँपाललकाको िडानं३

र लबजौरागाईँलिकाससलमलतकािडानं१,२,७,८र९लाइचौकुनेगाईँपाललकाकोिडानं४रिडानं३,४,५र६लाइचौकुनेगाईँपाललकाकोिडानं ५कायमगररए

कोछ।त्यसगैरीगटुुगाईँलिकाससलमलतकािडानं१,२,३,४लाइचौकुनेगाईँपाललकाकोिडानं६रिडान५,६,७लाइचौकुनेगाईँपाललकाकोिडानं ७रिडान८र
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९लाइचौकुनेगाईँपाललकाकोिडानं८कायमगररएकोछ।घाटगाईँगाईँलिकाससलमलतकािडानं५, ७, 

८र९लाइचौकुने गाईँपाललकाकोिडानं ९ रिडानं१,२,३,४,६लाइचौकुनेगाईँपाललकाकोिडानं १०कायमगररएकोछ। 

सामालजक संरचना र ऄवस्था : 

सामालजक ऄबस्थालाइ हदेाा यस पाललकामा लनम्नानुसारको जनसखं्या ,जालत समदुाय र भाषाका मालनसहरु बसोबास गदछन . यस पाललकामा सबै 

भन्द्दा बढी जनासखं्या ब्राह्मण िेत्रीको रहकेो छ भने सबै कुल जनसखं्या २९२०३  रहकेोमा मलहला १४२३८ (४९%) र परुुष १४९६५ (५१%) छन् 

भने जालतय रुपमा ब्राह्मण िेत्री १२८८६(४४ %), दललत १०६१४ (३६ %),जनजालत ५३५३  (१८ %) ,ऄन्द्य जाती ११४ ,लोपनु्द्मखु जालत २३६ 

(२%) रहकेो दलेखन्द्छ भने भाषीक रुपमा नेपाली२६०६२ (८९.२४ %) , मगर २८७३(९.८४%)  रहकेो दलेखन्द्छ . यस पाललकामा सािरता दर 

८९.१३ प्रलतशत रहकेो छ भने ,पाललकामा ४९ िटा सामदुालयक लबद्यालय ,४ िटा ससं्थागत लबद्यालयर र ४४ िटा बाललिकास केन्द्र ,९३.६ 

प्रलतशत सगं शौचालय रहकेो ,५ िटा स्िास््य चौकी ,७ िटा सामदुालयक स्िास््य आकाइ ,३६ िटा यबुा क्लब ,४५ िटा मठ मलन्द्दर रहकेो  देलखन्द्छ । 

संस्कार र संस्कृलत: 

सांस्कृलतक रुपमा यस पाललका ऄत्यन्द्तै धलन पाललका हो . जहा यहा ईल्लेख गरी ऄनुसार का चाडपबाहरु मनाईने गररन्द्छ . 

क्र .स  चाडपबाहरु  मनाआने मलहना  लतलथ  मनाईने जातजालत  

१ दशै ँ/लतहार ऄशोज कालताक | धसमी ,लद्वतीया  लहन्द्द ू

२ माघी  माघ १ गते  सक्रालन्द्त  सबै जालत  

३ जनैपलूणामा र होलीपणूीमा  श्रािण,फाल्गनु  शकु्लपलुणामा  लहन्द्द ू

४ लोसार  माघ िा फाल्गनु  औलशको नलजक  जनजालत  

५ लक्रश्मस्द े पषु    लक्रलियन  

६ 
हररताललका 

तीज/ऋलषपञ्चमी  
भार शकु्ल ततृीया पञ्चमी लहन्द्द ू

स्रोत : पालिकाको पार्श्ालचत्र २०७७  

राजनैलतकप्रिासलनक  लवभाजन 

राजनैलतक र प्रशासलनक रुपमा यस पाललकालाइ १०  िटा िडामा लिभाजन गररएको छ भने . जसलाइ लनम्नानसुार ईल्लेख गररएको छ.  

नँया 

िडा 

समाबेसगा.लि.स. र 

िडाहरु 
  

िे.फ.(

ब.लम.) 

प्रलतश

त 
जम्मा परुुष मलस्हा 

घरधरुीको

अकार 
ऄनपुात 

१ लगाम३-६   ७१ १९ २१५५ ११३३ १०२२ ६ १११ 

२ लगाम१,२,७,८,९   ४४ १२ १८११ ९२३ ८८८ ६ १०४ 

३ बेतान  (१-९)   ७३ १९ ३२७१ १६५९ १६१२ ६ १०३ 

४ लबजौरा  (१,२,७,८,९ )   ३८ १० ३२३८ १६३७ १६०१ ५ १०२ 

५ लबजौरा (३,४,५,६ )   ३६ १० २७२५ १३८२ १३४३ ५ १०३ 

६ गटुु१,२,३,४   ४५ १२ २५३३ १३२४ १२०९ ५ ११० 

७ गटुु५,६,७   १० ३ ३८९४ १९७३ १९२१ ६ १०३ 

८ गटुु८,९   १० ३ २७६५ १४१८ १३४७ ५ १०५ 
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९ घाटगाईँ  (५,७,८,९ )   २४ ६ २९८५ १५२६ १४५९ ६ १०५ 

१० घाटगाईँ ( १,२,३,४,६ )   २९ ८ ३८२६ १९९० १८३६ ६ १०८ 

  जम्मा   ३८१ १०० २९२०३ १४९६५ १४२३८ ६ १०५ 

स्रोत : पालिकाको लडलजटि पार्श्ालचत्र २०७७  

 

१.१.३ शिऺा ऺेत्रको सभग्र ववश्रेषण 

 दशे लिकासका लनलम्त लशिा पिूााधारको पलन पूिााधार हो । लशिालेव्यलक्तको सबााङ्गीण लिकास गरी ऄसल योग्य, सिम, प्रलतस्पधी 

रईत्पादनमलूक जनशलक्त तयार गदाछ । राष्ट्रको अलथाक, सामालजक, सांस्कृलतकर पिूााधार लिकासका लालग त्यस्तो जनशलक्तको योगदान 

महत्िपणूा ह न्द्छ ।दशेमा लदगो शालन्द्त, सशुासन, लिकास र समलृद्धको लालग लशिाले महत्िपूणाभलूमका खेलेको ह न्द्छ । “समदृ्ध नेपाल, सखुी 

नेपाली” र “लदगो  र लतब्र लबकास चोकुनेको रहर, गणुस्तरीय लशिा र ब्याबसालहक कृलषमा लहर ”हाम्रो रालष्ट्रय र गाईँपाललकाको 

अकाङ्िा रऄठोट हो । लसपमलूक, िैज्ञालनक, व्यािहाररक एिं गुणस्तरीय लशिा समदृ्धनेपाल चौकुने लदगो लिकासको अधारशीला हो । 

गाईँपाललकाको सिााङ्गीण लिकासको मूल अधार लशिा नैभएकाले गणुस्तरीय लशिामा सबै  चौकुने  बासी नागररकको समतामलूक र 

न्द्यायोलचत पह चँस्थालपत गनुा अजको अिश्यकता हो ।नेपालको सलंिधानको धारा ३१ मा लशिा सम्बन्द्धी हक ईल्लेलखत छ । 

ईक्तधाराले प्रत्येक नागररकलाइ अधारभतू लशिामा पह ँचको हक ह ने, प्रत्येकनागररकलाइ राज्यबाट अधारभतू तहसम्मको लशिा 

ऄलनिाया र लनःशलु्क तथामाध्यलमक तहसम्मको लशिालनःशलु्क पाईने, ऄपाङ्गता भएका र अलथाक रूपलेलिपन्द्न नागररकलाइ काननू 

बमोलजम लनःशलु्क ईच्च लशिा पाईने, नेपालमाबसोबास गने प्रत्येक नेपाली समदुायलाइ काननू बमोलजम अफ्नो मातभृाषामालशिा 

पाईने र त्यसका लालग लिद्यालय तथा शैलिक ससं्था स्थापना रसञ्चालन गना पाईने हक ह ने जस्ता लशिा सम्बन्द्धी मौललक हकको 

प्रत्याभतूगरेको छ । यो सिंैधालनक प्रािधानलाइ कायाान्द्ियन गना सदुृढ रालष्ट्रय लशिाप्रणालीको लिकास जरुरी भएको छ । जसको 

अधारमा यो चौकुने लशिा िेत्रको योजना पलन समग्र लिकासको दृलिकोण तथा प्राथलमकता स्पि रुपमा लनधाारणगना लक्ष्य, ईद्देश्य, नीलत, 

रणनीलत, कायानीलत र कायाक्रमहरू तजुामा गररराष्ट्र र चौकुने गाईपाललकाकको शैलिक लिकासको दृलिकोण र कायालदशा लशिा 

नीलतमाफा तप्रलतलिलम्बत ह ने छ । कुनै पलन दशेको लशिा नीलतले अफ्नो रालष्ट्रयलिकासका प्राथलमकताहरूलाइ सम्बोधन गने प्रयास गरेको 

ह न्द्छ । यसपैररपे्रक्ष्यमा नेपाल सरकारले सङ्घीय सरंचना ऄनरुूप लशिा िेत्रकोमागादशाक नीलतका रुपमा यो रालष्ट्रय लशिा नीलत २०७६ 

तजुामा गरेको छ  । यसकैो अधामा यो चौकुने गाईँपाललकाको पाच िषे लशिा िेत्र योजना तयार पारी चौकुने गाईँपाललकाको समग्र लशिा 

िेत्र लिकास गनामा यसले दस्ताबेजले सहयोग गने  ऄपेिा रालखएको छ । 

 लशिालाइ िैज्ञालनक, प्रालिलधक, व्यािसालयक, लसपमलूक, रोजगारमलूक एिं जनमखुी बनाईँद ै सिम, प्रलतस्पधी, नैलतक एिं रालष्ट्रय 

लहतप्रलत समलपात जनशलक्त तयार गने, लशिा िेत्रमा राज्यको लगानी ऄलभिलृद्ध गद ैलशिामा भएको लनजी िेत्रको लगानीलाइ लनयमन र 

व्यिस्थापन गरी सिेामूलक बनाईने, ईच्च लशिालाइ सहज, गणुस्तरीय र पह चँ योग्य बनाइ क्रमशः लनःशुल्क बनाईँद ैलैजाने, नागररकको 

व्यलक्तत्ि लिकासका लालग सामदुालयक सचूना केन्द्र र पसु्तकालयको स्थापना र प्रिधान गनेनागररकका अधारभतू अिश्यकता सम्बन्द्धी 

नीलत नेपालको सलंिधानमा ईल्लेख छ । 

 ईमेर समहूऄनुसार प्रारलम्भक बाललशिाका लालग ४ िषादलेख ५ िषामुनी, किा १-५ का लालग ५-९ िषा, किा ६-८ का लालग १०-१२ 

िषा र माध्यलमक तह किा (९-१२) का लालग १३-१६ िषा तोलकएको छ ।  

 नेपाल सरकारले तोकेको शता तथा मापदण्ड पालना गने गरीस्थानीय तहको ऄनमुलत िा स्िीकृलतमा सरकारी, गैरसरकारी,सामदुालयक िा 

लनजी लगानीमा बालमैत्री तथा पिूााधारयकु्तप्रारलम्भक बाललिकास किा र बाललिकास तथा स्याहारकेन्द्रको व्यिस्थापन गरी बाललिकास 

कायाक्रम सञ्चालन गना नीलतगत प्रबन्द्ध गने प्रारलम्भक बाललशिाको नीलत रहकेो छ ।  

 सबैका लालग ऄलनिाया तथा लनःशुल्क अधारभतू लशिाकोसलुनलितता गना पह चँ र सहभालगता, ससं्थागत िमता रगणुस्तर ऄलभबलृद्ध 

सम्बन्द्धी कायाक्रम सञ्चालन गने । 

 लिद्यालय सिेािेत्र सम्बन्द्धी मापदण्ड तथा कायालिलध तयार पारी सोका अधारमा सबै प्रकारका अधारभतू लिद्यालयहरूलाइ सिेािेत्र 

(School Zone) को ऄिधारणा ऄनुरुप व्यिलस्थत गने । 
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 अधारभतू लिद्यालय ईमेर समहूका सबै बालबाललकालाइ लिद्यालय भनाा गराइ ऄध्ययन लनरन्द्तरताको व्यिस्था लमलाईने । 

 माध्यलमक लशिाको सरंचनागत एकीकरण गरी लिलिलधकृत लिद्यालयहरूको प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गने माध्यलमक 

लशिाको नीलत रहकेो छ । 

 माध्यलमक लशिामा सबैको पह चँ लिस्तार गनुाका साथैलिद्याथीको रुलच र समाजको अिश्यकता ऄनरुुप माध्यलमकलशिामा प्रालिलधक 

तथा व्यािसालयक लशिाको ऄिसर प्रदानगने । 

 

लवद्यािय लिक्षा के्षत्रका मुख्य चुनौतीहरू 

  सामदुालयक लिद्यालयमा ऄलभभािकहरूको अकषाणर सलंग्नता 

 लिद्यालय समय बालहर र लिद्यालय िन्द्दका समयमा बालबाललकाहरुका पढाआमा लनरन्द्तरता  

 गणुस्तरीय तथा व्यिसालयक लशिा 

  लशिकहरूलाइ  पेसागत सहयोग 

  लनरन्द्तर लिद्याथी मलू्याङ्कनको व्यिहाररक कायाान्द्ियन 

  लिषयगत दि लशिकको पयााप्तता 

  निीनतम प्रलिलधको पह चँ र ईपयोग 

 पयााप्त र सान्द्दलभाक शैलिक सामग्री ईपलब्ध र प्रयोग 

 ऄपाङ्गता भएका बालबाललकाको लिद्यालयमा पह ँच 

 सबैको ह ने तर कसकैो नह ने मान्द्यताको ऄन्द्त्य 

  साझा ऄलधकार कायाान्द्ियन 

  त्याङ्क लिशे्लषण 

  लिद्याथी लनरन्द्तरता 

  लिपदक्ो समयमा लशिाको लनरन्द्तरता  

 लिद्यालयहरुमा लसकाआ ऄदान प्रदान 

 पाललकास्तरमा भएका लिज्ञ समहु पररचालन  

 लनरन्द्तर ऄनगुमन तथा सपुरीिेिण 

 नैलतक लशिामा जोड 

 योग ऄभ्यास सञ्चान (योग किा सञ्चालन) 

 
 
लवद्यािय लिक्षा के्षत्रका मुख्य ऄवसरहरू 

 अधारभतू तहमा ऄलनिाया तथा लन:शलु्क लशिा र माध्यलमक तहमा लन:शलु्क लशिाको लालग सिंैधालनक, काननुी र नीलतगत व्यिस्था 

  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रदान गरेका ऄलधकार 

  स्थानीय तहमा लशिा िेत्रमा सङ्घससं्थाहरूको  लक्रयाशीलता 

 गणुस्तरीय लशिाप्रलत ऄलभभािकहरूको मोह 

  लिद्याथीहरूको खदु भनाादरमा िलृद्ध 

   सकरात्मक लैङ्लगक समता सचूकाङ्क 

   लशिाको लिकासमा लिलभन्द्न साझेदार ससं्थाको लगानी र सहभालगता 

  लशिामा लगानीको लालग स्थानीय तहको प्रलतबद्धता 

 तीनै तहको सरकारबाट लशिा िेत्रमा लगानी र सहकाया 

 मलू्याङ्कन प्रलतिेदन 

  कायासम्पादनमा अधाररत करार  
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१.१.४ मोजना ननभााण प्रक्रिमा  
यसगाईँपाललकाको पाँचबषे अिलधक गाईँ लशिा िेत्र योजना लनमााणको लालग गाईँपाललका िेत्रलभत्रका सबैपि र तहको सहभालगतालाइ सलुनलित 

गररएको छ । लशिािेत्र योजना लनमााणको क्रममा  लशिा ,लबज्ञान तथा प्रलबलध मन्द्त्रालयले ईपलब्ध गराएको लशिा योजना लनमााण 

मागादशान,फारमका लबषयमा प्रारलम्भक किा पढाआ कायाक्रमले पाललकाका जनप्रलतलनधी , कमाचारी र ऄन्द्य सरोकारिालालाइ ऄलभमलुखकरण  गरी 

योजना लनमााण कायादल गठन गरर योजना लनमााणका लालग लजम्मेिारी लबभाजन गरर योजनाको प्रारलम्भक मस्यौदा तयार गरर सरोकारिालाहरु लबशेष 

गरर लिद्यालयका लशिक,ऄलभभािक, लशिापे्रमी, समाजसिेी, बलुद्धजीिी लगायतका लशिासरोकारसगँको प्रत्यि सहभालगतामा छलफल गरर प्राप्त 

सझुािका अधारमा दोस्रो मस्यौदा तयार गरर लशिा सलमलत ,कायापाललका छलफल गरर गाईँ सभामा छलफल गरर ऄनमुोदन गररएको  । यसको 

कायाान्द्ियनमा थप सफलता हालसल गनाका लालग सहभालगतामलुक तररकाले योजना लनमााणलाइ मखू्य जोड लदआएको छ । हाम्रो लिक्षाको लवकास 

हामै्र िालग भन्द्ने सोच राखेर स्थानीयहरूको ऄलधकतम सहभालगतामा तयार पाररएको लशिा योजनालनमााणको चरणमा तपलसल बमोलजमको प्रकृया 

ऄिलम्बन गररएको छ ।  

 प्रारलम्भक किा पढाआ कायाक्रम दोश्रोको प्रालिलधक सहयोगमा पाललकाका पदालधकारर र लशिा शाखाका कमाचारीलाइ लशिा योजना  

पाश्वालचत्रको सरचना,कायादल, यसको काम, कताव्यका लिषयमा ऄलभमलुखकरण  

 प्रालिलधक कायादलबाट लशिा योजना लनमााणको लालग लजम्मेिारी बाँडफाँड 

 योजना लनमााणको लालग गाईँपाललकाबाट बजेट लिलनयोजन गररएको, 

 चौकुने गाईँपाललकाको ५ िषे लशिा िेत्र योजना लनमााणका लालग  गाईँपाललकाका ऄध्यिको ऄध्यितामा ५ सदस्यीलशिा योजना 

लनमााण कायादल गठनलशिा सलमतीबाट ऄनमुोदन, 

 योजनालाइ मतूारुप लदन अन्द्तररक छलफल तथा कायायोजना लनमााण गररएको, 

 योजनाका लिषयिस्तमुालथ ऄध्ययन र छलफल भएको, 

 लशिाका ईपिेत्र ऄनुसारका लिषयगत सलमलत लनमााण  गररएको, 

 लिद्यालयका प्रधानाध्यापक, लि.व्य.स. ऄध्यि, लशिक ऄलभभािक सङ्घका ऄध्यि, लशिापे्रमी र सरोकारिालासगँ छलफल गररएको, 

 नेपालको सलंिधान २०७२, लशिा ऐन २०२८ तथा लनयमािली२०५९,स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, लिद्यालय िेत्र लिकास 

योजना, चौकुने गाईँपाललकाको अधारभतू तथा माध्यलमक  लशिा ऐन २०७४, चौकुने गाईँपाललकाको अधारभतू तथा माध्यलमक  लशिा 

२०७४ गाईँपाललकाको गुरु योजना, चौकुने गाईँपाललकाको िस्तलुस्थलत लििरण २०७७, IEMIS २०७७, प्रदशे सरकारको िस्तलुस्थलत र 

ऄन्द्य अधारपत्रहरूको समेत ऄध्ययन गररएको। 

 त्याङ्क सङ्कलन,प्रिेपण,लिशे्लशण र प्रमाणीकरण गररएको, 

 लिलभन्द्न प्रकारका सझुाि,खेस्रा तयारी,लटपोट र पिृपोषण सङ्कलन गररएको, 

 तयार भएको खाकालाइ पनु: एकपटक सरोकारिालाहरूसगँ प्रस्ततु गरी थप सझुाि र पिृपोषण सङ्कलन गररएको, 

 लिज्ञहरूको सझुाि र पिृपोषणका अधारमा योजना लनमााण गरी कायापाललकाबाट स्िीकृत गररएको।  

 

पररच्छेद २ 

लिक्षा के्षत्र योजना 

२.१ सन्द्दभा र औलचत्य 

यसगाईँपाललकाले लशिालाइ सधैं पलहलो प्राथलमकतामा राखी नेपाल सरकारले रालष्ट्रय तथा ऄन्द्तरालष्ट्रय स्तरमा जनाएका प्रलतिद्धता, लशिा नीलत, 

लिलभन्द्न घोषणाहरू, नेपालको सलंिधानले प्रदत्त गरेको व्यिस्था, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा भएको व्यिस्था ऄनरुुप काया गना 

लशिालाइ महत्िपूणा लबषयका रुपमा अत्मसाथ गद ैअएको छ । लिद्यालयमा नयाँ नेततृ्ि लिकास, लशिक कमाचारी व्यिस्थापनका लालग ऄनदुान, 

छररएर रहकेा बलस्तहरू र समदुायमा  बाललिकास केन्द्रहरु स्थापना गरी लशिामा पह चँ िलृद्ध गररएको छ । कलम्तमा एक सामदुालयक लिद्यालयमा एक 

बाल लिकास किा तथा समग्र शैलिक िेत्रमा समािेशी, बालमैत्री र ऄपाङ्गतामैत्री प्रणालीको ऄिलम्बन गररएको छ । साथै  लनरन्द्तर तथा 
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ऄनौपचाररक लशिाको माध्यमबाट सािरता र सािरोत्तर लशिाका कायाक्रमहरू सञ्चालन गरी सालिकका गालिसहरूलाइ सािर गालिसको रुपमा 

घोषणा समेत गरी सलकएको छ । लिद्यालयको भौलतक पिूााधार लिकासका लालगपक्की भिन, किाकोठा लनमााण, खानेपानी, शौचालय लनमााणका 

लालग हरेक बषा लिशेष महत्िका साथ सम्बलन्द्धत िेत्रमा बजेट लिलनयोजन ह दै अएको छ ।  

बालबाललकाको लशिा प्राप्त गने हकको सलुनलितताका लालग अधारभतू तह सम्मका लिद्यालयहरूमा लनःशुल्क र ऄलनिाया लशिा घोषणा गररएको 

छ । लशिकहरूको पेसागत िमता ऄलभिलृद्धका कामहरूलाइ लनरन्द्तरता लदद ैअआराखेको छ । ईच्च लशिा ऄध्ययनका लालग गररब तथा जेहने्द्दार 

छात्र छात्राहरूका लालग लिशेष छात्रिलृत्त कायाक्रमको व्यिस्था गदै अएको छ । यस गाईँपाललकाको शैलिक गणुस्तर ऄलभिलृद्ध गना लिलभन्द्न सरकारी 

गैरसरकारी सङ्घ ससं्थाहरूसगँ समन्द्िय र सहकाया ह द ैअआरहकेो  छ । 

यही सन्द्दभालाइ दृिीगत गरी यस लशिा िेत्र योजनाको माध्यमबाट ऄलनिाया तथा  लनःशलु्क  अधारभतू  लशिा,   लनःशुल्क  माध्यलमक  लशिा र   

सिासलुभ  सािरता,  लनरन्द्तर   लशिा  तथा जीिन पयान्द्त लसकाआमा चौकुने गाईँपाललकाले लि. स.ं २०७८ ऄि २०७८।००७९ को पाँच िषा सम्ममा 

प्राप्त गने ईपललब्धहरूलाइ समेट्ने गरी यस पररच्छेदमा योजनाको दरूदृलि,  ईद्देश्यहरू, र रणनीलतहरू तथा प्रमखु ईपललब्ध सचूक प्रस्ततु गरीएको छ । 

गाईँपाललकाको शैलिक प्रणालीलाइ  सहज र व्यिलस्थत रुपमा सञ्चालन गनाकोलालग लिगत दलेख नै लिलभन्द्न प्रयासहरू भैरहकेा छन् । 

गाईँपाललकाको सबै िेत्रमा शैलिक ऄिसरमा समान पह चँ पुयााईन ु गाईँपाललकाको दालयत्ि हो ।  गाईँपाललकाको शैलिक सधुार एिं लिकासका 

लालग जनमखुी,जिाफदहेी,पारदशीतथा जनसहभालगतामलूक,शैलिक प्रशासनको लिकास गना र लशिाको प्रलतफल सरोकारिालालाइ ईपलव्ध गराइ 

काननुको शासन भ्रिाचार मकु्त र चसु्त प्रशासन,लिकेलन्द्रकरण,अलथाक ऄनशुासनतथा स्रोतको कुशल व्यिस्थापन जस्ता ऄशल शासनका 

अधारभतू मान्द्यतालाइ अत्मासात गरी गाईँपाललकामा गणुस्तरीय  शैलिक सिेा लछटोछररतो र कम खलचालो ढङ्गबाट प्रदान गने ऄिस्था लसजाना 

गना गाईँ लशिा सलमलतको व्यिस्था गररएको छ । लशिा सलमलत एईटा शैलिक एकाआको रुपमा रहकेो लशिा िेत्रको सदुृढ र लिकास गना गाईँ लशिा 

सलमलतले लशिा शाखालाइ प्रभािकारी,ईत्तरदायी र प्रालिलधक सिेा प्रदान गने शैलिक खम्बाको रुपमा काया गने सिल,सिम ससं्थाको रुपमा प्रस्ततु 

ह ने सम्मानजनक अधारहरूतयार गरररहकेो ऄिस्था छ ।  

२.२ दीघाकालीन रालष्ट्रय सोच 

गनुास्तरी लशिा माफा त  नेपाललाइ समदृ्ध र नेपालीलाइ  सखुी बनाईन योगदान गने । 

२.३ स्थानीय तहको दीघाकालीन सोच तथा गन्द्तव्य 

गणुस्तरीय  र लजबन ईपयोगी  लशिामाफा त समदृ्ध चौकुने रसखुीचौकुने  बालस बनाईन योगदान गने । 

२.४ लक्ष्य (Goal) 

२०८३ सम्मसबै बालबाललकाको लशिामा पँह च सलुनलित गरी,सबैका लालग सरुलित, गणुस्तरीय, प्रलतस्पधी, प्रलिधीमैत्री, बालमैत्री तथा 

ऄपाङ्गतामैत्री िातािरणमारोजगारमलूक र ईत्पादनमखुी लशिाको ऄिसर प्रदान गने । 

२.५ ईद्दशे्यहरू 

 सबै बालबाललकाहरूलाइ गणुस्तरीय प्रारलम्भक बाललिकास तथा लशिाको ऄिसर शलुनलस्चत गनाको लालग सिेामा पह चँ र गुणस्तर िदृ्धी 

गने , 

 सबै बालबाललकाहरूका लालग समतामलूक तथा गणुस्तरीय अधारभूत लशिामा पह चँ सलुनलित गने, 

 माध्यलमक लशिामा सबैको पह चँ तथा सहभालगता िदृ्धी गरी सान्द्दलभाकता र गणुस्तरमा सधुार गद ैलिद्यालयहरूको भौलतक तथा शैलिक 

िातािरण बालमैत्री, समािेशी, र सरुलित बनाईने, 

 ईच्च लशिामा पह चँ ऄलभिलृद्ध गरी सामालजक र अलथाक लिकासका लालग लिज्ञान र प्रलिलधप्रलत ऄलभपे्रररत, प्रलतस्पधी र ईद्यमशील 

मानि ससंाधनको लिकास गने, 
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 प्रालबलधक तथा व्यािसालयक लशिा माफा त लसप लिकासमा पह ँच ऄलभिलृद्ध गरी स्थानीय तहमा प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा तथा 

लसप लिकासका ऄिसर सजृना गना संयन्द्त्र लिकास गने र प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा तथा लसप लिकासका ऄिसरहरूलाइ 

सान्द्दलभाक, ईपयोगी र गणुस्तरीय बनाईने, 

 पाठ्यक्रमको प्रभािकारी कायाान्द्ियनबाट लिद्याथीहरूमा जीिनोपयोगी ज्ञान,लसप र ऄलभबलृद्धको लिकास गरी सिम, सजृनशील र 

प्रलतस्पधी नागररक तयार बनाईने, 

 गणुस्तरीय लशिाका लालग योग्य, व्यािसालयक रूपमा दि, पेसाप्रलत ईत्पे्रररत, समलपात, प्रलतबद्ध र लिद्याथीको लसकाआप्रलत जिाफदहेी 

लशिकको व्यिस्था सलुनलित गने , 

 लिद्यालयको शैलिक, भौलतक तथा अलथाक ऄिस्थालाइ सदुृढ बनाईद ैलिद्यालयकोलिकास, सञ्चालन तथा व्यिस्थापनलाइ प्रभािकारी 

बनाईने र गणुस्तरीय तथा समतामलकू लशिामा बालबाललकाको सहजपह चँको अधार तयार गने, 

 सबै लनरिरहरूलाइपूणा सािर बनाइ नागररकको जीिनस्तरमा सधुार गने, 

 साबाजलनक लशिाको गणुस्तरमा ऄलभिलृद्ध गने, 

 सचूना तथा सञ्चार प्रलिधको प्रयोग माफा त लिद्याथीको लसकाआ तथा लशिा व्यिस्थापनमा सधुार गरी गणुस्तरीय लशिाको प्रबद्धान गने, 

 लिपदक्ो ऄिस्थामा बालबाललकाको लशिालाइ लनरन्द्तरता लदइ ईनीहरूको शारीररक, मानलसक र बौलद्धक लिकासमा सहयोग पुयााईने। 

 लिद्यालयहरुमा लशिक समहु गठन र परीचालन मापःता लसकाआ ऄदान प्रदानका माद्ययमबाट लशिकहरुका  पेशागत दितामा ऄलभिलृद्ध 

गने । 

 समदुाय पररचालनको माध्यमबाट लिद्यालय र लिद्यालय बालहर लबद्याथीको पढाआ लसप लिकासमा सहयेग गने  । 

२.६ रणनीलतहरू 

२.६.१ सिै िाििालिकाहरूिाइ गुणस्तरीय प्रारलवनभक िािलवकास तथा लिक्षाको ऄवसर िुलनलित गनाको िालग सेवामा पह ँच र 

गुणस्तर वृद्दी गने । 

 सबै बालबाललकाको पह ँचका लालग सङ्घीय सरकारले लनधाारण गरेको मापदण्ड, नम्सा र ढाँचा ऄनुसार प्रारलम्भक बाललिकास तथा 

लशिा सञ्चालन गने 

 कायाक्रमको नक्साङ्कन, पनुलिातरण र अिश्यकता ऄनुसार नयाँ केन्द्र स्थापना गने 

 जलटल भौगोललक िेत्रमा बसोबास गने, लोपोन्द्मखु तथा लसमान्द्तकृत समदुायका बालबाललकाका लालग लिलभन्द्न नमनूाहरू लिकास गरी 

पह चँ सलुनलित गने  

 पाठ्यक्रमको पररमाजान तथा ऄनकूुलन गने 

 लागत सहभालगता ऄलभिलृद्ध गने 

 कायाक्रमको प्रभािकाररता िलृद्धका लालग पररिार, समदुाय, गैर सरकारी सङ्घ ससं्था, लनजी  िेत्र र लिद्यालयहरूलाइ लजम्मेिार बनाईने 

 ऄलभभािक लशिक र लिद्याथीका लिचमा लिद्यालथाको लसकाआ ईपलव्धीको लिषयमा छलफल  गने  

 

२.६.२ सिै िाििालिकाहरूका िालग समतामूिक तथा गुणस्तरीय अधारभूत लिक्षामा पह ँच सुलनलित गने । 

 लिद्यालय नक्साङ्कन गने 

 लिद्यालयहरूको पनुलिातरण तथा समायोजना गने  

 ऄलनिाया तथा लन:शुल्क अधारभतू लशिाका लालग काननु तजुामा गने 
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 ऄलनिाया तथा लन:शुल्क अधारभतू लशिाका लालग अिश्यक स्रोतको व्यिस्था गने   

 प्रारलम्भक किा पढाआ सम्बलन्द्ध लक्रयाकलापहरूजस्तै लशिक ताललम, शैलिक सामाग्रीको  लनमााण,किा केठा व्यिस्थापन ,छापामय किा 

कोठा लनमााण, किाकोठामा िकु कनार स्थापना , लशिक ऄलभभािक लिच छलफल , पढाआ मेला, घमु्ती पढाआ कुना ,समदुायमा पढाआ 

कुना र साथी दतैरी लशिा को लालग स्रोत व्यिस्थापन गरर  कायाान्द्ियन गने  

 लिद्यालय बालहर रहकेा लिद्यालय ईमेरका बालबाललकाहरूको यथाथा लििरण सकंलन गरी पह चँ सलुनलित गना अिश्यक व्यिस्था 

लमलाईने 

 न्द्यनूतम लसकाआ ईपलब्धी हालसल गराईन अिलधक रूपमा लसकाआको मलू्याङ्कन गने 

 लशिक तथा प्रधानाध्यापकलाइ स्थानीयतहप्रलत जिाफदहेी बनाईने 

 लिद्यालयहरूमा खानेपानी, शौचालय तथा सरसफाआको ईलचत प्रबन्द्धसलहत न्द्यनूतम भौलतक सलुिधा सलुनलित गने 

 लिद्यालयमा बालमैत्री, समािेशी र सरुलित लसकाआ िातािरण तयार गने 

 सबै लिद्यालयहरूमा प्राथलमकता प्राप्त न्द्यनूतम सिमता परुा गराईने  

 लशिण लसकाआ लिलधमा अिश्यक पररमाजान गने 

 किा ३ सम्म किा लशिणलाइ कायाान्द्ियन गने 

 अिश्यक लशिक ताललम, तयारी तथा प्रोत्साहनका कायाक्रम सञ्चालन गने 

 मलू्याङ्कनलाइ लशिण लसकाआकै ऄलभन्द्न ऄंगको रूपमा प्रयोगमा ल्याईने 

 लिद्याथीलाइ अिश्यक सहयोग ईपलब्ध गराइ लसकाआमा सधुार ल्याईने 

 किाकोठामा अधाररत मलू्याङ्कनसगँ सम्बलन्द्धत िमता लिकास गने 

 लशिामा कामगने सबै जनशलक्तको िमता लिकास र ईत्पे्ररणा व्यिस्थापन गने 

 लिद्याथीको पोषण तथा स्िास््यमा सधुार ल्याईने कायाक्रम सञ्चालन गने 

 लिद्यालयमा अधाररत शैलिक तथा मनोसामालजक परामशा ईपलब्ध गराईने 

 स्थानीय ईत्पादनमा अधाररत पौलिक तथा स्िस्थकर लदिाखाजाको प्रबन्द्धलाइ थप व्यिलस्थत गने 

 लिद्यालय लशिालाइ लिलिधताऄनकुल, समािेशी र समतामलूक बनाईन स्थानीय पररिेशऄनकुुल लसकाआ लक्रयाकलाप सञ्चालन, 

भालषक लिलिधताऄनकुलको माध्ममभाषाको ईपयोग तथा सामालजक साँस्कृलतक लिलिधताकोसम्मान र समािेश ह नेगरी लसकाआ सामग्री, 

लिलध तथा प्रलक्रया प्रयोग गने  

 लिद्यालय लशिालाइ प्रकोप,सङ्कट तथा महामारी लगायतका पररलस्थलतप्रलत ईत्थानशील बनाईने योजना तयार गरी कायाान्द्ियन गने 

 लिद्यालय लशिालाइ सचूना तथा प्रलिलधको प्रयोग गरी सहज र ईपयोगी बनाईने कायालाइ लिस्तार गने 

 दलैनक जीिनसगँ सम्बलन्द्धत व्यिहारकुशल लसपहरूलाइ लसकाआ लक्रयाकलापमा एकीकृत गने 

 ऄन्द्तरसम्बलन्द्धत लिषयिस्तलुाइ एकीकृत गरी लसकाआ लक्रयाकलाप सञ्चालन गना लसकाआ सामग्री, लिलध तथा लक्रयाकलापमा पररमाजान र 

सधुार गने 

 लशिक दरबन्द्दी पनुलिातरण तथा समायोजन गने 

 नलतजाप्रलत जिाफदलेहता सलुनलित ह ने गरी लिद्यालय तथा शैलिक लनकायको शासकीय तथा व्यिस्थापकीय पद्धलतमा सधुार गने 

 लिद्यालयको कायासम्पादन र लिद्याथीको लसकाआ ईपलब्धी परीिण गरी जिाफदलेहता सलुनलित गने 

 लशिक लिकास र सहायता प्रणालीलाइ व्यिलस्थत गने  
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२.६.३ माध्यलमक लिक्षामा सिैको पह ँच तथा सहभालगता गरी सान्दलभाकता र गुणस्तरमा सुधार गदै लवद्याियहरूको भौलतक तथा 

िैलक्षक वातावरण िािमैत्री, समावेिी, र सुरलक्षत िनाईने । 

 लिद्यालयहरूको नक्साङ्कन गने 

 सबै बालबाललकाको पह ँच सलुनलित गना लिद्यालयहरूको पुनलिातरण, समायोजन तथा स्थापना गने 

 लन:शलु्क माध्यलमक लशिामा पह चँ ऄलभिलृद्ध गने 

 माध्यलमक तहमा खदु भनाादर र लटकाईदर बढाईने 

 लिद्याथी प्रोत्साहन कायाक्रम सञ्चालन गने  

 बैकलल्पक माध्यमका कायाक्रम सञ्चालन गने 

 सबै लिद्यालयमा न्द्यनूतम लसकाआ िातािरण सलुनलित गने  

 माध्यलमक तहमा दि लिषय लशिकको व्यिस्था गने  

 लशिक पेसागत लिकास तथा सहयोगको व्यिस्था गने 

 लशिकहरूका लालग ऄलभपे्ररणाका कायाक्रमहरू सञ्चालन गने 

 लशिण लसकाआ पद्धलतमा सधुार गने 

 हरेक लिद्यालयमा सचूना तथा सञ्चार प्रलिलध लिस्तार गने 

 लिद्यालयहरूलाइ प्रकोप,सङ्कट तथा महामारीलगायतका पररलस्थलतप्रलत ईत्थानशील बनाईने  

 लिज्ञान लिषय ऄध्ययनका लालग लिद्याथीहरूलाइ अकलषात गना पिूााधार सलहतको व्यिस्था गने  

 सिम र ईत्पे्रररत प्रऄको व्यिस्था गने 

 अिलधकरूपमा लसकाआको मलू्याङ्कन गरी लिद्याथीको लसकाआमा जिाफदहेी ह ने प्रणाली लिकास गने 

२.६.४ ईच्च लिक्षामा पह ँच ऄलभवृलि गरी सामालजक र अलथाक लवकासका िालग लवज्ञान र प्रलवलधप्रलत ऄलभपे्रररत, प्रलतस्पधी र 

ईद्यमिीि मानव संसाधनको लवकास गने । 

 स्थानीय तह ऄन्द्तगात लिद्यालय लशिाको किा १२ िा सो सरहको तह परुा गरेका लिद्याथीको लििरण तयार गरी ईनीहरूको िमता र 

योग्यता ऄनुसार ईच्च लशिाको प्रबन्द्धका लालग योजना तयार गने  

 स्थानीय तह िेत्रलभत्र अिश्यकता ऄनुसार ईच्च लशिा प्रदान गने ससं्थाहरू स्थापना गने  

 खलुा एिम ्दरू लशिा लगायतका व्यस्थामाफा त समेत ईच्च लशिामा पह चँिलृद्धका लालग पहल गने 

 लपछलडएका भौगोललक िेत्र, मलहला, अलदबासी/जनजाती, दललत, ऄपाङ्गताभएका नागररक एिम ्अलथाक रूपले लिपन्द्न समदुाय र 

िगाको पह चँ बढाईन अिश्यक कायाक्रमहरूको व्यिस्था गना  

 ईच्च लशिालाइ रालष्ट्रय लिकासका प्राथलमकताका िेत्रहरू कृलष, ईजाा, पयाटन, जलस्रोत, स्थानीय प्रलिलध, सम्पदा र ससं्कृलत, खेलकुद, 

जलिाय ुपररितान लगायतका िेत्रहरूमा केलन्द्रत गना पहल गने 

 लिद्याथीहरूलाइ ईच्च लशिाका ऄिसर ईपलब्ध गराईनका लालग ईच्च लशिा सञ्चालन गने ससं्थाहरूसगँ समन्द्िय तथा सहकाया गने 

 स्थानीय तहमा सञ्चाललत ईच्च लशिा प्रदायक ससं्थाहरूको सञ्चालनमा अिश्यक सहयोग ईपलब्ध गराईने 

 ईच्च लशिा प्रदायक ससं्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन, लनयमन र व्यिस्थापनका लालग समन्द्िय, सहकाया र सहजीकरण गने 

 ईच्च लशिा लिकासका लालग साबाजलनक, सामदूालयक तथा लनजी स्तरमा साझेदारी कायालाइ प्रोत्साहन गने 
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 स्थानीय तहको मानि संसाधन योजनाका अधारमा अिश्यक मानि स्रोत लिकासका लालग कायाक्रम बनाइ कायाान्द्ियन गने 

 अलथाकरूपमा लपछलडएका प्रलतभािान तथा सीमान्द्तकृत, दललत, ऄपाङ्ग, लोपोन्द्मखु जालत/जनजालत, मलहला लिद्याथीका लालग ईच्च 

लशिामा सहज पह ँचको ऄिसर सजृना गना अिश्यक स्रोतको व्यिस्था गने 

 

२.६.५ प्रालवलधक तथा व्यावसालयक लिक्षा मार्ा त लसप लवकासमा पह ँच ऄलभवृलि गरी स्थानीय तहमा प्रालवधक तथा व्यावसालयक 

लिक्षा तथा लसप लवकासका ऄवसर सृजना गना संयन्त्र लवकास गने र प्रालवधक तथा व्यावसालयक लिक्षा तथा लसप लवकासका 

ऄवसरहरूिाइ सान्दलभाक, ईपयोगी र गुणस्तरीय िनाईने । 

 स्थानीय तहमा प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र लसपको ऄिसर सजृना गने, 

 बह प्रालिलधक लशिालय/ताललम केन्द्रहरूको स्थापना, सञ्चालन, तथा लनयमन गने, 

 प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र लसपको गुणस्तर, प्रभािकाररता र पह चँ बढाईनको लनलम्तसरोकारिालाहरूसगँ समन्द्िय गने, 

 प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र लसपको िेत्रमा सिम जनशलक्त तयार गने, 

 प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र लसपमा व्यापार तथा ईद्योग िेत्रको सहभालगता बढाईनप्रोत्साहन गने, 

 अय अजान गने खालका लक्रयाकलापको माध्यमबाटअत्म लनभार ह नको लनलम्त ससं्थागत िमता बढाईने, 

 लपछलडएका भौगोललक िेत्र, मलहला, अलदबासी/जनजाती, दललत, ऄपाङ्गताभएका नागररक एिम ्अलथाक रूपले लिपन्द्न समदुाय र 

िगाको पह चँ बढाईन अिश्यक कायाक्रमहरूको व्यिस्था गने, 

 प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र लसपका िेत्रहरू कृलष, ईजाा, पयाटन, जलस्रोत, स्थानीय प्रलिलध, सम्पदा र ससं्कृलत, खेलकूद, 

जलिाय ुपररितान लगायतका िेत्रहरूमा केलन्द्रत गना पहल गने, 

 लिद्याथीहरूलाइ प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र लसपका ऄिसर ईपलब्ध गराईनका लालग सम्बलन्द्धत ससं्थाहरूसगँ समन्द्िय तथा 

सहकाया गने, 

 स्थानीय तहमा सञ्चाललत प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र लसप प्रदायक ससं्थाहरूको सञ्चालनमा अिश्यक सहयोग ईपलब्ध 

गराईने। 

 

२.६.६ पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कायाान्वयनिाट लवद्याथीहरूमा जीवनोपयोगी ज्ञान,लसप र ऄलभिृलिको लवकास गरी सक्षम, 

सृजनिीि र प्रलतस्पधी नागररक तयार िनाईने । 

 रालष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ र तदनुसारका पाठ्यक्रमको कायाान्द्ियन गररने, 

 लिकास गररएका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीलाइ सम्बलन्द्धत लशिक तथा सरोकारिालहरूलाइ प्रबोलधकरण गररने, 

 पाठ्यक्रम कायाान्द्ियनका लालग ऄत्यािश्यक सरंचनागत तथा पेसागत सिमता स्थानीय तह ऄन्द्तगात लिद्यालय लशिाको किा १२ िा सो 

सरहको तह परुा गरेका लिद्याथीको लििरण तयार गरी ईनीहरूको िमता र योग्यता ऄनुसार ईच्च लशिाको प्रबन्द्धका लालग योजना तयार 

गने  

 स्थानीय तह िेत्रलभत्र अिश्यकता ऄनुसार ईच्च लशिा प्रदान गने ससं्थाहरू स्थापना गने  

 खलुा एिम ्दरू लशिा लगायतका व्यस्थामाफा त समेत ईच्च लशिामा पह चँिलृद्धका लालग पहल गने 
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 लपछलडएका भौगोललक िेत्र, मलहला, अलदबासी/जनजाती, दललत, ऄपाङ्गताभएका नागररक एिम ्अलथाक रूपले लिपन्द्न समदुाय र 

िगाको पह चँ बढाईन अिश्यक कायाक्रमहरूको व्यिस्था गना  

 ईच्च लशिालाइ रालष्ट्रय लिकासका प्राथलमकताका िेत्रहरू कृलष, ईजाा, पयाटन, जलस्रोत, स्थानीय प्रलिलध, सम्पदा र ससं्कृलत, खेलकुद, 

जलिाय ुपररितान लगायतका िेत्रहरूमा केलन्द्रत गना पहल गने 

 लिद्याथीहरूलाइ ईच्च लशिाका ऄिसर ईपलब्ध गराईनका लालग ईच्च लशिा सञ्चालन गने ससं्थाहरूसगँ समन्द्िय तथा सहकाया गने 

 स्थानीय तहमा सञ्चाललत ईच्च लशिा प्रदायक ससं्थाहरूको सञ्चालनमा अिश्यक सहयोग ईपलब्ध गराईने 

 ईच्च लशिा प्रदायक ससं्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन, लनयमन र व्यिस्थापनका लालग समन्द्िय, सहकाया र सहजीकरण गने 

 ईच्च लशिा लिकासका लालग साबाजलनक, सामदूालयक तथा लनजी स्तरमा साझेदारी कायालाइ प्रोत्साहन गने 

 स्थानीय तहको मानि संसाधन योजनाका अधारमा अिश्यक मानि स्रोत लिकासका लालग कायाक्रम बनाइ कायाान्द्ियन गने 

 अलथाकरूपमा लपछलडएका प्रलतभािान तथा सीमान्द्तकृत, दललत, ऄपाङ्ग, लोपोन्द्मखु जालत/जनजालत, मलहला लिद्याथीका लालग ईच्च 

लशिामा सहज पह ँचको ऄिसर सजृना गना अिश्यक स्रोतको व्यिस्था गने 

 स्थानीय तहमा प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र लसपको ऄिसर सजृना गने, 

 बह प्रालिलधक लशिालय/ताललम केन्द्रहरूको स्थापना, सञ्चालन, तथा लनयमन गने, 

 प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र लसपको गुणस्तर, प्रभािकाररता र पह चँ बढाईनको लनलम्तसरोकारिालाहरूसगँ समन्द्िय गने, 

 प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र लसपको िेत्रमा सिम जनशलक्त तयार गने, 

 प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र लसपमा व्यापार तथा ईद्योग िेत्रको सहभालगता बढाईनप्रोत्साहन गने, 

 अय अजान गने खालका लक्रयाकलापको माध्यमबाटअत्म लनभार ह नको लनलम्त ससं्थागत िमता बढाईने, 

 लपछलडएका भौगोललक िेत्र, मलहला, अलदबासी/जनजाती, दललत, ऄपाङ्गताभएका नागररक एिम ्अलथाक रूपले लिपन्द्न समदुाय र 

िगाको पह चँ बढाईन अिश्यक कायाक्रमहरूको व्यिस्था गने, 

 प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र लसपका िेत्रहरू कृलष, ईजाा, पयाटन, जलस्रोत, स्थानीय प्रलिलध, सम्पदा र ससं्कृलत, खेलकूद, 

जलिाय ुपररितान लगायतका िेत्रहरूमा केलन्द्रत गना पहल गने, 

 लिद्याथीहरूलाइ प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र लसपका ऄिसर ईपलब्ध गराईनका लालग सम्बलन्द्धत ससं्थाहरूसगँ समन्द्िय तथा 

सहकाया गने, 

 स्थानीय तहमा सञ्चाललत प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र लसप प्रदायक ससं्थाहरूको सञ्चालनमा अिश्यक सहयोग ईपलब्ध 

गराईने। 

 

२.६.६ पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कायाान्वयनिाट लवद्याथीहरूमा जीवनोपयोगी ज्ञान,लसप र ऄलभिृलिको लवकास गरी सक्षम, 

सृजनिीि र प्रलतस्पधी नागररक तयार िनाईने । 

 रालष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ र तदनुसारका पाठ्यक्रमको कायाान्द्ियन गररने, 

 ऄलभिलृद्ध गररने, 

 लिपद ्, महामारी तथा सङ्कटको ऄिस्थामा िैकलल्पक लिलधबाट लशिण लसकाआ लक्रयाकलाप सञ्चालन गररने, 
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 लशिकका लालग लशिक लनदलेशकातथा स्रोत सामग्री तथा लिद्याथीका लालग लसकाआ सामग्री , स्िाध्यायन तथा सन्द्दभा सामग्रीहरू ईपलब्ध 

ह ने व्यिस्था गररने, 

 लशिकको पेसागत सिमता लिकास गररने, 

 सहभालगतामलूक, ऄन्द्तरलक्रयात्मक, खोजमलूक एिम ्समस्या समाधान केलन्द्रत लशिण लिलधको प्रयोगलाइ ससं्थागत गररने, 

 माध्यम भाषाका रूपमा अिश्यकताऄनुसार मातभृाषा, स्थानीय भाषा,  बह  भाषा प्रयोग गररने, 

 लिद्यालमा अधाररत सहयोग पद्धलत लिकास गररने, 

 सहपाठी लसकाआ समहू गठन गरी कमजोर लसकाआ िमता भएका बालबाललकालाइ सहयोग गने व्यिस्था लमलाआने, 

 लशिण लसकाआमा सचूना तथा सञ्चार प्रलिलधको प्रयोग बढाआने, 

 स्थानीय तथा मात ृभाषाको पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्रीको लिकास तथा प्रयोगलाइ व्यिलस्थत गररने, 

 लिद्याथीको लसकाआ ईपललब्धलाइ लशिकको बलृत्त लिकाससगँ अबद्ध गरी पाठ्यक्रमको प्रभािकारी कायाान्द्ियन गने िातािरण सजृना 

गररने । 

२.६.७ गुणस्तरीय लिक्षाका िालग योग्य, व्यावसालयक रूपमा दक्ष, पेसाप्रलत ईत्पे्रररत, समलपात, प्रलतिि र लवद्याथीको लसकाआप्रलत 

जवार्देही लिक्षकको व्यवस्था सुलनलित गने । 

 लशिक लिद्याथी ऄनपुातको अधारमा तहगत, िेत्रगत र लिषयगत रफमा लशिक दरबन्द्दी लमलान/पनुलिातरण तथा थप गररने, 

 ररक्त लशिक दरबन्द्दीको प्रिेपणका अधारमा शैलिक सत्रको पलहलो मलहनामा लशिक लनयलुक्त गररने, 

 प्रत्येक ५ िषामा लशिकको लनरन्द्तर पेसागत लिकासका लालग लशिण लसप लिकाससम्बन्द्धी सिेाकालीन ताललम ऄलनिाया बनाआने , 

 स्थानीय तहमा लशिक पेसागत सहयोग प्रणालीमाफा त लशिकलाइ लनरन्द्तर पेसागत सहयोग ईपलब्ध गराआने । यसका लालग स्थानीय 

तहमा लिषयगत लशिक सञ्जाल, लिज्ञ समहू गठन, लशिक लसकाआ समहू, स्रोत लशिक तथा ऄनभुिी लशिकबाट कोलचङ्ग तथा 

मेन्द्टोररङ्ग पद्धलतको लिकास गरी कायाान्द्ियनमा ल्याआने, 

 लशिकको ईपलस्थलत, लनयलमतता र कायासम्पादनमा सधुार गररने, 

 लशिक तथा प्रधानाध्यापकको िलृत्त लिकासलाइ लिद्याथीको लसकाआ सधुारसगँ सम्बलन्द्धत गरी नलतजाप्रलत जिाफदेही ह ने पद्धलतको 

लिकास गररने, 

 लशिक लनयलुक्त, सरुिा तथा ताललम र पेसागत लिकासमा सहभालगता गराईँदा लिद्याथीको लसकाआमा कुनै ऄिरोध नह ने पद्धलत लिकास 

गररने, 

२.६.८ लवद्याियको िैलक्षक, भौलतक तथा अलथाक ऄवस्थािाइ सुदृढ िनाईदै लवद्याियकोलवकास, सञ्चािन तथा व्यवस्थापनिाइ 

प्रभावकारी िनाईने र गुणस्तरीय तथा समतामिूक लिक्षामा िाििालिकाको सहजपह ँचको अधार तयार गने । 

 लिद्यालयको सधुार योजना बनाइ कायाान्द्ियन गररने, 

 शैलिक कायायोजनाको लनमााण र कायाान्द्ियनलाइ प्रभािकारी बनाआने, 

 लिद्यालयको लिकास तथा व्यिस्थापनका लालग गरुुयोजना बनाइ कायाान्द्ियन गररने, 

 लिद्यालय नक्साङ्कन गरी लिद्यालय समायोजन, पनलिातरण तथा स्थापना गररने, 

 लशिक दरबन्द्दी लमलानतथा प्रधानाध्यापक लनयलुक्त, 

 लिद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापनका लालग लिलनयम तयार गरी कायाान्द्ियन गररने, 
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 लिद्यालयले िालषाक काया सम्पादनको स्िमलू्याङ्कन गरी ऄलभभािक भेला माफा त सािाजलनक गररने, 

 लनयलमत रूपमा लिद्यालयको लेखा तथा सामालजक पररिण गररने, 

 लिद्यालयको लिपद ्व्यिस्थापन योजना बनाइ कायाान्द्ियन गररने, 

 लिद्यालयका सबै गलतलिलधहरूमा ऄलभभािकहरूको पह चँ, सहभालगता, पारदलशाता, र जिाफदलेहताको सलुनलितता गररने, 

 लनयलमत रूपमा लिलभन्द्न सलमलतहरू, प्रधानाध्यापक, लशिक, कमाचारीहरूको िमता लिकास र प्रोत्साहनका कायाक्रम सञ्चालन गररने।  

 

२.६.९ सिै लनरक्षरहरूिाआ पूणा साक्षर िनाइ नागररकको जीवनस्तरमा सुधार गने । 

 सामदुालयक लसकाआ केन्द्रहरूको समायोजन, पनुसरंचना तथा पनुलिातरण गररने, 

 सामदूालयक लसकाआ केन्द्र, लिद्यालय, स्थानीय गैर सरकारी सङ्घ संसथाहरू, नागररक समाज, सञ्चार माध्यम, ऄलभभािक पररचालन गरी 

सािरता तथा सािरोत्तर किाहरू सञ्चालन गररने, 

 लसकारुका अिश्यकताऄनसुार तहगत पाठ्यक्रम, लसकाआ मोडुलहरू र भालषक लििधता ऄनरुूपका सामग्रीको प्रयोग गररने, 

 सरोकारिालाहरूसगँको समन्द्िय, सहकाया र साझेदारीमा ऄनौपचाररक प्रौढ लिद्यालय, िैकलल्पक, खलुा तथा परम्परागत लिद्यालयहरूको 

सदुृढीकरण गररने, 

 सामदूालयक लसकाआ केन्द्रलाइ अधारभतू सलुिधा सम्पन्द्न लिद्यतुीय पसु्तकालय, सामदुालयक सचूना केन्द्र, एफ.एम. सञ्चालन र सिेा 

प्रिाह गने  बह ईद्देश्यीय सयंन्द्त्रका रूपमा सदुृढीकरण गरी समािेशी एिं  समतामा अधाररत अजीिन लसकाआको थलोका रूपमा लिकास 

गररने। 

 

२.६.१० सावाजलनक लिक्षाको गुणस्तरमा ऄलभवृलि गने । 

 शैलिक ससं्थाहरूमा ईपयकु्त लसकाआ िातािरण सलुनलित ह नेगरी भौलतक, अलथाक, शैलिक तथा जनशलक्त व्यिस्थापन गररने, 

 सबै सामदुालयक लिद्यालय, प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा तथा ईच्च लशिा प्रदायक ससं्थाहरूमा पेसागत रूपमा दि, स्िपे्रररत र 

ईत्तरदायी लशिक ईपलब्ध गराआने, 

 लशिण पेसामा ईच्चयोग्यता र लसप भएका मेधािी व्यलक्तहरू प्रिेश गने िातािरण लसजाना गररने, 

 लिद्यामान रालष्ट्रय शैलिक गुणस्तर मानक तथा मापदण्ड प्रयोगमा ल्याईने, 

 शैलिक गणुस्तर ऄलभिलृद्ध तथा लशिालाइ सामलयक बनाईन अधलुनक प्रलिलधमैत्री लक्रयाकलापमाअधाररत लिद्याथीकेलन्द्रत 

लशिणलसकाआ लक्रयाकलाप सञ्चालन गने, 

 प्रारलम्भक किाका बालबाललकाहरूको पठन लसप ऄलभिलृद्धका लालग पयााप्त पठन सामग्रीको व्यिस्था, प्रारलम्भक किा लशिण पद्धलतको 

प्रयोग,  लशिक पेसागत लिकास तथा पेसागत सहयोग ईपलब्ध  गराईने, 

 प्रारलम्भक किाका बालबाललकाहरूका लालग ईनीहरूको मातभृाषामा लशिण लसकाआ ह ने िातािरण सजृना गने, 

 लिद्यालय, प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा तथा ईच्च लशिा प्रदायक ससं्थाहरूमा पसु्तकालय, प्रयोगशाला, Computer Lab 

अलदको व्यिस्था गररने, 
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 किाकोठामा अधाररत लनरन्द्तर मलू्याङ्कन तथा अिलधक रूपमा लिद्याथी ईपललब्ध परीिण, लिशे्लषण,  तथा समीिा गरी लनरन्द्तर 

पिृपोषणको लालग सयंन्द्त्र तयार गने, 

 साबाजलनक लशिामा सशुासन प्रबधान गना नेततृ्ि प्रणालीमा सधुार, सचूना प्रलिलधमा अधाररत व्यिस्थापन, नलतजामा अधाररत 

ईत्तरदालयत्ि प्रणाली तथा प्रभािकारी ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन प्रणालीको लिकास गरी कायाान्द्ियन गररने। 

 

२.६.११ लिक्षामा अलथाक, सामालजक तथा िारीररक रूपमा कमजोर िाििालिकाहरूको पह ँच ऄलभवृलि गरी ईनीहरूिाइ सिि, 

स्वतन्त्र र मयाालदत जीवनयापन गना सक्षम िनाईने 

 घरधरुी सिेिण गरी बालबाललकाहरूको ऄिस्था तथा अिश्यकता पलहचान गरी सोऄनुसार पह चँ र सहभालगताको प्रबन्द्ध लमलाआने, 

 सबै लिद्यालयमा लैङ्लगक तथा ऄपाङ्गमैत्री भौलतक ऄिस्था तथा शैलिक िातािरणको लिकास गरी लिशेष ललित समहूका सबै 

बालबाललकाहरूलाइ लशिा ईपलब्ध गराआने, 

 अिश्यकतामा अधाररत िैकलल्पक लशिा कायाक्रमका लिलभन्द्न नमनूाहरूको लिकास गरी पह ँच सलुनलित गररने, 

 अधारभतू तहमा बह  तथा मातभृाषामा लसकाआको ऄिसरप्रदान गररने, 

 लशिण लसकाआमा स्थानीय भाषा, ससं्कृलत, भगूोल, आलतहास, ज्ञान तथा लसप समािेश गररने, 

 अिश्यकताऄनुसार पोसाक, स्टेशनरी तथा लसकाआ सामग्रीका लालग छात्रबलृत्त ईपलब्ध गराआने, 

 लसकाआ लक्रयाकलापलाइ सहभालगतामलूक बनाइ लिद्याथीका अिश्यकतालाइ सम्बोधन गररने, 

 लिद्यालयमा कुनै पलन प्रकारको लिभेद, दवु्यािहार, हपेाआ नह ने िातािरणको सजृना गररने, 

 लिद्यालयमा ऄलभभािको सहभालगता बढाआने, 

 लशिण गने लसपयकु्त जनशलक्तको व्यिस्था गररने, 

 समदुाय, सामदुालयक ऄध्ययन केन्द्र, गैर सरकारी सङ्घ ससं्था, लनजी िेत्र र लिद्यालयहरूको सहभालगतामा बालबाललकाहरूको लशिा 

पाईने हक सलुनलित गने ।  

 टुह रा ,ऄनाथ बाललकाहरुको लनरन्द्तर लसकाआको लालग पाललकास्तमा अबलशय लबध्यालय सचंालनको लागी सहयोग गने  

 

२.६.१२ सूचना तथा सञ्चार प्रलवलधको प्रयोग मार्ा त लवद्याथीको लसकाआ तथा लिक्षा व्यवस्थापनमा सुधार गरी गुणस्तरीय लिक्षाको 

प्रििान गने । 

 सबै लिद्यालयमा सचूना तथा सञ्चार प्रलिलधका अधारभतू सरंचना तथा ईपकरणको प्रबन्द्ध गररने, 

 सबै लशिकहरूको िमता लिकास गररने, 

 लिलभन्द्न किा र लिषयका लालग तयार गररएका ऄन्द्तरलक्रयात्मक लडलजटल सामग्रीको प्रयोग बढाआने, 

 लशिक सहायता र पिृपोषण प्रणालीमा सचूना तथा सञ्चार प्रलिलधको प्रयोग गने, 

 शैलिक स्रोत सामग्रीहरूमा आन्द्टरनेटको सलुिधामाफा त लिद्यालय र लिद्याथीहरूको पह चँ लिस्तार गररने, 

 लशिाका लिलभन्द्न सिेा प्रिाह तथा व्यिस्थापनमा सचूना तथा सञ्चार प्रलिलधको प्रयोग लिस्तार गररने, 

 सामदूालयक ऄध्ययन केन्द्रहरूमा Digital Learning Center स्थापना गररने, 
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२.६.१३ लवपद्को ऄवस्थामा िाििालिकाको लिक्षािाइ लनरन्तरता लदइ ईनीहरूको िारीररक, मानलसक र िौलिक लवकासमा सहयोग 

पुयााईने । 

 लिपदक्ो समयमा लशिा लनरन्द्तरता गना पिूातयारी, व्यिस्थापन, प्रलतकायार पनुस्थाापनासम्बलन्द्ध अिश्यक नीलत, मागादशान तथा 

कायालिलधहरू तयार गने, 

 सम्भालित प्रकोप तथा लिपदस्म्बलन्द्ध पिूासािधानी, प्रकोपबाट बच्ने ईपायहरूको बारेमा जानकारी तथा लसप लिकास गने, 

 प्रकोपबाट लशिा िेत्रलाइ जोगाईन अिश्यक तयारी, 

 कोलभड- १९ लगायतका महामरीबाट बच्न पिूासािधानी, रोकथाम तथा ईपचारको अिश्यक तयारी, 

 महामारीका समयमा लशिण लसकाआलाइ लनरन्द्तरता लदने बैकलल्पक ईपायहरूको तयारी, 

 लशिा िेत्रमा प्रभाि पाना सक्ने लिपद ्िा सङ्कटहरूको पिूाानमुान तथा त्यसको प्रभािको मलू्याङ्कन तथा लिशे्लषण, 

 सकंटासन्द्नता (Vulnerability) को मलू्याङ्कनका अधारमा पिूाानमुान तथा प्रलतकायाको िहृत योजना तयार गने, 

 लिद्यालयस्तरीय प्रलतकाया योजना तयार गने, 

 लिपद ्प्रलतरोलध भौलतक पिूााधारको लनमााण तथा पुनस्थाापना गने, 

 शैलिक सिेा लनरन्द्तरताको लालग अिश्यक ह ने यन्द्त्र ईपकरण, खाद्यान्द्न, पोसाक तथा ऄन्द्य राहत सामग्रीको प्रबन्द्ध गने, 

 लिपद ्व्यिस्थापनको लालग स्थानीय तहर लिद्यालयको िमता लिकास गने, 

 लिपद ्तथा प्रकोप र शालन्द्त सरुिा र ऄलधकारको िेत्रमा काम गने सरकारी तथा ऄधासरकारी लनकायहरूलबच िडा तहसम्म समन्द्िय र 

लजम्मेिारीको सयंन्द्त्र बनाईने, 

 लिपद ्व्यिस्थापनको रालष्ट्रय तथा ऄन्द्तराालष्ट्रय सफल ऄभ्यासलाइ स्थानीयकृत गने, 

 हररत लिद्यालय ऄलभयान, जलिायु पररितान, लशिा तथा लदगो लिकास लनलम्त लशिा जस्ता कायाक्रमहरू कायाान्द्ियन गने।  

२.७ प्रमखु ईपललब्ध सचूकहरू (Key Performance Indicators-KPI) 

क्र.स. सूचक  

अधार 

वर्षा 

२०७७ 

२०७९ २०८२ २०८८  सूचकको श्रोत 

कायासवनपादन 

सवनवन्धी 

सूचनाको श्रोत 

१. प्रारलवनभक िािलवकास र लिक्षा 

१.१ प्रारलम्भक बाललिकास र लशिामा कूल 

भनाा दर* (%) 

स्थानीय  ५३ . ९ ६५ .९  ७५.९  ९९ .९  लश.मा.श्रो..लब.के.  

प्रदशे        

रालष्ट्रय ८६.४ ८९.५ ९४.० ९९.० लद.लव.ि. ४ (ने.रा.का.) फ्लल्यास ररपोटा 

१.२ प्रारलम्भक बाललिकास र लशिाको 

ऄनभुि ललइ किा १ मा नयाँ भनाा भएका 

बालबाललका* (%) 

स्थानीय  ५१.०  ६२.०  ७५.०  ९५.०  लश.मा.श्रो..लब.के.  

प्रदशे        

रालष्ट्रय ६८.७ ७३.० ८५.० ९५.0 लद.लव.ि. ४ (ने.रा.का.) फ्लल्यास ररपोटा 

२. अधारभूत लिक्षा (कक्षा १ - ८) 

२.१ किा १ मा नयाँ भनाा भएका 

बालबाललकाको खुदप्रिेश दर (%) 

स्थानीय  ९८.७ ९९.०  ९९.८ १००  लश.मा.श्रो..लब.के.  

प्रदशे        

रालष्ट्रय ९६.८ ९७.५ ९९.० १०० लव.के्ष.लव.यो. 

(सामान्य समायोजन) 

फ्लल्यास ररपोटा 

२.२ किा १ मा नयाँ भनाा भएका 

बालबाललकाको कूल प्रिेश दर (%) 

स्थानीय  १२०.४  ११५ .५  ११०.५  १०५ .०  लश.मा.श्रो..लब.के.  

प्रदशे        

रालष्ट्रय १२१.९ ११५.० १०७.० १०५.० लव.के्ष.लव.यो. फ्लल्यास ररपोटा 
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क्र.स. सूचक  

अधार 

वर्षा 

२०७७ 

२०७९ २०८२ २०८८  सूचकको श्रोत 

कायासवनपादन 

सवनवन्धी 

सूचनाको श्रोत 

(सामान्य समायोजन) 

२.३ अधारभतू तह (प्राथलमक किा १-५) मा 

खदु भनाा दर* (%) 

स्थानीय  ९८.६ ९८ .९  ९९.५  १००    

प्रदशे        

रालष्ट्रय 
९७.१ ९९.० ९९.५ १०० 

लद.लव.ि. ४ (ने.रा.का.) 

लद.लव.ि. (रा.समीक्षा) 

फ्लल्यास ररपोटा 

लद.लव.ि. 

(रा.समीक्षा) 

२.४ अधारभतू तह (प्राथलमक किा १-५) मा 

कूल भनाा दर* (%) 

स्थानीय  १२९.७  १२३.०  ११७.०  १११.०    

प्रदशे  ११८.५      

रालष्ट्रय ११८.० ११५.०   लव.के्ष.लव.यो. 

 

फ्लल्यास ररपोटा 

२.५ अधारभतू तहको किा ५ को खदुप्रिेश 

दर* (%) 

स्थानीय      लश.मा.श्रो.लब.के.   

प्रदशे        

रालष्ट्रय ९८.३    फ्लल्यास ररपोटा फ्लल्यास ररपोटा 

२.६ अधारभतू तहको किा ५ को कूलप्रिेश 

दर* (%) 

स्थानीय  
११०.१९  

१०८ 

.१९  
१०६.१९  

१०२.१

९  

  

प्रदशे        

रालष्ट्रय ११३.० ११०.० १०७.० १0५.० लद.लव.ि. ४ (ने.रा.का.) फ्लल्यास ररपोटा 

२.७ अधारभतू तहको किा ५ सम्म लटकाई 

दर* (%) 

स्थानीय  ९५.८  ९६ .९  ९७ .९  ९८.९    

प्रदशे  ९३.३      

रालष्ट्रय ९३.०    फ्लल्यास ररपोटा फ्लल्यास ररपोटा 

२.८ 

 

अधारभतू तह (प्राथलमक किा ५) परूा 

गने दर* (%) 

स्थानीय  ९०.५  ९२.९१  ९६.९  ९९.९    

प्रदशे  ८२.९      

रालष्ट्रय 
८५.८ ९३.१ ९५.५ ९९.५ 

लद.लव.ि. ४ (ने.रा.का.) 

लद.लव.ि. (रा.समीक्षा) 

फ्लल्यास ररपोटा 

लद.लव.ि. 

(रा.समीक्षा) 

२.९ 

 

अधारभतू तहमा  (प्राथलमक किा १-

५)मा भनाा भएका ५-९ िषा ईमेर भन्द्दा 

मालथका बालबाललका* (%) 

स्थानीय        

प्रदशे        

रालष्ट्रय २२.२ 

 

 

२०.० १५.० १०.० फ्लल्यास ररपोटा 

लद.लव.ि. ४ (ने.रा.का.) 

फ्लल्यास ररपोटा 

२.१० अधारभतू तह (प्राथलमक किा १-५) 

कूल भनाा दरमा लैङ्लगक समता 

सचूाङ्क* 

स्थानीय  1=1 १.०७ १.०३ १.०१   

प्रदशे  1.01      

रालष्ट्रय 
१.०२   १.०१ 

लद.लव.ि. (रा.समीक्षा) फ्लल्यास ररपोटा 

लद.लव.ि. 

(रा.समीक्षा) 

२.११ अधारभतू तह (किा १-८) मा खदु भनाा 

दर* (%) 

स्थानीय  ९८.९९ ९९ ९९.८  १००    

प्रदशे        

रालष्ट्रय ९३.८ ९९.०  १०० पन््ौ ँयोजना 

लव.के्ष.लव.यो. 

फ्लल्यास ररपोटा 

लद.लव.ि. 

(रा.समीक्षा) 

२.१२ अधारभतू तह (किा १-८) मा कूल भनाा 

दर (%) 

स्थानीय  ११५.३५  ११२ १०५ १००   

प्रदशे        

रालष्ट्रय ११०.४    फ्लल्यास ररपोटा फ्लल्यास ररपोटा 

२.१३ अधारभतू तहको किा ८ सम्मको लटकाई 

दर* (%) 

स्थानीय  ८५.८  ९०.८  ९२.८  ९८    

प्रदशे        

रालष्ट्रय ७९.३ 

 
  

९५.० 

 

फ्लल्यास ररपोटा 

लद.लव.ि. (रा.समीक्षा) 

फ्लल्यास ररपोटा 

लद.लव.ि. 

(रा.समीक्षा) 

२.१४ अधारभतू तहको किा १ मा भनाा भइ स्थानीय  ८९.५  ९३.५  ९६.५  ९९.५    
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क्र.स. सूचक  

अधार 

वर्षा 

२०७७ 

२०७९ २०८२ २०८८  सूचकको श्रोत 

कायासवनपादन 

सवनवन्धी 

सूचनाको श्रोत 

किा ८ परूा गने दर*(%) प्रदशे        

रालष्ट्रय ७2.7 

 
  

९५.० 

 

लद.लव.ि. ४ (ने.रा.का.) फ्लल्यास ररपोटा 

 

२.१५ अधारभतू तह(किा १-८) कूल भनाा 

दरमा लैङ्लगक समता सचूक* 

स्थानीय  1=09 १.०७ १.०४ १.०   

प्रदशे        

रालष्ट्रय 1.0१ 1.01   फ्लल्यास ररपोटालव.के्ष.लव.यो. फ्लल्यास ररपोटा 

२.१६ किा ३ मा न्द्यनुतम 

लसकाआ ईपललब्ध हालसल 

गरेका (किा ३ को 

अधारभतू िा तह २ 

हालसल भएका) 

बालबाललकाको सङ्ख्या 

(%) 

 

नेपाली 

भाषा 

स्थानीय  ५९.७६ ६६.२४  ७६.२४  ९६.२४    

प्रदशे        

रालष्ट्रय     िै.गु.प.के. िै.गु.प.के. ररपोटा 

तथा फ्लल्यास 

ररपोटा 

गलणत स्थानीय  ६०.४८  ६७.१८  ७७.१८  ९७.१८    

प्रदशे        

रालष्ट्रय       

२.१७ किा ५ मा न्द्यनुतम 

लसकाआ ईपललब्ध हालसल 

गरेका (किा ५ को 

अधारभतू तह हालसल 

भएका) बालबाललकाको 

सङ्ख्या (%) 

नेपाली 

भाषा 

स्थानीय  ५५.६३ ६३.८ ७३.८  ९३.८    

प्रदशे        

रालष्ट्रय ४५.० ५२.० ६०.० ७०.० िै.गु.प.के. िै.गु.प.के. ररपोटा 

तथा फ्लल्यास 

ररपोटा 

गलणत स्थानीय ५४.११ ६४.११ ७४.११ ९४.११   

प्रदशे        

रालष्ट्रय २८.३ ४०.० ६०.० ७०.० िै.गु.प.के. िै.गु.प.के. ररपोटा 

तथा फ्लल्यास 

ररपोटा 

ऄङ्ग्रेजी स्थानीय  ५३.७  ६३.७  ७३.७  ९१.१५    

प्रदशे        

रालष्ट्रय       

२.१८ किा ८ मा न्द्यनुतम 

लसकाआ ईपललब्ध हालसल 

गरेका (किा ८ को तह ३ 

हालसल भएका) 

बालबाललकाको सङ्ख्या 

(%) 

नेपाली 

भाषा 

स्थानीय  ५८.२४ ६३ ७०.० ८५   

प्रदशे        

रालष्ट्रय ६८.५ ७० ७२ ७५ िै.गु.प.के. िै.गु.प.के. ररपोटा 

तथा फ्लल्यास 

ररपोटा 

गलणत स्थानीय  ५७.४५  ६०.४५  ६५.४५  ८५.६५    

प्रदशे        

रालष्ट्रय ५३.५ ६०.० ६५.० ७०.० िै.गु.प.के. िै.गु.प.के. ररपोटा 

तथा िैलक्षक 

सूचना 

लिज्ञान स्थानीय  ५७.१४ ६०.१४ ६५.१४ ७५.१४   

प्रदशे        

रालष्ट्रय ४३.८ ५०.० ६०.० ७०.० िै.गु.प.के. िै.गु.प.के. ररपोटा 

तथा िैलक्षक 

सूचना 

२.१९ लिद्यालय िालहर 

रहकेा  

बालबाललका*  (%)  

 

अधारभ ू

त (किा १-५) 

स्थानीय  ४  ३ .००  २  ०.६५   

प्रदशे        

रालष्ट्रय 2.9 १.० ०.५  लद.लव.ि. ४ (ने.रा.का.) िैलक्षक सूचना 

तथा फ्लल्यास 

ररपोटा 

 अधारभ ू

त (किा  

१-८) 

स्थानीय  १  ०.९८ ०.८५  ०.६५    

प्रदशे        

रालष्ट्रय ६.६  १.०  लद.लव.ि. ४ (ने.रा.का.) िैलक्षक सूचना 
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क्र.स. सूचक  

अधार 

वर्षा 

२०७७ 

२०७९ २०८२ २०८८  सूचकको श्रोत 

कायासवनपादन 

सवनवन्धी 

सूचनाको श्रोत 

तथा फ्लल्यास 

ररपोटा 

२.२० अधारभतू तह (किा १-८) ऄध्यापनरत 

कूल लशिक मध्ये मलहला लशिकको 

सङ्ख्या*(%) 

स्थानीय  ३१.० ३३ .  ३८.० ५०   

प्रदशे        

रालष्ट्रय 

 

 

 

 

४३.७ ४५.० ५०.० ५०.० फ्लल्यास ररपोटा 

पन््ौ ँयोजना 

लद.लव.ि. ४ (ने.रा.का.) 

िैलक्षक सूचना 

तथा फ्लल्यास 

ररपोटा 

३. माध्यलमक लिक्षा (कक्षा ९-१२) 

३.१ माध्यलमक तह (किा ९-१२) मा खदु भनाा 

दर* (%) 

स्थानीय  ४९.३२ ५५ .० ६५.७  ८०.७    

प्रदशे        

रालष्ट्रय ४७.६  ६५.०  फ्लल्यास ररपोटा 

पन््ौ ँयोजना 

 

पन््ौ ँयोजनािे 

लव.सं.२१०० 

(९५.० %) मा 

पुर् याईने िक्ष 

३.२ माध्यलमक तह (किा ९-१२) मा कूल 

भनाा दर* (%) 

स्थानीय  १००.५३ १००.५  १००.३ १००.१   

प्रदशे        

रालष्ट्रय ७१.४   ९९.० फ्लल्यास ररपोटा 

लद.लव.ि.  (रा.समीक्षा) 

िैलक्षक सूचना 

तथा फ्लल्यास 

ररपोटा र 

लद.लव.ि.  

(रा.समीक्षा) 

३.३ माध्यलमक तहमा कूल भनाा दरमा लैङ्लगक 

समता सचूक* (किा ९-१२) 

स्थानीय  0.९  0.९  0.९  0.९    

प्रदशे        

रालष्ट्रय १.०२ १.० १.० १.० पन््ौ ँयोजना 

लव.के्ष.लव.यो. 

लद.लव.ि.  (रा.समीक्षा) 

फ्लल्यास ररपोटा 

लद.लव.ि.  

(रा.समीक्षा) 

३.४ अधारभतू तहिाट माध्यलमक तहमा 

रालन्द्जसन दर* (%) 

स्थानीय  ९६.५  ९७.५  ९८.५  १००    

प्रदशे        

रालष्ट्रय ९७.५    फ्लल्यास ररपोटा फ्लल्यास ररपोटा 

३.५ किा १ मा भनाा भएका बालबाललका 

मध्ये किा १० मा पगु्ने दर (%) 

स्थानीय  ९६.७  ९७.५  ९८.५  ९९.५    

प्रदशे        

रालष्ट्रय ६०.३    फ्लल्यास ररपोटा फ्लल्यास ररपोटा 

३.६ किा १ मा भनाा भएका बालबाललका 

मध्ये किा १२ मा पगु्ने दर (%) 

स्थानीय        

प्रदशे        

रालष्ट्रय २४.०    फ्लल्यास ररपोटा फ्लल्यास ररपोटा 

३.७ माध्यलमक तह (किा ९-१२) मा कायारत 

मलहला लशिक सङ्ख्या* (%) 

स्थानीय  ८.१० ११ १५ २०   

प्रदशे        

रालष्ट्रय २०.६ २२.० २७.० ३३.० फ्लल्यास ररपोटा 

लद.लव.ि. ४ (ने.रा.का.) 

िैलक्षक सूचना 

तथा फ्लल्यास 

ररपोटा 

 

३.८ माध्यलमक तह (किा ९-१२) मा 

ऄध्ययनरत लिद्याथी मध्ये लिज्ञान र 

प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा 

लिषयमा भनाा भएका लिद्याथी 

सङ्ख्या*(%) 

स्थानीय  

 

लिज्ञान      

प्रा.व्या.      

प्रदशे  लिज्ञान      

प्रा.व्या.      

रालष्ट्रय 

 

लिज्ञान   १५.० पन््ौ ँयोजना लद.लव.ि.  

(रा.समीक्षा) तथा 

िैलक्षक सूचना 
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क्र.स. सूचक  

अधार 

वर्षा 

२०७७ 

२०७९ २०८२ २०८८  सूचकको श्रोत 

कायासवनपादन 

सवनवन्धी 

सूचनाको श्रोत 

प्रा.व्या. १०.० १७.० ३०.० पन््ौ ँयोजना लद.लव.ि.  

(रा.समीक्षा) तथा 

िैलक्षक सूचना 

३.९ किा १० का लिद्याथी लसकाआ ईपललव्ध* 

(ऄङ्कमा) 

 

नेपाली 

भाषा 

स्थानीय  ५०.३२ ६०  ६६  ७६   

प्रदशे       

रालष्ट्रय      

गलणत स्थानीय  ५१.३८ ५६  ६१  ७१   

प्रदशे       

रालष्ट्रय      

लिज्ञान स्थानीय  ५१.३ ५५ ६५ ८०  

प्रदशे       

रालष्ट्रय      

ऄङ्ग्रजेी स्थानीय  ५१.३१ ५८  ६३  ८०  

प्रदशे       

रालष्ट्रय      

४. लजवन-पयान्त लिक्षा तथा लसकाआ र ऄनौपचाररक लिक्षा 

४.१ सािरता दर (१५ िषा भन्द्दा मालथ) (%) स्थानीय  ९४.६१ ९५ ९७ १००   

प्रदशे        

रालष्ट्रय ५८.०  ९५.०  पन््ौ ँयोजना पन््ौ ँयोजनामा 

लव.सं.२१०० मा 

(९९.० %) पुर् याईने 

िक्ष 

 

४.२ सािरता दर (६ िषा भन्द्दा मालथ) (%) स्थानीय  ९४.४६  ९५ ९८ १००   

प्रदशे        

रालष्ट्रय ८२.० ८९.० ९५.० १०० लद.लव.ि. ४ 

(ने.रा.का.) 

लद.लव.ि.  

(रा.समीक्षा) तथा 

िैलक्षक सूचना  

४.३ सािरता दर (१५-२४ ईमेर समहू) (%) स्थानीय        

प्रदशे        

रालष्ट्रय ९२.०  ९९.०  पन््ौ ँयोजना लद.लव.ि.  

(रा.समीक्षा) तथा 

िैलक्षक सूचना 

 

 

४.४ सािरता दरमा लैङ्लगक समता (१५ िषा 

भन्द्दा मालथ)  

स्थानीय  1.1 1.09 1.05 1.0   

प्रदशे        

रालष्ट्रय ०.६५   ०.८० लद.लव.ि.  

(रा.समीक्षा) 

लद.लव.ि.  

(रा.समीक्षा)  

५. प्रालवलधक तथा व्यावसालयक लिक्षा र लसप लवकास तालिम 

५.१ प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लसप लिकास 

तथा ताललम प्राप्त अलथाक रूपले सलक्रय 

जनशलक्त*(%) 

स्थानीय        

प्रदशे        

रालष्ट्रय ३१.० ४०.० ५०.० ७५.० पन््ौ ँयोजना लद.लव.ि.  

(रा.समीक्षा) तथा 

िैलक्षक सूचना 

५.२ प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा(किा 

९-१२ िा लडप्लोमा िा लप्र-लडप्लोमा िा सो 

सरह)ईत्तीणाजनशलक्त*  (िालषाक सङ्ख्या) 

 

स्थानीय छात्रा      

छात्र      

प्रदशे छात्रा      

छात्र      

रालष्ट्रय छात्रा      
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क्र.स. सूचक  

अधार 

वर्षा 

२०७७ 

२०७९ २०८२ २०८८  सूचकको श्रोत 

कायासवनपादन 

सवनवन्धी 

सूचनाको श्रोत 

छात्र      

६. सुिासन तथा व्यवस्थापन 

६.१ अधारभतू तह (किा१-५) मा 

लिद्याथीःलशिक ऄनपुात(सामदुालयक 

लिद्यालय) 

स्थानीय  ३४.३८  ३४.३८  ३४.३८  ३४.३८    

प्रदशे        

रालष्ट्रय २४:१  ३०:१ ३०:१ फ्लल्यास ररपोटा पन््ौ ँ

योजना 

िैलक्षक सूचना 

६.२ अधारभतू तह (किा६-८) मा 

लिद्याथीःलशिक ऄनपुात(सामदुालयक 

लिद्यालय) 

स्थानीय  93 85 65 40   

प्रदशे        

रालष्ट्रय ३०:१  ३०:१ ३०:१ फ्लल्यास ररपोटा पन््ौ ँ

योजना 

िैलक्षक सूचना 

६.३ अधारभतू तह (किा१-८) मा 

लिद्याथीःलशिक ऄनपुात(सामदुालयक 

लिद्यालय) 

स्थानीय  ४३ ४० ३५ ३०   

प्रदशे        

रालष्ट्रय ३३:१ ३१:१ ३०:१ ३०:१ पन््ौ ँयोजना िैलक्षक सूचना 

६.४ माध्यलमक तह (किा ९-१०) मा 

लिद्याथीःलशिक ऄनपुात(सामदुालयक 

लिद्यालय) 

स्थानीय  ४२.२४ ४० ३५ ३०   

प्रदशे        

रालष्ट्रय ४०:१  ३०:१ ३०:१ फ्लल्यास ररपोटापन््ौ ँ

योजना 

िैलक्षक सूचना 

६.५ माध्यलमक तह (किा९-१२) मा 

लिद्याथीःलशिक ऄनपुात 

स्थानीय  ५०.१० ४६ ४० ३२   

प्रदशे        

रालष्ट्रय ४१:१ ३५:१ ३०:१ ३०:१ पन््ौ ँयोजना िैलक्षक सूचना 

७. ईच्च लिक्षा 

७.१ ईच्च लशिामा कूल भनाा दर(%) प्रदशे        

रालष्ट्रय १२.० १७.० २२.० २५.० पन््ौ ँयोजना 

लद.लव.ि. ४ (ने.रा.का.) 

 

पन््ौ ँयोजनमा 

लव.सं.२१०० मा 

(४०.० 

%)पुर् याईने िक्ष 

७.२ ईच्च लशिामा मलहला सहभालगता 

ऄनपुात 

प्रदशे        

रालष्ट्रय ०.९० ०.९४ ०.९६ १.० लद.लव.ि.  (रा.समीक्षा) 

लद.लव.ि. ४ (ने.रा.का.) 

लद.लव.ि.  

(रा.समीक्षा) 

७.३ प्रालिलधक ईच्च लशिामा लिद्याथी भनाा 

दर(%) 

प्रदशे        

रालष्ट्रय २५.०  ३३.०  पन््ौ ँयोजना िैलक्षक सूचना 

८. लिक्षामा िगानी 

८.१ कूल बजेटको लशिा िेत्रमा लिलनयोलजत 

बजेट*(%) 

स्थानीय        

प्रदशे        

रालष्ट्रय १०.६८ १५.० १७.० २०.० लद.लव.ि. ४ (ने.रा.का.) िैलक्षक सूचना 

८.२ अधारभतू तह (किा १-८) मा प्रलत 

लिद्याथी सरकारी खचा (रू. हजारमा) 

स्थानीय        

प्रदशे        

रालष्ट्रय १८ २१ २४  पन््ौ ँयोजना िैलक्षक सूचना 

८.३ माध्यलमक तह (किा९-१२) मा प्रलत 

लिद्याथी सरकारी खचा (रू. हजारमा) 

स्थानीय        

प्रदशे        

रालष्ट्रय ११ १५ १७  पन््ौ ँयोजना िैलक्षक सूचना 
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पररच्छेद ३ 

लिक्षाका ईपके्षत्रहरू 

३.१ प्रारलवनभक िािलवकास र लिक्षा 

३.१.१ पररचय 

नेपालको सलंिधानको धारा ३९ (३) मा प्रत्येक बालबाललकालाइ प्रारलम्भक बाललिकास तथा बाल सहभालगताको हक ह नेछ भनी ईल्लेख गररन ुर 

लशिा ऐन २०२८ को निौ ँसंशोधनले बाललिकास र लशिालाइ लिद्यालय लशिाकै ऄङ्गको रूपमा मान्द्यता लदनुले यसको अिश्यकता र महत्ि 

थप पलुि भएको छ । बालबाललकाको शारीररक, मानलसक, सिंेगात्मक, सामालजक एिं नैलतक सजृनात्मक पिको लिकासमा सघाईँद ैईनीहरूलाइ 

अधारभतू लशिाको लालग तयार गने ईद्देश्यले सञ्चाललत यो कायाक्रम लिद्यालय लशिाको पलहलो पाआला भएकोले पलन यसलाइ सिासलुभ र 

गणुस्तरीय बनाईन ुअिश्यक भएको छ । यस ैकुरालाइ मध्यनजर गरेर यस पाललकाले लनमााण गरेको यस लशिा योजनामा प्रारलम्भक बाललिकास र 

लशिालाइ व्यिलस्थत र गणुस्तरीय बनाईने कायाक्रमहरू समािेश गररएको छ । सञ्चालन, रेखदखे लगायतका कायाहरू योजनामा समेलटएका छन ्। 

पाललकाबाट सञ्चाललत बाललिकास केन्द्रको लििरण ऄनुसचूी–१ मा लदआएको छ . 

 

३.१.२ ितामान ऄिस्था 

लिद्यालय िेत्र लिकास योजनाले लिद्यालय प्रिेशको तयारीका लालग १ िषे प्रारलम्भकबाललशिा तथा दइु बषे  पिूा प्राथलमक लशिालाइ अधारभतू 

लशिामा समालहत गरेको छ । यस गाईँपाललकामा हाल ५२ िटा बाललिकास केन्द्रहरू  सञ्चालनमा रहकेा छन ् ।जसमध्ये ४९ सामदुालयक 

लिद्यालयमा अधाररत छन ् भने ३ िटा लनलज । बाललिकासको ऄनभुि सलहत किा १ मा प्रिेश गने दर जम्मा १२०.४ रहकेो छ ।जसमा  

लिद्यालयमा अधाररत बाललिकास केन्द्रमा ३ र ४ बषा ईमेर समहूका ८७६बालबाललका ऄध्ययनरत छन ्। बाललिकास केन्द्रहरूको व्यिस्थापनका 

लालग जम्मा ४८ जना बाललिकास सहजकतााहरू कायारत रहकेा छन ।लशिकहरूमा सबै मलहला छन् ।  खदु भनाादर ५३.३ र कुल भनाादर ५३.९  

रहकेो छ । लैलगंक समतासचूक १.१ रहकेो छ । 

हाल सञ्चालनमा रहकेा केही बाललिकास केन्द्रहरू न्द्यनूतम मापदण्डऄनुसार नभएको ह नाले लतनीहरूको सधुारका कायाहरू गनुापने अिश्यकता 

दलेखन्द्छ । बाललिकास केन्द्र बालबाललकाको घरबाट १० दलेख १५ लमनेटको पैदल दरुीमा ह नपुनेमा सो नभएको तथा कतै कतै २० दलेख ४५ 

लमनेटको दरुीमा रहकेो ऄिस्था  छ । भगूोल, जनसङ्ख्या, बस्ती अलदलाइ मध्यनजर गरी नक्साङ्कनको अधारमा बाललिकास केन्द्रको 

समायोजना, स्थानान्द्तरण एिं नयाँ स्थापना गनुापने दलेखन्द्छ । यसगैरी स्थापना भएका बाललिकास केन्द्रहरूको ससं्थागत लिकासका साथै थप 

व्यिस्थापन गना जरुरी छ भने नयाँ स्थापना ह ने बाललिकास केन्द्रहरूको स्थापना लगायत िमता ऄलभिलृद्ध गद ैजानपुदाछ । गाईँपाललकाले अफ्नो 

िेत्रलभत्र रहकेा बाललिकास केन्द्र ईमेर समहूका बालबाललकाको जनसङ्ख्याको अधारमा बाललिकास केन्द्रको स्थापनागने लक्ष्य ललएको छ । 

िाललिकास लशिा सधुार योजना लनमााण गरर िालिाललकाहरूको मूल्याङ्कन फारम माफा त िालषाक चार पटक लिद्याथीको लसकाआ तथा लिकास 

मलु्याङ्कन गने गररएको छ ।  सबै िाललिकास केन्द्रहरू लिद्यालयले व्यिस्थापन गने व्यिस्था लमलाआएको छ । 

३.१.३ लक्ष्य 

 सबै बालबाललकाहरूलाइ गुणस्तरीय प्रारलम्भक बाललिकास तथा लशिाको ऄिसर सलुनलित गने । 

३.१.४ ईद्दशे्य 

 चार बषा ईमेरका सबै बालबाललकाको सिााङ्गीण लिकास र अधारभतू लशिाको तयारीका लालग प्रारलम्भक बाललिकास सिेामा पह ँच 

बढाईनु, 

 प्रारलम्भक बाललिकास तथा लशिाका सिेाहरूमा गणुस्तर सलुनलित गनुा 
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 सबै बालबाललकाहरूलाइ प्रारलम्भक बाललशिाको ऄनभुिसलहत किा १ मा भनाा गराईन।ु 

३.१.५ रणनीलतहरू 

 सबै बालबाललकाको पह चँका लालग सङ्घीय सरकारले लनधाारण गरेको मापदण्डऄनुसार प्रारलम्भक बाललिकास तथा लशिा सञ्चालन 

गने, 

 कायाक्रमको नक्साङ्कन, पनुलिातरण र अिश्यकता ऄनुसार नयाँ केन्द्र स्थापना गने, 

 जलटल भौगोललक िेत्रमा बसोबास गने, लोपोन्द्मखु तथा लसमान्द्तकृत समदुायका बालबाललकाका लालग लिलभन्द्न नमनूाहरू लिकास गरी 

पह चँ सलुनलित गने, 

 पाठ्यक्रमको पररमाजान तथा ऄनकूुलन गने, 

 लागत सहभालगता ऄलभिलृद्ध गने, 

 कायाक्रमको प्रभािकाररता िलृद्धका लालग पररिार, समदुाय, गैर सरकारी सङ्घ ससं्था, लनलज िेत्र र लिद्यालयहरूलाइ लजम्मेिार बनाईने, 

 ऐन र कायालिधीमा ईल्लेख भए बमोलजमको मापदण्ड परूा गने, 

 कायारत जनशलक्तको िलृत्त लिकास तथा िमता लिकास गने, 

 स्थानीय तहको अिश्यकतामा अधाररत ह ने गरी प्रारलम्भक बाल लिकास तथा लशिाका लालग सपुररिेिण र सहजीकरणका लालग थप 

छुटै्ट ऄलधकार सम्पन्द्न सयंन्द्त्र बनाईने, 

 पाठ्यक्रम र मापदण्ड तथा ढाँचाहरूलाआ समयानकुुल स्थानीयकरणकालालग समायोजन तथा पररमाजान गने, 

 भौगोललक लिकटता र ऄपाङ्गता भएका तोलकएका ईमेर समहूलाइ सम्बोधन गने गरी नीलतगत व्यिस्था गने । 

३.१.६ ईपललब्ध, नलतजा, प्रमखु लक्रयाकलाप र लक्ष्य 

ईपिलब्धः 

 सबै बालबाललकाहरूलाइ गुणस्तरीय प्रारलम्भक बाललिकास तथा लशिाको ऄिसर सलुनलित भएको ह ने 

 प्रारलम्भक बाललिकास तथा लशिा ईमेरका सबै बालबाललकारूलाइ एक बषाको प्रारलम्भक बाललिकास तथा लशिामा सहज पह चँ ह ने, 

 प्रारलम्भक बाललिकास तथा लशिा ईमेरका सबै बालबाललकाहरूलाइ प्रारलम्भक बाललिकास तथा लशिाको ऄनभुि सलहत किा १ भा 

प्रिेश गने ऄिसर ह ने , 

 सबै प्रारलम्भक बाललिकास केन्द्रहरूमा न्द्यनूतम योग्यता र ताललम प्राप्त लशिक तथा बालबाललकाको हरेचाह तथा सहयोगका लालग 

सहायक कमाचारी सलहत केन्द्रले न्द्यनूतम मापदण्ड परूा गरेका ह ने, 

 बालबाललकाहरूको लिकासात्मक तथा लसकाआ अिश्यकता सम्बोधन ह ने पाठ्यक्रम समायोजन तथा ऄनकूुलन भएको ह ने, 

 भौगोललक जलटलता रहकेा तथा ऄपाङ्गता भएका बालबाललकालाइ समेट्न अिश्यकतामा अधाररत जस्तै घरमा अधाररत, समदुायमा 

अधाररत, कायािेत्र तथा घमु्ती बाललिकास तथा लशिा कायाक्रमका नमनूा लिकास ह ने, 

 प्रारलम्भक बाललिकास तथा लशिाको कायाान्द्ियनमा पररिार, समदुाय, गैरसरकारी सङ्घससं्था र लिद्यालयहरू लजम्मेिार भएको ह ने । 

प्रमुख लक्रयाकिाप र गन्तव्य (Target) : 

 प्रारलम्भक बाललिकास तथा लशिाका न्द्यनूतम मापदण्ड प्रबोलधकरण, 

 प्रारलम्भक बाललिकास तथा लशिा केन्द्रहरूको नक्साङ्कन तथा पनुलिातरण, 

 िैकलल्पक प्रारलम्भक बाललिकास तथा लशिा कायाक्रम सञ्चालन, 

 पररिार, समदुाय, गैर सरकारी सङ्घससं्था, लनजीिेत्रसगँको सहकाया, 
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 ऄपाङ्गता पलहचान गरी थप सिेा ईपलब्ध गराईने, 

 सरुलित तथा ऄपाङ्गमैत्री शौचालयको व्यिस्था, 

 बालबाललकाको ऄलभलेखीकरण, 

 ऄपाङ्गता भएका बालबाललकाका लालग बैयलक्तक पररिार सिेा योजना, 

 पोषणयकु्त लदिा खाजाको व्यिस्था, 

 पाठ्यक्रम प्रबोलधकरण, 

 पिूााधार, लसकाआ िेत्र, केन्द्रको लभत्री तथा बालहरी लसकाआ तथा खेल सामग्री व्यिस्थापन, 

 लशिकको योग्यता र िमता लिकास, 

 बालबाललकाको स्िास््य जाँच, खोप तथा स्िास््य सम्बन्द्धी ऄलभलेख व्यिस्थापन, िलृद्ध ऄनगुमन गने र कुपोषण भएका 

बालबाललकाको अिश्यक प्रबन्द्ध गने, 

 स्थानीय भाषालाइ प्राथलमकता लदइ अिश्यकताऄनुसार स्थानीय भाषाको प्रयोग, 

 ऄलभभािक लशिा, 

 ऄलभभािक तथा समदुायका सदस्य माफा त स्थानीय ज्ञान तथा लसपहरू बालबाललकालाइ लसकाईने व्यिस्था, 

 बालबाललकाको शारीररक, सामालजक, मानलसक तथा भािनात्मक सरुिा तथा अिश्यकता ऄनुसार मनोसामालजक परामशा ईपलब्ध 

गराईने, 

 लशिक पेसागत लिकास, 

 पररिार, समदुाय, लनजीिेत्र तथा गैर सरकारी सङ्घससं्थाहरूको सहभालगता, संलग्नता र लजम्मेिारी िलृद्ध , 

 शैलिक सचूना व्यिस्थापन प्रणाली, 

 सहयोगी (अया) को व्यिस्था, 

प्रारलम्भक िाललिकास तथा लशिाका  प्रमखु लक्रयाकलापहरू तथा गन्द्तव्य 

क्र. 

स. 
प्रमुख लक्रयाकिाप 

िक्ष्य 

आकाआ 

भौलतक िक्ष्य( ५वर्षा) कैलर्यत 

२
०
७
९
।०
८
०

 

२
०
८
०
।०
८
१

 

२
०
८
१
।०
८
२

 

२
०
८
२
।०
८
३

 

२
०
८
३
।०
८
४

 

ज
वनम
ा 

 

१ प्रारलम्भक बाललिकास तथा 

लशिाका न्द्यनूतम मापदण्ड 

प्रबोलधकरण 

पटक १     १  

२ प्रारलम्भक बाललिकास तथा 

लशिा केन्द्रहरूको नक्साङ्कन 

तथा पनुलिातरण 

पटक १     १  

३ पररिार, समदुाय, गैर सरकारी 

सङ्घससं्था, लनजीिेत्रसगँको 

सहकाया गने 

लनरन्द्तर १  १  १  १  १  ५   
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क्र. 

स. 
प्रमुख लक्रयाकिाप 

िक्ष्य 

आकाआ 

भौलतक िक्ष्य( ५वर्षा) कैलर्यत 

२
०
७
९
।०
८
०

 

२
०
८
०
।०
८
१

 

२
०
८
१
।०
८
२

 

२
०
८
२
।०
८
३

 

२
०
८
३
।०
८
४

 

ज
वनम
ा 

 

४ ऄनाथ ऄसहाय र ऄपाङ्गता 

पलहचान गरी थप सिेा 

ईपलब्ध गराईने 

पटक १ १ १ १ १ ५   

५ बाल लिकास केन्द्रमा छुटै्ट 

सरुलित तथा ऄपाङ्गमैत्री 

शौचालयको व्यिस्था गने 

िटा १ १  २  १ १ ६  

६ बालबाललकाको 

ऄलभलेखीकरण गने 
लनरन्द्तर १ १ १ १ १ ५   

७ सपुररिेिणको लालग ऄलधकार 

सम्पन्द्न संयन्द्त्रको लिकास गने 
पटक १ १ १ १ १ ५   

८ ऄनाथ ऄसहाय र ऄपाङ्गता 

भएका बालबाललकाका लालग  

अिशीय अयोजना सचंालन  

िटा १ १   १   ३   

९ पोषणयकु्त लदिा खाजाको 

व्यिस्था गने 
लनरन्द्तर १ १ १ १ १ ५   

१० पाठ्यक्रम प्रबोलधकरण गने पटक १ १ १ १ १ ५   

११ पिूााधार, लसकाआ िेत्र, केन्द्रको 

लभत्री तथा बालहरी लसकाआ 

तथा खेल सामग्री व्यिस्थापन 

गरी न्द्यनूतम मापदण्डमा सधुार 

गने 

िटा २ ३ ३ ३ ४ १५  

१२ लशिकको योग्यता िमता  र 

पेसागत लिकास गने 
पटक १ १ १ १ १ ५   

१३ बालबाललकाको स्िास््य 

जाँच, खोप तथा स्िास््य 

सम्बन्द्धी ऄलभलेख 

व्यिस्थापन, िलृद्ध ऄनगुमन 

गने र कुपोषण भएका 

बालबाललकाको अिश्यक 

प्रबन्द्ध गने 

पटक ४  ४  ४  ४  ४  २०   

१४ स्थानीय भाषालाइ 

प्राथलमकता लदइ 
अिश्यक स्थानीय रैथाने भाषा   
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क्र. 

स. 
प्रमुख लक्रयाकिाप 

िक्ष्य 

आकाआ 

भौलतक िक्ष्य( ५वर्षा) कैलर्यत 

२
०
७
९
।०
८
०

 

२
०
८
०
।०
८
१

 

२
०
८
१
।०
८
२

 

२
०
८
२
।०
८
३

 

२
०
८
३
।०
८
४

 

ज
वनम
ा 

 

अिश्यकताऄनुसार स्थानीय 

भाषाको प्रयोग 

ताऄनसुार 

१५ ऄलभभािक लशिाका लालग 

ऄन्द्तरलक्रया 
पटक १ १ १ १ १ ५   

१६ ऄलभभािक तथा समदुायका सदस्य 

माफा त स्थानीय ज्ञान तथा लसपहरू 

बालबाललकालाइ लसकाईने 

व्यिस्था 

पटक १ १ १ १ १ ५   

१७ बालबाललकाको शारीररक, 

सामालजक, मानलसक तथा 

भािनात्मक सरुिा तथा 

अिश्यकता ऄनुसार 

मनोसामालजक परामशा 

ईपलब्ध गराईने 

अिश्यक

ता ऄनसुार 
१ १ १ १ १ ५   

१८ पररिार, समदुाय, लनजीिेत्र 

तथा गैर सरकारी 

सङ्घससं्थाहरूको 

सहभालगता, संलग्नता र 

लजम्मेिारी िलृद्ध 

लनरन्द्तर १ १ १ १ १ ५   

१९ शैलिक सचूना व्यिस्थापन 

प्रणाली 
लनरन्द्तर १ १ १ १ १ ५   

२

० 
सहयोगी (अया) को व्यिस्था जना  १  १  २  

 प्रारलम्भक िाललिकास तथा 

लशिाका लशिकको सिेा तथा 

सलुिधामा िदृ्धी गने 

पटक १ १ १ १ १ ५   

 

३.२ अधारभूत लिक्षा 

३.२.१पररचय 

लिद्यालयलशिाको सरुुिाती र माध्यलमकलशिाको जगको रुपमा अधारभतू तहको लशिालाइ ललने गररन्द्छ ।अधारभतू तहको लशिाले ईमेर समहूका 

लहसािले ५ दलेख १२ बषाका बालबाललकाहरूलाइ समेटछ । अधारभतू तह लिद्यालय लशिाको जग भएकोले यसको गणुस्तर ऄलभिलृद्धका लालग 

लशिक, लशिण लसकाआका लालग स्रोतसामग्रीर ऄनकुुल लसकाआ िातिरणमा जोड लदनपुने ह न्द्छ । नेपालको सलंिधानले प्रत्येक नागररकलाआ 
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अधारभतू लशिामा पह चँ ह ने र यो तहको लशिा ऄलनिाया र लन:शलु्क पाईने हक ह ने सलुनलित गरेको छ । यसगैरी ऄलनिाया तथा लन:शलु्क लशिा 

सम्िलन्द्ध ऐन, २०७५ ले अधारभतू सम्िलन्द्ध लशिा प्रदान गने दालयत्ि र अिश्यक व्यिस्था लजम्मेिारी नेपालको सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय 

तहको ह ने र अधारभतू लशिा ईमेर समहूका बालबाललकालाइ  लिद्यालय पठाईने प्रत्येक नागररकको कताव्य ह ने कुरा ईल्लेख गरेको छ । प्रचललत 

ऐनहरूले पररभालषत गरेऄनसुार नेपालमा अधारभतू लशिा भन्द्नाले प्रारलम्भक किादलेख किा ८ सम्मको लदआने लशिालाइ  ईल्लेख गरेको छ । 

  

३.२.२ ितामान ऄिस्था 

लिद्यालय लशिाकोजगकोअधारभतू  तहको  लशिा हो  ।  ईमेरसमहूका  लहसाबले  ४  दलेख  १२  बषाका  बालबाललकाहरूलाइ अधारभतू तहले  

समेट्छ  ।  अधारभतू  लशिाले  बालबाललकाको  सिााङ्गीण  लिकास, गणुस्तरीय  जीिनयापन  र  सामालजक   समायोजनमा  सहयोग गदाछ  । 

ऄलनिाया तथा लनःशुल्क लशिासम्बन्द्धी ऐन, २०७५ ले अधारभतू तहसम्मको लशिा प्रदान गने दालयत्ि र तत्सम्बन्द्धी अिश्यक  व्यिस्था  

लमलाईने  लजम्मेिारी  तीनिटै  तहका  सरकारहरूको  ह ने  र  अधारभतू    लशिा  ईमेर  समहूका बालबाललकालाइ लिद्यालय पठाईनु प्रत्येक 

नागररकको कताव्य ह नेछ भन्द्ने ईल्लेख गरेको छ ।यस गाईँपाललकामा अधारभतू लशिा प्रदान गनाका लालगसामदुालयकतफा  ४९र ससं्थागत तफा  ३िटा 

गरी जम्मा ५२ िटा लिद्यालय छन ्। अधारभतू  तहमा  ऄध्ययन  गने ईमेर  समहूका ६६९० बालबाललकाहरु भनाा भएको दलेखन्द्छ   (अआलमस,  

२०७७ )   

 

यस गाईँपाललकामा आन्द्टरनेटको पह ँच भएका लिद्यालयको सङ्ख्या५  रहकेो िालक४७  लिद्यालयमा आन्द्टरनेटको पह चँमा नभएको दलेखन्द्छ 

।गाईँपाललकामा ५-१२ ईमेर समहूकाबालबाललकाहरू६८९९रहकेा छन । अधारभतूतहमाकुललिद्याथी सङ्ख्या६८९९र लिद्यालयलिद्याथी ऄनपुात 

रहकेो पाआन्द्छ । यस्तै अधारभतूतह (१-५) तफा  कुललिद्याथी सङ्ख्या४४५१र अधारभतूतह (६-८) तफा  कुललिद्याथी सङ्ख्या २२३७  रहेको छ । 

यस पाललकामा अधारभतू तहमा जम्मा लशिक दरिलन्द्द  सङ्ख्या२४  जस मध्ये राहत ४ जना गा.पा ऄनदुान तफा  १३  जना स्थाइ १९ र करार ११, 

ऄस्थाइ २ र राहत ३ जना कायारत रहकेा छन ्। ितामान ऄिस्थामा यस पाललकामाअधारभतूतह (१-५) तफा   किोन्द्नती दर ८५.८, खदु भनाादर 

९८.६प्रलतशत र कुल भनाादर १२९.७ प्रलतशत रहकेो  छ।  

 

चुनौलतहरु 

१. अधारभतू लशिामा सबै िालिाललकाको पह चँ सलुनलित गने, 

२.  सचूना तथा सञ्चार लगायत प्रलिलधमैलत्र िातािरणको व्यिस्था गने, 

३. ऄलनिाया तथा लन:शलु्क लशिाको प्रभािकारी रुपमा कायान्द्ियन गने, 

४.बालबाललकालाइ सरुलित, भौलतक तथा बालमैत्री िातािरणको व्यिस्था गने, 

५. लसकाआको गणुस्तरमा सधुार गरर लिद्याथीको लसकाआ ईपललव्धमा सधुार ल्याईने, 

६. प्रयााप्त रुपमा लशिक दरिलन्द्द दलेखयता पलन किा ६–८ मा लिषयगत लशिकको व्यिस्थापन गने, 

७. लशिकहरूको पेसागत िमता ऄलभिलृतका लालग ताललम सञ्चालन गने, 

८.  लक्ष्यमा अधाररत लसकाआ ईपललव्ध िलृद्ध गने। 

३.२.३ लक्ष्य 

 सबै बालबाललकाहरूका लालग समतामलूक तथा गणुस्तरीय अधारभूत लशिामा पह चँ सलुनलित गने । 

३.२.४ ईद्दशे्य 

 अधारभतू तहको लशिामा सबैको समतामलूक पह चँ र सहभालगता सलुनलित गने, 

 प्रारलम्भक किाका बालबाललकाहरूको पठन लसप ऄलभिलृद्ध गने, 

 ऄलनिाया तथा लन:शलु्क अधारभतू लशिाको कायाान्द्ियन गने, 
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 सबै बालबाललकाहरूलाइ अधारभतू तह परुा गने ऄिस्था सलुनलित गने, 

 सबै बालबाललकाहरूमा न्द्यूनतम लसकाआ ईपलब्धी हालसल ह ने ऄिस्था सलुनलित गने , 

 अधारभतू लिद्यालयको भौलतक तथा शैलिक िातािरण बालमैत्री, समािेशी र सरुलित बनाईने, 

 किा १ देlख३ सम्मका बालबाललकाहरूका लालग बालमैत्री लसकाइ िातािरण लनमााण गद ैअधारभतू सािरता लसप, 

 लिकासको लालग पढाआ तथा गलणलतय साथै ऄन्द्य ऄन्द्तरलिषयक जीिनोपयोगी पिको लशिण लसकाआ कायालाइ सलुनलित गने,  

 लिद्यालय लशिाको शासकीय तथा व्यिस्थापकीय प्रबन्द्धमा सधुार ल्याईने, 

 लिद्यालय पद्धलतलाइ लिलिधता ऄनकूुल, ईत्थानशील र जिाफदहेी बनाईने, 

 लसकाआलाइ दलैनक जीिनसगँ सम्बलन्द्धत गराईने, 

 ऄन्द्तरसम्बलन्द्धत लिषयबस्तहुरूलाइ एकीकृत गरी लसकाआ लक्रयाकलाप सञ्चालन गने। 

३.२.५ रणनीलतहरू 

१.लिद्यालय नक्साङ्कन गने, 

२. लिद्यालयहरूको पनुलिातरण तथा समायोजना गने, 

३. ऄलनिाया तथा लन:शुल्क अधारभतू लशिाका लालग काननु तजुामा गने, 

४. ऄलनिाया तथा लन:शुल्क अधारभतू लशिाका लालग अिश्यक स्रोतको व्यिस्था गने, 

५. प्रारलम्भक किा पढाआ सम्बलन्द्ध लक्रयाकलापहरूको लालग स्रोत व्यिस्थापन र कायाान्द्ियन गने, 

६. लिद्यालय बालहर रहकेा लिद्यालय ईमेरका बालबाललकाहरूको यथाथा लििरण सङ्कलन गरी पह चँ सलुनलित गना अिश्यक व्यिस्था 

लमलाईने, 

७. न्द्यनूतम लसकाआ ईपलब्धी हालसल गराईन अिलधक रूपमा लसकाआको मलू्याङ्कन गने, 

८. लशिकलाइ प्रधानाध्यापक तथा प्रधानाध्यापकलाइ स्थानीय तहप्रलत जिाफदहेी बनाईने, 

९. लिद्यालयहरूमा खानेपानी, शौचालय तथा सरसफाआको ईलचत प्रबन्द्धसलहत न्द्यनूतम भौलतक सलुिधा सलुनलित गने, 

१०. लिद्यालयमा बालमैत्री, समािेशी र सरुलित लसकाआ िातािरण तयार गने, 

११. सबै लिद्यालयहरूमा प्राथलमकता प्राप्त न्द्यनूतम सिमता परूा गराईने, 

१२. लशिण लसकाआ लिलधमा अिश्यक पररमाजान गने, 

१३. किा ३ सम्म किा लशिणलाइ कायाान्द्ियन गने, 

१४. अिश्यक लशिक ताललम, तयारी तथा प्रोत्साहनका कायाक्रम सञ्चालन गने, 

१५. मलू्याङ्कनलाइ लशिण लसकाआकै ऄलभन्द्न ऄङ्गको रूपमा प्रयोगमा ल्याईने, 

१६. लिद्याथीलाइ अिश्यक सहयोग ईपलब्ध गराइ लसकाआमा सधुार ल्याईने, 

१७. किाकोठामा अधाररत मलू्याङ्कनसगँ सम्बलन्द्धत िमता लिकास गने, 

१८. लशिामा कामगने सबै जनशलक्तको िमता लिकास र ईत्पे्ररणा व्यिस्थापन गने, 

१९. लिद्याथीको पोषण तथा स्िास््यमा सधुार ल्याईने कायाक्रम सञ्चालन गने, 

२०.  लिद्यालयमा अधाररत शैलिक तथा मनोसामालजक परामशा ईपलब्ध गराईने, 

२१. स्थानीय ईत्पादनमा अधाररत पौलिक तथा स्िस्थकर लदिाखाजाको प्रबन्द्धलाइ थप व्यिलस्थत गने, 

२२. लिद्यालय लशिालाइ लिलिधताऄनकुल, समािेशी र समतामलूक बनाईन स्थानीय पररिेशऄनकुुल लसकाआ लक्रयाकलाप, सञ्चालन, 

भालषक लिलिधताऄनकुलको माध्ममभाषाको ईपयोग तथा सामालजक साँस्कृलतक लिलिधताकोसम्मान र समािेश ह नेगरी लसकाआ सामग्री, 

लिलध तथा प्रलक्रया प्रयोग गने , 

२३. लिद्यालय लशिालाइ प्रकोप, सङ्कट तथा महामारी लगायतका पररलस्थलतप्रलत ईत्थानशील बनाईने योजना तयार गरी कायाान्द्ियन गने, 

२४. लिद्यालय लशिालाइ सचूना तथा प्रलिलधको प्रयोग गरी सहज र ईपयोगी बनाईने कायालाइ लिस्तार गने, 

२५. दलैनक जीिनसगँ सम्बलन्द्धत व्यिहारकुशल लसपहरूलाइ लसकाआ लक्रयाकलापमा एकीकृत गने, 
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२६. ऄन्द्तरसम्बलन्द्धत लिषयिस्तलुाइ एकीकृत गरी लसकाआ लक्रयाकलाप सञ्चालन गना लसकाआ सामग्री, लिलध तथा लक्रयाकलापमा पररमाजान र 

सधुार गने, 

२७. लशिक दरबन्द्दी पनुलिातरण तथा समायोजन गने, 

२८. नलतजाप्रलत जिाफदलेहता सलुनलित ह ने गरी लिद्यालय तथा शैलिक लनकायको शासकीय तथा व्यिस्थापकीय पद्धलतमा सधुार गने, 

२९. लिद्यालयको कायासम्पादन र लिद्याथीको लसकाआ ईपलब्धी परीिण गरी जिाफदलेहता सलुनलित गने, 

३०. लशिक लिकास र सहायता प्रणालीलाइ व्यिलस्थत गने ।  

३.२.६ ईपललब्ध, नलतजा, प्रमखु लक्रयाकलाप र लक्ष्य 

ईपिलब्ध:  

 ऄलनिाया तथा लन:शुल्क अधारभतू लशिामा सबैको पह चँ र सहभालगता सलुनलित भइ गुणस्तर ऄलभिलृद्ध ह ने । 

नलतजा:  

 सबै बालबाललका अधारभतू लशिाको पह चँमा भइ सहभागी ह ने, 

 सबै लिद्यालयले प्राथलमकता प्राप्त सिमता (PMEC) परूा गरेको ह ने, 

 न्द्यनूतम भौलतक पिुााधार तथा लसकाआ सामग्रीको ईपलब्धता भएको ह ने, 

 अिश्यक सङ्ख्यामा योग्य, सलक्रय तथा ईत्पे्रररत लशिकको व्यिस्था ह ने, 

 बालमैत्री र समािेशी िातािरणमा लसकाआ ह ने, 

 लिद्यालयमा पोषण तथा स्िास््य कायाक्रम सञ्चालन ह ने, 

 लिद्यालयमा पौलिक तथा स्िस्थकर लदिाखाजाको प्रबन्द्ध ह ने, 

 बालबाललकाले न्द्यूनतम लसकाआ ईपललब्ध हालसल गरेको ह ने, 

 अधारभतू लशिाको भनाा, सहभालगता तथा लसकाआ ईपललब्धमा लैङ्लगक, भौगोललक, सामालजक तथा अलथाक समता सचूकमा सधुार 

ह ने, 

 लिद्यालय लशिा प्रणाली प्रकोप,सङ्कट तथा महामारीलगायतका पररलस्थलतप्रलत ईत्थानशील ह ने, 

 सचूना तथा सञ्चार प्रलिलध लगायतका प्रलिलधको प्रयोगमा लिस्तार तथा सहज ईपयोग भइ लसकाआमा सहयोग ह ने, 

 जनशलक्तको िमता लिकास भइ गणुस्तरीय लशिा प्रिाह तथा शैलिक सशुासन कायम ह ने। 

प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्य : 

 लिद्यालय नक्साङ्कन, पनुलिातरण तथा समायोजन, 

 मापदण्डऄनुसार लशिक व्यिस्था, 

 सबै बालबाललकालाइ लिद्यालय भनाा, 

 प्रारलम्भक किाका बालबाललकाहरूका लालग पठन सामग्री व्यिस्था, 

 प्रारलम्भक किा लशिणसम्बलन्द्ध लशिक ताललम, 

 लिद्यालयको न्द्यनूतम भौलतक पिूााधार लिकास, 

 लिद्याथीको लसकाआईपललब्ध परीिण, 

 लशिक िमता लिकास, 

 समदुाय स्तरमा घमु्ती पढाइ लसलबर  

 सचूना प्रलिलधको प्रयोगका लालग अिश्यक सरंचना, सामग्री तथा िमता लिकास, 

 लशिक लिकास तथा सहायता प्रणालीको पुनसरंचना, 

 लिद्यालय पोषण तथा स्िास््य कायाक्रम र लदिा खाजाको प्रबन्द्ध, 
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 ऄपाङ्गता भएका लिद्याथीलाइ सहयोग, 

 पाठ्यपसु्तक व्यिस्था, 

 सन्द्दभा सामग्रीको व्यिस्था, 

 लिपन्द्नका लालग पोसाक, स्टेशनरीका लालग छात्रिलृत्त, 

 लसकाआसामग्री तथा लिद्यालय व्यिस्थापन, 

 किाकोठामा अधाररत मलू्याङ्कन तथा किा कोठामा अधाररत पठन लसप पररिण  

 व्यिलस्थत परीिा प्रणाली, 

 शैलिक मानि संसाधन सचूना प्रणाली स्थापना, 

 लिद्यालय व्यिस्थापन सलमलत, लशिक ऄलभभािक सङ्घका पदालधकारीहरूको िमता लिकास, 

 ऄलभभािक हरुलाइ साथी दौतरी लशिा र ऄलभभाबक लशिाको लबषयमा ऄलभमलुखकरण गरर बच्चाको पठन लसप लबकासका लालग 

पररचालन गने गै स स पररचालन , 

 समहू तथा ऄन्द्य लक्रयाकलाप सञ्चालनका लालग ईपयकु्त कोठाको व्यिस्थापन, 

 बालमैत्री र छापायकु्त किाकोठाको व्यिस्था, 

 किा १ दलेख ३ सम्मको बालिाललकाका लालग बालमैत्री बसाआ व्यिस्थापन, 

 किा पसु्तकालयको िा बकु कनारको स्थापना गरी बालिाललकालाइ  भरपरु पढाआको ऄिसर प्रदान, 

 प्रलिलध मैत्री लसकाआका लालग टेलललभजन, कम्पयटुर, आन्द्टरनेट लगायतको व्यिस्थापन। 

 लबद्यालयमा लशिक समहू गठन र लनयलमत बैठकमा सहयोग 

 पाललका स्तरमा गलठत लशिक पेसागत सहयोग लबज्ञ समहू पररचालन र बैठक 

 प्रारलम्भक किा लसकाआ का लालग लबद्यालय स्तरमा ऄलभभाबक हरुको समहू लनमााण लनयलमत बैठक र बच्चाको पढाइ प्रबधान्द्का लालग 

पररचालन 

 

अधारभतू तहका प्रमखु लक्रयाकलापहरू तथा गन्द्तव्य 

क्र. 

स. 
प्रमुख लक्रयाकिाप 

िक्ष्य 

आकाआ 

भौलतक िक्ष्य( ५ वर्षा) कैलर्यत 

२
०
७
९
।०
८
०

 

२
०
८
०
।०
८
१

 

२
०
८
१
।०
८
२

 

२
०
८
।०
८
३

 

२
०
८
३
।०
८
४

  

जवनमा 

 

१ लिद्यालय नक्साङ्कन पटक  १    १   

२ दरिलन्द्द पुनलिातरण तथा समायोजन पटक १  १  १  १  १ ५   

३ मापदण्डऄनुसार लशिक व्यिस्था लनरन्द्तर १  १  १  १  १ ५   

४ सबै बालबाललकालाइ लिद्यालय भनाा लनरन्द्तर १  १  १  १  १ ५   

५ लिषयगत लशिणसम्बलन्द्ध लशिक ताललम पटक  १  १  १  १  १ ५   

६ लिद्यालयको न्द्यनूतम भौलतक पिुााधार 

लिकास 

िटा २ २ २ २ २ १०  
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क्र. 

स. 
प्रमुख लक्रयाकिाप 

िक्ष्य 

आकाआ 

भौलतक िक्ष्य( ५ वर्षा) कैलर्यत 

२
०
७
९
।०
८
०

 

२
०
८
०
।०
८
१

 

२
०
८
१
।०
८
२

 

२
०
८
।०
८
३

 

२
०
८
३
।०
८
४

  

जवनमा 

 

७ लिद्यालय ईत्थानशील योजना लनमााण 

तथा कायाान्द्ियन  

लिद्यालय  १    १  

८ सचूना प्रलिलधको प्रयोगका लालग 

अिश्यक सरंचना, सामग्री तथा िमता 

लिकास 

लिद्यालय 

प्रलतशत 

१ १ १ १ १ ५  

९ लशिक लिकास तथा सहायता प्रणालीको 

पनुसरंचना 

लनरन्द्तर १  १  १  १  १  ५   

१० लिद्यालय पोषण तथा स्िास््य कायाक्रम र 

लदिा खाजाको प्रबन्द्ध 

लनरन्द्तर १  १  १  १  १  ५   

११ ऄपाङ्गता भएका लिद्याथीलाइ सहयोग लनरन्द्तर १  १  १  १  १  ५   

१२ पाठ्यपसु्तक व्यिस्था लनरन्द्तर १  १  १  १  १  ५   

१३ सन्द्दभा सामग्रीको व्यिस्था लनरन्द्तर १  १  १  १  १  ५   

१४ लिपन्द्नका लालग डे्रस, स्टेशनरीका लालग 

छात्रबलृत्त 

लनरन्द्तर १  १  १  १  १  ५   

१५ लसकाआ सामग्री तथा लिद्यालय 

व्यिस्थापन 

लनरन्द्तर १  १  १  १  १  ५   

१६ किाकोठामा अधाररत मलू्याङ्कन,पठन 

लसप पररिण लेखाजोखा  

लनरन्द्तर १  १  १  १  १  ५   

१७ व्यिलस्थत परीिा प्रणाली लनरन्द्तर ३ ३ ३ ३ ३ १५  

१८ शैलिक मानि संसाधन सचूना प्रणाली 

स्थापना तथा व्यिस्थापन 

लनरन्द्तर १  १  १  १  १  ५   

१९ समदुाय स्तरमा घमु्ती पढाइ लसलबर  लनरन्द्तर   १   १   २  

२० लिव्यस, लशऄसकंा पदालधकारीहरूको 

िमता लिकास 

पटक १ १ १ १ १ ५  

२१ ऄलभभािक सालथ दौतरी लशिा सम्बलन्द्ध 

ऄलभमलुखकरण सलहत  पररचालनका 

लालग गै स स सगं साझेदारी  

पटक १ १ १ १ १  लिद्यालय 

स्तरमा 

२२ लसकाआ सामग्री तथा लिद्यालय लनरन्द्तर १  १  १  १  १  ५   
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िक्ष्य 

आकाआ 

भौलतक िक्ष्य( ५ वर्षा) कैलर्यत 

२
०
७
९
।०
८
०

 

२
०
८
०
।०
८
१

 

२
०
८
१
।०
८
२

 

२
०
८
।०
८
३

 

२
०
८
३
।०
८
४

  

जवनमा 

 

व्यिस्थापन 

२३ समहु तथा ऄन्द्य लक्रयाकलाप 

सञ्चालनका लालग ईपयकु्त कोठाको 

व्यिस्थापन 

लिद्यालय १  १  १  १  १  ५   

२४ किा १ दलेख ३ मा बालमैत्री र छापायकु्त 

किाकोठाको ब्यिस्था  

लिद्यालय ५ ५ ५ ५ ५ २५   

२५ किा पसु्तकालयको िा बकु कनारको 

स्थापना गरी बालिाललकालाइ  भरपरु 

पढाइको ऄिसर प्रदान  

सबै 

लिद्यालयमा 

लनरन्द्तर 

१ ४ ५  ५  ५  २०  

२६ प्रलिलध मैत्री लसकाआका कम्पयटुर, आन्द्टरनेट 

लगायतको व्यिस्थापन 

लिद्यालय १० १० १० ९ ० ३९  

२७ लबद्यालयमा लशिक समहू गठन र लनयलमत 

बैठकमा सहयोग  

लनरन्द्तर  १  १  १  १  १  ५   

२८ पाललका स्तरमा गलठत लशिक पेसागत 

सहयोग लबज्ञसमहू पररचालन र बैठक  

लनरन्द्तर  १  १  १  १  १  ५   

 

३.३ माध्यलमक लिक्षा 

३.३.१पररचय 

श्रमप्रलत सकारात्मक भािना भएका लसपमूलक जनशलक्त ईत्पादन गने माध्यलमक तहको लशिालाइ साधारण, व्यिसालयक र ससं्कृत गरी तीन धारमा 

बाँलडएको छ । लिद्यालय िेत्र लिकास कायाक्रमको कायाान्द्ियन सगँै किा (९–१२) मा प्रालिलधक तथा व्यिसालयकधारको सरुुिातगररएको छ । यो 

तहको लशिा कामको ससंाधन प्रिेश गना सक्ने लसप सलहतको नागररक लिकास  तथा ईच्च लशिाको लालग तयारीको अधार पलन हो । नेपालको 

लशिाको रालष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ ऄनुसारको पाठ्यक्रमको कायाान्द्ियन लि.स. २०७७ िाट प्रारम्भ भएको छ । नेपालको ितामान 

सलंिधानले माध्यलमक तहको लशिा लनःशुल्क प्राप्त गने हक स्थालपत गरेको छ भने ऄलनिाया तथा लनःशुल्क लशिा ऐन २०७५ ले पलन प्रत्येक 

नागररकालाइ माध्यलमक लशिा प्रदान गने दालयत्ि राज्यको ह ने ईल्लेख गरेको छ । 

रालष्ट्रय लशिा नीलत २०७६ ले गणुस्तररय माध्यलमक लशिामा सबैको लनःशलु्क पह चँ सलुनलित गद ै यसिाट लसजानलशलता 

रचनात्मकता,ऄध्ययनलशलता,सकारात्मक लचन्द्तन र सदाचार जस्ता गणु सलहतको प्रलतस्पधी लसपयकु्त एिम ्  ईत्पादनलशल जनशलक्त तयार गने 

ईद्देश्य राखेको छ । लिज्ञान प्रलिलध तथा निप्रितान नीलत २०७६ ले लिद्यालय तहदलेखनै परम्परागत मौललक ज्ञान, प्रलिलध तथा लसपका िारेमा 

ऄध्ययन ऄध्यापन गरी िैज्ञालनक लचन्द्तन तथा लसजानलसलता ऄलभिलृद्ध गने रणनीलत ललएको छ । 
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३.३.२ ितामान ऄिस्था 

यसगाईपाललकामा ९ दलेख १२ को कुल भनाा दर १०६.५ रहकेो छ र खदु भनाा दर ३५.४ रहकेो छ । किा ९–१२ मा लैलगक समता सचूक १.८ 

पगुेको छ ।  किा ८ र किा १० पछालड ठुलोसङ्ख्यामा िालिाललकाहरूले लिद्यालय छाड्ने गरेको देखाईछ । यस पाललकामा सामदुालयक 

माध्यलमक लिद्यालयको किा ९ र १० मा लशिकको सङ्ख्या२५रहकेो र किा ११ र १२ मा १२  गरर जम्मा ३७ जना लशिकहरू  कायारत रहकेा 

छन । जस मध्ये ९  जना मात्र स्थाइ छन ्भने ऄरु २८ जना राहत  ,ऄस्थाइ ,गापाको ऄनदुान र लनलजस्रोत िाट पाररश्रमीक पाईने गरी लनयलुक्त 

भएकाछन ् । माध्यलमक तहमाकुललिद्याथी सङ्ख्या ९५० र लिद्यालयलिद्याथी ऄनपुात ९५ रहकेो पाआन्द्छ । 

३.३.३ लक्ष्य 

 मानिीय मलू्यका साथै कला, ससं्कृलत, लिज्ञान र प्रलिलध िेत्रका अधारभतू मलू्य मान्द्यताको ज्ञान, लसप र दृलष्ट्रकोण तथा व्यिहारहरू 

अजान गरेका सिम जनशलक्त ईत्पादन गने ।  

३.३.४ ईद्दशे्य 

 माध्यलमक लशिामा सबैको पह चँ तथा सहभालगता सलुनलित गने, 

 माध्यलमक लशिाको सान्द्दलभाकता र गणुस्तरमा सधुार गने, 

 लिद्यालयहरूको भौलतक तथा शैलिक िातािरण बालमैत्री, समािेशी, र सरुलित बनाईने, 

 शासकीय तथा व्यिस्थापकीय प्रिन्द्धमा सधुार ल्याईने। 

३.३.५ रणनीलतहरू 

 लिद्यालयहरूको नक्साङ्कन गने, 

 सबै बालबाललकाको पह ँच सलुनलित गना लिद्यालयहरूको पुनलिातरण, समायोजन तथा स्थापना गने, 

 लन:शलु्क माध्यलमक लशिामा पह चँ ऄलभिलृद्ध गने, 

 माध्यलमक तहमा खदु भनाादर र लटकाईदर बढाईने, 

 लिद्याथी प्रोत्साहन कायाक्रम सञ्चालन गने , 

 िैकलल्पक माध्यमका कायाक्रम सञ्चालन गने, 

 सबै लिद्यालयमा न्द्यनूतम लसकाआ िातािरण सलुनलित गने, 

 माध्यलमक तहमा दि लिषय लशिकको व्यिस्था गने, 

 लशिक पेसागत लिकास तथा सहयोगको व्यिस्था गने, 

 लशिकहरूका लालग ऄलभपे्ररणाका कायाक्रमहरू सञ्चालन गने, 

 लशिण लसकाआ पद्धलतमा सधुार गने, 

 हरेक लिद्यालयमा सचूना तथा सञ्चार प्रलिलध लिस्तार गने, 

 लिद्यालयहरूलाइ प्रकोप,सङ्कट तथा महामारीलगायतका पररलस्थलतप्रलत ईत्थानशील बनाईने, 

 लिज्ञान लिषय ऄध्ययनका लालग लिद्याथीहरूलाइ अकलषात गना पिूााधार सलहतको व्यिस्था गने , 

 सिम र ईत्पे्रररत प्रऄको व्यिस्था गने, 

 अिलधकरूपमा लसकाआको मलू्याङ्कन गरी लिद्याथीको लसकाआमा जिाफदहेी ह ने प्रणाली लिकास गने। 

३.३.६ ईपललब्ध, नलतजा, प्रमखु लक्रयाकलाप र लक्ष्य 

ईपिलब्धः 

माध्यलमक लशिामा सबैको पह चँ सलुनलित भइ सान्द्दलभाकता र गणुस्तरमा सधुार ह ने । 
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प्रमुख नलतजाः 

 सबै बालबाललकाहरूलाइ लन:शलु्क माध्यलमक लशिाको पह चँ सलुनित भइ खदु भनाा तथा लटकाई दरमा िलृद्ध ह ने, 

 सबै माध्यलमक लिद्यालयले अधारभतू मापदण्ड परूा गरेको ह ने, 

 माध्यलमक लशिाको सान्द्दलभाकता र गणुस्तरमा ऄलभिलृद्ध ह ने, 

 पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीको ईपलब्धता, ईत्पे्रररत लशिकको व्यिस्थापन, प्रलिलधको समलुचत प्रयोग, र ईलचत लसकाआ िातािरणको 

लनमााण भएको ह ने, 

 माध्यलमक लशिा परुा गने बालबाललकाले न्द्यनूतम लसकाआ ईपललब्ध हालसल गरेको ह ने, 

 माध्यलमक लशिाको भनाा, सहभालगता र लसकाआ ईपललब्धमा लैङ्लगक, भौगोललक, सामालजक तथा अलथाक लगायतका समता सचूकमा 

सधुार ह ने, 

 माध्यलमक लिद्यालयहरू प्रकोप,सङ्कट तथा महामारीलगायतका पररलस्थलतप्रलत ईत्थानशील ह ने, 

 सचूना तथा सञ्चार प्रलिलधको ईपयोग भइ लिद्याथीको लसकाआमा सहयोग पगुेको ह ने, 

 माध्यलमक तहको लशिामा सशुासन कायम ह ने, 

 माध्यलमक तहमा गणुस्तरीय लशिा प्रिाह ह ने। 

प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्यः 

 लन:शुल्क माध्यलमक लशिाका लालग अिश्यक कानुन, कायालिलध र लनदलेशका तयारी, 

  लिद्यालय नक्साङ्कन, पनुलिातरण तथा समायोजन, 

 लिज्ञान, गलणत तथा कम्प्यूटर लिज्ञान लिषय ऄध्ययनका लालग ऄिसर, 

 मापदण्डऄनुसार लशिक व्यिस्था, 

 सबै बालबाललकाको पह ँच सलुनलित गने, 

 अिश्यकताऄनुसार खलुा तथा दरू लशिालगायतका बैकलल्पक प्रबन्द्ध, 

 लिद्यालयको न्द्यनूतम भौलतक पिूााधार लिकास, 

 लिद्याथीको लसकाआ ईपललब्ध परीिण, 

 लशिक िमता लिकास, 

 लिद्यालय ईत्थानशील योजना लनमााण तथा कायाान्द्ियन, 

 सचूना प्रलिलधको प्रयोगका लालग अिश्यक सरंचना, सामग्री तथा िमता लिकास, 

 लशिक सहायता प्रणालीको पनुसरंचना, 

 लिद्यालय पोषण तथा स्िास््य कायाक्रम, 

 ऄपाङ्गता भएका लिद्याथीलाइ सहयोग, 

 लन:शलु्क माध्यलमक लशिा सलुनलितताका लालग पाठ्यपसु्तक, डे्रसतथास्टेशनरी, लदिा खाजा, छात्रबलृत्त र लसकाआ सामग्री व्यिस्था, 

 किाकोठामा अधाररत मलू्याङ्कन, 

 व्यिलस्थत परीिा प्रणाली, 

 शैलिक मानि संसाधन सचूना प्रणाली स्थापना, 

 लिव्यस, लशऄसकंा पदालधकारीहरूको िमता लिकास, 

 ऄलभभािक ऄलभमखुीकरण र सहभालगता, 

 ललित बालबाललकाहरूका लालग अिाशीय प्रबन्द्ध, 
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माध्यलमक तहका प्रमखु लक्रयाकलापहरू तथा गन्द्तव्य 

क्र. 

स. 
प्रमुख लक्रयाकिाप िक्ष्य आकाआ 

भौलतक िक्ष्य(५वर्षा) कैलर्यत 

२
०
७
९
।०
८
०

 

२
०
८
०
।०
८
१

 

२
०
८
१
।०
८
२

 

२
०
८
२
।०
८
३

 

२
०
८
३
।०
८
४
  

जवनमा  

१ लनःशलु्क माध्यलमक लशिाको कायाान्द्ियनका लालग 

अिश्यक पने काननु, कायालिलध, लनदलेशकाहरू तयारी 

पटक १    १  २  सङ्घ, प्रदशे 

र स्थानीय 

तह 

२ लिद्यालय सिेा िेत्रको लसमांकन गरी हरेक माध्यलमक 

लिद्यालयको सिेा िेत्र एकीन गने र लसमाङ्कन लभत्रका 

बालबाललकाहरू भनााको सलुनलितताको लालग 

लिद्यालयमा नक्साङ्कन, पनुलिातरण तथा समायोजन र 

स्थापना 

पटक १  १    २  स्थानीय तह 

३ माध्यलमक लशिामा लिज्ञान प्रलिलध, कला र गलणत 

लशिा जस्ता लिषयको लसकाआलाइ ऄन्द्तरसम्िलन्द्धत गने 

र लिज्ञान, गलणत तथा कम्प्युटर लिज्ञान लिषय 

ऄध्ययनका लालग ऄिसर बढाईने 

लनरन्द्तर  

        लनरन्द्तर रुपमा संचालन गने 

सङ्घ र 

स्थानीय तह 

४ माध्यलमक लशिामा सबैको पह चँ सलनलित गना 

अिश्यकतानसुार बसको व्यिस्था तथा खुला तथा दरु 

लशिा लगायतका बैकलल्पक प्रिन्द्ध गने 

माध्यलमक 

लिद्यालय 

 १ १  १ ३  

५ लिद्यालयमा न्द्यनूतम भौलतक पिूााधार लिकास (भिन 

तथा किाकोठा, फलनाचर, खानेपानी, खेलमैदान, 

घेरािार, शौचालय) 

माध्यलमक 

लिद्यालय 

३ ३ ३ २ १ १२ सङ्घ र 

स्थानीय तह 

६ प्रलिलध तथा व्यिहारकुशल लसपहरूको एलककरण तथा 

लिद्याथी मलू्याङ्कन सम्िन्द्धी लशिक िमता लिकास 

लनरन्द्तर १ १ १ १ १ ५ सङ्घ, प्रदशे 

र स्थानीय 

तह 

७ लिव्यस, लपटीए पदालधकारीहरूको िमता लिकास र 

ऄलभमलुखकरण 

िालषाक रुपमा १ १ १ १ १ ५ प्रदशे तथा 

स्थानीय तह 

८ लिद्यालय लशिालाआ प्रकोप, सङ्कट तथा 

महामारीलगायतका पररलस्थलतप्रलत ईत्थानशील बनाईने 

अकलस्मक व्यिस्थापन योजना लनमााण तथा 

कायाान्द्ियन 

स्थानीय तह १     १ स्थानीय तह 

९ लसकाआका लालग सचूना तथा सञ्चार प्रलिलध लगायतका 

प्रलिलधको प्रयोगमा िलृद्ध गना अिश्यक सरंचना, 

सामाग्री तथा िमता लिकास 

लिद्यालय   

सबै लिद्यालयमा िालषाक रुपमा 

 

१२ 

सङ्घ र 

स्थानीय तह 
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क्र. 

स. 
प्रमुख लक्रयाकिाप िक्ष्य आकाआ 

भौलतक िक्ष्य(५वर्षा) कैलर्यत 

२
०
७
९
।०
८
०

 

२
०
८
०
।०
८
१

 

२
०
८
१
।०
८
२

 

२
०
८
२
।०
८
३

 

२
०
८
३
।०
८
४
  

जवनमा  

१० लिलभन्द्न लकलसममा ऄपांगता भएका लिद्यालथालाआ 

सहयोग 

लिद्याथी 

सङ्ख्या 

लनरन्द्तर 

 

 सङ्घ तथा 

स्थानीय तह 

११ लनःशलु्क लशिाको सलुनलितताको लालग पाठ्यपसु्तक किा ९, १०, ११ र १२ सबै लिद्याथी १ स्थानीय तह 

१२ अलथाक रूपमा लिपन्द्नका लालग डे्रस तथा स्टेशनरी 

सहयोग 

लिद्याथी 

सङ्ख्या 

५० ५० ५० ५० ५० 
२५० 

स्थानीय तह 

१३ लसकाआ सामाग्री तथा लिद्यालय व्यिस्थापन तथा 

सञ्चालन ऄनदुान 

माध्यलमक 

लिद्यालय 

सबै माध्यलमक लिद्यालयहरुमा १२ स्थानीय तह 

१४ किाकोठामा अधाररत मलू्यांकनलाइ लशिण लसकाआ 

प्रकृयामा एकीकृत गने गरी सधुार तथा प्रयोग 

लिद्यालय २ २ २ ३ ३ १२ स्थानीय तह 

१५ लिद्यालय प्रोत्साहन लिद्यालय २ २ ३ ३ २ १२ सघं र 

स्थानीय तह 

 

३.४ ईच्च लिक्षा र माध्यलमक लिक्षाको ईच्च लिक्षासगँ सवनवन्ध 

३.४.१पररचय 

ईच्चस्तरीय दि र समालोचक, सजाक, ऄनसुन्द्धानमलूक तथा लिचारक जनशलक्त ईत्पादन गने लशिा ईच्च लशिा हो। अजको लिज्ञान र प्रलिलधको 

यगुमा ऄत्याधलुनक प्रलिलधको ईपयोग गरी लदगो लिकासका लक्ष्यलाइ हालसल गने ममालाइ अत्मसात गद ैयोग्य नागररक ईत्पादनका लालगप्रालज्ञक 

ईत्कृिताको केन्द्र लनमााण गने ईच्च लशिाको ममा हो । एकालतर ईच्च लशिालाइ गणुस्तररय बनाइ समतामलूक पह चँ सलुनलित गनुा र अधलुनक ज्ञान, 

लिज्ञान, कला, लसप एिम ्प्रलिलधमा दि, प्रलतस्पधी जनशलक्त तयार गना यस तहको लशिाकोसमय सापेि रूपमा लिकास र लिस्तार गनुा अिश्यक छ 

भने ऄकोलतर दशेको ईच्च लशिालाइ माध्यलमक लशिाको जगमा लिकास  गनुापने  ऄपररहायाता  त्यलत्तनै  रहकेो  ऄिस्था  छ  ।  नेपालको  

सलंिधानले  केन्द्रीय  लिश्वलिद्यालयसम्बन्द्धी ऄलधकार  सङ्घ  र  ईच्च  लशिासम्बन्द्धी  शासकीय  ऄलधकार  प्रदेश  सरकारले  सलुनलित गरेता पलन  

साझा  ऄलधकारकोसलूचमा रहकेो लशिाले स्थानीय तहले समेत माध्यलमक लशिाको ईच्च लशिासगँ सम्बन्द्ध राखी अफनो िेत्रमा रहकेा ईच्च 

लशिा प्रदायक ससं्थाको लिकासमा भलूमका लनिााह गना सक्दछ र गनुापदाछ । 

३.४.२ ितामान ऄिस्था 

नेपालको  लशिाको  सरंचनामा  किा  १२  ईतीण  गरेको  जनशलक्तलाइ  प्रदान  गररने  ईच्च  स्तरको  मानि  संसाधनको लिकास गनाकालालगचार 

तहको ईच्च लशिा प्रदान गने लनलतगत प्रािधान रहकेो छ । दशेको अलथाक तथा सामालजक पररितानका  लालगअिश्यक  पने  स्िस््य,  प्रलतस्पधी,  

निप्रितानात्मक,  स्िािलम्बी,  रोजगार ईन्द्मखु  तथा  मलू्य  ईन्द्मखु ईच्च  तहको  जनशलक्त  ईत्पादन गनुा  यो  तहको  लशिाको  प्रमखु  ध्येय  हो  । 

लागत सहभालगता,लनजी  िेत्रको  लगानी, सामदुालयक सहभालगता, मागमा अधाररत कायाक्रम सञ्चालन र लिश्व लिद्यालयबाट अय स्रोतको 

पररचालन जस्तानमनुा लिकास गनाका लालगतीनै तहका सरकारहरू, समदुाय र लनजी िेत्रलाइ समेत ईच्च लशिा लिकास साझेदारकारूपमा सहभागी 

ह ने ऄिसर खुला गररनपुदाछ । 
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चनुौलतहरू तथा ऄिसरहरू 

ईच्च लशिामा अलथाक रुपले लिपन्द्न रभौगोललक रुपमा लपछलडएका र माध्यलमक तह परुा गरेका नागररकको समेत सहभालगता गराईन,ु माध्यलमक 

लशिाको ईच्च लशिासगँसम्बन्द्ध कायम राख्नु, भौगोललक लिकटता, भौलतक पिूााधार र अलथाक लगानीको  सलुनलितता  गनुा,  दि  र  योग्य  

जनशलक्तको  ऄभाि  ह न ु र  यगु ऄनकुुलको  गणुस्तरीय  तथा प्रालिलधक  ईच्च  लशिा  प्रदान  गने  ससं्थाको  लिकास  गनुा ईच्च  लशिाका  प्रमुख  

चनुौलतका  लिषयहरू  ह न्  ।  ईच्च लशिालाइ  व्यिसालयक, व्यिहाररक  र  जीिनोपयोगी बनाइ  शैलिक बेरोजगारी  न्द्यनूीकरण गनुा र  ईच्च  लशिा  

प्राप्त गरेका जनशलक्तहरूलाइ स्थानीय तहमानै रोजगार लसजाना गनुा जस्ता सिालहरूलाइ समेत ईच्च लशिाका सहायक चुनौलतकारुपमा ललन 

सलकन्द्छ । 

नेपालको सलंिधानमा ईच्च लशिा तीनिटै तहको साझा ऄलधकारिेत्रलभत्र रहन,ु पाललका िेत्रलभत्र .एईटा. मात्रै ईच्च लशिा  प्रदायक  ससं्था  

सञ्चालन  ह नु,  क्याम्पसको  सिेािेत्र  फरालकलो  रहनु,  पाललकाका  सबै  सरोकारिाला,राजनीलतक  दल  तथा  जनप्रलतलनलधहरूमा  क्याम्पसको  

थप  प्रभािकारी  सञ्चालन  तथा  व्यिस्थापनमा  एकमत  रहनु, पाललकामा ६ िटा  माध्यलमक  लिद्यालयहरूमा  पश ु  र  बाली  लिज्ञानका  

लडप्लोमा  तहका  किाहरू  सञ्चालन  ह नअुलदलाइ यस पाललकाको ईच्च लशिाको ऄिसरको रुपमा ललनसलकन्द्छ । 

३.४.३ लक्ष्य 

 प्रालज्ञक ईत्कृिता तथा ईन्द्नयनका लालग ऄध्ययन तथा ऄनुसन्द्धान गने ईच्च लशिा प्रदायक ससं्थामाफा त समय सापेिईच्चस्तरीय, 

प्रलतस्पधी, प्रलिलधमैत्री, रोजगारमलूक र ईत्पादनमखुी जनशलक्त ईत्पादन गने । 

३.४.४ ईद्दशे्य 

 ईच्च लशिामा पह चँ ऄलभिलृद्ध गने, 

 सामालजक र अलथाक लिकासका लालग लिज्ञान र प्रलिलधप्रलत ऄलभपे्रररत, प्रलतस्पधी र ईद्यमशील मानि संसाधनको लिकास गने, 

 ईच्च लशिाका ऄिसरहरूलाइ सान्द्दलभाक, ईपयोगी र गणुस्तरीय बनाईनथप सकंायहरूसञ्चालन गना पहल गने । 

३.४.५ रणनीलतहरू 

 स्थानीय तह ऄन्द्तगात लिद्यालय लशिाको किा १२ िा सो सरहको तह परूा गरेका लिद्याथीको लििरण तयार गरी ईनीहरूको िमता र 

योग्यता ऄनुसार ईच्च लशिाको प्रबन्द्धका लालग योजना तयार गने, 

 स्थानीय तह िेत्रलभत्र अिश्यकता ऄनुसार ईच्च लशिा प्रदान गने ससं्थाहरू स्थापना गने , 

 खलुा एिम ्दरू लशिा लगायतका व्यस्थामाफा त समेत ईच्च लशिामा पह चँिलृद्धका लालग पहल गने, 

 लपछलडएका भौगोललक िेत्र, मलहला, अलदबासी/जनजाती, दललत, ऄपाङ्गताभएका नागररक एिं अलथाक रूपले लिपन्द्न समुदाय र 

िगाको पह चँ बढाईन अिश्यक कायाक्रमहरूको व्यिस्था गरी ईच्च लशिा प्राप्त गने ऄिसरको सलुनलित गने 

 ईच्च लशिालाइ रालष्ट्रय लिकासका प्राथलमकताका िेत्रहरू कृलष, ईजाा, पयाटन, जलस्रोत, स्थानीय प्रलिलध, सम्पदा र ससं्कृलत, खेलकुद, 

जलिाय ुपररितान लगायतका िेत्रहरूमा केलन्द्रत गना पहल गने, 

 लिद्याथीहरूलाइ ईच्च लशिाका ऄिसर ईपलब्ध गराईनका लालग ईच्च लशिा सञ्चालन गने ससं्थाहरूसगँ समन्द्िय तथा सहकाया गने, 

 स्थानीय तहमा सञ्चाललत ईच्च लशिा प्रदायक ससं्थाहरूको सञ्चालनमा अिश्यक सहयोग ईपलब्ध गराईने, 

 ईच्च लशिा प्रदायक ससं्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन, लनयमन र व्यिस्थापनका लालग समन्द्िय, सहकाया र सहजीकरण गने, 

 ईच्च लशिा लिकासका लालग साबाजलनक, सामदूालयक तथा लनजी स्तरमा साझेदारी कायालाइ प्रोत्साहन गने, 

 स्थानीय तहको मानि संसाधन योजनाका अधारमा अिश्यक मानि स्रोत लिकासका लालग कायाक्रम बनाइ कायाान्द्ियन गने, 

 अलथाकरूपमा लपछलडएका प्रलतभािान तथा सीमान्द्तकृत, दललत, ऄपाङ्ग, लोपोन्द्मखु जालत/जनजालत, मलहला लिद्याथीका लालग ईच्च 

लशिामा सहज पह ँचको ऄिसर सजृना गना अिश्यक स्रोतको व्यिस्था गने। 

३.४.६ ईपललब्ध, नलतजा, प्रमखु लक्रयाकलाप र लक्ष्य 

ईपिलब्धः 

 ईच्च लशिामा पह चँ ऄलभिलृद्ध भइ सान्द्दलभाकता र गणुस्तरमा सधुार । 
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प्रमुख नलतजाः 

 स्थानीय तह ऄन्द्तगात लिद्यालय लशिाको किा १२ िा सो सरहको तह परूा गरेका लिद्याथी िमता र योग्यता ऄनसुार ईच्च लशिामा पह चँ 

ह ने, 

 स्थानीय तहमा ईच्च लशिा प्रदायक ससं्थाहरूको स्थापना ह ने, 

 स्थानीय तहमा सञ्चाललत ईच्च लशिा प्रदायक ससं्थाहरूबाट सञ्चालन ह ने कायाक्रमहरूको सान्द्दलभाकता र गणुस्तरमा ऄलभिलृद्ध ह ने, 

 ईच्च लशिा ईत्पादन र अलथाक ईपाजानसगँ जोलडने, 

 ईच्च लशिामा साबाजलनक, लनजी तथा सामदूालयक सहभालगतामा लगानी ऄलभिलृद्ध ह ने। 

प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्यः 

 ईच्च लशिा प्रदान गने ससं्थाहरूको  स्थापना, 

 ईच्च लशिा प्रदान गने ससं्थाहरूको  न्द्यनूतम भौलतक पिूााधार लिकास, 

 ऄनसुन्द्धान केन्द्रको स्थापना, 

 लशिक व्यिस्था, 

 छात्रिलृत्त कायाक्रम, 

 ईच्च लशिालाइ प्रकोप, सङ्कट तथा महामारीलगायतका पररलस्थलत प्रलत ईत्थानशील बनाईन योजना लनमााण गरी कायाान्द्ियन गना 

सहयोग । 

ईच्च लशिा र माध्यलमक लशिाको ईच्च लशिासँग सम्िन्द्धका प्रमखु लक्रयाकलापहरू तथा गन्द्तव्य 

क्र

. 

स. 

प्रमुख लक्रयाकिाप 
िक्ष्य 

आकाआ 

भौलतक िक्ष्य(५ वर्षा) कैलर्यत 

२
०
७
९
।०
८
०

 

२
०
८
०
।०
८
१

 

२
०
८
१
।०
८
२

 

२
०
८
२
।०
८
३

 

२
०
८
३
।०
८
४

 

जवनमा  

३ स्नातक तहमाऄध्ययनरत लिद्याथीहरूलाइ लशिक 

सङ्ख्या कम भएका लिद्यालयहरूमा स्ियमसिेक 

लशिकको रुपमा पररचालन गने 

लिद्यालथा 

सऋंया 

१० १५ १५ १५ २० ७५ सङ्घ र 

स्थानीय तह 

४ ईच्च लशिामासबैकोपह चँ सलुनलित गना 

अिश्यकता ऄनुसारको समन्द्िय र सहजीकरण गने 

 लनरन्द्तर  क्याम्पस,

स्थानीय तह 

५ ईच्च   लशिा   प्रदायक   ससं्थामा न्द्यनूतम  भौलतक  

पिूााधार  लिकास (aभिन  तथा  किाकोठा,  

bफलनाचर, शौचालय,  bखानेपानी,  cखेलमैदान, 

dघेराबार, eखाजा घर अलद) लिकास गना सहयोग 

गने 

क्रमश १a १b १c १d १e   

७ ईच्च  लशिाको  खलुा  एिम ्दरू लशिा प्रणालीको 

स्थापना गना सहजीकरण एिम सहयोग गने 

पटक    १  १ क्याम्पस 
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३.५ प्रालवलधक तथा व्यवसालयक लिक्षा र लसप लवकास तालिम 

३.५.१पररचय  

लिकासका लालग साधारण र प्रालिलधक जनशलक्तका लबच सन्द्तलुनको अिश्यकता पदाछ । सरुुिातका लदनहरूमा साधारण लशिातफा  जोड 

लदआएतापलन लिस्तारै प्रालिलधक लशिा तथा व्यिसालयक ताललमका िेत्रमा जोड लदन थाललएको छ । कृलष, भेटनरी, सि ओभरलसयर, आलन्द्जलनयररड, 

लचलकत्सा लिज्ञान, कम्प्युटर लगायतका िेत्रमा दि जनशलक्तको माग ईच्च रहकेो छ । प्रालिलधक तथा व्यिसालयक लशिाका ऄिसरहरूमा सबै 

ललंग, ऄपाङ्गता, गररिी, सीमान्द्तकृत अलथाक सामालजक रुपले पलछ परेको समदुाय लगायतका सबै बगाको समतामलूक पह चँ, सहभालगता र 

लसकाइ ईपललव्धमा सधुार गद ैश्रम बजार सगँ अिद्ध गनुापने दलेखन्द्छ ।लि. स.ं २०७२ को सलंिधान सगँसगँै “समदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली” भन्द्ने 

रालष्ट्रय अकांिा परुा गनाका लालगरालष्ट्रय योजना अयोगले नौ िटा रालष्ट्रय लक्ष्य ऄन्द्तगात ईच्च र लदगो ईत्पादन तथा ईत्पादकत्ि तय गरेको र 

त्यसको लालग गुणस्तररय प्रालिलधक लशिा तथा व्यािसालयक ताललमको  लिस्तारमा जोड  लदएको दलेखन्द्छ । रालष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ मा 

प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिालाइ लिद्यालय लशिाको तल्लो तहदलेख नै समेट्ने प्रयास गररएको छ । 

सन ्२०१५ मा सयंकु्त राष्ट्र सङ्घले सन ्२०३० सम्ममा हालसल गने गरी लनधाारण गरेको लदगो लिकास लक्ष्यले पलन प्रत्येक व्यलक्तलाइ गरी खाने 

लशिामा समािेशी, समतामलूक र समन्द्यालयक ढङ्गमा लदने ऄिसरलाइ व्यापक बनाईन जोड  लदएको  छ  ।  यस  प्रकारको  लशिाको  लिकासले  

यस  पाललकामालसपयकु्त  दि  जनशलक्त  ईत्पादन  ह ने  र रोजगार एिम रोगारीका ऄिसरहरू सजृना भइ लिदलेशने यिुाहरू अत्मलनभार बन्द्ने ऄिस्था 

लसजाना ह नेछ । 

३.५.२ ितामान ऄिस्था 

प्रालिलधक  लशिा  तथा  व्यािसालयक  ताललम  पररषदको  पलछल्लो  त्याङ्क  ऄनसुार  नेपालमा  ५७  िटा  अङ्लगक 

पोललटेलक्नकलशिालयहरू,  १७  िटा  साझेदारीमा  सञ्चाललत  पोललटेलक्नकलशिालयहरू,  ४३४  िटा  सामदुालयक लिद्यालयमा प्रालिलधक 

लशिा, ४२९ िटा सम्बन्द्धन प्राप्त लशिालयहरू र ५८७ प्रालिलधक एस.एल.सी. तहका कायाक्रमर ६१४ लडप्लोमा तहका कायाक्रम सञ्चालनमा 

रहकेा छन ्(प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र ताललम एकीकृत बालषाक प्रलतिेदन, २०७६) ।कणााली प्रदशेमा  ४  िटा  अङ्लगक,  २  िटा  

साझेदारी,  १०४  िटा  सामदुालयक  लिद्यालयहरू,  १८  िटा  लनजी  ससं्थाहरूरहकेा छन ्भने यस पाललकामा  िटा सामदुालयक लिद्यालयहरूमा ३ 

िटा लिद्यालयमा कृलषा, आलन्द्जलनयरङर आलल्क्रका किा  सञ्चालनमा रहेको छन ्। 

३.५.३ लक्ष्य 

 ईत्पादनशील जनशलक्तलाइ अिश्यकताऄनसुारका व्यािसालयक तथा पेसागत िेत्रहरूमा प्रयाप्त दिता हालसल ह ने गरी लसपमलूक लशिा 

र ताललम ईपलब्ध गराइ जनताको अलथाक स्तरमा सधुार ल्याईने । 

३.५.४ ईद्दशे्य 

 प्रालिधक तथा व्यािसालयक लशिा तथा लसप लिकासमा पह चँ ऄलभिलृद्ध गने, 

 स्थानीय तहमा प्रालिधक तथा व्यािसालयक लशिा तथा लसप लिकासका ऄिसर सजृना गना सयंन्द्त्र लिकास गने, 

 प्रालिधक तथा व्यािसालयक लशिा तथा लसप लिकासका ऄिसरहरूलाइ सान्द्दलभाक, ईपयोगी र गणुस्तरीय बनाईने। 

३.५.५ रणनीलतहरू 

 स्थानीय तहमा प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र लसपको ऄिसर सजृना गने, 

 बह प्रालिलधक लशिालय/ताललम केन्द्रहरूको स्थापना, सञ्चालन, तथा लनयमन गने, 

 प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र लसपको गुणस्तर, प्रभािकाररता र पह चँ बढाईनको लनलम्तसरोकारिालाहरूसगँ समन्द्िय गने, 

 प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र लसपको िेत्रमा सिम जनशलक्त तयार गने, 

 प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र लसपमा व्यापार तथा ईद्योग िेत्रको सहभालगता बढाईनप्रोत्साहन गने, 

 अय अजान गने खालका लक्रयाकलापको माध्यमबाटअत्म लनभार ह नको लनलम्त ससं्थागत िमता बढाईने, 

 लपछलडएका भौगोललक िेत्र, मलहला, अलदिासी/जनजाती, दललत, ऄपाङ्गताभएका नागररक एिम ्अलथाक रूपले लिपन्द्न समदुाय र 

िगाको पह चँ बढाईन अिश्यक कायाक्रमहरूको व्यिस्था गने, 
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 प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र लसपका िेत्रहरू कृलष, ईजाा, पयाटन, जलस्रोत, स्थानीय प्रलिलध, सम्पदा र ससं्कृलत, खेलकूद, 

जलिाय ुपररितान लगायतका िेत्रहरूमा केलन्द्रत गना पहल गने, 

 लिद्याथीहरूलाइ प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र लसपका ऄिसर ईपलब्ध गराईनका लालग सम्बलन्द्धत ससं्थाहरूसगँ समन्द्िय तथा 

सहकाया गने, 

 स्थानीय तहमा सञ्चाललत प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र लसप प्रदायक ससं्थाहरूको सञ्चालनमा अिश्यक सहयोग ईपलब्ध 

गराईने। 

३.५.६ ईपललब्ध, नलतजा, प्रमखु लक्रयाकलाप र लक्ष्य 

ईपिलब्धः 

 ईत्पादनशील जनशलक्तले अिश्यकताऄनुसारका प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र लसपका िेत्रहरूमा पयााप्त दिता हालसल गरी 

ईत्पादनशील, रोजगारी, स्ि-रोजगारी र जीलिकोपाजानका िेत्रबाट अलथाक स्तर सधुार गरेको ह ने । 

प्रमुख नलतजाः 

 स्थानीय तहमा प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र लसपका िेत्रमा ईत्पादनशील जनशलक्तले अिश्यकताऄनुसारका प्रालिलधक तथा 

व्यािसालयक लसपका िेत्रहरूमापयााप्त ऄिसर प्राप्त गरेको ह ने, 

 स्थानीय तहमा बह प्रालिधक लशिालय/प्रालिधक धारका माध्यलमक लिद्यालयहरूको स्थापना भइ सञ्चालन ह ने, 

 स्थानीय तहमा सञ्चाललत प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र लसपका िेत्रमा सञ्चाललत ससं्थाहरूबाट सञ्चालन ह ने कायाक्रमहरूको 

सान्द्दलभाकता र गणुस्तरमा ऄलभिलृद्ध ह ने, 

 प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र लसपका िेत्रहरूलाइ ईत्पादन र अलथाक ईपाजानसगँ जोलडने, 

 स्थानीय स्तरमा रहकेा परम्परागत लसपहरूको पलहचान, प्रमालणकरण तथा प्रबद्धान ह ने, 

 बैदलेशक रोजगारीबाट हालसल गरेको ऄनभुि र लसपको खोजी, प्रमालणकरण तथा ईपयोग ह ने िातािरण सजृना ह ने, 

 खोज, निपिातान तथा ईद्यमशीलतामा ऄलभिलृद्ध भएको ह ने, 

 ईत्पादनशील, रोजगारी, स्ि-रोजगारी र जीलिकोपाजानका ऄिसरमा िलृद्ध ह ने, 

 प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा तथा लसपका िेत्रमा साबाजलनक, लनजी तथा सामदूालयक सहभालगतामा लगानी ऄलभिलृद्ध ह ने। 

प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्यः 

 प्रालिलधक धारका माध्यलमक लिद्यालयहरू स्थापना र सञ्चालन, 

 प्रालिलधक धार सञ्चालन भएका लिद्यालयहरूको भौलतक पिूााधार लिकास, 

 बह प्रालिलधक लशिालय स्थापना, सञ्चालन तथा लनयमन, 

 छोटो ऄिलधका लसपमूलक ताललम सञ्चालन, 

 लशिक व्यिस्था, 

 छात्रिलृत्त कायाक्रम, 

 स्थानीय स्तरमा प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र लसपका लालग अिश्यक नीलत तजुामा, 

 खोज तथा निपिातानात्मक कायालाइ प्रोत्साहन, 

 स्थानीय स्तरमा रहकेा परम्परागत लसपहरूको पलहचान, प्रमालणकरण तथा प्रबद्धान कायाक्रम, 

 बैदलेशक रोजगारीबाट हालसल गरेको ऄनभुि र लसपको खोजी, प्रमालणकरण तथा ईपयोग सम्बलन्द्ध कायाक्रम, 

 ईत्पालदत जनशलक्तलाइ ईद्यमशीलताका लालग सहयोग, 

 अलथाकरूपमा लपछलडएका प्रलतभािान तथा सीमान्द्तकृत, दललत, ऄपाङ्ग, लोपोन्द्मखु जालत/जनजालत, मलहला लिद्याथीका लालग ईच्च 

लशिामा सहज पह ँचको ऄिसर सजृना गना अिश्यक स्रोतको व्यिस्था। 
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प्रालिलधक तथा व्यिसालयक लशिा र लसप लिकास ताललम का प्रमखु लक्रयाकलापहरू तथा गन्द्तव्य 

 

३.६ पाठ्यक्रम र पाठ्यसामाग्री 

३.६.१ पररचय 

लशिा पद्धलतलाइ मागादशान गने महत्िपूणा अधार पाठयक्रम हो । पाठ्यक्रम कुनै किा िा तहमा के के लसकाईने भन्द्ने कुरासगँ मात्र सम्बलन्द्धत ह दनै ।  

दशेकाल र पररलस्थलत ऄनुसार लिद्याथीमा के कस्ता िमता लिकास गराईने  हो भन्द्नेसगँ पलन सम्बलन्द्धत छ । के पढाईने,के कस्ता लक्रयाकलापका 

माध्यमबाट ऄपेलित सिमता हालसल गराईन र लिद्याथीले लसकेको िा नलसकेको सलुनलित गरी अिश्यक पिृपोषण प्रदान गना के कसरी मलु्याङ्कन 

गने भन्द्ने कुरा लनधाारण गने महत्िपूणा अधार  समेत हो । मानिीय चेतना र िौलद्धक लिकासको लनलमत्त ललआएका ईद्देश्यहरू परूा गराईनु हो   । 

क्र. 

स. 
प्रमुख लक्रयाकिाप 

िक्ष्य 

आकाआ 

भौलतक िक्ष्य(५ वर्षा) कैलर्यत 

२
०
७
९
।०
८
०

 

२
०
८
०
।०
८
१

 

२
०
८
१
।०
८
२

 

२
०
८
२
।०
८
३

 

२
०
८
३
।०
८
४

 

जवनमा  

१ प्रयोगशाला व्यिस्थापन सहयोग लिद्यालय  १  १ १ १ ४ सङ्घ र प्रदशेसँगको 

समन्द्िय र सहकायामा 

२ श्री नेपाल रालष्ट्रय माध्यलमक लिद्यालयमा  

प्रालिलधक लशिा कायाक्रम सञ्चालन 

लिद्यालय   १    सङ्घ र प्रदशेसँगको 

समन्द्िय र सहकायामा 

३ छोटो ऄिलधका लसपमूलक ताललमहरू सञ्चालन िटा १ १ २ २ २ ८ सङ्घ र प्रदशेसँगको 

समन्द्िय र सहकायामा 

४ प्रालिलधक र व्यािसालयक लशिा सम्िन्द्धी 

पाललका स्तररय नीलतको तजुामा 

पटक  १     १   

५ यिुालाआ खोज र निप्रितानका लालग 

प्रोत्साहनमूलक कायाक्रमहरू सञ्चालन 

पटक  १  १  १  १  १  ५   

६ प्रालिलधक लशिा ऄध्ययन गरेका यिुाहरूलाआ 

ईद्यमलशलता लिकासको लालग सहयोग 

पटक  १  १  १  १  १  ५   

७ प्रालिलधक लशिा तथा व्यािसालयक ताललम 

प्रदायक ससं्थाहरूको ऄनगुमन, लनयमन र 

व्यिस्थापन 

पटक  

लनरन्द्तर रुपमा 

 स्थानीय तह 

८  दललत र ऄन्द्य लबपन्द्न समदुाएका लबध्यालथाहरुलाइ 

ऄन्द्य ईच्च लशिा पढ़नाका लागी पणूा छात्रलबती  

जना   ५ ५ ५ ५ ५ १५  

९  लबपन्द्न मलहलाहरुलाइपढ़नाका लागी छात्रिलृत्त 

सहयोग  

 ५ ५ ५ ५ ५ १५ स्थानीय स्रोत  



57 
 

बालबाललकाको सबााङ्गीण लिकास गनुा, सभ्यता िा ससं्कृलतको हस्तान्द्तरण एिम लिकास गनुा, शैलिक प्रलक्रयाको स्िरुप लनधाारण गनुा जस्ता 

कुराहरू पाठ्यक्रमको ईद्देश्यलभत्र पदाछन ्। 

मानिीय अिश्यकता,बालबाललकाका रुची, सामालजक मलू्य मान्द्यता, समाज तथा लिश्व पररिेशमा लिकास भएका ज्ञान लसप तथा प्रलिलध ऄनकुुल 

पाठ्यक्रमलाइ एईटा गलतशील र ललचलो प्रलक्रयाका रुपमा ललनु अिश्यक छ । पाठ्यक्रमलाइ कायाान्द्ियन गनाका लालग पलहलो शैलिक सामाग्रीको 

रुपमा पाठ्यपसु्तकलाइ ललन सलकन्द्छ । सचूना तथा सञ्चार प्रलिलधको ईलचत लिकास नभआसकेको हाम्रो पररिेशमा लिद्याथीको एकमात्र लिकल्पको 

रुपमा पाठ्यपसु्तकलाइ ललन सलकन्द्छ । जसले पामाठ्यक्रम कायाान्द्ियनलाइ सहयोग गदाछ । हाल नेपालमा सामदुालयक लिद्यालयमा ऄध्ययनरत 

सम्पूणा लिद्याथीलाइ लन:शलु्क पाठ्यपसु्तक लितरण गने गररएको छ । 

 

३.६.२ ितामान ऄिस्था 

रालिय लशिा पद्धलतको योजना, २०२८ मा सिाप्रथम लिद्यालय तहमा पाठ्यक्रमलाइ दस्तािेलजकरण गररएको लथयो । पाठ्क्रम लिकासका लालग 

ससं्थागत रुपमा लशिा मन्द्त्रालय ऄन्द्तगात पाठ्क्रम लिकास केन्द्र स्थापना भयो  । पाठ्यक्रम लिकास केन्द्रको सरंचनाको लनरन्द्तरता सगैं लिद्यालय 

तहको पाठ्यक्रम लिकास, सधुारतथा ऄद्यािलधक गने क्रममै लि. सं. २०७६ मा नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप तयार भआ कायाान्द्ियन गने क्रममा  २०७७ दलेख 

किा १ र ११ मा कायाान्द्िन सरुु भएको छ । त्यसगैरी लि. सं. २०८० सम्ममा लिद्यालय तहका सबै किाहरूमा यो पाठ्यक्रम कायाान्द्ियन ह ने योजना 

छ । 

चौकुने गाईँपाललकामा लि सं २०७८ दलेख किा १ दलेख ५ सम्मको लालग स्थानीय पाठ्यक्रम लनमााण गरर कायाान्द्ियनमा ल्याईने येजनामा रहकेो र 

पाठ्यपसु्तक लनमााण गने प्रलक्रयामै छ । त्यसगैरी शैलिक सत्र २०७९ दलेख अधारभतू तह किा ६-८ को स्थानीय पाठ्यक्रम पलन तयार गरी लागू  

गआरहकेो छ । पाठ्क्रम तथा पाठ्पसु्तकको प्रभािकारी कायाान्द्ियनको लालग हाल सम्म किा १ दलेख १० सम्म सबै लिषय र किा ११ र १२ का 

लालग ऄलनिाया लिषयका पाठ्यपसु्तक प्रदान गने नेपाल सरकारले लन:शलु्क व्यिस्था लमलाएको छ ।लिलभन्द्न लिषयका लशिक लनदेलशका तयार 

गरेको छ । पाठ्क्रमलाइ सान्द्दलभाक र प्रभािकारी बनाईन किा १- ३ मा ऄन्द्तर सम्िलन्द्धत लिषयिस्तुलाइ एकीकृत गररएको छ । लिलभन्द्न भालषक 

समदुायका बालबाललकाको लालग हाल सम्म किा १ दलेख ५ सम्म लिलभन्द्न २७ मातभृाषाका पाठ्यपसु्तक कायाान्द्ियनमा ल्याआएको छ । प्रत्येक 

लिषयमा लिषयिस्तकुो स्िरुप ऄनसुार लिद्याथीलाइ २५ दलेख ५० प्रलतशत सम्म भारको प्रयोगात्मक काया , पररयोजन काया िा सामदुालयक काया 

लगायतका व्यिहाररक ऄभ्यास गराईन ुपने व्यिस्था छ । पररिलतात पाठ्यक्रम ऄनसुार लशिकलाइ लनलित ऄिलधमा लशिकको पेसागत लिकास 

लाललम ललनुपने व्यिस्था गररएको छ । परीिण र मलू्याङ्कन प्रणालीमा सधुार गरी अधारभतू तह सम्म लनरन्द्तर लिद्याथी मूल्याङ्कन पद्धलत 

ऄपनाआएको छ । सबै किामा ऄिराङ्कन पद्धलतऄनसुार नलतजा लनकाल्ने पररपाटी ऄपनाआएको छ । रालष्ट्रय प्रारलम्भक किा पढाआ कायाक्रमको 

न्द्यनूतम कायाक्रमबाट सबै लिद्यालयमा लशिण लसकाआ सामाग्रीको व्यिस्थापन गररएको छ । 

चनुौलतहरू तथा ऄिसरहरू 

पाठ्यक्रमको प्रभािकारी कायाान्द्ियनको लालग लिषयगत लशिकको व्यिस्था गनुा  चुनौलतका रूपमा रहकेो छ । त्यसगैरी स्थानीय पाठ्क्रम र 

पाठ्यसामाग्री लिकासका लालग िमता लिकास गनुा , सबै लशिकलाइ नयाँ पाठ्क्रमको ऄलभमखुीकरण गनुा ,पाठ्क्रमलाइ समय ऄनसुार ऄद्यािलधक 

गनुा पलन चनुौलतका रूपमा रहकेा छन् । ऄपाङ्गता,ऄनाथऄसहाय भएका बालबाललकाको लालग ऄनकूुलको पाठ्सामाग्रीको व्यिस्था गने अलद 

पाठ्क्रम तथा पाठ्यपसु्तक कायाान्द्ियनका चनुौलतहरू पलन हाम्रा साम ु छन ् । माध्यलमक तहसम्म लन:शलु्क पाठ्यपसु्तकको व्यिस्था, लशिक 

लनदलेशकाको व्यिस्था , परीिा र मलू्याङ्कन प्रणालीमा सधुार, स्थानीय पाठ्यक्रम लिकास तथा कायाान्द्ियन मागादशान, २०७६ को लनमााण  र किा 

३ सम्म एकीकृत पाठ्यक्रमको व्यिस्था, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक कायाान्द्ियनका ऄिसरहरू रहकेा छन ्। 

३.६.३ लक्ष्य 

 पाठ्यक्रमको प्रभािकारी कायाान्द्ियनबाट लिद्याथीहरूमा जीिनोपयोगी ज्ञान, लसप र ऄलभिलृत्तको लिकास भइ सिम, सजृनशील र 

प्रलतस्पधी नागररक तयार ह ने । 
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३.६.४ ईद्दशे्य 

 पाठ्यक्रमलाइ प्रभािकारी रूपमा कायाान्द्ियन गनुा, 

 पाठ्यक्रम लिकास तथा पररमाजानका लालग पिृपोषण लदनु, 

 लसकाआलाइ दलैनक जीिनसगँ सम्बलन्द्धत गराईनु, 

 पाठ्यक्रममा अधाररत लशिण लसकाआद्वारा स्थानीय र अधलुनक लिश्वपररिेश ऄनसुार लसकारुमा ज्ञान, लसपर व्यिहार लिकासमा 

सहजीकरण गनुा, 

 लसकारुका लसकाआ समस्याको समाधान ईन्द्मखु लनरन्द्तर, अिलधक तथा स्तरीकृत मलू्याङ्कन पद्धलतको कायाान्द्ियन गनुा, 

 स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री लनमााण तथा कायाान्द्ियन गनुा। 

३.६.५ रणनीलतहरू 

 रालष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ र तदनुसारका पाठ्यक्रमको कायाान्द्ियन गररने, 

 लिकास गररएका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीलाइ सम्बलन्द्धत लशिक तथा सरोकारिालहरूलाइ प्रबोलधकरण गररने, 

 पाठ्यक्रम कायाान्द्ियनका लालग ऄत्यािश्यक सरंचनागत तथा पेसागत सिमता ऄलभिलृद्ध गररने, 

 लिपद ्, महामारी तथा सङ्कटको ऄिस्थामा िैकलल्पक लिलधबाट लशिण लसकाआ लक्रयाकलाप सञ्चालन गररने, 

 लशिकका लालग लशिक लनदलेशकातथा स्रोत सामग्री तथा लिद्याथीका लालग लसकाआ सामग्री , स्िाध्यायन तथा सन्द्दभा सामग्रीहरू ईपलब्ध 

ह ने व्यिस्था गररने, 

 लशिकको पेसागत सिमता लिकास गररने, 

 सहभालगतामलूक, ऄन्द्तरलक्रयात्मक, खोजमलूक एिम ्समस्या समाधान केलन्द्रत लशिण लिलधको प्रयोगलाइ ससं्थागत गररने, 

 लिद्यालयमा अधाररत सहयोग पद्धलत लिकास गररने, 

 सहपाठी लसकाआ समहू गठन गरी कमजोर लसकाआ िमता भएका बालबाललकालाइ सहयोग गने व्यिस्था लमलाआने, 

 लशिण लसकाआमा सचूना तथा सञ्चार प्रलिलधको प्रयोग बढाआने, 

 स्थानीय तथा मात ृभाषाको पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्रीको लिकास तथा प्रयोगलाइ व्यिलस्थत गररने, 

 लिद्याथीको लसकाआ ईपललब्धलाइ लशिकको िलृत्त लिकाससगँ अबद्ध गरी पाठ्यक्रमको प्रभािकारी कायाान्द्ियन गने िातािरण सजृना 

गररने ।  

३.६.६ ईपललब्ध, नलतजा, प्रमखु लक्रयाकलाप र लक्ष्य 

ईपिलब्धः 

 पाठ्यक्रमको प्रभािकारी कायाान्द्ियनबाट दलैनक जीिनका लालग अिश्यक अधारभतू सिमतासलहत सजृनशील, सकारात्मकसोच 

भएको, लनरन्द्तर लसकाआप्रलत प्रलतबद्ध र रोजगारईन्द्मखु नागररक तयार ह ने । 

प्रमुख नलतजाः 

 पाठ्यक्रमको कायाान्द्ियन प्रभािकारी रूपमा भएको ह ने, 

 पाठ्यक्रम लिकास तथा पररमाजानका लालग पिृपोषण ईपलब्ध ह ने, 

 लसकाआलाइ दलैनक जीिनसगँ सम्बलन्द्धत ह ने, 

 पाठ्यक्रममा अधाररत लशिण लसकाआद्वारा स्थानीय र अधलुनक लिश्वपररिेश ऄनसुार लसकारुमा ज्ञान, लसपर व्यिहार लिकासमा 

सहजीकरण  भएको ह ने, 

 लसकारुका लसकाआ समस्याको समाधानईन्द्मखु लनरन्द्तर, अिलधक तथा स्तरीकृत मलू्यङ्कन ह ने, 

 स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री लनमााण तथा कायाान्द्ियन ह ने।ज़् स११  
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प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्यः 

 पाठ्यक्रम ऄलभमखुीकरण 

 लशिक ताललम 

 लशिक पेसागत सहयोग 

 किा कोठामा अधाररत लिद्याथी मलू्याङ्कन 

 अिलधक लिद्याथी मलू्याङ्कन 

 लडलजटल सामग्रीको प्रयोग 

 सचूना तथा सञ्चार प्रलिलधको प्रयोग 

 लनःशलु्क पाठ्यपसु्तक 

 बह पाठ्यपसु्तक 

 स्थानीय पाठ्यक्रम लिकास तथा कायाान्द्ियन 

 माध्यम भाषाका रूपमा मातभृाषाको प्रयोग 

 सपुररिेिण तथा ऄनगुमन 

 परीिा सञ्चालन । 

 

पाठ्यक्रम र पाठ्यसामाग्रीका प्रमखु लक्रयाकलापहरू तथा गन्द्तव्य 

क्र. 

स. 
प्रमुख लक्रयाकिाप 

िक्ष्य 

आकाआ 

भौलतक िक्ष्य( ५ वर्षा) कैलर्यत 

२
०
७
९
।०
८
०

 

२
०
८
०
।०
८
१

 

२
०
८
१
।०
८
२

 

२
०
८
२
।०
८
३

 

२
०
८
३
।०
८
४

 
जवनमा  

१ पाठ्क्रमऄलभमलुखकरण पटक  १  १  १  १  १  १०  स्थानीय तह,लशलिसआ 

२ 

लशिकताललम र पनुतााजलग ताललम 

पटक  १  १  १  १  १ ५ स्थानीय तह,मानि 

ससंाधन केन्द्र 

३ 

लशिक पेसागतसहयोग 

पटक  १  १  १  १  १ ५ स्थानीय तह,मानि 

ससंाधन केन्द्र 

४ किाकोठामाअधाररत लिद्याथी 

मलू्यांकन 

पटक  १  १  १  १  १ ५ लिद्यालय 

५ अिलधकमलू्यांकन िालषाक ३ ३ ३ ३ ३ १५ लिद्यालय 

६ लडलजटलसामाग्रीको प्रयोग िटा  ६ ६ ९ ७ ८ ३६ लिद्यालय,सरकार 

८ 

लनशलु्कपाठ्यपसु्तक 

िालषाक 

पटक  

१  १  १  १  १ ५ लिद्यालय 

९ स्थानीयपाठ्यक्रम लनमााण तथा 

कायाान्द्ियन 

किा पा क्र 

म 

१  २ र 

३ 

४, ५, 

र ६ 

७ र ८  स्थानीय तह, 

लिद्यालय 
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क्र. 

स. 
प्रमुख लक्रयाकिाप 

िक्ष्य 

आकाआ 

भौलतक िक्ष्य( ५ वर्षा) कैलर्यत 

२
०
७
९
।०
८
०

 

२
०
८
०
।०
८
१

 

२
०
८
१
।०
८
२

 

२
०
८
२
।०
८
३

 

२
०
८
३
।०
८
४

 

जवनमा  

१० 
माध्यम भाषाकोरुपमा मातभृाषको 

प्रयोग 

अबश्यक

ता ऄनसुार  

 

नीलतगत रुपमा लनणाय भए ऄनसुार 

  

११ 
सपुररिेिणतथा ऄनगुमन 

लनरन्द्तर  ४  ४  ४  ४  ४  ४०   

१२ पढाआ मैत्री शैिलणक सामग्री 

खररद, सङ्कलन, लनमााण तथा 

प्रयोग जस्तै: ठूलो लकताब, 

बाह्रखरी चाटा, िणा तथा झ्याले 

पत्ती, शब्द लचत्र पत्ती रऄन्द्य 

सामग्रीको ब्यिस्था 

 

 

लबद्यालय  

  

१३ सबै बालबाललकालाइ 

पाठ्यपसु्तक तथा ऄभ्यास/काया 

पलुस्तकाको ईपलब्धता 

 

लिद्यालथा 

 

लनरन्द्तर 

 लिद्यालय तथा 

स्थानीय सरकार 

१४ स्थानीय पढाआ सामग्री र  ऄन्द्य 

शैिलणक सामग्री लनमााण तथा 

प्रयोग 

लिद्यालय १ १ १ १ १ ५ लिद्यालय र स्थानीय 

सरकार 

१५ लशिण कायामा ईपयोगी सामग्री 

जस्त ै: पाठ्यक्रम, लशिक 

लनदलेशका लगायत सन्द्दभा 

सामाग्रीको ईपलब्धता 

पटक १ १ १ १ १ १ लिद्यालय र स्थानीय 

सरकार 

 

३.७ लिक्षक व्यवस्थापन र लवकास 

३.७.१ पररचय 

लशिाको गणुस्तर सधुारका लालग लशिक व्यिस्थापनको महत्िपणूा भलूमका ह न्द्छ । गणुस्तरीय लशिाका लालग लशिक योग्य व्यािसालयक रुपमा दि 

पेसाप्रलत ईत्पे्रररत समलपात प्रलतिद्ध र लिद्याथीको लसकाआप्रलत जिाफदहेी ह न अिश्यक छ । लशिकमा भएको लिषयिस्तकुो पयााप्त ज्ञान 

लशिणलसकाआ लक्रयाकलाप सञ्चालनमा दिता र नमनुा व्यलक्तत्ि प्रदशानले लिद्याथीहरूको लसकाआमा सकारात्मक प्रभाि पादाछ । सबै तहको 

लशिामा योग्य दि समलपात र ऄलभप्रररत लशिकहरूको व्यिस्थापनिाट नै लशिाको गणुस्तर सलुनलित गना सलकन्द्छ । यसका लालग लशिक 

व्यिस्थापन र लिकास प्रभािकारी ह न अिश्यक छ ।  

प्राथलमक तहमा लिद्याथी सङ्ख्याको अधारमा र लनम्न माध्यलमक तथा माध्यलमक तहमा लिषय गत रुपमा लिद्यमान मापदण्ड १ : ४५ लशिक 

लिद्याथी ऄनपुात  कायम गररएको छ । लशिा ऐन तथा लनयमािलीले अधारभतू तहमा कलम्तमा ७ दरबन्द्दी र माध्यलमक तहमा १२ दरिन्द्दी ह नपुने 

व्यिस्था गरेको छ ।  
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नेपालमा लिगतदलेख हालसम्म सञ्चाललत लिलभन्द्न लशिा योजना , पररयोजना तथा कायाक्रमहरूले किाकोठाको लशिण लसकाआमा सधुार ल्याइ 

लशिाको स्तर िलृद्ध गना जोड लदएका छन ् । यसको फलस्िरुप लिद्यालयको लशिण लसकाआलाइ लिद्याथी केलन्द्रत बनाईने , प्रलिलधको प्रयोग गरी 

लशिण गने , बालमैत्री लसकाआ िातािरण लसजाना गने जस्ता केही प्रयास भएका छन् । लिद्यालय िेत्र लिकास योजना ऄिलधमा किाकोठाको 

शैिलणक ऄभ्यास िा लक्रयाकलापलाइ लिद्याथी केलन्द्रत बनाईन लशिकको िमता लिकासका कायाक्रमहरू सञ्चालन भएका छन ्। यस ऄिलधमा 

लशिक पेसागत लिकास प्रमाणीकरण ताललम, छोटो ऄिलधको मागमा अधाररत ताललमहरू सञ्चालन गरी लशिण लसकाआ लक्रयाकलापमा सधुार 

ल्याईन प्रयत्न गररयो ।  

 पेसागत रुपमा सिम ,दि र ऄलभपे्रररत लशिकिाट नै किाकोठाको लशिणलसकाआमा सधुार अईन सक्छ । यसका लालग लशिकलाइ पेसागत 

लिकासका ऄिसरहरू ईपलव्ध ह न अिश्यक छ । लशिकको पेसागत लिकासका लालग लिलभन्द्न तौरतररकाहरू छन ्। लशिक ताललम,कायाशाला 

,सलेमनार  कनफरेन्द्स , कायामलूक ऄनुसन्द्धान , लशिकहरूको लसकाआ सञ्जाल , ऄिलोकन भ्रमण मेन्द्टररङ अलद ऄिसरिाट लशिकको पेसागत 

लिकास सम्भि छ ।  

 यस योजनामा लशिाको गणुस्तर ऄलभिलृद्धका लालग लशिण पेसालाइ रोजाआको पेसाको रुपमा लिकास गना  लशिकहरूलाइ सचूना प्रलिलध , 

प्रधानाध्यापक तथा लेखापालहरूलाइ लिद्यालयमा गररने लेखा व्यिस्थापन , सािाजलनक खररद र लजन्द्सी व्यिस्थापन , लशिकहरूलाइ पेसागत 

लिकासका लिलभन्द्न मोडालललटका ताललम  लगायतका कायाक्रमहरूको अिश्यकता अँकलन गररएको छ । किाकोठाको लशिणलसकाआलाइ 

गणुस्तरीय बनाईने लशिक सहयोग प्रणालीलाइ सदुृढ बनाईने लशिक पेसागत लिकासलाइ प्रभािकारी बनाईने लिद्याथीको लसकाआप्रलत लशिकलाइ 

लजम्मेिार बनाईने कायलाइ प्राथलमकता लदआएको छ । यसमा लशिक ब्यिस्थापनको ितामान ऄिस्थाको लिशे्लषणबाट चनुौलतहरूको पलहचान गरर 

लशिक ब्यिस्थापन र लिकासलाइ प्रभािकारी बनाईने सम्बन्द्धमा यस कायाक्रमका ईदे्धश्य  परुागनाका लालग ऄपनाआने रणनीलतहरू कायाक्रम 

कायाान्द्ियनबाट हालसल ह ने ऄपेलित नलतजा तथा मखु्यमखु्य लक्रयाकलाप तथा लक्ष्यहरू समािेश गररएको छ । 

३.७.२ ितामान ऄिस्था 

नेपालमा ितामान ऄिस्थामा लशिकहरू तयार गने काम लिश्वलिद्यालय त लिद्यालयहरूले गरररहकेा छन ्। लशिक ऄध्यापन ऄनमुलत पत्रका लालग 

परीिा सञ्चालन गने , ररक्त दरिन्द्दीमा लशिक पदपलूताका परीिा सञ्चालन गरर लनयलुक्तका लालग लसफाररस गने र लशिक बढुिा सम्िन्द्धी काम 

लशिक सिेा अयोगले गद ैअएको छ । अयोगबाट लसफाररस भआ अएका लशिकहरूलाइ लनयलुक्त गरी पदस्थापन गने काया स्थानीय तहहरूले गदै 

अएका छन ्। यस ैगरर ऄस्थायी िा करार लशिकको लनयलुक्त गने , लशिकको कायासम्पादन मलू्याङ्कन गने काया स्थानीय तहले गद ैअएका छन ्। 

लशिकको पेसागत लिकासका लालग नीलत लनमााण गने काम लशिा लिज्ञान तथा प्रलिलध मन्द्त्रालयले , प्रमाणीकरण तथा किमाआज्ड ताललम पाठ्यक्रम 

लनमााण गने र प्रलशिक तयार गने काया लशिा तथा मानि स्रोत लिकास कन्द्रले र लशिकको िमता ऄलभिलृद्धका लालग ताललम सञ्चालन गने काम 

प्रदशे लशिा ताललम केन्द्रहरूले गद ैअएका छन ्। 

चौकुने  गाईँपाललकामा  हाल सञ्चालनमा रहकेाबाललबकास केन्द्रका५४,अधारभतू तहका ३९ माध्यलमक तहका १० किा सचंालनमा छन । 

सङ्घीय र गा पा ऄनदुानबाट तलब भत्ता पाईने बाललबकास ५४, प्राथलमकतहका १३० अधारभतू तहका २४ र माध्यलमक तहका (लशिण लसकाआ 

सहयोग ऄनदुान सलहत) ३१  गरर जम्मा २३३ जना लशिकहरूले ऄध्यापन गरररहकेा छन ्। जहाँ किा लशिकर लिद्यालयको ऄनुपात ४:७५ मात्र छ 

। लशिक लिद्याथी ऄनपुात प्राथलमक तहमा अधारभतू तहमा ४५.१३ र माध्यलमक तहमा  ४७.८७ रहकेो छ । चौकुनेगाईँपाललकाले लिद्यालयले 

लिद्याथी र किा सङ्ख्याको अधारमा ऄपगु भएका लशिक सङ्ख्यालाइ सम्बोधन गना बाललबकास तहका  प्राथलमक तहका लनम्न माध्यलमक 

तहका  र माध्यलमक तहका  गरर  जम्मा  जना स्ियंसिेक लशिकहरू पररचालन  गरर केलह मात्रामा लशिक लिद्याथी र किा ऄनपुातको न्द्युनतालाइ 

सम्बोधन गने प्रयास गररएको छ । 

३.७.३ लक्ष्य 

 गणुस्तररय लशिाका लालग योग्य , व्यािसालयक रुपमा दि , पेसाप्रलत ईत्पे्रररत , प्रलतिद्ध र लिद्याथीको लसकाआप्रलत जिाफदहेी लशिकको 

व्यिस्था सलुनलित ह ने । 
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३.७.४ ईद्दशे्य 

 सिम लशिक अपलूताका लालग सङ्घ तथा प्रदशे सरकारसगँ समन्द्िय गने, 

 लशिक लनयलुक्त र पुनलिातरणलाइ सदुृढ बनाईनु, 

 लिषयिस्तमुा लनपणुा लशिकको सलुनलितता गनुा, 

 सबै तहमा सिम, प्रलतबद्ध र ऄलभपे्रररत लशिकहरूको प्रबन्द्ध गनुा, 

 सपुररिेिण, लशिक ताललम, लशिक सिमता प्रारूपको प्रभािकारी रूपमा कायाान्द्ियन गनुा, 

 लशिकको लनरन्द्तर पेसागत लिकासका ऄिसरहरूको सलुनलितता गनुा। 

३.७.५ रणनीलतहरू 

 लशिक लिद्याथी ऄनपुातको अधारमा तहगत, िेत्रगत र लिषयगत रूपमा लशिक दरबन्द्दी लमलान/पनुलिातरण तथा थप गररने, 

 ररक्त लशिक दरबन्द्दीको प्रिेपणका अधारमा शैलिक सत्रको पलहलो मलहनामा लशिक लनयलुक्त गररने, 

 प्रत्येक ५ िषामा लशिकको लनरन्द्तर पेसागत लिकासका लालग लशिण लसप लिकाससम्बन्द्धी सिेाकालीन ताललम ऄलनिाया बनाआने, 

 स्थानीय तहमा लशिक पेसागत सहयोग प्रणालीमाफा त लशिकलाइ लनरन्द्तर पेसागत सहयोग ईपलब्ध गराआने । यसका लालग स्थानीय 

तहमा लिषयगत लशिक सञ्जाल, लिज्ञ समहू गठन, लशिक लसकाआ समहू, स्रोत लशिक तथा ऄनभुिी लशिकबाट कोलचङ्ग तथा 

मेन्द्टोररङ्ग पद्धलतको लिकास गरी कायाान्द्ियनमा ल्याआने, 

 लशिकको ईपलस्थलत, लनयलमतता र कायासम्पादनमा सधुार गररने, 

 लशिक तथा प्रधानाध्यापकको बलृत्त लिकासलाइ लिद्याथीको लसकाआ सधुारसगँ सम्बलन्द्धत गरी नलतजाप्रलत जिाफदेही ह ने पद्धलतको 

लिकास गररने, 

 लशिक लनयलुक्त, सरूिा तथा ताललम र पेसागत लिकासमा सहभालगता गराईँदा लिद्याथीको लसकाआमा कुनै ऄिरोध नह ने पद्धलत लिकास 

गररने। 

३.७.६ ईपललब्ध, नलतजा, प्रमखु लक्रयाकलाप र लक्ष्य 

ईपिलब्धः 

 सिम र ऄलभपे्रररत लशिकको व्यिस्था भइ लिद्याथीको लसकाआमा सधुार ह ने । 

प्रमुख नलतजाः 

 रालष्ट्रय लशिक सिमता कायाढाँचाको अधारमा लशिक तयारी, छनौट र पेसागत लिकास ह ने, 

 लशिक तयारीका कोसाहरूमा पयााप्त लिषयगत तथा लशिण लसकाआसम्बन्द्धी सिमता लिकास ह ने, 

 लशिण पेसा थप प्रलतस्पधी र सम्मालनत ह ने, 

 पेसागत लिकासका प्रािधानहरूको लिस्तार र सदुृढीकरण ह ने, 

 लशिक पेसागत सहयोग प्रणालीमाफा त लनरन्द्तर पेसागत सहयोग प्राप्त ह ने, 

 लशिकको ईपलस्थलत, लशिण लिलधतथा तौरतररका र कायासम्पादनमा सधुार ह ने, 

 लशिक लिद्यारथी ऄनपुातका अधारमा तहगत, िेत्रगत र लिषयगत रूपमा लशिक दरबन्द्दी लमलान/पनुलिातरण ह ने, 

 लशिकको अपलूता लनयलमत रूपमा ह ने, 

 लशिकको बलृत्त लिकासका लालग परादशी, र बस्तलुनि अधारसलहतको पद्धलत स्थालपत ह ने । 

प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्यः 

 लशिक लनयलुक्त र सरूिा, 

 ऄस्थायी तथा लिद्यालय स्रोतबाट लनयकु्त लशिकहरूको व्यिस्थापनका लालग मापदण्ड तथा लनदलेशका तयारी, 
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 ऄपाङ्गता भएका व्यलक्त, मलहला, सीमान्द्तकृत िगाका व्यलक्तहरूलाइ लशिण पेसामा सहभागी गराईन िमता ऄलभिलृद्ध, 

 लनयलमत लशिण लसकाआ सलुनलित गना मापदण्डको लिकास गने, 

 कमजोर लिद्याथीका लालग लिशेष सहयोगी किा सञ्चालन गने, 

 ईपचारात्मक लशिण पद्धलत लाग ुगने, 

 ऄपाङ्गता भएका बालबाललकाका लालग लिशेष व्यिस्था, 

 पसु्तकालय र पसु्तक कुना, 

 सचूना प्रलिलध प्रयोगशाला, 

 लिज्ञान प्रयोशाला, 

 प्रालिलधक व्यािसालयक लशिा धार सञ्चालन भएका लिद्यालयमा प्रयोगशालाको प्रबन्द्ध, 

 लशिण तथा लसकाआ सामग्री लिकास, 

 इन्द्टरनेट सिेाको व्यिस्था, 

 लशिण लसकाआमा सचूना तथा सञ्चार प्रलिलधको प्रयोग, 

 लनरन्द्तर लिद्याथी मलू्याङ्कन, 

 परीिाको नलतजा लिशे्लषण, 

 लशिकले लशिण लसकाआ लक्रयाकलापमा लिताईने समय िलृद्ध, 

 लिद्यालयमा अधाररत सपुररिेिण तथा सहयोगका लालग िमता लिकास, 

 लशिक पेसागत सहयोग, 

 ऄसल ऄभ्यासको ऄिलोकन भ्रमण, 

 लसकाआ अदानप्रदान, िमता लिकास, प्रलिलध हस्तान्द्तरण र ज्ञानको सञ्जाललकीकरण, 

 लिज्ञ समहूको गठन, 

 सहपाठी किा ऄिलोकन, 

 छोटो ऄिलधको लशिक ताललम, 

 लिद्यालय तहमा लशिकको पेसागत लिकास, 

 कायासम्पादन मूल्याङ्कन, 

 प्रधानाध्यापकको व्यिस्था, 

 लशिक दरबन्द्दी लमलान तथा पुनलिातरण। 

लशिक व्यिस्थापन र लिकासका प्रमखु लक्रयाकलापहरू तथा गन्द्तव्य 

क्र. 

स. 
प्रमुख लक्रयाकिाप िक्ष्य आकाआ 

भौलतक िक्ष्य(५ वर्षा) 
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२
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३
।०
८
४

 

जवनमा कैलर्यत 

१ ऄसल ऄध्यासको ऄिलोकन भ्रमण पटक १  १  १  १  १  ५ स्थानीय 

२ काया सम्पादनमा अधाररत प्रोत्साहन तथा 

सलुिधा लदने ।  

जना १   १   १   १   १   ५ स्थानीय 
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३ सबै यी लशिकको स्िास््य लिमा 

ऄलनिाया गने ।  

लिद्यालय लिद्यालयमा ऄध्यापन गराईने सबै लशिक  सङ्घ, 

प्रदशे र 

स्थानीय 

४ लशिण लसकाआमा पिृपोषण प्राप्त गना 

पररिाको नलतजा लिशे्लषण गने । 

पटक १  १  १  १  १  ५  स्थानीय 

५ लशिकलाआ परामशा काया गना, ऄध्ययन 

ऄनसुन्द्धान, ऄनगुमन, सलुपरिेिणको 

लालग लिज्ञ समहु पररचालन गने 

पटक २  २  २  २  २  २०  सङ्घ, 

स्थानीय तह 

७ लशिक मेन्द्टररङ/कोलचङका लालग 

कायाक्रम सञ्चालनका गरेर लशिक 

पेसागत सहयोग लिकास गने 

लिद्यालय सबै लिद्यालयहरुमा ४९ सङ्घ, 

स्थानीय तह 

८ लिद्यालय तथा पाललका स्तरमा प्रारलम्भक 

किाका लशिकलाआ पेसागत सहयोग गना 

लशिण लसकाआ समहु िैठक/घमु्ती िैठक 

सञ्चालन गने 

पटक २ २ २ २ २ १० स्थानीय तह 

तथा ऄन्द्य 

लनकाय 

९ अिश्यकताका अधारमा लशिक 

पेसागत सहयोग ताललम सञ्चालन गने 

पटक १  १  १  १  १  ५ सङ्घ, 

प्रदशे र 

स्थानीयतह 

१० लशिक दरिन्द्दी लमलान तथा पनुलिातरण पटक १  १  १  १  १  ५  

११ पाललकाले प्रऄ र प्रऄले लशिकहरूसगँ 

करार सम्झौता माफा त लसकाआ ईपलव्धीमा 

सधुार ल्याईने 

पटक १  १  १  १  १  ५ स्थानीय तह 

१३ किा १ दखेी ३ समम् क्रलमक लसकाआ 

रणनीलतमा अधाररत लशिण लसकाआ काया 

सञ्चालनकालालगताललमको ब्यिस्था 

पटक १  १  १  १  १  ५  

१४ एकीकृत  पाठ्यक्रमलाइ प्रभािकारी 

कायाान्द्ियन गनाका लालग किा १ दलेख ३ 

सम्मका लशिकहरूलाइ पठन तत्ि तथा  

एकीकृत ढाँचाको ताललमको ब्यिस्था 

जना १  १  १  १  १  ५  

१५ स्थानीय पढाआ सामग्री र ऄन्द्य शैिलणक 

सामग्री लनमााणका लालग ताललम िा 

कायाशालाको ब्यिस्था 

िटा १  १  १  १  १  १  

१६ एकीकृत पाठ्यक्रममा  पठन तत्ि तथा  

एकीकृत ढाँचासम्बन्द्धी पनुाताजगी 

ताललमको ब्यिस्था 

पटक  १   १  २   
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३.८ लवद्यािय व्यवस्थापन 

३.८.१पररचय 

नेपालको सलंिधान ऄनसुचुी ९ ऄनसुार तीन तहसङ्घ, प्रदशे र स्थानीयसरकारको ऄलधकारको साझासचूीमा लशिा, खेलकुद र पत्रपलत्रका रहकेा 

छन ।नेपालको सलंिधान ऄनुसचुी ८ ऄनुसार स्थानीय सरकारको ऄलधकार सचूीमा अधारभतू तथा माध्यलमक लशिा रहकेो छ । स्थानीय 

सरकारसञ्चालनऐन,२०७४ लशिासम्िन्द्धी २३ िटा ऄलधकारहरू  गररएको छ । लिद्यालयको स-ुसञ्चालनको लालग लशिा ऐन, २०२८ ऄनुसारको 

लशिा लनयमािली, २०५९ पररच्छेद ६बमोलजम लिद्यालय व्यिस्थापन सलमलत र लशिक ऄलभभािक सङ्घको गठन गररने प्रािधान रहकेो छ 

।व्यिस्थापनका दृलिले लिद्यालय प्रमखु लनकाय हो जहाँ सहभालगतात्मक दृलिकोण, पाठ्यक्रम सधुारका दृलिकोण, मागमा अधाररत शैलिक 

कायाक्रम तथा लित्तीय पद्धलत, स्थानीय र सामदुालयक साझा लिचार रहकेा ह न्द्छन । लिद्यालय व्यिस्थापन लभत्र शैलिक योजना लनमााण र 

कायाान्द्ियनको ससं्थागत लजम्मेिारी बाँडफाड गररएको छ । 

 

 लिद्यालयहरूलाइ अफूले सिेा प्रदान गने समदुायप्रलत ईत्तरदायी बनाईन यस्ता सलमलतहरूको भलूमका र सलक्रयतालाइ बढाइ पारदलशाता, 

जिाफदलेहता कायम गद ैशैलिक सशुासन ऄलभिलृद्ध कायम गररएको दलेखन्द्छ । सामदुालयक लिद्यालयहरूको शैलिक गणुस्तर ऄलभिलृद्ध गरी अम 

ऄलभभािकहरूको लिश्वास बहाली गने र ससं्थागत लिद्यालयहरूलाइ लनयमन गरी सिेामलूक बनाईद ैसबैका लालग गणुस्तरीय लशिाको प्रत्याभलूतका 

लालग स्थानीय सरकारले ऄगिुाइ गरेको छ । 

लिद्यालयको प्रालज्ञक तथा प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गना प्रत्येक लिद्यालयमा एक जना प्रधानाध्यापक रहने र  प्रधानाध्यापक छनौट िा 

लनयलुक्त सम्िलन्द्ध व्यिस्था मौजदुा लशिा ऐन २०२८ ऄनुसार लशिा लनयमािली २०५९ को लनयम ९३ को अधारमा लिद्यालयको प्रधानाध्यापकको 

व्यिस्था गररने व्यिस्था छ । लिद्यालयमा शैलिक िातािरण, गणुस्तर र ऄनशुासन कायम राख्ने प्रधानाध्यापकको  कताव्य हो । 

३.८.२ ितामान ऄिस्था 

चौकुने  गाईपाललकामा ४९ िटा सामदुालयक  लिद्यालयहरू सञ्चालनमा रहकेा छन । पाठ्यक्रमले लनलदाि गरेबमोलजम लिद्यालय न्द्यनूतम २४०  लदन 

खलु्नकुा साथै कलम्तमा २१० लदन पठनपाठनको सलुनलितताको लालग शैलिक क्यालेन्द्डरको व्यिस्था गररएको छ । ऄगिुा लिद्यालयहरूलाइ अफ्ना 

लफडर लिद्यालयहरूको समन्द्िय र पेसागत सहायताका लालग लजम्मेिार बनाआएको छ । िडामा िडा लशिा सलमलतले काम गरररहकेा छन ् ।समग्र 

पाललकाको लशिासम्िन्द्धी नीलत, योजना र कायाक्रमको समन्द्िय र व्यिस्थापनको लालग पाललका प्रमखुको सयंोजकत्िमा  लशिा सलमलत गठन भइ 

लक्रयालशल रहकेो ऄिस्था छ । 

 

 

  

१७ प्रलिलध मैत्री लसकाआका लालग टेलललभजन, 

कम्पयुटर, आन्द्टरनेट लगायत 

प्रयोगकालालग ताललमको ब्यिस्था 

पटक १ १ १ १ १ ५  

१८ लशिक पेसागत सहयोग प्रणाली लिकास र 

कायाान्द्ियन 

सबै 

लिद्यालय 

१  १  १  १  १    

१९ प्रधानाध्यापक/ अधारभतू 

सयंोजक/ऄनभुिी लशिक पररचालनलिज्ञ 

समहू गठन र पररचालनलशिक लसकाआ 

समहू गठन र पररचालनिैकलल्पक 

लिलधको प्रयोग 

 

सबै 

लिद्यालय र 

पाललकामा/ 

पटक 

१  १  १  १  १  ५  
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चनुौती र ऄिसर 

 सबै िडामा िडा लशिा सलमलतहरूले सलक्रयता बढाईन,ु 

 सबै लिद्यालयहरूमा प्रचललत ऐन र लनयमािली ऄनसुारको प्रधानाध्यापकको लनयकु्ती, 

 लिद्यालय व्यिस्थापन सलमलतको समायािलध लभत्र गठन गरी लिद्यालयको समग्र व्यिस्थापन गनुा, 

 प्रधानाध्यपकहरूलाआ श्रजृनलशल, समयसापेि, जिाफदेही र ईत्तरदायी बनाईनु, 

 लिद्यालय व्यिस्थापन सलमलतलाआ श्रजृनलशल, समयसापेि, जिाफदहेी र ईत्तरदायी बनाईनु, 

 लिलभन्द्न सलमलत, प्रधानाध्यापकर लेखा तथा प्रशासलनक कमाचारीहरूको िमता लिकास गनुा। 

 

३.८.३ लक्ष्य 

 सबै लिद्यालयहरू बालबाललकाहरूलाइ गुणस्तरीय लशिा ईपलब्ध गराईन सिम ह ने । 

३.८.४ ईद्दशे्य 

 लिद्यालयको शैलिक, भौलतक तथा अलथाक ऄिस्थालाइ सदुृढ बनाईनु, 

 लिद्यालयकोलिकास, सञ्चालन तथा व्यिस्थापनलाइ प्रभािकारी बनाईनु, 

 गणुस्तरीय तथा समतामलकू लशिामा बालबाललकाको सहजपह चँको अधार तयार गनुा, 

 लिद्यालयको शासकीय प्रबन्द्धलाइ ईच्च नलतजाका लालग प्रोत्सालहत गनुा, 

 लिद्यालयहरूको सिमतामा सधुार गरी रूपान्द्तरणको गलतलाइ तीव्रताप्रदान गनुा, 

 योग्यतम ्प्रधानाध्यापको छनौट तथा लनयलुक्त गनुा, 

 लिलभन्द्न सलमलत, प्रधानाध्यापकर लेखा तथा प्रशासलनक कमाचारीहरूको िमता लिकास गनुा, 

 लिद्यालय व्यिस्थापनलाइ समािेशी, समन्द्यालयक र जिाफदेही बनाईनु, 

 लिद्यालय व्यिस्थापनमा सरोकारिालाहरूको सहभालगता ऄलभिलृद्ध गनुा 

 लिद्यालयको सिेा प्रिाहलाइ प्रभािकारी बनाईन।ु 

३.८.५ रणनीलतहरू 

 लिद्यालयको सधुार योजना बनाइ कायाान्द्ियन गररने, 

 शैलिक कायायोजनाको लनमााण र कायाान्द्ियनलाइ प्रभािकारी बनाआने, 

 लिद्यालयको लिकास तथा व्यिस्थापनका लालग गरुुयोजना बनाइ कायाान्द्ियन गररने, 

 लिद्यालय नक्साङ्कन गरी लिद्यालय समायोजन, पनलिातरण तथा स्थापना गररने, 

 लशिक दरबन्द्दी लमलानतथा प्रधानाध्यापक लनयलुक्त, 

 लिद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापनका लालग लिलनयम तयार गरी कायाान्द्ियन गररने, 

 लिद्यालयले िालषाक काया सम्पादनको स्िमलू्याङ्कन गरी ऄलभभािक भेला माफा त सािाजलनक गररने, 

 लनयलमत रूपमा लिद्यालयको लेखा तथा सामालजक परीिण गररने, 

 लिद्यालयको लिपद ्व्यिस्थापन योजना बनाइ कायाान्द्ियन गररने, 

 लिद्यालयका सबै गलतलिलधहरूमा ऄलभभािकहरूको पह चँ, सहभालगता, पारदलशाता र जिाफदलेहताको सलुनलितता गररने, 

 लनयलमत रूपमा लिलभन्द्न सलमलतहरू, प्रधानाध्यापक, लशिक, कमाचारीहरूको िमता लिकास र प्रोत्साहनका कायाक्रम सञ्चालन गररने। 
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३.८.६ ईपललब्ध नलतजा, प्रमखु लक्रयाकलाप र लक्ष्य 

ईपिलब्धः 

 सबै लिद्यालयहरू गुणस्तरी लशिा प्रदान गना सिम ह ने । 

प्रमुख नलतजाः 

 लिद्यालको शैलिक, भौलतक तथा अलथाक ऄिस्था सदुृढ भएको ह ने, 

 लिद्यालयकोलिकास, सञ्चालन तथा व्यिस्थापन प्रभािकारी ह ने, 

 लिद्यालयमा गणुस्तरीय तथा समतामलकू लशिामा बालबाललकाको सहजपह चँको अधार तयार ह ने, 

 लिद्यालयको शासकीय प्रबन्द्ध ईच्च नलतजाका लालग प्रोत्सालहत भएको ह ने, 

 लिद्यालयहरूको सिमतामा सधुार भइ रूपान्द्तरणको गलतलाइ तीव्रताप्रदान गरेको ह ने, 

 योग्यतम ्प्रधानाध्यापको छनौट तथा लनयलुक्त ह ने, 

 लिलभन्द्न सलमत, प्रधानाध्यापकर लेखा तथा प्रशासलनक कमाचारीहरूको िमता लिकास ह ने, 

 लिद्यालय व्यिस्थापन समािेशी, समन्द्यालयक र जिाफदहेी ह ने, 

 लिद्यालय व्यिस्थापनमा सरोकारिालाहरूको सहभालगता ऄलभिलृद्ध ह ने, 

 लिद्यालयको सिेा प्रिाह प्रभािकारी ह ने। 

प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्यः 

 लिद्यालय सधुार योजना तयारी तथा ऄध्यािलधक, 

 शैलिक कायायोजनाको लनमााण, 

 लिद्यालयको लिकास तथा व्यिस्थापन गरुुयोजना, 

 लिद्यालय नक्साङ्कन, 

 लिद्यालय समायोजन, पनुलिातरण तथा स्थापना, 

 लशिक दरबन्द्दी लमलान, 

 प्रधानाध्यापक लनयलुक्त, 

 लिद्यालय सञ्चालन तथा व्यस्थापन लिलनयम तयारी, 

 िालषाक काया सम्पादनको स्िमलू्याङ्कन, 

 ऄलभभािक भेला, 

 लिद्यालयको लेखा तथा सामालजक पररिण, 

 लिपद ्व्यिस्थापन योजना लनमााण, 

 लिद्यालयका गलतलिलधहरू सािाजलनक। 
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लिद्यालय व्यिस्थापनका प्रमखु लक्रयाकलापहरू तथा गन्द्तव्य 

क्र. 

स. 
प्रमुख लक्रयाकिाप 

िक्ष्य 

आकाआ 

भौलतक िक्ष्य( ५ वर्षा) 

२
०
७
९
।०
८
०

 

२
०
८
०
।०
८
१

 

२
०
८
१
।०
८
२

 

२
०
८
२
।०
८
३

 

२
०
८
३
।०
८
४

 

ज
वनम
ा 

कैलर्यत 

१ लिद्यालय सधुार योजना तयारी तथा 

ऄध्यािलधक गने 

पटक १  १  १  १  १  ५  सङ्घ, 

स्थानीय तह र 

लिद्यालय 

२ शैलिक कायापात्रो लनमााण गने पटक १  १  १  १  १  ५  लिद्यालय, 

स्थानीय तह 

३ लिद्यालयको लिकास तथा व्यिस्थापन 

गरुुयोजना बनाईने 

पटक  १     १  लिद्यालय 

४ लिद्यालय नक्साङ्कन गने पटक  १     १  

५ लिद्यालय समायोजन, पनुलिातरण तथा स्थापना 

गने 

पटक १  १  १  १  १  ५   

६ लशिक दरबन्द्दी लमलानगने पटक १  १  १  १  १  ५   

७ योग्यता, िमता र 

िररिताकोअधारमाप्रधानाध्यापक लनयलुक्त गने 

लनरन्द्तर १  १  १  १  १  ५  स्थानीय तह, 

लिव्यस 

९ िालषाक काया सम्पादनको स्िमलू्याङ्कन  गने पटक १  १  १  १  १  ५  लिद्यालय 

१० ऄलभभािक भेला गने पटक १  १  १  १  १  ५  लिद्यालय 

११ लिद्यालयको लेखा तथा सामालजक पररिण गने पटक १  १  १  १  १  ५  सङ्घ, 

स्थानीय तह 

१२ लिपद ्व्यिस्थापन योजना लनमााण गने पटक  १      स्थानीय तह 

१३ लिद्यालयका गलतलिलधहरू सािाजलनक  पटक १  १  १  १  १  ५  लिद्यालय 

१४ प्रधानाध्यापक, लशिक र कमाचारीलाइ 

प्रोत्साहन ईपलव्ध गराईने 

प्रऄ, 

लशिक र 

कमाचारी  

१  १  १  १  १  ५  स्थानीय तह 

१५ गाईपाललकाको लशिा योजनाको लनमााण, 

प्रिोलधकरण र पररमाजान 

गाईपाललका १  १ १ १ १ ५  

१६ लशिक ऄलभभािक सङ्घको कायाकारी 

सलमलतले लिलत्तय पारदलशाता र जिाफदलेहता 

कायम, ऄलभभािक तथा ऄन्द्य सङ्घससंथासगँ 

लिद्यालय १  १  १  १  १  ५   
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३.९ लनरन्तर लिक्षा, खुिा लसकाआ, ऄनौपचाररक लिक्षा, जीवनपयान्त लसकाआ र लिक्षा 

३.९.१ पररचय 

औपचाररक लशिा प्रणालीको सरंचना भन्द्दा बालहर मानि जीिनका लालग अिश्यक ज्ञान, लसप र प्रकृयाको प्रशोधन गने जीिनपयान्द्त ऄथाात 

अजीिन लसकाआ प्रणाली ऄनौपचाररक लशिा हो । ऄनौपचाररक लशिाले समाजमा लिद्यमान लिलभन्द्न लकलसमका समहूका लालग लिलभन्द्न लक्ष्य 

बनाइ सिेा प्रदान गदाछ । लनरिरका लालग सािरता, सािरका लालग सािरोत्तर, लसकाआ ऄिसरका लालग स्तरिलृद्ध, लशिासगँ लसप र अम्दानी 

जोड्द ैलशलित समाजको लिकासका लालग ऄनौपचाररक एिम अजीिन लशिाले काम गदाछ ।   

सलंिधानले सलुनलित गरेको लशिा पाईने xक, रालष्ट्रय लशिा लनलतले ऄिलम्िन गरेको लसद्धान्द्त, लदगो लिकासका लक्ष्य ४ तथा अिलधक योजनाले 

ऄपेिा गरेको ,प्रत्येक नागररकले लशिा पाईने हकको कायाान्द्ियन गना औपचाररक लशिासगँै ऄनौपचाररक लशिा प्रणालीले योगदान गदाछ । सबैका 

लालग गणुस्तरीय लशिा र जीिनपयाान्द्त लसकाआ ऄिसर लदगो लिकासको मलु ममा रहकेोले लिगतको सािरताका कायाक्रमिाट सािर बनेका 

निसािरहरूका लालग मागमा अधाररत लनरन्द्तर लशिा र जीिनप्रयन्द्त लसकाआ ऄिसर ईपलव्ध गराईनपुदाछ । लिशेष गरी लशिाको औपचाररक 

सरंचना बालहर ठूलो सङ्ख्यामा रहकेा यिुा, मलहला र प्रौढहरूका लालगकायामलूक सािरता, अयअजान, समहू साझेदारी Digital Literacy 

लगायतका कायाक्रमहरू सञ्चालन गना सलकन्द्छ । औपचाररक र ऄनौपचाररक लशिाका लबचमा Cross ventilator को व्यिस्था गरी लशिा 

प्रालप्तलाइ लचकदार र व्यलक्तको अिश्यकता र ऄनकुुलतामा अधाररत बनाईद ैलैजानपुने दलेखन्द्छ । 

रालष्ट्रय लशिा लनलत २०७६ ले नेपाललाइ पूणा सािर मलुकु बनाआ ऄनौपचाररक, िैकलल्पक, परम्परागत र खलुा लशिाका माध्यमबाट अजीिन 

लसकाआ ससं्कृतीको लिकास गनुा,सबै प्रकारका ऄपाङ्गता भएका व्यलक्तका लालग गणुस्तरीय लशिाको पह चँ सलुनलित गरी जीिनपयान्द्त लशिाका 

माध्यमबाट मयाालदत जीिनयापन गना सिम र प्रलतस्पधी नागररक तयार पाने ईद्देश्य लनधाारणगरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनऐन, २०७४ ले 

ऄनौपचाररक लशिा तथा अजीिन लसकाआको लजम्मेिारी स्थानीय तहलाआ प्रदान गरेको छ । सामदुाloक लसकाआ केन्द्रको सञ्चालन तथा 

व्यिस्थापन सम्बन्द्धी  मापदण्ड, २०७८ जस्ता नLलतगत व्यिस्था गररएको छ ।  

३.९.२ ितामान ऄिस्था 

यस पाललकामा   ३ िटा  लसकाआ केन्द्रहरु रहकेा छन् जसके मखु्य ईद्देश्यलशिाको ऄिसरबाट िलञ्चत भएका, गररलिको चपेटामा परेका समदुायका 

लिलभन्द्न व्यलक्तहरूको अिश्यकतामा अधाररत अयअजान कायाक्रम, लसपमुलक कायाक्रम, चेतनामुलक कायाक्रम र पसु्तकालय सञ्चालन गने 

रहकेो छ । यस लसकाआ केन्द्रको स्थापना      भएको हो । केन्द्रले अयअजानका लालग समहु गठन तथा पररचालन तथा पसु्तकालय व्यिस्थापनको 

काम गरररहकेो छ । यस गाईपाललकाको सािरता दर ८९.१३ रहकेो छ । जसमा मलहला सािरता दर ८४.३७. र परुूषको सािारता दर ९३.६६ 

रहकेो छ । 

 

चनुौती र ऄिसर 

 सामदुालयक लसकाआ केन्द्रहरूलाआ लक्रयालशल रूपमा पररचालन गने,  

समन्द्िय र साझेदारी गने 

१७ लिद्यालयमा गठन ह ने लिलभन्द्न सलमलतका 

पदालधकारीको िमता लिकास र ऄलभभािक 

ऄलभमलुखकरण 

पटक १  १  १  १  १  ५   

१८ लिद्यालथा तथा ऄलभभािकहरूको गनुासो 

सनुिुाआको व्यिस्था गने 

लिद्यालय १  १  १  १  १  ५   

१९ सामालजक लेखापररिण र प्रलतिेदनलाइ 

सािाजलनक गने 

लिद्यालय १  १  १  १  १  ५   

२० लिद्यालयहरूमा सिेा िडापत्रको व्यिस्था गने लिद्यालय  १   १   २  
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 सामदुालयक लसकाआ केन्द्र, लिद्यालय, स्थानीय गैर सरकारी सङ्घससं्थाहरू, नागररक समाज, सञ्चारमाध्यम, ऄलभभािक पररचालन गरर 

सािरता लस्थलत बढाईने, 

 सामदुालयक लसकाआ केन्द्रलाआ समयसापेि लसकाआ अिश्यकता सम्बोधन गना सक्ने बनाईने, 

 सामदुालयक लसकाआ केन्द्र सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सम्िन्द्धी मापदण्ड २०७८ लाआ प्रभािकारी कायाान्द्ियन गने, 

 मौललक तथा परम्परागत ज्ञानमा अधाररत सामाग्री लिकास गनुा, 

 मलहलाहरूको सािरता प्रलतशत िलृद्ध गनुा । 

३.९.३ लक्ष्य 

 सबै लनरिरहरू पूणा सािर भइ नागररकको जीिनस्तरमा सधुार ह ने । 

३.९.४ ईद्दशे्य 

 सबै नागररकका लालग समािेशीतथा समतामलूक सािरता र अजीिन लसकाआका ऄिसर सलुनलित गने, 

 औपचाररक, ऄनौपचाररक तथा ऄलतररक्त लशिाका बीच ऄन्द्तरसम्बन्द्ध स्थालपत गने, 

 अजीिन लसकाआ ससं्कृलत सापेि ऄनौपचाररक लशिा तथा अजीिन लसकाआका लालग ससं्थागत सदुृढीकरण गने, 

 स्थानीय तहलाइ पणूा सािर पाललका घोषणा गने। 

३.९.५ रणनीलतहरू 

 मौललक एिम परम्परागत ज्ञान तथा लसपको पलहचान, सरंिण, प्रिधान, अधलुनलककरण एिम हस्तान्द्तण सम्िन्द्धी कायाक्रमहरू सञ्चालन 

गररने, 

 सामदूालयक लसकाआ केन्द्रहरूकोपुनसरंचना तथा पनुलिातरण गररने, 

 सामदूालयक लसकाआ केन्द्र, लिद्यालय, स्थानीय गैर सरकारी सङ्घ ससं्थाहरू, नागररक समाज, सञ्चार माध्यम, ऄलभभािक पररचालन गरी 

सािरता तथा सािरोत्तर किाहरू सञ्चालन गररने, 

 लसकारुका अिश्यकताऄनसुार तहगत पाठ्यक्रम, लसकाआ मोडुलहरू र भालषक लििधता ऄनरुूपका सामग्रीको प्रयोग गररने, 

 सरोकारिालाहरूसगँको समन्द्िय, सहकाया र साझेदारीमा ऄनौपचाररक प्रौढ लिद्यालय, िैकलल्पक, खलुा तथा परम्परागत लिद्यालयहरूको 

सदुृढीकरण गररने, 

 सामदूालयक लसकाआ केन्द्रलाइ अधारभतू सलुिधा सम्पन्द्न लिद्यतुीय पसु्तकालय, सामदुालयक सचूना केन्द्र, एफ.एम. सञ्चालन र सिेा 

प्रिाह गने  बह ईद्देश्यीय सयंन्द्त्रका रूपमा सदुृढीकरण गरी समािेशी एिम ्समतामा अधाररत अजीिन लसकाआको थलोका रूपमा लिकास 

गररने। 

३.९.६ ईपललब्ध, नलतजा, प्रमखु लक्रयाकलाप तथा लक्ष्य 

ईपिलब्धः 

 सबै नागररकका लालग सािरता, लनरन्द्तर लशिा र जीिनपयान्द्त लसकाआका ऄिसर प्राप्त ह ने । 

प्रमुख नलतजाः 

 सबै नागररकका लालग सािरता, लनरन्द्तर लशिा र जीिनपयान्द्त लसकाआका ऄिसरहरू प्राप्त ह ने, 

 ऄनौपचाररक लशिा तथा अजीिन लसकाआको व्यिस्थापनका लालग अिश्यक सरंचनागत व्यिस्था  तयार भइ सञ्चालन ह ने, 

 लसकारूको अिश्यकताऄनसुार जीिनपयान्द्त लसकाआका सामग्रीहरू कायाान्द्ियन ह ने, 

 सामदुालयक लसकाआ केन्द्र अजीिन लसकाआको केन्द्रका रूपमा लिकास ह ने, 

 ऄनौपचाररक लशिा तथा अजीिन लसकाआबाट अलजात ज्ञान तथा लसपको पलहचान एिम ्प्रमाणीकरण गरी समकिता प्रदान ह ने, 
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 ऄनौपचाररक तथा अजीिन लसकाआसम्बन्द्धी त्याङ्क ऄध्यािलधक ह ने, 

 स्थानीय तह पूणा सािर घोषणा ह ने। 

प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्यः 

 लनरिरहरूको त्याङ्क सकंलन तथा खलण्डकृत डाटािेस तयारी, 

 सािरता तथा सािरोत्तर लशिा कायाक्रम सञ्चालन, 

 सामदूालयक लसकाआ केन्द्र सञ्चालन, 

 सामदुालयक लसकाआ केन्द्दरलाइ सामदूालयक पसु्तकालयका रूपमा सञ्चालन, 

 सामदूालयक लसकाआ केन्द्रको सदुृढीकरण, 

 सरकारी तथा गैर सरकारीलनकायसगँ साझेदारी र सहकाया, 

 मौललक तथा परम्परागत ज्ञानमा अधाररत सामग्री लिकास, 

 सचूना तथा सञ्चार प्रलिलधको प्रयोग, 

 लसकाआ सामग्री र लसकाआको प्रमाणीकरण, 

 ससं्थागत प्रबन्द्ध, 

 ऄनौपचाररक प्रौढ लिद्यालय, खलुा लिद्यालय, र धामीक प्रकृलतका लिद्यालयहरूलाइ ऄनदुान, 

 पणूासािर गाईँपाललका घोषणा।  

 

लनरन्द्तर लशिा, खलुा लसकाआ, ऄनौपचाररक लशिा, जीिनपयान्द्त लसकाआ र लशिाका प्रमखु लक्रयाकलापहरू तथा गन्द्तव्य 

क्र. 

स. 
प्रमुख लक्रयाकिाप 

िक्ष्य 

आकाआ 

भौलतक िक्ष्य( ५ वर्षा) 

२
०
७
९
।०
८
०

 

२
०
८
०
।०
८
१

 

२
०
८
१
।०
८
२

 

२
०
८
२
।०
८
३

 

२
०
८
३
।०
८
४

 

जवनमा कैलर्यत 

२ लनरिरहरूको लििरण सकंलन र अलजिनलसकाआका 

सरोकारिालाहरूको खलण्डकृत त्यांकहरूको डाटािेस तयार 

गने 

पटक  १     सामदुालयक 

लसकाआ केन्द्र 

३ सामदुालयक पसु्कालयको व्यिस्थापन गरी सामदुालयक 

लसकाआ केन्द्र सगँ अिद्द गने 

समय १  १  १ १  १  ५  सङ्घ 

४ सामदुालयककेन्द्रमा सचुना तथा संचारप्रलिलध मैत्री ईपकरणको 

व्यिस्था गने 

पटक   १   १  

६ सङ्घ, प्रदशे र स्थानीय तहमा समन्द्िय संयन्द्त्र लिकास गने तह  १      

९ जेि नागररक, श्रलमक, गहृणी मलहलाहरूका लालग 

अिश्यकतामा अधाररत लनरन्द्तर लसकाआ प्रिधान गने 
स्थानीय 

तह  

१   १  २  
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३.१० गुणस्तरीय सावाजलनक लिक्षा 

३.१०.१पररचय 

शैलिक  गणुस्तर  भन्द्ने  कुरा  नाप्न  कलठन  छ  ।  सामान्द्यतया  लिद्याथीले  लिलभन्द्न  परीिामा  प्राप्त  गने  सफलता  तथा ऄङ्कलाइ गणुस्तरको 

रुपमा बुझ्ने गररएको पाआन्द्छ । लशिाको गुणस्तरलाइ ऄङ्कमा सीलमत गना सलकंदनै । परीिामा कम ऄङ्क ल्याएपलन लशिण ससं्थामा लसकेका 

लसपलाइ व्यिहारमा प्रयोग गना सक्छ ।व्यिहाररक जीिनमा लसजानशील बन्द्छ, जालगरका लालग लदने परीिा तथा मालथल्लो लशिाका लालगह ने प्रिेश 

परीिाहरूमा सफलता प्राप्त गना सक्छ । मालथल्लो तहको लशिा अजान गने क्रममा तल्लो तहको लशिाले सहयोग गरेको महससु गछा भने त्यस्तो 

लशिालाइ गणुस्तरीय लशिा भन्द्न सलकन्द्छ । 

नेपाल  सरकारले  २०७६  सालमा  जारी गरेको रालष्ट्रय  लशिा  नीलतले  समेत  गणुस्तरीय  लशिामा  सबैको  समतामलूक पह चँ  सलुनलित  गदै  

लसजानशीलता,  रचनात्मकता,  ऄध्ययनशीलता,  सकारात्मक  लचन्द्तन  र  सदाचार  जस्ता  गणुसलहतको  प्रलतस्पधी,  लसपयकु्त  एिम ् ईत्पादनशील  

जनशलक्त  तयार गने  ईद्देश्य  राखेको  छ  । समग्रमा  लिद्यालय पद्धलतलाइ लिद्याथीमैत्री र गुणस्तर ईन्द्मखु बनाईन लिद्यालयमा पिूााधार सलहतको 

लसकाआ िातािरण लनमााणलशिकको िमता  तथा ईत्पे्ररणामा  सधुार  र  लनरन्द्तर  सहयोग  पद्धलतको  लिकास,  लिद्याथीलाइ  लसकाआका  लालग  

ईत्पे्रररत  गनुाका साथै  ईनीहरूको  कुशलताप्रलत  चासो  बढाईन  लिद्यालयमा  अधाररत  स्िास््य,  पोषण  र  सरसफाआ तथा  स्िच्छतासम्बन्द्धी 

सिेा तथा लशिालाइ लिद्यालयमा अबद्ध गरी व्यिलस्थत गनुा अिश्यक छ । 

२१ औ ँ शताब्दीका बालबाललकालाइ सचूना प्रलिलधको पह चँ पुयााईन, लशिकलाइ स्िाध्ययन गने मौका लसजाना गने, लशिण लसकाआलाइ 

प्रभािकारी पाना लिद्यालयमा आन्द्टरनेटको व्यिस्था गरी लशिण लसकाआमा सचूना प्रलिलधको प्रयोग बढाआनु  पलन  ऄपररहाया  

छ ।लिद्यालयसशुासनलाइप्रभािकारीपानेरसािाजलनकलशिाकालालगछुट्याएकोबजेट सदपुयोग भएको सलुनलित गनुा पलन त्यलत्तकै अिश्यक 

छ ।यस्तैसानालतनाकुरामा समेत ध्यानलदनसकेमासािाजलनकलशिाकोगणुास्तरसधुारह नसक्छ । 

३.१०.२ ितामान ऄिस्था 

सािाजलनक  लशिालाइ  गणुस्तरीय  बनाईन  तथा  सबलीकरण  गना  समस्याका  जराहरू  पत्ता  लगाआ  सधुारको  थालनी गनुापने 

अिश्यकताछ ।लिद्यालयमा बालबाललकालेप्राप्तगनेईपललब्धलिद्यालयकोपठनपाठनमामात्रभरपदनै ।बालबाललकालिद्यालयमाअईनभुन्द्दा 

पलहलालसकाआकालालगकलततयारभएकाछन ् । त्यसले समेतप्रभािपादाछ ।बालबाललकाकोलशिाकोतयारी  सनुौलो  हजार  लदनदलेख  सरुुिात  

ह न्द्छ ।लिद्यालयपिूाकोतयारीकालालगगभाितीऄिस्थामाअमालाइप्राप्तपोषणयकु्तखाना,  स्िास््य  ईपचार,  सतु्केरी  ग्राईने  ईपयकु्त  तररका,  सतु्केरी  

अमाकोस्याहारससुार, लशश ुजन्द्मेपलछको रेखदखेसमेतले लिद्यालयको लशिामा प्रभाि पाने कुरा ऄध्ययनले देखाएका छन ्। पिूाबाललशिा  तथा  

बाललिकास  केन्द्रहरूका  लालग ईपयकु्त  किाकोठा,  ईपयकु्त  बालहरी  िातािरण,  किाकोठामा  साना बालबाललकालाइ  पयााप्त  खेल्ने  

सामाग्रीको  व्यिस्था, ताललमप्राप्त  लशिक, पोषण ततयकु्त खाजाको  व्यिस्था  ह नसकेमा गणुस्तररय लसकाआका लालग जग तयार ह न्द्छ । 

सामदुालयक  लिद्यालयमा  पढ्रने  लिद्याथीहरू  प्रायः  लपछलडएको  समाजको,  लनरिर  र  अधारभतू  तहको  समेत  लशिानपाएका ऄलभभािकका  

बालबाललका  ह ने  गे्रके  कुरा  पलन  ऄध्ययनले  दखेाएका  छन ्  । ऄलभभािकले  बालबाललकालाइईपयकु्त  पोषणको  व्यिस्था  गना र  घरमा  

लसक्नका  लालग ईपयकु्त  िातािरण  लमलाईन  नसकेमा  लिद्यालयमा बालबाललकाले  राम्रो  गने  सम्भािना  

ह दनै ।बालबाललकालाइलशिाप्रलतसचेत बनाईन ऄलभभािकलशिा  सञ्चालन  गनासकेमा त्यस्ता ऄलभभािकले समेत घरमा सहयोग गना सक्छन ्। 

लिगतमा ऄलभभािक लशिा भनेर केही प्रयास गररएको पलन  हो  तर  नाममात्रका  ऄलभभािक  लशिा  प्रभािकारी  ह न  सकेका  

छैनन ्।घरकोिातािरणलसकाआलाइसहयोगीबनाईनऄलभभािकलशिाबाहके ऄन्द्य कुनै ईपयकु्त तररका ह न 

सक्दैन ।ऄलभभािकलशिाव्यापकरप्रभािकारीपानासकेमा पलन सािाजलनक लशिाको गणुस्तर सधुारको थालनी ह नसक्छ । 

लिद्यालयमा  सचुना  तथा  प्रलिलधमा  अधाररत  लशिण  लसकाआ  प्रलक्रयाको  कायाान्द्ियन  गना  नसक्नु,  बालबाललकाहरूको लसकाआ सिमता परूा 

भए नभएको एलकनको लालगलनरन्द्तर मलु्याङ्कन तथा सोही ऄनुरुप कमजोर लसकाआ भएकालाइ ईपचारात्मक  लशिण  लसकाआको  व्यिस्था  नह नु,  
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लिद्यालयमा  ह ने  हरेक  प्रकारका  िैठकहरूमा  बालबाललकाहरूको लसकाआको  सट्टा  लिद्यालयको  प्रशासलनक  एजेण्डाहरूमा  मात्र  छलफल  गने  

प्रिलृत  हािी  ह न ु जस्ता  कुराले  पलनसािाजालनक लशिाको गणुस्तर सधुार अईन सकेको छैन । 

सोचे ऄनुरुप समदुाय तथा ऄलभभािकले ईनीहरूका छोराछारीप्रलत िा पढाआप्रलत सहभालगतानह नुले पलन सािाजलनक लशिा  धरासायी  ऄिस्थामा  

पगुेको  छ  ।  समदुाय  तथा  ऄलभभािकको  चेतनास्तरको  कारण  सािाजलनक  लशिामा ईनीहरूको सहभालगतामा िलृि बाधक दलेखन्द्छ । 

ऄलभभािकको सोचाआ ऄङ्गे्रजीमा पढाआ होस ्भन्द्ने छ तर ऄङ्गे्रजी भनेको त भाषाको माध्यम मात्र हो ज्ञान, लसप, ऄलभिलृत तथा व्यिहार पररितान 

होआन । त्यसगैरी लशिा भनेको ऄङ्गे्रजी जान्द्न ुहोआन भन्द्ने बझुाआ ईनीहरूमा ल्याईन नसक्न ुपलन सधुारको बाधक रहकेो लिशे्लषण छ । अज मैले मेरा 

छोराछोरीहरूलाइ पढाआमा  सहयोग गने  त्यसले  भलिष्ट्यमा  सकारात्मक  प्रलतफल  लदन्द्छ  भन्द्ने  कुराको  सचेतना  अम  ऄलभभािकहरूसँग 

पयुााईनु अजको अिश्यकता रहकेो छ । लशिा िेत्रमा नलतजामखुी ऄनगुमन सहजीकरण तथा सपुरीिेिणनह न ुतथा ऐनलनयम,  काननुबमोलजम  

लिद्यालय  लशिा  सञ्चालन  तथा  व्यिस्थापनमा  राजनीलतक  नेता,  कायाकतााहरूले  गने ऄिरोधले पलन सािाजलनक लशिाको गणुस्तरमा 

समस्याहरू परेको दलेखन्द्छ । 

चौकुने गाँईपाललकाले पाललकाको लशिालाआ गणुस्तररय बनाईनका लालग लशिा ऐन, लनयमािली र कायालिलध लनमााण गरी कायाान्द्ियन, गाईँ लशिा 

योजना लनमााण र कायाान्द्ियन गररएको छ । त्यसगैरी लिद्यालयहरूलाइ शैलिक सामाग्रीहरू प्रदान, लसकाआमा नलिनता ल्याईनका लालग लशिण 

लसकाआ सहयोग ऄनुदान प्रदान गररएको छ । बाललबकास किा सञ्चालन, शैलिक गणुस्तर सधुारका लालग लिद्यालयलाआ ऄनदुान, स्थानीय 

पाठ्यक्रम लनमााण र सञ्चालन, मलू्याङ्कन प्रणाली सदुृढीकरण, शैलिक मेला प्रदशानी, ऄलतररक्त लक्रयाकलाप सञ्चालन, लिद्यालयमा आन्द्टरनेट 

जडान र प्रलिलध हस्तान्द्तरण, छात्रिलृत्त, ईपचारात्मक किा सञ्चालन लगायतका काम पलन गररएको छ । 

३.१०.३ लक्ष्य 

 सािाजलनक लशिाको गणुस्तरमा ऄलभिलृद्ध गने । 

३.१०.४ ईद्दशे्य  

 सबै बालबाललकाका लालग गुणस्तरीय लिद्यालय लशिा सलुनलित ह ने, 

 िमता तथा योग्यताका अधारमा गणुस्तरीय प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र लसपका िेत्रमा पह चँ पगु्ने, 

 िमता तथा योग्यताका अधारमा गणुस्तरीय ईच्च लशिा ईपलब्ध ह ने, 

 लशिाका सबै लनकाय, लिद्यालय, प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र ईच्च लशिा प्रदायक ससं्थाहरूमा कायारतजनशलक्तको िमता 

लिकास गरी गणुस्तरीय सिेा प्रिाह सलुनलित गने, 

 लशिाका सबै लनकाय, लिद्यालय, प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा र ईच्च लशिा प्रदायक ससं्थाहरूमा सशुासन प्रबद्धान गरी लसकाआ 

प्रलत ईत्तरदायी प्रणालीको लिकास तथा कायाान्द्ियन ह ने, 

 दलैनक जीिनमा अिश्यक पने अधारभतू सिमतासलहत सजृनशील, सकारात्मक सोच भएको, लनरन्द्तर लसकाआप्रलत प्रलतबद्ध र 

रोजगारईन्द्मखु नागररक तयार ह ने। 

३.१०.५ रणनीलतहरू 

 शैलिक ससं्थाहरूमा ईपयकु्त लसकाआ िातािरण सलुनलित ह नेगरी भौलतक, अलथाक, शैलिक तथा जनशलक्त व्यिस्थापन गने, 

 सबै सामदुालयक लिद्यालय, प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा तथा ईच्च लशिा प्रदायक ससंथाहरूमा पेसागत रूपमा दि, स्िपे्रररत र 

ईत्तरदायी लशिक ईपलब्ध गराआने, 

 लशिण पेसामा ईच्चयोग्यता र लसप भएका मेधािी व्यलक्तहरू प्रिेश गने िातािरण लसजाना गररने, 

 लिद्यामान रालष्ट्रय शैलिक गुणस्तर मानक तथा मापदण्ड प्रयोगमा ल्याईने, 

 शैलिक गणुस्तर ऄलभिलृद्ध तथा लशिालाइ सामलयक बनाईन अधलुनक प्रलिलधमैत्री लक्रयाकलापमाअधाररत लिद्याथीकेलन्द्रत 

लशिणलसकाआ लक्रयाकलाप सञ्चालन गने, 
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 प्रारलम्भक किाका बालबाललकाहरूको पठन लसप ऄलभिलृद्धका लालग पयााप्त पठन सामग्रीको व्यिस्था, प्रारलम्भक किा लशिण पद्धलतको 

प्रयोग,  लशिक पेसागत लिकास तथा पेसागत सहयोग ईपलब्ध  गराईने, 

 प्रारलम्भक किाका बालबाललकाहरूका लालग ईनीहरूको मातभृाषामा लशिण लसकाआ ह ने िातािरण सजृना गने, 

 लिद्यालय, प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा तथा ईच्च लशिा प्रदायक ससं्थाहरूमा पसु्तकालय, प्रयोगशाला, Computer Lab 

अलदको व्यिस्था गररने, 

 किाकोठामा अधाररत लनरन्द्तर मलू्याङ्कन तथा अिलधक रूपमा लिद्याथी ईपललब्ध परीिण, लिशे्लषण,  तथा समीिा गरी लनरन्द्तर 

पिृपोषणको लालग सयंन्द्त्र तयार गने, 

 साबाजलनक लशिामा सशुासन प्रबधान गना नेततृ्ि प्रणालीमा सधुार, सचूना प्रलिलधमा अधाररत व्यिस्थापन, नलतजामा अधाररत 

ईत्तरदालयत्ि प्रणाली तथा प्रभािकारी ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन प्रणालीको लिकास गरी कायाान्द्ियन गररने। 

३.१०.६ ईपललब्ध, नलतजा, प्रमखु लक्रयाकलाप र लक्ष्य 

ईपिलब्धः 

 सबै बालबाललका तथा यिुाहरूलाइ गणुस्तरीय साबाजलनक लशिा प्राप्त गने ऄिसर सलुनलित ह ने । 

प्रमुख नलतजाः 

 शैलिक ससं्थाहरूमा ईपयकु्त लसकाआ िातािरण सलुनलित ह ने, 

 सबै सामदुालयक लिद्यालय, प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशिा तथा ईच्च लशिा प्रदायक ससंथाहरूमा पेसागत रूपमा दि जनशलक्त 

कायारत रहकेो ह ने, 

 लशिण पेसामा ईच्चयोग्यता र लसप भएका मेधािी व्यलक्तहरू प्रिेश ह ने, 

 लिद्यामान रालष्ट्रय शैलिक गुणस्तर मानक तथा मापदण्ड प्रयोगमा अएको ह ने, 

 अधलुनक प्रलिलधमैत्री लक्रयाकलापमाअधाररत लिद्याथीकेलन्द्रत लशिणलसकाआ लक्रयाकलाप सञ्चालन भएको ह ने, 

 प्रारलम्भक किाका बालबाललकाहरूको पठन लसप ऄलभिलृद्ध भएको ह ने, 

 बालबाललकाहरूले अिश्यकताऄनुसार मातभृाषामा लशिा प्राप्त गने ऄिस्था सजृना ह ने, 

 लशिण ससं्थाहरूको भौलतक तथा शैलिक पिुााधार सदुृढ भएको ह ने, 

 साबाजलनक लशिामा सशुासन प्रबद्धान भएको ह ने। 

प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्यः 

 शैलिक िातािरण सदुृढीकरण 

 िमता लिकास कायाक्रम 

 लशिक दरबन्द्दी व्यिस्थापन 

 ऄलतररक्त लक्रयाकलाप सञ्चालन 

 लशिक पेसागत सहयोग 

 प्रशंसा तथा प्रोत्साहन कायाक्रम 

 सचूना प्रलिलधमा अधाररत लशिण लसकाआ कायाक्रम 

 परीिण तथा ऄनसुन्द्धान 

 सरोकारिालबीच लनरन्द्तर ऄन्द्तरलक्रया 

 कायासम्पादन परीिण 

गणुस्तररय सािाजलनक लशिाका प्रमखु लक्रयाकलापहरू तथा गन्द्तव्य 
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क्र. 

स. 
प्रमुख लक्रयाकिाप 

िक्ष्य 

आकाआ 

भौलतक िक्ष्य( ५ वर्षा) 

कैलर्यत 

२
०
७
९
।०
८
०

 

२
०
८
०
।०
८
१

 

२
०
८
१
।०
८
२

 

२
०
८
२
।०
८
३

 

२
०
८
३
।०
८
४

 

जवनमा 

१ प्रारलम्भक बाललिकासमा खेल सामाग्री, लसकाआ 

सामाग्री, मनोरञ्जन सामाग्री, ऄलडयो लभलडयो सामाग्री 

सलहतको अकषाक तथा मनोरञ्जनात्मक किाकोठा 

व्यिस्थापन 

पटक  १ १  १  १  १  ५   

२ शैलिक गणुस्तरको सधुारको थालनी किा १ बाट गरौ ँ

ऄलभयान सञ्चालन 

पटक  १ १  १  १  १  ५   

३ बालबाललकालाआ लसक्नेगरी पढ्ने बनाईने ईद्देश्यले किा 

१ दलेख ३ सम्म पढ्न लसकाईनका लालग पठन लसप 

लिकास सम्िन्द्धी लक्रयाकलापलाआ सहयोग गना  किा 

१-३ मा छापामय िातािरण बनाईने 

लिद्यालय ५ ८ ८ १० ७ ३०  

४ लिद्याथीको प्रलतभा पलहचान, पररचालन र प्रिद्दानका 

लालग लसजानात्मक गलतलिलध सञ्चालन 

पटक १ १  १  १  १  ५   

५ लिज्ञान तथा प्रलिलध , शैलिक सामग्री मेला तथा प्रदशानी, 

महोत्सि अयोजना 

पटक १ १  १  १  १  ५   

६ प्रधानाध्यापकहरूको व्यिस्थापलकय एिम नेततृ्ि िमता 

लिकास 

पटक १ १  १  १  १  ५  १०  

७ लशिाक दरिन्द्दी पुनलिातरण तथा न्द्यनूतम लशिक 

सलुनलितता 

पटक लिद्याथी सखं्याका अधारमा   

८ लशिक ताललम तथा पेसागत लिकासलाआ सदुृलढकरण 

गने 

जना १ १  १  १  १  ५   

९ प्रऄ, लशिक प्रशंसा तथा प्रोत्साहनको व्यिस्था गरी 

ईत्पे्ररणा ऄलभिलृद्ध गने 

जना ३  ३  ३  ३  ३  १५   

१० लिद्यालयहरूले गणुस्तर केलन्द्रत लिद्यालय सधुार योजना 

बनाईने िा ऄध्यािलधक गरी कायाान्द्ियनमा लैजाने 

पटक १ १  १  १  १  ५   

१२ लनयलमत नलतजामलुख ऄनगुमन तथा सपुररिेिणको 

व्यिस्था 

ऄधािालषाक 

रुपमा 

१  १  १  १  १  ५   

१३ सरोकारिालाहरूलिच ऄन्द्तरालक्रया पटक १  १  १  १  १  ५   

१४ योजनाको अिलधक सलमिा र ऄद्यािलधक गने पटक  १  १  १  १  ५   
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३.११अलथाकतथा सामालजक रूपमा पछालड परेका वगाको पह ँच/समावेिी लिक्षा 

३.११.१पररचय 

लशिा  मानि  जीिनको  साथाकता  प्रदान  गने महत्त्िपूणा ऄियि हो  ।  प्राचीन  यगुमा  मालनसहरूले  देखेर ऄलन  प्रत्यि  भोगेका  व्यिहारबाट 

लशिा प्राप्त  गथे  ।  लबस्तारै  समयको  बदललदो  क्रमसगँ ै अफ्ना  ऄग्रज, अश्रम , गरुू सन्द्त, महात्मा धमाप्रचारक लिलभन्द्न पसु्तक तथा ग्रन्द्थका 

श्रिणबाट प्राप्त गद ैलिलभन्द्न लिद्यालय, लिश्व  लिद्यालय  ,पसु्तकालय  सङ्ग्रहालय,  रेलडयो,  लटभी,  आन्द्टरनेट,  कम्युटर ,  मोबाआल  लगायत लिलभन्द्न  

अधलुनक लिद्यतुीयईपकरणबाट प्राप्त गररएको ऄिस्था छ । लशिालाइ समय सहुाईदो ढङ्गबाट प्रदान र ग्रहण गद ै लैजान ुपने अजको टडकारो 

अिश्यकता दलेखन्द्छ  । 

समािेशी  लशिा  भन्द्नाले  लशिाको  मलुधारबाट  बलन्द्चत  भइ  राज्यले  चाहकेो  जनशलक्त  ईत्पादन गना नसकेको ऄिस्थामा लशिाप्रदान गनुा  भन्द्ने 

बलुझन्द्छ । सङ्कुलचत ऄथामा ऄपाङ्गता भएका बालबाललकालाइ लशिामा सहभालगता भन्द्ने बलुझयता पलन व्यापक ऄथामा भौगोललक, अलथाक , 

सामालजक , साँस्कृलतक , धालमाक , शाररररक, मानलसक तथा जालतयढङ्गबाट  ईपेलित भन्द्ने बलुझन्द्छ।  हाल  लिकलसत  पररिेश  सगँै  सडक  

बालबाललका  ऄनाथ  घरेल ु  लहसंा  लपलडत,  द्वन्द्द्व  लपलडत,  सलहद  पररिार,  बेपत्ता घाआते , ऄपाङ्गता  सबै  लकलसमका  बालबाललकालाइ  

लशिामा  सहभालगता  र  सलुनलितता  भन्द्ने  बलुझन्द्छ । 

३.११.२ ितामान ऄिस्था 

चौकुने  गाईपाललकामा ऄनाथ  घरेल ु  लहसंा  लपलडत,  िन्द्द  लपलडत,  सलहद  पररिार,  बेपत्ता घाआते , ऄपाङ्गता  सबै  लकलसमका  

बालबाललकालाइ  लशिाको मलुधारमा ल्याईनका लालगगाईँपाललकाले लिलभन्द्न कामहरू गरररहकेो छ । छात्रिलृत्त, ऄपाङ्गमैत्री लिद्यालय, बालमैत्री 

लिद्यालय, लदिा खाजालगायतका कामहरू गाईँपाललकाले गरररहकेो छ ।  तर पलन समािेशी लशिाको हकमा धरैे काम गना बाँकी छ । यस 

पाललकामा ऄपाङ्गता भएका बालबाललकाहरू श्रोत लिद्यालयको व्यिस्थापन ह न नसक्दा ऄलहले पलन लशिाको मलुधारमा पगु्न सकेको दलेखदनै ।  

लिद्यालयमा लशिामा कमजोर िगाको समतामलूक पह चँ र गणुस्तर सलुनलित गना, लिशेष सलुिधाको अिश्यकता पने बालबाललकाहरूलाइ 

लसकाआका लालगअिश्यक पने सहयोग गने प्रणाली प्रभािकारी व्यिस्थापन गनुा, सबै प्रकारका ऄपांगता भएका बालबाललकाहरूका लालगलिशेष 

लशिाको सलुनलितता गनुा, लिद्यालयका पिूााधारहरूलाइ छात्रामैत्री र ऄपांगमैत्री  बनाईन ु  र  श्रोतकिाको  सञ्चालन  तथा  व्यिस्थापनमा  

प्रभािकारीता  ऄलभिलृद्ध  गनुा  यस  िेत्रमा  दलेखएका मखु्य चनुौलतका लिषयहरू ह न् । 

नेपालको  सलंिधानमा  कमजोर  िगाका  बालबाललकाहरूलाइ  अधारभतू  र  माध्यलमक  लशिामा  लन:शलु्क  तथा  ऄपाङ्गता 

बालबाललकाहरूलाइ लन:शलु्क ईच्च  लशिा प्रदान गने  व्यिस्थाछ । छात्रा  र  दललत  एिम ् सीमान्द्तकृत  बालबाललकाहरूका लालग छात्रिलृत्त  

प्रदान  गनुा,  लिद्यालय  एिम ् किाकोठामा  लिलिधता  व्यिस्थापनको  पाटो  सशक्त  बन्द्द ै जानु, गाईँपाललकाले कमजोर िगाको लशिामा पह चँ 

पयुााईनका लालगखेल्दगैरेको भलूमका, लशिक लगायत हरेक पेसामा अरिणको व्यिस्था लाग ुगररन ुअलद यस िेत्रका ऄिसरहरू ह न् । 

३.११.३ लक्ष्य 

 लशिामा अलथाक, सामालजक तथा शारीररक रूपमा कमजोर बालबाललकाहरूको पह चँ ऄलभिलृद्ध गरी ईनीहरूलाइ सशक्त, स्ितन्द्त्र र 

मयाालदत जीिन यापन गना सिम बनाईने । 

३.११.४ ईद्दशे्य 

 मलहला, दललत, जनजाती, लोपोन्द्मखु समदुाय, ऄपाङ्गताभएका, कलठन भौगोललक ऄिस्थामा रहकेा, जोलखममा परेका, अलथाक रूपले 

लिपन्द्न, द्वन्द्द्व प्रभालित तथा सामालजक कारणले बलञ्चलतमा परेका व्यलक्तहरूलाइ लशिामा पह चँ पुर् याईने, 

 ललित समहूका बालबाललकाहरूको लसकाआमा सहभालगता िलृद्ध गरी गणुस्तर सलुनलित गने, 

 लिलिधता, समता एिम ्समािेशी लशिाका मलू्य, मान्द्यता ऄनकुुल गणुस्तरीय सिेा प्रिाहगने जनशलक्तको दिता र सिमता सलुनलित गने, 

 शैलिक सशुासनका लालग लिद्यमान सरंचनालाइ जिाफदेही बनाईने, 

 पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, लशिण लसकाआ लक्रयाकलापलगायत समग्र शैलिक प्रणालीमा लििधता, समता तथा समािेशीता ऄलभिलृद्ध गरी 

लिद्यालयलाइ बालमैत्री बनाईने, 

 लिद्यालयमा कुनै पलन प्रकारको लिभेद, दवु्यािहार, हपेाआ नह ने सलुनलितता गने। 
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३.११.५ रणनीलतहरू 

 घरधरुी सिेिण गरी बालबाललकाहरूको ऄिस्था तथा अिश्यकता पलहचान गरी सोऄनुसार पह चँ र सहभालगताको प्रबन्द्ध लमलाआने, 

 सबै लिद्यालयमा लैङ्लगक तथा ऄपाङ्गमैत्री भौलतक ऄिस्था तथा शैलिक िातािरणको लिकास गरी लिशेष ललित समहूका सबै 

बालबाललकाहरूलाइ लशिा ईपलब्ध गराआने, 

 अिश्यकतामा अधाररत बैकलल्पक लशिा कायाक्रमका लिलभन्द्न नमनूाहरूको लिकास गरी पह ँच सलुनलित गररने, 

 अधारभतू तहमा बह  तथा मातभृाषामा लसकाआको ऄिसरप्रदान गररने, 

 लशिण लसकाआमा स्थानीय भाषा, ससं्कृलत, भगूोल, आलतहास, ज्ञान तथा लसप समािेश गररने, 

 अिश्यकताऄनुसार पोशाक, स्टेशनरी तथा लसकाआ सामग्रीका लालग छात्रबलृत्त ईपलब्ध गराआने, 

 लसकाआ लक्रयाकलापलाइ सहभालगतामलूक बनाइ लिद्याथीका अिश्यकतालाइ सम्बोधन गररने, 

 लिद्यालयमा कुनै पलन प्रकारको लिभेद, दवु्यािहार, हपेाआ नह ने िातािरणको सजृना गररने, 

 लिद्यालयमा ऄलभभािकको सहभालगता बढाआने, 

 लशिण गने लसपयकु्त जनशलक्तको व्यिस्था गररने, 

 समदुाय, सामदुालयक ऄध्ययन केन्द्र, गैर सरकारी सङ्घ ससं्था, लनजी िेत्र र लिद्यालयहरूको सहभालगतामा बालबाललकाहरूको लशिा 

पाईने हक सलुनलित गने। 

३.११.६ ईपललब्ध, नलतजा, प्रमखु लक्रयाकलाप र लक्ष्य 

ईपिलब्धः 

 लिद्यालय तहको लशिामा समतामलूक पह चँ र समािेशी सहभालगतासलहत सबैका लालग गणुस्तरीय लशिा सलुनलित ह ने । 

प्रमुख नलतजाः 

 मलहला, दललत, जनजाती, लोपोन्द्मखु समदुाय, ऄपाङ्गताभएका, कलठन भौगोललक ऄिस्थामा रहकेा, जोलखममा परेका, अलथाक रूपले 

लिपन्द्न, द्वन्द्द्व प्रभालित तथा सामालजक कारणले बलञ्चलतमा परेका सबै बालबाललकाहरूले लशिा प्राप्त गने ऄिसर पाईने, 

 ललित समहूका बालबाललकाहरूको लसकाआमा सहभालगता िलृद्ध भइ गुणस्तर सधुार ह ने, 

 लिलिधता, समता एिम ्समािेशी लशिाका मलू्य, मान्द्यता ऄनकुुल गणुस्तरीय सिेा प्रिाहगने जनशलक्तको दिता र सिमता सधुार हने, 

 शैलिक सशुासनका लालग लिद्यमान सरंचनाहरू जिाफदहेी ह ने, 

 पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, लशिण लसकाआ लक्रयाकलापलगायत समग्र शैलिक प्रणालीमा लिलिधता, समता तथा समािेशीता ऄलभिलृद्ध ह ने, 

 सबै लिद्यालयहरू बालमैत्री ह ने। 

प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्य 

 बालबाललकाहरूको ऄिस्था पलहचान 

 बैयलक्तक अिश्यकता ऄनुसारका शैलिक कायाक्रम 

 लिद्यालय बालहर रहकेा बालबाललकाहरूलाइ लिद्यालय लभत्र ल्याईन जनसहभालगता 

 छात्रबलृत्त 

 ऄपाङ्गता र लैङ्लगकमैत्री शैलिक पिूााधार 

 प्रोत्साहन कायाक्रम 

 लसकाआ सामग्री व्यिस्था 

 िमता लिकास 

 सचूना तथा सञ्चार प्रलिलधको प्रयोग 
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 पाठ्यक्रमको स्थानीयकरण 

 

 

 

 

 

अलथाकतथा सामालजक रूपमा पछालड परेका िगाको पह चँ/समािेशी लशिाका प्रमखु लक्रयाकलापहरू तथा गन्द्तव्य 

क्र. 

स. 
प्रमुख लक्रयाकिाप 

िक्ष्य 

आकाआ 

भौलतक िक्ष्य( ५ वर्षा)  

२
०
७
९
।०
८
०

 

२
०
८
०
।०
८
१

 

२
०
८
१
।०
८
२

 

२
०
८
२
।०
८
३

 

२
०
८
३
।०
८
४

 

जवनमा कैलर्यत 

२ लशिाको ऄिसरबाट िलञ्चत ह नका कारण पलहचान गरी 

िैयलक्तक अिश्यकता ऄनुसारको िैकलल्पक शैलिक 

कायाक्रमहरू तथा सहायता पद्दती तजुामा गरी कायाान्द्ियन 

गराईने ।  

लनरन्द्तर १  १  १  १  १  ५  सङ्घ, 

प्रदशे र 

स्थानीय 

तह 

३ लिद्यालय बालहर रहकेो सबै बालबाललकालाआ लिद्यालय 

लभत्र ल्याईन तथा ऄध्ययनमा लनरन्द्तरताको सलुनलित गना 

जनसहभालगता सलहतको कायाक्रम सञ्चालन गने । 

लनरन्द्तर १  १  १  १  १  ५  स्थानीय 

तह 

४ लिशेष ललित समहूका लिद्याथीहरूको अिश्यकता र 

सामालजक सरुिाका कायाक्रम तथा ऄिसर लागतसगँ 

तादाम्य गरी छात्रिलृत्त लदने व्यिस्था लमलाईने 

लनरन्द्तर १  १  १  १  १  ५  सङ्घ, 

प्रदशे र 

स्थानीय 

तह 

५ सबै अधारभतू लिद्यालयहरूमा भिन, किाकोठा, फलनाचर, 

प्रयोगशाला, पानी, पसु्तकालय, बकु कनार, शौचालय जस्ता 

भौलतक तथा शैलिक पिूााधार ऄपाङ्गता एिं लैङ्लगकमैत्री 

बनाईने । 

लनरन्द्तर १  १  १  १  १  ५  सङ्घ, 

प्रदशे र 

स्थानीय 

तह 

७ रालष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारूप ऄनुरूप पाठ्यक्रमको स्थानीयकरण 

गरी पाठ्यक्रममा स्थानीयअिश्यकता ऄनुसारका 

लिषयिस्त ुसमािेश गना स्थानीय तहका लशिा ऄलधकृत, 

प्रऄ, लशिक तथा लिव्यसका पदालधकारीलाआ 

ऄलभमलुखकरण गने । 

पटक १  १  १  १  १  ५  स्थानीय 

८ पाठ्यक्रम तथा लसकाआ सामाग्रीलाआ ऄपाङ्गमैत्री तथा 

लैङ्लगक ईत्तरदायी बनाईद ैसबै बालबाललकाको लसकाआ 

पटक १  १  १  १  १  ५  सङ्घ, 

प्रदशे र 
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क्र. 

स. 
प्रमुख लक्रयाकिाप 

िक्ष्य 

आकाआ 

भौलतक िक्ष्य( ५ वर्षा)  

२
०
७
९
।०
८
०

 

२
०
८
०
।०
८
१

 

२
०
८
१
।०
८
२

 

२
०
८
२
।०
८
३

 

२
०
८
३
।०
८
४

 

जवनमा कैलर्यत 

सलुनलित गने ।  स्थानीय 

१० पाठ्यतक्रमलाआ स्थानीय भाषा, ससं्कृलत, भगूोल, आलतहास, 

ज्ञान तथा लसप समािेश गने र लसकाआलाआ जीिनोपयोगी 

लसपसगँ अिद्द गने ।  

पटक १  १  १  १  १  ५  सङ्घ र 

स्थानीय 

तह 

११ स्थानीय तहबाट अधारभतू लशिाका ईमेर समहूका 

सबैबालबाललकाहरूलाआ लिद्यालय भनाा गने व्यिस्था 

लमलाआ ऄलनिाया लशिा सलुनलित भएको सािाजलनक घोषणा 

गने व्यस्था लमलाईने । 

पटक १  १  १  १  १  ५  स्थानीय 

तह 

१२ लिद्यालयमा कुनै पलन प्रकारको लिभेद, दवु्यािहार, हेपाआ 

नह ने सलुनलित गना यस सम्िन्द्धी लशिा तथा संयन्द्त्र स्थापना 

गने । 

लनरन्द्तर १  १  १  १  १  ५  स्थानीय 

 

३.१२ लिक्षामा सूचना प्रलवलध 

३.१२.१पररचय 

सबै नागररकहरूमा दशे लिकासका लालग अिश्यक ज्ञान तथा लसप लिकास गराईनु र नेपाललाइ लिश्वव्यापी समदुायमा अिद्ध गराईनु लशिाको 

दीघाकाललन ईदे्धश्य रहकेो छ । लिश्व प्रलतस्पधी, श्रमबजारको माग ऄनरुुपको जनशलक्त ईत्पादनको लालग लिद्यालय लशिामा सचूना तथा सञ्चार 

प्रलिलधमा जोड लदन ु ऄपररहाया छ । लिद्यालय लशिाको गणुस्तर सधुार गरी सहरी तथा ग्रामीण, सगुम तथा दगुाम र लनजी तथा सामदुालयक 

लिद्यालयहरूबीच दलेखएको शैलिक गणुस्तरको दरुी घटाईन एिम ्लिश्व ज्ञानभण्डारमा लिद्याथीको पह चँ लिस्तार गरी ईनीहरूको लसकाआको दायरा 

फरालकलो पाना , लिशेष गरी लशिण लसकाइ लक्रयाकलापमा सधुार गना, लसकाआ सामग्रीको प्रयोगमा पह चँ बढाईन र शैलिक प्रशासन र 

व्यिस्थापनलाइ सदुृढ तुल्याईन ितामान समयमा सचूना तथा सञ्चार प्रलिलध ऄपररहाया रहकेो छ । 

 

नेपालको  सलंिधान,  २०७२  ले  सचूनाको  हकमा  प्रत्येक नागररकको  अफनो  िा  सािाजलनक  सरोकारको  कुनै  पलन लिषयको सचूना माग्ने र 

प्राप्त गने हक ह नेछ भलन मौललक हकमा ईल्लेख गरेको छ । लशिामा सचूना तथा सञ्चार प्रलिलधको लिकास तथा प्रयोगले सबै लिद्याथीका 

लालगसचूना तथा सञ्चार प्रलिलधको अधारभतू पह चँ पयुााआ लडलजटल लभन्द्नता कम गने, सचूना तथा सञ्चार प्रलिलधलाइ लशिा लसकाआको साधनका 

रूपमा प्रयोग गरी लसकाआ सधुार गने सबैका लालगलशिामा पह ँच पुयााईने र लशिाको व्यिस्थापकीय तथा शासकीय पद्धलतलाइ कुशल र प्रभािकारी 

बनाआ सशुासनको प्रत्याभलूतका लालगसचूना तथा सञ्चार प्रलिलधको प्रयोगलाइ सहयोग पयुााईन ुपदाछ । त्यसगैरी नेपालकोसचूना  तथा  सञ्चार  

प्रलिलध  नीलत,  २०७२  ले  सचूना  तथा  सञ्चारका  सरंचनामा  पह ँच  पयुााईने  लिषयमा  नीलत लनधाारण गरेको छ । लशिामा सचूना तथा सञ्चार 

प्रलिलधसम्बन्द्धी गरुू योजना कायाान्द्ियन गने लगायतका नीलतहरू ईल्लेख गरेको छ । लडलजटल नेपालको कायाढाँचा, २०७६ ले लिद्यालय तथा 

क्याम्पसहरूमा सचूना तथा सञ्चार प्रलिलध लशिा, लजयोस्प्यालसयल र लजअआएस (Geospatial/GIS) लशिा प्रदान गने र लशिा िेत्रको सचूना 

तथा सञ्चार प्रलिलध लशिासम्बन्द्धी िमता लिकास गने र सबैका लालगसचूना प्रलिलधसम्बन्द्धी सािरता प्रदान गरेको छ ।  

नेपाल  सरकारले  २०७६  सालमा  स्िीकृत  गरेको  रालष्ट्रय  लशिा  नीलत  र  लिज्ञान  तथा  प्रलिलध  प्रिधान  नीलतमा  पलन लशिामा  सचूना  तथा  

सञ्चार  प्रलिलधको  प्रयोग सम्िन्द्धी  नीलतहरू  ईल्लेख  गररएको  छ  ।  ईक्त  लशिा  नीलतमा  सबै लिद्यालय  तथा  लशिण ससं्थाहरूमा  सचूना  

तथा  सञ्चार  प्रलिलधसम्बन्द्धी  सरंचना  तयार  गने,  कनेलक्टलभटी  पुयााईने, ताललम,  लशिण लसकाआ  तथा  व्यिस्थपनमा  सचूना  तथा  सञ्चार  

प्रलिलधको  प्रयोग गनाका लालग अिश्यक  सामाग्रीको व्यिस्थापन  र  जनशलक्त  सरंचना  तयार  पाने  जस्ता  लिषय  ईल्लेख  गररएको  छ  ।  
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लशिामा  सचूना  तथा  सञ्चार प्रलिलधसम्बन्द्धी  गरुू  योजना,  २०१३-२०१७  ले  १०  हजार  लिद्यालयमा  लशिण लसकाआका  लालग आनटरनेट  

कनेलक्टलभटीसलहत सचूना प्रलिधका सरंचनाका लिकास तथा प्रयोग गने, लशिक तथा लशिा िेत्रको ऄन्द्य जनशलक्तका लालगसचूना तथा सञ्चार 

प्रलिलधको प्रयोगगने, सबै स्रोत केन्द्रहरूमा लडलजटल डाटा केन्द्र स्थापना गने, लनरन्द्तर लसकाआको प्रबन्द्ध गने,  सचूना  प्रलिलध  लिषय  पाठ्यक्रम  

समािेश  गने,  ऄन्द्तरलक्रयात्मक  लडलजटल  सामाग्री  तयार  गने,  सबै  स्रोत केन्द्रहरूमा  लडलजटल  सामाग्री  अदानप्रदान  गना  प्लेटफमा  

बनाईनेईल्लेख गरेकि छ । त्यसगैरीलनरन्द्तर  लसकाआको  प्रबन्द्ध  गने,  सचूना  प्रलिलध लिषयिस्त ु पाठ्यक्रममा समािेश गने, ऄन्द्तरलक्रयात्मक 

लडलजटल सामाग्री तयार गने, शैलिक सचूना तथा व्यिस्थापन प्रणालीलाइ  लडलजटलाआज  गने, स्रोतकेन्द्रलाइ  सचूना प्रलिलधको केन्द्रका रूपमा 

लिकास गने लगायतका कायाक्रमहरू लनधाारण गररएका लथए । 

३.१२.२ ितामान ऄिस्था 

अधारभतू लशिा (किा ६-८) पाठ्यक्रम २०७७ लिज्ञान तथा प्रलिलध लिषयमा सचूना र लिचारहरूको अदानप्रदान, लिशे्लषण तथा सचूना 

प्रलिलधको समलुचत प्रयोग गना सक्ने सिमता लनधाारण गरी सचूना तथा सञ्चार प्रलिलध ३० काया घण्टाको समय लनधारण गरेको छ । माध्यलमक तहमा 

ऐलच्छक लिषयका रुपमा कम्प्यटुर ऄध्ययन गना सलकन्द्छ । यस गाईँपाललकामा  िटा लिद्यालयहरूमा प्रोजेक्टर र   लिद्यालयहरूमा स्माटा िोडाको 

माध्यमले लशिण लसकाआ गना थाललएको छ ।िटा लिद्यालयहरूमा आन्द्टरनेट जडानको काया ऄगालड बलढरहकेो छ  ।  सबै माध्यलमक लिद्यालयहरूमा 

आन्द्टरनेट सलुिधाका लालग ऄनदुानको व्यिस्था गररएको छ ।   िटा माध्यलमक तहमा आ हालजरीको व्यिस्था गररएको छ ।  िटा लिद्यालयहरूमा 

लमडास किा सञ्चालन गररएको छ ।  िटा लिद्यालयहरूमा टलकङ्ग लटचर कायाक्रम सञ्चालन गररएको छ । सबै अधारभतूतहका लिद्यालयहरूमा 

गत अ ि दलेख नै कम्प्यटुर र लप्रन्द्टर जडान गररएको छ ।  माध्यलमक लिद्यालयहरूमा कम्प्यटुर सहायकको व्यिस्था गररएको छ । 

३.१२.३ लक्ष्य 

 सचूना तथा सञ्चार प्रलिधको प्रयोगले लिद्याथीको लसकाआ तथा लशिा व्यिस्थापनमा सधुार अआ  गणुस्तरीय लशिाको प्रबद्धान ह ने । 

३.१२.४ ईद्दशे्य 

 लसकाआलाइ प्रभािकारी, गणुस्तरीय र सान्द्दलभाक बनाईन सचूना तथा सञ्चार प्रलिलधको प्रयोगमा लिस्तार गने ।  

 सबैमा सचूना तथा सञ्चार प्रलिलधमा अधाररत लशिामा पह चँ पुर् याईने, 

 लशिाको समग्र व्यिस्थापनलाइ सचूना तथा सञ्चार प्रलिलधको प्रयोग गरी प्रभािकारी, पारदशी र समतामलूक बनाईने। 

३.१२.५ रणनीलतहरू 

 सबै लिद्यालयमा सचूना तथा सञ्चार प्रलिलधका अधारभतू सरंचना तथा ईपकरणको प्रबन्द्ध गररने, 

 सबै लशिकहरूको िमता लिकास गररने, 

 लिलभन्द्न किा र लिषयका लालग तयार गररएका ऄन्द्तरलक्रयात्मक लडलजटल सामग्रीको प्रयोग बढाआने, 

 लशिक सहायता र पिृपोषण प्रणालीमा सचूना तथा सञ्चार प्रलिलधको प्रयोग गने, 

 शैलिक स्रोत सामग्रीहरूमा आन्द्टरनेटको सलुिधामाफा त लिद्यालय र लिद्याथीहरूको पह चँ लिस्तार गररने, 

 लशिाका लिलभन्द्न सिेा प्रिाह तथा व्यिस्थापनमा सचूना तथा सञ्चार प्रलिलधको प्रयोग लिस्तार गररने, 

 सामदुालयक ऄध्ययन केन्द्रहरूमा Digital Learning Center स्थापना गररने। 

३.१२.६ ईपललब्ध, नलतजा, प्रमखु लक्रयाकलाप र लक्ष्य 

ईपिलब्धः 

 लिद्यालयमा सचूना तथा सञ्चार प्रलिलधको लिस्तार भआ  लसकाआलाइ प्रभािकारी, गणुस्तरीय र सान्द्दलभाक बनाईन सहयोग पगु्नकुा साथै 

लिद्यालय लशिाको व्यिस्थापनमा सधुार अआ सशुासन प्रबद्धान ह ने । 

प्रमुख नलतजाः 

 सबै लिद्यालयमा सचूना तथा सञ्चार प्रलिलधको पिूााधार लिकास भआ सबैको पह चँ पगु्ने, 

 लिलभन्द्न किा र लिषयका ऄन्द्तरलक्रयात्मक लडलजटल सामग्रीमा लिद्याथीको सहज पह चँ ह ने, 
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 सबै लिद्यालयहरूले लसकाआ तथा व्यिस्थापकीय कायामा सचूना तथा सञ्चार प्रलिलधको प्रयोग गरेको ह ने, 

 सचूना प्रलिलधमा अधाररत लशिक सहायता प्रणालीको लिकास तथा सञ्चालन ह ने, 

 सामदूालयक लसकाआ केन्द्रमा सचूना प्रलिलधको प्रयोगमा लिस्तार ह ने, 

 सचूना प्रलिलधमा अधाररत एकीकृत शैलिक सचूना तथा व्यिस्थापन प्रणाली सदुृढ ह ने, 

 सचूना प्रलिलधको प्रयोगले व्यिस्थापन र सशुासनमा सधुार अईने, 

 ऄनगुमन, मलू्याङ्कन तथा प्रलतिेदन प्रणालीमा सधुार अईने। 

प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्यः 

 लिद्यालयमा ICT सरंचना लिस्तार 

 प्रत्येक लिद्यालयमा Internet Connectivity को व्यिस्था 

 लशिकहरूको िमता लिकास  

 प्रत्येक लिद्यालमा ऄन्द्तरलक्रयात्मक लडलजटल सामग्रीको ईपलब्धता 

 IEMIS व्यिस्थापन 

 सामदूालयक ऄध्ययन केन्द्रहरूको िमता लिकास 

३.१३ अपतकािीन तथा सङ्कटपूणा ऄवस्थामा लिक्षा 

३.१३.१ पररचय 

यदु्ध, द्वन्द्द महामारी तथा प्राकृलतक प्रकोपको ऄिस्थामा पलन बालबाललकाको लसक्न पाईने ऄलधकारलाइ सरंिण गद ैलसकाआलाइ लनरन्द्तरता लदने 

िैकलल्पक ईपाय सलहतका शैलिक कायाक्रमलाइ अपतकाललन तथा सङ्कटपणूा ऄिस्थामा लशिाको रुपमा ललने गररन्द्छ । यसको मुल ईद्देश्य 

लिलभन्द्न कारणले ईत्पन्द्न सङ्कटकाललन ऄिस्थामा बालबाललका लगायत लहसंासगँ सम्बद्ध व्यलक्तहरूको जीिन रिा, प्रकोपबाट लसलजात 

सङ्कटको व्िस्थापन, सामालजक द्वन्द्द तथा लहसंा र दरुुपयोगबाट बालबाललकालाइ सरुलित राख्नकुा साथै समग्र लशिा िेत्रलाइ लनिााद रुपमा 

लक्रयाशील ह ने गरी शैलिक कायाक्रमहरूको तयारी तथा सञ्चालन गनुा हो । अपतललन तथा सङ्कटपूणा ऄिस्थामा लशिाको ऄिधारणा 

बालऄलधकारको रुपमा स्िीकार गररएको छ । यसमा प्राकृलतक प्रकोप जोलखम न्द्यनूीकरण, महामारी, युद्ध, द्वन्द्द व्यिस्थापन अलद  कुराहरू समािेश 

गररन्द्छ । 

३.१३.२ ितामान ऄिस्था 

नीलतगत व्यवस्था 

नेपालको ितामान सलंिधानले बालबाललकामालथ ह ने सबै लकलसमका लिभेद सजाय र दरुाचारलाइ लनषेध गरेको छ ।  ऄलनिाया तथा लन:शलु्क लशिा 

सम्बन्द्धी ऐन, २०७५ तथा लनयमािली २०७७ ले छात्रिलृत्त, लदिा खाजा, सलुिधा लिलहनका लालग लिशेष सहयोग, मातभृाषामा लशिा पाईने 

ऄलधकार ईल्लेख गरेको छ । लिद्यालय शालन्द्त िेत्र ,रालष्ट्रय  कायाढाँचा र कायाान्द्ियन लनदलेशका,  २०६८ ले लिद्यालयलाइ ससस्त्र गलतलिलध र 

लहसंाबाट मकु्त गने, दलगत राजनीलतक हस्तिेपबाट मकु्त राख्ने , भेदभाि दबु्याबहार र शोषणबाट मकु्त राख्ने कुरा ईल्लेख गररएको छ । हाल कोलभड 

१९ को लिश्वव्यापी महामारीको ऄिस्थामा शैलिक िलतलाइ न्द्यलूनकरण गना िैकलल्पक माध्यमबाट लशिण लसकाआ गना लिलभन्द्न नीलतगत कायाक्रहरू 

ह द ैअएका छन । जसमध्ये लसकाआ सहलजकरण लनदलेशका, २०७७ लिद्यालय लशिा सम्बन्द्धी अकलस्मक कायायोजना, २०७७ लिद्यालय सञ्चालन 

कायाढाँचा, पाठ्िस्त ुसमायोजन ढाँचा, २०७७एसआआ नलतजा प्रकाशन तथा प्रमालणकरण कायालिलध, २०७७ जारी भएको छ ।प्रकोपका क्रममादामाा 

गाईँपाललकाको लिद्याथी मलू्याङ्कन तथा नलतजा प्रकाशन कायालिलध, २०७८ बनाआ लाग ूगररएको छ । 

चुनौलतहरू तथा ऄवसर 
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अपतकालीन ऄिस्थामा लाग ूगररने पाठ्यिस्त,ु छुटटै योजना बनाईने की योजनाको हरेक ऄङ्गमा यसलाइ समािेस गनै, योजना तत्कालीन 

बनाईने लक दीघाकालीन, योजनामा सङ्कटका कुनकुन पिलाइ समािेश गने, ऄनमुान गना नसलकने, घटनालाइ योजनामा कसरी समेट्ने अलद 

यसका चुनौलतहरू रहकेा छन । 

नेपालको सलंिधानले सबैलाइ ऄलनिाया, तथा लन:शलु्क अभारभतू लशिा र माध्यलमक तह सम्म लन:शलु्क लशिाको व्यिस्था र बालबाललकामालथ 

ह ने सबै लकलसमका लिभेद सजाय र दरुाचारलाइ लनषेध, ऄलनिाया तथा लन:शलु्क लशिा ऐन, २०७५ तथा लनयमािली २०७७ ले छात्रिलृत, लदिा 

खाजा, सलुिधा लिलहनका लालग लिशेष सहयोग, मातभृाषामा लशिा पाईने ऄलधकार ईल्लेख गरेको छ । लिद्यालय शालन्द्त िेत्र ,रालिय काया ढाँचा र 

कायाान्द्ियन लनदलेशका २०६८ ले लिद्यालयलाइ ससस्त्र गलतलिलध र लहंसाबाट मकु्त गने, दलगत साजलनलतक हस्तिेपबाट मकु्त राख्ने , भेदभाि 

दवु्र्यिहार र शोसनबाट मक्त राख्ने नीलतगत व्यिस्था अलद ऄिसरहरू  रहकेा छन । 

३.१३.३ लक्ष्य 

 लिपदक्ो ऄिस्थामा बालबाललकाको लशिालाइ लनरन्द्तरता लदइ ईनीहरूको शारीररक, मानलसक र बौलद्धक लिकासमा सहयोग पुयााईने  

३.१३.४ ईद्दशे्य 

 औपचाररक तथा ऄनौपचाररक लशिाको माध्यमबाट सम्भालित लिपदक्ो पिूा सािधानी र तयारीको िातािरण तयार गने  

 सम्भालित लिपदक्ो व्यिस्थापन तथा ईत्थानशीलता प्रणाली लिकासको लालग भौलतक, मानिीय तथा अलथाक स्रोतको तयारी गने  

 लिपद ्व्यिस्थापन प्रलतकायाको संयन्द्त्र र कायाढाँचा लिकास गने 

 ऄल्पकालीन र दीघाकालीन पनुस्थाापना गने 

३.१३.५ रणनीलत 

 लिपदक्ो समयमा लशिा लनरन्द्तरता गना पिूातयारी, व्यिस्थापन, प्रलतकायार पनुस्थाापनासम्बलन्द्ध अिश्यक नीलत, मागादशान तथा 

कायालिलधहरू तयार गने, 

 सम्भालित प्रकोप तथा लिपदस्म्बन्द्धी पिूासािधानी, प्रकोपबाट बच्ने ईपायहरूको बारेमा जानकारी तथा लसप लिकासगने, 

 प्रकोपबाट लशिा िेत्रलाइ जोगाईन अिश्यक तयारीगने, 

 कोलभड- १९ लगायतका महामारीबाट बच्न पिूासािधानी, रोकथाम तथा ईपचारको अिश्यक तयारीगने, 

 महामारीका समयमा लशिण लसकाआलाइ लनरन्द्तरता लदने बैकलल्पक ईपायहरूको तयारीगने, 

 लशिा िेत्रमा प्रभाि पाना सक्ने लिपद ्िा सङ्कटहरूको पिूाानमुान तथा त्यसको प्रभािको मलू्याङ्कन तथा लिशे्लषणगने,  

 सङ्कटासन्द्नता (Vulnerability) को मलू्याङ्कनका अधारमा पिूाानुमान तथा प्रलतकायाको बहृत योजना तयार गने, 

 लिद्यालयस्तरीय प्रलतकाया योजना तयार गने, 

 लिपद ्प्रलतरोधी भौलतक पिूााधारको लनमााण तथा पुनस्थाापना गने, 

 शैलिक सिेा लनरन्द्तरताको लालग अिश्यक ह ने यन्द्त्र ईकरण, खाद्यान्द्न, पोसाक तथा ऄन्द्य राहत सामग्रीको प्रबन्द्ध गने, 

 लिपद ्व्यिस्थापनको लालग स्थानीय तहर लिद्यालयको िमता लिकास गने, 

 लिपद ्तथा प्रकोप र शालन्द्त सरुिा र ऄलधकारको िेत्रमा काम गने सरकारी तथा ऄधासरकारी लनकायहरूलबच िडा तहसम्म समन्द्िय र 

लजम्मेिारीको सयंन्द्त्र बनाईने, 

 लिपद ्व्यिस्थापनको रालष्ट्रय तथा ऄन्द्तराालष्ट्रय सफल ऄभ्यासलाइ स्थानीयकृत गने, 

 हररत लिद्यालय ऄलभयान, जलिायु पररितान, लदगो लिकासका लालग लशिा जस्ता कायाक्रमहरू कायाान्द्ियन गने। 

३.१३.६ मखु्य ईपलब्धी, लक्रयाकलाप र लक्ष्य 

ईपिब्धी 
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 अपतकालीन तथा सङ्कटपूणा ऄिस्थामा पलन बालबाललकाको सरुिासलहत लशिा प्राप्त गने ऄलधकार सलुनलित ह ने । 

नलतजा 

 लिद्यालय र लशिा प्रणालीमा लिपद ्तथा प्रकोप व्यिस्थापनको लालग पिूातयारी, प्रलतकाया, पनुस्थाापना तथा पुनईात्थान योजना तथा िमता 

लिकास ह ने, 

 भौलतक, मानिीय र अलथाक स्रोत व्यिस्थापन सलहत लिद्यालय तथा लशिा प्रणाली ईत्थानशील ह ने, 

 लिपद ्तथा सङ्कटपणूा ऄिस्थामा शैलिक लक्रयाकलापहरू लनरन्द्तररुपमा सञ्चालन ह ने, 

प्रमुख लक्रयकिाप र िक्ष्य 

 लिपद ्तथा प्रकोप व्यिस्थापन नीलत तथा मापदण्ड पनुरािलोकन तथा लनमााण 

 स्थानीय तह र लिद्यालयको िमता लिकास 

 लिपद ्पिूातयारी, प्रलतकाया, पनुस्थाापना तथा ईत्थानशीलताको लालग सचेतना कायाक्रम 

 लशिक तथा लिव्यस ताललम 

 सकंटासन्द्नता मलू्याङ्कनको अधारमा योजना लनमााण 

 लिपद ्प्रलतरोधी लिद्यालय भिन लनमााण 

 

अपतकालीन तथा सङ्कटपणुा ऄिस्थामा लशिाका प्रमखु लक्रयाकलापहरू तथा गन्द्तव्य 

क्र. 

स. 
प्रमुख लक्रयाकिाप 

िक्ष्य 

आकाआ 

भौलतक िक्ष्य(५ वर्षा) कैलर्यत 

२
०
७
९
।०
८
०

 

२
०
८
०
।०
८
१

 

२
०
८
१
।०
८
२

 

२
०
८
२
।०
८
३

 

२
०
८
३
।०
८
४

 

जवनमा  

१ ईत्थानलसलताका लालग whole school 

approach का अधारमा सचेतना लिकास 

गने 

लिद्यालय        

२ लशिक तथा लिव्यस ताललम पटक       सबै 

लिद्यालय 

समािेश ह ने 

३ स्थानीय तहमा सकंटासन्द्नता मलू्यांकनका 

अधारमा योजना लनमााण 

पटक १ १ १ १ १ ५  

४ लनरन्द्तर र सरुलित लसकाआका लालग लशिक 

लिद्याथी सलम्मललत काया समहु लनमााण र 

पररचालन 

लिद्यालय        

५ स्िास््य सलुिधा सलहतको स्िास््य लशिक 

कायाकतााको व्यिस्था 

लिद्यालय १० ५ १० १० १० ३५ प्रदशे 

६ हररत, सफा, शान्द्त र सरुलित लिद्यालय पटक लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर लनरन्द्तर   
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क्र. 

स. 
प्रमुख लक्रयाकिाप 

िक्ष्य 

आकाआ 

भौलतक िक्ष्य(५ वर्षा) कैलर्यत 

२
०
७
९
।०
८
०

 

२
०
८
०
।०
८
१

 

२
०
८
१
।०
८
२

 

२
०
८
२
।०
८
३

 

२
०
८
३
।०
८
४

 

जवनमा  

प्रिधान 

८ लशिाका सबै ईपिेत्रमा ईल्लेलखत 

अपतकालीन तथा सङ्कटपूणा ऄिस्थामा 

गना सलकने लिलधमा िैकलल्पक ईपाय सलहत 

योजना बनाईने 

पटक १     १  स्थानीय 

 

पररच्छेद ४ 

संस्थागत संरचना र क्षमता लवकास 

४.१पररचय 

नेपालको लशिा िेत्रको ितामान ससं्थाग्त ् सरंचना सघंीय स्िरूपमा तीनै तहमा प्रिाह गने शैलिक सिेालाइ लनरन्द्तर गना  तत्कालीन  समस्या  

समाधानका  लालग कमाचारीको  व्यिस्थापन  र  सगंठनात्मक  स्िरूपमा  केही  पररितान  गरी व्यिस्थापन गररएको छ । बदललदो पररिेशऄनसुार 

शासकीय सरंचना, प्रलकया र िमता सधुार गररएमा मात्र शैलिक गलतलिलध प्रभािकारी भइ सशुासन कायम ह ने भएकाले संघीय सरचनाऄनुसार तीन 

तहको सरकारका ऄलधकार तथा दालयत्ि; लशिामा भएको सङ्ख्यात्मक लिस्तार; ज्ञान, लिज्ञान, प्रलिलध र सञ्चारमा भएको लिकास; सामालजक 

चेतनामा अएको पररितान लगाएतका पिहरूलाइ समेत लिचार गरेर ससं्थागत सरंचना र िमता लिकास गरी सशुासन प्रिधान गनुा अिश्यक 

दलेखएको छ । 

योजना कायाान्द्ियनका लालग गाईँ कायापाललका, गाईँसभा, गाईँ लशिा सलमलत, िडा लशिा सलमलत, लिद्यालय व्यिस्थापन सलमलत, लशिक 

ऄलभभािक सङ्घ, लिद्यालय  मखु्य सयंन्द्त्रका रुपमा रहकेा छन ्। लशिा योजनामा ईल्लेख लनलत तथा कायाक्रमहरूको सफल कायाान्द्ियनका लालग 

सरोकारिालको िमता लिकास ह न जरुरी ह न्द्छ । त्यसका लालग सहभालगतामलूक योजना लनमााण, सझुाि सङ्कलनर प्रबोलधकरण माफा त 

कायाान्द्ियन संयन्द्त्रको िमता लिकास गररनेछ । योजनामा ईल्लेलखत नीलत तथा कायाक्रमको स्पिता लबना सफल कायाान्द्ियन ह न सक्दैन । त्यसका 

लालग सरोकारिाला संयन्द्त्रको िमता लिकास  ह नमुा यसको  औलचत्य ठहछा ।  

नेपालको सलंिधानमा सङ्घ, प्रदशे र स्थानीय तहका एकल र साझा ऄलधकारको व्यिस्था गररएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन , २०७४ को 

दफा ११ जमा स्थानीय तहका २३ िटा ऄलधकारहरूको व्यिस्था गरेको छ । लिलभन्द्न ऐन र काननुमाफा त स्थानीय तहका ऄलधकारहरूलाइ स्पि 

पारेको छ ।  

नेपालमा लशिा िेत्रको ितामान ससं्थागत सरंचनातफा  दृलिगोचर गदाा सङ्घमा लशिा लिज्ञान तथा प्रलिलध मन्द्त्रालय रहकेो छ । सो ऄन्द्तगात लशिा 

तथा मानिस्रोत लिकास केन्द्र, पाठ्यक्रम लिकास केन्द्र र शैलिक गणुस्तर परीिण केन्द्र रहकेा छन ् । त्यसगैरी स्िायत्त लनकायका रूपमा रालष्ट्रय 

परीिा बोडा र लशिक सिेा अयोग पलन लक्रयाशील छन ्। सालिकमा शैलिक जनशलक्त लिकास ऄन्द्तगातका रहकेा २९ शैलिक ताललम केन्द्रमध्ये ७ 

िटा केन्द्र प्रदशे मातहतमा हस्तान्द्तरण भइ प्रदशे लशिा ताललम केन्द्रका रूपमा लक्रयाशील रहकेा छन ्।  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कायाान्द्ियनमा अएपलछ त्यस ऐन बमोलजम तोलकएका २३ िटा काया बाहके ऄन्द्य कायाका लालग लजल्ला 

तहमा लशिा लिकास तथा समन्द्िय आकाआ रालखएको छ । प्रत्येक तहमा लशिा यिुा तथा खेलकुद महाशाखा / शाखाको व्यिस्था गररएको छ । 

४.२ वतामान ऄवस्था 

चैकुने गाईपाललकामा  रहकेा  शाखाहरूमध्ये  लशिा,  यिुा  तथा  खेलकुदसम्बन्द्धी  काम  लशिा,  यिुा  तथा खेलकुद  शाखाले  गद ै अएको  

छ  ।  एक  जना  छैटौं  ऄलधकृत, एक जना प्रालिलधक सहायकको दरबन्द्दी स्िीकृत गररएको छ । त्यसगैरी लसम्ता गाईँपाललकाको लशिा ऐन, 
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२०७४ मा लिद्यालय ऄनगुमन तथा लनरीिणलाइ प्रभािकारी बनाईन लिद्यालय सपुरीिेिकको व्यिस्था गने ईल्लेख छ । त्यसका लालग 

माध्यलमक तहका स्थायी लशिकलाइ काजमा खटाईने प्रबन्द्ध गररएको छ । शाखाले  स्िायत्त  भएर  कुनै कायाक्रमहरू  सञ्चालन  गना  पाएको  

छैन  ।  लशिाको  कायाक्रम  हेने  ऄलग्गै  लेखाको  कमाचारी  व्यिस्था  नह दँा  लशिा िेत्रको अलथाक श्रेस्ताको ऄलभलेखीकरण ऄपेिाकृत 

रुपमा व्यिलस्थत बन्द्न सकेको छैन । शाखामा जनशलक्त कम ह ँदा लिद्यालय  ऄनगुमन  तथा  सपुरीिेिणको  पाटो  प्रभािकारी बन्द्न सकेको छैन 

। शाखाहरूमा  पाँचौं  र  छैटौं  तहका कमाचारीहरूले   नेततृ्ि   गरेकोमा   यस   शाखामा   प्रमखु   प्रशासकीय   ऄलधकृत   सरहका   

कमाचारीले   नेततृ्ि   गदाा पाललकाको समग्र कमाचारी व्यिस्थापनमा पलन चनुौलत दलेखन्द्छ । 

सबै लिद्यालयहरूमा लिद्यालयको सञ्चालन, रेखदखे र व्यिस्थापनमा सहयोगगनाकालालगलिद्यालय व्यिस्थापन सलमलतर लशिक ऄलभभािक 

सङ्घको कायाकारी सलमलत रहकेा छन ्। सबै लिद्यालयहरूमा लिद्यालय सहयोगी र माध्यलमक तहसञ्चालन  भएका  सामदुालयक  लिद्यालयमा  

एकएक  जना  लिद्यालय  सहायकको  व्यिस्थापन  गररएको  छ  ।  प्रायजसो लिद्यालयहरूमा लिद्यालय व्यिस्थापन सलमलतको बैठक लनयमलत 

बसकेो दलेखन्द्छ भने लशिक ऄलभभािक सङ्घको बैठक ऄपेिाकृत रुपमा बस्न सकेको पाआदनै । सबै लिद्यालयहरूले सामालजक परीिण र 

ऄलन्द्तम लेखा पररिण गने गदाछन ्। 

लिद्यालयमा  नागररक  बडापत्र  राख्ने,  गनुासो  सनुुिाआ  संयन्द्त्रको  लिकास,  लिलिधता  व्यिस्थापन,  ऄलभभािक  भेला  र छलफलजस्ता 

पिमा लिद्यालयहरूले ईपललव्धपणूा तररकाले काम गरेको दलेखदनै ।यसमा योजनाका प्रारलम्भक बाललिकास तथा लशिा, अधारभतू लशिा र 

माध्यलमक लशिामा सबैको पह चँ र सहभालगता सलुनलित गरी गणुास्तरमा सधुार, ऄनौपचाररक तथा अजीिन लसकाआका ऄिसरहरूको लिस्तार 

र समता तथा समािेलशताको प्रिधानसलहत जिाफदहेी शैलिक सशुासन कायम   गने ईद्देश्यले अिश्यक ससं्थ्ँग्त ्सरंचना र प्रलक्रया  स्थालपत 

गना  खोलजएको  छ  ।  त्यसका  लालग अिश्यक  पने  िमता  लिकासको  अिश्यकता  पलन  पलहचान गररएको छ । लशिा लिकासका 

कायाक्रमहरू कायाान्द्ियनका लालग लिद्यमान पद्धलतकोसमीिा गरी  यस  लशिा  िेत्र  योजनाको  प्रभािकारी  र  कुशल  कायाान्द्ियनका  लालग 

ससं्थागत  सरंचना,  िमता  र प्रलक्रयामा  दलेखएका चनुौतीहरू  पलहचान  गरररएको  छ  । पलहचान  गररएका   चनुौतीहरू  सामना  गरी 

सशुासन  प्रिधान गनाका लालगअिश्यक सरंचना, िमता र प्रलक्रयाको लिकास तथा पररितानको प्रस्ताि पलन गररएको छ । 

लिद्यालय  लशिाको  सञ्चालन तथा व्यिस्थापन  गनाका लालगसङ्घीय  र  प्रदेश  तहमा  लनजामती तथा लशिा  ऐन  तथा लनयमािलीहरूको  

लनमााण  तथा  पररमाजान  नभएकोले  कायाान्द्यनमा  जलटलता  लसजाना  भएको  छ  ।  लिशेष  गरीसङ्घीय लशिा  ऐन  जारी  ह न  नसकेको  

कारणले  यस पाललकाले  कायाान्द्ियनमा  ल्याएको  ऐनऄनसुारका  शैलिक  गलतलिलध व्यिलस्थत रूपमा सञ्चालन ह न नसकेका गनुासो 

सरोकरिालाहरूबाट अआरहकेा छन् । 

 

४.३ िक्ष्य 

 स्थानीय तहको लशिाको शासकीय प्रबन्द्धलाइ सदुृढ बनाइ नलतजामखुी लशिा व्यिस्थापनको प्रबद्धान गने  

४.४ ईदे्दश्य 

 स्थानीय तहको ऄलधकार िेत्र ऄनुसार ससं्थागत सरंचना बनाईने, 

 तीनै तहका सरकारबीचको ऄन्द्तरसम्बन्द्धलाइ सदुृढ बनाईने, 

 गणुस्तरको कमजोर नलतजालाइ सम्बोधन गना जनशलक्तको व्यिस्था गने, 

 जनशलक्तलाइ नलतजाप्रलत ईत्तरदायी र जिाफदहेी बनाईने, 

 कमाचारी र ससं्थाको िमता ऄलभिलृद्ध गने, 

४.५ रणनीलतहरू 

 स्थानीय तहमा लशिाको व्यिस्थापनलाइ प्रभािकारी बनाईन अिश्यक नीलत तजुामा गने, 

 ससं्थागत सरंचना ऄनुसार जनशलक्तको व्यिस्था गने, 

 कायारत जनशलक्तको िमता लिकास गने,  

 स्थानीय तहमा लशिक पेसागत सहयोग प्रणाली स्थापना गने, 
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 प्रधानाध्यापकलाइ थप लजम्मेिार बनाइ िमता लिकास गने।  

४.६ ईपिलब्ध, नलतजा, प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्य 

ईपिलब्धः 

 लशिाका सबै लनकाय तथा लिद्यलयमा सशुासन प्रबद्धान भइ बालबाललकाको लसकाआ प्रलत ईत्तरदायी प्रणालीको लिकास ह ने । 

प्रमुख नलतजाः 

 लशिाको शासकीय तथा व्यिस्थापकीय कायाका लालग अिश्यक सरंचना तथा जनशलक्त तयार ह ने, 

 लशिाको शासकीय तथा व्यिस्थापनमा सहभालग ह ने सबै लनकायको दालयत्ि र ऄलधकार स्पि ह ने, 

 लशिाको शासकीय तथा व्यिस्थापनमा सहभालग ह ने सबै लनकाय तथा जनशलक्तको िमता लिकास पद्धलत स्थापना भइ िमता सधुार ह ने, 

 सिेा प्रिाह सहभालगतामलूक, कायासम्पादनप्रलत ईत्तरदायी, लिद्याथीको लसकाआप्रलत जिाफदेही, समतामलूक र समािेशी भइ कायासम्पादन 

ईद्देश्यमलूक, प्रभािकारी तथा कुशल ह ने।  

प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्यः 

 अिश्यक कानूनी प्रबन्द्ध तथा मापदण्ड लिकास 

 ससं्थागत सरंचना लनमााण तथा िमता लिकास 

 प्रलतिेदन तथा त्याङ्क प्रणालीको सदुृढीकरण 

 कायासम्पादन करार गरी सबैलाइ नलतजाप्रलत लजम्मेिार बनाईने 

 लशिक तथा समग्र लिद्यालय लशिा प्रणालीलाइ लसकाआप्रलत ईत्तरदायी बनाईने पद्धलत लिकास गरी कायाान्द्ियन  

 स्थानीय तहमा लशिक पेसागत सहयोग प्रणाली स्थापना तथा सञ्चालन 

 ऄनौपचाररक लशिा र जीिनपयान्द्त लसकाआसम्बन्द्धी संयन्द्त्र लिकास गने 

 लिद्यालय स्िास््य तथा पोषण, सरसफाआ तथा स्िच्छता, लिपद ्तथा महामारीसम्बन्द्धी  सिेा तथा समन्द्ियका लालग संयन्द्त्र लिकास गने । 

 

संस्थागत संरचना र िमता लिकासका प्रमखु लक्रयाकलापहरू तथा गन्द्तव्य 

क्र. 

स. 
प्रमुख लक्रयाकिाप 

िक्ष्य 

आकाआ 

भौलतक िक्ष्य(५ वर्षा) 

 

कैलर्यत 

२
०
७
९
।०
८
०

 

२
०
८
०
।०
८
१

 

२
०
८
१
।०
८
२

 

२
०
८
२
।०
८
३

 

२
०
८
३
।०
८
४

 

जवनमा 

१ अिश्यक कानुनी प्रिन्द्ध 

तथा मापदण्ड लिकास 

समय  लन. लन. लन. लन. लन.  सङ्घ, 

प्रदशे तथा 

स्थानीय 

२ लिद्यालयको कायासम्पादन 

गने 

लिद्यालय सबै  सबै सबै सबै सबै ४९  

३ प्रधानाध्यापकलाआ 

कायासम्पादन करार गरी 

नलतजाप्रलत लजम्मेिार 

बनाईने 

लिद्यालय सबै सबै सबै सबै सबै ४९  
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क्र. 

स. 
प्रमुख लक्रयाकिाप 

िक्ष्य 

आकाआ 

भौलतक िक्ष्य(५ वर्षा) 

 

कैलर्यत 

२
०
७
९
।०
८
०

 

२
०
८
०
।०
८
१

 

२
०
८
१
।०
८
२

 

२
०
८
२
।०
८
३

 

२
०
८
३
।०
८
४

 

जवनमा 

४ पदालधकारीहरूको िमता 

लिकास 

सङ्ख्या १  १  १  १  १  ५  

५ प्रधानाध्यापक तथा 

कमाचारीको िमता लिकास 

सङ्ख्या २ २ २ २ २ १०   

पररच्छेद ५ 

िगानी र स्रोत व्यवस्थापन 

५.१पररचय 

सबै नागररकहरूलाइ अधारभतू तह लनःशुल्क र ऄलनिाया तथा माध्यलमक तह लनःशलु्क ईपलव्ध गराईने सिंैधालनक प्रािधान रहकेो छ । 

अधारभतू तथा माध्यलमक तहसम्मको लशिा व्यिस्थापनको ऄलधकार स्थानीय सरकारको कायािेत्रमा रालखएको छ । अधारभतू तथा 

माध्यलमक लशिा, प्रारलम्भक बाललिकास लशिा, खलुा लशिा, दरु लशिा, लिशेष लशिा, सामदुालयक लसकाआ केन्द्रहरूका ऄलतररक्त औपचाररक 

सरंचना बालहरका लटईसन कोलचङ सने्द्टरहरूको नीलत, योजना र समग्र व्यिस्थापनको लजम्मेिारी स्थानीय सरकारको रहने गरी स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन ,२०७४ ले २३ िटा ऄलधकारहरूको लिस्ततृीकरण गरेको पाआन्द्छ । कायािेत्रलभत्रका शैलिक ससं्थाहरूलाइ ऄनदुान ईपलव्ध 

गराईने, लेखापरीिण र लिलत्तय सशुासन कायम गने दालयत्ि पाललकाको कायािेत्रमा रहकेोले सीलमत स्रोत साधनलाइ लमतव्येही , लनयलमत, 

प्रभािकारी र पारदशी ढङ्गले व्यिस्थापन गनुापनेछ । 

लिलत्तय व्यिस्थापन ऄन्द्तगात दइुिटा पिहरूलाइ समेलटएको छ । एकातफा  योजना कायान्द्ियनको लालग अिश्यक पने लित्तीय स्रोतको 

अँकलन, प्रालप्त र ईपयोगलाइ समेलटएको छ भने प्रदशे तथा सङ्घीय सरकारिाट प्राप्त लिलभन्द्न प्रकारका ऄनदुानहरूलाइ लिद्यालयहरूमा पुयााइ 

तोलकएबमोलजम खचा, पारदलशाता बढाईदै समग्र पिमा लित्तीय ऄनशुासन कायम गनुापनेछ । 

लशिा लिकासका पिूााधारहरूको पलन पिूााधारका रूपमा ललआन्द्छ । लशिाको समयसापेि जनु गलतमा लिकास ह नपुने हो त्यसो ह न सकेको छैन । 

लिलभन्द्न प्रलतिेदनहरूले कुल बजेटको २०प्रलतशत बजेट लशिामा लिलनयोजन गररएता पलन सो ऄनपुातमा पगु्न सकेको छैन । यथाथाताको 

नलजक रहरे योजना बनाएर सोबमोलजम बजेट लिलनयोजन गने नभइ हचिुाको भरमा बजेट लिलनयोजन गने कायाले प्रश्रय पाएको छ । समदुायको 

लिद्यालयमा लगानी गनुापछा भन्द्ने सोचमा लगरािट अएको छ । सलंिधानमा लशिालाइ लगानीमैत्री बनाईने र लगानी बढाईद ै लजाने नीलत 

ईल्लेख गररएको छ ।  

कमजोर भौलतक पिूााधारलाइ सलुिधा सम्पन्द्न बनाईनु, लिद्यालयहरूको अलथाक पिलाइ सबलीकरण गनुा, लिद्यालय लशिामा पररचालन ह ने 

बजेटलाइ पारदलशा बनाईनु चनुौलतका रूपमा रहकेा छन् । सङ्घ, प्रदशे र स्थानीय तहको साझा ऄलधकारको सचूीमा लशिालाइ रालखनु, सङ्घ, 

प्रदशे र स्थानीय तहको एकल ऄलधकारका रुपमा समेत स्पि गररनलेु लशिामा लगानीको ऄिसर राम्रो  

५.२ वतामान ऄवस्था 

लिश्वव्यापी रुपमा लदगो लिकासका लक्ष्यहरू हालसल गना कुल बजेटको कलम्तमा २० प्रलतशत रकम लशिा िेत्रमा लिलनयोजन गने लिश्वव्यापी 

प्रलतिद्धता रहतेा पलन लशिा िेत्रको बजेट क्रमश घट्द ैगआरहकेो पाआन्द्छ । सशात ऄनदुानको रुपमा प्राप्त ह ने केलन्द्रय ऄनुदानको ९५ प्रलतशत 

भन्द्दा िलढ रकम लशिक तलि भत्ता, छात्रिलृत्त, भौलतक पिूााधार, लदिाखाजा र पाठ्यपसु्तक जस्ता लशषाकहरूमा खचा ह ने गरेको छ । गणुस्तर 

ऄलभिलृद्ध र िमता लिकासका लालग स्थानीय सरकारका कायाक्रमहरू केलन्द्रत रहकेा छन । लिद्याथी सङ्ख्याका अधारमा एकाइ लागत 
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लिशे्लषण गदाा ऄलभभािकको प्रत्यि लागनीका ऄलतररक्त पाललका िेत्रमा ऄध्ययनरत लिद्याथीको प्रलतलिद्याथी लागत हजाररहकेो छ । 

लतहारको भैलो दलेख ऄलभभािकको सहयोग लिद्यालयका अम्दानीका प्रमखु स्रोतहरू बनेकाछन ्।  

दश िषीय गाईँ लशिा िेत्र योजना कायाान्द्ियनको लित्तीय व्यिस्थापनका मखु्य स्रोत सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार रहनेछन ्। ऄलभभािक र 

समदुायको भलूमका पररपरूकको रुपमा रहनेछ । लशिा िेत्रमा काया गने सङ्घससं्थाहरूलाइ लिज्ञताका अधारमा िेत्रगत रुपमा साझेदारी गना 

सलकनेछ । समग्र लित्तीय व्यिस्थापन ऄन्द्तगात योजना कायाान्द्ियनका लालग प्रयाप्त लित्तीय स्रोत जटुाईनु,शैलिक गणुस्तर ऄलभिलृद्धका लालग 

लिद्यालयहरूलाइ अिश्यकता िेत्रमा स्रोत ईपलव्ध गराईने र स्रोत साधनको प्रभािकारी व्यिस्थापन माफा त लित्तीय सशुासन कायम गने 

कायाहरू प्राथलमकतामा रहकेा छन । नलतजामा अधाररत स्रोत लिलनयोजन पद्धलत माफा त लिद्यालयहरूलाइलनयलमत ऄनदुानका ऄलतररक्त 

एकमिु, मागमा अधाररत, कायासम्पादनमलूक र प्रोत्साहनमूलक ऄनुदानको व्यिस्था गररनेछ । श्रोतको अँकलन तपलसल बमोलजम गररएको 

छ । 

५.३ िक्ष्य 

 लशिा िेत्रमा पह चँ तथा गणुस्तर ऄलभिलृद्धका लालग लगानीको सलुनलितता ह ने । 

५.४ ईदे्दश्य 

 योजना ऄिलधका लालग लशिा िेत्रमा अिश्यक स्रोतको प्रिेपण गने, 

 पलहचान गररएका कायाक्रम कायाान्द्ियनका लालग अिश्यक लित्तीय स्रोत पलहचान गने, 

 ईपलब्ध स्रोतको अधारमा कायाक्रमको प्राथलमकता लनधाारण गरी कायाक्रमगत बजेट लनधाारण गनुा, 

 खचाको प्रलक्रया र दालयत्ि स्पि गनुा । 

५.५ रणनीलतहरू 

 सङ्घीय र प्रदशे सरकारको लगानीको ऄनुपातमा स्थानीय सरकारले अफ्नो स्रोतबाट लगानी गररने, 

 अफ्नो तह लभत्रको ललित शैलिक पह चँ, सहभालगता एिम ्गणुस्तर सलुनलित गना लगानीको व्यिस्था गररने, 

 स्रोतको ईपयोग गने लिद्यालयलाइ जबाफदेही बनाआने, 

 िालषाक रूपमा कुल बजेटको २० प्रलतशत बजेट लशिा िेत्रका कायाक्रमका लालग व्यिस्था गररने, 

 लशिामा लनजी तथा गैर सरकारी िेत्रको लगानीलाइ प्रोत्साहन तथा प्रबद्धान गररने , 

 मापदण्डका अधारमा खचा र प्रलतिेदन पद्धलत ऄिलम्बन गररने, 

 लित्तीय व्यिस्थापन िमतामा सधुार ल्याइ लित्तीय कायाकुशलता, पारदलशाता, लजम्मेिारी र ईत्तरदालयत्िलाइ सबल बनाआने। 

५.६ ईपिलब्ध, नलतजा, प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्य 

ईपिलब्धः 

 लशिामा स्रोतको लदगो व्यिस्थापन भइ शैलिक पह चँ, समता, गणुस्तर र िमता लिकासमा ईल्लेख्य प्रगलत भएको ह ने, 

 लित्तीय व्यिस्थापन िमतामा सधुार भइ लित्तीय कायाकुशलता, पारदलशाता, लजम्मेिारी र ईत्तरदालयत्ि सदुृढ ह ने । 

प्रमुख नलतजाः 

 ईपलब्ध स्रोतको ऄनमुान र लिशे्लषण 

o ऄपेिा र नीलतका अधारमा ऄनमुान 

o स्रोतको ईपलब्धताको ऄनमुान 

 प्रस्तालित कायाक्रम र बजेट ऄनमुान 
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o प्रस्तालित बजेटमा नपगु स्रोत परूागने ईपाय 

प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्यः 

 सङ्घीय सरकारबाट लशिा िेत्र योजना ऄन्द्तगातका लक्रयाकलापमा प्राप्त ह ने ऄनमुालनत बजेटको खाका, 

 प्रदशे सरकारबाट लशिा िेत्र योजना ऄन्द्तगातका लक्रयाकलापमा प्राप्त ह ने ऄनमुालनत बजेटको खाका, 

 स्थानीय तहबाट लशिा िेत्र योजना ऄन्द्तगातका लक्रयाकलापमा प्राप्त ह ने ऄनमुालनत बजेटको खाका। 

प्रमखुलक्रयाकलाप 

योजना 
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पररच्छेद ६ 

कायाान्वयन, ऄनुगमन तथा मूल्याङ्कन, समन्वय र सहजीकरण 

६.१पररचय 

नेपालमा योजनाबद्ध लिकास प्रयासको सरुु ऄिस्था सगँै लिकास अयोजनाको ऄनगुमन तथा मलू्याङकन गने पररपाटी बसकेो पाआन्द्छ । अ.ि. 

२०३२/०३३ दलेख लिकास अयोजनाहरूको कायाान्द्ियनको मलू्याङकन गने व्यिस्थाको सरुुिात भयो । अठौं योजना २०४९/०५४ दलेख 

ऄनगुमन तथा मलू्याङकनको एईटा पद्धलतको रुपमा मजबतु गने काया गररयो । यस योजनामा लिगतका ऄनगुमन तथा मलू्याङकन सम्बन्द्धी 

व्यिस्थामा दलेखएका कमीकमजोरीहरूमा सधुार गरी ससं्थागत व्यिस्था , ईच्च राजनैलतक तहको प्रलतबद्धता र ईपललब्ध मलू्याङकनको 

व्यिस्थासलहतको बललयो ऄनगुमन तथा मलू्याङकन प्रणाली लाग ुगररयो । ऄनगुमन भन्द्नाले कुनैपलन कायाक्रम कायाान्द्ियनका लालग लिशेषतः 

शैलिक योजना तथा कायाक्रमहरू के कलत  भएत्यसको ललित प्रलतफल योजना ऄनुरुप ठीक सगँ भआरहकेा छन् िा छैनन् भनी कायाक्रम 

कायाान्द्ियन गने  प्रत्येक तहको व्यिस्थापनद्वारा लनरन्द्तर र ऄद्यािलधक गरी लनगरानी राख्ने काया हो । मलू्याङ्कन भन्द्नाले कुनै शैलिक 

कायाक्रमको लनधााररत ईद्देश्यको सन्द्दभामा त्यसका कायाहरू कलत सान्द्दलभाक,सिम,लाभदायक र प्रभािकारी दलेखएका छन भन्द्नेबारे व्यिलस्थत 
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रुपबाट मापन गरी लेखाजेखा गने काया हो ।ऄनगुमन तथा मलु्याङकन को मखु्य ईद्देश्य गाँई लशिा योजना र लिद्यालय िेत्र लिकास कायाक्रमले 

लकटान गरेका प्रत्येक सिेा प्रिाहका तहका लक्ष्य तथा ईद्देश्य ऄनुरुपका ईपललब्धहरू पत्ता लगाइ ती सचूकका अधारमा लनणाय प्रलक्रयालाइ 

सहयोग गरी प्रिाह सधुार गनुा हो ।  

 

६.२ वतामान ऄवस्था 

ऐन,लनयमऄनुसार काया भए नभएको लेखाजोख गने, लक्ष्य तथा ईद्देश्यका अधारमा प्रगलत मापन गनेर िेत्रगत ईद्देश्य तथा लक्ष्यमा भएको 

रणनीलत तथा नीलतगत प्रिाहको  मलू्याङकन गने कायाहरूलनयलमत रूपमा भैरहकेा छन ्  ।  सबै तहको सिेा व्यिस्थापन तथा सिेा प्रिाहका 

लालग लित्तीय व्यिस्थापकीय र प्रालिलधक पिको ऄनगुमन लेखाजोखा तथा मूल्याङकन गररने छ । सङ्घमा लशिा तथा प्रलिलध मन्द्त्रालय र 

लशिा लिभागले ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कनका कायाको समन्द्िय  सञ्चालन गनेछन ् । चैकुनेगाईँपाललकाको गाईँ लशिा िेत्र योजना 

सरोकारिालाहरूलाइ जानकारी गराआ सो कायाान्द्ियन भएनभएको सम्िलन्द्धत लनकायबाट ऄनगुमन गररनेछ । ऄनगुमन प्रकृया तपलसल बमोलजम 

ह नेछ । 

क्र.स. ऄनुगमन गने लनकाय ऄनुगमन प्रकृया लजवनमेवारी ऄनुगमन 

समय 

ऄनुगमन सूचक 

१ िडा लशिा सलमलत ऄलिोकन, लनरिण, 

सपुररिेिण, 

प्रलतिेदन 

सयंोजक मालसक अगन्द्तकु पलुस्तका, 

लिद्यालय ऄनगुमन 

फाराम, किाकोठा 

ऄनगुमन फाराम, 

प्रलतिेदन 
 

२ गाईँ लशिा सलमलत सयंोजक मालसक 

३ िडा कायाालय ऄध्यि तथा 

पदालधकारी 

मालसक 

४ पाललका ऄध्यि तथा 

पदालधकारी 

त्रैमालसक 

५ लशिा लिकास तथा समन्द्िय एकाआ एकाआ प्रमखु िालषाक 

६ लजल्ला समन्द्िय सलमलत प्रमखु तथा पदालधकारी िालषाक 

७ लशिा ऄलधकृत  मालसक 

८ लिद्यालय सपुररिेिक  मालसक 

९ लशिा तथा मानि श्रोत लिकास 

केन्द्र 

 िालषाक 

१० प्रदशे लशिा लिकास लनदशेनालय  िालषाक 

११ नागररक समाज तथा गैर सरकारी 

सङ्घससं्था 

 मालसक 

 

गाईँ लशिा योजनाको प्रचारप्रसार गना सरोकारिालाहरूलाइ भेला गराआ, सचूना तथा प्रलिलधको ऄन्द्य माध्यमबाट जानकारी गराआनेछ । योजनाको 

कायान्द्ियनको क्रममा अिश्यक सहयोग तथा सहकायाको लालग गाईँपाललका तथा सम्िलन्द्धत िडाहरूले यस योजनासगँ सम्िलन्द्धत तह तथा 

लनकायहरूसगँ अिश्यक प्रत्यि भेटघाट िा पत्राचार गनेछ । योजनाको कायाान्द्ियनको क्रममा गाईँपाललका िडाहरू, सम्िलन्द्धत सलमलत तथा 

ईपसलमलतहरूको िैठक कायाताललका िा अिश्यकता ऄनुसार बस्नेछ । 

६.३ िक्ष्य 

 शैलिक योजना तथा कायाक्रमहरूको प्रभािकारी रूपमा कायाान्द्ियन भइ गणुस्तरीय लशिा सलुनलित भएको ह ने । 
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६.४ ईदे्दश्य 

 बालषाक लशिा बजेट तथा कायाक्रम तयारी र कायाान्द्ियन गने, 

 स्थानीय तहका लशिा शाखा तथा महाशाखाहरूको िमता लिकास गने, 

 अिश्यकता ऄनुसार काननु, मापदण्ड र लनदलेशका  लिकास गने, 

 एकीकृत शैलिक सचूना व्यिस्थापन प्रणाली माफा त लनयलमत रूपमा कायाक्रम कायाान्द्ियनका नलतजाहरूको लििरण तयार गने, समीिा 

गने, र सधुार गने, 

 लशिण लसकाआमा अिश्यक सहयोग तथा ऄनभुि अदान प्रदानका लालग स्थानीय स्तरमा लशिक तथा लिज्ञ समहू, सलम्मललत लशिक 

सहायता प्रणाली लिकास तथा सञ्चालन गने, 

 लिद्यालय तथा सामदूालयक ऄध्ययन केन्द्रहरूले योजना बनाइ शैलिक कायाक्रमहरू सञ्चालन गने, 

 प्रभािकारी तथा कुशल ऄनगुमन प्रणाली लिकास गने, 

 नलतजामा अधाररत ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन प्रणाली बनाईने, 

 योजना कायाान्द्ियनका चरणमा अएका समस्या तथा चनुौतीहरूलाइ समयमै सम्बोधन गरी ऄपेलित ईपललब्ध हालसल गने, 

 योजनाको लगानीदलेख प्रभाि तहसम्मको मलू्याङ्कन गरी अिश्यकतामा अधाररत योजना लनमााणमा सहयोग गने। 

६.५ रणनीलतहरू 

 एकीकृत शैलिक ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन मागादशान लनमााण र ईपयोग गने, 

 ऄनगुमन, मलू्याङ्कन र प्रलतिेदन कायालाइ लछटो, छररतो, व्यिलस्थत र  प्रभािकारी बनाईन प्रलिलधको प्रयोग गने, 

 शैलिक सचूना व्यस्थापन प्रणालीलाइ थप सदुृढीकरण गने, 

 रालष्ट्रय सचूकको ऄलतररक्त अिश्यकताऄनुसार स्थानीय सचूकहरूलाइ समेत सचूना प्रणालीमा अिद्ध गने, 

 योजनाकाअगत (Input), प्रलक्रया (Process), पररणाम (Output), ईपललब्ध (Outcome) र प्रभाि (Impact) समेतको ऄनगुमन तथा 

मलू्याङ्कनका लालग सरंचना र जनशलक्तको प्रबन्द्ध गने,  

 प्रमाणमा अधाररत ऄनगुमन, मलू्याङ्कन तथा प्रलतिेदन प्रणालीको लिकास गने, 

 ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कनबाट प्राप्त पिृपोषणलाइ ईपयोग गने, 

 कुल बजेटको लनलित लहस्सा ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कनमा छुट्याइ नलतजामलूक ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन प्रणालीको ऄिलम्बन गने, 

 सहभालगतामलूक ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन प्रणालीको कायाान्द्ियन गने, 

 किाकोठाको लसकाआको ऄनगुमन, सपुररिेिण तथा मूल्याङ्कनलाइ प्रभािपणूा बनाईन कायास्थलमा अधाररत ऄनगुमन, मलू्याङ्कन, 

सपुररिेिण एिम ्प्रलतिेदन प्रणालीको प्रबन्द्ध गने, 

 परुस्कार र दण्ड प्रणालीको लिकास गने। 

६.६ ईपिलब्ध, नलतजा, प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्य 

ईपिलब्धः 

 प्रभािकारी ऄनगुमनको माध्यबाट योजना कायाान्द्ियनका चरणमा अएका समस्या तथा चनुौतीहरूलाइ समयमै सम्बोधन भइ ऄपेलित 

ईपललब्ध हालसल ह ने र योजनाको मलू्याङ्कनमा अधाररत भइ अिश्यकतामा अधाररत योजना लनमााणका लालग पिृपोषण प्राप्त ह ने । 

प्रमुख नलतजाः 

 नलतजामा अधाररत ऄनगुमन प्रणाली स्थालपत ह ने, 

 ऄनगुमनका अधारमा नलतजा सधुार ह ने, 
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 ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कनका लालग ससं्थागत सरंचना तथा िमता लिकास ह ने, 

 लिद्याथी ईपललब्ध परीिणका नलतजाका अधारमा सधुार गने पररपाटी स्थालपत ह ने, 

 लिलभन्द्न कायाक्रमहरूको ईपललब्ध तथा प्रभािको अिलधक मलू्याङ्कन ह ने। 

प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्यः 

 ऄनगुमन पद्धलत लिकास तथा कायाान्द्ियन 

 ऄनगुमन प्रणालीका लालग सचूक तयारी र ऄध्यािलधक 

 ऄनगुमन 

 चौमालसक तथा िालषाक समीिा तथा प्रलतिेदन 

 लस्थलत प्रलतिेदन तयारी 

 लिद्याथी लसकाआ ईपललब्ध परीिण 

 लिद्यालयको कायासम्पादन परीिण 

 िमता लिकास 

 सामालजक परीिणलाइ प्रभािकारी र लनयलमत बनाईने 

 लिद्यालयको लेखा परीिण 

 ऄध्ययन तथा ऄनुसन्द्धान 

कायाान्द्ियन, ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन, समन्द्िय र सहजीकरणका प्रमखु लक्रयाकलापहरू तथा गन्द्तव्य 

 

क्र. 

स. 

प्रमुख लक्रयाकिाप िक्ष्य आकाआ भौलतक िक्ष्य( ५ वर्षा) कैलर्यत 

२
०
७
८
७
९

 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
८
  

जवनमा 

 

१ नलतजामा अधाररत 

ऄनगुमन प्रणालीका 

लालग सचूकहरू तयार 

तथा ऄद्यािलधक गने 

गाईपाललका  १      १  सङ्घ, स्थानीय तह 

२ अफुले कायाान्द्ियन 

गरेका कायाकू्रमहरूको 

लनयलमत ऄनगुमन गने 

लनरन्द्तर          

३ कायाक्रम 

कायाान्द्ियनको 

चौमालसक तथा 

िालषाक समीिा तथा 

प्रलतिेदन 

पटक ३  ३  ३  ३  ३  १५  ३०  सङ्घ तथा प्रदेश 

४ लस्थलत प्रलतिेदन तयार 

गने 

पटक १  १  १  १  १  ५  १०  सङ्घ तथा प्रदेश 
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क्र. 

स. 

प्रमुख लक्रयाकिाप िक्ष्य आकाआ भौलतक िक्ष्य( ५ वर्षा) कैलर्यत 

२
०
७
८
७
९

 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
८
  

जवनमा 

 

५ लिद्याथीको लसकाआ 

ईपलव्धी पररिण गने 

किा  १  १  १  १  १  ५  १०  सङ्घसगँ समन्द्िय गरेर 

६ किा १ दलेख ३ 

सम्मका 

बालबाललकाको पठन 

लसप परीिणका लालग 

किाकोठामा 

अधाररत पठन लसप 

परीिण (CB-

EGRA) सञ्चालन 

गने 

पटक/किा १  १  १  १  १  ५  १०  सङ्घ, स्थानीय तह, 

NEGRP 

७ लिद्यालयको 

कायासम्पादन गने । 

लिद्यालय 

प्रलतशत, 

किा १-८ 

१  १  १  १  १  ५  १०  सङ्घसगँ समन्द्िय गरेर 

८ लिद्यालयमा सामालजक 

पररिण 

लिद्यालय १  १  १  १  १  ५  १०   

९ लिद्यालयहरूको लेखा 

पररिण 

लिद्यालय  ४१      ४१   

१० रोिर लिशेषज्ञहरूको 

व्यस्थापन 

गाईँपाललका         

११ लिज्ञ समहु, लिद्यालय 

लनरिक तथा लशिक 

लसकाआ समहु माफा त, 

लशिा शाखा माफा त 

लिद्यालय ऄनगुमन 

तथा किा सपुररिेिण 

सबै लिद्यालय ३  ३  ३  ३  ३  १५  ३०   

१२ प्रधानाध्यापक तथा 

अधारभतू तह 

सयंोजकबाट लिद्यालय 

तथा किाकोठा 

ऄनगुमन तथा 

सपुररिेिण 

सबै लिद्यालय ३  ३  ३  ३  ३  १५  ३०   
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क्र. 

स. 

प्रमुख लक्रयाकिाप िक्ष्य आकाआ भौलतक िक्ष्य( ५ वर्षा) कैलर्यत 

२
०
७
८
७
९

 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
८
  

जवनमा 

 

१३ लसकाआमा अधाररत 

मलु्याङ्कनका लालग 

लशिण 

सबै लिद्यालय ३  ३  ३  ३  ३  १५  ३०   

१४ प्रमाणमा अधाररत 

मलु्याङ्कनका लालग 

ऄलभलेलखकरण  

सबै लिद्यालय ३  ३  ३  ३  ३  १५  ३०   

१५ स्थानीय तहद्धारा किा 

ऄनगुमन 

 

पटक ३  ३  ३  ३  ३  १५  ३०   
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 पररच्छेद ७ 
मुख्य मुख्य लक्रयाकिाप र ईपिब्धी सूचक 

७.१ लविीय योजना रु हजारमा  

प्रमुख लक्रयाकलाप 

योजना 

ऄिलधको 

कुल लागत 

रु हजारमा 

भौलतक लक्ष्य ( ५ िषा) श्रोत अकँलन 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८

3
/८
४

 

संघ प्रदशे 
स्थानीय 

तह 
ऄन्द्य 

प्रारलम्भक बाललिकास तथा लशिाका न्द्यनूतम मापदण्ड प्रबोलधकरणगन े २०० २००             २००   

प्रारलम्भक बाललिकास तथा लशिा केन्द्रहरूको नक्साङ्कनतथापनुलिातरण १०० १००               १०० 

पररिार, समुदाय, गैर सरकारी संघसंस्था, लनजीिते्रसँगकोसहकायागन े १००० २०० २०० २०० २०० २००     १०००   

ऄनाथ ऄसहाय र ऄपाङ्गता पलहचान गरी थप सिेाईपलब्ध गराईन े २००० २०० २०० २०० २०० २००     १००० १००० 

बाल लिकास केन्द्रमा छुटै्ट सुरलित तथा ऄपाङ्गमैत्री शौचालयको 

व्यिस्था गन े
१०००० १००० १००० १००० १००० १००० २००० ५००० २००० १००० 

बाललिकास िमता लबकास तथा सामाग्री लितरण १६०० ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० २०० ५०० ८०० १०० 
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ऄनाथ ऄसहाय र ऄपाङ्गता भएका बालबाललकाका लालग अिालसय 

योजना सञ्चालन 
४५०० ७०० ८०० १००० १००० १००० ५०० ७०० ३००० ३०० 

पोषणयकु्त लदिा खाजाको व्यिस्था गन े १२१५० २४३० २४३० २४३० २४३० २४३० २४३०० 
      

पाठ्यक्रम प्रबोलधकरण गन े १००० २०० २०० २०० २०० २०० ४०० १०० ५०० 
  

पूिााधार, लसकाआ िते्र, केन्द्रको लभत्री तथा बालहरी लसकाआ तथा खेल 

सामग्री व्यिस्थापन गरी न्द्यनूतम मापदण्डमा सुधार गन े
१२५००० २०००० २५००० ३०००० २५००० २५००० ५०००० ५०००० २५००० 

  

बाललिकास सहजकतााको लालग िमता लबकासका लालग ताललम ,बैठक 

,कायाशाला 
१४०० २०० ३०० ४०० ३०० २०० 

  

४०० १००० 
  

बालबाललका लबकास केन्द्रमा छापामय र बसाआ ब्यबस्था १५०० ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० 
  

३०० १२०० 
  

ऄलभभािक लशिाका लालग समुदाय पररचालन ७०० १०० १५० १५० १५० १५० ० ३०० ४०० 
  

पररिार, समुदाय, लनजीिते्र तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरूको 

सहभालगता, संलग्नता र लजम्मेिारी िलृद्ध 
५०० १०० १०० १०० १०० १०० 

    

५०० 
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शैलिक सूचना व्यिस्थापन प्रणाली १००० २०० २०० २०० २०० २०० 
  

५०० ५०० 
  

सहयोगी (अया) को व्यिस्था १००० २०० २०० २०० २०० २०० १००० ० ० ० 

प्रारलम्भक िाललिकास तथा लशिाका सहजकतााहरुको पाररश्रलमक तथा 

सेिा सुलिधा 
२५५८४ ४२६४ ५३३० ५३३० ५३३० ५३३० २५५८४       

प्रारलम्भक िाललिकास तथा लशिाका सहजकतााहरुको पाररश्रलमक तथा 

सेिा सुलिधा गाईँपाललका 
१८००० ३६०० ३६०० ३६०० ३६०० ३६००     १८०००   

जवनमा २०७२३४ ३४३९४ ४०४१० ४५७१० ४०६१० ४०५१० १०३९८४ ५७८०० ५५१०० 2500 

अधारभूत लशिा (किा १ - ८)                     

अधारभूत तहका लशिकहरुको पाररश्रलमक तथा सेिासुलिधा ३९४५०० ७८९०० ७८९०० ७८९०० ७८९०० ७८९०० ३९४५०० ० ०   

अधारभूत तहमा ऄग्रलेज गलणत र लिज्ञान लिषयमा लशिण 

सहयोगऄनदुान 
२०००० ४००० ४००० ४००० ४००० ४००० २००००       
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मापदण्ड ऄनुसार लशिक व्यिस्थापन १८५०० ३७०० ३७०० ३७०० ३७०० ३७०० १००५००   १८५००   

सबै बालबाललकालाइ लिद्यालय भनााका लालग ऄलभयान संचालन ७५० १५० १५० १५० १५० १५० १०० ५० ६००   

प्रारलम्भक किाका बालबाललकाहरूका लालग पठन सामग्री व्यिस्थागन े १२०० ३०० १५० ३०० ३०० १५०   ० १२००   

प्रारलम्भक किा लशिणसम्बलन्द्ध लशिक ताललम १५०० ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० ० ० १००० १५०० 

लिद्यालयको न्द्यनूतम भौलतक पुिााधार लिकास १४२५०० २२५०० ३०००० ३०००० ३०००० ३०००० ६२५०० ४०००० ४००००   

लिद्यालय ईत्थानशील योजना लनमााण तथा कायाान्द्ियन ८५० ० १५० २०० २०० ३००     ७५० १०० 

सूचना प्रलिलधको प्रयोगका लालग अिश्यक संरचना लिकास १४४०० १९५० २३०० २९५० ३६०० ३६०० ७८०० ४००० २६००   

लिद्यालय पोषण तथा स्िास््य कायाक्रम र लदिा खाजाको प्रबन्द्ध ७५००० १४५०० १४००० १५००० १५५०० १६००० ७५००० ० ०   
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ऄपाङ्गता भएका लिद्याथीलाइ सहयोग १७०० ३०० ४०० ४०० ४०० ४००     १५०० 200 

पाठ्यपुस्तक व्यिस्था २५५०० ५१०० ५१०० ५१०० ५१०० ५१०० २५५०० ० ० ० 

सन्द्दभा सामग्रीको व्यिस्था २५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ३०० १५०० २०० 

लिपन्द्नका लालग ड्रसे, स्टेशनरीका लालग छात्रबलृत्त ३००० ६०० ६०० ६०० ६०० ६०० ३०००       

लसकाआ सामग्री तथा लिद्यालय व्यिस्थापन ११५०० २३०० २३०० २३०० २३०० २३०० ११५०० ० ० ० 

व्यिलस्थत परीिा प्रणाली ४००० ८०० ८०० ८०० ८०० ८०० २०००   २०००   

शैलिक मानि संशाधन सूचना प्रणाली स्थापना ४००   १०० १०० १०० १००     ४००   

सूचना प्रलिलधको प्रयोगका लालग अिश्यक संरचना, सामग्री तथा िमता 

लिकास 
२००० ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० ० ५०० १३०० २०० 
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लिव्यस, लशऄसंका पदालधकारीहरूको िमता लिकास १३०० १५० २५० ३०० ३०० ३०० ५००   ८००   

ऄलभभािक ऄलभमुलखकरण र सहभालगता ७५० १५० १५० १५० १५० १५० ३००   ४५०   

किा १ दलेख ३ मा बालमैत्री र छापायकु्त किाकोठाको ब्यिस्था २५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५००     २५००   

किा पुस्तकालयको िा बुक कनारको स्थापना गरी बालिाललकालाइ 

भरपुरपढाइको ऄिसर प्रदान 
२५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 500 1300 200 

प्रलिलध मैत्री लसकाआका लागी टेलललभजन, कम्पयटुर, आन्द्टरनेट लगायतको 

व्यिस्थापन 
२५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 500 1300 200 

जम्मा ७२९३५० 
 

१४५७५० १४७६५० १४८८०० ##### ७०४७०० ४५८५० ७७७०० २६०० 

माध्यलमक लशिा (किा ९-१२)     

लनःशुल्क माध्यलमक लशिाको कायाान्द्ियनका लालग अिश्यक पने कानुन, 

कायालिलध, लनदलेशकाहरू तयारी 
२००   २०० ० ०       २००   
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लिद्यालय सेिा िते्रको लसमाङ्कन गरी हरेक माध्यलमकलिद्यालयकोसेिा 

िते्र एकीन गन ेर लसमाङ्कन लभत्रका बालबाललकाहरू 

भनााकोसुलनलितताकोलालग लिद्यालयमा नक्साङ्कन, पुनलिातरण तथा 

समायोजन र स्थापना 

२०० ० ० २०० ०   ० ० २०० ० 

माध्यलमक लशिामा लिज्ञान प्रलिलध, आलन्द्जलनयररङ, कला र गलणत लशिा 

(STEAM) जस्ता लिषायको लसकाआलाआ ऄन्द्तरसम्िलन्द्धत गने र लिज्ञान, 

गलणत तथा कम्प्यटुर लिज्ञान लिषय ऄध्ययनका लालग ऄिसर बढाईन े

१२००० २००० २५०० २५०० २५०० २५००     १२०००   

लिद्यालयमा न्द्यनूतम भौलतक पिूााधार लिकास (भिन तथा किाकोठा, 

फलनाचर, खानेपानी, खेलमैदान, घेरािार, शौचालय) 
७५०० १५०० १५०० १५०० १५०० १५००   २५०० ५०००   

लिव्यस, लपटीए पदालधकारीहरूको िमता लिकास र ऄलभमुलखकरण २००० ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० ५०० १०० १७०० १०० 

लिद्यालय लशिालाआ प्रकोप, संकट तथा 

महामारीलगायतकापररलस्थलतप्रलतईत्थानशील बनाईने अकलस्मक 

व्यिस्थापन योजना लनमााण तथाकायाान्द्ियन 

३०० ३००             ३००   

लसकाआका लालग सूचना तथा सञ्चार प्रलिलध लगायतका प्रलिलधको  

प्रयोगमा िलृद्ध गना अिश्यक संरचना, सामाग्री तथा िमता लिकास 
६००० १००० १५०० १५०० १००० १००० १५०० २००० २५००   

किाकोठामा अधाररत मूल्यांकनलाआ लशिण लसकाआ प्रकृयामा एकीकृत 

गने गरी सुधार तथा प्रयोग 
१००० २०० २०० २०० २०० २००     १०००   
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जम्मा २९२०० ५४०० ६३०० ६३०० ५६०० ५६०० 2000 4600 २२९०० १०० 

ईच्च लशिा र माध्यलमक लशिाको ईच्च लशिासँग सम्िन्द्ध     

स्नातक तहमा ऄध्ययनरत लिद्याथीहरुलाइ लशिक संख्या कम भएका 

लिद्यालयहलाइ सहयोग 
२५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५००     २५००   

ईच्च लशिामा सबैको पह ँच सुलनलित गना अिश्यकता ऄनुसारको 

समन्द्िय रसहजीकरण गन े
१००० २०० २०० २०० २०० २००     १०००   

ईच्च लशिाको खुला एिम् दरू लशिा प्रणालीको स्थापना गना सहजीकरण 

एिम सहयोग गन े
२००० ४०० ४०० ४०० ४०० ४००     २०००   

लिद्याथीहरुको ऄध्ययन ऄनुसन्द्धान कायामा सहयोग गना आ–पुस्तकालयको 

स्थापना गना सहयोग गन े
३२५० ६५० ६५० ६५० ६५० ६५० ३२५०       

जम्मा ८७५० १७५० १७५० १७५० १७५० १७५० ३२५०   ५५००   

प्रालिलधक तथा व्यिसालयक लशिा र लसप लिकास ताललम     
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प्रालिलधक लशिा कायाक्रम संचालन २०००     २०००     २०००       

प्रालिलधक र व्यािसालयक लशिा सम्िन्द्धी पाललका स्तररय नीलतको तजुामा ३००   ३००           ३००   

यिुालाआ खोज र निप्रितानका लालग प्रोत्साहनमूलक कायाक्रमहरू 

संचालन 
२००० ४०० ४०० ४०० ४०० ४००   १००० १०००   

प्रालिलधक लशिा ऄध्ययन गरेका यिुाहरूलाआ ईद्यमलशलता 

लिकासकोलालगसहयोग 
१२५० २५० २५० २५० २५० २५०     १२५०   

प्रालिलधक लशिा तथा व्यािसालयक ताललम प्रदायक 

संस्थाहरूकोऄनुगमन, लनयमन र व्यिस्थापन 
३०० ६० ६० ६० ६० ६० १५०   १५०   

जम्मा १६४०० १२१० ३५१० ३२१० १२१० १२१० ५१५० ६१५० ४१०० १००० 

पाठ्यक्रम र पाठ्यसामाग्री     

पाठ्क्रम ऄलभमुलखकरण ७५० १५० १५० १५० १५० १५० २००   ५५०   
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लशिक ताललम ५००० १००० १००० १००० १००० १०००   १००० ४०००   

लशिक पेशागत सहयोग १००० २०० २०० २०० २०० २००     ८०० २०० 

किाकोठामा अधाररत लिद्याथी मूल्यांकन ७५० १५० १५० १५० १५० १५० २५०   ५००   

लनशुल्कपाठ्यपुस्तक (स्थानीय) ४२५० ८५० ८५० ८५० ८५० ८५०     ४००० २५० 

स्थानीयपाठ्यक्रम लनमााण तथा कायाान्द्ियन २५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ३०० १५०० २०० 

माध्यम भाषाकोरुपमा मातभृाषको प्रयोग ३७५० ७५० ७५० ७५० ७५० ७५०     ३७५०   

सुपररिेिण तथा ऄनुगमन १५०० ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० ५००   १०००   

पढाआ मैत्री शैिलणक सामग्री खररद, सङ्कलन, लनमााण तथाप्रयोग २७०० ५४० ५४० ५४० ५४० ५४० २०००   ७००   
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सबै बालबाललकालाइ पाठ्यपुस्तक तथा ऄभ्यास/काया 

पुलस्तकाकोईपलब्धता 
२५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५००     २५००   

स्थानीय पढाआ सामग्री रऄन्द्य शैिलणक सामग्री लनमााण तथा प्रयोग २००० ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० ५००   १२०० ३०० 

लशिण कायामा ईपयोगी सामग्री जस्तै : पाठ्यक्रम, लशिक लनदलेशका 

लगायत सन्द्दभा सामाग्रीको ईपलब्धता 
५०० १०० १०० १०० १०० १००     ५००   

जम्मा २७२०० ५४४० ५४४० ५४४० ५४४० ५४४० ३९५० १३०० २१००० ९५० 

लशिक व्यिस्थापन र लिकास   

ऄसल ऄध्यासको ऄिलोकन भ्रमण १५०० ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० ५००   ९०० १०० 

काया सम्पादनमा अधाररत प्रोत्साहन तथा सुलिधा लदने । ५०० १०० १०० १०० १०० १००     ५००   

लशिण लसकाआमा पिृपोषण प्राप्त गना पररिाको नलतजा लिशे्लषणगन े। ५०० १०० १०० १०० १०० १००     ५००   
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लशिक पेशागत सहयोग कायालिलधका अधारमा लसकाआका लागी 

लशिकको संजाल बनाईन े
५०० १०० १०० १०० १०० १००     ५००   

लशिकलाआ परामशा काया गना, ऄध्ययन ऄनुसन्द्धान, ऄनगुमन, 

सुलपरिेिणको लागी लिज्ञ समुह पररचालन गन े
१००० २०० २०० २०० २०० २००     १०००   

लशिक मेन्द्टररङ/कोलचङका लागी कायाक्रम संचालनका गरेर लशिक 

पेशागत सहयोग लिकास गन े
७५०० १५०० १५०० १५०० १५०० १५००     ७५००   

लिद्यालय तथा पाललका स्तरमा प्रारलम्भक किाका लशिकलाआ पेशागत 

सहयोग गना लशिण लसकाआ समुह िठैक/घुम्ती िैठक संचालन गन े
७५० १५० १५० १५० १५० १५०     ७५०   

लशिक पेशागत सहयोग ताललम सचंालन गन े २५५० ५१० ५१० ५१० ५१० ५१० ५०० १००० १०५०   

पाललकाले प्रऄ र प्रऄले लशिकहरूसगँ करार सम्झौता माफा त लसकाआ 

ईपलव्धीमा सुधार ल्याईन े
२५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५००     २५००   

एकीकृत पाठ्यक्रमलाइ प्रभािकारी कायाान्द्ियन गनाका लालग किा १दलेख 

३ सम्मका लशिकहरुलाइ पठनतत्ि तथा एकीकृत ढाँचाको ताललमको 

ब्यिस्था 

१००० २०० २०० २०० २०० २०० ५००   ५००   

स्थानीय पढाआ सामग्री र ऄन्द्य शैिलणक सामग्री लनमााणका लालग ताललम 

िा कायाशालाको ब्यिस्था 
१००० २०० २०० २०० २०० २००   २०० ८००   
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लशिक पेसागत सहयोग प्रणाली लिकास र कायाान्द्ियन १००० २०० २०० २०० २०० २००   २०० ७०० १०० 

लशिक पेसागत सहयोग सम्बन्द्धी प्रािधान कायाान्द्ियन र प्रणाली लिकास ५०० १०० १०० १०० १०० १००     ५००   

प्रधानाध्यापक/ अधारभूत संयोजक/ऄनुभिी लशिक पररचालन १००० २०० २०० २०० २०० २००     ८०० २०० 

लिज्ञ समहू गठन र पररचालन १२५० २५० २५० २५० २५० २५० ५००   ७५०   

लशिक लसकाआ समूह गठन र पररचालन १००० २०० २०० २०० २०० २०० २००   ८००   

जम्मा २४०५० ४८१० ४८१० ४८१० ४८१० ४८१० २२०० १४०० २००५० ४०० 

लिद्यालय व्यिस्थापन   

लिद्यालय सुधार योजना तयारी तथा ऄध्यािलधक गने १००० २०० २०० २०० २०० २०० ५००   ५००   

शैलिक कायापात्रो लनमााण गन े ५०० १०० १०० १०० १०० १००     ५००   

लिद्यालयको लिकास तथा व्यिस्थापन गुरुयोजना लनमााण ५००   ५००           ५००   
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िालषाक काया सम्पादनको स्िमलू्याङ्कन गन े ५०० १०० १०० १०० १०० १००     ५००   

लिद्यालयको लेखा तथा सामालजक पररिण गन े १५०० ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० ५००   ८०० २०० 

प्रधानाध्यापक, लशिक र कमाचारीलाआ प्रोत्साहन ईपलव्ध गराईन े १९०० ३०० ४०० ४०० ४०० ४०० १०००   ८०० १०० 

गाईपाललकाको लशिा योजनाको लनमााण प्रिोलधकरण र ऄध्यािलधक ९०० १०० २०० २०० २०० २०० ४००   ५००   

लशिक ऄलभभािक संघको कायाकारी सलमलतले लिलत्तय पारदलशाता र 

जिाफदलेहता कायम, ऄलभभािक तथा ऄन्द्य संघससंथासँग समन्द्िय र 

साझेदारी गने 

२५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ७५० ५०० ७५० ५०० 

लिद्यालयमा गठन ह ने लिलभन्द्न सलमलतका पदालधकारीको िमता लिकास र 

ऄलभभािक ऄलभमुलखकरण 
१००० २०० २०० २०० २०० २००     ८०० २०० 

लिद्यालयहरूमा सेिा िडापत्रको व्यिस्था गन े ७००   ७००           ७००   

जम्मा ११००० १८०० ३२०० २००० २००० २००० ३१५० ५०० ६३५० १००० 
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लनरन्द्तर लशिा, खुला लसकाआ, ऄनौपचाररक लशिा, जीिनपयान्द्त 

लसकाआरलशिा 
  

लनरिरहरूको लििरण संकलन र अलजिन लसकाआका 

सरोकारिालाहरूको खलण्डकृत त्यांकहरूको डाटािेस तयार गने 
५००   ५००           ४०० १०० 

सामुदालयक पुस्कालयको व्यिस्थापन गरी सामुदालयक लसकाआ केन्द्रसँग 

अिद्द गन े
१०००     १०००     १०००       

सामुदालयक केन्द्रमा सुचना तथा संचार प्रलिलध मतै्री ईपकरणकोव्यिस्था 

गन े
३००   ३००           ३००   

जेि नागररक, श्रलमक, गहृणी मलहला, कैदीहरूका लागी 

अिश्यकतामाअधाररत लनरन्द्तर लसकाआ प्रिधान गन े
१००० २०० २०० २०० २०० २००     १०००   

जम्मा २८०० २०० १००० १२०० २०० २०० १०००   १७०० १०० 

गुणस्तरीय सािाजलनक लशिा   

प्रारलम्भक बाललिकासमा खेल सामाग्री, लसकाआ सामाग्री, 

मनोरञ्जनसामाग्री, ऄलडयो लभलडयो सामाग्री सलहतको अकषाक तथा 

मनोरञ्जनात्मक किाकोठा व्यिस्थापन 

१००० २०० २०० २०० २०० २००     ८०० २०० 
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लिद्याथीको प्रलतभा पलहचान, पररचालन र प्रिद्दानका लागी लसजानात्मक 

गलतलिलध सञ्चालन 
६०० ० १५० १५० १५० १५०     ६००   

लिज्ञान तथा प्रलिलध एक्स्पो, शैलिक मेला तथा प्रदशानी, महोत्सि 

अयोजना 
८००   २०० २०० २०० २००     ८००   

प्रधानाध्यापकहरूको व्यिस्थापकीय एिम नेततृ्ि िमता लिकास १२५० २५० २५० २५० २५० २५० ५००   ५०० २५० 

लशिक ताललम तथा पेशागत लिकासलाआ सुदृलढकरण गन े १५०० ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० ५००   १०००   

प्रऄ, लशिक प्रशंसा तथा प्रोत्साहनको व्यिस्था गरी ईत्प्रेरणा ऄलभिलृद्ध 

गन े
५०० १०० १०० १०० १०० १००     ५००   

लनयलमत नलतजामुलख ऄनगुमन तथा सपुररिेिणको व्यिस्था १००० २०० २०० २०० २०० २०० ५००   ५००   

सरोकारिालाहरू लिच ऄन्द्तरालक्रया ७५० १५० १५० १५० १५० १५० ३००   ३०० १५० 

योजनाको अिलधक सलमिा र ऄद्यािलधक गन े ५०० १०० १०० १०० १०० १००     ५००   
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जम्मा ७९०० १३०० १६५० १६५० १६५० १६५० १८००   ५५०० ६०० 

अलथाक तथा सामालजक रूपमा पछालड परेका िगाको पह ँच/समािेशी 

लशिा 
  

लशिाको ऄिसरबाट िलञ्चत ह नका कारण पलहचान गरी िैयलक्तक 

अिश्यकता ऄनुसारको िैकलल्पक शैलिक कायाक्रमहरू तथा सहायता 

पद्दती तजुामा गरीकायाान्द्ियन गराईने । 

५०० १०० १०० १०० १०० १००     ३०० २०० 

लिद्यालय बालहर रहेको सिै बालबाललकालाआ लिद्यालय लभत्र ल्याईन तथा 

ऄध्ययनमा लनरन्द्तरताको सुलनलित गना जनसहभालगता सलहतको कायाक्रम 

सञ्चालनगने। 

५०० १०० १०० १०० १०० १००     ३०० २०० 

लिशेष ललित समहूका लिद्याथीहरूको अिश्यकता र सामालजक 

सुरिाका कायाक्रम तथा ऄिसर लागतसँग तादाम्य गरी छात्रिलृत्त लदने 

व्यिस्था लमलाईन े

५०० १०० १०० १०० १०० १०० २००   ३००   

रालष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारूप ऄनुरूप पाठ्यक्रमको स्थानीयकरण । २००   १००   १००       १०० १०० 

पाठ्यतक्रमलाआ स्थालनय भाषा, संस्कृलत, भूगोल, आलतहास, ज्ञान तथा लसप 

समािेश गने र लसकाआलाआ जीिनोपयोगी लसपसँग अिद्द गने । 
५०० १०० १०० १०० १०० १००   २०० ३००   



113 
 

ऄलनिाया लशिा सुलनलित भएको सािाजलनक घोषणा गन े ३००     ३००     १५०   १५०   

लिद्यालयमा कुनै पलन प्रकारको लिभेद, दवु्यािहार, हेपाआनह नेसुलनलित गना 

यस सम्िन्द्धी लशिा तथा संयन्द्त्र स्थापना गने । 
५०० १०० १०० १०० १०० १००     २०० ३०० 

जम्मा ३००० ५०० ६०० ८०० ६०० ५०० ३५० २०० १६५० ८०० 

लशिामा सूचना प्रलिलध   

लिद्यालयमा ICT संरचना लिस्तार २०००   ५०० ५०० ५०० ५००     २०००   

प्रत्यके लिद्यालयमा Internet Connectivity को व्यिस्था १२०० ४०० २०० २०० २०० २०० ६००   ४०० २०० 

लशिकहरूको िमता लिकास १५०० ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० ५०० ५०० ५००   

IEMISव्यिस्थापन १००० २०० २०० २०० २०० २०० ५००   ५००   
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सामूदालयक लसकाआ केन्द्रहरूको िमता लिकास ५०० १०० १०० १०० १०० १०० २५०   २५०   

लिद्यालमा आ हालजरी ब्िस्थापन ८००   २०० २०० २०० २००     ८००   

माध्यलमक लिद्यालयका ऄलनिाया लिषयहरुको भचुाऄल किा संचालन ५०० १०० १०० १०० १०० १००   २५० २५०   

प्रलिलध मैत्री लसकाआका लालग टेलललभजन लगायतको व्यिस्थापन ५०० १०० १०० १०० १०० १००     ५००   

जम्मा ८००० १२०० १७०० १७०० १७०० १७०० १८५० ७५० ५२०० २०० 

अपतकालीन तथा संकटपुणा ऄिस्थामा लशिा   

स्थालनय तहमा संकटासन्द्नता मूल्यांकनका अधारमा योजना लनमााण 

तथाकायाान्द्ियन 
५००   ५००           ५००   

लनरन्द्तर र सुरलित लसकाआका लागी लशिक लिद्याथी सलम्मललत काया समुह 

लनमााण र पररचालन 
५०० १०० १०० १०० १०० १००     ५००   
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हररत, सफा, शान्द्त र सुरलित लिद्यालय प्रिधान ७५० १५० १५० १५० १५० १५० ३००   ३०० १५० 

अपतकालीन तथा संकटपूणा ऄिस्थामा लशिासँग सम्िलन्द्धत 

लिलभन्द्नमापदण्ड, लनदलेशका तथा कायालिलध एलककृत गन े
४००   १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० 

जम्मा २१५० २५० ८५० ३५० ३५० ३५० ४०० १०० १४०० २५० 

संस्थागत संरचना र िमता लिकास   

अिश्यक कानुनी प्रिन्द्ध तथा मापदण्ड लिकास ४०० १०० १०० १०० १००       ४००   

लिद्यालयको कायासम्पादन गन े ५०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० २०० १०० 

प्रधानाध्यापकलाआ कायासम्पादन करार गरी नलतजा प्रलत लजम्मेिारबनाईन े २००० ३०० ४०० ५०० ६०० २०० ५०० २०० १२०० १०० 

पदालधकारीहरूको िमता लिकास ४०० १०० १०० १०० १००       ३०० १०० 
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प्रधानाध्यापक तथा लशिा शाखाका कमाचारीको िमता लिकास १३५०   ३०० ४०० २५० ४०० ३५० १०० ८०० १०० 

जम्मा ४६५० ६०० १००० १२०० ११५० ७०० ९५० ४०० २९०० ४०० 

कायाान्द्ियन, ऄनगुमन तथा मूल्याङ्कन, समन्द्िय र सहजीकरण   

नलतजामा अधाररत ऄनगुमन प्रणालीका लागी सूचकहरू तयार तथा 

ऄद्यािलधक गन े
५०० १०० १०० १०० १०० १००     ५००   

अफुले कायाान्द्ियन गरेका कायाक्रमहरूको लनयलमत ऄनुगमन गन े ५०० १०० १०० १०० १०० १००     ४०० १०० 

कायाक्रम कायाान्द्ियनको चौमालसक तथा िालषाक समीिा तथाप्रलतिेदन ५०० १०० १०० १०० १०० १०० २५०   २५०   

लस्थलत प्रलतिेदन तयार गन े ५०० १०० १०० १०० १०० १०० २५०   २५०   

लिद्याथीको लसकाआ ईपलव्धी पररिण गन े ५०० १०० १०० १०० १०० १००     ५००   
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जम्मा २५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५००   १९०० १०० 

कुि जवनमा १०८४१८४ १९७४५४ २१८४७० २२६२७० २१६३७० २१६१७० ८३५२३४ ११९०५० २३२९५० ११००० 

 

सन्दभा सामग्रीहरू 

 नेपालको सलंिधान २०७२ 

 नयाँ लशिा िेत्र योजना ESP 

 लिद्यालय िेत्र लिकास योजना SSDP 

 रालष्ट्रय लशिा नीलत, २०७६ 

 प्रारलम्भक िाललिकास सम्बलन्द्ध न्द्यनूतम मापदण्ड २०६७ पलहलो संशोधन, २०७५ 

 लागत सहभालगता मापदण्ड, २०७७ 

 शैलिक पाश्वालचत्र, २०७८ 

 गाईँपाललका पाश्वालचत्र, २०७५ 

 लशिक पेसागत सहयोग व्यिस्थापन कायालिलध, २०७७ र मागादशान २०७७ 

ऄनुसूचीहरू 
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ऄनूसूची १: लिक्षा योजना लनमााण कायादि लववरण 

क्र.स. नाम, थर पद कायाािय मोवाआि नवनव 

१ लधर बहादरु शाही  सयंोजक चौकुने  गा.पा.  

२ लनमाला राना मगर  सदस्य चौकुने  गा.पा.  

३ नबराज जैशी    सदस्य चौकुने  गा.पा.  

४ टोप बहादरु राना   सदस्य चौकुने  गा.पा.  

५ लदनेश प्रसाद जोशी  सदस्य चौकुने  गा.पा.  

६  भानभुक्त लभलमरे  सदस्य चौकुने  गा.पा.  

७  जगलदश पाण्डे सदस्य चौकुने  गा.पा.  

८  सोमराज के.सी. सदस्य चौकुने  गा.पा.  

९  टेकेन्द्र कुमार बढुा  सदस्य-सलचि चौकुने  गा.पा.  

 

ऄनूसूची २: लिक्षा योजना लनमााणका क्रममा भएका वैठक, कायािािामा सहभालग लववरण 

क्र.स. नाम, थर पद कायाािय कैलर्यत 

१     

२     

३     

४     

 

ऄनुसूची ३: गाईँपालिका ऄन्तगातका िािलवकास केन्द्र र सहजकतााको लववरण 

ऄनुसूची ४: गाईँपालिका ऄन्तगातका लवद्याियहरूको लववरण 

ऄनुसुची ५: गाईँ लिक्षा सलमलतका पदालधकारीहरूको लववरण 

 

अनुसुचि १ 

!=! 3/w'/L ;a]{If0f @)&& 

 यस गाईँपाललकामा सचंालनमा रहकेा सामदूालयक,  ससं्थागत लिद्यालय र सामदूालयक लसकाआ केन्द्रहरुतपलसलका ऄनुसार रहकेा छन : 

qm=;+

= 
ljBfnosf] gfd lsl;d ;+rfnlt sIff s}lkmot 

1 hLagHof]lt df=lj=u'6', rf}s'g] ^ 
;fd"bfols 

!–!@ 

 
2 g]]=/f= k|f=lj=j;GtL, rf}s'g] ( 

;fd"bfols !–% 

 
3 g]=/f=k|f lj= sf]O/fnjf;, rf}s'g] ^ 

;fd"bfols !–* 

 
4 zfGtLlbk k|f=lj= lsyf}/], rf}s'g] * 

;fd"bfols !–# 

 
5 ;demL =k|f=lj= tfnfufp, rf}s'g] ! 

;fd"bfols !–% 

 
6 lkknrf}tf/L k|flj vf]k|L, rf}s'g] ^ 

;fd"bfols !–# 
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7 g]=/f=cfwf/e't lj==e6\6];]/f, rf}s'g] * 

;fd"bfols !–!) 

 
8 g]=/f=k|f=lj= dl0fk'/, rf}s'g] ( 

;fd"bfols !–# 

 
9 gjb{'[uf k|f=lj= vf/uf8L, rf}s'g] # 

;fd"bfols !–% 

 
10 b]]j:yfg df=lj=s'dfnf, rf}s'g] !) 

;fd"bfols !–!) 

 
11 g]]=/f cf=lj= ;fNd3f/fkfgL, rf}s'g] ^ 

;fd"bfols !–* 

 
12 dxfsfnL cf=lj= jf]nf, rf}s'g] @ 

;fd"bfols !–* 

 
13 huGgfy df=lj= ljhf}/f,rf}s'g] $ 

;fd"bfols !–!@ 

 
14 g]=/f=df=lj= wg/f;, rf}s'g] ! 

;fd"bfols !–!) 

 
15 l;h{glzn k|flj ;f+tf, rf}s'g] ! 

;fd"bfols !–% 

 
16 hghfu[t df=lj=tf];|f, rf}s'g] % 

;fd"bfols !–!@ 

 
17 g]=/f=k|f lj= jfemlj;f}gf, rf}s'g] # 

;fd"bfols !–% 

 
18 hgsNof0f k|flj wf}lnvfo, rf}s'g] # 

;fd"bfols !–% 

 
19 g]=/f=k|f lj= l;dnv]t, rf}s'g] # 

;fd"bfols !–% 

 
20 g]/f dflj nufd, rf}s'g] @ 

;fd"bfols !–!@ 

 
21 g]=/f=k|f=lj=sfk|Lsf+8f, rf}s'g] ! 

;fd"bfols !–% 

 
22 dflnsf k|flj wfRs], rf}s'g] $ 

;fd"bfols !–# 

 
23 g]=/f=k|f=lj= l5lgªu}/f kf]v/], rf}s'g] ! 

;fd"bfols !–% 

 
24 ;/:jtL k|f=lj= s]j8L, rf}s'g] !) 

;fd"bfols !–# 

 
25 s0ff{nL k|f=lj= hfd'g], rf}s'g] # 

;fd"bfols !–% 

 
26 hgsNof0f cflj  /]Srf, rf}s'g] % 

;fd"bfols !–* 

 
27 g]=/f df=lj= a]tfg, rf}s'g] # 

;fd"bfols !–!@ 

 
28 gj Hof]lt k|flj v/fk', rf}s'g] # 

;fd"bfols !–% 

 
29 ;/:jtL k|f=lj=dfoftfn, rf}s'g] % 

;fd"bfols !–% 

 
30 g]=/f=k|f lj= ;ft;NnL, rf}s'g] # 

;fd"bfols !–% 

 
31 lz4]Zj/L df=lj=;fGg]wf/L, rf}s'g] & 

;fd"bfols !–!) 

 
32 sflnsf k|flj sflnsf:yfg, rf}s'g] !) 

;fd"bfols !–# 

 
33 g]=/f=k|f=lj= e}/j:yfg, rf}s'g] # 

;fd"bfols !–% 

 
34 la/uf}8f cflj 3f6ufpF, rf}s'g] ( 

;fd"bfols !–!) 
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35 ;/:jtL df=lj= 3f6uf+p, rf}s'g] !) 

;fd"bfols !–!@ 

 
36 g]=/f=cf lj= wfdL;]g, rf}s'g] ! 

;fd"bfols !–* 

 
37 dflnsf cf=lj=Ho'gf/Ltfn, rf}s'g] & 

;fd"bfols !–* 

 
38 1fgf]bo k|flj 3f6ufpF, rf}s'g] ( 

;fd"bfols !–# 

 
39 g]=/f=df=lj= ;f]efgrf}/, rf}s'g] # 

;fd"bfols !–!) 

 
40 g]=/f=cf lj= e'8]efj/, rf}s'g] $ 

;fd"bfols !–% 

 
41 lzjfno k|flj emfnf, rf}s'g] $ 

;fd"bfols !–# 

 
42 g]=/f=cf=lj=k'Rdfe]l8rf}/,rf}s'g] $ 

;fd"bfols !–* 

 
43 ;'b{zg k|flj j8f;}g, rf}s'g] ! 

;fd"bfols !–% 

 
44 g]=/f=k|f= lj= ?b]j k'Rdf, rf}s'g] $ 

;fd"bfols !–* 

 
45 lzz' lzIff cf=lj= h'DNofxfd'n, rf}s'g] & 

;fd"bfols !–* 

 
46 jfnHof]lt k|f=lj= ;fpg], rf}s'g] ^ 

;fd"bfols !–% 

 
47 g]=/f=cfwf/e't lj= df]lt;]/f, rf}s'g] * 

;fd"bfols !–* 

 
48 nflnu'/f; k|f=lj=/fgfu}/f, rf}s'g] $ 

;fd"bfols !–% 

 
49 ;/:jtL k|f=lj=;'Gb/k'/ wd', rf}s'g] @ 

;fd"bfols !–% 

 
%) >L Oe/ u|Lg af]8l}u :s'n rf}s'g] * 

;+:yfut 
!–* 

 
%! >L kfg; af]l8+{u :s'n rf}s'g] * ;+:yfut 

!–% 
 

%@ 
>L ;fd"bflos l;sfO s]Gb| 3f6ufpF rf}s'g] 

!) 
;fd"bfols 

 
 

%# 
>L l;h{glzn ;fd"bflos l;sfO s]Gb| 

rf}s'g] # 

;fd"bfols  
 

%$ >L ;fd"bfols l;sfO s]Gb| u'6' rf}s'g] ^ 
;fd"bfols  

 

  

ऄनुसुची २  

लवद्याथी लववरण: 

 

क्र स 

कक्षा सामूदालयक  

कक्षा 

संस्थागत 

छात्रा छात्र जवनमा छात्रा छात्र जवनमा 

 िािलवकास ५३८ ५५० १०८८ िािलवकास १५ १३ २८ 

१ एक ५७५ ५३८ १११३ एक ८ १७ २५ 

२ दुइ ४३६ ४१४ ८५० दुइ ७ ७ १४ 

३ लतन ४३७ ४१९ ८५६ लतन ५ १० १५ 
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४ चार ३७९ ३५८ ७३७ चार ४ १२ १६ 

५ पाँच ३८९ ३९७ ७८६ पाँच ११ ८ १९ 

६ छ ३७५ ३०९ ६८४ छ ३ ८ ११ 

७ सात ३६५ ३११ ६७६ सात २ ९ ११ 

८ अठ ३४१ ३५६ ६९७ अठ ० ५ ५ 

९ नौ २९२ २८७ ५७९     

१० दि २८३ २६७ ५५० 

११ एघार १०८ १४२ २५० 

१२ िाह्र १५८ १३६ २९४ 

जवनमा ४६७६ ४४८४ ९१६० जवनमा ५५ ८९ १४४ 

संस्थागत र सामूदालयक गरर जवनमा  छात्रा ४७३१ छात्र ४५७३ जवनमा ९३०४ 

IEMIS 2078 
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ऄनुसुची ३ 

३.१भैलतक तथा पूवााधारको ऄवस्था : 

qm 

; 

ljिशिश 

 

ववद्मारमको नाभ 

;
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fl
n
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s
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;+Vof sf]7f ;+Vof sf]7f ;+Vof sf]7f 

1 hLagHof]lt df=lj=u'6', rf}s'g] ^ 12 735 3 20 10 22       3 190 १   १ १ १ सोराय 2000 छ छ 

2 g]]=/f= k|f=lj=j;GtL, rf}s'g] ( 5 92 1 3 2 5       2 १६               छ छ 

3 
g]=/f=k|f lj= sf]O/fnjf;, rf}s'g] 

^   8 88     3 8       1 20           सोराय 70 छ छ 

4 
zfGtLlbk k|f=lj= lsyf}/], rf}s'g] 

* 5 69 1 3 1 6       2 12               छ छ 

5 
;demL =k|f=lj= tfnfufp, rf}s'g] 

! 5 89 1 6           1 20           सोराय 100 छ छ 

6 
lkknrf}tf/L k|flj vf]k|L, rf}s'g] 

^ 3 18     2 4     2               सोराय 25 छ छ 

7 
g]=/f=cfwf/e't lj==e6\6];]/f, 

rf}s'g] * 8 316 1 2 2 9 1 1 1 1 40       १ १ सोराय 1000 छ छ 

8 g]=/f=k|f=lj= dl0fk'/, rf}s'g] ( 3 48     3 6     1                   छ छ 

9 
gjb{'[uf k|f=lj= vf/uf8L, rf}s'g] 

# 5 50     2 5 1 3 1   35               छ छ 

10 
b]]j:yfg df=lj=s'dfnf, rf}s'g] 

!) 10 437 2 6 3 10     1 3 35           सोराय 
280
0 छ छ 

11 
g]]=/f cf=lj= ;fNd3f/fkfgL, 

rf}s'g] ^ 8 134     4 11 1 4 2   20       १ १ सोराय 3000 छ छ 

12 dxfsfnL cf=lj= jf]nf, rf}s'g] @ 8 278     5 10 1   1   60           सोराय 1000 छ छ 

13 
huGgfy df=lj= ljhf}/f,rf}s'g] 

$ 12 682 1 8 1 7 1 4   1 100 १ १ १ १ १ सोराय 
280
0 छ छ 

14 g]=/f=df=lj= wg/f;, rf}s'g] ! 10 249 2 6 5 10       2 55 १   १ १   सोराय 2000 छ छ 
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15 l;h{glzn k|flj ;f+tf, rf}s'g] ! 5 84     2 6       1 7           सोराय 300 छ छ 

16 hghfu[t df=lj=tf];|f, rf}s'g] % 12 441 4 18 3 7 1 4   3 150   १ १ १ १ सोराय 2000 छ छ 

17 
g]=/f=k|f lj= jfemlj;f}gf, rf}s'g] 

# 5 54 2 4 1 3       1 10               छ छ 

18 
hgsNof0f k|flj wf}lnvfo, 

rf}s'g] # 5 54     १ ३                         छ छ 

19 
g]=/f=k|f lj=  l;dnv]t, rf}s'g] 

# 5 51     1 6       1 15           सोराय 50 छ छ 

20 g]/f dflj nufd, rf}s'g] @ 12 511 2 10 5 12 2 14   4 130 १ १ १ १ १ सोराय 2000 छ छ 

21 g]=/f=k|f=lj=sfk|Lsf+8f, rf}s'g] ! 5 64     2 4       1 5           सोराय 300 छ छ 

22 dflnsf k|flj wfRs], rf}s'g] $ 3 27     2 3     1                   छ छ 

23 
g]=/f=k|f=lj= l5lgªu}/f kf]v/], 

rf}s'g] ! 5 35     2 5     1   25               छ छ 

24 
;/:jtL k|f=lj= s]j8L, rf}s'g] 

!) 5 58     3 5     1   14               छ छ 

25 s0ff{nL k|f=lj= hfd'g], rf}s'g] # 5 31 3 5         1   15               छ छ 

26 
hgsNof0f cflj yf/df/];]g 

/]Srf, rf}s'g] % 8 84   3 8                       सोराय 200 छ छ 

27 g]=/f df=lj= a]tfg, rf}s'g] # 12 406 6 23           1 75           सोराय 
280
0 छ छ 

28 gj Hof]lt k|flj v/fk', rf}s'g] # 3 14 1 2 1 3       1 12               छ छ 

29 
;/:jtL k|f=lj=dfoftfn, rf}s'g] 

% 5 190     4 8     1   18           सोराय 300 छ छ 

30 g]=/f=k|f lj= ;ft;NnL, rf}s'g] # 5 29     3 10       1 25               छ छ 

31 
lz4]Zj/L df=lj=;fGg]wf/L, 

rf}s'g] & 10 422 1 5 5 10       2 80           सोराय 2000 छ छ 

32 
sflnsf k|flj sflnsf:yfg, 

rf}s'g] !) 3 95     3 6       1                 छ छ 

33 g]=/f=k|f=lj= e}/j:yfg, rf}s'g] # 5 50     3 8       1 30               छ छ 

34 
la/uf}8f cflj 3f6ufpF, rf}s'g] 

( 8 321 1 8 3 6 1 4 1 1 44           सोराय 
280
0 छ छ 

35 |;/:jtL df=lj= 3f6uf+p, rf}s'g] 12 892 4 20 1 2 1 8   3 130     १ १ १ सोराय 3000 छ छ 
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!) 

36 g]=/f=cf lj= wfdL;]g, rf}s'g] ! 8 106     3 8 1 8 1   40           सोराय 1000 छ छ 

37 
dflnsf cf=lj= Ho'gf/Ltfn, 

rf}s'g] & 8 218 1 4 5 13     1 1 100           सोराय 1000 छ छ 

38 
1fgf]bo k|flj 3f6ufpF, rf}s'g] 

( 3 64     3 7     1   18               छ छ 

39 
g]=/f=df=lj= ;f]efgrf}/, rf}s'g] 

# 10 228 1 6 2 4 1 8   1 20     १ १   सोराय 2000 छ छ 

40 g]=/f=cf lj= e'8]efj/, rf}s'g] $ 5 204     3 8     1   16           सोराय 1000 छ छ 

41 lzjfno k|flj emfnf, rf}s'g] $ 3 47     2 6     1   4               छ छ 

42 
g]=/f=cf=lj==k'Rdfe]l8rf+}/,rf}s'g] 

$ 8 108     7 13       1 40           सोराय 100 छ छ 

43 ;'b{zg k|flj j8f;}g, rf}s'g] ! 3 67 1 2 2 7     1   30           सोराय 100 छ छ 
4

4 
g]=/f=k|f= lj= ?b]j k'Rdf, rf}s'g] 

$   5 22     1 2       1 6               छ छ 

45 
lzz' lzIff cf=lj= h'Dnofxfd'n, 

rf}s'g] & 8 280 1 4 3 7     1   40           सोराय 1000 छ छ 

46 
jfnHof]lt k|f=lj= ;fpg], rf}s'g] 

^ 3 42   १ 2 4     1   20               छ छ 

47 
g]=/f=cfwf/e't lj= df]lt;]/f, 

rf}s'g] * 8 185   १ 4 10 1 4   1 0     १ १ १     छ छ 

48 
nflnu'/f; k|f=lj=/fgfu}/f, 

rf}s'g] $ 5 73 १ १ 2 6 1 3 1   15               छ छ 

49 
;/:jtL k|f=lj=;'Gb/k'/ wd', 

rf}s'g] @ 5 64     3 7       2 25           सोराय 150 छ छ 

50 
Oe/lug Ph's]Zgn 8]enkd]G6 

rf}s'g] * 
८ 144                                     

      
903
7 41 171 138 322 14 65 24 45 1762 ४ ३ ८ १० ८         
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ऄनुसुची ४ 

स्थानीय तहको सगठन संरचनामा लिक्षा के्षत्रको ऄवस्था तथा जनिलिको ऄवस्था:  

४ .१ चौकुने गाईँपालिकाको लिक्षा सलमलतका पदालधकारीहरु 

   

क्र स नाम थर पद सवनपका  नवनिर 

१ >L v8\s la s -ljjz_ lzIff ;ldlt cWoIf ९८५८०५४२८५ 

२ >L g/axfb'/ afGtf]nf lzIff ;ldlt pkfWoIf ९८४८१२२२८३ 

३ >L lzj/fd hf]zL lzIff ;ldlt ;b:o  

४ >L 7Dd/ la ;L lzIff ;ldlt ;b:o ९८६८१२३४५५ 

५ >L hut/fh hf]zL lzIff ;ldlt ;b:o ९८४४८४४६८६ 

६ >L /tgl;x yfkf lzIff ;ldlt ;b:o ९८४४८४४०७४ 

७ >L lxd/fh wdfnf lzIff ;ldlt ;b:o ९८४८०९७२१८ 

८ >L ldgfb]jL la s lzIff ;ldlt ;b:o  

९ >L hL/saxfb'/ a8'jfn lzIff ;ldlt ;b:o ९८५८०५५९११ 

१० >L efg'eQm l3ld/] lzIff ;ldlt ;b:o ९८४४८६६८९० 

११ >L lbg]z hf]zL lzIff ;ldlt ;b:o ९८४८०४०४१५ 

१२ >L 6]s]Gb|axfb'/ a'9f lzIff ;ldlt ;b:o 

;lra 

९८५८०५९००६ 
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 ऄनुसुची ५ 

 चौकुने गाईँपालिका लिक्षा, युवा तथा खेिकुद िाखामा कायारत जनिलिहरुको लववरण: 

क्र स नाम थर पद सवनपका  नवनिर 

१ श्री टेकेन्द्रबहादरु बढुा लशिा ऄलधकृत ९८५८०५९००६ 

२ श्री लशबप्रसाद गौतम प्रालिलधक सहायक ९८४८०३८८२३ 

३ श्री शालन्द्त सापकोटा कायाालय सहयोगी ९८६८९४९६३९ 

ऄनसुसचुी ५ 

    ५.१ लशिक दरिन्द्दी लमलानको प्रगलत लििरणप्राथलमक तह र लनम्न माध्यलमक तहको दरबन्द्दी लमलान २०७६ 
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sIff 
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sf] yk 
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hDdf 

cfjZ

os 

lzIf
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;+Vof 

ljBf

nodf 

ePsf] 

b/aG

bL 

;+Vof 

yk 

ug'{ 

kg]{ 

b/aGb

L ;+Vof 

sfl6

g] 

b/aG

bL 

;+Vof  

ljBfyL{ 

;+Vofsf] 

cfwf/df 

cf};t 

lzIfs 

b/aGbL 

1 
g]=/f=k|f=lj=sfk|Lsf+8f, 

rf}s'g] ! 5 55 3 0 3 2 1   1.2                 

2 
g]=/f=df=lj= wg/f;, 

rf}s'g] ! 10 107 3 

 

3 3 0   2.4 73 4 0 4 0 4   1.6 

3 
;demL =k|f=lj= 

tfnfufp, rf}s'g] ! 5 85 3   3 3 0   1.9               0.0 

4 
g]=/f=cf lj= 

wfdL;]g, rf}s'g] ! 8 63 3   3 3 0   1.4 34 4   4 0 4   0.8 

5 

g]=/f=k|f=lj= 

l5lgªu}/f kf]v/], 

rf}s'g] ! 5 30 3   3 2 1   0.7               0.0 

6 
;'b{zg k|flj j8f;}g, 

rf}s'g] ! 3 54 2   2 2 0   1.2               0.0 

7 
l;h{glzn k|flj 

;f+tf, rf}s'g] ! 5 74 3   3 2 1   1.6               0.0 

8 g]/f dflj nufd, 12 87 3   3 5   2 1.9 161 4   4 4 0   3.6 
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rf}s'g] @ 

9 

;/:jtL 

k|f=lj=;'Gb/k'/ wd', 

rf}s'g] @ 5 58 3   3 2 1   1.3               0.0 

10 
dxfsfnL cf=lj= 

jf]nf, rf}s'g] @ 8 137 3   3 4   1 3.0 72 4   4 0 4   1.6 

11 
g]=/f df=lj= a]tfg, 

rf}s'g] # 12 129 3   3 4   1 2.9 129 4   4 4 0   2.9 

12 

g]=/f=k|f lj= 

jfemlj;f}gf, rf}s'g] 

# 5 34 3   3 2 1   0.8               0.0 

13 
cfwf/e't lj= 

;f]efgrf}/, rf}s'g] # 9 107 3   3 3 0   2.4 99 4   4 0 4   2.2 

14 
g]=/f=k|f lj=  

l;dnv]t, rf}s'g] # 5 63 3   3 3 0   1.4               0.0 

15 
g]=/f=k|f lj= 

;ft;NnL, rf}s'g] # 5 34 3   3 3 0   0.8               0.0 

16 
gjb{'[uf k|f=lj= 

vf/uf8L, rf}s'g] # 5 66 3   3 2 1   1.5               0.0 

17 
s0ff{nL k|f=lj= 

hfd'g], rf}s'g] # 5 37 3   3 2 1   0.8               0.0 

18 
g]=/f=k|f=lj= 

e}/j:yfg, rf}s'g] # 5 58 3   3 2 1   1.3               0.0 

19 
hgsNof0f k|flj 

wf}lnvfo, rf}s'g] # 5 53 3   3 2 1   1.2               0.0 

20 
gj Hof]lt k|flj 

v/fk', rf}s'g] # 3 15 2   2 1 1   0.3               0.0 

21 
huGgfy df=lj= 

ljhf}/f,rf}s'g] $ 12 ## 3 2 5 4 1   4.5 237 4 2 6 4 2   5.3 

22 
g]=/f=cf lj= 

e'8]efj/, rf}s'g] $ 5 134 3   3 3 0   3.0               0.0 

23 
g]=/f=cf=lj==k'Rdfe]l8

rf+}/,rf}s'g] $ 8 44 3   3 3 0   1.0 56 4   4 0 4   1.2 

24 
g]=/f=k|f= lj= ?b]j 

k'Rdf, rf}s'g] $   5 27 3 

 

3 2 1   0.6               0.0 

25 
lzjfno k|flj emfnf, 

rf}s'g] $ 3 52 2   2 2 0   1.2               0.0 

26 
dflnsf k|flj wfRs], 

rf}s'g] $ 3 23 2   2 1 1   0.5               0.0 

27 ;/:jtL 5 98 3   3 3 0   2.2               0.0 
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k|f=lj=dfoftfn, 

rf}s'g] % 

28 
hgsNof0f cflj 

yf/df/];]g /]Srf, % 7 54 3   3 2 1   1.2 18 4   4 0 4   0.4 

29 

hghfu[t 

df=lj=tf];|f, rf}s'g] 

% 12 161 3 1 4 4 0   3.6 149 4   4 4 0   3.3 

30 

nflnu'/f; 

k|f=lj=/fgfu}/f, 

rf}s'g] $ 5 31 3   3 2 1   0.7               0.0 

31 
hLagHof]lt 

df=lj=u'6', rf}s'g] ^ 12 174 3 1 4 6   2 3.9 185 4 1 5 4 1   4.1 

32 

g]=/f=k|f lj= 

sf]O/fnjf;, rf}s'g] 

^   5 50 3   3 3 0   1.1               0.0 

33 

g]]=/f cf=lj= 

;fNd3f/fkfgL, 

rf}s'g] ^ 8 77 3   3 3 0   1.7 40 4   4 0 4   0.9 

34 
jfnHof]lt k|f=lj= 

;fpg], rf}s'g] ^ 3 38 2   2 2 0   0.8               0.0 

35 
lkknrf}tf/L k|flj 

vf]k|L, rf}s'g] ^ 3 10 2   2 1 1   0.2               0.0 

36 

lz4]Zj/L 

df=lj=;fGg]wf/L, 

rf}s'g] & 10 188 3 2 5 3 2   4.2 106 4   4 0 4   2.4 

37 
lzz' lzIff cf=lj= 

h'Dnofxfd'n, & 8 156 3 1 4 4 0   3.5 102 4   4 0 4   2.3 

38 

dflnsf cf=lj== 

Ho'gf/Ltfn, rf}s'g] 

& 8 77 3   3 2 1   1.7 68 4   4 0 4   1.5 

39 

g]=/f=cfwf/e't 

lj==e6\6];]/f, rf}s'g] 

* 8 167 3 1 4 4 0   3.7 108 4   4 0 4   2.4 

40 
g]=/f=cfwf/e't lj= 

df]lt;]/f, rf}s'g] * 6 80 3   3 4   1 1.8 12 2   2 0 2   0.3 

41 
zfGtLlbk k|f=lj= 

lsyf}/], rf}s'g] * 3 48 2   2 1 1   1.1               0.0 

42 
la/uf}8f cflj 

3f6ufpF, rf}s'g] ( 8 122 3   3 4   1 2.7 84 4   4 0 4   1.9 

43 
g]]=/f= k|f=lj=j;GtL, 

rf}s'g] ( 5 75 3   3 3 0   1.7               0.0 
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44 
g]=/f=k|f=lj= dl0fk'/, 

rf}s'g] ( 3 30 2   2 1 1   0.7               0.0 

45 
1fgf]bo k|flj 

3f6ufpF, rf}s'g] ( 3 39 2 0 2 0 2 0 0.9               0.0 

46 
;/:jtL k|f=lj= 

s]j8L, rf}s'g] !) 5 31 3   3 2 1   0.7               0.0 

47 

b]]j:yfg 

df=lj=s'dfnf, rf}s'g] 

!) 10 262 3 3 6 5 1   5.8 110 4   4 0 4   2.4 

48 
|;/:jtL df=lj= 

3f6uf+p, rf}s'g] !) 12 288 3 4 7 3 4   6.4 214 4 1 5 4 1   4.8 

49 

sflnsf k|flj 

sflnsf:yfg, rf}s'g] 

!) 3 66 2   2 1 1   1.5               0.0 

  
hDdf 
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15
2
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37
 

15
 

15
2
 

1
30
 

30 8 9
2
.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    0.0 

ऄनसुचुी ६ 

६.१ लशिक दरिन्द्दी लमलानको प्रगलत लििरण माध्यलमक तह ९- १० र माध्यलमक तह ११-१२ को दरबन्द्दी लमलान २०७६  

qm=;+= ljBfnosf] gfd 
;~rflnt 

sIff 

dfWolds tx-( !)_ dfWolds tx -!! !@_ 

EMIS 
@)&^ 

cg';f/sf] 

ljBfyL{ 
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sIff 
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Go'gtd 

lzIfs 

;+Vof 

ljBfyL{ 
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hDdf 

cfjZos 
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ljBfnodf 

ePsf] 

b/aGbL 

;+Vof 

yk 

ug'{ 

kg]{ 

b/aGbL 

;+Vof 

sfl6g] 

b/aGbL 

;+Vof  

ljBfyL{ 

;+Vofsf] 

cfwf/df 

cf};t 

lzIfs 

b/aGbL 

EMIS 
@)&^ 

cg';f/sf] 

ljBfyL{ 

;+Vof 

sIff 

cg';f/sf] 

Go'gtd 

lzIfs 

;+Vof 

ljBfno

df 

ePsf] 

b/aGbL 

;+Vof 

yk ug'{ 

kg]{ 

b/aGbL 

;+Vof 

१ g]=/f=df=lj= wg/f;, rf}s'g] ! 10 26 5   5 0 5   0.6         

२ g]/f dflj nufd, rf}s'g] @ 12 122 5   5 3 2   2.7 42 3 2 1 

३ g]=/f df=lj= a]tfg, rf}s'g] # 12 77 5   5 3 2   1.7 27 3 2 1 

४ 
cfwf/e't lj= ;f]efgrf}/, rf}s'g] 

# 9 29 5   5 0 5   0.6         

५ huGgfy df=lj= ljhf}/f,rf}s'g] $ 12 155 5   5 5     3.4 62 3 2 1 

६ hghfu[t df=lj=tf];|f, rf}s'g] % 12 64 5   5 5     1.4 34 3 2 1 

७ hLagHof]lt df=lj=u'6', rf}s'g] ^ 12 253 5 1 6 5 1   5.6 143 3 2 1 

८ lz4]Zj/L df=lj=;fGg]wf/L, rf}s'g] 10 73 5   5 0 5   1.6         
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& 

९ b]]j:yfg df=lj=s'dfnf, rf}s'g] !) 10 41 5   5 0 5   0.9         

१० 
|;/:jtL df=lj= 3f6uf+p, rf}s'g] 

!) 12 176 5   5 4 1   3.9 70 3 2 1 

  
hDdf 

  

1
0
16
 

50 1 51 25 26   

2
2
.6
 378 18 12 6 

 

ऄनसुचुी ७ 

७.१ ऄङ्गे्रजी,गलणत लिज्ञान लिषय लशिणका लालग लशिण सहयोग ऄनदुान कायाान्द्ियनको ऄिस्था ऄनदुान प्राप्त गने लिद्यालयहरु यस प्रकार रहकेा छन । 

ि 
स ववद्मारमको नाभ 

दयफन्दी 
सॊख्मा क्रकशसभ ववषम कैक्रपमत 

१ श्री नेऩार याष्ट्रिमभाध्मशभक ववद्मारम धनयास िौकुने १ २ भाध्मशभक अॊगे्रजी, गणणत   

२ श्री नेऩार याष्ट्रिमभाध्मशभक ववद्मारम िोबानिौय िौकुने ३ २ भाध्मशभक अॊगे्रजी, गणणत   

३ श्री देवस्थानभाध्मशभक ववद्मारम कुभारा िौकुने १० २ भाध्मशभक अॊगे्रजी, गणणत   

४ श्री शिध्देश्वयीभाध्मशभक ववद्मारम सान्नेघायीिौकुने ७ २ भाध्मशभक अॊगे्रजी, गणणत   

५ श्री नेऩार याष्ट्रिमआधायबूत ववद्मारम धाशभस्निौकुने १ १ आधायबूत गणणत   

६ श्री भहाकारी आधायबतुववद्मारम फोरा िौकुने २ १ आधायबूत अॊगे्रजी   

७ श्री नेऩार याष्ट्रिमआधायबतृ ववद्मारम ऩचु्भाबेडडिौय िौकुने ४ १ आधायबूत अॊगे्रजी   

८ श्री जनकल्माण आधायबूतववद्मारम येक्िा िौकुने ४ १ आधायबूत अॊगे्रजी   

९ श्री भाशरका आधायबूतववद्मारम ज्मनूायीतार िौकुने ७ १ आधायबूत गणणत   

१० श्री शििुशिऺाआधायबूत ववद्मारम जुम्लल्माभरू िौकुने ७ १ आधायबूत गणणत   

११ श्री नेऩार याष्ट्रिमआधायबूत ववद्मारम कोइयारफास िौकुने ६ १ आधायबूत अॊगे्रजी   

१२ श्री नेऩार याष्ट्रिमआधायबूत ववद्मारम साल्भधायाऩानीिौकुने ६ १ आधायबूत अॊगे्रजी   

१३ श्री नेऩार याष्ट्रिमभाध्मशभक ववद्मारम भोनतसेया िौकुने ८ १ आधायबूत गणणत   

१४ श्री नेऩार याष्ट्रिमआधायबूत ववद्मारम बटे्टसेया िौकुने ८ १ आधायबूत अॊगे्रजी   

१५ श्री फीयगौडा आधायबतूववद्मारम घाटगाउॉ  िौकुने ९ १ आधायबूत अॊगे्रजी   

१६   १९       
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क) लवद्याियमा लवज्ञान प्रयोगिािा, ICT Lab. पुस्तकािय तथा आन्टरनेट सुलवधा पुगेका लवद्याियको ऄवस्था तपलसि ऄनुसार रहेको छ । यसै अलथाक वर्षामा 

नेपाि टेलिकमसंगको साझेदारीका ३९ वटा अधारभूत लवद्यािहरुमा ब्रोड ब्यान्ड नाम आन्टरनेटको जडान भै रहेको छ । 
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1 hLagHof]lt df=lj=u'6', rf}s'g] ^ 12 735 १   १ १ १ 
2 g]]=/f= k|f=lj=j;GtL, rf}s'g] ( 5 92           
3 g]=/f=k|f lj= sf]O/fnjf;, rf}s'g] ^   8 88           
4 zfGtLlbk k|f=lj= lsyf}/], rf}s'g] * 5 69           
5 ;demL =k|f=lj= tfnfufp, rf}s'g] ! 5 89           
6 lkknrf}tf/L k|flj vf]k|L, rf}s'g] ^ 3 18           

7 

g]=/f=cfwf/e't lj==e6\6];]/f, rf}s'g] 

* 8 316       १ १ 
8 g]=/f=k|f=lj= dl0fk'/, rf}s'g] ( 3 48           
9 gjb{'[uf k|f=lj= vf/uf8L, rf}s'g] # 5 50           
10 b]]j:yfg df=lj=s'dfnf, rf}s'g] !) 10 437           

11 

g]]=/f cf=lj= ;fNd3f/fkfgL, rf}s'g] 

^ 8 134       १ १ 
12 dxfsfnL cf=lj= jf]nf, rf}s'g] @ 8 278           

13 huGgfy df=lj= ljhf}/f,rf}s'g] $ 12 682 १ १ १ १ १ 
14 g]=/f=df=lj= wg/f;, rf}s'g] ! 10 249 १   १ १   
15 l;h{glzn k|flj ;f+tf, rf}s'g] ! 5 84           

16 hghfu[t df=lj=tf];|f, rf}s'g] % 12 441   १ १ १ १ 
17 g]=/f=k|f lj= jfemlj;f}gf, rf}s'g] # 5 54           

18 

hgsNof0f k|flj wf}lnvfo, rf}s'g] 

# 5 54           
19 g]=/f=k|f lj=  l;dnv]t, rf}s'g] # 5 51           
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20 g]/f dflj nufd, rf}s'g] @ 12 511 १ १ १ १ १ 
21 g]=/f=k|f=lj=sfk|Lsf+8f, rf}s'g] ! 5 64           
22 dflnsf k|flj wfRs], rf}s'g] $ 3 27           

23 

g]=/f=k|f=lj= l5lgªu}/f kf]v/], 

rf}s'g] ! 5 35           
24 ;/:jtL k|f=lj= s]j8L, rf}s'g] !) 5 58           
25 s0ff{nL k|f=lj= hfd'g], rf}s'g] # 5 31           

26 

hgsNof0f cflj yf/df/];]g /]Srf, 

rf}s'g] % 8 84           
27 g]=/f df=lj= a]tfg, rf}s'g] # 12 406           
28 gj Hof]lt k|flj v/fk', rf}s'g] # 3 14           
29 ;/:jtL k|f=lj=dfoftfn, rf}s'g] % 5 190           
30 g]=/f=k|f lj= ;ft;NnL, rf}s'g] # 5 29           

31 

lz4]Zj/L df=lj=;fGg]wf/L, rf}s'g] 

& 10 422           

32 

sflnsf k|flj sflnsf:yfg, rf}s'g] 

!) 3 95           
33 g]=/f=k|f=lj= e}/j:yfg, rf}s'g] # 5 50           
34 la/uf}8f cflj 3f6ufpF, rf}s'g] ( 8 321           

35 

|;/:jtL df=lj= 3f6uf+p, rf}s'g] 

!) 12 892     १ १ १ 
36 g]=/f=cf lj= wfdL;]g, rf}s'g] ! 8 106           

37 

dflnsf cf=lj= Ho'gf/Ltfn, rf}s'g] 

& 8 218           
38 1fgf]bo k|flj 3f6ufpF, rf}s'g] ( 3 64           

39 g]=/f=df=lj= ;f]efgrf}/, rf}s'g] # 10 228     १ १   
40 g]=/f=cf lj= e'8]efj/, rf}s'g] $ 5 204           
41 lzjfno k|flj emfnf, rf}s'g] $ 3 47           
42 g]=/f=cf=lj==k'Rdfe]l8rf+}/,rf}s'g] $ 8 108           
43 ;'b{zg k|flj j8f;}g, rf}s'g] ! 3 67           
44 g]=/f=k|f= lj= ?b]j k'Rdf, rf}s'g] $   5 22           
45 lzz' lzIff cf=lj= h'Dnofxfd'n, 8 280           
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rf}s'g] & 

46 jfnHof]lt k|f=lj= ;fpg], rf}s'g] ^ 3 42           

47 

g]=/f=cfwf/e't lj= df]lt;]/f, 

rf}s'g] * 8 185     १ १ १ 

48 

nflnu'/f; k|f=lj=/fgfu}/f, rf}s'g] 

$ 5 73           

49 

;/:jtL k|f=lj=;'Gb/k'/ wd', rf}s'g] 

@ 5 64           

50 

Oe/lug Ph's]Zgn 8]enkd]G6 

rf}s'g] * 
८ 144           

      9037 ४ ३ ८ १० ८ 

 

ख) स्थानीय तह लभत्रका लिद्यालयमा लशिकको समयािलध (Teacher Time on Task-TST) सधुार कायाक्रम लाग ुभएका यस गाईँपाललकाका ४९ िटै सामदूालयक लिद्यालयहरुले 

लिद्यालयमा यस कायाक्रमलाइ कायाान्द्ियन गरेका छन । लिद्यालय ऄनगुमन तथा सपुरीबेिणका क्रममा त्यसको जाँच गने गररएको छ । 

ऄनुसुची ८  

८.१ वाि लवकास केन्द्रको ऄवस्था : स्थानीय तहिाट अफ्लनै स्रोतिाट सञ्चालित केन्द्रभए सोको  लववरण 

फारववकास केन्रकोनाभ 

>L l;h{gzLn afn lasf; s]Gb| gfpnL, rf}s'g] )% ;'v]{t  

>L pHofnf] afn ljsf; s]Gb| efDn], rfs'g] )* ;'v]{t  

>L g]=/f=k|f lj= sf]O/fnjf;, rf}s'g] )^ ;'v]{t  

>L zflGtlbk k|f=lj= lsyf}/], rf}s'g] )* ;'v]{t 

>L ;/:jtL dflj 3f6ufp, rf}s'g] !) ;'v]{t -cdn6fs'/f_ 

>L g]=/f= dflj a]tfg, rf}s'g] # ;'v]{t 

>L g]=/f= k|flj ;ft;NnL, rf}s'g] # 

>L g]=/f=cf lj= wfdL;]g, rf}s'g] ! 

>L l;h{gzLn k|flj ;f+tf,rf}s"g] 1 

>L ;/:jtL k|f=lj=;'Gb/k'/ wd' , rf}s'g] @ 
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>L sflnsf k|flj sflnsf:yfg, rf}s"g] 10 

>L dflnsf cfwf/e't lj=Ho'gf/Ltfn , rf}s"g] 10 

>L lzz' cfwf/e't lj= h'Dnofxfd'n u'6' , rf}s'g] & 

 

ग) शैलिक सत्र २०७८ को लिद्यालय स्तरको शैलिक त्याकंका अधारमा यस गाईँपाललकामा संचाललत सबै सामदूालयक लिद्यालयहरुले लिद्यालयको समालजक पररिण 

गरेको र सो को लििरण ररपोट काडा माफा त iemis मा खपलोड गरेको दलेखएको छ । प्रत्येक िषा लनमााण गनुा पन ेलिद्यालय सधुार योजना iemis मा सबै लिद्यालयहरुले लनमााण 

गरेको देलखएता पलन लशिा यिुा तथा खलेकुद शाखा भएको लििरण ऄनसुार केही लिद्यालयहरुले पशे नषरेको देलखन्द्छ । 

घ) कोलभड - १९ का कारण ईत्पन्द्न पररलस्थलतमा लसकाआ सहजीकरणका गनाका लालग गाईँपाललकाले गाईँपाललका स्तरीय लिज्ञ टोलीको गठन गरर त्यस टोली माफा त किा १ 

देलख १० सम्मका बालिाललकाहरुले लिद्यालय बन्द्द भएको समयमा पलन लसकाआलाइ लनरन्द्तरता लदनका लालग सबै लिषयहरुको गहृकाया डायरी तयार गरर लितरण गररएको 

छ । भौलतक रुपमा लिद्यालयहरु संचालन नभएसम्मका लालग प्रत्येक लशिकले अफ्नो पायक पने टोलमा गएर सामालजक दरी कायम गरर टोल लशिा समते सचंालन 

गररएको लथयो । पिूाप्राथलमक किाका बालिाललकाहरुको लसकाआमा सहजी गनाका लालग ऄलभभािकहरुको सहयोगमा बालबाललकाहरुलाइ घरमा नै गराईन सकीने 

लसकाआ लक्रयाकलाप न पसु्तक छपाआ गरी किा १ र २ का लिद्याथीहरुलाइ लितरण गररएको छ । नपेाल सरकार लशिा लिज्ञान तथा प्रलिलध मन्द्त्रालयले तयार पारेका ऄलडयो 

किाहरु स्थानीय रेलडयो पञ्चपरुी माफा त प्रसाण गरर लसकाआमा सहजीकरण गने गररयो । यसै गरर CUG सेिा माफा त बालबाललकाहरुको लसकाआको ऄिस्था र 

ऄलभभािकसंग सहकाया गनाका लालग नपेाल सरकारले तोके ऄनसुारको रकम लिद्यालयहरुमा लनकास लदआ कायाक्रम सचंाल गररयो ।  

ङ) लिद्याथी मलु्याकंन लिद्याथी मलु्याकन कायाान्द्ियनको ऄिस्था मलु्यांकन व्यिलस्थत गना स्थानीय तहबाट भएका ऄभ्यासहरु यस प्रकार रहकेा छन । 

१.  किा १ देलख ३ को एकीकृत पाठ्यक्रमलाइ केन्द्रमा राखी लनरन्द्तर लिद्याथी मलू्यांकन ताललम कायाशाला सचंालन 

२. एकीकृत पाठ्यक्रम किा १ दलेख ३ को प्रबोलधकरण ताललम संचालन 

३. किा ४, ७ र ९ को पाठ्यक्रम प्रबोलधकरण ताललम सचंालन 

४. नयाँ पाठ्यक्रमको मलू्यांनका अधारहरुको बारेमा जानकारी ललनका लालग मलू्यांकन ताललम संचालन  

५. लनरन्द्तर लिद्याथी मलू्यांकन पलुस्तक खररद गना लगाआ सो को कायाान्द्ियनका बारेमा ऄनगुमन तथा सपुररबेिण 
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शिऺा ववकास तथा सभन्वम इकाइका सयहरु य गा ऩा अध्मऺ य उऩाध्मऺ 

ऄनसुचूी ९ 

लिलभन्द्न तलस्बरहरु 

 

शिऺा ववकास तथा सभन्वम इकाइका सयहरु य गा ऩा अध्मऺ य उऩाध्मऺ 

 

 

                        भोनतसेया आ वव अनगुभन egrp  गाउॉ ऩाशरका  
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श्री जीवन ज्मोनत भा वव स्रोत कऺा अनुगभन 

 

प्रधानाध्माऩक फैठक 
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 ऩाठ्मिभ प्रफोचधकयण 

 

 

 िकै्षऺक गुणस्तय सुधाय कामािारा 
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IEMIS व्मवस्थाऩन ताशरभ 

 

 ऩाॉि वषे शिऺा मोजना ननभााणको अष्ट्न्तभ कामािारा 
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प्रधानाध्माऩक छनौट तथा व्मवस्थाऩन कामाववचधभा छरपर 

 

भष्ट्ल्टशभडडमा हेदै गयेका फारफाशरकाहरु 

 

 


