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दि बरे्ष नयाँ गाउँ लिक्षा के्षत्र योजना अजयमेरु गाउँपालिका, डडेल्धुरा (२०७८-२०८७) 

काययकारी साराँि 

पररचय 

सदुरूपश्चिम प्रदशे, डडेल्धरुा श्चिल्ला अियमरेु गाउँपाश्चलकाको श्चशक्षाको उन्नश्चि र श्चिकासको लाश्चग ियार पाररएको प्रस्ििु 

नयाँ गाउँ श्चशक्षाक्षेत्र योिनाले मलुकुमा भएको रािनैश्चिक पररिश्चििि पश्चि नेपालको संश्चिधानमा श्चशक्षाको सन्दभिमा 

उल्लेश्चिि श्चनिःशलु्क श्चशक्षाको मलू ममिलाई समट्ेने प्रयास गरेको ि । नेपालको संश्चिधान, श्चशक्षा ऐन २०२८ एिम ्

केश्चन्ियस्िरमा भएका आयोगहरुका प्रश्चििदेनलाई समिे योिना श्चनमािण गदाि आधार श्चलइएको ि । प्रारश्चभभक बालश्चिकास 

कायिक्रम, आधारभिू श्चशक्षा, माध्यश्चमक श्चशक्षामा प्राश्चिश्चधक िथा व्यिसाश्चयक र अनौपचाररक श्चशक्षालाई िीिनपयिन्ि एिम ्

सीपमलूक िथा प्रश्चिश्चधमतै्री बनाउने गरी योिना िय गररएको ि । 

िीिन श्चनिािह गनि, सचेि, प्रश्चिस्पधी िथा दक्ष िनशश्चि, उत्पादन गरी समाि िथा दशेको श्चिकास गनिका लाश्चग श्चशक्षा 

महत्िपूणि रहकेो ि । समाि िथा राष्ट्रको श्चदगो श्चिकास, शाश्चन्ि, सशुासन, श्चिकास िथा समशृ्चिको श्चनमािणका लाश्चग श्चशक्षाले 

महत्िपूणि भशू्चमका िले्ि । यस कारण श्चशक्षालाई िजै्ञाश्चनक, प्रश्चिस्पधी, व्यिसाश्चयक िथा िीिन श्चनिािहमिुी बनाइन ुपदिि ।  

सबैका लाश्चग श्चशक्षा कायिक्रमको पश्चहलो कभपोनेन्टमा प्रारश्चभभक बालश्चिकास कायिक्रम सामदुाश्चयक श्चिद्यालयहरुबाट र 

समदुायमा आधाररि बालश्चिकास केन्िबाट सञ्चाश्चलि ि । सो बाहके ४ बर्ि मशु्चनका बालबाश्चलकाहरुलाई पश्चन संस्थागि 

श्चिद्यालयहरुले श्चप्र–नसिरी, नसिरी, एल.के.िी. र य.ुके.िी. समिेका कक्षाहरु सञ्चालन गरीएका िन ्। िाश्चलमप्राप्त सहयोगी 

कायिकिािहरुबाट बालश्चिकास केन्ि सञ्चालन गरी बालबाश्चलकाहरुलाई कक्षा १ मा भनाि गनि गराउन सकेमा श्चशक्षाको िग 

अझ बश्चलयो हुनेि । 

श्चनिःशलु्क िथा अश्चनिायि गररएको आधारभिू श्चशक्षालाई अझ बढी व्यिश्चस्थि गरी िथ्य र िथ्याङ्कको आधारमा १० 

बर्िश्चभत्र सबै उमरेका बालबाश्चलकालाई आधारभिू श्चशक्षामा पहुचँका साथै गणुस्िरीयिाको प्रश्चिस्पधािमा लैिान सक्ने गरी 

मतै्रीपणूि बालश्चसकाइ, श्चबर्यगि श्चशक्षकको व्यिस्थापन, परीक्षा िथा मलू्याङ्कनमा सधुार गने कायिक्रमहरु िय गररएका िन् 

। आधारभिू िहको अन्त्यमा श्चलइने परीक्षाको स्िरलाई िोश्चकएको मापदण्डमा आधाररि बनाउने प्रयास गररएको ि । हाल 

रहकेो प्राश्चिश्चधकधारलाई समेि भएसभम व्यिसायमलूक बनाइ सीपयिु श्चशक्षाको व्यिस्थापन गरी श्चनिःशलु्क माध्यश्चमक 

श्चशक्षा प्राप्त गनि सक्ने िथा रोिगारीका अिसरहरुमा सामायोिन हुने गरी आिश्यकिा अनरुुप साधारण, प्राश्चिश्चधक, 

व्यिसाश्चयक र सीपमलूक श्चशक्षा श्चदन सक्ने सचूना र प्रश्चिश्चधको समिे श्चिकास गने कायिक्रम योिनाले समट्ेन िोिकेो ि । 

माध्यश्चमक श्चशक्षाको हकमा माश्चथल्लो कक्षाहरुमा श्चशक्षक श्चिद्याथी अनपुाि अत्यश्चधक रहकेो कारण गणुस्िरमा दशे्चिएको 

न्यनूिा कम गनि दरबन्दी श्चमलान िथा व्यिस्थापन गने कायिक्रम समािेश गररएको ि । धाश्चमिक, पयिटन िथा शहरीकरण 

श्चिकासको लाश्चग कक्षा ५ सभम स्थानीय पाठ्यक्रमको श्चनमािण गरी लाग ु गररएको ि । योिनाले कक्षा ८ सभम स्थानीय 

पाठ्यकम श्चनमािण गरी लाग ुगने लक्ष्य रािकेो ि ।  

प्रत्यक्ष रुपमा श्चिद्यालय श्चशक्षामा पहुचँ नपगुकेा र श्चिश्चभन्न कारणले श्चिद्यालयमा श्चनयश्चमि अध्ययन गनि नसक्ने रोिगारीको 

अिसर प्राप्त नगरेका बालबाश्चलका, यिुा िथा प्रौढ एिम ्िेष्ठ नागररक, मश्चहला िथा परुुर्लाई, व्यिसाश्चयक, सीपमलूक र 



 

 

 

प्राश्चिश्चधक श्चशक्षाको माध्यमबाट पहुचँ परु ्याउन  को लाश्चग बैकश्चल्पक माध्यमहरुको सञ्चालन एिम ् व्यिस्थापन गररने 

रणनीश्चि योिनाले अश्चि सारेको ि । श्चिद्यालयको पिूािधार श्चिकासका लाश्चग कक्षाकोठा सधुार, उपयिु फश्चनिचर, स्िच्ि 

िानेपानी, बाल, अपाङ्ग र मश्चहला मतै्री शौचालय, िले मदैान, कभपाउण्डिाल, फूलिारी, पसु्िकालय, िािािर, कभ्यटुर 

िथा आइ.श्चस.टी. कक्ष, स्माटिबोडिको समिे प्रयोग गरी पठनपाठनको व्यिस्थापन गने गरी कायिक्रमहरू िय गररएका िन ्। 

श्चिशेर् गरी नेपालले केही दशकयिा श्चशक्षा क्षेत्रमा उल्लेिनीय उपलश्चधध हाश्चसल गरेको भएिा पश्चन बालबाश्चलकाको 

गणुात्मक श्चशक्षा िथा उनीहरुको श्चसकाइ उपलश्चधधमा अपेश्चक्षि नश्चििा हाश्चसल गनि सकेको िैन । अझ ैपश्चन धेरै िोश्चिम िथा 

अपाङ्गिा भएका बालबाश्चलका श्चिद्यालयको पहुचँ भन्दा बाश्चहर रहकेा िन । यसकारण यस गाउँपाश्चलकाले िोश्चिम िथा 

अपाङ्गिा भएका र अन्य सबै बालबाश्चलकाहरुलाई श्चिद्यालयको पहुचँमा ल्याई गणुस्िरीय िथा समिामलूक श्चशक्षा प्रदान 

गद,ै बालबाश्चलकाको कक्षा िोड्ने िथा कक्षा दोहोर ्याउन ेक्रमलाई न्यनुीकरण, बालबाश्चलकाको श्चसकाइ उपलश्चधधमा बशृ्चि, 

बालबाश्चलकाको िह परूा गने दरमा बशृ्चि गद ै समग्र अियमरेु गाउँपाश्चलकाको शशै्चक्षक गणुस्िरमा सधुार गरी श्चिल्लाको 

श्चशक्षा क्षेत्रको अग्रणी गाउँपाश्चलका बनाउने उद्दशे्यका साथ यो श्चशक्षा योिना ियार गररएको ि ।  

लिगतका समस्याहरु 

श्चसकाइका लाश्चग िािािरणको भशू्चमका मखु्य हुन्ि । यस गाउँपाश्चलकाका श्चिद्यालयहरुको िािािरण पणूि रुपमा बालमैत्री 

भौश्चिक पिूािधारयिु बनाउन सश्चकएको िैन । श्चिद्यालयहरुमा कक्षागि र श्चबर्यगि आधार एिम ् श्चिद्याथी सङ्ख्याको 

अनपुािमा श्चशक्षक दरबन्दी पनुश्चिििरण गनुिपने ि । श्चिद्यालयको चौिफी श्चिकासका लाश्चग प्रभािकारी ढंगबाट अश्चभभािक 

श्चशक्षा कायिक्रम सञ्चालन गनि सश्चकएको िैन । श्चिद्यालयको श्चनयश्चमि अनगुमन मलू्याङ्कन भइ  प्रश्चििदेन अनसुार कायिक्रम 

सञ्चालन हुने पररपाटी बसेको पाइदनै । पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्िक िथा अध्यािश्चधक शशै्चक्षक कायिक्रम सभबन्धमा 

श्चशक्षकहरुलाई दक्ष बनाउन पयािप्त अध्ययन िाश्चलमका अिसर िटुाउन सश्चकएको िैन, भएका िाश्चलम कायिक्रमहरु समेि 

सैिाश्चन्िक कक्षा श्चक्रयाकलापम ै सीश्चमि रहकेा िन ् । साक्षरिाको दर शिप्रश्चिशि परु ्याउन  अझ ै सश्चकएको िैन । सबै 

बालबाश्चलकाहरुको श्चिद्यालयमा भनाि िथा भनाि भएका श्चिद्याथीको श्चिद्यालयमा श्चटकाउने कायिमा समस्याहरु रहकेा िन ्। 

चुनौलतहरु 

श्चिद्यालय िहको श्चशक्षाका सबै िहमा पहुचँलाई कायम राख्द ै गणुस्िर अश्चभिशृ्चि गने, श्चशक्षालाई व्यिसाय िथा 

रोिगारीमलूक बनाउने, श्चिद्यालय िहको श्चशक्षालाई समिामलूक र समािशेी बनाउने, प्राश्चिश्चधक श्चशक्षा िथा व्यािसाश्चयक 

िाश्चलमलाई आमनागररकको पहुचँसभम पगुाउने, श्चशक्षकहरूको माग र आपशू्चििबीच सन्िलुन कायम गने, लगानीअनरुूपको 

प्रश्चिफल सशु्चनश्चिि गने, संश्चिधान प्रदत्त श्चशक्षासभबश्चन्ध हकहरूको उपभोग गने साथै यस गाउँपाश्चलकाको समग्र शैश्चक्षक 

के्षत्रको व्यिस्थापनमा सधुार गरी सशुासनको प्रत्याभशू्चि गने कायि चनूौिीपणूि ि । यसैगरी सामदुाश्चयक श्चिद्यालयको 

आधारभिू िह कक्षा १–५ मा िट्दो श्चिद्याथी संख्या, कक्षा १–१० को श्चिद्यमान श्चटकाउ दरलाई िशृ्चि गने, कक्षा १–८ 

सभमको कक्षा िाड्ने दरहरूलाई िटाउने साथै यस गाउँपाश्चलकामा रहकेा श्चिद्यालयहरुको भौश्चिक अबस्थालाई 

सशु्चिधासभपन्न बनाउने चनुौिी पश्चन रहकेो ि । 

अिसरहरु 



 

 

 

यस गाउँपाश्चलकाका सबै क्षेत्रमा माध्यश्चमक िहसभमको श्चशक्षा प्रदान गन े श्चिद्यालय संख्या पयािप्त भएको, मश्चहला, दश्चलि, 

िनिाश्चि र अपाङ्गिा भएका समदुायका बालबाश्चलका र श्चिद्याथीहरूको श्चिद्यालय िहमा भनाि दरमा उल्लेिनीय रूपमा 

िशृ्चि भएको, साधारण श्चशक्षाका अश्चिररि माध्यश्चमक श्चशक्षामा प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक धार समिे सञ्चालन भएको 

एउटा श्चिद्यालय स्थापना भएको त्यस्िै समदुायमा श्चशक्षाप्रश्चिको आकर्िण बढेको, स्िास्थ्य िथा सरसफाइ, िािािरण संरक्षण 

र आफ्ना हक अश्चधकारप्रश्चिको सिगिा हरेक नागररकमा बढेको, शशै्चक्षक सचूना प्रणाली र शशै्चक्षक सुशासनका लाश्चग सचूना 

िथा सञ्चार प्रश्चिश्चधको आधारश्चशला ियार भएको साथै अश्चधकांश श्चिद्यालयहरुका ICT प्रयोगशाला समिे श्चनमािण भइ 

श्चशक्षण श्चसकाइ श्चक्रयाकलापमा सचूना िथा सञ्चार प्रश्चिश्चधको प्रयोगमा श्चिस्िार भएका आश्चद कारणहरूले गणुात्मक 

श्चशक्षाको श्चिकास गने अिसर श्चसििना भएको ि । साथै दहेायका अबसरहरु पश्चन रहकेा िन ्।  

 स्थानीय सरकारले श्चशक्षा सभबश्चन्ध संिीय सरकारको शशै्चक्षक नीश्चि, श्चनयम, मापदण्डसँग नबाँश्चझने गरी नीश्चि, काननु, 

मापदण्ड, योिना श्चनमािण, कायािन्ियन र अनगुमन गने व्यिस्था हुन ु। 

 संिीय संरचना अनसुार सञ्चालनमा रहकेा सबै िहमा स्थानीय िह स्िायत्त हुन ु। 

 योिना िथा बिटे श्चनमािणमा स्थानीय िह स्िायत्त हुन ु। 

 राश्चष्ट्रय श्चशक्षा नीश्चि २०७६ श्चनमािण हुन ु। 

 राश्चष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ कायािन्ियन हुन ु।  

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय िहका लाश्चग श्चशक्षा सभबश्चन्ध २३ िटा अश्चधकारहरुको व्यिस्था भएको 

हुन ु। 

दीर्यकािीन सोच र गन्तव्य 

श्चिद्यालय िहको श्चशक्षामा सबैको पहुचँ र गणुस्िर अश्चभिशृ्चि गरी प्रश्चिस्पधी, उद्यमी र निप्रिििनशील मानि पुँिीको 

श्चिकासबाट गाउँपाश्चलकाको आश्चथिक सामाश्चिक रूपान्िरण । 

नयाँ गाउँ लिक्षा के्षत्र योजनाका मुख्य रणनीलत 

 श्चिद्याथी सङ्ख्या र भौगोश्चलकिा आधारमा श्चिद्यालय समायोिन गने कायिको थालनी गने । 

 श्चिद्यालयको शशै्चक्षक गणुस्िर सधुारका लाश्चग प्रधानाध्यापकहरूलाई मखु्य श्चिभमबेार बनाउने । 

 श्चशक्षण पेशामा योग्य िनशश्चिलाई आकर्िण गने । 

 प्रारश्चभभक बालश्चिकासको प्रभािबारी व्यिस्थापन गद ैसो िहको श्चशक्षा सबै बालबाश्चलकाहरुका लाश्चग अश्चनिायि गने । 

 अश्चनिायि िथा श्चनिःशलु्क गणुस्िरीय श्चशक्षामा सबैको पहुचँ सशु्चनश्चिि गनि सरोकारिाला सबै श्चनकायको क्षमिा श्चिकास, 

िागरुक र ििाफदहेी बनाउने, 

 प्रश्चिभा पलायनलाई रोक्न मागमा आधाररि प्रश्चिश्चधमतै्री श्चशक्षा प्रणालीको श्चिकास गरी सीपयिु िनशश्चि ियार पाने, 

 यिुाहरुका लाश्चग यस गाउँपाश्चलकामा सञ्चाश्चलि प्राश्चिश्चधक िथा व्यिसाश्चयक धारका श्चिद्यालयहरुिाट गणुस्िरीय प्राश्चिश्चधक 

िथा व्यािसाश्चयक श्चशक्षामा पहुचँ सशु्चनश्चिि गने, 



 

 

 

 नागररकहरुलाई कामको संसारसँग िोटो अिश्चधका व्यिसाश्चयक िाश्चलमका माध्यमिाट पररश्चचि गराइ सीपको 

प्रमाणीकरणको व्यिस्था श्चमलाउने, 

 श्चशक्षाको समग्र गणुस्िर कायम गनि श्चिद्यालयमा प्रश्चिफलमा आधाररि थप लगानी पिश्चिको श्चिकास गने, 

 सभपणूि श्चशक्षा प्रणाश्चललाई सचूना िथा सञ्चार प्रश्चिश्चधमा आधाररि बनाउने । 

अपेलक्षत उपिलहधहरु 

यस १०बर्े श्चशक्षा योिनाले आधारभिू िहको िदु भनािदर १०० प्रश्चिशि परु ्याउने, माध्यश्चमक िहको िदु भनािदर ७५ 

प्रश्चिशि परु ्याउने, आधारभिू िहको कूल भनािदर १०० प्रश्चिशिमा झाने, माध्यश्चमक िहको कूलभनािदर ८० प्रश्चिशिमा झाने, 

सबै िहको श्चटकाउ दर १०० प्रश्चिशि परु ्याउने, लैङ्श्चगक समिा सचूक १ परु ्याउन,े श्चिद्यालय बाश्चहर रहकेा बालबाश्चलकाको 

सङ्ख्या शनु्यमा झाने, कक्षा दोहोर ्याउन े दर शनु्यमा झाने, सबै िह र कक्षाको श्चिर्यगि श्चसकाइ उपलश्चधध ६० प्रश्चिशि 

परु ्याउन,े पन्र बर्ि भन्दा माश्चथको साक्षरिा दर १०० प्रश्चिशि परु ्याउन े र अियमरेु गाउँपाश्चलकाले आफ्नो बाश्चर्िक कूल 

समानीकरण बिटेको २० प्रश्चिशि श्चशक्षामा लगानी गने लक्ष्य रािकेो ि । 

पररच्छेद -१ 

अजयमेरु गाउँपालिकाको सामान्य पररचय 

१.१ पररचयः 

डडेल्धरुा श्चिल्लाका ित्काश्चलन  अियमेरू, समैिी, भिपरू, श्चचपरु, दिेल गा.श्चि.स. श्चमलाएर अियमेरू गाउँपाश्चलका श्चनमािण 

गरर यस के्षत्रको महत्िपणूि एश्चिहाश्चसक िथा पयिटकीय के्षत्र अियमरेू कोटको नामबाट यस गाउँपाश्चलकाको नामाकरण 

गररएको ि । अियमरेू गाउँपाश्चलका सदुरूपश्चिम प्रदशेको पहाडी श्चिल्ला डडेल्धरुा मा रहकेो ि । यस गाउँपाश्चलकामा ६ िटा 

िडाहरु रहकेा िन ्। साश्चिकको भिपरू गा.श्चि.स. हालको िडा न. ३ मा यस पाश्चलकाको केन्ि रहकेो ि । प्राकृश्चिक स्रोिको 

दृश्चिकोणले सभभािनायिु िथा भररपणूि, मानिीय स्रोिको दृश्चिकोणबाट नेितृ्त्ि क्षमिायिु रािनीश्चिक दल र सचेि एिम ्

उत्प्रेररि बासी यस गाउँपाश्चलकाको दीगो श्चिकासका आधार स्िभभका रुपमा रहकेा िन ्। श्चहन्द ूधमाििलभबीको अत्याश्चधक 

बाहुल्यिा (१००%) रहकेो यस के्षत्रमा श्चिश्चभन्न समदुाय, िाििाश्चिका माश्चनसको बसोबास रहनकुा साथै श्चिश्चभन्न चाडपििहरु 

मनाइने गररन्ि । यस गाउँपाश्चलकाको रािनैश्चिक श्चिभाश्चिि ६ िटै िडाहरुको आ-आफ्नै अलग अलग श्चिशेर्िा रहकेो ि ।  

  

२८
०
५९" दशे्चि २९

०
२६" उत्तरी अक्षांश िथा ८०

०
१२" दशे्चि ८०

०
४०" पबूी दशेान्िरमा सदुरूपश्चिम प्रदशे डडेल्धरुा 

श्चिल्लाको सदरमकुाम दशे्चि ९ श्चकलोश्चमटर उत्तरमा अबश्चस्थि यस गाउँपाश्चलकाको क्षेत्रफल १४९.६२ िगि श्चकश्चम रहकेो ि । 

गाउँपाश्चलकाको श्चसमाना पिूिमा अमरगढी गाउँपाश्चलका, पश्चिममा बैिडीको मलेैली गाउँपाश्चलका, उत्तरमा बैिडीको पाटन 

गाउँपाश्चलका र दश्चक्षणमा भागेश्वर गाउँपाश्चलकासँग िोश्चडएको ि । यस गाउँपाश्चलकाको हािापानी समश्चशिोष्ट्ण र श्चशिोष्ट्ण 

रहकेो ि । महाभारिको लेक िथा अन्य उच्च भागमा श्चहउँदको समयमा श्चहउँ पने भएकोले ०
०
 र गश्चमियाममा ३२

०
 सभम पगु्ने 

गदिि । यस के्षत्रको अश्चधकांश भगूाग बनिगलले अगोटेको ि । यस के्षत्रको महत्िपणूि भभूागका रुपमा रहकेो बन के्षत्रमा 

धपूीसल्ला, सल्ला, बाि श्चििाि, गरुाँस, साल,श्चिश्चभन्न श्चकश्चसमका िश्चटिटुीहरु िथा बुट्यानहरुको िन रहकेो ि । पबूि 



 

 

 

पश्चिम फराश्चकलो  र उत्तर दश्चक्षण साँिरुो रहकेो यस पाश्चलकाको भभूाग समशु्चन्ि सिहदशे्चि ४३२ श्चमटर दशे्चि अश्चधकिम 

२६३९ श्चमटर उचाइसभम रहकेो ि ।   

 १.१.१ नामाकरण 

कुत्यरुिशंी रैका रािा नाग मल्ल ले डडेल्धरुालाई ४ गड, पश्या, ललुान, रुपाल, बोकटा, श्चपल्कोट र भतू्य ूगरी आठ िगिमा 

श्चिभािन गरी अियमरेुकोट िाट शासन गरेका श्चथए । नेपालको संश्चिधान २०७२ िारी भएपश्चि नेपाल राज्यलाई ७५३ 

ओटा स्थानीय िहमा श्चिभािन गरेपिाि डडेल्धरुा श्चिल्लाका ित्काश्चलन समिैी, भिपरू, अियमरेु, श्चचपरु र दिेल श्चदव्यपरू 

गा.श्चि.स. हरुलाई श्चमलाई अियमरेु गाउँपाश्चलकाको श्चनमािण अियमरेु नामाकरण गरी गरेको हो । 

१.१.२ के्षत्रफि, भौगोलिक अिलस्िलत र हािापानी 

नेपालको नक्सामा सदुरुपिम प्रदशेको डडेल्धरुा श्चिल्लामा पने अियमरेु गाउँपाश्चलका ८०.५
०
  दशे्चि ८०.५४

०
 पशू्चिि देशान्िर 

र २९.३१
०
 दशे्चि२९.३९

०
 उत्तरी अक्षांश सभम अबश्चस्थि ि । यसको के्षत्रफल १४८.९ िगि श्चक.श्चम. रहकेो ि । िनु नेपालको 

कूल क्षेत्रफलको ०.१ प्रश्चिशि र डडेल्धरुा श्चिल्लाको कूल क्षेत्रफलको प्रश्चिशि हो । यस गाउँपाश्चलकाको पिूिमा अमरगढी 

गाउँपाश्चलका, पश्चिम र उत्तरमा बैिडी श्चिल्ला र दश्चक्षणमा भागशे्वर गाउँपाश्चलका पदिि । यस गाउँपाश्चलकाको पश्चिम, पिूि र 

दश्चक्षणी सीमानाको काम नदीनालाले गरेको ि । यस गाउँपाश्चलकाको हािापानी समश्चशिोष्ट्ण र श्चसिोष्ट्ण रहकेो ि । लेकाली 

भगेको और्ि िापक्रम श्चहउदमा ०
०
 सभम र गश्चमि याममा १५

०
 दशे्चि २०

०
 सभम पगु्ने गदिि । भने समश्चसिोष्ट्ण हािापानी पाइने 

मध्य पहाडी भगेमा श्चहउदमा र गश्चमि याममा २०
०
 दशे्चि ३०

०
 सभम पगु्ने गदिि । यस के्षत्रको अश्चधकांश भभूाग सल्ला, 

धपूीसल्ला, िाँि श्चििाँि, लाश्चलगरुास िथा अन्य बट्ुयान र िश्चडबटुी यिु िनिंगलले ढाकेको ि 

१.१.३.ऐलतहालसक,पययटकीय तिा धालमयकस्ििहरु 

अियमरेु कोट, डागशे्वरी मश्चन्दर, श्चिरििेाल, िगन्नाथ मश्चन्दर, समिैी, झाल आश्चद यहाँका प्रमिु धाश्चमिक स्थल हुन ् । यस 

क्षेत्रका सबै बाश्चसन्दाहरुले गौरा पििलाई सािाव्यापी  महोत्सिका रुपमा मनाउने चलन रहकेो पाइन्ि । 

१.२  योजनाको पृष्ठभूलमः 

श्चशक्षा श्चिकासको प्रमिु पिूािधार र मरेुदण्ड हो, िसले धयश्चि र समदुायको श्चिकासमा महत्िपणूि भशू्चमका श्चनिािह गरेको हुन्ि 

। बालबाश्चलकाहरुलाई गणुस्िरीय श्चशक्षा प्रदान गरी सभ्य िथा ससंुस्कृि समािको श्चिकास गनुि आिको अपररहायि 

आिश्यकिा भएको ि । नेपालको संश्चिधान ले संिीय गणिन्त्रात्मक व्यिस्था सश्चहि संि, प्रदशे र स्थानीय िह गरी िीन 

िहको संरचना रहने भनी उल्लेि गरेको ि । साथै सो संश्चिधानको अनसुचूी-८ ले स्थानीय िहलाई आधारभिू र माध्यश्चमक 

श्चशक्षाको अश्चधकार प्रदान गरेको ि । नेपालको संश्चिधान, िथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेश्चिि 

स्थानीय िहलाई प्रदान गररएका श्चशक्षा सभबश्चन्ध अश्चधकारहरुलाई कायािन्ियन गरी सभपूणि बालबाश्चलकाहरुलाई गणुस्िरीय 

श्चशक्षा प्रदान गनि योिनाबि िररकाबाट अश्चि बढ्न ुिििमान समयको आिश्यकिा हो । 

अियमरेु गाउँपाश्चलकाको हाल शशै्चक्षक व्यिस्थापन र गणुस्िरका पक्षमा धेरै समस्याहरु िन ् । उल्लेश्चिि क्षेत्रमा रहकेा 

श्चिश्चिध समस्याहरु पश्चहचान गरी समाधान गनुि, राश्चष्ट्रय श्चशक्षा नीश्चि,२०७६, अश्चनिायि िथा श्चनसलु्क श्चशक्षा सभबश्चन्ध ऐन 

२०७६ को ममि बमोश्चिम कायि गद ैअश्चि बढ्न ुिथा श्चदगो श्चिकास लक्ष्य नं.४ मा उल्लेि भएको सबैका लाश्चग समािेशी र 

समिामलूक गणुस्िरीय श्चशक्षाको सशु्चनश्चिििा िथा आिीिन श्चसकाइका अिसरमा प्रोत्साश्चहि गने नेपाल सरकारको लक्ष्यमा 



 

 

 

हािेमालो गद ै संि, प्रदशे र स्थानीय िहको श्चिचमा हुनपुने समन्िय, सहअश्चस्ित्ि र सहकायिको अन्िरसभबन्धलाई कायम 

गनुि समिे यस योिनाको प्रमिु उद्दशे्य हो ।  

सामाश्चिक रूपान्िरणका लाश्चग श्चिद्यालय श्चशक्षा सधैं सबैको श्चचन्िा र चासोको श्चबर्य रहकेो हुन्ि । नेपाल सरकारले श्चशक्षा 

श्चिकासका लाश्चग श्चिश्चभन्न राश्चष्ट्रय िथा अन्िराश्चष्ट्रय प्रश्चिबििाहरु समिे गरेको पाइन्ि । यनुेस्कोद्वारा दश्चक्षण कोररयाको 

ईन्चोनमा आयोिना गरेको श्चिश्व श्चशक्षा मन्च, २०१५ को ईन्चोन िोर्णामा समिे नेपालले प्रश्चिबििा िनाएको ि । यसका 

अश्चिररि नेपालको संश्चिधान, २०७२ मा रहकेो श्चशक्षाको मौश्चलक हक कायािन्ियन गनिको लाश्चग समेि गाउँस्िरीय योिना 

श्चनमािण गनुि आिश्यक दशे्चिन्ि । श्चिश्चभन्न समयमा दिेा पने महामारी, प्रकोप िथा आपि श्चिपिबाट उत्पन्न हुने िोश्चिम 

न्यनुीकरण गनि सक्षम उत्थानशील श्चशक्षा पिश्चिको श्चिकास गनुि िरुरी ि भन्ने कुरा समिे कोश्चभड-१९ को महामारीले समेि 

पशु्चि गरी सकेको ि । िसथि श्चिद्यालय श्चशक्षामा श्चिकल्पहरुको उपलधधिा अश्चि अिश्यक ि । उल्लेश्चिि सन्दभिहरु िथा 

राज्यको श्चिकेश्चन्िकरण िथा पनुिसंरचनाको अिधारणा अनसुार अियमरेु गाउँपाश्चलकालाई शशै्चक्षक गाउँपाश्चलकाको रुपमा 

श्चिकास गरी सबै बालबाश्चलकाहरुलाई श्चनिःशलु्क िथा गणुस्िरीय श्चिद्यालय श्चशक्षा प्रदान गने उद्दशे्यहरुमा समिे केश्चन्िि रही 

अियमरेु गाउँपाश्चलकाको १० बर् ेश्चशक्षाक्षेत्र योिना (२०७८-२०८७) ियार गररएको ि । नेपालको संश्चिधानले राज्यको 

संरचनालाई संि, प्रदशे र स्थानीय िह गरी िीन िहमा श्चिभािन गरी माध्यश्चमक िहसभमको श्चशक्षा सभबश्चन्ध सभपणूि अश्चधकार 

स्थानीय िहलाई प्रदान गरेको ि । राज्यले स्थानीय िहमा श्चशक्षा सभबश्चन्ध सभपणूि अश्चधकारहरु प्रदान गररसकेपश्चि स्थानीय 

िहले कसरी श्चि अश्चधकारको प्रयोग गने हुन ् भन्ने िलु्दलुी िनमानसमा रहकेाले यस गाउपाश्चलकाको श्चशक्षा पिश्चिलाई 

योिनािि बनाउने प्रयास स्िरुप यो योिना श्चनमािण गररएको ि । नेपालको श्चिद्यमान शशै्चक्षक अबस्थालाई सिही ढंगले हनेे 

हो भने पहुचँमा मात्र िशृ्चि भएको िर गणुस्िरमा सधुार हुन सकेको िैन । एकाश्चिर सामदुायीक श्चिद्यालय र संस्थागि 

श्चिद्यालय श्चबचको िथ्याङ्कीय दरुी बढ्द ैगइरहकेो ि भने अकोश्चिर सामदुाश्चयक श्चिद्यालयहरुको माध्यश्चमक िहको नश्चििा 

हदेाि श्चयनको औश्चचत्यमाश्चथ पश्चन प्रश्नश्चचह्न िडा हुन सक्ने अबस्था आइरहकेो ि । िसथि शशै्चक्षक पहुचँलाई मात्र नभइ 

गणुस्िरमा बश्चढ ध्यान केश्चन्िि गनुिपने अबस्था आएको ि । गणुस्िरीय श्चशक्षाका माध्यमिाट यस गाउँपाश्चलका र राष्ट्रलाई 

आिश्यक पने दक्ष िनशश्चि उत्पादन गने थलोका रुपमा यस गाउँपाश्चलकाका श्चिद्यालयहरुलाई बनाउन यस योिनाको 

कायािन्ियन िरुरर ि । 

 

१.२.१ लिक्षा के्षत्रको ितयमान के्षत्रगत अिस्िा 

अियमरेु गाउपाश्चलका सदुरूपश्चिम प्रदशे को डडेल्धरुा श्चिल्ला अन्िगिि पदिि  । यस गाउपाश्चलकालाई प्रशासश्चनक  रुपमा ६ 

िडामा श्चिभािन गररएको ि । यस गाउपाश्चलकामा शै.स. २०७८ सभममा सामदुाश्चयक माश्चि ९,  सामदुाश्चयक आधारभिू (१–

८) सभमका ७ ओटा, सामदुाश्चयक र संस्थागि आधारभिू(१–५) १४ओटा, सामदुाश्चयक आधारभिू(१–३) एक गरी कूल ३२   

श्चिद्यालय सञ्चालनमा िन ् । एनेक्स कायिक्रम अन्िरगि प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक श्चशक्षा धारको एक माध्यश्चमक 

श्चिद्यालय रहकेो ि । समदुायमा आधाररि प्रारश्चभभक बालश्चिकास केन्ि ७ र श्चिद्यालयमा आधाररि ३० गरी ३७ 

सञ्चालनमा िन ् । प्रारश्चभभक बाल श्चिकास श्चशक्षामा ४२ सहयोगी कायिकिाि, प्राथश्चमक िहमा ८३ दरबन्दी २५ राहि 

अनदुान कोटा, श्चनभन माध्यश्चमक िहमा  ३१ दरबन्दी र १२ राहि अनदुान कोटा, १४ स्ियंसेबक र ३ िना अनदुान कोटामा 



 

 

 

कायिरि िन ्। माध्यश्चमक िह(९—१२) सभममा १६ दरबन्दी र ३४ राहि अनदुान कोटा, ४ स्ियंसेबक र २ िना अनदुान 

कोटामा श्चशक्षकहरु कायिरि रहकेा िन ्।  

यस गाउपाश्चलकाका श्चिद्यालयहरुमा कक्षा १ दशे्चि ५ सभम स्थानीय श्चिर्यको पाठ्यक्रमको श्चनमािण र पाठ्यपसु्िकको 

लेिनको सरुुिाश्चिकरण, श्चिद्यालयमा ई–हाश्चिरी, श्चससी क्यामरेा िडानको सरुुिाि, नश्चििा प्रबोधीकरण र कक्षा ८ को 

गाउपाश्चलका स्िररय परीक्षामा उत्कृि नश्चििा ल्याउने श्चिद्याथी , श्चशक्षक र श्चिद्यालयलाई समिे परुस्कार र SEE मा उत्कृि 

श्चिद्याथीलाई परुस्कार लगायिका स्थानीय स्रोिको अश्चधकिम पररचालन हुने श्चशक्षण श्चसकाइका असल अभ्यासहरु 

भइरहकेा िन ्।  

१.२.२संयुक्त राष्ट्र संर्ीय बािअलधकार महासलन्ध 

संयिुराष्ट्रसंिको महासभाबाट सन ् १९८९ नोभभेबर २० िाररिका श्चदन महासश्चन्ध िोर्णा भए अनसुार 

महासश्चन्धको धारा २८ मा श्चशक्षा प्राप्त गन े बालबाश्चलकाको अश्चधकार र कभिीमा प्राथश्चमक श्चशक्षा अश्चनिायि र श्चनिःशलु्क 

गराउन े दाश्चयत्ि उल्लेि गररएको ि । यस ै गरी धारा २९ मा श्चशक्षा बालबाश्चलकाको व्यश्चित्ि र बौश्चिक क्षमिाको 

श्चिकासिफि  श्चनदशे्चशि हुनपुने िथा धारा ३२ मा स्िास्थ्य श्चशक्षा र श्चिकासमा हानी पगु्ने प्रकारले काममा लगाएर बालश्रम गनि 

नहुने कुरा उल्लेि गरेको ि । 

१.२.३ लदगो लिकासका िक्ष्यहरू (२०३०) 

सन ्२०३० सभम श्चिश्वमा श्चनश्चिि लक्ष्य हाश्चसल गनिका लाश्चग िभमा १७ िटा श्चदगो श्चिकासका लक्ष्यहरू श्चनधािरण गरेको ि । 

यी  लक्ष्यहरू मध्य ेलक्ष्य ४ मा श्चदगो श्चिकासको लक्ष्यल ेश्चशक्षा सभबश्चन्ध श्चदगो श्चिकासको लक्ष्य रािकेो ि । िसमा सन ्

२०३० सभममा सबैका लाश्चग समािेशी िथा समानिामा आधाररि गणुस्िरीय श्चशक्षाका साथै िीिनपयिन्ि श्चसकाइको 

सशु्चनश्चिििा गन ेकुराको उल्लेि गरेको ि, िसमा नेपालले पश्चन प्रश्चिबििा िनाएको ि। 

१.२.४ चािु पञ्चिलर्षयय योजना (२०७६।७७-२०८१।८२) 

चाल ु पञ्चिश्चर्िय योिना(२०७६।७७-२०८१।८२) ले पश्चन श्चशक्षाबाट सामाश्चिक आश्चथिक रुपान्िरणका लाश्चग 

मानि संशाधनको श्चिकास गने सोच रािकेो ि । साथै उि योिनाले गणुस्िरीय श्चशक्षा माफि ि प्रगश्चिश्चशल, दक्ष, प्रश्चिस्पश्चधि, 

उत्पादनशील र नि प्रिििनशील मानि स्रोिको श्चिकास गने लक्ष्य रािकेो ि । सो लक्ष्य प्राश्चप्तको लाश्चग सो योिनाले िभमा 

५ िटा उद्दशे्य, १४ िटा रणनीश्चि र ५५ िटा कायिनीश्चिको व्यिस्था गरेको ि । सो योिनामा उि योिनाको अिश्चधभर १५ 

िर्िमाश्चथको साक्षरिा दर ९० प्रश्चिशि, यिुा साक्षरिा दर ९९ प्रश्चिशि, आधारभिू िहको िदु भनािदर ९९.५ प्रश्चिशि, 

माध्यश्चमक िहको भनािदर ६५ प्रश्चिशि, प्रारश्चभभक बालश्चिकासको िदु भनािदर सिप्रश्चिशि, उच्च श्चशक्षाको िदु भनािदर २२ 

प्रश्चिशि, काम गने उमरे समहूका िाश्चलम प्राप्त िनसंख्या ६० प्रश्चिशि, मािभृार्ामा पठनपाठन हुने श्चिद्यालयको संख्या २० 

प्रश्चिशिले िशृ्चि भएको हुने िस्िा अपेश्चक्षि उपलश्चधधहरु रािेको पाइन्ि । 

१.२.५ नेपािको संलिधान 

िििमान नेपालको संश्चिधान को धारा १६ दशे्चि ४८ सभम मौश्चलक हक र कििव्य िण्ड अन्ििगि धारा ३१ मा श्चशक्षा सभबश्चन्ध 

हकको व्यिस्था श्चनभनानसुार गररएको ि । 

१. प्रत्येक नागरीकलाई आधारभिू श्चशक्षामा पहुचँको हक हुनेि । 

२.प्रत्येक नागरीकलाई राज्यबाट आधारभिू िहसभमको श्चशक्षा अश्चनिायि र श्चनिःशलु्क िथा माध्यश्चमक िहसभमको श्चशक्षा 

श्चनिःशलु्क हुनेि । 



 

 

 

३. अपाङ्गिा भएका र आश्चथिक रुपले श्चिपन्न नागरीकलाई काननू बमोश्चिम श्चनिःशलु्क उच्च श्चशक्षा पाउने हक हुनेि । 

३.दृश्चिश्चिहीन नागरीकलाई ब्रेलश्चलश्चप िथा बश्चहरा र स्िर िा बोलाई सभबश्चन्ध अपाङ्गिा भएका नागरीकलाई साङ्केश्चिक 

भार्ाको माध्यमबाट काननूबमोश्चिम श्चनिःशलु्क श्चशक्षा पाउने हक हुनेि । 

४.नेपालमा बसोिास गन े प्रत्येक नेपाली समदुायलाई आफ्नो मािभृार्ामा श्चशक्षा पाउनका लाश्चग श्चिद्यालय िथा शशै्चक्षक 

संस्था िोल्ने र सञ्चालन गन ेहक हुनेि । 

त्यसैगरी धारा ३९ मा बालबाश्चलकाको हक अन्ििगि बालबाश्चलकालाई पररिार र राज्यबाट श्चशक्षा िथा प्रारश्चभभक 

बालश्चिकासकोहक हुनेि भन्ने व्यिस्था गररएको ि । साथ ैभाग ४ राज्यका श्चनदशेक श्चसिान्ि, नीश्चि र दाश्चयत्ि अन्ििगि (ि) 

मा नागरीकका आधारभिू आिश्यकिा सभबश्चन्ध दहेायका नीश्चिहरु राश्चिएका िन । 

१. श्चशक्षालाई िजै्ञाश्चनक, प्राश्चिश्चधक व्यािसाश्चयक, सीपमलूक, रोिगारमलूक एिं िनमिुी बनाँउद ैसक्षम, प्रश्चिस्पधी, नैश्चिक 

एि ंराश्चष्ट्रय श्चहि प्रश्चि समश्चपिि िनशश्चि ियार गन े। 

२. श्चशक्षाक्षेत्रमा राज्यको लगानी अश्चभबशृ्चि गद ै श्चशक्षामा भएको श्चनिी क्षेत्रको लगानीलाई श्चनयमन र व्यिस्थापन गरी 

सेिामलूक बनाउने । 

३. उच्च श्चशक्षालाई सहि, गणुस्िरीय र पहुचँयोग्य बनाइ क्रमशिः श्चनिःशलु्क बनाउँद ैलैिाने । 

३.नागरीकको व्यश्चित्ि श्चिकासका लाश्चग सामदुाश्चयक सचूना केन्ि र पसु्िकालयको स्थापना र पििििन गन े नपेालको 

संश्चिधान (२०७२) को अनसुूची ८ मा आधारभिू िथा माध्यश्चमक श्चशक्षाको व्यिस्था र अनसुशु्चच ९ को संि, प्रदशे र 

स्थानीय िहको अश्चधकारको साझा सचूीमा (२) श्चशक्षा, िलेकुद र पत्रपश्चत्रका सभबश्चन्ध व्यिस्था गररएको ि । 

१.२.६ स्िानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्िेद ३ को दफा ११ मा गाउँपाश्चलका िथा गाउँपाश्चलकाको काम, 

कििव्य र अश्चधकार अन्िगिि (ि)  मा आधारभिू िथा माध्यश्चमक श्चशक्षा सभबश्चन्ध व्यिस्था अनसुचूी-१ अनसुार उल्लेि 

गररएको ि । 

१.२.७ रालष्ट्रय लिक्षा नीलत२०७६ 

नेपाल सरकारले श्चमश्चि २०७६ काश्चििक १८ गिे नेपालको राश्चष्ट्रय श्चशक्षा नीश्चि स्िीकृि गरी िारी गरेको ि ।यो नीश्चिमा 

दरूदृश्चि  ‚लक्ष्य ‚उद्दशे्य ‚रणनीश्चि ‚नीश्चि र कायिनीश्चि उल्लेि गररएको ि । यसमा ५५ ओटा नीश्चिहरू श्चिस्ििृरूपमा उल्लेि 

गरी संिीय‚ प्रदशे र स्थानीय सरकारको श्चिभमिेारी पश्चन िोश्चकएको ि । यसले समटेेका केही मखु्य मखु्य प्रािधानहरू दहेाय 

बमोश्चिम िन ्। उि नीश्चिमा "श्चशश्चक्षि, सभ्य, स्िस्थ र सक्षम िनशश्चि; सामाश्चि कन्याय, रुपान्िरण र समशृ्चि" को दरुदृश्चि र 

सबै िहको श्चशक्षालाई प्रश्चिस्पधी, प्रश्चिश्चधमतै्री, रोिगारमलूक र उत्पादनमिुी बनाइ देशको आिश्यकिा अनरुुपको मानि 

संशाधन श्चिकास गन ेलक्ष्य राश्चिएको ि । 

१.२.८  साक्षरताको अिस्िाः 

िडागत साक्षरताको अिस्िा 

यस गाउँपाश्चलकाको नेपाल सरकार (साश्चिक श्चिल्ला श्चशक्षा कायािलय डडेल्धरुा) बाट २०७४ सालमा साक्षर गाउँपाश्चलका 

िोर्णा गररएको श्चथयो । यसमा प्रत्येक साश्चिकका सामदुाश्चयक श्चसकाइ केन्िहरुको माफि ि िथ्याङ्क सङ्कलनका आधारमा 

श्चनभन िाश्चलका अनसुार रहकेो ि । िस अनसुार साक्षरिा प्रश्चिशि ९६.८ प्रश्चिशि अियमरेु गाउँपाश्चलकाको रहकेो ि । 

तालिका १ : िडागत साक्षरता प्रलतित  

िडा न. साक्षरता प्रलतित 
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स्रोििः अियमरेु, श्चशक्षा, यिुा िथा िलेकुद शािा, डडेल्धरुा । 
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िफि का प्रश्चशक्षक समिे) गरी िभमा २३४ िना श्चशक्षकहरु स्िीकृि दरबन्दी िथा राहिमा, अनदुान र स्ियंसेबक गरी कायिरि 
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स्रोििः अियमरेु श्चशक्षा, यिुा िथा िलेकुद शािा, डडेल्धरुा । 

तालिका ६:- सामुदालयक लिद्याियमा रहेका लिक्षक दरबन्दी तिा लिक्षक लिद्यािी अनुपातको लििरणः २०७७ 

िह श्चशक्षक दरबन्दी श्चििरण श्चिद्याथी 

सङ्ख्या 

श्चशक्षक 

श्चिद्याथी 

अनपुाि 

श्चस्िकृि राहि स्ियंसेबक कूल िभमा 

माध्यश्चमक (९-१२) १४ ३८ ४ ५६ ९६८ १:१३ 

आधारभिू (६-८) ३१ १५ १४ ६० १२१६ १:१४ 

आधारभिू (१-५) ८२ २६ १० ११८ १६६५ १:२२ 

बालश्चिकास ४२    ५२२ १:१७ 

स्रोििः IEMIS 2077, CEHRD, अियमरेु श्चशक्षा, यिुा िथा िलेकुद शािा, डडेल्धरुा । 

तालिका ७:-लिद्यािीहरुको तहगत औसत लसकाइ उपिलहध लििरणः 

शशै्चक्षक सत्र आधारभिू िह माश्चि िह कैश्चफयि 

१-३ १-५ ६-८ १-८ ९-१० 

       

       

स्रोििः अियमरेु श्चशक्षा, यिुा िथा िलेकुद शािा, डडेल्धरुा । 

माश्चथको िाश्चलकालाई श्चिशे्लर्ण गदाि श्चसकाइ उपलश्चधध समग्रमा सन्िोर्िनक प्राप्त हुन सकेको अिस्था िैन । िर माध्यश्चमक 

िहको िटेको ि । सधुारका कायिक्रम सञ्चालन गनुिपने दशे्चिन्ि । 

१.२.११  हाि सञ्चालित मुख्य काययक्रमहरू 

अियमरेु गाउँपाश्चलकाले श्चशक्षाको गणुस्िर सधुार गनि श्चिश्चभन्न कायिक्रम सञ्चालन गद ैआइरहकेो ि । श्चिद्यालयको भौश्चिक 

संरचना श्चनमािण िथा आन्िररक िथा बाह्य िािािरण सदुृढ गद ै बालबाश्चलकाको उच्चिम श्चसकाइ बशृ्चि गनि िथा समग्र 

गाउँपाश्चलकाको शशै्चक्षक सधुारका लाश्चग दहेायका कायिक्रमका माध्यमबाट समिे गाउँपाश्चलका प्रयत्नरि ि । 

१. स्ियंसेबक लिक्षक लनयुलक्तद्वारा अपुग लिक्षकको व्यिस्िापनः 

गाउँपाश्चलकामा श्चिद्यालय संख्याका आधारमा श्चशक्षक दरबन्दीको पयािप्तिा नभएका कारण श्चशक्षक पदपशू्चिि गनिका लाश्चग 

कायिश्चिश्चध ियार गरी स्थानीय िहस्िरमा स्ियंसेबक दरबन्दी कायम गरी आिश्यक पने श्चशक्षकको पदपशू्चिि गरेको ि ।  

२. लिक्षकको क्षमता अलभबृलिका िालग गाउँपालिका स्तरमा लिक्षक काययिािा सञ्चािन 

३. लिद्याियको गुणस्तर सधुारका िालग लिक्षक, अलभभािक तिा लिद्यािी बीच अन्तरलक्रया काययक्रम 

४.सूचना तिा सञ्चार प्रलिलधको व्यिस्िापनः 

माध्यश्चमक िह सञ्चाश्चलि श्चिद्यालयहरुमा WIFI िडान िथा सञ्चालन, ल्यापटप िथा प्रोिके्टरको व्यिस्था  

५.उत्कृष्ट बािलिकासिाई पुरुस्कारः बालश्चिकास श्चशक्षकलाई थप हौसला िथा अझ ैराम्रो काम गनिका लाश्चग उत्प्रेरणा 

श्चमलोस भनी यस गाउँपाश्चलकाले उत्कृि बालश्चिकासलाई प्रोत्साहनको कायिक्रम उपलधध गराएको ि । 



 

 

 

६.परीक्षामा नयाँ व्यिस्िापनःशशै्चक्षक सधुार िथा श्चिद्याथी मलू्याङ्कनलाई िास्िश्चिकिामा लैिान गाउँपाश्चलकाले 

अियमरेु गाउँपाश्चलका अन्िरगिका श्चिद्यालयहरुमा सञ्चाश्चलि आधारभिू िहको अन्िमा कक्षा -८ को आधारभिू श्चशक्षा 

परीक्षालाई माध्यश्चमक श्चशक्षा परीक्षाको मोडेलमा व्यिस्थापन गने गररएको ि । अन्य कक्षाहरुको प्रथम, श्चद्विीय त्रैमाश्चसक र 

बाश्चर्िक परीक्षा पश्चन प्रश्नपत्रको एकरुपिाका लाश्चग गाउँपाश्चलकाबाट नै व्यिस्थापन गरी परीक्षा सञ्चालन गने कायि र कक्षा ८ 

को उत्तरपशु्चस्िका परीक्षणको कायि सांकेश्चिक (कोड नभबर) का आधारमा श्चिद्याथीहरुको नश्चििा प्रकाशन, श्चिशे्लर्ण िथा 

पनुयोगको व्यिस्था समिे गररएको ि । 

 माश्चथ उल्लेश्चिि कायिक्रमहरूका अश्चिररि हाल िीनै िहका सरकारहरूद्वारा कायािन्ियनमा रहकेा केही कायिक्रमहरू 

श्चनभनानसुार िन ्:- 

१. माश्चसक रुपमा प्र.अ. बैठक सञ्चालन 

२. बालश्चिकासकेन्िका सहिकिािका लाश्चग क्षमिा श्चिकास िाश्चलम 

३. श्चिद्यालयमा भौश्चिकश्चिकास श्चनमािण (भिन  ‚फश्चनिचरसश्चहि कक्षा कोठा ‚पसु्िकालय ‚ श्चिज्ञान प्रयोगशाला‚ICT 

प्रयोगशाला, िास सश्चहिको शौचालय  ‚िरेबार ‚ममिि सभभार आश्चद ) 

४. शशै्चक्षक सामग्रीका लाश्चग अनदुान िा िरीद 

५. राश्चष्ट्रय प्रारश्चभभक कक्षा पढाइ कायिक्रम 

६. कक्षाकोठा व्यिस्थापन अनदुान 

७. िात्रिशृ्चत्त र प्रोहत्सान अनदुान 

८.  प्रश्चि श्चिद्याथी लागि अनदुान  

९.  श्चशक्षण श्चसकाइ सधुार अनदुान 

१०.  श्चिद्यालय िथा कक्षा अनुगमन श्चनरीक्षण/सपुररिके्षण 

११.  लेिा िथा श्चिन्सी व्यिस्थापन िाश्चलम 

१२.  एकमिु सशिि अनदुान 

१३.  िलेकुद र अश्चिररि श्चक्रयाकलाप 

१४. सामदुाश्चयक श्चसकाइ केन्ि 

१५.  साक्षरिा र श्चनरन्िर श्चशक्षा कक्षा 

१६.  आइ.श्चस.श्चट िडान 

१७.  श्चदिा िािा (प्रारश्चभभक बालश्चिकास दशे्चि कक्षा पाँचसभम) 

१८.  सरकारी र श्चिश्चभन्न गरैसरकारी संिसंस्थाबाट आयोिना िथा सञ्चालन गररने कायिक्रमहरू 

१९. अश्चभभािक श्चशक्षा कायिक्रम 

२०. श्चिद्याथी मनोपरामसि कायिक्रम 

२१. श्चिद्याथी, श्चशक्षक, प्र अ, श्चिद्यालयका पदाश्चधकारी र िनप्रश्चिश्चनश्चधहरुका श्चबचमा शशै्चक्षक िलफल िथा अन्िश्चक्रि या 

२२. नमनुा श्चिद्यालय कायिक्रम 

१.२.१२सुधार गनुयपने पक्षहरु  

 प्रधानाध्यापक, श्चशक्षकहरुको क्षमिा श्चिकास िथा कायिसभपादन करार । 

 श्चशक्षण पेशामा दक्ष िनशश्चि आकर्िण । 



 

 

 

 न्यनूिम मापदण्ड परूा नगरेका बालश्चिकास केन्िको गणुस्िर सधुार  

 सबै बालबाश्चलकाको प्रारश्चभभक बालश्चिकास केन्िमा पहुचँ सशु्चनश्चिि गने । 

 आधारभिू िहका श्चिद्यालयको न्यनूिम आिश्यकिाहरु परूा गने । 

 आधारभिू िहमा श्चनिःशलु्क िथा अश्चनिायि श्चशक्षा प्रभािकारी रुपमा कायािन्ियन गने । 

 श्चिद्यालय िोड्ने, कक्षा दोहोर ्याउन ेदर िटाउने । 

 सबै श्चिद्यालयको भौश्चिक िथा शशै्चक्षक िािािरण बालमतै्री िथा श्चसकाइ िािािरणको कमी हुन ु। 

 आधारभिू र माध्यश्चमक िहमा बालबाश्चलकाको श्चसकाइ उपलश्चधधमा बशृ्चि गने । 

 माध्यश्चमक िहको श्चशक्षा गणुस्िरीय बनाउने । 

 सबै श्चिद्यालयमा सचूना, प्रश्चिश्चध िथा सञ्चारको पहुचँ श्चबस्िार गने । 

 माध्यश्चमक िहमा प्राश्चिश्चधक श्चशक्षाको पहुचँ, श्चिस्िार िथा गणुस्िरमा अश्चभबशृ्चि गरी प्राश्चिश्चधक िथा व्यिसाश्चयक 

श्चशक्षालाई सििसुलभ बनाउने । 

 अनगुमन िथा मलू्यांकनलाई प्रभािकारी बनाउने । 

१.२.१३ योजना लनमायणको प्रलक्रयाः 

श्चशक्षा क्षेत्रको सधुारका लाश्चग व्यिश्चस्थि िथा संरचनागि कायिक्रमको आिश्यकिा पदिि । श्चिगिको अनुभि, िििमानको 

कायिशलैी र भश्चिष्ट्यको दृश्चिकोण नै योिना भएकोले सबै िथ्यगि िस्िसु्थश्चिको आधारमा स्थानीय िहमा श्चशक्षा योिना 

श्चनमािण गनि र यसलाई श्चिशे्लर्णात्मक रुपमा कायािन्ियन िहसभम परु ्याई लश्चक्षि प्रश्चिफल पाउन आफैमा कठीन र चनुौिीपणूि 

ि । यद्यश्चप यो गाउँ श्चशक्षा योिना श्चनमािण गनि श्चनभन चरण र प्रश्चक्रयाहरुलाई अिलभबन र अनुसरण गररएको ििः- 

 श्चशक्षा शािा प्रमिुको संयोिकत्िमा मस्यौदा लेिन सश्चमश्चि गठन गररयो । 

 योिनालाई मिूिरुप श्चदन योिना श्चनमािण कायिदलका पदाश्चधकारीहरुबीच आन्िररक िलफल िथा कायियोिना 

श्चनमािण गररएको । 

 राश्चिय प्रारश्चभभक कक्षा पढाइ कायिक्रमको समन्ियमा सबै पाश्चलकाका योिना श्चनमािण कायिदलका 

पदाश्चधकारीहरुको अन्िरश्चक्रयाबाट मस्यौदाको अश्चन्िम ियारी ।  

 योिनाको िाका ियार गरी श्चबर्यिस्ि ुमाश्चथ िलफल भएको । 

 िडास्िरमा श्चिद्यालयका प्रधानाध्यापक, श्चिधयस अध्यक्ष, श्चश.अ.संि अध्यक्ष र अन्य शशै्चक्षक सरोकारिालाहरुसँग 

श्चलश्चिि सुझाि सङ्कलन । 

 गाउँपाश्चलकाको बिटे, श्चशक्षा शािामा ियार पाररएका स्रोिसामग्री, संि र प्रदशे सरकारको िस्िशु्चस्थश्चि र अन्य 

आधार पत्रहरुको समिे अध्ययन गररएको । 

 श्चिगिका श्चिल्ला श्चशक्षा योिना िथा ित्काश्चलन श्चिल्ला श्चशक्षा कायािलयका िथ्याङ्कहरुलाई आधार बनाइएको । 

 २०६८ सालको िनगणनालाई आधार मानी िथ्याङ्क सङ्कलन, प्रक्षेपण, श्चिशे्लर्ण र प्रमाणीकरण गररएको । 

 गाउँपाश्चलका िथा गाउँसभाबाट पररमाश्चििि िथा अनमुोदन सश्चहि िथ्याङ्क श्चलएको । 



 

 

 

 १० बर् ेगाउँ श्चशक्षा योिना श्चनमािणका लाश्चग कायिपाश्चलकाको बैठकबाट अनमुोश्चदि गररएको ि । 

 लेिन सश्चमश्चिले पश्चहलो मस्यौदा श्चनमािण गरी थप सल्लाह सझुािका लाश्चग गाउँपाश्चलकाका पदाश्चधकारी िथा 

श्चशक्षा सरोकारिालाहरुसँग मस्यौदा माश्चथ सल्लाह सझुाि सङ्कलन । 

 सबै सरोकारबालािाट प्राप्त सझुािहरूलाई समटेी गाउँ श्चशक्षा योिनालाई अश्चन्िम रुप प्रदान । 

 १० बर् ेगाउँ श्चशक्षा योिना श्चनमािणका लाश्चग कायिपाश्चलकाको बैठकबाट अनमुोश्चदि गररएको ि । 

 गाउँ सभाबाट श्चशक्षा योिना पाररि गररएको श्चथयो । 

१.२.१४ पूिय योजनाहरुको समीक्षाः 

िनप्रश्चिश्चनश्चध संस्थाको रुपमा श्चिकास भइ स्थानीय सरकारको एउटा महत्िपणूि कायि श्चशक्षाको योिना श्चनमािण गनुि पश्चन हो । 

मखु्यिया यो योिना सरुुिािको भएको कारण पश्चहलेका योिनाहरुको समीक्षा गने कायि नभएिा पश्चन ित्काश्चलन श्चिल्ला 

श्चशक्षा योिना डडेल्धरुा र यस गाउँपाश्चलकामा श्चि.स. २०७५ सालमा बनेको गाँउ श्चशक्षा योिनालाई आधार माश्चनएको ि । 

श्चिद्यालय सधुार योिना, अियमरेु गाउँपाश्चलकाको बस्िुगि श्चििरण, २०७५ लाई मागिदशिनको रुपमा श्चलइएको ि । 

िलदशे्चि माश्चथ बन्ने उध्ििमिुी (Bottom up approach) योिनाको स्थानीय रुपलाई आधार मानी योिना श्चनमािण गररएको 

भएिापश्चन संिीय सरकार, प्रदशे सरकार र स्थानीय माग अनसुारका कायिक्रमहरु समन्ियात्मक रुपमा कायािन्ियन हुने 

योिनाले अपेक्षा गरेको ि ।  

 

 

१.२.१५ योजना लनमायणको खाकाः 

योिनाले पररकल्पना गरेको शशै्चक्षक उपलश्चधध प्राप्त गनि मखु्यिया श्चिद्यालय पहुचँ बाश्चहर रहकेा बालबाश्चलकाहरुलाई 

श्चिद्यालय परु ्याउनका लाश्चग श्चिद्यालय िथा बालश्चिकास केन्िहरुलाई पश्चहलो इकाइ अथािि िड्ुश्चकलो मानेर श्चिद्यालयद्वारा 

भरेर पठाइएका िथ्याङ्क श्चििरणहरु, फ्ल्यास ररपोटि, िनगना-२०६८ र त्यसलाई प्रके्षपण गररएको िनसङ्ख्या सश्चहिको 

िथ्याङ्क, सरोकारिालाबाट प्राप्त स्रोिहरु, नेपाल सरकार श्चशक्षा श्चिज्ञान िथा प्रश्चिश्चध मन्त्रालय िथा श्चशक्षा िथा मानि श्रोि 

श्चिकास केन्िका प्रश्चििदेन िथा िथ्याङ्कहरुमा रािीएका श्चद्विीय स्रोि एिम ्स्थलगि रुपमा गररएको िलफल एिम ्प्राप्त 

िथ्याङ्कलाई प्राथश्चमक स्रोिको रुपमा श्चलई योिनालाई बढी भरपदो श्चिश्वाश्चसलो र यथाथिपरक बनाउने प्रयास गररएको ि । 

 

 

 

  



 

 

 

पररच्छेद –२ 

नयाँ गाँउ लिक्षाके्षत्र योजना 

२.१. सन्दभय र औलचत्यः 

दशेमा प्रिािन्त्रको पनुििहालीसँग ै श्चशक्षा आििनका लाश्चग श्चिश्चभन्न श्चिद्यालय िथा श्चिश्वश्चिद्यालयको स्थापनाभएको 

दशे्चिन्ि । सििसाधारणका लाश्चग श्चशक्षा आििन गनि सहि िािािरण भएसँग ै सरकारले श्चशक्षासँग सभबश्चन्धि श्चिश्चभन्न 

नीश्चि िथा कायिक्रम ल्याएको दशे्चिन्ि । श्चि.सं. २०१० को नेपाल श्चशक्षा नामक योिना कायािन्ियन भएसँग ैश्चशक्षा प्राप्त 

गनि आम नागररकको चासो बढेको दशे्चिन्ि ।  

नेपालमा श्चशक्षामा आम नागररकको पहुचँ बशृ्चि गनि िथा श्चशक्षालाई व्यिसाश्चयक िथा प्रश्चिस्पधी बनाउनका लाश्चग 

श्चशक्षासँग सभबश्चन्धि श्चिश्चभन्न नीश्चि, श्चनयम िथा पररयोिना सञ्चालन भएका िन ्। हाल नेपालमा कायािन्ियनमा रहकेो 

संश्चिधानले अधारभिू िथा माध्यश्चमक श्चशक्षाको अश्चधकार स्थानीय िहलाई प्रदान गरेसँग ैशशै्चक्षक योिना प्रणालीमा पश्चन 

श्चिकेश्चन्िकरणको आिश्यकिा रहकेो ि ।  

नेपालको संश्चिधानले श्चशक्षालाई मौश्चलक हकको रुपमा सशु्चनश्चिि गरेको ि । प्रत्येक नागररकलाई आधारभिू िहको 

श्चशक्षा अश्चनिायि िथा श्चनिःशलु्क ग्यारेन्टी गरेको ि भने माध्यश्चमक िहको श्चशक्षालाई अश्चनिायि गरेको ि । त्यसै गरी गररब 

िथा िोश्चिममा रहकेा बालबाश्चलकालाई काननु बमोश्चिम श्चनिःशलु्क श्चशक्षाको हक प्रदान गरेको ि । संश्चिधानको 

अनसुचूी-८ ले स्थानीय िहको अश्चधकारको सचूीको क्र.सं. (८) मा आधारभिू र माध्यश्चमक िहको श्चशक्षा स्थानीय 

िहको क्षेत्राश्चधकारमा रहकेो व्यिस्था गरेको ि भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (ि) अनसुार 

श्चशक्षाका २३ िटा अश्चधकार स्थानीय िहलाई प्रदान गरेको सन्दभिमा स्थानीय सरकारले अश्चधकार कायािन्ियन गनि िथा 

श्चशक्षाको श्चिकास माफि ि समिृ अियमरेु गाउँपाश्चलका श्चनमािणका लाश्चग सशु्चनश्चिि यो गाउँ श्चशक्षा योिना श्चनमािण 

गररएको हो । 

साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्िेद ६ (२४) मा गाउँपाश्चलका िथा गाउँपाश्चलकाले आफ्नो 

अश्चधकार क्षेत्रश्चभत्रका श्चबर्यका लाश्चग आिश्चधक, बाश्चर्िक, रणनीश्चिगि श्चबर्यमा क्षेत्रगि मध्यकाश्चलन िथा दीििकालीन 

श्चिकास योिना बनाइ लाग ुगनि सक्ने अश्चधकारको व्यिस्था गरेको ि । स्थानीय िहको योिना ििुिमा श्चदग्दशिन, २०७५ 

ले पश्चन स्थानीय िहले बाश्चर्िक योिना र बिटे ििुिमा गनुि पिूि स्थानीय िहको भौगोश्चलक, सामाश्चिक, आश्चथिक िथा 

पिूािधार लगायिका के्षत्रको यथाथि श्चस्थश्चि दशे्चिने गरी िस्िुगि श्चििरण (Profile) ियार िा अद्यािश्चधक गनुि पनेि । 

अद्यािश्चधक िस्िगुि श्चििरण आफ्ना website माफि ि सािििश्चनक गनुिपने व्यिस्था गरेको ि । त्यसै गरी उच्च स्िरीय 

राश्चष्ट्रय श्चशक्षा आयोग प्रश्चििेदन २०७५ ले स्थानीय आिश्यकिामा आधाररि मा िोड श्चदएको ि । यस्िा नीश्चिगि 

व्यिस्थालाई कायािन्ियन गनि पश्चन श्चशक्षा योिना आिश्यक  ि ।  

सरकारले श्चिद्यालय श्चशक्षामा गरेको लगानी अनरुुप शशै्चक्षक योिना, नीश्चि िथा कायिक्रम श्चनमािण नभएको हुदँा िचि 

भएको स्रोिको प्रश्चिफल मापन गनि सश्चकरहकेो अबस्था िैन भने अको श्चिर स्थानीय िहमा रहकेा शशै्चक्षक मदु्दा िथा 

समस्याका आधारमा शशै्चक्षक योिना कायािन्ियनका लाश्चग समिे योिना नभएको हुदँा िथा शशै्चक्षक सचूकको श्चहसाबले 

स्थानीय िहले शशै्चक्षक उपलश्चधध मापन गनि सश्चकएको िैन । िसथि स्थानीय िहको श्चशक्षा योिना बनाउन आिश्यक ि । 

लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीश्चि िथा श्चक्रयाकलाप सश्चहिको समग्र योिना बनाउन स्रोिको सही सदपुयोग, अपेश्चक्षि उपलश्चधध 

हाश्चसल गनि सश्चिलो हुनका साथै िीनै िहको सरकारले बनाएका योिनाहरु अन्िरसभबश्चन्धि हुन िरुरी ि । संश्चिधानको 

ममि अनसुार िीन िहका सरकारश्चबचको समन्िय, सहकायि र सहअश्चस्ित्िको श्चसिान्िमा आधाररि श्चशक्षा योिना 



 

 

 

श्चनमािण गरी स्रोि र साधनको उच्चिम प्रयोग गनि योिना कायािन्ियन आिश्यक दशे्चिएको ि । यसथि अियमरेु 

गाउँपाश्चलकाले श्चशक्षाको समग्र श्चिकास िथा श्चशक्षाको माध्यमबाट सामाश्चिक रुपान्िरणका लाश्चग गाउँ श्चशक्षा योिना 

श्चनमािण गने प्रयत्न गरेको हो । 

श्चशक्षाको सधुारमा लाश्चग श्चि.सं. २०८७ (सन ्२०३०) सभम प्राप्त गन ेउपलश्चधधहरुलाई समट्ेने गरी यस िण्डमा गाउँ 

श्चशक्षा योिनाको दरुदृश्चि (Vision), ध्येय (Mission), उद्दशे्यहरु (Objectives), रणनीश्चिहरु (Strategies) िथा 

प्रमिु उपलश्चधध सचूक (Key Indicators) प्रस्ििु गररएको ि । 

२.२ दीर्यकालिन रालष्टय सोच 

आश्चथिक िथा सामाश्चिक रुपान्िरणको माध्यमिाट न्यायपणूि समािको श्चिकास सश्चहि नेपाललाई समिृ र नेपालीलाई सुश्चि 

बनाउन योगदान गने ।  

२.३ गाउँपालिकाको दीर्यकालिन सोच तिा गन्तहय  

श्चिद्यालय िहको श्चशक्षामा सबैको पहुचँ र गणुस्िर अश्चभिशृ्चि गरी प्रश्चिस्पधी, उद्यमी र निप्रिििनशील मानि पुँिीको 

श्चिकासबाट गाउँपाश्चलकाको आश्चथिक सामाश्चिक रूपान्िरण । 

२.४ प्रमुख उदे्दश्यहरू 

अियमरेु गाउपाश्चलकाको शशै्चक्षक श्चिकासको लागी श्चनमािण गररएको १० िर् े गाउ श्चशक्षा योिनाले श्चिद्यालय िहको 

श्चशक्षालाई बढी उद्दशे्यमलूक समसामश्चयक एिम ्स्िरीय बनाउने प्रयास गरेको ि । यस योिनाको मलू ध्येय शशै्चक्षक गणुस्िर 

सधुारका लाश्चग राम्रो श्चिद्यालय, राम्रो श्चशक्षण र राम्रो श्चसकाइको सशु्चनश्चिििा प्रदान गनुि हो । यो श्चशक्षा योिना यस के्षत्रका 

श्चिद्यालयको शशै्चक्षक गणुस्िर सधुारका लाश्चग श्चिद्यालयलाई सहयोग गने एउटा साधन हो । श्चिद्यालय व्यिस्थापन सश्चमश्चि 

(श्चिव्यस) को नेितृ्ि र सबै सरोकारिालाहरूको सहयोग िथा सहभाश्चगिामा श्चिद्यालयको शशै्चक्षक गणुस्िरमा िोड श्चदनुको 

साथै समग्र पक्षको सधुारमा केश्चन्िि रही योिना ियार गररएको ि । समािसेिी, श्चशक्षाप्रेमी, श्चिद्याथी, श्चशक्षकलगायिका 

सरोकारिालाहरूको सश्चक्रय सहभाश्चगिाको प्रिर ्ध ्न, गश्चिशील संलग्निा र अपनत्ि िशृ्चि गनुिलाई यस योिनामा मखु्य स्थान 

श्चदइएको ि । श्चिद्यालय समदुायको महत्िपूणि सभपश्चत्त भएकाले समदुायको सहयोगबाट मात्र यसको अपेश्चक्षि श्चिकास सभभि 

ि भन्ने व्यािहाररक श्चसिान्िलाई यस योिना अभ्यासले आत्मसाि ् गदिि । त्यसैले योिनामा सरकारबाट प्राप्त हुन े

अनदुानका अश्चिररि श्चिद्यालयको आन्िररक स्रोि िथा सबै सहयोगी श्चनकायसँगको समन्िय, साझदेारी र सहकायिमा 

श्चिद्यालयलाई प्राप्त हुने सहयोगबाट सभपादन गनि सश्चकने कायिकलापहरूलाई समिे समािशे गररएको ि । यसका साथै 

योिनामा बिटे श्चबना र कम बिटेमा गनि सश्चकने कायिकलापहरूमा श्चिशेर् िोड श्चदन ुआिश्यक ि । योिनाको आधारमा नै 

श्चशक्षा श्चिकास िथा सभपणूि शशै्चक्षक श्चक्रयाकलाप सञ्चालन हुने भएकाले यस गाउ श्चशक्षा योिनालाई पररणाममिुी बनाउने 

काम गररएको ि । यस गाउ श्चशक्षा योिनाका उद्दशे्यहरु श्चनभनानसुार रहकेा िन ्।  

१. सबै बालबाश्चलकालाई प्रारश्चभभक बालश्चशक्षाको अनभुिसश्चहि आधारभिू श्चशक्षा अश्चनिायि िथा श्चनिःशलु्क र 

माध्यश्चमक श्चशक्षामा श्चनिःशलु्क पहुचँ सशु्चनश्चिि गरी श्चशक्षालाई गणुस्िरीय, िीिनोपयोगी र प्रश्चिश्चधमतै्री बनाउनु । 

२. प्राश्चिश्चधक श्चशक्षा र व्यािसाश्चयक श्चसप श्चिकासमा समाबेशी र समिामलूक पहुचँ श्चिस्िार र गणुस्िर सशु्चनश्चिि गनुि ।  

३. गाउँपाश्चलका श्चभत्रका सबै नागररकका लाश्चग िीिनपयिन्ि श्चशक्षाका अबसरहरू सशु्चनश्चिि गनुि ।  



 

 

 

४.श्चिद्यालयमा सुशासन प्रिर ्ध ्न गरी बालबाश्चलकाको श्चसकाइप्रश्चि उत्तरदायी प्रणालीको श्चिकास गनुि ।  

५.आपिकाश्चलन र सङ्कटपणूि पररश्चस्थश्चिमा पश्चन बालबाश्चलकाको श्चशक्षा प्राप्त गने अश्चधकारलाई सशु्चनश्चिि गनुि । 

६. योिनाको अन्िसभम गाउँपाश्चलकाका ;a} श्चिद्यालयको हरेक श्चिर्यको श्चसकाइ उपलश्चधध ६० प्रश्चिशिभन्दा माश्चथ 

परु ्याउन ु।  

 

२.५रणनीलतहरुः 

माश्चथ उल्लेश्चिि उद्दशे्यहरु प्राप्त गनिका लाश्चग श्चिश्चभन्न रणनीश्चिहरु िय गररएको ि । िय गररएका उद्दशे्य प्राप्त गनि 

प्राथश्चमकिामा आधाररि िपश्चसल बमोश्चिमको रणनीश्चिहरु कायािन्ियन गररने ि । 

 प्रचश्चलि ऐन िथा काननु बमोश्चिम प्रारश्चभभक बालश्चिकासको रणनैश्चिक योिना ियार गरी लाग ुगररने ि । 

 एक िडामा एक नमनुा श्चिद्यालय िथा बालश्चिकास केन्िको अिधारणा कायािन्ियन गररने ि । 

 गाउँपाश्चलकाश्चभत्र स्नािक िह अध्यापन गने सस्थाको स्थापनाका लाश्चग पिूािधार श्चिकास गररने ि ।  

 संिीय काननु र मापदण्ड बमोश्चिम नक्साङ्कनको आधारमा श्चिद्यालयको स्थापना, समायोिन िथा पनुश्चिििरण 

गरी सबै बालबाश्चलकाको पहुचँ िथा सहभाश्चगिाको सशु्चनश्चिििा गररने ि । 

 आधारभिू िहको श्चशक्षालाई श्चनिःशलु्क िथा अश्चनिायि िथा माध्यश्चमक श्चशक्षालाई श्चनिःशलु्क गरी सबै 

बालबाश्चलकाको श्चशक्षामा पहुचँ अश्चभबशृ्चि गररने ि । 

 संि िथा प्रदशे सरकारको समन्िय िथा सहिीकरणमा स्थानीय सरकारले श्चिद्यालयको भौश्चिक पिूािधार श्चिकास, 

शशै्चक्षक, आश्चथिक श्चिकासको व्यिस्थापन गद ैसबै बालबाश्चलकाको श्चशक्षाको पहुचँको सशु्चनश्चिििा गररने ि । 

 स्थानीय पररिशे, आिश्यकिा, सामाश्चिक, संस्कृश्चि अनरुुप कक्षा ८ सभम स्थानीय पाठ्यक्रम श्चनमािण गरी लाग ु

गररने ि । 

 श्चिद्यालयमा नेितृ्ि श्चिकास, पारदश्चशििा, ििाफदशे्चहिा कायम गनि श्चिद्यालयका सरोकारिालाको क्षमिा अश्चभबशृ्चि 

गररने ि । 

 बालबाश्चलकाको स्िास्थ्य, सरसफाइका लाश्चग स्थानीय गरैसरकारी िथा श्चशक्षा सरोकारिालासँग समन्िय र 

सहकायि गरी श्चिद्यालय स्िास्थ्य िथा पोर्ण कायिक्रम लाग ुगररने ि । साथै संिीय िथा प्रदशे सरकारको सहयोग 

िथा सहकायिमा श्चिद्यालयमा श्चदिािािाको व्यिस्था श्चमलाईने ि । 

 प्रत्येक िडाको अग्रणी श्चिद्यालयलाई शैश्चक्षक सभपकि  श्चिद्यालयको रुपमा कायम गररने ि । साथै सश्चक्रय 

श्चशक्षकलाई सभपकि  धयश्चि िडागि रुपमा िोश्चकने ि । 

 श्चशक्षकको शशै्चक्षक क्षमिा अश्चभबशृ्चि गनि समय समयमा श्चशक्षक िथा श्चिद्यालय कमिचारीहरुलाई िाश्चलम, 

कायिशाला, अश्चभमिुीकरण कायिक्रम, बैठक, अन्िरश्चक्रया कायिक्रम िडागि िथा पाश्चलका स्िरमा सञ्चालन 

गररने िन ्। 

 श्चिशेर् श्चशक्षा आिश्यकिा भएका बालबाश्चलकाहरुका लाश्चग श्चिशेर् कक्षा सञ्चालन गररने ि । 



 

 

 

 श्चिपन्न िथा िहेने्दार श्चिद्याथीको पश्चहचान गरी िात्रिशृ्चत्त, शशै्चक्षक सामग्री उपलधध गराइ उनीहरुको शशै्चक्षक 

श्चनरन्िरिामा िोड श्चदइने ि । 

 कायि सभपादनका आधारमा प्रत्येक बर्ि उत्कृि श्चशक्षक िनौट गरी परुुस्कृि गररने ि । 

 रणनीश्चिक योिना कायािन्ियनको अिस्था मापन गरी आिश्चधक प्रश्चििदेन ियार गनि पाश्चलका स्िरमा अनगुमन 

मलू्याङ्कन िथा प्रश्चििदेन सश्चमश्चि गठन गररने ि । 

 श्चशक्षाको पेशागि सहयोग र श्चिद्यालय सपुररिके्षण कायिका लाश्चग पाश्चलका स्िरमा श्चिज्ञ समहू, साथी समहूको रोिर 

समहू गठन गरी पररचालन गररने ि । 

 सामदुाश्चयक श्चसकाइ केन्िको क्षमिा अश्चभबशृ्चि गरी सामाश्चिक पररचालनका कायिक्रममा सहभागी गराइने ि  

 बालबाश्चलकाको पठन सीप अश्चभबशृ्चि गनि िडास्िरमा र पाश्चलकास्िरमा शशै्चक्षक कायिक्रम सञ्चालन गररने ि । 

श्चिद्याथीहरु िथा अश्चभभािकहरुको संलग्निामा गररने ि । 

 श्चिद्याथीहरुलाई राष्ट्र समाि प्रश्चि उत्तरदाश्चयत्ि बोध गनिका लाश्चग अश्चनिायि रुपमा माध्यश्चमक िहका 

श्चिद्याथीहरुलाई स्काउट, रेडक्रस िस्िा मानिीय कायि र गश्चिश्चिश्चधमा संलग्न गराइने ि । 

 श्चशक्षक श्चनयशु्चि व्यिस्थापन र सेिा सिि सभबश्चन्धको श्चनश्चिि मापदण्ड ियार पारी लाग ुगररने ि । 

 श्चिद्याथीहरुलाई िेल योगाभ्यास र सह श्चक्रयाकलाप सञ्चालनका लाश्चग िडा स्िरमा आधशु्चनक प्रश्चिश्चधसश्चहिका 

रङ्गशाला श्चनमािणमा िोड श्चदइने ि । 

 स्थानीय स्िरमा उपलधध शशै्चक्षक सामग्री श्चनमािण र प्रयोगमा िोड श्चदइने ि । श्चिद्याथीको श्चसकाइ उपलश्चधधलाई 

श्चशक्षकको कायिसभपादन मलू्याङ्कनको आधार बनाइने ि । 

 प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक श्चशक्षाको पहुचँ श्चिस्िार गररने ि । 

 श्चशक्षाको गणुस्िर सधुारका लाश्चग समन्िय सहकायि र सह-अश्चस्ित्िको अिधारणा अनुरुप नीश्चि श्चनमािण, स्रोि 

बाँडफाँड िथा लगानीका लाश्चग संि, प्रदशे सरकारसँग सहकायि गररने ि । 

 स्थानीय िहमा स्रोिकेन्ि र श्चनरीक्षण क्षेत्रको अिधारणा लाई सश्चक्रयिाका साथ कायिश्चिश्चध श्चनमाण गरी सञ्चालन 

गररने ि । 

 सभपणूि श्चशक्षा प्रणाश्चललाई सचूना िथा सञ्चार प्रश्चिश्चधमा आधाररि बनाउने अभ्यास गररने ि ।  

 पाश्चलकास्िरमा अश्चिररि श्चक्रयाकलापहरूलाई प्रभािकारी रूपमा सञ्चालन गनि बालसञ्िालहरूलाई सश्चक्रय 

गराइनेि ।  

  



 

 

 

२.६ प्रमुख उपिलहध तिा सूचकहरुःयस गाउँ श्चशक्षा योिनाका प्रमिु उपलश्चधध सचूकहरु श्चनभनबमोश्चिम श्चनधािरण 

गररएको िन ्:- 

तालिका १०: दि बरे्ष गाउँ लिक्षा योजनाका प्रमुख उपिलहध सूचकः  

क्र स सचुकहरु आधार िर्ि (श्चि. स. 

२०७७)  को अिस्था 

श्चि. स. २०८२ 

को लक्ष्य 

श्चि. स. २०८७ 

को लक्ष्य 

१ प्रारश्चभभक बालश्चिकास श्चशक्षा 

१.१ कूल भनािदर ६८.७ ७८ १०० 

१.२ चार िर्िका बालबाश्चलकाको भनाि अनपुाि    

१.३ न्यनूिम योग्यिा पगुकेा श्चशक्षक प्रश्चिशि    

१.४ कक्षा १ मा निप्रिशे्चश मध्ये प्रारश्चभभक 

बालश्चिकास श्चशक्षाको अनभुि प्राप्त  

बालिाश्चलकाको प्रश्चिशि 

६८ ८० १०० 

१.५ आधारभिू िाश्चलम प्राप्त श्चशक्षक(प्राबाश्चश)    

२ आधारभिू श्चशक्षा 

२.१ कक्षा १ मा कूल प्रिशेदर १०८.७ १०२ १०० 

२.२ कक्षा १ मा िदु प्रिशेदर ९९.७ १०० १०० 

२.३ कक्षा १-५ कूल भनािदर १२४.७ ११० १०० 

२.४ कक्षा १-५ मा िदु भनािदर ९९.५ १०० १०० 

२.५ कक्षा १-८ मा कूल भनािदर ११६.७ १०५ १०० 

२.६ कक्षा १-८ मा िदु भनािदर ९८.३ १०० १०० 

२.७ कक्षा १-८ को लैङ्श्चगक समिा सचुकाङ्क ०.९७ १ १ 

२.८ कक्षा ८ मा टीकाउ दर    

२.९ आधारभिू श्चशक्षाको िह परूा गने दर    

२.१० ५ दशे्चि १२ िर्ि उमरेका श्चिद्यालय िाश्चहर 

रहकेा बालबाश्चलकाको प्रश्चिशि 

   

३ माध्यश्चमक श्चशक्षा 

३.१ कूल भनािदर कक्षा ९-१० १२७.२ ११० १०० 

३.२ िदु भनािदर कक्षा ९-१० ७१.३ ८० १०० 

३.३ कूल भनािदर कक्षा ९-१२ ८७.३ ९० १०० 

३.४ िदु भनािदर कक्षा ९-१२ ४८.९ ५० ६० 

३.५ कूल भनािदर कक्षा ११-१२ ५१.४ ५५ ६० 

३.६ िदु भनािदर कक्षा ११-१२ २६.४ ३० ४० 

३.७ कक्षा १० सभमको टीकाउ दर ६७ ७० ७५ 

३.८ कक्षा १२ सभमको टीकाउ दर    



 

 

 

३.९ कक्षा १ दशे्चि १२ मा िदु भनािदरको 

आधारमा लैङ्श्चगक समिा सचुकाङ्क 

०.९३   

४ अनौपचाररक श्चशक्षा िथा श्चनरन्िर श्चसकाइ 

३.१ ५ िर्ि माश्चथको साक्षरिा दर    

३.२ १५ दशे्चि २४ बर्िको साक्षरिा दर    

३.३ १५ िर्ि माश्चथको साक्षरिा दर    

५ मश्चहला श्चशक्षक प्रश्चिशि 

४.१ आधारभिू िह    

४.२ माध्यश्चमक िह    

६ प्राथश्चमकिा प्राप्त न्यनूिम सक्षमिा (PMEC) परूा गरेका श्चिद्यालय प्रश्चिशि 

५.१ प्रारश्चभभक बालश्चिकास िथा श्चशक्षा केन्ि    

५.२ आधारभिू श्चिद्यालय    

५.३ माध्यश्चमक श्चिद्यालय    

७ स्थानीय बिटेमा श्चशक्षा क्षेत्रको बिटेको 

प्रश्चिशि 

   

 

पररच्छेद -३ 

लिक्षाका के्षत्रहरु 

३.१ प्रारलम्भक बािलिकास र लिक्षा 

३.१.१ पररचय 

 प्रारश्चभभक बालश्चिकास श्चशक्षा श्चिद्यालय िाने उमरे पिूिका बालिाश्चलकाहरुको सिािङ्श्चगण श्चिकासमा सहयोग गरी 

आधारभिू श्चशक्षाका लाश्चग ियार गराउने कायिक्रम हो । सिािङ्श्चगण श्चिकास अन्िगिि बालबाश्चलकाहरुको शारीररक, 

मानश्चसक िथा बौश्चिक सामाश्चिक र संिगेात्मक श्चिकास पदििन । कुनै एक पक्षको श्चिकास कमिोर हुदँा व्यश्चिको व्यश्चित्ि 

श्चिकासमा बाधा पनि सक्ने भएकाले बालबाश्चलकामा उल्लेश्चिि सबै पक्षको श्चिकासमा ध्यान श्चदन ुआिश्यक ि । त्यसैले 

प्रारश्चभभक बालश्चिकास श्चशक्षा कायिक्रमले बालबाश्चलकालाई लेिपढ गराउने िा अक्षर िथा अकं श्चचनाउने कायिमा िोड श्चदने 

भन्दा बालबाश्चलकाको सिािङ्श्चगण श्चिकासमा सहयोग गनिका साथै आधारभिू श्चशक्षाको लाश्चग ियार गराउन सहयोग 

गनुिपदिि । प्रारश्चभभक बालश्चिकास श्चशक्षाका कायिक्रमहरु श्चिश्चभन्न समयािश्चधमा सरुु गने भएिापश्चन चार िर्ि उमरे पगुकेा 

बालिाश्चलकाका लाश्चग एक िर्िको प्रारश्चभभक बालश्चिकास िथा श्चशक्षा कायिक्रम सञ्चालन गररने कुरा प्रचश्चलि ऐन काननूमा 

उल्लेि गररएको ि । अििः यस श्चशक्षालाई श्चिशेर् प्राथश्चमकिामा श्चदन आिश्यक भएकोले अियमरेु गाउँपाश्चलकाको दश 

िश्चर्िय श्चशक्षाक्षेत्र योिनाको मखु्य अगंको रुपमा राश्चिएको ि । 

३.१.२ ितयमान अिस्िा 

 अियमरेु गाउँपाश्चलकामा हाल िभमा ३६ बालश्चिकास केन्िहरु सञ्चालनमा रहकेा िन । िसमध्ये २९ िटा 

प्रारश्चभभक बालश्चिकास केन्ि श्चिद्यालयमा र ७ िटा समदुायमा आधाररि गरी सञ्चाश्चलि रहकेा िन । यस गाउँपाश्चलका 



 

 

 

अन्िगिि हाल बालश्चिकास श्चशक्षाको िदु भनािदर ६८ प्रश्चिशि रहकेो ि । संस्थागि श्चिद्यालय िथा नीश्चि के्षत्रबाट 

सञ्चाश्चलि श्चिद्यालयमा प्रारश्चभभक बालश्चिकास िथा श्चशक्षामा ३ िर्केो कायिक्रम सञ्चालनमा िन भने २ सामदुाश्चयक 

श्चिद्यालयहरुमा २ िर्िको प्रारश्चभभक बालश्चिकास श्चशक्षाको कायिक्रम सञ्चालन ि । यी सबै शशै्चक्षक संस्थाहरुमा कूल ५२२ 

बालबाश्चलकाहरु सहभाश्चग भएका िन । यस गाउँपाश्चलकाको प्रारश्चभभक बालश्चिकास िथा श्चशक्षाको कूल भनािदर १२६ र िदु 

भनािदर ६८ रहकेो ि । कक्षा १ मा प्रारश्चभभक बालश्चिकास िथा श्चशक्षाको अनभुि सश्चहिको भनािदर ६८.१ रहकेो ि । 

प्रारश्चभभक बालश्चिकास  श्चशक्षामा  लैङ्श्चगक समिा सचुक ०.८९ रहकेो ि । प्रारश्चभभक बालश्चिकास श्चशक्षामा कायिरि 

श्चशक्षकहरु ४२ िना रहकेा िन । िििमान यस अिस्थालाई श्चिशे्लर्ण गदाि प्रारश्चभभक बालश्चिकास िथा श्चशक्षा क्षेत्रमा दहेाय 

बमोश्चिमका चनुौश्चिहरु दशे्चिन्िन । 

१. प्रारश्चभभक बालश्चिकास उमेर समहूका सबै बालबाश्चलकाहरुलाई प्रारश्चभभक बालश्चिकास र श्चशक्षामा पहुचँ परु ्याउने । 

२. सबै प्रारश्चभभक बालश्चिकास िथा श्चशक्षा केन्िमा न्यनूिम मापदण्ड परूा गन े। 

३.१.३ उदे्दश्य 

यस योिनाले प्रारश्चभभक बालश्चिकास िथा श्चशक्षा सभबश्चन्ध श्चनभन उद्दशे्यहरु रािकेो ििः 

१. चार िर्ि उमरेका सबै बालबाश्चलकाको सिािङ्श्चगण श्चिकास र आधारभिू श्चशक्षाको ियारीका लाश्चग प्रारश्चभभक बालश्चिकास 

श्चशक्षामा पहुचँ बढाउन ु। 

२. प्रारश्चभभक बालश्चिकास िथा श्चशक्षाका सेिाहरुमा गणुस्िर सशु्चनश्चिि गनुि । 

३. सबै बालबाश्चलकाहरुलाई प्रारश्चभभक बालश्चशक्षाको अनभुि सश्चहि कक्षा १ मा प्रिशे गराउन ु। 

३.१.४ रणनीलतहरु 

योिनाका प्रारश्चभभक बालश्चिकास िथा श्चशक्षा सभबश्चन्ध उद्दशे्यहरु हाश्चसल गनि श्चनभनश्चलश्चिि रणनीश्चिहरु अबलभबन गररने 

िनिः 

१. चार िर्ि उमरेका सबै बालबाश्चलकाहरुलाई बालश्चिकास/पिूिप्राथश्चमक कक्षामा भनाि गराउने ।  

२. समदुाय र श्चिद्यालयमा आधाररि बालश्चिकास केन्िहरुको िजै्ञाश्चनक नक्शांकन गने । 

३. सहिकिािको स्थाश्चयत्िका लाश्चग स्थानीय श्चनकाय िथा अन्य संिसंस्थाबाट प्राप्त स्रोि पररचालन गरर पाररश्रश्चमकमा बशृ्चि 

गने साथै बालश्चिकासकेन्ि व्यिस्थापन सश्चमश्चिलाई सश्चक्रय बनाइ आयआििनका कायिक्रम सरुुगरी िुटै्ट बालश्चिकास कोर्को 

स्थापना गनि बालश्चिकासकेन्िहरुलाई प्रोत्साश्चहि गने । 

४. िलुा श्चशक्षाको माध्यमबाट न्यनूिम योग्यिा नपगुकेा सहयोगी कायिकिािलाई माश्चथल्लो श्चशक्षा हाश्चसल गनिको लाश्चग 

प्रोत्साश्चहि गने र क्षमिा अश्चभिशृ्चि गनिको लाश्चग िाश्चलम िथा नमनुा बालश्चिकासकेन्िको अिलोकन भ्रमणको व्यिस्था 

श्चमलाउने । 

५. समदुायमा आधाररि भएर संचालनमा रहकेा बालश्चिकास केन्िलाई समदुायबाट बालमतै्री सशु्चिधािनक कक्षाकोठा 

श्चनमािण गनि आिश्यक पहल गने । श्चिद्यालयमा संचालनमा रहकेा बालश्चिकास केन्िलाई सुश्चिधािनक कक्षाकोठा उपलधध 

गराइ कक्षा संचालन गनि पहल गने र अि स्थापना हुने बालश्चिकास केन्िको लाश्चग कक्षाकोठा भएनभएको अध्ययन गरेर 

मात्र कक्षाकोठा भएकालाई मात्र उपलधध गराउने । 

६. बालश्चिकासकेन्िमा भनाि गदाि िन्मदिािलाई अश्चनिायि गने । 

७. गाउँपाश्चलका श्चभत्रका सबै बालश्चिकास केन्िहरुमा आिश्यक पिूािधारसश्चहि बालमतै्री िथा िापामय कक्षा व्यिस्थापन 

गने ।  



 

 

 

८. अनगुमन सचूकमा रश्चह आन्िररक िथा िाह्य अनगुमन प्रणालीलाई प्रभािकारी िनाउन माि ृ श्चिद्यालयका 

प्रधानाध्यापकलाई श्चिभमबेार बनाउने । 

९. प्रारश्चभभक बालश्चिकास िथा श्चशक्षा कायिक्रमको प्रभािकाररिा िशृ्चिका लाश्चग पररिार, समदुाय, गरैसरकारी संिसस्था 

श्चनिीके्षत्र र समदुायलाई श्चिभमेबार बनाउने ।  

 

३.१.५ उपिलहध, नलतजा, प्रमुख लक्रयाकिाप तिा िक्ष्य 

क. उपिलहध तिा नलतजाहरु 

१. प्रारश्चभभक बालश्चिकास िथा श्चशक्षा उमरेका सबै बालबाश्चलकाहरू १ िर्िको प्रारश्चभभक बालश्चिकास िथा श्चशक्षा 

कायिक्रममा सहि पहुचँ हुनेि । 

२. प्रारश्चभभक बालश्चिकास िहको कूल भनािदर १०० पगुकेो हुनेि । 

३. प्रारश्चभभक बालश्चिकास िहमा न्यनूिम योग्यिा पगुकेा सहयोगी कायिकिािहरु सि प्रश्चिशि पगुकेो हुनेि । 

४.कक्षा १ मा निप्रिेश गने प्रारश्चभभक बालश्चिकास श्चशक्षाको अनभुि प्राप्तगन े बालिाश्चलका १०० प्रश्चिशि पगुकेो हुनेि । 

५. प्रारश्चभभक बालश्चिकास िथा श्चशक्षाको कायािन्ियनमा सबै िहका सरकार, पररिार, समदुाय, गरै सरकारी संि संस्था र 

श्चिद्यालयहरु श्चिभमिेार भइ कक्षा १ मा भनाि हुने सबै बालबाश्चलकाहरु प्रारश्चभभक बालश्चिकासको अनभुि सश्चहिका हुनेिन ् । 

 ६. सबै बालश्चिकास केन्िहरू अनगुमन सचूकहरुका आधारमा श्चसकाइमतै्री र बालमतै्री भएका हुनेिन ्।  

ग. प्रमुख लक्रयाकिाप तिा िक्ष्य 

तालिका ३.१.५.१ प्रारलम्भक बािलिकास तिा लिक्षाका प्रमुख लक्रयाकिापहरु तिा िक्ष्यः 

क्र.सं. प्रमिु श्चक्रयाकलापहरु इकाइ भौश्चिक लक्ष्य भौश्चिक लक्ष्य 

(१० बर्ि) 

कैश्चफयि 

१ २ ३ ४ ५ िभमा 

१ प्रारश्चभभक बालश्चिकास 

िथा श्चशक्षाका न्यनूिम 

मापदण्डहरु श्चिकास 

पररमाििन िथा 

प्रबोधीकरण 

पटक १ १ १ ० ० ३ २ केन्ि र 

प्रदशे  

२ नक्साङ्कन गरी 

पनुश्चिििरण 

पटक ० ० १ १ ० २ ० स्थानीय 

िह 

३ अश्चभलेि व्यिस्थापन श्चनरन्िर १ १ १ १ १ सबैमा सबैमा केन्ि 

४ सहयोगी 

कायिकिािहरूलाई 

बालमतै्री िाश्चलम िथा 

शशै्चक्षक सामश्चग्र श्चनमािण 

कायिशाला 

सङ्ख्या ० १० १० १० ७ ३७ ३७ स्थानीय 

िह र 

सहयोगी 

संस्था 

५ शशै्चक्षक व्यिस्थापन 

सचूना  प्रणालीमा 

पटक १ १ १ १ १ १ ३७ केन्ि 



 

 

 

समािशे गराउने 

६ प्रश्चिश्चधमतै्री शशै्चक्षक 

सामग्रीहरुको व्यिस्थापन 

गने 

पटक  ० १ 

 

 

० १ १ १ सबै केन्ि 

७ प्रत्येक िडामा एउटा 

नमनुा बालश्चिकास केन्ि 

स्थापना गने  

पटक  १ १ १ १ १ १  

तालिका ३.१.५.२ प्रारलम्भक बािलिकास लिक्षाका प्रमुख लक्रयाकिापहरु सञ्चािन गनय अनुमालनत बजेट (रु 

हजारमा) 

क्र.सं. प्रमिु श्चक्रयाकलापहरु इका

इ 

आिश्यक बिटे अनुमाश्चनि     (रु हिारमा)(५ बर्िको) बिटे 

बाँश्चक (५ 

बर्ि) 

२०८३-

२०८७ 

कैश्चफयि 

१ २ ३ ४ ५ िभमा 

१ प्रारश्चभभक बालश्चिकास िथा 

श्चशक्षाका न्यनूिम 

मापदण्डहरु श्चिकास 

पररमाििन िथा प्रबोधीकरण 

पटक १०० १५० १७५ २०० २२५ *%) ९०० संि र प्रदशे गने 

२ नक्साङ्कन गरी पनुश्चिििरण पटक ० ० १५० १७५ ० ३२५ ० स्थानीय िह 

३ अश्चभलेि व्यिस्थापन श्चनर

न्िर 

२५ ३० ४० ४५ ५० १९० ४०० केन्िले र 

स्थानीय िह 

४ सहयोगी कायिकिािहरूलाई 

बालमतै्री िाश्चलम िथा 

शशै्चक्षक सामश्चग्र श्चनमािण 

कायिशाला 

स

ङ्ख्या 

० २०० २५० २७५ २८० १००५ १३०० स्थानीय िह 

५ शशै्चक्षक व्यिस्थापन सचूना  

प्रणालीमा अश्चनिायि 

समािशे गराउने 

पटक २०० २१० २२० २३० २४० ११०० १५०० केन्ि र स्थानीय 

िह 

६ प्रश्चिश्चधमतै्री शशै्चक्षक 

सामग्रीहरुको व्यिस्थापन 

गने 

पटक ० २५० ३०० ३२५ ३५० १२२५ १५०० केन्ि र स्थानीय 

िह 

७ प्रत्येक िडामा एउटा नमनुा 

बालश्चिकास केन्ि स्थापना 

गने  

 ० ५०० ५५० ६०० ६५० २३०० ७०० केन्ि, प्रदशे र 

स्थानीय िह 



 

 

 

कूल िभमा रकम (रु हिारमा) ३२५ १३४० १६८५ १८५० १७९५ ६१४५ ६३००  

३.२ आधारभूत लिक्षा 

३.२.१ पररचय 

 

 मानि िीिनयापनका लाश्चग आिश्यक पने ज्ञान सीप आििन गने गरी िर पररिार िथा समदुायमा आफ्ना 

श्चिचारहरु अश्चभव्यि गनि र समािमा िलुश्चमल िथा आफूलाई सामाश्चिक पररिशेमा समायोिन गरी सामाश्चिश्चककरणमा 

सहि बनाउने प्रारश्चभभक बालश्चिकास दशे्चि कक्षा ८ सभमको श्चशक्षालाई आधारभिू श्चशक्षा भश्चनन्ि । नेपालको संश्चिधान को 

धारा ३१ मा आधारभिू श्चशक्षा अश्चनिायि र श्चनिःशलु्क हुनेि भन्ने व्यिस्था मौश्चलक हक अन्िगिि राश्चिएको ि । आधारभिू 

श्चशक्षालाई मौश्चलक अश्चधकारको रुपमा स्थाश्चपि गररएको ि । श्चशक्षामा सबैको पहुचँका लाश्चग सरेकारबालाहरूमा 

प्रश्चििििाको कश्चम रहकेो र गररएका प्रश्चििििाहरु पश्चन कायािन्ियनमा आएको दशे्चिदनै । एकािफि  श्चनश्चदिि श्चसकाइलाई मात्र 

स्िररयिा मान्ने र अकोिफि  कागश्चि काम कािािश्चहलाई मात्र आफ्नो श्चिभमिेारी र दाश्चयत्ि सभझने श्चस्थश्चि रहकेो श्चिद्यमान 

अिस्थामा व्यिहाररक पररिििन, श्रमसँगको आस्था, िीिनोपयोगी िोि अनसुन्धान, संस्कार र संस्कृश्चिप्रश्चि लगाि, नैश्चिक 

आचरण र श्चिभमिेारी, मौश्चलक रुपमा उपयोग गनि सक्ने गणुस्िरीय आधारभिू श्चशक्षा प्रदान गने उद्देश्यमा केश्चन्िि रही यस 

िण्डमा आधारभिू श्चशक्षाको कक्षा १ दशे्चि ८ सभम आगामी १० िर्िश्चभत्रका श्चिश्चभन्न श्चक्रयाकलापहरु  समािेश गररएको ि 

।  

 

३.२.२ ितयमान अिस्िा 

अियमरेु गाउँपाश्चलकामा शशै्चक्षक सत्र २०७८ मा आधारभिू िहकक्षा १-८ मा िभमा २८८१ िना श्चिद्याथीहरु 

अध्ययनरि रहकेा िन । अियमरेु गाउँपाश्चलकाको िििमान अिस्था हदेाि आधारभिू िह कक्षा १-८ िदु भनाि दर ९८.३ 

प्रश्चिशि, कूल भनाि दर ११६.५ प्रश्चिशि, प्रारश्चभभक बालश्चिकासको अनभुिसश्चहि कक्षा १ मा भनाि भएका बालबाश्चलकाको 

६८ प्रश्चिशि रहकेो ि । श्चिद्यालयहरुको भौश्चिक िथा शशै्चक्षक िािािरण बालमशै्चत्र, समािेशी र सरुश्चक्षि बनाउन आिश्यक 

दशे्चिन्ि । श्चदिा िािा कायिक्रमलाई श्चसकाइ िथा श्चिद्याथीको स्िास्थ्यसँग प्रभािकारी ढङ्गले िोड्नपुने आिश्यकिा 

दशे्चिन्ि । आधारभिू िहमा श्चिद्यालय िोड्ने र दोहोर ्याउने दरलाई कम गनुि आिश्यक ि । राश्चष्ट्रय प्रारश्चभभक पढाइ 

कायिक्रमले कक्षा १ दशे्चि ३ का श्चिद्याथीहरुको पठन सीपमा सहयोग गरेको पाइएको ि । पाठ्यक्रमको सफल कायािन्ियनको 

लाश्चग अध्यापन गने श्चशक्षकहरुको क्षमिा िशृ्चि गनुि अश्चि आिश्यक ि । श्चशक्षण श्चसकाइ श्चिश्चध सधुारका लाश्चग सभपूणि 

श्चशक्षकहरुलाई िििमान प्रश्चिश्चधसँग िोड्न ुअश्चि आिश्यक दशे्चिन्ि । उल्लेश्चिि श्चिशे्लर्णका आधारमा आधारभिू श्चशक्षा 

के्षत्रमा दहेाय बमोश्चिमका चनुौश्चिहरु दशे्चिन्िन । 

१. आधारभिू श्चशक्षा उमरे समहूका सबै बालबाश्चलकाहरुको पहुचँ िथा सहभाश्चगिा सशु्चनश्चिि गनुि ।  

२. आधारभिू श्चशक्षा श्चनिःशलु्क िथा अश्चनिायि गनुि । 

३. आधारभिू िहको शशै्चक्षक गणुस्िर सधुार गरी श्चिद्याथीको श्चसकाइ उपलश्चधधको िशृ्चि गनुि । 

३. िदु भनाि दर शिप्रश्चिशि परु ्याउनु, कक्षा दोहोर ्याउन ेर िोड्ने दर शनू्यमा झानुि । 

४.लैङ्श्चगक समिा कायम गनुि । 

५.बालमैत्री िािािरण श्चनमािण गनुि र पयािप्त भौश्चिक पिूािधार श्चिकास गनुि । 

६.श्चशक्षकहरुको श्चिर्यगि र कक्षागि दरबन्दीको व्यिस्था श्चमलाउन ु।  



 

 

 

८. पोर्ण, स्िास्थ्य िथा श्चदिा िािा लगायि श्चिद्याथी सहायिा प्रणाली स्थापना गनुि । 

९. श्चिद्याथी मलू्याङ्कनलाई श्चसकाइ श्चक्रयाकलापको अश्चभन्न अङ्गको रुपमा श्चिकास गने र आधारभिू िहको परीक्षा 

प्रणालीमा सधुार गरी परीक्षालाई श्चिश्वसनीय र िधै बनाउन ु।  

३.२.३ उदे्दश्य 

यस योिनाले आधारभिू श्चशक्षा सभबश्चन्ध श्चनभनश्चलश्चिि उद्दशे्यहरु रािकेो ििः 

१. अश्चनिायि िथा श्चनिःशलु्क आधारभिू श्चशक्षाको प्रभािकारी कायािन्ियन गरी यस िहको श्चशक्षामा सबैको समिामलूक 

पहुचँ र सहभाश्चगिा सशु्चनश्चिि गनुि   ।  

२. आधारभिू श्चिद्यालय उमरेका सबै बालबाश्चलकालाई आधारभिू िहको श्चशक्षा परूा गने अिस्था सशु्चनश्चिि गनुि ।  

३. आधारभिू श्चशक्षा परूा गरेका सबै बालबाश्चलकाहरुमा न्यनूिम श्चसकाइ उपलश्चधध हाश्चसल हुने अिस्था सशु्चनश्चिि गनुि र 

श्चसकाइलाई दशै्चनक िीिनसँग सभबश्चन्धि गराउन ु। 

३.२.४ रणनीलतहरु 

आधारभिू श्चशक्षा सभबश्चन्ध उद्दशे्यहरु हाश्चसल गनि श्चनभनअनसुार रणनीश्चिहरु अिलभबन गररनेि । 

१. श्चिद्यालय िोड्ने, कक्षा दोहोर ्याउन ेदर िटाउने िथा िदू भनाि दर, िह परूा गने दरमा िशृ्चि गनि यस्िा बालबाश्चलकाको 

अिस्था पश्चहचान गरी लश्चक्षि कायिक्रमहरु सञ्चालन गने । 

२. सामदुाश्चयक श्चिद्यालयमा नेपाल सरकाबाट प्राप्त दरबन्दीको पनुश्चिििरण गरी अपगु रहकेा श्चिद्यालयहरु श्चिद्याथी संख्या 

र श्चिर्यगि आधारमा दरबन्दी थप गनि नेपाल सरकार समक्ष पहल गने र सो कायि परूा नहुन्िले सभमका लाश्चग 

गाउँपाश्चलकाले  प्रश्चिस्पधािका आधारमा स्ियंसेबक श्चशक्षक िनोट गरी पररचालन गने  ।  

३. श्चिद्यालय व्यिस्थापन सश्चमश्चि, श्चशक्षक अश्चभभािक संिका पदाश्चधकारीहरुको क्षमिा श्चिकास र अश्चभभािक 

अश्चभमशु्चिकरण गने ।  

४. श्चिद्यालयमा सरसफाइ, श्चदिािािा भण्डार िथा ियारी लगायिका कायिक्रमहरु अनगुमन गरी उत्कृिलाई परुस्कार 

िथा कमिोरलाई सधुार गनि प्रेररि गने  ।  

५. आधारभिू िह उमरे समहूका श्चिद्यालय बाश्चहर रहकेा बालबाश्चलकालाई औपचाररक श्चशक्षा श्चभत्र सहभागी गराउन 

िकैश्चल्पक श्चशक्षण श्चसकाइ कायिक्रम सञ्चालन गने  ।  

६. श्चिद्यालयहरूमा प्रश्चिश्चधमशै्चत्र, सरुश्चक्षि र बालमतै्री, अपाङ्गमतै्री भौश्चिक पिूािधार श्चिकास गरी सबै बालबाश्चलकाका 

लाश्चग श्चसकाइमतै्री िािािरण श्चिकास गने ।  

७. प्रत्येक बालबाश्चलकालाई आत्म सभमानपिूिक श्चसक्ने िािािरण श्चनमािण गनि सभबश्चन्धि श्चिद्यालयका श्चशक्षक र 

श्चिद्यालय व्यिस्थापन सश्चमश्चिलाई श्चिभमेिार बनाउने  ।  

८. कक्षा १-३ सभमका बालबाश्चलकाको पढाइ सीपको श्चिकास गने  कायिक्रम अश्चभयानका रूपमा सञ्चालन गने  ।  

९. आधारभिू िहमा न्यनूिम श्चसकाइ उपलश्चधध हाश्चसल गराउन आिश्चधक रुपमा श्चसकाइको मलू्याङ्कन गरी श्चिद्याथीको 

श्चसकाइका लाश्चग श्चशक्षकलाई प्रधानाध्यापक र प्रधानाध्यापकलाई स्थानीय िहप्रश्चि ििाफदशे्चह हुने प्रणालीको श्चिकास 

गन े।  

१०. श्चशक्षकहरुलाई श्चशक्षण श्चिश्चध र प्रश्चिश्चधमा अद्यािश्चधक गनि क्षमिा श्चिकासका कायिक्रमहरु सञ्चालन गने । 

११. उत्कृि नश्चििाका आधारमा श्चशक्षकहरुलाई परुुस्कारको व्यिस्था गने ।  

१२. आिश्यकिाका आधारमा आधारभिू श्चिद्यालयहरुमा भौश्चिक सशु्चिधा श्चिस्िारका कायिक्रमहरू सञ्चालन गने ।  



 

 

 

३.१.५ उपिलहध, नलतजा, प्रमुख लक्रयाकिाप तिा िक्ष्य 

क. उपिलहध 

१. सबै बालबाश्चलकाहरू गणुस्िरीय आधारभिू श्चशक्षामा पहुचँको अिसर सशु्चनश्चिि भएको हुनेि । 

२.आधारभिू िहको कूल िथा िदु भनािदर सिप्रश्चिशि पगुकेो हुनेि । 

३.आधारभिू िहको बालबाश्चलकाको भनाि अनपुाि समदरमा पगुकेो हुनेि । 

४.कक्षा ८ को सबै श्चिर्यको श्चसकाइ उपलश्चधध ६० प्रश्चिशि पगुकेो हुनेि । 

ख. नलतजाहरु 

१. आधारभिू िहमा अपगु श्चशक्षक व्यिस्थापनको लाश्चग गाउँपाश्चलकाले दक्ष, सक्षम, योग्यिा पगुकेा व्यश्चिहरुबाट 

प्रश्चिस्पधािका आधारमा स्ियंसेबक श्चशक्षक िनोटलाई श्चनरन्िरिा प्रदान गरेको हुन,े 

२. श्चिद्यालय सभबि पदाश्चधकारी िथा अन्य सरोकारिाला सँग आधारभिू श्चशक्षा सभबश्चन्ध अश्चभमशु्चिकरण कायिक्रम 

सञ्चालन हुन,े 

३. आधारभिू िह उमरे समहूका श्चिद्यालय बाश्चहर रहकेा बालबाश्चलकालाई औपचाररक श्चशक्षा श्चभत्र सहभागी गराउन 

िकैश्चल्पक श्चशक्षण श्चसकाइ कायिक्रम सञ्चालन गररएको हुने, 

४. श्चिद्यालयहरूमा सरुश्चक्षि र बालमतै्री भौश्चिक पिूािधार श्चिकास गररएको हुने, 

५. कक्षा १-३ सभमका बालबाश्चलकाको पढाइ सीपको श्चिकास गनि श्चिश्चभन्न सिन िथा प्रश्चिस्पधाित्मक कायिक्रमहरु 

सञ्चालन भएका हुने,  

६. आधारभिू िहमा श्चशक्षकलाई प्रधानाध्यापक र प्रधानाध्यापकलाई स्थानीय िहप्रश्चि ििाफदशे्चह हुने गरी कायिसभपादन 

करार (TOR) कायािन्ियन भएको हुने, 

ग. प्रमुख लक्रयाकिाप तिा िक्ष्य 

तालिका ३.२.५.१आधारभूत  लिक्षाका प्रमुख लक्रयाकिापहरु तिा िक्ष्यः 

क्र.सं. प्रमिु श्चक्रयाकलापहरु इकाइ भौश्चिक लक्ष्य भौश्चिक लक्ष्य 

(१० बर्ि) 

कैश्चफयि 

१ २ ३ ४ ५ िभमा 

१ भनाि अश्चभयान  पटक १ १ १ १ १ ५ ५ श्चिद्यालय र 

स्थानीय िह 

२ भौश्चिक पिूािधार 

व्यिस्थापन 

सङ्ख्या ० ६ ८ ८ ८ ३० ३० श्चिद्यालय, संि, 

प्रदशे र स्थानीय  

३ श्चसकाइ उपलश्चधध परीक्षण पटक १ १ १ १ १ ५ ५ श्चिद्यालय र संि, 

प्रदशे, स्थानीय  

४ श्चबर्यगि क्षमिा श्चिकास पटक १ १ १ १ १ ५ ५ संि, प्रदशे र 

स्थानीय 

५ परीक्षा व्यिस्थापन पटक ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ संि, प्रदशे र 

स्थानीय 

६ सरोकारिालाहरु 

पदाश्चधकारीको क्षमिा 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५ श्चिद्यालय र संि, 

प्रदशे, स्थानीय 



 

 

 

श्चिकास 

७ िात्रिात्राहरुलाई  

व्यश्चिगि स्िास्थ्य 

सभबश्चन्ध अश्चभमिुीकरण 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५  

 

१. तालिका ३.२.५.२आधारभूत लिक्षाका प्रमुख लक्रयाकिापहरु सञ्चािन गनय अनुमालनत बजेट (रु 

हजारमा) 

क्र.सं. प्रमिु श्चक्रयाकलापहरु इकाइ आिश्यक बिटे अनुमाश्चनि     (रु हिारमा)(५ बर्िको) बिटे बाँश्चक (५ 

बर्ि) 

२०८३-२०८७ 

कैश्चफयि 

१ २ ३ ४ ५ िभमा 

१ भनाि अश्चभयान  पटक १०० १५० १७५ २०० २२५ 

८५० 

१००० संि,प्रदशे, 

स्थानीय गने 

२ भौश्चिक पिूािधार 

व्यिस्थापन 

सङ्ख्या ० ७२०० ७२०० ७२०० ७२०० 

२८८०० 

३०००० संि, प्रदशे र 

स्थानीय 

३ श्चसकाइ उपलश्चधध 

परीक्षण 

पटक २०० २२५ २५० २७५ ३०० 

१२५० 

१३०० संि, प्रदशे, 

स्थानीय 

४ श्चबर्यगि क्षमिा श्चिकास पटक ३०० ३२५ ३५० ४०० ४५० 

१८२५ 

२००० संि, प्रदशे, 

स्थानीय 

५ परीक्षा व्यिस्थापन पटक ८०० ८२५ ८५० ८७५ ८७५ 

४२२५ 

४२०० संि,प्रदशे, 

स्थानीय 

६ सरोकारिालाहरु 

पदाश्चधकारीको क्षमिा 

श्चिकास 

पटक १५० १७५ २०० २२५ २५० 

१००० 

१२०० स्थानीय िह 

७ िात्रिात्राहरुलाई  

व्यश्चिगि स्िास्थ्य 

सभबश्चन्ध अश्चभमिुीकरण 

 १०० ११० १२० १३० १४० 

६०० 

५०० स्थानीय िह 

र सहयोगी 

संस्था 

कूल िभमा रमा (रु हिारमा) १६५० ९०१० ९१४५ ९३०५ ९४४० ३८५५०   

 

३.३माध्यलमक लिक्षा 

३.३.१ पररचय 

नेपालको श्चिद्यालय श्चशक्षाको संरचना मध्ये कक्षा ९ दशे्चि १२ सभमको चार िर्िको श्चशक्षालाई माध्यश्चमक श्चशक्षाको 

िह भन्ने र प्रचश्चलि ऐन काननूमा उल्लेि गररएको ि । माध्यश्चमक श्चशक्षाका धारहरु साधारण, परभपरागि र प्राश्चिश्चधक िथा 

व्यािसाश्चयक धार हुन । यस िहमा एकलपश्चथय पाठ्यक्रमको नीश्चि अबलभबन गने गररएको ि । कक्षा ९ र १० मा िाश्चर्िक 

३२ िण्टा र कक्षा ११ र १२ मा पश्चन िाश्चर्िक ३२ पाठ्यिण्टाको श्चिर्यिस्ि ु राश्चिएको ि । मानश्चिय मलू्य, मान्यिा र 



 

 

 

लोकिाश्चन्त्रक संस्कार अबलभबन गद ैराष्ट्र र राश्चष्ट्रयिाको प्रिर ्धनका लाश्चग सचेि नागरीकको श्चिभमिेारी िहन गनि सक्ने, 

श्चिश्चिधिा, सद्भाि र सहअश्चस्ित्िलाई आत्मसाि गद ैसभ्य, ससंुस्कृि र समिामलूक समाि श्चनमािणका लाश्चग भशू्चमका श्चनिािह 

गनि सक्ने, दशै्चनक िीिनमा भाश्चर्क एि ंसञ्चारका साथै गश्चणिीय सीपको प्रयोग गनि सक्ने, श्रमप्रश्चि सभमान गद ैकामको 

संसारमा प्रिशे गनि सक्ने, प्राकृश्चिक एि ं सामाश्चिक िटनाको श्चिशे्लर्ण गद ै सकारात्मक व्यिहार प्रदशिन गने िस्िा 

सक्षमिाहरु यस िहमा अध्ययन गने श्चिद्याथीहरुका लाश्चग िोश्चकएका िन । साथै श्चिद्याथीहरुको मलू्याङ्कन एिम ् स्िर  

श्चनधािरणका लाश्चग राश्चष्ट्रय परीक्षा बोडि अन्िगिि कक्षा १० को अश्चन्िम परीक्षा प्रदशे स्िरबाट र कक्षा १२ को अन्िमा श्चलईने 

परीक्षा संिबाट सञ्चालन हुने व्यिस्था ि । 

 

३.३.२ ितयमान अिस्िा 

अियमरेु गाउँपाश्चलकामा शशै्चक्षक सत्र २०७७ सभममा कक्षा १-१२ सभम सञ्चालन भएका सामदुाश्चयक 

श्चिद्यालयहरु ६ र १-१० सभमका ३ गरी िभमा ९  रहकेा िन । माध्यश्चमक िहको लैङ्श्चगक समिा सचुकाङ्क ०.९० रहकेो 

ि । यस िहमा शशै्चक्षक सत्र २०७८मा िभमा ९६८ श्चिद्याथीहरु सामदुाश्चयक श्चिद्यालयहरुमा अध्ययनरि रहकेा िन । 

अियमरेु गाउँपाश्चलकाको िििमान अिस्था केलाएर हदेाि माध्यश्चमक िह कक्षा ९-१२ को िदू भनाि दर ५० प्रश्चिशि , कूल 

भनाि दर ८२.३ प्रश्चिशि रहकेो ि । एउटा प्राश्चिश्चधक माध्यश्चमक श्चिद्यालय रहकेो ि । श्चिद्यालयहरुको भौश्चिक िथा शशै्चक्षक 

िािािरण बालमतै्री, समािेशी र सरुश्चक्षि बनाउन आिश्यक दशे्चिन्ि । माध्यश्चमक िहमा श्चिद्यालय िोड्ने र दोहोर ्याउन े

दरलाई कम गनुि अश्चि िरुरी दशे्चिन्ि । पाठ्यक्रमको सफल कायािन्ियनको लाश्चग सो िहमा अध्यापन गने श्चशक्षकहरुको 

क्षमिा िशृ्चि गनुि आिश्यक ि । श्चशक्षण श्चसकाइ श्चिश्चध सधुारका लाश्चग सभपणूि श्चशक्षकहरुलाई िििमान प्रश्चिश्चधसँग िोड्न ुअश्चि 

आिश्यक दशे्चिन्ि । संश्चिधानले माध्यश्चमक श्चशक्षा श्चनिःशलु्क भनेको भएिापश्चन हाल माध्यश्चमक िहको श्चशक्षा पुणि रुपमा 

श्चनिःशलु्क गनि सश्चकएको िैन । श्चशक्षक िथा कमिचारीका लाश्चग िाश्चलम िथा अध्ययन भ्रमण, प्र अ को लाश्चग नेितृ्ि श्चिकास 

सभबश्चन्ध िाश्चलमहरु पयीि रूपमा सञ्चालन गरेको पाइदनै । श्चिश्चभन्न ढंगले श्चिकास गररएको व्यश्चिगि क्षमिालाई संस्थामा 

प्रयोग गनि सश्चकएको अिस्था िैन । सचूना िथा सञ्चार प्रश्चिश्चधमा आधाररि व्यिस्थापन प्रणालीलाई अझ ैलाग ुगनुिपने 

आिश्किा ि । राम्रो नेितृ्ि भएको प्रध्यानाध्यापकको श्चिद्यालय व्यिस्थापन प्रभािकारी भएकोले प्रधानाध्यापकहरुको 

नेितृ्ि श्चिकास सभबश्चन्ध िाश्चलमहरु सञ्चालन गनुि अश्चि आिश्यक ि । माध्यश्चमक िहमा श्चिर्यगि श्चशक्षक िथा दरिश्चन्द 

पयािप्त िैनन ्। उल्लेश्चिि श्चिशे्लर्णका आधारमा माध्यश्चमक श्चशक्षा के्षत्रमा दहेाय बमोश्चिमका चनुौश्चिहरु दशे्चिन्िन । 

१. माध्यश्चमक िहसभमको श्चशक्षा पूणि रुपमा श्चनिःशलु्क गने । 

२. प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक माध्यश्चमक श्चशक्षाको श्चिस्िार गने । 

३. कक्षा १० उत्तीणि गरेका श्चिद्याथीहरुको कक्षा ११ मा भनािदर बढाउने ।  

४. सचूना िथा सञ्चार प्रश्चिश्चधमा श्चशक्षक िथा श्चिद्याथीहरुको पहुचँ श्चिस्िार गने । 

५. श्चसकाइको गणुस्िर सधुार गरी श्चसकारु श्चसकाइमा सधुार ल्याउने । 

६. श्चशक्षकको पेशागि ि ृश्चिकास गने । 

७. श्चिर्यगि श्चशक्षक दरिश्चन्दको व्यिस्थापन गने । 

३.३.३ उदे्दश्यहरु  



 

 

 

यस योिनाले माध्यश्चमक श्चशक्षा सभबश्चन्ध श्चनभनश्चलश्चिि उद्दशे्यहरु रािकेो ििः 

१. माध्यश्चमक श्चशक्षामा सबैको पहुचँ श्चिस्िार िथा गणुस्िरीय श्चशक्षा प्रदान गनुि । 

२. माध्यश्चमक श्चशक्षामा िदु भनािदर िथा टीकाउ दर बढाउन ु। 

३. श्चनिःशलु्क माध्यश्चमक श्चशक्षाको कायािन्ियन गनुि । 

४. श्चिद्यालय श्चशक्षाको शासकीय र व्यिस्थापकीय प्रबन्धमा सधुार गरी श्चिद्यालय पिश्चिलाई श्चिश्चिधिा अनकूुल, 

उत्थानशील र ििाफदशे्चह बनाउन ु। 

५. प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक श्चशक्षाको क्षेत्र श्चिस्िार गनुि । 

६. उच्च श्चशक्षा अध्ययनका लाश्चग योग्य िथा र स्ििःपश्चहचान सश्चहिको िनशश्चि उत्पादन गनुि । 

३.३.४ रणनीलतहरू 

माध्यश्चमक श्चशक्षा सभबश्चन्ध उद्दशे्यहरु हाश्चसल गनि दहेाय बमोश्चिमका रणनीश्चिहरु अिलभबन गररनेि । 

१. माध्यश्चमक श्चशक्षामा सहि पहुचँ नभएका बालबाश्चलकाहरूको पश्चहचान गरी आिश्यकिामा आधाररि लश्चक्षि 

कायिक्रम सञ्चालन गने । 

२. आश्चथिक समस्याका कारणले माध्यश्चमक श्चशक्षा अध्ययन गनि नसक्ने अिस्थाका बालबाश्चलकाहरुका लाश्चग आश्चथिक 

सहयोगको व्यिस्था गने । 

३. श्चिद्याथीको मनोबल बढाउन श्चिद्याथी मनोपरामशि कायिक्रम सञ्चालन गने । 

४. सामदुाश्चयक श्चिद्यालयमा नेपाल सरकाबाट प्राप्त दरबन्दीको पनुश्चिििरण गरी अपगु रहकेा श्चिद्यालयहरु श्चिद्याथी संख्या 

र श्चिर्यगि आधारमा दरबन्दी थप गनि नेपाल सरकार समक्ष पहल गने र सो कायि परूा नहुन्िले सभमका लाश्चग 

गाउँपाश्चलकाले योग्यिा पगुकेा व्यश्चिहरूबाट प्रश्चिस्पधािका आधारमा स्ियंसेबक श्चशक्षक िनोट िथा पररचालन गने  ।  

५. माध्यश्चमक श्चिद्यालयहरूमा शशै्चक्षक गणुस्िरमा आधाररि अश्चिररि कायिक्रमहरु सञ्चालन गने । 

६. सभपणूि माध्यश्चमक श्चिद्यालयमा इ-पसु्िकालय श्चिज्ञान प्रयोगशाला, पसु्िकालय िथा कभ्यटुर ल्याबको अश्चनिायि 

व्यिस्था गने । 

७. माध्यश्चमक श्चिद्यालयमा सक्षम र उत्प्रेररि प्रधानाध्यापकको व्यिस्था गरी श्चिद्यालय व्यिस्थापन िथा श्चिकासप्रश्चि प्र 

अ लाई उत्तरदायी बनाउने । 

८. प्राश्चिश्चधक श्चशक्षामा सबैको पहुचँ श्चिस्िार गनि श्चिद्यालयको नक्साङ्कनका आधारमा प्राश्चिश्चधक धारको कायिक्रम 

सञ्चालन गने  ।  

९. श्चनश्चिि अन्िरालमा श्चिद्यालयको कायिसभपादन परीक्षण िथा श्चिद्याथीको शशै्चक्षक गणुस्िर परीक्षण गरी ििाफदशे्चहिा 

सशु्चनश्चिि गने र सधुार के्षत्रमा केश्चन्िि हुने । 

१०. श्चिद्यालयहरुमा बालक्लि र िडा िथा पाश्चलकास्िीय बालसञ्िालका माध्यमिाट बालबाश्चलकाहरूको सिािङ्श्चगण 

श्चिकासमा सहयोग परु ्याउने गरी अश्चिररि श्चक्रयाकलापहरू सञ्चालन गने । 

 

३.३.५ उपिलहध, नलतजा, प्रमुख लक्रयाकिाप तिा िक्ष्य 

क. उपिलहध 

१. सबै बालबाश्चलकाहरूका लाश्चग गणुस्िरीय माध्यश्चमक श्चशक्षामा पहुचँको अिसर सशु्चनश्चिि भएको हुनेि । 

२.माध्यश्चमक िहको कूल भनािदर १०० िथा िदु भनािदर  ८० प्रश्चिशि पगुकेो हुनेि । 



 

 

 

३.माध्यश्चमक िहको श्चिद्याथी  लैंश्चगक अनपुाि समदरमा पगुेको हुनेि । 

३.कक्षा १२ को टीकाउदर १०० र श्चसकाइ उपलश्चधध ६० पगुेको हुनेि । 

४.कक्षा ८ बाट उत्तीणि भ ैकक्षा ९ मा प्रिशे हुने दर १०० प्रश्चिशि पगुकेो हुनेि । 

ख. नलतजाहरु 

१. प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक माध्यश्चमक श्चिद्यालयमा संकायगि संख्यामा िशृ्चि भएको हुने ।  

२. माध्यश्चमक िहमा श्चिर्यगि श्चशक्षक व्यिस्थापन भएको हुने । 

३. माध्यश्चमक श्चशक्षा परूा गने बालबाश्चलकाले न्यनूिम श्चसकाइ उपलश्चधध हाश्चसल गरेको हुने । 

४. श्चिद्यालयहरूमा सरुश्चक्षि र बालमतै्री, समिामिुी भौश्चिक पूिािधार श्चिकास गररएको हुने । 

५. माध्यश्चमक िहमा श्चशक्षकलाई प्रधानाध्यापक र प्रधानाध्यापकलाई स्थानीय िहप्रश्चि ििाफदशे्चह हुने गरी कायिसभपादन 

करार (TOR) लाग ुभएको हुने । 

६. श्चिद्यालय श्चशक्षामा सचूना िथा सञ्चार प्रश्चिश्चधलगायिका प्रश्चिश्चधको प्रयोगमा श्चिस्िार िथा सहि उपयोग भइ 

श्चसकाइलाई सहयोग हुने । 

७. गाउँपाश्चलका श्चभत्रका सबै माध्यश्चमक श्चिद्यालयहरुमा आिश्यकिा अनसुार श्चिद्यालय भिन, श्चिज्ञान प्रयोगशाला, 

पसु्िकालय, कभ्यटुर ल्याि, सिु िानेपानी, शौचालयका साथै अन्य आिश्यक पिूािधारको व्यिस्था भएको हुने । 

ग. प्रमुख लक्रयाकिाप तिा िक्ष्य 

तालिका ३.३.५.१ माध्यलमक लिक्षाका प्रमुख लक्रयाकिापहरु तिा िक्ष्यः 

क्र.सं. प्रमिु श्चक्रयाकलापहरु इकाइ भौश्चिक लक्ष्य भौश्चिक लक्ष्य 

(१० बर्ि) 

कैश्चफयि 

१ २ ३ ४ ५ िभमा 

१ भनाि अश्चभयान, कायिक्रम 

सञ्चालन 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५ संि, प्रदशे, 

स्थानीय गन े

२ श्चिशेर् प्रकारका 

बालबाश्चलका लाश्चग 

कायिक्रम सञ्चालन 

पटक ० १ १ १ १ ४ ५ स्थानीय िह 

३ पाश्चलकास्िरीय अश्चिररि 

श्चक्रयाकलाप सञ्चालन 

पटक २ २ २ २ २ २ १० संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

४ लश्चक्षि िगिका 

श्चिद्याथीलाई ित्रिशृ्चत्तको 

व्यिस्था 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५ स्थानीय िह 

५ सचुना सञ्चार प्रश्चिश्चधको 

व्यिस्था 

श्चिद्यालय ९ ९ ९ ९ ९ ९ ९ संि,प्रदशे, 

स्थानीय िह 

६ श्चसकाइ उपलश्चधध 

सधुारका लाश्चग 

अन्िरश्चक्रया कायिक्रम 

सञ्चालन 

श्चिद्यालय ९ ९ ९ ९ ९ ९ ९ स्थानीय 



 

 

 

७ दरबन्दी श्चमलान पटक ० ० ० १ ० १ १ स्थानीय िह 

८ िथ्याङ्क व्यिस्थापनका 

लाश्चग क्षमिा श्चिकास 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५ संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

९ शशै्चक्षक सामग्रीको 

व्यिस्थापन 

श्चिद्यालय १ २ २ १ १ ७ ७ स्थानीय िह 

र अन्य 

संिसंस्था 

१० महामारीको अिस्थामा 

श्चिश्चभन्न कायिक्रम िथा 

मनोपरामशि सञ्चालन 

श्चिद्यालय ९ ९ ९ ९ ९ ९ ९ संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

११ भौश्चिक पिूािधारको 

श्चिकास 

सङ्ख्या २ २ २ २ २ १० १२ संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

१२ मलू्याङ्कनलाई श्चशक्षण 

श्चसकाइ प्रश्चक्रयासँग 

एकीकृि गरी सधुार र 

प्रयोगका लाश्चग दक्षिा 

श्चिकास 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५ संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

१३ श्चिद्यालय, िडा िथा 

पाश्चलकास्िरमा 

बालक्लब िथा 

बालसञ्िाल गठन र 

अश्चभमिुीकरण 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५  

 

  



 

 

 

तालिका ३.३. ५.२माध्यलमक लिक्षाका प्रमुख लक्रयाकिापहरु सञ्चािन गनय अनुमालनत बजेट (रु 

हजारमा) 

क्र.सं. प्रमिु श्चक्रयाकलापहरु इकाइ आिश्यक बिटे अनुमाश्चनि     (रु हिारमा)(५ बर्िको) बिटे बाँश्चक 

(५ बर्ि) 

२०८३-

२०८७ 

कैश्चफयि 

१ २ ३ ४ ५ िभमा 

१ भनाि अश्चभयान, 

कायिक्रम सञ्चालन 

पटक ५० ६० ७० ८० ९० ३५० ४०० संि, प्रदशे, 

स्थानीय गने 

२ श्चिशेर् प्रकारका 

बालबाश्चलका लाश्चग 

कायिक्रम सञ्चालन 

पटक ० १०० १२५ १५० १७५ ५५० ६०० स्थानीय िह 

३ पाश्चलकास्िरीय 

अश्चिररि श्चक्रयाकलाप 

सञ्चालन 

पटक १०० ११० १२० १३० १४० ६०० १२५० संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

४ लश्चक्षि िगिका 

श्चिद्याथीलाई 

ित्रिशृ्चत्तको व्यिस्था 

पटक १५० २०० २५० २७५ ३०० ११७५ १२०० स्थानीय िह 

५ सचुना सञ्चार 

प्रश्चिश्चधको व्यिस्था 

श्चिद्यालय १०० १२५ १५० १७५ २०० ७५० ८०० संि,प्रदशे, 

स्थानीय िह 

६ श्चसकाइ उपलश्चधध 

सधुारका लाश्चग 

अन्िरश्चक्रया कायिक्रम 

सञ्चालन 

श्चिद्यालय १०० १२० १३० १४० १५० ६४० ७०० स्थानीय 

७ दरबन्दी श्चमलान पटक ० ० ० १५० ० १५० २०० स्थानीय िह 

८ िथ्याङ्क 

व्यिस्थापनका लाश्चग 

क्षमिा श्चिकास 

पटक १०० १२५ १४० १५० १६० ६७५ ७०० संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

९ शशै्चक्षक सामग्रीको 

व्यिस्थापन 

श्चिद्यालय १५० १७५ २०० २२५ २५० १००० १३०० स्थानीय िह 

र अन्य 

संिसंस्था 

१० महामारीको अिस्थामा 

श्चिश्चभन्न कायिक्रम िथा 

मनोपरामशि सञ्चालन 

श्चिद्यालय ३०० ३५० ३७५ ४०० ४५० १८७५ २००० संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

११ भौश्चिक पिूािधारको सङ्ख्या ७२०० ७४०० ७६०० ७८०० ८००० ३८००० ४०००० संि, प्रदशे, 



 

 

 

श्चिकास स्थानीय िह 

१२ मलू्याङ्कनलाई 

श्चशक्षण श्चसकाइ 

प्रश्चक्रयासँग एकीकृि 

गरी सधुार र प्रयोगका 

लाश्चग क्षमिा श्चिकास 

पटक १५० १७५ २०० २२५ २५० १००० १४०० संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

१३ श्चिद्यालय, िडा िथा 

पाश्चलकास्िरमा 

बालक्लब िथा 

बालसञ्िाल गठन र 

अश्चभमिुीकरण 

 २०० २२० २३० २४० २५० ११४० २४०० स्थानीय िह 

र सहयोगी 

संस्था 

कूल िभमा ८६०० ९१६० ९५९० १०१४० १०४१५ ४७९०५   

३.४. उच्च लिक्षा 

३.३.१ पररचय  

श्चिद्यालय श्चशक्षा पिाि आििन गररने माश्चथल्लो िहको श्चशक्षा उच्च श्चशक्षा हो । उच्च श्चशक्षाले दशेका लाश्चग 

आिश्यक पने श्चिश्चभन्न श्चिधाका िनशश्चिहरु उत्पादन गने गदिि । िििमान समयमा कक्षा १२ पश्चिको स्नािक, स्नािकोत्तर, 

एम श्चफल र पी. एच. डी कायिक्रमहरु उच्च श्चशक्षा अन्िगिि पदििन ।  

३.३.२ ितयमान अिस्िा 

उच्च श्चशक्षा अन्िगिि यस गाउँपाश्चलकामा हालसभम सञ्चालनमा रहकेा िैनन ् । िििमान समयमा कक्षा १२ सभम 

श्चिद्यालय श्चशक्षा रहकेो अिस्थामा अब कक्षा १२ उत्तीणि गने श्चिद्याथीहरुलाई अियमरेु गाउँपाश्चलकाम ै गणुस्िरीय उच्च 

श्चशक्षा प्रदान गने संस्थाको आिश्यकिा रहकेो दशे्चिन्ि । साथै गाउँपाश्चलकाका माध्यश्चमक श्चिद्यालयहरुको उच्च श्चशक्षा प्रदान 

गने संस्थाहरुसँग सभबन्ध समिे राम्रो हुन िरुरी दशे्चिन्ि । उल्लेश्चिि श्चिशे्लर्णका आधारमा उच्च श्चशक्षा र माध्यश्चमक 

श्चशक्षाको सभबन्धमा दहेाय बमोश्चिमका चनुौश्चिहरु दशे्चिन्िन । 

१. माध्यश्चमक श्चिद्यालयहरु र उच्च श्चशक्षा प्रदायकबीच समुधरु सभबन्ध कायम गनुि ।  

२. श्चिद्यालय श्चशक्षा सभपन्न गरेका श्चिद्याथीहरुलाई  गणुस्िरीय उच्च श्चशक्षाको सशु्चनश्चिििा गराउन ु। 

३. गाउँपाश्चलका श्चभत्र उच्च श्चशक्षा प्रदान गने संस्थाहरू स्थापनाका लाश्चग पिूािधार ियार पानुि । 

३.३.३ उदे्दश्यहरु 

यस योिनाले उच्च श्चशक्षाको माध्यश्चमक श्चशक्षासँग सभबन्ध  श्चिस्िार गने सभबश्चन्ध श्चनभनश्चलश्चिि उद्दशे्यहरु रािेको ििः 

१. उच्च श्चशक्षा प्रदायक संस्था र माध्यश्चमक श्चिद्यालयहरु बीच समुधरु सभबन्ध कायम गने । 

२. श्चिद्यालय श्चशक्षा परूा गरेका श्चिद्याथीहरुलाई अियमरेु श्चभतै्र गणुस्िरीय उच्च श्चशक्षाको व्यिस्था गनिका लाश्चग पिूािधार 

ियार पाने । 

३.३.४ रणनीलतहरु 



 

 

 

उच्च श्चशक्षा र माध्यश्चमक श्चशक्षाको सभबन्ध श्चिस्िार सभबश्चन्ध उद्दशे्यहरु हाश्चसल गनि दहेाय बमोश्चिमका रणनीश्चिहरु 

अिलभबन गररनेि । 

१. माध्यश्चमक श्चिद्यालयहरु र उच्च श्चशक्षा प्रदायक संस्थाहरुसँग शशै्चक्षक सभबन्ध कायम गने ।  

२. उच्च श्चशक्षा प्रदानका लाश्चग इच्िुक संस्थालाई आिश्यक अनुदान उपलधध गराइ क्षमिा अश्चभिशृ्चि गने । 

३. माध्यश्चमक श्चशक्षामा अधबल श्चिद्याथीहरूका लाश्चग गणुस्िरीय उच्च श्चशक्षा उपलधध गराउन सहयोग गने । 

३.३.५ उपिलहध, नलतजा, प्रमुख लक्रयाकिाप तिा िक्ष्य 

क. उपिलहध 

१. सभपणूि सामदुाश्चयक िथा संस्थागि माध्यश्चमक श्चिद्यालय र उच्च श्चशक्षा प्रदायक संस्थाहरुको बीचमा समुधरु सभबन्ध 

कायम भएको हुनेि ।  

२. सभपणूि उच्च श्चशक्षा प्रदान गनि इच्िुक संस्थाहरुले गाउँपाश्चलकाबाट प्रोत्साहन प्राप्त गरेका हनुेिन । 

३. अियमरेु गाउँपाश्चलकाका श्चिश्चभन्न माध्यश्चमक श्चिद्यालयहरुबाट श्चिद्यालय श्चशक्षा परूा गने श्चिद्याथीहरु मध्ये ८० प्रश्चिशि 

श्चिद्याथीहरु उच्च श्चशक्षामा भनाि भएका हुनेिन । 

ख. नलतजा 

१. उच्च श्चशक्षा प्रदायक संस्थाहरु, श्चिद्यालयहरु र स्थानीय िह गणुस्िरीय श्चशक्षाको लाश्चग अन्िरसभबश्चन्धि भएका हुने ।  

२. उच्च श्चशक्षा प्रदान गनि इच्िुक संस्थाहरुको भौश्चिक पिूािधार श्चिकास भएको हुने ।  

ग. प्रमुख लक्रयाकिाप तिा िक्ष्य 

तालिका ३.४.५.१ उच्च लिक्षाका प्रमुख लक्रयाकिापहरु तिा िक्ष्यः 

क्र.सं. प्रमिु श्चक्रयाकलापहरु इकाइ भौश्चिक लक्ष्य भौश्चिक लक्ष्य 

(१० बर्ि) 

कैश्चफयि 

१ २ ३ ४ ५ िभमा 

१ अन्िरश्चक्रया कायिक्रम 

सञ्चालन 

पटक ० ० ० १ १ २ ५ संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

२ प्रोत्साहनको व्यिस्था पटक ० ० ० १ १ २ ५ स्थानीय िह 

३ उच्च शशै्चक्षक संस्थाको  

व्यिस्था िथा भनाि 

श्चिद्यालय ० ० ० २ २ २ २ स्थानीय िह 

तालिका ३.४.५.२ उच्च लिक्षाका प्रमुख लक्रयाकिापहरु सञ्चािन गनय अनुमालनत बजेट (रु हजारमा) 

क्र.सं. प्रमिु श्चक्रयाकलापहरु इकाइ आिश्यक बिटे अनुमाश्चनि     (रु हिारमा)(५ बर्िको) बिटे बाँश्चक (५ 

बर्ि) 

२०८३-२०८७ 

कैश्चफयि 

१ २ ३ ४ ५ िभमा 

१  अन्िरश्चक्रया कायिक्रम 

सञ्चालन 

पटक ० ० ० ३०० ३२५ ६२५ ७०० संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

२ प्रोत्साहनको व्यिस्था पटक ० ० ० २०० २५० ४५० ५०० स्थानीय िह 

३ उच्च शशै्चक्षक संस्थाको  

व्यिस्था िथा भनाि 

श्चिद्यालय ० ० ० १५० २०० ३५० ४५० स्थानीय िह 

कूल िभमा रकम (रु हिारमा) ० ० ० ६५० ७७५ १४२५ १६५०  



 

 

 

 

३.५प्रालिलधक तिा व्यािसालयक लिक्षा 

३.४.१ पररचय 

कुनैपश्चन राष्ट्रको समशृ्चि र श्चिकासको मलू पिूािधार प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक श्चशक्षा हो । मानि िीिनलाई 

सफल र सरल बनाउन प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक श्चशक्षाको ठुलो महत्ि ि । नेपालका प्रथम िजै्ञाश्चनक गहेने्ि शमसेर दशे्चि 

िििमान समयसभम आइपगु्दा प्राश्चिश्चधक श्चशक्षाको िगिमा नेपालले ठुलै फड्को मारेको ि । िििमान समयमा श्चिश्चभन्न 

माध्यश्चमक श्चिद्यालयहरुमा श्चशक्षा िथा मानि स्रोि श्चिकास केन्िबाट अनमुश्चि प्राप्त कक्षा ९ दशे्चि १२ सभमका श्चिश्चभन्न ६ िटा 

धारहरुमा समिे प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक श्चशक्षा सञ्चालनमा रहकेो ि । रोिगारी, सीप, िीिनपयिन्ि श्चशक्षा िथा 

िीिनोपयोगी श्चशक्षाको मरेुदण्ड भनेर प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक श्चशक्षालाई श्चलइन्ि । इश्चन्िश्चनयररङ, श्चचश्चकत्सा, िन, 

कभ्यटुर, पश,ु कला, सङ्गीि लगायिका थपु्रै श्चिर्यमा पाठ्यक्रम श्चिकास केन्िले पाठ्यक्रम समिे श्चिकास गरी 

कायािन्ियनमा रहकेो पाइन्ि ।  

३.४.२ ितयमान अिस्िा 

अियमरेु गाउँपाश्चलकामा हाल प्राश्चिश्चधक श्चशक्षा धार िफि  श्चशक्षा िथा मानि स्रोि श्चिकास केन्िबाट शशै्चक्षक सत्र २०७० 

बाटअनमुश्चि प्राप्त गरी शशै्चक्षक सत्र २०७० दशे्चि श्री बालकल्याण माध्यश्चमक श्चिद्यालय अियमरेु-१, पइुलेकमा बाली श्चिज्ञान 

श्चिर्यमा कक्षा ९-१२ सभमको पठनपाठन सञ्चालन हुन े गरेको ि। बाली श्चिज्ञान श्चिर्यमा प्रश्चििर्ि प्रश्चिकक्षा ४८ िना 

श्चिद्याथी भनाि भएर अध्ययन गनि पाउने व्यिस्था रहकेो ि । 

अियमरेुगाउँपाश्चलका अन्िगिि प्राश्चिश्चधक श्चशक्षा िथा व्यािसाश्चयक िाश्चलम पररर्द (CTEVT) को आङ्श्चगक संस्थाको 

रुपमा अन्य कुनै पश्चन श्चिद्यालय रहकेा िैनन ् । प्राश्चिश्चधक श्चशक्षा आिको आिश्यकिा भएपश्चन आश्चथिक अिस्था कमिोर 

भएको कारण धेरैिसो श्चिद्याथीहरुले सो िहको अध्ययन गनि पाएका िैनन । श्चिद्यालय िथा श्चशक्षालयहरुमा प्राश्चिश्चधक 

श्चशक्षाको लाश्चग आिश्यक पने पिूािधारहरुको पयािप्तिा हुन सकेको िैन । प्राश्चिश्चधक श्चशक्षाका कक्षाहरु बश्चढ प्रयोगात्मक 

बनाउनपुने आिश्यकिा समेि रहकेो ि । माश्चथ उल्लेश्चिि िििमान अिस्थालाई श्चिशे्लर्ण गदाि प्राश्चिश्चधक श्चशक्षाका केश्चह 

चनुौश्चिहरु यसप्रकार रहकेा िनिः 

१. श्चशक्षा िथा मानि स्रोि श्चिकास केन्िले अनमुश्चि प्रदान गने बाली श्चिज्ञान बाहकेका धारहरुको अनमुश्चि प्राप्त गरी 

सञ्चालन गनुि ।  

२. प्राश्चिश्चधक श्चशक्षा िथा व्यािसाश्चयक िाश्चलम पररर्दको श्चशक्षालय र स्थानीय िह बीचमा समन्िय बढाउन ु।  

३. श्चिद्यालय िथा श्चशक्षालयका प्राश्चिश्चधक कक्षाहरुलाई बश्चढ भन्दा बढी प्रयोगात्मक बनाउन आिश्यक भौश्चिक िथा 

शशै्चक्षक पिूािधारहरुको श्चिकास गनुि ।  

४.प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक श्चशक्षा पढ्न इच्िुक सबै स्थानीय श्चिद्याथीहरुलाई अध्ययनको अिसर प्रदान गनुि ।  

३.४.३ उदे्दश्य 

यस योिनाले प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक श्चशक्षा सभबश्चन्ध श्चनभनश्चलश्चिि उद्दशे्यहरु रािकेो ििः 

१. प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक श्चशक्षामा पहुचँ श्चिस्िार गने ।  

२. अियमरेु गाउँपाश्चलका क्षेत्रको श्चिकासका लाश्चग आिश्यक पने प्राश्चिश्चधक िनशश्चि उत्पादन गने ।  

३. प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक श्चशक्षालाई गणुस्िरीय िथा प्रभािकारी बनाउने ।  



 

 

 

४. प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक श्चशक्षा पढ्न चाहने स्थानीय श्चिद्याथीहरुलाई प्राश्चिश्चधक श्चशक्षा अध्ययनको अिसर प्रदान 

गने ।  

३.४.४ रणनीलतहरु 

प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक श्चशक्षा सभबश्चन्ध उद्दशे्यहरु हाश्चसल गनि दहेाय बमोश्चिमका रणनीश्चिहरु अिलभबन गररनेि । 

१. गाउँपाश्चलका अन्िगिि श्चिश्चभन्न श्चिद्यालयहरुमा फरक फरक धारको प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक श्चशक्षाको पठनपाठनको 

व्यिस्थाको लाश्चग पहल गने ।  

२. प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक श्चशक्षा आििन गरेका यिुाहरूलाई पढ्द ैकमाउदकैो अबधारणा अनरुुप गाउँपाश्चलका श्चभत्रै 

रोिगारीको अिसर प्रदान गने । 

३. श्चिद्याथीहरुलाई प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक श्चशक्षािफि  अिसर प्रदान गनि िात्रिशृ्चि प्रदान गने । 

३.४.५ उपिलहध, नलतजा, प्रमुख लक्रयाकिाप तिा िक्ष्य 

क. उपिलहध 

१. गाउँपाश्चलका अन्िगिि श्चिश्चभन्न श्चिद्यालयहरुमा फरक फरक धारको प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक श्चशक्षाको 

पठनपाठनको व्यिस्थाको भएको हुनेि । 

२. प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक श्चशक्षा अध्ययन गने श्चिद्याथीको संख्या बढेको हुनेि । 

३. प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक श्चशक्षा अध्यापन गराउने प्रश्चशक्षकहरुको क्षमिा अश्चभिशृ्चि भएको हुनेि ।  

ख. नलतजा 

१.प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक श्चशक्षा अध्ययन गनि चाहनेको लाश्चग पहुचँ पगुकेो हुने । 

२. प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक श्चशक्षामा सहि पहुचँ श्चिस्िार गनि िात्रिशृ्चिको व्यिस्था भएको हुने । 

 

ग. प्रमुख लक्रयाकिाप तिा िक्ष्य 

तालिका ३.५.५.१ प्रालिलधक तिा व्यिसालयक लिक्षाका प्रमुख लक्रयाकिापहरु तिा िक्ष्यः 

क्र.सं. प्रमिु श्चक्रयाकलापहरु इकाइ भौश्चिक लक्ष्य भौश्चिक लक्ष्य 

(१० बर्ि) 

कैश्चफयि 

१ २ ३ ४ ५ िभमा 

१ योग्य िनशश्चिको िनौट पटक ० १ १ १ १ ४ ५ संि र प्रदशे 

गन े

२ व्यिसाश्चयक िाश्चलम 

सञ्चालन 

पटक ० १ १ १ १ ४ ५ संि, प्रदशे, 

स्थानीय 

३ प्राश्चिश्चधक धारका  साथै 

प्राश्चिश्चधक धार सञ्चालन 

गनि इच्िुक श्चिद्यालयलाई 

प्रोत्साहन कायिक्रम 

पटक ० १ २ १ २ ४ ५ संि, प्रदशे, 

स्थानीय 

 

तालिका ३.५.५.२ प्रालिलधक तिा व्यािसालयक लिक्षाका प्रमुख लक्रयाकिापहरु सञ्चािन गनय अनुमालनत 

बजेट (रु हजारमा) 



 

 

 

क्र.सं. प्रमिु श्चक्रयाकलापहरु इकाइ आिश्यक बिटे अनुमाश्चनि     (रु हिारमा)(५ बर्िको) बिटे बाँश्चक (५ 

बर्ि) 

२०८३-२०८७ 

कैश्चफयि 

१ २ ३ ४ ५ िभमा 

१ योग्य िनशश्चिको िनौट पटक ० १५० १७५ २०० २५० ७७५ १००० संि र प्रदशे 

गन े

२ व्यिसाश्चयक िाश्चलम 

सञ्चालन 

पटक ० ३५० ४५० ५०० ५५० १८५० २२०० संि, प्रदशे, 

स्थानीय 

३ प्राश्चिश्चधक धारका  साथै 

प्राश्चिश्चधक धार सञ्चालन 

गनि इच्िुक श्चिद्यालयलाई 

प्रोत्साहन कायिक्रम 

पटक ० ५०० १६०० १००० २००० ५१०० ६००० संि, प्रदशे, 

स्थानीय 

कूल िभमा रकम ० १००० २२२५ १७०० २८०० ७७२५ ९२००  

 

३.६पाठखयक्रम र पाठखयसामग्री 

३.५.१ पररचय 

श्चशक्षा प्रणालीलाई मागिदशिन गने आधार पाठ्यक्रम हो । श्चशक्षाको राश्चष्ट्रय,िहगि िथा कक्षागि उद्दशे्यहरु पररपशू्चिि 

गनिका लाश्चग सबैभन्दा महत्िपणूि साधन पाठ्यक्रम हो । पाठ्यक्रम अन्िरगि कुनै कक्षा िा िहमा कुन श्चबर्यमा के पढाउने ? 

कुन कुन श्चबर्यिस्ि ुपढाउने? के कस्िा श्चिश्चध िथा श्चक्रयाकलापहरुको माध्यमबाट अपेश्चक्षि सक्षमिा हाश्चसल गराउने? के 

कसरी मलू्याङ्कन गने? िस्िा महत्िपणूि पक्षहरु पदििन ्। पाठ्यक्रमले रािकेा उद्दशे्यहरू परूा गनि पाठ्यक्रमका आधारमा 

ियार पाररने सामग्री पाठ्यसामग्री हो । नेपालमा श्चिद्यालय श्चशक्षाको राश्चष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारुप पश्चहलो पटक श्चि.सं. २०६३ मा 

स्िीकृि गरी कायािन्ियनमा ल्याइएको श्चथयो । यसले मागिश्चनदशे गरे अनसुार श्चिद्यालय श्चशक्षाको पाठ्यक्रम श्चिकास र 

पररमाििन गररएको श्चथयो । समसामयीक पररिििनलाई समशे्चट श्चि.सं. २०७१ मा उि प्रारुपमा पररमाििन गररएको श्चथयो । 

नेपालमा श्चिद्यालय श्चशक्षामा पहुचँ बढाउन िथा गणुस्िरमा सुधार ल्याउन राश्चष्ट्रय स्िरमा श्चिश्चभन्न प्रयासहरूहुदँ ैआएको ि ।  

३.५.२ ितयमान अिस्िा 

समाििाद उन्मिु राष्ट्र श्चनमािणका लाश्चग श्चशक्षालाई िजै्ञाश्चनक, प्राश्चिश्चधक, व्यिसाश्चयक, सीपमलूक, रोिगारमलूक 

एिम ्िनमिुी बनाउद ैसामाश्चिक न्यायमा आधाररि सक्षम, नैश्चिक, राश्चष्ट्रय श्चहिप्रश्चि समश्चपिि र प्रश्चिस्पश्चधि िनशश्चि ियार 

गने र श्चि.सं. २०८७ सभम मध्यम आय भएको मलुकुमा रुपान्िरण गनि आिश्यक पने दक्ष िनशश्चि उत्पादन गने लक्ष्य 

हाश्चसल गनि मरेुदण्डका रुपमा रहकेो श्चिद्यालय श्चशक्षामा राश्चष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ िथा राश्चष्ट्रय श्चशक्षा नीश्चि २०७६ ले 

संिीय, प्रादशे्चशक िथा स्थानीय सरकारको श्चिभमिेारी श्चनश्चदिि गरे अनसुार स्थानीय सरकारले गाउँ श्चशक्षा योिनामा पाठ्यक्रम 

सभबि नीश्चि ििुिमा गनि आिश्यक ि । राश्चष्ट्रय श्चशक्षा नीश्चि २०७६ अनसुार सबै िहको श्चशक्षामा श्चिज्ञान, प्रश्चिश्चध, 

इश्चन्िश्चनयररङ र गश्चणि श्चशक्षा (STEM  - EDUCATION) लाई पाठ्यक्रमको अश्चभन्न अङ्ग बनाएको ि । नेपाल 

भौगोश्चलक, सामाश्चिक र सांस्कृश्चिक श्चिश्चिधिायिु देश हो । ठूलो सभभािना बोकेको धाश्चमिक, सांस्कृश्चिक एिम ्पयिटकीय 

स्थलहरुको पश्चहचान, संरक्षण र संिर ्धन भइ नसक्न ुशशै्चक्षक गणुस्िर अपेश्चक्षि रुपमा बढ्न नसकेका, समग्र श्चशक्षा पिश्चिबाट 

उत्पाश्चदि िनशश्चिले रोिगार बिारमा स्थान ग्रहण गनि नसक्न ुर स्िरोिगारको अिस्था समिे श्चसििना हुन ्नसक्नु, उत्पाश्चदि 



 

 

 

िनशश्चिमा नैश्चिक मलू्य मान्यिा र आचरण अपेक्षाकृि रुपमा िशृ्चि हुन नसक्न ु िस्िा मखु्य समस्याहरुलाई स्थाश्चनय  

पाठ्यक्रम नीश्चिले संबोधन गनुिपने प्रमिु चनुौश्चिको रुपमा रहकेो ि । यी बाहके गाउँपाश्चलकामा रहकेा पाठ्यक्रम श्चनमािण, 

कायािन्ियन िथा मलू्याङ्कन सभबश्चन्ध समस्या र चनुौिी यस प्रकार िनिः- 

१. पाठ्यक्रमले िोकेका व्यिहाररक िथा िीिनोपयोगी सीप श्चिकास गनुि । 

२. पाठ्यक्रमले िोके अनसुारका शकै्षश्चणक योिना श्चनमािण गरी श्चशक्षण श्चसकाइ श्चक्रयाकलाप सञ्चालन गराउन ु।  

३. पाठ्यक्रम श्चिकास एिम ्कायािन्ियनका लाश्चग संस्थागि संयन्त्रको श्चिकास गनुि । 

४. िििमान सचूना िथा प्रश्चिश्चधको भरपरु प्रयेग गनि सक्ने गरी उपलधध िनशश्चिको क्षमिा श्चिकास गनुि ।  

५. स्थानीय िहको सश्चक्रयिामा मािभृार्ाका पाठ्यक्रम िथा पाठ्यसामश्चग्र श्चिकास िथा उत्पादन गनुि । 

६. श्चशक्षणलाई श्चसकाइमा रुपान्िरण गनि, श्चशक्षक र श्चिद्याथीको सहकायिबाट श्चसक्न र ज्ञान आििन गनि मागिश्चनदशे्चशि गने 

पाठ्यक्रम िथा पाठ्यसामग्रीको श्चिकास गनुि । 

७. स्थानीय पाठ्यक्रमको प्रभािकारी कायािन्ियन गनुि ।  

८. श्चिद्याथी मलू्याङ्कनलाई श्चनरन्िर मलू्याङ्कन पिश्चि अनरुुप श्चिकश्चसि गने, मलू्याङ्कनको पषृ्ठपोर्णका आधारमा शशै्चक्षक 

योिना श्चनमािण गरी कायािन्ियन गनि नसक्न ु। 

९. पाठ्यपसु्िकको सीश्चमि िरेा भन्दा बाश्चहर पश्चन श्चशक्षण श्चसकाइ श्चक्रयाकलापलाई आबि गराउन ु ।  

१०. स्थानीय स्रोि, साधन, स्थाश्चपि मलू्य मान्यिा िथा मौश्चलक परभपरामा आधाररि पाठ्यसामग्री श्चनमािण गनुि । 

११. पाठ्यक्रम प्रबोश्चधकरण समयमा नहुन ु।  

३.५.३ उदे्दश्य 

यस योिनाले पाठ्यक्रम िथा पाठ्यसामश्चग्र सभबश्चन्ध श्चनभनश्चलश्चिि उद्दशे्यहरु रािकेो ििः 

१. स्थानीय िहको आिश्यकिा बमोश्चिमको स्थानीय श्चबर्यको पाठ्यक्रम श्चनमािण गनुि । 

२. राश्चष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारुपको मागिदशिन बमोश्चिम स्थानीय सरकारले स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारुप ििुिमा गनुि र स्थानीय 

पाठ्यक्रमको श्चनमािण गनुि । 

३. श्चशक्षण श्चसकाइमा रुपान्िरण गनि, श्चशक्षक र श्चिद्याथीको सहकायिबाट श्चसक्न श्चसकाउन र ज्ञान आििन गनि मागिश्चनदशे्चशि 

पाठ्यक्रम िथा पाठ्यसामग्रीको श्चिकास एिम ्श्चिनको समन्ियात्मक रुपमा कायािन्ियन गनुि । 

४. श्चिद्याथी मलू्याङ्कनलाई श्चनरन्िर मलू्याङ्कन पिश्चि अनरुुप श्चिकश्चसि गनुि । 

३.५.४ रणनीलत  

पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री सभबश्चन्ध उद्दशे्यहरु हाश्चसल गनि दहेाय बमोश्चिमका रणनीश्चिहरु अिलभबन गररनेि । 

१. स्थानीय स्िरका आिश्यकिामा आधाररि नयाँ पाठ्यक्रमको श्चनमािण गने, गराउन े। 

२. पाठ्यक्रम श्चिकास समहूको पेशागि क्षमिा श्चिकास गने । 

३. पाठ्यक्रममा समाश्चिि श्चिर्यिस्ि ु िथा शकै्षश्चणक कौशलमा पनुसंरचना गने ।  

४. राश्चष्ट्रय पाठ्यक्रमसँग सभबश्चन्धि रही स्थानीय आिश्यकिा सँग सान्दश्चभिक पाठ्यक्रम, सन्दभि सामग्री िथा शकै्षश्चणक 

सामग्रीहरुको श्चनमािण गने । 

५. सबलीकृि पाठ्यक्रम व्यिस्थापन, प्रबोधीकरण, अनगुमन िथा मलू्याङ्कन पिश्चि माफि ि पाठ्यक्रमको कायािन्ियन गने । 

६. समय समयमा श्चिर्यगि श्चशक्षक कायिशालाहरुको आयोिनागरी पाठ्यक्रम िथा पाठ्यसामश्चग्रहरूको पनुिाििकी गराउने ।  

३.५.५ उपिलहध, नलतजा, प्रमुख लक्रयाकिाप तिा िक्ष्य 



 

 

 

क. उपिलहध 

१. स्थानीय स्िरका आिश्यकिामा आधाररि कक्षा १ दशे्चि ८ सभमको स्थानीय पाठ्यक्रम श्चनमािण भएको हुनेि ।  

२. राश्चष्ट्रय िथा स्थानीय पाठ्यक्रमको कायािन्ियन सभबश्चन्ध प्रबोश्चधकरण भएको हुनेि । 

३. स्थानीय पाठ्यक्रमको सफल कायािन्ियनको लाश्चग पाठ्यसामग्री श्चिकास भएको हुनेि ।  

ख. नलतजा 

१.आधारभिू िहमा अध्ययनरि सबै श्चिद्याथीहरुमा स्थानीय पाठ्यक्रम सभबि पाठ्यसामग्री पगुकेो हुने ।  

२. स्थानीय पाठ्यक्रम श्चनमािण िथा प्रबोश्चधकरणमा सरोकारिालहरुको सहभाश्चगिा भएको हुने ।  

३.स्थानीय पाठ्यक्रमप्रश्चि श्चिद्याथी, श्चशक्षक, अश्चभभािक लगायिका सरोकारिालाहरुल ेअपनत्ि ग्रहण गरी सो को सफल 

कायािन्ियन भएको हुने ।  

४. पाठ्यक्रम अनरुुप शैक्षश्चणक योिनाका आधारमा सबै श्चिर्यको श्चशक्षण श्चसकाइ श्चक्रयाकलाप सञ्चालन भएको हुने ।  

ग. प्रमुख लक्रयाकिाप तिा िक्ष्य 

तालिका ३.६.५.१ पाठखयक्रम तिा पाठखयसामग्रीका प्रमुख लक्रयाकिापहरु तिा िक्ष्यः 

क्र.सं. प्रमिु श्चक्रयाकलापहरु इकाइ भौश्चिक लक्ष्य भौश्चिक लक्ष्य 

(१० बर्ि) 

कैश्चफयि 

१ २ ३ ४ ५ िभमा 

१  स्थानीय पाठ्यक्रम 

श्चनमािण, स्थानीय िथा 

अन्य  पाठ्यसामग्री 

श्चिकास,  िपाइ  र 

श्चििरण 

पटक १ १ ० ० ० २ २ संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

२ पाठ्यक्रम िथा 

पाठ्यसामग्री श्चिकास 

िथा प्रबोश्चधकरणका 

लाश्चग िाश्चलम 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५ संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

३ पाठ्यक्रम िथा 

पाठ्यसामग्रीका 

श्चबर्यिस्ि ु सङ्कलन, 

श्चनमािणको व्यिस्थापन 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५ संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

४ पाठ्यक्रम कायािन्ियनको 

अनगुमन िथा 

मलू्याङ्कन  

श्चिद्यालय ३० ३० ३० ३० ३० ३० ३०  संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

 

  



 

 

 

तालिका ३.६.५.२ पाठखयक्रम र पाठखयसामग्रीका प्रमुख लक्रयाकिापहरु सञ्चािन गनय अनुमालनत बजेट (रु 

हजारमा) 

क्र.सं. प्रमिु श्चक्रयाकलापहरु इकाइ आिश्यक बिटे अनुमाश्चनि     (रु हिारमा)(५ बर्िको) बिटे बाँश्चक 

(५ बर्ि) 

२०८३-

२०८७ 

कैश्चफयि 

१ २ ३ ४ ५ िभमा 

१  स्थानीय पाठ्यक्रम 

श्चनमािण, स्थानीय िथा 

अन्य  पाठ्यसामग्री 

श्चिकास,  िपाइ  र 

श्चििरण 

पटक ८०० ८५० ० ० ० १६५० १८५० संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

२ पाठ्यक्रम िथा 

पाठ्यसामग्री श्चिकास 

िथा पाठ्यक्रम 

प्रबोश्चधकरणका लाश्चग 

िाश्चलम 

पटक ४०० ४२५ ४५० ४७५ ५०० २२५० २५०० संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

३ पाठ्यक्रम िथा 

पाठ्यसामग्रीका 

श्चबर्यिस्ि ु सङ्कलन, 

श्चनमािणको व्यिस्थापन 

पटक २०० २५० २७५ ३०० ३२५ १३५० १४५० संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

४ पाठ्यक्रम 

कायािन्ियनको 

अनगुमन िथा 

मलू्याङ्कन  

श्चिद्यालय १५० २०० २५० २७५ ३०० ११७५ १२२५ संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

कूल िभमा रकम रु १४५० १७२५ ९७५ १०५० ११२५ ६३२५ ७०२५  

 

३.७ लिक्षक व्यिस्िापन र लिकास 

३.७.१ पररचय 

नेपाल सरकारले सन ् २०१५ म े को इन्चोन र से्टेभबरको संयिु राष्ट्र संिको साधारण सभाबाट पाररि श्चदगो श्चिकास 

लक्ष्यहरु मध्ये  लक्ष्य ४ “सबैका लाश्चग समािेशी िथा समिामलूक गणुस्िरीय श्चशक्षाको सशु्चनश्चिििा” परूा गनि नेपालले 

राश्चष्ट्रय कायि ढाचँा स्िीकृि गरी कायािन्ियनमा ल्याएको ि । गणुस्िरीय श्चशक्षा सशु्चनश्चिि गनि श्चशक्षक व्यिस्थापन िथा 

श्चिकास अत्यन्िै आिश्यक ि । श्चशक्षकको योग्यिा, क्षमिा, दक्षिाको श्चिद्याथी श्चसकाइमा प्रत्यक्ष प्रभाि पिि । नेपालमा 

श्चिश्चभन्न योिना, पररयोिना िथा कायिक्रमहरुले श्चशक्षकको पेशागि क्षमिा श्चिकासलाई प्राथश्चमकिामा रािी कायिक्रम 

सञ्चालन गद ैआएका िन ् । श्चशक्षक ियारीका लाश्चग माध्यश्चमक श्चिद्यालयहरुले प्रश्चिणिा प्रमाण पत्र िह, श्चिश्व श्चिद्यालय 



 

 

 

िहले स्नािक िह र स्नाकोत्तर िह सञ्चालन गद ैआएका िन ्। श्चशक्षक को पेशागि क्षमिाको श्चिकासका लाश्चग दश मश्चहने 

श्चशक्षक िाश्चलम ,TPD िाश्चलमिस्िा थपु्रै िाश्चलमहरु आमने-सामने िथा सचूना प्रश्चिश्चधको माध्यमिाट सञ्चालन हुदँ ै

आएका िन ् । श्चशक्षक सेिा आयोगले श्चशक्षक अध्यापन अनमुश्चि पत्रका लाश्चग परीक्षा संचालन, ररि दरबन्दीमा श्चशक्षक 

आपशू्चििका लाश्चग परीक्षा सञ्चालन र स्थायी श्चशक्षकको बढुिाको लाश्चग कायि गरररहकेो ि । 

३.७.२ ितयमान अिस्िा  

३.७.२.१ लिक्षक तयारी 

 श्चशक्षण पेसालाई रोिकेो पेसामा श्चिकास गनि नेपालको पन्रौ ँ योिना (२०७६/२०७७-२०८०/२०८१) ले यस 

पेसामा अधबल प्रश्चिभाहरुलाई आकश्चर्िि गनि श्चिश्व श्चिद्यालयमा उत्कृष्ठ सफलिा हाश्चसल गरेका व्यश्चिलाई सोझै श्चशक्षण 

सेिामा प्रिेश गनि पाउने व्यिस्था गने उल्लेि गरेको ि । श्चशक्षक सेिा आयोग श्चनयमािली २०५७ ले श्चशक्षक हुनका लाश्चग 

श्चशक्षक अध्यापन अनमुश्चिपत्र अश्चनिायि गरेको ि । स्थायी श्चशक्षक हुनका लाश्चग श्चशक्षक सेिा आयोगले श्चलने िनौट 

परीक्षामा उत्तीणि हुन ुपने ,स्थायी श्चशक्षक बढुिा हुनाका लाश्चग श्चनश्चिि मापदण्ड परूा गरेको हुन ुपने प्रािधान ि ।  

३.७.२.२ लिक्षण पेिामा आकर्षयण र लनयुलक्त 

श्चिद्यमान श्चशक्षा ऐन िथा श्चनयमािलीहरुले श्चशक्षकहरुलाई श्चशक्षण पेशामा आकश्चर्िि गराउन श्चिश्चभन्न व्यिस्था गरेको पाइन्ि । 

श्चशक्षा श्चनयमािली २०५९ ले पेसागि सरुक्षाका लाश्चग  िलब , भत्ता , उपदान , श्चनिशृ्चत्तभरण , और्धोपचार िचि,संश्चचि श्चबरामी  

श्चिदा, कायिरि श्चशक्षक मतृ्य ुभएमा सन्िश्चिलाई िात्रिशृ्चत्त आश्चद व्यिस्था गरेको हुनाले यिुाहरुको श्चशक्षण पेसाप्रश्चि आकर्िण 

बढेको भएपश्चन श्चशक्षण पेसामा प्रश्चिभािान , दक्ष र सक्षम व्यश्चिलाई प्रिशे सहि बनाउन आिश्यक ि । प्रदशे स्िरमा श्चशक्षा 

सेिा आयोग स्थापना गनुिपन,े राहि िथा स्थानीय स्रोिबाट श्चशक्षक श्चनयशु्चि गनुि पदाि प्रदशे स्िरको श्चशक्षा सेिा आयोगले 

िनौट परीक्षा श्चलने र सफल उमदेिारलाई गरेको श्चसफाररसको आधारमा श्चनयशु्चि श्चदन े व्यिस्था गनि आिश्यक ि । हाल 

स्थानीय िहले भनाि गरेका श्चशक्षकले पाउने िलब न्यनू ि । यसले पेसागि सन्िशु्चिमा प्रभाि पारेको ि । संिीय सरकारबाट 

दरबन्दीको व्यिस्था भइ स्थायी  श्चशक्षक श्चनयशु्चि भइ नआउँदा सभम स्थानीय स्िरमा  स्थानीय स्रोि श्चशक्षकको दरबन्दी 

कायम गरी प्रदशे िथा संि स्िरको श्चशक्षक सेिा आयोगले श्चलएको िनौट परीक्षाको करार सशु्चचमा भएका उमदेिारलाई 

श्चनयशु्चि श्चदने र यस्िो उमदेिार उपलधध नभएमा प्रदशे स्िरको श्चशक्षा सेिा आयोगले  िनौट परीक्षा संचालन गने व्यिस्था 

गनुि  पिि । सफल हुने श्चशक्षकलाई नेपाल सरकारले िोकेको िलब भत्ता पाउने गरी श्चनयशु्चि गनुि आिश्यक ि । 

३.७.२.३ लिक्षण लसकाइ लक्रयाकिाप  

 कक्षा कोठाको श्चशक्षण श्चसकाइ श्चक्रयाकलापमा अपेश्चक्षि सधुार भएको दशे्चिन्न । कक्षाकोठामा  बाल मनोश्चिज्ञान , 

श्चसकाइका श्चसिान्ि, शकै्षश्चणक सामग्री, इन्टरनेटको प्रभािकारी प्रयोग गनि दक्ष, योग्य, उत्प्रेररि श्चशक्षकको अभाि ि । 

श्चिद्यालयहरुलाई आिश्यक पने पिूािधारहरु सबै श्चिद्यालयहरुमा परु ्याउन  सश्चकएको िैन । 

३.७.२.४ लिक्षक पेसागत सहयोग पिलत  

 नेपालमा रा.श्चश.प.यो. २०२८ ले श्चिद्यालय सपुररिके्षणका लाश्चग प्रा.श्चि.श्चन. र मा.श्चि.श्चन. को व्यिस्था गरेको श्चथयो 

। ग्रामीण श्चिकासका लाश्चग सेिी पररयोिना (२०३८-२०४८),प्राथश्चमक  श्चशक्षा पररयोिना (२०४२-२०४७),आधारभिू 

प्राथश्चमक श्चशक्षा पररयोिना प्रथम  (२०४९-२०५४) र दोस्रो (२०५६-२०६१),श्चिज्ञान श्चशक्षा  श्चिकास पररयोिना (२०४४-

२०५१),प्राथश्चमक श्चशक्षा श्चिकास पररयोिना(१९९२-१९९९),माध्यश्चमक श्चशक्षा श्चिकास पररयोिना (१९९३-२०००), 



 

 

 

श्चशक्षक श्चशक्षा पररयोिना (२००२-२००९), श्चिद्यालय क्षेत्र सधुार कायिक्रम (२०६७/०६८- २०७२/०७३) हुदँै हाल 

श्चिद्यालय क्षेत्र श्चिकास कायिक्रम (२०७३/०७४-२०७७/०७८) ले श्चशक्षकको पेसागि श्चिकासलाई महत्ि श्चदई दशेभररका 

१०५३ स्रोिकेन्िका स्रोिव्यश्चि माफि ि प्र.अ. लाई व्यिस्थापन सभबश्चन्ध िाश्चलम, श्चशक्षकहरुलाई श्चिर्यगि र श्चिश्चभन्न 

श्चकश्चसमका िाश्चलम िथा क्षमिा श्चिकास कायिक्रम  संचालन भएको दशे्चिन्ि । संिीय सरकारको स्थापना भएपिी यो व्यिस्था 

हटेको ि । प्रदशे स्िरमा एउटा मात्र रहकेो िाश्चलम केन्िले िाश्चलम श्चदने कायि पररणामात्मक रुपमा प्रभािकारी हुन सकेको 

िैन ।  स्थानीय स्िरमा श्चशक्षकलाई पेसागि सहयोग गनि िाश्चलम शािाको स्थापना र आिश्यक पने सबै  श्चकश्चसमका स्रोिको 

व्यिस्थापन गनि आिश्यक ि । 

३.७.२.५ लिक्षक उत्तरदालयत्ि 

 गणुस्िरीय श्चशक्षा र श्चशक्षकको उत्तरदाश्चयत्ि परस्पर सभबश्चन्धि िन । बाल बाश्चलकाको श्चसकाइ प्रश्चि उत्तरदाश्चयत्ि 

श्चलने श्चशक्षकले श्चदने श्चशक्षा गणुस्िरीय हुन्ि । श्चिद्याथीले हाश्चसल गने श्चसकाइ उपलश्चधधका लाश्चग श्चशक्षक अश्चभभािक र प्र.अ. 

प्रश्चि उत्तरदायी हुन ुपिि । श्चशक्षक सेिा आयोग श्चनयमािलीले कायि सभपादन मलू्यांकन द्वारा स्थायी श्चशक्षकलाई प्र.अ. प्रश्चि 

उत्तरदायी बनाउन िोिकेो ि िर त्यो अपयािप्त र प्रभािहीन ि । पन्रौ योिनाले कक्षाकोठाको श्चसकाइ श्चक्रयाकलापमा 

श्चशक्षकले श्चबिाउने समयलाई िोड श्चदएको ि । श्चिद्याथीद्वारा श्चशक्षकको श्चनगरानी गरेको रुपमा यसलाई हरेर श्चदनाले यो 

कायिक्रम प्रभािहीन भएको ि । श्चशक्षकको पद कुनै कारणले ररि भएमा र पद पशू्चिि गनि श्चढलाई हुदँा श्चिद्याथीहरुको श्चसकाइ 

श्चक्रयाकलाप अिरुि हुन्ि । स्थायी श्चशक्षक सेिाश्चनितृ्त भ ै दरबन्दी ररि भएको अिस्थामा अको स्थायी श्चशक्षक 

नआउँदासभम कक्षाकोठाको श्चसकाइमा संलग्न भएको सशु्चनश्चिि गरी पाररश्रश्चमक िोकी श्चशक्षकलाई श्चनरन्िरिा श्चदने काननुी 

व्यिस्था गनुि पिि । अन्य कुनै कारणले श्चशक्षक पद ररि भएमा अको व्यिस्था नहुदँासभम सक्षम सेिाश्चनितृ्त श्चशक्षकलाई 

काममा लगाउने र पाररश्रश्चमक श्चदने व्यिस्था गनुि पिि । यसबाट ित्कालै श्चशक्षकको आपूश्चिि हुनाले श्चिद्याथीको  श्चसकाइ 

अिरुि हुने िैन । 

३.७.२.६  लिक्षक आपूलतय र लितरण 

 श्चशक्षा श्चनयमािली २०५९ को श्चनयम९२ अनसुार श्चिद्यालयमा रहने श्चशक्षक दरबन्दीको व्यिस्था अनसुचूी १२ मा 

गररएको ि । पिूि प्राथश्चमक मा १,प्राथश्चमक िहमा ५० िना भन्दा कम श्चिद्याथी भए २, ५० भन्दा बढी भए कश्चभिमा ३,  

कक्षा ६-८ का लाश्चग कश्चभिमा ४, कक्षा ९-१२ का लाश्चग ८ िना श्चशक्षक रहने व्यिस्था गरेको ि । श्चशक्षक श्चिद्याथी अनपुाि 

श्चहमाली क्षेत्रका लाश्चग १:४०,पहाडी क्षेत्रका लाश्चग  १:४५ िथा िराइ क्षेत्रका लाश्चग १:५० िोकेको ि ।  हाल श्चशक्षक 

व्यिस्थापन गदाि श्चनयश्चमि अनदुान प्राप्त श्चशक्षक संख्या र अनपुािले िोके अनसुारको श्चिद्याथी संख्या  भन्दा िश्चि बढी हुन्िन 

त्यश्चिको अनपुािमा चाश्चहने श्चशक्षकको िलब स्थानीय सरकार माफि ि श्चिद्यालयले  अनदुान पाउने व्यिस्था गरेको ि । यसरर 

पाउने अनदुानमा श्चनयशु्चि हुनका लाश्चग  स्थानीय स्रोिमा कायिरि श्चशक्षकहरुमा प्रश्चिस्पधाि बढेको दशे्चिन्ि । श्चशक्षक श्चनयुश्चि 

गदाि श्चिद्यालयको  श्चिर्यगि आिश्यकिाका  आधारमा गनुि पदिि । उपयुिि अिस्थाहरुको श्चिशे्लर्ण गदाि श्चनभनश्चलश्चिि 

चनुौश्चिहरु पश्चहचान गररएका िन । 

१. श्चशक्षण पेसामा आकर्िण बढाउन ु। 

२. सक्षम श्चशक्षक आपशू्चििका लाश्चग श्चशक्षा श्चिर्य अध्यापन गने संस्थाहरुमा श्चिद्याथी भनाि र श्चशक्षण श्चसकाइ िथा 

मलू्यांकन प्रश्चक्रया सधुार गरी व्यिश्चस्थि गराउन ु। 



 

 

 

३. पाठ्यक्रमले श्चनधािरण गरेका श्चसकाइ उपलश्चधध हाश्चसल गनुि  गराउनु, श्चशक्षण श्चसकाइलाई श्चिद्याथी केश्चन्िि बनाउन ु

िथा श्चशक्षण श्चक्रयाकलापमा श्चिश्चिधिा ल्याउन ु। 

४. श्चिद्याथीको श्चसकाइ उपलश्चधधलाई श्चशक्षकको कायि सभपादन मलू्यांकनसँग आबि गने कायिलाई प्रभािकारी रुपमा 

कायािन्ियन गनुि । 

५. श्चिर्यगि दरबन्दी श्चमलान गनुि र आिश्यक दरबन्दीको पशू्चिि गनुि । 

३.७.३.उदे्दश्य: 

यस योिनाले श्चशक्षक व्यिस्थापन र श्चिकास  सभबश्चन्ध श्चनभनश्चलश्चिि उद्दशे्यहरु रािकेो ििः 

१. सबै िहमा  श्चिर्यिस्िुमा श्चनपणूि श्चशक्षकको सशु्चनश्चिििा गनुि । 

२. श्चशक्षक श्चिकास िथा श्चनरन्िर पेशागि सहायिा प्रणाली स्थापना गनुि  

३.७.४ रणनीलतहरु: 

श्चशक्षक व्यिस्थापन र श्चिकास सभबश्चन्ध उद्दशे्यहरु हाश्चसल गनि दहेाय बमोश्चिमका रणनीश्चिहरु अिलभबन गररने िन ्: 

१. श्चशक्षक श्चिद्याथी अनपुािको आधारमा िहगि र श्चिर्यगि रुपमा श्चशक्षक दरबन्दी श्चमलान िथा पनुश्चिििरण गने । 

२. स्थानीय स्रोिबाट श्चशक्षक श्चनयशु्चि गनुि पदाि श्चशक्षक सेिा आयोगको प्रश्चिक्षा सचूीमा रहकेा उमदे्वारहरुलाई पश्चहलो 

प्राथश्चमकिा श्चदने र सो उपलधध हुन नसकेमा स्थानीय स्िरको िनौट सश्चमश्चि द्वारा श्चशक्षक सेिा आयोगले श्चनधािरण 

गरेको मापदण्ड अनसुार श्चशक्षक िनौट परीक्षा  सञ्चालन गने ।  

३. स्थानीय िहमा प्र.अ. िथा श्चिर्यगि श्चशक्षक संिाल ियार पाने ।  

४. श्चिर्यगि दक्षिा र िाश्चलम प्रश्चशक्षण अनुभि भएका सेिा श्चनििृ श्चशक्षकहरुको सञ्िालद्वारा कायिरि श्चशक्षकहरुको 

पेशागि श्चिकास गने ।  

५. श्चशक्षकको उपश्चस्थश्चि, श्चनयश्चमििा र कायि सभपादनमा सधुार गरी नश्चििा प्रश्चि ििाफदहेी हुने पिश्चि श्चिकासका 

लाश्चग श्चशक्षक िथा प्रधानाध्यापकको िशृ्चि श्चिकासलाई श्चिद्याथीको श्चसकाइसँग आिि गने ।  

६. ५५ िर्ि भन्दा बश्चढ उमरे पगुकेा श्चशक्षकहरुलाई स्िशे्चच्िक अबकास प्रणाली िफि  आकर्िण गने ।  

३.७.५ उपिलहध, नलतजा, प्रमुख लक्रयाकिाप तिा िक्ष्य  

क)उपिलहध 

१. सक्षम र अश्चभप्रेररि श्चशक्षकको व्यिस्था भइ श्चिद्याथीको श्चसकाइमा सधुार भएको हुनेि । 

ख. नलतजा 

१.  श्चशक्षण पेशा थप प्रश्चिस्पधी र सभमाश्चनि हुने । 

२. पेशागि श्चिकासका प्रािधानहरुको श्चिस्िार र सदुृढीकरण भइ स्थानीय िहमा श्चशक्षक पेशागि सहयोग प्रणाली 

माफि ि श्चनरन्िर पेशागि सहयोग प्राप्त हुने । 

३. श्चशक्षकहरुको कायिसभपादनमा सधुार भएको हुने ।  

४. श्चशक्षक श्चिद्याथी अनपुािको आधारमा िहगि, क्षेत्रगि र श्चिर्यगि रुपमा श्चशक्षक दरबन्दी श्चमलान िथा पनुश्चिििरण 

भएको हुन े।  

ग. प्रमुख लक्रयाकिाप तिा िक्ष्य 

तालिका ३.७.५.१ लिक्षक व्यिस्िापन तिा लिकासका प्रमुख लक्रयाकिापहरु तिा िक्ष्यः 

क्र.सं. प्रमिु श्चक्रयाकलापहरु इकाइ भौश्चिक लक्ष्य भौश्चिक लक्ष्य कैश्चफयि 



 

 

 

१ २ ३ ४ ५ िभमा (१० बर्ि) 

१ स्ियं सेिक श्चशक्षक 

व्यिस्थापन िथा दरबन्दी 

पनुश्चिििरण 

पटक ० ० ० १ ० १ १ संि र प्रदशे 

गन े

२ श्चशक्षक कमिचारी िािा 

व्यिस्थापन  

श्चनरन्िर  

 

 प्रदशे, 

स्थानीय 

३ अस्थायी, करार, राहि र 

योग्यिा पगुकेा 

व्यश्चिहरुका लाश्चग 

श्चशक्षक सेिा  आयोग 

ियारी कक्षा सञ्चालन 

पटक ० ० १ १ १ ३ ३ स्थानीय िह 

४ कक्षा ३, ५ र ८ का 

प्रमिु श्चबर्यको श्चसकाइ 

उपलश्चधध परीक्षण  

पटक १ १ १ १ १ ४ ५ संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

५ श्चबर्यगि र श्चशक्षण 

प्रश्चिश्चध सभबश्चन्ध िाश्चलम 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५ संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

६ श्चबर्यगि रोिर श्चिज्ञ 

समहू श्चनमािण गररने 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५ स्थानीय िह 

७ िडा फोकलपसिन गठन 

गने 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५ स्थानीय िह 

८ श्चिज्ञ समहूबाट 

कक्षाअिलोकन, 

अनगुमन सञ्चालन  

पटक ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ स्थानीय िह 

९ स्िशे्चच्िक अबकास 

प्रणाली 

पटक १ १ १ १ १ १ ५ स्थानीय िह 

 

  



 

 

 

तालिका ३.७.५.२लिक्षक व्यिस्िापन र लिकासका प्रमुख लक्रयाकिापहरु सञ्चािन गनय अनुमालनत 

बजेट (रु हजारमा) 

क्र.सं. प्रमिु श्चक्रयाकलापहरु इकाइ आिश्यक बिटे अनुमाश्चनि     (रु हिारमा)(५ बर्िको) बिटे (१० बर्ि) 

२०८३-२०८७ 

कैश्चफयि 

१ २ ३ ४ ५ िभमा 

१  स्ियं सेिक श्चशक्षक 

व्यिस्थापन िथा दरबन्दी 

पनुश्चिििरण 

पटक ० ० ० २०० ० २०० २२५ संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

२ श्चशक्षक कमिचारी िािा 

व्यिस्थापन  

पटक ० १०५० १०५० १०५० १०५० ४२०० ५२५० संि, प्रदशे, 

स्थानीय 

३ अस्थायी, करार, राहि र 

योग्यिा पगुकेा 

व्यश्चिहरुका लाश्चग 

श्चशक्षक सेिा  आयोग 

ियारी कक्षा सञ्चालन 

पटक ० ० २२५ २५० २७५ ७५० १४५० स्थानीय िह 

४ कक्षा ३, ५ र ८ काप्रमिु 

श्चबर्यको श्चसकाइ 

उपलश्चधध परीक्षण  

पटक १५० १७५ २०० २२५ २५० १००० १४०० संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

५ श्चबर्यगि र श्चशक्षण 

प्रश्चिश्चध सभबश्चन्ध िाश्चलम 

पटक १७५ १८० १९० २०० २२० ९६५ १३५० संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

६ श्चबर्यगि रोिर श्चिज्ञ 

समहू श्चनमािण गररने 

पटक १५० १६० १७० १८० १९० ८५० १०५० स्थानीय िह 

७ िडा फोकलपसिन गठन 

गने 

पटक ५० ६० ७० ८० ९० ३५० ५५० स्थानीय िह 

८ श्चिज्ञ समहूबाट 

कक्षाअिलोकन, 

अनगुमन सञ्चालन  

पटक २५० २७५ ३०० ३१० ३२० ११४५ १६५० स्थानीय िह 

९ स्िशे्चच्िक अबकास 

प्रणाली 

पटक ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५०० २५०० स्थानीय िह 

१० कमिचारी अबकास कोर् 

स्थापना 

 ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५०० २५००  

कूल िभमा रकम रु १७७५ २९०० ३२०५ ३४९५ ३३९५ १४७७० १७९२५ 
 

 

 

 

३.८लिद्यािय व्यिस्िापन  



 

 

 

३.८.१ पररचय 

िििमान श्चिश्व पररिेशमा श्चशक्षा श्चिकासको प्रमिु पिूािधार हो । यसले व्यश्चि, समदुाय र राष्ट्रको श्चिकासमा महत्िपणूि भशू्चमका 

श्चनिािह गरेको हुन्ि । बालिाश्चलकाहरुलाई समय सापेक्ष गणुस्िरीय श्चशक्षा प्रदान गरी सभ्य, सु-संस्कृि समािको श्चिकास गनुि 

आिको आिश्यकिा हो । यस सन्दभिमा श्चिद्यालय व्यिस्थापन महत्िपणूि पाटो हो । श्चिद्यालय व्यिस्थापन पक्षले स्थानीय 

समदुाय, सभबश्चन्धि सरोकारिालाहरुको भशू्चमकालाई थप श्चिभमिेार बनाइ श्चिद्यालय प्रशासनलाई समदुायप्रश्चि उत्तरदायी र 

श्चिभमिेार बनाइन ुपिि । श्चिद्यालयमा सबैको श्चिश्वास प्राप्त गनि श्चिद्यालयमा गररने हरेक श्चक्रयाकलाप िथा कायिक्रममा सश्चक्रय 

सहभाश्चगिा, श्चनष्ट्पक्षिा िथा पारदश्चशििा हुन ुआिश्यक ि । बालिाश्चलकाको सिािङ्गीण श्चिकास, गणुस्िरीय श्चशक्षा प्रदानका 

लाश्चग नेपालको संश्चिधानमा भएको प्रािधानलाई लाग ु गरी श्चशक्षा के्षत्रको समनु्नि र न्यायोश्चचि श्चिकासमा श्चिद्यालय 

व्यिस्थापन पक्षको महत्िपणूि योगदान रहन्ि ।  

३.८.२ितयमान अिस्िा 

अियमरेुगाउँपाश्चलका अन्िगिि शशै्चक्षक व्यिस्थापनको पक्ष सधुारोन्मिु रहकेो भएिापश्चन धेरै िसो श्चिद्यालयहरुमा भौश्चिक 

पिूािधारको कश्चम रहकेो, िहगि प्रधानाध्यापकको व्यिस्थापन हुन नसकेको अिस्था समिे रहकेो ि । हाल अियमरेु 

गाउँपाश्चलकामा ३० िटा श्चिद्यालयमा र ३० िटा सामदुायमा आधाररि बालश्चिकास केन्िहरु,हाल अियमरेु गाउँपाश्चलकामा 

सरकारी अनदुान प्राप्त बालश्चिकास ४० िटा,  सामदुाश्चयक श्चिद्यालय ३० िटा र संस्थागि श्चिद्यालय २ िटा रहकेा िन ् ।  

श्चिद्यालय सभबि पदाश्चधकारीहरुको क्षमिा श्चिकास गनुिपने अिस्था रहकेो ि । उल्लेश्चिि अिस्थाहरुलाई श्चिशे्लर्ण गदाि 

श्चिद्यालय व्यिस्थापन क्षेत्रमा श्चनभन समस्याहरू पश्चहचान गररएका िनिः 

१. अश्चभभािक सश्चक्रयिामा कमी । 

२. श्चिद्यालय व्यिस्थापन सश्चमश्चिको गठन प्रश्चक्रयामा बश्चढ चासो श्चदन ुिर गठन पिाि िठैकमा श्चनयश्चमि उपश्चस्थश्चि नहुनु 

। 

३. श्चि व्य स को बैठकमा बालबाश्चलकाको शशै्चक्षक गणुस्िर, श्चसकाइ उपलश्चधध िस्िा कुरामा िलफल केश्चन्िि न्यनु हुने 

िर भौश्चिक पिूािधार, श्चशक्षक श्चनयशु्चि,सरूिा िस्िा पक्षमा िलफल बश्चढ केश्चन्िि हुने । 

४. श्चि व्य सका सदस्यहरुलाई श्चशक्षा ऐन श्चनयमािलीहरुमा िोश्चकएका आफ्ना काम, कििव्य र अश्चधकारकहरुको बारेमा 

िानकारी नहुन ु। 

५. श्चिद्यालयका श्चिश्चभन्न श्चक्रयाकलापहरुका रािश्चनश्चिक प्रभाि बश्चढ हुन ु। 

६. श्चिद्यालयका व्यिस्थापश्चकय पक्ष श्चि व्य स को मात्र श्चिभमिेारी हो भन्ने मानश्चसकिा रहन ु। 

७. श्चश अ संिका सदस्यहरुलाई श्चशक्षा ऐन श्चनयमािलीहरुमा िोश्चकएका आफ्ना काम, कििव्य र अश्चधकारहरुको बारेमा 

िानकारी नहुन ु। 

८.  श्चिद्यालयको सामाश्चिक परीक्षणमा अश्चनिायि उपश्चस्थि हुनपुने बाहके श्चश अ संिको स्िििः उपश्चस्थश्चि र िठैक बस्ने 

नगरेको 

९.  प्रध्यानाध्यापहरु लामो समय दशे्चि एउटै श्चिद्यालयमा मात्र सीश्चमि हुन ु। 

१०. श्चिद्यालयका प्र अ हरु प्रशासश्चनक कायिमा मात्र सीश्चमि नरही बाह्य व्यिस्थापश्चकय पक्षमा समिे बाध्यात्मक रुपमा 

काम गनुि परेको । 

११. प्र अ को कायिसभपादन लाश्चग करार सभझौिा नभएकाले आफूिशु्चस कायि गरी रहकेो  

१२. श्चिद्यालयका सरोकारिालाहरुलाई प्र अ ले पररचालन नगरी आफू मातै्र अश्चधकांस समय िट्ने । 



 

 

 

३.८.३उदे्दश्य 

   यस योिनाले श्चिद्यालय व्यिस्थापन  सभबश्चन्ध श्चनभनश्चलश्चिि उद्दशे्यहरु रािकेो ििः 

१. श्चिद्यालय श्चशक्षाको भौश्चिक, प्रशासश्चनक िथा शकै्षश्चणक पक्षको व्यिस्थापन गनुि 

२. श्चिद्यालयका सभबि पदाश्चधकारीहरुलाई श्चिद्यालयप्रश्चि श्चिभमेिार बनाउनु 

३. श्चिद्यालयको शशै्चक्षक गणुस्िरमा सधुार गनुि 

३.८.४ रणनीलत 

   श्चिद्यालय व्यिस्थापन सभबश्चन्ध उद्दशे्यहरु हाश्चसल गनि दहेाय बमोश्चिमका रणनीश्चिहरु अिलभबन गररनेिनिः 

१. श्चिद्यालय व्यिस्थापन सश्चमश्चि, श्चशक्षक अश्चभभािक संिलाई श्चिद्यालयका सभपणूि गश्चिश्चिश्चधप्रश्चि श्चिभमिेार बनाउने । 

२. श्चिद्यालय व्यिस्थापन सश्चमश्चि, श्चशक्षक अश्चभभािक संिको िठैकलाई श्चनयश्चमि गने र शैक्षश्चणक गश्चिश्चिश्चधहरुमा 

केश्चन्िि भइ श्चनणिय गने र त्यसको प्रभािकारी कायािन्ियन गने । 

३. श्चशक्षक लगायि श्चिद्यालयका श्चिश्चभन्न पदाश्चधकारीहरुलाई श्चिनीहरुका काम, कििव्य िथा अश्चधकारहरुका बारेमा 

िानकारी गराउन श्चिश्चभन्न समयमा क्षमिा श्चिकासका कायिक्रमहरु सञ्चालन गने । 

४. श्चिद्यालयमा गररने शैक्षश्चणक गश्चिश्चिश्चधहरुको अनगुमन गरी सभबश्चन्धि पक्षलाई सझुाि श्चदने । 

५. श्चिद्यालयप्रश्चि अश्चभभािकहरुको भशू्चमका, सहयोग र सकारात्मक धारणाको श्चिकास गराइ बालिाश्चलका प्रश्चि 

श्चिभमिेार बनाउने । 

६. श्चिद्यालयका श्चशक्षक, कमिचारीको रािनीश्चिक आबििा हटाई श्चिद्यालयप्रश्चि श्चिभमिेार बनाउने । 

७. श्चिद्यालयको सामाश्चिक परीक्षण गराँउदा आश्चथिक पक्षलाई मात्र िोड नश्चदई सभपणूि पक्षको िास्िश्चिक मलू्याङ्कन 

गरी श्चिद्यालयलाई सझुाि श्चदने र सािििश्चनश्चककरण गने । 

८. िह अनसुार योग्यिा पगुकेा प्रधानाध्यापकहरुको श्चनयिु गरी कायि सभपादन करार गने र कायिसभपादनका  आधारमा 

परुुस्कार र दण्डको व्यिस्था गने  । 

९. प्रधानाध्यापकहरूलाई दोहोरो श्चिभमिेारीको बोझबाट मिु गरी प्रशासश्चनक र श्चिद्यालयको गणुस्िर सधुारका 

कायिमा मात्र श्चिशरे् श्चिभमिेारी प्रदान गने । 

१०. श्चिद्यालयको गणुस्िर सधुारका लाश्चग प्रश्चिस्पधाित्मक िािािरणको श्चिकास गने । 

११. सरोकारिालाहरुको पणूि सहभाश्चगिामा श्चिद्यालय सधुार योिना र गणुस्िर सधुारका योिना बनाइ कायािन्ियन गने । 

१२. पाश्चलका िथा श्चिद्यालयस्िरमा सरोकारिालाका गनुासो सनु्न  गनुासो सनुिुाइ संयन्त्रको व्यिस्था गने । 

१३. बाल क्लब, रेडक्रस, इको क्लब, स्काउट िस्िा श्चिद्याथीको सामशू्चहक सश्चमश्चिहरू गठन गने । 

१४. गाउँपाश्चलकाको श्चशक्षा, यिुा िथा िलेकुद शािामा आिश्यक पने स्रोि, साधन र िनशश्चिको व्यिस्थापन गने । 

१५. श्चिद्यालयका हरेक गश्चिश्चिश्चधमा बालक्लि िथा बालसञ्िालका माध्यमिाट बालबाश्चलकाको सहभाश्चगिा सशु्चनश्चिि 

गने ।  

३.८.५ उपिलहध, नलतजा, प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्य  

क (. उपिलहध 

१. अियमरेु गाउँपाश्चलका अन्िगििका सभपणूि शशै्चक्षक संस्थाहरुको शशै्चक्षक, भौश्चिक र व्यिस्थापकीय पक्षहरु सबल 

भएका हुनिेन  

२. गाउँपाश्चलकाको और्ि श्चसकाइ उपलश्चधध ६० प्रश्चिशि पगुकेो हुनेि । 



 

 

 

ख) नलतजा 

१. श्चिद्यालयका सभबि सबै पदाश्चधकारीहरुको क्षमिा श्चिकास भएको हुने 

२. प्रधानाध्यापक, श्चशक्षक र श्चिद्यालय सभबि पदाश्चधकारीहरु श्चिद्यालयप्रश्चि श्चिभमिेार भइ कायिसभपादनमा बश्चढ 

सश्चक्रय भएका हुन े। 

३. कायिसभपादन करार बमोश्चिमको कायि परूा भएको हुने ।  

ग) प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्य 

तालिका ३.८.५.१ लिद्यािय व्यिस्िापनका प्रमुख लक्रयाकिापहरु तिा िक्ष्यः 

क्र.सं. प्रमिु श्चक्रयाकलापहरु इकाइ भौश्चिक लक्ष्य भौश्चिक लक्ष्य 

(१० बर्ि) 

कैश्चफयि 

१ २ ३ ४ ५ िभमा 

१ अश्चभभािक श्चशक्षा 

कायिक्रम सञ्चालन 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५ संि,प्रदशे, 

स्थानीय िह 

२ श्चिद्यालयका 

सरोकारिालासँग 

अश्चभमिुीकरण 

सञ्चालन िथा सचूकका 

आधारमा उत्कृिलाई 

सभमान  

पटक १ १ १ १ १ ५ ५ संि,प्रदशे, 

स्थानीय िह 

३ करार सभझौिाका 

आधारमा प्रअको श्चनयशु्चि 

िथा थप सशु्चिधा 

पटक ० १ १ १ १ १ १ स्थानीय िह 

४ अन्िर श्चिद्यालय भ्रमण पटक १ १ १ १ १ ५ ५ स्थानीय िह 

५ श्चिद्यालयको समग्र 

पक्षको अनगुमन श्चनरीक्षण 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५ संि, प्रदशे, 

स्थानीय 

 

  



 

 

 

तालिका ३.८.५.२ लिद्यािय व्यिस्िापनका प्रमुख लक्रयाकिापहरु सञ्चािन गनय अनुमालनत बजेट (रु 

हजारमा) 

क्र.सं. प्रमिु श्चक्रयाकलापहरु इकाइ आिश्यक बिटे अनुमाश्चनि     (रु हिारमा)(५ बर्िको) बिटे (१० बर्ि) 

२०८३-२०८७ 

कैश्चफयि 

१ २ ३ ४ ५ िभमा 

१  अश्चभभािक श्चशक्षा 

कायिक्रम सञ्चालन 

पटक २०० २५० २७५ २८० ३०० १३०५ १५५० संि,प्रदशे, 

स्थानीय िह 

२ श्चिद्यालयका 

सरोकारिालासँग 

अश्चभमिुीकरण 

सञ्चालन िथा सचूकका 

आधारमा उत्कृिलाई 

सभमान  

पटक ८० ९० १०० ११० १४० ५२० ५५० संि,प्रदशे, 

स्थानीय िह 

३ करार सभझौिाका 

आधारमा प्रअको 

श्चनयशु्चि िथा थप सशु्चिधा 

पटक ० १५० २०० २५० ३०० ९०० १००० स्थानीय िह 

४ अन्िर श्चिद्यालय भ्रमण पटक ० १०० १५० २०० २५० ७०० ९८० स्थानीय िह 

५ श्चिद्यालयको समग्र 

पक्षको अनगुमन 

श्चनरीक्षण 

पटक १०० ११० १२० १३० १४० ६०० ७२० संि, प्रदशे, 

स्थानीय 

कूल िभमा रकम (रु हिारमा) ३८० ७०० ८४५ ९७० ११३० ४०२५ ४८००  

 

३.९ लनरन्तर लिक्षा, खुिा लसकाइ, अनौपचाररक लिक्षा, जीिनपययन्त लसकाइ र लिक्षा 

३.९.१ पररचय 

नेपालको संश्चिधानले प्रत्येक नागरीकलाई राज्यबाट आधारभिू िहसभम श्चशक्षा अश्चनिायि र श्चनिःशलु्क िथा 

माध्यश्चमक िहसभम श्चशक्षा श्चनिःशलु्क पाउने हक सशु्चनश्चिि गरेको ि । औपचाररक श्चशक्षामा पहुचँ नपगुकेा बालबाश्चलका िथा 

प्रौढहरूलाई श्चशक्षामा पहुचँ श्चिस्िार गनि, िीश्चिकोपाििनमा सहयोग परु ्याउन  र संसारसँग आिि गनि प्रचलनमा ल्याइएका 

पश्चिल्ला अिधारणाहरु श्चनरन्िर श्चशक्षा, िलुा श्चसकाइ, अनौपचाररक श्चशक्षा, िीिनपयिन्ि श्चसकाइ र श्चशक्षा । श्चनरक्षरका लाश्चग 

साक्षरिा, साक्षरका लाश्चग साक्षरोत्तर, श्चसकाइ अिसरका लाश्चग स्िरिशृ्चि, श्चशक्षासँग सीप र आभदानी िोड्द ै श्चशश्चक्षि 

समािको श्चिकासका लाश्चग अनौपचाररक, श्चनरन्िर, िलुा एिं िीियपयिन्ि श्चशक्षाले काम गदिि । संश्चिधानले सशु्चनश्चिि गरेको 

श्चशक्षा पाउने हक, राश्चष्ट्रय श्चशक्षा नीश्चिल ेअबलभबन गरेको श्चसिान्ि, श्चदगो श्चिकास लक्ष्य ४ िथा आिश्चधक योिनाल ेअपेक्षा 

गरेको प्रत्येक नागरीकले श्चशक्षा पाउने हकको कायािन्ियन गनि औपचाररक श्चशक्षासंग ैअनौपचाररक श्चशक्षा प्रणालीले योगदान 

गदिि । श्चि.सं. २०८५ बैशाि १ गिे दशे्चि आधारभिू श्चशक्षा प्राप्त नगरेको व्यश्चि नपेाल सरकार, प्रदशे सरकार, स्थानीय 

िहको कुन ैपश्चन सरकारी सेिामा िा नेपाल सरकार प्रदशे सरकार िा स्थानीय िहको पणूि िा आशं्चशक स्िाश्चमत्ि, अनदुान िा 



 

 

 

श्चनयन्त्रणमा रहकेो कुनै पश्चन पदमा श्चनिािश्चचि, श्चनयशु्चि िा मनोनयन हुन िा कुनै रोिगारी प्राप्त गन ेनपाउने व्यिस्था भएसँगै 

श्चनरन्िर श्चशक्षा िलुा श्चसकाइ, अनौपचाररक श्चशक्षा, िीिनपयिन्ि श्चसकाइ र श्चशक्षाको भशू्चमका अझ ैमहत्िपूणि रहकेो दशे्चिन्ि । 

३.९.२ितयमानअिस्िा 

 आधारभिू िथा माध्यश्चमक श्चशक्षाको श्चिभमिेारी स्थानीयिहमा हस्िान्िरण भएसँग ैस्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 

२०७४ ले अनौपचाररक श्चसकाइको व्यिस्थापन अन्िगिि संरचना, लगानी, अपनत्ि श्चिभमेिारी स्थानीयिहलाई प्रदान गरेको 

ि । श्चशक्षा िथा मानि स्रोि श्चिकास केन्िबाट प्रकाश्चशि िथ्याङ्क, २०७६ अनसुार हालसभम राश्चष्ट्रय यिुा साक्षरिा १५-२४ 

िर्ि ९२ प्रश्चिशि र राश्चष्ट्रय प्रौढ साक्षरिा १५+ िर्िको ५८ प्रश्चिशि रहकेो ि । हाल अियमरेु गाउँपाश्चलकाको साक्षरिा दर 

९६.८ प्रश्चिशि रहकेो ि । त्यसैगरी श्चिगिमा श्चनरक्षरहरुलाई साक्षर गराउन उल्लेिश्चनय भशू्चमका िेल्ने सामदुाश्चयक श्चसकाइ 

केन्िको संख्या ५ रहकेो ि । यसरी हदेाि श्चशक्षा क्षेत्र एउटा श्चसङ्ग ैपाटोको रूपमा रहकेो अनौपचाररक श्चशक्षा िथा आिीिन 

श्चसकाइले न व्यश्चिगि रुपमा नि संस्थागि रुपमा र प्रणालीगि रूपमानै क्षमिा श्चिकास गन ेश्चिर्यल ेमहत्ि पाएको दशे्चिन्ि । 

उल्लेश्चिि अिस्थाहरुलाई श्चिशे्लर्ण गदाि श्चनरन्िर श्चशक्षा, िलुा श्चसकाइ, अनौपचाररक श्चशक्षा, िीिनपयिन्ि श्चसकाइ र श्चशक्षा 

क्षेत्रमा श्चनभन समस्याहरु पश्चहचान गरीएका िन । 

१. साक्षर व्यश्चिहरुलाई श्चनरन्िर श्चशक्षाको कायिक्रम श्चदन नसक्नु 

२. साक्षरिा कायिक्रममा सहभाश्चग भएका व्यश्चिहरूल ेश्चसकेका ज्ञान र सीपलाई रोिगारसँग िोड्न नसश्चकन ु

३. अनौपचाररक श्चशक्षा र िीिनपयिन्ि श्चशक्षा संचालन गन ेसंस्था र संयन्त्रको प्रयाप्त व्यिस्था र श्चिकास नहुन ु

४. साक्षर भएकाहरू सीपको प्रयोग र अभ्यास नहुदँापनु: श्चनरक्षर हुनपुरेको 

५. शशै्चक्षक सत्र परूा नगरी श्चबचैमा िोड्ने र श्चनयश्चमि नहुने बालबाश्चलकाको संख्या समिे बश्चढ रहकेो 

६. मश्चहला, पिाश्चड परेका िगिलाई लश्चक्षि गरी िीिनोपयोगी सीप, लिऋुण, अनदुान र रोिगारीको अिसर श्चदनेिस्िा 

कायिक्रमलाई एश्चककृि रूपमा सञ्चालन नगररएको 

३.९.३उदे्दश्यहरू 

यस योिनाले श्चनरन्िर श्चशक्षा, िलुा श्चसकाइ, अनौपचाररक श्चशक्षा, िीिनपयिन्ि श्चसकाइ र श्चशक्षा सभबश्चन्ध श्चनभनश्चलश्चिि 

उद्दशे्यहरु रािकेो ििः 

१. श्चनरक्षर व्यश्चिहरूलाई साक्षर बनाउने । 

२. सामदुाश्चयक श्चसकाइ केन्िको क्षमिा अश्चभिशृ्चि गरी केन्िलाई श्चिद्यालय िहको श्चशक्षा गणुस्िरीय बनाउन ेसहयोगी 

संस्थाको रुपमा श्चिकास गने ।  

३. सामदुाश्चयक श्चसकाइ केन्िलाई शशै्चक्षक सचूना केन्िको रूपमा श्चिकास गने ।  

४. श्चनरन्िर श्चशक्षा, िीिनपयिन्ि श्चशक्षा, िलुा श्चशक्षा, आयमलूक िथा सीपमलूक िस्िा कायिक्रम सञ्चालन गरी 

व्यश्चिका दशै्चनक िीिनसंग सभबश्चन्धि आिश्यकिाहरुको पररपशू्चिि गनिमा सहयोग गने । 

५. श्चिश्चभन्न कारणल ेश्चिद्यालय बाश्चहर रहकेा र श्चबचैमा श्चिद्यालय िोड़ने बालबाश्चलकाहरुलाई िकैश्चल्पक कक्षा माफि ि 

श्चसकाइ गरी साधारण श्चिद्यालयको प्रिाहमा समाश्चहि गने ।  

३.९.४रणनीलत 

श्चनरन्िर श्चशक्षा, िलुा श्चसकाइ, अनौपचाररक श्चशक्षा, िीिनपयिन्ि श्चसकाइ र श्चशक्षा सभबश्चन्ध उद्दशे्यहरु हाश्चसल गनि दहेाय 

बमोश्चिमका रणनीश्चिहरु अिलभबन गररनेिनिः 

१. श्चनरक्षर व्यश्चिहरूलाई साक्षर हुने अिसर प्रदान गन े। 



 

 

 

२. गाउँपाश्चलकाले प्रचश्चलि कानूनमा आधाररि भएर सामदुाश्चयक श्चसकाइ केन्ि सञ्चालन सभबश्चन्ध श्चनदशे्चशका ियार 

गन े। 

३. श्चसकाइ केन्िको पदाश्चधकारीलाई सािििश्चनक श्चशक्षा केन्ि सञ्चालन गनिका लाश्चग क्षमिा अश्चभिशृ्चि गन े। 

४. प्रत्येक िडामा सामदुाश्चयक श्चसकाइ केन्िको स्थापना गन े। 

५. अनौपचाररक श्चशक्षा र िीिनपयिन्ि श्चशक्षा संचालन गन ेसंिसंस्था बीच समन्िय समहू बनाइ पररचालन गन े। 

६. स्थाश्चनय पररिशे र आिश्यकिा अनसुार आयआििनको कायिक्रम सञ्चालन गन े। 

७. सीप श्चसकेकाहरुलाई काम गनि आश्चथिक स्रोि िटुाउने कायिक्रम सञ्चालन गन े। 

८. सबैलाई कक्षा ८ सभमको आधारभिू श्चशक्षाको अिसर प्रदान गन े। 

९. श्चिचमा श्चिद्यालय िोड़ने दरमा न्यनूीकरण गन े। 

१०. मश्चहला िथा श्चपिश्चडएका लश्चक्षि समहूका प्रौढहरूलाई िीिनपयोगी सीपको श्चिकास गरी श्चसकाइमा श्चनरन्िर 

सहयोग परुयाउन े। 

३.८.५ उपिलहध, नलतजा, प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्य 

क )उपिलहध 

१. १५ िर्िभन्दा माश्चथको साक्षरिा१०० प्रश्चिशि पगुकेो हुनेि । 

२. ५ िर्िभन्दा माश्चथको साक्षरिा१०० प्रश्चिशि पगुकेो हुनेि । 

३. १५ दशे्चि २४ िर्िकोसाक्षरिा१०० प्रश्चिशि पगुकेो हुनेि । 

४. श्चिद्याथीहरुको बीचमा श्चिद्यालय िोड्ने दर० प्रश्चिशि पगुकेो हुनेि । 

५. आिश्यकिा अनुसार सामदुाश्चयक श्चसकाइ केन्िको श्चिस्िार भएको हुनेि । 

 

ख) नलतजा 

१. सबै नागरीकहरुलाई साक्षरिा, श्चनरन्िर श्चशक्षा िलुा श्चसकाइ, अनौपचाररक श्चशक्षा, िीिनपयिन्ि श्चशक्षा र श्चसकाइको 

अिसर प्राप्त हुने । 

२. सामदुाश्चयक श्चसकाइ केन्िको संस्थागि संयन्त्र एि ं सञ्चालन मापदण्ड ियार भइ एकीकृि सेिा प्रिाह गन े

आिीिन श्चसकाइ केन्िको रूपमा श्चिकास हुने । 

३. श्चनरन्िर, िलुा, अनौपचाररक िीिनपयिन्ि श्चशक्षा र श्चसकाइबाट सीपमलूक िनशश्चि उत्पादन हुने । 

४. श्चिद्यालयमा श्चनयश्चमि उपश्चस्थि भइ श्चशक्षा श्चनरन्िर गनि नसक्ने िथा बढी उमरे भएका व्यश्चिका लाश्चग िकैश्चल्पक 

श्चसकाइको प्रबन्ध हुने । 

ग) प्रमुखलक्रयाकिाप 

तालिका ३.९.५.१ लनरन्तर लिक्षा, खुिा लसकाइ, अनौपचाररकलिक्षा, जीिनपययन्त लसकाइ र लिक्षाका प्रमुख 

लक्रयाकिापहरु तिा िक्ष्यः 

क्र.सं. प्रमिु श्चक्रयाकलापहरु इकाइ भौश्चिक लक्ष्य भौश्चिक लक्ष्य 

(१० बर्ि) 

कैश्चफयि 

१ २ ३ ४ ५ िभमा 

१ आिश्यकिा अनसुार 

लिकुक्षा सञ्चालन 

पटक ० ० १ १ १ ३ ५ संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 



 

 

 

२ स्ियंसेिक पररचालन िडामा ० ० ५ ५ ५  ५ संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह  

३ श्चसकाइ केन्िका 

पदाश्चधकारीहरुलाई 

िाश्चलम 

पटक ० ० १ १ १ ३ ५ संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

४ श्चसकाइ भ्रमण पटक ० ० १ १ १ ३ ५ स्थानीय िह 

५ िडा श्चशक्षा सश्चमश्चि गठन 

र पररचालन 

पटक ० १ १ १ १ ४ ५ स्थानीय िह 

६ आयमलूक कायिक्रम 

सञ्चालन 

पटक ० १ १ १ १ ४ ५ स्थानीय िह 

७ िोडकोर् स्थापना 

कायिश्चिश्चध श्चनमािण र 

सञ्चालन 

पटक ० ० १ १ १ ३ ५ स्थानीय िह 

८ िकैश्चल्पक कायिक्रम 

सञ्चालन 

पटक ० १ १ १ १ ४ ५ स्थानीय िह 

९ पढाइको िािािरण 

सिृना गनि 

अश्चभभािकहरुलाई 

िडागि सचेिनामलूक 

कायिक्रम सञ्चालन 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५ स्थानीय िह 

१० लश्चक्षि समहूका लाश्चग 

मागमा आधाररि िाश्चलम 

सञ्चालन 

पटक ० ० १ १ १ ३ ५ स्थानीय िह 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

तालिका ३.९.५.२ लनरन्तर लिक्षा, खुिा लसकाइ, अनौपचाररक लिक्षा, जीिनपययन्त लसकाइ र लिक्षाका प्रमुख 

लक्रयाकिापहरु सञ्चािन गनय अनुमालनत बजेट (रु हजारमा) 

क्र.सं. प्रमिु श्चक्रयाकलापहरु इकाइ आिश्यक बिटे अनुमाश्चनि     (रु हिारमा)(५ बर्िको) बिटे बाँश्चक (५ 

बर्ि) 

२०८३-२०८७ 

कैश्चफयि 

१ २ ३ ४ ५ िभमा 

१  आिश्यकिा अनसुार 

लिकुक्षा सञ्चालन 

पटक ० ० १७० २०० २२५ ५९५ ६५० संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

२ स्ियंसेिक पररचालन िडामा ० ० १५० १८० २२५ ५५५ ६५० संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह  

३ श्चसकाइ केन्िका 

पदाश्चधकारीहरुलाई 

िाश्चलम 

पटक ० ० १५० १७५ १९० ५१५ ६१५ संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

४ श्चसकाइ भ्रमण पटक ० ० ३०० ३५० ३७५ १०२५ १४५० स्थानीय िह 

५ िडा श्चशक्षा सश्चमश्चि गठन 

र पररचालन 

पटक ० १७५ २०० २२५ २५० ८५० ९५० स्थानीय िह 

६ आयमलूक कायिक्रम 

सञ्चालन 

पटक ० १५० १७५ २०० २२५ ७५० ८५० स्थानीय िह 

७ िोडकोर् स्थापना 

कायिश्चिश्चध श्चनमािण र 

सञ्चालन 

पटक ० ० ५० ७० ९० २१० ४२५ स्थानीय िह 

८ िकैश्चल्पक कायिक्रम 

सञ्चालन 

पटक ० १०० १५० १७५ २०० ६२५ ८५० स्थानीय िह 

९ पढाइको िािािरण 

सिृना गनि 

अश्चभभािकहरुलाई 

िडागि सचेिनामलूक 

कायिक्रम सञ्चालन 

पटक १५० १७५ २०० २२५ २५० १००० १४५० स्थानीय िह 

१० लश्चक्षि समहूका लाश्चग 

मागमा आधाररि िाश्चलम 

सञ्चालन 

पटक ० ० १७५ २०० २२५ ६०० ९५० स्थानीय िह 

कूल िभमा रकम (रु हिारमा) १५० ६०० १७२० २००० २२५५ ६७२५ ८८४०  

 

 



 

 

 

३.१०गुणस्तरीय साियजलनक लिक्षा 

३.१०.१ पररचय 

गणुस्िरीय सािििश्चनक श्चशक्षा एक आधारभिू मौश्चलक अश्चधकार हो । सभपणूि बालबाश्चलकाहरुलाई समािशेी र 

समानिामा आधाररि गणुस्िरीय श्चशक्षा सशु्चनश्चिि गने राज्यको दाश्चयत्ि हो । गणुस्िरीय श्चशक्षा बालबाश्चलकाको श्चलंग, िाश्चि, 

सामाश्चिक आश्चथिक श्चस्थश्चि िा भौगोश्चलक स्थानको प्रिाह नगरी उसको सिािङ्श्चगण (शारीररक, मानश्चसक, सामाश्चिक, 

भािानात्मक र संज्ञानात्मक) श्चिकासमा केश्चन्िि हुन्ि । गणुस्िरीय श्चशक्षा अथिपणूि, सान्दश्चभिक साथै श्चिद्याथी र समािको 

आिश्यकिामा आधाररि हुन्ि। गणुस्िरीय श्चशक्षाका मापदण्डको सभबन्धमा समान अिधारणा पाइदनै । गणुस्िरीय, 

श्चशक्षाको बदुाँगि मापदण्डहरूमा समानिा नभए पश्चन राज्यले िय गरेको श्चशक्षा नीश्चि, श्चशक्षाका राश्चष्ट्रय उद्दशे्य प्राश्चप्तका लाश्चग 

श्चनमािण गरीएका पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्िक, श्चिद्यालयको भौश्चिक सशु्चिधा पठनपाठनको िािािरण एि ं मलू्याङ्कन िस्िा 

पक्षहरूले गणुस्िरीय श्चशक्षामा महत्िपणूि भशू्चमका िेल्ने कुरामा दईुमि िैन । यसका साथै श्चिर्यगि श्चशक्षकको योग्यिा, 

श्चशक्षण सीप पेशा प्रश्चिको ििाफदशे्चहिा र शशै्चक्षक व्यिस्थापन गणुस्िरीय श्चशक्षामा प्रभाि पाने पक्ष हुन ् । UNICEF ले 

पाँचिटा ित्त्िहरूको आधारमा गणुस्िरीय श्चशक्षालाई पररभाश्चर्ि गरेको ि िसमा  श्चिद्याथीको िाह्यअनभुि, श्चसकाइ गने 

िािािरण, शशै्चक्षक श्चिर्यिस्ि,ु श्चसकाइ प्रश्चकया र शशै्चक्षक पररणाम पदििन ।  

३.१०.२ ितयमान अिस्िा 

 गणुस्िरीय श्चशक्षा आिको आिश्यकिा भन्ने नारालाई मध्यनिर गद ैसन ्२०१५ मा संयुि राष्ट्र संिले सन ्2030 

सभममा हाश्चसल गने गरी श्चनधािरण गरेको श्चदगो श्चिकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal-SDG)  (२०१५-

२०३०) का १७ ओटा लक्ष्यमा चौथो लक्ष्य “सबैका लाश्चग समािेशी र समिामलूक गणुस्िरीय श्चशक्षाको सशु्चनश्चिििा एि ं

िीिनपयिन्ि श्चसकाइ अिसर” कायम गरेको ि । फलस्िरूप नेपाल सरकारले श्चदगो श्चिकास लक्ष्य ४ को नेपाल राश्चष्ट्रय 

कायिढाँचा श्चनमािण गरी कायािन्ियनमा ल्याएको ि । त्यसैगरी श्चिद्यालय क्षेत्रश्चिकास योिना(SSDP) (२०७३/०७४- 

२०७९/०८०), सबैका लाश्चग श्चशक्षा(EFA 2004-2009), माध्यश्चमक श्चशक्षा सहयोग कायिक्रम(SESP 2003-2008), 

श्चशक्षक श्चशक्षण पररयोिना (TEP 2002-2007) र श्चिद्यालय के्षत्र सधुार योिना (SSRP 2009-2016) माफि ि सबैलाई 

गणुस्िरीय श्चशक्षामा पहुचँ सशु्चनश्चिि गनि सरकारले गरेको प्रयत्नहरूलाई श्चनरन्िरिा प्रदान गने लक्ष्य श्चलएको ि। शशै्चक्षक 

गणुस्िर मापन गनि कठीन ि । सामान्यिया श्चिद्याथीले श्चिश्चभन्न परीक्षामा प्राप्त गने सफलिा िथा अङ् कलाई गणुस्िर भन्न े

गररन्ि िर श्चशक्षाको गणुस्िरलाई परीक्षामा प्राप्त गरेको अंकमा सीश्चमि गनि सश्चकदनै । श्चिद्यालयहरुको श्चनयश्चमि अनुगमन 

गनिको लाश्चग िनशश्चिको अभाि ि । श्चनश्चिि िह परूा गरेपश्चि श्चिद्याथीहरुमा िनु व्यिहार दशे्चिनपुिि त्यो दशे्चिएको पाँईदनै । 

उल्लेश्चिि अिस्थाहरुलाई श्चिशे्लर्ण गदाि गणुस्िरीय सािििश्चनक श्चशक्षामा श्चनभन चनुौश्चिहरु पश्चहचान गरीएका िन ।  

१. पाठ्यक्रमले िोकेका सक्षमिाहरु श्चिद्याथीहरुमा नपाइन ु । 

२. श्चिद्याथीहरुमा नैश्चिकिा िथा व्यािहाररक ज्ञानको अभाि हुन ु। 

३. व्यिहारको सकारात्मक पररिििन नै श्चशक्षा भएपश्चन उि धारणा अनसुारको व्यिहार नपाइनु । 

४. श्चशक्षकहरु नयाँ श्चशक्षण पिश्चि प्रश्चि अद्यािश्चधक हुन नसक्न ु। 

५. श्चशक्षण श्चसकाइमा सचूना र सञ्चार पििीको न्यनु प्रयोग हुन ु।  

६. कायिसभपादन मलू्याङ्कन औपचाररकिामा सीश्चमि हुन ु।  

७. श्चिद्याथी मलू्याङ्कनलाई कक्षा उत्तीणि गराउनका लाश्चग मात्र प्रयोग गररन ु।  

३.१०.३ उदे्दश्य 



 

 

 

यस योिनाले गणुस्िरीय सािििश्चनक श्चशक्षा सभबश्चन्ध श्चनभनश्चलश्चिि  उद्दशे्यहरु रािकेो ििः 

१. श्चिद्यालय िहको श्चशक्षामा समिामलूक पहुचँ र समािशेी सहभाश्चगिा सश्चहि सबैका लाश्चग गणुस्िरीय श्चशक्षा 

सशु्चनश्चिि गने । 

२. श्चिद्यालयको िािािरण भय, श्चिभदे र दवु्यििहारमिु िथा श्चिश्चिधिा अनकूुल बनाइ बालबाश्चलकालाई बालमैत्री 

िािािरणमा श्चसकाइ श्चक्रयाकलापमा सहभागी हुनसक्ने गरी भौश्चिक िथा शशै्चक्षक िािािरण सधुार गने ।  

३. ज्ञान र सीपको श्चिकास, श्चशक्षाका श्चसिान्ि र पिश्चिमा आएका पररिििनको श्चिर्यमा श्चशक्षकहरुलाई अद्यािश्चधक 

गराउने ।  

४. श्चशक्षण श्चसकाइ प्रश्चक्रया बालकेश्चन्िि, सहभाश्चगिामलूक साथै श्चक्रयाकलापमशु्चि र प्रभािकारी बनाउने । 

५. श्चिद्याथीहरूको मलू्याङ्कन गने पररपाटीलाई स्िरीय र सामयीक बनाउने ।  

६. श्चशक्षाका सबै श्चनकाय िथा श्चिद्यालयमा सुशासन प्रिर ्धन गरी बालबाश्चलकाको श्चसकाइ प्रश्चि उत्तरदायी प्रणालीको 

श्चिकास गने । 

३.१०.४ रणनीलतहरू 

गणुस्िरीय सािििश्चनक श्चशक्षा सभबश्चन्ध उद्दशे्यहरु हाश्चसल गनि दहेाय बमोश्चिमका रणनीश्चिहरु अिलभबन गररनेिनिः 

१. श्चिद्यालय उमरेका बालबाश्चलकालाई आधारभिू िह सभममा गणुस्िरीय श्चशक्षामा पहुचँको सशु्चनश्चिििा । 

२. सभपणूि गश्चिश्चिश्चधहरुमा समािेशी सहभाश्चगिालाई प्रोत्साहन । 

३. श्चिद्यालयलाई बालमतै्री िात्रामतै्री, अपाङ्गमतै्री, सरुश्चक्षि श्चहसंारहीि एि ंभयरहीि श्चसकाइ केन्िको रूपमा श्चिकास । 

४. स्िरीय मापदण्डका आधारमा श्चिद्यालय िथा श्चशक्षण संस्थाको भौश्चिक पिूािधार र श्चसकाइ िािािरण श्चनमािणगरी 

श्चिपद उत्थानशील बनाउने । 

५. स्थानीय पररिशे अनकूुल र आिश्यकिामा आधाररि स्थाश्चनय पाठ्यक्रम श्चनमािण गन े। 

६. श्चशक्षक र कमिचारीको िििमान पररपक्ष अनरुूप क्षमिा अश्चभिशृ्चि गरी दक्ष, योग्य र सीपयिु िनशश्चिको व्यिस्था 

गन े। 

७. श्चिद्याथीहरुलाई परुस्कार, िात्रिशृ्चि आश्चथिक शशै्चक्षक सहयोग िस्िा कायिक्रमद्वारा श्चिद्याथीहरुमा पढाइपश्चि उत्सकुिा 

िथा स्ियं अग्रसर हुने िािािरण सिृना गराउन े। 

८. श्चनरन्िर श्चिद्याथी मलू्याङ्कनलाई थप व्यिश्चस्थि र प्रभािकारीिा कासाथ कायािन्ियनमा ल्याउने साथै श्चनणियात्मक 

मलू्याङ्कनलाई स्िरीय र सामयीक बनाउने  । 

९. श्चिद्याथी, श्चशक्षक, अश्चिभािक र श्चिद्यालय व्यिस्थापन सश्चमश्चिको काम, कििव्य र भशू्चमकाको प्रबोश्चधकरण गराउन े।  

१०. गाउँ श्चशक्षा सश्चमश्चिले श्चशक्षा सभबद्य सरोकारिालाहरुसँग िलफल िथा अन्िश्चक्रि या गरेर गाउँपाश्चलकामा माध्यश्चमक 

श्चशक्षा सभमको गणुस्िरयीिा मापन गने मापदण्डहरु श्चनधािरण गन े। 

११. श्चशक्षकको कायिसभपादन मलू्याङ्कनका आधारमा परुुस्कार र दण्डको व्यिस्था गन े।  

३.१०.५ उपिलहध, नलतजा, प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्य  

क. उपिलहध 

१. सबैका लाश्चग समािशेी र समिामलूकू गणुस्िरीय श्चशक्षाको सुश्चनश्चिििा भएको हुनेि । 

२. श्चिद्याथी केश्चन्िि श्चशक्षण श्चक्रयाकलापको अभ्यास र नश्चिन श्चशक्षण श्चिश्चधहरूको प्रयोग भएको हुनेि । 

३. श्चिद्याथीहरुमा सकारात्मक व्यिहार र नैश्चिक चररत्रको श्चिकास भएको हुनेि । 



 

 

 

४. गणुस्िरीय श्चशक्षाको मापदण्ड श्चनधािरण भइ लाग ुभएको हुनेि । 

ख. नलतजा 

१. श्चिद्यालय िहको श्चशक्षामा सबै बालबाश्चलकाको समिामलूक पहुचँ हुने ।  

२. श्चशक्षण श्चसकाइ श्चक्रयाकलाप स्िस्थ्य, सरुश्चक्षि, आधारभिू सशु्चिधा सभपन्न, सौहादिपणूि िािािरणमा सञ्चालन हुने । 

३. स्थाश्चनय पाठ्यक्रमको श्चनमािण र कायािन्ियन हुनें । 

४. श्चिद्याथीहरूमा पढाइप्रश्चि रुश्चच, उत्सकुिा र स्ियं अग्रसर हुने िािािरणको सिृना हुने । 

५. श्चिद्यालय िथा श्चशक्षण संस्थासंग सरोकार राख्ने सभपणूि पक्ष आफ्नो काम, कििव्य र भशू्चमका प्रश्चिउत्तरदायी हुने  

६. श्चिद्याथीको मलू्याङ्कन प्रणाली स्िरीकरण हुने । 

ग. प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्य 

तालिका ३.१०.५.१ गुणस्तरीय साियजलनक लिक्षाका प्रमुख लक्रयाकिापहरु तिा िक्ष्यः 

क्र.सं. प्रमिु श्चक्रयाकलापहरु इकाइ भौश्चिक लक्ष्य भौश्चिक लक्ष्य 

(१० बर्ि) 

कैश्चफयि 

१ २ ३ ४ ५ िभमा 

१ शशै्चक्षक सत्रको सरुुमा 

भनाि अश्चभयान र िरदलैो 

कायिक्रम सञ्चालन 

श्चिद्यालय ३० ३० ३० ३० ३० ३० ३० संि,प्रदशे, 

स्थानीय िह 

२ अश्चिररि श्चक्रयाकलाप 

सञ्चालन 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५ श्चिद्यालय, 

पाश्चलका स्िरमा  

३ इन्टरनेट सेिा श्चिस्िार श्चिद्यालय १५ १८ २० २२ २४ २५ ३० संि, प्रदशे,   

४ श्चशक्षक कमिचारीका 

लाश्चग पनुिाििगी िाश्चलम  

पटक ३० ३० ३० ३० ३० ३० ३० स्थानीय िह 

५ श्चशक्षक कमिचारीलाई 

परुस्कारको व्यिस्था 

िडागि १० १० १० १० १० ५० ५० स्थानीय िह 

६ पाश्चलकास्िरमा प्रथम, 

श्चद्विीय लाई परुुस्कार 

(श्चिद्याथी आधारभिू र 

माध्यश्चमक) 

िना ६ ६ ६ ६ ६ ३० ३० स्थानीय 

७ श्चिद्याथी मलू्याङ्कन 

िाश्चलम 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५ स्थानीय िह 

८ शशै्चक्षक उपलश्चधधका 

आधारमा श्चिद्यालयलाई 

अनदुान कायिक्रम 

श्चिद्यालय ५ ५ ५  ५ २५ २५ स्थानीय िह 

 

तालिका ३.१०.५.२गुणस्तरीय साियजलनक लिक्षाका प्रमुख लक्रयाकिापहरु सञ्चािन गनय अनुमालनत 

बजेट (रु हजारमा) 



 

 

 

क्र.सं. प्रमिु श्चक्रयाकलापहरु इकाइ आिश्यक बिटे अनुमाश्चनि     (रु हिारमा)(५ बर्िको) बिटे बाँश्चक ( ५ 

बर्ि) 

२०८३-२०८७ 

कैश्चफयि 

१ २ ३ ४ ५ िभमा 

१  शशै्चक्षक सत्रको सरुुमा 

भनाि अश्चभयान र िरदलैो 

कायिक्रम सञ्चालन 

श्चिद्यालय १५० १७० १८० १९० २०० ८९० ९८० संि,प्रदशे, 

स्थानीय िह 

२ अश्चिररि कायिक्रम 

सञ्चालन 

पटक ७५ १०० १२० १४० १५० ५८५ ७७५ श्चिद्यालय, 

पाश्चलका 

स्िरमा  

३ इन्टरनेट सेिा श्चिस्िार श्चिद्यालय १८० १८७ १९४ २०१ २०८ ९७० ९९५ संि, प्रदशे, 

स्थानीय  

४ श्चशक्षक कमिचारीका 

लाश्चग पनुिाििगी िाश्चलम  

पटक ६०० ६०० ६२५ ६५० ६६० ३१३५ ३२८० स्थानीय िह 

५ श्चशक्षक कमिचारीलाई 

परुस्कारको व्यिस्था 

िडागि ५० १०० १५० २०० २५० ७५० ९५० स्थानीय िह 

६ पाश्चलकास्िरमा प्रथम, 

श्चद्विीय लाई परुुस्कार 

(श्चिद्याथी आधारभिू र 

माध्यश्चमक) 

िना ४० ८० १०० १२० १६० ५०० ८५० स्थानीय 

७ श्चिद्याथी मलू्याङ्कन 

िाश्चलम 

पटक १०० १५० १८० १९० २०० ८२० ९५० स्थानीय िह 

८ शशै्चक्षक उपलश्चधधका 

आधारमा श्चिद्यालयलाई 

अनदुान कायिक्रम 

श्चिद्यालय २५० ३०० ३५० ४०० ४५० १७५० २५०० स्थानीय िह 

कूल िभमा रकम (रु हिारमा) १४४५ १६८७ १८९९ २०९१ २२७८ ९४०० ११२८०  

 

३.११आलियक तिा सामालजक रूपिे पछालड परेका िगयको पह चँ/ समािेिी लिक्षा  

३.११.१ पररचय 

व्यश्चिले आश्चथिक र सामाश्चिक रूपमा कमिोर भएकै कारण श्चशक्षा प्राप्त गने अिसरबाट िश्चञ्चि हुनपुरेको अिस्था 

हुन सक्ि । केश्चह श्चिद्याथीहरुले श्चबचैमा पढाइ समिे िोडेको पाइन्ि । सबैको श्चशक्षामा पहुचँ परु ्याउन  नेपालको संश्चिधान, 

श्चशक्षा ऐन िथा श्चनयमािलीमा समिे व्यिस्था गररएको ि । श्चिगिमा कायािन्ियन भएका सबैका लाश्चग श्चशक्षा, आधारभिू 

िथा प्राथश्चमक श्चशक्षा कायिक्रम, सहश्राश्चधद श्चिकास लक्ष्य, श्चिद्यालय के्षत्र सधुार योिना, श्चिद्यालय क्षेत्र श्चिकास योिना, श्चदगो 

श्चिकास लक्ष्य लगायिका श्चिश्चभन्न शशै्चक्षक योिना िथा कायिक्रमहरुले समिे समािेशी श्चशक्षालाई समािशे गरेका िन । 

श्चिश्चभन्न समयमा यस सभबश्चन्ध नीश्चिगि एि ं संस्थागि प्रयास भएका िन । यस गाउँपाश्चलका अन्िगिि आश्चथिक िथा 



 

 

 

सामाश्चिक रुपले पिाश्चड परेका िगिको पहुचँ परु ्याउन को लाश्चग यो गाउँ श्चशक्षा योिनाले केश्चह नीश्चिगि प्रािधानहरु रािेको 

ि । 

३.११.२ ितयमान अिस्िा 

आधारभिू िथा माध्यश्चमक श्चशक्षा स्थानीय िहको अश्चधकार सशु्चचमा आइसकेपश्चि आश्चथिक रुपमा पिाश्चड परेको 

िगिको श्चशक्षामा पहुचँ परु ्याउन  र समािेशी श्चशक्षालाई कायािन्ियन गनुि अब स्थानीय िहको प्रमिु श्चिभमिेारी आएको ि । 

उल्लेश्चिि अिस्थामा आश्चथिक िथा सामाश्चिक रुपले पिाश्चड परेका िगिको पहुचँ/समािशेी श्चशक्षा के्षत्रमा श्चनभन चनुौश्चिहरु 

पश्चहचान गरीएका िन । 

१. श्चिद्यालय बाश्चहर रहकेा सबै बालबाश्चलकाहरुलाई श्चिद्यालयमा भनाि गराउन ु । 

२. श्चशक्षामा समािेशीिा सशु्चनश्चिििा गनुि । 

३.११.३उदे्दश्य 

 यस योिनाले आश्चथिक िथा सामाश्चिक रुपले पिाश्चड परेकािगिको पहुचँ/समािशेी श्चशक्षा सभबश्चन्ध श्चनभनश्चलश्चिि 

उद्दशे्यहरु रािकेो ििः 

१. माध्यश्चमक िहसभमको श्चशक्षामा सबैको पहुचँ सशु्चनश्चिि गने । 

२. श्चिद्यालय बाश्चहर रहकेा सबै बालिाश्चलकाहरुलाई श्चिद्यालयमा भनाि गराउने । 

३. श्चशक्षामा सबैको समािेशीिा सुश्चनश्चिििा गने । 

३.११.४ रणनीलत 

आश्चथिक िथा सामाश्चिक रुपले पिाश्चड परेकािगिको पहुचँ/समािशेी श्चशक्षा सभबश्चन्ध उद्दशे्यहरु हाश्चसल गनि दहेाय 

बमोश्चिमका रणनीश्चिहरु अिलभबन गररनेिनिः 

१. आश्चथिक िथा सामाश्चिक रूपले पिाश्चड परेका िगिको श्चशक्षामा पहुचँ सशु्चनश्चिि गनि िात्रिशृ्चि लगायि थप आश्चथिक 

सहुश्चलयि प्रदान । 

२. आश्चथिक रूपमा कमिोर बालबाश्चलकाका अश्चभभािकहरूलाई आयआििनका लाश्चग सीप श्चिकास िाश्चलम प्रदान 

गरी स्िरोिगार बनाउनकुा साथै उनीहरूलाई स्थानीय रोिगारी उपलधध गराउने । 

३. सशु्चिधासभपन्न आिासीय श्चिद्यालय श्चिकास गने । 

४. श्चिशेर् श्चशक्षा सञ्चालनका लाश्चग आिश्यक पिूािधार र िनशश्चिको श्चिकास गने । 

३.११.५ उपिलहध, नलतजा, प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्य 

क. उपिलहध 

१. श्चिद्यालय बाश्चहर रहकेा सबै बालबाश्चलकाहरु श्चिद्यालयमा भनाि भएका हुनेिन । 

 

ख. नलतजा  

१. आश्चथिक रुपमा कमिोर बालबाश्चलकाका अश्चभभािकहरु स्थानीय रोिगारीमा सहभाश्चग भ ैआयस्िर बढेको हुने । 

२. गाउँपाश्चलका अन्िगिि प्रत्येक िडामा आिाश्चशय श्चिद्यालय स्थापना भइ व्यिस्थापन भएको हुने । 

३. श्चिद्यालयमा श्चिद्याथी भनािदर उल्लेख्य रुपमा बढेको हुने । 

ग. प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्य 



 

 

 

तालिका ३.११.५.१ आलियक तिा सामालजक रुपिे पछालड परेका िगयको पह चँ / समािेिी लिक्षाका प्रमुख 

लक्रयाकिापहरु तिा िक्ष्यः 

क्र.सं. प्रमिु श्चक्रयाकलापहरु इकाइ भौश्चिक लक्ष्य भौश्चिक लक्ष्य 

(१० बर्ि) 

कैश्चफयि 

१ २ ३ ४ ५ िभमा 

१ िात्रिशृ्चत्त कोर्को व्यिस्था पटक ० १ १ १ १ ४ ५ संि,प्रदशे, 

स्थानीय िह 

२ श्चिद्यालयमा अश्चभभािक 

श्चशक्षा कायिक्रम सञ्चालन 

पटक ० १ १ १ १ ४ ५ संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

३ आयस्िर कमिोर भएका 

श्चिद्याथीका 

अश्चभभािकहरुलाई 

आयआििन िाश्चलम 

पटक ० १ १ १ १ ४ ५ संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह  

 

तालिका ३.११.५.२आलियक तिा सामालजक रुपिे पछालड परेका िगयको पह चँ / समािेिी लिक्षाका 

प्रमुख लक्रयाकिापहरु सञ्चािन गनय अनुमालनत बजेट (रु हजारमा) 

क्र.सं. प्रमिु श्चक्रयाकलापहरु इकाइ आिश्यक बिटे अनुमाश्चनि     (रु हिारमा)(५ बर्िको) बिटे बाँश्चक (५ 

बर्ि) 

२०८३-२०८७ 

कैश्चफयि 

१ २ ३ ४ ५ िभमा 

१ िात्रिशृ्चत्त कोर्को 

व्यिस्था 

पटक ० २५ ५० ७५ १०० २५० ३५० संि,प्रदशे, 

स्थानीय 

िह 

२ श्चिद्यालयमा अश्चभभािक 

श्चशक्षा कायिक्रम 

सञ्चालन 

पटक ० १५० १७५ २०० २५० ७७५ ९७५ संि, 

प्रदशे, 

स्थानीय 

िह 

३ आयस्िर कमिोर भएका 

श्चिद्याथीका 

अश्चभभािकहरुलाई 

आयआििन िाश्चलम 

पटक ० १५० १६० १८० १९० ६८० ८७५ संि, 

प्रदशे, 

स्थानीय 

िह  

कूल िभमा रकम (रुहिारमा) ० ३२५ ३८५ ४५५ ५४० १७०५ २२००  

 

३.१२लिक्षामा सूचना प्रलिलध 

३.१२.१ पररचय 



 

 

 

 सचूना प्रश्चिश्चध भन्नाले सचूनाहरुलाई श्चिद्यशु्चिय यन्त्रहरु कभ्यटुर िथा दरुसञ्चारको प्रश्चिश्चधको प्रयोग गरी भण्डारण, 

सभपादन सभप्रेर्ण संग्रह र प्रिाह हो । आिको यगु सचूना प्रश्चिश्चधको यगु हो । सचूना प्रश्चिश्चधले श्चशक्षण र श्चसकाइका नयाँ 

श्चिश्चध र मान्यिालाई अभिूपूिि रुपमा अश्चि बढाएको ि । श्चशक्षाका पाठ्यक्रम श्चनमािणदशे्चि त्यसको कायािन्ियन र 

मलू्यांकनका सभपणूि अिश्चधमा सचूना िथा प्रश्चिश्चधको महत्िपणूि भशू्चमका हुन्ि । यसले सचूनाको  पहुचँमा िशृ्चि गिि । 

श्चशक्षक िथा श्चिद्याथीले शशै्चक्षक आिश्यकिाका लाश्चग िाश्चपएका पसु्िकहरुमा मात्र भर पनुिपने आिश्यकिाको अन्त्य 

भएको ि । उनीहरु आफ्नो आिश्यकिाको पशू्चििका लाश्चग इन्टरनेट िथा िभेसाइटहरुको उपयोग गनि सक्ने भएका िन । सयौं 

व्यश्चिहरुले एकै पटक कुनै पश्चन समय कुनै ठाउँबाट कुनै पश्चन सामग्रीलाई हश्चसल गनि सक्िन । अब श्चसकाइलाई अनलाईन 

पाठ्यिस्िकुो माध्यमबाट चौश्चिसै िण्टा हनेि सश्चकन्ि । सचूना िथा सञ्चार प्रश्चिश्चधमा आधाररि श्चसकाइले श्चिद्याथीहरु एकै 

ठाउँमा भलेा हुन ुपने अिस्थाको अन्त्य भएको ि । भौगोश्चलक, सामाश्चिक, साँस्कृश्चिक िथा पिूािधारहरुको अभािका कारण 

औपचाररक ििरबाट श्चशक्षा श्चदन नसश्चकने अिस्था अि रहेन । यसका लाश्चग रेश्चडयो, टेश्चलश्चभिन, भचुिअल श्चिद्यालय, 

भचुिअल श्चिश्वश्चिद्यालयको माध्यमबाट श्चशक्षा हाश्चसल गनि सश्चकन्ि । शशै्चक्षक श्चिकासका लाश्चग सचूना िथा सञ्चार 

प्रश्चिश्चधको महत्िपणूि भशू्चमका रहने गरी यस योिनामा समािेश गररएको ि । 

३.१२.२ ितयमान अिस्िा 

नेपाल सरकारले श्चस्िकृि गरेको राश्चष्ट्रय श्चशक्षा नीश्चि, २०७६ र श्चिज्ञान िथा प्रश्चिश्चध नीश्चि, २०७६ ले समिे श्चशक्षामा 

सचूना िथा सञ्चार प्रश्चिश्चधको प्रयोगसभबश्चन्ध नीश्चिहरु उल्लेि गरेको ि । सचूना प्रश्चिश्चधको श्चिब्र श्चिकासले नेपाल िस्िा 

अल्पश्चिकश्चसि मलुकुहरुलाई श्चशक्षा, स्िास्थ्य, कृश्चर्, पयिटन िथा व्यापार लगायिका आश्चथिक िथा सामाश्चिक क्षेत्रको श्चदगो 

श्चिकास गनि सअुिसरहरु प्रदान गरेको ि । यस प्रश्चिश्चधको व्यापक प्रयोगबाट काननूको शासन, भ्रिाचारमिु र चसु्ि प्रशासन, 

श्चिकेश्चन्िकरण, आश्चथिक अनुशासन िथा सािििश्चनक सेिा प्रिाह र स्रोिको कुशल व्यिस्थापन िस्िा असल शासनका 

आधारभिू मान्यिालाई आत्मसाि गरी सििसाधारणले पाउनु पने सेिा श्चिटो, िररिो, िथा कम िश्चचिलो ढंगबाट प्रदान गनि 

सश्चकन्ि । यस अथिमा सचूना प्रश्चिश्चध नेपालको भौगोश्चलक श्चिर्मिाबाट श्चसश्चििि श्चिकासका चनुौिीको सामना गनि एउटा 

सशि पिूािधारको रुपमा समेि स्थाश्चपि हुन सक्ने दशे्चिन्ि । अियमरेु गाउँपाश्चलकाका सबै माध्यश्चमक श्चिद्यालयहरुमा सचूना 

िथा प्रश्चिश्चध प्रयोगशालाको स्थापना भएको ि । सबै सामदुाश्चयक श्चिद्यालयहरुमा ईन्टरनेट सशु्चिधाको श्चिस्िार  हुन सकेको 

िैन । केश्चह श्चिद्यालयहरुमा स्माटि बोडिको व्यिस्थापन समिे गररएको ि । श्चिद्यालयहरुका श्चिश्चभन्न कक्षाहरुमा कभ्यटुर 

श्चिर्यको श्चशक्षण गररएको पाइन्ि । श्चशक्षा िथा सचूना र सञ्चार प्रश्चिश्चधबीच गश्चहरो सभबन्ध ि । श्चशक्षामा प्रश्चिश्चधको 

प्रयोगलाई अथिपणूि रुपमा हनेि थाश्चलएको ि । कक्षा कोठामा प्रश्चिश्चधको प्रयोगका कारण हाम्रो परभपरागि पठनपाठनको 

श्चसिान्िलाई श्चिस्थाश्चपि गरी नयाँ अिधारणाको सरुुिाि भएको पाइन्ि । िुिगश्चिमा श्चिकास हुदँ ै गएको प्रश्चिश्चधले थपु्रै 

अिसर र चनुौिीहरु ल्याएको ि । हाल श्चशक्षा के्षत्रमा पश्चन श्चिद्यालयका प्रशासश्चनक काम, नश्चििा श्चनमािण कायि, पािर 

्िाइन्ट श्चनमािण गरी प्रोिके्टरको माध्ययमबाट अध्यापन गने शशै्चक्षक कायि सामान्यरुपमा प्रयोग आएको पाइन्ि । केश्चन्िय 

शशै्चक्षक िथ्याङ्कमा िोड्नको लाश्चग हाल एश्चककृि शशै्चक्षक व्यिस्थापन सचूना प्रणाली (IEMIS) को श्चिकास गररएको ि 

र त्यसको पणुििया उपयोग हुन नसश्चकएको अिस्था ि । उल्लेश्चिि अिस्थाहरुलाई श्चिशे्लर्ण गदाि श्चशक्षामा सचूना प्रश्चिश्चध  

के्षत्रमा श्चनभन चनुौश्चिहरु पश्चहचान गरीएका िन । 

१. सचूना िथा सञ्चार प्रश्चिश्चध सभबश्चन्ध आधारभिू संरचना िस्िै श्चिद्यिु, ईन्टरनेट कनेश्चक्टश्चभटी, आश्चदको श्चिस्िार 

िथा सबै श्चिद्यालयमा स्थापना । 



 

 

 

२. श्चशक्षामा सचूना िथा सञ्चार प्रश्चिश्चधको प्रभािकारी प्रयोगका लाश्चग डाटा सेन्टर, श्चडश्चिटल ल्याब, श्चडश्चिटल 

पसु्िकालय सश्चहिको एश्चककृि प्रणालीको श्चिकास । 

३. सचूना िथा सञ्चार प्रश्चिश्चधक सभबश्चन्ध उपकरणको व्यिस्था त्यसको सञ्चालन र प्रयोगका लाश्चग दक्ष िनशश्चिको 

श्चिकास । 

४. सचूना िथा सञ्चार प्रश्चिश्चधको प्रयोगबाट समिा अश्चभिशृ्चि र श्चडश्चिटल श्चडभाईड कम गनुि । 

५. अन्िश्चक्रि यात्मक श्चडश्चिटल सामग्रीको पयािप्त श्चिकास र पहुचँ । 

६. श्चिश्चभन्न श्चकश्चसमका अपाङ्गिाको लाश्चग प्रयोग हुने गरी सामग्री श्चिकास र प्रयोग। 

७. सबै प्रयोगकिािलाई सहि हुने गरी शशै्चक्षक व्यिस्थापन सचूना प्रणाली र लेिा प्रणालीको श्चिकास । 

८. श्चिश्चभन्न िहका ईन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरुसँग समन्िय र सहकायि । 

३.१२.३ उदे्दश्यहरू  

यस योिनाले श्चशक्षामा सचूना प्रश्चिश्चध सभबश्चन्ध श्चनभनश्चलश्चिि उद्दशे्यहरु रािकेो ििः 

१. सबै सामदुाश्चयकश्चिद्यालयहरूमा सचूना िथा सञ्चार प्रश्चिश्चधको पहुचँ बशृ्चि गन े। 

२.  श्चिश्वधयापी रुपमा उपलधध शशै्चक्षक स्रोि सामग्रीहरूमा इन्टरनेट माफि ि श्चिद्यालय एिम ्श्चिद्याथीहरूको पहुचँ कायम 

गने । 

३. अध्ययन एिम ्श्चशक्षणमा सचूना िथा सञ्चार प्रश्चिश्चधको प्रयोगबाट सामदुाश्चयक श्चिद्यालयहरूको शशै्चक्षक गणुस्िर 

अश्चभिशृ्चि गन े। 

४. गाउँस्िरको श्चशक्षाको समग्र व्यिस्थापनलाई सचूना िथा सञ्चार प्रश्चिश्चधको प्रयोग गरी प्रभािकारी, कायिकुशल, 

पारदश्चशि र समिामलूक बनाउने । 

३.१२.४ रणनीलत 

श्चशक्षामा सचूना िथा सञ्चार प्रश्चिश्चध सभबश्चन्ध उद्दशे्यहरु हाश्चसल गनि दहेाय बमोश्चिमका रणनीश्चिहरु अिलभबन 

गररनेिनिः 

१. ICT को पिूािधारको रुपमा रहकेो श्चिद्यिु, कभ्यटुर र इन्टरनेट प्रत्येक श्चिद्यालयमा िडान । 

२. कभ्यटुर,ई–पसु्िकालय िथा ICT ल्याि स्थापना । 

३. श्चिद्यालयमा कायिरि िनशश्चिलाई ICT िथा Smart Board को प्रयोग सभबश्चन्ध  आधारभिू िाश्चलमको व्यिस्था 

। 

४. श्चिद्यालयहरुलाई केश्चन्िय शशै्चक्षक व्यिस्थापन सचूना प्रणालीको बश्चढभन्दा बश्चढ प्रयोग गनि प्रोत्साहन । 

३.१२.५ उपिलहध, नलतजा, प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्य 

क. उपिलहध 

१. श्चिश्चभन्न आधारभिू िथा माध्यश्चमक श्चिद्यालयहरुमा सचूना िथा सञ्चार प्रश्चिश्चध प्रयोगशाला स्थापना भइ 

श्चिद्यालयको प्रशासश्चनक, शशै्चक्षक र व्यिस्थापश्चकय क्षेत्रमा प्रयोग गररएको हुनेि । 

ख. नलतजा 

१. सबै श्चिद्यालयमा सचूना िथा सञ्चार प्रश्चिश्चधको पिूािधार श्चिकास भ ैसबैको पहुचँ पगुकेो हुने 

२. श्चिश्चभन्न कक्षा िथा श्चिर्यका श्चशक्षकहरुको श्चशक्षणमा सचूना िथा सञ्चार प्रश्चिश्चधको प्रयोग सभबश्चन्ध क्षमिा 

श्चिकास भएको हुने 



 

 

 

३. सबै माध्यश्चमक श्चिद्यालयहरुले अश्चनिायि रुपमा श्चसकाइ िथा व्यिस्थापश्चकय कायिमा सचूना र सञ्चार प्रश्चिश्चधको 

प्रयोग गरेका हुन े

४. सचूना प्रश्चिश्चधमा आधाररि श्चशक्षक सहायिा प्रणालीको श्चिकास िथा सञ्चालन भएको हुने 

५. सचूनामा आधाररि एश्चककृि शशै्चक्षक सचूना व्यिस्थापन प्रणालीको अश्चधकिम प्रयोग भएको हुने 

६. सामदुाश्चयक श्चसकाइ केन्िमा सूचना िथा प्रश्चिश्चधको प्रयोगको श्चिस्िार भएको हुने 

ग. प्रमुख िक्ष्य तिा लक्रयाकिापहरु 

तालिका ३.१२.५.१ लिक्षामा सूचना प्रलिलधका प्रमुख लक्रयाकिापहरु तिा िक्ष्यः 

क्र.सं. प्रमिु श्चक्रयाकलापहरु इकाइ भौश्चिक लक्ष्य भौश्चिक लक्ष्य 

(१० बर्ि) 

कैश्चफयि 

१ २ ३ ४ ५ िभमा 

१ श्चिद्यिु, कभ्यटुर, 

इन्टरनेट सबै श्चिद्यालयमा 

िडान 

श्चिद्यालय ३ ३ ३ ३ ३ १५ ३० संि,प्रदशे, 

स्थानीय 

२ सचूना िथा सञ्चार 

प्रश्चिश्चधल्याब स्थापना 

श्चिद्यालय ३ ३ ३ ३ ३ १५ ३० संि, प्रदशे, 

स्थानीय 

३ एक श्चशक्षक एक 

ल्यापटपको व्यिस्था 

श्चिद्यालय २ २ २ ३ ६ १५ १५ संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

४ सचूना िथा सञ्चार 

प्रश्चिश्चधको प्रयोग 

सभबश्चन्ध िाश्चलम 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५ संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

५ सामदुाश्चयक श्चसकाइ 

केन्िको ICT क्षमिा 

श्चिकास 

सङ्ख्या ० १ १ १ १ ४ ४ संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

तालिका ३.१२.५.२ लिक्षामा सूचना प्रलिलधका प्रमुख लक्रयाकिापहरु सञ्चािन गनय अनुमालनत बजेट (रु 

हजारमा) 

क्र.सं. प्रमिु श्चक्रयाकलापहरु इकाइ आिश्यक बिटे अनुमाश्चनि     (रु हिारमा)(५ बर्िको) बिटे बाँश्चक (५ 

बर्ि) 

२०८३-२०८७ 

कैश्चफयि 

१ २ ३ ४ ५ िभमा 

१  श्चिद्यिु, कभ्यटुर, 

इन्टरनेट सब ै

श्चिद्यालयमा िडान 

श्चिद्यालय ४७५ ४८० ४९० ५०० ५२५ २४७० २८७५ संि,प्रदशे, 

स्थानीय 

२ सचूना िथा सञ्चार 

प्रश्चिश्चधल्याब स्थापना 

श्चिद्यालय १९५० १९७५ १९८५ १९९५ २०१० ९९१५ १००२५ संि, प्रदशे, 

स्थानीय 

३ एक श्चशक्षक एक 

ल्यापटपको व्यिस्था 

श्चिद्यालय २४० ३७५ ३८५ ३९५ २७० १६६५ १८७५ संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 



 

 

 

४ सचूना िथा सञ्चार 

प्रश्चिश्चधको प्रयोग 

सभबश्चन्ध िाश्चलम 

पटक १५० १७५ २०० २२५ २५० १००० १५०० संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

५ सामदुाश्चयक श्चसकाइ 

केन्िको ICT क्षमिा 

श्चिकास 

सङ्ख्या ० १५० १६० १७० १८० ६६० ७५० संि, प्रदशे, 

स्थानीय िह 

कूल िभमा रकम (रु हिारमा) २८१५ ३१५५ ३२२० ३२८५ ३२३५ १५७१० १७०२५  

 

३.१३.आपतकािीन तिा सङ्ख कटपूणय अिस्िामा लिक्षा  

३.१३.१ पररचयः 

आपिकालीन िथा सङ्कटपूणि अिस्थामा श्चशक्षा िािािरणमा कुनै बेला के हुन्ि भन्ने कुरा कसैलाई थाहा िैन । 

श्चिगिमा श्चिश्चभन्न समयमा हाम्रो दशेले श्चिश्चभन्न आपिकालीन समस्याहरु भोग्द ैआइरहकेो ि । यसको प्रभाि िथा असर 

प्रत्यक्ष रुपमा श्चशक्षाक्षेत्रमा परररहकेो ि । श्चिशेर् गरी श्चि.सं. १९९० को महाभकूभप त्यस्िै २०७२ सालको महाभकूभप र 

२०७६ सालमा दिेापरेको कोश्चभड-१९ ले श्चिशरे् गरी श्चशक्षा क्षेत्रमा ठूलो असरपारेको ि । यी श्चिश्चभन्न आपिकालीन 

अिस्थालाई मध्यनिर गद ैश्चशक्षा के्षत्रलाई सरुश्चक्षि श्चशक्षण श्चसकाइ गनिका लाश्चग अियमरेु गाउँपाश्चलकाले दश बर् ेनयाँ 

गाउँ श्चशक्षाक्षेत्र योिनामा आपिकालीन िथा सङ्कटपूणिबाट िोश्चगन र श्चशक्षालाई श्चनरन्िर श्चदने र िकैश्चल्पक श्चिश्चध र 

माध्यमबाट श्चशक्षाको श्चिकाश गने गरी योिना बनाइएको ि । 

३.१३. २ उदे्दश्यहरुः 

 श्चिपिकालीन समयमा श्चिद्याथीको िीिनलाई सरुश्चक्षि गनुि । 

 आपिकालीन िा श्चिपदको समयमा श्चशक्षण श्चसकाइलाई श्चनरन्िरिा प्रदान गनुि । 

  श्चिद्याथीहरुलाई श्चिपद िथा प्राकृश्चिक प्रकोपको बारे सचेि गराउन ु। 

३.१३.३ रणनीलतः 

 भकूभप प्रश्चिरोधात्मक भौश्चिक संरचनाको श्चनमािण । 

 श्चिपदबाट िोश्चगनका लाश्चग श्चिद्याथीहरुमा चेिना कायिक्रम कायािन्ियन  । 

 श्चिपदको अिस्थामा श्चशक्षालाई श्चनरन्िरिा श्चदन िकैश्चल्पक श्चिश्चधको प्रयोग गरी श्चशक्षण श्चसकाइ श्चक्रयाकलाप 

सञ्चालनको लाश्चग पिूिियारी । 

 ििरा पश्चहचान िथा िोश्चिम के्षत्रको नक्साङ्कन ।  

 श्चिपद व्यिस्थापनका लाश्चग प्रत्येक िडा िथा श्चिद्यालयमा आपिकालीन संयन्त्रको श्चनमािण  ।  

 प्रत्येक श्चिद्यालयमा प्राथश्चमक उपचारका लाश्चग चाश्चहने सामग्रीहरुको व्यिस्थापन  । 

 E-learning मा पहुचँ  । 

३.१३. ४ उपिलहध, नलतजा, प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्यः 



 

 

 

क) उपिलहधः 

१.श्चिद्यालयमा श्चिपद उत्थानशील भौश्चिक श्चनमािण िथा सशु्चिधाको व्यिस्था भएको हुने ि  । 

२.श्चिद्यालयमा श्चिपद उत्थानशील संयन्त्रण िथा नीश्चि श्चनयम भएको हुने । 

३. आपिकालीन िथा सङ्कटपणूि अिस्था पश्चन िकैश्चल्पक व्यिस्था अनसुार श्चशक्षा श्चनरन्िरिा भएको हुने ि । 

४. िोश्चिम न्यनूीकरण िथा उत्थानशीलिा श्चशक्षालाई संस्थागि भएको हुने ि । 

ख) नलतजाः 

१.श्चिद्यालयका भौश्चिक संरचना श्चिपद उत्थानशील हुने । 

२. श्चिद्यालयमा श्चिपदका समयमा प्रश्चिश्चक्रया गनिका लाश्चग दिुि गश्चिको प्रश्चिश्चक्रया सश्चमश्चि गठन गरने ि । 

३. िुि गश्चिको प्रश्चिश्चक्रया सश्चमश्चि पदाश्चधकारीलाई क्षमिा श्चिकास भएको हुने । 

४. श्चिद्यालयमा आपिकालीन कोर्को स्थापना भएको हुने ि । 

५. बालबाश्चलकामा िोश्चिम न्यनूीकरण प्रश्चि सचेि हुने र िोश्चिम न्यनूीकरणमा समदुायमा भशू्चमका िेल्ने बारेमा क्षमिाको 

श्चिकास भएको हुनेि । 

ग) प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्यः 

३.१३. ४.१ आपतकािीन तिा सङ्ख कटपूणय अिस्िामा लिक्षाका प्रमुख लक्रयाकिाप तिा िक्ष्य 

क्र.सं. प्रमिु श्चक्रयाकलापहरु इकाइ भौश्चिक लक्ष्य भौश्चिक लक्ष्य 

(१० बर्ि) 

कैश्चफयि 

१ २ ३ ४ ५ िभमा 

१  श्चिधयस, श्चशक्षक िथा 

श्चिद्याथीको क्षमिा 

श्चिकास गने 

िना ० २५ ७५ १५० २५० ५०० ६०० संि र प्रदशे 

गन े

२ श्चिपद योिना ियार गरी 

कायािन्ियन गने 

सङ्ख्या ० ३० ० ० ० ३० ३० श्चिद्यालय, 

स्थानीय िह 

३ िोश्चिम नक्साङ्कन गने श्चिद्यालय ० १० १० १० ० ३० 
३० 

श्चिद्यालय, 

स्थानीय िह 

४ श्चिद्यालयमा 

आपिकालीन कोर्को 

स्थापना गने 

श्चिद्यालय ० १२ १८ ० ० ३० ३० श्चिद्यालय, 

स्थानीय िह 

५ प्राथश्चमक स्िास्थ्य 

सामग्रीको व्यिस्था गने 

श्चिद्यालय ० ० १२ १८ ० ३० ३० श्चिद्यालय, 

स्थानीय िह 

६ श्चिद्यालयमा सचूना 

प्रश्चिश्चधको श्चिस्िार गने 

श्चिद्यालय ० ५ १० १० ५ ३० ३० श्चिद्यालय, 

स्थानीय िह 

७ िकैश्चल्पक श्चिश्चधको 

प्रयोग गरी श्चशक्षालाई 

श्चनरन्िरिा श्चदने क्षमिा 

श्चिद्यालय ० २५ २५ २५ २५ १०० २०० श्चिद्यालय, 

स्थानीय िह 



 

 

 

श्चिकास गने 

८ हररि श्चिद्यालय 

व्यिस्थापन 

श्चिद्यालय ० ३० ० ० ० ३० ३० श्चिद्यालय, 

स्थानीय िह 

९ श्चनरन्िर िथा सरुश्चक्षि 

श्चसकाइका लाश्चग 

श्चशक्षक- श्चिद्याथी- 

अश्चभभािक सश्चभमश्चलि 

सश्चमश्चि गठन गरी 

पररचालन गने 

श्चिद्यालय ५ १० १० ५ ० ३० ३० श्चिद्यालय, 

स्थानीय िह 

१० श्चसकाइ श्चसश्चबर 

सञ्चालन/स्थानीय FM 

हरूसँग समन्िय 

श्चिद्यालय आिश्यकिाअनसुार  

 

  



 

 

 

तालिका ३.१३.४.२आपतकािीन तिा सङ्ख कटपूणय अिस्िामा लिक्षाका प्रमुख लक्रयाकिापहरु सञ्चािन गनय 

अनुमालनत बजेट (रु हजारमा) 

क्र.सं. प्रमिु श्चक्रयाकलापहरु इकाइ आिश्यक बिटे अनुमाश्चनि     (रु हिारमा)(५ बर्िको) बिटे (१० बर्ि) 

२०८३-२०८७ 

कैश्चफयि 

१ २ ३ ४ ५ िभमा 

१  श्चिधयस, श्चशक्षक िथा 

श्चिद्याथीको क्षमिा 

श्चिकास गने 

िना ० २५० २७५ ३०० ३५० ११७५ १६०० संि,प्रदशे, 

स्थानीय िह 

२ श्चिपद योिना ियार गरी 

कायािन्ियन गने 

सङ्ख्या ० २८० ० ० ० २८० ३५० श्चिद्यालय, 

स्थानीय िह 

३ िोश्चिम नक्साङ्कन गने श्चिद्यालय ० ५० १०० ० ० १५० २५० श्चिद्यालय, 

स्थानीय िह 

४ श्चिद्यालयमा 

आपिकालीन कोर्को 

स्थापना गने 

श्चिद्यालय ० १०० १८० १९० २०० ६७० ८५० श्चिद्यालय, 

स्थानीय िह 

५ प्राथश्चमक स्िास्थ्य 

सामग्रीको व्यिस्था गने 

श्चिद्यालय ० ० १०० १८० ० २८० ४०० श्चिद्यालय, 

स्थानीय िह 

६ श्चिद्यालयमा सचूना 

प्रश्चिश्चधको श्चिस्िार गने 

श्चिद्यालय ० २५० ३५० ४५० ६५० १७०० १८५० श्चिद्यालय, 

स्थानीय िह 

७ िकैश्चल्पक श्चिश्चधको 

प्रयोग गरी श्चशक्षालाई 

श्चनरन्िर क्षमिा श्चिकास 

गने 

श्चिद्यालय ० २५० २७५ २९० ३०० १११५ १३०० श्चिद्यालय, 

स्थानीय िह 

८ हररि श्चिद्यालय 

व्यिस्थापन 

श्चिद्यालय ० २८० ० ० ० २८० ३५० श्चिद्यालय, 

स्थानीय िह 

९ श्चनरन्िर िथा सरुश्चक्षि 

श्चसकाइका लाश्चग 

श्चशक्षक- श्चिद्याथी- 

अश्चभभािक सश्चभमश्चलि 

सश्चमश्चि गठन गरी 

पररचालन गने 

श्चिद्यालय ० १०० १५० ७५ १२५ ४५० ५५० श्चिद्यालय, 

स्थानीय िह 

१० श्चसकाइ श्चसश्चबर 

सञ्चालन/स्थानीय FM 

हरूसँग समन्िय 

 १०० १०० १०० १०० १०० ५०० १००० स्थानीय 

िह, 

सहयोगी 

संस्था 



 

 

 

कूल िभमा रकम (रु हिारमा) १०० १६६० १५३० १५८५ १७२५ ६६०० ८५५०  

 

पररच्छेद -४ 

संस्िागत संरचना र क्षमता लिकास  

४.१ पररचय 

िििमान श्चशक्षा के्षत्रको संरचना हदेाि संि अन्िरगि श्चशक्षा, श्चिज्ञान िथा प्रश्चिश्चध मन्त्रालय, श्चशक्षा िथा मानि स्रोि 

श्चिकास केन्ि र श्चशक्षा श्चिकास िथा समन्िय इकाइ त्यसै गरी प्रदशे अन्िरगि, सामाश्चिक श्चिकास मन्त्रालय, श्चशक्षा श्चिकास 

श्चनदशेनालय, श्चशक्षा िाश्चलम केन्ि िथा सामाश्चिक श्चिकास कायािलय र स्थानीय िहमा सामाश्चिक श्चिकास सश्चमश्चि अन्िरगि 

श्चशक्षा, यिुा िथा िलेकुद शािा रहकेो ि । बदश्चलदो पररिशे अनसुार शासश्चकय संरचना, प्रश्चक्रया र क्षमिा सधुार गरेमा मात्र 

शशै्चक्षक गणुस्िर सधुार गनि सश्चकन्ि । िििमान समयमा ज्ञान, श्चिज्ञान र प्रश्चिश्चधमा आएको पररिििन, सामाश्चिक चेिना, 

स्थानीय िहको श्चशक्षा के्षत्रप्रश्चिको उत्तरदाश्चयत्ि समिेलाई ख्याल गरी संस्थागि संरचना र क्षमिा श्चिकास सभबश्चन्ध 

श्चक्रयाकलापहरु गनुि आिश्यक ि । 

४.२ ितयमान अिस्िा 

नेपालको संश्चिधान, २०७२ ले माध्यश्चमक िहसभमको अश्चधकार स्थानीय िहलाई श्चदएको र स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन, २०७४ मा समिे श्चशक्षा सभबश्चन्ध िभमा २३ िटा अश्चधकारहरु स्थानीय िहलाई प्रदान गररएको ि । हाल 

अियमरेु गाउँपाश्चलकामा ३० िटा सामदुाश्चयक श्चिद्यालय , २ िटा संस्थागि श्चिद्यालय, ७ िटा समदुायमा आधाररि 

बालश्चिकास केन्ि, िटा ३० श्चिद्यालयमा आधाररि बालश्चिकास केन्ि, ५ सामदुाश्चयक श्चसकाइ केन्ि रहकेा िन । प्रत्येक बाल 

श्चिकास केन्ि र श्चिद्यालयहरूमा  व्यिस्थापन सश्चमश्चि र  श्चशक्षक अश्चभभािक संिको व्यिस्था गररएको ि । हाल संिीय 

श्चशक्षा ऐन िारी नभएको अिस्थामा स्थानीय िहमा कायि गदाि केही श्चद्वश्चिधा उत्पन्न भएको ि । हाल आधारभिू िहको 

अश्चन्िम परीक्षा स्थानीय िहबाट सञ्चालन गने गररएको ि । श्चिद्यालय अनगुमन िथा श्चनरीक्षणको पाटो केश्चह कमिोर भएको 

दशे्चिन्ि र श्चिद्यालयका श्चशक्षकहरुको पेशागि श्चिकास पश्चन हुन नसकेको अिस्था ि । यस पररश्चस्थश्चिमा स्थानीय िहले संि 

र प्रदशेसँग सहकायि र समन्िय गरी िििमान श्चशक्षा क्षेत्रको संस्थागि संरचना र क्षमिा श्चिकास गदाि यस योिनाको सफल 

कायािन्ियनमा सहयोग पगु्नेि ।  

४.३ उदे्दश्य 

यस योिनामा सुशासन प्रबर ्धनका लाश्चग संस्थागि संरचना र क्षमिा श्चिकास सभबश्चन्ध उद्दशे्यहरु श्चनभन अनसुार रहकेा िनिः 

१. श्चिद्यालय र स्थानीय िहबीचको अन्िरसभबन्ध सदुृढ बनाउने संस्थागि संयन्त्रको श्चिकास गनुि । 

२. श्चिद्यालय िथा शशै्चक्षक के्षत्रमा कायि गने िनशश्चिको आिश्यकिा अनसुार व्यिस्था गनुि । 

३. कायिसभपादन प्रश्चि उत्तरदायी र नश्चििाप्रश्चि ििाफदशे्चहिाको श्चिकास गरी सशुासन कायम गनुि । 

४. श्चिद्यालयका प्रधानाध्यापक, श्चशक्षक, बालश्चिकास सहिकिाि, श्चिद्यालय कमिचारी र श्चिद्यालयका पदाश्चधकारीहरुको 

क्षमिा श्चिकास गनुि । 

४.४ रणनीलतहरु 

उल्लेश्चिि उद्दशे्यहरु प्राश्चप्त गनिका लाश्चग श्चनभन बमोश्चिमका रणनीश्चिहरु अबलभबन गररनेिनिः 

१. श्चिद्यालय र स्थानीय िहबीचको सभबन्ध बश्चलयो बनाउन आिश्यक काननूको श्चनमािण  । 



 

 

 

२. गाउँपाश्चलका र श्चिद्यालयमा आिश्यक पने िनशश्चिको व्यिस्थापन । 

३. श्चशक्षकहरुलाई आिश्यकिा अनसुार पनुिाििश्चक िाश्चलम िथा पेशागि सहयोग गनि गाउँस्िररय श्चिज्ञ श्चशक्षकहरुको 

रोिर श्चनमािण । 

४. प्रधानाध्यापकलाई थप श्चिभमिेार बनाइ क्षमिा श्चिकास । 

५. श्चिद्यालयसभबि सबैको क्षमिा श्चिकास । 

४.५ उपिलहध, नलतजा, प्रमुख लक्रयाकिाप र िक्ष्य  

क. उपिलहध 

१. श्चिद्यालय िथा अन्य शशै्चक्षक संस्थाहरुमा सशुासन प्रबििन भइ  बालबाश्चलकाहरुको श्चसकाइ प्रश्चि उत्तरदायी प्रणाश्चलका 

श्चिकास भएको हुनेि ।  

ख. नलतजा 

१. स्थानीय िह र श्चिद्यालयहरु बीचमा सहकायि र समन्ियका लाश्चग शशै्चक्षक संयन्त्रको श्चिकास भएको हुने  

२. श्चशक्षा सभबश्चन्ध आिश्यक काननूहरुको श्चनमािण भइ श्चशक्षा सभबि सबैको श्चिभमिेारी स्पि भएको हुने 

३. श्चशक्षाको शासश्चकय प्रबन्ध र व्यिस्थापनमा संलग्न हुने सभबि सबैको क्षमिा श्चिकास गने पिश्चिको स्थापना भइ 

क्षमिा सधुार भएको हुने 

४. शशै्चक्षक िथा श्चिद्यालय प्रशासन सहभाश्चगिामलूक, कायि सभपादन प्रश्चि उत्तरदायी, श्चिद्याथीको श्चसकाइ प्रश्चि 

ििाफदशे्चह, समिामलूक र समािशेी भइ शशै्चक्षक कायिक्रम उद्देश्यमलूक िथा प्रभािकारी हुने  

ग.प्रमुख लक्रयाकिाप  

१. योग्य, दक्ष र अनभुश्चि श्चशक्षकलाई प्रचश्चलि काननू बमोश्चिम प्रधानाध्यापकमा श्चनयशु्चि गररनेि । 

२. समय समयमा प्रधानाध्यापक क्षमिा अश्चभिशृ्चि िाश्चलम सञ्चालन गररनेि । 

३. श्चनधािररि सचूकहरूका आधारमा श्चिद्यालयको िथ्याङ्क संकलन र श्चिशे्लर्ण गरी आकश्चस्मक शशै्चक्षक सधुार 

सहयोग योिना बनाइ कायािन्ियन गररनेि । 

४. श्चिद्यालय सभबि सबै पदाश्चधकारीहरुलाई क्षमिा श्चिकास र सशुासन सभबश्चन्ध िाश्चलम प्रदान गररनेि । 

५. नयाँ बन्ने भौश्चिक पिूािधार बालमतै्री ,अपाङ्गमतै्री, िािािरणमशै्चत्र र श्चदगो श्चिकासका अिधारणा अनरुूप श्चिकास 

गनि लगाईनेि  । 

६. श्चिद्यालय श्चभत्र र समदुायमा शशै्चक्षक अनकूुल िािािरण ियार गने गाउँपाश्चलका श्चभत्रका शशै्चक्षक व्यश्चित्िहरुको 

समहू बनाइ पररचालन गररनेि । 

७. शशै्चक्षक काननू िथा मापदण्डको श्चनमािण गररनेि । 

८. गाउँ श्चशक्षा सश्चमश्चि समािेशी प्रश्चिश्चनश्चधत्ि हुने गरी श्चनमािण गररनेि । 

९. श्चिद्यालयको अनुगमन िथा श्चनरीक्षणमा गाउँ श्चशक्षा सश्चमश्चिलाई श्चिभमिेार बनाइनेि । 

१०. गाउँस्िरमा गठन हुने श्चिज्ञ समहूको रोिरलाई श्चशक्षकको पेशागि श्चिकासका लाश्चग कक्षा अिलोकन, श्चशक्षक 

िाश्चलम र श्चशक्षण सहिकिािको रूपमा श्चिभमिेारी प्रदान गररनेि  । 

११. प्रधानाध्यापकसँग कायिसभपादन करार गरी नश्चििाप्रश्चि श्चिभमेिार बनाइनेि । 

१२. समय समयमा अश्चभभािक श्चशक्षा, श्चिद्यालयका पदाश्चधकारीहरुसँग अन्िश्चक्रि या कायिक्रम सञ्चालन गररनेि ।  

१३. श्चिद्यालय श्चशक्षाको सधुार र श्चिकासका लाश्चग शशै्चक्षक िागरण अश्चभयान सञ्चालन गररनेि । 



 

 

 

 

खण्डः ५ 

िगानी र स्रोत व्यिस्िापन 

५.१ पररचय 

कुनै पश्चन योिना सफल रुपमा कायािन्ियन गनिको लाश्चग आश्चथिक स्रोिको सश्चह पश्चहचान र पररचालन गनुिपन े

आिश्यकिा रहन्ि । त्यसै गरी आश्चथिक िथा सामाश्चिक श्चिकासमा गश्चि प्रदान गनि िथा िढ्दो िन आकांक्षा र 

आिश्यकिाहरुलाई कुनैपश्चन योिनाले सभिोधन गनै पदिि र त्यसरी सभबोधन  गदाि श्चनश्चिि रुपमा श्चिगिका उपलश्चधध र 

अनभुि एि ंिििमानको आिश्यकिा र भश्चिष्ट्यको दृश्चिकोण र लक्ष्यको आधारमा केही परूानो कायिक्रमहरुलाई श्चनरन्िरिा 

श्चदन ुपने िथा कश्चिपय नयाँ कायिक्रमहरु थप गनुिपने हुन्ि । यसै सन्दभिमा यस योिनामा श्चनरन्िर िथा नयाँ कायिक्रमहरुलाई 

समािशे गने गरी यो श्चित्तीय योिना श्चनमािण गररएको ि । श्चिशरे् गरी आधारभिू िथा माध्यश्चमक श्चशक्षामा गाउँपाश्चलकाले 

िोड श्चदनपुने दशे्चिन्ि । श्चशक्षामा गररने लगानी व्यश्चि, समाि र राष्ट्रको दीििकाश्चलन श्चहिको लाश्चग हुन्ि । नेपालको संश्चिधान, 

२०७२ ले आधारभिू िहसभमको श्चशक्षा अश्चनिायि र श्चनिःशलु्क िथा माध्यश्चमक िहसभमको श्चशक्षा श्चनिःशलु्क गने व्यिस्था 

गररएको ि । त्यसलाई कायािन्ियन गनिको लाश्चग समिे यस योिनाले श्चिशेर् श्चिश्चत्तय व्यिस्थापन गनुिपने दशे्चिन्ि । श्चशक्षामा 

पयािप्त लगानी गदाि समिामलूक र न्यायमलूक समाि श्चनमािणमा श्चिशेर् सहयोग पगु्ने दशे्चिन्ि । संि िथा प्रदशेसँग समन्िय 

गरी िििमान समयको आिश्यकिा बमोश्चिम श्चशक्षामा बिटे व्यिस्थापन गनुि आिश्यक ि । श्चशक्षामा आिश्यक पने 

आश्चथिक स्रोि कहाँबाट िटुाउने, कुन कुन के्षत्रमा श्चिश्चनयोिन गने, श्चिश्चनयोिन गरेपिाि कसरी िचि गने र िचि गररएको 

क्षेत्रको उपलश्चधध के कस्िो रहने िस्िा श्चिर्यहरु समिे योिनामा समािेश गनि िोश्चिएको ि ।  

५.२ितयमान अिस्िा 

श्चशक्षामा लगानी बढाउनपुिि भनेर गाउँपाश्चलकाका श्चिश्चभन्न नीश्चि िथा योिनाहरुमा समािशे गररएको पाइन्ि । नेपालको 

संिीय िहबाट श्चशक्षामा िभमा १० प्रश्चिशि लगानी गररएको अिस्था ि भने गाउँपाश्चलकाले श्चशक्षा क्षेत्रलाई श्चिशरे् 

प्राथश्चमकिा श्चदएको पाइन्ि । आश्चथिक िर्ि २०७७।७८ मा अियमरेु नगपाश्चलकाले समानीकरण बिटे अन्िगिि श्चशक्षामा रु 

लाि हिार बिटे श्चिश्चनयोिन गरेको श्चथयो िनु कूल समानीकरण बिटेको  प्रश्चिशि हो । यसरी हदेािगाउँपाश्चलकाले श्चशक्षा 

के्षत्रलाई श्चिकासको प्रमिु पिूािधारको रुपमा अङ्श्चगकार गरेको पाइन्ि । त्यसगैरी श्चशक्षामा िरपररिारको अप्रत्यक्ष िथा 

प्रत्यक्ष लगानी िथा नीश्चि क्षेत्रको लगानी समिे उल्लेख्य रुपमा रहकेो पाइन्ि । स्थानीय सरकारले श्चशक्षामा गरेको 

प्रशासश्चनक र व्यिस्थापश्चकय लगानी समेि महत्िपणूि रहकेो ि । हाल संिीय सरकारबाट सािििश्चनक श्चिद्यालयमा 

अध्ययनरि श्चिद्याथीहरुका लाश्चग श्चनिःशलु्क पाठ्यपसु्िकको व्यिस्था गररएको ि । त्यसैगरी सामदुाश्चयक श्चिद्यालयहरुमा 

श्चिश्चभन्न श्चकश्चसमका िात्रिशृ्चत्तको व्यिस्था गररएको ि । पिूि प्राथश्चमक कक्षा दशे्चि ५ सभम श्चदिा िािाको व्यिस्था गररएको 

ि भने कक्षा ६  दशे्चि १२ सभमका िात्राहरुका लाश्चग स्याश्चनटरी ्याडको व्यिस्था गररएको ि । अियमरेु गाउँपाश्चलकाले 

आधारभिू श्चशक्षालाई श्चनिःशलु्क बनाउनका लाश्चग िाश्चर्िक नीश्चि, बिटे िथा कायिक्रमको व्यिस्था गररएको ि  र त्यसको 

लाश्चग एउटा कायिश्चिश्चध समिे श्चनमािण गरी सकेको ि । श्चशक्षामा गररने लगानीलाई मानि संशाधन श्चिकासको प्रमिु 

लगानीको रुपमा श्चलईन्ि । श्चिद्यालय श्चशक्षामा गररने लगानी िथा स्रोि श्चिकास सभबश्चन्ध श्चिशे्लर्णका आधारमा दहेाय 

बमोश्चिमका चनुौश्चिहरु पश्चहचान गरीएका िन । 

१. श्चिद्यालय श्चशक्षामा लगानी िशृ्चि र श्चदगो स्रोिको व्यिस्थापन गनुि । 

२. नीश्चि क्षेत्रबाट श्चशक्षामा गररने लगानीलाई सािििश्चनक सेिा, सामाश्चिक दाश्चयत्ि र सेिामलूक बनाउन ु। 



 

 

 

३. प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक श्चशक्षामा अध्ययन गने श्चिद्याथी संख्या बढाउन ु। 

४. सचूना िथा सञ्चार प्रश्चिश्चध मशै्चत्र श्चशक्षण प्रणाश्चलको व्यिस्थापन गनुि । 

५. श्चिद्याथीको श्चसकाइ िथा कुशलिामा िशृ्चि गने गरी आिश्यक बिटे िथा स्रोिको व्यिस्थापन गनुि । 

६. श्चशक्षामा समािशेीिा र समिामा सधुार गनि आश्चथिक रुपमा कमिोर, श्चिपन्न िथा कश्चठन पररश्चस्थश्चिमा रहकेा र 

अपाङ्िा भएका बालबाश्चलकाहरुको पहुचँ, सहभाश्चगिा र गणुस्िरीयिा सशु्चनश्चिि गनुि । 

७. श्चिश्चत्तय व्यिस्थापन कायिकुशल बनाउन व्यश्चि, संस्था र पिश्चिको क्षमिा श्चिकास गने  । 

५.३उदे्दश्य 

यस योिनामा श्रोि व्यिस्थापन सभबन्धमा दहेाय बमोश्चिमका उद्दशे्यहरु राश्चिएका िन । 

१. योिना अिश्चधका लाश्चग श्चिद्यालय श्चशक्षामा आिश्यक बिटेको प्रके्षपण गनुि । 

२. श्चिद्यालय श्चशक्षा सभबश्चन्ध पश्चहचान गरीएका कायिक्रमहरु कायािन्ियनका लाश्चग आिश्यक श्चिश्चत्तय स्रोि पश्चहचान गनुि 

।  

३. उपलधध सभभाश्चिि स्रोिका आधारमा पश्चहचान गरीएका कायिक्रमहरुको प्राथश्चमकिाक्रम िोश्चक कायिक्रमगि बिटे 

श्चनधािरण गनुि ।  

४. िचिको प्रश्चक्रया, भशू्चमका र दाश्चयत्ि स्पि पानुि ।  

५. लागि प्रश्चिफलको िानकारी श्चलने उपयिु श्चिश्चध, प्रश्चक्रया उपयिु पिश्चिको श्चिकास गनुि । 

५.४ रणनीलतहरु 

योिनाको श्चिश्चत्तय व्यिस्थापन सभबश्चन्ध उद्दशे्यहर प्राप्त गनि दहेाय बमोश्चिमका रणनीश्चिहरु अबलभबन गररनेिनिः 

१. गाउँसभालाई श्चशक्षा के्षत्रलाई प्राथश्चमकिामा राश्चि बिटे िुट्याउने गरी कायिक्रमहरुको प्रस्िाि । 

२. श्चशक्षकहरूको क्षमिा श्चिकासका लाश्चग पाश्चलकास्िरीय क्षमिा श्चिकासका कायिक्रम सञ्चालन गररने र गाउँस्िरीय 

क्षमिा श्चिकासका लाश्चग आिश्यक बिटे स्थानीय सरकारको लगानी । 

३. सामदुाश्चयक श्चिद्यालयमा कायिरि स्ियंसेबक श्चशक्षकहरुको लाश्चग िलब भत्ता र प्रोत्साहनको व्यिस्था । 

४. प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक श्चशक्षाको श्चिकास गनि पाश्चलकाले आफ्नो लगानीमा अन्य श्चिद्यालयहरूमा श्चिस्िार । 

५. उच्च श्चशक्षा सञ्चालन गने शशै्चक्षक संस्थाहरुलाई व्यिस्थापन िथा क्षमिा श्चिस्िार । 

६. संिीय र प्रदशे सरकारबाट प्राप्त भइरहकेो शशिि कायिक्रमहरूको श्चनरन्िरिा श्चददँ ै कायिक्रमको सङ्ख्यात्मक 

श्चिस्िारका लाश्चग पहल । 

७. संिीय र प्रदशे सरकारबाट समट्ेन नसकेका कायिक्रमहरुको हकमा शशिि नै कायिक्रम श्चिस्िार गनि संिीय र प्रदशे 

सरकारलाई पहल । 

८. भौश्चिक पिूािधार श्चिकासका लाश्चग संिीय सरकारको ६०%, प्रदशे सरकारको २०%र गाउँपाश्चलकाको २०% 

लगानी गने प्रबन्ध । 

९. श्चिद्यालयहरुलाई अनदुान प्रदान गरीए पिाि लश्चक्षि गणुस्िर सशु्चनश्चििका लाश्चग सभबश्चन्धि श्चिद्यालयलाई नै 

श्चिभमिेार बनाउने । 

१०. श्चिद्यालयहरुलाई अनदुान प्रदान गनुिपिूि िनु शीर्िकमा अनुदान प्रदान गररएको ि त्यसको िचिको आधार िथा 

कायिश्चिश्चध । 

११. श्चिद्यालयका सभपणूि आश्चथिक श्चक्रयाकलापहरु सफ्टियेरमा आधाररि बनाउने । 



 

 

 

१२. िोश्चकएकै श्चशर्िकमा रकम िचि गनि श्चिद्यालयहरुलाई श्चनदशेन । 

१३. श्चिद्यालयमा पसु्िकालय, श्चिज्ञान प्रयोगशाला, कभ्यटुर प्रयोगशालाको श्चिस्िार गनि संिीय, प्रदशे सरकार माफि ि 

पहल गने ि र सो बाट अपगु रकम व्यिस्थापन । 

१४. श्चशक्षा क्षेत्रको शशै्चक्षक, भौश्चिक िथा प्रशासश्चनक श्चिकास िथा गणुस्िरको लाश्चग गाउँपाश्चलकाले आफ्नो समानीकरण 

अनदुानको कश्चभिमा २० प्रश्चिशि लगानी । 

५.५ स्रोतको अनुमान र लिशे्लर्षण 

आिश्यकिा र सामथ्यिका आधारमा स्रोिको अनमुान िथा श्चिशे्लर्ण गररन्ि । नागरीकका अपेक्षा, स्थानीय िहको 

आिश्यकिा र िििमान समयको माग बमोश्चिम स्रोिको अनमुान गररन्ि । िििमान नीश्चि र अपेक्षाहरुलाई ख्याल गरी स्रोिको 

अनमुान र श्चिशे्लर्ण गररन्ि । नेपालको संश्चिधान, २०७२, राश्चष्ट्रय श्चशक्षा नीश्चि, २०७६, अश्चनिायि िथा श्चनिःशलु्क श्चशक्षा ऐन, 

२०७५ आश्चदलाई समिे ख्याल गरेर बिटे िथा कायिक्रमहरुको ियारी गनुिपने हुन्ि । यस बाहके अनौपचाररक श्चशक्षा, 

श्चनरन्िर श्चशक्षा, प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक श्चशक्षा, पाठ्यपसु्िक िथा पाठ्यसामग्री, श्चदिा िािा िस्िा कुराहरुलाई 

समािशे गनुिपने दशे्चिन्ि । त्यसैगरी स्रोिहरुको उपलधधिालाई ख्याल गरेर बिटेको स्रोिको अनमुान र श्चिशे्लर्ण गनुि उपयुि 

हुन्ि । गाउँपाश्चलकाको आन्िररक आय र गाउँपाश्चलकालाई संिीय र प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनदुान िस्िा 

स्रोिहरुलाई नीश्चि, कायिक्रम िथा बिटे बनाउँदा ख्याल गनुिपने कुरालाई यस योिनाले िोड श्चदएको ि । 

५.६प्रस्तालित काययक्रम तिा बजेट अनुमान 

िििमान समयको बिटे िथा कायिक्रमहरु हदेाि श्चशक्षामा समािका आिश्यकिा, मागहरु धेरै िन । श्चिद्यालय र श्चिद्याथी 

संख्यामा िशृ्चि भएको ि । अब श्चिशरे् गरी श्चशक्षामा सबैको पहुचँ, गणुस्िरीय श्चशक्षा, अश्चभभािक श्चशक्षा, प्रारश्चभभक 

कक्षाहरुमा पठन क्षमिामा िशृ्चि, श्चशक्षकको पेशागि क्षमिाको श्चिकास िस्िा कुराहरुमा बिटे िथा कायिक्रमहरु सञ्चालन 

गनुिपने दशे्चिन्ि । हाल श्चशक्षामा संिीय सरकार, प्रदशे सरकार, श्चिश्चभन्न संि संस्थाहरु लगायि, श्चिश्चभन्न सामदुाश्चयक 

के्षत्रहरुले ठुलो लगानी गरेका िन । स्थानीय िहले पश्चन उि क्षेत्रलाई प्राथश्चमकिामा राख्न िरुरी ि । िििमान समयमा 

स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राश्चधकार श्चभत्रको शैश्चक्षक प्रणालीमा सधुार गनि भरपरु प्रयास गरीरहकेो ि । श्चिद्यालयहरुमा 

श्चशक्षकको व्यिस्थापन, श्चनिःशलु्क श्चशक्षा कायिक्रम कायािन्ियन गनि थप अनदुान उपलधध गराउनु, बालश्चिकास 

सहिकिािहरुका लाश्चग प्रोत्साहन स्िरूप रकम उपलधध गराउन,ु श्चशक्षकहरूको क्षमिा श्चिकास िाश्चलम सञ्चालन गनुि, 

श्चिद्याथीको प्रश्चिभा श्चिकासमा सहयोग परु ्याउन  श्चिश्चभन्न कायिक्रम, िलेकुद आयोिना गररएका िन ् । यसरी माश्चथ 

उल्लेश्चिि सभपणूि क्षेत्रहरुलाई समािशे गने गरी आगाश्चम १० िर्िको लाश्चग अियमरेु गाउँपाश्चलकाले श्चशक्षासँग सभबश्चन्ध 

प्रमिु के्षत्रहरुमा संिीय, प्रदशे सरकारसँग र समानीकरण अनदुान अन्िगिि रहने गरी बिटे िथा कायिक्रमहरुको आधारमा 

प्रस्िाश्चिि माश्चथका  कायिक्रम सञ्चालन गनि प्रस्िाि गररएको ि । 

 

५.६ अपेलक्षत उपिलहध 

१. श्चि.सं. २०८७ (सन ्२०३०)  सभम गाउँपाश्चलकाले समानीकरण बिटेमा श्चशक्षामा गने लगानी २०प्रश्चिशि पगुकेो 

हुनेि । 

२. आधारभिू िहको श्चशक्षा अश्चनिायि िथा श्चनिःशलु्क र माध्यश्चमक श्चशक्षा श्चनिःशलु्क भएको हुनेि । 

३. प्रश्चिश्चधमशै्चत्र श्चशक्षाको श्चिकास भइ शशै्चक्षक गणुस्िरमा सधुार भएको हुनेि । 

४. श्चशक्षकहरुको पेशागि क्षमिा श्चिकास भएको हुनेि । 



 

 

 

५. श्चिश्चत्तय व्यिस्थापन क्षमिामा सधुार भइ श्चिश्चत्तय कायिकुशलिा, पारदश्चशििा, उत्तरदाश्चयत्ि र श्चिभमिेारी सशु्चनश्चिि 

भएको हुनेि । 

 

 

 

पररच्छेद -६ 

कायायन्ियन, अनुगमन, मूल्याङ्ख कन तिा समन्िय र सहजीकरण  

६.१ योजना कायायन्ियन  

अियमरेु गाउँपाश्चलकाले यो दश िर् ेश्चशक्षा के्षत्र सधुार योिना ियार पारेको ि । यस योिनाको कायािन्ियन दहेायबमोश्चिम 

गररने ि  : 

१. गाउँ श्चशक्षा ऐन, श्चनयमािली लगायिका आिश्यक कायिश्चिश्चध िथा मापदण्ड श्चनमािण गररनेि ।  

२. श्चिद्यायल श्चशक्षाको प्रत्येक िहमा पहुचँ अश्चभिशृ्चि गनि अश्चनिायि श्चिद्यालय भनाि र गणुस्िर सधुारका उपायहरु 

अिलभबन गररनेि । 

३. बिटे िथा कायिक्रम कायािन्ियनको लाश्चग अश्चभमशु्चिकरण गररनेि । 

४. योिना िथा कायिक्रमहरू श्चिस्िार गदाि प्राथश्चमकिाका आधारहरु ियार गरी श्चिद्यालयहरूलाई श्चििरण गररनेि । 

५. श्चशक्षकहरूको  पेसागि श्चिकासका लाश्चग क्षमिा अश्चभिशृ्चि िाश्चलम सञ्चालन गररनेि । 

६. स्थानीय पाठ्यक्रम,  पाठ्यपसु्िक, सन्दभि सामग्रीको श्चिकासमा सहयोग परु याइनेि । 

७. श्चिद्यालयका पदाश्चधकारीहरुलाई थप श्चिभमिेार बनाइ श्चिद्यालयमा शशै्चक्षक गणुस्िर कायम गनि सश्चक्रय गराइनेि । 

८. प्रारश्चभभक कक्षाहरुमा श्चिशेर् पढाइ सीप श्चिकास गने श्चक्रयाकलापहरु सञ्चालन गररनेिन । 

९. श्चिद्यालय सधुार योिना श्चनमािण कायिलाई थप प्रभािकारी बनाइ श्चनमािण र कायिन्ियनमा िोड श्चदइनेि। यसका लाश्चग 

श्चि. व्य. स. र श्चश. अ. सं.लाई श्चिभमिेार बनाइनेि । 

१०. श्चिद्यालय श्चशक्षाको गणुस्िर िशृ्चि गनि नश्चििामा आधाररि लगानी पिश्चिको श्चिकास गररनेि । 

११. श्चशक्षाको समग्र श्चिकासका लाश्चग गाउँ श्चशक्षा सश्चमश्चिलाई थप िागरुक बनाइ श्चिद्यालयका समस्या र उपयिु 

अिसरको िोिी गने पिश्चिको श्चिकास गररनेि । 

१२. श्चशक्षा क्षेत्रमा संिीय सरकार र प्रदशे सरकारका सशिि बिटेका कायिहरू सत्यिथ्य र सरकारका सबै िहसँग श्चनकट 

सभबन्ध स्थापना हुन ेगरी यस गाउँपाश्चलकाले योिना िथा कायिक्रम बनाइ कायािन्ियनमा ल्याइनेि । 

१३. सामदुाश्चयक श्चसकाइ केन्िको सश्चक्रयिा बढाइ श्चनरक्षरको संख्या शनू्यमा झाने र प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक धारका 

श्चिद्यालय सञ्चालन गरी सीप श्चिकासमा सहयोग परु याउने कायिक्रमहरु सञ्चालन गररने ि । 

१४. योिना सफल रुपमा कायािन्ियनको लाश्चग श्चशक्षा, यिुा िथा िलेकूद शािाको संयोिकत्िमा योिना कायािन्ियन 

सश्चमश्चि गठन गररनेि । 

१५. श्चशक्षा के्षत्रसँग कायि गने सबै संिसंस्था िाट सभपाश्चदि हुने कायिक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणालीिाट सञ्चालन गनि 

श्चनयमन गररनेि ।  

६.२ योजना अनुगमन तिा मूल्याङ्ख कन 



 

 

 

कुनै पश्चन योिनाको अनगुमन िथा मलू्याङ्कनबाट योिना कायािन्ियनको अिस्था, श्चिकासको गश्चि र हामी किा 

पगु्ने सो कुराको समिे िानकारी हुन्ि। हामी िििमान अिस्था कहाँ िौ ँ? र कहाँ िानपुने हो भन्ने कुराको श्चनधािरण अनगुमन र 

मलू्याङ्कनबाट थाहा पाउन सश्चकन्ि। यस गाउँ श्चशक्षा योिनाको अनगुमन र मलू्याङ्कन गनि दहेायबमोश्चिमका कायिक्रम 

सञ्चालन गररने िनिः 

१. गाउँ श्चशक्षा सश्चमश्चिले गाउँ श्चशक्षा योिना कायिक्रमको कायािन्ियनमा समन्िय, अनगुमन र मलू्याङ्कन गनेि।  

२. गाउँ श्चशक्षा सश्चमश्चिले योिना कायािन्ियनको अनगुमनका लाश्चग आिश्यकिानसुार श्चिज्ञ व्यश्चि िा समहू 

पररचाललन गनेि। 

३. श्चशक्षा,यिुा िथा िलेकुद शािाद्वारा योिना अनगुमन िथा मलू्याङ्कनमा श्चिद्यालय व्यिस्थापन सश्चमश्चि, श्चशक्षक 

अश्चभभािक संिलगायि अन्य सरोकारिलाहरुलाई प्रश्चिश्चधक सहयोग उपलधध गराइने ि। 

४. प्रत्येक श्चिद्यालयले माश्चसक रूपमा श्चिद्यालय प्रगश्चि प्रश्चििदेन ियार गरी श्चशक्षा, यिुा िथा िलेकुद शािामा पठाउने 

व्यिस्था श्चमलाईने ि । 

५. श्चिद्यालयमा कायिक्रम कायािन्ियन गदाि दिेा परेका समस्या, चनुौश्चि र मदु्दा हनेि गाउँपाश्चलकामा  श्चिशरे् सश्चमश्चि रहने 

ि िनु सश्चमश्चिले श्चिद्यालयको अनगुमन श्चनरीक्षण गरी श्चिद्यालयका समस्या िथा चनुौश्चि मलू्याङ्कन गरी गाउँ श्चशक्षा 

सश्चमश्चिमा पेश गने व्यिस्था श्चमलाईनेि। 

६. श्चिद्यालय श्चशक्षा योिनामा राश्चिएका अपेश्चक्षि उपलश्चधधहरुको अिस्था िथा कायिक्रमको सचूकगि श्चिशे्लर्ण  र 

मलू्याङ्कन गने पररपाश्चटको श्चिकास गररनेि । 

७. समग्र शशै्चक्षक कायिक्रमको अध्ययन श्चिशलेर्ण गनि श्चशक्षा, यिुािथा िेलकुद शािा प्रमिुको संयोिकत्िमा एक 

अनसुन्धान सश्चमश्चि गठन गररने ि र अनसुन्धान प्रश्चििदेनका आधारमा थप कायिक्रम सञ्चालन गररनेि। 

८. सशुासन र पारदश्चशििा कायम राख्न सामाश्चिक र आश्चथिक लेिा परीक्षणका कायिक्रम प्रभािकारी ढङ्गले पररचालन 

गररनेि 

९. प्रधानाध्यापक श्चिद्यालयको प्राश्चज्ञक र प्रशासश्चनक व्यश्चि भएकाले श्चिद्यालयमा कायिक्रम कायािन्ियन, श्चशक्षक 

पररचालन, श्चिद्यालयका गश्चिश्चिश्चधको मलू्याङ्कनमाप्रमिु श्चिभमिेार बनाइनेि। 

१०. श्चिद्यालयमा सचूना िथा िथ्याङ्क व्यिस्थापन प्रणालीलाई शशै्चक्षक व्यिस्थापनको अश्चभन्न अङ्गका रूपमा 

श्चिकास गरी अनगुमन मलू्याङ्कनबाट प्रभािकारी कायिन्ियनमा ल्याइनेि। 

११. श्चिद्याथी मलू्याङ्कन र प्रमाश्चणकरणमा गाउँपाश्चलका भरी एकरूपिा कायम गररनेि।  

१२. श्चिद्यालयमा शशै्चक्षक गणुस्िर कायम गनि िात्रिशृ्चि, पाठ्यपसु्िक, पोटिफोश्चलयो, प्रश्चिश्चिद्याथी लागिमा आधाररि 

अनदुान उपलधध गराइने र त्यसको कायािन्ियनमा िोड श्चदइने ि । 

१३. आिश्यकिा अनुसार श्चिद्याथीका अश्चभभािकहरुसँग अश्चभभािक श्चशक्षा सञ्चालन गररनेि । 

६.३ समन्िय र सहजीकरण 

योिना श्चनमािण पिाि कायािन्ियन चरणमा प्रिशे गिि । योिनाको प्रभािकारी रुपमा कायिन्ियन गनि सभबि सबै 

संयन्त्रहरुको उश्चचि सहयोग र सहकायिको आिश्यकिा पदिि। योिना कायािन्ियनमा कश्चिपय कायिक्रमहरू सहि ै

कायािन्ियन गनि सश्चकने प्रकृश्चिका हुन्िन भने कश्चिपय कायिक्रमहरू श्चिश्चिध समस्याहरु भएपश्चन िाध्यात्मक रुपमा 

कायािन्ियनमा लैिपुने िालका हुन्िन । योिनाको कायािन्ियन गदाि दिेा परेका  समस्या, चनुौश्चि र अिसरहरूको उश्चचि 

श्चनकास श्चनकाल्न सभबि सरोकारिाला िथा  श्चिज्ञ पक्षहरुसँग आिश्यकिानुसार समन्िय र सहिीकरण गनुि सान्दश्चभिक हुन्ि।  



 

 

 

हाल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय िहको अश्चधकार के्षत्रमा आधारभिू र माध्यश्चमक िहको 

श्चशक्षाको अश्चधकारको व्यिस्था गरेको ि । यसै अन्िरगि औपचाररक श्चशक्षा, श्चिशेर् श्चशक्षा, प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक 

श्चशक्षा लगायिका शशै्चक्षक अश्चधकार समिे समािशे गरीएका िन। यी सबै अश्चधकारको पणूि रुपमा लाश्चग गाउँपाश्चलका 

आत्मश्चनभिर भइ नसकेको अिस्थामा यस्िो महत्िपणूि गाउँ श्चशक्षा क्षेत्र योिना कायािन्ियनमा प्रदशे र संिीय सरकारको 

समन्िय र  सहिीकरण आिश्यक हुन्ि। यस योिनाको कायािन्ियनमा िपसील बमोश्चिमका श्चनकायहरुसँग समन्िय र 

सहश्चिकरण गररनेििः 

१. संिीय श्चशक्षा, श्चिज्ञान िथा प्रश्चिश्चध मन्त्रालय र अन्िगििका श्चनकायहरु 

२. प्रदशे सामाश्चिक श्चिकास मन्त्रालय र अन्िगििका श्चनकायहरु 

३. श्चशक्षा सभबि श्चिश्चभन्न सरकारी संि संस्थाहरु 

४. श्चशक्षा सभबि श्चिश्चभन्न गरैसरकारी संिसंस्थाहरु 

५. श्चशक्षासँग सभबश्चन्धि संि िथा प्रदशेका अन्य कायािलयहरु 

६. लशु्चनभा बालसरोकार समहू 

७. स्थानीय FM हरू 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेद – ७ 

अनुसूची -१ 

 मुख्य मुख्य लक्रयाकिापहरु र उपिलहध सुचक 

मुख्य उपिलहध सूचकहरू (Key Performance Indicators-KPI) 

क्र स सचुक स्थानीय 

प्रदशे र 

राश्चष्ट्रय 

िहको सचूक 

आधार 

िर्ि 

२०७७ 

२०७९ २०८२ २०८७ सचुकको 

स्रोि 

कायि सभपादन 

सभबश्चन्ध 

सचुकको स्रोि 

१ प्रारश्चभभक बालश्चिकास िथा श्चशक्षा 

१.१ प्रारश्चभभक बालश्चिकासको कूल 

भनािदर: % 

स्थानीय ६८.७    श्चिद्यालय IEMIS 

Flash 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       



 

 

 

१.२ प्रारश्चभभक बालश्चिकास श्चशक्षाको 

अनभुि श्चलई कक्षा १ मा भनाि 

भएका बालबाश्चलकािः % 

 

  स्थानीय ६८    श्चिद्यालय IEMIS 

Flash 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       

२ आधारभिू श्चशक्षा कक्षा (१-८) 

२.१ कक्षा १ मा नयाँ भनाि भएका 

बालबाश्चलकाको िदु प्रबेश दरिः% 

स्थानीय ९९.७    श्चिद्यालय IEMIS 

Flash 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       

२.२ कक्षा १ मा नयाँ भनाि भएका 

बालबश्चलकाको कूल प्रिशे दरिः% 

स्थानीय १०८.७    श्चिद्यालय IEMIS 

Flash 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       

२.३ आधारभिू िह (कक्षा १-५) को 

िदु भनािदरिः% 

स्थानीय ९९.५    श्चिद्यालय IEMIS 

Flash 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       

२.४ आधारभिू िह (कक्षा १-५) मा 

कूल भनाि दरिः % 

स्थानीय ११६.७    श्चिद्यालय IEMIS 

Flash 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       

२.५ आधारभिू िह कक्षा ५ को िदु 

प्रिशे दर% 

स्थानीय     श्चिद्यालय IEMIS 

Flash 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       

२.६ आधारभिू िह कक्षा ५ को कूल 

प्रिशे दर% 

स्थानीय     श्चिद्यालय IEMIS 

Flash 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       

२.७ आधारभिू िह कक्षा ५ सभमको 

श्चटकाउ दर% 

स्थानीय     श्चिद्यालय IEMIS 

Flash 



 

 

 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       

२.८ आधारभिू िह (कक्षा ५) परूा गने 

दर% 

स्थानीय     श्चिद्यालय IEMIS 

Flash 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       

२.९ आधारभिू िह (कक्षा १-५) कूल 

भनाि दरमा लैङ्श्चगक समिा 

सचूाङ्क 

स्थानीय     श्चिद्यालय IEMIS 

Flash 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       

२.१० आधारभिू िह (कक्षा १-८)मा िदु 

भनािदरिः % 

स्थानीय ९८.३    श्चिद्यालय IEMIS 

Flash 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       

२.११ आधारभिू िह (कक्षा १-८)मा  

कूल भनािदरिः % 

स्थानीय ११६.७    श्चिद्यालय IEMIS 

Flash 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       

२.१२ आधारभिू िह कक्षा ८ सभमको 

श्चटकाउ दर% 

स्थानीय     श्चिद्यालय IEMIS 

Flash 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       

२.१३ आधारभिू िह कक्षा १ मा भनाि भइ 

कक्षा ८ परूा गने दर% 

स्थानीय     श्चिद्यालय IEMIS 

Flash 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       

२.१४ आधारभिू िह (कक्षा १-८) मा 

लैङ्श्चगक समिा सचूाङ्क 

स्थानीय ०.९३    श्चिद्यालय IEMIS 

Flash 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       

२.१५ श्चिद्यालय बाश्चहर रहकेा 

बालबाश्चलका % 

स्थानीय     श्चिद्यालय IEMIS 

Flash 

  प्रदशे       



 

 

 

  राश्चष्ट्रय       

२.१६ आधारभिू िह (कक्षा १-८) मा 

अध्यापनरि श्चशक्षक मध्ये मश्चहला 

श्चशक्षकको सङ्ख्यािः % 

स्थानीय     श्चिद्यालय IEMIS 

Flash 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       

३ माध्यश्चमक श्चशक्षा 

३.१ माध्यश्चमक िह (कक्षा ९-१२) मा 

िदु भनािदरिः% 

स्थानीय ४८.९    श्चिद्यालय IEMIS 

Flash 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       

३.२ माध्यश्चमक िह (कक्षा ९-१२) मा 

कूल भनािदरिः% 

स्थानीय ८७.३    श्चिद्यालय IEMIS 

Flash 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       

३.३ माध्यश्चमक िह  कूल भनाि दरमा 

लैङ्श्चगक समिा सचूक (कक्षा ९-

१२) 

स्थानीय ०.९३    श्चिद्यालय IEMIS 

Flash 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       

३.४ माध्यश्चमक िह (कक्षा ९-१२) मा 

कायिरि मश्चहला श्चशक्षक सङ्ख्यािः 

% 

स्थानीय     श्चिद्यालय IEMIS 

Flash 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       

३.५ कक्षा १० को श्चिद्याथी श्चसकाइ उपलश्चधध 

३.४.१ नेपाली स्थानीय     श्चिद्यालय IEMIS 

Flash 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       

३.४.२ गश्चणि  स्थानीय     श्चिद्यालय IEMIS 

Flash 

  प्रदशे       



 

 

 

  राश्चष्ट्रय       

३.४.३ श्चिज्ञान  स्थानीय     श्चिद्यालय IEMIS 

Flash 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       

३.४.४ अगं्रेिी स्थानीय     श्चिद्यालय IEMIS 

Flash 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       

४ िीिन पयिन्ि श्चशक्षा िथा श्चसकाइ र अनौपचारीक श्चशक्षा 

३.१ साक्षरिा दर  स्थानीय     सा श्चस के पररचाश्चलका 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       

५ प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक श्चशक्षा, सीप श्चिकास र िाश्चलम 

४.१ प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक िथा 

िाश्चलम प्राप्त  आश्चथिकरूपले  

सश्चक्रय िनशश्चि % 

स्थानीय     िडा 

कायािलय 

िडासश्चचि/ 

िडाध्यक्ष 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       

४.२ प्राश्चिश्चधक िथा व्यािसाश्चयक श्चशक्षा 

(कक्षा ९-१२) उत्तीणि िनशश्चि 

(िाश्चर्िक सङ्ख्या) 

स्थानीय     िडा 

कायािलय 

िडासश्चचि/ 

िडाध्यक्ष 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       

६ सशुासन िथा व्यिस्थापन 

५.१ आधारभिू िह (कक्षा १-८) मा 

श्चिद्याथी श्चशक्षक अनपुाि 

(सामदुाश्चयक श्चिद्यालय) 

स्थानीय १:१६    श्चिद्यालय IEMIS 

Flash 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       

५.२ माध्यश्चमक िह (कक्षा ९-१२) मा 

श्चिद्याथी श्चशक्षक अनपुाि 

(सामदुाश्चयक श्चिद्यालय) 

स्थानीय १:१३    श्चिद्यालय IEMIS 

Flash 



 

 

 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       

७ कूल बिटेको श्चशक्षा क्षेत्रमा 

श्चबश्चनयोश्चिि बिटे 

स्थानीय     गाउँपाश्चलका आश्चथिक 

शािा 

  प्रदशे       

  राश्चष्ट्रय       
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अनुसूची –२ 

गाउँ लिक्षा योजना लनमायणमस्यौदा सलमलतमा सहभागी सदस्यहरुः 

क्र.सं. नाम थर पद ठेगाना र श्चििरण 

१ हरर प्रसाद पन्ि शािा प्रमिु श्चशक्षा, यिुा िथा िेलकुद शािा, अियमेरू गाउँपाश्चलका 

२ दबेराि पनेरू श्चशक्षक श्री सहस्रश्चलंग माध्यश्चमक श्चिद्यालय, चमडा 

३ िमे बहादरु पाल श्चशक्षक श्री दिेल माध्यश्चमक श्चिद्यालय, दबेल 

४ िीथिराि पनेरू श्चशक्षक श्री दगुािस्थान आधारभिू श्चिद्यालय गनु्पाल 

५ श्चििेन्द प्रसाद ओझा श्चशक्षक श्री सहस्रश्चलंग माध्यश्चमक श्चिद्यालय, चमडा 

 


