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वशक्षा क्षेत्रको योजना, चौविसे गाउँपाविका धनकुटा  २०७८ - २०८७ 

 

चौविसे गाउँपाविकाको काययपाविकाबाट स्िीकृत तथा प्रमावित वमवत: २०७८ पौष १० गते  

 

 चौविस ेगाउँपाविकाको गाउँसभाबाट प्रमावित  वमवत:  
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प्रदशे नं. १,नेपाि 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

गाउँ शिक्षा योजना शनर्ााण कायादलका सदस्यहरु : 

श्री  खवजन्द्र राई   (गाउँपाविका अध्यक्ष)   - संयोजक  

श्री  धन बहादरु विम्ब ू  (सामावजक विकास सवमवत सदस्य)   - सदस्य  

श्री वजतमान वजमी     (प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत)  - सदस्य  

श्री वजतमान वजमी     (िेखा  अवधकृत)  -सदस्य 

श्री चडुामवि रेग्मी (वशक्षा शाखा प्रमखु) - सदस्य 

श्री यिुराज कटुिाि (वशक्षक, पणु्य मा.वि.) - सदस्य 

श्री विनोद न्द्यौपाने (अवधकृत स्तर छैठौ) - सदस्य 

श्री वशि भट्टराई (वशक्षक, शारदा मा.वि. ) - सदस्य 

श्री मन प्रसाद मगर (वशक्षक, ठाडागाउँ प्रा.वि.) - सदस्य 

श्री छत्रपवत गौतम (वशक्षक, वसंहदिेी मा.वि.) - सदस्य 

श्री ज्ञानेन्द्र राई  (कम््यटुर अपरेटर ) - सदस्य  

श्री योगेन्द्र  चापागाई ँ   ( EGRP II, वजल्िा संयोजक)  - प्राविवधक सहयोगकताय  

 

शिक्षा योजना लेखन सरू्हः  

श्री चडुामवि रेग्मी, वशक्षा शाखा प्रमखु 

श्री विनोद न्द्यौपाने, अवधकृत स्तर छैठौ 

श्री यिुराज कटुिाि, वशक्षक, पणु्य मा.वि. 

श्री वशि भट्टराई, वशक्षक, शारदा मा.वि. 

श्री मन प्रसाद मगर, वशक्षक, ठाडागाउँ प्रा.वि. 

श्री छत्रपवत गौतम, वशक्षक, वसंहदिेी मा.वि. 

 

शिक्षा योजना लेखन पनुरालोकन तथा सुझावकतााः   

श्री दिेी प्रसाद सिुेदी, वजल्िा प्राविवधक काययदि सदस्य, वशक्षा विकास तथा समन्द्िय इकाइ धनकुटा  

योजना शनर्ााणको प्राशवशिक सहयोगकतााः  

श्री योगेन्द्र चापागाई ं–  वजल्िा संयोजक तथा क्षेवत्रय प्राविवधक संयोजक, EGRP II  

 

नोट : NEGRP II को प्राविवधक सहयोग तथा सहजीकरिमा यस गाउँपाविकाबाट  विद्यािय वशक्षा क्षेत्रको 

समग्र विकासको िावग दश िष ेवशक्षा क्षेत्रको योजना तयार गररएको हो ।   



 
 

कायाकारी साराांि 

• चौविस ेगाउँपाविकामा जम्मा ४९ विद्याियहरु रहकेा छन ् । जस मध्ये ४४ िटा सामदुावयक र ५ िटा 

संस्थागत विद्याियहरु रहकेा छन ्।  प्राविवधक तथा व्यिसावयक वशक्षा धार तर्य को विद्यािय  संख्या १ , 

नमनुा विद्यािय संख्या १ रहकेो छ भने स्नातक तहसम्म अध्यापन हुने क्याम्पस १ रहकेो छ ।  

सामदुावयक वसकाइ केन्द्र ५ िटा रहकेा छन ्।   

• यस गाउँपाविकाका सामदुावयक विद्याियको कुि  वशक्षक दरबन्द्दी सङ््ख्या २२६ रहकेो छ । त्यस मध्ये 

१८३ जना  वस्िकृत दरबन्द्दी र ४३ जना राहत वशक्षक काययरत रहकेा छन ्। त्यसैगरी यस गाउँपाविकामा 

जम्मा ५४ जना विद्यािय कमयचारी रहकेा छन ् । हाि यस  गाउँपाविकामा बािविकास तहदवेख 

माध्यवमक तह सम्मको जम्मा वशक्षक कमयचारीको संख्या ३६६ रहकेो छ । 

• यस योजनाको अन्द्त्य सम्ममा सबै बािबाविकाहरुिाई गिुस्तरीय  प्रारवम्भक िािविकास तथा वशक्षाको 

अिसर सवुनवित भएको हुनेछ । 

• सबै बािबाविकाहरुिाई अनिवार्य तथा नििःशलु्क आधारभतू नशक्षामा पह ुँच र सहभानिता सनुिनित भई 

िणुस्तर अनभवनृि ह िेछ । 

• माध्र्नमक नशक्षामा सबैको पह ुँच सनुिनित भई सान्दनभयकता र िणुस्तरमा सधुार ह िछे । 

• पाठ्यक्रमको प्रभािकारी कायायन्द्ियनबाट दवैनक जीिनका िावग आिश्यक आधारभतू सक्षमता सवहत 

वसजयनशीि, सकारात्मक सोच भएको, वनरन्द्तर वसकाइ प्रवत प्रवतिद्ध र रोजगार उन्द्मखु नागररक तयार हुनेछन ्।  

•  विद्याियहरुमा सक्षम र अवभप्रेररत वशक्षकको व्यिस्था भई विद्याथीको वसकाइमा सधुार हुनछे । 

• सबै नागररकका िावग साक्षरता, वनरन्द्तर वशक्षा र जीिनपययन्द्त वसकाइको अिसर प्राप्त हुनछे । 

• विद्यािय तहको वशक्षामा समतामिूक पहुचँ र समािेशी सहभावगता सवहत सबैका िावग गिुस्तरीय वशक्षा 

सवुनवित हुनेछ ।  

• विद्याियमा अध्ययन गने सम्पिूय बािबाविकाहरुको स्िास््य तथा पोषिको अिस्थामा सधुार  हुनेछ । 

बािबाविकाहरु स्िच्छ खानेपानी तथा सरसर्ाईमा सचेत भएको हुनछेन ् । 

• आपतकालीि तथा संकटपणूय पररनस्थनतमा पनि बालबानलकाको सरुक्षा सनहत नशक्षा प्राप्त ििे अनधकार  

सनुिनित ह िेछ । 

• सबै विद्याथीहरूिाई सरुवक्षत र उपयकु्त भौवतक पिूायधार सवहतको विद्याियमा अध्ययन गने अिसर प्राप्त हुनछे । 

• विद्याियमा सचूना तथा सञ्चार प्रविवधको विस्तार भई वसकाइिाई प्रभािकारी, गिुस्तरीय, जीिनोपयोगी र 

सान्द्दवभयक बनाउन सहयोग पगु्नाका साथै विद्यािय वशक्षाको व्यिस्थापनमा सधुार आई सशुासन प्रिद्धयन हुनछे । 

• वशक्षाका सबै वनकाय तथा विद्याियमा सशुासन प्रिधयन भई बािबाविकाको वसकाइ प्रवत उत्तरदायी 
प्रिािीको विकास हुनेछ । 

• विद्यािय वशक्षाको िावग काननुमा तोवकए अनसुारको आवथयक दावयत्ि तीनै तहका सरकारहरु बीचको िागत 

साझेदारीमा हुनछे । यसका िावग चौविसे गाउँपाविकािे वशक्षा क्षेत्रमा आफ्नो स्रोतबाट थप िगानी गनेछ ।  

• योजना कायायन्द्ियनका क्रममा आएका समस्या तथा चनुौतीिाई समयमै सम्बोधन भई योजनािे राखकेा 

अपेवक्षत उपिवधध हावसि हुनछेन ् । 
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पररच्छेद- १ : पररचय 

१.१. पृष्ठभूशर् 

२१औ ंशताधदी विज्ञान र प्रविवधको यगु हो  । यस अिवधमा समयानकुुि प्रविवधयकु्त गिुस्तरीय वशक्षा अपररहायय रहकेो छ । 

साथै वशक्षा सामावजक विकास तथा आवथयक  रुपान्द्तरिको मिू आधार हो । वशक्षाको माध्यमबाट नै व्यवक्तिे आरू्, आफ्नो 

समाज र राष्ट्रको विकास तथा पररितयनमा सशक्त भवूमका खेल्छ । त्यसैिे वशक्षा समाज पररितयन, सामावजकीकरि, सामावजक 

न्द्याय र शावन्द्त स्थापनाको आधारका साथ ैसमाज विकासको मेरुदण्ड हो । तेस्रो आँखाको रुपमा रहकेो वशक्षा कोक्रोबाट शरुु 

भएर वचहानमा अन्द्त्य हुने प्रवक्रया  पवन हो । वशक्षािे राष्ट्र वनमायि तथा विकासका िावग चावहने मानि संसाधनको वनमायि 

गदयछ तसथय यस प्रवक्रयाको िावग वशक्षा अपररहायय छ । नेपािको संविधान २०७२ मा आधारभतू तहको वशक्षािाई अवनिायय 

र वनुःशलु्क गरेको छ साथै माध्यवमक तहको वशक्षािाई वनुःशलु्क गरेको छ । त्यस्तै अपाङ््ग, दवित, अवत वपछवडएका 

बािबाविकािाई वशक्षा वनुःशलु्क गरेको छ । नेपाि संघीय स्िरुपको राज्य व्यिस्था भए संगै तीन तहका सरकार वक्रयावशि 

छन ् र आ-आफ्नो पररिेश, आिश्यकता र प्राप्त अवधकार अनसुार वशक्षा क्षेत्रिाई सम्बोधन गनुय पने हुन्द्छ । साथै वशक्षाको 

विकासको िावग योजना बनाई राष्ट्रिे विएका िक्ष्य परूा गनुय आजको आिश्यकता हो । नेपािमा औपचाररक वशक्षाको 

विकास रािाकािबाट शरुुिात भएको हो । यस ै अनरुुप नेपाि रावष्ट्रय वशक्षा योजना आयोगको प्रवतिेदन २०११ िे 

वशक्षािाई व्यिवस्थत बनाउने प्रयास गरेको वथयो । यसैगरी सिायङ््गीि रावष्ट्रय वशक्षा आयोग २०१८, रावष्ट्रय वशक्षा पद्दवतको 

योजना २०२८-२०३२, रावष्ट्रय वशक्षा आयोग २०४९, उच्च स्तररय रावष्ट्रय वशक्षा आयोग २०५५, उच्च स्तररय रावष्ट्रय 

वशक्षा काययदि २०५८ जस्ता आयोगका प्रवतिेदन तयार भई कायायन्द्ियन भएका छन ्। 

त्यसगैरी स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ िे स्थानीय सरकारिाई वशक्षाका २३ िटा अवधकारको  साथै संघीय 

सरकारको वशक्षा क्षेत्रको १० िषे योजना, वशक्षा नीवत २०७६, १५औ ंआिवधक योजनािे तय गरेका िक्ष्य तथा उद्दशे्य परूा 

गनय स्थानीय सरकारिे सहयोग र समन्द्िय गनुय आिश्यक छ । यसगैरी स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को पररच्छेद ६ 

(२४) मा स्थानीय सरकारि े आफ्नो अवधकारक्षते्रवभत्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका िावग आिवधक, िावषयक, 

रिनीवतगत विषय क्षेत्रगत मध्यकािीन तथा दीघयकािीन विकास योजना बनाई िाग ू गने नीवतगत व्यिस्था भएको छ । 

समािेशी, समतामिूक, गिुस्तरीय वशक्षाको  सवुनवितता तथा  आजीिन वसकाइका अिसरहरुिाई प्रोत्सावहत गरी 

गाउँपाविकाको समग्र विकास र पररितयनका िावग िक्ष्य, उद्दशे्य, रिनीवत तथा वक्रयाकिाप यस वशक्षा योजनािे वनधायरि 

गरेको छ । उक्त योजना वनमायि गदाय संघ तथा प्रदशे सरकारका नीवत िक्ष्यसँग मेि खान ुपने, िातािरि संरक्षि तथा जििाय ु

पररितयन िैङ््वगक समानता तथा समािेशीकरि, विपद ् व्यिस्थापन, सशुासन आवद विषयिाई ध्यान वदई दीघयकािीन 

वकवसमका योजनाको सचूी (project bank) तयार तथा सहभावगतामिूक योजना तजुयमा, सरोकारिािाहरुको सहभावगतामा 

क्षेत्रगत योजना तयार गनुयपने नीवतगत व्यिस्था छ । 

नेपाििाई सन ्२०२२ सम्ममा अल्पविकवसत राष्ट्रबाट विकासशीि राष्ट्रमा स्तरोन्द्नवत गनय र वि.सं. २०८७ सम्ममा मध्यम 

आय भएको राष्ट्र बनाउन आिश्यक जनशवक्त उत्पादन गनय नेपाि सरकारिे राखेका २५ िषीय दीघयकािीन सोच अन्द्तगयत 

“समदृ्द नेपाि सखुी नेपािी” को िक्ष्य प्रावप्तको िावग वशक्षा क्षेत्रको विकास, सधुार, सहभावगता र योगदान सवुनवित गनय 

स्थानीय सरकारिे सहयोग पयुायउन ु आजको आिश्यकता हो । 

स्थानीय सरकारिे प्रत्येक आवथयक िषयमा िजेट तथा काययक्रम तयार गनुयपछय । संघीय र प्रदशे सरकारबाट प्राप्त िजेट र स्थानीय 

तहको आन्द्तररक िजेटबाट स्थानीय सरकारिे काययक्रम बनाई िाग ूगनुयपने व्यिस्था रहकेो छ । विश्वव्यापी माहामारीको रुपमा 
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रै्विएको कोरोना (covid-19) भाईरसको कारििे वशक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभाि तथा असरिाई समते मध्यनजर गरी वशक्षा 

क्षेत्रको सधुारका िावग गाउँपाविकासँग भएको स्रोत र साधनिाई आिश्यकताको आधारमा समस्या समाधान तथा 

कायायन्द्ियनका िावग योजना वनमायि गनुय अवत आिश्यक छ । राज्यको िक्ष्य, उद्दशे्य, नीवत, काययक्रम परूा गनयका िावग 

चौविसे गाउँपाविकािे  १० िष ेवशक्षा योजना तयार गनुय सान्द्दवभयक रहकेो छ ।  

नेपािका शैवक्षक क्षेत्रको अिस्थामा सधुार ल्याउन दीघयकािीन योजनाको आिश्यकता रहकेो छ । यस चौविसे 

गाउँपाविकाको वशक्षा क्षेत्रमा पवन थपु्रै समस्याहरू छन ्। तसथय नयाँ योजना र प्रयासका साथ काम गरेर वशक्षाको गिुस्तरमा 

सधुार ल्याउन ुअवत आिश्यक छ । यस सन्द्दभयमा रावष्ट्रय प्रारवम्भक कक्षा पढाइ काययक्रमको प्राविवधक तथा व्यिस्थापकीय 

सहयोग एिं वशक्षा विकास तथा समन्द्िय इकाई धनकुटाको आयोजनामा वमवत २०७७ माघ ११ दखेी १५ सम्म सञ्चावित 

स्थानीय तहका सरोकारिािाहरूको क्षमता विकास काययक्रमबाट वशक्षा क्षेत्रिाई व्यिवस्थत बनाउन यो गाउँ वशक्षा योजना 

वनमायि कायय प्रारम्भ भएको हो । 

 

१.२. गाउँपाशलकाको सन्दभा 

१.२.१. सार्ाशजक तथा साांस्कृशतक सन्दभा 

नेपाि सरकारको वमवत २०७३/११/२२ गतकेो वनियय अनसुार साविकको गा.वि.स. छ नं. बधुिारे, मढेुिास, कुरुिेतेनपुा, 

िसन्द्तटार, राजारानी, मौनाबधुकु र बोधे समेटेर चौविसे गाउँपाविका घोषिा गररएको हो । रावष्ट्रय जनगिना, २०६८ अनसुार 

चौविसे गाउँपाविकाको जनसंख्या १९,२८३ रहकेो छ जस मध्ये परुुष ४५.२४ प्रवतशत (८,७२३ जना) र मवहिा ५४.७६ 

प्रवतशत (१०,५६० जना) रहकेो यस गाउँपाविकामा विवभन्द्न जातजावत तथा धमय मान्द्ने व्यवक्तहरुको बसोबास रहकेो छ । 

रावष्ट्रय जनगिना २०६८ को त्याङ््क अनसुार यस गाउँपाविकामा सबैभन्द्दा बढी विम्बजूावत ६,४७५ जना (३३.५८ 

प्रवतशत), दोस्रोमा मगर ३,०५९ जना (१५.८६ प्रवतशत)  र  तेस्रोमा क्षेत्री २,२१३ (११.४८ प्रवतशत)  हरुको  बसोबास  

रहकेो छ ।  

यस गाउँपाविकाको औषत पाररिाररक आम्दानीमा कृवष व्यिसायको वहस्सा सबैभन्द्दा ठूिो रहकेो छ । स्थानीय िावसन्द्दाको 

आम्दानीको अन्द्य श्रोतहरुमा व्यापार व्यिसाय, पशपुािन, साना उद्योग, सेिा, नोकरी, िैदवेशक रोजगार, पययटन आवद हुन ्। 

परम्परागत प्रिािीको कृवष व्यिसायको विकल्प खोवजरहकेा यहाँका बावसन्द्दा क्रमशुः आधवुनक व्यिसावयक कृवष प्रिािी 

अपनाउन थािकेा छन ्। स्थानीय जनशवक्त मजदरुी तथा अध्ययनका िावग विदवेशने क्रम बवढरहकेो छ । प्राविवधक वशक्षा र 

मावथल्िो तह अध्ययनका िावग अन्द्य गाउँपाविकाका विद्याथीहरु यस गाउँपाविकामा आउने र यस गाउँपाविकाका 

विद्याथीहरू अन्द्य वछमेकी गाउँ/नगरपाविका तथा वजल्िामा जाने गरेका छन ् । अवधकांश घरमा विद्यतुीकरि भएको भए 

तापवन केही सीमान्द्तकृत िगयमा रहकेा नागाररकहरूमा भने विद्यतुीय उपभोगको पहुचँ पगु्न सकेको छैन । विगतमा योजनािद्ध 

विकास काययक्रम कायायन्द्ियन तथा आिश्यक आवथयक व्यिस्थापनमा कवठनाई हुनिुे यस गाउँपाविका क्षेत्रको अपेवक्षत 

विकास हुन सवकरहकेो दवेखँदनै । विवभन्द्न समदुाय, जातजावतका मावनसको बसोबास रहकेो यस क्षेत्रमा विवभन्द्न चाडपिय जस्तै 

नयाँ िषय, ल्होसार, उधौिी, उभौिी, साउने सक्रावन्द्त, कृष्ट्िजन्द्मािमी, तीज, दशै, वतहार, माघे संक्रावन्द्त, चैते दशै आवद मनाउन े

गररन्द्छ । 
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१.२.२. आशथाक सन्दभा 

कम आय भएको मिुकुबाट नेपाििाई मध्यम आय भएको राष्ट्र मा पयुायउने सरकारको महत्िकांक्षी योजनािाई साकार 

बनाउन चौविसे गाउँपाविकाि े विवभन्द्न आवथयक योजना तथा वक्रयाकिापिाई संचािन गरेको छ । यहाँका मावनसको 

आवथयक स्तरिाई उकास्नको िावग कृवष, पययटन, व्यापार, व्यबसाय, रोजगारी, स्िरोजगारमखुी आवद काययक्रम संचािन गरेको 

छ । साथै १० िषे गाउँ वशक्षा योजनािाई परुा गनयका िावग वशक्षामा प्राप्त संघ, प्रदशे तथा स्थानीय तहको िजेटिाई 

समन्द्ियात्मक ढंगिे पररचावित गररने र आिश्यकताको आधारमा वशक्षा क्षेत्रको िजेटिाई िवृद्ध गद ैिजैाने साथै विवभन्द्न 

सहयोगी सरकारी, गैरसरकारी, साझेदार संघ संस्था तथा  दात ृ वनकायको सहकाययमा वशक्षा क्षेत्रको आवथयक पक्षिाई सदुृढ 

बनाउँद ैिजैाने िक्ष्य रहकेो छ । साथै चौविसे गाउँपाविकािे आ.ि. २०७८\२०७९ मा वशक्षा क्षेत्रमा तपवशि बमोवजमको 

िजेट विवनयोजन  गरेको छ । 

आ. ब. २०७८\२०७९ र्ा शिक्षार्ा वजेट 

ि. सां. वजेट िीषाक रकर् 

१ तिि भत्ता (वशश/ुके.जी. स.का., स्ियंसेिक वशक्षक, कमयचारी) १९६५३०००.०० 

२ छात्रिवृत्त १६३८०००.०० 

३  काययक्रम ६२७००००.०० 

  कुि िजेट २७५६१०००.०० 

 

१.२.३. भौगोशलक तथा जनसाांख्कीय स्वरुप 

चौविसे गाउँपाविका नेपािको पवछल्िो प्रशासवनक विभाजन अनसुार प्रदशे नं.१ मा पदयछ । चौविसे गाउँपाविका 

८७
०
२४’२०” दवेख ८७

०
३५’३०” र पिूय दशेान्द्तरसम्म २६

०
५२’२४” दवेख २६

०
५९’३०” उत्तरी अक्षांशमा अिवस्थत छ । 

१४७.१६ िगय. वक.मी. क्षेत्रर्ि रहकेो यस चौविसे गाउँपाविकाको उत्तरमा छथर जोरपाटी गाउँपाविका र तेह्रथमु वजल्िाको 

छथर गाउँपाविका, पविमतर्य  साँगरुीगढी गाउँपाविका, दवक्षिमा मोरङ् वजल्िाको केराबारी गाउँपाविका र पिूयमा पाँचथर 

वजल्िाको वमक्िाजङु् र तमु्बेिा गाउँपाविका रहकेा छन ् । यो गाउँपाविका समरुी सतहबाट २५० वमटर उचाईदवेख २३५० 

वमटर सम्मको उचाईमा अिवस्थत छ । पहाडी क्षेत्रमा पने गाउँपाविकाको केही भाग खेतीयोग्य उियर जवमनिे ओगटेको छ । 

यस गाउँपाविकामा केही जिाधार क्षेत्रहरू साथै साना-ठूिा खोिाहरू र नदी रहतेापवन सखु्खा क्षेत्रहरू पवन रहकेा छन ् । 

गाउँपाविकाको प्रमखु जिाधारका रुपमा तमोर नदी, छरुिा खोिा िगायत थपु्र ैखोिा, नदी, ताि तथा पोखरीहरू रहकेा छन।्   

रावष्ट्रय जनगिना, २०६८ अनसुार चौविसे गाउँपाविकाको जनसंख्या १९,२८३ रहकेो छ जस मध्ये परुुष ४५.२४ प्रवतशत 

(८,७२३ जना) र मवहिा ५४.७६ प्रवतशत (१०,५६० जना) रहकेा छन ्। सोही अनसुार िैंवगक अनपुात प्रवत १०० मवहिामा 

परुुषको संख्या ८२.६० रहकेो छ । जनघनत्ि १३१ जना प्रवत िगय वकिोवमटर रहकेो छ । रावष्ट्रय जनगिना २०६८ अनसुार 

यस गाउँपाविकाको कुि जनसंख्या मध्ये ५६.५१ प्रवतशत १५ दवेख ५९ िषय उमेर समहूका, ३२.७२ प्रवतशत १४ िषय िा सो 

भन्द्दा कम उमेरका, र १०.७७ प्रवतशत ६० िषय िा सो भन्द्दा मावथल्िो उमेर समहूका रहकेा छन ्। पवछल्िो रावष्ट्रय जनगिना, 

२०६८ बमोवजम यस गाउँपाविकाको कुि जनसंख्या मध्ये ३.४५ प्रवतशत (६६५ जना) अपाङ््गता भएकाहरू रहकेा छन ्। 

जसमध्ये ३५३ जना परुुष र ३१३ जना मवहिा छन।् रावष्ट्रय जनगिना, २०६८ अनसुार चौविसे गाउँपाविकामा ४,५४२ 
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घरपररिार रहकेा छन ्भने यस गाउँपाविकामा प्रवत पररिार औषत ४.२५ जना सदस्य रहकेो दवेखन्द्छ । नपेािको पररिारको 

औषत आकार ४.८८ रहकेो छ । दशेमा सबैभन्द्दा बढी रौतहट वजल्िामा ६.४४ र सबैभन्द्दा कम कास्कीमा ३.९२ रहकेो 

दवेखन्द्छ । 

१.३. गाउँपाशलकाको िैशक्षक सन्दभा 

चौविस े गाउँपाविकामा जम्मा ४९ विद्याियहरु रहकेा छन ् । जस मध्ये ४४ िटा सामदुावयक र ५ िटा संस्थागत 

विद्याियहरु रहकेा छन ् ।  प्राविवधक तथा व्यिसावयक वशक्षा धार तर्य को विद्यािय  संख्या १ , नमनुा विद्यािय 

संख्या १ रहकेो छ भने स्नातक तहसम्म अध्यापन हुने क्याम्पस १ रहकेो छ ।  सामदुावयक वसकाइ केन्द्र ५ िटा रहकेा 

छन ्।   

१.३.१. नीशतगत प्रवन्ि 

नेपािको संविधान २०७२ मा वशक्षािाई प्राथवमकतामा राखेको छ साथै संविधानको भाग ३ मा मौविक हकको व्यिस्था 

गरीएको छ जस अन्द्तगयत धारा ३१ मा वशक्षा सम्बन्द्धी हक उल्िेख छ । धारा ३१ मा वशक्षािाई नागररकको आधारभतू 

अवधकारको रुपमा व्यिस्था गरी  प्रत्येक नागररकिाई आधारभतू तह वशक्षा अवनिायय र वनुःशलु्क,माध्यावमक तहसम्म 

वनुःशलु्क वशक्षा पाउने हक रहकेो छ साथै अपाङ््गता भएका र आवथयक रुपिे विपन्द्न नागररकिाई काननु बमोवजम वनुःशलु्क 

उच्च वशक्षा पाउने हक रहकेो छ । त्यस्तै दृविविहीन नागररकिाई व्रेिविवप, बवहरा तथा बोिाई सम्बन्द्धी समस्या भएका 

नागररकिाई साङ््केवतक भाषाको माध्यमबाट काननु बमोवजम वनुःशलु्क वशक्षा पाउने तथा नेपािमा बसोबास गने प्रत्येक 

नेपािी समदुायिाई आफ्नो मातभृाषामा वशक्षा पाउने र त्यसका िावग शैवक्षक संस्था खोल्ने र संचािन गन ेहक हुने कुरा 

उल्िेख गररएको छ । यसै गरी संविधानको धारा ३८ मा  मवहिाको हक अन्द्तगयत उपधारा ५ मा मवहिािाई वशक्षा स्िास््य, 

रोजगारी, र सामावजक सरुक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अिसर प्राप्त गने हक हनुेछ भन्द्न ेउल्िेख छ । यसै गरी 

नेपािको संविधान २०७२ मा बािबाविकाको हक अन्द्तगयत प्रत्येक िािबाविकािाई पररिार तथा राज्यबाट वशक्षा स्िास््य, 

पािनपोषि, उवचत स्याहार खेिकुद मनोरञ्जन, तथा व्यवक्तत्ि विकास तथा बाि सहभावगताको हक रहकेो छ साथ ै

बािबाविकािाई घर विद्यािय िा जनुसकैु स्थानमा शारीररक, मानवसक िा कुनै  वकवसमको यातना वदन पाइने छैन भनी 

उल्िेख  गररएको छ । त्यसगैरी  दवितको हक अन्द्तगयत आधारभतू तहबाट उच्च तहसम्म छात्रिवृत्त सवहत वनुःशलु्क वशक्षाको 

व्यिस्था हुने कुरा उल्िखे छ । त्यसगैरी नेपािको संविधानमा वशक्षािाई िैज्ञावनक, प्राविवधक, व्यािसावयक वसपमिूक, 

रोजगारमिुक जनमखूी बनाउँद ै सक्षम प्रवतस्पधी नैवतक एिं रावष्ट्रय वहत प्रवत समवपयत जनशवक्त तयार गने वशक्षा क्षेत्रमा 

राज्यको िागानी अवभिवृद्ध गने कुरा उल्िखे छ । साथै नागररकको व्यवक्तत्ि विकासका िावग पसु्तकािय, सामदुावयक सचूना 

केन्द्रको स्थापना र प्रिद्धयन गने कुरा उल्िेख छ । त्यस्तै १५औ ं आिवधक योजनामा गिुस्तरीय वशक्षा मार्य त दक्ष प्रवतस्पधी, 

उत्पादनशीि र निप्रितयनशीि मानि स्रोतको विकास गने िक्ष्य राखेको छ । यसगैरी विद्यािय क्षेत्र विकास योजना 

२०७३/०७४-२०७९/०८० ि े समाजका विविधतापिूय पररिेश तथा आिश्यकताका यथाथयिाई आत्मसाथ गरी सबै 

नागररकिाई उत्पादनशीि जीिनयापन गनय चावहने पिूय काययमिूक साक्षरता गवितीय सीप़ तथा आधारभतू जीिनोपयोगी 

सीपको विकासको अिसर प्रदान गनय सहजीकरि गद ै जनशवक्तको क्षमता विकास एिं समािेशी प्रयत्न मार्य त मिुकुको 

सामावजक, आवथयक विकासमा योगदान वदई विद्यमान असमानता हटाउने िक्ष्य तथा राष्ट्रको सामावजक आवथयक रुपान्द्तरिका 

िावग आिश्यक स्िाििम्बी, प्रितयनात्मक,मलू्यउन्द्मखु नागररकको विकासमा योगदान पयुायउने दरूदृवि राखेको छ । 



 

चौविसे गाउँपाविकाको वशक्षा क्षेत्रको योजना (२०७८-२०८७) 

5 
 

रावष्ट्रय वशक्षा नीवत २०७६ मा सबै तहको वशक्षािाई प्रवतस्पधी प्रविवधमैत्री, रोजगारमिूक र उत्पादनशीि बनाई दशेको 

आिश्यकता अनरुुपको मानि संसाधन विकास गने िक्ष्य राखेको छ । स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ मा वशक्षा क्षेत्रमा 

तपवशिका अवधकारहरु उल्िखे गररएको छ- 

➢ गाउँ वशक्षा सम्बन्द्धी नीवत काननु ,मापदण्ड ,योजना तजुयमा, कायायन्द्ियन ,  ङ््कनमलु्या अनगुमन र  

➢ विद्यािय स्थापना तथा व्यिस्थापन र अनमुवत 

➢ वशक्षा सम्बन्द्धी ताविम गोष्ठी संचािन 

➢ गावभएका र बन्द्द भएका विद्याियको सम्पवत्त व्यिस्थापन 

➢ गाउँ वशक्षा सवमवत , विद्यािय व्यिस्थापन सवमवत गठन तथा व्यिस्थापन 

➢ विद्याियको भौवतक सम्पवत्तको अवभिेख,संरक्षि र व्यिस्थापन 

➢ विद्यािय वशक्षाको गिुस्तर िवृद्धका िावग विवभन्द्न ताविम ,गोष्ठी संचािन तथा पाठ्यसामाग्री वितरि 

➢ सामदुावयक विद्याियको दरिन्द्दी वमिान 

➢ विद्याियको नक्साङ््कन 

➢ सामदुावयक विद्याियको पिूायधार वनमायि तथा ममयत 

➢ आधारभतू तहको परीक्षा संचािन अनगुमन तथा व्यिस्थापन 

➢ विद्याथी वसकाइ उपिधधी परीक्षि र मलू्याङ््कन 

➢ छात्रिवृत्त व्यिस्थापन 

➢ सामदुावयक आध्ययन केन्द्र  सामदुावयक िाचनािय र सामदुावयक पसु्तकाियको संचािन र व्यिस्थापन 

➢ अवतररक्त वक्रयाकिापको आयोजना  

 

यस गाउँपाविकािे स्थापनाकािदवेख नै विद्याियको शैवक्षक गिुस्तर सधुारमा वनम्न काययक्रमहरु सञ्चािन गद ैआएको छ -  

• चौविसे गाउँपाविकामा माध्यवमक तह कक्षा ११– १२ मा विज्ञान र होटेि व्यिस्थापन  साथै माध्यवमक तहको कक्षा 

९–१२ मा प्राविवधक धार अध्ययन गन ेविद्याथीहरुिाई  पिूय छात्रिवृत्तको व्यिस्था 

• ३० िटा सामदुावयक विद्याियहरुमा  ३३ जना दरबन्द्दी सवहतको के.जी. कक्षा व्यिस्थापन 

• बािविकास केन्द्र नभएका ६ िटा सामदुावयक विद्याियहरुमा  दरबन्द्दी सवहतको वशश ुकक्षा व्यिस्थापन 

• ४४ िटै सामदुावयक विद्यािय तथा ३ िटा िािविकास केन्द्रमा  रमाइिो पढाइका िावग स्माटय वटभी वितरि 

• सबै आधारभतू तथा माध्यवमक विद्याियमा CCTV Camera र विद्यतुीय हावजरी जडान  

• उत्कृि विद्यािय, वशक्षक, विद्याथीिाई सम्मान तथा परुस्कार वितरि 

• भौगोविक अिवस्थवत तथा सक्षमताका आधारमा ७ िटा माध्यवमक विद्याियिाई विडर विद्याियको वजम्मेिारी 

प्रदान 

• २ िटा विद्याियमा वनम्न माध्यवमक तहका स्ियम ्सिेक वशक्षक दरबन्द्दी वितरि 
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• ११ िटा विद्याियका ३३ िटा कक्षाकोठामा वभत्ते िेखन 

• विद्याथी संख्या नभएका िा एकदमै  न्द्यनु भएका विद्याियहरुिाई आिश्यकताका आधारमा समायोजन  

• रावष्ट्रय मापदण्ड तथा  स्थानीय आिश्यकताका आधारमा वशक्षक दरबन्द्दीको पनुवबयतरि 

• मातभृाषामा अध्यापन गने विद्याियहरुिाई प्रोत्साहन अनदुान प्रदान 

• २९ िटा  आधारभतू तह (कक्षा १–३ र १–५) सञ्चावित विद्याियिाई कम््यटुर, वप्रन्द्टर र यवुपयस वितरि 

• कक्षाकोठा वभत्ते िेखन नगररएका १८ िटा विद्याियहरुमा विवभन्द्न प्रकारका शैवक्षक सामग्री वितरि 

• आधारभतू तथा माध्यवमक विद्याियहरुमा विद्याियको शैवक्षक गिुस्तर अवभिवृद्धका िावग सरोकारिािाहरुसँग 

अन्द्तरवक्रया काययक्रम सञ्चािन 

• चौविसे गाउँपाविकाको वशक्षा पाश्वय वचत्र वनमायि तथा प्रकाशन 

• आधारभतू तह (कक्षा ८ ) उतीिय परीक्षा अनिाइन इवमस  प्रविवधिाट व्यिस्थापन  

• विद्याियका त्याङ््कहरु इवमसमा अध्यािवधक गराउन इवमस  सम्िन्द्धी अवभमखुीकरि ताविम सञ्चािन 

• सबै सामदुावयक विद्याियका के.जी. / बािविकास सहजकताय तथा विद्यािय कमयचारीिाई प्रोत्साहन अनदुान 

प्रदान 

 

१.३.२. अवस्था, उपलशधि र अन्तर 

१.३.२.१. अवस्था  

चौविस े गाउँपाविकामा जम्मा ४९ विद्याियहरु रहकेा छन ् । जस मध्ये ४४ िटा सामदुावयक र ५ िटा संस्थागत 

विद्याियहरु रहकेा छन ् ।  प्राविवधक तथा व्यिसावयक वशक्षा धार तर्य को विद्यािय  संख्या १ , नमनुा विद्यािय 

संख्या १ रहकेो छ भने स्नातक तहसम्म अध्यापन हुने क्याम्पस १ रहकेो छ ।  सामदुावयक वसकाइ केन्द्र ५ िटा रहकेा 

छन ्।   

यस गाउँपाविकाको २०६८ सािको जनगिना अनसुार सक्षारताको अिस्थािाई विशे्लषि गदाय समग्र स्थानीय तहको 

साक्षरता प्रवतशत ७३.८१ रहकेो छ भने अझै पवन २६.१९ प्रवतशत जनसंख्या वनरक्षर रहकेो छ ।  तहगत रुपमा हदेाय 

आधारभतू तहमा सामदुावयक तर्य  ३४ र संस्थागत तर्य  ५ गरी ३९ िटा  विद्यािय रहकेा छन ्भने माध्यवमक तर्य  

सामदुावयक  मात्र १० िटा विद्यािय रहकेा छन ्। यस गाउँपाविकाका सामदुावयक विद्याियको कुि  वशक्षक दरबन्द्दी 

सङ््ख्या २२६ छ जस मध्ये राहत अनदुान संख्या ४३ रहकेो छ । यस गाउँपाविकामा जम्मा ५४ जना विद्यािय 

कमयचारी रहकेा छन ्। समग्रमा हदेाय आधारभतू तहमा ७९ प्रवतशत वशक्षक छन ्भने माध्यवमक तहमा २१ प्रवतशत मात्र 

रहकेा छन ् । यस गाउँपाविकाको वशक्षक विद्याथी अनपुातिाई विशे्लषि गने हो भन े शै.स. २०७७ को विद्याथी 

संख्याको आधारमा आधारभतू तहमा प्रवत वशक्षक १६ जना विद्याथी रहकेा छन ्भने माध्यवमक तहमा २२ जना र 

समग्रमा १७ जना रहकेा छन ्।  
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यस चौविसे गाउँपाविकाि ेगाउँपाविका स्थापना सँग ै वशक्षा क्षेत्रिाई प्राथवमकतामा राखरे िगानी गद ैआएको छ ।  

हरेक िषय वशक्षा क्षेत्रको बजेटमा विस्तार गररद ै आएको छ । विद्यािय वशक्षामा गररएको िगानीिाई गहन रुपमा 

विशे्लषि गदाय पवछल्िा वदनमा वशक्षाको पहुचँमा उल्िखेनीय विस्तार भएको भए पवन गिुस्तर तथा वसकाइ उपिवधध 

सवुनितता एक मखु्य चनुौवतको रुपमा रहको छ । पहुचँका नजरबाट गाउँपाविकाको वशक्षा अिस्था विशे्लषि गदाय 

अझै पवन केही बािकाविकाहरु विद्यािय वशक्षाको पहुचँमा आउन नसवकरहकेो अिस्था छ । गाउँपाविका वशक्षा 

प्रोर्ाइि २०७८ अनसुार कक्षा १ को खदु प्रिेसदर ९८.१ छ भने कक्षा १ मा बािवबकासको अनभुि सवहतको भनाय  

दर ८७.५ प्रवतशत रहकेो छ । आधारभतु तहमा २.९ प्रवतशत बािबाविकाहरु वशक्षाको पहुचँमा आउन सकेका 

दवेखदनैन ्। त्यस्ता बािबाविकाहरु अवत गरीब सीमान्द्तकृत तथा अवभभािकको संरक्षि नभएका बािबाविकाहरु हुन 

सक्छन ्  । त्यसैगरी माध्यवमक तहमा ४६.५ प्रवतशत बािबाविकाहरु वशक्षाको पहुचँमा आउन सकेका छैनन ् । यस 

गाउँपाविकाको समग्र वसकाइ उपिधधी ५५.२ प्रवतशत मात्र रहकेो दवेखन्द्छ । आधारभतू तहको विद्यािय छोड्ने दर 

कक्षा १-५ मा  २.९ प्रवतशत, कक्षा ६-८ मा ३.९  प्रवतशत  र माध्यवमक तहको कक्षा ९-१० मा २.१ प्रवतशत रहकेो 

छ । 

 

१.३.२.२.  उपलब्धि र अन्तर  

चौविसे गाउँपाविकाको स्थापना सँगै वशक्षामा जोड वददँ ैआएको छ ।  हरेक बषय वशक्षा क्षेत्रको बजेटमा विस्तार गररद ैआएको 

छ ।  विद्यािय वशक्षािाई गहन रुपमा विशे्लषि गदाय पवछल्िा वदनमा वशक्षाको पहुचँमा उल्िेखनीय विस्तार भएको भए पवन 

गिुस्तर तथा वसकाइ उपिवधध सवुनितता एक मखु्य चनुौवतको विषय रहकेो छ । समग्र शैवक्षक सचूकको अिस्थािाई तिको 

टेबिमा प्रस्ततु गररन्द्छ ।  

Indicator Level Chaubise Rural Municipality 

ECD Experience in G1 Girls 81.5 

Boys 92.8 

Total 87.5 

GIR in Grade 1 Girls 107.8 

Boys 106.9 

Total 107.3 

GER in Lower basic Girls 110.1 

Boys 124.0 

Total 116.6 

GER in Upper basic Girls 114.4 

Boys 109.9 

Total 112.2 

GER in Basic Girls 111.8 

Boys 117.9 

Total 114.7 
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Indicator Level Chaubise Rural Municipality 

GER in Secondary (G9-10) Girls 106.3 

Boys 94.2 

Total 99.7 

GER in Secondary (G11-12) Girls 81.4 

Boys 79.9 

Total 80.7 

GER in Secondary (G9-12) Girls 91.4 

Boys 86.5 

Total 88.9 

NIR in Grade 1 Girls 98.6 

Boys 97.7 

Total 98.1 

NER in Lower basic Girls 96.6 

Boys 98.5 

Total 97.5 

NER in Upper basic Girls 97.7 

Boys 95.6 

Total 96.6 

NER in Basic level Girls 97.1 

Boys 97.0 

Total 97.1 

NER in Secondary (G9-10) Girls 86.5 

Boys 83.4 

Total 84.9 

NER in Secondary (G11-12) Girls 31.8 

Boys 32.7 

Total 32.3 

NER in Secondary (G9-12) Girls 59.2 

Boys 58.0 

Total 58.6 

Net Intake Rate 1 Girls 81.5 

Boys 92.8 

Total 87.5 

ECD GER Girls 124.7 

Boys 109.3 

Total 116.5 



 

चौविसे गाउँपाविकाको वशक्षा क्षेत्रको योजना (२०७८-२०८७) 

9 
 

Indicator Level Chaubise Rural Municipality 

ECD NER Girls 82.2 

Boys 78.1 

Total 80.0 

G1-5 Promotion Girls 90.6 

Boys 87.0 

Total 88.8 

G1-5 Repetition Girls 7.1 

Boys 9.4 

Total 8.3 

G1-5 Dropout Girls 2.2 

Boys 3.6 

Total 2.9 

G6-8 Promotion Girls 84.9 

Boys 84.3 

Total 84.6 

G6-8 Repetition Girls 11.0 

Boys 12.0 

Total 11.6 

G6-8 Dropout Girls 4.1 

Boys 3.6 

Total 3.9 

G9-10 Promotion Girls 91.2 

Boys 95.6 

Total 93.3 

G9-10 Repetition Girls 6.0 

Boys 2.9 

Total 4.6 

G9-10 Dropout Girls 2.7 

Boys 1.5 

Total 2.1 

Survival Rate to Grade 5 Girls 96.3 

Boys 90.6 

Total 93.5 

Coefficient of internal efficiency at Lower basic level Girls 90.0 

Boys 86.2 

Total 88.1 
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Indicator Level Chaubise Rural Municipality 

Survival Rate to Grade 8 Girls 92.3 

Boys 87.2 

Total 89.8 

Coefficient of internal efficiency in Basic Level Girls 83.6 

Boys 81.0 

Total 83.5 

Survival Rate to Grade 10 Girls 61.6 

Boys 56.4 

Total 59.0 

Coefficient of internal efficiency in Secondary Level Girls 57.6 

Boys 58.7 

Total 58.9 

Learning Achievement Rate 2076  Total ५५.२ 

2076 र्ा कक्षा ८ २.८ बाट ३.२ गे्रड ल्याउने % Total ६.० 

2076 र्ा कक्षा ८ ३.२ बाट ३.६ गे्रड ल्याउने % Total २.३ 

2076 र्ा कक्षा ८ ३.६ बाट ४.० गे्रड ल्याउने % Total ०.५ 

2076 र्ा कक्षा ८ २.८ तलको गे्रड ल्याउने % Total ९१.३ 

2075 र्ा कक्षा SEE २.८ बाट ३.२ गे्रड ल्याउने % Total ३.२ 

2075 र्ा कक्षा SEE ३.२ बाट ३.६ गे्रड ल्याउने % Total १.० 

2075 र्ा कक्षा SEE ३.६ बाट ४.० गे्रड ल्याउने % Total ०.१ 

2075 र्ा कक्षा SEE २.८ तलको गे्रड ल्याउने % Total ९५.८ 

तथ्यांक स्रोत : CEHRD Flash Report 2077 तथय District IEMIS Dash board  

मावथको टेबि अनसुार प्रारवम्भक िाि विकास केन्द्रमा खदु भनाय दर ८०.०% रहकेो दवेखन्द्छ भने िािविकास को अनभुि 

सवहत कक्षा १मा नयाँ भनाय ८७.५% रहकेो दवेखन्द्छ ।  यसरी हदेाय अझै केही प्रारवम्भक िािविकास उमेरका 

बािबाविकाहरुिे कक्षा १ पिूयको वशक्षा विन नपाइरहकेो दवेखन्द्छ । त्यसैगरी कक्षा १ मा नयाँ भनाय १०७.३% दवेखन्द्छ भन े 

आधारभतु तह (१-५) मा खदु भनाय दर ९७.१%, आधारभतु तह (१-८) मा खदु भनाय दर ९७.१% माध्यावमक तह (९-१२) मा 

खदु भनायदर ५८.६% रहकेो छ । त्यसैगरी आधारभतु तह (१-५) मा कक्षा छाड्ने दर २.९%, आधारभतु तह (६-८) मा कक्षा 

छाड्ने दर ३.९% र माध्यावमक तह (९-१०) मा कक्षा छाड्ने दर २.१% रहकेो छ । कक्षा ५ सम्मको वटकाउदर ९३.५% रहकेो 

छ भने कक्षा ८ सम्म ८९.८%  र कक्षा १० सम्म ५९.०% रहकेो छ । आधारभतू तहको आन्द्तररक सक्षमता ८३.५% रहकेो छ 

भने माध्यवमक तहमा ५८.९% मात्र रहकेो छ । यसरी हदेाय प्रिािीगत सक्षमतामा पवन सधुारको क्षेत्रहरु दवेखएका छन ्। यस 

पाविकाको समग्र वसकाइ उिधधी ५५.२ प्रवतशत मात्र रहकेो दवेखन्द्छ भने कक्षा ८ मा ३.२ मावथ को ग्रेड ल्याउन विद्याथी 

प्रवतशत ६.० प्रवतशत मात्र रहकेो छ । भने एसइइमा ३.२ मावथ को ग्रेड ल्याउन े विद्याथी प्रवतशत १.० मात्र रहकेो छ ।  

विद्यािय छोड्ने दर आधारभ ूत तहको २.९ र माध्यवमक तह को २.१ रहकेो छ । 
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१.३.३ प्रमुख समस्या 

यस चौविसे गाउँपाविकाको वशक्षा सम्बन्द्धी समस्याहरु यस प्रकार छन-् 

• माध्यवमक तहमा वशक्षामा िािबाविकाको पहुचँ कमजोर हुन ु

• आवथयक रुपि ेविपन्द्न तथा वपछवडएका बगयका बािबाविकाहरुको वशक्षामा पँहचु कम हुन ु 

• विद्याियमा भनाय भएका बाििाविकािाई वटकाई राख्न नसक्न ु 

• वसकाइ उपिधधीको स्तरमा कमी हुन ु

• प्राविवधक वशक्षामा विद्याथीको पहुचँ कम हुन ु 

• तहगत , क्षेत्रगत तथा विषयगतरुपमा सम्पिूय विद्याियमा वशक्षक व्यिस्थापन गनय नसक्न ु

• पठन संस्कृवत तथा जीिनपययन्द्त वशक्षाका िावग सामदुावयक अध्ययन केन्द्र, साियजवनक पसु्तकािय, साियजवनक 

िाचनाियको  विस्तार गनय  नसक्न ु

• ससुाशन , वजम्मेिारी तथा जिार्दवेहताको आशातीत प्रत्याभवूत वदन नसक्न ु

• साियजवनक तथा नीवज िगानीका शैवक्षक संस्थाको उवचत वनयमन, व्यिस्थापन गनय नसक्न ु

• भौगोविक अिस्था अनसुार विद्यािय िािबाविकाको िावग टाढा हुन ु यसको पररिाम स्िरुप िािबाविकाहरु 

बजार केवन्द्रत नीवज विद्यािय तर्य  आकवषयत हुन ु

• वशक्षि वसकाइ तथा मलू्याङ््कन प्रवक्रयामा  अपेवक्षत पररितयन ल्याउन नसक्न ु

• विद्यािय वशक्षामा सबैको पँहुच , समता, गिुस्तर, सशुासन, धयिस्थापन तथा वसकाका िावग न्द्यनूतम आिश्यक 

िातािरि  सवुनवित गनय नसक्न ु

• वनरन्द्तर वसकाइका िावग  सामदुावयक वसकाइ केन्द्रहरुको पररचािन  अनगुमन तथा धयिस्थापन गनय नसक्न ु

• वशक्षकिाई पेशागत सहयोग गन ेप्रिािीको विकास गनय नसक्न ु

 

१.३.४    चुनौब्तहरु तथा अवसरहरु 

 विद्यािय वशक्षाको सियसिुभता, उपयकु्त पिुायधारको विकास गिुस्तरको सवुनवितता सवहत साियजवनक वशक्षा प्रवतको 

आकषयि अवभबवृद्द गनुय , विद्याथी अनपुातमा वशक्षक दरबन्द्दी वमिान तथा पनुवियतरि गनुय शैवक्षक सशुासन उत्तरदावयत्ि 

अवभबवृद्द गनुय ,गाउँपाविका वभत्र रहकेा सम्पिुय विद्याियमा भौवतक पिुायधार सवहतको आकषयक िातािरि विकास गनुय , 

वशक्षि वसकाइ पद्धवतिाई व्यिहाररक, बािमैत्री एिं प्रविवधमा आधाररत बनाउन,ु विद्यािय बावहर रहकेा सबै 

िािबाविकािाई विद्यािय भनाय गराउन,ु कक्षा छाड्ने दर शनू्द्यमा झारी अपेवक्षत वसकाइ उपिधधी हावसि गनुय, वशक्षा क्षेत्रमा 

सशुासन र उत्तरदावयत्ि अवभिवृद्ध  गद ैवशक्षकको पेशागत क्षमता अवभिवृद्धका िावग ताविम गोष्ठीको व्यिस्था गनुय, सम्पिूय 

सामदुावयक विद्याियहरुमा वनयवमत अनगुमन तथा पषृ्ठपोषि प्रदान गनुय,स्थानीय विषयका पाठ्यपसु्तकको वनमायि तथा 

वितरि, सचूना सञ्चार प्रविवधिे ल्याएका विविध अिसरको सदपुयोग गनुय यस क्षेत्रका प्रमखु चनुौवतहरु हुन ्। 
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अिसरको रुपमा हदेाय यस गाउँपाविकािे वशक्षा क्षेत्रिाई पवहिो प्राथवमकतामा राखी विविध काययक्रम िाग ूगरररहकेो छ । 

वशक्षा तीनिटै सरकारको साझा अवधकार क्षेत्रको रुपमा रहकेोिे आपसी साझेदारीमा िगानी अवभबवृद्द गनय सवकने अिस्था 

दवेखन,ु विद्यािय वशक्षामा सधुारका िावग गाउँपाविकामा विवभन्द्न काययक्रम िाग ुहुन ुजस्तैुः रावष्ट्रय प्रारवम्भक कक्षा पढाइ 

काययक्रमका कारि  साियजवनक विद्याियका अवभभािक तथा सरोकारिािाको चासो र जनअपेक्षा बढ्द ै जान,ु शैवक्षक 

सचूकाङ््कहरुको प्रगवत सकारात्मक वदशावतर हुन ु यस क्षेत्रका प्रमखु अिसर हुन ् । साथै वशक्षकको पेशागत सहयोग 

व्यिस्थापन कायायविवध २०७७ अनसुार स्थानीय तहमा विज्ञ समहू गठन भई वशक्षकिाई पेशागत सहयोग गने काययको प्रारम्भ 

हुन ुपवन अिसरको रुपमा रहकेो छ । त्यसगैरी अन्द्य समस्या तथा चनुौवतहरु यस प्रकार रहकेा छन-् 

• प्रारवम्भक िाि विकास केन्द्रको समायोजन तथा पनुवियतरि गरी मापदण्ड अनसुार संचािन गने 

• आिश्यकतानसुार भौगोविक नक्साङ््कनको आधारमा  विद्याियको स्थापना ,समायोजन तथा पनु वितरि 

• विद्याियमा बािमैत्री ,अपाङ््गमैत्री, िैङ्वगक मतै्री  िातािरि वनमायि 

•  ईन्द्टरनेट तथा सचूना र प्रविवधको पहुचँ सम्पिूय विद्याियमा पयुायउन े

• भौवतक  पिुायधार  वनमायि , ममयत र शैवक्षक िातािरिको वनमायि 

• अवनिायय , वनुःशलु्क तथा गिुस्तरीय वसकाइिाई सवुनवित गने 

• व्यबहार कुशि वसपिाई बािविकासदवेख माध्यावमक तहसम्म एवककृत गने र वसकाइिाई जीबनोपयोगी बनाउन 

स्थानीय पाठ्यक्रमिाई िाग ूगने 

• प्राविवधक तथा व्यबसावयक वशक्षाका िावग उपयकु्त संरचना र काययक्रम विकास तथा कायायन्द्ियन गने 

• सचूना तथा सञ्चार प्रविवधमा वशक्षक तथा विद्याथीको पहुच विस्तार गरी वसकाइमा प्रभािकारी ढंगिे प्रयोग गने 

• बाि विकास सहयोगी काययकताय तथा वशक्षकहरुिाई ताविम गोष्ठी सेवमनार को धयबस्था गने 

• अनौपचाररक तथा वनरन्द्तर वसकाइिाई प्रभाबकारी बनाउन सामदुावयक वसकाइ केन्द्र , साियजवनक पसु्तकािय तथा 

बाचनाियको स्थापना तथा संचािन प्रभािकारी बनाउन े

• अध्ययनका िावग वडवजटि सामाग्रीको विकास तथा वितरि 

 

१.४. योजना शनर्ााणको प्रशिया 

कुनै पवन काययिाई सरि र सहज ढंगिे समयमा सम्पन्द्न गनयको िावग प्रवतर्िको आशा सवहत गररएको काययको स्िरुपको 

वसिवसिा बद्द रुपरेखा नै योजना हो ।  यो आरै्मा वनवमयत हुदनै साथै यो जवटि र चनुौवतपिूय कायय हो । यसिाई अगावड 

बढाउन वनम्न चरि र प्रवक्रया अबिम्बन गररएको छ । गाउँपाविकािे तयार गरेको यस योजनािाई वशक्षा विकास तथा 

समन्द्िय इकाइ धनकुटा सवहत विशेष गरी EGRP II िे प्राविवधक सहयोग र  समन्द्िय गरेको वथयो । समग्रमा योजनाको 

काययिाई धयिवस्थत बनाउनको िावग तिका चरिहरु परूा गररएको छ । 

• रावष्ट्रय प्रारवभभक कक्षा पढाइ काययक्रमिाई प्राविवधक सहयोगकतायको रुपमा सहयोग गने संस्था प्रारवभभक कक्षा 

पढाइ काययक्रम दोश्रोि े वशक्षा विकास तथा समन्द्िय इकाइ धनकुटाको आयोजनामा वशक्षा योजना वनमायि तथा 
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क्षमता विकास सम्बन्द्धी ५ वदने काययक्रम वमवत २०७७ माघ ११ बाट १५ सम्म सञ्चािन गररएको र पाविकाि े

वशक्षा योजना तयार गने प्रवतिद्धता धयक्त गरेको ।  

• गाउँ वशक्षा सवमवतको वमवत २०७७ र्ाल्गनु १६ को बैठकिे वशक्षा योजना वनमाियका िावग कायायदशे सवहतको १२ 

सदस्यीय वनमायि काययदिको गठन भएको ।   

• काययदिको वमवत २०७८ िैशाख ९ गते बैठक बसी वशक्षा प्रोर्ाइि तथा वशक्षा योजनाको िावग कायययोजना बनाई 

कामको वजम्मेिारी बाँडर्ाड गररएको ।  

• काययदििे वशक्षा प्रोर्ाइि तथा योजना िेखनको िावग िेखन समहू वनमायि गरी िेखन समहूिाई अवभमखूीकरि 

गरी कामको विभाजन गरेको ।   

• विवभन्द्न चरिको छिर्ि तथा अन्द्तरवक्रयाबाट वशक्षा प्रोर्ाइिको विकास तथा प्रमावित गररएको ।   

• वशक्षा योजना िेखन समहू (अथायत पाविका तथा वशक्षकहरुको  टीम) बाट योजनाको िेखन तथा िेखन समहूको 

छिर्ि तथा अन्द्तरवक्रयाबाट पवहिो मस्यौदा तयार गररएको ।  

• वशक्षा प्रोर्ायि तयार भए पवछ पवछल्िा त्याङ््कहरु समेत समािेश गरी वशक्षा योजनाको दोस्रो  मस्यौदा तयार 

गररएको  

• त्यस पिात योजना िेखन काययमा सहयोग पयुायउन गवठत वजल्िा प्राविवधक काययदिका सदस्यहरुबाट अध्ययन 

तथा सझुाब प्रदान गररएको  ।  

• अन्द्तर पाविकाको िेखन वटम र वजल्िा प्राविवधक काययदिको सदस्यहरु समेत रहकेो वटमबाट वमवत 

२०७८/०८/०५ दवेख ०७ सम्म  िेखन काययको प्राविवधक अध्ययन तथा मस्यौदाको अवन्द्तमीकरि गररएको  ।  

• मखु्य सरोकारिािाहरुबाट योजनाको मस्यौदा उपर  सझुाबको िावग १ वदने काययशािा वमवत २०७८/०८/१६ मा   

आयोजना गररएको  । 

•  कायायशािािाट प्राप्त सझुािहरुका आधारमा आिश्यक पररमाजयन सवहत थप सझुाबको िावग योजनाको  

मस्यौदािाई  गाउँपाविकाको िेभसाइटमा मस्यौदािाई Upload गररएको  ।   

• सरोकारिािाहरुबाट प्राप्त सझुािका आधारमा योजनािाई आिश्यक पररमाजयन र भावषक सम्पादन सवहत मखु्य 

सरोकारिािामाझ अवन्द्तम सझुाबको िावग  प्रस्ततु गररएको ।   

• गाउँकाययपाविकाको वमवत २०७८/०९/१० गतेको बैठकबाट स्िीकृती/ प्रमावित  भई वमवत ..............गतेको 

गाउँसभाबाट अनमुोदन गररएको ।   

 

पररच्छेद- २: दूरदृशि, ध्येय, उदे्दश्य तथा प्ररु्ख उपलशधि सूचकहरु 

२.१. राशरिय दीर्ाकालीन सोच 

आवथयक तथा सामावजक रुपान्द्तरिको माध्यमबाट न्द्यायपिूय समाजको विकास सवहत नपेाििाई समदृ्ध र नेपािीिाई सखुी 

बनाउन योगदान गने ।  
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२.२. प्रदेिको दीर्ाकालीन सोच 

………………………………… 

२.३. गाउँपाशलकाको दीर्ाकालीन सोच 

 चौविसे गाउँपाविकाको ईच्छा : सबैिाई गिुस्तरीय र सियसिुभ वशक्षा 

२.४. गाउँपाशलकाको लक्ष्य 

माध्यवमक तह सम्मको वशक्षामा समािेशीता सवहतको पहुचँ, समता र सक्षमतामा आधाररत गिुस्तरीय र  जीिन उपयोगी 

वशक्षा सवुनवित गने ।   

२.५. गाउँपाशलकाका उदे्दश्यहरु 

• प्रारवम्भक बािविकास दवेख माध्यवमक वशक्षामा वनशलु्क समन्द्यावयक पहुचँ विस्तार गनुय  

• विद्यािय वशक्षाको  वसकाइ उपिधधीमा सधुार गनुय  ।  

• वसकाइ वक्रयाकिाप सञ्चािनको िावग न्द्यनूतम वसकाइ िातािरिको सवुनवित गनुय ।  

• विद्यािय व्यिस्थापनमा सशुासन कायम गनय जिार्दवेहता र उत्तरदावयत्िमा सधुार गनुय । 

• अनौपचाररक वशक्षा तथा जीिनपययन्द्त वसकाइका अिसरहरुिाई विस्तार गनुय ।   

• आपतकािीन तथा संकटपिूय पररवस्थवतमा पवन बािबाविकाहरुिे वशक्षा प्राप्त गने अिसरमा िवृद्ध गनुय । 

• प्राविवधक , व्यिसावयक ,रोजगारमखूी तथा प्रविवधमैत्री वशक्षाको माध्यमिाट दक्ष जनशवक्त उत्पादनमा सहयोग गनुय ।  

  

२.६. गाउँपाशलकाका रणनीशतहरु 

• एक विद्यािय एक बािविकास केन्द्रको अिधारिा िाग ूगरी त्यसिाई वनरन्द्तरता वदइनेछ ।   

• आिश्यकताको आधारमा विद्याियको नक्साङ््कन, समायोजन र पनुवियतरि गररनेछ । 

• पहुचँको सवुनवितताको िावग “एउटा बच्चाको भनाय : मेरो सामावजक दावयत्ि” काययक्रम िाग ूगररनेछ ।  

• बािबाविकाहरुको पहुचँ सवुनितताका िावग बािविकास कक्षा भनाय भएका बािबाविकाहरुका िावग "पाविका 

प्रमखु बाि िचत काययक्रम” सञ्चािन गरी बािबाविकाहरुको शैवक्षक सहयोग काययक्रम सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।  

• वसमान्द्तकृत तथा पछावडपाररएका िगयका तथा काययगत सीवमतता (वभन्द्न क्षमता) भएका बािबाविकाहरुको 

पवहचान गरी शैवक्षक सहयोग काययक्रम िाग ूगररनछे ।    

• िडा तथा पाविकास्तरमा सतप्रवतशत  विद्यािय पहुचँ घोषिा काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

• प्रारवम्भक बािविकास केन्द्रको वसकाइ सधुारको िावग प्रारवम्भक बाि विकास केन्द्रको पाठ्यक्रम २०७७ िाई 

कायायन्द्ियनमा ल्याइनेछ ।  
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• प्रारवम्भक कक्षाको वसकाइ सधुारको िावग वसक्नको िावग पढ्ने धारिा सवहत क्रवमक वसकाइ सहजीकरि रिनीवत 

िाई वनरन्द्तरता वदद ैिवगनेछ ।  

• वसकाइ सधुारको िावग प्रविवधमतै्री तथा बािमैत्री वशक्षिवसकाइ वक्रयाकिाप क्रमशुः िाग ूगररनेछ ।   

• विद्यािय तहको वशक्षि वसकाइमा सधुारको िावग सबै कक्षाहरुमा वशक्षक विद्याथी तथा अवभभािकबाट वनवमयत 

No cost and low cost शैवक्षक सामग्री वनमायि काययक्रम िाग ूगररनेछ ।   

• बािबाविकाहरुको चौतर्ी विकासको िावग सह वक्रयाकिापिाई वसकाइको अवभन्द्न अङ््ग बनाइनछे ।  

• शैवक्षक गिुस्तर अवभिवृद्दका िावग सरोकारिािा बीच विद्यािय स्तरमा अन्द्तरवक्रया काययक्रम िाग ूगररनछे ।  

• वशक्षकको पेशागत सहयोगको िावग पाविकास्तरमा स्थानीय विज्ञ समहूको पररचािन, क्िस्टर तथा विद्यािस्तरमा 

विषयगत वशक्षक समहूको वनमायि तथा पररचािन सवहत मावसक घवुम्त वशक्षि काययक्रम िाग ूगररनेछ ।  

• विद्यािय सपुरीिेक्षि तथा वशक्षकको पेशागत सहयोगको िावग पाविकास्तरमा वनवित काययविवध बनाई एक जना 

व्यवक्तको व्यिस्था गररनेछ ।   

• वशक्षकको क्षमता विकासको िावग मागमा आधाररत छोटा अिवधका ताविम तथा क्षमता विकास काययक्रम 

सञ्चािन गररनछे ।  

• स्थानीय तहद्वारा प्रत्येक विद्याियमा कवम्तमा एक वशक्षकिाई प्रविवध सम्बन्द्धी ताविम (आधारभतू कम््यटुर 

सम्बन्द्धी ताविम) काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।   

• सामावजक सन्द्जाििाई वशक्षिवसकाइ काययमा आिद्ध गद ैिवगनेछ ।  

• कक्षाकोठामा वशक्षक र विद्याथीको शैवक्षक अन्द्तरवक्रया बढाउनको िावग अवनिायय रुपमा वशक्षकिे कक्षाकोठामा 

विताउने समय (TST) थप प्रभािकारी गरी कायायन्द्ियनमा ल्याइने छ ।   

• वसकाइको िावग वनरन्द्तर मलू्याकंनकािाई अवनिायय गरी कक्षा ३, ५ र ८ मा पाविका स्तरीय परीक्षा सञ्चािन 

गररनेछ ।   

• विद्याियको वशक्षिवसकाइ वक्रयाकिाप सञ्चािनको िावग वसकाइ िातािरि सवुनित गनय आिश्यकता तथा 

प्रस्तािनामा आधाररत पाविका प्रमखु शैवक्षक सधुार काययक्रम िाग ूगररनेछ ।  

• स्थानीय तहका सबै विद्याियको PMECs (कक्षाकोठा, न्द्यनुत्तम वशक्षक, वनशलु्क एक सेट पाठ्यपसु्तक तथा 

पाठ्यक्रम, पानी सवहतको छात्रा शैचािय र न्द्यनूतम शैवक्षक सामग्री सवहतको बकु कनयर) िाई सवुनवित गररनछे । 

• आिश्यकता अनसुार दरबन्द्दी वमिान गद ै वशक्षा ऐन तथा वनयमाििीमा  तोवकए अनसुार प्रअ धयिस्थापन गरी 

प्रअिाई शैवक्षक तथा शैक्षविक नेततृ्िकतायका रुपमा विकास गद ैिवगनेछ ।  

• वशक्षक संख्या कम भएका विद्याियहरुमा स्यमसेिक वशक्षक िा करार वशक्षकको व्यिस्था गरी विद्याियहरुमा 

आिश्यक वशक्षकको व्यिस्था क्रमशुः गद ैिवगनेछ ।    

• प्रअिाई वशक्षि वसकाइ सधुारको िावग एक विद्यािय एक शैक्षविक नेततृ्िकतायको रुपमा तोकी कायायन्द्ियनमा 

ल्याइने तथा तहगत तथा क्षेत्रगत इन्द्चाजयको धयिस्था गररनेछ ।  

• विद्याियको सशुासन, जिार्दवेहता तथा व्यिस्थापनमा प्रभािकाररता ल्याउन वनम्न रिनीवतहरु कायायन्द्ियनमा 

ल्याइनेछुः 
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I. विद्याियको नेततृ्िको क्षमता विकास काययक्रम   

II. विद्यािय आचारसंवहता वनमायि र कायायन्द्ियन 

III. काययसम्पादन करार सम्झौता गरी परुस्कार र दण्ड  

IV. वशक्षा यिुा तथा खेिकुद शाखाबाट हरेक िषय विद्याियको कायय सम्पादन मलू्यांकन 

V. सामावजक परीक्षििाई थप प्रभािकारी बनाउने  

VI. सामावजक परीक्षि, िेखापरीक्षि र िावषयक हुने विद्याियको काययसम्पादन मलू्यांकनको आधारमा 

विद्याियमा जाने काययक्रम तथा वनकासािाई जोड्द ैअवनिायय र प्रभािकारी बनाइने  

VII.  विद्याियको वनयवमत मावसक शैवक्षक गवतविवधहरुको जानकारीको प्रवतिेदन मावसक रुपमा सचूना प्रविवध 

मार्य त  गाउँपाविकािे विने प्रबन्द्ध वमिाउने ।   

• बािबाविकाहरुको वसकाइका िावग अवभभािक सशवक्तकरि तथा प्रोत्साहन काययक्रम िाग ूगररनेछ ।   

• बािबाविकाहरुको वसकाइ सधुारको िावग आमा प्रोत्साहन काययक्रम काययविवध तयार गरी िाग ूगररनछे ।  

• वनरन्द्तर वसकाइको िावग हरेक िडामा एक सामदुावयक वसकाइ केन्द्रको स्थापना गरी थप सदुृढीकरि गद ै वनरन्द्तर 

वसकाइ तथा जीिन उपयोगी वसपका काययक्रम सञ्चािनको पिूय वजम्मेिारी प्रदान गद ैिवगनछे ।    

• माध्यवमक विद्याियमा अध्ययनरत विद्याथीहरुिाई तोवकएको कुनै एक विषयको प्रयोगात्मक काययका िावग वनरन्द्तर 

वसकाइका काययक्रममा सहभागी गराउँद ैिवगनेछ ।   

• संकटको बेिामा पवन वशक्षिवसकाइ सञ्चािन गनय पाविका स्तरमा काययविवध तयार गरी विद्यािय विपद ्सहायता 

कोष सञ्चािन गररनेछ ।  

• विपदमा वसकाइ वनरन्द्तरता कायम गनय िैकवल्पक वसकाइ सहजीकरिका िावग तत्कािीन आिश्यकता र पररवस्थवत 

अनसुार िडा िा पाविका मार्य त उपयकु्त वकवसमको बैकवल्पक माध्यम छनौट गरी कायायन्द्ियनमा ल्याइनेछ ।    

• प्राविवधक तथा धयिसावयक विषय अध्ययन गनय चाहने विद्याथीहरुको िावग प्रोत्साहन स्िरुप छात्रिवृत प्रदान 

गररनेछ ।    

• अवभभािक ,समदुाय, सरकारी तथा गैरसरकारी वनकायबीच समन्द्िय गरी साझेदारीको आधारमा शैवक्षक काययक्रम 

कायायन्द्ियन गररनेछ ।   

२.७. रु्ख्य कायासम्पादन सूचकहरु 

रु्ख्य कायासम्पादन सूचक 

ि. 

सां. 
तह सूचाांक 

आिा

र वषा 

२०७७ 

२०८२ २०८७ 

1.1 

प्रारशम्भक 

बाल शवकास 

प्रारवम्भक बािविकास र वशक्षामा कूि भनाय दर* (%) 
११६.

५ 

१०८.

० 

१००.

० 

1.2 प्रारवम्भक बािविकास र वशक्षामा खदु भनाय दर* (%) ८०. ८८.० ९६.० 

1.3 न्द्यनूतम योग्यता परूा भएका वशक्षकको प्रवतशत N/A ०.० ०.० 

1.4 आधारभतू ताविम प्राप्त वशक्षकको प्रवतशत N/A ०.० ०.० 
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1.5 
प्रारवम्भक बािविकास र वशक्षाको अनभुि विई कक्षा १ मा नयाँ भनाय 

भएका बािबाविका* (%) 
८७.५ ९१.० ९४.० 

2.1 

आिारभूत 

तह 

कक्षा १ मा नयाँ भनाय भएका बािबाविकाको खदु प्रिेश दर (%) ९८.१ ९८.५ ९९.० 

2.2 कक्षा १ मा नयाँ भनाय भएका बािबाविकाको कूि प्रिेश दर (%) ८७.५ ९०.० ९४.० 

2.3 आधारभतू तह (प्राथवमक कक्षा १-५) मा खदु भनाय दर* (%) ९७.५ ९८.४ ९९.० 

2.4 आधारभतू तह (प्राथवमक कक्षा १-५) मा कूि भनाय दर* (%) 
११६.

६ 

१०८.

० 

१००.

० 

2.5 आधारभतू तह (कक्षा ६-८) मा खदु भनाय दर* (%) ९६.६ ९७.४ ९९.० 

2.6 आधारभतू तह (कक्षा ६-८) मा कूि भनाय दर (%) 
११२.

२ 

१०७.

० 

१००.

० 

2.7 आधारभतू तह (कक्षा १-८) मा खदु भनाय दर* (%) ९७.१ ९८.० ९९.० 

2.8 आधारभतू तह (कक्षा १-८) मा कूि भनाय दर (%) 
११४.

७ 

१०६.

० 

१००.

० 

2.9 आधारभतू तह(कक्षा १-८) खदु भनाय दरमा िैङ््वगक समता सचूक*  १.०० १.० १.० 

2.1 आधारभतू तहको कक्षा ८ सम्मको वटकाउ दर* (%) ८९.८ ९३.० ९५.० 

2.11 आधारभतू तहको कक्षा १ मा भनाय भई कक्षा ८ परूा गने दर*(%) N/A ०.० ०.० 

2.12 विद्यािय िावहर रहकेा बािबाविका*  (%)  कक्षा १-८ N/A ०.० ०.० 

3.1 

र्ाध्यशर्क 

तह 

माध्यवमक तह (कक्षा ९-१०) मा खदु भनाय दर* (%) ८४.९ ८८.० ९२.० 

3.2 माध्यवमक तह (कक्षा ९-१०) मा कूि भनाय दर* (%) ९९.७ 
१००.

० 

१००.

० 

3.3 माध्यवमक तह (कक्षा ११-१२) मा खदु भनाय दर* (%) ३२.३ ४०.० ४५.० 

3.4 माध्यवमक तह (कक्षा ११-१२) मा कूि भनाय दर* (%)  ८०.७ ८७.० ९२.० 

3.5 माध्यवमक तह (कक्षा ९-१२) मा खदु भनाय दर* (%) ५८.६ ६६.० ७०.० 

3.6 माध्यवमक तह (कक्षा ९-१२) मा कूि भनाय दर* (%) ८८.९ ९२.० ९८.० 

3.7 
कक्षा १ मा भनाय भएका बािबाविका मध्ये कक्षा १० मा पगु्ने वटकाउ दर 

(%) 
N/A ०.० ०.० 

3.8 
कक्षा १ माभनाय भएका बािबाविका मध्ये कक्षा १२ मा पगु्ने वटकाउ दर 

(%) 
N/A ०.० ०.० 

3.9 कक्षा १-१२को खदु भनाय दरमा िैङ््वगक समता सचूक* 
  १.०

० 
१.० १.० 

4.1 अनौपचाररक 

शिक्षा तथा 

शनरन्तर 

शसकाइ 

५ िषय मावथको साक्षरता दर NA ०.० ०.० 

4.2 ५-२४ िषयको साक्षरता दर N/A ०.० ०.० 

4.3 १५ िषयमावथको साक्षरता दर N/A ०.० ०.० 

5.1 र्शहला आधारभतू तह (कक्षा १-८) ३६ ३६.० ३७.० 
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5.2 
शिक्षक 

प्रशतित 
माध्यवमक तह (कक्षा९-१२) ११ १३.० १५.० 

6.1 PMEC पूरा 

गरेका 

शवद्यालयको 

प्रशतित 

बािविकास N/A ०.० ०.० 

6.2 आधारभतू N/A ०.० ०.० 

6.3 माध्यवमक N/A ०.० ०.० 

7 

स्थानीय 

तहर्ा 

शिक्षाको 

वजेट 

प्रशतित 

कूि िजेटको वशक्षा क्षेत्रमा विवनयोवजत िजेट*(%) ७.६५ ११.० १५.० 

8. 1 
 शवद्यालय 

छोड्ने दर 

आधारभतू तह (कक्षा १-५) २.९ २.५ ०.० 

8.2 आधारभतू तह (कक्षा ६-८) ३.९ १.८ ०.० 

8.3 माध्यवमक तह (कक्षा ९-१०) २.१ १.४ ०.० 

9.1 
 कक्षा 

दोहोयााउने दर 

आधारभतू तह (कक्षा १-५) ८.३ ५.० ०.० 

9.2 आधारभतू तह (कक्षा ६-८) ११.६ ६.० २.० 

9.3 माध्यवमकतह (कक्षा ९-१०) ४.६ ३.२ ०.० 

10.1 

शसकाइ 

उपलधिी दर 

कक्षा ८ मा३.२ बाट ३.६ ग्रेड ल्याउने % २.३ १०.० १२.० 

10.2 कक्षा ८ मा३.६ बाट ४.० ग्रेड ल्याउने % ०.५ ४.० ६.० 

10.3 कक्षा SEE मा ३.२ बाट ३.६ ग्रेड ल्याउने % १. २.० २.५ 

10.4 कक्षा SEE मा ३.६ बाट ४.० ग्रडे ल्याउने % ०.१ ०.५ १.० 

11.1 
प्रारशम्भक 

कक्षाको 

पठन शसप 

CB EGRA कक्षा १ समग्र ७९.५ ८३.० ९०.० 

11.2 CB EGRA कक्षा २ समग्र ६९.५ ७७.० ८१.० 

11.3 CB EGRA कक्षा ३ समग्र ७१. ७९.० ८४.० 

 

 

पररच्छेत- ३ : शवद्यालय शिक्षाका रु्ख्य उपके्षत्रहरु 

३.१. प्रारशम्भक बाल शवकास तथा शिक्षा 

३.१.१. पररचय  

प्रारवम्भक िािविकास तथा वशक्षा विद्यािय जाने उमेर पिूयका बािबाविकाहरुको सिायङ््गीि विकासमा सहयोग गरी 

आधारभतू वशक्षाका िावग तयार गराउने काययक्रम हो । नेपािको संविधानको धारा ३९ को बािबाविकाको हक उपधारा (३) 
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मा “प्रत्येक बािबाविकािाई प्रारवम्भक िािविकास तथा िाि सहभावगताको हक हनुेछ” भनी उल्िेख गररन ुर वशक्षा ऐन 

२०२८ को आठौं संशोधनिे िािविकास र वशक्षािाई विद्यािय वशक्षाकै अंगका रुपमा मान्द्यता वदनिुे यसको आिश्यकता र 

महत्ि थप पवुि भएको छ । एक िषयको प्रारवम्भक िािविकास तथा वशक्षा काययक्रम सञ्चािन गररने व्यिस्था नेपािको 

वनुःशलु्क तथा अवनिायय वशक्षा ऐन २०७५ तथा रावष्ट्रय वशक्षा नीवत २०७६ मा उल्िेख भएकोिे र नेपािको पन्द्रौ योजनामा 

पवन सोही व्यिस्था गररएको सन्द्दभयमा यस वशक्षा योजनामा पवन िािविकास काययक्रम समािेश गररएको छ । सरकारी तथा 

गैरसरकारी संस्था, स्थानीय सरकार, समदुाय, वनजी क्षते्र र विद्याियको सहयोगिे यस गाउँपाविकामा  प्रारवम्भक िािविकास 

तथा वशक्षा काययक्रमको विस्तारमा महत्िपिूय उपिवधध हावसि गरेको छ । बािबाविकाको शारीररक, मानवसक, संिेगात्मक, 

सामावजक, नवैतक तथा सजृनात्मक पक्षको विकासमा सघाउँद ै उनीहरुिाई आधारभतू वशक्षाको िावग तयार गने उद्दशे्यिे 

सञ्चावित यो काययक्रम विद्यािय वशक्षाको पवहिो पाइिा भएकोिे यसिाई सियसिुभ र गिुस्तरीय बनाउन आिश्यक 

भएको छ । यसै कुरािाई मध्यनजर गरेर चौविसे गाँउपाविकािे वनमायि गरेको यस वशक्षा योजनामा प्रारवम्भक िािविकास 

तथा वशक्षािाई व्यिवस्थत र गिुस्तरीय बनाउने काययक्रमहरु समािेश गररएको छ । 

 

३.१.२. वतार्ान अवस्था 

वशक्षा क्षेत्रको योजना २०२१–२०३० को त्याङ््क अनसुार हाि नेपािमा ३०,०३९ सरकारी अनदुान प्राप्त प्रारवम्भक 

िािविकास केन्द्र र ६,६२३ संस्थागत विद्याियमा सञ्चावित पिूय प्राथवमक कक्षाहरु रहकेा छन ् । चार िषय उमेरका 

बािबाविकाको कुि संख्या ६,४०,००० मध्ये ४,३६,११५ (६७.२ प्रवतशत) प्रारवम्भक िािविकासमा भनाय भएको दवेखन्द्छ । 

प्रारवम्भक िािविकास तथा वशक्षा चार िषय उमेर समहूका सम्पिूय बािबाविकाहरुको पहुचँमा पयुायउन विगतदवेख  संघीय 

सरकार,  स्थानीय सरकार, वनजी क्षेत्रबाट संचावित िािविकास केन्द्र सञ्चािनमा रहकेा छन ्। चौविसे गाँउपाविकामा हाि 

संघीय सरकारबाट अनमुवत प्राप्त ४५ िटा िािविकास केन्द्र, स्थानीय सरकारबाट अनमुवत प्राप्त ६ िटा िािविकास केन्द्र र 

३३ िटा के.जी. कक्षा तथा ५ िटा संस्थागत (वनजी) विद्याियमा आधाररत िािविकास केन्द्र गरी सामदुावयक तर्य  ८४ र 

संस्थागत तर्य  १५ गरी जम्मा ९९ िटा िािविकास कक्षा संचािनमा रहकेा छन ्। यस गाउँपाविकामा प्रारवम्भक िािविकास 

कक्षामा शै.स. २०७८ मा भनाय भएका बािबाविकाको संख्या ९७५ रहकेो र कूि भनाय दर ११६.५ र खदु भनाय दर ८०.० 

रहकेो छ । साथै प्रारवम्भक िािविकास तथा वशक्षाको अनभुि सवहत कक्षा १ मा भनाय हुने दर ८७.५ रहकेो छ । सामदुावयक 

विद्याियको प्रारवम्भक िािविकास कक्षामा काययरत वशक्षकहरु सतप्रवतशत मवहिा रहकेा छन ् । शरुुिाती चरिमा वनयवुक्त 

हुदँा कक्षा ८ को मात्र योग्यता मागेको हनुािे केही वशक्षक अण्डर एस. एि. सी., केही वशक्षक  एस. एि. सी. िा सो सरह र 

धेरै जसो वशक्षकहरु एस. एि. सी. दवेख मावथको योग्यता भएका छन ्। 

प्रारवम्भक िािविकास तथा वशक्षा काययक्रमिे कुन ैपवन बािबाविकािाई वशक्षाबाट िवञ्चत हुन हुदँनै भन्द्ने कुरािाई जोड 

वदएको छ भने प्रारवम्भक िािविकास कक्षामा पठनपाठनको आधारहरु तयार भएर कक्षा १ मा भनाय भएको कारि पठनपाठन 

गनय सहज तथा वसकाई उपिवधध दर िवृद्ध हुने दवेखएको छ ।  प्रारवम्भक िािविकास तथा वशक्षा काययक्रम अन्द्तगयत संघीय 

स्रोतका ४५ जना सहजकतायिाई गत आ.ि. २०७७/७८ सम्म संघीय सरकारिबाटै तिि भत्ताको व्यिस्था भइरहकेो वथयो 

भने यस आ.ि. २०७८/७९ बाट तिब िवृद्ध भए सँग ैस्थानीय सरकारिे थप गरी तिब भत्ता खिुाउने व्यिस्था गरेको छ ।  

त्यसैगरी स्थानीय सरकारिे तििभत्ता खिुाउने गरी वनयवुक्त गरेका ३९ जना िािविकास तथा के.जी.कक्षा सहजकतायहरूको 

व्यिस्था गरेकोछ । 
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३.१.३. अवसर र चुनौतीहरु 

यस चौविसे गाँउपाविकािे प्रारवम्भक िािविकास तथा वशक्षािाई आधारभतू वशक्षामा भनाय हुन ु पिूय तयार गररने एउटा 

बवियो आधार यो काययक्रमिाई मानेर कवतपय विद्याियहरुमा बािविकास केन्द्रको कोटा नभई रहकेो अिस्थामा सो 

विद्याियहरुमा सहयोगी काययकतायको कोटा व्यिस्थापन गरी प्रारवम्भक िािविकास तथा वशक्षाको प्रत्यके विद्याियमा 

शरुुिात गरेको छ । यस गाउँपाविकािे  प्रारवम्भक बािविकास वशक्षा ३–४ िषय उमेर समहूको बाििाविकािे अध्ययन गने 

कक्षा भएको  साथै ५ िषय परूा भएका बािबाविकािाई मात्र कक्षा १ मा भनाय गने नीवतको कारििे एक िषय िािविकास 

केन्द्रको पढाईिे मात्र  काक्षा १ भनायको आधार तयार नहुने कुरािाई मध्यनजर गरी के.जी. कक्षाको अिधारिा ल्याएर प्रत्येक 

सामदुावयक विद्याियमा के.जी. कक्षा व्यिस्थापन गने उद्देश्यका साथ के.जी. कक्षा स.का. को कोटा वितरि गरेको छ । 

िािविकास केन्द्रहरुमा रमाईिो पढाई काययक्रम सञ्चािनको िावग प्रत्येक सामदुावयक विद्याियमा वट.वभ. वितरि गरेको छ 

। यसरी यस गाउँपाविकािे प्रारवम्भक िािविकास तथा वशक्षा काययक्रमिाई सियसिुभ र गिुस्तरीय बनाउन िागी परेतापवन 

केही समस्या र चनुौवतहरु रहकेा छन ्। 

• सबै बािबाविकािाई गिुस्तरीय प्रारवम्भक तथा वशक्षाको अिसर सवुनवित गनय िािविकास तथा वशक्षा केन्द्र 

बािबाविकाको घरबाट १० दवेख १५ वमनेटको पैदि दरुीमा हनुपुने । 

• प्रारवम्भक िािविकास तथा वशक्षा  ३–४ िषयको उमेर समहू िवक्षत गरी तोवकएको उमेरमा बािबाविका भनाय 

गराउने । 

• वनवित पाठ्यक्रमको वनमायि हनुपुने । 

• सहयोगी काययकतायको पाररश्रवमक िवृद्ध , िवृत्तविकास र क्षमता विकास गने । 

• िािविकास उमेर समहूका बािबाविकाहरु स्िास््यको वहसाबिे जवटि उमेर समहू भएको कारि स्िास््य सेिाको 

उपिधधता हुनपुने । 

• प्रारवम्भक िािविकास तथा वशक्षा वसकाइको सरुुिाती चरि भएकोिे शारीररक र मानवसक दिैु वहसाबिे कमजोर 

भएको कारि बािमैत्री कक्षा व्यिस्थापन हुन जरुरी  हुनपुने ।  

• अवभभािकहरु वजम्मेिार हुनपुने । 

• पोषि,स्िास््य, वदिा खाजा  िगायत बािबाविका सहायता प्रिािीको उवचत व्यिस्था गने । 

 

३.१.४. उदे्दश्यहरु 

यस चौविसे वशक्षा योजनाको प्रारवम्भक िािविकास तथा वशक्षा काययक्रमको समग्र उद्दशे्य सबै बािबाविकाहरुिाई 

गिुस्तरीय प्रारवम्भक िािविकास तथा वशक्षाको अिसर सवुनवित गनुय रहकेो छ । यसका िावग योजनािे प्रारवम्भक 

िािविकास तथा वशक्षासम्बन्द्धी वनम्नविखत उद्दशे्यहरु राखेको छ । 

१. चार िषय उमेरका सबै बािबाविकाको सिायङ््गीि विकास र आधारभतू वशक्षाको तयारीका िावग प्रारवम्भक 

िािविकास  वशक्षामा पहुचँ बढाउन ु। 

२. प्रारवम्भक िािविकास तथा वशक्षाका सेिाहरुमा गिुस्तर सवुनवित गनुय । 

३. सबै बािबाविकाहरुिाई प्रारवम्भक बािवशक्षाको अनभुिसवहत कक्षा १ मा प्रिेश गराउन ु। 
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३.१.५. रणनीशतहरु 

१. िािविकास केन्द्रको नक्साङ््कन, पनुवनमायि र आिश्यकता अनसुार नयाँ केन्द्र स्थापना गररनेछ । 

२. संघीय सरकारिे वनधायरि गरेको मापदण्द र ढाँचा अनसुारका कोटाहरु िवृि गनय प्रयास गरी प्रारवम्भक िािविकास 

तथा वशक्षाको सञ्चािन तथा व्यिस्थापन गररनेछ । 

३. जवटि भौगोविक क्षेत्रमा बसोबास गने सीमान्द्तकृत तथा अवतविपन्द्न समदुायका बािबाविका तथा आपाङ््गता 

भएका ३–४ िषयका बािबाविकािाई समेट्नका िावग आिश्यकतामा आधाररत प्रारवम्भक िािविकास तथा 

वशक्षाका काययक्रमहरु विकास गरी पहुचँ सवुनवित गररनेछ ।  

४. प्रारवम्भक िािविकास तथा वशक्षाको गिुस्तर सवुनवित गनय र सबै बािबाविकाका वसकाइ आिश्यकता सम्बोधन 

गने समय सापके्ष पाठ्यक्रमको पररमाजयन तथा अनकुुिन गरी कायायन्द्ियन गररनेछ । 

५. िािविकास केन्द्र विद्यािय वशक्षाको अवभन्द्न अंगको रुपमा विकास गरी सबै बािबाविकाका िावग अवनिायय रुपमा 

भनाय गररनेछ । 

६. पोषि र बािअवधकार बारे अवभभािकहरुिाई जानकारी वदने र सवुनवितता गररनेछ ।  

७. प्रारवम्भक उमेरका बािबाविकािाई मध्यनजर राख्द ैनीवज तथा सामदुावयक क्षेत्रिाई प्रोत्सावहत गद ैबाि उद्यानको 

अिधारिा क्रमशुः ल्याईनेछ । 

८. असहाय, अनाथ, गररि र अपाङ््गता भएका बािबाविकािाई स्थानीय तहिे संरक्षि गरी समतामिूक वशक्षा प्रदान 

गररनेछ ।  

९. सहयोगी काययकतायको तिि भत्ता न्द्यनू भएको कारि गिुस्तरीय वशक्षा बािबाविकामा सवुनवित गनय सहयोगी 

काययकतायको पाररश्रवमकमा िवृद्ध गद ैिवगनछे । 

१०. कक्षाकोठािाई िािमतै्री र स्रोतपिूय बनाइनछे । 

११. आमा वशक्षा काययक्रमिाई कायायन्द्ियन गररनेछ । 

 

३.१.६.  उपलशधि, नशतजा, प्ररु्ख शियाकलाप तथा लक्ष्य  

उपलशधि 

सबै बािबाविकाहरुिाई गिुस्तरीय  प्रारवम्भक िािविकास तथा वशक्षाको अिसर सवुनवित भएको हुने ।  

 

प्रमुख नब्तजाहरु 

• प्रारवम्भक बािविकास उमेरका सबै बािबाविकारूिाई बािविकास वशक्षामा सहज पहुचँ हुने । 

• प्रारवम्भक बािविकास उमेरका सबै बािबाविकाहरूिाई प्रारवम्भक बािविकास तथा वशक्षाको अनभुि सवहत 

कक्षा १ भा प्रिेश गने अिसर हुने । 

• सबै प्रारवम्भक बािविकास केन्द्रहरूमा न्द्यनूतम योग्यता र ताविम प्राप्त वशक्षक सवहत केन्द्रिे न्द्यनूतम मापदण्ड परूा 

गरेको हुने । 
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• बािबाविकाहरूको विकासात्मक तथा वसकाइ आिश्यकता सम्बोधन हुने पाठ्यक्रम समायोजन तथा अनकूुिन 

भएको हुने । 

• भौगोविक जवटिता रहकेा तथा अपाङ््गता भएका बािबाविकािाई समेट्न आिश्यकतामा आधाररत (घरमा 

आधाररत, समदुायमा आधाररत, काययक्षेत्र तथा घमु्ती) नमनूा बािविकास तथा वशक्षा काययक्रमका विकास हुने । 

• प्रारवम्भक बािविकास तथा वशक्षाको कायायन्द्ियनमा पररिार, समदुाय, गैर सरकारी संघसंस्था, विद्याियहरू र 

स्थानीय सरकार वजम्मेिार भएको हुने । 

प्रमुख ब्ियाकलापहरु तथा लक्ष्य 

ि. सां. प्ररु्ख शियाकलापहरु इकाइ 
भौशतक लक्ष्य 

बाँकी 

५ 

बषाको 

लक्ष्य 

कैशियत 

अनुर्ाशनत 

बजेट 

(हजारर्ा) १ २ ३ ४ ५ जम्र्ा 

१ भनाय अवभयान काययक्रम 

सञचािन  

पटक १ १ १ १ १ ५ ५     

२ नक्शाङ््कनको आधारमा 

िािविकास केन्द्र 

समायोजन तथा स्थापना 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५     

३ एउटा बच्चाको भनाय : मेरो 

सामावजक दावयत्ि 

काययक्रम सञ्चािन 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५     

४ बाि विकास केन्द्रको 

अवभिेवखकरि  

वनरन्द्तर                   

५ वसमान्द्तकृत तथा 

विद्यािय बावहर रहकेा 

बािबािबाविकाको 

िावग शैवक्षक सहयोग 

काययक्रम सञ्चािन 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५   १००० 

६ िडा तथा पाविकास्तरमा 

शत प्रवतशत विद्यािय 

पहुचँ घोषिा काययक्रम 

सञ्चािन  

पटक १ १ १ १ १ ५ ५   १०० 

७ इसीवड सहजकतायको 

क्षमता विकासका िावग 

छोटो अविवधको ताविम 

सञ्चािन 

जना २५ २५ २५ २५ २५ १२५ १२५   १००० 
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८ मापदण्ड अनसुारको 

पिूायधार सवहत शैवक्षक 

तथा खेि सामग्रीको 

व्यिस्थापन र प्रयोग 

केन्द्र  १७ १७ १७ १७ १६ ८४ -   १००० 

९ प्रारवम्भक बाि वशक्षाको 

पाठ्यक्रम मार्य त 

अवनिायय रुपमा वशक्षि 

सञ्चािन 

केन्द्र  ४८ ३६ - - - ८४ -     

१० स्थानीय िागतमा एक 

िडा एक बािउद्यान 

वनमायि काययक्रम 

सञ्चािन 

िटा १ १ १ १ १ ५ ३   ८०० 

११ बावषयक उत्कृि 

बािविकास सहजकताय 

िाई प्रोत्साहन तथा 

सम्मान काययक्रम 

जना २ २ २ २ २ १० १०   २०० 

१२ बािविकास 

सहजकतायसँग 

काययसम्पादन करार 

सम्झौता बावषयक काययक्रम 

सञ्चािन 

जना ८४ ८४ ८४ ८४ ८४ ४२० ४२०     

१३ वशक्षक अवभभाि संघ 

मार्य त त्रैमावसक सचुकको 

आधारमा अनगुमन 

समीक्षा बैठक सञ्चािन 

पटक ४ ४ ४ ४ ४ २० २०     

१४ बािविकासका 

बािबाविकाहरुिाई 

पोषि सवहतको खाजा 

काययक्रम सञ्चािन 

वनरन्द्तर                   

१५ बषयको २ पटक 

बाबाविकाहरुको स्िास््य 

नवजकको स्िास््य 

चौवकबाट स्िास््य 

परीक्षि काययक्रम 

सञ्चािन 

पटक २ २ २ २ २ १० १०     
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१६ बािमैत्री तथा प्रविवधमैत्री 

िािविकास केन्द्र 

व्यिस्थापन 

केन्द्र  ५ ५ ५ ५ ५ २५ ५९   २१०० 

  जम्मा                   ६२०० 

 

 

३.२.  आिारभूत शिक्षा 

३.२.१. पररचय  

आधारभतू नशक्षाले बालबानलकाको सवायङ्िीण नवकास, िणुस्तरीर् जीविर्ापि र सामानजक समार्ोजिमा सहर्ोि िदयछ । 

र्सल े व्र्निलाई जीविपर्यन्त नसकाइको मािय प्रशस्त िरी मलुकुको सामानजक तथा आनथयक रुपान्तरणमा सहभािी ह ि े

अवसर प्रदाि िदयछ । िेपालको संनवधािल ेआधारभतू नशक्षालाई व्र्निको मौनलक अनधकारका रूपमा नलएको ह िाल े

आधारभतू नशक्षामा समतामलूक पह ुँच परु्ायई िणुस्तर सनुिनित ििुय चौनबसे सरकारको दानर्त्व हो । िेपालको संनवधािले 

प्रत्रे्क िािररकलाई आधारभतू नशक्षामा पह ुँच ह िे र र्ो तहको नशक्षा अनिवार्य र नििःशलु्क पाउिे हक ह िछे भिेको छ । र्सै 

िरी अनिवार्य तथा नििःशलु्क नशक्षासम्बन्धी ऐि २०७५ ले आधारभतू तहसम्मको नशक्षा प्रदाि ििे दानर्त्व र तत्सम्बन्धी 

आवश्र्क व्र्वस्था नमलाउिे नजम्मेवारी िेपाल सरकार, प्रदशे सरकार र स्थािीर् सरकारको ह ि े र आधारभतू नशक्षा उमेर 

समहूका बालबानलकालाई नवद्यालर् पठाउि ुप्रत्र्ेक िािररकको कतयव्र् ह िछे भन्िे उल्लेख िरेको छ । प्रचनलत ऐिहरूले 

पररभानित िरेअिसुार िेपालमा आधारभतू नशक्षा भन्िाले प्रारनम्भक बाल नशक्षादनेख कक्षा आठसम्म नदइिे नशक्षा हो । 

३.२.२. वतार्ान अवस्था 

आधारभतू नशक्षामा सबै बालबानलकाको समतामलूक पह ुँच पयुाय उि नवितमा िररएका प्रर्ासहरूको िनतजा स्वरूप 

चौनबसेको कक्षा १ दनेख ५ को खदु भिाय दर ९७.५ प्रनतशत र कक्षा १ दनेख ८ को खदु भिाय दर ९७.१ प्रनतशत पिुेको छ । 

आधारभतू नशक्षाको पह ुँचमा आनथयक तथा सामानजक अवस्था तथा भौिोनलक अवनस्थनतमा आधाररत असमािताहरू रहकेा 

छि ् । आनथयक तथा सामानजक रूपल ेपछानि परेका, सीमान्तकृत समदुार्का, दनलत, जिजावत, कनठि पररनस्थनतमा रहकेा  

बालबानलकाको पह ुँचको अवस्था तलुिात्मक रूपमा कमजोर छ । जिसाङ्नखक पररवतयि, बसाइसराइ तथा बस्तीको 

स्वरूपमा आएको पररवतयि अिरुुप आधारभतू तहका कनतपर् नवद्यालर्हरूलाई पिुनवयतरण तथा समार्ोजि ििुय आवश्र्क 

दनेखएको छ भिे कनतपर् अवस्थामा बैकनल्पक प्रबन्धसमेत िरी पह ुँच र सहभानिता सनुिनित ििुयपि ेअवस्था छ । र्ो तहमा 

नििःशलु्क नशक्षालाई पणूयरुपमा कार्ायन्वर्ि ििुय छ । स्थािीर् नशक्षा ऐि  लिार्तका आवश्र्क काििुहरू तजुयमा एवम ्

पररमाजयि िरी िीनत तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्िलाई सहजीकरण ििुय पिे छ । नवद्यालर्को भौनतक तथा शैनक्षक वातावरण 

बालमैत्री, समावेशी र सरुनक्षत बिाउि थप प्रर्ास आवश्र्क छ । बालबानलकाको नवकास तथा नसकाइलाई प्रभानवत िि े

पोिण, स्वास््र्, सरसफाइ, नदवा खाजाजस्ता सेवाहरूमा नवस्तार तथा सधुार ििुयपि े छ । पेसाित रूपमा सक्षम. र्ोग्र् 

नशक्षकको अपर्ायप्तता र नवद्यालर्को िेततृ्व तथा व्र्वस्थापिका पक्षमा भएका नवनभन्ि समस्र्ाहरूले पनि आधारभतू 

नशक्षाको पह ुँच र िणुस्तरमा असर परेको दनेखन्छ । आधारभतू तहमा बालबानलकाको नवद्यालर् छोि्िे र कक्षा दोहोयायउि े

उच्च दरका कारण तह  परूा िि ेदरमा अपेनक्षत सधुार िह ुँदा र्स तहको आन्तररक सक्षमतामा सधुार ििुय आवश्र्क दनेखएको 

छ । 
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कोनभि महामारीका कारणल ेअवरुि भएको नशक्षण नसकाइले र्समा समस्र्ा थप भएको छ भिे प्रकोप, संकट तथा महामारी 

लिार्तका पररनस्थनतमा पनि नसकाइ निरन्तर रहिे पिनतको नवकास ह िसकेको छैि । पाठ्र्क्रमको सान्दनभयकता वनृि ििे र 

प्रभावकारी कार्ायन्वर्ि ििे कार्यमा निरन्तर सधुार आवश्र्क छ । नशक्षण नसकाइ नवनधमा सधुारका लानि नशक्षक तर्ारी तथा 

नवकासमा सधुार तथा अििुमि, सपुररवेक्षण र पेसाित नवकासका नक्रर्ाकलापहरूलाई व्र्वनस्थत ििुय आवश्र्क छ । 

नवद्याथीको नसकाइप्रनत जवाफदहेी बिाउिे प्रणाली नवकास िद ैआधारभतू नवद्यालर्मा नसकाइका लानि आवश्र्क न्र्िूतम 

नसकाइ पवूायधार र वातावरण तर्ार ििुयपिे छ । 

नवद्यालर्को दनैिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालि र व्र्वस्थापि तथा िेततृ्व ििे कार्य प्रधािाध्र्ापकबाट भइरहकेो छ । र्स्तै 

नवद्यालर् व्र्वस्थापि सनमनत र नशक्षक अनभभावक संघको व्र्वस्था पनि रहकेो छ ।  एकानतर धेरैजसो प्रधािाध्र्ापकको 

िेततृ्व क्षमता र कुशलता अपर्ायप्त दनेखएको छ भिे अकोनतर संघीर् नशक्षा मन्त्रालर् र अन्तियतका निकार्हरू, प्रदशे र 

स्थािीर् तहका कार्य क्षेत्र तथा कार्य प्रनक्रर्ा र उत्तरदानर्त्व सम्बन्धमा थप स्पष्टताका लानि थप काििुी प्रबन्ध आवश्र्क छ । 

त्र्सैिरी प्रधािाध्र्ापकहरूमा शैनक्षक िेततृ्व र व्र्वस्थापिका नसप, नवद्यालर्मा कार्यरत नशक्षक तथा कमयचारी उत्प्रेरणा तथा 

वनृत्त नवकास, नशक्षक तानलमको कक्षाकोठामा रुपान्तरण, अििुमि तथा सपुररवेक्षण र क्षमता नवकास लिार्तका पक्षमा 

सधुार आवश्र्क छ । तत्कािीि स्रोत केन्र पिनतको सोच र नशक्षा तानलम केन्रहरूको संकुचिले नशक्षक सहार्ता 

प्रणालीको पिुसंरचिा आवश्र् दनेखएको छ । नवद्यालर् तथा बालबानलकाको नशक्षामा अनभभावक संलग्िता बढाई 

व्र्वस्थापि सनमनत र नशक्षक अनभभावक संघका पदानधकारीहरूको क्षमता नवकासमा थप ध्र्ाि नदिपुिे पनि दनेखन्छ । 

 

३.२.३. चुनौती तथा अवसरहरु 

१. आधारभतू नशक्षामा सबै बालबानलकाको पह ुँच तथा सहभानिता सनुिनित ििे, 

२. अनिवार्य तथा नििःशलु्क नशक्षाको प्रभावकारी कार्ायन्वर्ि िि,े 

३ .आधारभतू तहमा नसकाइको िणुस्तर सधुार िरी नवद्याथीको नसकाइ उपलनधधमा सधुार ल्र्ाउिे, 

४. आधारभतू नवद्यालर्को भौनतक तथा शैनक्षक वातावरणमा सधुार ल्र्ाई नवद्यालर्लाई बालमैत्री बिाउिे, 

 ५. सचूिा तथा सञ्चार लिार्तका प्रनवनधमा नशक्षक तथा नवद्याथीको पह ुँच नवस्तार तथा नशक्षकको दक्षतामा वनृि         

िरी नसकाइमा प्रभावकारी ढङ्ल ेप्रर्ोि ििे, 

६. आिश्र्क नशक्षक दरबन्दीको व्र्वस्था िरी नवद्यालर्मा सक्षम र र्ोग्र् नवद्यालर् जिशनि (नशक्षक तथा प्रअ तथा 

कमयचारीसमेत) व्र्वस्थापि ििे, 

७. पोिण, स्वास््र्, नदवा खाजा लिार्त नवद्याथी सहार्ता प्रणालीको उनचत व्र्वस्था ििे, 

८. नवद्यालर् नशक्षालाई नवनवधता अिकूुल, समावेशी र समतामलूक बिाउिे, 

९. नवद्यालर् नशक्षालाई प्रकोप, संकट तथा महामारी लिार्तका पररनस्थनतप्रनत उत्थािशील बिाउिे, 

१०. नवद्यालर् नशक्षा पिनतलाई नवद्याथीको नसकाइप्रनत उत्तरदार्ी बिाउिे, 

११. नवद्याथी मलू्र्ाङ्किलाई नसकाइ नक्रर्ाकलापको अनभन्ि अङ्िका रूपमा नवकास ििे र आधारभतू तहको परीक्षा     

प्रणालीमा सधुार िरी नवश्वसिीर् र बैध बिाउिे,  
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३.२.४. उदे्दश्य  

र्स र्ोजिाको  प्रमखु उद्दशे्र् अनिवार्य तथा नििःशलु्क आधारभतू नशक्षामा सबैको पह ुँच र सहभानिता सनुिनित िद ैिणुस्तर 

अनभवनृि ििुय रहकेो छ । र्स र्ोजिाले आधारभतू नशक्षासम्बन्धी निम्िनलनखत उद्दशे्र् राखेको छ : 

१. अनिवार्य तथा नििःशलु्क आधारभतू नशक्षाको प्रभावकारी कार्ायन्वर्ि िरी र्स तहको नशक्षामा सबैको समतामलूक  

पह ुँच र सहभानिता सनुिनित ििुय, 

२. आधारभतू नवद्यालर् उमेरका सबै बालबानलकाहरूलाई आधारभतू तहको नशक्षा परुा ििे अवस्था सनुिनित ििुय, 

३. आधारभतू नशक्षा परूा िरेका सबै बालबानलकाहरूमा न्र्िूतम नसकाइ उपलनन्ध हानसल ह िे अवस्था सनुिनित ििुय, 

४. आधारभतू नवद्यालर्हरूको भौनतक तथा शैनक्षक वातावरण बालमैत्री, समावेशी र सरुनक्षत बिाउि,ु 

५. नवद्यालर् नशक्षाको शासकीर् तथा व्र्वस्थापकीर् प्रबन्धमा सधुार िरी नवद्यालर् पिनतलाई नवनवधता अिकूुल, 

उत्थािशील  र जवाफदहेी बिाउि,ु 

६. आधारभतू तहको नसकाइलाई दनैिक जीविसुँि सम्बनन्धत िराउिे र अन्तरसम्बनन्धत नविर्बस्तलुाई एकीकृत िरी     

नसकाइ नक्रर्ाकलाप सञ्चालि ििुय । 

 

 

३.२.५. रणनीशत 

• नवद्यालर् िक्साङ्कि माफय त ्सब ैबालबानलकाको पह ुँच सनुिनित ििय नवद्यालर्हरुलाई पिुनवयतरण तथा समार्ोजि 

िद ैलनििे छ ।  

• अनिवार्य तथा नििःशलु्क आधारभतू नशक्षाको कार्ायन्वर्ि ििय संघीर् सरकारको सहर्ोिमा आवश्र्क काििु तजुयमा 

तथा आवश्र्क स्रोतको व्र्वस्था नमलाइिे छ । 

• चौनबसे  गाउँपाविका नभत्र नवद्यालर् बनहर रहकेा सबै बालबानलकाहरूको र्थाथय नबवरण सङ्कलि िरी उिीहरूको 

पह ुँच सनुिनित ििय आवश्र्क व्र्वस्था (बैकनल्पक/अिौपचाररक/खलुा/परम्पराित नशक्षा तथा नसकाइ, लनक्षत 

कार्यक्रम, प्रोत्साहिमलूक कार्यक्रम  आनद) नमलाइिे छ । 

• आधारभतू तहमा न्र्िूतम नसकाइ उपलनधध हानसल िराउि आवनधक रूपमा नसकाइको मलू्र्ाङ्कि िरी नवद्याथीको 

नसकाइका लानि नशक्षकलाई प्रधािाध्र्ापक र प्रधािाध्र्ापकलाई स्थािीर् सरकारप्रनत जवाफदहेी ह िे प्रणाली 

नवकास िररिे छ । 

• सबै आधारभतू नवद्यालर्हरूमा खािेपािी, शौचालर् तथा सरसफाइको उनचत प्रबन्धसनहत न्र्िूतम भौनतक सनुवधा 

सनुिनित िरी बालमैत्री, समावेशी र सरुनक्षत नसकाइ वातावरण तर्ार िररिे छ । 

• नशक्षण नसकाइ नवनधमा समेत आवश्र्क पररमाजयि िद ैकक्षा ३ सम्म कक्षा नशक्षणलाई कार्ायन्वर्ि िररिे छ । 

र्सका लानि आवश्र्क नशक्षक तानलम, तर्ारी तथा प्रोत्साहिका कार्यक्रम सञ्चालि िररिछे । 

• मलू्र्ाङ्किलाई नशक्षण नसकाइ कै अनभन्ि अङ्िको रूपमा प्रर्ोिमा ल्र्ाएर नवद्याथीलाई आवश्र्क सहर्ोि 

उपलधध िराई नसकाइमा सधुार ल्र्ाउिे अवस्था नसजयिा ििय कक्षाकोठामा आधाररत मलू्र्ाङ्किसुँि सम्बनन्धत 

क्षमता नवकास िररिेछ । 

•  शैनक्षक निकार्का जिशनि र नशक्षक तथा प्रधािाध्र्ापकहरूको क्षमता नवकास, उत्प्रेरणा र व्र्वस्थापि िररिे छ । 
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• नवद्यालर् व्र्वस्थापि सनमनत, नशक्षक अनभभावक संघका पदानधकारीको क्षमता नवकास र अनभभावक 

अनभमखुीकरण िररिे छ । 

• नवद्याथीको पोिण तथा स्वास््र्मा सधुार ििय स्थािीर् स्वास््र् एकाइ तथा संघसंस्थाको सहयोगमा नवद्यालर् पोिण 

तथा स्वास््र् कार्यक्रम सञ्चालि िररिे छ । 

• स्थािीर् उत्पादिमा आधाररत पौनष्टक तथा स्वस्थकर नदवाखाजाको प्रबन्धलाई थप व्र्वनस्थत िररिे छ । 

• संघीर् र प्रदशे सरकारको सहकार्यमा  नवद्यालर् नशक्षालाई प्रकोप, संकट तथा महामारी लिार्तका पररनस्थनतप्रनत 

उत्थािशील  बिाउिे र्ोजिा तर्ार िरी कार्ायन्वर्ि िररिे छ । 

• नवद्यालर् नशक्षालाई सचूिा तथा सञ्चार प्रनवनध लिार्तका प्रनवनधको प्रर्ोि िरी सहज र उपर्ोिी बिाउि े

कार्यलाई व्र्वनस्थत रूपमा नवस्तार िररिे छ । 

• संघीर् सरकारले निधायरणको नशक्षकको न्र्िूतम र्ोग्र्ता र तर्ारीको मापदण्ि तथा नवद्याथी नशक्षक अिपुात 

लिार्त नशक्षक दरवन्दीका आधारमा  चौनबसे सरकारद्वारा आवश्र्कताअिसुार नशक्षक दरबन्दी पिुनवयतरण तथा 

समार्ोजि िररन ेछ । 

• िनतजाप्रनतको जवाफदनेहता सनुिनित ह िे िरी नवद्यालर् तथा शैनक्षक निकार्को व्र्स्थापकीर् पिनतमा सधुार गररि े

छ । 

• कक्षा १ दनेख ३ सम्मका बालबानलकाहरुका लानि बालमैत्री नसकाई वातावरण निमायण िद ैआधारभतू साक्ष्ररता नसप 

नवकासको लानि पढाइ तथा िनणतीर् साथ ैअन्र् अन्तरनविर्क जीविोपर्ोिी पक्षको नशक्षण नसकाइ कार्यलाई 

सनुिनित ििय पठि तथा िनणतीर् वसप केनन्रत नक्रर्ाकलापहरुलाई निरन्तरता वदइने छ ।   

 

३.३.५. उपलशधि, नशतजा, प्ररु्ख शियाकलाप तथा लक्ष्य 

उपलब्धि 

अनिवार्य तथा नििःशलु्क आधारभतू नशक्षामा पह ुँच र सहभानिता सनुिनित भई िणुस्तर अनभवनृि ह ि े। 

प्रमुख नब्तजाहरु  

१. सबै बालबानलकािाई आधारभतू नशक्षाको पह ुँच  ह ि े। 

२. सबै नवद्यालर्लहरुमा प्राथनमकता प्राप्त सक्षमता  परूा िरी न्र्िूतम भौनतक पवूायधार तथा नसकाइ सामग्रीको उपलधधता 

र आवश्र्क सङ््र्ामा र्ोग्र्, सनक्रर् तथा उत्प्रेररत नशक्षकको व्र्वस्था भई बालमैत्री र समावेशी वातावरणमा 

नसकाइ ह िे । 

३. नवद्यालर् पोिण तथा स्वास््र् कार्यक्रम सञ्चालि र पौनष्टक तथा स्वस्थकर नदवा खाजाको प्रबन्धबाट  

बालबानलकाको स्वास््र् तथा पोिणको अवस्थामा सधुार ह िे । 

४. आधारभतू नशक्षा परूा ििे बालबानलकाले न्र्िूतम नसकाइ उपलनधध हानसल िरेको ह ि े। 

५. आधारभतू नशक्षाको भिाय सहभानिता तथा नसकाइ उपलनधधमा लैङ्निक, भौिोनलक, सामानजक तथा आनथयक  

लिार्तका समता सचूकमा सधुार ह िे । 

६. नवद्यालर् नशक्षा प्रणाली प्रकोप, संकट तथा महामारी लिार्तका पररनस्थनतप्रनत उत्थािशील ह ि े। 
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७. नवद्यालर् नशक्षामा सचूिा तथा सञ्चार प्रनवनधलिार्तका प्रनवनधको प्रर्ोिमा नवस्तार तथा सहज उपर्ोि भई  

नसकाइलाई सहर्ोि ह िे ।  

८. शैनक्षक निकार्मा कार्यरत जिशनिको क्षमता नवकास भई आधारभतू तहमा िणुस्तरीर् नशक्षा प्रवाह तथा शैनक्षक 

सशुासि कार्म ह िे । 

 

 

 

 

 

प्ररु्ख शियापलाप तथा लक्ष्यहरु 

ि. 

सां. 

प्ररु्ख 

शियाकलापहरू 
इकाइ 

भौशतक लक्ष्य (पशहलो ५ वषा) भौशत

क 

लक्ष्य 

(१० 

वषा) 

कैशिय

त 

अनुर्ाशन

त बजेट 

(हजारर्ा

) 
१ २ ३ ४ ५ जम्मा 

१ 

विद्याियमा 

नक्साङ्् कन,  

पनुवियतरि तथा  

समायोजन 

पटक १         

१ 

१ 

    

२ 

दरिन्द्दी 

वनधायरिका 

मापदण्ड तथा 

आधार 

पनुराििोकन तथा 

पररमाजयन र 

कायायन्द्ियन 

पटक १ १ १ १ १ 

५ 

५ 

    

३ 

आधारभतू तहका 

सबै 

बािबाविकािाई 

विद्याियमा भनाय 

गन े

वनरन्द्तर           

  

  

  

  

४ 

विद्याियमा 

न्द्यनूतम भौवतक 

पिूायधार विकास  

(भिन तथा 

कक्षाकोठा, 

र्वनयचर, 

िटा १ १ १ १ १ 

५ 

५ 

  ५००० 
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शौचािय, 

खानेपानी, 

खेिमैदान, 

घेराबारा, खाजा 

घर) 

५ 

विद्याियको 

काययसम्पादन 

परीक्षि तथा 

विद्याथीको 

वसकाइ उपिवधध 

परीक्षि  

पटक १ १ १ १ १ 

५ 

५ 

  १०० 

६ 

कक्षा वशक्षि, 

विषयिस्तकुो 

एकीकृत वसकाइ, 

व्यिहारकुशि 

वसपहरूको 

एकीकरि तथा 

विद्याथी  

मलू्याङ्् कनसम्ब

न्द्धी वशक्षक क्षमता 

विकास (िहु 

भावषक वसकाइ 

सहजीक रि तथा 

विद्याथी परामशय 

सेिासमेत) 

पटक १ १ १ १ १ 

५ 

५ 

    

७ 

विव्यस, वपटीए 

पदावधकारीको 

क्षमता विकास 

पटक १ १ १ १ १ 

५ 

५ 

  ५०० 

८ 

विद्यािय 

वशक्षािाइय  प्रकोप, 

स   ंकट तथा 

महामारी 

िगायतका 

पररवस्थवतप्रवत 

उत्थानशीि ्

बनाउने योजना 

तयार गरी 

आिश्यक

ता अनसुार 
          

  

  

  ५०० 
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कायायन्द्ियन  

९ 

वसकाइका िावग 

सचूना तथा 

सञ् चार प्रविवध 

िगायतका 

प्रविवधको 

प्रयोगमा िवृद्ध गनय 

आिश्यक  

संरचना, सामग्री 

तथा क्षमता 

विकास   

वनरन्द्तर               

  ५००० 

१० 

वशक्षक पेशागत 

सहायता 

प्रिािीको विकास वनरन्द्तर 

              

    

११ 

विद्यािय पोषि 

तथा स्िास््य 

काययक्रम र वदिा 

खाजाको प्रबन्द्ध 

प्रवतशत               

    

१२ 

विवभन्द्न 

वकवसमका 

अपाङ््ता भएका 

विद्याथीिाइय 

सहयोग 

जना २५ २५ २५ २५ २५ 

१२५ 

१२५ 

  १२५० 

१३ 

आवथयक रूपमा 

विपन्द्न तथा 

सीमान्द्तकृत 

बािबाविकाहरू

का िावग डे्रस, 

स्टेशनरी 

इत्यावदका िावग 

छात्रिवृत्त 

जना 
२०

० 

२०

० 

२०

० 

२०

० 

२०

० 

१००

० 

१००० 

  २००० 

१४ 

बािमैत्री कक्षा 

कोठा तथा वसकाइ 

सामग्रीको 

विद्यािय १० १० १० १० ४ 

४४ 

४४ 

  ८८० 
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व्यिस्थापन  

१५ 

आधारभतू तहमा 

सञ् चािन गररन े

परीक्षािाइय थप 

व्यिवस्थत बनाउने 

वनरन्द्तर                 

८००० 

१६ 

विद्यािय 

व्यिस्थापन 

सवमवत, वशक्षक 

अवभभािक 

संघका 

पदावधकारीको 

क्षमता विकास र 

अवभभािक 

अवभमखुीकरि   

पटक १ १ १ १ १ 

५ 

५ 

विद्यािय   

१७ 

कक्षा १ दवेख ३ 

सम्मको पठनसीप 

तथा गवितीय 

सीप विकासको 

िावग वशक्षक 

तथा विद्याथी 

वनवमयत स्थानीय 

सामग्रीहरु 

सवहतको 

छापायकु्त 

कक्षाकोठा 

धयिस्थापन  

सञ्चािन 

पटक १ १ १ १ १ 

५ 

५ 

  

  

१८ 

बािबाविकाहरु

को पठन सवहत 

वसकाइ सधुारमा 

योगदान पयुायउने 

उत्कृि 

अवभभाबक 

सम्मान काययक्रम   

पटक १ १ १ १ १ 

५ 

५ 

विद्यािय   
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१९ 

कक्षा १-३ मा 

कक्षाकोठामा 

आधाररत 

प्रारवम्भक कक्षा 

पठाइ तथा 

गवितीय सीप 

परीक्षि 

सञ्चािन 

पटक १ १ १ १ १ 

५ 

५ 

विद्यािय   

२० 

िावषयक रुपमा 

विद्याियको 

काययसम्पादन 

परीक्षि 

सञ्चािन  

पटक १ १ १ १ १ 

५ 

५ 

विद्यािय   

२१ 

विद्यािय तथा 

पाविका स्तरीय 

पढाइ 

प्रवतयोवगता 

पढाइ उत्सब 

सवहत शैवक्षक 

प्रदशयनी मेिा 

सञ्चािन 

पटक १ १ १ १ १ 

५ 

५ 

  १००० 

२२ 

उत्कृि वशक्षक 

छनोट गरी 

सम्मान काययक्रम 

जना 

१२ १२ १२ १२ १२ 

६० 

६० 

  ३०० 

२३ 

शैवक्षक सशुासन 

कायम गनयका 

िावग छिर्ि 

तथा अन्द्तरवक्रया  

पटक १ १ १ १ १ 

५ 

५ 

विद्यािय   

२४ 

वशक्षकिे 

कक्षाकोठामा 

विताउने समयको 

पिूय 

कायायन्द्ियनमा 

सहयोग  

वनरन्द्तर 

          

० 

  

    



 

चौविसे गाउँपाविकाको वशक्षा क्षेत्रको योजना (२०७८-२०८७) 

33 
 

  जम्मा                   
२४५३० 

 

 

 

 

 

३.३. र्ाध्यशर्क शिक्षा 

३.३.१. पररचय 

माध्र्नमक नशक्षा (कक्षा ९ दनेख १२) ले मािवीर् मलू्र्का साथ ैकला, संस्कृनत, नवज्ञाि र प्रनवनध क्षेत्रका आधारभतू मलू्र् 

मान्र्ताको ज्ञाि, नसप तथा दृनष्टकोण र व्र्वहारहरू आजयि िरेको सक्षम जिशनि उत्पादि ििे लक्ष्र् रा्दछ । र्ो तहको 

नशक्षा कामको संसारमा प्रवेश ििय सक्ि ेनसप सनहतको िािररक नवकास तथा उच्च नशक्षाको लानि तर्ारीको आधार पनि हो । 

र्ही दृनष्टकोणमा आधाररत भएर नवद्यालर् नशक्षाको रानरिर् पाठ्र्क्रम प्रारूप, २०७६ नवकास भई सोअिसुारको पाठ्र्क्रमको 

कार्ायन्वर्ि नव. सं. २०७७ बाट प्रारम्भ भएको छ । िपेालको संनवधािले माध्र्नमक तहको नशक्षा नििःशलु्क प्राप्त िि ेहक 

स्थानपत िरेको छ भिे अनिवार्य तथा नििःशलु्क नशक्षा ऐि २०७५ ले पनि प्रत्र्ेक िािररकलाई माध्र्नमक नशक्षा प्रदाि ििे 

दानर्त्व राज्र्को ह िे उल्लेख िरेको छ । संनवधािले नवद्यालर् तहको नशक्षालाई स्थािीर् सरकारको अनधकार क्षेत्रनभत्र रहि े

व्र्वस्था छ । संनवधािका उनल्लनखत प्रावधािहरूले आम िािररकका लानि िणुस्तरीर् नशक्षा सनुिनित स्थािीर्  सरकारलाई 

नजम्मेवार बिाउिे स्पष्ट नदशा निदशे िरेको छ। रानरिर् नशक्षा िीनत,२०७६ ले िणुस्तरीर् माध्र्नमक नशक्षामा सबैको नििःशलु्क 

पह ुँच सनुिनित िद ै र्सबाट नसजयिशीलता, रचिात्मकता, अध्र्र्िशीलता, सकारात्मक नचन्ति र सदाचार जस्ता िणु 

सनहतको प्रनतस्पधी, सीपर्िु एवम ्उत्पादिशील जिशनि तर्ार ििे उद्दशे्र् राखेको छ । नवज्ञाि प्रनवनध तथा िवप्रवतयि िीनत, 

२०७६ ले नवद्यालर् तहदनेख िै परम्पराित मौनलक ज्ञाि, प्रनवनध तथा नसपका बारेमा अध्र्र्ि–अध्र्ापि िरी वैज्ञानिक 

नचन्ति तथा नसजयिशीलता अनभवनृि ििे रणिीनत नलएको छ । 

माध्र्नमक तहमा साधारण, परम्पराित र प्रानवनधक धारमा नशक्षा कार्यक्रम सञ्चालिमा छि ् । कक्षा ११ र १२ मा धारको 

नवकल्पहरू सनहत एकलपथीर् पाठ्र्क्रम लाि ूिररएको छ । कक्षा १२ पनछ उच्च नशक्षामा प्रवेश ििय वा कामको संसारमा 

जाि मािय प्रशस्त ह िे व्र्वस्था छ । अकोनतर श्रम बजारको माि अिसुार आधारभतू तथा मध्र्मस्तरीर् प्रानवनधक जिशनि 

उत्पादि ििे िरी प्रानवनधक तथा व्र्वसानर्क नशक्षाको समेत व्र्वस्था िररएको छ । नशक्षा िीनत, २०७६ ले माध्र्नमक तहमा 

प्रानवनधक धारलाई नविेश जोि वदएको छ  । 

 

३.३.२. वतार्ान अवस्था  

चौनबस ेगाउँपाविकाको माध्र्नमक तहको नशक्षामा नवद्याथीको पह ुँचमा क्रनमक प्रिनत भएको छ । माध्र्नमक तह (कक्षा ९–

१२) मा खदु भिाय दर ५८.६ पिुेको छ । कक्षा ९–१२ मा लैङ्निक समता सचूक समदरमा पिुेको छ । चौनबसे गाउँपाविकाका 

सामदुानर्क माध्र्नमक नवद्यालर्को कक्षा ९ र १० मा हाल जम्मा  ३४ नशक्षकहरू (१५ राहत नशक्षकसमेत) तथा कक्षा ११ र 

कक्षा १२ मा १४ नशक्षकहरू संघीर् सरकारको अिदुािमा कार्यरत छि ् । कक्षा ९ र १२ मा कुल ११५० बालबानलकाहरू 



 

चौविसे गाउँपाविकाको वशक्षा क्षेत्रको योजना (२०७८-२०८७) 

34 
 

अध्र्र्िरत रहकेा छि ् । समग्रमा कक्षा ९ दनेख १२ मा छात्राहरू ५७७ सं्र्ामा रहकेा छि् । िेपाल सरकारले दशेका सबै 

(७५३ ओटा) स्थािीर् तहमा प्रानवनधक नशक्षाको संस्थाित पह ुँच परु्ायउिे िीनत नलएकोमा हालसम्म चौनबसे गाउँपाविकामा 

प्रानवनधक  माध्र्नमक नशक्षा १ वटा विद्यालर्मा संचानलत छ ।   

आनथयक तथा सामानजक रूपमा पछानि परेका समदुार्का बालबानलकाहरूको माध्र्नमक नशक्षामा पह ुँचका सम्बन्धमा  यवकन 

त्र्ाङ्क पाउि िसके पनि बनञ्चनतमा परेकाहरूको माध्र्नमक नशक्षामा पह ुँच कम छ । संनवधािले माध्र्नमक नशक्षालाई 

नििःशलु्क भिे पनि र्सलाई पणूय नििःशलु्क बिाउि सनकएको छैि ।  

माध्र्नमक तह कक्षा १०/एसईईमा र कक्षा ११ र १२ का परीक्षाका िनतजाले ठूलो सङ््र्ामा नवद्याथीहरू न्र्िूतम नसकाइ 

उपलधधी पनि हानसल ििय िसकेको कारण उच्च नशक्षाबाट समेत बनञ्चत छि् । माध्र्नमक नशक्षालाई जीविोपर्ोिी नसपसुँि 

पनि प्रत्र्क्ष रूपल ेजोि्िे कार्यलाई थप प्रभावकारी बिाई प्राप्त नशक्षा उपर्ोि िरी जीनवकोपाजयिलाई सहर्ोि ििुय आवश्र्क 

छ । नशक्षकलाई िर्ाुँ ज्ञाि, नसप र प्रनवनधमा  अध्यािवधक  िराई नसकाइ सधुार ििुयपिे छ । सचूिा तथा सञ्चार प्रनवनधलाई 

िणुस्तरीर् नशक्षा प्रानप्तको साधिको रूपमा उपर्ोि ििे कार्यमा नवस्तार ििुय छ । नवित लामो समर्दनेख ि ैक्षमता नवकासलाई 

िणुस्तरीर् नशक्षाको मु् र् आधारका रूपमा व्र्ा्र्ा िररद ैआएको छ भिे शैनक्षक संस्था नभत्र नसकाइ संस्कार नवकास ििुय 

पछय भिेर बहस र पैरवी समेत ह ुँद ैआएको छ ।  कमयचारीका लानि तानलम तथा अध्र्र्ि भ्रमण, नशक्षकलाई पसेाित तानलम र 

अध्र्र्िको अवसर, प्रधािाध्र्ापकका लानि ितेतृ्व नवकास तानलम जस्ता पक्षमा काम पनि भइरहकेा छि ्।  

संघीर्ताको संक्रमणकािीि अवस्था, कमयचारीहरूको समार्ोजि, स्थािीर् र प्रदशे तहको संरचिा,काििु र व्र्वस्थापकीर् 

स्पष्टताको अभाव जस्ता कारण संस्थाित नवकासल ेअपेनक्षत रूपमा िनत नलि भिे सकेको छैि । नवनभन्ि ढङ्िले नवकास 

भएको व्र्निित क्षमता पनि संस्थाित नवकासमा रुपान्तररत ििय सनकएको छैि । नशक्षकको र्ोग्र्ता र तानलमलाई नवद्याथीको 

नसकाइसुँि आबि ििय अझै पनि सनकएको छैि । प्रार्जसो शैनक्षक संस्थाहरूमा नसकाइ संस्कृनत नवकास ििय सनकएको छैि । 

पिनतित रूपमा िेततृ्वका उत्तरानधकारीहरू तर्ार ििय थप काम ििुय पिेछ । संस्थाित सचूिालाई चसु्त पािे िरी सचूिा तथा 

सञ्चार प्रनवनधमा आधाररत व्र्वस्थापि प्रणालीलाई अझ नवकास ििुय पिे छ । प्रधानाध्र्ापकको िेततृ्व क्षमता राम्रो भएका 

नवद्यालर्को नवकास तलुिात्मक रूपमा राम्रो भएका प्रसस्त उदाहरण भेनटएका छि ्। त्यस्ता विद्याियहरुबाट आिश्यक पाठ 

वसकेर कायायन्द्ियनमा जान ुउपयकु्त दवेखन्द्छ ।  

 नशक्षकको अभाव हटाउि अङ्ग्रेजी, िनणत, नबज्ञाि नविर्मा नशक्षक कम भएका नवद्यालर्का लानि नशक्षण सहर्ोि अिदुाि 

नदइदँ ैआएको छ भिे र्सलाई आवश्र्कतािसुार दरबन्दीमा रुपान्तरण ििुयपि ेदनेखन्छ । िणुस्तरमा सहर्ोि पयुायउि भौनतक 

सनुवधाहरूको विकास र नवतरण िररएको छ । इन्टरिेटको पह ुँचमा प्रिनत भएको छ । नशक्षकको अनभप्रेरणा, सनुवधार्िु 

नवद्यालर् वातावरण, स्तरीय पाठ्र्क्रम, स्तरीर् परीक्षा प्रणाली, जीविोपर्ोिी नसपसुँि िणुस्तरलाई जोि्ि ेकाममा भिे थप 

सधुार आवश्र्क दनेखएको छ । 

 

३.३.३. अवसर र चुनौती 

१. नििःशलु्क माध्र्नमक नशक्षालाई कार्ायन्वर्ि ििे र माध्र्नमक नशक्षाको पह ुँचबाट बानहर रहकेो सङ््र्ालाई 

नवद्यालर्मा ल्र्ाउिे । 

२. नवपन्ि बालबानलका ,नवनभन्ि नकनसमका अपाङ्िता भएका बालबानलका , दनलत ,नपछनिएका विय र लोपोन्मखु 

समदुार्का बालबानलका, कनठि पररनस्थनतमा रहकेा बालबानलकाहरूको माध्र्नमक नशक्षामा समतामलूक पह ुँच 

सनुिनित ििे । 
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३. माध्र्नमक तहमा खदु भिायदर बढाउिे । 

४. सचूिा तथा सञ्चार लिार्तका प्रनवनधमा नशक्षक तथा नवद्याथीको पह ुँच नवस्तार, नशक्षकको दक्षतामा वनृि र  

नसकाइमा प्रभावकारी ढङ्ल ेप्रर्ोि िरी नसकाइ उपिवधधमा सधुार ििे । 

५. सबै नवद्यालर्मा न्र्िूतम सक्षमताका अवस्था परूा िरी नवद्यालर्को भौनतक तथा शैनक्षक वातावरणमा सधुार ल्र्ाई  

नवद्यालर्लाई बालमैत्री बिाउिे । 

६. नवद्यालर् नशक्षालाई प्रकोप, संकट तथा महामारीलिार्तका पररनस्थनतप्रनत उत्थािशील  बिाउिे । 

७. नवद्याथी मलू्र्ाङ्किलाई नसकाइ नक्रर्ाकलापको अनभन्ि अङ्िका रूपमा नवकास ििे र माध्यवमक तहको परीक्षा 

प्रणालीमा सधुार िरी नवश्वसिीर् र बैध बिाउि े। 

८. संघीर् सरकारको सहर्ोिमा आवश्र्क नविर्ित नशक्षक दरवन्दीको व्र्वस्था िरी नवद्यालर्मा सक्षम र र्ोग्र् 

नवद्यालर् जिशनि व्र्वस्थापि ििे । 

  

 

३.३.४. उदेश्यहरु 

१. माध्र्नमक नशक्षामा सबैको पह ुँच सनुिनित िद ैसान्दनभयकता र िणुस्तरमा सधुार ििुय । 

२. माध्र्नमक नशक्षामा खदु भिाय दर तथा नटकाउ दर बढाउि ु। 

३. नवद्यालर्हरूको भौनतक तथा शैनक्षक वातावरण बालमैत्री, समावेशी र सरुनक्षत बिाउि ु। 

४. नसकाइलाई दनैिक जीविसुँि सम्बनन्धत ििुय र अन्तरसम्बनन्धत नविर्वस्त ुतथा व्र्वहार कुशल नसपलाई एकीकृत 

िरी नसकाइ नक्रर्ाकलाप सञ्चालि ििुय । 

५. माध्यवमक तहका विद्याथीहरूमा न्द्यनूतम वसकाइ उपिवधध सवुनवित गनुय । 

६. माध्यवमक तहको प्राविवधक तथा व्यािसावयक वशक्षामा उल्िेखनीय सधुार ल्याउन ु। 

 

३.३.५. रणनीशतहरु 

 योजनाका उदशे्यहरु हावसि गनय वनम्नविवखत रिनीवतहरु अििम्बन गरीनेछ । 

• संघीर् मापदण्ि अिसुार नवद्यालर् िक्साङ्कि माफय त ्सबै बालबानलकाको पह ुँच सनुिनित ििय नवद्यालर्हरूलाई 

पिुनवयतरण ,समार्ोजि तथा स्थापिा िररने छ  । 

• नििःशलु्क माध्र्नमक नशक्षा (व्र्ावसानर्क प्रानवनधक तथा साधारण) मा सहज पह ुँच सनुिनित ििय संघ र प्रदशे 

सरकारको समन्वमा माध्र्नमक नवद्यालर्हरूको क्षमता नवकास िररिे छ । 

• नसकाइलाई वानस्तवक जीवि तथा व्र्वहारसुँि सम्बनन्धत िराउि नविर्वस्तकुो स्वरूपअिसुार  प्रर्ोिात्मक 

अभ्र्ास, पररर्ोजिा कार्य वा सामदुानर्क कार्य समावेश िररिे छ । 

• माध्र्नमक तहमा खदु भिायदर र नटकाउदर बढाउि बैकनल्पक माध्र्मको प्रर्ोि तथा नवद्याथी प्रोत्साहि कार्यक्रम 

सञ्चालि िररि ेछ । 

• हरेक नवद्यालर्मा सचूिा तथा सञ्चार प्रनवनध नवस्तार िद ै नशक्षण नसकाइमा सचूिा तथा सञ्चार प्रनवनधको प्रयोग 

बढाइिे छ । 



 

चौविसे गाउँपाविकाको वशक्षा क्षेत्रको योजना (२०७८-२०८७) 

36 
 

• नवद्यालर्लाई बालमैत्री बिाई शैनक्षक वातावरणमा सधुार ल्र्ाइने छ  । 

• संघीर् र प्रदशे सरकारको सहकार्यमा  नवद्यालर् नशक्षालाई प्रकोप, संकट तथा महामारीलिार्तका पररनस्थनतप्रनत 

उत्थािशील बिाउिे र्ोजिा तर्ार िरी कार्ायन्वर्ि  िररिे छ । 

• सामदुानर्क नवद्यालर्मा कक्षा ११ र १२ मा नवज्ञाि नविर् अध्र्र्िका लानि आकियण बढाउि पर्ायप्त पवूायधार 

सनहतको  छात्रबनृतको व्र्वस्था िररिे छ । 

• माध्र्नमक नवद्यालर्मा सक्षम र उत्प्रेररत प्रअको व्र्वस्था िरी नवद्यालर् नवकास तथा व्र्वस्थापिप्रनत प्रअलाई 

उत्तरदार्ी बिाइिे छ । 

• न्र्िूतम नसकाइ उपलनधध हानसल िराउि आवनधक रूपमा नसकाइको मलू्र्ाङ्कि िरी नवद्याथीको नसकाइमा 

वशक्षक जवाफदहेी ह िे प्रणाली नवकास िररिे छ । 

• संघीर् सरकारले नशक्षकको न्र्िूतम र्ोग्र्ता र तर्ारीको मापदण्ि तथा नवद्याथी नशक्षक अिपुात लिार्त नशक्षक 

दरवन्दीका आधारहरूको तर् िरे अिरुुप नशक्षक दरबन्दी पिुनवयतरण, समार्ोजि िररिे छ । 

• नवद्याथी मलू्र्ाङ्किलाई नशक्षण नसकाइकै अनभन्ि अङ्िको रूपमा प्रर्ोिमा ल्र्ाई नवद्याथीलाई आवश्र्क सहर्ोि 

उपलधध िराएर नसकाइमा सधुार ल्र्ाउिे अवस्था नसजयिा ििय कक्षाकोठामा आधाररत मलू्र्ाङ्किसुँि सम्बनन्धत 

क्षमता नवकास िररिे छ र नवद्याथी मलू्र्ाङ्कि तथा परीक्षा पनितमा सधुार िररिे छ । 

• िनतजाप्रनतको जवाफदनेहता सनुिनित ह िे िरी नवद्यालर् तथा शैनक्षक निकार्को व्र्स्थापकीर् पिनतमा सधुार िररि े

छ । 

• निनित अन्तरालमा नवद्यालर्को कार्यसम्पादि परीक्षण तथा नवद्याथीको नसकाइ उपलनन्ध परीक्षण िरी जवाफदनेहता 

सनुिनित िरी  सधुारको क्षेत्र पनहचाि िररिे छ । 

• नशक्षकिाई पेशागत सहयोग प्रदान गनय आिश्यक संयन्द्त्रको विकास िररिे छ । 

 

३.३.६. उपलशधि, नशतजा, प्ररु्ख शियाकलाप तथा लक्ष्य 

उपलब्धि 

माध्र्नमक नशक्षामा सबैको पह ुँच सनुिनित भई सान्दनभयकता र िणुस्तरमा सधुार ह ि े। 

नब्तजा 

१. सबै बालबानलकाहरूलाई नििःशलु्क माध्र्नमक तहको नशक्षामा पह ुँच सनुिनित भई खदु भिाय तथा नटकाउ दरमा   

वनृि ह िे। 

२. सबै माध्र्नमक नवद्यालर्ले आधारभतू मापदण्ि परुा िरेको ह िे । 

३. माध्र्नमक नशक्षाको सान्दनभयकता र िणुस्तर नवकासका लानि  प्रनवनधको समनुचत प्रर्ोि र उनचत नसकाइ 

वातावरणको निमायण भएको ह िे । 

४. मध्र्नमक नशक्षा परूा ििे बालबानलकाल ेन्र्िूतम नसकाइ उपलनधध हानसल िरेको ह ि े। 

५. माध्र्नमक नशक्षाको भिाय, सहभानिता तथा नसकाइ उपलनधधमा लैङ्निक, सामानजक तथा आनथयक लिार्तका समता  

सचूकमा सधुार ह िे । 
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६. नशक्षा प्रणाली प्रकोप, संकट तथा महामारी लिार्तका पररनस्थनतप्रनत उत्थािशील ह ि े। 

७. नवद्यालर् नशक्षामा सचूिा तथा सञ्चार प्रनवनध लिार्तका प्रनवनधको प्रर्ोिमा नवस्तार तथा सहज उपर्ोि भई  

नसकाइलाई सहर्ोि ह िे । 

८. शैनक्षक निकार्मा कार्यरत जिशनिको क्षमता नवकास भई माध्र्नमक तहमा िणुस्तरीर् नशक्षा प्रवाह तथा शैनक्षक 

सशुासि कार्म ह िे । 

 

प्रमुख ब्ियाकलाप तथा लक्ष्य 

ि

स 

प्ररु्ख 

शियाकलापहरु 

इकाइ भौशतक लक्ष्य बाँकी 

५ 

बषा

को 

लक्ष्य 

कैशिय

त 

अनुर्ाशन

त बजेट 

(हजारर्ा) 

१ २ ३ ४ ५ ज

म्र्ा 

१ वन:शलु्क माध्यवमक 

वशक्षाको कायायन्द्ियनका 

िावग आिश्यक पने 

काननु, काययविवध, 

वनदवेशकाहरू तयारी 

पटक   १       १ १     

२ सचूना तथा सञ्चार 

प्रविवधको प्रयोगमा 

क्षमता विकास 

जना २

५ 

२

५ 

२

५ 

२

५ 

२

५ 

१२५ १२५   १००० 

३ माध्यवमक वशक्षामा 

सबैको पहुचँ सवुनवश् चत 

गनय आिश्यकता 

अनसुार यातायातको 

व्यिस्था तथा  खिुा 

तथा दरु वशक्षा 

िगायतका बैकवल्पक 

प्रबन्द्ध गने 

पटक     १ १ १ ३ ५     

४ सरोकार सम्बद्ध 

पक्षहरुका वबचमा 

समन्द्िय, छिर्ि र 

अन्द्तरवक्रया  

वनरन्द्तर                   
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५ आिश्यकताको 

आधारमा िागत 

सहभावगताको आधारमा 

भौवतक पिुयधारका 

काययक्रम सञ्चािन गने 

(भिन तथा कक्षाकोठा, 

र्वनयचर, शौचािय, 

खानेपानी, खेिमैदान, 

घेराबारा, खाजा घर) 

िटा १ १ १ १ १ ५ ५     

६ विद्याियको 

काययसम्पादन परीक्षि 

तथा विद्याथीको वसकाइ 

उपिवधध परीक्षि  

पटक १ १ १ १ १ ५ ५     

७ विद्याियिाई शैवक्षक 

सामग्री सहयोग 

काययक्रम 

िटा १ १ १ १ १ ५ ५   ५०० 

८ विद्यािय वशक्षाको 

गिुस्तर सधुारका िावग 

अनगुमन, सपुररिेक्षि, 

प्र.अ तथा वशक्षकिाई 

सहयोग  

वनरन्द्तर                   

९ बाि समहु, स्काउट, 

वटन्द्स क्िि गठन, 

क्षमता विकास र 

पररचािन  

पटक १ १ १ १ १ ५ ५   ३००० 

१० विव्यस, वपटीए 

पदावधकारीको क्षमता 

विकास 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५     

११ विवभन्द्न वकवसमका 

अपाङ््ता भएका 

विद्याथीिाइय सहयोग 

जना २

० 

२

० 

२

० 

२

० 

२

० 

१०० १००   १००० 

१२ बावषयक रुपमा 

विद्याियको 

काययसम्पादन परीक्षि 

सञ्चािन  

पटक १ १ १ १ १ ५ ५     
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१३ विद्यािय वशक्षािाइय  

प्रकोप, स   ंकट तथा 

महामारी िगायतका 

पररवस्थवतप्रवत 

उत्थानशीि बनाउन 

आकवस्मक व्यिस्थापन 

योजना वनमायि तथा 

कायायन्द्ियन  

आिश्यक

ता अनसुार 

                  

१४ प्रविवध तथा व्यिहार 

कुशि वसपहरूको 

एकीकरि तथा विद्याथी  

मलू्याङ्् कन सम्बन्द्धी 

वशक्षक क्षमता विकास 

ताविम 

जना   ४

८ 

      ४८ ५०   ४०० 

१५ उत्कृि विद्याियहरूिाई 

सम्मान काययक्रम 

िटा १ १ १ १ १ ५ ५   १००० 

१६ विद्याथी स्िास््य 

परीक्षि काययक्रम  

िटा १

० 

१

० 

१

० 

१

० 

१

० 

५० १०     

१७ वशक्षकिे कक्षाकोठामा 

विताउने समयको पिूय 

कायायन्द्ियनमा सहयोग  

िटा १

० 

१

० 

१

० 

१

० 

१

० 

५० १०     

१८ वशक्षकको पेशागत 

सहयोगका िावग 

आिश्यक संयन्द्त्र 

वनमायि तथा क्षमता 

विकासको िावग माग र 

आिश्यकताको 

आधारमा ताविम 

सञ्चािन 

जना   २

४ 

२

४ 

    ४८ ५०   १००० 

१९ कक्षाकोठामा आधाररत 

मलू्याङ्् कनिाइय वशक्षि 

वसकाइ प्रवक्रयामा 

एकीकृत गने गरी सधुार 

तथा प्रयोग 

वनरन्द्तर                   
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२० आवथयक रूपमा विपन्द्न 

तथा सीमान्द्तकृत 

बािबाविकाका िावग 

डे्रस तथा स्टेशनरी, वदिा 

खाजा इत्यावदका िावग 

छात्रिवृत्त 

जना ३

० 

३

० 

३

० 

३

० 

३

० 

१५० १५०   १००० 

   जम्मा बजेट                   ८९०० 

 

 

 

३.४. पाठ्यिर् र रू्ल्याङ्कन 

३.४.१. पररचय 

पाठ्यक्रम वशक्षा पद्धवतिाई मागयदशयन गने महत्िपिूय आधार हो । पाठ्यक्रम कुनै कक्षा िा तहमा कुन कुन विषयिस्त ुवसकाउने 

भन्द्ने कुरासरँुग मात्र सम्बवन्द्धत नभई विद्याथीमा केकस्ता क्षमता विकास गराउने हो अथायत वकन पढाउने, केकस्ता 

वक्रयाकिापका माध्यमबाट अपेवक्षत क्षमता हावसि गराउन सवकन्द्छ र विद्याथीिे वसकेको िा नवसकेको सवुनवित गरी 

आिश्यक पषृ्ठपोषि प्रदान गनय के कसरी मलू्याङ््कन गने भन्द्ने कुरा वनधायरि गन े महत्िपिूय आधार हो । पाठ्यक्रमको 

माध्यमबाट प्राप्त हुने वशक्षा अथायत ज्ञान, वसप तथा अवभिवृत्तको माध्यपमबाट व्यवक्तिाई समाज तथा विश्व पररिेश अनकुुि 

समायोजन हुन, रोजगरी प्राप्त गनय, पेसा व्यिसाय छनौट तथा सञ्चािन गनय र आवथयक वक्रयाकिापमा सररक हुन सहयोग प्राप्त 

हुन ु पछय । रे्रर पाठ्यक्रम वनवित मलू्य तथा मान्द्यतामा विकास गररएको हुनािे यसिे सामावजक मलू्य मान्द्यता तथा 

व्यिहारिाई सान्द्दवभयकरि सवहत आत्मसात गनय, विभेद रवहत, समतामिूक र समािेशी दृविकोि अनरुुप व्यिहार गनय, आफ्नो 

र अरुको अवधकार र कतयव्यप्रवत सचेत रहन, र वसजयनात्मक तथा त्यपरक ढङ््गबाट सोच्न र वनियय गनय सहायोग गनुयपछय । 

यसरी पाठ्यक्रम एउटा वशक्षा प्रिािीिाई मागय वनदशेन गने आधार भएकािे यसको विकास तथा कायायन्द्ियन उपयकु्त ढङ््गिे 

हुन ु पदयछ । मानिीय आिश्यकता, बािबाविकाका रुवच, सामावजक मलू्य मान्द्यता र समाज तथा विश्व पररिेशमा विकास 

भएका ज्ञान, वसप तथा प्रविवधअनकुुि पाठ्यक्रमिाई एउटा गवतवशि र िवचिो प्रवक्रयाका रुपमा विन ुआिश्यक छ ।  

आधवुनक औपचाररक वशक्षा पद्धवतमा मिुकुको शैवक्षक दशयन कायायन्द्ियन गने प्रमखु साधन पाठ्यक्रम हो । पाठ्यक्रमको 

माध्यमबाट वशक्षाका रावष्ट्रय, सामदुावयक र िैयवक्तक उद्दशे्य परुा गने अपेक्षा गररन्द्छ । नेपािमा परम्परागत गरुुकुिमा 

आधाररत वशक्षा, गमु्िा तथा विहारमा सञ्चािन हुने बौद्ध वशक्षा अन्द्तगयत धावमयक, व्यिहाररक तथा केही व्यिसावयक 

प्रकृवतको सीवमत मात्रामा प्रदान गररएको वशक्षा एवककृत स्िरुपको दवेखए तापवन त्यसिेिा पाठ्यक्रमको सङ््गवठत विकास 

भएको दवेखदनै । यद्यपी परम्परागत रुपका पेशाका िावग संस्कृतका वनवित विधाहरुमा पारङ््गत भएको हुन ु पने िगायत 

एकपास,े दइुपासे, चारपासे हुदँ ैदशपासे, एघारपासे सम्मको अभयासहरु भएको पाइन्द्छ ।  

विद्यािय संरचना पररितयन भई प्रारवम्भक बािवशक्षा दवेख कक्षा आठसम्म आधारभतू वशक्षा र कक्षा ९ दवेख १२ सम्म 

माध्यवमक वशक्षा कायम गररएको अिस्थामा सङ््घीय संरचना अनकुुि हनुे गरी विद्यािय वशक्षाको पाठ्यक्रमको पनुसयरचना 

गनुय आिश्यक छ । नेपािको संविधानद्वारा वनवदयि वशक्षा सम्बन्द्धी मौविक हक, वनदशेक वसद्धान्द्त तथा नीवतको कायायन्द्ियन 
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गरी वशक्षािाई सान्द्दवभयक, व्यिहाररक, रोजगारमखुी बनाउन, ज्ञान, विज्ञान र प्रविवधमा भएको विकासिाई आत्मसात गरी 

आिश्यकतानसुार स्थानीय, रावष्ट्रय तथा अन्द्तरायवष्ट्रय पररिेश अनकुुिको वशक्षा प्रदान गनय र विविधतािाई सम्मान गने 

चररत्रिान सजृनशीि तथा समािोचनात्मक चतेना भएको िोकतन्द्त्रप्रवत प्रवतबद्ध नागररक तयार गनयका िावग पाठ्यक्रममा 

सधुार आिश्यक छ ।  

 

३.४.२. वतार्ान अवस्था  

प्रारवम्भक बािविकासदवेख माध्यवमक तह (कक्षा १२ सम्म) को पाठ्यक्रमको विकास वशक्षा मन्द्त्रािय अन्द्तगयतको पाठ्यक्रम 

विकास केन्द्रिे गने गरेको छ । विद्यािय तहको विद्यमान पाठ्क्रम वि. सं. २०६३ मा तयार गरी वि. सं. २०७१ मा सामान्द्य 

पररमाजयन गररएको रावष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारुपकै आधारमा व्यिवस्थत गररएको भवनए पवन कक्षा ११ र १२ िाई विद्यािय तहको 

पाठ्यक्रममा पिूं रुपमा समायोजन नगरी तत्कािीन उच्च माध्यवमक वशक्षा पररषदि् े तयार गरेको उच्च वशक्षाको तयारी 

उन्द्मखु पाठ्यक्रम नै कायायन्द्ियनमा रहकेोमा हाि विद्यािय तहको पाठ्यक्रममा समायोजन गररएको छ । यसै क्रममा 

वि.सं. २०७६ मा नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप तयार भई सो विद्यािय वशक्षाको रावष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ कायायन्द्ियन 

गने क्रममा विद्यािय तहमा नयाँ पाठ्यक्रम विकास गरी वि. सं. २०७७ दवेख कक्षा १ र ११ मा कायायन्द्ियन सरुु भएको 

छ भने वि. सं. २०८० सम्ममा विद्यािय तहका सब ैकक्षाहरुमा यो पाठ्यक्रम कायायन्द्ियन हुने क्रममा छ ।  यसै अनसुार 

चौविसे गाउँपाविकािे पवन नेपाि सरकारबाट स्िीकृत पाठ्यक्रम िाग ूगरेको छ । माध्यम भाषाका रुपमा प्राथवमक तह (कक्षा 

१–५) का िावग मातभृाषा र नेपािी हुन सक्ने र अन्द्य तहको हकमा नेपािी िा अंग्रेजी हनु सक्न ेव्यिस्था छ  ।  

कक्षा १–७ सम्म वनरन्द्तर मलू्यांकन प्रिािी िाग ूगररए पवन प्रभािकारी हुन सकेको छैन । कक्षा ८ मा स्थानीय तह र कक्षा १० 

र १२ मा रावष्ट्रय तहमा रावष्ट्रय परीक्षा बोडयबाट साियजवनक परीक्षा सञ्चािन गरी विद्याथीको योग्यता प्रमावित गररद ैआएको 

छ भने नमनुमा आधाररत रावष्ट्रय उपिवधध परीक्षि शैवक्षक गिुस्तर परीक्षि केन्द्रबाट विवभन्द्न कक्षाहरुमा सञ्चािन गरी 

वशक्षा प्रिािीको गिुस्तरको िेखाजोखा गररद ै आएको छ । अवधकांश विद्यािय तहमा सञ्चािन गररएका परीक्षाका 

प्रश्नहरुिे प्रायजसो संज्ञानात्मक तहका तल्िो स्तरका क्षमता मात्र परीक्षि गरेको दवेखन्द्छ । अवधकाशं प्रयोगात्मक परीक्षाहरु 

प्रभािकारी हुन सकेका छैनन ्।  

स्थानीय पाठ्यक्रम बाहके अन्द्य पाठ्यक्रम   तथा पाठ्यपसु्तक विकासको कायय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रिे गदयछ । सन्द्दभय 

सामग्रीको नाम वदई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रिे स्िीकृवत वदएका पसु्तकहरु पाठ्यपसु्तककै रुपमा अवधकांश संस्थागत र केही 

सामदुावयक विद्याियिे प्रयोग गने गदयछन ् । बहुपाठ्यपसु्तकको नीवत तय गररए पवन औपचाररक रुपमा कायायन्द्ियनमा 

ल्याइएको छैन । बजारमा विषयिस्तमुा गवहरो र विस्ततृ अध्ययनमा सघाउने सन्द्दभय सामग्रीभन्द्दा पवन प्रश्नोत्तर, प्रश्नहरुको 

संकिन, गेस पेपर जस्ता सामग्री उत्पादन हुनाि ेविद्याथीको वसकाइ प्रवक्रयामा नकारात्मक प्रभाि परेको दवेखन्द्छ ।  

सहज अिस्थामा मवुरत पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसामग्रीको पहुचँमा खासै समस्या नदवेखए तापवन विवभन्द्न वकवसमका महामारी 

र विपदक्ो बेिामा विवभन्द्न विवध र माध्यम (अनिाइन, अर्िाइन, मवुरत आवद) आमनेसामने विवधमा मात्र भर नपरी वशक्षि 

वसकाइ तथा मलू्याकंनका क्रममा पवन अन्द्य िैकवल्पक विवध र माध्यम आिश्यक दवेखन्द्छ । स्थानीय सरकारिे पाठ्यक्रम 

विकास केन्द्रिे वनमािय गरेको पाठ्यक्रम कायायन्द्ियन गने वजम्मिेारी रहकेोिे सोही अनरुुप गनछे । स्थानीय पाठ्यक्रम वनमायि 

गने दावयत्ि स्थानीय सरकारको भएकािे सो पाठ्यक्रम वनमािय गरी कायायन्द्ियन गररन े छ ।  

स्थानीय पाठ्यक्रममा विद्यािय तहको पाठ्यक्रमिाई सान्द्दवभयक तथा प्रभािकारी बनाउन कक्षा १–८ मा अन्द्तर सम्बवन्द्धत 

विषयबस्तिुाई एवककृत गररएको, व्यिहार कुशि तथा जीिन उपयोगी सीपहरु समािेश हुने गरी वसकाई वक्रयाकिाप तजुयमा 



 

चौविसे गाउँपाविकाको वशक्षा क्षेत्रको योजना (२०७८-२०८७) 

42 
 

गन े रिनीवत विइएको, आधाभतू तहमा स्थानीय  किा संस्कृवत, भाषा, इवतहास, परम्परा, सीप तथा ज्ञानमा आधाररत 

स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय तहिे विकास गरी कायायन्द्ियन गनुय पने र सबै कक्षाका विषय बस्तिुाई यथासम्भि स्थानीय 

पररिेश तथा दवैनक जीिनसँग सम्बवन्द्धत गराई वसकाइ वक्रयाकिाप सञ्चािन गनुय पने व्यिस्था गररएको छ ।  

 

३.४.३.  अवसर तथा चुनौतीहरु 

स्थानीय सरकारिे स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी कायायन्द्ियन गराउने दावयत्ि रहकेो छ । यस क्रममा केही चनुौवत पवन रहकेा 

छन ्।                            

• नयाँ पाठ्यक्रमको प्रभािकारी कायायन्द्ियनका िावग वशक्षक तयारी, विकास र विषयगत वशक्षकको व्यिस्था र 

विद्याियमा आधाररत पसेागत सहयोग पद्धवत स्थापना र सञ्चािन  

• स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री विकासका िावग क्षमता विकास  

• सबै वशक्षकिाई नयाँ पाठयक्रम र पाठ्य सामग्रीको अवभमखुीकरि  

• पाठ्यक्रम विकास तथा पररमाजयन सरोकारिािाको अथयपिूय सहभावगताको सवुनवितता  

• बािबाविकाको वसकाइिाई माध्यम भाषाका कारि अिरोध नहुने गरी छनौट, विशषेतुः प्रारवम्भक कक्षाहरुमा 

आिश्यकता अनसुार मातभृाषा, स्थानीय भाषा, िहुभाषा प्रयोग  

• मलू्याङ््कन पद्धवतिाई वशक्षि वसकाइसँग जोडने, परीक्षा पद्धवतिाई स्मरि र बोध जस्ता सामान्द्य संज्ञानात्मक 

पक्षको मात्र िखेाजोखा नगरी उच्च तहको संज्ञान तथा वसप परीक्षि गने गरी कायायन्द्ियन र विद्याथीको काययसम्पादन 

स्तरिाई मलू्याकंनको नवतजाको स्पि गनय सक्ने बनाउने ।  

• विविधता र समािेशीतािाई दृविगत गरेर स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक वनमायि गने काययमा दक्ष जनशवक्तको 

खाँचो  ।  

• स्थानीय विषय िा मातभृाषा सम्बन्द्धी विषय राख्न ेप्रािधान भए पवन धेरै विद्याियहरु त्यसको सट्टामा अवतररक्त 

अंग्रेजी विषय रावखन ु।  

• पाठ्यक्रममा मलू्याकंनिाई वशक्षि वसकाइ प्रवक्रयाको अवभन्द्न अङ््गको रुपमा समािेश गरी वसकाइ सधुारमा 

वनरन्द्तर प्रयोग हुने गरी व्यिवस्थत गनुय । 

 

३.४.४. उदे्दश्य 

यस योजनािे पाठ्यक्रम तथा मलू्याकंन सम्बन्द्धी वनम्नविवखत उद्दशे्यहरु राखेको छुः  

• विद्यािय तहमा तोवकएको पाठ्यक्रमिाई पिूय रुपमा कायायन्द्ियन गनुय ।  

•  स्थानीय पररिेश बमोवजम तोवकएका तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कायायन्द्ियन गनुय ।   

• पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम पसु्तक प्रयोग र  कायायन्द्ियनमा एकरुपता ल्याउन ु।  

• वसकाइका िावग मलू्यांकन प्रिािीका रुपमा विद्यािय तहको मलू्यांकन प्रवक्रयामा सधुार ल्याउन ु।  
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•  स्थानीय पाठ्यक्रम तथा शैवक्षक सामग्रीहरुको विकास तथा व्यिस्थापनमा क्षमता विकासमा सधुार ल्याउन ु।  

 

३.४.५. रणनीशतहरु 

उद्दशे्यहरु हावसि गनय वनम्नविवखत रिनीवतहरु अििम्बन गररनेछुः 

• स्थानीय पाठ्यक्रमिाई समयसापेक्ष, सान्द्दवभयक, गिुस्तरीय र प्रभािकारी बनाई समदृ्ध नेपाि वनमायिका िावग सक्षम 

र प्रवतस्पधी नागररक तयार गनय पाठ्यक्रम विकास तथा कायायन्द्ियन प्रवक्रयािाई अनसुन्द्धान तथा आिवधक 

मलू्यांकनमा आधाररत बनाइने छ ।  

•  स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक विकास प्रवक्रयािाई बढी सहभावगतामिूक बनाई स्थानीय सरोकारिािामा 

अपनत्ि विकास गरी जिार्दहेी बनाउन विद्याियमा आधाररत स्थानीय पाठ्यक्रम विकास प्रवक्रयािाई अििम्बन 

गररने छ ।  

• विकास गररएका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीिाई सम्बवन्द्धत वशक्षक तथा सरोकारिािािाई प्रभािकारी ढङ््गिे 

प्रिोधीकरि गररने छ । 

• बािबाविकाको वसकाइिाई माध्यम भाषाका कारि अरोध नहुने गरी माध्यम भाषा छनौट गररने छ । त्यसका िावग 

विशेष तह प्रारवम्भक कक्षाहरुमा वसकाइ सहजीकरिका िावग आिश्यकता अनसुार मातभृाषा, स्थानीय भाषा, 

बहुभाषा प्रयोगिाई प्राथवमकता वदइने छ ।  

• मातभृाषामा पाठ्यसामग्री विकास तथा प्रयोगको िावग स्थानीय सरकार  सवक्रयता पिूयक िाग्ने छ ।  

• आधारभतू तह र माध्यवमक तहमा हुने साियजवनक परीक्षािाई सधुार गररने छ ।  

• स्थानीय पाठ्यक्रमको विषय क्षेत्रमा विषयबस्त ु छनौट गदाय विषयबस्तकुो क्रमिाई विचार गरी बढी उपयोगी 

विषयबस्त ुछनौट गररने छ । जीिनोपयोगी र व्यिहारकुशि सीप समेत विकास गने गरी पाठ्यक्रम विकास गररने छ ।  

• स्थानीय पाठ्यक्रम वनमायि र कायायन्द्ियनका िावग स्थानीय सरकारको क्षमता विकास गन ेपाठ्यक्रम पनुसयङ््गठन र 

कायायन्द्ियनका िावग वशक्षकको क्षमता विकास गररने छ ।  

• वसकारुको परीक्षा र मलू्यांकनको अिस्था वसकारुको प्रगवत तथा वशक्षि वसकाइ वक्रयाकिाप समेतिाई वशक्षकको 

काययसम्पादन मलू्यांकनमा आधाररत बनाई वशक्षकिाई वसकारु तथा वशक्षि वसकाइ वक्रयाकिापमा सधुारका िावग 

वजम्मेिार र जिार्दहेी बनाइने छ । 

• परीक्षा र मलू्यांकनको िेखाजोखा गने, नवतजा विशे्लषि गने र नवतजाका आधारमा वशक्षि वसकाइमा सधुार योजना 

तयार गरी कायायन्द्ियनमा ल्याउन ेजस्ता काययिाई व्यिवस्थत गररने छ ।  

• पररयोजनामा आधाररत, समहूकाययमा आधाररत र वसकारु केवन्द्रत अभयासिाई मलू्यांकनको आधार बनाइने छ ।  

 

३.४.६. उपलशधि, नशतजा, प्ररु्ख शियाकलाप तथा लक्ष्य   

उपलब्धि 
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पाठ्यक्रमको प्रभािकारी कायायन्द्ियनबाट दवैनक जीिनका िावग आिश्यक आधारभतू सक्षमता सवहत वसजयनशीि, 

सकारात्मक सोच भएको, वनरन्द्तर वसकाइ प्रवत प्रवतिद्ध र रोजगार उन्द्मखु नागररक तयार हुने ।  

 

नब्तजा 

• पाठ्यक्रम कायायन्द्िय प्रभाकारी रुपमा भएको हुने ।  

• वसकाइ दवैनक जीिनसँग सम्बवन्द्धत हुने  । 

• पाठ्यक्रममा आधाररत वशक्षि वसकाइद्वारा स्थानीय र आधवुनक पररिेश अनसुार वसकारुमा ज्ञान, वसप र व्यिहार 

विकासमा सहजीकरि भएको हुने ।  

• वसकारुको वसकाइ समस्याको समाधान्द्मखु वनरन्द्तर, आिवधक तथा स्तररकृत मलू्यांकन हुन े। 

• स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री वनमायि तथा कायायन्द्ियन हुने । 

• वशक्षि वसकाइको अवभन्द्न अङ््गका रुपमा मलू्यांकन हुन े। 

• वशक्षि वसकाइ वक्रयाकिाप, बािमैत्री, अपाङ््गमैत्री तथा स्थानीय सन्द्दभय सापेक्ष प्रभािकारी हुन े। 

• हरेक विद्याियमा विद्याथी मलू्यांकनका िावग काययसञ्चयीका र्ायि खडा हुन े। 

 

प्रमुख ब्ियाकलाप तथा लक्ष्य 

ि. 

सां. 

प्ररु्ख 

शियाकलापहरु 
एकाइ 

भौशतक लक्ष्य 

बाँकी 

५ 

बषा

को 

लक्ष्य 

कैशिय

त 

अनुर्ाशन

त बजेट 

(हजारर्ा

) १ २ ३ ४ ५ 
ज

म्र्ा 

१ पाठ्यक्रम, 

पाठ्यपसु्तक, वशक्षक 

वनदवेशका,सन्द्दभय 

सामवग्रको विकास  

प्रिोवधकि , प्रयोग र 

प्रभािकारी कायायन्द्ियन 

वनरन्द्तर                 १००० 

२ समसामवयक विषयमा 

वशक्षक ताविम  

जना २

५ 

२

५ 

२

५ 

२

५ 

२

५ 

१२५ १२५   १००० 

३ स्थानीय पाठ्यक्रम 

वनमायि, विकास  र 

कायायन्द्ियन 

पटक / 

वनरन्द्तर 

१ - - - - १ १   ५०० 
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४ सचूना तथा सञ्चार 

प्रविवध  प्रविवधमा 

आधाररत वडवजटि 

सामग्री प्रयोग 

वनरन्द्तर           ०       

५ कक्षा १ दवेख ३ 

सम्मको पठनसीप तथा 

गवितीय सीप 

विकासको िावग 

वशक्षक तथा विद्याथी 

वनवमयत स्थानीय 

सामग्रीहरु सवहतको 

छापायकु्त कक्षाकोठा 

धयिस्थापन  सञ्चािन 

वनरन्द्तर           ०       

६  वनरन्द्तर विद्याथी 

मलू्याङ््कन प्रिािीको 

प्रभािकारी कायायन्द्ियन 

वनरन्द्तर                   

७ मलू्याङ््कन प्रिािीमा 

सधुार तथा नविनता  

वनरन्द्तर                   

८  कक्षाकोठामा 

आधाररत कक्षा पठाइ 

तथा सीप परीक्षि 

सञ्चािन 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५     

९ विद्यािय तहको 

मलू्याङ््कन प्रवक्रयाको 

अनगुमन तथा 

सहजीकरि  

पटक १ १ १ १ १ ५ ५     

१० स्थानीय पाठ्यक्रम 

तथा शैवक्षक सामग्री 

विकासका िावग 

सरोकारिािाको 

क्षमता विकास  

जना २

५ 

२

५ 

२

५ 

२

५ 

२

५ 

१२५ १२५   १००० 
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३.५. शिक्षक व्यवस्थापन तथा शवकास 

३.५.१.  पररचय 

गिुस्तरीय वशक्षाका िावग वशक्षक योग्य व्यािसावयक रुपमा दक्ष, पेसाप्रवत उत्प्रेररत, समवपयत, प्रवतिद्ध र विद्याथीको 

वसकाइप्रवत जिार्दहेी हुन आिश्यक छ । वशक्षकमा भएको विषयिस्तकुो पयायप्त ज्ञान, वशक्षि वसकाइ वक्रयाकिाप 

संचािनमा दक्षता र नमनूा व्यवक्तत्ि प्रदशयनिे विद्याथीहरूको वसकाइमा सकारात्मक प्रभाि पादयछ । सबै तहको वशक्षामा 

योग्य, दक्ष, समवपयत र अवभप्रेररत वशक्षकहरूको व्यिस्थापनबाट नै वशक्षाको गिुस्तर सवुनवित गनय सवकन्द्छ । यसका िावग 

वशक्षक व्यिस्थापन र विकास प्रभािकारी हुन आिश्यक छ । नेपािमा विद्यािय तहको वशक्षामा पहुचँ, गिुस्तर, समता, 

सान्द्दवभयकता, सशुासन प्रिधयन गनयका िावग विगतमा संचावित विवभन्द्न योजना, पररयोजना तथा काययक्रमहरूिे वशक्षक 

व्यिस्थापन र वशक्षकको पेशागत क्षमता अवभिवृद्धिाई उच्च प्राथवमकता वदई विवभन्द्न काययक्रमहरू संचािन गरेको पाइन्द्छ । 

ितयमान अिस्थामा वशक्षक तयार पाने कामहरू विवभन्द्न विश्वविद्यािय तथा विद्याियहरूिे गरेका छन ् । वशक्षक अध्यापन 

अनमुवत पत्रको वितरि, परीक्षा संचािन, वशक्षक पदपवूतयको िावग परीक्षा संचािन तथा वनयवुक्तका िावग वसर्ाररस गने र 

वशक्षक बढुिा सम्बन्द्धी काम वशक्षक सेिा आयोगिे गद ैआएको छ । यसै गरी अस्थायी, करार तथा राहत वशक्षकको ररक्त 

दरबन्द्दीमा वशक्षक वनयवुक्त गने , वशक्षकको काययसम्पादन मलू्याङ््कन गने काम स्थानीय पाविकाहरूिे गद ैआएका छन ् । 

वशक्षकको पेशागत विकासका िावग नीवत वनमायि गने वशक्षा, विज्ञान तथा प्रविवध मन्द्त्राियिे पाठ्यक्रम वनमायि गने र 

प्रवशक्षक तयार गने काम वशक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्द्रिे र वशक्षकको क्षमता अवभिवृद्धका िावग ताविम संचािन 

वशक्षा ताविम केन्द्रहरूिे गद ैआएका छन ्। 

यवत हुदँाहुदँ ैपवन वशक्षक तयारी काययिाई आिश्यकता र अनसुन्द्धानमा आधाररत बनाउन सवकएको छैन । सरकारका विवभन्द्न 

वनकाय र विद्यािय तथा विश्वविद्याियहरूको बीचमा वशक्षक तयारी गने क्रममा प्रभािकारी सम्बन्द्ध र सहकायय हुन सवकरहकेो 

छैन । दशेमा विवभन्द्न तररकाबाट वनयवुक्त पाएका वशक्षकहरू स्थायी, अस्थायी, राहत अनदुान, स्ियंसेिक, वनजी स्रोतका 

वशक्षक आवद छन ् । विवभन्द्न तररकाबाट वनयवुक्त भएका वशक्षकहरूको सेिाको शतय र सवुिधाहरू पवन र्रक–र्रक छन ् । 

वशक्षकको कायय सम्पादन मलू्याङ््कन पवन वशक्षक िढुिाको िावग मात्र भएको तर यसिाई विद्याथीहरूको वसकाइ 

उपिधधीसँग जोड्न सवकएको छैन ।  

यस योजनामा वशक्षाको गिुस्तर अवभिवृद्ध गने वशक्षि पेशािाई आकषयक र पवहिो रोजाइको पेशाको रुपमा अवभिवृद्ध गने 

वशक्षि वसकाइिाई प्रभािकारी र गिुस्तरीय बनाउने , वशक्षकहरूको पेशागत विकासिाई अवभिवृद्ध गन,े विद्याथीको 

वसकाइप्रवत वजम्मेिार बनाउने, विद्याथी संख्याको आधारमा वशक्षक दरबन्द्दीको वितरि गने, विषयगत वशक्षक पदको संजाि 

वनमायि गने काययिाई प्राथवमकता वदइनेछ । यसमा वशक्षक व्यिस्थापन तथा विकासको ितयमान अिस्थाको समीक्षा  तथा 

चनुौतीहरूको आधारमा वशक्षक व्यिस्थापन तथा विकासिाई प्रभािकारी र व्यिवस्थत बनाउन काययक्रमका उद्दशे्यहरू, 

रिनीवतहरू, काययक्रम कायायन्द्ियनबाट हावसि हनुे अपेवक्षत नवतजा तथा वक्रयाकिापहरू समािेश गररएको छ ।  

 

३.५.२. वतार्ान अवस्था 

वशक्षक सेिा आयोग वनयमाििी २०५७ अनसुार वशक्षक हुनको िावग अध्यापन अनमुवत पत्र अवनिायय हुन ु पन,े स्थायी 

वशक्षकहरूका िावग वशक्षक सेिा आयोगिे विने परीक्षा उतीिय भएको हुन ु पने, िढुिाको वनवित मापदण्ड परूा गनुय पने 
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व्यिस्था छ । पेशाको सरुक्षाको कारििे वशक्षि पेशािाई समाजमा प्रवतवष्ठत पेशाका रुपमा विन थाविएको छ । वनयवमत 

रुपमा स्थायी वनयवुक्त गने काययको थािनीि े वशक्षि पेशामा थप आकषयि बढेको छ । ितयमान अिस्थामा दशेमा स्थायी, 

अस्थायी, राहत अनदुान, स्ियम्सेिक तथा वनजी वशक्षकहरू छन ् । अस्थायी, राहत, स्ियम्सेिक तथा वनजी वशक्षकहरूको 

व्यिस्थापनको िावग उपयकु्त मापदण्ड तथा वनदवेशका बनाई प्रयोगमा ल्याउन ु आिश्यक दवेखन्द्छ । यस गाउँपाविकाका 

सामदुावयक विद्याियको कुि  वशक्षक दरबन्द्दी सङ््ख्या २२६ रहकेो छ । त्यस मध्ये १८३ जना दरबन्द्दी र ४३ जना 

राहत वशक्षक काययरत रहकेा छन ्। त्यसैगरी यस गाउँपाविकामा जम्मा ५४ जना विद्यािय कमयचारी रहकेा छन ्। हाि 

यस  गाउँपाविकामा बािविकास तहदवेख माध्यवमक तह सम्मको जम्मा वशक्षक कमयचारीको संख्या ३६६ रहकेो छ ।  

पेशागत रुपमा दक्ष र अवभप्रेररत वशक्षकबाट नै कक्षाकोठाको वसकाइमा सधुार आउन सक्छ । यसका वनवम्त वशक्षकिाई 

पेशागत विकासका अिसरहरू उपिधध हुन आिश्यक छ । वशक्षकको पेशागत विकासका विवभन्द्न तौर–तररकाहरू छन ् । 

वशक्षक ताविम काययशािा, सेवमनार, कन्द्र्रेन्द्स, काययमिूक अनसुन्द्धान, वशक्षकहरूको वसकाइ सञ्जाि, अििोकन भ्रमि, 

मेन्द्टररङ््ग आवदबाट वशक्षकमा पेशागत विकास सम्भि छ । वशक्षकको क्षमता अवभिवृद्ध गरी कक्षाकोठाको वशक्षि वसकाइ 

सधुार ल्याउन नेपािमा विवभन्द्न पररयोजना तथा काययक्रमहरू संचािनमा आए । सरकारिे विवभन्द्न काययक्रम मार्य त ्

वशक्षकहरूको िावग विवभन्द्न खािका ताविमहरूको संचािन गरररहकेो छ । त्यसै गरी स्थानीय सरकारहरूिे पवन 

विद्याियका आिश्यकता अनसुार वशक्षकहरूको क्षमता विकासमा सहयोग गद ैआएको छ ।  

शैवक्षक गिुस्तर सधुारका िावग वशक्षक व्यिस्थापनको पाटोमा चौविसे गाउँपाविकािे विवभन्द्न प्रयासहरु गद ैआएको छ । 

यस क्रममा आ.ि. २०७७/७८ दवेख वनम्न माध्यवमक तहमा २ जना स्ियमसेिक वशक्षकको व्यिस्थापन गरेको छ । त्यसै गरी 

शैवक्षक गिुस्तर सदुृढीकरिको आधार प्रारवम्भक बाि वशक्षािाई मानी पिूय विद्यािय तहमा वशश ुकक्षापवछ र कक्षा १ प्रिेश 

गनुय अवघ एक िषयको के.जी. कक्षा संचािनमा ल्याई सोका िावग सहयोगी काययकतायको व्यिस्था गररएको छ । पाविकामा 

संचावित ४४ िटा सामदुावयक विद्याियहरुमध्ये मापदण्ड पगुेका ३० िटा विद्याियहरूमा ३३ िटा के.जी. कक्षाको 

व्यिस्थापन भई संचािन भइरहकेो छ । साथै वशश ु कक्षा संचािन नभएका र विद्याथी संख्याको मापदण्ड पगुेका ६ िटा 

सामदुावयक विद्याियहरुमा पवन वशश ुकक्षा व्यिस्थापन र संचािन गररएको छ ।  

 

३.५.३. अवसर तथा चुनौतीहरु  

१) वशक्षि पेशािाई रोजाइको पेशाको रुपमा विकास गनुय । 

२) पाठ्यक्रमिे वनधायरि गरेका वसकाइ उपिधधी सवुनवित गनय र वशक्षि वसकाइिाई विद्याथी केवन्द्रत बनाउन वशक्षि 

विवध तथा वशक्षि वसकाइ वक्रयाकिापमा विविधता ल्याउन ु। 

३) वशक्षकको पेशागत सहयोगको सदुृढ प्रिािी स्थावपत गनुय । 

४) वशक्षकको पेशागत विकासको अिसर, विस्तार र प्रभािकाररता सधुार गने गरी संस्थागत प्रिन्द्ध गनुय । 

५) विद्याथी वसकाइ उपिधधीिाई वशक्षकको काययसम्पादन मलू्यांकनसँग आिद्ध गने काययिाई प्रभािकारी रुपमा 

कायायन्द्ियन गनुय । 

६) उपिधध वशक्षकहरूको औवचत्यपिूय वितरि गनुय । 

७) सेिा वनितृ्त वशक्षकको अनभुििाई उपभोग गनुय । 
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३.५.४. उदे्दश्य 

१. वसकाइ सधुारको िावग आिश्यक वशक्षकको  धयिस्थापन गद ैिैजान ु।  

२. पाविका स्तरबाट हुने वशक्षक वनयवुक्तिाई थप प्रभािकारी तथा सढृुि बनाउन ु।  

३. विद्यािय सपुरीिेक्षि तथा वशक्षकको पेशागत सहयोगको िावग स्थानीय तहमा एक प्रिािीको विकास तथा 

कायायन्द्ियन गनुय ।   

४. विद्याथी वसकाइ प्रवक्रयामा सहजीकरि गनय वशक्षकको योग्यता तथा पेशागत सक्षमताको अवभिवृद्ध गनुय । 

५. योग्य र सक्षम वशक्षक उपिव्ध गराउन वशक्षक दरबन्द्दी वमिानिाई अध्यािवधक गनुय । 

६. आिश्यक प्रोत्साहन, वनरन्द्तर पेशागत विकास र वसकाइ आदान प्रदान काययक्रमका माध्यमबाट सबै तहमा 

वशक्षकहरूको क्षमता अवभिवृद्ध गनुय । 

 

३.५.४. रणनीशत 

१) वशक्षकको पेसागत विकासका सम्बन्द्धमा स्थानीय सरकार, वशक्षा शाखा तथा स्थानीय स्तरका नेततृ्ि गने 

विद्याियहरुिाई उत्तरदायी बनाइने छ,  

२) विज्ञान, गवित तथा अंग्रजेी जस्ता वशक्षक अभाि भएका विषयका वशक्षक आपवूतयका िावग वशक्षक तयारीका 

काययक्रम, तथा विद्याथी छात्रिवृत्त काययक्रम सञ्चािनमा ल्याइने छन,्  

३) वशक्षक विद्याथी अनपुातको आधारमा तहगत, क्षेत्रगत र विषयगत रुपमा वशक्षक दरबन्द्दी वमिान, दरबन्द्दी पनुवियतरि 

तथा थप हुनेछ । 

४) विद्याियहरूमा ररक्त हुने वशक्षक दरबन्द्दीिाई चाँडै पदपवूतय गने व्यिस्था गररनेछ । 

५) स्थानीय वशक्षक पेशागत सहयोग प्रिािी मार्य त ्वशक्षकिाई वनरन्द्तर पेशागत सहयोग उपिधध गराइने छ । 

६) स्थानीय तहमा विषयगत वशक्षक सञ्जाि तथा आिश्यकता अनसुार अनभुिी वशक्षकबाट सहयोग तथा मेन्द्टररङ््गको 

पद्धवत विकास गररने छ । 

७) वशक्षकको उपवस्थवत, वनयवमतता र काययसम्पादनमा सधुार गरी नवतजाप्रवत जिार्दहेी हुने पद्धवतको विकास गररनेछ । 

८) प्राधानाध्यापक तथा वशक्षकको िवृत्तविकासिाई विद्याथीको वसकाइ सधुारसँग सम्बवन्द्धत गररनेछ । 

९) वशक्षक वनयवुक्त, सरुिा, ताविम तथा पेशागत विकासमा सहभावगता गराउँदा विद्याथीको वसकाइमा कम अिरोध हुन े

पद्धवत विकास गररनेछ । 

१०) सचूना तथा संचार प्रविवधिाई वशक्षि वसकाइ प्रवक्रयाको अवभन्द्न अङ््गको रुपमा स्िीकृत गद ै प्रविवधमैत्री 

व्यिहाररक र नवतजामिूक बनाउने । साथै IEMIS को सदृढीकरि गने । 

११) विद्याियमा विषयतग वशक्षकको व्यिस्थापनका िावग आिश्यक सहयोग गरी विद्यािय वशक्षाको गिुस्तर 

अवभिवृद्ध गने । 
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३.५.५. उपलशव्ि, नशतजा, प्ररु्ख शियाकलाप तथा लक्ष्य 

उपलब्धि 

सक्षम र अवभप्रेररत वशक्षकको व्यिस्था भई विद्याथीको वसकाइ सधुार हुने । 

 नब्तजा 

१) सचूना तथा संचार प्रविवधिाई वशक्षि वसकाइ प्रवक्रयाको अवभन्द्न अङ््गको रुपमा एकीकृत भई प्रविवधमैत्री वशक्षा 

हुने। 

२) वशक्षि पेशा थप प्रवतस्पधी र सम्मावनत हुने । 

३) पेशागत विकासका प्रािधानहरूको विस्तार र सदृृढीकरि भई स्थानीय तहमा वशक्षक पेशागत सहयोग प्रिािी मार्य त ्

वनरन्द्तर पेशागत सहयोग प्राप्त हुन े। 

४) वशक्षकको उपवस्थवत, वशक्षि विवध तथा तौर–तररकाहरू र कायय सम्पादनमा सधुार हुने । 

५) वशक्षक विद्याथी अनपुातका आधारमा तहगत, क्षते्रगत र विषयगत रुपमा वशक्षक दरबन्द्दी वमिान तथा पनुवियतरि हुने 

वशक्षकको आपवूतय वनयवमत रुपमा हुने । 

६) वशक्षकको विद्यािय तथा कक्षाकोठामा उपवस्थवतमा िवृद्ध तथा वशक्षकहरूको काययसम्पादनमा सधुार हुन े। 

७) विडर विद्यािय स्तरीय तथा क्ििर स्तरीय विषयगत वशक्षक सहयोग सवमवत मार्य त ्वशक्षकिे पेशागत सहयोग प्राप्त 

गरी बािबाविकाको वसकाइ उपिवधध िवृद्ध हुने । 

 

 

 

 

 

 

प्रमुख ब्ियाकलापहरू तथा लक्ष्य 

क्र . 

स. 
प्रमखु वक्रयाकिापहरु एकाइ 

भौवतक िक्ष्य-५िषे बाँकी 

५ 

बषयको 

िक्ष्य 

कैवर्यत 

अनमुावनत 

बजेट 

(हजारमा) 
१ २ ३ ४ ५ जम्मा 

१ न्द्यनू तिि भएका वशक्षक, कमयचारी तथा 

केजी सहजकतायहरुिाई प्रोत्साहन सहयोग 

काययक्रम 

जना १०० १०० १०० १०० १०० ५०० ५००   

२००००० 

२ विषयगत वशक्षक अभाििाई कम गनय उच्च 

वशक्षासँग समन्द्िय गरी आिश्यक विषयहरू 

थप गने 

वनरन्द्तर           ०     

  

३ अपगु वशक्षक भएको विद्याियमा संियंसेिन 

वशक्षक वनयकु्त 

जना २ २ ५ ५ ५ १९ २०   
६५०० 
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४ आिश्यकता अनसुार र मागको आधारमा 

छोटो अिवधका ताविम सञ्चािन गन े

जना १०० १०० १०० १०० १०० ५०० ५००   
४००० 

५ पाविका स्तरीय वशक्षक सम्मिेन आयोजना पटक १ १ १ १ १ ५ ५   १००० 

६ वशक्षकको पेशागत सहयोगका िावग 

स्थानीयय विज्ञ समहू सवहत काययविवध तयार 

गरी स्रोत वशक्षक पररचािन 

वनरन्द्तर                 

  

७ वशक्षकिे कक्षाकोठामा विताउने समयत 

TST िाग ुगन े

िटा ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ २२० २२०   
  

८ विडर विद्यािय स्तरीय तथा क्ििर स्तरीय 

विषयगत वशक्षक सहयोग सवमवत मार्य त ्

वशक्षकिाई पेशागत सहयोग   

िटा ७ ७ ७ ७ ७ ३५ ३५   

३५०० 

९ उपचारात्मक वशक्षि वसकाई काययक्रम 

सञ्चािन  

वनरन्द्तर                 
  

१० प्रविवध मैत्री तथा विद्याथी केवन्द्रत वशक्षि 

वक्रयाकिाप संचािन 

वनरन्द्तर                 
  

११ िषयको एकपटक वशक्षि वसकाई अनभुि तथा 

अनसुन्द्धानको आदान प्रदान काययक्रम 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५   
५०० 

१२ उत्कृि वसकाइ हावसि गने वशक्षकहरूिाई 

परुस्कृत गने 

जना २० २० २० २० २० १०० १००   
१००० 

१३ वशक्षक सरूिा िषयको १ पटक मात्र गने  पटक १ १ १ १ १ ५ ५     

१४ वशक्षकिाई विद्याथीको नवतजाप्रवत उत्तरदायी 

बनाइन े

वनरन्द्तर                 

  

१५ एक वशक्षक : एक ल्यापटप काययक्रम जना   ४० ४० ४० ४० १६० ६६   १४००० 

  जम्मा                   २३०५०० 

 

 ३.६. अनौपचाररक तथा शनरन्तर शिक्षा 

३.६.१. पररचय  

औपचाररक वशक्षा प्रिािीको संरचनाभन्द्दा बावहर मानि जीिनका िावग आिश्यक ज्ञान, वसप र प्रवक्रयाको प्रशोधन गने 

जीिनपययन्द्त अथायत ् आजीिन वसकाइ प्रिािी अनौपचाररक वशक्षा हो । अनौपचाररक वशक्षा एिम ् आजीिन वशक्षाि े

समाजमा विद्यमान विवभन्द्न वकवसमका समहूका िावग आफ्नो िक्ष्य बनाई सेिा प्रदान गदयछ । वनरक्षरका िावग साक्षरता, 
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साक्ष्ररका िावग साक्षरोत्तर, वसकाइ अिसरका िावग स्तरबवृद्ध, वशक्षासँग वसप र आम्दानी जोड्द ैवशवक्षत समाजको विकासका 

िावग अनौपचाररक एिम ्आजीिन वशक्षािे काम गदयछ । 

साक्षरता तथा वनरन्द्तर वशक्षा काययक्रमहरूको समन्द्ियात्मक रूपिे विकास, योजना तथा सञ्चािनका िावग स्थानीय 

सरकारहरूसँग सहकायय गने अनौपचाररक वशक्षा र औपचाररक वशक्षाको दोहोरो प्रिेशको अिसर प्रदान गरी प्राप्त ज्ञानको 

समकक्षता वनधायरि तथा प्रमािीकरि गने तथा वनरक्षर र निसाक्षरिाई जीिनपययन्द्त वशक्षा वदन सामदुावयक वसकाइ 

केन्द्रमार्य त साक्षरता स्ियम ्सेिक पररचािन गने नीवत विएको छ । 

वनरक्षर जनताहरुिाई साक्षर बनाउने र नि साक्षरिाई वनरन्द्तर वशक्षा वदने राज्यको दावयत्ि हो । अकोवतर उनीहरुका िावग 

आयमिूक र काययमिूक काययक्रम वदन ु पवन आिश्यक दवेखन्द्छ । जसिाई साथयक बनाउनका िावग सामदुावयक वसकाइ 

केन्द्रको अिधारिा  कायायन्द्ियनमा आएको छ । तर एकावतर संचािनमा रहकेा वसकाई केन्द्रको व्यिस्थापन प्रभािकारी ढंगिे 

हुन सवकरहकेो छैन भने साक्षर भएकाहरु पवन वनरन्द्तर वशक्षाको अिसर नपाउँदा पनुुः वनरक्षर बन्द्न ुपन ेअिस्था टड्कारो रुपमा 

रहकेो दवेखन्द्छ ।   

राज्यि ेकाम वदन नसक्दा र सामदुावयक वसकाइ केन्द्रिे काम खोज्न नसक्ने कारििे गदाय कवतपय सामदुावयक वसकाइ केन्द्रहरु 

बन्द्द हुने अिस्थामा छन ् । दवक्षि कोररयाको इन्द्चोनमा भएको विश्व वशक्षा मञ्चको घोषिाअनसुार जीिनपययन्द्त वसकाइको 

अिसर प्रिधयन गने विषयमा नेपाििे प्रवतबद्धता जाहरे गरेको छ । तसथय साक्षर, निसाक्षर र कक्षा ५ परूा नगरेका 

नागररकहरुका िावग जीिनपययन्द्त वशक्षाको अिसर उपिधध गराउनपुने दावयत्ि राज्यमा रहकेो छ । 

वि. सं. २००७ सािमा नेपािमा आधवुनक प्रजातावन्द्त्रक यगु सरुु हुदँा कुि जनसंख्याको झन्द्डै २ प्रवतशत मात्र ैनागररकहरु 

साक्षर वथए । प्रजातन्द्त्रको आगमन संगै नेपािमा शैवक्षक जागरिको वशक्षा, माध्यवमक वशक्षा, उच्च वशक्षा, प्राविवधक 

वशक्षाको साथै अनौपचाररक वशक्षािाई के, कसरी अगावड बढाउन पछय भन्द्ने बारेमा यगुानकुुि सझुाबहरु वदएको वथयो । उक्त 

प्रवतिेदन प्रौढ साक्षरता काययक्रमिाई जोड वदन वसर्ाररस गरे पवछ वि. सं. २०१३ सािदवेख योजनािद्ध रुपमा अनौपचाररक 

प्रौढ साक्षरता काययक्रम सञ्चािनमा ल्याइएको हो ।  

विश्वव्यापीकरि, तीब्र सहकरीकरि र बसाँइ सराइ, सचूना प्रविवधको क्षेत्रमा भएको क्रावन्द्ति ेविश्वको हरेक मिुकु र समाजमा 

तीब्र पररितयनहरु भइरहकेा छन ्। बािबाविका र यिुाको िावग मात्र हनै प्रौढ र ज्येष्ठ नागररकका िावग पवन वनरन्द्तर वसवकरहने 

व्यिस्था र िातािरिको जरुरत पदयछ । संयकु्त राष्ट्रसंघको यनुेस्को िगायत अन्द्य अन्द्तरावष्ट्रय संस्थाहरुिे पवन वदगो 

विकासको िक्ष्य प्रावप्तको रिनीवतमा आजीिन वसकाइिाई महत्िकासाथ प्रस्ततु गरेका छन ् । यनुेस्कोिे अवघ सारेको 

पररभाषा र व्याख्या अनसुार आजीिन वसकाइको अिधारिा िोकतन्द्त्र, मानिीय र मानि मवुक्तको मलू्य मान्द्यतामा आधाररत 

रहकेो छ । सखुी र खशुी जीिनयापनका िावग वसक्ने प्रवक्रया जीिनभर चविरहन ुपछय । हरेक उमेर समहूका मावनसहरु वसकाइ 

प्रवक्रयामा संिग्न भइरहन ु पछय र घरपररिार, काययथिो, विद्यािय, समदुाय र हरेक सामावजक स्थानमा वसकाइ प्रवक्रया 

हुनसक्छ ।  

आजीिन  वसकाइ एउटा छुटै्ट विवध होइन यो त समग्र वशक्षा प्रिािीिाई मागय वनदशेन गने वसद्धान्द्त हो । बाि वशक्षा, 

आधारभतू वशक्षा हुद ैमाध्यवमक दवेख उच्च वशक्षा सम्म पगु्ने क्रममा हरेक व्यवक्तिाई आजीिन कसरी वसकी रहने भन्द्ने ज्ञान र 

सीप प्रदान गनुय जरुरी हुन्द्छ । त्यसैिे अवतररक्त, अनौपचाररक र औपचाररक सबै माध्यपबाट आजीिन वसकाईको अभयासिाई 

सदुृढ तलु्याउन जरुरी छ । मानि जीिनिाई सहज, उन्द्न्द्त र सखुी तलु्याउन ुनै आजीिन वसकाइको मिु ध्येय हो । 
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३.६.२. वतार्ान अवस्था  

रावष्ट्रय वशक्षा नीवत – २०७६ िे नेपाििाई पिूय साक्षर मिुकु तलु्याई अनौपचाररक, बैकवल्पक, परम्परागत र खलु्िा 

वशक्षाका माध्यमबाट आजीिन वसकाइ संस्कृवतको विकास गनुय सबै प्रकारका आपाङ््गता भएका व्यवक्तका िावग गिुस्तरीय 

वशक्षाको पहुचँ सवुनवित गरी जीिन पययन्द्त वशक्षाका माध्यमबाट मयायवदत जीिनयापन गनय सक्षम र प्रवतस्पधी नागररक तयार 

पाने उद्दशे्य वनधायरि गरेको छ ।  

आधारभतू तथा माध्यवमक वशक्षाको वजम्मेिारी स्थानीय तहमा हस्तान्द्तरि भए सँगै स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 

िे अनौपचाररक वशक्षा तथा आजीिन वसकाइको वजम्मेिारी स्थानीय तहिाई प्रदान गरेको छ । दशे संघीय संरचनामा 

रुपान्द्तरि भएपवछ वशक्षा क्षेत्रको पनुुःसंरचना हुदँा साविकको अनौपचाररक वशक्षा केन्द्र वशक्षा तथा मानि स्रोत विकास 

केन्द्रको  एउटा शाखामा सीवमत हुन पगुेको छ । प्रदशे तहमा सामावजक विकास मन्द्त्रािय र सो अन्द्तगयत शैवक्षक योजना तथा 

अनसुन्द्धान शाखा रह ेपवन उक्त शाखाको काययवििरिमा अनौपचाररक तथा आजीिन वसकाइसँग सम्बवन्द्धत विषय समािेश 

छैन । स्थानीय तहमा रहकेो वशक्षा महाशाखा/शाखाको काययवििरिमा यस सम्बन्द्धी विषय समािेश भए पवन यस विषयिे 

प्राथवमकता प्राप्त गरेको दवेखदनै । यसरी हदेाय वशक्षा क्षेत्रको एउटा वसङ््गै पाटोको रुपमा रहकेो अनौपचाररक वशक्षा तथा 

आजीिन वसकाइिे न त व्यवक्तगत रुपमा न त संस्थागत र प्रािािीगत रुपमा नै क्षमता विकास गने विषयिे महत्ि पाएको 

दवेखन्द्छ । विगत १ दशक भन्द्दा बढी अिवधदवेख साक्षरतािाई अवभयानका रुपमा सञ्चािन गदाय समेत अझै २४ वजल्िा 

साक्षर घोषिा हनु बाँकी रहकेा छन ्। सबै यिुाहरुका िावग खलु्िा तथा दरू वशक्षाको अिसर उपिधध गराउन सवकएको छैन । 

अनौपचाररक वशक्षा नीवत र खलु्िा तथा दरू वशक्षा नीवतिे पररकल्पना गरेको उपिवधध हावसि गनय सवकएको छैन । 

सामदुावयक वसकाइ केन्द्रहरुिाई अपेवक्षत रुपमा सदृृढीकरि गनय सवकएको छैन । त्यसैगरी आश्यकता अनरुुप आजीिन 

वसकाइका अिसरहरु विस्तार गनय सवकएको छैन । दशे संघीय संरचनामा रुपान्द्तरि भए पिात अनौपचाररक तथा जीिनपययन्द्त 

वसकाइको व्यिस्थापन (संरचना, िगानी, अपनत्ि आवद) को वजम्मेिारी स्थानीय तहमा हस्तान्द्तरि भएको तर यसको ममय 

अनसुार काययसम्पादन हुन सकेको दवेखदनै । आिवधक रुपमा शैवक्षक सिेक्षि गने व्यिस्था गनय नसवकएकािे साक्षरता 

सम्बन्द्धी त्याकंका िावग पवन रावष्ट्रय जनगिनाको प्रक्षेपिमा भर पनुय पने अिस्था रहकेो छ । यस चौविसे गाउँपाविकामा 

हाि अनौपचाररक वशक्षा संचािन गनय ५ िटा सामदुावयक वसकाइ केन्द्रहरू संचावित छन ्। 

 

३.६.३. अवसर र चुनौती 

• अनौपचाररक वशक्षा तथा आजीिन वसकाइको सहज र सियसिुभ पहुचँ सवुनवित गनुय ।  

• साक्षरता, वनरन्द्तर वसकाइ, आयमिूक वसपसंगै समय सापेक्ष सचूना प्रविवधयकु्त काययमिूक वसकाइ िगायत 

आजीिन वशक्षा तथा समकक्षताको व्यिस्था गनुय । 

• सामदुावयक वसकाइ केन्द्रिाई समय सापेक्ष वसकाइ अिश्यक्ता सम्बोधन गनय सक्ने बनाउन ु।  

• नागररक व्यवक्तत्ि विकासका िावग सामदुावयक सचूना केन्द्र र पसु्तकािय स्थापन र प्रिधयन गने विषयिाई 

सामदुावयक वसकाइ केन्द्रसंग आबद्ध गनुय । 

• साक्षर व्यवक्तहरुिाई वनरन्द्तर वशक्षाको काययक्रम वदन नसक्न ु।  
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• साक्षरता र वनरन्द्तर वशक्षाका काययक्रमिाई दवैनक व्यिहारसँग जोडन नसक्न ु।  

• अनौपचाररक वशक्षाका अध्ययन सामग्रीहरु परम्परागत रहन ु। 

• साक्षरता काययक्रममा सहभागी भएका व्यवक्तहरुिे वसकेको ज्ञान र सीपिाई रोजगारसँग जोडन ् नसवकनकुा साथै 

सीपको प्रमािपत्र रोजगारको अिसरसँग नजोवडन ु।   

• साक्षरता र वनरन्द्तर वशक्षाका काययक्रमहरु गैर सरकारी र समदुायमा आधाररत संस्थाहरुिे संचािन गनय छाड्न ु। 

• साक्षर भएको जनसंख्या ७३.८१ प्रवतशत रहकेो तर उनीहरुका िावग वनरन्द्तर वशक्षा र सीपमिूक काययक्रम संचािन 

हुन नसक्न ु।  

• परुुषको तिुनामा मवहिा वनरक्षरता दर बढी हनु ु।  

• साक्षर भएकाहरु साक्षरता सीपको प्रयोग र अभयास नहुदा पनुुः वनरक्षर हुन ु। 

• शैवक्षक सत्र परूा नगरी बीचमै छाड्ने, बािबाविकाहरुको संख्या ४.५ प्रवतशत रहकेो हुदँा साक्षर हुन नसक्न ेर नि 

साक्षरको अिस्थामा रहकेा व्यवक्तको संख्या अझैपवन अवधक रहन ु।   

 

३.६.४. उदे्दश्यहरु  

• सबै नागररककािावग साक्षरता, वनरन्द्तर वशक्षा र जीिनपययन्द्त वसकाइको अिसर र पहुचँ सवुनवित गनुय ।   

• आजीिन वसकाइ संस्कृवत सापेक्ष अनौपचाररक वशक्षा तथा वनरन्द्तर वसकाइका िावग एवककृत प्रिािीमा आधाररत 

संस्थागत सदुृढीकरि गनुय । 

• बाििाविकाको वसकाइका िावग अवभभािकहरूको सचतेनामा सधुार ल्याउन ु। 

• निसाक्षरहरूिाई जीविकोपाजयनका गवतविधहरूको सहभावगतामा िवृद्ध गनुय । 

 

३.६.५. रणशनशत 

योजनाका उद्दशे्यहरु हावसि गनय वनम्नविवखत रिनीवतहरु अबिम्बन गररने  छ - 

• सामदुावयक वसकाइ केन्द्रिाई सदुृढ गररने छ । यसका िावग स्थानीय तहिे सञ्चािनमा रहकेा सामदुावयक वसकाइ 

केन्द्रहरुको आिश्यकता अनसुार समायोजन, पनुसयरचना तथा पनवियतरि गरी स्थानीय आिश्यकता, माग र स्रोतका 

आधारमा स्थानीय समदुायसँगको सहकाययमा सामदुावयक वसकाइ केन्द्र स्थापना तथा सञ्चािन गद ैिवगन ेछ । 

• स्थानीय सरकारको संयोजनमा सामदुावयक वसकाइ केन्द्र, विद्यािय, विकास साझेदार, नागररक समाज, सञ्चार 

माध्यम, अवभभािक, अन्द्य साझेदारहरु पररचािन गरी साक्षरता तथा साक्षरोत्तर कक्षाहरु सञ्चािन गररने  

• स्थानीय तहिे सामदुावयक वसकाइ केन्द्रिाई आधारभतू सवुिधा सम्पन्द्न  पसु्तकािय, सामदुावयक सचूना केन्द्र, एर् 

एम द्वारा सचेतना काययक्रम सञ्चािन र सेिा प्रिाह गने बहुउद्दशे्यीय संयन्द्त्रको रुपमा सदुढुीकरि गरी समािेशी एिम ्

समतामा आधाररत आजीिन वसकाइ थिोको रुपमा विकास गने छ । 
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३.६.६.  उपलशधि, नशतजा, प्ररु्ख शियाकलाप तथा लक्ष्य  

उपलशधि 

सबै नागररकका िावग साक्षरता, वनरन्द्तर वशक्षा र जीिनपययन्द्त वसकाइको अिसर प्राप्त हुन े।  

 

नशतजा 

• सामदुावयक वसकाइ केन्द्र आजीिन वसकाइ केन्द्रको  रुपमा विकास हुने ।  

• अनौपचाररक वशक्षा तथा आजीिन वसकाइको व्यिस्थापनका िावग आिश्यक संरचनागत व्यिस्था तयार भई कायय 

सञ्चािन हुने।  

• अनौपचाररक वशक्षा तथा आजीिन वसकाइ सम्बन्द्धी त्यांक अद्यािवधक हनु े।   

• अनौपचाररक वशक्षा तथा आजीिन वसकाइका िावग िागत साझेदाररताको प्रारुप तयार हुने ।  

• सबै नागररकहरुका िावग  साक्षरता, वनरन्द्तर वशक्षा र जीिनपययन्द्त वसकाइका अिसरहरु प्राप्त हुन े।  

 

प्ररु्ख शियाकलाप तथा लक्ष्य 

ि स प्ररु्ख शियाकलापहरु एकाइ 

भौशतक लक्ष्य 
बाँकी 

५ 

बषाको 

लक्ष्य 

कैशियत 

अनुर्ाशनत 

बजेट 

(हजारर्ा) 
१ २ ३ ४ ५ जम्र्ा 

१ साक्षरता र वनरन्द्तर वशक्षा 

सम्बन्द्धी काययक्रम  

केन्द्र  ५ ५ ५ ५ ५ २५ २५     

२ विद्यािय वशक्षा भन्द्दा बावहर 

रहकेो समहूिाई िैकवल्पक 

वशक्षाको  व्यिस्थापन  

वनरन्द्तर                 १००० 

३ सामदुावयक वसकाइ केन्द्र 

सञ्चािन तथा व्यिस्थापन   

िटा ५ ५ ५ ५ ५ २५ २५   २००० 

४ जीिनपययन्द्त वसकाइका िावग 

सामग्री विकास र प्रयोग  

वनरन्द्तर                   

५ सामदुावयक वसकाइ केन्द्र 

पररचािकको क्षमता विकास 

जना ५ ५ ५ ५ ५ २५ २५   १००० 
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६  सामदुावयक वसकाइ 

केन्द्रहरुमा सचूना तथा 

सञ्चार प्रविवधमा   आधाररत 

वडवजटि सामग्री प्रयोग 

िटा ५ ५ ५ ५ ५ २५ २५     

७ मा.वि. तहका विद्याथीिाई 

वनरन्द्तर वसकाइका िावग 

पररचािन गन े

वनरन्द्तर                   

८ प्रस्तािनाको आधारमा 

सामदुावयक वसकाइ केन्द्रिाई 

सक्षरता र आयआजयन 

काययक्रम 

िटा ५ ५ ५ ५ ५ २५ २५     

  
जम्मा 

                  
४००० 

 

 

पररच्छेत- ४ : अन्तरसम्बशन्ित के्षत्रहरु 

४.१. सर्ावेिी तथा सर्ता 

४.१.१. पररचय 

सबै बािबाविकाका िावग विभेद रवहत िातािरिमा क्षेवत्रय, धावमयक, भावषक, जावतय, िैङ््वगक, अपाङ््गता भएका, 

आवथयक रुपमा विपन्द्न िगायतका वभन्द्नतािाई सम्मान गद ैआफ्नो समदुायमा वशक्षा प्राप्त गने अवधकार सवुनवित गने शैवक्षक 

प्रवक्रयािाई समािेशी वशक्षा भवनन्द्छ । बािबाविकाका वसकाइ आिश्यकता र क्षमता र्रकर्रक हुन ुप्राकृवतक यथाथय हो । 

र्रकपनिाई स्िभाविक रुपमा स्िीकार गनुय सबैका िावग अनकुुि हुने वसकाइ पद्दवत विकास गनुय र सबै बािबाविकािाई 

सम्मान पिूयक वसकाइको व्यिस्थापन गनुय समािेशी वशक्षाको अवनिायय आिश्यकता हो । समािेशी वशक्षामा बािबाविकािाई 

उनीहरुको आिश्यकता र चाहना अनसुारको गिुस्तरीय वशक्षा प्रदान गरी सहजतापिूयक जीिनयापन गने अिस्थाको वसजयना 

गने ध्यये रावखएको हुन्द्छ । वशक्षाको माध्यमबाट उनीहरुिाई राज्यको मिु प्रिाहमा समावहत गने प्रयत्न गररन्द्छ । 

बािबाविकािाई उनीहरुको क्षमता र चाहना अनसुारको वशक्षा प्रदान गने प्रयास हुन्द्छ । वसकाइिाई साथयक बनाउन समय 

सापेक्ष वशक्षि विवध र शैक्षविक सामग्री प्रयोग गररन्द्छ । उनीहरुिाई आत्मवनभयर, स्िाबिम्बी, वििेकशीि बनाउन ुर दशे तथा 

समाज प्रवत अपन्द्त्ि महससु गराउन ु समािेशी वशक्षाको उद्दशे्य हो । यसिे सबै बािबाविकाहरु वसक्न सक्छन् भन्द्ने 

मान्द्यतािाई आत्मसाथ गदयछ ।  

नेपाि सामावजक, सांस्कृवतक रुपमा विविधता भएको मिुकु हो । यहाँ विवभन्द्न भावषक र सासं्कृवतक तथा जातजावतगत 

समदुायहरुको िसोिास छ । नेपािी समाजको यो विविधतािाई एकावतर पवहचान तथा समस्याका रुपमा विने गररन्द्छ भने 

अको वतर ऐवतहावसक रुपमा यही वभन्द्नताका आधारमा सामावजक विभेद र बवञ्चवतकरिमा परेका समदुायहरु पवन छन ् । 

उदहारिका िावग दवित तथा सीमान्द्तकृत समदुाय, नेपािी बाहके अन्द्य मातभृाषी समदुाय, अल्पसंख्यक सांस्कृवतक 
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समदुायहरु ऐवतहावसक रुपमा सामावजक, आवथयक तथा शैवक्षक िवञ्चतीकरिमा पनय गई अवहिे सम्म पवन यस्तो 

िवञ्चतीकरिको असर कुनै न कुनै रुपमा दवेखन ेगरेको छ । भौगोविक क्षेत्रगत आवथयक स्तरगत तथा िैङ््वगक वभन्द्नताको 

प्रभाि पवन शैवक्षक पहुचँ, सहभावगता र नवतजामा परररहकेो दवेखन्द्छ । त्यसै गरी विवभन्द्न वकवसमका अपाङ््गता भएका 

बािबाविकाहरु कवठन पररवस्थवतमा रहकेा बािबाविकाहरुमा वशक्षाको पहुचँ पयुायई सहभागी बनाउन थप प्रयास आिश्यक 

छ ।  

विविधताको सम्मान र समता तथा समािेवशता अवभबवृद्ध गरी वशक्षामा सबैको सहज पहुचँ पयुायई अथयपिूय सहभावगता कायम 

गने र वसकाई सवुनवित गनयका िावग यसका कारि तथा िाधाहरु पवहचान गरी ती बाधाहरु हटाउन ुपदयछ । यस्ता बाधाहरुमा 

समदुाय तथा पररिेश अुनसार वभन्द्नता हुन सक्ने कुरािाई पवन ध्यान वदन ुपदयछ । कुनै बाधाहरु भौवतका तथा स्रोत–सामग्रीसँग 

सम्बवन्द्धत हुन सक्दछन भन्द्ने कुनै सांस्कृवतक, सामावजक, मनोिैज्ञावनक हुन सक्दछन ्। कवतपय िाधाहरु संरचनागत पवन हनु 

सक्दछन ्।  

 

४.१.२. वतार्ान अवस्था  

नेपािको वशक्षामा बाविका तथा मवहिाहरु र अपाङ््गता भएकाहरुका िावग केही विशेष प्रबन्द्ध स्िरुप वि.सं. २००४ सािमा 

छात्राहरुका िावग छुटै्ट विद्यािय पद्मकन्द्या विद्याश्रमको स्थापना र वि.सं. २०२१ मा िेबोरेटरी स्कूिमा दृविविहीन 

बािबाविकाका िावग एकीकृत विद्यािय वशक्षा प्रारम्भ भई हािसम्म सञ्चावित छ । त्यसैगरी वि.सं. २०२५ सािदवेख 

खगेन्द्रबहादरु बस्नेतको अगिुाईमा सरुु भएको नेपाि अपाङ््ग अन्द्धा संघ निजीिन गहृिे २०२६ सािदवेख अपाङ््ग 

परुुषहरुको िावग आिसीय व्यिस्था सरुु गरेकोमा २०३१ सािदवेख मवहिाहरुकािावग पवन आिसीय प्रिन्द्धको सरुुिात 

भएको वथयो । अपाङ््गता भएको व्यवक्तको स्याहार तथा वशक्षाको प्रिन्द्ध सवहत यो नेपाि अपाङ््ग अन्द्धा संघ निजीिन गहृ 

केही पवछ खगेन्द्र निजीिन केन्द्रको रुपमा स्थावपत भई  हाि काठमाडौंको जोरपाटीमा सञ्चािन भईरहकेो छ । वशक्षा 

वनयमाििी २०२८ अनरुुप २०३० सािमा विशेष वशक्षा पररषद गठन भई अपाङ््गता भएकाहरुको वशक्षाको िावग 

सरकारबाट औपचाररक संस्थागत थािनी भएको पाइन्द्छ । बािबाविका तथा मवहिा वशक्षामा वि. सं. २०५० को दशकदवेख 

केही प्रोत्साहन मिूक कायय प्रारम्भ भए पवन अपाङ््गता िगायत आवथयक, सामावजक, भावषक, िैङ््वगक तथा भौगोविक 

कारििे िवञ्चतीकरिमा परेको बािबाविकाको वशक्षामा पहुचँ तथा सहभावगताको िावग वि. सं. २०५० को दशकदवेख 

केही योजनाबद्ध प्रयास सरुु भएको वथयो ।  

नेपािको संविधानको प्रस्तािनािे नेपाििाई समािेशी बनाउने अठोट गरेको छ । संविधानिे आधारभतू तहको वशक्षािाई 

नागररकको मौविक हकको रुपमा विद ैआधाभतू तहको वशक्षा अवनिायय र वनशलु्क हुने र अपाङ््गता भएका र आवथयक रुपिे 

विपन्द्न नागररकिे काननू बमोवजम आफ्नो मातभृाषामा वशक्षा पाउने हक हुन े व्यिस्था गररएको छ । रावष्ट्रय वशक्षा नीवत 

२०७६ िे पवन वशक्षामा समता र समािवेशता अवभबवृद्धका िावग विवभन्द्न नीवतहरु तय गरेको छ । अवनिायय तथा वनशलु्क 

वशक्षा ऐन २०७५ ,अपाङ््गता भएका व्यवक्तको अवधकार सम्बन्द्धी ऐन, २०७४ र अवनिायय तथा वनशलु्क वशक्षा वनयमाििी 

२०७७ िे अपाङ््गता भएका व्यवक्त तथा आवथयक सामावजक रुपिे पछावड परेका समदुायिाई छात्रिवृत्त तथा नेपाि सरकारिे 

तोवकवदए बमोवजमका शैवक्षक संस्थाद्वरा वनशलु्क रुपमा विद्यािय वशक्षा , उच्च वशक्षा र प्राविवधक तथा व्यिसावयक वशक्षा 

उपिधध गराउने प्रािधान राखकेो छ । विद्यािय वशक्षामा समता र समािेशीकरिका िावग सचूक सवहतको एवककृत समता र 

वनवत २०७१ कायायन्द्ियनबाट िवञ्चतीकरिमा परेका बािबाविकाहरुिाई थप सहयोग सवहतको शैवक्षक अिसरको व्यिस्था 

गररएको छ । अपाङ््गता भएका बािबाविका, छात्रा, दवित तथा जनजावत समदुायका बािबाविकाहरुिाई छात्रिवृत्त  र 
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प्राविवधक तथा व्यिसावयक वशक्षामा प्राथवमकता एिम ् आरक्षि कोटाको व्यिस्थािे यस समहूका बाविकबाविकामा 

वशक्षामा पहुचँ र सहभावगता बढेको त्यांकि ेदखेाएको छ । तापवन पहुचँमा सधुारको िावग सहभावगता र गिुस्तर सधुारमा 

अझै थपु्रै काययहरु गनुय पने दवेखएको छ । यसै सम्बन्द्धमा वदगो विकासको िक्ष्य ४ िे समािेशीता , समतािाई विशषे जोड वदए 

अनसुार नेपाििे रावष्ट्रय कायय योजना तयार गरेको छ ।  

विद्यािय वशक्षामा सबैको समतामिूक र समािेशी पहुचँका िावग उल्िेवखत नीवतगत व्यिस्थाका साथै विवभन्द्न काययक्रमहरु 

पवन सञ्चावित छ । उदाहरिका िावग वदिा खाजा, पाठ्यपसु्तक सवहत वनशलु्क वशक्षा, आपाङ््गता भएका बािबाविकाहरु, 

छात्रा तथा सीमान्द्तकृत बािबाविकाहरुिाई िवक्षत गरी आिसीय तथा गैर आिसीय छात्रिवृत्तिे समतामिूक र समािेशी 

पहुचँका िावग योगदान गरेका छन ्। यसै गरी समता तथा समािेवशताका िावग आधारभतू तहमा मातभृाषा तथा बहुभाषाको 

प्रयोग गरी वसकाइने नीवत, विद्यािय तहमा मवहिा वशक्षकको नीवतको समािेशी व्यिस्था, विद्यािय नसयको प्रारम्भ, 

पाठ्यक्रममा िैङ््वगक िगायत सांस्कृवतक धावमयक जातीय  संिेदनशीितािाई विचार गरी विविधताको सम्मान गने प्रयास 

गररएको  छ ।  

 

४.१.३. अवसर तथा चुनौतीहरु 

• िवक्षत समहू मवहिा, दवित, जनजावत, िोपोन्द्मखु समदुाय, कवठन भौगोविक अिस्थामा रहका जोवखममा परेका, 

आवथयक रुपिे विपन्द्न, द्वन्द्द्व प्रभावित तथा सामावजक तथा आवथयक कारििे बवञ्चतीमा परेका व्यवक्तहरुको वशक्षामा 

समतामिूक पहुचँ पयाययाउने  ।  

•  सबै वकवसमका अपाङ््गता भएकाहरुका िावग वशक्षामा पहुचँ पयुायउन े।  

• अपाङ््गता भएका, कवठन भौगोविक अिस्थामा रहकेा र सामावजक रुपिे पवछ परेका बािबाविकाहरुिाई 

विद्यािय वशक्षामा वटकाई राख्ने ।  

• िवक्षत समहूको विद्याियमा सहभावगता तथा उपिवधध सवुनवित गने ।  

• विद्याियहरुमा िैङ््वगक र अपाङ््गमैत्री भौवतक तथा शैवक्षक िातािरि वनमायि गने । 

•  पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, वशक्षि वसकाइ प्रवक्रयािगायत समस्त शैवक्षक प्रिािीमा विविधता, समता तथा 

समािेवशता अवभबवृद्ध गने ।  

• विद्याियमा कुन ैपवन प्रकारको विभेद, दवु्ययिहार , हपेाई नहुने सवुनवितता सवहत बािमैत्री बनाउने । 

 

४.१.४. उदे्दश्यहरु 

• िवक्षत िगयको सबै तहको वशक्षामा हुने पहुचँमा िवृद्ध गनुय ।   

• विद्याियमा कुन ैपवन प्रकारका विभेद , भय, दवु्ययिहार तथा त्रासमकु्त वसकाइ िातािरिको सवुनितता गनुय ।  

• विद्याियका सबै प्रकारका शैक्षविक तथा शैवक्षक गवतविवधहरुमा समता तथा समािवेशताको सवुनवितता गनुय ।  
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४.१.५. रणनीशतहरु 

• स्थानीय तहमार्य त ्घरधरुी सिेक्षि गरी बािबाविकाको अिस्था र आिश्यकता पवहचान गरी सो अनसुार पहुचँ र 

सहभावगताको प्रबन्द्ध वमिाइने छ  ।  

• सबै तह र प्रकारका विद्याियहरुमा िैङ््वगक तथा अपाङ््गमतै्री अिस्था तथा शैवक्षक िातािरिको विकास गरी 

विशेष िवक्षत समहूका सबै बािबाविकाहरुिाई विद्यािय वशक्षा उपिधध गराइने छ ।  

• जवटि भौगोविक क्षेत्रमा बसोिास गने, िोपोन्द्मखु तथा सीमान्द्तकृत समदुायका बािबाविका, सामावजक 

बवहस्कारमा परेका बािबाविका तथा अपाङ््गता भएका सबै बािबाविकािाई समेट्नका िावग आिश्यकतामा 

आधाररत बैकवल्पक वशक्षा काययक्रम विवभन्द्न नमनुाहरु समते विकास गरी पहुचँ सवुनवित गररने  छ ।  

• विद्याियमा वदिा खाजासवहत स्िास््य, पोषि, सरसर्ाई तथा स्िच्छता सम्बन्द्धी सेिा तथा वशक्षाको प्रबन्द्ध तथा 

वकशोरीहरु िवक्षत मवहनाबारी स्िच्छता सम्बन्द्धी सेिा तथा वशक्षा प्रदान गररने  छ ।  

• आधारभतू तहमा बहु तथा मातभृाषा वसकाइको अिसर प्रदान गनुयका साथै पाठ्यक्रममा स्थानीय भाषा, संस्कृवत, 

भगूोि, इवतहास, ज्ञान तथा वसप समािोश गररने छ । त्यसै गरी वसकाइिाई जीिनोपयोगी वसपसँग आबद्ध गररने  

छ।  

• आिश्यकतानसुार िवक्षत िगयिाई पोशाक, स्टेसनरी तथा वसकाइ समाग्रीका िावग छात्रिवृत्त उपिधध गराइन ेछ ।  

• विद्याियमा अवभभािकको संिग्नता बढाइन ेछ ।  

• वसकाइ वक्रयाकिापिाई सहभावगतामिूक बनाई विद्याथीका आिश्यकता सम्बोधन गने गरी विविधता कायम गररने 

छ भने विद्याियमा कुनै पवन प्रकारका विभेद, दवु्ययिहार, हपेाइ नहुने सवुनवितता सवहत बािमैत्री िातािरि वसजयना 

गररने छ ।  

• औपचाररक विद्यािय वशक्षाबाट िवञ्चवतमा परेका िवक्षत समहूका बािबाविकाहरुको वशक्षा पाउने हकको 

सवुनवितताका िावग समदुाय, सामदुावयक अध्ययन केन्द्र, गैर सरकारी संघ संस्था, वनजी क्षेत्र र औपचाररक 

विद्याियहरुिाई सहभागी गराइन ेछ ।  

 

४.१.६. उपलशधि, नशतजा, प्ररु्ख शियाकलाप तथा लक्ष्य 

उपलशधि 

विद्यािय तहको वशक्षामा समतामिूक पहुचँ र समािेशी सहभावगता सवहत सबैका िावग गिुस्तरीय वशक्षा सवुनवित हुने ।  

 

नशतजाहरु 

• िवक्षत समहू (मवहिा, दवित, जनजावत, िोपोन्द्मखु समदुाय, अपाङ््गता भएका, कवठन भौगोविक अिस्थामा 

रहकेा, जोवखममा परेका, आवथयक रुपिे विपन्द्न, द्वन्द्द्व प्रभावित तथा सामावजक तथा आवथयक कारििे बवञ्चतीमा 

परेका) सबै बािबाविकाहरुि ेवशक्षा प्राप्त गने अिसर पाउने  ।  

• िवक्षत समहूका बािबाविकाहरुको वसकाइमा सहभावगता बवृद्ध गरी गिुस्तर सधुार हुने ।  

• विद्याियमा कुन ैपवन प्रकारको विभेद, दवु्ययिहार, हपेाइरवहत बािमैत्री िातािरि वसजयना हुन े ।  
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• पाठ्यक्रम, पाठ्यसामाग्री, वशक्षि वसकाइ प्रवक्रया िगायत शैवक्षत प्रिािीमा विविधता, समता तथा समािेवशता 

अवभबवृद्ध हुने ।  

• विद्याियहरुमा अपाङ््ग मैत्री र िङ्ै्वगक मैत्री िातािरि वसजयना हुने ।  

 

प्ररु्ख शियाकलापहरु तथा लक्ष्य 

क्र . 

स. 
प्रमखु वक्रयाकिापहरु एकाइ 

भौवतक िक्ष्य-५िषे बाँकी 

५ 

बषयको 

िक्ष्य 

कैवर्यत 

अनमुावनत 

बजेट 

(हजारमा) 
१ २ ३ ४ ५ जम्मा 

१ विद्याियमा समतामिूक भौवतक संरचना  

वनमायि 

वनरन्द्तर                 
  

२ समािेशी तथा समतामिूक वशक्षा 

ताविम 

वनरन्द्तर                 
१००० 

३ वपछवडएका िगयका िाििाविकाहरुका 

िावग वसकाइ प्रोत्साहन काययक्रम 

वनरन्द्तर                 
१००० 

४ दवू्ययिहार र त्रासमकू्त िातािरि वनरन्द्तर                   

५ समािशेीकरिका विषयबस्तहुरुिाई 

पाठ्यक्रममा समािेश गने 

वनरन्द्तर                 
  

६ पाठ्यक्रम तथा वसकाइ सामग्रीिाई 

अपाङ््ग मैत्री र िैङ््वगक उत्तरदायी 

बनाउन े

वनरन्द्तर                 

  

  जम्मा                   २००० 

 

४.२. शदवा खाजा स्वास््य सशहत पोषण कायािर् 

४.२.१. पररचय  

स्िस््य शरीरमा नै स्िस््य वदमाग रहन्द्छ भन्द्ने भनाइ प्रचवित रहकेो छ । बािबाविकाको विकास तथा वसकाइसँग उनीहरुको 

स्िास््य तथा पोषिको अिस्थाको प्रत्यक्ष सम्बन्द्ध हुन्द्छ । स्िास््य तथा पोषिको राम्रो अिस्थािे बािबाविकािाई वसकाइ 

सहभावगतामा िवृद्ध गराई उपिवधध सधुार गनय प्रोत्सावहत गदयछ । त्यसका िावग विद्याियिे स्िच्छ खानेपानी, सर्ा 

शौचािय, हररयािी, सर्ा िातािरि, स्िच्छ सर्ा खाजा घरको व्यिस्था गनुय आिश्यक छ । बािबाविकािाई मानवसक, 

शारीररक र बौवद्धक रुपमा तयारी गररसकेपवछ मात्र विद्यािय वशक्षि वसकाइमा प्रभािकारी, वदगोपना ल्याउन सक्षम हुन्द्छ । 

साथ ैविद्याियमा कक्षा छोड्न ेदर घटाउन र विद्याियमा वटकाई राख्न सक्छ । त्यसैिे यस विषयिाई गवम्भरतापिूयक विएर 

विद्याियमा वदिा खाजा स्िास््य सवहत पोषि काययक्रमहरु सञ्चािन गनय अवत आिश्यक छ । 



 

चौविसे गाउँपाविकाको वशक्षा क्षेत्रको योजना (२०७८-२०८७) 

60 
 

तसथय नेपािमा सन ् १९७४ दवेख विश्व खाद्य काययक्रमको खाद्यान्द्न अनदुानमा आधाररत वदिा खाजा काययक्रम छावनएका 

वजल्िामा छावनएका विद्याियहरुमा हािसम्म  सञ्चािन भइरहकेा छन ् । त्यसैगरी किायिी र सदुरु पविम प्रदशेका आठ 

वजल्िाहरुमा सोही काययक्रम थप गरी सञ्चािन भइरहकेो छ । सन ् २००८ दवेख केही छावनएका प्राथवमक विद्याियमा 

सरकारिे नगद अनदुानमा आधाररत वदिा खाजा काययक्रमिाई विस्तार गरी आवथयक िषय २०७७/०७८ मा सम्पिूय सामदुावयक 

विद्याियहरुमा पिूय प्राथवमक दवेख ५ कक्षा सम्मका सबै विद्याथीिाई वदिा खाजा व्यिस्था गरेको छ भने विद्यािय क्षेत्र 

विकास योजनािे बािबाविकाहरुको स्िास््य तथा पोषि वस्थवतमा सधुार ल्याई उनीहरुिाई विद्याियमा वटकाउने जस्ता 

शैवक्षक उपिवधधहरु हावसि गनय वदिा खाजाि ेमहत्िपिूय योगदान पयुायउँछ । 

 

४.२.२. वतार्ान अवस्था 

शदवा खाजा 

चौविस ेगाउँपाविकािे आवथयक िषय २०७६/०७७ मा सामदुावयक विद्याियको कक्षा १–५ का बािबाविकािाई प्रवतविद्याथी 

रु. ९ को दरिे वदिा खाजा िापत अनदुान वितरि गरी सरुुिात गरेको वथयो । त्यसैगरी नेपाि सरकारको सबैका िावग खाद्य 

सम्प्रभतूाको हक, वदगो विकास, गररबी उन्द्मिुन तथा भोक उन्द्मिुन र सबैका िावग गिुस्तरीय वशक्षामा पहुचँ सवुनवितता 

सम्बन्द्धमा भएको नीवत अनसुार चौविसे गाउँपाविकािे “सामदुावयक विद्यािय वदिा खाजा काययक्रम सञ्चािन काययविवध 

२०७७" जारी गरी आ.ि.२०७७/०७८ दवेख बािविकास कक्षादवेख कक्षा ५ सम्मका बािबाविकाहरूका िावग प्रवतविद्याथी 

प्रवतवदन रू १५।- का दरिे अनदुान वितरि गरी वदिा खाजा काययक्रम सञ्चािन गरेको छ ।  

 

स्वास््य, सरसिाई र स्वच्छताः 

विद्याियमा हनु ेसरसर्ाई तथा स्िच्छताको अभयास तथा वशक्षािे बािबाविकाको स्िास््यमा सकारात्मक प्रभाि पाने स्पि 

छ । तत्कािीन वशक्षा विभागिे २०७४ मा तयार गरी २०७६ मा पररमाजयन गररएको विद्याियहरुमा खानेपानी तथा स्िच्छता 

सम्बन्द्धी काययविवध २०७४ िे उल्िेख गरे अनसुार सबै विद्याियहरुमा हुनपुने खानपेानी सरसर्ाइ तथा स्िच्छता 

सवुिधाहरुमा स्िच्छ वपउने पानी, अिगअिग बाि, िैङ््वगक,अपाङ््गता र िातािरि मैत्री शौचािय, िातािरिीय सरसर्ाई, 

हररयािी िातािरि, मवहनािारी स्िच्छता व्यिस्थापन, स्िच्छ तथा सर्ा खाजा घर र सरसर्ाई तथा स्िच्छता प्रिधयन र 

वदगोपनको िावग संस्थागत व्यिस्था रहकेा छन ् । तसथय तत्कािीन वजल्िा वशक्षा कायायियबाट खानेपानी तथा सरसर्ाई 

काययक्रमहरु क्रमशुः प्रदान गरररहकेो अिस्था छ । त्यसैगरी छात्रछात्राको िावग अिगअिग शौचाियको वनमायिका 

योजनाहरु विद्याियहरुमा वितरि भइरहकेो छ । ितयमान अिस्थामा चौविसे गाउँपाविका मार्य त ्पवन शौचािय र खानेपानीका 

काययक्रमहरुको योजना विद्याियहरुमा वितरि भइरहकेो अिस्था छ । 

  

४.२.३. अवसर तथ चुनौतीहरुः 

विद्याियमा स्िास््य, पोषि तथा वदिा काययक्रमिाई “सबैका िावग वशक्षाको डकार” बैठक सन ्२००० िे वसर्ाररस गरेको   

FRESH ( Focusing Resources on Effective School Health) िाई न ैआधार मानी नपेाि सरकारिे 

विगतमा वनवित विद्याियहरुमा नगद अनदुानमा आधाररत वदिा खाजा काययक्रमहरु सञ्चािन गरेको वथयो भने यसै 
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आ.ि.२०७७/०७८ सािदवेख दशेभरीका सामदुावयक विद्याियका पिूय प्राथवमक कक्षा दवेख ५ कक्षा सम्मका 

बािबाविकािाई वदिाखाजाको व्यिस्था गरेको छ । सोही अनसुार चौविसे गाउँपाविकािे वदिा खाजा काययक्रम सञ्चािन 

गरररहकेो छ । 

त्यसैगरी वशक्षा तथा मानिस्रोत विकास केन्द्रिे विद्याियहरुमा खानेपानी सरसर्ाई तथा स्िच्छता सम्बन्द्धी काययविवध २०७४ 

तय गरी खानेपानी, सरसर्ाई, शौचािय वनमायि मवहनािारी स्िच्छता व्यािस्थाका काययक्रमहरु गरररहकेा छन् । चौविसे 

गाउँपाविकािे सोही आधारमा शौचािय वनमायिका योजना, खानेपानीको आयोजना र सवेनटरी ्याडहरु वितरि गने 

काययक्रमहरु गरररहकेा छन ्।  

 

अवसरहरू -       

वदिा खाजा, स्िास््य सवहतको पोषि काययक्रमका अिसरहरु तपवशि अनसुार रहकेा छन ्।          

• विद्याियमा आधाररत स्िास््य तथा पोषि सम्बन्द्धी काययक्रमहरुिे विद्याथीको भनाय तथा वटकाउ दर बढाउन  र 

अनपुवस्थवत हुन े तथा वबचैमा विद्यािय छाड्ने दर घटाउन योगदान गरी वसकाइ उपिवधधमा सधुार गनय सहयोग 

गदयछ। 

• वदिा खाजा काययक्रम सञ्चािनबाट स्थानीय उत्पादनिाई उपयोगमा ल्याउन सवकन्द्छ । 

• स्िास््य तथा पोषिको राम्रो अिस्थािे बािबाविकाको संज्ञानात्मक क्षमता , शैवक्षक उपिवधध साथै गिुस्तरीय 

जीिन हावसि गनय मद्दत पयुायउँछ । 

• स्िास््यसँग सम्बवधधत सरसर्ाई, स्िच्छता तथा पोषि सम्बन्द्धी वशक्षािे बािबाविकाको स्िास््य , सरसर्ाई 

स्िच्छता तथा पोषिको अिस्थामा सधुार भई स्िस्थ जीिनका िावग सहयोग प्राप्त हुन्द्छ ।   

 

चुनौतीहरू - 

• ितयमान मलू्यका आधारमा वदिा खाजा िापत प्राप्त गने रकम रु.१५।– न्द्यनू भएको । 

• प्रत्येक विद्याियमा स्िच्छ खाजा घरको व्यिस्था गनुयपने । 

• तोवकएका पोषियतु खाद्य पदाथयको पयायप्त मात्रामा उपिधध नहनु ु। 

• कवतपय विद्याियहरुमा खानेपानीको पयायप्तता नहुन ु। 

• कवतपय विद्याियहरुमा व्यिवस्थत छात्र छात्राको अिग अिग, बािमैत्री, अपाङ््गतामैत्री शौचािय नहुन ुर भए 

पवन पयायप्त नहुन ु।  

• सबै विद्याियमा स्िास््य कमीको व्यिस्था गने । 

• विद्यािय खाजा काययक्रमिाई स्थानीय कृवष तथा व्यापारसँग जोड्ने । 

• सरसर्ाई तथा स्िच्छताका िावग मापदण्ड विकास गरी कायायन्द्ियन गने । 

 

४.२.४. उदे्दश्यहरु 

यस योजनािे विद्यािय स्िास््य, पोषि र सरसर्ाई तथा स्िच्छता सम्बन्द्धी वनम्न विवखत उद्दशे्य राखेको छुः 
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• विद्याियका बािबाविकाहरुिाई स्िस््य तथा पोषियकु्त आहारको सवुनवित गनुय ।   

• विद्याियमा कायायन्द्ियन रहकेो खाजा काययक्रमको कायायन्द्ियनमा सधुार ल्याउन ु।  

• विद्याियका बािबाविकाहरुको स्िास््य पोषि तथा सरसर्ाई सम्बन्द्धी सकारात्मक व्यिहारको विकासमा सधुार 

ल्याउन ु।   

• अवभभािकहरु,स्थानीय सरकार तथा अन्द्य सरोकारिािाहरुको समन्द्िय तथा सहभावगतामा सढृुढ गरी 

पोषि,स्िास््य काययक्रम मार्य त बािबाविकाको वसकाई उपिवधधमा सधुार गनुय । 

• विद्याियमा विद्याथी वनयवमतता िवृद्ध गरी बािबाविकाको वसकाइ उपिवधध िवृद्ध गनुय ।  

 

४.२.५. रणनीशतहरु  

योजनाको उद्दशे्य हावसि गनय वनम्न विवखत रिनीवतहरु अििम्िन गररनेछ । 

• चौविसे गाउँपाविकािे जारी गरेको वदिा खाजा काययक्रम सञ्चािन काययविवध २०७७ िाई स्िास््य सवहत पोषि 

काययक्रम थप गरी आिश्यक पररमाजयन गररने छ । 

• वदिा खाजाको िावग विद्याियमा नै सर्ा, ताजा र पोवसिो खाजा तयारीका िावग चावहने भान्द्सा तथा भण्डार घर 

साथै भान्द्सामा आिश्यक पने भाँडाितयन र अन्द्य सामग्रीहरु तथा हात धनुे सवुिधा विस्तार गररने छ ।  

• वदिा खाजा काययक्रमिाई क्रमशुः आधारभतू तह सम्मका सम्पिूय बािबाविकािाई विद्याियमा खाजा उपिधध 

गररने छ भने अवभभािकको संिग्नतामा माध्यवमक तहका विद्याथीका िावग खाजा प्रिन्द्ध गररने छ । 

• विद्याथी संख्याको अनपुातमा पयायप्त सर्ा पानी, साबनु तथा सरसर्ाई सामग्री सवहत छात्र छात्राका िावग अिग 

अिग शौचािय, वकशोरीहरुका िावग चेन्द्ज रुम, हात धनु ेसाथै प्रयोग भइसकेका सामग्री व्यिस्थापन गने ठाउँ र 

विद्यािय िातािरि सरुक्षाको िावग घेराबाराको व्यिस्थापन गररने छ । 

• विद्याियहरुमा  प्राथवमक उपचार वकट र वकशोरीहरुको मवहनािारी स्िच्छताको िावग स्यानीटरी ्याड वितरििाई 

स्िास््य क्षेत्रको सहकाययमा वनयवमत र प्रभािकारी बनाइने छ ।  

• वदिा खाजा िगायत स्िस््य, पोषि तथा सरसर्ाई र स्िच्छता सम्बन्द्धी काययक्रमको अनगुमन तथा मलू्याङ््कनिाई 

प्रभािकारी बनाइने छ । 

४.२.६. उपलशधि, नशतजा प्ररु्ख शियाकलाप तथा लक्ष्य 

उपलब्धि 

विद्याियमा अध्ययन गने सम्पिूय बािबाविकाहरुको स्िास््य तथा पोषिको अिस्थामा सधुार, स्िच्छ खानेपानी तथा 

सरसर्ाईमा सचेत भएको हुने । 

 

प्रमुख नब्तजाहरु 
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• चौविसे गाउँपाविकािे जारी गरेको वदिा खाजा काययक्रम सञ्चािन काययविवध २०७७ िाई स्िास््य सवहत पोषि 

काययक्रम थप गरी आिश्यक पररमाजयन गने । 

• प्रत्येक विद्याियमा सर्ा व्यिवस्थत खाजा घरको व्यिस्था हुने । 

• वदिा खाजा काययक्रमिाई आधारभतू तहसम्म वनुःशलु्क व्यिस्था गने ।  

• माध्यवमक तहको हकमा अवभभािकिाई संिग्न गरी अवनिायय वदिा खाजाको प्रबन्द्ध वमिाइएको हुने । 

• प्रत्येक विद्याियमा विद्याथी संख्याको आधारमा  सर्ा खानेपानी , छात्र छात्राका िावग शौचािय,  चेन्द्ज रुम, हात 

धनुे धारा  साथै सरुक्षाको िावग घेराबाराको व्यिस्थापन गने । 

• प्रत्येक विद्याियमा  प्राथवमक उपचार वकट र वकशोरीहरुको िावग स्यानीटरी ्याड वितरि तथा व्यिस्था 

वमिाइएको हुने ।  

• सबै माध्यवमक विद्याियमा एक विद्यािय एक स्िास््यकमी पररचािन हुने । 

• सम्पिूय काययक्रमहरुको सञ्चािनमा अनगुमन र मलू्याङ््कन प्रभािकारी ढंगिे हुन े। 

 

प्रमुख ब्ियाकलाप तथा लक्ष्यहरु 

ि. 

सां. 
शियाकलापहरू एकाइ 

भौशतक लक्ष्य (वषा ५) बाँशक 

५ 

वषाको 

लक्ष्य 

कैशियत 

अनुर्ाशनत 

बजेट 

(हजारर्ा) १ २ ३ ४ ५ जम्मा 

१ 

विद्यािय वदिा खाजा 

काययविवध २०७७ अधािवधक 

र पररमाजयन गने 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५     

२ 
एक माध्यवमक विद्यािय एक 

स्िास््यकमी व्यिस्था गने  
िटा १ १ १ १ १ ५ १०     

३ 

प्राथवमक उपचारको बाकस 

प्रत्येक विद्याियमा व्यिस्था 

गने  

िटा ५ ५ ५ ५ ५ २५ १९   २२०० 

४ 

वकशोरीहरुको स्िास््य 

व्यिस्थािाई मध्यनजर गरी 

विशेष व्यिस्था गने  

वनरन्द्तर                 १००० 

५ 
सरसर्ाई सम्बन्द्धी आिश्यक 

पिूायधार विकास गने  
वनरन्द्तर                   

६ 

स्थानीय उत्पादनमा चक्रीय 

पोषिकु्त वदिा खाजाको 

व्यिस्था गने  

वनरन्द्तर                   
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७ 
विद्याियमा पोषि कनयर तयार 

गने  
वनरन्द्तर                   

८ 
अवभभािक आमा समहू गठन 

र पररचािन गने  
िटा ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ २२० २२०     

९ भन्द्साघरको प्रिन्द्ध गने  िटा   ४४       ४४     ४४०० 

  जम्मा                   ७६०० 

 

४.३. छात्रवृशि 

४.३.१. पररचय 

विद्यािय वशक्षामा विद्याथीहरुको सहभावगता िवृद्ध गरी वसकाइिाई वनरन्द्तरता वदन तथा विद्यािय िावहर रहकेा सामावजक, 

आवथयक रुपिे वपछवडएका िगयहरुिाई विद्यािय वशक्षामा सवुनवित गनय अगावड साररएको उत्प्रेरिामिूक कायय छात्रिवृत्त हो । 

छात्रिवृत्त सम्बन्द्धी ऐन २०२१ िाई संशोधन गनय बनेको विधेयक, २०६५ अनसुार “छात्रिवृत्त कुनै अध्ययन अनसुन्द्धान िा 

प्रवशक्षिका िावग नेपाि सरकारिे व्यवक्त िा शैवक्षक संस्थािाई उपिव्ध गराएको आवथयक अनदुान िा सवुिधा हो ।” तसथय 

छात्रिवृत्त िगायत विद्याथीहरुिाई प्रदान गररने सहयोगिे न्द्यनू आय भएका पररिार सवुिधाविहीन तथा कवठन पररवस्थवतमा 

रहकेा बािबाविकाहरुिाई विद्यािय वशक्षामा पहुचँ तथा सहभावगताका िावग सहयोग गरी समता तथा समािेवशताको 

अिस्था सधुारमा योगदान गदयछ । यस्तो सहयोगिे आवथयक अभािका कारििे विद्यािय पोशाक, स्टेशनरी िगायतका 

सामग्रीहरु वदिा खाजा इत्यावद उपिधध हुन नसकी विद्याियमा हुने विद्याथीहरुको अनपुवस्थवत र विद्यािय छाड्न ेदर घटाउन 

सहयोग गदयछ । यसबाट सबै बािबाविकािाई विद्यािय तहको वशक्षामा पहुचँ र सहभावगता सवुनवित गनय र आधारभतू तहमा 

अवनिायय वशक्षा कायायन्द्ियनमा सहयोग पगु्दछ  । 

 

४.३.२. वतार्ान अवस्थाः  

नेपाि सरकारिे विद्यािय तहका विद्याथीहरुका िावग विवभन्द्न वकवसमका छात्रिवृत्तहरु प्रदान गरररहकेो छ । सामदुावयक तथा 

संस्थागत विद्याियहरुिे आफ्नै आन्द्तररक कोषहरुबाट पवन गररब तथा जेहने्द्दार विद्याथीहरुिाई छात्रिवृत्त वितरि गरररहकेो 

अिस्था छ । आ.ि. २०७७/७८ र २०७८/७९ मा यस चौविसे गाउँपाविकािे नेपाि सरकारबाट वितरि हुने र गाउँपाविकाि े

छात्रिवृत्त कोष तयार गरी वितरि गने विवभन्द्न वकवसमका छात्रिवृत्त वनम्नाअनसुार रहकेा छन ्। 

ि.सां. छात्रवृशिको शकशसर् शवद्याथी सांख्या  वाशषाक रकर् 

१ अपाङ््गता भएका विद्याथी १० २६००० 

२ िोपन्द्मखु र सीमान्द्तकृत सामदुायका बािबाविका २२ ११००० 

३ छात्रा (कक्षा १–८) १४३८ ५७५२०० 

४ दवित (कक्षा १–८) ९५ ३८००० 

५ गरीि केवन्द्रत   

 क) कक्षा ९–१०   

 ख) कक्षा ९–१२   



 

चौविसे गाउँपाविकाको वशक्षा क्षेत्रको योजना (२०७८-२०८७) 

65 
 

६ द्वन्द्द वपवडत   

 क) कक्षा १–५   

 ख) कक्षा  ६–८   

 ग) कक्षा  ९–१२   

 घ) कक्षा  ११–१२   

७ शवहद पररिार   

 क) कक्षा  १–५   

 ख) कक्षा  ६–१०   

 ग) कक्षा ११–१२   

८ प्राविवधक धारका विद्याथीहरुको िावग छात्रिवृत्त 

कक्षा ९–१२ 

८ १४४००० 

९ कक्षा ११-१२ मा विज्ञान तथा होटेि व्यिस्थापन 

अध्ययन छात्रिवृत्त 

२० ६७०००० 

१० उच्च वशक्षा अध्ययन छात्रिवृत्त ७९ ५००००० 

११ कृवष तथा पश ु विज्ञान अध्ययन (CTEVT) 

छात्रिवृत्त  

  

 

४.३.३. अवसर र चुनौतीहरु  

िवक्षत समदुायहरु विशेषतुः गरीब सवुिधाविहीन, अपाङ््गता भएका तथा विवभन्द्न वकवसमका कठीन पररवस्थवतमा रहकेा 

बािबाविकािाई छात्रिवृत्त िगायत अवतररक्त सहयोग गनुय पन ेकुराहरुिाई नेपािको संविधान तथा विवभन्द्न नीवतहरुिे पवन 

आधार प्रदान गरेको छ । वशक्षाको पहुचँबाट बवञ्चत भएका गररबीको रेखामवुन रहकेा बािबाविकािाई छात्रिवृत्त काययक्रमिे 

वशक्षाको पहुचँ बढाउन सहयोग पयुायउँछ  । 

अवसरहरूः 

• विद्याथी अनपुवस्थवत र विद्यािय छाड्ने दर घटाउन सहयोग गदयछ । 

• विद्यािय तहको वशक्षामा पहुचँ र सहभावगता सवुनवित गनय र आधारभतू तहमा अवनिायय वशक्षा काययन्द्ियनमा 

सहयोग गदयछ । 

• विद्याियमा उपवस्थत हुन वसकाइमा सवक्रयतापिूयक सहभागी हुन उत्प्रेरिा प्रदान गदयछ । 

• बािबाविकाको वसकाइ सधुार गरी वशक्षाको गिुस्तर सधुार गनयमा पवन योगदान पयुायउँदा नेपाि सरकारिे विवभन्द्न 

छात्रिवृत्तहरुको व्यिस्था गरेको छ ।  

• चौविसे गाउँपाविकािे पवन छात्रिवृत्त कोष व्यिस्था गरी गरीब तथा जेहने्द्दार विद्याथीहरुिाई वशक्षाको पहुचँमा 

पयुायउन प्रयासहरु गरेको छ ।  

 

चुनौशतहरूः  
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• विद्याथीिे प्राप्त गने छात्रा, दवित र िोपोन्द्मखु तथा सीमान्द्तकृत छात्रिवृत्तको रकम ज्याद ैन्द्यनू हनु ु। 

• अवधकांश छात्रिवृत्त गरीब केवन्द्रत नभई जातजावत र विङ््गका आधारमा प्रदान गररनािे गरीब र जेहने्द्दार  

बािबाविकाहरु सवुिधाबाट बवञ्चत हुन ु। 

• कवतपय छात्रिवृत्तहरु पहुचँका आधारमा वितरि हुन ुतथा िवक्षत बािबाविकािे प्राप्त गनय नसक्न ु। 

• छात्रिवृत्त वितरि िैज्ञावनक र प्रभािकारी बनाउन नसक्न ु। 

• छात्रिवृत्त सवहत सामदुावयक आिासीय विद्यािय व्यिस्थापन गनय नसक्न ु। 

 

४.३.४. उदे्दश्य   

१. आवथयक रुपिे सवुधाविहीन, कठीन पररवस्थवतमा रहकेा र अपाङ््गता भएका बािबाविकाहरुिाई विद्याियमा पहुचँ 

पयुायई वसकाइमा सहभावगता बढाउन ु। 

२. विद्यािय वशक्षामा समानता र समता िवृद्ध गरी समािेशी बनाउन ु। 

३. सबै बािबाविकाका िावग वसकाइ सवुनवित गरी वसकाइ गिुस्तर िवृद्ध गनुय । 

४. गिुस्तरीय तथा प्राविवधक वशक्षामा छात्रिवृत्तको उवचत प्रिन्द्ध गनुय । 

 

४.३.५. रणनीशतहरुः 

• छात्रिवृत्त उद्दशे्यमिूक बनाइने छ (जस्तै स्टेशनरी तथा वसकाई सामाग्री, पोशाक आद) । 

• छात्रिवृत्त प्रदान गदाय गरीब, विपन्द्न, सवुबधा विहीन, अपाङ््ग र जेहने्द्दार बािबाविकािाई केवन्द्रत गररनेछ । 

• छात्रिवृत्त व्यािस्थापन सवमतीहरु गठन गररनेछ । 

• छात्रिवृत्त उद्दशे्य अनरुुप पयायप्त हुने गरी व्यिस्था गररनेछ । 

• छात्रिवृत्त कोषको तयारी गरी आिश्यकता अनसुार प्रदान गररनेछ । 

 

४.३.५. उपलशव्ि, नशतजा, रु्ख्य शियाकलाप तथा लक्ष्यः 

  उपलब्धि   

विद्यािय तहको वशक्षामा सबैको पहुचँ र सहभावगता सवुनवित भई समता र समािेवशतामा सधुार हुने । 

 

 प्रमुख नब्तजाहरु 

• आवथयक रुपिे वपछवडएका िगयिाई छात्रिवृत्त प्रदान गररने । 

• िवक्षत िगय पवहचान गरी एकीकृत छात्रिवृत्त वितरि प्रिािीको विकास र कायायन्द्ियन हुने । 

• सामदुावयक विद्यािय आिासीय छात्रिवृत्त काययक्रम सवहतको हुने । 
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• प्राविवधक विषय अध्ययन गनय चाहने विद्याथीहरूिे छात्रिवृत्त प्राप्त गरेको हुन े। 

• छात्रिवृत्त वितरिका कारि बािबाविकाको सहभावगता िवृद्ध भई वसकाइमा सधुार हुन े। 

 

 

 प्रमुख ब्ियाकलापहरु तथा लक्ष्य  

क्र . 

स. 

प्रमखु 

वक्रयाकिापहरु 
एकाइ 

भौवतक िक्ष्य-५िषे 
बाँकी 

५ 

बषयको 

िक्ष्य 

कैवर्यत 

अनमुावनत 

बजेट 

(हजारमा) 
१ २ ३ ४ ५ जम्मा 

१ प्राविवधक धार 

अध्ययन छात्रिवृत्त 

जना १६ २४ ३२ ३२ ३२ १३६ १६०   ६००० 

२ विज्ञान तथा होटेि 

व्यिस्थापन 

अध्ययन छात्रिवृत्त 

जना २६ २६ २६ २६ २६ १३० १३०   १०५०० 

३ उच्च वशक्षा 

अध्ययन छात्रिवृत्त 

जना ७५ ७५ ७५ ७५ ७५ ३७५ ३७५   ५००० 

४ कृवष तथा पश ु

विज्ञान अध्ययन 

छात्रिवृत्त 

जना ५ ५ ५ ५ ५ २५ २५   ३५०० 

५ छात्रा, दवित, 

गरीि, िोपोन्द्मखु, 

सीमान्द्तकृत, तथा 

जेहने्द्दार छात्रिवृत्त  

जना २०० २०० २०० २०० २०० १००० १०००   ४००० 

६ विद्यािय तहका 

िाििाविकाहरुको 

वसकाइका िावग 

प्रोत्साहन काययक्रम 

पवहचान तथा 

कायायन्द्ियन 

जना ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५०० २५००   १०००० 

  जम्मा                   ३९००० 
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४.४. आपतकालीन तथा सांकटपुणा अवस्थार्ा शिक्षा 

४.४.१. पररचय  

र्िु, द्वन्द, महामारी तथा प्राकृनतक प्रकोपको अवस्थामा पनि बालबानलकाको नसक्ि पाउने अनधकारलाई संरक्षण िद ै

नसकाइलाई निरन्तरता नदिे वैकनल्पक उपार् सनहतको शैनक्षक कार्यक्रमलाई आपतकालीि तथा संकटपणूय अवस्थामा नशक्षा 

(Education in Emergency and Crisis Situation) को रूपमा नलिे िररन्छ । र्सको मलू उद्दशे्र् नवनभन्ि कारणल े

उत्पन्ि संकटकालीि अवस्थामा बालबानलका लिार्त नशक्षासुँि सम्बि व्र्नि, पररवार तथा समदुार्को जीवि रक्षा, 

प्रकोपबाट नसनजयत संकटको व्र्वस्थापि, सामानजक द्वन्द तथा नहसंा र दरुुपर्ोिबाट बालबानलकालाई सरुनक्षत रा्िकुा साथै 

समग्र नशक्षा क्षेत्रलाई निवायध रूपमा नक्रर्ाशील ह िे िरी शैनक्षक कार्यक्रमहरूको तर्ारी तथा सञ्चालि ििुय हो । र्स 

अवधारणा अन्तियत सम्भानवत जोनखमको पवूय तर्ारी [ Preparedness ] आपतकालीि अवस्थामा क्षनत कम ह िे िरी 

तत्कालको व्र्वस्थापि  ििे  [response] र आपतकाल पिात क्षनतको आपरूण (recovery) ििे कार्यढाुँचा समेनटएको ह ि ु

पदयछ । 

आपतकालीि तथा संकटपणूय अवस्थामा नशक्षाको अवधारणा बाल अनधकारको रूपमा स्वीकार िररए पनछ र्सलाई थप 

प्रभावकारी बिाउिे कार्य प्रारम्भ भएको हो । अनधकारका क्षेत्रमा भएका अन्तरायनरिर्, रानरिर् तथा स्थािीर् काििुहरू, 

नवश्वव्र्ापी घोिणाहरू, अन्तरायनरिर् एवम ्रानरिर् घोिणा तथा प्रनतविताहरूबाट पररलनक्षत र्स अवधारणालाई प्रभावकारी 

रूपमा कार्ायन्वर्ि ििय नवनभन्ि  स्थािीर् सरकारहरु आ–आफ्िो िीनत, काििु तथा र्ोजिाहरूमा आपतकालीि अवस्थामा 

नशक्षालाई समावेश ििे िरेका छि ् । चौनबसेमा पनि प्रकोप व्र्वस्थापि तथा संकटकालीि अवस्थामा नशक्षा प्राप्त ििे 

बालबानलकाको अनधकारलाई कुनण्ठत ह ि िनदिे िरी िीनतित तथा काििुी व्र्वस्थाका अनतररि आवनधक  र्ोजिा, नशक्षा 

क्षेत्रको दीघयकालीि र्ोजिा र बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश िररएको छ । नवशेितिः द्वन्दको पररवेशमा नशक्षा क्षेत्रमा परेको 

प्रभाव, २०७२ को नविाशकारी भकूम्प तथा नवनभन्ि समर् र स्थािमा घटेका प्राकृनतक प्रकोपका घटिाहरूका साथै कोनभि–

१९ लिार्तका महामारीहरूका प्रभावका कारण बालबानलकाको नशक्षा प्राप्त ििे अनधकारमा पिुेको अवरोधबाट पाठ नसकी 

र्स नशक्षा र्ोजिा (२०७८–२०८७) मा आिामी १० वियका लानि िीनत तथा कार्यक्रम प्राथनमकता र कार्ायन्वर्ि ढाुँचा 

समावेश िररएको छ ।  

वशक्षा योजनािे आपतकालीि तथा संकटपणूय अवस्थामा प्रकोप जोनखम न्र्िूीकरण र व्र्वस्थापि, महामारी, द्वन्द्द्व, नवस्थापि 

तथा बसाइसराई जस्ता पक्षलाई समेट्ि ुपदयछ । प्रकोप जोनखम न्र्िूीकरण व्र्वस्थापि अन्तियत भकूम्प, बाढीपनहरो, हावाह री, 

अनसिा, आिलािी, चट्र्ाङ, अनतवनृष्ट, अिावनृष्ट, खिेरी, दघुयटिा,  अनत नचसो वातावरण आनद प्रकोपहरूको बारेमा 

पवूयसावधािी, प्रकोपबाट बच्ि े उपार्हरूका बारेमा जािकारी तथा नसप नवकास, र  प्रकोपबाट नशक्षा क्षते्रलाई बचाउि 

आवश्र्क तर्ारी पदयछि ्। त्र्सै िरी महामारी अन्तियत झािापखाला, हजैा, भाइरल ज्वरो, टाइफाइि,, बियफ्ल,ू एिफ्लएून्जा, 

क्षर्रोि, कुष्ठरोि, ठेउला, स्वाइि फ्ल ूकोनभि लिार्तका सरुवा रोि तथा महामारीहरूबाट बच्ि पवूयसावधािी, रोकथाम तथा 

उपचारको आवश्र्क तर्ारी र महामारीका समर्मा नशक्षण नसकाइलाई निरन्तरता नदिे बैकनल्पक उपर्हरूको तर्ारी पदयछि ्। 
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४.४.२. वतार्ान अवस्था   

हाल कार्ायन्वर्िमा रहकेो नवद्यालर् क्षेत्र नवकास कार्यक्रमले नवपद जोनखम न्र्िूीकरण र प्रनतकार्यलाई अन्तरसम्बनन्धत 

नविर्को रूपमा नवशेि प्राथनमकता नदद ैमु् र्तिः सरुनक्षत पिुनियमायण तथा भकूम्प प्रभानवत  नवद्यालर्को ममयतसम्भार, सरुनक्षत 

निमायण तथा प्रिलीकरणमा केनन्रत रहिे उल्लेख िरेको छ। 

चौनबसे गाउँपाविकाको नशक्षा िीनतले सरुनक्षत नसकाइ वातावरणका लानि भौनतक तथा मािवीर् व्र्वस्थापि एवम ्

कार्ायन्वर्िका मापदण्ि तर्ार ििे, सरोकारवालाहरूलाई नवपद ्व्र्वस्थापि सम्बन्धी सैिानन्तक एवम ्व्र्वहाररक ज्ञाि नदई 

नवपदक्ो पवूयतर्ारी, प्रनतकार्य, न्र्िूीकरण र पिुलायभ सम्बन्धी कार्यक्रमलाई नवद्यालर् तथा नशक्षालर्को वानियक 

कार्यतानलकामा रा्िे, नवद्यालर्मा ह ि सक्िे हपेाइ, नहसंा, असरुक्षा, भर्, त्रास, िाली–बेइज्जती, नवभेद लािर्तका 

िैरसंरचिात्मक नवपद ् तथा जोनखमहरूको न्र्िूीकरणका लानि नवद्याथी, नशक्षक र समदुार्का सदस्र्हरूको सहकार्यमा 

कार्यक्रमहरू सञ्चालि िद ै नवद्यालर्हरूलाई बालमैत्री, छात्रामैत्री, अपाङ्ितामैत्री तथा सरुनक्षत, नहसंा रनहत र भर् रनहत 

नसकाइ केन्रको रूपमा नवकास ििे कार्य तर् िरेको छ ।  

कोभि १९ को नशक्षा क्षेत्रमा पारेको िकारात्मक प्रभावलाई  सम्बोधि ििय विनभन्ि कार्यहरू नवित िियदनेख ि ैसञ्चालि िररँद ै

आएका छि ् । मािव इनतहानसककै ठूलो नवश्वव्र्ापी महामारी कोनभि–१९ ले िेपालको पनि सामानजक एवम ् आनथयक 

जीविमा ठूलो िकारात्मक असर पयुायइरहकेो छ । र्स महामारीबाट नशक्षा क्षेत्रलाई सरुनक्षत रा्ि चौनबसे गाउँवपिकाि े

नवशिेतिः नशक्षण नसकाइमा पारेको असरलाई कम ििय र बैकनल्पक माध्र्मबाट बालबानलकाल े नसक्ि पाउिे अवसरलाई 

निरन्तरता नदि केही िीनतित र कार्यक्रनमक प्रर्ासहरू िद ैआएको छ ।  

आपतकालीि अवस्थाहरूले आिामी नदिहरूका लानि नशक्षाको संरचिा, भौनतक पवूायधार, नसकाइ वातावरण, नसकाइका 

लानि आवश्र्क पिे स्रोत साधि, आपतकालीि अवस्थामा नसकाइ निरन्तरताका लानि आवश्र्क ह िे व्र्वस्थापकीर् तथा 

पेसाित क्षमता र आपतकालीि अवस्थाको तर्ारी, प्रनतकार्य र पिुरुत्थािको भरपदो प्रणाली नवकास ििुयपि ेआवश्र्कता  

रहकेो दनेखन्छ । 

 

४.४.३. अवसर तथा चुनौशतहरु    

प्राकृनतक प्रकोप, महामारी वा अन्र् सामानजक सांस्कृनतक कारणले उत्पन्ि ह िे आपतकालीि अवस्थाको स्थाि, पररवेश र 

अवस्थाअिसुार केही पवूायिमुाि ििय सनकए तापनि समर्, स्वरूप र मात्राको एकीि भनवरर्वाणी ििय भिे सनकदिै । त्र्सिैरी 

कनतपर् प्रकोप, माहामारी तथा आपतकालको पवूायिमुाि ििय िसनकिे पनि ह न्छ । तसथय आपतकालीि अवस्थाको नशक्षालाई 

र्ोजिामा कसरी समावेश ििे भन्िे िै प्रमखु मदु्दा हो । स्रोत तथा समर् सीमा कनत ह िे र नजम्मेवार को ह ि ेजस्ता मदु्दाहरू 

र्समा रहकेा छि ् । चौविसे गाउँपाविकाको नशक्षा क्षेत्रको र्ो र्ोजिा बिाउिे सन्दभयमा निम्िािसुारका मदु्दाहरू चिुौतीका 

रूपमा दनेखन्छि ्: 

• आपतकालीि अवस्थामा नशक्षा अन्तर सम्बनन्धत नविर्को रूपमा वा छुटै्ट नवधाको रूपमा सम्बोधि िि े। 

• छुटै्ट र्ोजिा बिाउिे नक र्ोजिाको हरेक अङ्िमा र्स नविर्को प्रत्र्ाभनूत  ििे । 

• प्राकृनतक प्रकोप र सोको जोनखमको नविर्मा मात्र सीनमत ह ि े नक महामारी तथा सामानजक तथा राजिीनतक द्वन्दल े

नसजयिा ििे अवरोधको समेत सावधािी अपिाउिे । 
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• अिमुाि ििय िसनकिे घटिालाई कसरी र्ोजिामा समेट्िे र स्रोतको व्र्वस्था कनत िि े। 

• र्ोजिा तत्कानलक बिाउिे नक दीघयकानलक बनाउने । 

उनल्लनखत अिसुारका मदु्दाहरूले सजृिा िरेका चिुौतीहरूलाई नवचार िरेर सबै प्रकारका सम्भानवत संकटकालीि 

अवस्थालाई व्र्वस्थापि ििे िरी स्रोत, साधि र नजम्मेवारीको होनसर्ारीपवूयक सम्बोधि ििुय िै आिामी र्ोजिाको 

प्राथनमकता ह ि ुपदयछ । 

 

४.४.४. उदे्दश्य 

सामान्र्तिः नवपदको अवस्थामा नशक्षा व्र्वस्थापिको मु् र् उद्दशे्र् जस्तो सकैु पररनस्थनतमा पनि बालबानलकाको नशक्षा प्राप्त 

िि ेअनधकारलाई सनुिनित िरी उिीहरूको शारीररक, मािनसक र बौनिक नवकासलाई अबरुि ह ि िनदि ुहो भिे नवनशष्ट 

रूपमा र्स्तो नशक्षाका निम्िािसुारका उद्दशे्र् ह िछेिि्ः 

१. सङ्कटको सम्भानवत जोनखम कम ििय औपचाररक तथा अिौपचाररक नशक्षाको माध्र्मबाट पवूयसावधािी र तर्ारीको 

वातावरण तर्ार िनुय । 

२. सम्भानवत सङ्कटको सामिा िनुय अथायत ्उत्थािशील प्रणालीका लानि भौनतक, मािवीर् र आनथयक स्रोतको तर्ारी 

िनुय । 

३.  सङ्कटको प्रनतकार्यको संर्न्त्र र कार्यढाुँचा तर्ार िनुय । 

४.  अल्पकालीि र दीघयकालीि पिुस्थायपना केन्द्र स्थापना  िनुय । 

 

४.४.५. रणनीशतहरु 

१. नशक्षा क्षेत्रमा प्रत्र्क्ष वा परोक्ष रूपमा प्रभाव पािे नवपद वा संकटहरूको पवूायिमुाि तथा त्र्सको मात्रा वा 

संकटासन्िताको मलू्र्ाङ्कि तथा नवशे्लिण िररिे छ । 

२. चौनबसे िाउुँपानलकाले संकटासन्िता (Vulnerability) को मलू्र्ाङ्किका आधारमा पवूायिमुाि तथा प्रनतकार्यको  

बहृत ् र्ोजिा र नवद्यालर्हरूले आ–आफ्िा नवद्यालर्को र्ोजिा तर्ार ििे छि ्। 

३. नवपद ्प्रनतरोधी भौनतक पवूायधारको निमायण तथा पिुस्थायपन िररिे छ । 

४. शैनक्षक सेवा निरन्तरताको लानि आवश्र्क ह ि ेर्न्त्र उपकरण, औिनध, खाद्यान्ि, पोशाक तथा अन्र् राहत सामग्रीको 

प्रबन्ध िररिे छ । 

५. नवद्याथी, नशक्षक, अनभभावक तथा स्थािीर् सरकारको तर्ारी, रोकथाम, प्रनतकार्य, र पिुस्थायपनका  लानि क्षमता 

नवकास िररिे छ । 

६. नवपद ्व्र्वस्थापिको तर्ारी, प्रनतकार्य र पिुस्थायपिमा िैरसरकारी क्षेत्र तथा नवकास साझेदारहरूको  सहभानिता र 

सहर्ोिसमेत पररचालि िररिे छ । 

७. नवपद व्र्वस्थापिका परम्पराित ज्ञाि, नसप तथा अिभुवहरूलाई समर्ािकुुल पिुव्र्ाय्र्ा तथा प्रर्ोिमा ल्र्ाइिे छ । 

८. प्रकृनतक नवपद, महामारी, शानन्त सरुक्षा कार्म आवदमा संघीर् सरकार र प्रदशे सरकारको सहर्ोि र समन्वर्मा काम 

िररिे छ । 
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९. प्राकृनतक प्रकोपको जोनखम न्र्िूीकरणका लानि हररत नवद्यालर् अनभर्ाि, जलवार् ु पररवतयि नशक्षा तथा नदिो 

नवकासका निनमत्त नशक्षा जस्ता कार्यक्रमहरूलाई कार्ायन्वर्िमा ल्र्ाइि ेछ । 

१०. विपदका कारििे वसजयना हुने मनोसामावजक समस्या समाधानका िावग परामशय सेिा प्रदान गररने छ । 

 

 

४.४.६. उपलशधि, नशतजा, प्ररु्ख शियाकलाप तथा लक्ष्य 

उपलब्धि 

आपतकालीि तथा संकटपणूय पररनस्थनतमा पनि बालबानलकाको सरुक्षा सनहत नशक्षा प्राप्त ििे अनधकार  सनुिनित ह ि े। 

 

नब्तजा  

१. नवद्यालर् तथा समग्र नशक्षा प्रणालीमा प्राकृनतक प्रकोप व्र्वस्थापिका लानि पवूयतर्ारी, प्रनतकार्य तथा पिुउयत्थािको 

र्ोजिा तथा क्षमता नवकास ह ि े। 

२. आवश्र्क भौनतक, मािवीर् र आनथयक स्रोतको व्र्वस्थापि सनहत नवद्यालर् तथा नशक्षा प्रणाली उत्थािशील  ह िे । 

३. महामारीको समर्मा स्वास््र् उपचारसनहत नशक्षाको व्र्वस्थापि र सेवा प्रवाह र नसकाइको निरन्तरता ह िे । 

४. र्िु, सामानजक द्वन्द, नहसंा, बसाइसराईकंो अवस्थामा पनि आधारभतू आिश्यकताको पनूतय सनहत नसकाइको 

निरन्तरता ह िे । 

 

 ब्ियाकलाप तथा लक्ष्य 

क्र . 

स. 
प्रमखु वक्रयाकिापहरु इकाइ 

भौवतक िक्ष्य-५िषे 

बाँकी 

५ 

िषयको 

िक्ष्य 

कैवर्यत 

अनमुावनत 

बजेट 

(हजारमा) 
१ २ ३ ४ ५ जम्मा 

१ मनोसामावजक परामशय 

ताविम सञ्चािन  

आिश्यकता 

अनसुार 

                १००० 

२ विपद सम्िन्द्धी विद्यािय 

स्तरीय विपद योजना 

वनमायि 

िटा १० १० १० १० १० ५० १०     

३ पाविकास्तरीय विद्यािय 

वशक्षा सहयोग विपद कोष 

स्थापना 

िटा १ १ १ १ १ ५ ५   १०००० 

४ विद्याियको भौगोविक 

अिस्था र पररवस्थवत 

अनसुार िैकवल्पक 

आिश्यकता 

अनसुार 
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वसकाइको व्यिस्थापन 

५ उद्दार काययक्रममा खवटने 

स्ियंसेिकका िावग 

ताविम सञ्चािन  

जना २४ २४ २४ २४ २४ १२० १२०   ३००० 

६ िडा स्तरीय प्रवतकायय 

काययदिको गठन र 

पररचािन  

िटा ८ ८ ८ ८ ८ ४० ४०     

७  िडा स्तरीय सचेतना 

काययक्रम 

िटा ८ ८ ८ ८ ८ ४० ४०   ४००० 

८ विपद व्यिस्थापनका 

िावग आिश्यक उपकरि 

तथा सामाग्री सवहतको 

व्यिस्थापन केन्द्र स्थापना 

िटा १ १ १ १ १ ५ ५   १०००० 

  जम्मा                   २८००० 

 

४.५.  शवद्यालयको भौशतक पूवाािार शवकास  

४.५.१. पररचय 

विद्याियमा भनाय भएका बािबाविकाहरूको िावग सरुवक्षत विद्याियमा पढ्नका िावग कक्षा कोठा, खेल्नका िावग खेि 

मैदान, शौचका िावग शौचािय, सरसर्ाइ र वपउनको िावग खानेपानी जस्ता भौवतक पिूायधार विद्याियका आधारभतू नभई 

नहुने संरचना हनु ् । एक विद्याथीका िावग सवुिधाजनक रुपमा पठनपाठनमा सहभागी बन्द्न प्रारवम्भक बािविकास तथा 

आधारभतू तह प्रारवम्भक कक्षाका िावग प्रवत विद्याथी ०.७५ िगय वमटर र उच्च आधारभतू तह तथा माध्यवमक तहका िावग 

प्रवत विद्याथी १.०० िगय वमटर बराबरको क्षेत्रर्िको मापदण्ड वशक्षा वनयमाििी, २०५९ मा तोवकएको छ । रावष्ट्रय वशक्षा 

नीवत, २०७६ िे विद्याियहरूमा भिन, कक्षा कोठा, र्वनयचर, प्रयोगशािा, शौचािय, वपउने पानी, पसु्तकािय, बकु कनयर 

जस्ता भौवतक पिूायधार तयार गने विद्यािय भिन िगायत सम्पिूय भौवतक पिूायधार विपद जोवखममकु्त बनाउँद ै सबै 

विद्याियिाई सरुवक्षत एिं बािमैत्री हररत विद्याियको रुपमा विकास गने िगायतका नीवतगत व्यिस्थापन गरेको छ ।  

 

४.५.२. वतार्ान  अवस्थाः 

चौविसे गाउँपाविकामा हाि ४४ िटा सामदुावयक विद्यािय र ५ िटा संस्थागत विद्याियहरू छन ् । पाविकाका सबै 

सामदुावयक विद्याियहरूमा सिै विद्यािय भिनहरु पक्की छैनन ्। भएका भिनहरु पवन अपाङ््गमैत्री छैनन ्। प्रधानाध्यापकका 

िावग बेग्िै कोठा भए पवन सवुिधासम्पन्द्न छैनन ् । सिै विद्याियमा अिग्ग ै कम््यटुर कोठाको समेत अभाि छ । यस 

पाविकाका सबै विद्याियहरूमा शौचािय भए पवन धेरैजसोमा पानीको राम्रो आपवूतय दवेखँदनै । स्िच्छ वपउने पानीको व्यिस्था 
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राम्रो छैन । खेिकुद कोठा, स्िास््य कक्ष िगायत अन्द्य भौवतक पिुायधारहरुको अभाि रहकेो छ । त्यसैगरी धेरैजसो 

विद्याियहरूमा अिग्गै विज्ञान तथा अन्द्य ल्यािका कोठाहरूको अभाि दवेखन्द्छ ।  

विद्याियहरूमा विद्याथीहरूको पठनपाठनमा सहज हुने खािका कक्षाकोठाहरू, छात्राका िावग अिग्गै शौचािय समेत हुन 

सवकरहकेो छैन । रावष्ट्रय वशक्षा नीवत, २०७६ िे गरेको नीवतगत प्रािधान कायायन्द्ियन गदाय विद्याियमा तहगत एिं विद्याथी 

संख्याका आधारमा बन्द्न ु पन े भौवतक पिूायधार (वशक्षि वसकाइ कक्ष, काययशािा, प्रयोगशािा, पसु्तकािय, अवतररक्त 

वक्रयाकिाप तथा खिुकूद कक्ष, विद्यािय सभाहि, मञ्च, बगैंचा, कम््यटुर कक्ष, वशक्षक कक्ष, प्रशासन कक्ष, 

प्रधानाध्यापक कक्ष) के-कवत आिश्यक पने र पिूायधार वनमायिको दावयत्ि संघ, प्रदशे, स्थानीय सरकार, कसिे कसरी विन े

भन्द्ने विषय अन्द्यौि दवेखन्द्छ । 

 

४.५.३. अवसर र चुनौतीहरु  

१) विद्याियका िावग भौवतक पिूायधारको स्िरुप स्पि पानुय । 

२) पिूायधारहरूिाई जोवखममकु्त र अपाङ््गता र िैंवगकमैत्री बनाउन ु। 

३) सरुवक्षत विद्याियको भौवतक पिूायधारका िावग उपयकु्त मापदण्ड र मोडाविटी विकास गनुय । 

४) सरुवक्षत विद्यािय पिूायधार विकास एिम ्विस्तारका िावग गरुु योजना विकास गनुय । 

५) भौवतक पिूायधार वनमायिको िावग आिश्यक स्रोतहरू पवहचान तथा व्यिस्थापन गनुय । 

 

 ४.५.४. उदे्दश्यः 

१) सरुवक्षत विद्यािय पिूायधार विकास गरी गिुस्तरीय वशक्षा व्यिस्थापनमा सहयोग गनुय । 

२) विद्यािय भौवतक पिूायधारका िावग आिश्यक मापदण्ड विकास र कायायन्द्ियन गनुय । 

 

 ४.५.५. रणनीशतहरू 

१) विद्याियको तह र विद्याथी संख्याका आधारमा आिश्यक पन ेविद्यािय पिूायधारको यवकन गररनेछ । 

२) पिूायधार विकासको िावग विद्याथी संख्याको प्रक्षेपि, भगूोि, हािापानी तथा िागतको आधारमा मापदण्ड विकास 

गररनेछ । 

३) पिूायधार विकासका िावग संघ, प्रदशे, स्थानीय तहको िागत साझेदारीका आधारमा स्रोत व्यिस्थापन गररनेछ । 

४) विद्यािय पिूायधार विकासका िावग विकास साझेदार तथा विवभन्द्न संघसंस्था एिं वनकायहरूको पवहचान तथा िागत 

साझेदारी गररनछे । 
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५) विद्याियहरू वनमायि गदाय कक्षा कोठा, वशक्षक, प्रधानाध्यापक तथा प्रशासवनक कक्ष, पानी, शौचािय (Wash 

सवुिधा सवहतको), क्यावन्द्टन, प्रयोगशािा, पसु्तकािय, सभाहि, खेिकूद कक्ष, प्राथवमक उपचार कक्ष, परामशय कक्ष 

आवद सबैको योजना समािेश गरी वडजाइन तयार गररनेछ ।  

६) विद्यािय घेराबारा र वचल्डे्रन पाकय  तथा खिे मैदान वनमायि गरी विकास तथा विस्तार गररनेछ । 

७) विद्याियिाई हररत विद्याियको रुपमा विकास गररनेछ । 

८) "विद्यािय हाम्रो : बनाउँ राम्रो" भन्द्ने नारािाई आत्मसाथ तथा कायायन्द्ियन गररनेछ । 

 

४.५.६. उपलशधि, नशतजा, प्ररु्ख शियाकलाप तथा लक्ष्य 

 उपलब्धि 

सबै विद्याथीहरूिाई सरुवक्षत र उपयकु्त भौवतक पिूायधार सवहतको विद्याियमा अध्ययन गने अिसर प्राप्त हुने । 

 

नब्तजा 

१) विद्याियमा भएको सवुिधा सम्पन्द्न भौवतक पिूायधारको व्यिस्थापनिे बािबाविकाहरूको गिुस्तरीय वसकाइमा 

सहयोग हुने । 

२) विद्यमान वशक्षा अन्द्तगयत विकास एिम ्विस्तार गनुय पने भौवतक पिूायधारको अिस्था पवहचान हुने । 

३) भौवतक पिूायधारको आिश्यकता पवहचान र मापदण्ड सवहतको गरुुयोजना तयार हुने । 

४) पिूायधार विकासको िावग स्रोत पवहचान हनुे । 

५) पाविकाको सबै विद्याियहरूमा आिश्यक भौवतक पिूायधार विकास एिम ्विस्तार हुने । 

६) विद्याियहरूका भौवतक पिूायधारहरू अपाङ््गता एिम ्छात्रामैत्री हुने ।  

७) विद्याियहरूमा बनेका संरचनाको संिद्धयन एिम ्ममयत सम्भारको पद्धवतको विकास हुने । 

 

 

ब्ियाकलाप तथा लक्ष्य  

क्र. 

सं. 
प्रमखु वक्रयाकिापहरु एकाइ 

भौवतक िक्ष्य (पवहिो ५ िषय) 

बाँकी 

५ 

िषय

को 

कैवर्य

त 

अनमुावन

त बजेट 

(हजारमा) 

१ २ ३ ४ ५ जम्मा 
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िक्ष्य 

१  भौवतक पिूायधार विकास गरुू 

योजना वनमायि 
िटा ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ 

२२० 
२२०     
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अनसुार 
          

० 
    २००० 
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मलू्याङ्कन 

वनरन्द्तर 

          

० 

    १००० 

५ "विद्यािय हाम्रो : बनाउँ राम्रो" 

काययक्रम (प्रस्तािना अनसुार) 
िटा १ १ १ १ १ 

५ 
५   १०००० 
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समतामिूक कक्षाकोठा 

व्यबस्थापन 

िटा   १० १० १० १० 

४० 

४   ४४०० 

६ एक विद्यािय - एक बगैंचा 

काययक्रम 
िटा ४४         

४४ 
    ४४०० 

  जम्मा                   ३१८०० 

                                                                

 

४.६.   शिक्षार्ा सूचना र प्रशवशि  

४.६.१. पररचय  

सामान्द्यतया वशक्षामा सचूना प्रविवध भन्द्नािे कक्षाकोठामा कम््यटुर र इन्द्टरनेटका माध्यमबाट छापा, श्रव्य, दृश्य, श्रव्यदृश्य, 

मवल्टवमवडया तथा िेभमा आधाररत वशक्षि वसकाइ सामग्रीको प्रयोग भन्द्ने बवुझन्द्छ । यसिे विद्याियका प्रशासवनक काम तथा 

विशषे प्रकारका विद्याथीको वसकाइिाई सघाउने मात्र नभई स्िाध्यायनिाई प्रेररत गरी खोजी गने र वसक्निाई पवन मद्दत 

पयुायउँछ । सचूना र सञ्चार प्रविवधको प्रयोगिे वसक्ने र वसकाउने शैिीमा मात्र हनै दशे विकासका िक्ष्य हावसि गनयमा समेत 

मद्दत पयुायउँछ । सचूना तथा सञ्चार प्रविवधको कुशि र प्रभािकारी प्रयोगिे वसकाइ सधुार गनय, वसकाइिाई सान्द्दवभयक 

बनाउन, वसकाइप्रवत विद्याथीिाई अवभप्रेररत गनय र शैवक्षक व्यिस्थापन सधुार गरी सशुासन कायम गनय सहयोग गदयछ । 

वशक्षामा सचूना तथा सञ्चार प्रविवधको विकास तथा प्रयोगिे सबै विद्याथीका िावग सचूना तथा सञ्चार प्रविवधको 

आधारभतू पहुचँ पयुायई वडवजटि वभन्द्नता कम गने, सचूना तथा सञ्चार प्रविवधिाई वशक्षि वसकाइको साधनका रुपमा प्रयोग 
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गरी वसकाइ सधुार गने, सबैका िावग वशक्षामा पहुचँ पयुायउने र वशक्षाको व्यिस्थापकीय पद्धवतिाई कुशि र प्रभािकारी बनाई 

सशुासनको प्रत्याभवूतका िावग सचूना तथा सञ्चार प्रविवधको प्रयोगिाई सहयोग पयुायउन ुपदयछ ।  

वि.सं. २०१४ सािमा किेज अर् एजकेुशनको स्थापना भएपिात प्रौढ वशक्षा शाखाबाट उत्पादन गरी प्रसारि गररएको प्रौढ 

वशक्षा काययक्रम, वि.सं. २०३७ भार ४ गतेदवेख सञ्चावित रेवडयो वशक्षक ताविम, वि. सं. २०६३ मा शैवक्षक जनशवक्त 

विकास केन्द्रबाट एसएिसी वदने विद्याथीिाई िवक्षत गरी सञ्चािन गररएको शैवक्षक टेविवभजन काययक्रम र सरकारी तथा गैर 

सरकारी वनकायहरुबाट विकास गररएका मवल्टवमवडयामा आधाररत वसकाई सामग्री नै समग्र रुपमा वशक्षामा सचूना तथा 

प्रविवधका महत्िपिूय शरुुिाती उपिवधध हनु ् । सचूना तथा सञ्चारका क्षते्रमा सन ्२००० पवछ विश्वमा वतव्र गवतमा भएको 

प्रगवतिे गदाय समाजका प्रत्येक वनकायिे गने वक्रयाकिापमा आमिू पररितयन आएको छ । इन्द्टरनेट सेिाको पहुचँ र गिुस्तरमा 

बवृद्ध भएसँगै रेवडयो टेविवभजन र मवल्टवमवडयामा आधाररत वसकाइ सामग्रीहरु अनिाईन वसकाइ सामग्रीमा रुपान्द्तरि भएका 

छन ्। प्रारम्भमा सचूना आदान प्रदान गने उद्दशे्यििे विकास गररएको सचूना तथा सञ्चार प्रविवधका साधनहरु हािैका वदनमा 

वशक्षि वसकाइ प्रवक्रयाका अवभन्द्न अङ््ग बन्द्न पगुेका छन ्।  

रावष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०६३ िे सचूना तथा सञ्चार प्रविवधिाई विद्यािय वशक्षामा शैवक्षक रुपान्द्तरिका िावग विषय र 

माध्यम दबैु रुपमा प्रयोग गने नीवत अङ््वगकार गरेको छ । उक्त नीवतिाई मतूय रुप वदन विद्यािय क्षेत्र सधुार योजना २०६६–

०७२, आइवसटी मास्टर ्िान, २०६९ वनमायि भई कायायन्द्ियनमा आएको छ । हाि यो ्िान पररमाजयनका क्रममा रहकेो छ । 

विद्यािय क्षेत्र विकास योजना (२०१६–२०२२) िे विद्याियमा सचूना तथा सञ्चार प्रविवधिाई विषय र वशक्षि वसकाइको 

माध्यमका रुपमा प्रयोग गने नीवत अििम्बन गरेको छ । वशक्षक सक्षमताको प्रारुप, २०७२ िे सचूना तथा सञ्चार प्रविवधिाई 

वशक्षि वसकाइको अवभन्द्न अङ््गका रुपमा समािेश गरेको  छ ।  

इन्द्टरनेटमा उपिधध हुने वसकाइ सामग्री जनुसकैु स्थानबाट जनुबेिा पवन अध्ययन अध्यापनका िावग प्रयोग गनय सवकन्द्छ । 

इन्द्टरनेटका माध्यमबाट विश्व एउटा गाउँ जस्तै भएको ितयमान पररप्रेक्षमा विश्वभरका विषय विज्ञसँग िेभ कन्द्रे्रेन्द्सका 

माध्यमबाट छिर्ि तथा अन्द्तरवक्रया गनय सवकन्द्छ । इन्द्टरनेटको प्रयोगबाट वशक्षि वसकाइका िावग आिश्यक पने 

पाठयोजना वनमायि गनय सहज हनु्द्छ । पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक, सन्द्दभय सामग्री िगायतका वसकाइ सामग्रीका असीवमत स्रोत 

इन्द्टरनटेमा उपिधध हुन्द्छन ्। ताररवहत र तारसवहत इन्द्टरनेट सेिाको तीव्र गवतमा भएको िवृद्ध र गाउँगाउँसम्म यो सेिाको पहुचँ, 

खलु्िा शैवक्षक स्रोतको रुत गवतमा भएको विकास र विस्तारिे विद्यािय वशक्षामा सचूना तथा सञ्चार प्रविवधको प्रयोगका 

िावग सिुिय अिसर वसजयना भएको छ ।  

कोवभड –१९ को महामारीिे वशक्षामा सचूना तथा सञ्चार प्रविवधको प्रभािकारी प्रयोगको आिश्यकतािाई थप पवुि गरेको 

छ । विवभन्द्न प्रकारका विपद तथा महामारीमा पवन वशक्षि वसकाइिाई वनरन्द्तरता वदने काययमा सचूना प्रविवधिे महत्िपिूय 

सहयोग गनय सक्दछ । यस सन्द्दभयमा भइरहकेो क्षमताको आधारमा अनिाईन तथा अर्िाईन िगायतका भचुयअि माध्यम 

प्रयोग गरी वसकाइिाई वनरन्द्तरता वदन खोवजए पवन पयायप्त क्षमता र संरचनाको अभाििे सबैिाई समेट्न सवकएको छैन । यस्तो 

अिस्थामा सबैका िावग सहज पहुचँ पगु्ने गरी वशक्षामा सचूना प्रविवधको विकास गनुय चनुौवतपिूय कायय रहकेो छ । 

 

४ .६. २. वतार्ान अवस्था 

चौविसे गाउँपाविकामा ितयमान अिस्थामा सबै सामदुावयक विद्याियमा इन्द्टरनेटको व्यिस्था छ ।  सबै विद्यािय तथा वशक्षि 

संस्थाहरुमा सचूना तथा प्रविवध सम्बन्द्धी संरचना तयार गने, कनेवक्टवभटी पयुायउने, ताविम, वशक्षि वसकाइ तथा 

व्यिस्थापनमा सचूना तथा सञ्चार प्रविवधको प्रयोग गनयका िावग आिश्यक सामग्रीको व्यिस्थापन र जनशवक्त संरचना तयार 
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पाने जस्ता विषय योजनामा उल्िेख गररएको छ । हाि मवल्टवमवडया समेतको सवुिधा भएका ६ िटा, स्माटय िोडय भएको ३ 

िटा विद्यािय छन ्। चौविसे गाउँपाविकाका सबै विद्याियमा विद्यतुको पहुचँ छ भने विज्ञान प्रयोगशािा १० िटा, कम््यटुर 

प्रयोगशािा ९ िटा विद्याियमा छन ् ।  साथै १५ िटा विद्याियहरूमा CCTV Camera जडान गररएको छ भने सबै 

सामदुावयक िद्याियहरूमा रमाइिो पढाइ कक्षाका िावग स्माटय वटभी र प्रशासवनक काम काययको िावग १/१ िटा डेस्कटप 

कम््यटुर, वप्रन्द्टर र यवुपएस वितरि गररएको छ । 

चौविसे गाउँपाविकािे आफ्नो क्षेत्र वभत्रका कक्षा-८ संचावित आधारभतू विद्यािय र माध्यवमक विद्याियहरूमा विद्याथी 

पररचयपत्र, वशक्षक पररचयपत्र, परीक्षा ताविका, विद्याथी प्रगवत प्रवतिेदन जस्ता वििरिहरू वडवजटि प्रविवधको प्रयोग गरी 

विकास गने अभयास शरुू गरेको छ । साथै अवभभािकहरूिे आफ्नो मोिाइि ए्सको माध्यमबाट बािबाविकाको प्रगवत 

प्रवतिेदन हनेय वमल्ने व्यिस्था समेत वमिाएको छ । 

 

४ .६. ३. अवसर र चुनौतीहरु  

यस प्रकारका रावष्ट्रय तथा स्थानीय पररिेशको विशे्लषिका आधारमा वशक्षामा सचूना तथा सञ्चार प्रविवध सम्िन्द्धी 

वनम्नविवखत चनुौतीहरू पवहचान गररएको छ ।  

• कक्षाकोठामा विषय र माध्यमका रुपमा सचूना तथा सञ्चार प्रविवधको प्रयोग गनयका िावग वशक्षि संस्थाहरुमा रुत 

गवतको इन्द्टरनटे सेिाको विस्तार गनुय ।  

• वडवजटि प्रविवधको सदपुयोगको सवुनवितता गनुय । 

• दक्ष जनशवक्तको विकास गरी सचूना तथा सञ्चार प्रविवधिाई वशक्षि विवधका रुपमा कक्षाकोठामा प्रयोग गनुय ।  

• वशक्षक तथा प्रवशक्षकिाई वनयवमत रुपमा सचूना प्रविवधमा आधाररत ताविमको सञ्चािन तथा व्यिस्थापनप गनुय ।  

• अवभभािक तथा व्यिस्थापन सवमवतका पदावधकारीहरु सचूना तथा सञ्चार प्रविवधमैत्री बन्द्न ु।  

• ICT को पिूायधार विकास गनुय ।  

• सचूना प्रविवध सम्बन्द्धी उपकरिको व्यिस्था, त्यसको सञ्चािन र प्रयोगका िावग क्षमता विकास गनुय । 

• सचूना प्रविवधको प्रयोगबाट समता अवभबवृद्ध र वडवजटि वडभाइड कम गनुय ।  

• सबै प्रयोगकतायिाई सहज हनुे गरी शैवक्षक व्यिस्थापन सचूना प्रिािी तथा िखेा प्रिािी व्यिवस्थत गनुय ।  

• वशक्षाको सेिा प्रिाह तथा व्यिस्थापनमा सचूना प्रविवधको प्रयोगिाई सहज हनु ेगरी विस्तार गनुय ।  

 

४.६.४. उदे्दश्यहरूः  

वशक्षामा सचूना तथा सञ्चार प्रविवध सम्िन्द्धी योजनाका वनम्नानसुारका उद्दशे्यहरू रहकेा छन । 

• वसकाइिाई प्रभािकारी, गिुस्तरीय र सान्द्दवभयक बनाउन सचूना तथा सञ्चार प्रविवधको प्रयोग विस्तार गनुय ।  

• सचूना तथा सञ्चार प्रविवधमा आधाररत वशक्षामा समतामिूक पहुचँ पयुायउन ु।  
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• वशक्षा सम्बन्द्धी विवभन्द्न सेिामा सचूना तथा सञ्चार प्रविवध प्रयोग गरी सहज, वछटो, छररतो, सस्तो र पारदशी 

बनाउन ु।  

• विद्यािय वशक्षाको वसकाइ र मलू्याङ््न प्रवक्रयामा प्रविवधको प्रयोग गरी वसकाइ उपिधधी िवृद्ध गनुय ।  

• बािबाविकािाई आधवुनक सचूना तथा प्रविवधको ज्ञान तथा जीिनोपयोगी सीप प्रदान गनुय । 

 

 

४.६.५. रणनीशतहरु   

• सबै विद्याियहरुमा सचूना तथा सञ्चार प्रविवधका आधारभतू संरचना तथा उपकरिको प्रिन्द्ध गररनेछ ।  

• हरेक आधारभतू र माध्यवमक विद्याियमा वसवस वटभी क्यामराको माध्यमबाट कक्षाकोठाको गवतविधी अििोकन 

गने व्यिस्था वमिाइनेछ ।  

• हरेक विद्याियहरुिे विद्याियका सम्पिुय शैवक्षक वििरिहरु वडवजटि प्रविवधको प्रयोग गरी व्यिवस्थत गनछे । 

• अवभभािकहरुिे आफ्ना बािबाविकाको प्रगवत प्रवतिेदन िागायतको अन्द्य वििरिहरु मोबाइिबाटै हनेे धयिस्था 

वमिाइनेछ ।  

• कम््यटुर सञ्चािन सम्बन्द्धी सीप नभएका प्रधानाध्यापक तथा वशक्षकको क्षमता विकास गररनेछ ।  

• संकटको बेिामा पवन वशक्षि वसकाइ सञ्चािन गनय पाविका स्तरमा बैकवल्पक वसकाइ सहजीकरिको व्यिस्था 

वमिाइनेछ ।  

• सबै विद्याियमा प्रविवधमैत्री वशक्षिको िावग चावहने न्द्यनूतम सामग्रीको व्यिस्था गद ैप्रविवधमैत्री वशक्षि गररनेछ ।  

• विद्याियको वनयवमत शैवक्षक गवतविवधहरुको जानकारी सचूना प्रविवध मार्य त विने प्रबन्द्ध वमिाइनेछ ।  

• वसकारु केवन्द्रत वशक्षि वसकाइ प्रभािकारी रुपमा सञ्चािन गनय तथा व्यवक्तिे सहजै प्रयोग गनय सक्ने सामग्रीहरु 

जस्तै ट्याधिेट, स्माटय र्ोन, मोिाईि आवदको प्रयोगमा जोड वदइनेछ । 

• प्रत्येक माध्यवमक विद्याियमा क्रमशुः इ–पसु्तकाियको स्थापना गद ैगइनेछ ।  

• विद्यािय र सामदुावयक वसकाइ केन्द्रबीच सहकायय गरी वशक्षि वसकाइ कायय प्रभािाकारी बनाइनछे ।  

 

 

 

 

४.६.६. उपलशधि, नशतजा, प्ररु्ख शियाकलाप तथा लक्ष्य 

उपलब्धि 

विद्याियमा सचूना तथा सञ्चार प्रविवधको विस्तार भई वसकाइिाई प्रभािकारी, गिुस्तरीय, जीिनोपयोगी र सान्द्दवभयक 

बनाउन सहयोग पगु्नाका साथै विद्यािय वशक्षाको व्यिस्थापनमा सधुार आई सशुासन प्रिद्धयन हुने । 
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 नब्तजा  

• सबै विद्याियमा सचूना तथा सञ्चार प्रविवधको पिूायधार विकास भई सबैको पहुचँ पगु्ने ।  

• सबै विद्याियहरुिे वसकाइ तथा व्यिस्थापकीय काययमा सचूना र सञ्चार प्रविवधको प्रयोग गरेको हुने ।  

• सामदुावयक वसकाइ केन्द्रमा सचूना प्रविवधको प्रयोग विस्तार हुने । 

• सचूना प्रविवधमा आधाररत एकीकृत शैवक्षक सचूना तथा व्यिस्थापन प्रिािी सधुार भई सदुृढ हुने ।  

• अनगुमन, मलू्याङ््कन तथा प्रवतिेदन प्रिािीमा सधुार भई िागत, जनशवक्त र समयको बचत हुने ।  

• विद्यािय त्याकं पद्धवत पिूय पेपरिेस हुने । 

 

 

प्रमुख ब्ियाकलापहरु तथा लक्ष्य 

क्र. 

सं. 
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िक्ष्य 
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२ सबै विद्याियमा इन्द्टरनेट 

कनेवक्टभीवट व्यिस्थापन  

िटा ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ २२० २२० 
  २०००० 

३ सबै वशक्षकहरुिाई ICT को 

आधारभतू ताविम काययक्रम 

जना ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ २२० २२० 
  १००० 
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प्रविवधमैत्री  वशक्षक  सहायता 

समहूको वनमायि र पररचािन 

िटा १ १ १ १ १ ५ ५ 

    

७ संचािनमा रहकेा सामदूावयक  

अध्ययन केन्द्र तथा 

पसु्तकाियहरुमा ICT विस्तार  

िटा ५         ५   

  २५०० 

८ वशक्षािायहरुमा स्माटय मोबाइि 

र्ोनमा आधाररत वशक्षि वसकाइ 

वक्रयाकिाप सञ्चािन 

िटा १६ १६ १६ १६ १६ ८० २२० 

  

  

९ 
विद्यािय त्याकं पद्धवत पिूय 

पेपरिेस 

िटा 

  १० १६ १६ २० 

६२ 
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जम्मा 
                  

५६५०० 

 

 

 

पररच्छेत- ५ :  शवद्यालय सुिासन तथा व्यवस्थापन 

५.१.१. पररचय 

वशक्षा पद्धवतमा वनियय तथा कायायन्द्ियनको समग्र प्रवक्रयाि ेशासकीय प्रबन्द्ध (governance) िाई  जनाउँदछ । 
यसमा संरचना तथा प्रवक्रया दिैु पदयछन ्। विद्यािय क्षते्रको यो योजनाका सन्द्दभयमा शासकीय प्रबन्द्ध अन्द्तगयत योजनाको 
प्रभािकारी ढङ््गिे कुशितापिूयक कायायन्द्ियन गरी बािबाविकाको सहभावगता र वसकाइमा सधुार गनय आिश्यक 
संरचना, भवूमका तथा कायय प्रवक्रया समािेश हुन्द्छन ्। यस्ता संरचना तथा कायय प्रवक्रयाहरुि ेसहभावगता तथा सहमवतमा 
वनियय गनुय तथा वनियय कायायन्द्ियन गनुय, वनवित दृविकोि िा उदशे्यमा आधाररत हुन,ु काययसम्पादनमा प्राथवमकता वदई 
उत्तरदायी हुन,ु काययसम्पादनमा प्रभािकाररता तथा काययकुशिता कायम गनुय, विद्याधीको वसकाइप्रवत जिार्दहेी भई 
पारदशी हुन ुर विवधको सिोच्चता तथा समतािाई प्रोत्साहन गरी सशुासन (good governance) को प्रत्याभवूत 
गनुयपदयछ । वशक्षामा तीन ैतहका सरकार, विद्यािय तथा समदुाय, गैरसरकारी वनकाय तथा विकास साझेदारीहरुको भवूमका 
रहन ेभएकािे भवूमकाअनसुार सशुासन कायम गनय यी सबैको योगदान रहन्द्छ । 

वशक्षा क्षेत्रको यस योजनाको कायायन्द्ियनका िावग आिश्यक संस्थागत संरचनासवहत क्षमता विकास, योजना 
कायायन्द्ियनको वजम्मेिारी सवहतको प्रबन्द्ध र उपयकु्त अनगुमन तथा मलू्याङ््कन प्रिािी स्थावपत गनुय पदयछ । सशुासन 
तथा व्यिस्थापन सम्बन्द्धी उवल्िवखत तीन पक्षहरुको उवचत व्यिस्थापनका िावग योजनाका उदशे्य, अपेवक्षत नवतजा र 
काययक्रमको स्िरुप संिैधावनक प्रािधानअनसुारको संघीय संरचनामा विवभन्द्न तहका सरकारको दावयत्ि तथा ज्ञान, 
प्रविवध, मलू्यमान्द्यता र दृविकोिमा आएको पररियतनिाई विचार गनुय पदयछ । नेपािको संविधानमा संघ, प्रदशे र स्थानीय 
तह गरी तीन तहका सरकारका एकि र साझा अवधकारका सवूचसवहत वशक्षाको शासकीय प्रबन्द्ध तथा व्यिस्थापन हुन े
व्यिस्था भएको छ । त्यसगैरी योजना कायायन्द्ियन तथा व्यिस्थापनमा सचूना तथा सञ्चार प्रविवधको प्रयोग, समता र 
समािेवशताको प्रिधयन, नवतजा प्रवतको वजम्मेिारी र उत्तरदावयत्िजस्ता पक्षहरुिाई प्राथवमकता वदन ुपदयछ । 

यस पररच्छेदमा सशुासन प्रिधयन गरी वशक्षा क्षेत्रको यस योजनाको कायायन्द्ियनबाट अपेवक्षत नवतजा हावसि गनयका 
िावग आिश्यक संस्थागत संरचना, क्षमता विकास, योजना कायायन्द्ियनको समग्र व्यिस्था र अनगुमन, मलू्याङ््कन तथा 
प्रवतिदेन प्रिािीका सम्बन्द्धमा ितयमान अिस्थाको समीक्षा गररएको छ । ितयमान अिस्थाको समीक्षाका आधारमा यस 
योजानाका अपवेक्षत नवतजा प्रावप्तका िावग प्रस्तावित काययक्रमहरुको कुशि तथा प्रभािकारी कायायन्द्ियन गनयका िावग 
आिश्यक संस्थागत संरचना, क्षमता विकास, योजना कायायन्द्ियनको समग्र व्यिस्था र अनगुमन, मलू्याङ््कन तथा 
प्रवतिेदन प्रिािीको स्िरुप प्रस्ततु गररएको छ ।  
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५.१.२. वतार्ान अवस्था 

यस चौविसे गाउँपाविकाको शैवक्षक सेिािाई वनरन्द्तरता वदनका साथै थप व्यिवस्थत गनय कमयचारीको व्यिस्थापन र 
संगठनात्मक स्िरुपमा केही व्यिस्थापन गररएको छ । बदविँदो पररिेशअनसुार शासकीय संरचना, प्रवक्रया र क्षमता 
सधुार गररएमा मात्र शैवक्षक गवतविवध प्रभािकारी भई सशुासन कायम हुन ेभएकािे संघीय संरचना अनसुार तीन तहको 
सरकारका अवधकार तथा दावयत्ि वशक्षामा भएको संङ््ख्यात्मक विस्तार ज्ञान, विज्ञान, प्रविवध र सञ्चारमा भएको 
विकास, सामावजक चेतनामा आएको पररियतन िगायतका पक्षहरुिाई समते विचार गरेर संस्थागत संरचना र क्षमता 
विकास गरी सशुासन प्रिधयन गनुय आिश्यक दवेखएको छ । 

ितयमान अिस्थामा चौविस े गाउँपाविका भररको विद्याियहरूमा वशक्षा क्षेत्रको व्यिस्थापन गनयका िावग गाउँ 

कायययपाविकाको कायायियमा वशक्षा, यिुा तथा खेिकूद शाखा रहकेो छ ।  वशक्षासम्बन्द्धी समविगत नीवत वनधायरि, 
वशक्षा सम्बन्द्धी मापदण्ड र स्तर वनधायरि, पाविकास्तरीय योजनाको विकास, अनगुमन तथा मलू्याङ््कनका िावग 
विद्यािय, वशक्षा सवमवत र गाउँपाविका बीच समन्द्िय स्थावपत गरी अिश्यक सहजीकरि गनुय वशक्षा शाखाको प्रमखु 
दावयत्ि रहकेो छ । 

विद्यािय वशक्षाको सञ्चािन तथा व्यिस्थापन गनयका िावग संघीय, प्रादवेशक र स्थानीय तहमा ऐन तथा 
वनयमाििीहरुको वनमायि तथा पररमाजयन नभएकोिे कायायन्द्ियनमा जवटिता वसजयना भएको छ । विशेष गरी संघीय 
वशक्षा ऐन जारी हुन नसकेको कारििे प्रदशे र स्थानीय काननुहरु विकास हुन बाधा भई शैवक्षक गवतविवध व्यिवस्थत 
रुपमा सञ्चािन गनय नसकेको कुराहरु सत्य सावित न ैछ । िोकसिेा आयोगिे स्थानीय तहका िावग कम्तीमा एउटा 
स्थानीय तहमा एक जना वशक्षा सेिाको कमयचारी पयुायउन ेिक्ष्यका आधारमा यस चौविसे गाउँपाविकामा २ जना वशक्षा 
सेिाका कमयचारीहरु वनयवुक्त भई काययरत रहकेा छन ्।  

यस चौविसे गाउँपाविकामा ४४ िटा सामदुावयक, ५ िटा संस्थागत गरी ४९ िटा विद्यािय रहकेा छन ् भने सबै 
विद्याियमा विषयगत वशक्षक नभएकोिे वसकाइमा असहजता भएको अिस्था छ । वशक्षा क्षेत्रिाई व्यिवस्थत गनय 
गाउँपाविका स्तरमा वशक्षा सवमवत गठन भई वक्रयावशि रहकेो छ र प्रत्येक विद्याियमा विद्यािय व्यिस्थापन सवमवत 
गठन गररएको छ । प्राविवधक विषय पढाई भइरहकेा विद्याियहरुमा स्थायी वशक्षक नभएकोिे सम्बवन्द्धत विद्याियका 
साथ ैगाउँपाविकामा थप आवथयक भार परेको छ ।   

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ कायायन्द्ियनमा आएपवछ त्यस ऐन बमोवजम तोवकएका २३ ओटा काययहरु 
व्यिवस्थत गन ेप्रयास गररँद ैआएको भए तापवन  संघीय तथा प्रादवेशक काननु नभएकोि ेकाननु वनमायि गनय नसक्न,ु 
पयायप्त बजेटको अभाि हुन ुआवदको कारििे पिूयरुपमा कायायन्द्ियन गनय सवकएको छैन ।   

स्थानीय तहबाट सञ्चािन हनुे आधारभतू तहको अवन्द्तम परीक्षामा आिश्यक सहजीकरि भइरहकेो छ, कक्षा १० र 
१२ को परीक्षा सञ्चािन र व्यिस्थापनका िावग  संघसँग समन्द्िय भइरहकेो भएता पवन प्रदशे स्तरमा कस्तो वकवसमको 
समन्द्िय हुने भन्द्ने अन्द्यौि यथाित छ । विद्यािय तहमा अपगु वशक्षकहरु पदपवूतयका िावग अस्थायी/करार पदमा 
वसर्ररस गनय र वशक्षकका िावग  क्षमता विकासका काययक्रम व्यिस्थापनका िावग गाउँपाविका स्तरमा कस्तो संरचना 
हुन ेविषय पवन टुङ््गो िाग्न िाकँी नै रहकेो अिस्था छ ।  
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संघ र प्रदशे सँगको सहजीकरि र समन्द्ियनका पक्षमा सधुार गनुयपन ेआिश्यकता महससु भएको छ भने नवतजा प्रवतको 
जिार्दहेीतामा सधुार गनुयपने छ । समग्रमा संघ, प्रदशे र यस चौविसे गाउँपाविकािे एउटै िय, गवत, विशेषता र 
क्षमतािाई सम्बोधन गन ेवकवसमको संस्थागत व्यिस्था, क्षमता विकास र सो अनसुार कायायन्द्ियन गने सर्िताका िावग 
थप कायय गनुयपने दवेखन्द्छ ।  
 

५.१.३. अवसर तथा चुनौशतहरु  

यस प्रकारका रावष्ट्रय तथा स्थानीय पररिेशको विशे्लषिका आधारमा वशक्षामा विद्यािय सशुासन तथा धयिस्थापन  सम्िन्द्धी 

वनम्नविवखत चनुौवतहरू पवहचान गररएको छ । 

• विद्याियिाई  विशदु्व शैवक्षक तथा प्रावज्ञक संस्थाका रुपमा मात्र स्थावपत गनुय ।  

• विद्याियका वशक्षकहरुिाई बािबाविकाकाको उपिवधध प्रवत थप उत्तरदायी  तथा जिार्दहेी बनाउन ु।  

• विद्यािय वशक्षामा अवभभािकको चासो तथा सहभावगता अवभिवृद्ध गनुय । 

• विद्याियका प्रधानाध्यापक तथा विद्यािय व्यिस्थापन सवमवतका पदावधकारीहरुको क्षमता विकास गनुय । 

• वशक्षा सम्िन्द्धी ऐन वनयम तथा कायायविवधहरुको अन्द्योिता अन्द्त्य गनुय ।  

 

५.१.४. उदे्दश्यः 

१. विद्यािय वशक्षा क्षेत्रका शैवक्षक गवतविवध समन्द्िय, सहअवस्तत्ि र सहकायय सहकाररताको संिैधावनक 
प्रत्याभवूतका आधारमा सञ्चािन गनयका िावग संघ र प्रदशे सँगको अन्द्तरसम्बन्द्ध सदुृढ बनाउने संयन्द्त्र र 
संस्थागत व्यिस्था गनुय ।  

२. विवभन्द्न अनसुन्द्धानका नवतजा र विद्याथीको उपिवधधका नवतजाबाट प्राप्त गिुस्तरको कमजोर  नवतजािाई 
सम्बोधन गने स्थानीय तहमा गिुस्तर सम्बोधन गने संरचना र जनशवक्तको व्यिस्था गनुय । 

३. काययसम्पादनप्रवत उत्तरदायी तथा नवतजाप्रवत जिार्दहेी र समता तथा समािेवशतािाई प्रोत्साहन गरी वशक्षामा 
सशुासन अवभिवृद्ध गनुय । 

४. विद्याियका वशक्षक तथा प्रधानाध्यापक र स्थावपत अन्द्य संरचना र संयन्द्त्रमा काम गने कमयचारी र संस्थाको 
क्षमता अवभिवृद्ध गनुय । 
 

५.१.५. रणनीशतहरु  

१. यस चौविस ेगाउँपाविकाको अवधकार तथा दावयत्ि िगायतका पक्षहरुमा स्पिता कायम गनय संघीय र प्रदवेशक 
काननुसँग नबावझने गरी आिश्यक काननुी प्रिन्द्ध गररनेछ । 

२. संघ र प्रदशे सँगको अन्द्तरसम्बन्द्ध प्रगाढ बनाउन  संघ र प्रदशेद्वारा गवठत पररषद र सवमवतमा रही कायय 
गररनकुा साथ ैचौविस ेगाउँपाविकाको गाउँ वशक्षा सवमवत र वशक्षा शाखािाई दररिो बनाइने छ । 

३. प्रअ तथा वशक्षकहरुिाई क्षमता विकास ताविमको व्यिस्था गररनेछ  । 
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४. चौविसे गाउँपाविकामा वशक्षक सहायता प्रिािी स्थापना गररने छ । 
५. अनौपचाररक वशक्षा र जीिनपययन्द्त वसकाइको व्यिस्थापनका िावग संघ र प्रदशे सँगको समन्द्ियमा  सामदुायमा 

आिश्यक संयन्द्त्र तयार गररने छ । 
६. प्रधानाध्यापकिाई थप वजम्मेिार बनाई  प्रधानाध्यापकको भत्ता िवृद्द गररनकुा साथै क्षमता िवृद्ध गररने छ । 
७. स्थावपत संरचना र संयन्द्त्रमा काम गने कमयचारी र संस्थाको क्षमता अवभिवृद्ध गररने छ । 
 

 

५.१.६.  उपलशधि, नशतजा, प्ररु्ख शियाकलाप र लक्ष्य 

 

 उपलब्धि 

वशक्षाका सबै वनकाय तथा विद्याियमा सशुासन प्रिधयन भई बािबाविकाको वसकाइ प्रवत उत्तरदायी प्रिािीको विकास 
हुन े। 

 

 

प्रमुख नब्तजाहरु 

१. विद्यािय िगायत वशक्षाको व्यिस्थापकीय काययका िावग आिश्यक संरचना तथा जनशवक्त तयार हुन े। 
२. वशक्षाको व्यिस्थापनमा सहभागी हनुे सबै वनकायको दावयत्ि र अवधकार स्पि हुने । 
३. वशक्षाको व्यिसथापनमा सहभागी हनुे सबै वनकाय तथा जनशक्तीको क्षमता विकास गने पद्धवत स्थापना भई 

क्षमता सधुार हनुे । 
४. वशक्षा सेिा प्रिाह सहभावगतामिूक, काययसम्पादनप्रवत उत्तरदायी, विद्याथीको वसकाइप्रवत जिार्दहेी, 

समतामिूक तथा समािशेी भई काययसम्पादन उद्दशे्यमिूक, प्रभािकारी तथा कुशि हुने । 
 

 

 

प्रमुख ब्ियाकलाप र लक्ष्यः 

क्र. 

सं. 
प्रमखु वक्रयाकिापहरु इकाइ 

भौवतक िक्ष्य (पवहिो ५ िषय) 
बाँकी 

५ 

िषयको 

िक्ष्य 

कैवर्यत 

अनमुावनत 

बजेट 

(हजारमा) 
१ २ ३ ४ ५ जम्मा 
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१ माध्यवमक विद्याियहरूमा सचूना 

अवधकारीको व्यिस्था 

जना १० १० १० १० १० ५० ५०     

२ सामावजक परीक्षि  िटा ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ २२० २२०   ४४०० 

३ िावषयक साियजवनक सनुिुाई 

काययक्रम  

िटा ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ २२० २२०   ४४०० 

४ गाउँपाविकासँग प्रधानाध्यापक र 

प्रधानाध्यापकसँग वशक्षकको कायय 

सम्पादन करार सम्झौता  

पटक १ १ १ १ १ ५ ५     

५ प्रधानाध्यापक तथा विद्यािय 

व्यिस्थापनमा संिग्न 

जनशवक्तिाई व्यिस्थापकीय 

ताविम तथा प्रअिाई थप भत्ताको 

धयिस्था 

जना २५ २५ २५ २५ २५ १२५ १२५   १००० 

६ सबै विद्याियहरूिे सम्पादन 

गरेका काययिाई मावसक रुपमा 

साियजवनक काययक्रम 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५     

७ िेखा व्यिस्थापनमा विद्यतुीय 

प्रिािीको विस्तार 

िटा ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ २२० २२०   १००० 

८ विद्याियसँग सरोकार राख्ने 

पदावधकारी, वशक्षक, 

विद्याथीहरूको आचार संवहता 

वनमायि 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५     

९ सबै विद्याियहरूमा आमा समहू 

गठन गरी विद्याियको वनयवमत 

अनगुमन   

िटा ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ २२० २२०     

१० विद्याियको भौवतक तथा शैवक्षक 

व्यिस्थापनको िावग पिूय विद्याथी 

समाज गठन 

िटा १०         १०       

११ िावषयक विद्यािय कायय सम्पादन 

परीक्षि काययक्रम 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५   १००० 

१२ साियजवनक विद्याियको जग्गा 

जवमनिाई वदगो उपयोग गने 

काययविवध वनमायि 

पटक १ १ १ १ १ ५ ५     

१३ वशक्षा सम्िन्द्धी असि 

अभयासहरूिाई बिुेवटनको रुपमा 

प्रकाशन  

पटक १ १ १ १ १ ५ ५   १००० 
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  जम्मा                   १२८०० 

 

 

     पररच्छेद- ६ : लगानी र स्रोत व्यवस्थापन 

६.१. पररचय 

आवथयक तथा सामावजक विकासमा गवत प्रदान समदृ्व राष्ट्र वनमायि तथा र उन्द्नत समाज विकासका िावग सरकार तथा 

समदुायिे बािबाविकाको वशक्षामा प्राथवमकताका साथ िगानी गनुय आिश्यक छ । भविश्यका िावग गिुस्तरीय मानि 

संसाधानको विकास गनय वशक्षामा िागानी गररन्द्छ । त्यसैिे बािबाविकाको वशक्षामा गररने िागानी व्यवक्त , समाज र राज्यको 

वदघयकािीन विकासका िावग सहयोग गदयछ । राज्य वनमायिको वदघयकािीन सोचिाई मतूय रुप वदन वशक्षामा राज्यि े

प्राथवमकताकासाथ िागानी गनय आिश्यक हुन्द्छ । वशक्षामा राज्यको िगानीिे प्रमखु तीन पक्षिाई ध्यान वदन ुपदयछ । ती तीन 

पक्षहरुमा पवहिो , राज्यका सबै बािबाविका र नागररकिाई शैवक्षक अिसर र सहभावगता, दोस्रो- सहभागी भई सकेकािाई 

उवचत र गिुस्तरीय वशक्षाको सवुनवस्चतता र तेस्रो- स्रोतको समतामिूक वितरि र उपयोग रहकेा छन ्।  

नेपािको संविधानमा  वित्तीय व्यिस्थापन सम्िन्द्धमा सशतय अनदुान, समानीकरि अनदुान, समपरुक अनदुान, विशेष अनदुान 

र आन्द्तररक ऋिको व्यिस्था सम्िन्द्धमा उल्िेख गरेको पाइन्द्छ । समानीकरि अनदुानको हकमा प्रकृवतक तथा वित्त 

आयोगको वसर्ाररसमा सघींय सरकारिाट स्थानीय तथा प्रदशे तहमा वित्तीय हस्तान्द्तरि हुन ेगरेको छ । विशेष अनदुान र 

समपरुक अनदुान रावष्ट्रय योजना आयोगबाट व्यिस्थापन हुद ैआएको छ । सशतय अनदुान सम्िवन्द्धत विषयगत मन्द्त्राियबाट 

आिश्यक प्रकृया परूा गरी स्थानीय र प्रदशे तहमा वित्तीय हस्तान्द्तरि गने अभयास रहकेो छ । संघीय सरकारिाट हस्तान्द्तरि 

हुने उवल्िवखत विवभन्द्न वकवसमका अनदुान बाहके प्रदशे सरकारिाट तथा स्थानीय तहको आफ्नै स्रोतमा आधाररत बजटे पवन 

गाउँपाविकािे वशक्षा क्षेत्रमा विवनयोजन गनय सक्दछ । 

वशक्षामा आिश्यक पने स्रोत पवहचान गरी वतनिाई एकततृ गनुय र उपयकु्त तररकािे वितरि तथा उपयोग गनुय वशक्षामा 

िगानीको प्रबन्द्ध गदाय ध्यान वदनपुने महत्िपिूय पक्ष हुन ् । वशक्षामा आिश्यक पने वित्तीय स्रोत कहाँिाट जटुाउन,े कुन कुन 

क्षेत्रमा स्रोतको विवनयोजन गने,  विवनयोवजत स्रोतको प्रिाह कसरी गने र उपिधध स्रोतको उपयोग कुन ढंगबाट गने भन्द्ने 

विषयमा जवत ध्यान पगु्दछ, शैवक्षक िागनीको पक्ष उवत्त नै सक्षम र व्यिवस्थत हुन्द्छ । 

यस सन्द्दभयमा वशक्षा क्षेत्रको यो योजना कायायन्द्ियनका िावग िागानी तथा स्रोत व्यिस्थापन सम्बन्द्धमा ितयमान अिस्थाको 

समीक्षा गरी यसमा दवेखएका चनुौतीहरु उल्िेख गररएको छ । पवहचान गररएका चनुौतीहरुको सामना गद ै वित्तीय 

व्यिस्थापनिाई प्रभािकारी बनाउनका िावग यसका उद्दशे्य तथा रिनीवतहरु प्रस्ततु गरी स्रोतको आकिन तथा िगानीका 

क्षेत्र र िागत अनमुान गररएको छ । 

६.२. वतार्ान अवस्था 

वशक्षामा िागानी बढाउन ुपछय भन्द्ने विषयमा सैद्धावन्द्तक रुपमा राजनीवतक तहमा र नेपािका नीवतगत दस्तािजेहरुमा सहमवत 

दवेखन्द्छ । यस चौविसे गाउँपाविकािे पवन वशक्षा क्षेत्रमा आफ्नो कुि िजेटको उल्िेख्य अंश वशक्षामा िागनी गरेको छ  । 

यसरी सबैको धारिा िगानी बढाउने कुरामा एकै हुनिुाई िगानी िवृद्ध गने महत्िपिूय आधार मान्द्न सवकन्द्छ । 
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चौविसे गाउँपाविकामा वशक्षा क्षेत्रमा राज्यको िगानीको अिस्था वनम्नानसुार रहकेो छ ।   

आ.ि. सशतय अनदुान विशेष अनदुान गाउँपाविकाको िगानी 
प्रदशे 

अनदुान 

जम्मा 

िगानी 
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३  काययक्रम ६२७००००.०० 

  कुि िजेट २७५६१०००.०० 

 

उवल्िवखत िगानी यस गाउँपाविकाका सामदुावयक विद्याियमा भएको साियजवनक िगानी मात्र हो । वशक्षामा घरपररिारको 

िगानी पवन उल्िेख्य  भएको पाइन्द्छ ।   वनजी विद्याियमा शलु्क िगायत सबै खचय घरपररिारबाटै हुने गदयछ भने सामदुावयक 

विद्याियहरुमा पवन घरपररिारको िगानी विद्याथीको स्टेसनरी तथा डे्रस िगायतमा हुने गरेकोिे बाििाविकाको वशक्षामा 

उनीहरुको उल्िखे्य िगानी भइरहकेो छ । तर पवन विद्यािय उमेरका सबै बािबाविकाहरुिाई विद्याियमा ल्याउन र वटकाउन 

पवन थप िगानी आिश्यक दवेखन्द्छ । त्यसैगरी दवित , मवहिा, विवभन्द्न प्रकारका पररवस्थवतमा रहकेा विपन्द्न तथा अपाङ््गता 

भएका बािबाविकाहरुिाई वशक्षाको पहुचँ तथा सहभावगता बढाई समािेवशता प्रिधयन गने नीवतगत व्यिस्थाको 

कायायन्द्ियनका िावग थप िगानी आिश्यक दवेखन्द्छ ।   

रे्रर वशक्षा क्षेत्रमा गररने िगानी वसकारु (विद्याथी) का िावग हो ।  त्यसका िावग वशक्षक व्यिस्थापनमा सिायवधक िगानी हुन े

गछय ।  भौवतक पिूायधार तथा संरचना, प्रशासवनक खचय, शैवक्षक सामग्री, छात्रिवृत्त, वदिा खाजा आवद िगानीका प्रमखु 

विषयक्षेत्र हुन ्।  उदाहरिका िावग वशक्षा क्षेत्रको कुि खचयको ८५ प्रवतसत भन्द्दा िढी वहस्सा वशक्षक तििमा मात्र  भइरहकेो 

छ । 

वशक्षामा गरेको िगानीको िस्तपुरक रुपमा यवत िगानी गरेकोिे यवत उपिवव्ध भयो भन्द्न गाह्रो छ वकन वक वशक्षामा गररएको 

िगानीको प्रवतर्ि तत्कािै दवेखदनै । रे्रर वशक्षामा गररने िगानीिाई मानिीय सन्द्तवुिसँग जोड्ने पवन गररन्द्छ, जनु मापन गनय 

सहज पवन छैन । वशक्षामा गररन ेिगानी मानि संसाधन विकासका िावग गररने िगानीका रुपमा विइने गरेको पाइन्द्छ । यी 

वदघयकािीन प्रभाि पाने विषयक्षेत्रका अवतररक्त िस्तपुरक सचूकका आधारमा पवन वशक्षामा िगानीको उपिवधध हनेे गररन्द्छ । 

साक्षरता दर, विद्याियमा भनाय दर, उतीिय दर, विद्याथी शैवक्षक उपिवव्ध जस्ता पक्षमा भएको प्रवगवतिाई वशक्षामा गररएको 

िगानीको प्रवतर्िको रुपमा विन सवकन्द्छ । 
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कवतपय विद्याियहरूिे विद्याियको आवथयक स्रोतको वदगो व्यिस्थापन गनयका िावग विवभन्द्न वक्रयाकिापहरू गरेको पाइन्द्छ 

। यस्तो काययिे विद्याियको शैवक्षक प्रिद्धयन गनयका िावग मद्दत पगुेको छ । विद्याियहरूिे दररिो आवथयक व्यिस्थापन गनयका 

िावग विवभन्द्न संघसंस्था तथा व्यवक्तहरूबाट दान, चन्द्दा िगायत अचि सम्पवत्तहरू ग्रहि गने गरेको पाइन्द्छ । शैवक्षक तथा 

भौवतक व्यिस्थापनका िावग समेत िगानी भएको पाइन्द्छ । त्यसैगरी वदगो आवथयक विकासका र विद्याथीहरूको वसकाइ 

सदुृढीकरिको िावग विवभन्द्न शीषयकमा अक्षय कोषहरूको स्थापना समेत गरेको पाइन्द्छ । 

 

६.३. अवसर तथा चुनौतीहरु  

उवल्िवखत जानकारी तथा विशे्लषिको आधारमा दहेाय बमोवजमका चनुौतीहरु पवहचान गररएको छुः 

१. संघीय संरचना अनसुार संघ, प्रदशे, र स्थानीय तह वबचको वशक्षाको िगानी मापदण्ड र विवत्तय स्रोत हस्तान्द्तरिको 

उपयकु्त माध्यम वनधायरि गरी तीनै तहका सरकारिाई वशक्षामा िागानीको िावग वजम्मेिार बनाउन े।  

२. प्राविवधक तथा व्यिसावयक वशक्षामा विद्याथी अनपुात िढाउन आिश्यक पने वित्तीय स्रोत पवहचान र पररचािन 

पद्धवत सवुनित गने । 

३. वशक्षामा आधवुनक प्रविवध मैत्री वशक्षि वसकाइ सञ्चािन गनय आिश्यक स्रोतको व्यिस्था गने । 

४. विद्याथीको वसकाइ र कुशितामा केवन्द्रत भई गिुस्तर अवभिवृद्ध गनय आिश्यक पने गरी िगानी गनय स्रोत व्यिस्थापन 

गने । 

५. वशक्षामा समता तथा समािेवशता सधुार गरी आवथयक रुपिे विपन्द्न, सवुिधाविहीन, विवभन्द्न कठीन पररवस्थवतमा रहकेा 

तथा अपाङ््गता भएका बािबाविकाहरुको पहुचँ, सहभावगता र गिुस्तरीय वसकाइ सवुनवित गनय पयायप्त िगानी प्राप्त 

गने  

६. गैर सरकारी क्षेत्रको िगानी, सामदुावयक सहभावगता र अवभभािकको िगानीिाई अवभिखेीकरि र प्रोत्साहन गने । 

७. वित्तीय व्यिस्थापकको काययकुशिता िढाउन व्यवक्त, संस्था र पद्धवतको क्षमता विकास गने । 

८. वित्तीय गवतविवधिाई पारदशी, जिार्दहेी, सरिीकृत गरी वित्तीय सशुासन कायम गन े। 

 

६.४. उदे्दश्य 

यस योजनाको वित्तीय  व्यिस्थापनका प्रमखु उदशे्यहरु दहेायअनसुार रहकेा छन ्- 

१. योजना अिवधका िावग विद्यािय वशक्षामा आिश्यक स्रोतको प्रक्षेपि गनुय । 

२. विद्यािय वशक्षा सम्बन्द्धी पवहचान गररएका काययक्रम कायायन्द्ियनका िावग आिश्यक वित्तीय स्रोत पवहचान गनुय । 

३. उपिधध सम्भावित स्रोतका आधारमा पवहचान गररएका काययक्रमको प्राथवमकता वनधायरि गरी काययक्रमगत बजटे 

वनधायरि गनुय । 

४. िगानीको उपयोगको अिस्था जानकारी विने उपयकु्त  विवध र प्रवक्रया प्रस्ततु गनुय र जिार्दवेहता स्पि गनुय । 

६.५. रणनीशतहरु 

योजनाको वित्तीय व्यिस्थासम्िन्द्धी रिनीवतहरु दहेायबमोवजम हुनेछन ्- 

१. विद्यािय वशक्षाको िावग काननुमा तोवकए अनसुारको आवथयक दावयत्ि तीनै तहका सरकारहरु बीचको िागत 

साझेदारीमा हुनछे । यसका िावग चौविसे गाउँपाविकािे वशक्षा क्षेत्रमा आफ्नो स्रोतबाट थप िगानी गनेछ ।  
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२. सरकारबाट प्रदान गररने स्रोतको उपयोग गने प्रमखु इकाइ विद्यािय भएकािे िवक्षत गिुस्तर सवुनवित गनय 

विद्याियिाई जिार्दहेी बनाइनछे । 

३. वशक्षा क्षेत्रमा हाि भएको िगानीमा िवृद्ध गररनेछ । 

४. मापदण्डका आधारमा खचय गने र सोको प्रवतिेदन पेश गने पद्धवत अििम्िन गररनेछ । 

५. वित्तीय व्यिस्थापन क्षमतामा सधुार गरी वित्तीय काययकुशिता, पारदवशयता, वजम्मेिारी र उत्तरदावयत्ििाई थप सिि 

बनाइनेछ ।  

 

६.६. स्रोतको अनुर्ान र शवशे्लषण 

सामान्द्यतया स्रोतको अनमुान र विशे्लषि गदाय दईु मिूभतू प्रवक्रया बीचमा सामन्द्जस्य गने प्रयास हुन्द्छ । नागररक अपेक्षा, 

संबैधावनक प्रत्याभवूत,  वशक्षाका नीवत तथा काययक्रमिाई उवचत रुपमा सम्बोधन गनय स्रोतको आँकिन गनुय पने हुन्द्छ । त्यसरी 

आँकिन गररएको स्रोत कवत हुन्द्छ र हामीसँग सामा्यय के कवत छ  त्यो पवन सँगसँगै विशे्लषि गररन्द्छ । यस प्रकार 

आिश्यकता र साम्यय बीचमा सामन्द्जस्यता कायम गरी योजनाका काययक्रमहरु र वतनको प्राथवमकता वनधायरि गररन्द्छ । यी दईु 

पक्षिाई आधार मानी यहाँ अनमुान र विशे्लषि गररएको छ । 

संिैधावनक प्रािधान अनसुार आधारभतू वशक्षा अवनिायय र वनुःशलु्क तथा माध्यवमक वशक्षा वनुःशलु्क गने दावयत्ि राज्यको 

रहकेो छ । प्रत्येक बािबाविकािाई वशक्षाको हक हुने र प्रारवम्भक बािवबकास तथा वशक्षािाई आधारभतू वशक्षा अन्द्तगयत नै 

आिश्यक बजेटको व्यिस्था राज्यिे गनुयपने हुन्द्छ । त्यस्तै वशक्षामा सबैका पहुचँ र सहभावगताको सवुनवितताका िावग विशेष 

गरी आवथयक रुपिे विपन्द्न, विवभन्द्न कठीन पररवस्थवतमा रहकेा तथा अपाङ््गता भएका बािबाविकाहरुिाई थप प्रोत्सावहत 

गनय आिश्यक छ ।  अवनिायय र वनुःशलु्क आधारभतू वशक्षा तथा वनुःशलु्क माध्यवमक वशक्षाका अवतररक्त अनौपाररक तथा 

वनरन्द्तर वशक्षा, विद्याियहरुमा प्राविवधक तथा व्यिसावयक वशक्षा, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री, वशक्षक व्यिस्थापन र 

विकास, सचूना तथा सञ्चार प्रविवध,  भौवतक पिुायधार, विपद व्यिस्थापन, वदिा खाजा िागायत विद्यािय स्िास््य, पोषि 

तथा सरसर्ाइ स्िच्छता िगायतको खचयका िावग िगानी सवुनवित गनुय आिश्यक छ । साथै योजनाको अनगुमन तथा 

मलू्याङ््कन तथा व्यिस्थापकीय काययिाई व्यिवस्थत गनय र विवभन्द्न तहमा क्षमता विकासमा थप िगानी आिश्यक छ ।  

उवल्िवखत आिश्यकता समेतका आधारमा  वशक्षा क्षेत्रका िावग आगामी ५ िषयकािावग वनम्नानसुारको स्रोतको आंकिन 

गररएको छ । 
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६.६. प्रस्ताशवत कायािर् तथा वजेट अनुर्ान 

चौविसे गाउँपाविकािे विद्यािय क्षेत्रका प्रस्तावित काययक्रमअनसुार १० िषयका िावग तयार गरेको वशक्षा योजनाको 

(२०७८–२०८७) िजेट अनमुान गररएको छ । िजेट अनमुान गदाय सबैका िावग वनुःशलु्क तथा अवनिायय आधारभतू वशक्षाको 
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सवुनवितता सवहत गिुस्तर सधुारिाई विशेष ध्यान वदइएको छ । प्रारवम्भक बािविकास तथा वशक्षामा न्द्यनूतम ्सक्षमताका 

मापदण्ड परूा गरी गिुस्तरीय सेिा सवुनवित गनय िगानी बढाइएको छ । बािविकास केन्द्रका सहयोगी काययकताय र विद्याियका 

सहयोगी कमयचारीिाई वददं ैआएको प्रोत्साहन भत्तािाई वनरन्द्तरता वदने, सामदुावयक विद्यािय सधुार काययक्रम अवभयानिाई 

सञ्चािन गररन ेछ । माध्यवमक वशक्षािाई वनुःशलु्क गनय, सान्द्दवभयकता बढाउन र गिुस्तर सधुार गनय, भनाय िवृद्ध तथा वटकाउ 

दर बढाउन र व्यािसावयक वसप तथा प्रविवधमा आधाररत वसकाइको गिुस्तर सधुार गनय आिश्यक पने िजेट समािेश गररएको 

छ ।  आधारभतू तहमा ५ िषयमा सबै विद्याियमा प्राथवमकता प्राप्त न्द्यनूतम ्सक्षमताका मापदण्ड परूा गने र माध्यवमक तहमा 

१० िषयवभत्र सबै विद्याियमा यो मापदण्ड परुा गने गरी िजेट प्रस्ताि गररएको छ । विद्याियको भौवतक अिस्था सधुार र 

गिुस्तर सधुारका िावग वशक्षक विकासमा पवन िगानी उल्िखे्य रहकेो छ । पाठ्यक्रमको सान्द्दवभयकता बढाउने, पाठ्यपसु्तक 

सधुार गने, वशक्षा प्रिािीमा सचूना तथा सञ्चार प्रविवधको प्रयोगिाई विस्तार गने, आधारभतू तहसम्म वदिा खाजाको प्रिन्द्ध 

गन,े समता र समािेवशतामा सधुार गनय अपाङ््गता भएका, आवथयक रुपमा विपन्द्न तथा कठीन पररवस्थवतमा रहकेा 

बािबाविकाहरुमध्य ेकेहीिाई आिासीय प्रबन्द्ध सवहत वशक्षा प्रदान गने र अन्द्यिाई छात्रिवृत्तका िावग पवन उल्िेख्य िजेट 

प्रस्तावित गररएको छ । 
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पररच्छेद- ७ : कायाान्वयन अनुगर्न तथा रू्ल्याङ्कन सर्न्वय तथा सहजीकरण 

७.१. पररचय 

स्थानीय स्तरमा सञ्चावित शैवक्षक काययक्रमहरुमा स्रोत र साधनहरूको विवनयोजन र वितरि  के  कसरी भइरहकेो छ ? 

शैवक्षक वक्रयाकिापहरु वनधायररत काययताविका अनसुार समयमै  कायायन्द्ियन भई िवक्षत  उपिवधध हावसि गनय सर्ि भएका 

छन ् िा छैन भन्द्ने सवुनवितताको िावग  एउटा संयन्द्त्र वनमायि गरी काययकम कायायन्द्ियनको िक्ष तथा प्रगवतका बारेमा समय 

ताविका अनसुार वनरीक्षि,पययिेक्षि, वनगरानी, पनूयवनरीक्षि,  रेखदखे, जाँचबझु भौवतक रुपमा िा अन्द्य कुनै साधनको प्रयोग  

गरी गने  गराउने  काम अनगुमन हो । यसि े काययक्रमको प्रगवत तथा ितयमान अिस्थाको जानकारी गराउँछ । यसरी नै 

मलू्यांकनिे शैवक्षक काययक्रमहरूको प्रभािकाररता, उपयकु्तता, सान्द्दवभयकताको, िेखाजोखा  तथा जाँचबझु गरी उक्त 

काययक्रमहरूको प्रवतर्ि तथा प्रभािको बारेमा जानकारी प्राप्त गररन्द्छ । अनगुमन काययक्रम कायायन्द्ियनको चरिमा गररन्द्छ भने 

मलु्यांकन सम्बन्द्धी काययक्रमहरूको सञ्चािनका चरिहरु साथसाथै  कायय सम्पन्द्न भएपवछ पवन  गररन्द्छ ।  स्थानीय स्तरमा 

संचािन भएको शैवक्षक काययक्रमहरुमा भएको  िगानीिाई  जिार्दहेी, पारदशी, नवतजामखुी र उत्तरदायीपिूय बनाउनको 

िावग अनगुमन तथा मलू्यांकन अवनिायय छ । 

 

यसमा चौविसे गाउँपाविकाको १० िष े शैवक्षक  योजनाहरूको वनमायि तथा  कायायन्द्ियनका क्रममा  आिश्यक  ऐन तथा  

वनयमाििीका आधारमा अनगूमन तथा मलू्याकंनको ितयमान अिस्था, चनुौती तथा समस्याहरू, उद्दशे्य रिनीवत  एिं यस 

वशक्षा क्षेत्रको योजनामा स्थानीय स्तरमा अनगुमन तथा मलु्यांकन प्रिािीको  विकासका िावग गाउँपाविका वभत्रका सिै 

िडाहरुमा संचावित सामदुावयक विद्याि, संस्थागत तथा वनजी विद्याियहरु,  बािविकास तथा वसकाइ केन्द्रहरुमा संचावित 

सबै काययक्रमहरूको काययक्रम अनगुमन, ढाँचा, साधन, विषय र प्रवतिेदन प्रस्ततु गररएको छ । 

 ७.२. वतार्ान अवस्था  
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अनभुि तथा मलू्यांकनिाई योजनाको अवभन्द्न  अंगका रुपमा विदँ ैहाि विद्यमान अिस्थामा रहकेो गाउँ वशक्षा संयन्द्त्रिाई   

आिश्यकता अनसुार चसु्त र दरुुस्त बनाउँद ैआिश्यक मानिीय तथा भौवतक व्यिस्थापनमा जोड वददँ ैपाविका अध्यक्षको 

अध्यक्षतामा रहकेो गाउँ वशक्षा सवमवतबाट आिश्यक रूपमा बैठक बसी कायय प्रगवत समीक्षा हुन े गदयछ । यसरी  

गाउँपाविकाको वशक्षा शाखाबाट पवन शैवक्षक गवतविवध तथा गाउँपाविकावभत्र रहकेा समदुावयक, वनजी, संस्थागत 

विद्याियहरूको अनगुमन र मलू्यांकन भइरहकेो छ । अनगुमन तथा मलू्यांकनका िावग विद्यािय क्षेत्र विकास योजना, चाि ू

आिवधक योजना, नेपाि सरकारको  नीवत तथा काययक्रमिाई आधार विई सो को वििरि आिश्यकताका आधारमा  वशक्षा 

विकास तथा समन्द्िय इकाई, वशक्षा विकास वनदशेािय, सामावजक विकास मन्द्त्रािय, वशक्षा तथा मानि श्रोत विकासकेन्द्र 

तथा वशक्षा, विज्ञान तथा प्रविवध मन्द्त्राियमा पयुायउने प्रबन्द्धमा गररएको छ । शैवक्षक व्यिस्थामा सचूना प्रिािी(IEMIS) 

मार्य त विद्यािय,विद्याथी, वशक्षक, कक्षाकोठा तथा अन्द्य पिूायधार सम्बन्द्धी सचूना विई  विद्याथीहरूको  शैवक्षक 

उपिवधधहरु, वशक्षक तथा विद्याथीहरूको सामावजक तथा भावषक पषृ्ठभवूम  तयार गद ै गाउँपाविकाको शैवक्षक पाश्वयवचत्र  

वनमायि भएको छ । हाि आएर स्रोतकेन्द्र र स्रोत व्यवक्त नभएको अिस्था र गाउँ वशक्षा  योजनामा आिश्यक  मानिस्रोत  

व्यिस्थापन  हुन नसकेकोिे योजनामा  अनगुमन तथा  मलू्याकंन काययमा केही राम्रा अिसरहरुका  साथमा चनुौतीहरु रहकेा 

छन ्।  

 

७.३. अवसर र चुनौतीहरु   

उवल्िवखत विशे्लषिका आधारमा यस योजनामा अनगुमन तथा मलू्याङ््कन सम्बन्द्धी वनम्नविवखत अिसर तथा 

चनुौतीहरु पवहचान गररएको छ ।  

क) चुनौतीहरूः 

• शैवक्षक अनगुमन तथा मलू्याङ््कनका िावग रावष्ट्रय मापदण्डको विकास, स्थानीय एिम ् रावष्ट्रय रुपमा उपयोगी 

मापनयोग्य सचूकहरुको वनधायरि, मापनयोग्य सचूकको वनमािय तथा सचूकसँग पररवचत वसप र दक्षता भएका 

अनगुमनकताय तथा दक्ष जनशवक्त विकास गनुय  

• अनगुमनिाई मागमा आधाररत बनाउन,ु अनगुमनमा वनयवमतता र एकरुपता कायम गनुय, अनगुमन काययमा दोहोरोपना 

हटाउन,ु अनगुमनिाई योजनाबद्ध गनुय, पयायप्त साधन स्रोतको प्रबन्द्ध गनुय,  

• अनगुमनको प्रवतिेदन व्यिवस्थत गनुय र अनगुमन तथा मलू्याङ््कनबाट प्राप्त पषृ्ठपोषिको उपयोग गने पद्धवत विकास 

गनुय, 

• संघीयता कायायन्द्िनका क्रममा भएको संरचनागत पररितयन पिात ्विद्यािय वनरीक्षि सपुररिेक्षिको काम पनुसंगठन 

गनुय, 

• अनगुमन र मलू्याङ््कनमा सहकायय र समन्द्िय गरी एकीकृत प्रवतिदेन प्रिािीको विकास गनुय, 

• सहभावगतात्मक सामवूहक अनगुमन तथा मलू्याङ््कन प्रिािीको सवुनवितता गनुय, अनगुमन तथा मलू्याङ््कनमा 

सचूना तथा प्रविवधको उपयोगमा व्यापकता वदन ु। 

• शैवक्षक अनगुमन तथा मलू्याङ््कनका िावग स्थानीय तथा िडा स्तरमा उपयोगी हुने मापनयोग्य   सचूकहरूको 

वनधायरि, वनमायि तथा  सोसँग सम्बवन्द्धत दक्षता र सीप  भएका  जनशवक्त तयार गनुय । 
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• अनगुमन काययिाई वनयवमता र एकरुपता वदन ुतथा पयायप्त  स्रोत साधनको प्रिन्द्ध गनुय । 

• अनगुमन तथा मलू्यांकनबाट प्राप्त  जानकारीहरूको  प्रवतिेदन तयार गरी  पषृ्ठभवूम प्रदान गनय  आिश्यक जनशवक्त 

अभाि हुन ु। 

• अनगुमन तथा मलू्याङ््कनका िावग सचूना तथा प्रविवधको उपयोगमा व्यापकता  वदन ु। 

• अनगुमन तथा  मलू्याङ््कनिाई वनष्ट्पक्ष,वनयवमत, भरपदो र विश्वसनीय  बनाउन ु। 

 

 

ख) अवसरहरूः 

• पाविकाबाट नवजकको वशक्षा विकास समन्द्िय एकाइ तथा वशक्षा विकास वनदेशनािय भएकािे आिश्यकता 

अनसुारको जनशवक्तिाई अनरुोध गरी अनगुमन तथा मलू्यांकन गनुय । 

• पाविकवभत्र रहकेा विद्याियबाट योग्य तथा  दक्ष  वशक्षकहरूको सहयोगमा काययक्रम गनुय । 

• पाविकाबाट िडा स्तरीय काययक्रम बनाई सहज ैअनगुमन तथा मलू्यांकन गनुय । 

• प्रविवधहरूको विकास हुदँ ैजान ु। 

• शैवक्षक अनगुमन तथा मलू्याङ््कनका िावग स्थानीय तथा िडा स्तरमा उपयोगी हुने मापनयोग्य   सचूकहरूको 

वनधायरि, वनमायि तथा  सोसँग सम्बवन्द्धत दक्षता र सीप  भएका  जनशवक्त तयार गनुय । 

• अनगुमन काययिाई वनयवमता र एकरुपता वदन ुतथा पयायप्त  स्रोत साधनको प्रबन्द्ध गनुय । 

• अनगुमन तथा मलू्याङ््कनका िावग सचूना तथा प्रविवधको उपयोगमा व्यापकता  वदन ु। 

• अनगुमन तथा  मलू्याङ््कनिाई वनष्ट्पक्ष, वनयवमत, भरपदो र विश्वसनीय  बनाउन ु। 

• स्थानीय विज्ञ समहु गठन भई उक्त समहु मार्य त विद्यािय अनगुमनको थािनी हुन ु।  

 

७.४. उदे्दश्यहरुः 

• शैवक्षक काययक्रमहरुको स्रोत साधनको उपयकु्त प्रयोग तथा त्यसको प्रवतर्ि मापन गनुय । 

• अनगुमन तथा मलू्याङ््कनिाई नवतजामखुी बनाउन ु। 

• योजना तथा कायायन्द्ियन काययक्रम तय गनय वसकाइ प्रिािी विकास गनुय । 

• योजना कायायन्द्ियनका चरिमा आएका समस्या तथा चनुौतीिाई समयमै सम्बोधन गरी अपेवक्षत उपिवधध हावसि 

गनुय ।  

• योजनाको िगानीदवेख प्रभाि तहसम्मको मलू्याङ््कन गरी आिश्यकतामा आधाररत योजना वनमायिमा सहयोग गनुय । 
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७.५. रणनीशतहरु  

• संघीय सरकार, प्रदशे सरकार तथा स्थानीय सरकारविच समन्द्ियात्मक रुपमा अनगुमन तथा मलू्याङ््कन गने 

प्रिािीको व्यिस्था िाग ुगरी शैवक्षक काययक्रमको अनगुमन तथा मलू्याङ््कन गररनछे । 

• गाउँपाविका अध्यक्षको संयोजकत्िमा अनगुमन तथा मलू्याङ््कन  सवमवत गठन गररनेछ ।  

• शैवक्षक सचूना व्यिस्थापन प्रिािीिाई थप सदुृढीकरि गरी आिश्यक सचूक सवहत कायायन्द्ियन गररनछे । 

• िषयको कम्तीमा २ पटक जनवनिायवचत पदावधकारीबाट विद्याियको अनगुमन गररनछे भने  वशक्षा यिुा तथा खेिकुद 

शाखाबाट वनयवमत रुपमा अनगुमन गररनछे ।  

• विद्यािय तहमा प्रधानाध्यापक तथा विद्यािय व्यिस्थापन सवमवतका पदावधकारीहरुको अनगुमन तथा मलू्याङ््कन 

प्रिािी विकास गरी कायायन्द्ियन गररनेछ ।  

• स्थानीय विज्ञ समहुिाई थप वजम्मेिार बनाई विद्याियको अनगुमन तथा मलू्याङ््कनिाई धयिवस्थत गररनेछ ।  

• गाउँ वशक्षा योजनाको कायायन्द्ियनको प्रभािकारीता अध्ययन तथा प्रवतिेदन प्रकावशत गररनेछ । यसका िावग 

गाउँपाविका स्तरमा विज्ञहरुको अध्ययन टोिी गठन गरी पररचािन गररनछे ।  

• चौविसे गाउँपाविकाको वशक्षा शाखा, विद्यािय व्यिस्थापन सवमवत, गाउँ काययपाविका, गाउँ वशक्षा सवमवत तथा 

आिश्यक विवभन्द्न उपसवमवतहरु गठन गरी नीवत तथा योजना कायायन्द्ियनको अनगुमन तथा मलू्याङ््कनको संयन्द्त्र 

तयार गररनेछ ।    

• यसका साथै गाउँपाविका अन्द्तगयतका विद्याियहरुमा गाउँपाविकाको तर्य बाट वनयवमत अनगुमन तथा वनरीक्षि 

प्रिािी स्थापना गररनेछ ।  

•  विद्याियको आन्द्तररक स्रोत पवहचान र पररचािन, विद्याियका आिश्यकता र प्राथवमकता वनधायरि, 

वशक्षकहरुिाई कक्षाकोठामै सहयोग पयुायउने पद्धवत विकास गररनछे ।  

• गाउँ वशक्षा योजनाको कायायन्द्ियनका िावग तथा विद्याियका आिश्यकता र समस्या पवहचान, वतनीहरुको 

प्राथवमकीकरि, विद्याियको काययसम्पादन अनगुमन तथा मलू्याङ््कन र परीक्षि, विवभन्द्न िाह्य परीक्षि सञ्चािन, 

विवभन्द्न ताविम, काययशािा सञ्चािन िगायतका कामका िावग गाउँपाविकाको वशक्षा शाखा, गाउँ वशक्षा 

सवमवतका पदावधकारीहरु वजम्मिेार हुनेछन ्।      

• विद्याियको आन्द्तररक स्रोत पवहचान र पररचािन, विद्याियका आिश्यकता र प्राथवमकता वनधायरि, 

वशक्षकहरुिाई कक्षाकोठामै सहयोग पयुायउने पद्धवत विकास गनय संघीय तथा प्रदशे सरकारसँगको सहकाययमा 

वक्रयाकिाप सञ्चािन गररनेछ । गाउँपाविकािे वशक्षा सहिकतायको व्यिस्था वमिाउनेछ ।  

 

७.६.  उपलशधि, नशतजा, प्ररु्ख शियाकलाप तथा लक्ष्य     

 (क) उपलशधि (Out comes) 

• योजना कायायन्द्ियनका क्रममा आएका समस्या तथा चनुौतीिाई समयमै सम्बोधन भई अपेवक्षत उपिवधध हावसि 

हुने । 

• आिश्यकतामा आधाररत योजना वनमायिका िावग पषृ्ठपोषि प्राप्त हुने । 
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(ख) नशतजाहरु (key results) 

• नवतजामा आधाररत अनगुमन प्रिािी हुने । 

• अनगुमनका आधारमा नवतजा सधुार हुने । 

• अनगुमन तथा   मलू्याङ््कनका संस्थागत संरचना तथा क्षमता विकास हुने । 

• विद्याथी उपिवधध परीक्षि तथा विद्यािय काययसम्पादन परीक्षििाई थप  व्यिवस्थत र  वनयवमत भई त्यसका 

नवतजाका आधारमा सधुार गने पररपाटी विकास हुने । 
 

 

प्ररु्ख शियाकलापहरु तथा लक्ष्य 

वक्रयाकिाप  एकाइ  

िक्ष्य पवहिो ५ िषय बाँकी 

५ 

िषयको 

िक्ष्य 

कैवर्यत 

अनमुावनत 

बजेट 

(हजारमा) १ २ ३ ४ ५ 
  

जम्मा 

एवककृत शैवक्षक अनगुमन तथा मलु्यांकन पटक ४ ४ ४ ४ ४ २० २०   १००० 

नवतजाका आधारमा अनगुमन प्रिािीका 

िावग सचूकहरु तयार गने र अद्यािवधक 

वनरन्द्तर 
              

  

  

काययक्रम कायायन्द्ियनको चौमावसक तथा 

िावषयक समीक्षा प्रवतिेदन 

िटा 
४ ४ ४ ४ ४ २० २० 

  

  

विद्याथीको वसकाइ उपिवधध परीक्षि पटक १ १ १ १ १ ५ ५   ४४०० 

विद्याियको काययसम्पादन परीक्षि 
पटक 

१ १ १ 
१ १ 

५ 
५   

४४०० 

िडा स्तरीय अनुगमन प्रिािी विकास तथा 

कायायन्द्ियन 

वनरन्द्तर 
          

      

  

 विद्यािय सामावजक परीक्षि पटक १ १ १ १ १ ५ ५     

विद्याियहरूको िेखापरीक्षि  पटक १ १ १ १ १ ५ ५     

वनयवमत रुपमा अनगुमन, मलु्याङ््कन 

(वशक्षा, यिुा खेिकुद शाखा, गाउँ वशक्षा 

सवमवत र जनप्रवतवनवधबाट अनगुमन) 

वनरन्द्तर                 

१००० 

जम्मा                   १०८०० 
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 पररच्छेद- ८ : कायािर् नशतजा खाका  

ि.

सां. 
तह नशतजा सूचक 

एका

इ 

आधार 

िषय 

(०७७/७

८) 

िक्ष्य २०७८/

७९ 

दवेख 

२०८२/

८३ 

२०८३/

८४ 

दवेख 

२०८७/

८८ 

२०७८/

७९ 

२०७९/

८० 

२०८०/

८१ 

२०८१/

८२ 

२०८२/

८३ 

1.1 

प्रारशम्भक

बाल 

शवकास 

प्रारवम्भक बािविकास र वशक्षामा कूि भनाय दर* (%) 
प्रवत

शत 
११६.५ 

११४.० ११२.० ११०.० १०९.० १०८.० १०८.० १००.० 

1.2 प्रारवम्भक बािविकास र वशक्षामा खदु भनाय दर* (%) 
प्रवत

शत 
८०. 

८२.० ८४.० ८६.० ८७.० ८८.० ८८.० १००.० 

1.3 न्द्यनतम योग्यता परुा भएका वशक्षकको प्रवतशत 
प्रवत

शत 
N/A 

          ०.०   

1.4 आधारभतू ताविम प्राप्त वशक्षकको प्रवतशत 
प्रवत

शत 
N/A 

          ०.०   

1.5 
प्रारवम्भक बािविकास र वशक्षाको अनभुि विई कक्षा १ 

मा नयाँ भनायभएका बािबाविका* (%) 

प्रवत

शत 
८७.५ 

८८.० ८९.० ९०.० ९१.५ ९३.० ९३.० 

१००.० 

2.1 

आिारभूत

तह 

कक्षा १ मा नयाँ भनाय भएका बािबाविकाको खदु प्रिेश 

दर (%) 

प्रवत

शत 
९८.१ 

९८.२ ९८.३ ९८.४ ९८.५ ९८.७ ९८.७ 

१००.० 

2.2 
कक्षा १ मा नयाँ भनाय भएका बािबाविकाको कूि प्रिेश 

दर (%) 

प्रवत

शत 
८७.५ 

८८.० ९०.० ९२.० ९४.० ९५.० ९५.० 

१००.० 

2.3 
आधारभतू तह (प्राथवमक कक्षा १-५) मा खदु भनाय दर* 

(%) 

प्रवत

शत 
९७.५ 

९७.८ ९८.० ९८.२ ९८.३ ९८.४ ९८.४ 

१००.० 

2.4 
आधारभतू तह (प्राथवमक कक्षा १-५) मा कूि भनाय दर* 

(%) 

प्रवत

शत 
११६.६ 

११४.० ११२.० ११०.० १०९.० १०८.० १०८.० १००.० 

2.5 आधारभतू तह (कक्षा ६-८) मा खदु भनाय दर* (%) 
प्रवत

शत 
९६.६ 

९६.८ ९७.० ९७.२ ९७.३ ९७.४ ९७.४ १००.० 
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2.6 आधारभतू तह (कक्षा ६-८) मा कूि भनाय दर (%) 
प्रवत

शत 
११२.२ 

११०.० १०९.० १०८.० १०७.० १०७.० १०७.० १००.० 

2.7 आधारभतू तह (कक्षा १-८) मा खदु भनाय दर* (%) 
प्रवत

शत 
९७.१ 

९७.२ ९७.५ ९७.८ ९७.९ ९८.० ९८.० १००.० 

2.8 आधारभतू तह (कक्षा १-८) मा कूि भनाय दर (%) 
प्रवत

शत 
११४.७ 

११२.० ११०.० १०८.० १०७.० १०६.० १०६.० १००.० 

2.9 
आधारभतू तह(कक्षा १-८) खदु भनाय दरमा िैङ््वगक 

समता सचूक* 

प्रवत

शत 
 १.०० 

१.० १.० १.० १.० १.० १.० १.० 

2.1 आधारभतू तहको कक्षा ८ सम्मको वटकाउ दर* (%) 
प्रवत

शत 
८९.८ 

९०.० ९१.० ९२.० ९२.५ ९३.० ९३.० १००.० 

2.1

1 

आधारभतू तहको कक्षा १ मा भनाय भई कक्षा ८ परूा गने 

दर*(%) 

प्रवत

शत 
N/A 

          ०.०   

2.1

2 
विद्यािय िावहर रहकेा बािबाविका*  (%)  कक्षा १-८ 

प्रवत

शत 
N/A 

          ०.०   

3.1 

र्ाध्यशर्क 

तह 

माध्यवमक तह (कक्षा ९-१०) मा खदु भनाय दर* (%) 
प्रवत

शत 
८४.९ 

८५.० ८६.० ८७.० ८७.५ ८८.० ८८.० १००.० 

3.2 माध्यवमक तह (कक्षा ९-१०) मा कूि भनाय दर* (%) 
प्रवत

शत 
९९.७ 

९९.८ ९९.८ ९९.९ ९९.९ १००.० १००.० १००.० 

3.3 माध्यवमक तह (कक्षा ११-१२) मा खदु भनाय दर* (%) 
प्रवत

शत 
३२.३ 

३५.० ३८.० ३९.० ३९.५ ४०.० ४०.० ६०.० 

3.4 माध्यवमक तह (कक्षा ११-१२) मा कूि भनाय दर* (%) 
प्रवत

शत 
 ८०.७ 

८२.० ८४.० ८५.० ८६.० ८७.० ८७.० १००.० 

3.5 माध्यवमक तह (कक्षा ९-१२) मा खदु भनाय दर* (%) 
प्रवत

शत 
५८.६ 

६०.० ६२.० ६४.० ६५.० ६६.० ६६.० ८०.० 

3.6 माध्यवमक तह (कक्षा ९-१२) मा कूि भनाय दर* (%) 
प्रवत

शत 
८८.९ 

९९.० ९०.० ९१.० ९१.५ ९२.० ९२.० १००.० 

3.7 
कक्षा १ मा भनाय भएका बािबाविका मध्ये कक्षा १० मा 

पगु्ने वटकाउदर (%) 

प्रवत

शत 
N/A 

          ०.०   
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3.8 
कक्षा १ माभनाय भएका बािबाविका मध्ये कक्षा १२ मा 

पगु्ने वटकाउ दर (%) 

प्रवत

शत 
N/A 

          ०.०   

3.9 कक्षा १-१२को खदु भनाय दरमा िैङ््वगक समता सचूक* 
प्रवत

शत 
  १.०० 

१.० १.० १.० १.० १.० १.० १.० 

4.1 अनौपचारर

क शिक्षा 

तथा 

शनरन्तर 

शसकाइ 

५ िषय मावथको साक्षरता दर 
प्रवत

शत 
NA 

          ०.०   

4.2 ५-२४ िषयको साक्षरता दर 
प्रवत

शत 
N/A 

          ०.०   

4.3 १५ िषयमावथको साक्षरता दर 
प्रवत

शत 
N/A 

          ०.०   

5.1 र्शहला 

शिक्षक 

प्रशतित 

आधारभतू तह (कक्षा १-८) 
प्रवत

शत 
३६. 

३६.० ३६.० ३६.० ३६.० ३६.० ३६.० ४०.० 

5.2 माध्यवमकतह (कक्षा९-१२) 
प्रवत

शत 
११. 

११.० १२.० १२.० १२.५ १३.० १३.० १८.० 

6.1 

PMEC 

पुरा गरेका 

शवद्यालय

को 

प्रशतित 

बािविकास 
प्रवत

शत 
N/A 

          ०.०   

6.2   आधारभतू 
प्रवत

शत 
N/A 

          ०.०   

6.3   माध्यवमक 
प्रवत

शत 
N/A 

          ०.०   

7 

स्थानीयत

हर्ा 

शिक्षाको 

वजेट 

प्रशतित 

कूि िजेटकोवशक्षा क्षेत्रमा विवनयोवजत िजेट*(%) 
प्रवत

शत 
७.७ 

८.० ९.० १०.० १०.५ ११.० ११.० २०.० 
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8. 1 

छोड्नेदर 

आधारभतू तह (कक्षा १-५) 
प्रवत

शत 
२.९ 

२.८ २.७ २.६ २.६ २.५ २.५ ०.० 

8.2 आधारभतू तह (कक्षा ६-८) 
प्रवत

शत 
३.९ 

३.० २.५ २.१ २.० १.८ १.८ ०.० 

8.3 माध्यवमकतह (कक्षा ९-१०) 
प्रवत

शत 
२.१ 

२.० १.८ १.६ १.५ १.४ १.४ ०.० 

9.1 

दोयााउनेदर 

आधारभतू तह (कक्षा १-५) 
प्रवत

शत 
८.३ 

८.० ७.० ६.० ५.५ ५.० ५.० ०.० 

9.2 आधारभतू तह (कक्षा ६-८) 
प्रवत

शत 
११.६ 

१०.० ८.० ७.० ६.५ ६.० ६.० ०.० 

9.3 माध्यवमकतह (कक्षा ९-१०) 
प्रवत

शत 
४.६ 

४.० ३.८ ३.६ ३.४ ३.२ ३.२ ०.० 

10.

1 

शसकाइ 

उपलधिी 

दर 

कक्षा ८ मा३.२ बाट ३.६ ग्रेड ल्याउन े% 
प्रवत

शत 
२.३ 

४.० ६.० ८.० ९.० १०.० १०.० १२.० 

10.

2 
कक्षा ८ मा३.६ बाट ४.० ग्रेड ल्याउने % 

प्रवत

शत 
०.५ 

१.० २.० ३.० ३.५ ४.० ४.० ६.० 

10.

3 
कक्षा SEE मा ३.२ बाट ३.६ ग्रडे ल्याउने % 

प्रवत

शत 
१. 

१.२ १.४ १.७ १.९ २.० २.० २.५ 

10.

4 
कक्षा SEE मा ३.६ बाट ४.० ग्रेड ल्याउने % 

प्रवत

शत 
०.१ 

०.२ ०.३ ०.४ ०.४ ०.५ ०.५ १.० 

11.

1 
प्रारशम्भक 

कक्षाको 

पठनसीप 

CB EGRA कक्षा १ समग्र 
प्रवत

शत 
७९.५ 

८०.० ८१.० ८२.० ८२.५ ८३.० ८३.० १००.० 

11.

2 
CB EGRA कक्षा २ समग्र 

प्रवत

शत 
६९.५ 

७१.० ७३.० ७५.० ७६.० ७७.० ७७.० १००.० 

11.

3 
CB EGRA कक्षा ३ समग्र 

प्रवत

शत 
७१. 

७३.० ७५.० ७८.० ७८.५ ७९.० ७९.० १००.० 
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