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परिच्छेद १ 

 परिचय 

१.१ पृष्ठिूवम  

नेपािको संर्वधान २०७२ अनसुार नेपािमा संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था प्रारम्भ भएर संघ, प्रदिे र स्थानीय तह गरी 

तीन तहका सरकार र्ियार्िि रहकेा छन ्। संर्वधानिे समग्रमा समतामिूक, समावेिी र समाजवाद उन्त्मखु राष्ट्र र्नमािण गन े

ध्यय राखेको छ । यस ध्येय अनकूुिका र्िक्षा सम्वन्त्धी केही हक तथा प्राथर्मकताहरू पर्न स्थार्पत गरेको छ ।  

संर्वधानको धारा ३१ मा र्िक्षा सम्बन्त्धी हक उल्िेख छ । उक्त धारािे पह चँको हक ह ने र राज्यबाट आधारभतू तहसम्मको 

र्िक्षा अर्नवायि र र्निःिलु्क तथा माध्यर्मक तहसम्मको र्िक्षा र्निःिलु्क पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी 

अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपिे र्वपन्त्न नागररकिाई काननु बमोर्जम र्निःिलु्क उच्च र्िक्षा पाउने, नेपािमा बसोबास गन े

प्रत्येक नेपािी समदुायिाई कानुन बमोर्जम आफ्नो मातभृाषामा र्िक्षा पाउने हक संर्वधानिे प्रदान गरेको छ । त्यसका िार्ग 

र्वद्यािय तथा िैर्क्षक संस्था स्थापना र सञ्चािन गनि पाउने हक ह ने जस्ता र्िक्षा सम्बन्त्धी मौर्िक हक समेत उल्िेख  छ । 

यी संवैधार्नक हक तथा प्राथर्मकताहरूिाई कायािन्त्वयन गनि सहयोगी ह ने काननुी आधार तयार गने िममा र्निःिलु्क तथा 

अर्नवायि र्िक्षा ऐन, २०७५ तथा यस सम्वन्त्धी र्नयमाविी २०७७ कायािन्त्वयनमा ल्याएको छ । जस अनसुार र्व.सं. २०८५ 

सम्म सबै नागररकिाई आधारभतू तह सम्मको र्िक्षामा पह चँ पयुािउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी बािबार्िका सम्वन्त्धी 

ऐन, २०७५ िे र्िक्षा िगायत बािबार्िकाहरूका हकहरूको प्रत्याभतू गरेको छ  । 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) को उप दफा (ज) अनसुार स्थानीय तहिाई माध्यार्मक र आधारभतू 

र्वद्यािय सम्बर्न्त्ध २३ वटा अर्धकारहरू प्रदान गरीएको  छ । जसको बुँदा नं १ मा प्रारर्म्भक बािर्वकास तथा र्िक्षा, 

आधारभतू र्िक्षा, अर्भभावक र्िक्षा, अनौपचाररक र्िक्षा,खिुा तथा वैकर्ल्पक र र्नरन्त्तर र्सकाइ, सामदुार्यक र्सकाइ र 

र्विेष र्िक्षासम्बन्त्धी नीर्त, काननु, मापदण्ड, योजना तजुिमा,कायािन्त्वयन, अनगुमन,मलू्याङ्कन र र्नयमन गने भन्त्ने कुरा समेत 

उल्िेख छ । 

सन २०१५ मा संयकु्त राष्ट्र संघिे सन ्२०३० सम्ममा हार्सि गने गरी र्नधािरण गरेको र्दगो र्वकासका १७ वटा िक्ष्यमा 

नेपाििे पर्न सहमर्त जनाएको छ । र्दगो र्वकास को िक्ष्य नं ४ मा ‘सवैका िागी समावेिी तथा समतामिूक गणुस्तरीय 

र्िक्षाको सरु्नर्ितता तथा आजीवन र्सकाइका अवसरमा प्रोत्सार्हत गने’  उल्िेख गररएको छ । यससँग सम्वर्न्त्धत सातवटा 

िक्ष्य (Target)  र्नधािरण गरेको छ भने िक्षय प्राप्तीका िी थप र्तनवटा माध्यम वा तररका पर्न उल्िेख गरेको छ ।  

 र्िक्षा ऐन, २०२८ र र्िक्षा र्नयमाविी, २०५९ मा र्िक्षा सम्बन्त्धी र्वर्वध व्यवस्था गररएको छ । सङ्घीय सरकारिे रार्ष्ट्रय 

र्िक्षा नीर्त २०७६ जारी गरेको छ । SSDP को कायािन्त्वयन पर्छ नेपाि सरकारिे १० वष ेर्िक्षा क्षेर योजना र्नमािण गरेको 

छ। 

 यी सबै नीर्त, योजना, व्यवस्था र घोषणाहरूको ममिअनसुार स्थानीय तहको र्िक्षािाई सु-व्यवर्स्थत बनाउन, गणुस्तरीय र 

समावेिी, समतामिुक र्िक्षा सबै नागररकिाई प्रदान गरर सरु्ख नेपािी सम्वदृ्ध नेपािको नारािाई साकार पानि कपरुकोट 

गाउँपार्िकाि ेपञ्चवर्षिय गाउँ र्िक्षा योजना, २०७९ तयार गरेको छ ।  
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यसका साथै गाउँपार्िका अन्त्तगितका र्िक्षा सम्बन्त्धी समस्याहरूको पर्हचान गरेर र्वर्भन्त्न चरणमा कायििािा, गोष्ठीहरू 

सञ्चािन गरी र्िक्षा सम्बर्न्त्ध सरोकार राख्ने सबै स्थानीय सरोकारवािाहरूको प्रत्यक्ष सहभार्गतामा यो योजना तयार 

गररएको हो । यस योजनामा व्यवस्था गररएका सबै कुराहरू कायािन्त्वयन गनि र्िक्षा सम्बन्त्धी सरोकार राख्ने सबै र्नकायहरूको 

महत्वपणूि भरू्मका रहनेछ । 

 यसमा भएका व्यवस्थाहरूिाई आ-आफ्नो क्षेरमा िाग ूगनुि सबै  नागररकको कतिव्य रहनेछ । गणुस्तरीय र्िक्षाको र्वकास 

गरी र्सपयकु्त नागररक तयार गनि र समदृ्ध गाउँपार्िकाको रुपमा र्वकास गनि यो नीर्तिे उल्िेख्य भरू्मका खेिेको छ । 
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१.१.१ अििािणा 

नेपािको संर्वधानको धारा ३१ मा र्िक्षािाई मौर्िक हकका रूपमा उल्िेख गररएको छ । र्िक्षामा पह चँ वढाउन र 

र्िक्षािाई र्न:िलु्क र अर्नवायि बनाउने सम्बन्त्धी धारा ३१ को उपधारा १ र २ मा व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी उपधारा ३, ४ 

र ५ मा  िमि: अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपिे र्वपन्त्न नागररकिाई काननु बमोर्जम र्निःिलु्क उच्च र्िक्षा पाउने, 

नेपािमा बसोबास गने प्रत्येक नेपािी समदुायिाई काननु बमोर्जम आफ्नो मातभृाषामा र्िक्षा पाउने र त्यसका िार्ग 

र्वद्यािय तथा िैर्क्षक संस्था स्थापना र सञ्चािन गनि पाउने हक ह ने जस्ता र्िक्षा सम्बन्त्धी मौर्िक हकको प्रत्याभतू गरेको 

छ । 

नेपाि सरकारिे र्वद्यािय र्िक्षामा सबैको समतामिुक पह चँ सरु्नर्ित गनिका साथै गुणस्तर सुधारका र्नर्मत्त र्वगतमा सात 

वष ेर्वद्यािय क्षेर सधुार योजना कायािन्त्वयनमा ल्याएको र्थयो । यस योजनाबाट प्राप्त उपिर्धधिाई संस्थागत गनि र र्वद्यािय 

र्िक्षाका र्वर्वध सकारात्मक प्रयासहरूिाई र्नरन्त्तरता र्दन तथा र्िक्षाका नवीन कायििमहरूको प्रस्तावसर्हत २०७३  

साउनदरे्ख २०८० असार (सन ्२०१६ जिुाईदरे्ख २०२३ जिुाई) सम्मको सात वष ेर्वद्यािय क्षेर र्वकास योजना र्नमािण 

गररएको छ । योजनाको प्रथम पाँच वषि २०७३ साउनदरे्ख २०७८ असार (सन ् २०१६ देर्ख २०२१) सम्मका िार्ग 

स्रोतसर्हतको कायियोजना र्थयो ।  

र्दगो र्वकासका िक्ष्य हार्सि गरी र्व.सं. २०८७ (सन ्२०३०) सम्ममा नेपाििाई मध्यम आय भएको मिुकुको स्तरमा 

रूपान्त्तरणको िक्ष्य हार्सि गने महत्त्वपणूि साधनका रूपमा पर्न यस योजनािाई हरेरएको छ । सार्वकका उपिर्धध, 

र्सर्कएका पाठहरू तथा सबैका िार्ग र्िक्षाको रार्ष्ट्रय कायियोजना (सन ् २००१–२०१५) अन्त्तगित सञ्चािन गररएका 

सबैका िार्ग र्िक्षा कायििम (सन ् २००४–२००९) र र्वद्यािय क्षेर सधुार कायििम (सन ् २००९–२०१६) का एकीकृत 

कायिसचूीहरू यस योजनाका प्रमखु मागिदििक ह न ् । रार्ष्ट्रय र्िक्षा नीर्त,२०७६ िे नेपािको संर्वधानमा र्नर्दिष्ट गररएका 

र्िक्षासम्बन्त्धी मौर्िक हक, राज्यको पनुिःसंरचना र अर्धकारको बाँडफाँट, मिुकुको आर्थिक–सामार्जक रुपान्त्तरणका 

एजेण्डा, र्दगो र्वकास िक्ष्यप्रर्त नेपािको प्रर्तबद्धता, पन्त्रौं योजनाको आधारपर, सन ्२०३० सम्म मध्यम आय भएको 

राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्त्नर्त गने रार्ष्ट्रय सङ्कल्प नै नयाँ र्िक्षा नीर्त तजुिमाका मिू आधार मार्नएको छ ।  

र्िक्षा प्राप्त गने प्रत्येक व्यर्क्तको आधारभतू मौर्िक हकिाई व्यवहारमा कायािन्त्वयन गनि, सङ्घीय िोकतार्न्त्रक गणतन्त्रको 

मान्त्यता अनरुुप र्िक्षामा सबैको सरि, सहज र समतामिूक पह चँ सरु्नर्ित गनि एवम ्र्िक्षािाई सविव्यापी, जीवनोपयोगी, 

प्रर्तस्पधी एवम ्गणुस्तरयकु्त बनाउन यो नयाँ र्िक्षा नीर्त आवश्यक पदिछ । सङ्घीय ढाँचा अनरुूप सरकारका तीन वटै तहमा 

र्िक्षा प्रिासन प्रभावकारी एवम ्नर्तजामिूक ढङ्गिे सञ्चािन गरी जनताको र्िक्षा प्रार्प्तको अर्धकार सुर्नर्ित गनिका 

िार्ग समयानकुुि र्िक्षा नीर्तको जरुरत पदिछ । र्िक्षा क्षेरका नीर्तहरूिाई एकीकृत र संर्हताबद्ध गरी एकीकृत रार्ष्ट्रय 

र्िक्षा नीर्तको खाँचो परूा गने ध्येयिे यो रार्ष्ट्रय र्िक्षा नीर्त तजुिमा गनुि परेको कुरा उल्िेख गरेको छ । 

अर्नवायि तथा र्न: िलु्क  र्िक्षा सम्बन्त्धी ऐन, २०७५ र्िक्षा प्राप्त गने प्रत्येक व्यर्क्तको   आधारभत ूमानव अर्धकार एवम ्

संर्वधानमा प्रदत्त मैर्िक हकिाई व्यवहारमा कायिन्त्वयन गरी र्िक्षािाई िोकतार्न्त्रक मूल्र्य र मान्त्यतामा आधाररत समाजवाद 

उन्त्मखु राष्ट्र र्नमािणमा केर्न्त्ित गद ै र्िक्षामा सबैको सहज एवम ्समतामिूक पह चँ र र्नरन्त्तरता सरु्नर्ित गरी  र्िक्षािाई 

सविव्यापी जीवनोयोगी, प्रर्तस्पधाि एवम ्गणुस्तरीय बनाउनका िार्ग  अर्नवायि तथा र्न:िलु्क र अर्नवायि र्िक्षाको व्यवस्था 

गरेको र यस सम्वर्न्त्ध र्नयमाविी, २०७७ िे पररच्छेद -६ सम्म व्यवस्था गरेको छ ।  
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यसरी र्िक्षको समग्र र्वकासका िार्ग र्वर्भन्त्न क्षेरसँग सहकायि गद े स्थानीय तहको जनिक्ती र आवश्यकतािाइ समेटी 

कायािन्त्वयन गदाि अझ प्रभावकारी ह ने दरे्खन्त्छ । 

 

१.१.२ कपुिकोट गाउँपावलकाको परिचय 

कणाििी प्रदिेको सल्यान र्जल्िामा पने कपरुकोट गाउँपार्िका सार्वकका चार वटा गा।र्व।स। धनवाङ, ररम, र्सनवाङ र 

सारपार्न गपाि र्मिेर बनेको हो । सल्यान र्जल्िाको कुि क्षेरफि १९५१ वगि र्किोर्मटर मध्ये यस गाउँपार्िकािे ११९.२१ 

वगि र्किोर्मटर क्षेरफि ओगटेको छ । यस गाउँपार्िकाका जम्मा ६ वटा वडामा मर्हिा ९४८६ र परुुष ८७१८ गरी जम्मा 

१८२०४ जनसंख्या रहकेो छ । पर्िममा र्रवेणी, उत्तरमा छरशे्वरी गाउँपार्िका, पवूिमा रोल्पा र दर्क्षणमा दाङ र्जल्िासँग 

भौगोर्िक र्समाना जोर्डएको यस गाउँपार्िकाको भौगोर्िक अवर्स्थर्त २८
०
२४" उत्तरी अक्षांि र ८०

०
२३" पवूी 

दिेान्त्तरसम्म फैर्िएको छ ।िरु्म्वनी प्रदिेको प्रवेिद्वारको रुपमा रहकेो यस गाउँपार्िकाका अग्िा पहाडहरुको संगमको रुपमा 

रहकेो भौगोर्िक बनावटिे गदाि अत्यन्त्तै रमाइिो र अनकुुि वातावरणको कारण वेमौसमी तरकारी खेतीका साथै फिफूि 

खेतीको िार्ग उविर भरू्मको बरदानको रुपमा पर्न र्िन सर्कन्त्छ । 

र्व.सं. २०२८ सािपर्छ राप्ती िोकमागिको स्थापनासँगै कपरुकोट सल्यान र्जल्िाको प्रवेिद्वारको रुपमा रहकेो छ । सार्वकको 

धनवाङ गार्वसमा पने यो स्थान सदरमकुाम खिंगा दरे्ख ४२ र्क.र्म. दर्क्षण र दाङको तिुसीपरुदरे्ख १९ र्क.र्म. उत्तरको 

पहाडी भञ्ज्याङमा अवर्स्थत छ । र्व.सं. १९५० र्तर स्वगिद्वारीका महाप्रभिुे कपरुकोट, फिावाङ ह दँ ैसखुेतर्तर जाने िममा 

यहाँका वार्सन्त्दाहरुिाई कपरुका बोटहरु िगाउन प्रोत्सार्हत गनुिभएपर्छ िमििः कपरुका बोटहरु बढ्द ैगएको र दाङको ंिंो 

छल्न र्चसो पहाडी कोट तफि  मार्नसहरु आई बस्ने िममा यस सरुम्य स्थानको नाम कपरुकोट रहन गएको हो भर्नन्त्छ । यो 

स्थान समिुी सतहबाट कररब १५०० र्मटर उचाईमा रहकेो छ ।  

डोका डािा बनुेर दाङ, कोइिावास, नेपािगञ्ज र भारतीय वजारहरुसम्म वेचर्वखन गने र परम्परागत खेती र्कसानी र 

पिपुािन पेिमा रहकेा कपरुकोट र आसपासका गाउँिेहरुमा र्व.सं. २०३९ सािमा राप्ती एर्ककृत ग्रार्मण र्वकास पररयोजना 

िाग ूभए िगत्तै नयाँ कृर्ष प्रणािीको िहर आयो । उक्त पररयोजनाद्वारा कपरुकोटमा सेवा केन्त्िहरुको स्थापना गररयो । ती 

केन्त्िहरु माफि त र्वर्भन्त्न समहुहरुको गठन तथा आवश्यकता अनसुारको तार्िम प्रदान गरी वेमौसमी तरकारी, फिफूि तथा 

जर्डवटुी उत्पादनिाई र्वस्तार गररयो । खासगरर वेमौसमी र वणििंकर जातका टमाटर, वन्त्दागोभी, काउिी, भेडेखसुािनी, 

घ्यरु्समी, बोडी िगायतका तरकारीको वीउ भारत तथा तरकारी वीउ उत्पादन केन्त्ि मसुीकोट, रुकुमबाट ल्र्या र्निःिलु्क र्वतरण 

गररयो ।  

र्व.सं. २०४८ सािबाट हप्ताको २ पल्ट हाटवजार िाग्ने व्यवस्था िरुु भयो । सनु्त्तिा, स्याउ, कागती, मौसम आर्द फिफूि 

तथा अदवुा, र्टमरु, वेसार िगायतका जर्डवटुीहरुको उत्पादनमा जोड र्दइयो । फिस्वरुप कपरुकोट क्षेरबाट वार्षिक ंषत 

१२र१३ करोडको तरकारी, फिफूि र जर्डवडुीहरु नपेािका सबै प्रमखु िहरहरु र भारतका र्समावती िहरहरुसम्म र्नकासी 

ह न थािेको छ । सल्यान र रोल्पाका धेरै र्छमेकी गाउँपार्िका र दाङका पहाडी गाउँहरुको केन्त्िको रुपमा र्वकर्सत ह दँ ै

गइरहकेो कपरुकोट राप्ती िोकमागिका अर्तररक्त रोल्पा र सल्यानका पवूी गाउँहरुतफि  जाने ंद्योर्गक सडक तथा पर्िम तथा 
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उत्तरतफि  जाने सडकको मखु्य द्वारको रुपमा समेत र्वकर्सत ह दँैछ । यहाँबाट स्वगिद्वारी तपोभमूी नर्जकै पदिछ । यस स्थानमा 

अदवुा अनसुन्त्धान केन्त्िका साथै र्जल्िा वनस्पर्त कायाििय, ईिाका प्रहरी कायाििय, किेज, माध्यर्मक र्वद्यािय, वोर्डङ 

स्कूि, र गाउँपार्िकाको कायाििय तथा यसका र्वषयगत िाखाहरु रहकेो छ ।  

हाि यस गाउँपार्िकामा एउटा क्याम्पस, २ वटा माध्यर्मक र्वद्यािय १-१२ र ३ वटा माध्यर्मक र्वद्यािय १-१० गरर ५ वटा 

माध्यर्मक र्वद्यािय, ७ वटा आधारभतू र्वद्यािय १–८, ११ वटा प्राथर्मक र्वद्यािय १-५ १ वटा प्रारर्म्भक वािर्वकास 

कक्षा मार ैगरर जम्मा २४ वटा र्वद्याियहरू रहकेा छन ्। 

दाङको तिुसीपरुबाट केही र्क.र्म. दरुीमा रहकेो पहाडी वस्ती र दृश्याविोकनका दृर्ष्टबाट कपरुकोट र्हिस्टेिनको रुपमा 

र्वकर्सत ह न सक्ने सम्भावना बोकेर बसेको छ ।  

सल्यान र्जल्िाको कपरुकोट गाउँपार्िका पहाडी धरातियकु्त भएकोिे यहाँ परे तथा कडा चट्टान, ढंुगा तथा बिौटे माटोको 

र्मश्रणबाट यहाँको भबूनोट र्नमािण भएको छ । पहाडको उत्तर तथा पवूि तफि को भबूनोट ओर्सिो भएकोिे यहाँ वन पैदावार 

तथा वेमौसमी खेतीका िार्ग र्नकै प्रर्सद्ध रहकेो छ । 

१.१.३ विक्षा के्षत्रको समग्र विशे्लषण  

दिे र्वकासका र्नर्म्त र्िक्षा पवूािधारको पर्न पवूािधार हो । र्िक्षािे व्यर्क्तको सबािङ्गीण र्वकास गरी असि योग्य, सक्षम, 

प्रर्तस्पधी र उत्पादनमिूक जनिर्क्त तयार गदिछ । राष्ट्रको आर्थिक, सामार्जक, सांस्कृर्तक र पवूािधार र्वकासका िार्ग 

त्यस्तो जनिर्क्तको योगदान महत्वपणूि ह न्त्छ । दिेमा र्दगो िार्न्त्त, सिुासन, र्वकास र समरृ्द्धको िार्ग र्िक्षािे महत्वपणूि 

भरू्मका खेिेको ह न्त्छ । “समदृ्ध नेपाि, सखुी नेपािी” हाम्रो रार्ष्ट्रय आकाङ्क्षा र अठोट हो । र्सपमिूक, वैज्ञार्नक, 

व्यावहाररक एवम ्गणुस्तरीय र्िक्षा समदृ्ध नेपािको आधारिीिा हो । मिुकुको सवािङ्गीण र्वकासको मिू आधार र्िक्षा नै 

भएकािे गणुस्तरीय र्िक्षामा सबै नागररकको समतामिूक र न्त्यायोर्चत पह चँ स्थार्पत गनुि आजको आवश्यकता हो ।  

उमेर समहूअनसुार प्रारर्म्भक बािर्िक्षाका िार्ग ४ वषिदरे्ख ५ वषिमरु्न, कक्षा १-५ का िार्ग ५-९ वषि, कक्षा ६-८ का िार्ग 

१०-१२ वषि र माध्यर्मक तह कक्षा (९-१२) का िार्ग १३-१६ वषि तोर्कएको छ । नपेाि सरकारिे तोकेको िति तथा 

मापदण्ड पािना गने गरी स्थानीय तहको अनमुर्त वा स्वीकृर्तमा सरकारी, गैरसरकारी, सामदुार्यक वा र्नजी िगानीमा 

बािमैरी तथा पवूािधारयकु्त प्रारर्म्भक बािर्वकास कक्षा र बािर्वकास तथा स्याहार केन्त्िको व्यवस्थापन गरी बािर्वकास 

कायििम सञ्चािन गनि नीर्तगत प्रबन्त्ध गने प्रारर्म्भक बािर्िक्षाको नीर्त रहकेो छ ।  

नेपािमा र्वद्यािय र्िक्षा क्षेरका मखु्य चनुौतीहरूमा  सामदुार्यक र्वद्याियमा भन्त्दा संस्थागत र्वद्याियमा 

अर्भभावकहरूको आकषिण,   र्िक्षकहरूिाई  पेसागत सहयोगको अभाव,   र्नरन्त्तर र्वद्याथी मलू्याङ्कनको व्यवहाररक 

कायािन्त्वयनमा समस्या,  र्वषयगत दक्ष र्िक्षकको अपयािप्तता, न्त्यनू मारामा नवीनतम प्रर्वर्धको पह चँ र उपयोग, पयािप्त र 

सान्त्दर्भिक िैर्क्षक सामग्री उपिधध र प्रयोगको अभाव, अपाङ्गता भएका बािबार्िकाको र्वद्याियमा न्त्यनू पह चँ, 

संर्वधानमा उल्िेर्खत साझा अर्धकार कायािन्त्वयनमा समस्या,  तथ्याङ्क र्वशे्लषणमा दक्ष जनिर्क्तको अभाव,  र्वद्याथी 

र्नरन्त्तरतामा समस्या तथा  र्वपदक्ो समयमा र्िक्षाको र्नरन्त्तरताको समस्या जस्ता कुराहरू छन ्।  



 
 

पञ्चवर्षिय गाउँ र्िक्षा योजना (२०७९-२०८३) कपुरकोट गाउँपार्िका सल्यान Page 9 

 

यसैगरी र्वद्यािय र्िक्षा क्षेरका मखु्य अवसरहरूमा  आधारभतू तहमा अर्नवायि तथा र्न:िलु्क र्िक्षा र माध्यर्मक तहमा 

र्न:िलु्क र्िक्षाको िार्ग संवैधार्नक, काननुी र नीर्तगत व्यवस्था,  स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे प्रदान गरेका 

अर्धकार,  स्थानीय तहमा र्िक्षा क्षेरमा सङ्घसंस्थाहरूको  र्ियािीिता, गणुस्तरीय र्िक्षाप्रर्त अर्भभावकहरूको 

मोह,  र्वद्याथीहरूको खदु भनािदरमा वरृ्द्ध,  सकरात्मक िैङ्र्गक समता सचूकाङ्क,   र्िक्षाको र्वकासमा र्वर्भन्त्न साझेदार 

संस्थाको िगानी र सहभार्गता,  र्िक्षामा िगानीको िार्ग स्थानीय तहको प्रर्तबद्धता, तीनै तहको सरकारबाट र्िक्षा क्षेरमा 

िगानी र सहकायि जस्ता कुराहरू रहकेा छन ्।  

कपुिकोट गाउँपावलकाको स्िीकृत  विक्षा स बन्िी नीवत यस प्रकार रहकेो छ :  

 समदृ्ध कपरुकोटका िागी कपुरकोट वासीिाई स्वाविम्बी, र्सपमिुक, व्यावसार्यक, प्रर्वर्धमैरी, प्रर्तस्प्रधी, 

प्रवतिनात्मक र मलु्य उन्त्मखु नागररकको र्वकासका िागी योगदान गनि कपरुकोट गाउँपार्िकाको र्िक्षाको 

र्दघिकार्िन सोच सर्हत र्िक्षा नीर्त तयार गररनेछ । सो योजना बनाउन ुपवुि र्िक्षाको तथ्याङ्कको िागी िैर्क्षक 

पाििर्चर तयार गररनेछ । 

 कपरुकोट गाउँपार्िकाको आफ्नै पर्हचान सर्हतको स्थार्नय पाठ्यिम तजुिमा गरर आगामी िैर्क्षक सर दरे्ख िाग ु

गररनेछ ।  

 प्रत्येक सामदुार्यक र्वद्याियहरुमा आवश्यकता अनसुारको फर्निचर, खानेपानी, िौचािय, घेराबार, रङरोगन 

िगायतका पवुािधार र्नमािण तथा ममितका िागी र्वद्यािय भौर्तक पवुािधार सदुृढीकरण अर्भयान सञ्चािन गररने छ 

।  

 र्वद्यािय र्िक्षाको अर्भन्त्न अगं प्रारर्म्भक बाि र्बकास कक्षाहरुमा न्त्यनुतम मापदण्ड र्नधािरण गरी सरुर्क्षत बसाई 

व्यवस्थापन र सरसफाईिाई ध्यान र्ददै खेि सामग्री, र्सकाई समाग्री, मनोरञ्जन सामग्री, अर्डयो र्भर्डयो सामग्री 

सर्हत आकषिक, मनोरञ्जक र बािमैरी कक्षाकोठा व्यवस्थापन गररनेछ ।  

 साविजर्नक र्वद्याियहरुमा कायिरत सबै र्िक्षक, कमिचारी तथा सहजकतािहरुिाई पेिागत क्षमता र्वकासका िागी 

आवश्यक तार्िम प्रर्िक्षण तथा प्रोत्साहनका कायििमहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

 र्वद्याियको र्िक्षामा र्सकाई वातावरणिाई आधरु्नक र्वर्ध र प्रर्वर्धसंग जोड्द ै पढ्नका िार्ग र्सक्ने तथा 

र्सक्नका िार्ग पढ्ने प्रर्ियाका िार्ग र्वद्याियहरुमा सन्त्दभि सामग्री, प्रयोगात्मक सामग्री सर्हतको प्रयोगिािा, 

स्तररय पसु्तकािय, र्सकाइ कनिर िगायतका स्रोत र साधनहरुको व्यवस्था गररने छ । साथै गररव तथा जेहने्त्दार 

र्वद्याथीिाई वडाबाट पर्हचान गरर अर्नवायि र्निलु्क र्िक्षा प्रदान गररनेछ ।  

 अर्नवायि तथा र्निलु्क साविजर्नक र्िक्षामा सबै वािवार्िकाहरुको पह चँ सरु्नर्ित गनि भनाि अर्भयान, गररव 

जेहने्त्दार छारबरृ्त, र्दवा खाजा, अनाथ र असहाय वािवार्िकाको िार्ग र्निलु्क िैर्क्षक सामग्री, अर्भभावक 

सचेतना कायििम िगायतका कायििमहरु संचािन गररनेछ ।  

 र्वद्याियको योजना तथा कायििमहरुिाई व्यवर्स्थत र नर्तजामखुी बनाउन र्वद्यािय सधुार योजना र्नमािणमा 

सरोकारवािाहरुको सहभार्गतािाई अर्नवायि बनाइनेछ ।  
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 बािबार्िकाहरुमा सामार्जक, मानर्सक र िारररीक कारणिे गदाि ह ने समस्याहरुको समाधान गनि र्वज्ञ 

मनोर्चर्कत्सकहरु माफि त र्वद्याथी मनोपरामिि तथा सचेतना सेवा उपिधध गराउने व्यवस्था र्मिाईनेछ ।  

 र्वद्यािय तहको र्नमािणात्मक मलु्याङ्कनिाई मलु्याङ्कनको उद्दशे्यअनसुार व्यवर्स्थत र्नयर्मत र अर्नवायि 

गराइनेछ ।  

 र्वद्याथीमा अन्त्तरर्नर्हत क्षमता र्सप र किािाई प्रोत्साहन गरर क्षमता प्रदििनीको िार्ग आवश्यक व्यवस्था गररनेछ 

।  

 र्वद्याियका बार्षिक कायििमहरुिाई र्नयर्मत व्यवर्स्थत र प्रभावकारी बनाउन सरोकारवािाहरुको सहभार्गतामा 

वार्षिक िैर्क्षक कायिपारो, िैक्षर्णक डायरी र्नमािण गरर कायािन्त्वयन गररनेछ । 

  गाउँपार्िका र्भरका सम्पणुि र्वद्याियहरुको िैर्क्षक उपिधधी मलु्याङ्कन गरी उत्कृष्ट ह ने १ प्रा.र्व., १ र्न.मा.र्व. र 

१ मा.र्व. र्वद्याियिाई वार्षिक रुपमा परुस्कृत गररनेछ साथै र्वद्याथीहरुिे पररक्षामा हार्सि गरेको पररणामको 

आधारमा र्िक्षकको कायिसम्पादन मलु्याङ्कन गरी उत्कृष्ट प्रा.र्व. र्न.मा.र्व. र मा. र्व. तहका १÷१ र्िक्षकिाई 

परुस्कृत गररनेछ । 

  गाउँपार्िका र्भरका सम्पणुि र्वद्याियहरुिाई अर्तररक्त र्ियाकिापमा प्रोत्सार्हत गद ै तहगत रुपमा पार्िका 

स्तरीय अर्तररक्त र्ियाकिाप प्रर्तयोर्गता सञ्चािन गररनेछ ।  

 र्वद्यािय र्िक्षाको िैर्क्षक गणुस्तर सधुारमा अर्भभावकको भरु्मकािाई प्रभावकारी बनाउन र्िक्षा िाखाको 

समन्त्वयमा प्रत्येक र्वद्याियमा अर्भभावक र्िक्षा तथा अन्त्तरर्ियात्मक कायििमहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

 अनभुव आदान प्रदान तथा नमनुा अभ्यासका िार्ग प्रधानाध्यापक तथा र्वद्यािय व्यवस्थापन सर्मर्त 

अध्यक्षहरुिाई दिेर्भरका उत्कृष्ट सामदुार्यक र्वद्याियहरुमा िैर्क्षक अविोकन भ्रमणको व्यवस्था र्मिाइनेछ ।  

 र्वद्यािय र्नररक्षण अनगुमन र मलु्याङ्कन प्रकृयािाई र्नयर्मत र प्रभावकारी बनाउन जनप्रर्तर्नर्ध, र्िक्षा सर्मर्त, 

र्वषय र्वज्ञ सर्मर्त, प्रधानाध्यापक िगायत सरोकारवािाहरुको सहभार्गतामा अनगुमनको व्यवस्था गररनेछ ।  

 पार्िका र्भरका सम्पणूि र्वद्याियहरुको पररक्षा संचािन तथा मलु्यांकन प्रणािीमा एक रुपता ल्याउन एर्ककृत 

पररक्षा संचािन कायिर्वधी तजुिमा गरर िाग ुगररनेछ।  

 पार्िका र्भरका र्वद्याियहरुबाट कक्षा ५, कक्षा ८, एस.इ.इ. तथा कक्षा १२ मा उत्कृष्ट अकं ल्याउने 

र्वद्याथीहरुिाई उर्चत सम्मान तथा परुस्कार को व्यवस्था र्मिाईनेछ ।  

 सामदुार्यक अध्ययन केन्त्िहरुको क्षमता अर्भवरृ्द्ध गरर अनौपचाररक, बैकर्ल्पक तथा र्नरन्त्तर र्िक्षा कायििमिाई 

टोि बर्स्तमा प्रभावकारीरुपमा संचािन गररनेछ ।  

 पार्िका र्भरका मा.र्व. र आधारभतु र्वद्याियहरुिाई िमििः नमनुा र्वद्याियको रुपमा र्वकास गने नीर्त र्िईनेछ 

। पार्िकार्भरकोसमग्र िैर्क्षक गर्तर्वधीहरु बारेजानकारी र्दन तथा आवश्यक सधुारका िार्ग राय सल्िाह र्िन 

रैमार्सक रुपमा सम्पणुि सरोकारवािाहरुको उपर्स्थर्तमा “हाम्रो र्िक्षा हाम्रो सर्मक्षा“ कायििम सञ्चािन गररनेछ । 
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 पार्िकार्भरका मा र्व र्वद्याियहरु मध्ये कर्म्तमा एक र्वद्याियिाई आवार्सय र्वद्याियका रुपमा र्वकास गने 

तथा स्कुि बस संचािन गनि उत्पे्रररत गररनेछ ।  

 प्रत्येक र्वद्याियको र्जन्त्सी र्नररक्षण तथा आन्त्तररक िेखा पररक्षण गने व्यवस्था र्मिाई र्वद्याियमा आर्थिक 

अनिुासन कायम गररनेछ ।  

 पार्िकार्भरका र्वद्याियहरुमा र्िक्षक र्वद्याथी अनपुातका आधारमा र्िक्षक दरवन्त्दी र्मिान पनुराविोकन र 

र्वद्यािय मजिर तथा कक्षा र्मिानको नीर्त र्िईनेछ ।  

 र्वधाथीहरुमा नैर्तक, चाररर्रक, सामार्जक तथा राष्ट्रपे्रमको भावना र्वकास गनि सवै र्वद्याियहरुमा सरस्वर्त पजुा, 

गरुुपरू्णिमा, वाि र्दवस र र्िक्षा र्दवस िगायतका र्दवसहरु मनाउने व्यवस्था र्मिाईनेछ ।  

 कपरुकोट बह मखुी क्याम्पसको िैर्क्षक स्तरोन्त्नतीका िार्ग आवश्यक कायि प्रारम्भ गररने छ ।  

 वािवार्िकाको खेि कौििको र्वकासका िार्ग राष्ट्रपर्त रर्नङर्िल्ड खेिकुद प्रर्तयोर्गतािाइ प्रभावकारी ढंगिे 

संचािन गररनेछ ।  

  र्वद्याियिाई प्रभावकारी रुपमा संचािन गनिका िार्ग र्वद्यािय व्यवस्थापन सर्मर्तका पदार्धकारीको क्षमता 

अर्भवरृ्द्ध कायििम संचािन गररनेछ ।  

 र्वद्याियका प्रधानाध्यापकहरुिाई ५ वष े िैर्क्षक कायियोजना र्नमािण गनि िगाई अर्नवायि रुपमा कायिसम्पादन 

सम्झौता गररनेछ ।  

  पार्िका र्भरका सामदुार्यक र्वद्याियहरुमा अध्ययनरत कमजोर र्सकाइ क्षमता भएका र्वद्याथीहरुका िार्ग 

प्रत्येक र्वद्याियमा उपचारात्मक कक्षा संचािन गररनेछ ।  

 भौगोर्िक अवस्थािे टाढा भएका साना वािवार्िकािाई आवश्यकता अनसुार प्रारम्भीक वािर्वकास कक्षाको 

व्यवस्था र्मिाईनेछ ।  

 र्िक्षक िगायत अन्त्य कमिचारीहरुिाई राजनीर्तक दिका र्ियाकिापहरुमा सर्िय रुपमा संिग्न ह नवाट र्नषधे 

गररनेछ । 

 

१.१.४ योजना वनमायण प्रकृया 

कपरुकोट गाउँपार्िकाको पञ्चवर्षिय गाउँ र्िक्षा योजना र्नमािणको िार्ग गाउँपार्िका क्षेरर्भरका सबै पक्ष र तहको 

सहभार्गतािाई सरु्नर्ित गररएको छ । गाउँपार्िका क्षेरर्भर योजनाको सरुुवातमा प्रत्येक र्वद्याियका र्िक्षक, र्वद्याथी,  

अर्भभावक, र्िक्षापे्रमी, समाजसेवी, बरु्द्धजीवी िगायतका र्िक्षा सरोकारसँगको प्रत्यक्ष सहभार्गतामा छिफि गररएको छ । 

र्िक्षाको र्वगतको अनभुव, वतिमान अवस्थाको पर्हचान र भावी कायििमको आधारमा स्थानीय तहमा र्िक्षा योजना र्नमािण 

गनि र यसिाई कायिन्त्वयन तहसम्म पयुािइ प्रर्तफि र्दन आफैं मा कर्ठन र चनुौर्तपणूि छ। यसको कायािन्त्वयनमा थप सफिता 

हार्सि गनिका िार्ग सहभार्गतामिुक तररकािे योजना र्नमािणिाई मखू्य जोड र्दइएको छ । हाम्रो र्िक्षाको र्वकास हाम्रै 

िार्ग भन्त्ने सोच राखेर स्थानीयहरूको अर्धकतम सहभार्गतमा तयार पाररएको र्िक्षा योजना र्नमािणको चरणमा तपर्सि 

बमोर्जमको प्रकृया अविम्बन गररएको छ ।  
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 र्िक्षा योजनाको र्नमािण र आवश्यकताको बारेमा प्रारर्म्भक कक्षा पढाइ कायििम र सामार्जक र्वकास कायाििय 

सल्यानिे पटक पटक कायििम तथा तार्िम गोर्ष्ठहरू संचािन गरेको, 

 योजना र्नमािणको िार्ग गाउँपार्िकाबाट बजेट र्वर्नयोजन गररएको, 

 कपरुकोट. गाउँपार्िकाको पञ्चवर्षिय गाउँ र्िक्षा योजना र्नमािणको िार्ग र्वज्ञ परामििदाताबाट काम अर्घ 

बढाइएको, 

 प्रत्येक वडामा पगुी र्िक्षाका सरोकारवािासँग सझुाव सङ्किन गररएको, 

 योजनािाई मतूिरुप र्दन आन्त्तररक छिफि तथा कायियोजना र्नमािण गररएको, 

 योजनाका र्वषयवस्तमुार्थ अध्ययन र छिफि भएको, 

 र्िक्षाका उपक्षेर अनसुार र्वषयगतरूपमा छिफि गरर सझुाव संकिन गररएको, 

 प्रत्येक वडाका प्रत्येक र्वद्याियबाट तथ्याङ्क सङ्किन गरी र्वशे्लिण गररएको, 

 र्वद्याियका प्रधानाध्यापक, र्व.व्य.स. अध्यक्ष, र्िक्षक अर्भभावक सङ्घका अध्यक्ष, र्िक्षापे्रमी र 

सरोकारवािासँग छिफि गररएको, 

 नेपािको संर्वधान, र्िक्षा ऐन २०२८ तथा र्नयमाविी२०५९, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४, र्वद्यािय 

क्षेर र्वकास योजना, कपरुकोटगाउँपार्िकाको र्िक्षा सम्वन्त्धी र्वर्भन्त्न र्नर्त र्नयमहरू, गाउँपार्िकाको पाश्विर्चर 

तथा अन्त्य प्रकािनहरू, प्रदिे सरकारको वस्तरु्स्थर्त र अन्त्य आधारपरहरूको समेत अध्ययन गररएको। 

 तथ्याङ्क सङ्किन, प्रक्षेपण, र्वशे्लिण र प्रमाणीकरण गररएको, 

 र्वर्भन्त्न प्रकारका सझुाव, खेस्रा तयारी, र्टपोट र पषृ्ठपोषण सङ्किन गररएको, 

 तयार भएको खाकािाई पनु: एकपटक सरोकारवािाहरूसँग प्रस्ततु गरी थप सझुाव र पषृ्ठपोषण सङ्किन गररएको, 

 र्वज्ञहरू र सरोकारबािाको सझुाव र पषृ्ठपोषणका आधारमा योजना र्नमािण गरी कायिपार्िकाबाट स्वीकृत गररएको ।  
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परिच्छेद २ 

 विक्षा के्षत्र योजना 

२.१ सन्दिय ि औवचत्य 

नेपािमा िामो द्वन्त्दपर्छ संर्वधानसभाबाट संर्वधान र्नमािण भइ संघ, प्रदिे र स्थार्नय तह र्नमािण भएका छन ्धने र्त सव ै

संरचनामा सरकार गठन भएर मखु्य काननुी तथा व्यवस्थापर्कय संरचना सर्हत कायिरत रहकेा छन ् । र्िक्षाको र्वकासमा 

मिुकुको सामार्जक, सांस्कृर्तक, आर्थिक सन्त्दभि, भौगोर्िक, जनसाङर्खक र िासर्कय स्वरूपको प्रभाव ह न्त्छ जनु नेपािका 

सवै स्थार्नय तहको आफ्नै र्कर्समको छ । स्थार्नय तहको र्वर्वधतािाइर ्सम्मान गने दृर्ष्टकोण सर्हतका िैर्क्षक र्नर्त तथा 

कायििमहरूको अर्हिे स्थार्नय तहमा खाँचो छ । यसबाट दसामार्जक सद्भाव, सहयोग र सहकायिको संस्कृर्त र्वकास गरी 

समता अर्भवदृ्दीमा योगदान ह ने दरे्खन्त्छ । यसैगरी हािको जनसंख्या वरृ्द्ददरका आधारमा वार्षिक रूपमा वदृ्दी ह ने र्वद्यािय 

उमेरका बािबार्िकाको सङ्ख्यािाइ र्वचार गरेर िैर्क्षक योजना र्नमािण गनुिपने आवश्यक दरे्खन्त्छ ।  

नेपािको संर्वधानिे समाजवाद उन्त्मखु राज्य प्रणािीका आधारमा प्रत्येक नागररकिाइ राज्यबाट आधारभतू तहसम्मको 

र्िक्षा अर्नवायि र र्निःिलु्क तथा माध्यर्मक र्िक्षा र्निःिलु्क पाउने हक सुर्नर्ित गरेको छ । स्थार्नय तहिे समतामिूक 

पह चँको सरु्नर्ितता माफि त र्सजिनिीिता, रचनात्मकता, अध्ययनिीिता, सकारात्मक र्चन्त्तन र सदाचार जस्ता गुण 

सर्हतको प्रर्तस्पधी, सीपयकु्त एवम उत्पादनिीि जनिर्क्त तयार पानि र्िक्षा योजना र्नमािण गरर र्िक्षामा गररने िगानीको 

स्वरूपमा आवश्यक सधुार गनुिपने ह न्त्छ । 

िैर्क्षक क्षेरको र्वकेर्न्त्िकरण सँगसँगै नेपािको संर्वधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे स्थानीय सरकार 

सञ्चािनका िार्ग अर्धकार प्रत्यायोजन गरेको छ । सोही अनसुार अधारभतु र्िक्षा र माद्यार्मक तहको र्िक्षा स्थानीय 

सरकारको अर्धकार क्षेरर्भर परेकोिे िैर्क्षक योजना वनाइ सोको कायािन्त्वयन गनिका िार्ग महत्वपणुि रहकेो छ । स्थानीय 

सरकार सञ्चािन एन र्भर पन ेिीक्षा सम्वर्न्त्ध २३ वटा अर्धकार व्यवस्था गरेको छ र्नर्तगत व्यवस्थामा सधुार भएको, 

र्न:िलु्क र अर्नवायि र्िक्षा िागू , र्िक्षामा िगानी वरृ्द्ध गरी र्वद्याियको  संस्थागत संरचनामा सधुार भएको दरे्खन्त्छ । 

कपरुकोट गाउँपार्िकािे र्िक्षािाई सधैं पर्हिो प्राथर्मकतामा राखेको छ । नेपाि सरकारिे गरेका रार्ष्ट्रय तथा अन्त्तरार्ष्ट्रय 

प्रर्तवद्धता, र्िक्षा नीर्त, र्वर्भन्त्न घोषणाहरू, नेपािको संर्वधानिे प्रदत्त गरेको व्यवस्था, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 

२०७४ मा भएको व्यवस्था अनरुुप कायि गनि र्िक्षािाई महत्वपणूि र्बषयका रुपमा आत्मसाथ गद ैआएको छ । साथै यस 

क्षेरको िैर्क्षक र्वकासका िार्ग गाउँपार्िकािे र्वर्भन्त्न प्रयासहरू समेत गरेको छ ।  

र्वद्याियमा नयाँ नेततृ्व र्वकास, र्िक्षक कमिचारी व्यवस्थापनका िार्ग अनदुान, छररएर रहकेा बर्स्तहरू र समदुायमा  

बािर्वकास केन्त्दहरू स्थापना गरी र्िक्षामा पह चँ वरृ्द्ध गररएको छ । कर्म्तमा एक सामदुार्यक र्वद्याियमा एक बाि र्वकास 

कक्षा तथा समग्र िैर्क्षक क्षेरमा समावेिी, बािमैरी र अपाङ्गतामैरी प्रणािीको अविम्बन गररएको छ । साथै  र्नरन्त्तर तथा 

अनौपचाररक र्िक्षाको माध्यम बाट साक्षरता र साक्षरोत्तर र्िक्षाका कायििमहरू सञ्चािन गरी सार्वकका गार्वसहरूिाई 

साक्षर गार्वसको रुपमा घोषणा समेत गरी सर्कएको छ । र्वद्याियको भौर्तक पवूािधार र्वकासका िार्ग भवन, कक्षाकोठा 

र्नमािण, खानेपानी, िौचािय र्नमािणका िार्ग हरेक बषि र्विेष महत्वका साथ सम्बर्न्त्धत क्षेरमा बजेट र्वर्नयोजन ह द ै

आएको छ ।  
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र्िक्षकहरूको पेसागत क्षमता अर्भवरृ्द्धका कामहरूिाई र्नरन्त्तरता र्दद ैआइराखेको छ । यस गाउँपार्िकाको िैर्क्षक गणुस्तर 

अर्भवरृ्द्ध गनि र्वर्भन्त्न सरकारी गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूसँग समन्त्वय र सहकायि ह द ैआइरहकेो  छ । 

योजना र्नमािण पिात मिुुकको समरृ्द्ध र समनु्त्नर्तका िार्ग आवश्यक पने सबै प्रकारको दक्ष जनिर्क्त उत्पादन गने 

संस्थाहरूको सञ्चािन र व्यवस्थापनमा िैर्क्षक सिुासन कायम भएको ह नेछ । साधारण र्िक्षा, प्रार्वर्धक र्िक्षा र 

र्सपमिूक तार्िमिाई एकीकृत र समन्त्वयात्मक ढङ्गिे अर्घ बढाउद ैयस पार्िका र्िक्षाको िार्ग सबैको आकषिणको केन्त्ि 

बनाउने तफि  यो योजना केर्न्त्ित रहनेछ । 

यही सन्त्दभििाई दृष्टीगत गरी यस र्िक्षा क्षेर योजनाको माध्यमबाट अर्नवायि तथा  र्निःिलु्क  आधारभतू  र्िक्षा,   र्निःिलु्क  

माध्यर्मक  र्िक्षा र   सविसिुभ  साक्षरता,  र्नरन्त्तर   र्िक्षा  तथा जीवन पयिन्त्त र्सकाइमा पार्िकािे र्व. सं. अवको ५ वषि 

सम्ममा प्राप्त गने उपिर्धधहरूिाई समेटेने गरी यस पररच्छेदमा योजनाको दरूदृर्ष्ट,  उद्दशे्यहरू, र रणनीर्तहरू तथा प्रमखु 

उपिर्धध सचूक प्रस्ततु गरीएको छ । 

कपरुकोट गाउँपार्िकाको िैर्क्षक प्रणािीिाई  सहज र व्यवर्स्थत रुपमा सञ्चािन गनिकोिार्ग र्वगत दरे्ख नै र्वर्भन्त्न 

प्रयासहरू भैरहकेा छन ्। नेपािको सबै क्षेरमा िैर्क्षक अवसरमा समान पह चँ पयुािउन ुराज्यको दार्यत्व हो । हाि कपरुकोट 

गाउँपार्िकामा सार्वकका सारपानी गपाि, धनवाङ, ररम र र्सनवाङ गा.र्व.स. हाि कपरुकोट गाउँपार्िकाका ६ वटै वडाहरू 

गाउँ र्िक्षा िाखाको सेवाक्षेर र्भर समेर्टएका छन ्।  यस पार्िकामा १ क्याम्पस ५ मा.र्व., ११ आधारभतू तह र ८ प्रा.र्व र 

२ संस्थागत र्वद्यािय र्वद्यािय गरी जम्मा २६ वटा र्िक्षण संस्था र २ वटा सामदुार्यक र्सकाइ केन्त्ि आवद्ध छन ्।  

 कपरुकोट गाउँ पार्िकाको िैर्क्षक सधुार एवम ्र्वकासका िार्ग जनमखुी, जवाफदहेी, पारदिी तथा जनसहभार्गतामिूक, 

िैर्क्षक प्रिासनको र्वकास गनि र र्िक्षाको प्रर्तफि सरोकारवािािाई उपिव्ध गराई काननुको िासन भ्रष्टाचार मकु्त र चसु्त 

प्रिासन,र्वकेर्न्त्िकरण, आर्थिक अनिुासन तथा स्रोतको कुिि वयवस्थापन जस्ता अिि िासनका आधारभतू मान्त्यतािाई 

आत्मासात गरी सविसाधारणमा गणुस्तरीय  िैर्क्षक सेवा र्छटोछररतो र कम खर्चििो ढङ्गबाट प्रदान गने अवस्था र्सजिना गनि 

गाउँ र्िक्षा सर्मर्तको व्यवस्था गररएको छ । र्िक्षा सर्मर्त एउटा िैर्क्षक एकाइको रुपमा रहकेो र्िक्षा क्षेरको सदुृढ र र्वकास 

गनि गाउँ र्िक्षा सर्मर्तिे र्िक्षा िाखािाई प्रभावकारी, उत्तरदायी र प्रार्वर्धक सेवा प्रदान गने िैर्क्षक खम्बाको रुपमा कायि 

गने सवि, सक्षम संस्थाको रुपमा प्रस्ततु ह ने सम्मानजनक आधारहरू तयार गरररहकेो अवस्था छ ।  

 

२.२ दीर्यकालीन िावरिय सोच 

आर्थिक तथा सामार्जक रूपान्त्तरणको माध्यमबाट न्त्यायपणूि समाजको र्वकाससर्हत नेपाििाई समदृ्ध र नेपािीिाई  सखुी 

बनाउन योगदान गने । 

 

२.३ कपुिकोट गाउँपावलकाको दीर्यकालीन सोच तथा गन्तव्य 

“कृर्ष, पयिटन र पवूािधार माफि त कपरुकोट गाउँपार्िकाको र्वकासको आधार” 
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२.४ कपुिकोट गाउँपावलकाको  विक्षामा दीर्यकालीन सोच तथा गन्तव्य 

स्वाविम्बी, सीपमिुक,  व्यावसार्यक,  प्रर्वर्धमैरी,  प्रर्तस्पधी, प्रवतिनात्मक र मलू्य उन्त्मखु नागररकको र्वकासमा योगदान 

गरी कृर्ष, पयिटन र पवूािधार माफि त कपरुकोट गाउँपार्िकाको र्वकासको आधार तयार गने । 

 

२.५ लक्ष्य (Goal) 

२०८४ सािको असार सम्म कपरुकोट गाउँपार्िका र्भरका र्वद्यािय जाने उमेरका सबै बािबार्िकाको र्िक्षामा पँह च 

सरु्नर्ित गरी, सबैका िार्ग सरुर्क्षत, गणुस्तरीय, प्रर्तस्पधी, प्रर्वर्धमैरी, बािमैरी तथा अपाङ्गतामैरी वातावरणमा, 

रोजगारमिूक र उत्पादनमखुी र्िक्षाको अवसर प्रदान गरी दक्ष जनिर्क्त उत्पादनमा जोड र्दने । 
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२.६ के्षत्रगत उदे्दश्य तथा िणनीवतहरू 

के्षत्र उदे्दश्य िणनीवत 

१. प्रारर्म्भक बाि 

र्वकास तथा र्िक्षा  

सवै बािबार्िकाहरूिाई 

गणुस्तरीय प्रारर्म्भक बािर्वकास 

तथा र्िक्षाको अवसर सरु्नर्स्चत 

गनिको िार्ग सेवामा पह चँ र 

गणुस्तर वरृ्द्ध गने । 

१. र्वद्यािय र्िक्षाको अर्भन्त्न अगं प्रारर्म्भक बाि र्बकासका कक्षाहरुमा सरुर्क्षत बसाई 

व्यवस्थापन र सरसफाईिाई ध्यान र्ददै खेि सामग्री, र्सकाई समाग्री, मनोरञ्जन सामग्री, अर्डयो 

र्भर्डयो सामग्री सर्हत आकषिक, मनोरञ्जनात्मक र बािमैरी बािर्वकास कक्षाको व्यवस्थापन 

गने 

२. सबै बािबार्िकाको पह चँका िार्ग सङ्घीय सरकारिे र्नधािरण गरेको मापदण्ड, नम्सि र ढाँचा 

अनसुार प्रारर्म्भक बािर्वकास तथा र्िक्षा सञ्चािन गने 

३. प्रभावकारी र्सकाइको िार्ग बािर्वकासको पाठ्यिम अनसुार र्सकाइ कुनामा आधाररत  र्सकाइ 

सरु्नर्ित गने 

४. कायििमको नक्साङ्कन, पनुर्वितरण र आवश्यकता अनसुार नयाँ केन्त्ि स्थापना गरी संचािन गने 

५. जर्टि भौगोर्िक क्षेरमा बसोबास गने, िोपोन्त्मखु तथा र्समान्त्तकृत समदुायका बािबार्िकाका 

िार्ग र्वर्भन्त्न नमनूा कायिमिमहरू संचािन गरी पह चँ सरु्नर्ित गने  

६. िागत सहभार्गता अर्भवरृ्द्ध गने 

७. कायििमको प्रभावकाररता वरृ्द्धका िार्ग पररवार, समदुाय, गैर सरकारी सङ्घ संस्था, र्नर्ज क्षेर र 

र्वद्याियहरूिाई र्जम्मेवार बनाउने 

२. आधारभतु र्िक्षा  सबै बािबार्िकाहरूका िार्ग 

समतामिूक तथा गणुस्तरीय 

आधारभतू र्िक्षामा पह चँ 

सरु्नर्ित गने । 

१. र्वद्याियहरूको नक्साङ्कन र  पनुर्वितरण तथा समायोजना गने  

२. अर्नवायि तथा र्निलु्क र्िक्षा कायािन्त्वयनका िागी काननु तजुिमा गने, गररव तथा जेहने्त्दार 

र्वद्याथीिाई वडाबाट पर्हचान गरर अर्नवायि र्निलु्क र्िक्षा प्रदान गने 

३. अर्नवायि तथा आधारभतू र्िक्षाको कायािन्त्वयनको िागी आवश्यक श्रोतको व्यवस्था गने ।  

४. र्वद्याियको र्िक्षामा र्सकाई वातावरणिाई आधरु्नक र्वर्ध र प्रर्वर्धसंग जोड्द ैपढ्नका िार्ग 

र्सक्ने तथा र्सक्नका िार्ग पढ्ने प्रर्ियाका िार्ग र्वद्याियहरुमा सन्त्दभि सामग्री, प्रयोगात्मक 

सामग्री सर्हतको प्रयोगिािा, स्तररय पसु्तकािय, र्सकाइ कनिर िगायतका स्रोत र साधनहरुको 

व्यवस्था गन े

५. प्रारर्म्भक कक्षा पढाइ सम्बन्त्धी र्ियाकिापहरूको िागी स्रोत व्यवस्थापन र कायािन्त्वयन गने  
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के्षत्र उदे्दश्य िणनीवत 

६. र्वद्यािय बार्हर रहकेा र्वद्यािय उमेरका बािबार्िकाहरूको यथाथि र्ववरण संकिन गरी पह चँ 

सरु्नर्ित गनि आवश्यक व्यवस्था र्मिाउने 

७. प्रत्येक सामदुार्यक र्वद्याियहरुमा आवश्यकता अनसुारको फर्निचर, खानेपानी, िौचािय, 

घेराबार , रङरोगन िगायतका पवुािधार र्नमािण तथा ममितका िागी र्वद्यािय भौर्तक पवुािधार 

सदुृढीकरण अर्भयान सञ्चािन गने  

८. र्िक्षक दरबन्त्दी पनुर्वितरण तथा समायोजन गने 

९. न्त्यनूतम र्सकाइ उपिधधी हार्सि गराउन आवर्धक रूपमा र्सकाइको मलू्याङ्कन गने 

१०. र्िक्षकिाई प्रधानाध्यापक तथा प्रधानाध्यापकिाई स्थानीय तहप्रर्त जवाफदहेी बनाउने 

११. र्वद्याियहरूमा खानेपानी, िौचािय तथा सरसफाइको उर्चत प्रबन्त्धसर्हत न्त्यनूतम भौर्तक 

सरु्वधा सरु्नर्ित गने 

१२. र्वद्याियमा बािमैरी, समावेिी र सरुर्क्षत र्सकाइ वातावरण तयार गने 

१३. सबै र्वद्याियहरूमा प्राथर्मकता प्राप्त न्त्यनूतम सक्षमता परुा गराउने  

१४. र्िक्षण र्सकाइ र्वर्धमा आवश्यक पररमाजिन गने 

१५. कक्षा ३ सम्म कक्षा र्िक्षणिाई कायािन्त्वयन गने 

१६. आवश्यक र्िक्षक तार्िम, तयारी तथा प्रोत्साहनका कायििम सञ्चािन गन े

१७. मलू्याङ्कनिाई र्िक्षण र्सकाइकै अर्भन्त्न अगंको रूपमा प्रयोगमा ल्याउने 

१८. र्वद्याथीिाई आवश्यक सहयोग उपिधध गराई र्सकाइमा सधुार ल्याउने 

१९. कक्षाकोठामा आधाररत मलू्याङ्कनसँग सम्बन्त्धीत क्षमता र्वकास गने 

२०. र्िक्षामा काम गने सबै जनिर्क्तको क्षमता र्वकास र उत्प्रेरणा व्यवस्थापन गने 

२१. र्वद्याथीको पोषण तथा स्वास्थ्यमा सधुार ल्याउने कायििम सञ्चािन गने 

२२.  र्वद्याियमा आधाररत िैर्क्षक तथा मनोसामार्जक परामिि उपिधध गराउने 

२३. स्थानीय उत्पादनमा आधाररत पौर्ष्टक तथा स्वस्थकर र्दवा खाजाको प्रबन्त्धिाई थप व्यवर्स्थत 

गने 

२४. र्वद्यािय र्िक्षािाई र्वर्वधताअनकुि, समावेिी र समतामिूक बनाउन स्थानीय पररवेिअनुकुि 

र्सकाइ र्ियाकिाप सञ्चािन, भार्षक र्वर्वधताअनकुिको माध्ममभाषाको उपयोग तथा 



 
 

पञ्चवर्षिय गाउँ र्िक्षा योजना (२०७९-२०८३) कपुरकोट गाउँपार्िका सल्यान Page 18 

 

के्षत्र उदे्दश्य िणनीवत 

सामार्जक साँस्कृर्तक र्वर्वधताकोसम्मान र समावेि ह नेगरी र्सकाइ सामग्री, र्वर्ध तथा प्रर्िया 

प्रयोग गने  

२५. र्वद्यािय र्िक्षािाई प्रकोप, संकट तथा महामारी िगायतका पररर्स्थर्तप्रर्त उत्थानिीि बनाउन े

योजना तयार गरी कायािन्त्वयन गने 

२६. र्वद्यािय र्िक्षािाई सचूना तथा प्रर्वर्धको प्रयोग गरी सहज र उपयोगी बनाउने कायििाई र्वस्तार 

गने 

२७. दरै्नक जीवनसँग सम्बन्त्धीत व्यवहारकुिि र्सपहरूिाई र्सकाइ र्ियाकिापमा एकीकृत गने 

२८. अन्त्तरसम्बन्त्धीत र्वषयवस्तिुाई एकीकृत गरी र्सकाइ र्ियाकिाप सञ्चािन गनि र्सकाइ सामग्री, 

र्वर्ध तथा र्ियाकिापमा पररमाजिन र सधुार गने 

२९. नर्तजाप्रर्त जवाफदरे्हता सरु्नर्ित ह ने गरी र्वद्यािय तथा िैर्क्षक र्नकायको िासकीय तथा 

व्यवस्थापकीय पद्धर्तमा सधुार गने 

३०. र्वद्याियको कायिसम्पादन र र्वद्याथीको र्सकाइ उपिधधी परीक्षण गरी जवाफदरे्हता सरु्नर्ित गने 

३१. र्िक्षक र्वकास र सहायता प्रणािीिाई व्यवर्स्थत गने  

३२. पार्िका र्भरका सम्पणूि र्वद्याियहरुको पररक्षा संचािन तथा मलु्यांकन प्रणािीमा एक रुपता 

ल्याउन एर्ककृत पररक्षा संचािन कायिर्वधी तजुिमा गरर िाग ुगने 

३. माध्यर्मक र्िक्षा  माध्यर्मक र्िक्षामा सबैको पह चँ 

तथा सहभार्गता गरी सान्त्दर्भिकता 

र गणुस्तरमा सधुार गद ै

र्वद्याियहरूको भौर्तक तथा 

िैर्क्षक वातावरण बािमैरी, 

समावेिी, र सरुर्क्षत बनाउने । 

१. सबै बािबार्िकाको पह चँ सरु्नर्ित गनि र्वद्याियहरूको नक्िाङ्कन पनुर्वितरण, समायोजन तथा 

स्थापना गने 

२. र्न:िलु्क माध्यर्मक र्िक्षामा पह चँ अर्भवरृ्द्ध गन े

३. माध्यर्मक तहमा खदु भनािदर र र्टकाउदर बढाउने 

४. र्वद्याथी प्रोत्साहन कायििम सञ्चािन गने  

५. बैकर्ल्पक माध्यमका कायििम सञ्चािन गने 

६. सबै र्वद्याियमा न्त्यनूतम र्सकाइ वातावरण सरु्नर्ित गने  

७. माध्यर्मक तहमा दक्ष र्वषय र्िक्षकको व्यवस्था गने  

८. र्िक्षक पेसागत र्वकास तथा सहयोगको व्यवस्था गने 

९. र्िक्षकहरूका िार्ग अर्भप्रेरणाका कायििमहरू सञ्चािन गने 
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के्षत्र उदे्दश्य िणनीवत 

१०. र्िक्षण र्सकाइ पद्धर्तमा सधुार गने 

११. हरेक र्वद्याियमा सचूना तथा सञ्चार प्रर्वर्ध र्वस्तार गने 

१२. र्वद्याियहरूिाई प्रकोप, संकट तथा महामारीिगायतका पररर्स्थर्तप्रर्त उत्थानिीि बनाउने  

१३. र्वज्ञान र्वषय अध्ययनका िार्ग र्वद्याथीहरूिाई आकर्षित गनि पूवािधार सर्हतको व्यवस्था गने  

१४. सक्षम र उत्पे्रररत प्रअको व्यवस्था गने 

१५. आवर्धकरूपमा र्सकाइको मूल्याङ्कन गरी र्वद्याथीको र्सकाइमा जवाफदहेी ह ने प्रणािी र्वकास 

गने 

४. उच्च र्िक्षा र 

माध्यर्मक र्िक्षाको 

उच्च र्िक्षासँग 

सम्वन्त्ध 

उच्च र्िक्षामा पह चँ अर्भवरृ्द्ध 

गरी सामार्जक र आर्थिक 

र्वकासका िार्ग र्वज्ञान र 

प्रर्वर्धप्रर्त अर्भप्रेररत, प्रर्तस्पधी 

र उद्यमिीि मानव संिाधनको 

र्वकास गने । 

१. स्थानीय तह अन्त्तगित र्वद्यािय र्िक्षाको कक्षा १२ वा सो सरहको तह परुा गरेका र्वद्याथीको 

र्ववरण तयार गरी उनीहरूको क्षमता र योग्यता अनसुार उच्च र्िक्षाको प्रबन्त्धका िार्ग योजना 

तयार गने  

२. स्थानीय तह क्षेरर्भर आवश्यकता अनसुार उच्च र्िक्षा प्रदान गने संस्थाहरू स्थापना गने  

३. खिुा एवम ्दरू र्िक्षा िगायतका व्यस्थामाफि त समेत उच्च र्िक्षामा पह चँवरृ्द्धका िार्ग पहि गने 

४. र्पछर्डएका भौगोर्िक क्षेर, मर्हिा, आर्दबासी/ जनजाती, दर्ित, अपाङ्गताभएका नागररक 

एवम ्आर्थिक रूपिे र्वपन्त्न समदुाय र वगिको पह चँ बढाउन आवश्यक कायििमहरूको व्यवस्था 

गनि  

५. उच्च र्िक्षािाई रार्ष्ट्रय र्वकासका प्राथर्मकताका क्षेरहरू कृर्ष, उजाि, पयिटन, जिस्रोत, स्थानीय 

प्रर्वर्ध, सम्पदा र संस्कृर्त, खेिकूद, जिवाय ुपररवतिन िगायतका क्षेरहरूमा केर्न्त्ित गनि पहि 

गने 

६. र्वद्याथीहरूिाई उच्च र्िक्षाका अवसर उपिधध गराउनका िार्ग उच्च र्िक्षा सञ्चािन गने 

संस्थाहरूसँग समन्त्वय तथा सहकायि गने 

७. स्थानीय तहमा सञ्चार्ित उच्च र्िक्षा प्रदायक संस्थाहरूको सञ्चािनमा आवश्यक सहयोग 

उपिधध गराउने 

८. उच्च र्िक्षा प्रदायक संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चािन, र्नयमन र व्यवस्थापनका िार्ग समन्त्वय, 

सहकायि र सहजीकरण गने 

९. उच्च र्िक्षा र्वकासका िार्ग साबिजर्नक, सामदुार्यक तथा र्नजी स्तरमा साझेदारी कायििाई 
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प्रोत्साहन गने 

१०. स्थानीय तहको मानव संिाधन योजनाका आधारमा आवश्यक मानव स्रोत र्वकासका िार्ग 

कायििम बनाई कायािन्त्वयन गन े

११. आर्थिकरूपमा र्पछर्डएका प्रर्तभावान तथा सीमान्त्तकृत, दर्ित, अपाङ्ग, िोपोन्त्मखु 

जार्त/जनजार्त, मर्हिा र्वद्याथीका िार्ग उच्च र्िक्षामा सहज पह चँको अवसर सजृना गनि 

आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गने 

५. प्रार्वर्धक तथा 

व्यवसार्यक र्िक्षा र 

सीप र्वकास तथा 

तार्िम  

प्रार्वधक तथा व्यावसार्यक र्िक्षा 

माफि त र्सप र्वकासमा पह चँ 

अर्भवरृ्द्ध गरी स्थानीय तहमा 

प्रार्वधक तथा व्यावसार्यक र्िक्षा 

तथा र्सप र्वकासका अवसर 

सजृना गनि संयन्त्र र्वकास गने र 

प्रार्वधक तथा व्यावसार्यक र्िक्षा 

तथा र्सप र्वकासका 

अवसरहरूिाई सान्त्दर्भिक, 

उपयोगी र गणुस्तरीय बनाउने । 

१. प्रार्वर्धक तथा व्यावसार्यक र्िक्षा र र्सपको क्षेरमा सक्षम जनिर्क्त तयार गने  

२. स्थानीय तहमा प्रार्वर्धक तथा व्यावसार्यक र्िक्षा र र्सपको अवसर सजृना गने  

३. बह प्रार्वर्धक र्िक्षािय/, तार्िम केन्त्िहरूको स्थापना, सञ्चािन, तथा र्नयमन गने 

४. प्रार्वर्धक तथा व्यावसार्यक र्िक्षा र र्सपको गणुस्तर, प्रभावकाररता र पह चँ बढाउनको र्नर्म्त 

सरोकारवािाहरूसँग समन्त्वय गने  

५. प्रार्वर्धक तथा व्यावसार्यक र्िक्षा र र्सपका क्षेरहरू कृर्ष, उजाि, पयिटन, जिस्रोत, स्थानीय 

प्रर्वर्ध, सम्पदा र संस्कृर्त, खेिकूद, जिवाय ुपररवतिन िगायतका क्षेरहरूमा केर्न्त्ित गनि पहि 

गने 

६. आय आजिन गने खािका र्ियाकिापको माध्यमबाटआत्म र्नभिर ह नको र्नर्म्त संस्थागत क्षमता 

बढाउने 

७. प्रार्वर्धक तथा व्यावसार्यक र्िक्षा र र्सपमा व्यापार तथा उद्योग क्षेरको सहभार्गता बढाउन 

प्रोत्साहन गने  

८. र्पछर्डएका भौगोर्िक क्षेर, मर्हिा, आर्दबासी/जनजाती, दर्ित, अपाङ्गताभएका नागररक 

एवम ्आर्थिक रूपिे र्वपन्त्न समदुाय र वगिको पह चँ बढाउन आवश्यक कायििमहरूको व्यवस्था 

गने  

९. र्वद्याथीहरूिाई प्रार्वर्धक तथा व्यावसार्यक र्िक्षा र र्सपका अवसर उपिधध गराउनका िार्ग 

सम्बन्त्धीत संस्थाहरूसँग समन्त्वय तथा सहकायि गने 

१०. स्थानीय तहर्भर सञ्चार्ित प्रार्वर्धक तथा व्यावसार्यक र्िक्षा र र्सप प्रदायक संस्थाहरूको 

सञ्चािनमा आवश्यक सहयोग उपिधध गराउने 
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६. पाठ्यिम र 

पाठपसु्तक  

पाठ्यिमको प्रभावकारी 

कायािन्त्वयनबाट र्वद्याथीहरूमा 

जीवनोपयोगी ज्ञान, र्सप र 

अर्भबरृ्त्तको र्वकास गरी सक्षम, 

सजृनिीि र प्रर्तस्पधी नागररक 

तयार बनाउने । 

 

१. रार्ष्ट्रय पाठ्यिम प्रारूप २०७६ र तदनसुारका पाठ्यिमको कायािन्त्वयन गररन े

२. पाठ्यिम कायािन्त्वयनका िार्ग अत्यावश्यक संरचनागत तथा पेसागत सक्षमता अर्भवरृ्द्ध गररने  

३. र्वकास गररएका पाठ्यिम तथा पाठ्यसामग्रीिाई सम्बन्त्धीत र्िक्षक तथा सरोकारवािहरूिाई 

प्रबोर्धकरण गररने 

४. र्वपद,् महामारी तथा सङ्कटको अवस्थामा वैकर्ल्पक र्वर्धबाट र्िक्षण र्सकाइ र्ियाकिाप 

सञ्चािन गररने  

५. र्िक्षकका िार्ग र्िक्षक र्नदरे्िका तथा स्रोत सामग्री तथा र्वद्याथीका िार्ग र्सकाइ सामग्री, 

स्वाध्यायन तथा सन्त्दभि सामग्रीहरू उपिधध ह ने व्यवस्था गररन े

६. र्िक्षकको पेसागत सक्षमता र्वकास गररने 

७. सहभार्गतामिूक, अन्त्तरर्ियात्मक, खोजमिूक एवम ्समस्या समाधान केर्न्त्ित र्िक्षण र्वर्धको 

प्रयोगिाई संस्थागत गररने 

८. माध्यम भाषाका रूपमा आवश्यकताअनसुार मातभृाषा, स्थानीय भाषा,  बह भाषा प्रयोग गररने 

९. र्वद्यािमा आधाररत सहयोग पद्धर्त र्वकास गररने 

१०. सहपाठी र्सकाइ समहू गठन गरी कमजोर र्सकाइ क्षमता भएका बािबार्िकािाई सहयोग गने 

व्यवस्था र्मिाईने 

११. र्िक्षण र्सकाइमा सचूना तथा सञ्चार प्रर्वर्धको प्रयोग बढाइने 

१२. स्थानीय पाठ्यिम र पाठ्य सामग्रीको र्वकास तथा प्रयोगिाई व्यवर्स्थत गरर कायािन्त्वयन गररने 

१३. स्थार्नय उत्पादनमा आधाररत र्सकाइ सामग्री र िैर्क्षक सामग्रीको र्नमािण सीप र्वकास गरी प्रयोग 

र कायािन्त्वयनिाइ प्रोत्साहन गररने 

७. र्िक्षक धयवस्थापन 

(र्िक्षक तयारी, 

र्िक्षक पेिामा 

आकषिण र र्नयरु्क्त, 

र्िक्षण र्सकाइ 

र्ियाकिाप, 

गणुस्तरीय र्िक्षाका िार्ग योग्य, 

व्यावसार्यक रूपमा दक्ष, पेसाप्रर्त 

उत्प्रेररत, समर्पित, प्रर्तबद्ध र 

र्वद्याथीको र्सकाइप्रर्त जवाफदेही 

र्िक्षकको व्यवस्था सरु्नर्ित गन े

। 

१. र्िक्षक र्वद्याथी अनपुातको आधारमा तहगत, क्षेरगत र र्वषयगत रूपमा र्िक्षक दरबन्त्दी 

र्मिान/पनुर्वितरण तथा थप गररने 

२. साविजर्नक र्वद्याियहरुमा कायिरत सबै र्िक्षक, कमिचारी तथा सहजकतािहरुको पेिागत क्षमता 

र्वकासका िागी आवश्यक तार्िम प्रर्िक्षण तथा प्रोत्साहनका कायििमहरु सञ्चािन गने 

३. ररक्त र्िक्षक दरबन्त्दीको प्रक्षेपणका आधारमा िैर्क्षक सरको पर्हिो मर्हनामा र आवश्यकता 

अनसुार यथासक्य र्िक्षक र्नयरु्क्त गररने  
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र्िक्षकको 

उतरदार्यत्व, र्िक्षक 

सहयोग प्रद्दर्त, 

र्िक्षक क्षमता 

र्वकास कायििम)  

 ४. गाउँपार्िका र्भरका सम्पणुि र्वद्याियहरुको िैर्क्षक उपिधधी मलु्याङ्कन गरी उत्कृष्ट ह ने १ 

प्रा.र्व., १ र्न.मा.र्व. र १ मा.र्व. र्वद्याियिाई वार्षिक रुपमा परुस्कृत गररनेछ साथै र्वद्याथीहरुिे 

पररक्षामा हार्सि गरेको पररणामको आधारमा र्िक्षकको कायिसम्पादन मलु्याङ्कन गरी उत्कृष्ट 

प्रा.र्व., र्न.मा.र्व. र मा. र्व. तहका १÷१ र्िक्षकिाई परुस्कृत गररने 

५. र्िक्षक र्नयरु्क्त, सरूवा तथा तार्िम र पेसागत र्वकासमा सहभार्गता गराउँदा र्वद्याथीको 

र्सकाइमा कुनै अवरोध नह ने पद्धर्त र्वकास गररने  

६. प्रत्येक ५ वषिमा र्िक्षकको र्नरन्त्तर पेसागत र्वकासका िार्ग र्िक्षण र्सप र्वकाससम्बन्त्धी 

सेवाकािीन तार्िम अर्नवायि बनाइने 

७. स्थानीय तहमा र्िक्षक पेसागत सहयोग प्रणािीमाफि त र्िक्षकिाई र्नरन्त्तर पेसागत सहयोग 

उपिधध गराइने । यसका िार्ग स्थानीय तहमा र्वषयगत र्िक्षक सञ्जाि, र्वज्ञ समहू गठन, 

र्िक्षक र्सकाइ समहू, स्रोत र्िक्षक तथा अनभुवी र्िक्षकबाट कोर्चङ्ग तथा मेन्त्टोररङ्ग 

पद्धर्तको र्वकास गरी कायािन्त्वयनमा ल्याइने 

८. र्िक्षकको उपर्स्थर्त, र्नयर्मतता र कायिसम्पादनमा सधुार गररन े

९. र्िक्षक तथा प्रधानाध्यापकको बरृ्त्त र्वकासिाई र्वद्याथीको र्सकाइ सधुारसँग सम्बन्त्धीत गरी 

नर्तजाप्रर्त जवाफदहेी ह ने पद्धर्तको र्वकास गररने  

८. र्वद्यािय 

धयवस्थापन (प्रअ 

व्यवस्थापन सर्हत) 

र्वद्याियको िैर्क्षक, भौर्तक तथा 

आर्थिक अवस्थािाई सदुृढ 

बनाउद ै र्वद्याियको र्वकास, 

सञ्चािन तथा व्यवस्थापनिाई 

प्रभावकारी बनाउने र गणुस्तरीय 

तथा समतामिकू र्िक्षामा 

बािबार्िकाको सहज पह चँको 

आधार तयार गने । 

१. र्वद्याियको सधुार योजना बनाई कायािन्त्वयन गररने 

२. र्वद्याियको योजना तथा कायििमहरुिाई व्यवर्स्थत र नर्तजामखुी बनाउन र्वद्यािय सधुार 

योजना र्नमािणमा सरोकारवािाहरुको सहभार्गतािाई अर्नवायि बनाइने 

३. िैर्क्षक कायियोजनाको र्नमािण र कायािन्त्वयनिाई प्रभावकारी बनाइने  

४. र्वद्याथीमा अन्त्तरर्नर्हत क्षमता र्सप र किािाई प्रोत्साहन गरर क्षमता प्रदििनीका कायििम 

संचािन गररने  

५. र्वद्याियका बार्षिक कायििमहरुिाई र्नयर्मत व्यवर्स्थत र प्रभावकारी बनाउन 

सरोकारवािाहरुको सहभार्गतामा वार्षिक िैर्क्षक कायिपारो,  िैक्षर्णक डायरी र्नमािण गरर 

कायािन्त्वयन गररने 

६. र्नयर्मत रूपमा र्वर्भन्त्न सर्मर्तहरू, प्रधानाध्यापक, र्िक्षक, कमिचारीहरूको क्षमता र्वकास र 
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प्रोत्साहनका कायििम सञ्चािन गररने  

७. अनभुव आदान प्रदान तथा नमुना अभ्यासका िार्ग प्रधानाध्यापक तथा र्वद्यािय व्यवस्थापन 

सर्मर्त अध्यक्षहरुिाई दिेर्भरका उत्कृष्ट सामदुार्यक र्वद्याियहरुमा िैर्क्षक अविोकन 

भ्रमणको व्यवस्था र्मिाइनेर्वद्याियको र्वकास तथा व्यवस्थापनका िार्ग गरुुयोजना बनाई 

कायािन्त्वयन गररने 

८. र्वद्यािय नक्िाङ्कन गरी र्वद्यािय समायोजन, पनुर्वितरण तथा स्थापना गररने 

९. र्िक्षक दरबन्त्दी र्मिान तथा प्रधानाध्यापक र्नयरु्क्त  

१०. र्वद्यािय सञ्चािन तथा व्यवस्थापनका िार्ग र्वर्नयम तयार गरी कायािन्त्वयन गररने 

११. र्वद्याियिे वार्षिक कायि सम्पादनको स्वमलू्याङ्कन गरी अर्भभावक भेिा माफि त साविजर्नक 

गररने 

१२. र्नयर्मत रूपमा र्वद्याियको िेखा तथा सामार्जक पररक्षण गररने 

१३. र्वद्याियको र्वपद ्व्यवस्थापन योजना बनाई कायािन्त्वयन गररने 

१४. र्वद्याियका सबै गर्तर्वर्धहरूमा अर्भभावकहरूको पह चँ, सहभार्गता, पारदर्ििता, र 

जवाफदरे्हताको सरु्नर्ितता गररने 

९. र्नरन्त्तर र्िक्षा 

खलु्िा र्सकाइ 

अनौपचाररक र्िक्षा 

जीवनपयिन्त्त र्सकाइ 

तथा र्िक्षा  

सबै र्नरक्षरहरूिाई पणूि साक्षर 

बनाई नागररकको जीवनस्तरमा 

सधुार गने । 

 

१. सामदुार्यक र्सकाइ केन्त्िहरूको समायोजन, पनुसंरचना, पनुर्वितरण तथा आवश्यकता अनसुार 

स्थापना गरी संचािन गररने 

२. सामदुार्यक र्सकाइ केन्त्ि, र्वद्यािय, स्थानीय गैर सरकारी सङ्घ संसथाहरू, नागररक समाज, 

सञ्चार माध्यम, अर्भभावक पररचािन गरी साक्षरता तथा साक्षरोत्तर कक्षाहरू सञ्चािन गररने 

३. र्सकारुका आवश्यकताअनसुार तहगत पाठ्यिम, र्सकाइ मोडुिहरू र भार्षक र्वर्वधता 

अनरुूपका सामग्रीको प्रयोग गररने 

४. सरोकारवािाहरूसँगको समन्त्वय, सहकायि र साझेदारीमा अनौपचाररक प्रौढ र्वद्यािय, वैकर्ल्पक, 

खिुा तथा परम्परागत र्वद्याियहरूको सदुृढीकरण गररने 

५. सामदुार्यक र्सकाइ केन्त्ििाई आधारभतू सरु्वधा सम्पन्त्न र्वद्यतुीय पसु्तकािय, सामदुार्यक सूचना 

केन्त्ि, एफ.एम. सञ्चािन र सेवा प्रवाह गने  बह उद्दशे्यीय संयन्त्रका रूपमा सदुृढीकरण गरी 

समावेिी एवम ्समतामा आधाररत आजीवन र्सकाइको थिोका रूपमा र्वकास गररने 
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६. सामदुार्यक अध्ययन केन्त्िहरुको क्षमता अर्भवरृ्द्ध गरर अनौपचाररक, बैकर्ल्पक तथा र्नरन्त्तर 

र्िक्षा कायििमिाई टोि बर्स्तमा प्रभावकारीरुपमा संचािन गररने 

७. सामदुार्यक र्सकाइ केन्त्ि संचािन कायिर्वर्ध २०७८ अनसुार संचािन सरु्नर्ित गररने । 

१०. गणुस्तरीय 
साविजार्नक र्िक्षा  

साबिजर्नक र्िक्षाको गणुस्तरमा 

अर्भवरृ्द्ध गने । 

१. गाउँपार्िका र्भरका सम्पणुि र्वद्याियहरुिाई अर्तररक्त र्ियाकिापमा प्रोत्सार्हत गदै तहगत 

रुपमा पार्िका स्तरीय अर्तररक्त र्ियाकिाप प्रर्तयोर्गता सञ्चािन गररने 

२. िैर्क्षक गणुस्तर अर्भवरृ्द्ध तथा र्िक्षािाई सामर्यक बनाउन आधरु्नक प्रर्वर्धमैरी 

र्ियाकिापमाआधाररत र्वद्याथी केर्न्त्ित र्िक्षणर्सकाइ र्ियाकिाप सञ्चािन गने  

३. िैर्क्षक संस्थाहरूमा उपयकु्त र्सकाइ वातावरण सरु्नर्ित ह नेगरी भौर्तक, आर्थिक, िैर्क्षक तथा 

जनिर्क्त व्यवस्थापन गररने  

४. सबै सामदुार्यक र्वद्यािय, प्रार्वर्धक तथा व्यावसार्यक र्िक्षा तथा उच्च र्िक्षा प्रदायक 

संसथाहरूमा पेसागत रूपमा दक्ष, स्वप्रेररत र उत्तरदायी र्िक्षक उपिधध गराइने  

५. र्िक्षण पेसामा उच्चयोग्यता र र्सप भएका मेधावी व्यर्क्तहरू प्रवेि गने वातावरण र्सजिना गररने । 

६. र्वद्यामान रार्ष्ट्रय िैर्क्षक गणुस्तर मानक तथा मापदण्ड प्रयोगमा ल्याउने । 

७. प्रारर्म्भक कक्षाका बािबार्िकाहरूको पठन र्सप अर्भवरृ्द्धका िार्ग पयािप्त पठन सामग्रीको 

व्यवस्था, प्रारर्म्भक कक्षा र्िक्षण पद्धर्तको प्रयोग,  र्िक्षक पेसागत र्वकास तथा पेसागत सहयोग 

उपिधध  गराउने 

८. प्रारर्म्भक कक्षाका बािबार्िकाहरूका िार्ग उनीहरूको मातभृाषामा र्िक्षण र्सकाइ ह न े

वातावरण सजृना गने 

९. एक वडा एक नमनूा र्वद्याियको अवधारणा अर्घ बढाइने 

१०. र्वद्यािय, प्रार्वर्धक तथा व्यावसार्यक र्िक्षा तथा उच्च र्िक्षा प्रदायक संस्थाहरूमा पसु्तकािय, 

प्रयोगिािा, Computer Lab, Interactive board आर्दको व्यवस्था गररने 

११. कक्षाकोठामा आधाररत र्नरन्त्तर मलू्याङ्कन तथा आवर्धक रूपमा र्वद्याथी उपिर्धध परीक्षण, 

र्वशे्लषण,  तथा समीक्षा गरी र्नरन्त्तर पषृ्ठपोषणको िार्ग संयन्त्र तयार गने  

१२. साबिजर्नक र्िक्षामा सिुासन प्रबधिन गनि नेततृ्व प्रणािीमा सधुार, सचूना प्रर्वर्धमा आधाररत 

व्यवस्थापन, नर्तजामा आधाररत उत्तरदार्यत्व प्रणािी तथा प्रभावकारी अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
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प्रणािीको र्वकास गरी कायािन्त्वयन गररन े

१३. पार्िका र्भरका र्वद्याियहरुबाट कक्षा ५, कक्षा ८, एस.इ.इ. तथा कक्षा १२ मा उत्कृष्ट अकं 

ल्याउने र्वद्याथीहरुिाई उर्चत सम्मान तथा परुस्कार को व्यवस्था र्मिाईने 

१४. पार्िका र्भरका मा.र्व. र आधारभतु र्वद्याियहरुिाई िमििः नमनुा र्वद्याियको रुपमा र्वकास 

गने 

१५. पार्िकार्भरको समग्र िैक्षक गर्तर्वधीहरु बारे जानकारी र्दन तथा आवश्यक सधुारका िार्ग राय 

सल्िाह र्िन रैमार्सक रुपमा सम्पणुि सरोकारवािाहरुको उपर्स्थर्तमा “हाम्रो र्िक्षा हाम्रो 

सर्मक्षा“ कायििम सञ्चािन गररने 

११. समावेिी र्िक्षा  र्िक्षामा आर्थिक, सामार्जक तथा 

िारीररक रूपमा कमजोर 

बािबार्िकाहरूको पह चँ 

अर्भवरृ्द्ध गरी उनीहरूिाई 

सिक्त, स्वतन्त्र र मयािर्दत जीवन 

यापन गनि सक्षम बनाउने 

१. घरधरुी सवेक्षण गरी बािबार्िकाहरूको अवस्था तथा आवश्यकता पर्हचान गरी सोअनसुार पह चँ 

र सहभार्गताको प्रबन्त्ध र्मिाईने 

२. सबै र्वद्याियमा िैङ्र्गक तथा अपाङ्गमैरी भौर्तक अवस्था तथा िैर्क्षक वातावरणको र्वकास 

गरी र्विेष िर्क्षत समहूका सबै बािबार्िकाहरूिाई र्िक्षा उपिधध गराइने 

३. र्वद्याियमा कुनै पर्न प्रकारको र्वभेद, दवु्यिवहार, हपेाइ नह ने वातावरणको सजृना गररने 

४. आवश्यकतामा आधाररत बैकर्ल्पक र्िक्षा कायििमका र्वर्भन्त्न नमनूाहरूको र्वकास गरी पह चँ 

सरु्नर्ित गररने 

५. बािबार्िकाहरुमा सामार्जक, मानर्सक र िारररीक कारणिे गदाि ह ने समस्याहरुको समाधान गनि 

र्वज्ञ मनोर्चर्कत्सकहरु माफि त र्वद्याथी मनोपरामिि तथा सचेतना सेवा उपिधध गराउन र्िक्षण 

र्सकाइमा स्थानीय भाषा, संस्कृर्त, भगूोि, इर्तहास, ज्ञान तथा र्सप समावेि गररने 

६. आवश्यकताअनसुार पोिाक, स्टेिनरी तथा र्सकाइ सामग्रीका िार्ग छारबरृ्त्त उपिधध गराइने 

७. र्सकाइ र्ियाकिापिाई सहभार्गतामिूक बनाई र्वद्याथीका आवश्यकतािाई सम्बोधन गररने 

८. र्वद्याियमा अर्भभावको सहभार्गता बढाइने 

९. र्िक्षण गने र्सपयकु्त जनिर्क्तको व्यवस्था गररने 

१०. समदुाय, सामदुार्यक अध्ययन केन्त्ि, गैर सरकारी सङ्घ संस्था, र्नजी क्षेर र र्वद्याियहरूको 

सहभार्गतामा बािबार्िकाहरूको र्िक्षा पाउने हक सरु्नर्ित गने  

११. पार्िका र्भरका मा.र्व. र आधारभतु र्वद्याियहरुिाई िमििः नमनुा र्वद्याियको रुपमा र्वकास 
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गने 

१२. र्िक्षामा सचुना 

प्रर्वर्ध   

सचूना तथा सञ्चार प्रर्वधको 

प्रयोग माफि त र्वद्याथीको र्सकाइ 

तथा र्िक्षा व्यवस्थापनमा सधुार 

गरी गणुस्तरीय र्िक्षाको प्रबद्धिन 

गने । 

१. र्वर्भन्त्न कक्षा र र्वषयका िार्ग तयार गररएका अन्त्तरर्ियात्मक र्डर्जटि सामग्रीको प्रयोग 

बढाइने 

२. िैर्क्षक स्रोत सामग्रीहरूमा इन्त्टरनेटको सरु्वधामाफि त र्वद्यािय र र्वद्याथीहरूको पह चँ र्वस्तार 

गररने 

३. सबै र्वद्याियमा सचूना तथा सञ्चार प्रर्वर्धका आधारभतू संरचना तथा उपकरणको प्रबन्त्ध गररने 

४. सबै र्िक्षकहरूको क्षमता र्वकास गररने 

५. र्िक्षक सहायता र पषृ्ठपोषण प्रणािीमा सचूना तथा सञ्चार प्रर्वर्धको प्रयोग गसरने  

६. र्िक्षाका र्वर्भन्त्न सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थापनमा सचूना तथा सञ्चार प्रर्वर्धको प्रयोग र्वस्तार 

गररने 

७. सामदुार्यक अध्ययन केन्त्िहरूमा Digital Learning Center स्थापना गररने 

१३. र्वपदको समयमा 

र्िक्षा 

र्वपदक्ो अवस्थामा 

बािबार्िकाको र्िक्षािाई 

र्नरन्त्तरता र्दई उनीहरूको 

िारीररक, मानर्सक र बौर्द्धक 

र्वकासमा सहयोग पयुािउने । 

 

१. र्वपदक्ो समयमा र्िक्षा र्नरन्त्तरता गनि पवूितयारी, व्यवस्थापन, प्रर्तकायि र पनुस्थािपनासम्बन्त्धी 

आवश्यक नीर्त, मागिदििन तथा कायिर्वर्धहरू तयार गने 

२. सम्भार्वत प्रकोप तथा र्वपदस्म्बर्न्त्ध पवूिसावधानी, प्रकोपबाट बच्ने उपायहरूको बारेमा जानकारी 

तथा र्सप र्वकास गने 

३. प्रकोपबाट र्िक्षा क्षेरिाई जोगाउन आवश्यक तयारी 

४. कोर्भड- १९ िगायतका महामरीबाट बच्न पवूिसावधानी, रोकथाम तथा उपचारको आवश्यक 

तयारी 

५. महामारीका समयमा र्िक्षण र्सकाइिाई र्नरन्त्तरता र्दने बैकर्ल्पक उपायहरूको तयारी 

६. र्िक्षा क्षेरमा प्रभाव पानि सक्ने र्वपद ् वा संकटहरूको पवूािनमुान तथा त्यसको प्रभावको 

मलू्याङेकन तथा र्वशे्लषण 

७. र्वपद ् तथा प्रकोप र िार्न्त्त सरुक्षा र अर्धकारको क्षेरमा काम गने सरकारी तथा अधिसरकारी 

र्नकायहरूर्बच वडा तहसम्म समन्त्वय र र्जम्मेवारीको संयन्त्र बनाउने  

८. संकटासन्त्नता (Vulnerability) को मलू्याङ्कनका आधारमा पवूािनमुान तथा प्रर्तकायिको वहृत 

योजना तयार गने 
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के्षत्र उदे्दश्य िणनीवत 

९. र्वद्याियस्तरीय प्रर्तकायि योजना तयार गने 

१०. र्वपद ्प्रर्तरोर्ध भौर्तक पवूािधारको र्नमािण तथा पनुस्थािपना गने 

११. िैर्क्षक सेवा र्नरन्त्तरताको िार्ग आवश्यक ह ने यन्त्र उकरण, खाद्यान्त्न, पोिाक तथा अन्त्य राहत 

सामग्रीको प्रबन्त्ध गने 

१२. र्वपद ्व्यवस्थापनको िार्ग स्थानीय तह र र्वद्याियको क्षमता र्वकास गने 

१३. र्वपद ्व्यवस्थापनको रार्ष्ट्रय तथा अन्त्तरािर्ष्ट्रय सफि अभ्यासिाई स्थानीयकृत गने 

१४. हररत र्वद्यािय अर्भयान, जिवाय ु पररवतिन, र्िक्षा तथा र्दगो र्वकास र्नर्म्त र्िक्षा जस्ता 

कायििमहरू कायािन्त्वयन गने 
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२.७ प्रमुख उपलवधि सूचकहरू (Key Performance Indicators-KPI) 

क्र.स. सचूक  

आिाि 

िषय 

२०७८ 

२०८० २०८३ सचूकको श्रोत 

कायय स पादन 

स िन्िी 

सचूनाको श्रोत 

१. प्रारर्म्भक बािर्वकास र र्िक्षा 

१.१ प्रारर्म्भक बािर्वकास र र्िक्षामा 

कूि भनाि दर* (%) 

स्थानीय  ७६.४ ९०.० ९५.०  िैर्क्षक 

प्रोफाइि 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय ८६.४ ८९.५ ९४.० र्द.र्व.ि. ४ 

(न.ेरा.का.) 

फ्ल्यास ररपोटि 

१.२ प्रारर्म्भक बािर्वकास र र्िक्षाको 

अनभुव र्िई कक्षा १ मा नयाँ भनाि 

भएका बािबार्िका* (%) 

स्थानीय  ७९.२१ ८२.० ८९.०  IEMIS 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय ६८.७ ७३.० ८५.० र्द.र्व.ि. ४ 

(न.ेरा.का.) 

फ्ल्यास ररपोटि 

२. आधारभतू र्िक्षा (कक्षा १ - ८) 

२.१ कक्षा १ मा नयाँ भनाि भएका 

बािबार्िकाको खदुप्रवेि दर (%) 

स्थानीय  ९८.४ ९९.० ९९.९  िैर्क्षक 

पाश्विर्चर 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय ९६.८ ९७.५ ९९.० र्व.क्षे.र्व.यो. 

(सामान्त्य 

समायोजन) 

 

फ्ल्यास ररपोटि 

२.२ कक्षा १ मा नयाँ भनाि भएका 

बािबार्िकाको कूि प्रवेि दर 

(%) 

स्थानीय  ११०.७ १०७.० १०२.०  िैर्क्षक 

पाश्विर्चर 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय १२१.९ ११५.० १०७.० र्व.क्षे.र्व.यो. 

(सामान्त्य 

समायोजन) 

फ्ल्यास ररपोटि 

२.३ आधारभतू तह (प्राथर्मक कक्षा १-

५) मा खदु भनाि दर* (%) 

स्थानीय  ९७.४ ९८.० ९९.५  िैर्क्षक 

पाश्विर्चर 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय 

९७.१ ९९.० ९९.५ 

र्द.र्व.ि. ४ 

(न.ेरा.का.) 

र्द.र्व.ि. 

(रा.समीक्षा) 

फ्ल्यास ररपोटि 

र्द.र्व.ि. 

(रा.समीक्षा) 
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क्र.स. सचूक  

आिाि 

िषय 

२०७८ 

२०८० २०८३ सचूकको श्रोत 

कायय स पादन 

स िन्िी 

सचूनाको श्रोत 

२.४ आधारभतू तह (प्राथर्मक कक्षा १-

५) मा कूि भनाि दर* (%) 

स्थानीय  १०६.८ १०५.० १०२.०  िैर्क्षक 

पाश्विर्चर 

प्रदिे  ११८.५     

रार्ष्ट्रय ११८.० ११५.०  र्व.क्षे.र्व.यो. फ्ल्यास ररपोटि 

२.५ आधारभतू तहको कक्षा ५ सम्म 

र्टकाउ दर* (%) 

स्थानीय  
९७.४ ९८.० ९९.० 

 िैर्क्षक 

पाश्विर्चर 

प्रदिे  ९३.३     

रार्ष्ट्रय ९३.० ९५.० ९७.० फ्ल्यास ररपोटि फ्ल्यास ररपोटि 

२.६ 

 

आधारभतू तह (प्राथर्मक कक्षा ५) 

परूा गने दर* (%) 

स्थानीय  ९४.१५ ९५.० ९८.०  िैर्क्षक 

पाश्विर्चर 

प्रदिे  ८२.९     

रार्ष्ट्रय 

८५.८ ९३.१ ९५.५ 

र्द.र्व.ि. ४ 

(न.ेरा.का.) 

र्द.र्व.ि. 

(रा.समीक्षा) 

फ्ल्यास ररपोटि 

र्द.र्व.ि. 

(रा.समीक्षा) 

२.७ 

 

आधारभतू तहमा  (प्राथर्मक कक्षा 

१-५)मा भनाि भएका ५-९ वषि उमेर 

भन्त्दा मार्थका बािबार्िका* (%) 

स्थानीय  १४.१३ १२.० ८.०  IEMIS 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय २२.२ 

 

 

२०.० १५.० फ्ल्यास ररपोटि 

र्द.र्व.ि. ४ 

(न.ेरा.का.) 

फ्ल्यास ररपोटि 

२.८ आधारभतू तह (प्राथर्मक कक्षा १-

५) कूि भनाि दरमा िैङ्र्गक समता 

सचूाङ्क* 

स्थानीय  ०.९८ ०.९९ १.०  IEMIS 

प्रदिे  १.०१     

रार्ष्ट्रय 

१.०२   

र्द.र्व.ि. 

(रा.समीक्षा) 

फ्ल्यास ररपोटि 

र्द.र्व.ि. 

(रा.समीक्षा) 

२.९ आधारभतू तह (कक्षा १-८) मा खदु 

भनाि दर* (%) 

स्थानीय  ९७.४ ९८.० ९९.५  िैर्क्षक 

पाश्विर्चर 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय ९३.८ ९९.०  पन्त्रौ ँयोजना 

र्व.क्षे.र्व.यो. 

फ्ल्यास ररपोटि 

र्द.र्व.ि. 

(रा.समीक्षा) 

२.१० आधारभतू तह (कक्षा १-८) मा स्थानीय  १०५.६ १०४.० १०१.०  िैर्क्षक 
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क्र.स. सचूक  

आिाि 

िषय 

२०७८ 

२०८० २०८३ सचूकको श्रोत 

कायय स पादन 

स िन्िी 

सचूनाको श्रोत 

कूि भनाि दर (%) पाश्विर्चर 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय ११०.४   फ्ल्यास ररपोटि फ्ल्यास ररपोटि 

२.११ आधारभतू तहको कक्षा ८ सम्मको 

र्टकाउ दर* (%) 

स्थानीय  ९०.० ९३.० ९८.०  िैर्क्षक 

पाश्विर्चर 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय 
७९.३ 

 
  

फ्ल्यास ररपोटि 

र्द.र्व.ि. 

(रा.समीक्षा) 

फ्ल्यास ररपोटि 

र्द.र्व.ि. 

(रा.समीक्षा) 

२.१२ आधारभतू तहको कक्षा १ मा भनाि 

भई कक्षा ८ परूा गन ेदर*(%) 

स्थानीय  ८४.० ८६.० ९०.०  िैर्क्षक 

पाश्विर्चर 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय ७२.७ 

 
  

र्द.र्व.ि. ४ 

(न.ेरा.का.) 

फ्ल्यास ररपोटि 

 

२.१३ आधारभतू तह(कक्षा १-८) कूि 

भनाि दरमा िैङ्र्गक समता सचूक* 

स्थानीय  १.०१ १.०१ १  IEMIS 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय 
१.०१ १.०१  

फ्ल्यास 

ररपोटिर्व.क्षे.र्व.यो. 

फ्ल्यास ररपोटि 

३. माध्यर्मक र्िक्षा (कक्षा ९-१२) 

३.१ माध्यर्मक तह (कक्षा ९-१२) मा 

खदु भनाि दर* (%) 

स्थानीय  ४५.१ ५०.० ६५.०  िैर्क्षक 

पाश्विर्चर 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय ४७.६  ६५.० फ्ल्यास ररपोटि 

पन्त्रौ ँयोजना 

 

पन्त्रौ ँयोजनािे 

र्व.सं.२१०० 

(९५.० %) मा 

परु् याउन ेिक्ष 

३.२ माध्यर्मक तह (कक्षा ९-१२) मा 

कूि भनाि दर* (%) 

स्थानीय  ६७.५ ८०.० ८८.०  िैर्क्षक 

पाश्विर्चर 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय ७१.४   फ्ल्यास ररपोटि 

र्द.र्व.ि.  

िैर्क्षक सचूना 

तथा फ्ल्यास 
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क्र.स. सचूक  

आिाि 

िषय 

२०७८ 

२०८० २०८३ सचूकको श्रोत 

कायय स पादन 

स िन्िी 

सचूनाको श्रोत 

(रा.समीक्षा) ररपोटि र 

र्द.र्व.ि.  

(रा.समीक्षा) 

३.३ माध्यर्मक तहमा कूि भनाि दरमा 

िैङ्र्गक समता सचूक* (कक्षा ९-

१२) 

स्थानीय  १.२८ १.१५ १.०५  IEMIS 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय १.०२ १.० १.० पन्त्रौ ँयोजना 

र्व.क्षे.र्व.यो. 

र्द.र्व.ि.  

(रा.समीक्षा) 

फ्ल्यास ररपोटि 

र्द.र्व.ि.  

(रा.समीक्षा) 

३.४ कक्षा १ मा भनाि भएका 

बािबार्िका मध्ये कक्षा १० मा 

पगु्ने दर (%) 

स्थानीय  ७४.६ ७८.० ८५.०  फ्ल्यास ररपोटि 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय ६०.३   फ्ल्यास ररपोटि फ्ल्यास ररपोटि 

३.५ माध्यर्मक तह (कक्षा ९-१२) मा 

कायिरत मर्हिा र्िक्षक सङ्ख्या* 

(%) 

स्थानीय  ११.७६ १५.० २५.०  IEMIS 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय २०.६ २२.० २७.० फ्ल्यास ररपोटि 

र्द.र्व.ि. ४ 

(न.ेरा.का.) 

िैर्क्षक सचूना 

तथा फ्ल्यास 

ररपोटि 

 

४. र्जवन-पयिन्त्त र्िक्षा तथा र्सकाइ र अनौपचाररक र्िक्षा 

४.१ साक्षरता दर (१५ वषि भन्त्दा मार्थ) 

(%) 

स्थानीय  ९६.५ ९७.० ९८.०  घरधरुी सवेक्षण 

२०७५ 

प्रदिे        

रार्ष्ट्रय ५८.०  ९५.० पन्त्रौ ँयोजना पन्त्रौ ँयोजनामा 

र्व.सं.२१०० मा 

(९९.० %) 

परु् याउन ेिक्ष 

 

४.२ साक्षरता दरमा िैङ्र्गक समता (१५ 

वषि भन्त्दा मार्थ)  

स्थानीय  ०.९८ ०.९८ ०.९९  घरधरुी सवेक्षण 

२०७५ 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय ०.६५   र्द.र्व.ि.  

(रा.समीक्षा) 

र्द.र्व.ि.  

(रा.समीक्षा)  
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क्र.स. सचूक  

आिाि 

िषय 

२०७८ 

२०८० २०८३ सचूकको श्रोत 

कायय स पादन 

स िन्िी 

सचूनाको श्रोत 

५. सिुासन तथा व्यवस्थापन 

५.१ आधारभतू तह (कक्षा१-५) मा 

र्वद्याथीिःर्िक्षक 

अनपुात(सामदुार्यक र्वद्यािय) 

स्थानीय  २३:१  ३०:१  िैर्क्षक 

पाश्विर्चर 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय २४:१  ३०:१ फ्ल्यास ररपोटि 

पन्त्रौ ँयोजना 

िैर्क्षक सचूना 

५.२ आधारभतू तह (कक्षा६-८) मा 

र्वद्याथीिःर्िक्षक 

अनपुात(सामदुार्यक र्वद्यािय) 

स्थानीय  ३७:१  ३०:१  िैर्क्षक 

पाश्विर्चर 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय ३०:१  ३०:१ फ्ल्यास ररपोटि 

पन्त्रौ ँयोजना 

िैर्क्षक सचूना 

५.३ आधारभतू तह (कक्षा१-८) मा 

र्वद्याथीिःर्िक्षक 

अनपुात(सामदुार्यक र्वद्यािय) 

स्थानीय  २७:१  ३०:१  िैर्क्षक 

पाश्विर्चर 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय ३३:१ ३१:१ ३०:१ पन्त्रौ ँयोजना िैर्क्षक सचूना 

५.४ माध्यर्मक तह (कक्षा ९-१०) मा 

र्वद्याथीिःर्िक्षक 

अनपुात(सामदुार्यक र्वद्यािय) 

स्थानीय  २५:१  ३०:१  िैर्क्षक 

पाश्विर्चर 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय ४०:१  ३०:१ फ्ल्यास 

ररपोटिपन्त्रौ ँयोजना 

िैर्क्षक सचूना 

५.५ माध्यर्मक तह (कक्षा९-१२) मा 

र्वद्याथीिःर्िक्षक अनपुात 

स्थानीय  ३६:१  ३०:१  िैर्क्षक 

पाश्विर्चर 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय ४१:१ ३५:१ ३०:१ पन्त्रौ ँयोजना िैर्क्षक सचूना 

६. र्िक्षामा िगानी 

६.१ कूि बजेटको र्िक्षा क्षेरमा 

र्वर्नयोर्जत बजेट*(%) 

स्थानीय       

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय १०.६८ १५.० १७.० र्द.र्व.ि. ४ 

(न.ेरा.का.) 

िैर्क्षक सचूना 

६.२ आधारभतू तह (कक्षा १-८) मा प्रर्त 

र्वद्याथी सरकारी खचि (रू. 

स्थानीय       

प्रदिे       
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क्र.स. सचूक  

आिाि 

िषय 

२०७८ 

२०८० २०८३ सचूकको श्रोत 

कायय स पादन 

स िन्िी 

सचूनाको श्रोत 

हजारमा) रार्ष्ट्रय १८ २१ २४ पन्त्रौ ँयोजना िैर्क्षक सचूना 

६.३ माध्यर्मक तह (कक्षा९-१२) मा 

प्रर्त र्वद्याथी सरकारी खचि (रू. 

हजारमा) 

स्थानीय       

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय ११ १५ १७ पन्त्रौ ँयोजना िैर्क्षक सचूना 
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परिच्छेद ३ 

विक्षाका उपके्षत्रहरू 

३.१ प्रािव िक बालविकास ि विक्षा 

३.१.१ परिचय 

प्रारर्म्भक बािर्वकास तथा र्िक्षा भनेको र्वद्यािय जाने उमेर पवूिका बािबार्िकाहरूको सवािङ्गीण र्वकासमा सहयोग गरी 

आधारभतू र्िक्षाका िार्ग तयार गराउने कायििम हो । सवािङ्गीण र्वकास अन्त्तगित बािबार्िकाहरूरूको िारीररक, 

मानर्सक तथा वौर्द्दक, सामार्जक र संवेगात्मक र्वकास पदिछन ्। उल्िेर्खत सवािङगीण र्वकासका कुनैपर्न पक्षहरू कमजोर 

ह दँा व्यर्क्तको व्यर्क्तत्व र्वकासमा बाधा पनि सक्ने भएकोिे बािबार्िकाका उल्िेर्खत सवै पक्षको र्वकासमा ध्यान र्दन ु

जरूरी छ । त्यसकारण प्रारर्म्भक बािर्वकास तथा र्िक्षा कायििमिे बािबार्िकािाइ िेखपढ गराउने वा अक्षर तथा अङ्क 

र्चनाउने कायिमा जोड र्दने भन्त्दा बािबार्िकाको सवािङगीण र्वकासमा सहयोग गनिका साथै आधारभतू तहका िागी तयार 

गराउन सहयोग गनुिपछि । 

नेपािको संर्वधानको धारा ३९ (३) मा प्रत्येक बािबार्िकािाई प्रारर्म्भक बािर्वकास तथा बाि सहभार्गताको हक ह नेछ 

भनी उल्िेख गररन ु र र्िक्षा ऐन २०२८ को नवौ ँ संिोधनिे बािर्वकास र र्िक्षािाई र्वद्यािय र्िक्षाकै अङ्गको रूपमा 

मान्त्यता र्दनिुे यसको आवश्यकता र महत्व थप परु्ष्ट भएको छ । बािबार्िकाको िारीररक, मानर्सक, संवेगात्मक, 

सामार्जक एवम ्नैर्तक सजृनात्मक पक्षको र्वकासमा सघाउँद ै उनीहरूिाई आधारभतू र्िक्षाको िार्ग तयार गने उद्दशे्यिे 

सञ्चार्ित यो कायििम र्वद्यािय र्िक्षाको पर्हिो पाइिा भएकोिे पर्न यसिाई सविसिुभ र गणुस्तरीय बनाउन ुआवश्यक 

भएको छ ।  

यसै कुरािाई मध्यनजर गरेर यस गाउँपार्िकािे र्नमािण गरेको यस र्िक्षा योजनामा प्रारर्म्भक बािर्वकास र र्िक्षािाई 

व्यवर्स्थत र गणुस्तरीय बनाउने कायििमहरू समावेि गररएको छ । सञ्चािन, रेखदखे िगायतका कायिहरू योजनामा 

समेर्टएका छन ् । पर्हचान गररएका चनुौतीहरूको सामना गरी प्रारर्म्भक बािर्वकास तथा र्िक्षा कायििमको स्वरूप तयार 

पाने िममा पाँच वषिका िागी उद्दशे्य, रणनीर्तहरू, कायििम कायािन्त्वयनका प्रमखु नर्तजा र योजनाका प्रमखु र्ियाकिाप 

तथा िक्षयहरू समावेि गररएको छ ।  
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३.१.२ ितयमान अिस्था 

यस कपरुकोट गाउँपार्िकामा हाि २४ वटा बािर्वकास केन्त्िहरू सामदुार्यक र्वद्याियमा संचािनमा रहकेा छन ्। यसैगरी 

दइु वटा संस्थागत र्वद्याियमा पर्न २ बािर्वकास केन्त्ि सञ्चािनमा रहकेा छन ् । संस्थागत र्वद्याियमा प्रारर्म्भक 

बािर्वकास तथा र्िक्षाका ३ वष ेकायििम संचािनमा छन् भने सामदुार्यक र्वद्याियमा रहकेा प्रारर्म्भक बािर्वकास तथा 

र्िक्षामा १ वष ेकायििम संचािनमा छ ।  बािर्वकासको अनभुव सर्हत कक्षा १ मा प्रवेि गने दर जम्मा ७०.२१ रहकेो छ । 

जसमा  र्वद्याियमा आधाररत बािर्वकास केन्त्िमा ३ र ४ बषि उमेर समहूका ७५१ बािबार्िका अध्यनरत छन ् । 

बािर्वकास केन्त्िहरूको व्यवस्थापनका िार्ग जम्मा २४ जना बािर्वकास र्िक्षकहरू कायिरत रहकेा छन । र्िक्षकहरूमा 

सबै मर्हिा छन ्। िैर्क्षक योग्यतामा एस.एि.सी. दरे्ख स्नातक सम्म रहकेा छन ्। जसमध्ये २० जना सङ्घीय अनदुान ४ जना 

पार्िका अनदुानमा कायिरत छन ्। यस्तै ६ जना संस्थागत र्वद्याियका रहकेा छन । खदु भनािदर (NER) ७४.९ र उमेर समहु 

३ दरे्ख ४ वषिका बािबार्िकाको कुि संख्याका आधारमा प्रारर्म्भक बािर्वकास तथा र्िक्षाको   कुि भनािदर (GER) 

७६.४ रहकेो छ । िैर्गंक समता सचूक ०.९५ रर्ह समदरमा पगु्न सकेको छैन । प्रारर्म्भक बािर्वकास तथा र्िक्षामा 

बािबार्िका र र्िक्षकको अनपुात ३१:१ रहकेो छ ।  

आधारमा प्रारर्म्भक बािर्वकास तथा र्िक्षामा गणुास्तर कायम गनिका िार्ग प्रारर्म्भक बािर्वकास सम्वन्त्धी न्त्यनूतम 

मापदण्ड र्नदरे्िका २०६७ (पर्हिो संिोधन २०७५) र्नमािण गरी कायािन्त्वयनमा ल्याइएको छ । यस्तै र्िक्षामा िगानीको 

सरु्नर्ितताको िागी फागत सहभार्गता मापदण्ड २०७७ कायािन्त्वयनमा ल्याइएको छ । र्िक्षाकको पेिागत र्वकासका िागी 

र्वर्भन्त्न प्रकारका तार्िमहरू भैरहकेा छन ्। र्वद्याियमा प्रारर्म्भक बािर्वकास तथा र्िक्षा केन्त्िको िागी छुटै्ट व्यवस्थापन 

सर्मर्तको व्यवस्था छ भने सञ्चािनका िार्ग स्थार्नय तहिे अनमुर्त तथा स्वीकृर्त र्दने व्यवस्था रहकेो छ । 

हाि सञ्चािनमा रहकेा केही बािर्वकास केन्त्िहरू न्त्यनूतम मापदण्डअनसुार नभएको ह नािे र्तनीहरूको सधुारका कायिहरू 

गनुिपने आवश्यकता दरे्खन्त्छ । बािर्वकास केन्त्ि बािबार्िकाको घरबाट १० दरे्ख १५ र्मनेटको पैदि दरुीमा ह नपुनेमा सो 

नभएको तथा कतै कतै २० दरे्ख ४५ र्मनेटको दरुीमा रहकेो अवस्था  छ । भगूोि, जनसङ्ख्या, बस्ती आर्दिाई मध्यनजर 

गरी नक्साङ्कनको आधारमा बािर्वकास केन्त्िको समायोजना, स्थानान्त्तरण एवम ्नयाँ स्थापना गनुिपने दरे्खन्त्छ । यसैगरी 

स्थापना भएका बािर्वकास केन्त्िहरूको संस्थागत र्वकासका साथै थप व्यवस्थापन गनि जरुरी छ भने नयाँ स्थापना ह ने 

बािर्वकास केन्त्िहरूको स्थापना िगायत क्षमता अर्भवरृ्द्ध गद ै जानपुदिछ । गाउँपार्िकािे आफ्नो क्षेरर्भर रहकेा 

बािर्वकास केन्त्ि उमेर समहूका बािबार्िकाको जनसङ्ख्याको आधारमा बािर्वकास केन्त्िको स्थापना गने िक्ष्य र्िएको 

छ । प्रारर्म्भक बािर्वकास तथा र्िक्षा उमेर समहु भन्त्दा कम वा बढी उमेर समहुका धेरै बािबार्िकाहरू प्रारर्म्भक 

बािर्वकास कायििममा सहभार्ग रहकेो दरे्खन्त्छ ।यसिे र्िक्षकिाइ र्सकाइ सहर्जकरणमा समस्या ह ने मारै नभइ 

बािबार्िकाको र्वकास र र्सकाइ समेत प्रभार्वत ह ने गदिछ । प्रारर्म्भक बािर्वकास तथा र्िक्षाका र्िक्षकहरूको पाररश्रर्मक 

ज्याद ैकम भएको कारणिे स्थार्नय तहिे थप अनदुान उपिव्ध गराउद ैआएको छ । अर्धकांि प्रारर्म्भक बािर्वकास तथा 

र्िक्षा केन्त्िहरूमा मापदण्ड अनुसार न्त्यनूतम भौर्तक तथा िैर्क्षक सरु्वधा पगु्न सकेको छैन जसका कारण बािबार्िकाहरू 

गणुस्तररय सेवा प्राप्त गने हकबाट बर्ञ्चत ह नपुरेको छ । 
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३.१.३ प्रािव िक बालविकास तथा विक्षाका लक्ष्य, उदे्दश्य, िणवनवतहरू, उपलव्िी ि प्रमुख नवतजाहरू 

लक्ष्य उदे्दश्य िणनीवतहरू 
उपलव्िी प्रमुख नवतजाहरू 

सवै 

बािबार्िकाहरूिाई 

गणुस्तरीय प्रारर्म्भक 

बािर्वकास तथा 

र्िक्षाको अवसर 

सरु्नर्स्चत गनिको 

िार्ग सेवामा पह चँ र 

गणुस्तर वरृ्द्ध गने । 

१. चार बषि उमेरका 

सबै 

बािबार्िकाको 

सवािङ्गीण 

र्वकास र 

आधारभतू 

र्िक्षाको 

तयारीका िार्ग 

प्रारर्म्भक 

बािर्वकास 

सेवामा पह चँ 

बढाउन,ु 

२. प्रारर्म्भक 

बािर्वकास 

तथा र्िक्षाका 

सेवाहरूमा 

गणुस्तर 

सरु्नर्ित गनुि, 

३. सबै 

बािबार्िकाह

रूिाई प्रारर्म्भक 

बािर्िक्षाको 

१. र्वद्यािय र्िक्षाको अर्भन्त्न अगं 

प्रारर्म्भक बाि र्बकासका कक्षाहरुमा 

सरुर्क्षत बसाई व्यवस्थापन र 

सरसफाईिाई ध्यान र्दद ै खेि सामग्री, 

र्सकाई समाग्री, मनोरञ्जन सामग्री, 

अर्डयो र्भर्डयो सामग्री सर्हत 

आकषिक, मनोरञ्जनात्मक र बािमैरी 

बािर्वकास कक्षाको व्यवस्थापन गन े

२. सबै बािबार्िकाको पह चँका िार्ग 

सङ्घीय सरकारिे र्नधािरण गरेको 

मापदण्ड, नम्सि र ढाँचा अनसुार 

प्रारर्म्भक बािर्वकास तथा र्िक्षा 

सञ्चािन गने 

३. प्रभावकारी र्सकाइको िार्ग 

बािर्वकासको पाठ्यिम अनसुार 

र्सकाइ कुनामा आधाररत  र्सकाइ 

सरु्नर्ित गने 

४. कायििमको नक्साङ्कन, पनुर्वितरण र 

आवश्यकता अनसुार नयाँ केन्त्ि स्थापना 

गरी संचािन गने 

५. जर्टि भौगोर्िक क्षेरमा बसोबास गने, 

िोपोन्त्मखु तथा र्समान्त्तकृत समदुायका 

सबै 

बािबार्िकाहरूिाई 

गणुस्तरीय प्रारर्म्भक 

बािर्वकास तथा 

र्िक्षाको अवसर 

सरु्नर्ित भएको ह ने 

। 

 

१. प्रारर्म्भक बािर्वकास तथा र्िक्षा उमेरका सबै 

बािबार्िकारूिाई एक बषिको प्रारर्म्भक 

बािर्वकास तथा र्िक्षामा सहज पह चँ ह न,े 

२. प्रारर्म्भक बािर्वकास तथा र्िक्षा उमेरका सबै 

बािबार्िकाहरूिाई प्रारर्म्भक बािर्वकास 

तथा र्िक्षाको अनभुव सर्हत कक्षा १ भा प्रवेि 

गने अवसर ह ने , 

३. सबै प्रारर्म्भक बािर्वकास केन्त्िहरूमा न्त्यनूतम 

योग्यता र तार्िम प्राप्त र्िक्षक तथा 

बािबार्िकाको हरेचाह तथा सहयोगका िार्ग 

सहायक कमिचारी सर्हत केन्त्ििे न्त्यनूतम मापदण्ड 

परूा गरेका ह ने,  

४. बािबार्िकाहरूको र्वकासात्मक तथा र्सकाइ 

आवश्यकता सम्बोधन ह ने पाठ्यिम समायोजन 

तथा अनकूुिन भएको ह ने,  

५. भौगोर्िक जर्टिता रहकेा तथा अपाङ्गता 

भएका बािबार्िकािाई समेट्न आवश्यकतामा 

आधाररत जस्तै घरमा आधाररत, समदुायमा 

आधाररत, कायिक्षेर तथा घुम्ती बािर्वकास तथा 

र्िक्षा कायििमका नमनूा र्वकास ह ने, 

६. प्रारर्म्भक बािर्वकास तथा र्िक्षाको 

कायािन्त्वयनमा पररवार, समदुाय, गैरसरकारी 
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लक्ष्य उदे्दश्य िणनीवतहरू 
उपलव्िी प्रमुख नवतजाहरू 

अनभुवसर्हत 

कक्षा १ मा भनाि 

गराउन ु। 

 

बािबार्िकाका िार्ग र्वर्भन्त्न नमनूा 

कायिमिमहरू संचािन गरी पह चँ 

सरु्नर्ित गने  

६. िागत सहभार्गता अर्भवरृ्द्ध गने 

७. कायििमको प्रभावकाररता वरृ्द्धका िार्ग 

पररवार, समदुाय, गैर सरकारी सङ्घ 

संस्था, र्नर्ज क्षेर र र्वद्याियहरूिाई 

र्जम्मेवार बनाउने 

सङ्घसंस्था र र्वद्याियहरू र्जम्मेवार भएको ह न े

। 

 

 

३.१.४ प्रािव िक िालविकास तथा विक्षाका  प्रमुख वक्रयाकलापहरू तथा गन्तव्य 

ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा  

१ प्रारर्म्भक बािर्वकास तथा र्िक्षाका न्त्यनूतम मापदण्ड, योजना प्रबोर्धकरण 

गन े
पटक  १  १    

२ प्रारर्म्भक बािर्वकास तथा र्िक्षा केन्त्िहरूको नक्साङ्कन, नयाँ संचािन 

तथा पनुर्वितरण 
पटक  १    १  

३ पररवार, समदुाय, गैर सरकारी संघसंस्था, र्नजीक्षेरसँगको सहकायि माफि त 

बािर्वकास केन्त्िको सधुार गने 
र्नरन्त्तर १ १ १ १ १ १ केन्त्ििे गने 

४ बािर्वकासका बािबार्िकाहरू मध्ये अनाथ, असहाय र कायिगत 

र्सर्मतता/अपांगता सम्वन्त्धी प्रारर्म्भक पर्हचान गरी थप सेवा उपिधध 
पटक  १ १ १ १ ४  
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ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा  

गराउन े

५ बाि र्वकास केन्त्िको िार्ग छुटै्ट सरुर्क्षत तथा अपाङ्गमैरी िौचािय तथा 

खानेपानीको व्यवस्था गने 
वटा १ ५ ६ ६ ६ २४  

६ बाि र्वकास केन्त्िमा रहकेा बािबार्िकाको अर्भिेखीकरण गने र्नरन्त्तर       र्नरन्त्तर 

७ बािर्वकासको सपुररवेक्षणको िागी अर्धकार सम्पन्त्न संयन्त्रको र्वकास गरी 

पररचािन गन े
पटक  १ १ १ १ ५  

८ अनाथ असहाय र कायिगत र्सर्मतता/अपांगता भएका बािर्वकासमा 

अध्ययन गने बािबार्िकाका िार्ग  आवार्सय योजना  सर्हत पार्िकाको 

एक स्थानमा वैकर्ल्पक प्रारर्म्भक बािर्वकास कायििम संचािन 

पटक    १ १ १  

९ बािर्वकासका बािबार्िकाहरूको िागी पोषणयकु्त र्दवा खाजाको 

व्यवस्था गन े
र्नरन्त्तर १ १ १ १ १ ५ र्नरन्त्तर 

१० प्रारर्म्भक बािर्वकास तथा र्िक्षाको पाठ्यिम प्रबोर्धकरण गने पटक  १ १ १  ३  

११ बािर्वकासका पवूािधार,पाठ्यिम अनसुारको र्सकाइ क्षेर, केन्त्िको र्भरी 

तथा बार्हरी र्सकाइ तथा खेि सामग्री व्यवस्थापन गरी न्त्यनूतम मापदण्डमा 

सधुार गन े

वटा १ ५ ६ ६ ६ २४  

१२ बािर्वकास र्िक्षकको योग्यता, क्षमता  र पेसागत र्वकासका िागी तार्िम 

संचािन गन े
पटक  १ १ १ १ ४  

१३ बािबार्िकाको स्वास्थ्य जाँच, खोप तथा स्वास्थ्य सम्बन्त्धी अर्भिेख 

व्यवस्थापन, वरृ्द्ध अनगुमन गने र कुपोषण भएका बािबार्िकाकोिागी 

आवश्यक प्रबन्त्ध गने 

पटक ३ ३ ३ ३ ३ १५ 

वषिमा र्तन पटक 

स्वास्थ्य 

िाखासँगको 
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ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा  

समन्त्वयमा 

१४ बािर्वकासका अर्भभावकहरू (वतिमान तथा भार्व अर्भभावक, 

बािर्वकाकस केन्त्ि व्यवस्थापन सर्मर्त र सरोकारवािा)को िागी 

अर्भभावक र्िक्षा 

पटक  १ १ १ १ ४  

१५ अर्भभावक तथा समदुायका सदस्य माफि त स्थानीय ज्ञान तथा र्सपहरू 

बािबार्िकािाई र्सकाउन परुाना तथा खेर गएका सामाग्री उपिव्ध गराउने 

व्यवस्था 

पटक १ १ १ १ १ ५  

१६ बािबार्िकाको िारीररक, सामार्जक, मानर्सक तथा भावनात्मक सरुक्षा 

तथा आवश्यकता अनसुार र्िक्षकिाइ मनोसामार्जक परामिि तार्िम 

उपिधध गराउने र र्िक्षकिे र्वद्याियमा परामिि गने 

पटक  १  १  २  

१७ पररवार, समदुाय, र्नजीक्षेर तथा गैर सरकारी संघसंस्थाहरूको सहभार्गता, 

संिग्नता र र्जम्मेवारी वरृ्द्धगरी बाि र्वकास केन्त्िको गुणस्तरमा सधुार गने 
र्नरन्त्तर        

१८ िैर्क्षक सचूना व्यवस्थापन प्रणािी IEMIS माफि त बािबार्िकाहरूको 

अर्भिेर्खकरण 
र्नरन्त्तर       र्नरन्त्तर 

१९ प्रारर्म्भक वािर्वकास तथा र्िक्षाका र्िक्षकको तिव भत्ता र्नयर्मत       र्नयर्मत 

२० प्रारर्म्भक वािर्वकास तथा र्िक्षाका र्िक्षकको सेवा तथा सरु्वधामा 

स्थार्नय तहबाट थप अनदुान उपिव्ध गराउने
र्नयर्मत       र्नयर्मत 

२१ र्िक्षण र्सकाइ सामार्ग्र, र्डर्जटि र्सकाइ सामाग्रीका िागी प्रर्त र्वद्याथी 

इकाइ िागतका आधारमा अनदुान उपिव्ध गराउने 
पटक १ १ १ १ १ ५  

२२ वाि र्वकास केन्त्िमा छापामय वातावरण (र्सकाइ कुना अनसुारको र्भत्ते 

िेखन) 
केन्त्ि १ ५ ६ ६ ६ २४  
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ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा  

२३ बािर्वकास तथा र्िक्षा केन्त्िमा बािमैरी बसाइ व्यवस्थापनका िागी 

सहयोग (कापेट, कुिन, र्पफमि, िो टेविु) 
केन्त्ि १ ५ ६ ६ ६ २४  

२४ काि र्वकास तथा र्िक्षा केन्त्िमा चार वषि नपगुेका बािबार्िकाको 

स्याहारको िागी आयाको व्यवस्था 
   १० ७ ७ २४  

२५ बाि र्वकास र्िक्षक तथा आयाहरूिाइ बाि स्याहार तथा हरेचाह तार्िम पटक   १  १ २  

२६ बाि र्वकास तथा र्िक्षा केन्त्िमा र्भर्डयो तथा अर्डयोमा आधाररत 

र्सकाइको िार्ग LED र्टर्भ सेट 
केन्त्ि १ ५ ६ ६ ६ २४  

२७ बािर्वकास केन्त्ि प्रवेि अर्घ घरमै अर्भभावकबाट वािवार्िकाहरूिाइ 

घरमै गररने र्ियाकिाप र्सकाउन बािर्वकास र्िक्षकिाइ ELM at home 

तार्िम संचािन र तार्िमपर्छ बाि र्वकास र्िक्षकिे केन्त्िमा 

अर्भभावकिाइ प्रवोर्धकरण गने 

पटक  १ १   २  
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३.२ आिाििूत विक्षा 

३.२.१ परिचय 

आधारभतू र्िक्षािे बािबार्िकाको सवािङगीण र्वकास, गणुस्तरीय जीवनयापन र सामार्जक समायोजनमा सहयोग गदिछ 

।र्वद्यािय र्िक्षाको सरुुवाती र माध्यर्मक र्िक्षाको जगको रुपमा आधारभतू तहको र्िक्षािाई र्िने गररन्त्छ । आधारभतू 

तहको र्िक्षािे उमेर समहूका र्हसाविे ५ दरे्ख १२ बषिका बािबार्िकाहरूिाई समेट्छ । आधारभतू तह र्वद्यािय र्िक्षाको 

जग भएकोिे यसको गुणस्तर अर्भवरृ्द्धका िार्ग र्िक्षक, र्िक्षण र्सकाइका िार्ग स्रोत सामग्री र अनुकुि र्सकाइ 

वातवरणमा जोड र्दनपुने ह न्त्छ । 

 नेपािको संर्वधानिे आधारभतू र्िक्षािाइ व्यर्क्तको मौर्िक अर्धकारका रूपमा र्िएको ह नािे आधारभतू र्िक्षामा 

मतामिूक पह चँ परुयाइ गणुस्तर सरु्नर्ित गनुि राज्यको दायीत्व हो । नेपािको संर्वधानिे प्रत्येक नागररकिाइ आधारभतू 

र्िक्षामा पह चँ ह ने र यो तहको र्िक्षा अर्नवायि र र्न:िलु्क पाउने हक ह ने सरु्नर्ित गरेको छ  । यसैगरी अर्नवायि तथा 

र्न:िलु्क र्िक्षा सम्वर्न्त्ध ऐन, २०७५ िे आधारभतू सम्वर्न्त्ध र्िक्षा प्रदान गने दार्यत्व र आवश्यक व्यवस्था र्जम्मेवारी 

नेपािको सरकार प्रदिे सरकार र स्थानीय तहको ह ने र आधारभतू र्िक्षा उमेर समहूका बािबार्िकािाई  र्वद्यािय पठाउने 

प्रत्येक नागररकको कतिव्य ह ने कुरा उल्िेख गरेको छ ।  

प्रचर्ित ऐनहरूिे पररभार्षत गरेअनसुार नेपािमा आधारभतू र्िक्षा भन्त्नािे प्रारर्म्भक कक्षादेर्ख कक्षा ८ सम्मको र्दइने 

र्िक्षािाई  उल्िेख गरेको छ । संर्वधानिे र्वद्यािय तहको र्िक्षािाइ स्थार्नय तहको उकि अर्धकार क्षेर र्भर तथा साझा 

अर्धकार र्भर पर्न राखेको ह नािे यो र्तनै तहको सरकार गणुस्तरीय र्िक्षा प्रदान गनि र्जम्मेवार ह नपुने स्पष्ट पारेको छ । 

  

३.२.२ ितयमान अिस्था 

कपरुकोट गाउँपार्िकामा आधारभतू र्िक्षा प्रदान गनिका िार्ग सामदुार्यकतफि  बािर्वकास मारै सञ्चािन भएका १, कक्षा 

१-५ सञ्चािन भएका ११, कक्षा १-८ सञ्चािन भएका ७, कक्षा १-१० सञ्चािन भएका ३ वटा र कक्षा १-१२ सञ्चािन 

भएका २ वटा गरी जम्मा २४ वटा र संस्थागततफि  कक्षा १-५ सञ्चािन भएको १ वटा र कक्षा १-८ सञ्चािन भएको १ वटा 

र्वद्यािय छन ्।  हाि  सामदुार्यकतफि   २४  बािर्वकास  सब ैर्वद्याियमा आधाररत  र  संस्थागत तफि  २ गरी जम्मा  २६  

वटा  प्रारर्म्भक  बािर्वकास कक्षा तथा पवूि प्राथर्मक कक्षाहरू सञ्चािनमा रहकेा छन ।  

कपरुकोट गाउँपार्िकाको कक्षा १ मा नयाँ भनाि भएका बािबार्िकाको खदुप्रवेि दर (NIR) ९८.४ प्रर्तित दरे्खन्त्छ भने 

कक्षा १ मा नयाँ भनाि भएका बािबार्िकाको कूि प्रवेि दर (GIR) ११०.७ प्रर्तित दरे्खन्त्छ । यसैगरी  आधारभतू तह 

(कक्षा १-५) मा खदु भनाि दर ९७.४ र आधारभतू तह (कक्षा १-५) मा कूि भनाि दर १०६.८ रहकेो दरे्खन्त्छ । आधारभतू 

तहको कक्षा ५ सम्म र्टकाउ दर प्रर्तित ९७.४ रहकेोमा आधारभतू तह (कक्षा ५) परूा गने दर ९४.१५ प्रर्तित छ । यसैगरी 

आधारभतू तह  (कक्षा १-५)मा भनाि भएका मध्ये ५-९ वषि उमेर भन्त्दा मार्थका बािबार्िका १४.१३ प्रर्तित छन ् । 

आधारभतू तह (कक्षा १-५)मा कूि भनाि दरमा िैङ्र्गक समता सचूाङ्क ०.९८ दरे्खन्त्छ । 
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आधारभतू तह (कक्षा १-८) को अवस्था केिाउदा आधारभतू तह (कक्षा १-८) मा खदु भनाि दर ९७.४ प्रर्तित दरे्खन्त्छ भने 

आधारभतू तह (कक्षा १-८) मा कूि भनाि दर १०५.६ प्रर्तित दरे्खन्त्छ । आधारभतू तहको कक्षा ८ सम्मको र्टकाउ दर ९० 

प्रर्तित दरे्खन्त्छ । जवकी कक्षा ५ सम्मको र्टकाउ दर ९७.४ प्रर्तित छ । यसैगरी आधारभतू तहको कक्षा १ मा भनाि भई 

कक्षा ८ परूा गने दर ८४ प्रर्तित मारै छ । आधारभतू तह(कक्षा १-८) मा कूि भनाि दरमा िैङ्र्गक समता सचूक १.०१ 

दरे्खन्त्छ । जसिे गदाि कक्षा १ र्दख ५ र कक्षा १ दरे्ख ८ दवुैमा िैङ्र्गक समता सचूक समदरमा दरे्खदनै । आधारभतू तहमा 

कुिर्वद्याथी सङ्ख्या ३१७३ र र्वद्यािय र्वद्याथी अनपुात १:११२ रहकेो पाइन्त्छ । यस्तै आधारभतू तह (१-५) तफि  कुि र्वद्याथी 

सङ्ख्या १९९३ र र्वद्यािय र्वद्याथी अनपुात १:८० रहकेो छ ।  

आधारभतू र्िक्षाको पह चँमा आर्थिक तथा सामार्जक अवस्था तथा भौगोर्िक अवर्स्थर्तमा आधाररत असमानताहरू रहकेा 

छन ् । आर्थिक तथा सामार्जक रूपिे पछार्ड परेका, सीमान्त्तकृत समदुायका दर्ित, जनजार्त, कर्ठन पररर्स्थर्तमा  रहकेा 

तथा भौगोर्िक रूपमा र्वकट स्थानका बािबार्िकाको पह चँको अवस्था तिुनात्मक रूपमा कमजोर छ ।  

आधारभतू र्िक्षामा सबै वािवार्िकाको पह चँ सरु्नर्ित गनुिपने, सचूना तथा सञ्चार िगायत प्रर्वर्धमैरी वातावरणको 

व्यवस्था गनुिपने, अर्नवायि तथा र्न:िलु्क र्िक्षाको प्रभावकारी रुपमा कायिन्त्वयन गनुिपने,  बािबार्िकािाई सरुर्क्षत, भौर्तक 

तथा बािमैरी वातावरणको व्यवस्था गनुिपने, र्सकाइको गुणस्तरमा सधुार गरर र्वद्यार्थिको र्सकाइ उपिर्व्धमा सधुार 

ल्याउनपुने,   कक्षा ६–८ मा र्वषयगत र्िक्षकको व्यवस्थापन गनुिपने जस्ता चनुौर्त दरे्खएका छन ्। 
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३.२.३ आिाििूत तहका लक्ष्य, उदे्दश्य, िणवनवतहरू, उपलव्िी ि प्रमुख नवतजाहरू 

लक्ष्य उदे्दश्य िणनीवतहरू उपलव्िी प्रमुख नवतजाहरू 

सबै 

बािबार्िकाह

रूका िार्ग 

समतामिूक 

तथा गणुस्तरीय 

आधारभतू 

र्िक्षामा पह चँ 

सरु्नर्ित गने । 

१. आधारभतू तहको 

र्िक्षामा सबैको 

समतामिूक पह चँ र 

सहभार्गता 

सरु्नर्ित गने,  

२. प्रारर्म्भक कक्षाका 

बािबार्िकाहरूको 

पठन र्सप अर्भवरृ्द्ध 

गने, 

३. अर्नवायि तथा 

र्न:िलु्क आधारभतू 

र्िक्षाको 

कायािन्त्वयन गन,े 

४. सबै 

बािबार्िकाहरूिा

ई आधारभतू तह 

परुा गने अवस्था 

सरु्नर्ित गने,  

५. सबै 

बािबार्िकाहरूमा 

न्त्यनूतम र्सकाइ 

उपिधधी हार्सि 

ह ने अवस्था 

सरु्नर्ित गने , 

१. र्वद्याियहरूको नक्साङ्कन र  पनुर्वितरण तथा समायोजना गने  

२. अर्नवायि तथा र्निलु्क र्िक्षा कायािन्त्वयनका िागी काननु 

तजुिमा गने, गररव तथा जेहने्त्दार र्वद्याथीिाई वडाबाट पर्हचान 

गरर अर्नवायि र्निलु्क र्िक्षा प्रदान गन े

३. अर्नवायि तथा आधारभतू र्िक्षाको कायािन्त्वयनको िागी 

आवश्यक श्रोतको व्यवस्था गने ।  

४. र्वद्याियको र्िक्षामा र्सकाई वातावरणिाई आधरु्नक र्वर्ध र 

प्रर्वर्धसंग जोड्द ै पढ्नका िार्ग र्सक्न े तथा र्सक्नका िार्ग 

पढ्ने प्रर्ियाका िार्ग र्वद्याियहरुमा सन्त्दभि सामग्री, 

प्रयोगात्मक सामग्री सर्हतको प्रयोगिािा, स्तररय पसु्तकािय, 

र्सकाइ कनिर िगायतका स्रोत र साधनहरुको व्यवस्था गने 

५. प्रारर्म्भक कक्षा पढाइ सम्बन्त्धी र्ियाकिापहरूको िागी स्रोत 

व्यवस्थापन र कायािन्त्वयन गने  

६. र्वद्यािय बार्हर रहकेा र्वद्यािय उमेरका बािबार्िकाहरूको 

यथाथि र्ववरण संकिन गरी पह चँ सरु्नर्ित गनि आवश्यक 

व्यवस्था र्मिाउने 

७. प्रत्येक सामदुार्यक र्वद्याियहरुमा आवश्यकता अनसुारको 

फर्निचर, खानेपानी, िौचािय, घेराबार , रङरोगन िगायतका 

पवुािधार र्नमािण तथा ममितका िागी र्वद्यािय भौर्तक पवुािधार 

सदुृढीकरण अर्भयान सञ्चािन गने  

८. र्िक्षक दरबन्त्दी पनुर्वितरण तथा समायोजन गने 

९. न्त्यनूतम र्सकाइ उपिधधी हार्सि गराउन आवर्धक रूपमा 

र्सकाइको मलू्याङ्कन गने 

१०. र्िक्षकिाई प्रधानाध्यापक तथा प्रधानाध्यापकिाई स्थानीय 

अर्नवायि तथा 

र्न:िलु्क 

आधारभतू 

र्िक्षामा 

सबैको पह चँ 

र सहभार्गता 

सरु्नर्ित भइ 

गणुस्तर 

अर्भवरृ्द्ध ह ने 

। 

 

१. सबै बािबार्िका आधारभतू 

र्िक्षाको पह चँमा भई सहभागी 

ह ने,  

२. सबै र्वद्याियिे प्राथर्मकता प्राप्त 
सक्षमता (PMEC) परूा गरेको 

ह ने,  

३. न्त्यनूतम भौर्तक पवुािधार तथा 
र्सकाइ सामग्रीको उपिधधता 

भएको ह ने,  

४. आवश्यक सङ्ख्यामा योग्य, 

सर्िय तथा उत्प्रेररत र्िक्षकको 

व्यवस्था ह न,े  

५. बािमैरी र समावेिी 

वातावरणमा र्सकाइ ह ने,  

६. र्वद्याियमा पोषण तथा स्वास्थ्य 
कायििम सञ्चािन ह ने,  

७. र्वद्याियमा पौर्ष्टक तथा 

स्वस्थकर र्दवाखाजाको प्रबन्त्ध 

ह ने, 

८. बािबार्िकािे न्त्यनूतम र्सकाइ 
उपिधधी हार्सि गरेको ह ने,  

९. आधारभतू र्िक्षाको भनाि, 

सहभार्गता तथा र्सकाइ 

उपिर्धधमा िैङ्र्गक, 
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लक्ष्य उदे्दश्य िणनीवतहरू उपलव्िी प्रमुख नवतजाहरू 

६. आधारभतू 

र्वद्याियको भौर्तक 

तथा िैर्क्षक 

वातावरण बािमैरी, 

समावेिी र सरुर्क्षत 

बनाउने, 

७. कक्षा १ देlख३ 

सम्मका 

बािबार्िकाहरूका 

िार्ग बािमैरी 

र्सकाई वातावरण 

र्नमािण गद ै

आधारभतू साक्षरता 

र्सप , 

८. र्वकासको िार्ग 

पढाइ तथा गर्णर्तय 

साथै अन्त्य 

अन्त्तरर्वषयक 

जीवनोपयोगी 

पक्षको र्िक्षण 

र्सकाइ कायििाई 

सरु्नर्ित गने,  

९. र्वद्यािय र्िक्षाको 

िासकीय तथा 

व्यवस्थापकीय 

तहप्रर्त जवाफदहेी बनाउने 

११. र्वद्याियहरूमा खानेपानी, िौचािय तथा सरसफाइको उर्चत 
प्रबन्त्धसर्हत न्त्यनूतम भौर्तक सरु्वधा सरु्नर्ित गने 

१२. र्वद्याियमा बािमैरी, समावेिी र सरुर्क्षत र्सकाइ वातावरण 
तयार गन े

१३. सबै र्वद्याियहरूमा प्राथर्मकता प्राप्त न्त्यनूतम सक्षमता परुा 
गराउने  

१४. र्िक्षण र्सकाइ र्वर्धमा आवश्यक पररमाजिन गने 

१५. कक्षा ३ सम्म कक्षा र्िक्षणिाई कायािन्त्वयन गने 
१६. आवश्यक र्िक्षक तार्िम, तयारी तथा प्रोत्साहनका कायििम 

सञ्चािन गने 

१७. मलू्याङ्कनिाई र्िक्षण र्सकाइकै अर्भन्त्न अगंको रूपमा 

प्रयोगमा ल्याउने 

१८. र्वद्याथीिाई आवश्यक सहयोग उपिधध गराई र्सकाइमा सधुार 

ल्याउने 

१९. कक्षाकोठामा आधाररत मूल्याङ्कनसँग सम्बन्त्धीत क्षमता 

र्वकास गने 

२०. र्िक्षामा काम गने सबै जनिर्क्तको क्षमता र्वकास र उत्पे्ररणा 

व्यवस्थापन गन े

२१. र्वद्याथीको पोषण तथा स्वास्थ्यमा सधुार ल्याउने कायििम 
सञ्चािन गने 

२२.  र्वद्याियमा आधाररत िैर्क्षक तथा मनोसामार्जक परामिि 

उपिधध गराउने 

२३. स्थानीय उत्पादनमा आधाररत पौर्ष्टक तथा स्वस्थकर र्दवा 

खाजाको प्रबन्त्धिाई थप व्यवर्स्थत गने  

भौगोर्िक, सामार्जक तथा 

आर्थिक समता सचूकमा सधुार 

ह ने, 

१०. र्वद्यािय र्िक्षा प्रणािी प्रकोप, 

सङ्कट तथा महामारीिगायतका 

पररर्स्थर्तप्रर्त उत्थानिीि ह ने, 

११. सचूना तथा सञ्चार प्रर्वर्ध 

िगायतका प्रर्वर्धको प्रयोगमा 

र्वस्तार तथा सहज उपयोग भई 

र्सकाइमा सहयोग ह ने, 

१२. जनिर्क्तको क्षमता र्वकास भई 

गणुस्तरीय र्िक्षा प्रवाह तथा 

िैर्क्षक सुिासन कायम ह ने । 
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लक्ष्य उदे्दश्य िणनीवतहरू उपलव्िी प्रमुख नवतजाहरू 

प्रबन्त्धमा सधुार 

ल्याउने, 

१०. र्वद्यािय पद्धर्तिाई 
र्वर्वधता अनकूुि, 

उत्थानिीि र 

जवाफदहेी बनाउने, 

११. र्सकाइिाई दरै्नक 
जीवनसँग सम्बर्न्त्धत 

गराउन,े 

१२. अन्त्तरसम्बर्न्त्धत 

र्वषयबस्तहुरूिाई 

एकीकृत गरी 

र्सकाइ र्ियाकिाप 

सञ्चािन गने । 

 

२४. र्वद्यािय र्िक्षािाई र्वर्वधताअनकुि, समावेिी र 

समतामिूक बनाउन स्थानीय पररवेिअनकुुि र्सकाइ 

र्ियाकिाप सञ्चािन, भार्षक र्वर्वधताअनकुिको 

माध्ममभाषाको उपयोग तथा सामार्जक साँस्कृर्तक 

र्वर्वधताकोसम्मान र समावेि ह नेगरी र्सकाइ सामग्री, र्वर्ध 

तथा प्रर्िया प्रयोग गने  

२५. र्वद्यािय र्िक्षािाई प्रकोप, संकट तथा महामारी िगायतका 

पररर्स्थर्तप्रर्त उत्थानिीि बनाउने योजना तयार गरी 

कायािन्त्वयन गन े

२६. र्वद्यािय र्िक्षािाई सचूना तथा प्रर्वर्धको प्रयोग गरी सहज र 
उपयोगी बनाउने कायििाई र्वस्तार गने 

२७. दरै्नक जीवनसँग सम्बन्त्धीत व्यवहारकुिि र्सपहरूिाई र्सकाइ 
र्ियाकिापमा एकीकृत गने 

२८. अन्त्तरसम्बन्त्धीत र्वषयवस्तिुाई एकीकृत गरी र्सकाइ 

र्ियाकिाप सञ्चािन गनि र्सकाइ सामग्री, र्वर्ध तथा 

र्ियाकिापमा पररमाजिन र सधुार गने 

२९. नर्तजाप्रर्त जवाफदरे्हता सुर्नर्ित ह ने गरी र्वद्यािय तथा 
िैर्क्षक र्नकायको िासकीय तथा व्यवस्थापकीय पद्धर्तमा 

सधुार गने 

३०. र्वद्याियको कायिसम्पादन र र्वद्याथीको र्सकाइ उपिधधी 
परीक्षण गरी जवाफदरे्हता सुर्नर्ित गन े

३१. र्िक्षक र्वकास र सहायता प्रणािीिाई व्यवर्स्थत गने  
३२. पार्िका र्भरका सम्पणूि र्वद्याियहरुको पररक्षा संचािन तथा 

मलु्यांकन प्रणािीमा एक रुपता ल्याउन एर्ककृत पररक्षा 

संचािन कायिर्वधी तजुिमा गरर िाग ुगने 
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३.२.४ आिाििूत तहका प्रमुख वक्रयाकलापहरू तथा गन्तव्य 

ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा  

१ र्वद्यािय नक्िाङ्कन, समायोजन, पनुर्वितरण तथा नयाँ स्थापना  पटक  १    १  

२ र्िक्षक दरवर्न्त्द र्मिान तथा पनुर्वितरण वटा  १   १ २  

३ मापदण्डअनसुार र्वद्याियमा अपगु र्िक्षक (स्वयंसेवक, अनदुान, र्वषयगत) 

व्यवस्थापन 

र्नरन्त्तर १ १ १ १ १ ५  

४ सबै बािबार्िकािाई र्वद्यािय भनाि  र्नरन्त्तर १ १ १ १ १ ५ हरेक िैर्क्षक 

सरमा 

५ प्रारर्म्भक कक्षाका बािबार्िकाहरूका िार्ग पठन तथा सन्त्दभि सामग्री 

(Supplementary Reading Materials) को व्यवस्था गने 

पटक  १ १ १ १ ४  

६ प्रारर्म्भक कक्षा र्िक्षण, वह कक्षा र्िक्षण (एर्ककृत पाठ्यिम) सम्बन्त्धी 

र्िक्षक तार्िम 

पटक  १ १ १ १ ४  

७ र्वद्याियको न्त्यनूतम भौर्तक पवुािधार र्वकास (भवन, कक्षाकोठा, फर्निचर, 

िौचािय, खानेपानी, खेि मैदान, घेरावार, खाजा घर, अर्तररक्त 

र्ियाकिाप घर) 

वटा ८ १५ १५ १५ १५ २४ सवै 

र्वद्याियमा 

८ र्वपदमा िैर्क्षक र्नरन्त्तरताको िागी र्वद्यािय उत्थानिीि योजना र्नमािण 

तथा कायािन्त्वयन  

र्वद्यािय सवै सवै सवै सवै सवै सवै  

९ र्वद्याियमा सचूना प्रर्वर्धको प्रयोगका िार्ग आवश्यक संरचना, सामग्री 

तथा क्षमता र्वकास 

र्वद्यािय 

प्रर्तित 

४ ५ ५ ५ ५ २४  

१० गाउँपार्िका र र्वद्यािय तहमा र्िक्षकको अनपुर्स्थतीमा र्सकाइ र्नरन्त्तरता 

सहायता प्रणािीको र्वकास 

र्नरन्त्तर १ १ १ १ १ ५  
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ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा  

११ र्वद्यािय पोषण तथा स्वास्थ्य कायििम  र र्दवा खाजाको प्रबन्त्ध र्नरन्त्तर        

१२ कायिगत र्सर्मतता/अपांगता सम्वन्त्धी प्रारर्म्भक पर्हचान ने र 

आवश्यकताका आधारमा सहयोगको व्यवस्था 

र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर  

१३ अर्नवायि तथा र्निुल्क र्िक्षा कायािन्त्वयनका िागी सवै र्वद्याथीहरूिाइ 

पाठ्यपसु्तकको व्यवस्था 

र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर  

१४  र्वद्याियमा सन्त्दभि सामग्रीको व्यवस्था र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर   

१५ र्वपन्त्न, मकु्त कम्िहरी, दर्ित, िर्क्षत वगिका बािबार्िका िगायत िर्क्षत 

वगिको िैर्क्षक र्नरन्त्तरताका िार्ग डे्रस, स्टेिनरी तथा छारबरृ्त्त (िैर्क्षक 

सामाग्री) र्वतरण 

पटक १ १ १ १ १ ५  

१६ र्सकाइका िार्ग र्नरन्त्तर र्वद्यार्थि मलू्यांकन, सामाग्री, सधुारात्मक र्िक्षण 

अनदुान, कक्षा १ मा नयाँ भनाि भएका र्वद्यार्थिको पोटिफोर्ियो र्नमािण 

पटक १ १ १ १ १ ५  

१७ र्िक्षण र्सकाइ सामाग्री, र्डर्जटि र्सकाइ सामाग्री तथा वकु कनिर 

व्यवस्थापनका िागी अनदुान 

पटक १ १ १ १ १ ५  

१८ व्यवर्स्थत परीक्षा प्रणािी/पार्िका स्तररय पररक्षा प्रणािी र्नरन्त्तर      र्नरन्त्तर  

१९ एर्ककृत िैर्क्षक व्यवस्थापन सचूना प्रणािी IEMIS व्यवस्थापन, सत्यापन 

तथा अपडेट 

र्नरन्त्तर      र्नरन्त्तर  

२० अनाथ असहाय र कायिगत र्सर्मतता/अपांगता भएका तर र्वद्यािय पगु्न 

नसक्ने बािबार्िकाका िार्ग  आवार्सय योजना  सर्हत पार्िकाको एक 

र्वद्याियमा  

आवार्सय कायििम संचािन 

पटक  १ १ १ १   
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ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा  

२१ र्वद्याियमा िैर्क्षक गणुस्तर सदुृर्ढकरण एवम कायिसम्पादनमा आधाररत 

अनदुान  

पटक १ १ १ १ १ ५  

२२ र्वव्यस, र्िअसंघका पदार्धकारीहरूको क्षमता र्वकास पटक १ १ १ १ १ ५  

२३ अर्भभावक अर्भमरु्खकरण र सहभार्गता पटक १ १ १ १ १ ५  

२४ सामदुार्यक र्वद्याियका छाराहरूिाइ र्निलु्क सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर  

२५ प्रारर्म्भक कक्षाका र्िक्षकहरूिाइ अगं्रजेी र्िक्षण सम्वन्त्धी तार्िम र्वद्यािय  १    १  

२६ कक्षा १ दरे्ख ३ मा बािमैरी र छापायकु्त कक्षाकोठाको धयवस्था  र्वद्यािय  ४ ७ ६ ६ २३  

२७ कक्षा १ दरे्ख ३ सम्मको बािवार्िकाका िार्ग बािमैरी बसाई व्यवस्थापन 

(कापेट, कुिन, र्पफमि र िो टेविु) 

र्वद्यािय  ४ ७ ६ ६ २३  

२८ र्वद्यािय संचािन तथा व्यवस्थापन अनदुान पटक १ १ १ १ १ ५   

२९ प्रर्वर्ध मैरी र्सकाइका िागी टेर्िर्भजन, कम्पयटुर, इन्त्टरनेट िगायतको 

व्यवस्थापन 

र्वद्यािय ४ ७ ७ ६  २४  

३० आधारभतू तहका र्िक्षकहरूको तिवभत्ता अनदुान र्नरन्त्तर       र्नरन्त्तर 

३१ ििुबाट र्वद्याियमा तथा रैमार्सक तथा अधिवार्षिक रूपमा पार्िका स्तररय 

ECA/CCA र्ियाकिाप संचािन तथा र्वद्याियमा खेि सामाग्री सहयोग 

पटक १ १ १ १ १ ५ र्नरन्त्तर 

३२ आधारभतू तहको मार्थल्िो कक्षाको िागी प्रयोगिािा व्यवस्थापन   १ ३ ५ ४ १३  

३३ र्वद्याियमा प्राथर्मक उपचारको र्कट प्रदान तथा प्रर्तस्थापन र्वद्यािय  १२ १२   २४  

३४ र्वद्याियमा र्दवा खाजा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य र पोषण, सरसफाइ तथा 

स्वच्छता सम्वर्न्त्ध कायििम संचािन र प्रकृयागत र्वकास 

सवै 

र्वद्यािय 

      र्नरन्त्तर 

३५ र्वद्यािय र कक्षाकोठामा कुर्हन ेर नकुर्हने फोहोर व्यवस्थापन सवै       र्नरन्त्तर 
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ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा  

र्वद्यािय 

३६ र्वद्याियमा स्वास्थ्य, खाद्य सरुक्षा, सफाइ र स्वच्छता, पोषण र 

र्किोरीहरूका िागी मर्हनावारी स्वच्छता सम्वन्त्धी र्िक्षा 

पटक १ १ १ १ १  ६ कक्षा 

मार्थका 

र्वद्याथीिाइ 

र्िक्षा र 

स्वास्थ्य 

िाखासँगको 

समन्त्वयमा 
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३.३ माध्यवमक विक्षा 

३.३.१परिचय 

माध्यर्मक र्िक्षा (कक्षा ९ दरे्ख १२) को िक्ष्य भनेको मानवीय मलू्यका साथै किा, संस्कृर्त, र्वज्ञान र प्रर्वर्ध क्षेरका 

आधारभतू मलू्य मान्त्यताको ज्ञान, र्सप, दृर्ष्टकोण तथा व्यवहारहरू आजिन गरेका सक्षम जनिर्क्त उत्पादन गनुि हो । यो तहको 

र्िक्षािे कामको संसारमा प्रवेि गनि सक्ने र्सप सर्हतको नागररक र्वकास  तथा उच्च र्िक्षाको िार्ग आधार तयार गदिछ । 

श्रमप्रर्त सकारात्मक भावना भएका र्सपमिूक जनिर्क्त उत्पादन गने माध्यर्मक तहको र्िक्षािाई साधारण, व्यवसार्यक र 

संस्कृत गरी तीन धारमा बाँर्डएको छ । र्वद्यािय क्षेर र्वकास कायििमको कायािन्त्वयन सँगै कक्षा (९–१२) मा प्रार्वर्धक तथा 

व्यवसार्यक धारको सुरुवात गररएको छ । नेपािको र्िक्षाको रार्ष्ट्रय पाठ्यिम प्रारूप, २०७६ अनसुारको पाठ्यिमको 

कायािन्त्वयन र्व.स. २०७७ वाट प्रारम्भ भएको छ । नेपािको वतिमान संर्वधानिे माध्यर्मक तहको र्िक्षा र्निःिलु्क प्राप्त गने 

हक स्थार्पत गरेको छ भने अर्नवायि तथा र्निःिलु्क र्िक्षा ऐन २०७५ िे पर्न प्रत्येक नागररकािाइ माध्यर्मक र्िक्षा प्रदान 

गने दार्यत्व राज्यको ह ने उल्िेख गरेको छ । 

रार्ष्ट्रय र्िक्षा नीर्त २०७६ िे गणुस्तररय माध्यर्मक र्िक्षामा सबैको र्निःिलु्क पह चँ सरु्नर्ित गद ैयसवाट र्सजिनर्ििता 

रचनात्मकता,अध्ययनर्ििता,सकारात्मक र्चन्त्तन र सदाचार जस्ता गणु सर्हतको प्रर्तस्पधी र्सपयकु्त एवम ्  उत्पादनर्िि 

जनिर्क्त तयार गने उद्दशे्य राखकेो छ । र्वज्ञान प्रर्वर्ध तथा नवप्रवतिन नीर्त २०७६ िे र्वद्यािय तहदरे्ख नै परम्परागत 

मौर्िक ज्ञान, प्रर्वर्ध तथा र्सपका वारेमा अध्ययन अध्यापन गरी वैज्ञार्नक र्चन्त्तन तथा र्सजिनर्सिता अर्भवरृ्द्ध गने रणनीर्त 

र्िएको छ ।  
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३.३.२ ितयमान अिस्था 

यस कपरुकोट गाउपार्िकामा ९ दरे्ख १२ को कुि भनाि दर ७७.५ रहकेो छ र खदु भनाि दर ४५.१ रहकेो छ । कक्षा ९–१२ मा 

िैर्गक समता सचूक १.२८ ह दँा िैंर्गक समता सचुकमा समदर कायम ह न सकेको छैन । तर कक्षा १ मा भनाि भएका 

वािवार्िका मध्ये माद्यर्मक तहको कक्षा १० पगु्ने दर ७४.२ रहकेो दरे्खन्त्छ। जसवाट कक्षा ८ र कक्षा १० पछार्ड ठुिो 

सङ्ख्यामा वािवार्िकाहरूिे र्वद्यािय छाड्ने गरेको दखेाउछ । यस पार्िकामा सामदुार्यक माध्यर्मक र्वद्याियको कक्षा ९ 

र १० मा र्िक्षकको सङ्ख्या ३२ रहकेो छर कक्षा ११ र १२ मा २ जना र्िक्षकहरू  कायिरत रहकेा छन । माध्यर्मक तहमा 

कुि र्वद्याथी सङ्ख्या ७ सय ९९ र र्वद्यािय र्वद्याथी अनपुात १:१६० रहकेो पाइन्त्छ । 

 यस गाउपार्िकामा जम्मा सामदुार्यक मार्व सङ्ख्या ५ छ भने  संस्थागत माध्यर्मक र्वद्यािय छैनन ्  । संर्वधानिे 

माध्यर्मक  र्िक्षािाइ र्निःिलु्क भनेपर्न यसिाइ पणूि र्निःिलु्क बनाउन सर्कएको छैन । माध्यर्मक र्िक्षािाइ जीवर्नयोगी 

र्सपसँग पर्न प्रत्यक्ष रूपिे जोड्ने कायििाइ थप प्रभावकारी बनाइ प्राप्त र्िक्षाको उपयोग गरी जीर्वकोपाजिनिाइ सहयोग गनुि 

आवश्यक छ । र्िक्षकिाइ नयाँ ज्ञान, सीप र प्रर्वर्धमा अध्यनवर्धक गराइ सधुार गनुिपने छ । कुि र्िक्षा बजेटको १० 

प्रर्तित भन्त्दा कम मार गुणस्तरमा िगानी ह ने गरेको ह दँा गुणस्तरमा िगानी अपयािप्त दरे्खन्त्छ ।  

प्रधानाध्यापकको नेततृ्व क्षमता राम्रो भएका र्वद्याियको र्वकास तिुनात्मक रूपमा राम्रो भएका प्रिस्त उदाहरण भेर्टएका 

छन ् । त्यसैिे प्रधानाध्यापकिाइ अर्धकार सम्पन्त्न बनाउन र थप क्षमता र्वकासमा िगानी गनि आवश्यक  दरे्खन्त्छ । 

आधारभतू तहमा र्वद्याथीको र्वद्याियमा पह  ँ च राम्रो भएको दरे्खएता पर्न  माध्यर्मक र्िक्षा उमेरको ठुिो जनसंख्या 

माध्यर्मक र्िक्षाको पह चँ भन्त्दा बार्हर रहकेो दरे्खन्त्छ ।  
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३.३.३ माध्यवमक तहका लक्ष्य, उदे्दश्य, िणवनवतहरू, उपलव्िी ि प्रमुख नवतजाहरू 

लक्ष्य उदे्दश्य िणनीवतहरू उपलव्िी प्रमुख नवतजाहरू 

माध्यर्मक 

र्िक्षामा सबैको 

पह चँ तथा 

सहभार्गता गरी 

सान्त्दर्भिकता र 

गणुस्तरमा 

सधुार गद ै

र्वद्याियहरूको 

भौर्तक तथा 

िैर्क्षक 

वातावरण 

बािमैरी, 

समावेिी, र 

सरुर्क्षत बनाउने 

।  

१. माध्यर्मक र्िक्षामा 
सबैको पह चँ तथा 

सहभार्गता 

सरु्नर्ित गने,  

२. माध्यर्मक 
र्िक्षाको 

सान्त्दर्भिकता र 

गणुस्तरमा सधुार 

गने,  

३. र्वद्याियहरूको 
भौर्तक तथा 

िैर्क्षक वातावरण 

बािमैरी, 

समावेिी, र 

सरुर्क्षत बनाउने, 

४. िासकीय तथा 
व्यवस्थापकीय 

प्रवन्त्धमा सधुार 

ल्याउने । 

 

१. सबै बािबार्िकाको पह चँ सरु्नर्ित गनि 

र्वद्याियहरूको नक्िाङ्कन पनुर्वितरण, 

समायोजन तथा स्थापना गने 

२. र्न:िलु्क माध्यर्मक र्िक्षामा पह चँ 

अर्भवरृ्द्ध गन े

३. माध्यर्मक तहमा खदु भनािदर र 

र्टकाउदर बढाउने 

४. र्वद्याथी प्रोत्साहन कायििम सञ्चािन 

गने  

५. बैकर्ल्पक माध्यमका कायििम 

सञ्चािन गने 

६. सबै र्वद्याियमा न्त्यनूतम र्सकाइ 

वातावरण सरु्नर्ित गने  

७. माध्यर्मक तहमा दक्ष र्वषय र्िक्षकको 

व्यवस्था गने  

८. र्िक्षक पेसागत र्वकास तथा सहयोगको 

व्यवस्था गन े

९. र्िक्षकहरूका िार्ग अर्भप्रेरणाका 

कायििमहरू सञ्चािन गने 

१०. र्िक्षण र्सकाइ पद्धर्तमा सधुार गन े

११. हरेक र्वद्याियमा सचूना तथा सञ्चार 

प्रर्वर्ध र्वस्तार गने 

१२. र्वद्याियहरूिाई प्रकोप, संकट तथा 

महामारीिगायतका पररर्स्थर्तप्रर्त 

माध्यर्मक र्िक्षामा 

सबैको पह चँ 

सरु्नर्ित भई 

सान्त्दर्भिकता र 

गणुस्तरमा सधुार 

ह ने । 

 

१. सबै बािबार्िकाहरूिाई र्न:िलु्क 

माध्यर्मक र्िक्षाको पह चँ सरु्नित भई खदु 

भनाि तथा र्टकाउ दरमा वरृ्द्ध ह ने, 

२. सबै माध्यर्मक र्वद्याियिे आधारभतू 

मापदण्ड परूा गरेको ह ने, 

३. माध्यर्मक र्िक्षाको सान्त्दर्भिकता र गणुस्तरमा 

अर्भवरृ्द्ध ह न,े 

४. पाठ्यिम तथा पाठ्यसामग्रीको उपिधधता, 

उत्प्रेररत र्िक्षकको व्यवस्थापन, प्रर्वर्धको 

समरु्चत प्रयोग  र उर्चत र्सकाइ वातावरणको 

र्नमािण भएको ह ने, 

५. माध्यर्मक र्िक्षा परुा गने बािबार्िकािे 

न्त्यनूतम र्सकाइ उपिर्धध हार्सि गरेको ह ने, 

६. माध्यर्मक र्िक्षाको भनाि, सहभार्गता र 

र्सकाइ उपिर्धधमा िैङ्र्गक, भौगोर्िक, 

सामार्जक तथा आर्थिक िगायतका समता 

सचूकमा सधुार ह ने, 

७. माध्यर्मक र्वद्याियहरू प्रकोप, सङ्कट तथा 

महामारीिगायतका पररर्स्थर्तप्रर्त 

उत्थानिीि ह ने, 

८. सचूना तथा सञ्चार प्रर्वर्धको उपयोग भई 

र्वद्याथीको र्सकाइमा सहयोग पगुेको ह ने, 

९. माध्यर्मक तहको र्िक्षामा सुिासन कायम 

ह ने,  
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लक्ष्य उदे्दश्य िणनीवतहरू उपलव्िी प्रमुख नवतजाहरू 

उत्थानिीि बनाउने  

१३. र्वज्ञान र्वषय अध्ययनका िार्ग 

र्वद्याथीहरूिाई आकर्षित गनि पवूािधार 

सर्हतको व्यवस्था गने  

१४. सक्षम र उत्पे्रररत प्रअको व्यवस्था गने 

१५. आवर्धकरूपमा र्सकाइको मलू्याङ्कन 

गरी र्वद्याथीको र्सकाइमा जवाफदहेी ह ने 

प्रणािी र्वकास गने 

१०. माध्यर्मक तहमा गणुस्तरीय र्िक्षा प्रवाह ह ने । 
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३.३.४ माध्यवमक तहका प्रमुख वक्रयाकलापहरू तथा गन्तव्य 

ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) 

कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा 

१ र्निःिलु्क माध्यर्मक र्िक्षाको कायािन्त्वयनका िार्ग आवश्यक पने 

काननु, कायिर्वर्ध, र्नदरे्िकाहरू तयारी 

पटक  १     संघ, प्रदिे र 

स्थानीय तह 

२ र्वद्यािय सेवा क्षेरको र्समांकन गरी हरेक माध्यर्मक र्वद्याियको सेवा 

क्षेर एकीन गने र र्समाङ्कन र्भरका बािबार्िकाहरू भनािको 

सरु्नर्ितताको िार्ग र्वद्याियमा नक्साङ्कन, पनुर्वितरण तथा 

समायोजन र स्थापना 

पटक  १     स्थानीय तह 

३ माध्यर्मक र्िक्षामा र्वज्ञान प्रर्वर्ध, इर्न्त्जर्नयररङ, किा र गर्णत र्िक्षा 

(STEAM) जस्ता र्वषयको र्सकाइिाई अन्त्तरसम्वर्न्त्धत गने र र्वज्ञान, 

गर्णत तथा कम्प्यटुर र्वज्ञान र्वषय अध्ययनका िार्ग अवसर बढाउने 

र्नरन्त्तर       र्नरन्त्तर 

४ र्वद्याियमा र्िक्षक र्वद्याथीको र्नयर्मतताको िार्ग कक्षाकोठार्भर 

मलू्यांकन साधनको व्यवस्था  

र्नयर्मत       र्वद्याियिे गने 

५ र्वद्याियमा न्त्यनूतम भौर्तक पवूािधार र्वकास (भवन तथा कक्षाकोठा, 

फर्निचर, खानेपानी, खेिमैदान, घेरावार, िौचािय) 

माध्यर्मक 

र्वद्यािय 

५ ५ ५ ५ ५  संघ, प्रदिे र 

स्थानीय तह 

६ प्रर्वर्ध तथा व्यवहारकुिि र्सपहरूको एर्ककरण तथा र्वद्याथी  

मलू्याङ्कन सम्वन्त्धी र्िक्षक क्षमता र्वकास तार्िम 

र्िक्षक 

प्रर्तित 

२० 

प्रर्तित 

२० 

प्रर्तित 

२० 

प्रर्तित 

२० 

प्रर्तित 

२० 

प्रर्तित 

१०० संघ, प्रदिे र 

स्थानीय तह 

७ र्वव्यस, र्पटीए पदार्धकारीहरूको क्षमता र्वकास र अर्भमरु्खकरण पटक १ १ १ १ १ ५ प्रदिे तथा 

स्थानीय तह 

८ र्वद्यािय र्िक्षािाइ प्रकोप, संकट तथा महामारी िगायतका 

पररर्स्थर्तप्रर्त उत्थानिीि बनाउने आकर्स्मक व्यवस्थापन योजना 

र्नमािण तथा कायािन्त्वयन र अद्यावर्धक 

पटक १ १ १ १ १ ५ स्थानीय तह र 

र्वद्यािय 
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ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) 

कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा 

९ र्सकाइका िार्ग सचूना तथा सञ्चार प्रर्वर्ध िगायतका प्रर्वर्धको 

प्रयोगमा वरृ्द्ध गनि आवश्यक संरचना, सामाग्री तथा क्षमता र्वकास तथा 

पनुतािजगी 

र्वद्यािय  ५ ५ ५ ५ ५  संघ र स्थानीय 

तह 

१० र्वर्भन्त्न र्कर्सममा अपांगता भएका र्वद्याथीिाइ सहयोग पटक १ १ १ १ १ ५ र्वद्यार्थि संख्या 

अनसुार 

११ र्निःिलु्क र्िक्षाको सरु्नर्ितताको िागी पाठ्यपसु्तक र्ववरण पटक १ १ १ १ १ ५  

१२ र्वपन्त्न, मकु्त कम्िहरी, दर्ित, िर्क्षत वगिका बािबार्िका िगायतको 

िार्ग डे्रस, स्टेिनरी तथा छारबरृ्त्त 

पटक १ १ १ १ १ ५  

१३ र्सकाइ सामाग्री तथा र्वद्यािय व्यवस्थापन तथा सञ्चािन अनदुान माध्यर्मक 

र्वद्यािय 

५ ५ ५ ५ ५ ५  

१४ कक्षाकोठामा आधाररत मलू्यांकनिाइ र्िक्षण र्सकाइ प्रकृयामा एकीकृत 

गने गरी सधुार तथा प्रयोग 

र्वद्यािय ५ ५ ५ ५ ५ ५  

१५ छाराहरूिाइ र्निलु्क सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन र र्किोरी र्िक्षा पटक १ १ १ १ १ ५ र्वद्याथी संख्या 

अनसुार 

१६ र्वद्याियमा िैर्क्षक गणुस्तर सदुृर्ढकरण एवम कायिसम्पादनमा आधाररत 

प्रोत्साहन अनदुान 

पटक १ १ १ १ १ १ कायिसम्पादनमा 

आधाररत 

१७ केन्त्िबाट छनोटमा परेका नमनुा र्वद्याियको िमागत भवन र्नमािण तथा 

अनदुान 

पटक १ १ १ १ १ १ नमनुा र्वद्यािय 

१८ प्रर्त र्वद्यार्थि िागत अनसुार र्सकाइ सामाग्री तथा र्डर्जटि र्सकाइ 

सामाग्री व्यवस्थाका िाग र्वद्याियिाइ अनदुान 

पटक १ १ १ १ १ ५  

१९  माध्यर्मक तहका र्िक्षकका िार्ग तिवभत्ता अनदुान र्नरन्त्तर       र्नरन्त्तर 
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ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) 

कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा 

२० माध्यर्मक र्िक्षामा सवैको पहचँ सरु्नर्ित गनि स्कुि वस संचािन पटक  १  १  २  

२१ मापदण्डअनसुार र्वद्याियमा अपगु र्िक्षक (स्वयंसेवक, अनदुान, 

र्वषयगत) व्यवस्थापन 

पटक १ १ १ १ १ ५  
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३.४ उच्च विक्षा ि माध्यवमक विक्षाको उच्च विक्षासँग स िन्ि 

३.४.१ परिचय 

उच्चस्तरीय दक्ष र समािोचक, सजिक, अनसुन्त्धानमिूक तथा र्वचारक जनिर्क्त उत्पादन गने र्िक्षा उच्च र्िक्षा हो । 

आजको र्वज्ञान र प्रर्वर्धको युगमा अत्याधरु्नक प्रर्वर्धको उपयोग गरी र्दगो र्वकासका िक्ष्यिाई हार्सि गने ममििाई 

आत्मसात गद ैयोग्य नागररक उत्पादनका िार्ग प्रार्ज्ञक उत्कृष्टताको केन्त्ि र्नमािण गने उच्च र्िक्षाको ममि हो ।  

एकार्तर उच्च र्िक्षािाई गुणस्तररय बनाइ समतामिूक पह चँ सरु्नर्ित गनुि र आधरु्नक ज्ञान, र्वज्ञान, किा, र्सप एवम ्

प्रर्वर्धमा दक्ष, प्रर्तस्पधी जनिर्क्त तयार गनि यस तहको र्िक्षाकोसमय सापेक्ष रूपमा र्वकास र र्वस्तार गनुि आवश्यक छ भन े

अकोर्तर दिेको उच्च र्िक्षािाई माध्यर्मक र्िक्षाको जगमा र्वकास  गनुिपने  अपररहायिता  त्यर्त्तनै  रहकेो  अवस्था  छ  ।  

 नेपािको  संर्वधानिे  केन्त्िीय  र्वश्वर्वद्याियसम्बन्त्धी अर्धकार  सङ्घ  र  उच्च  र्िक्षासम्बन्त्धी  िासकीय  अर्धकार  

प्रदिे  सरकारिे  सरु्नर्ित गरेता पर्न  साझा  अर्धकारकोसरू्चमा रहकेो र्िक्षािे स्थानीय तहिे समेत माध्यर्मक र्िक्षाको 

उच्च र्िक्षासँग सम्बन्त्ध राखी आफनो क्षेरमा रहकेा उच्च र्िक्षा प्रदायक संस्थाको र्वकासमा भरू्मका र्नवािह गनि सक्दछ र 

गनुिपदिछ र उच्च र्िक्षाको माग अनसुारको मानर्वय श्रोत तयार गनिको िार्ग काम गनुि पदिछ । 

३.४.२ ितयमान अिस्था 

नेपािको  र्िक्षाको  संरचनामा  कक्षा  १२  उतीण  गरेको  जनिर्क्तिाई  प्रदान  गररने  उच्च  स्तरको  मानव  संसाधनको 

र्वकास गनिका िार्ग चार तहको उच्च र्िक्षा प्रदान गने र्नर्तगत प्रावधान रहकेो छ । दिेको आर्थिक तथा सामार्जक 

पररवतिनका  िार्ग आवश्यक  पने  स्वस्थ्य,  प्रर्तस्पधी,  नवप्रवतिनात्मक,  स्वाविम्बी,  रोजगार उन्त्मखु  तथा  मलू्य  उन्त्मखु 

उच्च  तहको  जनिर्क्त  उत्पादन गनुि  यो  तहको  र्िक्षाको  प्रमखु  ध्येय  हो  । िागत सहभार्गता, र्नजी  क्षेरको  िगानी, 

सामदुार्यक सहभार्गता, मागमा आधाररत कायििम सञ्चािन र र्वश्व र्वद्याियबाट आय स्रोतको पररचािन जस्तानमनुा 

र्वकास गनिका िार्ग तीनै तहका सरकारहरू, समदुाय र र्नजी क्षेरिाई समेत उच्च र्िक्षा र्वकास साझेदारकारूपमा सहभागी 

ह ने अवसर खिुा गररनपुदिछ । 

नेपािमा ११ वटा र्वश्वर्वद्यािय तथा ६ वटा रार्ष्ट्रय प्रर्तष्ठान (मार्नत र्वश्वर्वद्यािय) हरू स्थापना भई १,४०७ वटा 

किेजहरू जसमध्ये ९८ वटा आरं्गक,  ५३२ वटा सामदुार्यक र ७७७ वटा र्नजी िैर्क्षक संस्थाहरू सञ्चािनमा रहकेोमा यस 

पार्िकामा र्रभवुन र्वश्वर्वद्याियबाट सम्बन्त्धन प्राप्त एउटा क्याम्पस छ भने यहाँ स्नातक तहको कायििम सञ्चािनमा रहकेो 

छ । 

चुनौवतहरू तथा अिसिहरू 

उच्च र्िक्षामा आर्थिक रुपिे र्वपन्त्न र भौगोर्िक रुपमा र्पछर्डएका र माध्यर्मक तह परूा गरेका नागररकको समेत सहभार्गता 

गराउन,ु माध्यर्मक र्िक्षाको उच्च र्िक्षासँग सम्बन्त्ध कायम राख्न,ु भौगोर्िक र्वकटता, भौर्तक पवूािधार र आर्थिक 

िगानीको  सरु्नर्ितता  गनुि,  दक्ष  र  योग्य  जनिर्क्तको  अभाव  ह न ु र  यगु अनकुुिको  गणुस्तरीय  तथा प्रार्वर्धक  उच्च  

र्िक्षा  प्रदान  गने  संस्थाको  र्वकास  गनुि उच्च  र्िक्षाका  प्रमखु  चनुौर्तका  र्वषयहरू  ह न ्  ।  उच्च र्िक्षािाई  

व्यवसार्यक, व्यवहाररक  र  जीवनोपयोगी बनाइ  िैर्क्षक बेरोजगारी  न्त्यनूीकरण गनुि र  उच्च  र्िक्षा  प्राप्त गरेका 

जनिर्क्तहरूिाई स्थानीय तहमानै रोजगार र्सजिना गनुि जस्ता सवािहरूिाई समेत उच्च र्िक्षाका सहायक चनुौर्तका रुपमा 

र्िन सर्कन्त्छ । 
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नेपािको संर्वधानमा उच्च र्िक्षा तीनवटै तहको साझा अर्धकारक्षेरर्भर रहन,ु पार्िका क्षेरर्भर  एउटा मार ैउच्च र्िक्षा  

प्रदायक  संस्था  सञ्चािन  ह न,ु  क्याम्पसको  सेवाक्षेर  फरार्किो  रहन,ु  पार्िकाका  सबै  सरोकारवािा, राजनीर्तक  दि  

तथा  जनप्रर्तर्नर्धहरूमा  क्याम्पसको  थप  प्रभावकारी  सञ्चािन  तथा  व्यवस्थापनमा  एकमत  रहन,ु पार्िकामा ६ वटा  

माध्यर्मक  र्वद्याियहरूमा  पिु  र  बािी  र्वज्ञानका  र्डप्िोमा  तहका  कक्षाहरू  सञ्चािन  ह न ुआर्दिाई यस पार्िकाको 

उच्च र्िक्षाको अवसरको रुपमा र्िन  सर्कन्त्छ । 
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३.४.३ उच्च विक्षा ि माध्यवमक विक्षाको उच्च विक्षासगँ स िन्ि उपके्षत्रका लक्ष्य, उदे्दश्य, िणवनवतहरू, उपलव्िी ि प्रमुख नवतजाहरू 

लक्ष्य उदे्दश्य िणनीवतहरू उपलव्िी प्रमुख नवतजाहरू 

प्रार्ज्ञक 

उत्कृष्टता तथा 

उन्त्नयनका 

िार्ग अध्ययन 

तथा 

अनसुन्त्धान गने 

उच्च र्िक्षा 

प्रदायक 

संस्थामाफि त 

समय सापेक्ष 

उच्चस्तरीय, 

प्रर्तस्पधी, 

प्रर्वर्धमैरी, 

रोजगारमिूक र 

उत्पादनमखुी 

जनिर्क्त 

उत्पादन गने । 

 

१. उच्च र्िक्षामा 
पह चँ अर्भवरृ्द्ध 

गने, 

२. सामार्जक र 
आर्थिक र्वकासका 

िार्ग र्वज्ञान र 

प्रर्वर्धप्रर्त 

अर्भप्रेररत, 

प्रर्तस्पधी र 

उद्यमिीि मानव 

संसाधनको र्वकास 

गने, 

३. उच्च र्िक्षाका 
अवसरहरूिाई 

सान्त्दर्भिक, 

उपयोगी र 

गणुस्तरीय 

बनाउनथप 

संकायहरू 

सञ्चािन गनि 

पहि गने । 

 

१. स्थानीय तह अन्त्तगित र्वद्यािय र्िक्षाको कक्षा १२ वा सो 

सरहको तह परुा गरेका र्वद्याथीको र्ववरण तयार गरी उनीहरूको 

क्षमता र योग्यता अनुसार उच्च र्िक्षाको प्रबन्त्धका िार्ग योजना 

तयार गने  

२. स्थानीय तह क्षेरर्भर आवश्यकता अनसुार उच्च र्िक्षा प्रदान 

गने संस्थाहरू स्थापना गने  

३. खिुा एवम ् दरू र्िक्षा िगायतका व्यस्थामाफि त समेत उच्च 

र्िक्षामा पह चँवरृ्द्धका िार्ग पहि गन े

४. र्पछर्डएका भौगोर्िक क्षेर, मर्हिा, आर्दबासी/ जनजाती, 

दर्ित, अपाङ्गताभएका नागररक एवम ्आर्थिक रूपिे र्वपन्त्न 

समदुाय र वगिको पह चँ बढाउन आवश्यक कायििमहरूको 

व्यवस्था गनि  

५. उच्च र्िक्षािाई रार्ष्ट्रय र्वकासका प्राथर्मकताका क्षेरहरू कृर्ष, 

उजाि, पयिटन, जिस्रोत, स्थानीय प्रर्वर्ध, सम्पदा र संस्कृर्त, 

खेिकूद, जिवाय ु पररवतिन िगायतका क्षेरहरूमा केर्न्त्ित गनि 

पहि गन े

६. र्वद्याथीहरूिाई उच्च र्िक्षाका अवसर उपिधध गराउनका 

िार्ग उच्च र्िक्षा सञ्चािन गने संस्थाहरूसँग समन्त्वय तथा 

सहकायि गने 

७. स्थानीय तहमा सञ्चार्ित उच्च र्िक्षा प्रदायक संस्थाहरूको 

सञ्चािनमा आवश्यक सहयोग उपिधध गराउने 

८. उच्च र्िक्षा प्रदायक संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चािन, र्नयमन र 

व्यवस्थापनका िार्ग समन्त्वय, सहकायि र सहजीकरण गने 

९. उच्च र्िक्षा र्वकासका िार्ग साबिजर्नक, सामदुार्यक तथा र्नजी 

उच्च र्िक्षामा 

पह चँ अर्भवरृ्द्ध 

भई सान्त्दर्भिकता 

र गणुस्तरमा 

सधुार । 

 

१. स्थानीय तह अन्त्तगित 

र्वद्यािय र्िक्षाको कक्षा १२ 

वा सो सरहको तह परूा गरेका 

र्वद्याथी क्षमता र योग्यता 

अनसुार उच्च र्िक्षामा पह चँ 

ह ने, 

२. स्थानीय तहमा उच्च र्िक्षा 
प्रदायक संस्थाहरूको स्थापना 

ह ने,  

३. स्थानीय तहमा सञ्चार्ित 

उच्च र्िक्षा प्रदायक 

संस्थाहरूबाट सञ्चािन ह ने 

कायििमहरूको सान्त्दर्भिकता 

र गणुस्तरमा अर्भवरृ्द्ध ह न,े 

४. उच्च र्िक्षा उत्पादन र 

आर्थिक उपाजिनसँग जोर्डने, 

५. उच्च र्िक्षामा साबिजर्नक, 

र्नजी तथा सामदूार्यक 

सहभार्गतामा िगानी 

अर्भवरृ्द्ध ह न े। 
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लक्ष्य उदे्दश्य िणनीवतहरू उपलव्िी प्रमुख नवतजाहरू 

स्तरमा साझेदारी कायििाई प्रोत्साहन गने 

१०. स्थानीय तहको मानव संिाधन योजनाका आधारमा आवश्यक 

मानव स्रोत र्वकासका िार्ग कायििम बनाई कायािन्त्वयन गने 

११. आर्थिकरूपमा र्पछर्डएका प्रर्तभावान तथा सीमान्त्तकृत, दर्ित, 

अपाङ्ग, िोपोन्त्मखु जार्त/जनजार्त, मर्हिा र्वद्याथीका िार्ग 

उच्च र्िक्षामा सहज पह चँको अवसर सजृना गनि आवश्यक 

स्रोतको व्यवस्था गने 

 

३.४.४ उच्च विक्षा ि माध्यवमक विक्षाको उच्च विक्षासगँ स िन्िका प्रमुख वक्रयाकलापहरू तथा गन्तव्य 

ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) 

कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा 

१ गाउँपार्िकामा एउटा बह प्रार्वर्धक र्िक्षािय स्थापना गनि सहयोग तथा 

सहजीकरण गने 

पटक  १ १ १ १ ४ संघ र प्रदिेको 

सहयोग 

२ िैर्क्षक अनुसन्त्धान  केन्त्िको  स्थापना  गनि सहयोग गने पटक   १ १ १ ३ संघ र प्रदिेको 

सहयोग 

३ स्नातक तहमा अध्ययनरत र्वद्याथीहरु िाई र्िक्षक संख्या कम भएका 

र्वद्याियहरुमा स्वयमसेवक र्िक्षकको रुपमा पररचािन गने 

पटक  १ १ १ १ ४ क्याम्पस, 

स्थानीय तह 

४ उच्च र्िक्षामा सबैको पह चँ सरु्नर्ित गनि आवश्यकता अनसुारको 

समन्त्वय र सहजीकरण गने 

 र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर  क्याम्पस, 

स्थानीय तह 

५ उच्च   र्िक्षा   प्रदायक   संस्थामा न्त्यनूतम  भौर्तक  पवूािधार  र्वकास 

(भवन  तथा  कक्षाकोठा,  फर्निचर, िौचािय,  खानेपानी,  खेिमैदान, 

घेराबार, खाजा घर आर्द) र्वकास गनि आवश्यक समन्त्वय र सहकायि गने 

पटक  १ १ १ १ ४  
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ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) 

कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा 

६ उच्च  र्िक्षािाई प्रकोप,  सङ्कट तथा महामारी िगायतका पररर्स्थर्त 

प्रर्त उत्थानिीि बनाउन पार्िकास्तरको योजना तयार  गरी  कायािन्त्वयन 

गनि सहयोग गने 

पटक   १     

७ उच्च  र्िक्षाको  खिुा  एवम ्दरू र्िक्षा प्रणािीको स्थापना गनि 

सहजीकरण एवम सहयोग गने 

पटक १ १ १ १ १ ५  

८ र्वद्याथीहरुको अध्ययन अनसुन्त्धान कायिमा सहयाग गनि इ– 

पसु्तकाियको स्थापना गनि सहयोग गने र प्रयोग 

पटक १ १ १ १ १ ५  

९ पार्िका र्भरका माध्यर्मक र्वद्याियका र्वषय अनसुार क्याम्पसमा 

संकायको सम्वन्त्धनका िागी सहयोग 

 र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर   

१० गाउँपार्िका र्भरका गररव तथा जेहने्त्दार र्वद्याथीिाइ उच्च ्र्िक्षा 

अध्ययनको िार्ग (डाक्टर, इर्न्त्जर्नयर, पाइिट, कृर्ष, भेट्नरी, र्सए 

आर्द) तथा र्पएचर्ड र्विेषज्ञता हार्सि गनिका िागी कायिर्वर्ध बनाएर 

छारवतृ्ती प्रदान 

पटक १ १ १ १ १ ५  
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३.५ प्राविविक तथा व्यिसावयक विक्षा ि वसप विकास तावलम 

३.५.१ परिचय  

हरेक क्षेरको र्वकासका िार्ग साधारण र प्रार्वर्धक जनिर्क्तका र्बच सन्त्तिुनको आवश्यकता पदिछ । सरुुवातका र्दनहरूमा 

र्िक्षाको जग मजवतु बनाउन साधारण र्िक्षातफि  जोड र्दइएतापर्न र्वस्तारै प्रार्वर्धक र्िक्षा तथा व्यवसार्यक तार्िमका 

क्षेरमा जोड र्दन थार्िएको छ र यस तफि  चासो पर्न बढ्द ैगएको दरे्खन्त्छ । कृर्ष, भेटनरी, सव ओभरर्सयर, इर्न्त्जर्नयररड, 

र्चर्कत्सा र्वज्ञान, कम्प्यटुर िगायतका क्षेरमा दक्ष जनिर्क्तको माग उच्च रहकेो छ । प्रार्वर्धक तथा व्यवसार्यक र्िक्षाका 

अवसरहरूमा सबै र्िंग, अपाङ्गता, गररवी, सीमान्त्तकृत आर्थिक सामार्जक रुपिे पर्छ परेको समदुाय िगायतका सबै 

बगिको समतामिूक पह चँ, सहभार्गता र र्सकाई उपिर्व्धमा सधुार गद ै श्रम बजार सँग आवद्ध गनुिपने दरे्खन्त्छ । र्व. सं. 

२०७२ को संर्वधान सँगसगँै “समदृ्ध नेपाि, सखुी नेपािी” भन्त्ने रार्ष्ट्रय आकांक्षा परुा गनिका िार्ग रार्ष्ट्रय योजना आयोगिे 

नौ वटा रार्ष्ट्रय िक्ष्य अन्त्तगित उच्च र र्दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व तय गरेको र त्यसको िार्ग गणुस्तररय प्रार्वर्धक र्िक्षा 

तथा व्यावसार्यक तार्िमको  र्वस्तारमा जोड  र्दएको दरे्खन्त्छ । रार्ष्ट्रय पाठ्यिम प्रारुप, २०७६ मा प्रार्वर्धक तथा 

व्यावसार्यक र्िक्षािाई र्वद्यािय र्िक्षाको तल्िो तहदरे्ख नै समेट्ने प्रयास गररएको छ । 

सन ्२०१५ मा संयकु्त राष्ट्र सङ्घिे सन ्२०३० सम्ममा हार्सि गने गरी र्नधािरण गरेको र्दगो र्वकास िक्ष्यिे पर्न प्रत्येक 

व्यर्क्तिाई गरी खाने र्िक्षामा समावेिी, समतामिूक र समन्त्यार्यक ढङ्गमा र्दने अवसरिाई व्यापक बनाउन जोड  र्दएको  

छ  ।  यस  प्रकारको  र्िक्षाको  र्वकासिे  यस  पार्िकामा  र्सपयकु्त  दक्ष  जनिर्क्त  उत्पादन  ह ने  र रोजगार एवम रोगारीका 

अवसरहरू सजृना भई र्वदरे्िने यवुाहरू आत्मर्नभिर बन्त्ने अवस्था र्सजिना ह नेछ । 

३.५.२ ितयमान अिस्था 

प्रार्वर्धक  र्िक्षा  तथा  व्यावसार्यक  तार्िम  पररषदको  तथ्याङ्क  अनसुार  नेपािमा  ५७  वटा  आङ्र्गक पोर्िटेर्क्नक 

र्िक्षाियहरू,  १७  वटा  साझेदारीमा  सञ्चार्ित  पोर्िटेर्क्नक र्िक्षाियहरू,  ४३४  वटा  सामदुार्यक र्वद्याियमा 

प्रार्वर्धक र्िक्षा, ४२९ वटा सम्बन्त्धन प्राप्त र्िक्षाियहरू र ५८७ प्रार्वर्धक एस.एि.सी. तहका कायििम र ६१४ र्डप्िोमा 

तहका कायििम सञ्चािनमा रहकेा छन ्(प्रार्वर्धक तथा व्यावसार्यक र्िक्षा र तार्िम एकीकृत बार्षिक प्रर्तवेदन, २०७६) । 

कणाििी प्रदिेमा  ४  वटा  आङ्र्गक,  २  वटा  साझेदारी,  १०४  वटा  सामदुार्यक  र्वद्याियहरू,  १८  वटा  र्नजी  

संस्थाहरू रहकेा छन ् भने यस पार्िकामा एक वटा सामदुार्यक र्वद्यािय र्जवनज्योती मार्व ररममा कृर्ष र्वज्ञान तफि  

प्रार्वर्धक धार (९-१२) सञ्चािनमा रहकेो छ । यस र्वद्याियमा संचार्ित कृर्ष र्वज्ञानमा कक्षा ९ दरे्ख १२ सम्म जम्मा 

१६५ जना र्वद्याथीहरू अध्ययनरत रहकेा छन । सव ै र्वद्याथी छारवतृ्तीमा अध्ययनरत छन ् । र्वद्याियमा छोटो अवर्धका 

च्याउ खेर्त िगायतका व्यवसार्यक र र्सपमिूक तार्िमहरू सञ्चािन ह ने गरेका छन ् । प्रार्वर्धक तफि का र्वद्याथीहरूको 

वार्षिक प्रर्त र्वद्याथी िागत ४५ हजार ८ सय ९८ रहकेो छ ।  
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३.५.३ प्राविविक तथा व्यिसावयक विक्षा ि सीप विकास तथा तावलमका लक्ष्य, उदे्दश्य, िणवनवतहरू, उपलव्िी ि प्रमुख नवतजाहरू 

लक्ष्य उदे्दश्य िणनीवतहरू उपलव्िी प्रमुख नवतजाहरू 

प्रार्वधक तथा 

व्यावसार्यक 

र्िक्षा माफि त 

र्सप र्वकासमा 

पह चँ अर्भवरृ्द्ध 

गरी स्थानीय 

तहमा प्रार्वधक 

तथा 

व्यावसार्यक 

र्िक्षा तथा 

र्सप र्वकासका 

अवसर सजृना 

गनि संयन्त्र 

र्वकास गने र 

प्रार्वधक तथा 

व्यावसार्यक 

र्िक्षा तथा 

र्सप र्वकासका 

अवसरहरूिाई 

सान्त्दर्भिक, 

उपयोगी र 

गणुस्तरीय 

बनाउने । 

१. प्रार्वधक तथा 

व्यावसार्यक 

र्िक्षा तथा र्सप 

र्वकासमा पह चँ 

अर्भवरृ्द्ध गने, 

२. स्थानीय तहमा 

प्रार्वधक तथा 

व्यावसार्यक 

र्िक्षा तथा र्सप 

र्वकासका अवसर 

सजृना गनि संयन्त्र 

र्वकास गने, 

३. प्रार्वधक तथा 

व्यावसार्यक 

र्िक्षा तथा र्सप 

र्वकासका 

अवसरहरूिाई 

सान्त्दर्भिक, 

उपयोगी र 

गणुस्तरीय बनाउन े

। 

 

१. प्रार्वर्धक तथा व्यावसार्यक र्िक्षा र 

र्सपको क्षेरमा सक्षम जनिर्क्त तयार गने  

२. स्थानीय तहमा प्रार्वर्धक तथा व्यावसार्यक 

र्िक्षा र र्सपको अवसर सजृना गने  

३. बह प्रार्वर्धक र्िक्षािय/, तार्िम 

केन्त्िहरूको स्थापना, सञ्चािन, तथा 

र्नयमन गने 

४. प्रार्वर्धक तथा व्यावसार्यक र्िक्षा र 

र्सपको गणुस्तर, प्रभावकाररता र पह चँ 

बढाउनको र्नर्म्त सरोकारवािाहरूसँग 

समन्त्वय गने  

५. प्रार्वर्धक तथा व्यावसार्यक र्िक्षा र 

र्सपका क्षेरहरू कृर्ष, उजाि, पयिटन, 

जिस्रोत, स्थानीय प्रर्वर्ध, सम्पदा र 

संस्कृर्त, खेिकूद, जिवाय ु पररवतिन 

िगायतका क्षेरहरूमा केर्न्त्ित गनि पहि गन े

६. आय आजिन गने खािका र्ियाकिापको 

माध्यमबाटआत्म र्नभिर ह नको र्नर्म्त 

संस्थागत क्षमता बढाउने 

७. प्रार्वर्धक तथा व्यावसार्यक र्िक्षा र 

र्सपमा व्यापार तथा उद्योग क्षेरको 

सहभार्गता बढाउन प्रोत्साहन गने  

८. र्पछर्डएका भौगोर्िक क्षेर, मर्हिा, 

आर्दबासी/जनजाती, दर्ित, 

उत्पादनिीि 

जनिर्क्तिे 

आवश्यकता 

अनसुारका 

प्रार्वर्धक तथा 

व्यावसार्यक 

र्िक्षा र र्सपका 

क्षेरहरूमा पयािप्त 

दक्षता हार्सि गरी 

उत्पादनिीि, 

रोजगारी, स्व-

रोजगारी र 

जीर्वकोपाजिनका 

क्षेरबाट आर्थिक 

स्तर सधुार गरेको 

ह ने । 

 

१. स्थानीय तहमा प्रार्वर्धक तथा व्यावसार्यक 
र्िक्षा र र्सपका क्षेरमा उत्पादनिीि जनिर्क्तिे 

आवश्यकताअनसुारका प्रार्वर्धक तथा 

व्यावसार्यक र्सपका क्षेरहरूमापयािप्त अवसर 

प्राप्त गरेको ह ने, 

२. स्थानीय तहमा बह प्रार्वधक र्िक्षािय/प्रार्वधक 

धारका माध्यर्मक र्वद्याियहरूको स्थापना भई 

सञ्चािन ह न,े   

३. स्थानीय तहमा सञ्चार्ित प्रार्वर्धक तथा 

व्यावसार्यक र्िक्षा र र्सपका क्षेरमा सञ्चार्ित 

संस्थाहरूबाट सञ्चािन ह न े कायििमहरूको 

सान्त्दर्भिकता र गणुस्तरमा अर्भवरृ्द्ध ह ने, 

४. प्रार्वर्धक तथा व्यावसार्यक र्िक्षा र र्सपका 
क्षेरहरूिाई उत्पादन र आर्थिक उपाजिनसँग 

जोर्डने, 

५. स्थानीय स्तरमा रहकेा परम्परागत र्सपहरूको 
पर्हचान, प्रमार्णकरण तथा प्रबद्धिन ह न,े 

६. बैदरे्िक रोजगारीबाट हार्सि गरेको अनभुव र 

र्सपको खोजी, प्रमार्णकरण तथा उपयोग ह ने 

वातावरण सजृना ह ने, 

७. खोज, नवपवितिन तथा उद्यमिीितामा अर्भवरृ्द्ध 

भएको ह ने, 

८. उत्पादनिीि, रोजगारी, स्व-रोजगारी र 

जीर्वकोपाजिनका अवसरमा वरृ्द्ध ह न,े 
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लक्ष्य उदे्दश्य िणनीवतहरू उपलव्िी प्रमुख नवतजाहरू 

अपाङ्गताभएका नागररक एवम ् आर्थिक 

रूपिे र्वपन्त्न समदुाय र वगिको पह चँ 

बढाउन आवश्यक कायििमहरूको व्यवस्था 

गने  

९. र्वद्याथीहरूिाई प्रार्वर्धक तथा 

व्यावसार्यक र्िक्षा र र्सपका अवसर 

उपिधध गराउनका िार्ग सम्बन्त्धीत 

संस्थाहरूसँग समन्त्वय तथा सहकायि गने 

१०. स्थानीय तहर्भर सञ्चार्ित प्रार्वर्धक तथा 

व्यावसार्यक र्िक्षा र र्सप प्रदायक 

संस्थाहरूको सञ्चािनमा आवश्यक 

सहयोग उपिधध गराउने 

९. प्रार्वर्धक तथा व्यावसार्यक र्िक्षा तथा र्सपका 
क्षेरमा साबिजर्नक, र्नजी तथा सामदूार्यक 

सहभार्गतामा िगानी अर्भवरृ्द्ध ह ने । 

 

 

३.५.४ प्राविविक तथा व्यिसावयक विक्षा ि वसप विकास तावलम का प्रमुख वक्रयाकलापहरू तथा गन्तव्य 

ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) 

कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा 

१ प्रार्वर्धक धार संचािन भएका र्वद्याियमा प्रयोगिािा व्यवस्थापन 

सहयोग 

र्वद्यािय १ १ २ २ २   

२ सामदुार्यक र्वद्याियमा प्रार्वर्धक तथा व्यावसार्यक र्िक्षा कायििम 

संचािन तथा संचािन भएका र्वद्याियमा थप र्वषय संचािनका 

प्रोत्साहन, आवश्यक समन्त्वय र सहर्जकरण 

र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर   

३ छोटो अवर्धका र्सपमिूक तार्िमहरू संचािन वटा ४ ४ ४ ८ ८   
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ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) 

कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा 

४ प्रार्वर्धक र व्यावसार्यक र्िक्षा सम्वन्त्धी पार्िका स्तररय नीर्तको तजुिमा पटक  १      

५ यवुािाइ खोज र नवप्रवतिनका िार्ग प्रोत्साहनमिूक कायििमहरू 

संचािन 

संख्या  ५ ५ ५ १० २५ संघ र स्थार्नय 

६ प्रार्वर्धक र्िक्षा अध्ययन गरेका यवुाहरूिाइ उद्यमर्ििता र्वकासको 

िार्ग सहयोग 

संख्या  ५ ५ ५ १० २५  

७ प्रार्वर्धक र्िक्षा तथा व्यावसार्यक तार्िम प्रदायक संस्थाहरूको 

अनगुमन, र्नयमन र व्यवस्थापन 

र्नरन्त्तर        

८ प्रार्वर्धक धारका र्वद्याियको ल्याव व्यवस्थापन अनदुान पटक १ १ १ १ १ ५  

९ प्रार्वर्धक धार संचािन भएका र्वद्याियमा पढ्द ैर्सक्द ैर कमाउद ै गनिका 

िागी पार्िकाबाट अनदुान 

पटक १ १ १ १ १ ५  
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३.६ पाठ्यक्रम ि पाठ्यसामग्री 

३.६.१ परिचय  

र्िक्षा पद्धर्तिाई मागिदििन गने महत्वपणूि आधार पाठयिम हो । पाठ्यिम कुनै कक्षा वा तहमा के के र्सकाउने भन्त्ने कुरासँग 

मार सम्बर्न्त्धत ह दनै ।  दिेकाि र पररर्स्थर्त अनसुार र्वद्याथीमा के कस्ता क्षमता र्वकास गराउने  हो भन्त्नेसँग पर्न सम्बर्न्त्धत 

छ । के पढाउने,के कस्ता र्ियाकिापका माध्यमबाट अपेर्क्षत सक्षमता हार्सि गराउन र र्वद्याथीिे र्सकेको वा नर्सकेको 

सरु्नर्ित गरी आवश्यक पषृ्ठपोषण प्रदान गनि के कसरी मुल्याङ्कन गने भन्त्ने कुरा र्नधािरण गने महत्वपणूि आधार  समेत हो । 

मानवीय चेतना र वौर्द्धक र्वकासको र्नर्मत्त र्िइएका उद्दशे्यहरू परूा गराउन ुहो   । बािबार्िकाको सवांगीन र्वकास गनुि, 

सभ्यता वा संस्कृर्तको हस्तान्त्तरण एवम र्वकास गनुि, िैर्क्षक प्रर्ियाको स्वरुप र्नधािरण गनुि जस्ता कुराहरू पाठ्यिमको 

उद्दशे्यर्भर पदिछन ्।  

मानवीय आवश्यकता, बािबार्िकाका रुची, सामार्जक मूल्य मान्त्यता, समाज तथा र्वश्व पररवेिमा र्वकास भएका ज्ञान र्सप 

तथा प्रर्वर्ध अनकुुि पाठ्यिमिाई एउटा गर्तिीि र िर्चिो प्रर्ियाका रुपमा र्िन ु आवश्यक छ । पाठ्यिमिाई 

कायािन्त्वयन गनिका िार्ग पर्हिो िैर्क्षक सामग्रीको रुपमा पाठ्यपसु्तकिाई र्िन सर्कन्त्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रर्वर्धको 

उर्चत र्वकास नभइसकेको हाम्रो पररवेिमा र्वद्याथीको एकमार र्वकल्पको रुपमा पाठ्यपसु्तकिाई र्िन सर्कन्त्छ । जसिे 

पामाठ्यिम कायािन्त्वयनिाई सहयोग गदिछ । हाि नेपािमा सामदुार्यक र्वद्याियमा अध्ययनरत सम्पणूि र्वद्याथीिाई 

र्न:िलु्क पाठ्यपसु्तक र्वतरण गने गररएको छ ।  

 

३.६.२ ितयमान अिस्था 

रार्ष्टय र्िक्षा पद्धर्तको योजना, २०२८ मा सविप्रथम र्वद्यािय तहमा पाठ्यिमिाई दस्तावरे्जकरण गररएको र्थयो । पाठ्िम 

र्वकासका िार्ग संस्थागत रुपमा र्िक्षा मन्त्रािय अन्त्तगित पाठ्िम र्वकास केन्त्ि स्थापना भयो  । पाठ्यिम र्वकास केन्त्िको 

संरचनाको र्नरन्त्तरता सगैं र्वद्यािय तहको पाठ्यिम र्वकास, सधुार तथा अद्यावर्धक गने िममै र्व. सं. २०७६ मा नयाँ 

पाठ्यिम प्रारुप तयार भइ कायािन्त्वयन गने िममा  २०७७ दरे्ख िरुू भएको कायािन्त्वयन प्रकृया र्व.स. २०८० साि सम्ममा 

र्वद्यािय तहका सबै कक्षाहरूमा कायािन्त्वयन ह ने योजना छ ।   

र्वद्यािय र्िक्षाको रार्ष्ट्रय पाठ्यिम प्रारूप, २०७६ अनरुूपको पाठ्यिममा कर्तपय नयाँ र्वषय क्षेर तथा र्वषयवस्त ु

समावेि, वतिमान पररवेिमा उपयोगी नभएका र्वषय तथा र्वषयवस्तिुाइ पररमाजिन तथा प्रर्तस्थापन र र्िक्षण र्सकाइका 

र्वकर्सत तथा नर्वनतम दृर्ष्टकोण, र्वर्ध तथा तररकाहरूको पर्हचान गररएको छ । जस अनसुार कक्षा १ दरे्ख ३ मा 

अन्त्तरसम्वर्न्त्धत र्वषयवस्तिुाइ एर्ककृत गररएको, व्यवहारकुिि तथा र्जवनोपयोगी र्सपहरू समावेि ह ने गरी सकाइ 

र्ियाकिाप तजुिमा गररएको, आधारभतू तहमा स्थार्नय किा, संस्कृर्त, भाषा, इर्तहास, परम्परा, र्सप तथा ज्ञानमा आधाररत 

स्थार्नय तहिे र्वकास गरी कायािन्त्वयन गनुिपने र सवै कक्षाका र्वषयवस्तिुाइ यथासम्भव स्थार्नय पररवेि तथा दरै्नक 

र्जवनसँग सम्वर्न्त्धत गराइ र्सकाइ र्ियाकिाप संचािन गनुिपने व्यवस्था गररएको छ । प्रत्येक र्वषयमा र्वषयवस्तकुो स्वरूप 

अनसुार र्वद्याथीिाइ २५ दरे्ख ५० प्रर्तित सम्म भारको प्रयोगात्मक कायि, पररयोजना कायि वा सामदुार्यक कायि िगायतका 

व्यवहाररक अभ्यास गराउनपुने व्यवस्था छ ।  
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पाठ्यिममा नागररकताको र्िक्षा र्दने, र्वद्यािय तह परुा गरेपर्छ पेिा, वयवसाय तथा रोजगारीमा जान चाहनेिाइ सहयोग 

गने र उच्च र्िक्षा प्रवेि गनि चाहनेहरूका िागी तयारी गराउने गरी माध्यर्मक तहमा अर्नवायि तथा र्वर्भन्त्न ऐर्च्छक 

र्वषयहरू समावेि गररएको छ भने प्रार्वर्धक धार अध्ययन गनि सक्ने व्यवस्था पर्न गररएको छ । र्वद्याथी मलू्यांकनको 

नर्तजािाइ अक्षरांकन पद्दर्तमा व्याख्या गने व्यवस्था गररएको छ ।  

यर्त ह दँाह द ैपर्न पाठ्यिमको प्रभावकारी कायािन्त्वयनका िागी थप तयारी तथा क्षमता र्वकास आवश्यक छ । र्िक्षकको 

तयारी, क्षमता र्वकासको अवसर, उत्पे्ररणा तथा जवाफदरे्हता ज्याद ैमहत्वपणुि छ भन ेर्िक्षक सहायता प्रणािीको स्थापना, 

र्तनै तहका सरकार तथा पाठ्यिम र्वकास गने र्नकाय र कायािन्त्वयन गने र्वद्यािय सवैको क्षमता तथा जवाफदरे्हतामा सधुार 

आवश्यक छ । 

कपरुकोट गाउँपार्िकामा यसै वषिदरे्ख कक्षा १ दरे्ख ८ सम्मको िार्ग स्थानीय पाठ्यिम र्नमािण गरर कायािन्त्वयनमा ल्याउने 

योजना छ । पाठ्िम तथा पाठ्पसु्तकको प्रभावकारी कायािन्त्वयनको िार्ग हाि सम्म कक्षा १ देर्ख १० सम्म सबै र्वषय र 

कक्षा ११ र १२ का िार्ग अर्नवायि र्वषयका पाठ्यपसु्तक नेपाि सरकारिे र्न:िलु्क प्रदान गने व्यवस्था र्मिाएको छ । 

र्वर्भन्त्न र्वषयका र्िक्षक र्नदरे्िका तयार गरेको छ ।  

र्वर्भन्त्न भार्षक समदुायका बािबार्िकाको िार्ग हाि सम्म कक्षा १ देर्ख ५ सम्म र्वर्भन्त्न २७ मातभृाषाका पाठ्यपसु्तक 

कायािन्त्वयनमा ल्याइएको छ । रार्ष्ट्रय प्रारर्म्भक कक्षा पढाइ कायििमको न्त्यनूतम कायििमबाट सबै र्वद्याियमा र्िक्षण 

र्सकाइ सामग्री तथा सन्त्दभि सामग्रीको व्यवस्थापन गररएको छ ।  
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३.६.३ पाठ्यक्रम ि पाठ्यसामग्रीका का लक्ष्य, उदे्दश्य, िणवनवतहरू, उपलव्िी ि प्रमुख नवतजाहरू 

लक्ष्य उदे्दश्य िणनीवतहरू उपलव्िी प्रमुख नवतजाहरू 

पाठ्यिमको 

प्रभावकारी 

कायािन्त्वयनबाट 

र्वद्याथीहरूमा 

जीवनोपयोगी 

ज्ञान, र्सप र 

अर्भबरृ्त्तको 

र्वकास गरी 

सक्षम, 

सजृनिीि र 

प्रर्तस्पधी 

नागररक तयार 

बनाउने । 

 

१. पाठ्यिमिाई 
प्रभावकारी रूपमा 

कायािन्त्वयन गनुि, 

२. पाठ्यिम र्वकास तथा 
पररमाजिनका िार्ग 

पषृ्ठपोषण र्दन,ु 

३. र्सकाइिाई दरै्नक 
जीवनसँग सम्बर्न्त्धत 

गराउन,ु 

४. पाठ्यिममा आधाररत 

र्िक्षण र्सकाइद्वारा 

स्थानीय र आधरु्नक 

र्वश्वपररवेि अनसुार 

र्सकारुमा ज्ञान, र्सपर 

व्यवहार र्वकासमा 

सहजीकरण गनुि,  

५. र्सकारुका र्सकाइ 
समस्याको समाधान 

उन्त्मखु र्नरन्त्तर, 

आवर्धक तथा स्तरीकृत 

मलू्याङ्कन पद्धर्तको 

कायािन्त्वयन गनुि, 

६. स्थानीय पाठ्यिम र 
पाठ्यसामग्री र्नमािण 

१. रार्ष्ट्रय पाठ्यिम प्रारूप २०७६ र तदनसुारका पाठ्यिमको 

कायािन्त्वयन गररने 

२. पाठ्यिम कायािन्त्वयनका िार्ग अत्यावश्यक संरचनागत तथा 

पेसागत सक्षमता अर्भवरृ्द्ध गररने  

३. र्वकास गररएका पाठ्यिम तथा पाठ्यसामग्रीिाई सम्बन्त्धीत 

र्िक्षक तथा सरोकारवािहरूिाई प्रबोर्धकरण गररने 

४. र्वपद,् महामारी तथा सङ्कटको अवस्थामा वैकर्ल्पक 

र्वर्धबाट र्िक्षण र्सकाइ र्ियाकिाप सञ्चािन गररने  

५. र्िक्षकका िार्ग र्िक्षक र्नदरे्िका तथा स्रोत सामग्री तथा 

र्वद्याथीका िार्ग र्सकाइ सामग्री, स्वाध्यायन तथा सन्त्दभि 

सामग्रीहरू उपिधध ह ने व्यवस्था गररने 

६. र्िक्षकको पेसागत सक्षमता र्वकास गररने 

७. सहभार्गतामिूक, अन्त्तरर्ियात्मक, खोजमिूक एवम ्समस्या 

समाधान केर्न्त्ित र्िक्षण र्वर्धको प्रयोगिाई संस्थागत गररने 

८. माध्यम भाषाका रूपमा आवश्यकताअनसुार मातभृाषा, 

स्थानीय भाषा,  बह भाषा प्रयोग गररन े

९. र्वद्यािमा आधाररत सहयोग पद्धर्त र्वकास गररने 

१०. सहपाठी र्सकाइ समहू गठन गरी कमजोर र्सकाइ क्षमता भएका 

बािबार्िकािाई सहयोग गने व्यवस्था र्मिाईने 

११. र्िक्षण र्सकाइमा सचूना तथा सञ्चार प्रर्वर्धको प्रयोग बढाइने 

१२. स्थानीय पाठ्यिम र पाठ्य सामग्रीको र्वकास तथा प्रयोगिाई 

व्यवर्स्थत गरर कायािन्त्वयन गररन े

१३. स्थार्नय उत्पादनमा आधाररत र्सकाइ सामग्री र िैर्क्षक 

सामग्रीको र्नमािण सीप र्वकास गरी प्रयोग र कायािन्त्वयनिाइ 

पाठ्यिमको 

प्रभावकारी 

कायािन्त्वयनबाट 

दरै्नक जीवनका 

िार्ग 

आवश्यक 

आधारभतू 

सक्षमतासर्हत 

सजृनिीि, 

सकारात्मक 

सोच भएको, 

र्नरन्त्तर 

र्सकाइप्रर्त 

प्रर्तबद्ध र 

रोजगारउन्त्मखु 

नागररक तयार 

ह ने । 

 

१. पाठ्यिमको कायािन्त्वयन 
प्रभावकारी रूपमा भएको 

ह ने, 

२. पाठ्यिम र्वकास तथा 
पररमाजिनका िार्ग 

पषृ्ठपोषण उपिधध ह ने, 

३. र्सकाइिाई दरै्नक 
जीवनसँग सम्बर्न्त्धत ह ने, 

४. पाठ्यिममा आधाररत 

र्िक्षण र्सकाइद्वारा स्थानीय 

र आधरु्नक र्वश्वपररवेि 

अनसुार र्सकारुमा ज्ञान, 

र्सपर व्यवहार र्वकासमा 

सहजीकरण  भएको ह ने, 

५. र्सकारुका र्सकाइ 
समस्याको समाधानउन्त्मखु 

र्नरन्त्तर, आवर्धक तथा 

स्तरीकृत मलू्यङ्कन ह ने, 

६. स्थानीय पाठ्यिम र 
पाठ्यसामग्री र्नमािण तथा 

कायािन्त्वयन ह न े। 
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लक्ष्य उदे्दश्य िणनीवतहरू उपलव्िी प्रमुख नवतजाहरू 

तथा कायािन्त्वयन गनुि । प्रोत्साहन गररने 

 

 

३.६.४ पाठ्यक्रम ि पाठ्यसामाग्रीका प्रमुख वक्रयाकलापहरू तथा गन्तव्य 

ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) 

कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा 

१ रार्ष्ट्रय पाठ्यिम प्रारूप २०७६ कायािन्त्वयन तथा  पाठ्िम 

अर्भमरु्खकरण 

पटक १ १ १ १ १ ५  

२ र्िक्षक तार्िम र तार्िम पिात मेन्त्टोररङ सर्हतको फिोअप अनगुमन प्रर्तित २० २० २० २० २० १००  

३ पार्िका तथा र्वद्याियमा र्िक्षक पेिागत सहयोग संयन्त्रको स्थापना 

तथा कायािन्त्वयन 

पटक ३ ३ ३ ३ ३   

४ कक्षाकोठामा आधाररत र्वद्याथी मलू्यांकन र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर  र्वद्यािय 

५ पाठ्यिम कायािन्त्वयनमा सचूना प्रर्वर्धको प्रयोग र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर  र्वद्यािय 

६ सवै बािबार्िकािाइ र्निुल्क पाठ्यपसु्तक र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर   

७ 

स्थानीय पाठ्यिम तथा पाठ्यसामाग्री र्नमािण तथा कायािन्त्वयन पटक १ १ १ १ १   

नमनुा पाठ्रयपसु्तक र्वकास तथा पररक्षण पटक  १ १     

पाठ्यिम तथ पाठ्यसामाग्री अर्भमरु्खकरण पटक  १ १     

८ र्वज्ञ समहु सर्हतको र्वद्यािय सुपररवेक्षण तथा अनगुमन  र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर   

९ कक्षागत तथा र्वषयगत र्सकाइ तथा िैर्क्षक सामाग्रीको व्यवस्थापन र 

प्रयोग, पढाइ मैरी िैक्षर्णक सामग्री खररद, सङ्किन, र्नमािण तथा प्रयोग 

सवै 

र्वद्यािय 

  २३  २३   
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ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) 

कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा 

जस्त:ै र्वसङ्केतन र्कताब, ठूिो र्कताब, बाह्रखरी चाटि, वणि तथा झ्यािे 

पत्ती, िधद र्चर पत्ती र अन्त्य सामग्रीको धयवस्था  

१० स्थानीय पढाइ सामग्री र  अन्त्य िैक्षर्णक सामग्री र्नमािण तार्िम तथा 

प्रयोग 

पटक  १      

११ र्िक्षण कायिमा उपयोगी सामग्री जस्त ै: पाठ्यिम, पाठ्यिम कायािन्त्वयन 

मागिदििन, र्िक्षक र्नदरे्िका, मलू्यांकन र्नदरे्िका, अक्षरांकन पद्दर्त 

सहयोगी परु्स्तका िगायत सन्त्दभि सामाग्रीको र्वद्याियमा उपिधधता 

तथा उल्िेर्खत सामाग्रीको सकाइमा अन्त्तसिम्वन्त्ध पर्हचान गरर र्िक्षकिे 

र्सकाउनपुने । 

र्वद्यािय सवै सवै सवै सवै सवै  र्िक्षा 

िाखासँगको 

समन्त्वयमा 

र्वद्याियिे 

व्यवस्थापन 

गने 

१२ अर्नवायि तथा र्निुल्क र्िक्षाको कायािन्त्वयन, गाउँपार्िकामा 

पाठ्यिमको र्वकास, कायािन्त्वयन, पररक्षा, मलू्यांकन, अनगुमन 

िगायतका प्रार्वर्धक सहयोगका िागी स्थार्नय र्वज्ञ सर्म्मर्ित 

प्रार्वर्धक संयन्त्रको र्वकास 

पटक १ १ १ १ १ ५  

१३ र्िक्षण र्सकाइमा र्डर्जटि अन्त्तर्िि यात्मक सामाग्रीको प्रयोग र्नरन्त्तर        
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३.७ विक्षक व्यिस्थापन ि विकास 

३.७.१ परिचय 

र्िक्षाको गणुस्तर सधुारका िार्ग र्िक्षक व्यवस्थापनको महत्वपणूि भरू्मका ह न्त्छ । गणुस्तरीय र्िक्षाका िार्ग र्िक्षक योग्य, 

व्यावसार्यक रुपमा दक्ष,  पेसाप्रर्त उत्प्रेररत, समर्पित, प्रर्तवद्ध र र्वद्याथीको र्सकाइप्रर्त जवाफदहेी ह न आवश्यक छ । 

र्िक्षकमा भएको र्वषयवस्तकुो पयािप्त ज्ञान र्िक्षणर्सकाइ र्ियाकिाप सञ्चािनमा दक्षता र नमनुा व्यर्क्तत्व प्रदििनिे 

र्वद्याथीहरूको र्सकाइमा सकारात्मक प्रभाव पादिछ । सबै तहको र्िक्षामा योग्य दक्ष समर्पित र अर्भप्रेररत र्िक्षकहरूको 

व्यवस्थापनवाट नै र्िक्षाको गुणस्तर सरु्नर्ित गनि सर्कन्त्छ । यसका िार्ग र्िक्षक व्यवस्थापन र र्वकास प्रभावकारी ह न 

आवश्यक छ ।  

नेपािमा पहार्ड भेगमा १:४० र्िक्षक र्वद्याथी अनपुात  कायम गररएको छ । र्िक्षा ऐन तथा र्नयमाविीिे आधारभतू तहमा 

कर्म्तमा ७ दरबन्त्दी र माध्यर्मक तहमा १२ दरवन्त्दी ह नपुने व्यवस्था गरेको छ । र्िक्षक सेवा आयोगबाट र्सफाररस भइ 

आएका र्िक्षकहरूिाइ र्नयरु्क्त गरी पदस्थापन गने कायि स्थार्नय तहबाट ह द ैआएको छ । यसैगरी अस्थायी वा र्वद्याियको 

र्नजी स्रोतमा र्िक्षक र्नयरु्क्त गने, र्िक्षकको कायि सम्पादन मलू्यांकनको काम पर्न स्थार्नय तहिे गद ैआएका छन ्। 

नेपािमा र्वगतदरे्ख हािसम्म सञ्चार्ित र्वर्भन्त्न र्िक्षा योजना , पररयोजना तथा कायििमहरूिे कक्षाकोठाको र्िक्षण 

र्सकाइमा सधुार ल्याई र्िक्षाको स्तर वरृ्द्ध गनि जोड र्दएका छन ्। यसको फिस्वरुप र्वद्याियको र्िक्षण र्सकाइिाई र्वद्याथी 

केर्न्त्ित बनाउने , प्रर्वर्धको प्रयोग गरी र्िक्षण गने , बािमैरी र्सकाइ वातावरण र्सजिना गने जस्ता केही प्रयास भएका छन ्। 

र्वद्यािय क्षेर र्वकास योजना अवर्धमा कक्षाकोठाको िैक्षर्णक अभ्यास वा र्ियाकिापिाई र्वद्याथी केर्न्त्ित बनाउन 

र्िक्षकको क्षमता र्वकासका कायििमहरू सञ्चािन भए । यस अवर्धमा र्िक्षक पेसागत र्वकास प्रमाणीकरण तार्िम, छोटो 

अवर्धको मागमा आधाररत तार्िमहरू सञ्चािन गरी र्िक्षण र्सकाइ र्ियाकिापमा सधुार ल्याउन प्रयत्न गररयो ।  

 पेसागत रुपमा सक्षम ,दक्ष र अर्भपे्रररत र्िक्षकवाट नै कक्षाकोठाको र्िक्षणर्सकाइमा सधुार आउन सक्छ । यसका िार्ग 

र्िक्षकिाई पेसागत र्वकासका अवसरहरू उपिव्ध ह न आवश्यक छ । र्िक्षकको पेसागत र्वकासका िार्ग र्वर्भन्त्न 

तौरतररकाहरू छन ् । र्िक्षक तार्िम, कायििािा , सेर्मनार  कनफरेन्त्स , कायिमिूक अनसुन्त्धान , र्िक्षकहरूको र्सकाइ 

सञ्जाि , अविोकन भ्रमण मेन्त्टररङ आर्द अवसरवाट र्िक्षकको पेसागत र्वकास सम्भव छ । तसथि यस कपरुकोट 

गाउँपार्िकाको र्िक्षा योजनामा र्िक्षाको गणुस्तर अर्भवदृ्धीका िार्ग र्िक्षण पेिािाइ रोजाइको पेसाका रूपमा र्वकास गने, 

र्िक्षकको तयारी गने, कक्षाकोठाको र्िक्षणर्सकाइिाइ गुणस्तरयकु्त बनाउने, र्िक्षक सहयोग प्रणािीिाइ सदुृढ बनाउने, 

र्िक्षक पेिागत र्वकासिाइ प्रभावकारी बनाउने, र्वद्याथीको र्सकाइप्रर्त र्िक्षकिाइ र्जम्मेवार बनाउने, ंर्चत्यपणुि र्िक्षक 

आपरु्ति र र्वतरण गने कायििाइ प्राथर्मकता र्दने कुरा अर्घ साररएको छ ।  

 यस योजनामा र्िक्षाको गणुस्तर अर्भवरृ्द्धका िार्ग र्िक्षण पेसािाई रोजाइको पेसाको रुपमा र्वकास गनि  र्िक्षकहरूिाई 

सचूना प्रर्वर्ध , प्रधानाध्यापक तथा िेखापािहरूिाई र्वद्याियमा गररने िेखा व्यवस्थापन , साविजर्नक खररद र र्जन्त्सी 

व्यवस्थापन , र्िक्षकहरूिाई पेसागत र्वकासका र्वर्भन्त्न मोडार्िर्टका तार्िम  िगायतका कायििमहरूको आवश्यकता 
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आँकिन गररएको छ । कक्षाकोठाको र्िक्षणर्सकाइिाई गुणस्तरीय बनाउने र्िक्षक सहयोग प्रणािीिाई सदुृढ बनाउने 

र्िक्षक पेसागत र्वकासिाई प्रभावकारी बनाउने र्वद्याथीको र्सकाइप्रर्त र्िक्षकिाई र्जम्मेवार बनाउने कायिाई प्राथर्मकता 

र्दइएको छ । यसमा र्िक्षक धयवस्थापनको वतिमान अवस्थाको र्वशे्लषणबाट चनुौर्तहरूको पर्हचान गरर र्िक्षक धयवस्थापन 

र र्वकासिाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्त्धमा यस कायििमका उदे्धश्य  परुागनिका िार्ग अपनाइने रणनीर्तहरू कायििम 

कायािन्त्वयनबाट हार्सि ह ने अपेर्क्षत नर्तजा तथा मखु्यमखु्य र्ियाकिाप तथा िक्ष्यहरू समावेि गररएको छ । 

३.७.२ ितयमान अिस्था 

र्िक्षण पेिािाइ रोजाइको पेिाका रूपमा र्वकास गनिका िार्ग नेपािको पन्त्रौ ँ योजनािे र्वश्वर्जद्याियमा उत्कृष्ट अङ्क 

हार्सि गरेका व्यर्क्तिाइ सोझै र्िक्षण पेसामा प्रवेि गनि पाउने काननुी व्यवस्था गने उल्िेख गरेको छ । पर्छल्िो अवस्थामा 

र्नयर्मत रूपमा स्थायी र्नयरु्क्त गने कायिको थािनीिे र्िक्षण पेसामा थप आकषिण बढेको अवस्था छ ।  र्िक्षक सेवा 

आयोगद्वारा सञ्चार्ित परीक्षामा सर्म्मर्ित िनुे यवुाहरूको उल्िेख्य उपर्स्थर्तिे यस सेवाप्रर्त र्िर्क्षत यवुाहरूको 

आकषिण बढ्द ैगएको परु्ष्ट ह न्त्छ ।  
नेपािमा वतिमान अवस्थामा र्िक्षकहरू तयार गने काम र्वश्वर्वद्यािय तथा र्वद्याियहरूिे गरररहकेा छन ्। र्िक्षक अध्यापन 

अनमुर्त परका िार्ग परीक्षा सञ्चािन गने , ररक्त दरवन्त्दीमा र्िक्षक पदपरू्तिका परीक्षा सञ्चािन गरर र्नयरु्क्तका िार्ग 

र्सफाररस गने र र्िक्षक बढुवा सम्वन्त्धी काम र्िक्षक सेवा आयोगिे गद ैआएको छ । र्िक्षकको पेसागत र्वकासका िार्ग 

नीर्त र्नमािण गने काम र्िक्षा र्वज्ञान तथा प्रर्वर्ध मन्त्राियिे , प्रमाणीकरण तथा कष्टमाइज्ड तार्िम पाठ्यिम र्नमािण गने र 

प्रर्िक्षक तयार गने कायि र्िक्षा तथा मानव स्रोत र्वकास कन्त्ििे र र्िक्षकको क्षमता अर्भवरृ्द्धका िार्ग तार्िम सञ्चािन 

गने काम प्रदिे र्िक्षा तार्िम केन्त्िहरूिे गद ैआएका छन ्। 

कपरुकोट गाउँपार्िकामा  हाि सञ्चािनमा रहकेा बािर्बकास केन्त्िका संर्घय अनदुान २० र पार्िका अनदुान ४ गरी २४ 

जना,  प्राथर्मक तहका ७ जना पार्िका अनदुान सर्हत ७३ जना,  आधारभतू तहका पार्िका अनदुान ७ र र्िक्षण अनदुान ५ 

गरी ३० जना,  माध्यर्मक तहका पार्िका अनदुान ३ र र्िक्षण अनदुान ९ गरी ३२ जना गरी जम्मा १३७ र्िक्षक कायिरत छन ्

। यसैगरी कपरुकोट गाउँपार्िकामा ४ जना िेखापाि, पार्िका अनदुानबाट ११ जना िाइव्रेररयन र २३ जना कायाििय 

सहयोगी कायिरत छन ्।  

बािबार्िकाको र्सकाइ उपिर्व्ध मिूतिः कक्षाकोठामा सञ्चािन गररने र्िक्षणर्सकाइ र्ियाकिापमा भर पछि । र्वद्यािय 

तहको पाठ्यिम प्रारूप २०७६ िे पर्न र्िक्षणर्सकाइिाइ र्वद्याथीकेर्न्त्ित, प्रर्वर्धमैरी, पररयोजनामा आधाररत, समहुकायिमा 

आधाररत, सामदुार्यक र्ियाकिापमा आधाररत बनाउन जोड र्दएको छ । पन्त्रौ ँयोजनािे र्िक्षणर्सकाइ र्ियाकिापिाइ 

प्रभावकारी बनाउन र्वद्याथी सङ्ख्या कम भएका र्वद्याियमा बह कक्षा र्िक्षण व्यवस्था, कक्षार्िक्षण पद्दर्त माफि त पढाइ 

र्सप प्रवधिन गनि उपयकु्त पाठ्यसामग्री, सन्त्दभि सामग्री, स्रोत सामग्री, प्रयोगात्मक सामग्री, उपयकु्त कक्षाकोठा व्यवस्थापन 

िगायतका व्यवस्थामा जोड र्दएको छ । कपरुकोट गाउँपार्िकाको अवस्था केिाउँदा कर्तपय र्वद्याियको कमजोर भौर्तक 

पवूािधार,  इन्त्टरनेट सरु्वधाको कमी, श्रोतको कमी, र्वषयगत दक्ष, योग्य र उत्पे्रररत र्िक्षकको कमी, िैक्षर्णक सामग्रीको कमी, 

उपयकु्त कायि वातावरणको कमी जस्ता कारणिे. कक्षाकोठाको र्िक्षणर्सकाइमा अपेर्क्षत सधुार ह न नसकेको अवस्था छ ।  
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र्वश्वमा र्िक्षक पेिागत सहयोगका र्वर्भन्त्न एप्रोचहरू प्रचिनमा छन ्। जस्तै कक्षाअविोकन र छिफि, मेन्त्टररङ, र्नयर्मत 

अनगुमन तथा पषृ्ठपोषण आदानप्रदान, र्िक्षकहरूको र्सकाइ सञ्जाि, कन्त्फरेन्त्स, सहपाठीसँगको अन्त्तर्िि या, प्रर्तर्वर्म्वत 

अभ्यास आर्द । नेपािमा र्व.स. २०२८ सािमा िाग ुभएको रार्ष्ट्रय र्िक्षा पद्दर्त योजनािे र्िक्षक पेसागत र्वकासका िार्ग 

र्िडर र र्फडर र्वद्याियको अवधारणा अर्घ सारेको र्थयो । यसैगरी र्वद्यािय सपुररवेक्षणबाट र्िक्षक सहायता उपिव्ध 

गराउन प्राथर्मक र्वद्यािय र्नरीक्षक, माध्यर्मक र्वद्यािय र्नरीक्षकको व्यवस्था गररएको र्थयो । संर्घय संरचनामा मिुकु 

गएसँगै सवै श्रोतकेन्त्िहरू खारेज भएपर्छ र्त कामहरू स्थार्नय तहबाटै गनुिपने अवस्था छ । र्िक्षक पेिागत सहयोगका िागी 

अवसरहरूमा र्वर्वधता ल्याउने कायि खासै ह न सकेको छैन । र्िक्षक सहयोग प्रणािी स्थापना गरी र्िक्षक पेिागत 

सहयोगिाइ प्रभावकारी बनाउन कपरुकोट गाउँपार्िकामा र्िक्षक पेिागत सहयोग कायिर्वर्ध अनसुार र्वज्ञ समहु पनुगिठन 

गरर र्िक्षक पेिागत सहयोगको काम गनुि आवश्यक छ । प्रधानाध्यापकको कुिि नेततृ्वबाट नै र्वद्याियिे आफ्ना िक्षय र 

उद्दशे्यहरू प्राप्त गनि सक्छ । पन्त्रौ ँयोजनािे र्िक्षकिाइ र्नरन्त्तर पेसागत सहयोगमा प्रधानाध्यापकिाइ बढी र्जम्मेवार बनाउन 

कायािन्त्वयन पक्षमा सधुार ल्याउनपुने आवश्यक दखेाएको छ।  

पेिागत रूपमा सक्षम, दक्ष र अर्भपे्रररत र्िक्षकबाट नै कक्षाकोठाको र्िक्षणर्सकाइमा सधुार आउन सक्छ । तर यसका िागी 

र्िक्षकिाइ पेिागत र्वकासका तार्िमहरू उपिव्ध ह न आवश्यक छ । र्िक्षक पेिागच र्वकासका कायििमहरू 

सञ्चािनका िार्ग मापदण्ड बनाउने प्रारूप बनाउने, तार्िम पाठ्यिम र्बकास गने र प्रर्िक्षक प्रर्िक्षण सञ्चािन गने कायि 

र्िक्षा तथा मानव श्रोत र्वकास केन्त्िबाट ह द ैआएको छ । साथै सात वटै प्रदिेमा एक एक वटा र्िक्षा तार्िम केन्त्ि छन् 

जसबाट मार ठूिो संख्यामा र्िक्षकहरूिाइ प्रमार्णकरण तार्िम प्रदान गनि कर्ठन भएको अवस्था छ ।  

र्िक्षक र्वद्याथी, अर्भभावक, समदुाय तथा र्वद्यािय प्रिासक प्रधानाध्यापक प्रर्त उत्तरदायी ह नपुछि  । र्िक्षक र्वद्याथी प्रर्त 

उत्तरदायी ह न ु भनेको आफुिे पढाउने र्वद्याथीको र्सकाइ तथा कायिसम्पादन प्रर्त जवनफदहेी ह न,ु पाठ्यिमिे तोकेका 

र्सकाइ उपिर्व्धमा भएको प्रगर्त र र्वकासमा जवाफ र्दन ुर र्वद्याथीको गणुस्तररय जीवनका र्वषयमा जवाफदहेी ह न ुभन्त्ने 

बरु्झन्त्छ ।  

पन्त्रौ ँ योजनािे र्िक्षकिे कक्षाकोठामा र्बताउने समयिाइ र्नयर्मत पठनपाठनसँग आवद्द गद ै र्िक्षकहरूिाइ पेिाप्रर्त 

समर्पित बनाइ र्िक्षाको गणुस्तर सधुारकका िार्ग स्थार्नय तहमा उत्प्रेरणाका कायििम संचािन गररने व्यवस्था गरेको छ । 

र्वद्याथीको र्सकाइ उपिव्धी कमजोर ह नमुा अको समस्या भनेको र्िक्षक सरूवा र र्वद्याियमा अनपुर्स्थर्त हो । र्वर्भन्त्न 

र्जल्िाको कोटामा गएर परीक्षा उत्तीणि गने र र्नयरु्क्त पाएपर्छ तरुून्त्तै सरूवाको पहिमा िाग्ने प्रवरृ्त्तिे र्वद्याियको दरै्नक 

पठनपाठनमा र्नकै बाधा परेको छ । जसिसे गदाि र्िक्षकिाइ र्वद्याथीको र्सकाइप्रर्त उत्तरदार्य बनाउन कर्ठन बनाएको छ ।  

र्िक्षा र्नयमाविी, २०५९ को र्नयम ९२ अनसुार सामदुार्यक र्वद्याियमा रहने र्िक्षक दरवन्त्दीको र्ववरण अनसुचूी १२ मा 

व्यवस्था गरेको छ । पवूि प्राथर्मक र्वद्याियमा १ जना, प्राथर्मक र्वद्याियमा ५० जना सम्म र्वद्याथी भएमा २ जना र से भन्त्दा 

बढी र्वद्याथी भएमा कम्तीमा ३ जना, कक्षा ६-८ का िागी कम्तीमा ४ जना र माध्यर्मक तह ९-१२ का िागी ८ जना र्िक्षक 

रहने व्यवस्था उक्त र्नयमाविीमा छ ।  
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३.७.३ विक्षक व्यिस्थापन ि विकासका लक्ष्य, उदे्दश्य, िणवनवतहरू, उपलव्िी ि प्रमुख नवतजाहरू 

लक्ष्य उदे्दश्य िणनीवतहरू उपलव्िी प्रमुख नवतजाहरू 

गणुस्तरीय 

र्िक्षाका िार्ग 

योग्य, 

व्यावसार्यक 

रूपमा दक्ष, 

पेसाप्रर्त 

उत्प्रेररत, 

समर्पित, 

प्रर्तबद्ध र 

र्वद्याथीको 

र्सकाइप्रर्त 

जवाफदहेी 

र्िक्षकको 

व्यवस्था 

सरु्नर्ित गने । 

 

१. सक्षम र्िक्षक 
आपरू्तिका िार्ग 

सङ्घ तथा प्रदिे 

सरकारसँग 

समन्त्वय गन,े 

२. र्िक्षक र्नयरु्क्त र 

पनुर्वितरणिाई 

सदुृढ बनाउन,ु 

३. र्वषयवस्तमुा 
र्नपणुि र्िक्षकको 

सरु्नर्ितता गनुि, 

४. सबै तहमा सक्षम, 

प्रर्तबद्ध र 

अर्भप्रेररत 

र्िक्षकहरूको 

प्रबन्त्ध गनुि, 

५. सपुररवेक्षण, 

र्िक्षक तार्िम, 

र्िक्षक सक्षमता 

प्रारूपको 

प्रभावकारी 

रूपमा 

कायािन्त्वयन गनुि, 

६. र्िक्षकको 

१. र्िक्षक र्वद्याथी अनपुातको आधारमा तहगत, क्षेरगत र र्वषयगत 

रूपमा र्िक्षक दरबन्त्दी र्मिान/पनुर्वितरण तथा थप गररने 

२. साविजर्नक र्वद्याियहरुमा कायिरत सबै र्िक्षक, कमिचारी तथा 

सहजकतािहरुको पेिागत क्षमता र्वकासका िागी आवश्यक तार्िम 

प्रर्िक्षण तथा प्रोत्साहनका कायििमहरु सञ्चािन गन े

३. ररक्त र्िक्षक दरबन्त्दीको प्रक्षेपणका आधारमा िैर्क्षक सरको पर्हिो 

मर्हनामा र आवश्यकता अनसुार यथासक्य र्िक्षक र्नयरु्क्त गररने  

४. गाउँपार्िका र्भरका सम्पणुि र्वद्याियहरुको िैर्क्षक उपिधधी 
मलु्याङ्कन गरी उत्कृष्ट ह ने १ प्रा.र्व., १ र्न.मा.र्व. र १ मा.र्व. 

र्वद्याियिाई वार्षिक रुपमा पुरस्कृत गररनेछ साथै र्वद्याथीहरुिे 

पररक्षामा हार्सि गरेको पररणामको आधारमा र्िक्षकको 

कायिसम्पादन मलु्याङ्कन गरी उत्कृष्ट प्रा.र्व., र्न.मा.र्व. र मा. र्व. 

तहका १÷१ र्िक्षकिाई परुस्कृत गररन े

५. र्िक्षक र्नयरु्क्त, सरूवा तथा तार्िम र पेसागत र्वकासमा 

सहभार्गता गराउँदा र्वद्याथीको र्सकाइमा कुनै अवरोध नह ने पद्धर्त 

र्वकास गररने  

६. प्रत्येक ५ वषिमा र्िक्षकको र्नरन्त्तर पेसागत र्वकासका िार्ग र्िक्षण 
र्सप र्वकाससम्बन्त्धी सेवाकािीन तार्िम अर्नवायि बनाइने 

७. स्थानीय तहमा र्िक्षक पेसागत सहयोग प्रणािीमाफि त र्िक्षकिाई 
र्नरन्त्तर पेसागत सहयोग उपिधध गराइने । यसका िार्ग स्थानीय 

तहमा र्वषयगत र्िक्षक सञ्जाि, र्वज्ञ समहू गठन, र्िक्षक र्सकाइ 

समहू, स्रोत र्िक्षक तथा अनभुवी र्िक्षकबाट कोर्चङ्ग तथा 

मेन्त्टोररङ्ग पद्धर्तको र्वकास गरी कायािन्त्वयनमा ल्याइने 

८. र्िक्षकको उपर्स्थर्त, र्नयर्मतता र कायिसम्पादनमा सधुार गररने 

सक्षम र 

अर्भप्रेररत 

र्िक्षकको 

व्यवस्था 

भई 

र्वद्याथीको 

र्सकाइमा 

सधुार ह ने । 

 

१. रार्ष्ट्रय र्िक्षक सक्षमता 
कायिढाँचाको आधारमा र्िक्षक 

तयारी, छनौट र पेसागत र्वकास 

ह ने,  

२. र्िक्षक तयारीका कोसिहरूमा 
पयािप्त र्वषयगत तथा र्िक्षण 

र्सकाइसम्बन्त्धी सक्षमता र्वकास 

ह ने, 

३. र्िक्षण पेसा थप प्रर्तस्पधी र 
सम्मार्नत ह ने, 

४. पेसागत र्वकासका प्रावधानहरूको 
र्वस्तार र सदुृढीकरण ह ने, 

५. र्िक्षक पेसागत सहयोग 
प्रणािीमाफि त र्नरन्त्तर पेसागत 

सहयोग प्राप्त ह ने, 

६. र्िक्षकको उपर्स्थर्त, र्िक्षण 

र्वर्धतथा तौरतररका र 

कायिसम्पादनमा सधुार ह ने, 

७. र्िक्षक र्वद्यारथी अनपुातका 

आधारमा तहगत, क्षेरगत र 

र्वषयगत रूपमा र्िक्षक दरबन्त्दी 

र्मिान/पनुर्वितरण ह न,े  

८. र्िक्षकको आपरू्ति र्नयर्मत रूपमा 

ह ने, 
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लक्ष्य उदे्दश्य िणनीवतहरू उपलव्िी प्रमुख नवतजाहरू 

र्नरन्त्तर पेसागत 

र्वकासका 

अवसरहरूको 

सरु्नर्ितता गनुि । 

९. र्िक्षक तथा प्रधानाध्यापकको बरृ्त्त र्वकासिाई र्वद्याथीको र्सकाइ 
सधुारसँग सम्बन्त्धीत गरी नर्तजाप्रर्त जवाफदहेी ह ने पद्धर्तको 

र्वकास गररने 

९. र्िक्षकको बरृ्त्त र्वकासका िार्ग 
परादिी, र बस्तरु्नष्ठ 

आधारसर्हतको पद्धर्त स्थार्पत 

ह ने । 

 

३.७.४ विक्षक व्यिस्थापन ि विकासका प्रमुख वक्रयाकलापहरू तथा गन्तव्य 

ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) 

कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा 

१ असि अध्यासको िागी अन्त्तरर्वद्यािय, अन्त्तर र्जल्िा तथा 

अन्त्तरदरे्िय  अविोकन भ्रमण (अनभुव साटासाट) 

पटक १ १ १ १ १ ५  

२ कायि सम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन तथा सरु्वधा र्दने ।  जना २० २० २० २० २० १००  

३ सवै स्थायी र्िक्षककोअर्नवायि  स्वास्थ्य र्वमाको िागी प्रोत्साहन जना सवै सवै सवै सवै सवै   

४ र्िक्षण र्सकाइमा पषृ्ठपोषण प्राप्त गनि पररक्षाको नर्तजा र्वशे्लषण गने तथा 

सधुार योजना बनाएर कायािन्त्वयन गन े(प्रअ वैठक तथा र्वषयगत र्िक्षक 

वैठक माफि त) 

पटक १ १ १ १ १   

५ र्िक्षक पेिागत सहयोग कायिर्वर्धका आधारमा र्सकाइका िागी 

र्िक्षकको इ-संजाि बनाएर र्ियार्िि बनाउने 

पटक १ १ १ १ १   

६ र्िक्षकिाइ परामिि कायि गनि, अध्ययन अनसुन्त्धान, अनगुमन, 

सरु्परवेक्षणको िागी र्वज्ञ समहु पररचािन गरी पेिागत सहयोग गने 

पटक १ १ १ १ १   

७ र्िक्षक मेन्त्टररङ/कोर्चङका िागी कायििम संचािन गरेर र्िक्षक पेिागत 

सहयोग र्वकास गने 

र्वद्यािय सवै सवै सवै सवै सवै   
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ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) 

कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा 

८ र्वद्यािय तथा पार्िका स्तरमा कक्षामा र्िक्षकहरूिाइ पेिागत सहयोग 

गनि र्िक्षण र्सकाइ समहु वैठक/घमु्ती वैठक संचािन गने 

पटक १ २ २ २ २   

९ आवश्यकताका आधारमा र्िक्षक पेिागत सहयोग तार्िम संचािन गने पटक १ १ १ १ १   

१० र्िर्क्षक दरवन्त्दी र्मिान तथा पनुर्वितरण पटक  १   १ २  

११ पार्िकािे प्रअ र प्रअिे र्िक्षकहरूसँग करार सम्झौता माफि त र्सकाइ 

उपिव्धीमा सधुार ल्याउने सम्भव ह ने र्वद्याियमा र्िक्षकिे र्वद्यार्थिसँग 

पर्न गने 

पटक  १ १ १ १   

१२ कक्षा १ दखेी ३ समम् िर्मक र्सकाइ रणनीर्तमा आधाररत र्िक्षण 

र्सकाइ कायि सञ्चािनका िागी तार्िमको धयवस्था 

पटक  १ १   २  

१३ स्थानीय पढाइ सामग्री र अन्त्य िैक्षर्णक सामग्री (No cost Low cost) 

र्नमािणका िार्ग तार्िम वा कायििािाको धयवस्था 

वटा  १  १  २  

१४ र्िक्षकहरूिाइ पनुिताजगी तार्िमको धयवस्था पटक    १ १ २  

१५ प्रर्वर्ध मैरी र्सकाइका िागी टेर्िर्भजन, कम्पयटुर, इन्त्टरनेट िगायत 

प्रयोगका िागी तार्िमको धयवस्था 

पटक   १  १ २  

१६ र्िक्षक पेसागत सहयोग सम्बन्त्धी प्रावधान कायािन्त्वयन गनिका िार्ग 

प्रणािी र्वकासगने (जस्त)ै 

प्रधानाध्यापक/ आधारभतू संयोजक/अनभुवी र्िक्षक पररचािन 

र्वज्ञ समहू गठन र पररचािन 

र्िक्षक र्सकाइ समहू गठन र पररचािन 

वैकर्ल्पक र्वर्धको प्रयोग 

सवै 

र्वद्यािय र 

पार्िकामा/ 

पटक 

र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर   

१७ र्िक्षक पेसागत सहयोग प्रणािी कायािन्त्वयन गने र र्नरन्त्तरताका िागी सवै र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर   
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ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) 

कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा 

र्नम्न काम गने 

र्िक्षकिाई र्िक्षण कायि प्रभावकारी बनाउन प्रार्ज्ञक तथा प्रार्वर्धक सहयोग 

परु् याउन े 

प्रार्वर्धक सहयोगकतािका िागीतार्िमको धयवस्था गन े

प्रार्वर्धक सहयोगकतािबाट र्नयर्मत कक्षा अविोकनको धयवस्था गने 

पषृ्ठपोषण/सझुाव तथा सहयोगका िार्ग कोर्चङकोधयवस्था गन े

र्िक्षकहरुको र्नयर्मत समीक्षा बैठक सञ्चािन, अन्त्तरर्िया र छिफिको 

धयवस्था गन े

र्दगो र प्रभावकारी रुपमा र्िक्षकिाई पेसागत सहयोग प्रदान गनेप्रणािी 

र्वकास र र्नरन्त्तरताको सरु्नर्ितता गन े

र्वद्याियमा 

१८ पार्िकाबाट क्षमतावान, दक्ष तथा योग्य र्िक्षक पारदर्िि ढंगिे छनौट 

गनिका िागी प्रश्न वैंकको र्नमािण र पररमाजिन 

 १  १  १   

१९ र्िक्षकको दरै्नक कायि र्टपोटको िार्ग र्िक्षक डायरी र्नमािण र प्रयोग पटक १ १ १ १ १   

२० बह कक्षा र्िक्षण संचािन गने र्वद्याियिाइ अनदुान पटक १ १ १ १ १   

२१  अस्थाइ तथा र्वद्यािय श्रोतबाट र्नयकु्त र्िक्षकहरूको व्यवस्थापनका 

िागी उपयकु्त मापदण्ड तथा र्नदेर्िकाको तयारी गने ।  

पटक १       

२२ र्वद्याथीको र्सकाइ सरु्नर्ित गनि र्िक्षकिे काममा र्वताउने समय 

िरु्नर्ित गने । (प्रअिाइ र्जम्मेवार बनाउने, कक्षामा र्वताएको समयको 

िगवकु बनाउन सर्कने) 

र्नरन्त्तर       र्वद्यािय 
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३.८ विद्यालय व्यिस्थापन 

३.८.१परिचय 

र्वद्याियहरूिाई आफूिे सेवा प्रदान गने समदुायप्रर्त उत्तरदायी बनाउन यस्ता सर्मर्तहरूको भरू्मका र सर्ियतािाई बढाई 

पारदर्ििता, जवाफदरे्हता कायम गद ै िैर्क्षक सुिासन अर्भवरृ्द्ध कायम गररएको दरे्खन्त्छ । सामदुार्यक र्वद्याियहरूको 

िैर्क्षक गणुस्तर अर्भवरृ्द्ध गरी आम अर्भभावकहरूको र्वश्वास बहािी गने र संस्थागत र्वद्याियहरूिाई र्नयमन गरी 

सेवामिूक बनाउद ैसबैका िार्ग गणुस्तरीय र्िक्षाको प्रत्याभरू्तका िार्ग स्थानीय सरकारिे अगवुाई गरेको छ । 

नेपािको संर्वधान अनसुचुी ९ अनसुार तीन तह सङ्घ, प्रदिे र स्थानीय सरकारको अर्धकारको साझा सचूीमा र्िक्षा, 

खेिकुद र परपर्रका रहकेा छन । नेपािको संर्वधान अनसुचुी ८ अनसुार स्थानीय सरकारको अर्धकार सचूीमा आधारभतू 

तथा माध्यर्मक र्िक्षा रहकेो छ । स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ र्िक्षासम्वन्त्धी २३ वटा अर्धकारहरू  गररएको छ ।  

र्वद्याियको स-ुसञ्चािनको िार्ग र्िक्षा ऐन, २०२८ अनसुारको र्िक्षा र्नयमाविी, २०५९ पररच्छेद ६ बमोर्जम र्वद्यािय 

व्यवस्थापन सर्मर्त र र्िक्षक अर्भभावक सङ्घको गठन गररने प्रावधान रहकेो छ । व्यवस्थापनका दृर्ष्टिे र्वद्यािय प्रमखु 

र्नकाय हो जहाँ सहभार्गतात्मक दृर्ष्टकोण, पाठ्यिम सधुारका दृर्ष्टकोण, मागमा आधाररत िैर्क्षक कायििम तथा र्वत्तीय 

पद्धर्त, स्थानीय र सामदुार्यक साझा र्वचार रहकेा ह न्त्छन । र्वद्यािय व्यवस्थापन र्भर िैर्क्षक योजना र्नमािण र 

कायािन्त्वयनको संस्थागत र्जम्मेवारी बाँडफाड गररएको छ । 

र्वद्याियको प्रार्ज्ञक तथा प्रिासकीय प्रमखुको रुपमा काम गनि प्रत्येक र्वद्याियमा एक जना प्रधानाध्यापक रहने र  

प्रधानाध्यापक छनौट वा र्नयरु्क्त सम्वर्न्त्ध व्यवस्था मौजदुा र्िक्षा ऐन २०२८ अनसुार र्िक्षा र्नयमाविी २०५९ को र्नयम 

९३ को आधारमा र्वद्याियको प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गररने व्यवस्था छ । र्वद्याियमा िैर्क्षक वातावरण, गणुस्तर र 

अनिुासन कायम राख्ने प्रधानाध्यापकको  कतिव्य हो ।  

र्वद्यािय तथा बािबार्िकाको र्िक्षामा अर्भभावक संिग्नता बढाइ व्यवस्थापन सर्मर्त र र्िक्षक अर्भभावक संघका 

पदार्धकारीहरूको क्षमता र्वकासमा पर्न थप ध्यान र्दनपुने दरे्खन्त्छ । र्वद्यािय र्वकास र व्यवस्थपनप्रर्त प्रअ उततरदार्य 

ह नपुने दरे्खन्त्छ जसका िागी सक्षम र उत्पे्रररत प्रअको खाँचो दरे्खन्त्छ ।  

३.८.२ ितयमान अिस्था 

कपरुकोट गाउपार्िकामा संस्थागत २ र  सामदुार्यक २४ गरी २६ र्वद्याियहरू सञ्चािनमा रहकेा छन । पाठ्यिमिे र्नर्दिष्ट 

गरेबमोर्जम र्वद्यािय न्त्यनूतम २४०  र्दन खलु्नकुा साथै कर्म्तमा २१० र्दन पठनपाठनको सरु्नर्ितताको िार्ग िैर्क्षक 

क्यािेन्त्डरको व्यवस्था गररएको छ । अगवुा र्वद्याियहरूिाई आफ्ना र्फडर र्वद्याियहरूको समन्त्वय र पेसागत सहायताका 

िार्ग र्जम्मेवार बनाइएको छ । वडामा वडा र्िक्षा सर्मर्तिे काम गरररहकेा छन ् । समग्र पार्िकाको र्िक्षासम्वन्त्धी नीर्त, 

योजना र कायििमको समन्त्वय र व्यवस्थापनको िार्ग पार्िका प्रमखुको संयोजकत्वमा  र्िक्षा सर्मर्त गठन भई र्ियार्िि 

रहकेो अवस्था छ । 

सबै वडामा वडा र्िक्षा सर्मर्तहरू सर्िय बन्त्न नसक्न,ु सबै र्वद्याियहरूमा प्रचर्ित ऐन र र्नयमाविी अनसुारको 

प्रधानाध्यापकको र्नयकु्ती ह न नसक्न,ु र्वद्यािय व्यवस्थापन सर्मर्तको समायावर्ध र्भर गठन गरी र्वद्याियको समग्र 

व्यवस्थापन गनि नसक्न,ु प्रधानाध्यपकहरूिाइ श्रजृनर्िि, समयसापेक्ष, जवाफदहेी र उत्तरदायी बनाउन नसक्न,ु र्वद्यािय 

व्यवस्थापन सर्मर्तिाइ श्रजृनर्िि, समयसापेक्ष, जवाफदहेी र उत्तरदायी बनाउन,ु र्वर्भन्त्न सर्मर्त, प्रधानाध्यापकर िेखा तथा 

प्रिासर्नक कमिचारीहरूको क्षमता र्वकास सोचे अनरुूप गनि नसक्न ु कपरुकोट गाउँपार्िकाका र्वद्यािय व्यवस्थापनका 

चनुौती रहकेा छन ्। 
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र्वद्याियको सफि व्यवस्थापनका िागी र्वद्याियिे सहभार्गतात्मक रूपमा र्वद्यािय सधुार योजना तयार गरी वार्षिक 

रूपमा अद्यावर्धक गने, र्वव्यसिे स्थार्नय तहबाट प्राप्त बजेट तथा र्वद्याियको छुटै्ट आम्दानी सर्हत समावेि गरर वार्षिक 

कायििम तथा बजेट तजुिमा र कायािन्त्वयन गने, र्वद्यािय व्यवस्थापन तथा र्नधािररत कायििम कायािन्त्वयनका िागी 

प्रधानाध्यापकिाइ र्जम्मेवारी प्रदान गरी उत्तरदायी बनाउने, र्वद्याियिे र्वर्त्तय व्यवस्थापन, खररद प्रकृया, र्िक्षक 

व्यवस्थापन तथा र्िक्षकको कक्षाकोठामा समय तथा कायि सरु्नर्ितता सम्वर्न्त्ध आवश्यक मापदण्ड तयार गरी िाग ु गने, 

र्वद्याियिे अर्भभावक तथा सरोकारवािाहरूसँग अन्त्तरर्िया तथा सहकायि गनि भेिा तथा बैठकहरू आयोजना गने र 

सामार्जक परीक्षणिाइ प्रभावकारी बनाउने जस्ता काम गनि यस योजनािे मागिदििन गरेको छ । 

यसैगरी र्वद्याियिे स्थार्नय सरकारका सम्वर्न्त्धत एकाइहरू, स्थार्नय सामदुार्यक तथा गैरसरकारी संस्था िगायतको 

सहकायिमा र्वद्याथीहरूका िागी पोषण, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ तथा स्वसच्छता सम्वर्न्त्ध र्सप प्रदान गनिका िागी सर्मर्त वा 

संरचना तयार गने, र्वद्याियिे र्वद्याथीिाइ र्वषयगत र्सकाइका साथै र्वर्भन्त्न अर्तररक्त र्ियाकिाप तथा सामदुार्यक 

कायिमा सहभार्गताका िार्ग र्जम्मेवारी र कायियोजना तयार गने गरेमा सफि रूपमा र्वद्यािय व्यवस्थापन गनिका िार्ग 

सहयोग पगु्दछ । 
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३.८.३ विद्यालय व्यिस्थापनका लक्ष्य, उदे्दश्य, िणवनवतहरू, उपलव्िी ि प्रमुख नवतजाहरू 

लक्ष्य उदे्दश्य िणनीवतहरू उपलव्िी प्रमुख नवतजाहरू 

र्वद्याियको 

िैर्क्षक, भौर्तक 

तथा आर्थिक 

अवस्थािाई 

सदुृढ बनाउद ै

र्वद्याियको 

र्वकास, 

सञ्चािन तथा 

व्यवस्थापनिाई 

प्रभावकारी 

बनाउने र 

गणुस्तरीय तथा 

समतामिकू 

र्िक्षामा 

बािबार्िकाको 

सहज पह चँको 

आधार तयार 

गने ।  

१. र्वद्याियको िैर्क्षक, 

भौर्तक तथा आर्थिक 

अवस्थािाई सदुृढ बनाउनु, 

२. र्वद्याियकोर्वकास, 

सञ्चािन तथा 

व्यवस्थापनिाई 

प्रभावकारी बनाउनु, 

३. गणुस्तरीय तथा 

समतामिकू र्िक्षामा 

बािबार्िकाको 

सहजपह चँको आधार 

तयार गनुि, 

४. र्वद्याियको िासकीय 

प्रबन्त्धिाई उच्च नर्तजाका 

िार्ग प्रोत्सार्हत गनुि, 

५. र्वद्याियहरूको 

सक्षमतामा सधुार गरी 

रूपान्त्तरणको गर्तिाई 

तीव्रताप्रदान गनुि, 

६. योग्यतम ्प्रधानाध्यापको 

छनौट तथा र्नयरु्क्त गनुि, 

७. र्वर्भन्त्न सर्मर्त, 

प्रधानाध्यापकर िेखा तथा 

प्रिासर्नक 

१. र्वद्याियको सधुार योजना बनाई कायािन्त्वयन गररने 

२. र्वद्याियको योजना तथा कायििमहरुिाई व्यवर्स्थत र 

नर्तजामखुी बनाउन र्वद्यािय सधुार योजना र्नमािणमा 

सरोकारवािाहरुको सहभार्गतािाई अर्नवायि बनाइने 

३. िैर्क्षक कायियोजनाको र्नमािण र कायािन्त्वयनिाई प्रभावकारी 

बनाइने  

४. र्वद्याथीमा अन्त्तरर्नर्हत क्षमता र्सप र किािाई प्रोत्साहन गरर 

क्षमता प्रदििनीका कायििम संचािन गररने  

५. र्वद्याियका बार्षिक कायििमहरुिाई र्नयर्मत व्यवर्स्थत र 

प्रभावकारी बनाउन सरोकारवािाहरुको सहभार्गतामा वार्षिक 

िैर्क्षक कायिपारो,  िैक्षर्णक डायरी र्नमािण गरर कायािन्त्वयन 

गररने 

६. र्नयर्मत रूपमा र्वर्भन्त्न सर्मर्तहरू, प्रधानाध्यापक, र्िक्षक, 

कमिचारीहरूको क्षमता र्वकास र प्रोत्साहनका कायििम 

सञ्चािन गररने  

७. अनभुव आदान प्रदान तथा नमनुा अभ्यासका िार्ग 

प्रधानाध्यापक तथा र्वद्यािय व्यवस्थापन सर्मर्त 

अध्यक्षहरुिाई दिेर्भरका उत्कृष्ट सामदुार्यक र्वद्याियहरुमा 

िैर्क्षक अविोकन भ्रमणको व्यवस्था र्मिाइनेर्वद्याियको 

र्वकास तथा व्यवस्थापनका िार्ग गरुुयोजना बनाई कायािन्त्वयन 

गररने 

८. र्वद्यािय नक्िाङ्कन गरी र्वद्यािय समायोजन, पनुर्वितरण 

तथा स्थापना गररने 

९. र्िक्षक दरबन्त्दी र्मिान तथा प्रधानाध्यापक र्नयरु्क्त  

र्वद्याियहरू 

गणुस्तरीय 

र्िक्षा प्रदान 

गनि सक्षम 

ह ने । 

 

१. र्वद्यािको िैर्क्षक, 

भौर्तक तथा आर्थिक 

अवस्था सदुृढ भएको 

ह ने, 

२. र्वद्याियकोर्वकास, 

सञ्चािन तथा 

व्यवस्थापन प्रभावकारी 

ह ने, 

३. र्वद्याियमा गणुस्तरीय 

तथा समतामिकू 

र्िक्षामा बािबार्िकाको 

सहजपह चँको आधार 

तयार ह न,े 

४. र्वद्याियको िासकीय 

प्रबन्त्ध उच्च नर्तजाका 

िार्ग प्रोत्सार्हत भएको 

ह ने, 

५. र्वद्याियहरूको 

सक्षमतामा सधुार भई 

रूपान्त्तरणको गर्तिाई 

तीव्रताप्रदान गरेको ह ने,  

६. योग्यतम ्प्रधानाध्यापको 

छनौट तथा र्नयरु्क्त ह न,े 

७. र्वर्भन्त्न सर्मत, 
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लक्ष्य उदे्दश्य िणनीवतहरू उपलव्िी प्रमुख नवतजाहरू 

कमिचारीहरूको क्षमता 

र्वकास गनुि, 

८. र्वद्यािय व्यवस्थापनिाई 

समावेिी, समन्त्यार्यक र 

जवाफदहेी बनाउन,ु 

९. र्वद्यािय व्यवस्थापनमा 

सरोकारवािाहरूको 

सहभार्गता अर्भवरृ्द्ध गनुि 

१०. र्वद्याियको सेवा 
प्रवाहिाई प्रभावकारी 

बनाउन ु। 

 

१०. र्वद्यािय सञ्चािन तथा व्यवस्थापनका िार्ग र्वर्नयम तयार 
गरी कायािन्त्वयन गररने 

११. र्वद्याियिे वार्षिक कायि सम्पादनको स्वमलू्याङ्कन गरी 
अर्भभावक भेिा माफि त साविजर्नक गररने 

१२. र्नयर्मत रूपमा र्वद्याियको िेखा तथा सामार्जक पररक्षण 
गररने 

१३. र्वद्याियको र्वपद ्व्यवस्थापन योजना बनाई कायािन्त्वयन गररने 
१४. र्वद्याियका सबै गर्तर्वर्धहरूमा अर्भभावकहरूको पह चँ, 

सहभार्गता, पारदर्ििता, र जवाफदरे्हताको सुर्नर्ितता गररने 

प्रधानाध्यापकर िेखा 

तथा प्रिासर्नक 

कमिचारीहरूको क्षमता 

र्वकास ह ने, 

८. र्वद्यािय व्यवस्थापन 

समावेिी, समन्त्यार्यक र 

जवाफदहेी ह ने, 

९. र्वद्यािय व्यवस्थापनमा 

सरोकारवािाहरूको 

सहभार्गता अर्भवरृ्द्ध 

ह ने, 

१०. र्वद्याियको सेवा प्रवाह 
प्रभावकारी ह ने । 

 

 

३.८.४ विद्यालय व्यिस्थापनका प्रमुख वक्रयाकलापहरू तथा गन्तव्य 

ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) 

कैर्फयत 
२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा 

१ र्वद्यािय सधुार योजनाबारे क्षमता र्वकास कायििम, योजनाको तयारी, 

र्नमािण तथा अध्यावर्धक गने 

पटक १ १ १ १ १  र्वद्यािय 

२ िैर्क्षक कायिपारो र्नमािण गने पटक १ १ १ १ १  र्वद्यािय, 
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ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) 

कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा 

स्थानीय तह 

३ र्वद्याियको र्वकास तथा व्यवस्थापन गरुुयोजना बनाउने पटक   १     र्वद्यािय 

४ र्वद्यािय नक्िाङ्कन गने पटक  १      

५ र्वद्यािय समायोजन, पनुर्वितरण तथा स्थापना गने पटक १ १ १ १ १   

६ र्िक्षक दरबन्त्दी र्मिानगने पटक  १      

७ योग्यता, क्षमता, वररष्ठता र ५ वष ेकायियोजनाको आधारमा प्रधानाध्यापक 

र्नयरु्क्त गने तथा करार सम्झौता गन े

र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर  ग 

८ र्वद्यािय सञ्चािन तथा व्यस्थापन र्वर्नयम तयार गने र िाग ुगने र्वद्यािय   १ २ २   

९ वार्षिक कायि सम्पादनको स्वमलू्याङ्कन  गने पटक १ १ १ १ १  र्वद्यािय 

१० र्वद्याियिे अर्भभावक भेिा गने पटक १ ३ ३ ३ ३  र्वद्यािय 

११ र्वद्याियको िेखा तथा सामार्जक पररक्षण गने पटक १ १ १ १ १   

१२ र्वपद ्व्यवस्थापन योजना र्नमािण गन े पटक  १ १ १ १ ४  

१३ र्वद्याियिे अधिवार्षिक रूपमा गर्तर्वर्धहरू साविजर्नक गने पटक २ २ २ २ २ १०  

१४ प्रधानाध्यापक, र्िक्षक र कमिचारीिाइ कायिसम्पादनका आधारमा 

प्रोत्साहन उपिव्ध गराउन े

जना १० २० २० २० ३० १००  

१५ कपरुकोट गाउँपार्िकाको पञ्चवर्षिय गाउँ र्िक्षा योजना र िैर्क्षक 

पाश्विर्चरको र्नमािण, प्रवोर्धकरण, कायािन्त्वयन, अपडेट र सर्मक्षा 

पटक १ १ १ १ १   

१६ र्िक्षक अर्भभावक संघको कायिकारी सर्मर्तिे र्वर्त्तय पारदर्ििता र 

जवाफदरे्हता कायम गने, अर्भभावक तथा अन्त्य संघसंसथासँग समन्त्वय र 

साझेदारी गने 

र्वद्यािय सवै सवै सवै सवै सवै   

१७ र्वद्याियमा गठन ह ने र्वर्भन्त्न सर्मर्तका पदार्धकारीको क्षमता र्वकास र पटक १ १ १ १ १ ५  
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ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) 

कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा 

अर्भभावक अर्भमरु्खकरण 

१८ र्वद्यार्थि तथा अर्भभावकहरूको गनुासो सनुवुाइको व्यवस्था गने र्वद्यािय सवै सवै सवै सवै सवै   

१९ सामार्जक िेखापररक्षण र प्रर्तवेदनिाइ साविजर्नक गने र्वद्यािय सवै सवै सवै सवै सवै   

२० र्वद्याियहरूमा सेवा वडापरको व्यवस्था गन े र्वद्यािय सवै  सवै सवै सवै सवै   

२१ अर्भभावक सचेतना कायििम संचािन गने । पटक १ २ २ २ २   

२२ र्वद्याियमा आचारसंर्हता र्नमािण, अपडेट र कायािन्त्वयन (प्रअ, र्िक्षक, 

र्वद्याथी, र्वव्यस, र्िअसंघ) 

पटक १ १ १ १ १   

२३ प्रधानाध्यापकका िागी क्षमता र्वकास र र्वद्यािय व्यवस्थापन तार्िम पटक  १  १  २  

२४ र्वद्याियमा बाि क्िव गठन तथा पररचािन गने, र्वव्यसमा बाि 

क्िवको प्रर्तर्नर्धत्व िरु्नर्ित गन े

पटक १ १ १ १ १ ५  

२५ प्राथिनाको समयमा ५ र्मनेट नैर्तक ज्ञान र सामान्त्यज्ञान र्सकाउने  र्नरन्त्तर        

२६ प्रअिे हरेक वषि र्वद्यािय र्वकास मोडेि बनाएर पार्िकामा बझुाउनपुने । र्नरन्त्तर १ १ १ १ १   

२७ नयाँ र्वव्यस चयन भएपर्छ कायिकािको र्वद्यािय व्यवस्थापन योजना 

पार्िकामा पेि गनुिपने ।  

        



 
 

पञ्चवर्षिय गाउँ र्िक्षा योजना (२०७९-२०८३) कपुरकोट गाउँपार्िका सल्यान Page 84 

 

३.९ वनिन्ति विक्षा, खुला वसकाइ, अनौपचारिक विक्षा, जीिनपययन्त वसकाइ ि विक्षा 

३.९.१ परिचय 

ंपचाररक र्िक्षा प्रणािीको संरचना भदा बार्हर मानव र्जवनका िार्ग आवश्यक ज्ञान, र्सप र प्रकृयाको प्रिोधन गने 

जीवनपयिन्त्त अथाित आजीवन र्सकाइ प्रणािी अनौपचाररक र्िक्षा हो । अनौपचाररक र्िक्षािे समाजमा र्वद्यमान र्वर्भन्त्न 

र्कर्समका समहूका िार्ग र्वर्भन्त्न िक्ष्य बनाइ सेवा प्रदान गदिछ । र्नरक्षरका िार्ग साक्षरता, साक्षरका िार्ग साक्षरोत्तर, 

र्सकाइ अवसरका िार्ग स्तरवदृ्धी, र्िक्षासँग र्सप र आम्दानी जोड्द ैर्िर्क्षत समाजको र्वकासका िार्ग अनौपचाररक एवम 

आजीवन र्िक्षािे काम गदिछ ।  संर्वधानिे सरु्नर्ित गरेको र्िक्षा पाउने xक, रार्ष्ट्रय र्िक्षा र्नर्तिे अविम्वन गरेको 

र्सद्धान्त्त, र्दगो र्वकासका िक्ष्य ४ तथा आवर्धक योजनािे अपेक्षा गरेको , प्रत्येक नागररकिे र्िक्षा पाउने हकको 

कायािन्त्वयन गनि ंपचाररक र्िक्षासँगै अनौपचाररक र्िक्षा प्रणािीिे योगदान गदिछ ।  

सबैका िार्ग गणुस्तरीय र्िक्षा र जीवनपयािन्त्त र्सकाइ अवसर र्दगो र्वकासको मिु ममि रहकेोिे र्वगतको साक्षरताका 

कायििमवाट साक्षर बनेका नवसाक्षरहरूका िार्ग मागमा आधाररत र्नरन्त्तर र्िक्षा र जीवनप्रयन्त्त र्सकाइ अवसर उपिव्ध 

गराउनपुदिछ । र्विेष गरी र्िक्षाको ंपचाररक संरचना बार्हर ठूिो सङ्ख्यामा रहकेा यवुा, मर्हिा र प्रौढहरूका िार्ग 

कायिमिूक साक्षरता, आयआजिन, िगायतका कायििमहरू सञ्चािन गनि सर्कन्त्छ ।  

रार्ष्ट्रय र्िक्षा र्नर्त २०७६ िे नेपाििाई पणूि साक्षर मिुकु बनाइ अनौपचाररक, वैकर्ल्पक, परम्परागत र खिुा र्िक्षाका 

माध्यमबाट आजीवन र्सकाइ संस्कृतीको र्वकास गनुि, सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यर्क्तका िार्ग गणुस्तरीय र्िक्षाको 

पह चँ सरु्नर्ित गरी जीवनपयिन्त्त र्िक्षाका माध्यमबाट मयािर्दत जीवनयापन गनि सक्षम र प्रर्तस्पधी नागररक तयार पाने उद्दशे्य 

र्नधािरण गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे अनौपचाररक र्िक्षा तथा आजीवन र्सकाइको र्जम्मेवारी 

स्थानीय तहिाइ प्रदान गरेको छ । सामदुाloक र्सकाइ केन्त्िको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सम्बन्त्धी  मापदण्ड, २०७८ जस्ता 

नLर्तगत व्यवस्था गररएको छ ।  

 

३.९.२ ितयमान अिस्था 

सल्यान र्जल्िा नेपािकै २१  ं  ंसाक्षर र्जल्िा घोषणा भईसकेको छ । र्सकाइ सक्षमता १२ वटा र्नधािरण गरी साक्षर नेपाि 

अर्भयान संचािन भैरहकेो छ । कपरुकोट गाउँपार्िकामा २ वटा सामदुार्यक र्सकाइ केन्त्ि रहकेा छन ्। र्िक्षाको अवसरबाट 

वर्ञ्चत भएका, गररर्वको चपेटामा परेका समदुायका र्वर्भन्त्न व्यर्क्तहरूको आवश्यकतामा आधाररत आयआजिन कायििम, 

र्सपमिुक कायििम, चेतनामिुक कायििम र पसु्तकािय सञ्चािन गने उद्दशे्य सामदुार्यक र्सकाइ केन्त्िको रहकेो छ । केन्त्ििे 

आयआजिनका िार्ग समहु गठन तथा पररचािन तथा पसु्तकािय व्यवस्थापनको काम गरररहकेा छन ्।  

आधारभतु तथा माध्यर्मक र्िक्षाको र्जम्मेवारी स्थार्नय तहमा हस्तान्त्तरण भएसँगै स्थार्नय सरकार संचािन ऐन २०७४ ि े

अनौपचाररक र्िक्षा तथा आर्जवन र्सकाइको र्जम्मेवारी स्थार्नय तहिाइ प्रदान गरेको छ । स्थार्नय तहमा रहकेो िाखाको 

कायिर्ववरणमा यस सम्वन्त्धी र्वषय समावेि भएपर्न यस र्वषयिे प्राथर्मकता प्राप्त गरेको दरे्खदनै । आवर्धक रूपमा िैर्क्षक 

सवेक्षण गने व्यवस्था गनि नसर्कएकोिे साक्षरता सम्वन्त्धी तथ्यांकका िार्ग पर्न रार्ष्ट्रय जनगणनाको प्रक्षेपनमा भर पनुिपन े

अवस्था रहकेो छ ।  
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३.९.३ वनिन्ति विक्षा, खुला वसकाइ, अनौपचारिक विक्षा, जीिनपययन्त वसकाइ ि विक्षाका लक्ष्य, उदे्दश्य, िणवनवतहरू, उपलव्िी ि प्रमुख नवतजाहरू 

लक्ष्य उदे्दश्य िणनीवतहरू उपलव्िी प्रमुख नवतजाहरू 

सबै 

र्नरक्षरहरूिाई 

पणूि साक्षर 

बनाई 

नागररकको 

जीवनस्तरमा 

सधुार गने । 

 

१. सबै नागररकका 
िार्ग समावेिी तथा 

समतामिूक साक्षरता 

र आजीवन 

र्सकाइका अवसर 

सरु्नर्ित गने,   

२. ंपचाररक, 

अनौपचाररक तथा 

अर्तररक्त र्िक्षाका 

बीच अन्त्तरसम्बन्त्ध 

स्थार्पत गने, 

३. आजीवन र्सकाइ 

संस्कृर्त सापेक्ष 

अनौपचाररक र्िक्षा 

तथा आजीवन 

र्सकाइका िार्ग 

संस्थागत सदुृढीकरण 

गने,  

४. स्थानीय तहिाई पणूि 
साक्षर पार्िका 

घोषणा गने । 

 

१. सामदुार्यक र्सकाइ केन्त्िहरूको समायोजन, पनुसंरचना, 

पनुर्वितरण तथा आवश्यकता अनसुार स्थापना गरी संचािन 

गररने 

२. सामदुार्यक र्सकाइ केन्त्ि, र्वद्यािय, स्थानीय गैर सरकारी सङ्घ 

संसथाहरू, नागररक समाज, सञ्चार माध्यम, अर्भभावक 

पररचािन गरी साक्षरता तथा साक्षरोत्तर कक्षाहरू सञ्चािन 

गररने 

३. र्सकारुका आवश्यकताअनसुार तहगत पाठ्यिम, र्सकाइ 

मोडुिहरू र भार्षक र्वर्वधता अनरुूपका सामग्रीको प्रयोग गररने 

४. सरोकारवािाहरूसँगको समन्त्वय, सहकायि र साझेदारीमा 

अनौपचाररक प्रौढ र्वद्यािय, वैकर्ल्पक, खिुा तथा परम्परागत 

र्वद्याियहरूको सदुृढीकरण गररने 

५. सामदुार्यक र्सकाइ केन्त्ििाई आधारभतू सरु्वधा सम्पन्त्न 

र्वद्यतुीय पसु्तकािय, सामदुार्यक सचूना केन्त्ि, एफ.एम. 

सञ्चािन र सेवा प्रवाह गने  बह उद्दशे्यीय संयन्त्रका रूपमा 

सदुृढीकरण गरी समावेिी एवम ् समतामा आधाररत आजीवन 

र्सकाइको थिोका रूपमा र्वकास गररने 

६. सामदुार्यक अध्ययन केन्त्िहरुको क्षमता अर्भवरृ्द्ध गरर 

अनौपचाररक, बैकर्ल्पक तथा र्नरन्त्तर र्िक्षा कायििमिाई टोि 

बर्स्तमा प्रभावकारीरुपमा संचािन गररने 

७. सामदुार्यक र्सकाइ केन्त्ि संचािन कायिर्वर्ध २०७८ अनसुार 

संचािन सरु्नर्ित गररने । 

सबै 

नागररकका 

िार्ग 

साक्षरता, 

र्नरन्त्तर 

र्िक्षा र 

जीवनपयिन्त्त 

र्सकाइका 

अवसर प्राप्त 

ह ने । 

 

१. सबै नागररकका िार्ग साक्षरता, 

र्नरन्त्तर र्िक्षा र जीवनपयिन्त्त 

र्सकाइका अवसरहरू प्राप्त ह ने, 

२. अनौपचाररक र्िक्षा तथा आजीवन 

र्सकाइको व्यवस्थापनका िार्ग 

आवश्यक संरचनागत व्यवस्था  

तयार भई सञ्चािन ह न,े 

३. र्सकारूको आवश्यकताअनसुार 

जीवनपयिन्त्त र्सकाइका सामग्रीहरू 

कायािन्त्वयन ह न,े 

४. सामदुार्यक र्सकाइ केन्त्ि आजीवन 

र्सकाइको केन्त्िका रूपमा र्वकास 

ह ने, 

५. अनौपचाररक र्िक्षा तथा आजीवन 

र्सकाइबाट आर्जित ज्ञान तथा 

र्सपको पर्हचान एवम ् प्रमाणीकरण 

गरी समकक्षता प्रदान ह ने, 

६. अनौपचाररक तथा आजीवन 

र्सकाइसम्बन्त्धी तथ्याङ्क 

अध्यावर्धक ह ने, 

७. स्थानीय तह पणूि साक्षर घोषणा ह ने । 
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३.९.४ वनिन्ति विक्षा, खुला वसकाइ, अनौपचारिक विक्षा, जीिनपययन्त वसकाइ ि विक्षाका प्रमुख वक्रयाकलापहरू तथा गन्तव्य 

ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप िक्ष्य इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) 

कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा 

१ अनौपचाररक र्िक्षा तथा आर्जवन र्सकाइ र यसका आगामी मागि 

सम्वन्त्धमा अवधारणागत स्पष्टताका िागी र्वज्ञ समहुबाट अवधारणा पर 

तयार गराइ अर्भमरु्खकरण गन े

पटक  १      

२ र्नरक्षरहरूको र्ववरण संकिन र आर्जवन र्सकाइका 

सरोकारवािाहरूको खर्ण्डकृत तथ्यांकहरूको डाटावेस तयार गने तथा 

र्नरक्षरहरूिाइ साक्षर बनाउने र साक्षरिाइ साक्षरोत्तर बनाउने 

पटक  १     स्थानीय तह 

३ सामदुार्यक पसु्काियको व्यवस्थापन गरी सामदुार्यक र्सकाइ केन्त्ि सँग 

आवद्द गन े

पसु्तकािय   १  १   

४ सामदुार्यक केन्त्िमा सचुना तथा संचारप्रर्वर्ध मैरी उपकरणको 

व्यवस्थाका िागी अनदुान 

सामदुार्यक 

केन्त्ि 

२ २ २ २ २ २  

५ सामदुार्यक केन्त्िमा संयोजक र आवश्यकता अनसुार सहयोगीको 

व्यवस्था गन े

केन्त्ि २ २ २ २ २ २  

६ संघ, प्रदिे र स्थानीय तहमा समन्त्वय संयन्त्र र्वकास गने पटक  १      

७ सरकारी तथा गैर सरकारी र्नकाय तथा स्थानीय तहमा रहकेा समुदायमा 

आधाररत संस्थासँग साझेदारी र सहकायि गरी कायििम संचािन गने 

र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर   

८ अनौपचाररक प्रौढ र्वद्यािय, खिुा र्वद्यािय िगायतका संस्थाहरूको 

संस्थागत र्वकास र संचािनका िागी अनदुान उपिव्ध गराउने 

माग अनसुार        

९ जेष्ठ नागररक, श्रर्मक, गहृणी मर्हिा, पनुस्थािर्पत िगायतका िागी 
(आवश्यकतामा 

      स्थानीय तह 
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ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप िक्ष्य इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) 

कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा 

आवश्यकतामा आधाररत र्नरन्त्तर र्सकाइ प्रवधिन गने आधाररत) 

१० पार्िकामा र्सकाइिाइ र्सप सँग जोड्न सामदुाloक र्सकाइ केन्त्िको 

सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सम्बन्त्धी  मापदण्ड, २०७८ अनसुारका 

गर्तर्वर्ध संचािनका िागी सामदुार्यक  र्सकाइ केन्त्ििाइ अनुदान 

केन्त्ि 
२ २ २ २ २   

११ व्यवहाररक िेखन तार्िम (तमसकु, भपािइ, र्नवेदन आर्द) 
पटक 

 १  १  २  
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३.१०  गुणस्तिीय साियजवनक विक्षा 

३.१०.१ परिचय 

नेपाि  सरकारिे  २०७६  सािमा  जारी गरेको रार्ष्ट्रय  र्िक्षा  नीर्तिे  समेत  गणुस्तरीय  र्िक्षामा  सबैको  समतामिूक 

पह चँ  सरु्नर्ित  गद ै र्सजिनिीिता,  रचनात्मकता,  अध्ययनिीिता,  सकारात्मक  र्चन्त्तन  र  सदाचार  जस्ता  गणुसर्हतको  

प्रर्तस्पधी,  र्सपयकु्त  एवम ् उत्पादनिीि  जनिर्क्त  तयार गने  उद्दशे्य  राखेको  छ  । 

िैर्क्षक  गणुस्तर  भन्त्ने  कुरा ठ्याक्कै नाप्न कर्ठन  छ  ।  सामान्त्यतया  र्वद्याथीिे  र्वर्भन्त्न  पररक्षामा  प्राप्त  गने  सफिता  

तथा अङ्किाई गणुस्तरको रुपमा बझु्ने गररएको पाइन्त्छ । र्िक्षाको गणुस्तरिाइ अङ्कमा सीर्मत गनि सर्कंदनै । परीक्षामा 

कम अङ्क ल्याए पर्न र्िक्षण संस्थामा र्सकेका र्सपिाई व्यवहारमा प्रयोग गनि सक्छ । प्रदान गररएको र्िक्षाबाट र्िक्षक, 

र्वद्याथी, अर्भभावक र सरोकारवािाहरू सन्त्तषु्ट ह न्त्छन भने त्यो गणुस्तररय र्िक्षा हो भनने भनाइ पर्न दरे्खन्त्छ । व्यावहाररक 

जीवनमा र्सजिनिीि बन्त्छ, जार्गरका िार्ग र्दने परीक्षा तथा मार्थल्िो र्िक्षाका िार्ग ह ने प्रवेि परीक्षाहरूमा सफिता प्राप्त 

गनि सक्छ । मार्थल्िो तहको र्िक्षा आजिन गन े िममा तल्िो तहको र्िक्षािे सहयोग गरेको महससु गछि भने त्यस्तो 

र्िक्षािाइ गणुस्तरीय र्िक्षा भन्त्न सर्कन्त्छ । 

समग्रमा  र्वद्यािय पद्धर्तिाई र्वद्याथीमैरी र गणुस्तर उन्त्मखु बनाउन र्वद्याियमा पवूािधार सर्हतको र्सकाइ वातावरण र्नमािण 

र्िक्षकको क्षमता  तथा उत्प्रेरणामा  सधुार  र  र्नरन्त्तर  सहयोग  पद्धर्तको  र्वकास,  र्वद्याथीिाई  र्सकाइका  िार्ग  उत्प्रेररत  

गनुिका साथै  उनीहरूको  कुििताप्रर्त  चासो  बढाउन  र्वद्याियमा  आधाररत  स्वास्थ्य,  पोषण  र  सरसफाइ तथा  

स्वच्छतासम्बन्त्धी सेवा तथा र्िक्षािाई र्वद्याियमा आबद्ध गरी व्यवर्स्थत गनुि आवश्यक छ । 

२१ ं ँिताधदीका बािबार्िकािाई सचूना प्रर्वर्धको पह चँ पयुािउन, र्िक्षकिाई स्वाध्ययन गने मौका र्सजिना गने, र्िक्षण 

र्सकाइिाई प्रभावकारी पानि र्वद्याियमा इन्त्टरनेटको व्यवस्था गरी र्िक्षण र्सकाइमा सचूना प्रर्वर्धको प्रयोग बढाइन ु  पर्न  

अपररहायि  छ । र्वद्यािय सिुासनिाई प्रभावकारी पाने र साविजर्नक र्िक्षाका िार्ग छुट्याएको बजेट सदपुयोग भएको 

सरु्नर्ित गनुि पर्न त्यर्त्तकै आवश्यक छ । यस्तै सानार्तना कुरामा समेत ध्यानर्दन सकेमा साविजर्नक र्िक्षाको गुणास्तर सधुार 

ह नसक्छ । 
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३.१०.२ ितयमान अिस्था 

साविजर्नक  र्िक्षािाई  गणुस्तरीय  बनाउन  तथा  सबिीकरण  गनि  समस्याका  जराहरू  पत्ता  िगाइ  सधुारको  थािनी 

गनुिपने आवश्यकता छ । र्वद्याियमा बािबार्िकािे प्राप्त गने उपिर्धध र्वद्याियको पठनपाठनमा मार भरपदनै । 

बािबार्िका र्वद्याियमा आउनभुन्त्दा पर्हिा र्सकाइका िार्ग कर्त तयार भएका छन ् । त्यसिे समेत प्रभाव पादिछ । 

बािबार्िकाको र्िक्षाको तयारी  सनुौिो  हजार  र्दनदरे्ख  सरुुवात  ह न्त्छ । र्वद्याियपवूिको तयारीका िार्ग गभिवती 

अवस्थामा आमािाई प्राप्त पोषणयकु्त खाना,  स्वास्थ्य  उपचार,  सतु्केरी  ग्राउने  उपयकु्त  तररका,  सतु्केरी  आमाको 

स्याहारससुार, र्िि ु जन्त्मेपर्छको रेखदखेसमेतिे र्वद्याियको र्िक्षामा प्रभाव पाने कुरा अध्ययनिे दखेाएका छन ् । 

पवूिबािर्िक्षा  तथा  बािर्वकास  केन्त्िहरूका  िार्ग उपयकु्त  कक्षाकोठा,  उपयकु्त  बार्हरी  वातावरण,  कक्षाकोठामा  साना 

बािबार्िकािाई  पयािप्त  खेल्न े सामग्रीको  व्यवस्था, तार्िमप्राप्त  र्िक्षक, पोषण ततयकु्त खाजाको  व्यवस्था  ह नसकेमा 

गणुस्तररय र्सकाइका िार्ग जग तयार ह न्त्छ । 

सामदुार्यक  र्वद्याियमा  पढ्रने  र्वद्याथीहरू  प्रायिः  र्पछर्डएको  समाजको,  र्नरक्षर  र  आधारभतू  तहको  समेत  र्िक्षा 

नपाएका अर्भभावकका  बािबार्िका  ह ने  गरेको  कुरा  पर्न  अध्ययनिे  दखेाएका  छन ्  । अर्भभावकिे  

बािबार्िकािाई उपयकु्त  पोषणको  व्यवस्था  गनि र  घरमा  र्सक्नका  िार्ग उपयकु्त  वातावरण  र्मिाउन  नसकेमा  

र्वद्याियमा बािबार्िकािे  राम्रो  गने  सम्भावना  ह दनै । बािबार्िकािाई र्िक्षाप्रर्त सचेत बनाउन अर्भभावक र्िक्षा  

सञ्चािन  गनि सकेमा त्यस्ता अर्भभावकिे समेत घरमा सहयोग गनि सक्छन ्। र्वगतमा अर्भभावक र्िक्षा भनेर केही प्रयास 

गररएको पर्न  हो  तर  नाममारका  अर्भभावक  र्िक्षा  प्रभावकारी  ह न  सकेका  छैनन ्। घरको वातावरण र्सकाइिाई 

सहयोगी बनाउन अर्भभावक र्िक्षाबाहके अन्त्य कुनै उपयकु्त तररका ह न सक्दनै ।अर्भभावक र्िक्षा व्यापक र प्रभावकारी पानि 

सकेमा पर्न साविजर्नक र्िक्षाको गणुस्तर सधुारको थािनी ह नसक्छ । 

र्वद्याियमा  सचुना  तथा  प्रर्वर्धमा  आधाररत  र्िक्षण  र्सकाइ  प्रर्ियाको  कायािन्त्वयन  गनि  नसक्न,ु  बािबार्िकाहरूको 

र्सकाइ सक्षमता परूा भए नभएको एर्कनको िार्ग र्नरन्त्तर मलु्याङ्कन तथा सोही अनरुुप कमजोर र्सकाइ भएकािाई 

उपचारात्मक  र्िक्षण  र्सकाइको  व्यवस्था  नह न,ु  र्वद्याियमा  ह ने  हरेक  प्रकारका  वैठकहरूमा  बािबार्िकाहरूको 

र्सकाइको  सट्टा  र्वद्याियको  प्रिासर्नक  एजेण्डाहरूमा  मार  छिफि  गने  प्रवरृ्त  हावी  ह नु  जस्ता  कुरािे  पर्न 

साविजार्नक र्िक्षाको गुणस्तर सुधार आउन सकेको छैन । 

सोचे अनरुुप समदुाय तथा अर्भभावकिे उनीहरूका छोराछारीप्रर्त वा पढाइप्रर्त सहभार्गता नह निुे पर्न साविजर्नक र्िक्षा  

धरासायी  अवस्थामा  पगुेको  छ  ।  समदुाय  तथा  अर्भभावकको  चेतनास्तरको  कारण  साविजर्नक  र्िक्षामा उनीहरूको 

सहभार्गतामा वरृ्ि बाधक दरे्खन्त्छ । अर्भभावकको सोचाइ अङ्ग्रजेीमा पढाइ होस् भन्त्ने छ तर अङ्ग्रजेी भनेको त भाषाको 

माध्यम मार हो ज्ञान, र्सप, अर्भवरृ्त तथा व्यवहार पररवतिन होइन । त्यसैगरी र्िक्षा भनेको अङ्ग्रजेी जान्त्न ुहोइन भन्त्ने बझुाइ 

उनीहरूमा ल्याउन नसक्न ुपर्न सधुारको बाधक रहकेो र्वशे्लषण छ । आज मैिे मरेा छोराछोरीहरूिाई पढाइमा  सहयोग गन े 

त्यसिे  भर्वष्ट्यमा  सकारात्मक  प्रर्तफि  र्दन्त्छ  भन्त्न े  कुराको  सचेतना  आम  अर्भभावकहरूसँग पयुािउन ुआजको 

आवश्यकता रहकेो छ । 
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 र्िक्षा क्षेरमा नर्तजामखुी अनुगमन सहजीकरण तथा सपुरीवेक्षण नह न ुतथा ऐन र्नयम,  काननुबमोर्जम  र्वद्यािय  र्िक्षा  

सञ्चािन  तथा  व्यवस्थापनमा  राजनीर्तक  नेता,  कायिकतािहरूिे  गने अवरोधि ेपर्न साविजर्नक र्िक्षाको गणुस्तरमा 

समस्याहरू परेको दरे्खन्त्छ । 

कपरुकोट गाउपार्िकािे पार्िकाको र्िक्षािाइ गणुस्तररय बनाउनका र्वद्याियहरूिाई िैर्क्षक सामग्रीहरू प्रदान, र्िक्षण 

र्सकाइ सहयोग अनदुान प्रदान, संरचनामा सधुार जस्ता काम गररएको छ । बािर्बकास कक्षा सञ्चािन, िैर्क्षक गणुस्तर 

सधुारका िार्ग र्वद्याियिाइ अनदुान, मलू्याङ्कन प्रणािी सदुृढीकरण, िैर्क्षक मेिा प्रदििनी, अर्तररक्त र्ियाकिाप 

सञ्चािन, र्वद्याियमा इन्त्टरनेट जडान र प्रर्वर्ध हस्तान्त्तरण, छारवरृ्त्त, उपचारात्मक कक्षा सञ्चािन िगायतका काम पर्न 

गररएको छ ।  

जनप्रर्तर्नर्धहरूमा र्िक्षाको गुणस्तर सधुार गनिका िागी एक प्रकारको भोक श्रजृना भएको छ । त्यो भोकिाइ सर्ह योजनामा 

रूपान्त्तरण गररकन गुणस्तररय र्िक्षाको र्वकासमा िगाउनु अर्हिेको टड्कारो काम बन्त्न पगुेको छ । गणुस्तर सधुारका नाममा 

सर्ह योजना छार्नन नसकेको खण्डमा िैर्क्षक गुणस्तर झने खस्कन सक्ने अवस्था पर्न ह न सक्छ । त्यसैिे सर्ह रूपमा िगानी 

गरर गणुस्तरसधुार गनि पर्न यो योजनािे सहयोग पगु्ने छ । 
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३.१०.३ गुणस्तरिय साियजवनक विक्षाका लक्ष्य, उदे्दश्य, िणवनवतहरू, उपलव्िी ि प्रमुख नवतजाहरू 

लक्ष्य उदे्दश्य िणनीवतहरू उपलव्िी प्रमुख नवतजाहरू 

साबिजर्नक 

र्िक्षाको 

गणुस्तरमा 

अर्भवरृ्द्ध गने ।  

१. सबै बािबार्िकाका 

िार्ग गणुस्तरीय 

र्वद्यािय र्िक्षा 

सरु्नर्ित ह ने,  

२. क्षमता तथा योग्यताका 
आधारमा गणुस्तरीय 

प्रार्वर्धक तथा 

व्यावसार्यक र्िक्षा र 

र्सपका क्षेरमा पह चँ 

पगु्न,े  

३. क्षमता तथा योग्यताका 
आधारमा गणुस्तरीय 

उच्च र्िक्षा उपिधध 

ह ने, 

४. र्िक्षाका सबै र्नकाय, 

र्वद्यािय, प्रार्वर्धक 

तथा व्यावसार्यक 

र्िक्षा र उच्च र्िक्षा 

प्रदायक संस्थाहरूमा 

कायिरत जनिर्क्तको 

क्षमता र्वकास गरी 

गणुस्तरीय सेवा प्रवाह 

सरु्नर्ित गने, 

५. र्िक्षाका सबै र्नकाय, 

१. गाउँपार्िका र्भरका सम्पणुि र्वद्याियहरुिाई अर्तररक्त 

र्ियाकिापमा प्रोत्सार्हत गद ैतहगत रुपमा पार्िका स्तरीय अर्तररक्त 

र्ियाकिाप प्रर्तयोर्गता सञ्चािन गररने 

२. िैर्क्षक गणुस्तर अर्भवरृ्द्ध तथा र्िक्षािाई सामर्यक बनाउन 

आधरु्नक प्रर्वर्धमैरी र्ियाकिापमाआधाररत र्वद्याथी केर्न्त्ित 

र्िक्षणर्सकाइ र्ियाकिाप सञ्चािन गने  

३. िैर्क्षक संस्थाहरूमा उपयकु्त र्सकाइ वातावरण सुर्नर्ित ह नेगरी 

भौर्तक, आर्थिक, िैर्क्षक तथा जनिर्क्त व्यवस्थापन गररने  

४. सबै सामदुार्यक र्वद्यािय, प्रार्वर्धक तथा व्यावसार्यक र्िक्षा तथा 

उच्च र्िक्षा प्रदायक संसथाहरूमा पेसागत रूपमा दक्ष, स्वप्रेररत र 

उत्तरदायी र्िक्षक उपिधध गराइने  

५. र्िक्षण पेसामा उच्चयोग्यता र र्सप भएका मेधावी व्यर्क्तहरू प्रवेि गन े

वातावरण र्सजिना गररने । 

६. र्वद्यामान रार्ष्ट्रय िैर्क्षक गुणस्तर मानक तथा मापदण्ड प्रयोगमा 

ल्याउने । 

७. प्रारर्म्भक कक्षाका बािबार्िकाहरूको पठन र्सप अर्भवरृ्द्धका िार्ग 

पयािप्त पठन सामग्रीको व्यवस्था, प्रारर्म्भक कक्षा र्िक्षण पद्धर्तको 

प्रयोग,  र्िक्षक पेसागत र्वकास तथा पेसागत सहयोग उपिधध  

गराउन े

८. प्रारर्म्भक कक्षाका बािबार्िकाहरूका िार्ग उनीहरूको मातभृाषामा 

र्िक्षण र्सकाइ ह ने वातावरण सजृना गन े

९. एक वडा एक नमनूा र्वद्याियको अवधारणा अर्घ बढाइने 

१०. र्वद्यािय, प्रार्वर्धक तथा व्यावसार्यक र्िक्षा तथा उच्च र्िक्षा 

प्रदायक संस्थाहरूमा पसु्तकािय, प्रयोगिािा, Computer Lab, 

सबै 

बािबार्िका 

तथा 

यवुाहरूिाई 

गणुस्तरीय 

साबिजर्नक 

र्िक्षा प्राप्त गने 

अवसर 

सरु्नर्ित ह ने । 

 

 

१. िैर्क्षक संस्थाहरूमा 

उपयकु्त र्सकाइ 

वातावरण सरु्नर्ित ह न,े 

२. सबै सामदुार्यक 

र्वद्यािय, प्रार्वर्धक 

तथा व्यावसार्यक र्िक्षा 

तथा उच्च र्िक्षा प्रदायक 

संसथाहरूमा पेसागत 

रूपमा दक्ष जनिर्क्त 

कायिरत रहकेो ह ने, 

३. र्िक्षण पेसामा 

उच्चयोग्यता र र्सप 

भएका मेधावी व्यर्क्तहरू 

प्रवेि ह ने, 

४. र्वद्यामान रार्ष्ट्रय िैर्क्षक 
गणुस्तर मानक तथा 

मापदण्ड प्रयोगमा 

आएको ह ने, 

५. आधरु्नक प्रर्वर्धमैरी 

र्ियाकिापमाआधाररत 

र्वद्याथीकेर्न्त्ित 

र्िक्षणर्सकाइ 

र्ियाकिाप सञ्चािन 

भएको ह ने, 
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र्वद्यािय, प्रार्वर्धक 

तथा व्यावसार्यक 

र्िक्षा र उच्च र्िक्षा 

प्रदायक संस्थाहरूमा 

सिुासन प्रबद्धिन गरी 

र्सकाइ प्रर्त उत्तरदायी 

प्रणािीको र्वकास तथा 

कायािन्त्वयन ह न,े 

६. दरै्नक जीवनमा 

आवश्यक पन े

आधारभतू 

सक्षमतासर्हत 

सजृनिीि, सकारात्मक 

सोच भएको, र्नरन्त्तर 

र्सकाइप्रर्त प्रर्तबद्ध र 

रोजगारउन्त्मखु नागररक 

तयार ह न े। 

Interactive board आर्दको व्यवस्था गररने 

११. कक्षाकोठामा आधाररत र्नरन्त्तर मलू्याङ्कन तथा आवर्धक रूपमा 

र्वद्याथी उपिर्धध परीक्षण, र्वशे्लषण,  तथा समीक्षा गरी र्नरन्त्तर 

पषृ्ठपोषणको िार्ग संयन्त्र तयार गने  

१२. साबिजर्नक र्िक्षामा सिुासन प्रबधिन गनि नेततृ्व प्रणािीमा सधुार, 
सचूना प्रर्वर्धमा आधाररत व्यवस्थापन, नर्तजामा आधाररत 

उत्तरदार्यत्व प्रणािी तथा प्रभावकारी अनगुमन तथा मलू्याङ्कन 

प्रणािीको र्वकास गरी कायािन्त्वयन गररन े

१३. पार्िका र्भरका र्वद्याियहरुबाट कक्षा ५, कक्षा ८, एस.इ.इ. तथा 

कक्षा १२ मा उत्कृष्ट अंक ल्याउने र्वद्याथीहरुिाई उर्चत सम्मान तथा 

परुस्कार को व्यवस्था र्मिाईने 

१४. पार्िका र्भरका मा.र्व. र आधारभतु र्वद्याियहरुिाई िमििः नमनुा 

र्वद्याियको रुपमा र्वकास गने 

१५. पार्िकार्भरको समग्र िैक्षक गर्तर्वधीहरु बारे जानकारी र्दन तथा 
आवश्यक सधुारका िार्ग राय सल्िाह र्िन रैमार्सक रुपमा सम्पणुि 

सरोकारवािाहरुको उपर्स्थर्तमा “हाम्रो र्िक्षा हाम्रो सर्मक्षा“ 

कायििम सञ्चािन गररने 

६. प्रारर्म्भक कक्षाका 

बािबार्िकाहरूको पठन 

र्सप अर्भवरृ्द्ध भएको 

ह ने, 

७. बािबार्िकाहरूिे 
आवश्यकताअनसुार 

मातभृाषामा र्िक्षा प्राप्त 

गने अवस्था सजृना ह ने, 

८. र्िक्षण संस्थाहरूको 

भौर्तक तथा िैर्क्षक 

पवुािधार सदुृढ भएको 

ह ने, 

९. साबिजर्नक र्िक्षामा 

सिुासन प्रबद्धिन भएको 

ह ने । 

 

 

३.१०.४  गुणस्तरिय साियजवनक विक्षाका प्रमुख वक्रयाकलापहरू तथा गन्तव्य 

ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) 

कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा 

१ प्रारर्म्भक बािर्वकासमा खेि सामाग्री, र्सकाइ सामाग्री, मनोरञ्जन वटा १ ५ ६ ६ ६ २४  
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ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) 

कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा 

सामाग्री, अर्डयो र्भर्डयो सामाग्री, र्सकाइ कुना सर्हतको आकषिक तथा 

मनोरञ्जनात्मक कक्षाकोठा व्यवस्थापन 

२ िैर्क्षक गणुस्तरको सधुारको थािनी कक्षा १ बाट गरौ ँअर्भयान संचािन कक्षा  ६ ६ ६ ६ २४  

३  बािबार्िकािाइ र्सक्नेगरी पढ्ने बनाउने उद्दशे्यिे कक्षा १ दरे्ख ३ सम्म 

पढ्न र्सकाउनका िागी पठन र्सप र्वकास सम्वन्त्धी र्ियाकिापिाइ 

सहयोग गनि  कक्षा १-३ मा छापामय वातावरण बनाउने 

र्वद्यािय  ५ ६ ६ ६ २४  

४ र्वद्याथीको प्रर्तभा पर्हचान, पररचािन र प्रवद्दिनका िागी पार्िका स्तररय 

र्सजिनात्मक गर्तर्वर्ध सञ्चािन 

पटक २ २ २ २ २ १०  

५ गायँपार्िका स्तररय र्वज्ञान तथा प्रर्वर्ध एक्स्पो, िैर्क्षक मेिा तथा 

प्रदििनी, िैर्क्षक महोत्सव आयोजना 

पटक १ १ १ १ १ ५  

६ प्रधानाध्यापकहरूको व्यवस्थापर्कय एवम नेततृ्व क्षमता र्वकास पटक १ १ १ १ १ ५  

७ र्िक्षाक दरवन्त्दी पनुर्वितरण तथा न्त्यनूतम र्िक्षक सरु्नर्ितता पटक  १   १ २  

८ प्रयोगात्मक र्सकाइ माफि त व्यहाररक ज्ञान आजिनका िागी र्िक्षक 

तार्िम तथा पेिागत र्वकासिाइ सदुृर्ढकरण गने 

र्िक्षक 

प्रर्तित 

 २० ४० २० २० १००  

९ प्रअ, र्िक्षक प्रिंसा तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी उत्पे्ररणा अर्भवरृ्द्ध 

गन े

जना ७ ७ १४ १४ १४ ५६ वडागत र 

पार्िकागत 

१० र्वद्याियहरूिे गणुस्तर केर्न्त्ित र्वद्यािय सधुार योजना बनाउने वा 

अध्यावर्धक गरी कायािन्त्वयनमा िैजाने 

पटक १ १ १ १ १   

११ पोषणयकु्त र्दवा खाजा कायििम सवै 

र्वद्यािय 

       

१२ िैर्क्षक गणुस्तर सधुारको िार्ग सरोकारवािाहरू र्वच अन्त्तरिर्िया पटक १ १ १ १ १ ५  
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ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) 

कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा 

१३ र्िक्षा योजनाको आवर्धक सर्मक्षा र अद्यावर्धक गने पटक  १ १ १ १ ४  

१४ र्नयर्मत नर्तजामरु्ख अनगुमन तथा सपुरीवेक्षण (बह पर्क्षय अनगुमनको 

ढाँचा र्नमािण) 

र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर   

१५  कक्षा ३, ५, ८ र १० मा उत्कृष्ट र्सकाइ उपिव्धी हाँर्सि गने 

र्वद्याियिाइ सहयोग तथा र्िक्षक र र्वद्याथीिाइ प्रोत्साहन 

पटक १ १ १ १ १ ५  

१६ कमजोर र्सकाइ क्षमता भएका र्वद्याथीिाइ िर्क्षत गरर उपचारात्मक 

कक्षा संचािन 

पटक १ १ १ १ १ ५  

१७ हरेक वडामा एउटा वाि उद्यान र्नमािण वटा  २ २ २  ६  

१८ र्वद्याियमा न्त्यनू उपर्स्थत ह ने र्वद्याथीका अर्भभावकिाइ फ्िोअप काडि 

र्वतरण 

पटक १ १ १ १ १ १  
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३.११ आवथयक तथा सामावजक रूपमा पछावि पिेका िगयको पह चँ/समािेिी विक्षा 

३.११.१ परिचय 

र्िक्षा  मानव  जीवनको  साथिकता  प्रदान  गने महत्त्वपणूि अवयव  हो  ।  प्राचीन  यगुमा  मार्नसहरूिे  दखेेर अर्न  प्रत्यक्ष  

भोगेका  व्यवहारबाट र्िक्षा प्राप्त  गथे  ।  र्बस्तारै  समयको  बदर्िदो  िमसँगै  आफ्ना  अग्रज, आश्रम , गरुू सन्त्त, महात्मा 

धमि प्रचारक र्वर्भन्त्न पसु्तक तथा ग्रन्त्थका श्रवणबाट प्राप्त गद ैर्वर्भन्त्न र्वद्यािय, र्वश्व  र्वद्यािय  ,पसु्तकािय  सङ्ग्रहािय,  

रेर्डयो,  र्टभी,  इन्त्टरनेट,  कम्यटुर ,  मोबाइि  िगायत र्वर्भन्त्न  आधरु्नक र्वद्यतुीय उपकरणबाट प्राप्त गररएको अवस्था छ । 

र्िक्षािाई समय सहुाउदो ढङ्गबाट प्रदान र ग्रहण गद ैिैजान ुपने आजको टडकारो आवश्यकता दरे्खन्त्छ  । 

समावेिी  र्िक्षा  भन्त्नािे  र्िक्षाको  मिुधार  बाट  बर्न्त्चत  भई  राज्यिे  चाहकेो  जनिर्क्त  उत्पादन गनि नसकेको 

अवस्थामा र्िक्षाप्रदान गनुि  भन्त्ने बरु्झन्त्छ । सङ्कुर्चत अथिमा अपाङ्गता भएका बािबार्िकािाई र्िक्षामा सहभार्गता भन्त्ने 

बरु्झयता पर्न व्यापक अथिमा भौगोर्िक, आर्थिक , सामार्जक , साँस्कृर्तक , धार्मिक , िाररररक, मानर्सक तथा जार्तय 

ढङ्गबाट  उपेर्क्षत भन्त्ने बरु्झन्त्छ ।  हाि  र्वकर्सत  पररविे  सँगै  सडक  बािबार्िका  अनाथ  घरेि ु र्हसंा  र्पर्डत,  द्वन्त्द्व  

र्पर्डत,  सर्हद  पररवार,  बेपत्ता घाइते , अपाङ्गता  सबै  र्कर्समका  बािबार्िकािाई  र्िक्षामा  सहभार्गता  र  सुर्नर्ितता  

भन्त्ने  बरु्झन्त्छ ।  

उल्िेर्खत र्वर्वधता भएको हाम्रो समाजमा र्वर्वधतािाइ पर्हचान र्दन,ु सम्मान गनुि र व्यर्क्तगत र्भन्त्नताको कदर गरी 

र्वर्वधतािाइ प्रोत्सार्हत गनुि आवश्यक छ । बािबार्िकामा भएका उल्िेर्खत िगागतका र्भननतािे पह चँ, सहभार्गता तथा 

नर्तजामा फरक नपने अवस्था श्रजृना गरी समता कायम गनुि आवश्यक छ । यस्तो समतािे अवसरको समानता मार सजृना 

नगरी अवसर असमान ह नकुा कारण पर्हचान गरी र्तनिाइ समान बनाउन र्विेष तथा थप प्रवन्त्ध गनुि पदिछ । समता अर्भवरृ्द्द 

सर्हत र्वर्वधतािाइ समावेि गनि प्रत्येक बािबार्िकािे स्वीकाररएको र महत्व र्दएको महससु गनुि पदिछ । यस प्रकार 

र्िक्षामा र्वर्वधता, समता र समावेर्िताको प्रवधिन गनुि आवश्यक छ ।  

 

३.११.२ ितयमान अिस्था 

कपरुकोट गाउपार्िकामा अनाथ  घरेि ु र्हसंा  र्पर्डत,  िन्त्द  र्पर्डत,  सर्हद  पररवार,  बेपत्ता घाइते , अपाङ्गता  सबै  

र्कर्समका  बािबार्िकािाई  र्िक्षाको मिुधारमा ल्याउनका िार्ग गाउँपार्िकािे र्वर्भन्त्न कामहरू गरररहकेो छ । 

छारवरृ्त्त, अपाङ्गमैरी र्वद्यािय, बािमैरी र्वद्यािय, र्दवा खाजािगायतका कामहरू गाउँपार्िकािे गरररहकेो छ ।  तर 

पर्न समावेिी र्िक्षाको हकमा धेरै काम गनि बाँकी छ । यस पार्िकामा अपाङ्गता भएका बािबार्िकाहरूका िागी 

श्रोत र्वद्याियको व्यवस्थापन ह न नसक्दा अर्हिे पर्न र्िक्षाको मिुधारमा पगु्न सकेको दरे्खदनै ।  

र्वद्यािय वार्हर रहकेा, र्वचैमा र्वद्यािय छार्ड तह परुा नगने, अपेर्क्षत िैर्क्षक उपिर्व्ध प्राप्त गनि नसकेकाहरूिाइ 

सम्बोधन गरी समता तथा समावेर्िता अर्भवरृ्द्ध गनुि आवश्यक दरे्खएको छ । र्वद्याियमा र्िक्षामा कमजोर वगिको 

समतामिूक पह चँ र गुणस्तर सरु्नर्ित गनि, र्विेष सुर्वधाको आवश्यकता पने बािबार्िकाहरूिाई र्सकाइका िार्ग 

आवश्यक पने सहयोग गने प्रणािी प्रभावकारी व्यवस्थापन गनुि, सबै प्रकारका अपांगता भएका बािबार्िकाहरूका िार्ग 

र्विेष र्िक्षाको सरु्नर्ितता गनुि, र्वद्याियका पवूािधारहरूिाई छारामैरी र अपांगमैरी  बनाउन ु  र  श्रोतकक्षाको  

सञ्चािन  तथा  व्यवस्थापनमा  प्रभावकारीता  अर्भवरृ्द्ध  गनुि  यस  क्षेरमा  दरे्खएका मखु्य चनुौर्तका र्वषयहरू ह न ्। 
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नेपािको  संर्वधानमा  कमजोर  वगिका  बािबार्िकाहरूिाई  आधारभतू  र  माध्यर्मक  र्िक्षामा  र्न:िलु्क  तथा  

अपाङ्गता बािबार्िकाहरूिाई र्न:िलु्क उच्च  र्िक्षा प्रदान गने  व्यवस्था छ । छारा  र  दर्ित  एवम ् सीमान्त्तकृत  

बािबार्िकाहरूका िार्ग छारवरृ्त्त  प्रदान  गनुि,  र्वद्यािय  एवम ्  कक्षाकोठामा  र्वर्वधता  व्यवस्थापनको  पाटो  

सिक्त  बन्त्द ै जान,ु गाउँपार्िकािे कमजोर वगिको र्िक्षामा पह चँ पयुािउनका िार्ग खेल्द ैगरेको भरू्मका, र्िक्षक िगायत 

हरेक पेसामा आरक्षणको व्यवस्था िागु गररन ुआर्द यस क्षेरका अवसरहरू ह न ्। 
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३.११.३ आवथयक तथा सामावजक रूपमा पछावि पिेका िगयको पह चँ/समािेिी विक्षाका लक्ष्य, उदे्दश्य, िणवनवतहरू, उपलव्िी ि प्रमुख नवतजाहरू 

लक्ष्य उदे्दश्य िणनीवतहरू उपलव्िी प्रमुख नवतजाहरू 

र्िक्षामा आर्थिक, 

सामार्जक तथा 

िारीररक रूपमा 

कमजोर 

बािबार्िकाहरूको 

पह चँ अर्भवरृ्द्ध गरी 

उनीहरूिाई सिक्त, 

स्वतन्त्र र मयािर्दत 

जीवन यापन गनि 

सक्षम बनाउन े

१. मर्हिा, दर्ित, जनजाती, 

िोपोन्त्मखु समदुाय, 

अपाङ्गताभएका, कर्ठन 

भौगोर्िक अवस्थामा 

रहकेा, जोर्खममा परेका, 

आर्थिक रूपिे र्वपन्त्न, द्वन्त्द्व 

प्रभार्वत तथा सामार्जक 

कारणिे बर्ञ्चर्तमा परेका 

व्यर्क्तहरूिाई र्िक्षामा 

पह चँ परु् याउन,े 

२. िर्क्षत समहूका 

बािबार्िकाहरूको 

र्सकाइमा सहभार्गता वरृ्द्ध 

गरी गणुस्तर सरु्नर्ित गने, 

३. र्वर्वधता, समता एवम ्

समावेिी र्िक्षाका मलू्य, 

मान्त्यता अनकुुि गणुस्तरीय 

सेवा प्रवाहगने जनिर्क्तको 

दक्षता र सक्षमता सरु्नर्ित 

गने, 

४. िैर्क्षक सिुासनका िार्ग 

र्वद्यमान संरचनािाई 

जवाफदहेी बनाउने, 

५. पाठ्यिम, पाठ्यसामग्री, 

१. घरधरुी सवेक्षण गरी बािबार्िकाहरूको अवस्था 

तथा आवश्यकता पर्हचान गरी सोअनुसार पह चँ र 

सहभार्गताको प्रबन्त्ध र्मिाईने 

२. सबै र्वद्याियमा िैङ्र्गक तथा अपाङ्गमैरी भौर्तक 

अवस्था तथा िैर्क्षक वातावरणको र्वकास गरी 

र्विेष िर्क्षत समहूका सबै बािबार्िकाहरूिाई 

र्िक्षा उपिधध गराइने 

३. र्वद्याियमा कुनै पर्न प्रकारको र्वभेद, दवु्यिवहार, 

हपेाइ नह ने वातावरणको सजृना गररने 

४. आवश्यकतामा आधाररत बैकर्ल्पक र्िक्षा 

कायििमका र्वर्भन्त्न नमनूाहरूको र्वकास गरी पह चँ 

सरु्नर्ित गररन े

५. बािबार्िकाहरुमा सामार्जक, मानर्सक र िारररीक 

कारणि े गदाि ह ने समस्याहरुको समाधान गनि र्वज्ञ 

मनोर्चर्कत्सकहरु माफि त र्वद्याथी मनोपरामिि तथा 

सचेतना सेवा उपिधध गराउन र्िक्षण र्सकाइमा 

स्थानीय भाषा, संस्कृर्त, भगूोि, इर्तहास, ज्ञान तथा 

र्सप समावेि गररने 

६. आवश्यकताअनसुार पोिाक, स्टेिनरी तथा र्सकाइ 

सामग्रीका िार्ग छारबरृ्त्त उपिधध गराइने 

७. र्सकाइ र्ियाकिापिाई सहभार्गतामिूक बनाई 

र्वद्याथीका आवश्यकतािाई सम्बोधन गररने 

८. र्वद्याियमा अर्भभावको सहभार्गता बढाइने 

९. र्िक्षण गने र्सपयकु्त जनिर्क्तको व्यवस्था गररने 

र्वद्यािय तहको 

र्िक्षामा 

समतामिूक 

पह चँ र समावेिी 

सहभार्गतासर्हत 

सबैका िार्ग 

गणुस्तरीय र्िक्षा 

सरु्नर्ित ह ने । 

 

 

१. मर्हिा, दर्ित, जनजाती, 

िोपोन्त्मखु समदुाय, 

अपाङ्गता भएका, कर्ठन 

भौगोर्िक अवस्थामा 

रहकेा, जोर्खममा परेका, 

आर्थिक रूपिे र्वपन्त्न, द्वन्त्द्व 

प्रभार्वत तथा सामार्जक 

कारणिे बर्ञ्चर्तमा परेका 

सबै बािबार्िकाहरूिे 

र्िक्षा प्राप्त गने अवसर 

पाउन,े 

२. िर्क्षत समहूका 

बािबार्िकाहरूको 

र्सकाइमा सहभार्गता वरृ्द्ध 

भई गणुस्तर सधुार ह न,े 

३. र्वर्वधता, समता एवम ्

समावेिी र्िक्षाका मलू्य, 

मान्त्यता अनकुुि गणुस्तरीय 

सेवा प्रवाहगने जनिर्क्तको 

दक्षता र सक्षमता सधुार हन,े 

४. िैर्क्षक सिुासनका िार्ग 
र्वद्यमान संरचनाहरू 

जवाफदहेी ह ने, 

५. पाठ्यिम, पाठ्यसामग्री, 
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र्िक्षण र्सकाइ 

र्ियाकिापिगायत समग्र 

िैर्क्षक प्रणािीमा र्ववधता, 

समता तथा समावेिीता 

अर्भवरृ्द्ध गरी र्वद्याियिाई 

बािमैरी बनाउने, 

६. र्वद्याियमा कुनै पर्न 

प्रकारको र्वभेद, दवु्यिवहार, 

हपेाइ नह ने सरु्नर्ितता गने । 

१०. समदुाय, सामदुार्यक अध्ययन केन्त्ि, गैर सरकारी 

सङ्घ संस्था, र्नजी क्षेर र र्वद्याियहरूको 

सहभार्गतामा बािबार्िकाहरूको र्िक्षा पाउने हक 

सरु्नर्ित गने  

११. पार्िका र्भरका मा.र्व. र आधारभतु 

र्वद्याियहरुिाई िमििः नमनुा र्वद्याियको रुपमा 

र्वकास गने 

र्िक्षण र्सकाइ 

र्ियाकिापिगायत समग्र 

िैर्क्षक प्रणािीमा 

र्वर्वधता, समता तथा 

समावेिीता अर्भवरृ्द्ध ह ने, 

६. सबै र्वद्याियहरू बािमैरी 
ह ने । 

 

३.११.४ आवथयक तथा सामावजक रूपमा पछावि पिेका िगयको पह चँ/समािेिी विक्षाका प्रमुख वक्रयाकलापहरू तथा गन्तव्य 

ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) 

कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा 

१ स्थानीय तहहरूमा जोर्खममा परेका बािबार्िका तथा व्यर्क्तको तथ्यांक 

वडा वाि संरक्षण सर्मर्त तथा गाउँ वाि संरक्षण सर्मर्त माफि त संकिन 

गरी उर्नहरूको अवस्था, र्सकाइ आवश्यकता पर्हचान गने संयन्त्र र्वकास 

गने र सहयोग गने । 

पटक १ १ १ १ १ ५ स्थानीय तह 

२ र्वद्यािय बार्हर रहकेा तथा र्िक्षाको अवसरबाट वर्ञ्चत ह नका कारण 

पर्हचान गरी वैयर्क्तक आवश्यकता अनसुारको वैकर्ल्पक िैर्क्षक 

कायििमहरू तथा सहायता पद्दती तजुिमा गरी कायािन्त्वयन गराउने ।  

र्नरन्त्तर १ १ १ १ १ ५  

३ र्वद्यािय बार्हर रहकेो सवै बािबार्िकािाइ र्वद्यािय र्भर ल्याउन तथा 

अध्ययनमा र्नरन्त्तरताको सरु्नर्ित गनि जनसहभार्गता सर्हतको कायििम 

सञ्चािन गने । 

र्नरन्त्तर १ १ १ १ १ ५  
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ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) 

कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा 

४ र्विेष िर्क्षत समहूका र्वद्याथीहरूको आवश्यकता र सामार्जक 

सरुक्षाका कायििम तथा अवसर िागतसँग तादाम्य गरी छारवरृ्त्त र्दने 

व्यवस्था र्मिाउने 

र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर   

५ सबै आधारभतू र्वद्याियहरूमा भवन, कक्षाकोठा, फर्निचर, प्रयोगिािा, 

पानी, पसु्तकािय, बकु कनिर, िौचािय जस्ता भौर्तक तथा िैर्क्षक 

पवूािधार कायिगत र्सर्मतता/अपांगता एवं िैङ्र्गकमैरी बनाउने । 

र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर   

६ बािबार्िकािाइ अध्ययनको र्नरन्त्तरताका िागी र्दवा खाजा व्यवस्था 

िगायतका र्वर्भन्त्न प्रोत्साहनको व्यवस्था गद ैबािकेर्न्त्ित र्िक्षण, 

बािमैरी िैक्षर्णक वातावरण, र्िक्षक र्वद्याथीर्बच समुधरु सम्वन्त्ध 

र्वकास, र्सकाइमरु्ख र्िक्षण पद्दर्त, कक्षाकोठा, सम्मानपणूि व्यवहार 

जस्ता उपायहरूको अविम्वन गने ।  

र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर   

७ र्िक्षकहरूिाइ समावेर्ि र्िक्षा र िैंर्गक तथा सामार्जक समावेर्िकरण 

सम्वर्न्त्ध तार्िम र्दने 

पटक  १ १ १ १ ४  

८ पाठ्यिम तथा र्सकाइ सामाग्रीिाइ अपाङ्गमैरी तथा िैङ्र्गक उत्तरदायी 

बनाउद ैसबै बािबार्िकाको र्सकाइ सरु्नर्ित गने ।  

र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर   

९ आर्जवन र्सकाइ तथा र्नरन्त्तर र्िक्षाका सहभार्गहरूको आवश्यकता 

अनसुारको र्सकाइ सहजीकरण सामाग्रीको व्यवस्था गने तथा 

कायािन्त्वयनका िार्ग स्थानीय तहका िैर्क्षक व्यवस्थापक तथा 

सहजकतािहरूको क्षमता र्वकास गने । 

पटक  १  १  २  

१० पाठ्यतिमिाइ स्थानीय भाषा, संस्कृर्त, भगूोि, इर्तहास, ज्ञान तथा र्सप 

समावेि गने र र्सकाइिाइ जीवनोपयोगी र्सपसँग आवद्द गने ।  

पटक १ १ १     
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ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) 

कैर्फयत 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

२
०
८
३
८
४

 

जम्मा 

११ स्थानीय तहबाट आधारभतू र्िक्षाका उमेर समहूका सवै 

बािबार्िकाहरूिाइ र्वद्यािय भनाि गने व्यवस्था र्मिाइ अर्नवायि र्िक्षा 

सरु्नर्ित भएको साविजर्नक घोषणा गने व्यवस्था र्मिाउने । 

पटक    १    

१२ र्वद्याियमा कुनै पर्न प्रकारको र्वभेद, दवु्यिवहार, हपेाइ नह ने सरु्नर्ित गनि 

यस सम्वन्त्धी र्िक्षा तथा संयन्त्र स्थापना गने । 

र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर   

१३ पाठ्यिम, पाठ्यसामाग्री, र्वद्यािय वातावरण तथा र्सकाइ प्रकृयािाइ 

समता र समावेर्िताका दृर्ष्टिे परीक्षण तथा सधुार गने । 

र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर   
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३.१२ विक्षामा सूचना प्रविवि 

३.१२.१ परिचय 

सचुना तथा संचार प्रर्वर्धको कुिि र प्रभावकारी प्रयोगिे र्सकाइ सधुार गनि, र्सकाइिाइ सान्त्दर्भिक बनाउन, र्सकाइप्रर्त 

र्वद्याथीिाइ अर्भपे्रररत गनि र िैर्क्षक व्यवस्थापन सधुार गरी सुिासन कायम गनि सहयोग गदिछ । र्िक्षामा सचुना तथा संचार 

प्रर्वर्धका चारवटा मागिदििक र्सद्दान्त्तहरू यसको र्वकास तथा प्रयोगिे सवै र्वद्याथीहरूका िार्ग सचुना तथा संचार 

प्रर्वर्धको आधारभतू पह चँ पयुािइ र्डर्जटि र्भन्त्नता कम गने, सचूना तथा संचार प्रर्वर्धिाइ र्िक्षणा र्सकाइको साधनका 

रूपमा प्रयोग गरी र्सकाइ सधुार गने, सवैका िार्ग र्िक्षामा पह चँ पयुािउने र र्िक्षाको व्यवस्थापर्कय तथा िासर्कय 

पद्दर्तिाइ कुिि र प्रधभावकारी बनाइ सिुासनको प्रत्याभरू्तका िागी सचूना तथा सञ्चार प्रर्वर्धको प्रयोगिाइ सहयोग 

पयुािउन ुरहकेा छन ्। 

सबै नागररकहरूमा दिे र्वकासका िार्ग आवश्यक ज्ञान तथा र्सप र्वकास गराउन ुर नेपाििाई र्वश्वव्यापी समदुायमा आवद्ध 

गराउन ु र्िक्षाको दीघिकार्िन उदे्धश्य रहकेो छ । र्वश्व प्रर्तस्पधी, श्रमवजारको माग अनरुुपको जनिर्क्त उत्पादनको िार्ग 

र्वद्यािय र्िक्षामा सचूना तथा सञ्चार प्रर्वर्धमा जोड र्दन ुअपररहायि छ । र्वद्यािय र्िक्षाको गणुस्तर सधुार गरी सहरी तथा 

ग्रामीण, सगुम तथा दगुिम र र्नजी तथा सामदुार्यक र्वद्याियहरूबीच दरे्खएको िैर्क्षक गणुस्तरको दरुी घटाउन एवम् र्वश्व 

ज्ञानभण्डारमा र्वद्याथीको पह चँ र्वस्तार गरी उनीहरूको र्सकाइको दायरा फरार्किो पानि , र्विेष गरी र्िक्षण र्सकाई 

र्ियाकिापमा सधुार गनि, र्सकाइ सामग्रीको प्रयोगमा पह चँ बढाउन र िैर्क्षक प्रिासन र व्यवस्थापनिाई सदुृढ तलु्याउन 

वतिमान समयमा सचूना तथा सञ्चार प्रर्वर्ध अपररहायि रहकेो छ । 

नेपािको  संर्वधान,  २०७२  िे  सचूनाको  हकमा  प्रत्येक नागररकको  आफनो  वा  साविजर्नक  सरोकारको  कुनै  पर्न 

र्वषयको सचुना माग्ने र प्राप्त गने हक ह नेछ भर्न मौर्िक हकमा उल्िेख गरेको छ । र्िक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रर्वर्धको 

र्वकास तथा प्रयोगिे सबै र्वद्याथीका िार्ग सचूना तथा सञ्चार प्रर्वर्धको आधारभतू पह चँ पयुािइ र्डर्जटि र्भन्त्नता कम 

गन,े सचूना तथा सञ्चार प्रर्वर्धिाई र्िक्षा र्सकाइको साधनका रूपमा प्रयोग गरी र्सकाइ सधुार गने सबैका िार्ग र्िक्षामा 

पह चँ पयुािउने र र्िक्षाको व्यवस्थापकीय तथा िासकीय पद्धर्तिाई कुिि र प्रभावकारी बनाइ सिुासनको प्रत्याभरू्तका िार्ग 

सचूना तथा सञ्चार प्रर्वर्धको प्रयोगिाई सहयोग पयुािउन ुपदिछ ।  

त्यसैगरी नेपािको सचूना  तथा  सञ्चार  प्रर्वर्ध  नीर्त,  २०७२  िे  सचूना  तथा  सञ्चारका  संरचनामा  पह चँ  पयुािउने  

र्वषयमा  नीर्त र्नधािरण गरेको छ । र्िक्षामा सचूना तथा सञ्चार प्रर्वर्धसम्बन्त्धी गरुू योजना कायािन्त्वयन गने िगायतका 

नीर्तहरू उल्िेख गरेको छ । र्डर्जटि नेपािको कायिढाँचा, २०७६ िे र्वद्यािय तथा क्याम्पसहरूमा सचूना तथा सञ्चार 

प्रर्वर्ध र्िक्षा, र्जयोस्प्यार्सयि र र्जआइएस (Geospatial/GIS) र्िक्षा प्रदान गन े र र्िक्षा क्षेरको सचूना तथा सञ्चार 

प्रर्वर्ध र्िक्षासम्बन्त्धी क्षमता र्वकास गने र सबैका िार्ग सचूना प्रर्वर्धसम्बन्त्धी साक्षरता प्रदान गरेको छ ।  

नेपाि  सरकारिे  २०७६  सािमा  स्वीकृत  गरेको  रार्ष्ट्रय  र्िक्षा  नीर्त  र  र्वज्ञान  तथा  प्रर्वर्ध  प्रवधिन  नीर्तमा  पर्न 

र्िक्षामा  सचूना  तथा  सञ्चार  प्रर्वर्धको  प्रयोग सम्वन्त्धी  नीर्तहरू  उल्िेख  गररएको  छ  ।  उक्त  र्िक्षा  नीर्तमा  सबै 

र्वद्यािय  तथा  र्िक्षण संस्थाहरूमा  सचूना  तथा  सञ्चार  प्रर्वर्धसम्बन्त्धी  संरचना  तयार  गने,  कनेर्क्टर्भटी  पयुािउने, 

तार्िम,  र्िक्षण र्सकाइ  तथा  व्यवस्थपनमा  सचूना  तथा  सञ्चार  प्रर्वर्धको  प्रयोग गनिका िार्ग आवश्यक  सामग्रीको 

व्यवस्थापन  र  जनिर्क्त  संरचना  तयार  पाने  जस्ता  र्वषय  उल्िेख  गररएको  छ  ।   

र्िक्षामा  सचूना  तथा  सञ्चार प्रर्वर्धसम्बन्त्धी  गरुू  योजना,  २०१३-२०१७  िे  १०  हजार  र्वद्याियमा  र्िक्षण 

र्सकाइका  िार्ग इनटरनेट  कनेर्क्टर्भटीसर्हत सचूना प्रर्वधका संरचनाका र्वकास तथा प्रयोग गने, र्िक्षक तथा र्िक्षा 

क्षेरको अन्त्य जनिर्क्तका िार्ग सचूना तथा सञ्चार प्रर्वर्धको प्रयोग गने, सबै स्रोत केन्त्िहरूमा र्डर्जटि डाटा केन्त्ि स्थापना 
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गन,े र्नरन्त्तर र्सकाइको प्रबन्त्ध गने,  सचूना  प्रर्वर्ध  र्वषय  पाठ्यिम  समावेि  गने,  अन्त्तरर्ियात्मक  र्डर्जटि  सामग्री  

तयार  गन,े  सबै  स्रोत केन्त्िहरूमा  र्डर्जटि  सामग्री  आदानप्रदान  गनि  प्िेटफमि  बनाउने उल्िेख गरेको छ । 

 त्यसैगरी र्नरन्त्तर  र्सकाइको  प्रबन्त्ध  गने,  सचूना  प्रर्वर्ध र्वषयवस्त ुपाठ्यिममा समावेि गने, अन्त्तरर्ियात्मक र्डर्जटि 

सामग्री तयार गने, िैर्क्षक सचूना तथा व्यवस्थापन प्रणािीिाई  र्डर्जटिाइज  गने, स्रोतकेन्त्ििाई  सचूना प्रर्वर्धको केन्त्िका 

रूपमा र्वकास गने िगायतका कायििमहरू र्नधािरण गररएका र्थए । 

 

३.१२.२ ितयमान अिस्था 

र्डर्जटि नेपािको कायिढाँचा २०७६ िे र्वद्यािय तथा क्याम्पसहरूमा सचूना तथा सञ्चार प्रर्वर्ध र्िक्षा, र्जयोस्प्यार्सयि 

र र्जआइएस र्िक्षा प्रदान गने , र्िक्षा क्षेरको सचूना तथा सञ्चार प्रर्वर्ध र्िक्षा सम्वन्त्धी क्षमता र्वकास गने र सवैका िार्ग 

सचूना प्रर्वर्ध सम्वन्त्धी साक्षरता प्रदान गने उल्िेख गरेको छ ।  

हाि आधारभतू र्िक्षा (कक्षा ६-८) पाठ्यिम २०७७ र्वज्ञान तथा प्रर्वर्ध र्वषयमा सचूना र र्वचारहरूको आदानप्रदान, 

र्वशे्लषण तथा सचूना प्रर्वर्धको समरु्चत प्रयोग गनि सक्ने सक्षमता र्नधािरण गरी सचूना तथा सञ्चार प्रर्वर्ध ३० कायि 

घण्टाको समय र्नधारण गरेको छ । माध्यर्मक तहमा ऐर्च्छक र्वषयका रुपमा कम्प्यटुर अध्ययन गनि सर्कन्त्छ ।  कपरुकोट 

गाउँपार्िकामा पाँच वटा माध्यर्मक र्वद्याियहरूमा कम्प्यटुर, प्रोजेक्टर र स्माटि वोडिको िगायत माध्यमिे र्िक्षण र्सकाइ 

गनि िरुू गररएको छ । सवै र्वद्याियहरूमा इन्त्टरनेट जडानको कायि र र्वद्यरु्तय हार्जरीको अगार्ड बर्ढरहकेो छ  ।   

एर्ककृत िैर्क्षक तथा सचूना प्रणािी (IEMIS) िाइ वेभमा आधाररत बनाइएको छ । ता पर्न धेरैजसो र्वद्याियमा कम्प्यटुर 

िगायत सचूना प्रर्वर्ध सम्वन्त्धी सामग्री तथा इन्त्टरनेट कनेक्टीर्भटीको अभाव ह नािे यसिाइ पणूि रूपमा र्वद्याियमा 

आधाररत बनाउन सर्कएको छैन । र्वद्यािय, प्रार्वर्धक र्िक्षा, व्यावसार्यक तार्िम र उच्च र्िक्षाका अिगअिग िैर्क्षक 

सचूना पद्दर्त भरएकािे र्तनीहरूर्वच सम्वन्त्ध स्थार्पत गनि कर्ठनाइ भएको छ ।  

र्वद्याियहरूमा सचूना तथा सञ्चार प्रर्वर्धको संरचना र्वकासका िागी वार्षिक रूपमा िगानी गररएको ह दँा धेरैजसो 

माध्यर्मक र्वद्याियहरूमा कम्प्यटुर उपिव्ध गराउने र इन्त्टरनेट कनेर्क्टर्भर्टको काम भएपर्न एकार्तर र्त सुर्वधाहरू न्त्यनू 

छन ्भने अकािर्तर र्त श्रोतहरू प्रयोगर्वर्हन भएको अवस्था पर्न छ ।  

यसथि पह चँ पगुेका र्वद्याियमा पर्न यसको प्रयोग र्िक्षण र्सकाइ र अपेक्षाकृत र्वद्याथी संख्यािे प्रयोग गनि नसकेको दरे्खन्त्छ 

। तसथि एकार्तर साधन तथा संरचना बढाउन आवश्यक छ भने अकोर्तर यसको प्रभावकारी प्रयोगका िार्ग र्िक्षकको क्षमता 

वदृ्दी गनुिपने ह न्त्छ ।  
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३.१२.३ विक्षामा सचूना प्रविविका लक्ष्य, उदे्दश्य, िणवनवतहरू, उपलव्िी ि प्रमुख नवतजाहरू 

लक्ष्य उदे्दश्य िणनीवतहरू उपलव्िी प्रमुख नवतजाहरू 

सचूना तथा 

सञ्चार 

प्रर्वधको प्रयोग 

माफि त 

र्वद्याथीको 

र्सकाइ तथा 

र्िक्षा 

व्यवस्थापनमा 

सधुार गरी 

गणुस्तरीय 

र्िक्षाको 

प्रबद्धिन गने । 

१. र्सकाइिाई प्रभावकारी, 
गणुस्तरीय र सान्त्दर्भिक 

बनाउन सचूना तथा 

सञ्चार प्रर्वर्धको 

प्रयोगमा र्वस्तार गने ।  

२. सबैमा सचूना तथा 
सञ्चार प्रर्वर्धमा 

आधाररत र्िक्षामा पह चँ 

परु् याउन,े 

३. र्िक्षाको समग्र 
व्यवस्थापनिाई सचूना 

तथा सञ्चार प्रर्वर्धको 

प्रयोग गरी प्रभावकारी, 

पारदिी र समतामिूक 

बनाउने । 

१. र्वर्भन्त्न कक्षा र र्वषयका िार्ग तयार गररएका 
अन्त्तरर्ियात्मक र्डर्जटि सामग्रीको प्रयोग 

बढाइने 

२. िैर्क्षक स्रोत सामग्रीहरूमा इन्त्टरनेटको 

सरु्वधामाफि त र्वद्यािय र र्वद्याथीहरूको पह चँ 

र्वस्तार गररने 

३. सबै र्वद्याियमा सचूना तथा सञ्चार प्रर्वर्धका 
आधारभतू संरचना तथा उपकरणको प्रबन्त्ध 

गररने 

४. सबै र्िक्षकहरूको क्षमता र्वकास गररने 
५. र्िक्षक सहायता र पषृ्ठपोषण प्रणािीमा सचूना 

तथा सञ्चार प्रर्वर्धको प्रयोग गसरने  

६. र्िक्षाका र्वर्भन्त्न सेवा प्रवाह तथा 

व्यवस्थापनमा सचूना तथा सञ्चार प्रर्वर्धको 

प्रयोग र्वस्तार गररने 

७. सामदुार्यक अध्ययन केन्त्िहरूमा Digital 

Learning Center स्थापना गररने 

र्वद्याियमा 

सचूना तथा 

सञ्चार 

प्रर्वर्धको 

र्वस्तार भइ  

र्सकाइिाई 

प्रभावकारी, 

गणुस्तरीय र 

सान्त्दर्भिक 

बनाउन सहयोग 

पगु्नकुा साथै 

र्वद्यािय 

र्िक्षाको 

व्यवस्थापनमा 

सधुार आइ 

सिुासन प्रबद्धिन 

ह ने । 

 

 

१. सबै र्वद्याियमा सचूना तथा सञ्चार 
प्रर्वर्धको पवूािधार र्वकास भइ सबैको पह चँ 

पगु्न,े 

२. र्वर्भन्त्न कक्षा र र्वषयका अन्त्तरर्ियात्मक 

र्डर्जटि सामग्रीमा र्वद्याथीको सहज पह चँ 

ह ने, 

३. सबै र्वद्याियहरूिे र्सकाइ तथा 
व्यवस्थापकीय कायिमा सचूना तथा सञ्चार 

प्रर्वर्धको प्रयोग गरेको ह ने, 

४. सचूना प्रर्वर्धमा आधाररत र्िक्षक सहायता 

प्रणािीको र्वकास तथा सञ्चािन ह ने, 

५. सामदूार्यक र्सकाइ केन्त्िमा सचूना 
प्रर्वर्धको प्रयोगमा र्वस्तार ह ने, 

६. सचूना प्रर्वर्धमा आधाररत एकीकृत िैर्क्षक 

सचूना तथा व्यवस्थापन प्रणािी सदुृढ ह ने, 

७. सचूना प्रर्वर्धको प्रयोगिे व्यवस्थापन र 
सिुासनमा सधुार आउने, 

८. अनगुमन, मलू्याङ्कन तथा प्रर्तवेदन 

प्रणािीमा सधुार आउने । 
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३.१२.४ विक्षामा सचूना प्रविविका प्रमुख वक्रयाकलापहरू तथा गन्तव्य 

ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) 

कैर्फयत 

२
०
७
८
७
९

 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

जम्मा 

१ र्वद्याियमा ICT संरचना र्वस्तार  ३ ५ ५ ५ ५ २३  

२ प्रत्येक र्वद्याियमा Internet Connectivity को व्यवस्था र र्नरन्त्तरता र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर  सवै 

र्वद्यािय 

३ र्िक्षकहरूको ICT बारे क्षमता र्वकास तार्िम जना  २४ २४ २४ २४   

४ र्वद्याियमा अन्त्तरर्ियात्मक र्डर्जटि सामग्रीको उपिधधता वटा २ ३ ३ ३ ३ १४  

५ IEMIS व्यवस्थापन  र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर   

६ सामदूार्यक र्सकाइ केन्त्िहरूको क्षमता र्वकास पटक १ १ १ १ १ ५  

७ र्वद्यािमा इ हार्जरी व्यवस्थापन वटा १२ १२      

८ माध्यर्मक र्वद्याियका अर्नवायि र्वषयहरुको भचुिअि कक्षा संचािन पटक १ १ १ १ १ ५  

९ प्रर्वर्ध मैरी र्सकाइका िार्ग टेर्िर्भजन, कम्पयटुर, इन्त्टरनेट िगायतको 

व्यवस्थापन 

र्वद्यािय २ ४ ६ ६ ६ २४  

१० प्रर्वर्ध मैरी र्सकाइका िागी प्रारर्म्भक कक्षामा टेर्िर्भजन, कम्पयटुर, 

इन्त्टरनेट िगायत प्रयोगका िागी तार्िमको धयवस्था 

जना  २४ २४     

११ गाउँपार्िकािे मोवाइि एप्स र्नमािण गरी त्यसमा र्िक्षासँग सम्वर्न्त्धत 

पाठ्यिम, र्िक्षक र्नदरे्िका, मलु्यांकन काकयिर्वर्ध, र्सकाइ सामाग्री 

जस्ता सामाग्रीमा र्िक्षक र र्वद्याथीको सहज पह चँ बढाउने,  

पटक १ १ १ १ १ ५  
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३.१३ आपतकालीन तथा सङ्कटपूणय अिस्थामा विक्षा 

३.१३.१ परिचय 

यदु्ध, द्वन्त्द महामारी तथा प्राकृर्तक प्रकोपको अवस्थामा पर्न बािबार्िकाको र्सक्न पाउने अर्धकारिाई संरक्षण गदै 

र्सकाइिाई र्नरन्त्तरता र्दने वकैर्ल्पक उपाय सर्हतका िैर्क्षक कायििमिाई आपतकार्िन तथा सङ्कटपणूि अवस्थामा 

र्िक्षाको रुपमा र्िने गररन्त्छ । यसको मिु उद्दशे्य र्वर्भन्त्न कारणिे उत्पन्त्न सङ्कटकार्िन अवस्थामा बािबार्िका िगायत 

र्हसंासँग सम्बद्ध व्यर्क्तहरूको जीवन रक्षा, प्रकोपबाट र्सर्जित सङ्कटको व्वस्थापन, सामार्जक द्वन्त्द तथा र्हसंा र 

दरुुपयोगबाट बािबार्िकािाई सरुर्क्षत राख्नकुा साथै समग्र र्िक्षा क्षेरिाई र्नवािद रुपमा र्ियािीि ह ने गरी िैर्क्षक 

कायििमहरूको तयारी तथा सञ्चािन गनुि हो । आपतर्िन तथा सङ्कटपणूि अवस्थामा र्िक्षाको अवधारणा 

बािअर्धकारको रुपमा स्वीकार गररएको छ । यसमा प्राकृर्तक प्रकोप जोर्खम न्त्यनूीकरण, महामारी, यदु्ध, द्वन्त्द व्यवस्थापन 

आर्द  कुराहरू समावेि गररन्त्छ ।  

आपतकार्िन तथा संकटपणूि अवस्थामा र्िक्षाको अवधारणा बाि अर्धकारको रूपमा स्वीकार गररएपर्छ यसिाइ थप 

प्रभावकारी बनाउने कायि प्रारम्भ भएको हो । नेपािमा पर्न प्रकोप व्यवस्थापन तथा संकटकार्िन अवस्थामा र्िक्षा प्राप्त गने 

बािबार्िकाको अर्धकारिाइ कुर्ण्ठत ह न नर्दने गरी नीर्तगत तथा काननुी व्यवस्थाका अर्तररक्त आवर्धक रार्ष्ट्रय योजना, 

र्िक्षा क्षेरको दीघिकार्िन योजना र वार्षिक बजेट तथा कायििममा समावेि गररद ैआएको छ । र्विेषगरी िामो द्वन्त्दको 

पररवेिमा र्िक्षा क्षेरमा परेको प्रभाव, २०७२ सािको भकूम्प तथा कोर्भड-१९ िगायतका महामारीहरूका प्रभावका कारण 

बािबार्िकाहरूको र्िक्षा प्राप्त गने अर्धकारमा पगुेको अवरोधबाट पाठ र्सकी यस योजनामा पर्न आगामी ५ वषिका िागी 

नीर्त, कायििम तथा योजनाहरू समावेि गररएको छ । यसथि मिूत तीन प्रकारका आपतकािीन अवस्थाहरू प्राकृर्तक प्रकोप 

जोर्खम न्त्यनूीकरण, महामारी र यदु्द, द्वन्त्द, र्वस्थापन, बसाइसराइ ह न्त्छन ्। र्िक्षा क्षेरसँग प्रत्यक्षरूपमा सम्वर्न्त्धत र्य सम्भार्वत 

संकटका तीन क्षेरहरूको व्यवस्थापन गनिको िागी धेरै र्वषयिाइ ध्यान र्दनपुने ह न्त्छ । र्य संकटको व्यवस्थापन गदाि 

अर्धकार, समावेर्िरण, समता र न्त्याय, पह चँ, गणुस्तर र सिुासन र सेवाको दक्षता िगायतमा ध्यान र्दन ुपछि । फिस्वरूप 

संकट वा र्वपदबाट र्िक्षा क्षेरमा ह ने क्षर्त कम ह न जान्त्छ ।  
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३.१३.२ ितयमान अिस्था 

नेपािको वतिमान संर्वधानिे बािबार्िकामार्थ ह ने सबै र्कर्समका र्वभेद सजाय र दरुाचारिाई र्नषधे गरेको छ ।  अर्नवायि 

तथा र्न:िलु्क र्िक्षा सम्बन्त्धी ऐन, २०७५ तथा र्नयमाविी २०७७ िे छारवरृ्त्त, र्दवा खाजा, सरु्वधा र्वर्हनका िार्ग र्विेष 

सहयोग, मातभृाषामा र्िक्षा पाउने अर्धकार उल्िेख गरेको छ । र्वद्यािय िार्न्त्त क्षेर ,रार्ष्टय कायिढाँचा र कायािन्त्वयन 

र्नदरे्िका,  २०६८ िे र्वद्याियिाई ससस्त्र गर्तर्वर्ध र र्हसंाबाट मकु्त गने, दिगत राजनीर्तक हस्तक्षेपबाट मकु्त राख्ने , 

भेदभाव दवु्र्यवहार र िोषणबाट मकु्त राख्ने कुरा उल्िेख गररएको छ । हाि कोर्भड १९ को र्वश्वव्यापी महामारीको 

अवस्थामा िैर्क्षक क्षर्तिाई न्त्यरू्नकरण गनि वैकर्ल्पक माध्यमबाट र्िक्षण र्सकाइ गनि र्वर्भन्त्न नीर्तगत कायििहरू ह द ै

आएका छन । जसमध्ये र्सकाइ सहर्जकरण र्नदरे्िका, २०७७ र्वद्यािय र्िक्षा सम्बन्त्धी आकर्स्मक कायियोजना, २०७७  

र्वद्यािय सञ्चािन कायिढाँचा, पाठ्वस्त ु समायोजन ढाँचा, २०७७ एसइइ नर्तजा प्रकािन तथा प्रमार्णकरण कायिर्वर्ध, 

२०७७ जारी भएको छ ।  

वहृत ् र्वद्यािय सरुक्षा न्त्यनूतम प्याकेज २०१८ िे सरुर्क्षत र्वद्यािय न्त्यनूतम मापदण्डमा र्विेषतिः र्िक्षा क्षेरमा प्राकृर्तक 

र्वपत्तीको प्रभावमा केर्न्त्ित रहरे  ३ वटा र्पिरहरू सरुर्क्षत र्सकाइ पवूािधार, र्वपद ्जोर्खम व्यवस्थापनको सदुृढीकरण र 

सरोकारवािा तथा समदुायर्वच र्वपद जोर्खम न्त्यरू्नकरण र्िक्षाका न्त्यनूतम मापदण्ड तयार गरी र्वद्याियमा आधाररत 

कायािन्त्वयनको पररकल्पना गरेको छ । र्वद्यािय तहको पाठ्यिमिाइ केर्न्त्ित गरी र्वर्भन्त्न र्वषयमा अनिाइन, अफिाइन 

र्सकाइ सामाग्री तयार भै वेबसाइटमा रार्खएका छन ्। 

 

चुनौवतहरू तथा अिसि 

आपतकािीन अवस्थामा िाग ूगररने पाठ्यवस्त,ु छुटटै योजना बनाउने की योजनाको हरेक अङ्गमा यसिाई समावेस गन,ै 

योजना तत्कािीन बनाउने र्क दीघिकािीन, योजनामा सङ्कटका कुनकुन पक्षिाई समावेि गने, अनमुान गनि नसर्कने, 

घटनािाई योजनामा कसरी समेट्ने आर्द यसका चनुौर्तहरू रहकेा छन ।  

नेपािको संर्वधानिे सबैिाई अर्नवायि, तथा र्न:िलु्क आभारभतू र्िक्षा र माध्यर्मक तह सम्म र्न:िलु्क र्िक्षाको व्यवस्था 

र बािबार्िकामार्थ ह ने सबै र्कर्समका र्वभेद सजाय र दरुाचारिाई र्नषधे, अर्नवायि तथा र्न:िलु्क र्िक्षा ऐन, २०७५ तथा 

र्नयमाविी २०७७ िे छारवरृ्त, र्दवा खाजा, सरु्वधा र्वर्हनका िार्ग र्विेष सहयोग, मातभृाषामा र्िक्षा पाउने अर्धकार 

उल्िेख गरेको छ । र्वद्यािय िार्न्त्त क्षेर ,रार्ष्टय कायि ढाँचा र कायािन्त्वयन र्नदरे्िका २०६८ िे र्वद्याियिाई ससस्त्र 

गर्तर्वर्ध र र्हसंाबाट मकु्त गन,े दिगत साजर्नर्तक हस्तक्षेपबाट मकु्त राख्ने , भेदभाव दवु्र्यवहार र िोसनबाट मक्त राख्ने 

नीर्तगत व्यवस्था आर्द अवसरहरू  रहकेा छन ।   
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३.१३.३ आपतकालीन तथा सङ्कटपुणय अिस्थामा विक्षाका लक्ष्य, उदे्दश्य, िणवनवतहरू, उपलव्िी ि प्रमुख नवतजाहरू 

लक्ष्य उदे्दश्य िणनीवतहरू उपलव्िी प्रमुख नवतजाहरू 

र्वपदक्ो 

अवस्थामा 

बािबार्िका

को र्िक्षािाई 

र्नरन्त्तरता र्दई 

उनीहरूको 

िारीररक, 

मानर्सक र 

बौर्द्धक 

र्वकासमा 

सहयोग 

पयुािउने । 

 

१. ंपचाररक तथा 

अनौपचाररक 

र्िक्षाको 

माध्यमबाट 

सम्भार्वत र्वपदक्ो 

पवूि सावधानी र 

तयारीको 

वातावरण तयार 

गने  

२. सम्भार्वत र्वपदक्ो 
व्यवस्थापन तथा 

उत्थानिीिता 

प्रणािी र्वकासको 

िार्ग भौर्तक, 

मानवीय तथा 

आर्थिक स्रोतको 

तयारी गने  

३. र्वपद ् व्यवस्थापन 
प्रर्तकायिको संयन्त्र 

र कायिढाँचा 

र्वकास गने 

४. अल्पकािीन र 

दीघिकािीन 

पनुस्थािपना गने 

१. र्वपदक्ो समयमा र्िक्षा र्नरन्त्तरता गनि पवूितयारी, व्यवस्थापन, प्रर्तकायि र 

पनुस्थािपनासम्बन्त्धी आवश्यक नीर्त, मागिदििन तथा कायिर्वर्धहरू तयार गने 

२. सम्भार्वत प्रकोप तथा र्वपदस्म्बर्न्त्ध पवूिसावधानी, प्रकोपबाट बच्ने 

उपायहरूको बारेमा जानकारी तथा र्सप र्वकास गने 

३. प्रकोपबाट र्िक्षा क्षेरिाई जोगाउन आवश्यक तयारी 

४. कोर्भड- १९ िगायतका महामरीबाट बच्न पवूिसावधानी, रोकथाम तथा 

उपचारको आवश्यक तयारी 

५. महामारीका समयमा र्िक्षण र्सकाइिाई र्नरन्त्तरता र्दने बैकर्ल्पक उपायहरूको 

तयारी 

६. र्िक्षा क्षेरमा प्रभाव पानि सक्ने र्वपद ्वा संकटहरूको पवूािनमुान तथा त्यसको 

प्रभावको मलू्याङेकन तथा र्वशे्लषण 

७. र्वपद ्तथा प्रकोप र िार्न्त्त सरुक्षा र अर्धकारको क्षेरमा काम गने सरकारी तथा 

अधिसरकारी र्नकायहरूर्बच वडा तहसम्म समन्त्वय र र्जम्मेवारीको संयन्त्र 

बनाउने  

८. संकटासन्त्नता (Vulnerability) को मूल्याङ्कनका आधारमा पवूािनमुान तथा 

प्रर्तकायिको वहृत योजना तयार गने 

९. र्वद्याियस्तरीय प्रर्तकायि योजना तयार गने 

१०. र्वपद ्प्रर्तरोर्ध भौर्तक पवूािधारको र्नमािण तथा पनुस्थािपना गने 
११. िैर्क्षक सेवा र्नरन्त्तरताको िार्ग आवश्यक ह ने यन्त्र उकरण, खाद्यान्त्न, पोिाक 

तथा अन्त्य राहत सामग्रीको प्रबन्त्ध गने 

१२. र्वपद ्व्यवस्थापनको िार्ग स्थानीय तह र र्वद्याियको क्षमता र्वकास गने 
१३. र्वपद ्व्यवस्थापनको रार्ष्ट्रय तथा अन्त्तरािर्ष्ट्रय सफि अभ्यासिाई स्थानीयकृत 

गने 

१४. हररत र्वद्यािय अर्भयान, जिवाय ुपररवतिन, र्िक्षा तथा र्दगो र्वकास र्नर्म्त 

आपतकािीन 

तथा 

सङ्कटपणूि 

अवस्थामा 

पर्न 

बािबार्िका

को 

सरुक्षासर्हत 

र्िक्षा प्राप्त 

गने अर्धकार 

सरु्नर्ित ह ने । 

 

 

१. र्वद्यािय र र्िक्षा 
प्रणािीमा र्वपद ्

तथा प्रकोप 

व्यवस्थापनको 

िार्ग पवूितयारी, 

प्रर्तकायि, 

पनुस्थािपना तथा 

पनुउित्थान योजना 

तथा क्षमता 

र्वकास ह ने,  

२. भौर्तक, मानवीय 

र आर्थिक स्रोत 

व्यवस्थापन 

सर्हत र्वद्यािय 

तथा र्िक्षा 

प्रणािी 

उत्थानिीि ह ने,  

३. र्वपद ् तथा 

सङ्कटपणूि 

अवस्थामा 

िैर्क्षक 

र्ियाकिापहरू 

र्नरन्त्तररुपमा 
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लक्ष्य उदे्दश्य िणनीवतहरू उपलव्िी प्रमुख नवतजाहरू 

र्िक्षा जस्ता कायििमहरू कायािन्त्वयन गन े सञ्चािन ह न,े 

 

३.१३.४ आपतकालीन तथा सकंटपुणय अिस्थामा विक्षाका प्रमुख वक्रयाकलापहरू तथा गन्तव्य 

क्र. 

स. 
प्रमुख वक्रयाकलाप 

लक्ष्य 

इकाइ 

िौवतक लक्ष्य(५ िषय) 

कैवियत 

२
०
७
८
७
९

 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

ज मा 

१ उत्थानर्सिताका िागी whole school approach का आधारमा 

सचेतना र्वकास गने 

पटक १ १ १ १ ५   

२ र्िक्षक तथा पद जोर्खम न्त्यरु्नकरण तार्िम पटक १ १ १ १ १   

३ स्थानीय तहमा संकटासन्त्नता मलू्यांकनका आधारमा योजना र्नमािण पटक १ १ १ १ १   

४ र्नरन्त्तर र सरुर्क्षत र्सकाइका िागी र्िक्षक र्वद्याथी सर्म्मर्ित कायि समहु 

र्नमािण र पररचािन 

र्वद्यािय र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर   

५ स्वास्थ्य सरु्वधा सर्हतको स्वास्थ्य र्िक्षक कायिकतािको व्यवस्था र्वद्यािय सवै सवै सवै सवै सवै  माध्यर्मक 

र्वद्यािय 

६ हररत, सफा, िान्त्त र सरुर्क्षत र्वद्यािय प्रवधिन, र्नमार्व र मार्वमा 

करेसावारी र वगैचा 

पटक र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर   

७ आपतकािीन तथा संकटपणूि अवस्थामा र्िक्षासँग सम्वर्न्त्धत र्वर्भन्त्न 

मापदण्ड, र्नदरे्िका तथा कायिर्वर्ध एर्ककृत गने 

पटक  १      

८ र्िक्षाका सवै उपक्षेरमा उल्िेर्खत योजनाहरू आपतकािीन तथा 

संकटपणूि अवस्थामा गनि सर्कने र्वर्धमा वैकर्ल्पक उपाय सर्हत योजना 

बनाउने 

पटक १ १ १ १ १ ५  
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परिच्छेद ४ 

संस्थागत संिचना ि क्षमता विकास 

४.१ परिचय 

नेपािको र्िक्षा क्षेरको वतिमान सस्थाग्त ् संरचना संघीय स्वरूपमा तीनै तहमा प्रवाह गने िैर्क्षक सेवािाई र्नरन्त्तर गनि  

तत्कािीन  समस्या  समाधानका  िागी कमिचारीको  व्यवस्थापन  र  संगठनात्मक  स्वरूपमा  केही  पररवतिन  गरी 

व्यवस्थापन गररएको छ । बदर्िदो पररवेिअनसुार िासकीय संरचना, प्रर्कया र क्षमता सधुार गररएमा मार िैर्क्षक गर्तर्वर्ध 

प्रभावकारी भई सुिासन कायम ह ने भएकािे संघीय सरचनाअनसुार तीन तहको सरकारका अर्धकार तथा दार्यत्व; र्िक्षामा 

भएको सङ्ख्यात्मक र्वस्तार; ज्ञान, र्वज्ञान, प्रर्वर्ध र सञ्चारमा भएको र्वकास; सामार्जक चेतनामा आएको पररवतिन 

ल्ग्ँइतका पक्षहरूिाई समेत र्वचार गरेर संस्थाग्त संरचना र क्षमता र्वकास गरी सिुासन प्रवधिन गनुि आवश्यक दरे्खएको छ ।  

यस योजना कायािन्त्वयनका िार्ग गाउँ कायिपार्िका, गाउँसभा, गाउँ र्िक्षा सर्मर्त, वडा र्िक्षा सर्मर्त, गाउँपार्िका र्िक्षा 

िाखा, र्वद्यािय व्यवस्थापन सर्मर्त, र्िक्षक अर्भभावक सङ्घ, र्वद्यािय  मखु्य संयन्त्रका रुपमा रहकेा छन ् । र्िक्षा 

योजनामा उल्िेख नीर्त तथा कायििमहरूको सफि कायािन्त्वयनका िार्ग सरोकारवािको क्षमता र्वकास ह न जरुरी ह न्त्छ । 

योजनामा उल्िेर्खत नीर्त तथा कायििमको स्पष्टता र्बना सफि कायािन्त्वयन ह न सक्दनै । त्यसका िार्ग सरोकारवािा 

संयन्त्रको क्षमता र्वकास  ह नमुा यसको  ंर्चत्य ठहछि ।  

नेपािको संर्वधानमा सङ्घ, प्रदिे र स्थानीय तहका एकि र साझा अर्धकारको व्यवस्था गररएको छ । स्थानीय सरकार 

सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ ज मा स्थानीय तहका २३ वटा अर्धकारहरूको व्यवस्था गरेको छ । र्वर्भन्त्न ऐन र 

काननुमाफि त स्थानीय तहका अर्धकारहरूिाई स्पष्ट पारेको छ ।  

नेपािमा र्िक्षा क्षेरको वतिमान संस्थागत संरचनातफि  दृर्ष्टगोचर गदाि सङ्घमा र्िक्षा र्वज्ञान तथा प्रर्वर्ध मन्त्रािय रहकेो छ । 

सो अन्त्तगित र्िक्षा तथा मानवस्रोत र्वकास केन्त्ि, पाठ्यिम र्वकास केन्त्ि र िैर्क्षक गुणस्तर परीक्षण केन्त्ि रहकेा छन ् । 

त्यसैगरी स्वायत्त र्नकायका रूपमा रार्ष्ट्रय परीक्षा बोडि र र्िक्षक सेवा आयोग पर्न र्ियािीि छन ् । सार्वकमा िैर्क्षक 

जनिर्क्त र्वकास अन्त्तगितका रहकेा २९ िैर्क्षक तार्िम केन्त्िमध्ये ७ वटा केन्त्ि प्रदिे मातहतमा हस्तान्त्तरण भई प्रदिे र्िक्षा 

तार्िम केन्त्िका रूपमा र्ियािीि रहकेा छन ्।  

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ कायािन्त्वयनमा आएपर्छ त्यस ऐन बमोर्जम तोर्कएका २३ वटा कायि बाहके अन्त्य 

कायिका िार्ग र्जल्िा तहमा र्िक्षा र्वकास तथा समन्त्वय इकाइ रार्खएको छ । प्रत्येक तहमा र्िक्षा यवुा तथा खेिकुद 

महािाखा / िाखाको व्यवस्था गररएको छ । 

 

४.२ ितयमान अिस्था 

कपरुकोट गाउपार्िकामा  रहकेा  िाखाहरूमध्ये  र्िक्षा,  यवुा  तथा  खेिकुदसम्बन्त्धी  काम  र्िक्षा,  यवुा  तथा खेिकुद  

िाखािे  गद ै आएको  छ  ।  एक  जना  छैटौं  अर्धकृत, एक जना प्रार्वर्धक सहायकको दरबन्त्दीमा काम भैरहकेो छ ।  
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र्िक्षाको  कायििम  हनेे  अिग्गै  िेखाको  कमिचारी  व्यवस्था  नह दँा  र्िक्षा क्षेरको आर्थिक श्रेस्ताको अर्भिेखीकरण 

अपेक्षाकृत रुपमा व्यवर्स्थत बन्त्न सकेको छैन । िाखामा जनिर्क्त कम ह दँा र्वद्यािय  अनगुमन  तथा  सपुरीवेक्षणको  पाटो  

प्रभावकारी बन्त्न सकेको छैन । 

सबै र्वद्याियहरूमा र्वद्याियको सञ्चािन, रेखदखे र व्यवस्थापनमा सहयोग गनिका िार्ग र्वद्यािय व्यवस्थापन सर्मर्त र 

र्िक्षक अर्भभावक सङ्घको कायिकारी सर्मर्त रहकेा छन ् । सबै र्वद्याियहरूमा र्वद्यािय सहयोगी र माध्यर्मक तह 

सञ्चािन  भएका  सामदुार्यक  र्वद्याियमा  एकएक  जना  र्वद्यािय  सहायकको  व्यवस्थापन  गररएको  छ  ।  प्रायजसो 

र्वद्याियहरूमा र्वद्यािय व्यवस्थापन सर्मर्तको बैठक र्नयमर्त बसेको दरे्खन्त्छ भने र्िक्षक अर्भभावक सङ्घको बैठक 

अपेक्षाकृत रुपमा बस्न सकेको पाइदनै । सबै र्वद्याियहरूिे सामार्जक परीक्षण र अर्न्त्तम िेखा पररक्षण गने गदिछन ्।  

र्वद्याियमा  नागररक  बडापर  राख्ने,  गनुासो  सनुवुाइ  संयन्त्रको  र्वकास,  र्वर्वधता  व्यवस्थापन,  अर्भभावक  भेिा  र 

छिफिजस्ता पक्षमा र्वद्याियहरूिे उपिर्व्धपणूि तररकािे काम गरेको दरे्खदनै । यसमा योजनाका प्रारर्म्भक बािर्वकास 

तथा र्िक्षा, आधारभतू र्िक्षा र माध्यर्मक र्िक्षामा सबैको पह चँ र सहभार्गता सरु्नर्ित गरी गणुास्तरमा सधुार, 

अनौपचाररक तथा आजीवन र्सकाइका अवसरहरूको र्वस्तार र समता तथा समावेर्िताको प्रवधिनसर्हत जवाफदहेी िैर्क्षक 

सिुासन कायम   गने उद्दशे्यिे आवश्यक संस्थ्ँग्त ्संरचना र प्रर्िया  स्थार्पत गनि  खोर्जएको  छ  ।   

त्यसका  िार्ग आवश्यक  पने  क्षमता  र्वकासको  आवश्यकता  पर्न  पर्हचान गररएको छ । र्िक्षा र्वकासका कायििमहरू 

कायािन्त्वयनका िार्ग र्वद्यमान पद्धर्तको समीक्षा गरी  यस  र्िक्षा  क्षेर  योजनाको  प्रभावकारी  र  कुिि  कायािन्त्वयनका  

िार्ग संस्थागत  संरचना,  क्षमता  र प्रर्ियामा  दरे्खएका चनुौतीहरू  पर्हचान  गरररएको  छ  । पर्हचान  गररएका   

चनुौतीहरू  सामना  गरी सिुासन  प्रवधिन गनिका िार्ग आवश्यक संरचना, क्षमता र प्रर्ियाको र्वकास तथा पररवतिनको 

प्रस्ताव पर्न गररएको छ । 

र्वद्यािय  र्िक्षाको  सञ्चािन तथा व्यवस्थापन  गनिका िार्ग सङ्घीय  र  प्रदिे  तहमा  र्नजामती तथा र्िक्षा  ऐन  तथा 

र्नयमाविीहरूको  र्नमािण  तथा  पररमाजिन  नभएकोिे  कायािन्त्यनमा  जर्टिता  र्सजिना  भएको  छ  ।  र्विेष  गरी  सङ्घीय 

र्िक्षा  ऐन  जारी  ह न  नसकेको  कारणिे  यस पार्िकािे  कायािन्त्वयनमा  ल्याएको  ऐनअनसुारका  िैर्क्षक  गर्तर्वर्ध 

व्यवर्स्थत रूपमा सञ्चािन ह न नसकेका गनुासो सरोकरवािाहरूबाट आइरहकेा छन ्। 

स्थानीय  सरकार  सञ्चािन  ऐन,  २०७४  कायािन्त्वयनमा  आएपर्छ  त्यस  ऐनबमोर्जम  तोर्कएका  २३  ओटा  कायिबाहके 

अन्त्य कायिका िार्ग र्जल्िा तहमा र्िक्षा र्वकास तथा समन्त्वय एकाइ र कणाििी प्रदिेिे प्रत्येक र्जल्िामा सामार्जक 

र्वकास  कायािियको स्थापना  गरी  र्िक्षा  प्रिासनका  र्नकायहरू एकार्तर  कामर्वर्हन  भएको  पाइन्त्छ भने  अकोर्तर  

तीनवटै  तहका  र्वर्भन्त्न  र्नकायहरूबीचको  समन्त्वय,  सहकायि  र सहसम्बन्त्ध कमजोर भएको दरे्खन्त्छ । 

र्वद्यािय र्नरीक्षक र स्रोत व्यर्क्तिे प्रदान गद ैआएका सेवा समाप्त भइ र्वद्याियहरूमा र्िक्षक पेिागत सहयोगको पद्दर्त नै 

टुटेको अवस्था छ । सरकारका र्वर्भन्त्न तहहरू र्वच सहजीकरण र समन्त्वयका पक्षमा सधुार गनुिपने आवश्यकता महससु 

भएको छ भने नर्तजा प्रर्तको जवाफदरे्हतामा सधुार गनुिपने छ । 
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४.३ संस्थागत संिचना ि क्षमता विकासका लक्ष्य, उदे्दश्य, िणवनवतहरू, उपलव्िी ि प्रमुख नवतजाहरू 

लक्ष्य उदे्दश्य िणनीवतहरू उपलव्िी प्रमुख नवतजाहरू 

स्थानीय तहको 

र्िक्षाको 

िासकीय 

प्रबन्त्धिाई 

सदुृढ बनाइ 

नर्तजामखुी 

र्िक्षा 

व्यवस्थापनको 

प्रबद्धिन गने  

 

१. स्थानीय तहको अर्धकार क्षेर 

अनसुार संस्थागत संरचना 

बनाउने, 

२. तीनै तहका सरकारबीचको 
अन्त्तरसम्बन्त्धिाई सदुृढ 

बनाउने, 

३. गणुस्तरको कमजोर 
नर्तजािाई सम्बोधन गनि 

जनिर्क्तको व्यवस्था गने, 

४. जनिर्क्तिाई नर्तजाप्रर्त 

उत्तरदायी र जवाफदहेी 

बनाउने, 

५. कमिचारी र संस्थाको क्षमता 
अर्भवरृ्द्ध गने, 

१. स्थानीय तहमा र्िक्षाको 
व्यवस्थापनिाई प्रभावकारी बनाउन 

आवश्यक नीर्त तजुिमा गने, 

२. संस्थागत संरचना अनसुार 

जनिर्क्तको व्यवस्था गने, 

३. कायिरत जनिर्क्तको क्षमता र्वकास 

गने,  

४. स्थानीय तहमा र्िक्षक पेसागत 
सहयोग प्रणािी स्थापना गने,   

५. प्रधानाध्यापकिाई थप र्जम्मेवार 
बनाइ क्षमता र्वकास गने ।  

र्िक्षाका सबै 

र्नकाय तथा 

र्वद्यियमा 

सिुासन प्रबद्धिन 

भई 

बािबार्िकाको 

र्सकाइ प्रर्त 

उत्तरदायी 

प्रणािीको 

र्वकास ह ने । 

१. र्िक्षाको िासकीय तथा व्यवस्थापकीय कायिका 
िार्ग आवश्यक संरचना तथा जनिर्क्त तयार ह ने, 

२. र्िक्षाको िासकीय तथा व्यवस्थापनमा सहभार्ग 
ह ने सबै र्नकायको दार्यत्व र अर्धकार स्पष्ट ह ने, 

३. र्िक्षाको िासकीय तथा व्यवस्थापनमा सहभार्ग 
ह ने सबै र्नकाय तथा जनिर्क्तको क्षमता र्वकास 

पद्धर्त स्थापना भई क्षमता सधुार ह ने, 

४. सेवा प्रवाह सहभार्गतामिूक, कायिसम्पादनप्रर्त 

उत्तरदायी, र्वद्याथीको र्सकाइप्रर्त जवाफदहेी, 

समतामिूक र समावेिी भई कायिसम्पादन 

उद्दशे्यमिूक, प्रभावकारी तथा कुिि ह ने ।  

 

४.३ संस्थागत संिचना ि क्षमता विकासका प्रमुख वक्रयाकलापहरू तथा गन्तव्य 

ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) 

कैर्फयत 
२
०
७
८
७
९

 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

जम्मा 

१ िैर्क्षक कायि सम्पादनका िागी आवश्यक काननुी प्रवन्त्ध तथा मापदण्ड 

र्वकास 

संख्या १ १    २  

२ संस्थागत संरचनाहरू गठन, पनुगिठन तथा भैरहकेाहरूको कायिसम्पादन गन े पटक १ १ १ १ १ ५  
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ि. 

स. 
प्रमखु र्ियाकिाप 

िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) 

कैर्फयत 

२
०
७
८
७
९

 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

जम्मा 

३ प्रधानाध्यापकिाइ कायिसम्पादन करार गरी नर्तजाप्रर्त र्जम्मेवार बनाउने र्वद्यािय        

४ र्िक्षाका संरचनामा सम्वद्द पदार्धकारीहरूको क्षमता र्वकास (र्वव्यस, 

र्सअसंघ र वडा र्िक्षा सर्मर्त सम्वद्द पदार्धकारी) 

पटक  १ १ १ १ ४  

५ प्रधानाध्यापक तथा र्िक्षा िाखा कमिचारीको क्षमता र्वकास तार्िम संख्या  ३०  ३०  ३०  

६ वडा तथा गाउँ र्िक्षा सर्मतको क्षमता र्वकास तार्िम पटक  १   १ २  

७ र्िक्षा िाखाका कमिचारी ता संस्थागत संरचनाका पदार्धकाररहरूको 

क्षमता र्वकासका िागी तार्िम, गोर्ष्ठ, सेर्मनार तथा भ्रमण 

पटक १ १ १ १ १ ५  
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परिच्छेद ५ 

 लगानी ि स्रोत व्यिस्थापन 

५.१ परिचय 

आर्थिक तथा सामार्जक र्वकासमा गर्त प्रदान गरी समदृ्द राष्ट्र र्नमािण तथा उन्त्नत समाज र्वकासका िार्ग सरकार तथा 

समदुायिे बािबार्िकाको र्िक्षामा प्राथर्मकताका साथ िगानी गनुि आवश्यक छ । भर्वष्ट्यका िागी गुणस्तररय मानव 

संसाधनको र्वकास गनि र्िक्षामा िगानी गररन्त्छ । र्िक्षामा राज्यको िगानीिे प्रमखु ३ पक्षहरू पर्हिो राज्यका सव ै

बािबार्िका र नागररकिाइ िैर्क्षक अवसर र सहभार्गता, दोस्रो सहभार्ग भैसकेका िाइ उर्चत र गणुस्तरीय र्िक्षाको 

सरु्नर्ितता र तेस्रो स्रोतको समतामिूक र्वतरण र उपयोगिाइ ध्यान र्दन ुपदिछ ।  

सबै नागररकहरूिाई आधारभतू तह र्निःिलु्क र अर्नवायि तथा माध्यर्मक तह र्निःिलु्क उपिव्ध गराउने संवैधार्नक प्रावधान 

रहकेो छ । आधारभतू तथा माध्यर्मक तहसम्मको र्िक्षा व्यवस्थापनको अर्धकार स्थानीय सरकारको कायिक्षेरमा रार्खएको 

छ । आधारभतू तथा माध्यर्मक र्िक्षा, प्रारर्म्भक बािर्वकास र्िक्षा, खिुा र्िक्षा, दरु र्िक्षा, र्विेष र्िक्षा, सामदुार्यक 

र्सकाइ केन्त्िहरूका अर्तररक्त ंपचाररक संरचना बार्हरका र्टउसन कोर्चङ सेन्त्टरहरूको नीर्त, योजना र समग्र 

व्यवस्थापनको र्जम्मेवारी स्थानीय सरकारको रहने गरी स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन ,२०७४ िे २३ वटा अर्धकारहरूको 

र्वस्ततृीकरण गरेको पाइन्त्छ । कायिक्षेरर्भरका िैर्क्षक संस्थाहरूिाई अनदुान उपिव्ध गराउने, िेखापरीक्षण र र्वर्त्तय 

सिुासन कायम गने दार्यत्व पार्िकाको कायिक्षेरमा रहकेोिे सीर्मत स्रोत साधनिाई र्मतव्येही, र्नयर्मत, प्रभावकारी र 

पारदिी ढङ्गिे व्यवस्थापन गनुिपनेछ । 

संवैधार्नक एवम ् काननुी प्रावधान अनसुार र्वद्यािय र्िक्षामा समतामिूक पह चँ सर्हतको गणुस्तररय र्िक्षा प्रदान गनुि 

सरकारको दार्यत्व भएको छ । यसका िागी आवश्यक श्रोतको खोजी प्राथर्मकीकरण, स्रोतको उर्चत र्वर्नयोजन, 

प्रभावकारी कायािन्त्वयन, अनगुमन तथा मलू्यांकन र प्रर्तवेदन सम्वन्त्धी व्यवस्था गनुि आवश्यक छ ।  

र्वर्त्तय व्यवस्थापन अन्त्तगित दईुवटा पक्षहरूिाई समेर्टएको छ । एकातफि  योजना कायिन्त्वयनको िार्ग आवश्यक पने र्वत्तीय 

स्रोतको आँकिन, प्रार्प्त र उपयोगिाई समेर्टएको छ भने प्रदिे तथा सङ्घीय सरकारवाट प्राप्त र्वर्भन्त्न प्रकारका 

अनदुानहरूिाई र्वद्याियहरूमा पयुािई तोर्कएबमोर्जम खचि, पारदर्ििता बढाउद ै समग्र पक्षमा र्वत्तीय अनुिासन कायम 

गनुिपनेछ । 

र्िक्षा र्वकासका पवूािधारहरूको पर्न पवूािधारका रूपमा र्िइन्त्छ । र्िक्षाको समयसापेक्ष जनु गर्तमा र्वकास ह नपुने हो त्यसो 

ह न सकेको छैन । र्वर्भन्त्न प्रर्तवेदनहरूिे कुि बजेटको २० प्रर्तित बजेट र्िक्षामा र्वर्नयोजन गररएता पर्न सो अनपुातमा 

पगु्न सकेको छैन । यथाथिताको नर्जक रहरे योजना बनाएर सोबमोर्जम बजेट र्वर्नयोजन गने नभई हचवुाको भरमा बजेट 

र्वर्नयोजन गने कायििे प्रश्रय पाएको छ । समदुायको र्वद्याियमा िगानी गनुिपछि भन्त्ने सोचमा र्गरावट आएको छ । 

संर्वधानमा र्िक्षािाई िगानीमैरी बनाउने र िगानी बढाउद ैिजाने नीर्त उल्िेख गररएको छ ।  

कमजोर भौर्तक पवूािधारिाई सरु्वधा सम्पन्त्न बनाउन,ु र्वद्याियहरूको आर्थिक पक्षिाई सबिीकरण गनुि, र्वद्यािय र्िक्षामा 

पररचािन ह ने बजेटिाई पारदर्िि बनाउन ुचनुौर्तका रूपमा रहकेा छन ् । सङ्घ, प्रदिे र स्थानीय तहको साझा अर्धकारको 
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सचूीमा र्िक्षािाई रार्खन,ु सङ्घ, प्रदिे र स्थानीय तहको एकि अर्धकारका रुपमा समेत स्पष्ट गररनिुे र्िक्षामा िगानीको 

अवसर राम्रो दरे्खन्त्छ । 

 

५.२ ितयमान अिस्था 

र्वश्वव्यापी रुपमा र्दगो र्वकासका िक्ष्यहरू हार्सि गनि कुि बजेटको कर्म्तमा २० प्रर्तित रकम र्िक्षा क्षेरमा र्वर्नयोजन 

गने र्वश्वव्यापी प्रर्तवद्धता रहतेा पर्न र्िक्षा क्षेरको बजेट िमि घट्द ैगइरहकेो पाइन्त्छ । सिित अनदुानको रुपमा प्राप्त ह ने 

केर्न्त्िय अनदुानको ९५ प्रर्तित भन्त्दा वर्ढ रकम र्िक्षक तिव भत्ता, छारवरृ्त्त, भौर्तक पवूािधार, र्दवाखाजा र पाठ्यपसु्तक 

जस्ता र्िषिकहरूमा खचि ह ने गरेको छ ।  

र्िक्षा क्षेरमा घरपररवारको िगानी उल्िेख्य छ भने यसमा र्नजी क्षेरिे पर्न िगानी गरररहकेो छ । नेपािमा र्नजी क्षेरबाट 

सञ्चार्ित संस्थागत र्वद्याियमा पढ्ने र्वद्याथी संख्या कुि र्वद्याथी सङ्ख्याको २५ प्रर्तित भन्त्दा बढी छ भने प्रारर्म्भक 

बािर्वकास तथा र्िक्षामा भने ५० प्रर्तित भन्त्दा बर्ढ बािबार्िका र्नजी क्षेरबाट संचार्ित र्वद्याियमा रहकेा छन ् । 

नेपािमा र्नर्ज क्षेरबाट सञ्चार्ित र्िक्षण संस्थामा सरकारी िगानी प्रत्यक्ष रूपमा नभएपनी प्रिासर्नक र व्यवस्थापर्कय 

कायिमा सहयोग तथा सहर्जकरण र र्नयमनका पक्षमा सरकारको भरू्मका रहकेो छ । 

र्निःिलु्क र्वद्यािय र्िक्षािाइ राज्यको िार्यत्वका रूपमा कायािन्त्वयन गनिका िार्ग अर्हिेकै अवस्थामा पर्न सरकारको 

िगानी बढाउन ुजरूरी दरे्खन्त्छ भने समग्रमा र्िषा प्रवाह सधुार गरी बािबार्िका मैरी बातातरणमा सबैका िागी गणुस्तरीय 

र्िक्षाको प्रवन्त्धका िार्ग थप िगानी आवश्यक छ । र्िक्षामा िगानी बढेमा साविजर्नक र संस्थागत र्वचको खाडि कम ह ने र 

कमजोर तथा सरु्वधार्वर्हन र ह नखेाने वगिको खाडि कम गनि समते मद्दत पगु्दछ ।  

गणुस्तर अर्भवरृ्द्ध र क्षमता र्वकासका िार्ग स्थानीय सरकारका कायििमहरू केर्न्त्ित रहकेा छन । र्वद्याथी सङ्ख्याका 

आधारमा एकाई िागत र्वशे्लषण गदाि अर्भभावकको प्रत्यक्ष िागनीका अर्तररक्त कपरुकोट गाउँपार्िका क्षेरमा अध्ययनरत 

र्वद्याथीको प्रर्तर्वद्याथी िागत .................. रहकेो छ । र्तहारको भैिो दरे्ख अर्भभावकको सहयोग र्वद्याियका 

आम्दानीका प्रमखु स्रोतहरू बनेका छन ्।  

पञ्चवषीय गाउँ र्िक्षा योजना कायािन्त्वयनको र्वत्तीय व्यवस्थापनका मखु्य स्रोत सङ्घीय, प्रदेि र स्थानीय सरकार रहनेछन ्। 

अर्भभावक र समदुायको भरू्मका पररपरूकको रुपमा रहनेछ । र्िक्षा क्षेरमा कायि गने सङ्घसंस्थाहरूिाई र्वज्ञताका आधारमा 

क्षेरगत रुपमा साझेदारी गनि सर्कनेछ । समग्र र्वत्तीय व्यवस्थापन अन्त्तगित योजना कायािन्त्वयनका िार्ग प्रयाप्त र्वत्तीय स्रोत 

जटुाउनु, िैर्क्षक गणुस्तर अर्भवरृ्द्धका िार्ग र्वद्याियहरूिाई आवश्यकता क्षेरमा स्रोत उपिव्ध गराउने र स्रोत साधनको 

प्रभावकारी व्यवस्थापन माफि त र्वत्तीय सिुासन कायम गने कायिहरू प्राथर्मकतामा रहकेा छन । नर्तजामा आधाररत स्रोत 

र्वर्नयोजन पद्धर्त माफि त र्वद्याियहरूिाई र्नयर्मत अनदुानका अर्तररक्त एकमषु्ट, मागमा आधाररत, कायिसम्पादनमिूक र 

प्रोत्साहनमिूक अनदुानको व्यवस्था गररनेछ । श्रोतको आँकिन तपर्सि बमोर्जम गररएको छ । 

 

५.३ श्रोतको अँकलन तथा नपुग बजेट 

क्र.स. वित्तीय श्रोतको व्यिस्थापन कूल बजेट ज मा वहस्साको प्रवतित कैवियत 
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क्र.स. वित्तीय श्रोतको व्यिस्थापन कूल बजेट ज मा वहस्साको प्रवतित कैवियत 

१ सङ्घीय सरकार ३५१५००   

२ प्रदिे सरकार २५०००   

३ स्थानीय सरकार २१२५००   

४ अर्भभावक तथा समदुाय ५०००   

५ सङ्घ संस्था तथा दातरृ्नकाय १००००   

६ स्थानीय दाता तथा अन्त्य श्रोत पररचािन १०००   

७ अपगु रकम ५५८९७०   

 जम्मा ११६३९७०   
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५.३ लगानी ि श्रोत व्यिस्थापनका लक्ष्य, उदे्दश्य, िणवनवतहरू, उपलव्िी ि प्रमुख नवतजाहरू 

लक्ष्य उदे्दश्य िणनीवतहरू उपलव्िी प्रमुख नवतजाहरू 

र्िक्षा क्षेरमा 

पह चँ तथा 

गणुस्तर 

अर्भवरृ्द्धका 

िार्ग 

िगानीको 

सरु्नर्ितता ह ने 

। 

 

 

१. योजना अवर्धका िार्ग 
र्िक्षा क्षेरमा आवश्यक 

स्रोतको प्रक्षेपण गने, 

२. पर्हचान गररएका कायििम 
कायािन्त्वयनका िार्ग 

आवश्यक र्वत्तीय स्रोत 

पर्हचान गन,े 

३. उपिधध स्रोतको 
आधारमा कायििमको 

प्राथर्मकता र्नधािरण गरी 

कायििमगत बजेट 

र्नधािरण गनुि, 

४. खचिको प्रर्िया र दार्यत्व 
स्पष्ट गनुि । 

१. सङ्घीय र प्रदिे सरकारको िगानीको अनपुातमा 

स्थानीय सरकारिे आफ्नो स्रोतबाट िगानी गररने, 

२. आफ्नो तह र्भरको िर्क्षत िैर्क्षक पह चँ, सहभार्गता 

एवम ्गणुस्तर सरु्नर्ित गनि िगानीको व्यवस्था गररने, 

३. स्रोतको उपयोग गने र्वद्याियिाई जबाफदहेी बनाइने, 
४. वार्षिक रूपमा कुि बजेटको २० प्रर्तित बजेट र्िक्षा 

क्षेरका कायििमका िार्ग व्यवस्था गररने, 

५. र्िक्षामा र्नजी तथा गैर सरकारी क्षेरको िगानीिाई 
प्रोत्साहन तथा प्रबद्धिन गररने , 

६. मापदण्डका आधारमा खचि र प्रर्तवेदन पद्धर्त अविम्बन 

गररने,  

७. र्वत्तीय व्यवस्थापन क्षमतामा सधुार ल्याई  र्वत्तीय 
कायिकुििता, पारदर्ििता, र्जम्मेवारी र उत्तरदार्यत्विाई 

सबि बनाइन े। 

१. र्िक्षामा स्रोतको 
र्दगो व्यवस्थापन 

भई िैर्क्षक पह चँ, 

समता, गणुस्तर र 

क्षमता र्वकासमा 

उल्िेख्य प्रगर्त 

भएको ह ने, 

२. र्वत्तीय व्यवस्थापन 
क्षमतामा सधुार भई 

र्वत्तीय 

कायिकुििता, 

पारदर्ििता, 

र्जम्मेवारी र 

उत्तरदार्यत्व सदुृढ 

ह ने । 

 

१. उपिधध स्रोतको अनमुान 

र र्वशे्लषण 

 अपेक्षा र नीर्तका 

आधारमा अनमुान 

 स्रोतको 

उपिधधताको 

अनमुान 

२. प्रस्तार्वत कायििम र 
बजेट अनमुान 

 प्रस्तार्वत बजेटमा 

नपगु  स्रोत परूा गने 

उपाय 
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५.४ लगानी ि श्रोत व्यिस्थापनको के्षत्रगत सािसकें्षप 

प्रमुख वक्रयाकलाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आकँलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जन 

सहिावगता 

अन्ष 

प्रारर्म्भक 

बािर्वकास र र्िक्षा 
६९७३० ८६१५ १२२८५ १४४२० १६५०० १७९१० ४३२३० ५४५० १६६०० २२७५ १८६५ ३१० 

आधारभतू र्िक्षा 

(कक्षा १ - ८) 
४७१६१५ ८५९७५ ९२७२५ ९४४८५ ९७०३५ १०१३९५ ४१४४९० ७००० ३९४२५ २४५० ५९०० २३५० 

माध्यर्मक र्िक्षा 

(कक्षा ९-१२) 
२०४५२५ ३९६२० ४१३२० ४२१९५ ४२६९५ ३८६९५ १८३९२५ २५२५ १६५०० २६५ १३०० १० 

उच्च र्िक्षा र 

माध्यर्मक र्िक्षाको 

उच्च र्िक्षासँग 

सम्वन्त्ध 

६९५० १५० १५५० १६५० १७५० १८५० १२५ ० ५९७५ ३०० २५० ३०० 

प्रार्वर्धक तथा 

व्यवसार्यक र्िक्षा र 

र्सप र्वकास तार्िम 

११७७५ १९२५ २३७५ २४२५ २३२५ २७२५ ६४०० ० ५३७५ ० ० ० 

पाठ्यिम र 

पाठ्यसामाग्री 
१०७५० १२५० १५०० २१५० २९०० २९५० १०७५ ७५० ७८५० ४०० ६७५ ० 

र्िक्षक व्यवस्थापन र 

र्वकास 
१३६५० १७५० २६७५ २९७५ २९७५ ३२७५ २४७५ १३०० ७१७५ १३५० १३५० ० 

र्वद्यािय व्यवस्थापन ८५७५ १४५० १६७५ १९७५ १७५० १७२५ २१०० २०० ३२०० ६७५ २४०० ० 

र्नरन्त्तर र्िक्षा, खिुा 

र्सकाइ, अनौपचाररक 

र्िक्षा, जीवनपयिन्त्त 

र्सकाइ र र्िक्षा 

११४५० २०५० २६५० २२५० २२५० २२५० ३३५० ० ५६०० १२०० ० १३०० 
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प्रमुख वक्रयाकलाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आकँलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जन 

सहिावगता 

अन्ष 

गणुस्तरीय साविजर्नक 

र्िक्षा 
१३३२० ११९५ ३०२५ ३४०० ३४०० २३०० ५०० ५०० ८४०० १५२० २२५० १५० 

आर्थिकतथा 

सामार्जक रूपमा 

पछार्ड परेका वगिको 

पह चँ/समावेिी र्िक्षा 

२८५० ३०० ६०० ४५० १०५० ४५० २०० ० १९५० ४५० २०० ५० 

र्िक्षामा सचूना 

प्रर्वर्ध 
८२५० १२०० १९५० १७०० १७०० १७०० ४००० ० ३५५० ० ७०० ० 

आपतकािीन तथा 

संकटपणुि अवस्थामा 

र्िक्षा 

५९५० ५५० १०५० १४५० १४५० १४५० ४००० ० १९०० ० ५० ० 

संस्थागत संरचना र 

क्षमता र्वकास 
४५५० ४५० ११०० ७०० ९०० १४०० ० ० ३५५० ७०० ३०० ० 

कायािन्त्वयन, अनगुमन 

तथा मलू्याङ्कन, 

समन्त्वय र सहजीकरण 

२१२५ ४२५ ४२५ ४२५ ४२५ ४२५ ९०० ० ११२५ १०० ० ० 

कुि जम्मा ८४६०६५ १४६९०५ १६६९०५ १७२६५० १७९१०५ १८०५०० ६६६७७० १७७२५ १२८१७५ ११६८५ १७२४० ४४७० 
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परिच्छेद ६ 

कायायन्ियन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, समन्िय ि सहजीकिण 

६.१ परिचय 

िैर्क्षक कायििमहरूमा स्रोत साधनको र्वर्नयोजन र र्वतरण के कसरी भैरहकेो छ, िगानीको प्रवाह समरु्चत ढङ्गिे भएको 

छ वा छैन, कायििम कायािन्त्वयन प्रर्ियामा रटुीहरू छ्न ्वा छैनन,् िैर्क्षक र्ियाकिापहरू र्नधािररत कायितार्िकाअनसुार 

समयमै कायािन्त्वयन भइ िर्क्षत प्रर्तफि प्रार्प्ततफि  उन्त्मखु भएका छन ्वा छैनन ्भन्त्ने कुरा र्नर्ित गनि व्यवस्थापनबाट कायििम 

कायािन्त्वयनको िक्ष्य र प्रगर्तका बारेमा र्नयर्मत वा अवर्धक रूपमा र्नगरानी, र्नरीक्षण, पनुर्निरीक्षण, पयिवेक्षण एवम 

जाँचवझु गने र गराउने कायि अनुगमन हो । 

नेपािमा योजनाबद्ध र्वकास प्रयासको सरुु अवस्था सगँै र्वकास आयोजनाको अनगुमन तथा मूल्याङकन गने पररपाटी बसेको 

पाइन्त्छ । आ.व. २०३२/०३३ दरे्ख र्वकास आयोजनाहरूको कायािन्त्वयनको मलू्याङकन गने व्यवस्थाको सरुुवात भयो । 

आठौं योजना २०४९/०५४ दरे्ख अनगुमन तथा मूल्याङकनको एउटा पद्धर्तको रुपमा मजबतु गने कायि गररयो । यस योजनामा 

र्वगतका अनगुमन तथा मलू्याङकन सम्बन्त्धी व्यवस्थामा दरे्खएका कमीकमजोरीहरूमा सधुार गरी संस्थागत व्यवस्था , उच्च 

राजनैर्तक तहको प्रर्तबद्धता र उपिर्धध मलू्याङकनको व्यवस्थासर्हतको बर्ियो अनगुमन तथा मलू्याङकन प्रणािी िाग ु

गररयो ।  

अनगुमन भन्त्नािे कुन ैपर्न कायििम कायािन्त्वयनका िार्ग र्विेषतिः िैर्क्षक योजना तथा कायििमहरू के कर्त  भए त्यसको 

िर्क्षत प्रर्तफि योजना अनरुुप ठीक सँग भइरहकेा छन ् वा छैनन ् भनी कायििम कायािन्त्वयन गने  प्रत्येक तहको 

व्यवस्थापनद्वारा र्नरन्त्तर र अद्यावर्धक गरी र्नगरानी राख्ने कायि हो । मलू्याङ्कन भन्त्नािे कुनै िैर्क्षक कायििमको र्नधािररत 

उद्दशे्यको सन्त्दभिमा त्यसका कायिहरू कर्त सान्त्दर्भिक, सक्षम, िाभदायक र प्रभावकारी दरे्खएका छन भन्त्ने बारे व्यवर्स्थत 

रुपबाट मापन गरी िेखाजेखा गने कायि हो ।  

अनगुमन तथा मलु्याङकन को मुख्य उद्दशे्य गाँउ र्िक्षा योजना र र्वद्यािय क्षेर र्वकास कायििमिे र्कटान गरेका प्रत्येक सेवा 

प्रवाहका तहका िक्ष्य तथा उद्देश्य अनरुुपका उपिर्धधहरू पत्ता िगाई  ती सचूकका आधारमा र्नणिय प्रर्ियािाई सहयोग 

गरी प्रवाह सधुार गनुि हो ।  

 

६.२ ितयमान अिस्था 

ऐन, र्नयमअनसुार कायि भए नभएको िेखाजोख गने, िक्ष्य तथा उद्दशे्यका आधारमा प्रगर्त मापन गने र क्षेरगत उद्दशे्य 

तथा िक्ष्यमा भएको रणनीर्त तथा नीर्तगत प्रवाहको  मलू्याङकन गने कायिहरू र्नयर्मत रूपमा भरैहकेा छन्  ।  सबै 

तहको सेवा व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहका िार्ग र्वत्तीय व्यवस्थापकीय  र प्रार्वर्धक पक्षको अनगुमन िेखाजोखा तथा 

मलू्याङकन भरैहकेो छ ।  
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सङ्घमा र्िक्षा तथा प्रर्वर्ध मन्त्रािय र र्िक्षा र्वभागिे अनगुमन तथा मलू्याङ्कनका कायिको समन्त्वय  सञ्चािन  

गरररहकेा छन ् । वैदेर्िक सहयोगको कर्तपय अंि िर्क्षत नर्तजामा आधाररत गरी बाह्य संस्था वा र्वज्ञद्दारा भकु्तानी 

सचूकहरू-DLI रूज ुगरेर मारै उपिर्व्धअनसुार सरकारिे भकु्तानी पाउने व्यवस्था पर्न गररएको छ । यर्त ह दँाह द ेपर्न 

अनगुमन तथा मलू्यांकन प्रणािीिाइ व्यवर्स्थत गरी आवश्यक नर्तजाहरू सबै तहको सरकारिे प्राप्त गनि सक्ने गरी 

स्वचार्ित बनाइन ु पछि । यसका िार्ग हाि प्रयोगमा रहकेो IEMIS मा सधुार गरी र्तनै तहका सरकारिे आवश्यक 

सचूना प्राप्त गनि सक्ने बनाइन ुआवश्यक छ ।  

कपरुकोट गाउँपार्िकाको गाउँ र्िक्षा योजना सरोकारवािाहरूिाई जानकारी गराइ सो कायािन्त्वयन भए नभएको 

सम्वर्न्त्धत र्नकायबाट अनगुमन गररनेछ । र्नयर्मत रूपमा भरेहकेा र्ियाकिाप, योजना र कपुरकोटको र्िक्षा प्रणािीको 

अनगुमन प्रकृया तपर्सि बमोर्जम ह नेछ । 

क्र.स. अनुगमन गने वनकाय अनुगमन प्रकृया अनुगमन सचूक 

१ र्वव्यस, अर्भभावक, र्िक्षक अभभभावक संघ, प्रअ अिवोकन, र्नरक्षण, 

सपुररवेक्षण, 

प्रर्तवेदन, 

अनगुमन 

आगन्त्तकु 

परु्स्तका, 

र्वद्यािय 

अनगुमन फाराम, 

कक्षाकोठा 

अनगुमन फाराम, 

प्रर्तवेदन 
 

२ वडा र्िक्षा सर्मर्त 

३ गाउँ र्िक्षा सर्मर्त 

४ वडा कायाििय 

५ गाउँपार्िका र्िक्षा, यवुा तथा खेिकुद िाखा 

६ र्वज्ञ समहु 

७ गाउँपार्िका 

८ र्िक्षा र्वकास तथा समन्त्वय एकाइ 

९ र्जल्िा समन्त्वय सर्मर्त 

१० र्िक्षा तथा मानव श्रोत र्वकास केन्त्ि 

११ प्रदिे अन्त्तरिगतका र्िक्षा सम्वद्द र्नकायहरू 

१२ नागररक समाज तथा गैर सरकारी सङ्घसंस्था 
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कायायन्ियन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, समन्िय ि सहजीकिणका लक्ष्य, उदे्दश्य, िणवनवतहरू, उपलव्िी ि प्रमुख नवतजाहरू 

लक्ष्य उदे्दश्य िणनीवतहरू उपलव्िी प्रमुख नवतजाहरू 

िैर्क्षक योजना 

तथा 

कायििमहरूको 

प्रभावकारी 

रूपमा 

कायािन्त्वयन भई 

गणुस्तरीय 

र्िक्षा सरु्नर्ित 

भएको ह ने । 

 

 

१. बार्षिक र्िक्षा बजेट तथा कायििम तयारी र 

कायािन्त्वयन गन,े 

२. स्थानीय तहका र्िक्षा िाखा तथा 

महािाखाहरूको क्षमता र्वकास गने, 

३. आवश्यकता अनसुार काननु, मापदण्ड र 

र्नदरे्िका  र्वकास गने, 

४. एकीकृत िैर्क्षक सचूना व्यवस्थापन प्रणािी 

माफि त र्नयर्मत रूपमा कायििम 

कायािन्त्वयनका नर्तजाहरूको र्ववरण तयार 

गने, समीक्षा गने, र सधुार गने, 

५. र्िक्षण र्सकाइमा आवश्यक सहयोग तथा 

अनभुव आदान प्रदानका िार्ग स्थानीय 

स्तरमा र्िक्षक तथा र्वज्ञ समहू, सर्म्मर्ित 

र्िक्षक सहायता प्रणािी र्वकास तथा 

सञ्चािन गने, 

६. र्वद्यािय तथा सामदूार्यक अध्ययन 

केन्त्िहरूिे योजना बनाइ िैर्क्षक 

कायििमहरू सञ्चािन गने, 

७. प्रभावकारी तथा कुिि अनगुमन प्रणािी 

र्वकास गने, 

८. नर्तजामा आधाररत अनगुमन तथा 

मलू्याङ्कन प्रणािी बनाउने, 

९. योजना कायािन्त्वयनका चरणमा आएका 

समस्या तथा चनुौतीहरूिाई समयमै 

१. एकीकृत िैर्क्षक अनगुमन तथा मलू्याङ्कन 

मागिदििन र्नमािण र उपयोग गने, 

२. अनगुमन, मलू्याङ्कन र प्रर्तवेदन कायििाई र्छटो, 

छररतो, व्यवर्स्थत र  प्रभावकारी बनाउन प्रर्वर्धको 

प्रयोग गने, 

३. िैर्क्षक सचूना व्यस्थापन प्रणािीिाई थप 

सदुृढीकरण गने, 

४. रार्ष्ट्रय सचूकको अर्तररक्त आवश्यकताअनसुार 

स्थानीय सचूकहरूिाई समेत सचूना प्रणािीमा 

आवद्ध गन,े 

५. योजनाकाआगत (Input), प्रर्िया (Process), 

पररणाम (Output), उपिर्धध (Outcome) र 

प्रभाव (Impact) समेतको अनगुमन तथा 

मलू्याङ्कनका िार्ग संरचना र जनिर्क्तको प्रबन्त्ध 

गने,  

६. प्रमाणमा आधाररत अनगुमन, मलू्याङ्कन तथा 

प्रर्तवेदन प्रणािीको र्वकास गने, 

७. अनगुमन तथा मलू्याङ्कनबाट प्राप्त पषृ्ठपोषणिाई 

उपयोग गने, 

८. कुि बजेटको र्नर्ित र्हस्सा अनगुमन तथा 

मलू्याङ्कनमा छुट्याई नर्तजामिूक अनगुमन तथा 

मलू्याङ्कन प्रणािीको अविम्बन गने, 

९. सहभार्गतामिूक अनगुमन तथा मलू्याङ्कन 

प्रणािीको कायािन्त्वयन गने, 

प्रभावकारी 

अनगुमनको 

माध्यबाट 

योजना 

कायािन्त्वयनका 

चरणमा 

आएका समस्या 

तथा 

चनुौतीहरूिाई 

समयमै 

सम्बोधन भई 

अपेर्क्षत 

उपिर्धध 

हार्सि ह ने र 

योजनाको 

मलू्याङ्कनमा 

आधाररत भई 

आवश्यकतामा 

आधाररत 

योजना 

र्नमािणका िार्ग 

पषृ्ठपोषण प्राप्त 

ह ने । 

१. नर्तजामा 
आधाररत 

अनगुमन प्रणािी 

स्थार्पत ह न,े 

२. अनगुमनका 

आधारमा नर्तजा 

सधुार ह न,े 

३. अनगुमन तथा 

मलू्याङ्कनका 

िार्ग संस्थागत 

संरचना तथा 

क्षमता र्वकास 

ह ने, 

४. र्वद्याथी 
उपिर्धध 

परीक्षणका 

नर्तजाका 

आधारमा सधुार 

गने पररपाटी 

स्थार्पत ह न,े 

५. र्वर्भन्त्न 
कायििमहरूको 

उपिर्धध तथा 

प्रभावको 
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लक्ष्य उदे्दश्य िणनीवतहरू उपलव्िी प्रमुख नवतजाहरू 

सम्बोधन गरी अपेर्क्षत उपिर्धध हार्सि 

गने, 

१०. योजनाको िगानीदेर्ख प्रभाव तहसम्मको 
मलू्याङ्कन गरी आवश्यकतामा आधाररत 

योजना र्नमािणमा सहयोग गने । 

१०. कक्षाकोठाको र्सकाइको अनुगमन, सपुररवेक्षण 

तथा मलू्याङ्कनिाई प्रभावपणूि बनाउन 

कायिस्थिमा आधाररत अनगुमन, मलू्याङ्कन, 

सपुररवेक्षण एवम ्प्रर्तवेदन प्रणािीको प्रबन्त्ध गने, 

११. परुस्कार र दण्ड प्रणािीको र्वकास गने । 

 

 

आवर्धक 

मलू्याङ्कन ह ने । 

 

६.३ कायायन्ियन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, समन्िय ि सहजीकिणका प्रमुख वक्रयाकलापहरू तथा गन्तव्य 

 

ि. 

स. 

प्रमखु र्ियाकिाप िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) कैर्फयत 

२
०
७
८
७
९

 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

जम्मा 

 

१ नर्तजामा आधाररत अनगुमन प्रणािीका िागी सचूकहरू तयार तथा 

अद्यावर्धक गने 

 १ १ १ १ १   

२ पररच्छेद ६ को ६.२.१ मा उल्िेख भए अनसुारको अनगुमन प्रकृया र 

सरोकारबािाबाट र्नयर्मत अनगुमन 

र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर   

३ कायििम कायािन्त्वयनको चौमार्सक तथा वार्षिक समीक्षा तथा प्रर्तवेदन पटक २ ३ ३ ३ ३ १४  

४ र्स्थर्त प्रर्तवेदन तयार गने पटक १ १ १ १ १ ५  

५ र्वद्याथीको र्सकाइ उपिव्धी पररक्षण तथा नर्तजाको र्वशे्लषण र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर  

६ कक्षा १ दरे्ख ३ सम्मका बािबार्िकाको पठन र्सप परीक्षणका िार्ग 

कक्षाकोठामा आधाररत पठन र्सप परीक्षण (CB-EGRA) संचािन गने 

पटक १ १ १ १ १ १  

७ र्वद्यािय तथा र्िक्षकको कायिसम्पादन गने । र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर  

८ र्वद्याियमा गररने सामार्जक पररक्षणिाइ प्रभावकारी र र्नयर्मत बनाउने । र्वद्यािय सवै सवै सवै सवै सवै सवै  

९ र्वद्याियहरूको िेखा पररक्षण र्वद्यािय सवै सवै सवै सवै सवै सवै  
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ि. 

स. 

प्रमखु र्ियाकिाप िक्ष्य 

इकाइ 

भौर्तक िक्ष्य(५ वषि) कैर्फयत 

२
०
७
८
७
९

 

२
०
७
९
८
०

 

२
०
८
०
८
१

 

२
०
८
१
८
२

 

२
०
८
२
८
३

 

जम्मा 

 

१० रोष्टर र्विेषज्ञहरूको व्यस्थापन पटक १ १ १ १ १ ५  

११ र्वज्ञ समहु, र्वद्यािय र्नरक्षक तथा र्िक्षक र्सकाइ समहु माफि त, र्िक्षा 

िाखा माफि त र्वद्यािय अनगुमन तथा कक्षा सपुररवेक्षण 

र्वद्यािय र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर   

१२ प्रधानाध्यापक तथा आधारभतू तह संयोजकबाट र्वद्यािय तथा 

कक्षाकोठा अनगुमन तथा सपुररवेक्षण 

र्वद्यािय र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर   

१३ र्सकाइमा आधाररत मलु्याङ्कनका िागी र्िक्षण र्वद्यािय र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर   

१४ प्रमाणमा आधाररत मलु्याङ्कनका िागी अर्भिेर्खकरण  र्वद्यािय र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर र्नरन्त्तर   
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परिच्छेद ७ 

मुख्य मुख्य वक्रयाकलाप ि उपलधिी सूचक 

७.१ वित्तीय योजना 

क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

१ प्रारर्म्भक बािर्वकास र 

र्िक्षा 
                        

1 

प्रारर्म्भक बािर्वकास 

तथा र्िक्षाका न्त्यनूतम 

मापदण्ड, योजना 

प्रबोर्धकरण गने 

२०० ० १०० ० १०० ० ५० ० १५० ० ० ० 

2 

प्रारर्म्भक बािर्वकास 

तथा र्िक्षा केन्त्िहरूको 

नक्साङ्कन, नयाँ 

संचािन तथा पुनर्वितरण 

५० ० ५० ० ० ० ० ० ५० ० ० ० 

3 

पररवार, समदुाय, गैर 

सरकारी संघसंस्था, 

र्नजीक्षेरसँगको सहकायि 

माफि त बािर्वकास 

केन्त्िको सधुार गने 

८० ० २० २० २० २० ० ० ० ५० ३० ० 

4 
बािर्वकासका 

बािबार्िकाहरू मध्ये 

अनाथ, असहाय र 

२५० ५० ५० ५० ५० ५० ५० ५० १०० ५० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

कायिगत 

र्सर्मतता/अपांगता 

सम्वन्त्धी प्रारर्म्भक 

पर्हचान गरी थप सेवा 

उपिधध गराउने 

5 

बाि र्वकास केन्त्िको 

िार्ग छुटै्ट सरुर्क्षत तथा 

अपाङ्गमैरी िौचािय 

तथा खानेपानीको 

व्यवस्था गने 

९७०० ५०० २००० २४०० २४०० २४०० ४००० २००० १५०० १००० १२०० ० 

6 
बाि र्वकास केन्त्िमा 

रहकेा बािबार्िकाको 

अर्भिेखीकरण गने 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

7 

बािर्वकासको 

सपुररवेक्षणको िागी 

अर्धकार सम्पन्त्न 

संयन्त्रको र्वकास गरी 

पररचािन गने 

२०० ० ५० ५० ५० ५० ० ० ० १०० १०० ० 

8 

अनाथ असहाय र 

कायिगत 

र्सर्मतता/अपांगता 

भएका बािर्वकासमा 

अध्ययन गने 

बािबार्िकाका िार्ग  

आवार्सय योजना  

१४०० ० ० ० ७०० ७०० ० ५०० ६०० २०० ० १०० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

सर्हत पार्िकाको एक 

स्थानमा वैकर्ल्पक 

प्रारर्म्भक बािर्वकास 

कायििम संचािन 

9 

बािर्वकासका 

बािबार्िकाहरूको 

िागी पोषणयकु्त र्दवा 

खाजाको व्यवस्था गने 

११५०० २१०० २२०० २३०० २४०० २५०० ११५०० ० ० ० ० ० 

10 
प्रारर्म्भक बािर्वकास 

तथा र्िक्षाको पाठ्यिम 

प्रबोर्धकरण गने 

३०० ० १०० १०० १०० ० ० १०० २०० ० ० ० 

11 

बािर्वकासका 

पवूािधार,पाठ्यिम 

अनसुारको र्सकाइ क्षेर, 

केन्त्िको र्भरी तथा 

बार्हरी र्सकाइ तथा खेि 

सामग्री व्यवस्थापन गरी 

न्त्यनूतम मापदण्डमा 

सधुार गने 

९६० ४० २०० २४० २४० २४० ० १०० ७०० १०० ६० ० 

12 

बािर्वकास र्िक्षकको 

योग्यता, क्षमता  र 

पेसागत र्वकासका िागी 

तार्िम संचािन गने 

६०० ० १५० १५० १५० १५० ० ३०० २०० ७५ २५ ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

13 

बािबार्िकाको 

स्वास्थ्य जाँच, खोप तथा 

स्वास्थ्य सम्बन्त्धी 

अर्भिेख व्यवस्थापन, 

वरृ्द्ध अनगुमन गने र 

कुपोषण भएका 

बािबार्िकाकोिागी 

आवश्यक प्रबन्त्ध गने 

३०० ५० १०० ५० ५० ५० १०० ० १०० ५० ५० ० 

14 

बािर्वकासका 

अर्भभावकहरू (वतिमान 

तथा भार्व अर्भभावक, 

बािर्वकाकस केन्त्ि 

व्यवस्थापन सर्मर्त र 

सरोकारवािा)को िागी 

अर्भभावक र्िक्षा 

४०० ० १०० १०० १०० १०० ० ० २०० १०० ५० ५० 

15 

अर्भभावक तथा 

समदुायका सदस्य माफि त 

स्थानीय ज्ञान तथा 

र्सपहरू 

बािबार्िकािाई 

र्सकाउन परुाना तथा खेर 

गएका सामाग्री उपिव्ध 

गराउने व्यवस्था 

१६० ० ४० ४० ४० ४० ० ० ० ६० १०० ० 

16 
बािबार्िकाको 

िारीररक, सामार्जक, 
४०० ० २०० ० २०० ० ० ० २०० १०० ५० ५० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

मानर्सक तथा 

भावनात्मक सरुक्षा तथा 

आवश्यकता अनसुार 

र्िक्षकिाइ 

मनोसामार्जक परामिि 

तार्िम उपिधध गराउने 

र र्िक्षकिे र्वद्याियमा 

परामिि गने 

17 

पररवार, समदुाय, 

र्नजीक्षेर तथा गैर 

सरकारी संघसंस्थाहरूको 

सहभार्गता, संिग्नता र 

र्जम्मेवारी वरृ्द्धगरी बाि 

र्वकास केन्त्िको 

गणुस्तरमा सधुार गने 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

18 

िैर्क्षक सचूना 

व्यवस्थापन प्रणािी 

IEMIS माफि त 

बािबार्िकाहरूको 

अर्भिेर्खकरण 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

19 
प्रारर्म्भक वािर्वकास 

तथा र्िक्षाका र्िक्षकको 

तिव भत्ता 

२२४०० ३४०० ४००० ४५०० ५००० ५५०० २०००० २४०० ० ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

20 

प्रारर्म्भक वािर्वकास 

तथा र्िक्षाका र्िक्षकको 

सेवा तथा सरु्वधामा 

स्थार्नय तहबाट थप 

अनदुान उपिव्ध गराउने 

११००० २२०० २२०० २२०० २२०० २२०० ० ० ११००० ० ० ० 

21 

र्िक्षण र्सकाइ सामार्ग्र, 

र्डर्जटि र्सकाइ 

सामाग्रीका िागी प्रर्त 

र्वद्याथी इकाइ िागतका 

आधारमा अनदुान 

उपिव्ध गराउने 

११३० २०० २०० २२० २५० २६० ११३० ० ० ० ० ० 

22 

वाि र्वकास केन्त्िमा 

छापामय वातावरण 

(र्सकाइ कुना अनुसारको 

र्भत्ते िेखन) 

२४० १० ५० ६० ६० ६० ० ० २०० ४० ० ० 

23 

बािर्वकास तथा र्िक्षा 

केन्त्िमा बािमैरी बसाइ 

व्यवस्थापनका िागी 

सहयोग (कापेट, कुिन, 

र्पफमि, िो टेविु) 

९६० ४० २०० २४० २४० २४० ० ० ६०० २०० १०० ६० 

24 

काि र्वकास तथा 

र्िक्षा केन्त्िमा चार वषि 

नपगुेका बािबार्िकाको 

स्याहारको िागी 

आयाको व्यवस्था 

६२०० ० ० १२०० २००० ३००० ६२०० ० ० ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

25 

बाि र्वकास र्िक्षक 

तथा आयाहरूिाइ बाि 

स्याहार तथा हरेचाह 

तार्िम 

४०० ० ० २०० ० २०० २०० ० २०० ० ० ० 

26 

बाि र्वकास तथा र्िक्षा 

केन्त्िमा र्भर्डयो तथा 

अर्डयोमा आधाररत 

र्सकाइको िार्ग LED 

र्टर्भ सेट 

६०० २५ १२५ १५० १५० १५० ० ० ४०० ५० १०० ५० 

27 

बािर्वकास केन्त्ि प्रवेि 

अर्घ घरमै 

अर्भभावकबाट 

वािवार्िकाहरूिाइ 

घरमै गररने र्ियाकिाप 

र्सकाउन बािर्वकास 

र्िक्षकिाइ ELM at 

home तार्िम संचािन 

र तार्िमपर्छ बाि 

र्वकास र्िक्षकिे 

केन्त्िमा अर्भभावकिाइ 

प्रवोर्धकरण गने 

३०० ० १५० १५० ० ० ० ० २०० १०० ० ० 

  
जम्मा (प्रारर्म्भक 

बािर्वकास र र्िक्षा) 
६९७३० ८६१५ १२२८५ १४४२० १६५०० १७९१० ४३२३० ५४५० १६६०० २२७५ १८६५ ३१० 

२ आधारभतू र्िक्षा (कक्षा 

१ - ८) 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

1 
र्वद्यािय नक्िाङ्कन, 

समायोजन, पनुर्वितरण 

तथा नयाँ स्थापना  

१०० ० १०० ० ० ० ० ० १०० ० ० ० 

2 
र्िक्षक दरवर्न्त्द र्मिान 

तथा पनुर्वितरण 
२५० ० १०० ० ० १५० ० ० २५० ० ० ० 

3 

मापदण्डअनुसार 

र्वद्याियमा अपगु 

र्िक्षक (स्वयंसेवक, 

अनदुान, र्वषयगत) 

व्यवस्थापन 

२५००० ४००० ४५०० ५००० ५५०० ६००० ० ० २०००० ० ३५०० १५०० 

4 
सबै बािबार्िकािाई 

र्वद्यािय भनाि  
२५० ५० ५० ५० ५० ५० ० ० १०० ५० ५० ५० 

5 

प्रारर्म्भक कक्षाका 

बािबार्िकाहरूका 

िार्ग पठन तथा सन्त्दभि 

सामग्री 

(Supplementary 

Reading Materials) 

को व्यवस्था गने 

६०० ० १०० १५० १५० २०० ३०० ० २०० १०० ० ० 

6 

प्रारर्म्भक कक्षा र्िक्षण, 

वह कक्षा र्िक्षण 

(एर्ककृत पाठ्यिम) 

सम्बन्त्धी र्िक्षक तार्िम 

१४०० ० ३०० ३०० ४०० ४०० ० ७०० ५०० २०० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

7 

र्वद्याियको न्त्यनूतम 

भौर्तक पुवािधार र्वकास 

(भवन, कक्षाकोठा, 

फर्निचर, िौचािय, 

खानेपानी, खेि मैदान, 

घेरावार, खाजा घर, 

अर्तररक्त र्ियाकिाप 

घर) 

२४००० ३००० ५००० ५००० ५००० ६००० १२५०० ५००० ५००० ० १००० ५०० 

8 

र्वपदमा िैर्क्षक 

र्नरन्त्तरताको िागी 

र्वद्यािय उत्थानिीि 

योजना र्नमािण तथा 

कायािन्त्वयन  

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

9 

र्वद्याियमा सचूना 

प्रर्वर्धको प्रयोगका 

िार्ग आवश्यक 

संरचना, सामग्री तथा 

क्षमता र्वकास 

१०००० १५०० २००० २००० २००० २५०० ६००० १००० ३००० ० ० ० 

10 

गाउँपार्िका र र्वद्यािय 

तहमा र्िक्षकको 

अनपुर्स्थतीमा र्सकाइ 

र्नरन्त्तरता सहायता 

प्रणािीको र्वकास 

३५० ० २०० ५० ५० ५० ० ० २५० ५० ५० ० 

11 
र्वद्यािय पोषण तथा 

स्वास्थ्य कायििम  र 
६३००० १२००० १२५०० १२५०० १३००० १३००० ६३००० ० ० ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 
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लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

र्दवा खाजाको प्रबन्त्ध 

12 

कायिगत 

र्सर्मतता/अपांगता 

सम्वन्त्धी प्रारर्म्भक 

पर्हचान ने र 

आवश्यकताका 

आधारमा सहयोगको 

व्यवस्था 

२५० ५० ५० ५० ५० ५० २०० ० ५० ० ० ० 

13 

अर्नवायि तथा र्निलु्क 

र्िक्षा कायािन्त्वयनका 

िागी सवै 

र्वद्याथीहरूिाइ 

पाठ्यपसु्तकको व्यवस्था 

११५०० २१०० २२०० २३०० २४०० २५०० ११५०० ० ० ० ० ० 

14 
 र्वद्याियमा सन्त्दभि 

सामग्रीको व्यवस्था 
१३०० २०० २५० २५० ३०० ३०० ५०० ० ३०० ३०० १०० १०० 

15 

र्वपन्त्न, मकु्त कम्िहरी, 

दर्ित, िर्क्षत वगिका 

बािबार्िका िगायत 

िर्क्षत वगिको िैर्क्षक 

र्नरन्त्तरताका िार्ग डे्रस, 

स्टेिनरी तथा छारबरृ्त्त 

(िैर्क्षक सामाग्री) 

र्वतरण 

५०० १०० १०० १०० १०० १०० ४०० ० ७५ २५ ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

16 

र्सकाइका िार्ग र्नरन्त्तर 

र्वद्यार्थि मलू्यांकन, 

सामाग्री, सधुारात्मक 

र्िक्षण अनदुान, कक्षा १ 

मा नयाँ भनाि भएका 

र्वद्यार्थिको पोटिफोर्ियो 

र्नमािण 

२९० ५० ५० ६० ६० ७० २९० ० ० ० ० ० 

17 

र्िक्षण र्सकाइ सामाग्री, 

र्डर्जटि र्सकाइ 

सामाग्री तथा वकु कनिर 

व्यवस्थापनका िागी 

अनदुान 

५०० १०० १०० १०० १०० १०० ५०० ० ० ० ० ० 

18 
व्यवर्स्थत परीक्षा 

प्रणािी/पार्िका स्तररय 

पररक्षा प्रणािी 

१५०० ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० १००० ० ५०० ० ० ० 

19 

एर्ककृत िैर्क्षक 

व्यवस्थापन सचूना 

प्रणािी IEMIS 

व्यवस्थापन, सत्यापन 

तथा अपडेट 

१००० २०० २०० २०० २०० २०० ६०० ० ३०० ० १०० ० 

20 

अनाथ असहाय र 

कायिगत 

र्सर्मतता/अपांगता 

भएका तर र्वद्यािय पगु्न 

नसक्ने बािबार्िकाका 

३७०० ५०० ५०० ७०० १००० १००० १००० ० २५०० २०० ० ० 



 
 

पञ्चवर्षिय गाउँ र्िक्षा योजना (२०७९-२०८३) कपुरकोट गाउँपार्िका सल्यान Page 135 

 

क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

िार्ग  आवार्सय योजना  

सर्हत पार्िकाको एक 

र्वद्याियमा आवार्सय 

कायििम संचािन 

21 

र्वद्याियमा िैर्क्षक 

गणुस्तर सदुृर्ढकरण 

एवम कायिसम्पादनमा 

आधाररत अनदुान  

१५०० ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० १५०० ० ० ० ० ० 

22 
र्वव्यस, र्िअसंघका 

पदार्धकारीहरूको 

क्षमता र्वकास 

९०० १०० २०० २०० २०० २०० ० २०० ५०० १०० १०० ० 

23 
अर्भभावक 

अर्भमरु्खकरण र 

सहभार्गता 

१००० २०० २०० २०० २०० २०० ० ० ५०० ३०० २०० ० 

24 

सामदुार्यक र्वद्याियका 

छाराहरूिाइ र्निलु्क 

सेनेटरी प्याड 

व्यवस्थापन 

१९०० ३०० ३०० ४०० ४०० ५०० १९०० ० ० ० ० ० 

25 
प्रारर्म्भक कक्षाका 

र्िक्षकहरूिाइ अंगे्रजी 

र्िक्षण सम्वन्त्धी तार्िम 

३०० ० ३०० ० ० ० ० ० ३०० ० ० ० 

26 
कक्षा १ दरे्ख ३ मा 

बािमैरी र छापायकु्त 

कक्षाकोठाको धयवस्था  

७५० ० १५० २०० २०० २०० ० ० ५०० १५० ५० ५० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 
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अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

27 

कक्षा १ दरे्ख ३ सम्मको 

बािवार्िकाका िार्ग 

बािमैरी बसाई 

व्यवस्थापन (कापेट, 

कुिन, र्पफमि र िो 

टेविु) 

३५०० ० ५०० १००० १००० १००० ० ० २५०० ५०० ४०० १०० 

28 
र्वद्यािय संचािन तथा 

व्यवस्थापन अनदुान 
१३०० २५० २५० २५० २५० ३०० १३०० ० ० ० ० ० 

29 

प्रर्वर्ध मैरी र्सकाइका 

िागी टेर्िर्भजन, 

कम्पयटुर, इन्त्टरनेट 

िगायतको व्यवस्थापन 

७०० १०० २०० २०० २०० ० ४०० ० २०० ० १०० ० 

30 
आधारभतू तहका 

र्िक्षकहरूको तिवभत्ता 

अनदुान 

३११००० ६०००० ६१००० ६२००० ६३००० ६५००० ३११००० ० ० ० ० ० 

31 

ििुबाट र्वद्याियमा 

तथा रैमार्सक तथा 

अधिवार्षिक रूपमा 

पार्िका स्तररय 

ECA/CCA 

र्ियाकिाप संचािन 

तथा र्वद्याियमा खेि 

सामाग्री सहयोग 

१५५० २५० ३०० ३०० ३०० ४०० ०   १००० ३०० २०० ५० 

32 
आधारभतू तहको 

मार्थल्िो कक्षाको िागी 
१००० २०० २०० २०० २०० २०० ५०० ० ५०० ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

प्रयोगिािा व्यवस्थापन 

33 
र्वद्याियमा प्राथर्मक 

उपचारको र्कट प्रदान 

तथा प्रर्तस्थापन 

५०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० २०० ५० ५० ० 

34 

र्वद्याियमा र्दवा खाजा 

व्यवस्थापन, स्वास्थ्य र 

पोषण, सरसफाइ तथा 

स्वच्छता सम्वर्न्त्ध 

कायििम संचािन र 

प्रकृयागत र्वकास 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

35 
र्वद्यािय र कक्षाकोठामा 

कुर्हने र नकुर्हने फोहोर 

व्यवस्थापन 

१२५ २५ २५ २५ २५ २५ ० ० ० १२५ ० ० 

36 

र्वद्याियमा स्वास्थ्य, 

खाद्य सरुक्षा, सफाइ र 

स्वच्छता, पोषण र 

र्किोरीहरूका िागी 

मर्हनावारी स्वच्छता 

सम्वन्त्धी र्िक्षा 

१०० ० १०० ० ० ० ० ० १०० ० ० ० 

  
जम्मा (आधारभतू 

र्िक्षा) 
४७१६१५ ८५९७५ ९२७२५ ९४४८५ ९७०३५ १०१३९५ ४१४४९० ७००० ३९४२५ २४५० ५९०० २३५० 

३ माध्यर्मक र्िक्षा (कक्षा 

९-१२) 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

1 

र्निःिलु्क माध्यर्मक 

र्िक्षाको कायािन्त्वयनका 

िार्ग आवश्यक पने 

काननु, कायिर्वर्ध, 

र्नदरे्िकाहरू तयारी 

१०० ० १०० ० ० ० ० ० १०० ० ० ० 

2 

र्वद्यािय सेवा क्षेरको 

र्समांकन गरी हरेक 

माध्यर्मक र्वद्याियको 

सेवा क्षेर एकीन गने र 

र्समाङ्कन र्भरका 

बािबार्िकाहरू भनािको 

सरु्नर्ितताको िार्ग 

र्वद्याियमा नक्साङ्कन, 

पनुर्वितरण तथा 

समायोजन र स्थापना 

२५ ० २५ ० ० ० ० ० २५ ० ० ० 

3 

माध्यर्मक र्िक्षामा 

र्वज्ञान प्रर्वर्ध, 

इर्न्त्जर्नयररङ, किा र 

गर्णत र्िक्षा 

(STEAM) जस्ता 

र्वषयको र्सकाइिाई 

अन्त्तरसम्वर्न्त्धत गने र 

र्वज्ञान, गर्णत तथा 

कम्प्यटुर र्वज्ञान र्वषय 

अध्ययनका िार्ग 

२०० ० ५० ५० ५० ५० २०० ० ० ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

अवसर बढाउने 

4 

र्वद्याियमा र्िक्षक 

र्वद्याथीको 

र्नयर्मतताको िार्ग 

कक्षाकोठार्भर 

मलू्यांकन साधनको 

व्यवस्था  

२०० ० ५० ५० ५० ५० १५० ० ० ० ५० ० 

5 

र्वद्याियमा न्त्यनूतम 

भौर्तक पूवािधार र्वकास 

(भवन तथा कक्षाकोठा, 

फर्निचर, खानेपानी, 

खेिमैदान, घेरावार, 

िौचािय) 

२५००० ५००० ५००० ५००० ५००० ५००० १९५०० २००० २५०० ० १००० ० 

6 

प्रर्वर्ध तथा 

व्यवहारकुिि 

र्सपहरूको एर्ककरण 

तथा र्वद्याथी  

मलू्याङ्कन सम्वन्त्धी 

र्िक्षक क्षमता र्वकास 

तार्िम 

५०० १०० १०० १०० १०० १०० २०० २०० १०० ० ० ० 

7 
र्वव्यस, र्पटीए 

पदार्धकारीहरूको 
२५० ५० ५० ५० ५० ५० ० १०० १०० ० ५० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

क्षमता र्वकास र 

अर्भमरु्खकरण 

8 

र्वद्यािय र्िक्षािाइ 

प्रकोप, संकट तथा 

महामारी िगायतका 

पररर्स्थर्तप्रर्त 

उत्थानिीि बनाउने 

आकर्स्मक व्यवस्थापन 

योजना र्नमािण तथा 

कायािन्त्वयन र 

अद्यावर्धक 

१५० ५० २५ २५ २५ २५ ० ० ५० ० १०० ० 

9 

र्सकाइका िार्ग सचूना 

तथा सञ्चार प्रर्वर्ध 

िगायतका प्रर्वर्धको 

प्रयोगमा वरृ्द्ध गनि 

आवश्यक संरचना, 

सामाग्री तथा क्षमता 

र्वकास तथा पनुतािजगी 

३५०० ५०० १००० १००० ५०० ५०० २००० २०० १००० २०० १०० ० 

10 
र्वर्भन्त्न र्कर्सममा 

अपांगता भएका 

र्वद्याथीिाइ सहयोग 

१०० २० २० २० २० २० २५ २५ २५ २५ ० ० 

11 
र्निःिलु्क र्िक्षाको 

सरु्नर्ितताको िागी 

पाठ्यपसु्तक र्ववरण 

१५०० ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० १५०० ० ० ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

12 

र्वपन्त्न, मकु्त कम्िहरी, 

दर्ित, िर्क्षत वगिका 

बािबार्िका िगायतको 

िार्ग डे्रस, स्टेिनरी तथा 

छारबरृ्त्त 

२५० ५० ५० ५० ५० ५० १०० ० १०० ४० ० १० 

13 
र्सकाइ सामाग्री तथा 

र्वद्यािय व्यवस्थापन 

तथा सञ्चािन अनदुान 

७५० १५० १५० १५० १५० १५० ७५० ० ० ० ० ० 

14 

कक्षाकोठामा आधाररत 

मलू्यांकनिाइ र्िक्षण 

र्सकाइ प्रकृयामा 

एकीकृत गने गरी सधुार 

तथा प्रयोग 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

15 

छाराहरूिाइ र्निलु्क 

सेनेटरी प्याड 

व्यवस्थापन र र्किोरी 

र्िक्षा 

२५० ५० ५० ५० ५० ५० २५० ० ० ० ० ० 

16 

र्वद्याियमा िैर्क्षक 

गणुस्तर सदुृर्ढकरण 

एवम कायिसम्पादनमा 

आधाररत प्रोत्साहन 

अनदुान 

१००० २०० २०० २०० २०० २०० १००० ० ० ० ० ० 

17 
केन्त्िबाट छनोटमा परेका 

नमनुा र्वद्याियको 

िमागत भवन र्नमािण 

२०००० ५००० ५००० ५००० ५००० ० २०००० ० ० ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

तथा अनदुान 

18 

प्रर्त र्वद्यार्थि िागत 

अनसुार र्सकाइ सामाग्री 

तथा र्डर्जटि र्सकाइ 

सामाग्री व्यवस्थाका 

िाग र्वद्याियिाइ 

अनदुान 

७५० १५० १५० १५० १५० १५० ७५० ० ० ० ० ० 

19 
 माध्यर्मक तहका 

र्िक्षकका िार्ग 

तिवभत्ता अनदुान 

१३५००० २५००० २६००० २७००० २८००० २९००० १३५००० ० ० ० ० ० 

20 
माध्यर्मक र्िक्षामा 

सवैको पहचँ सरु्नर्ित 

गनि स्कुि वस संचािन 

५००० १००० १००० १००० १००० १००० २५०० ० २५०० ० ० ० 

21 

मापदण्डअनुसार 

र्वद्याियमा अपगु 

र्िक्षक (स्वयंसेवक, 

अनदुान, र्वषयगत) 

व्यवस्थापन 

१०००० २००० २००० २००० २००० २००० ० ० १०००० ० ० ० 

  
जम्मा (माध्यर्मक 

र्िक्षा) 
२०४५२५ ३९६२० ४१३२० ४२१९५ ४२६९५ ३८६९५ १८३९२५ २५२५ १६५०० २६५ १३०० १० 

४ 
उच्च र्िक्षा र माध्यर्मक 

र्िक्षाको उच्च र्िक्षासँग 

सम्वन्त्ध 

                        

1 
गाउँपार्िकामा एउटा 

बह प्रार्वर्धक र्िक्षािय 
१५०० ० ५०० ४०० ३०० ३०० ० ० १५०० ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

स्थापना गनि सहयोग 

तथा सहजीकरण गने 

2 
िैर्क्षक अनसुन्त्धान  

केन्त्िको  स्थापना  गनि 

सहयोग गने 

३०० ० ० २०० ५० ५० ० ० २०० १०० ० ० 

3 

स्नातक तहमा 

अध्ययनरत र्वद्याथीहरु 

िाई र्िक्षक संख्या कम 

भएका र्वद्याियहरुमा 

स्वयमसेवक र्िक्षकको 

रुपमा पररचािन गने 

८०० ० २०० २०० २०० २००     ३०० २०० २०० १०० 

4 

उच्च र्िक्षामा सबैको 

पह चँ सरु्नर्ित गनि 

आवश्यकता अनसुारको 

समन्त्वय र सहजीकरण 

गने 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

5 

उच्च   र्िक्षा   प्रदायक   

संस्थामा न्त्यनूतम  

भौर्तक  पवूािधार  

र्वकास (भवन  तथा  

कक्षाकोठा,  फर्निचर, 

िौचािय,  खानेपानी,  

खेिमैदान, घेराबार, 

खाजा घर आर्द) 

र्वकास गनि आवश्यक 

७०० ० २०० २०० १०० २०० ० ० ५०० ० ० २०० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

समन्त्वय र सहकायि गने 

6 

उच्च  र्िक्षािाई प्रकोप,  

सङ्कट तथा महामारी 

िगायतका पररर्स्थर्त 

प्रर्त उत्थानिीि बनाउन 

पार्िकास्तरको योजना 

तयार  गरी  कायािन्त्वयन 

गनि सहयोग गन े

५० ० ० ५० ० ० ० ० ५० ० ० ० 

7 

उच्च  र्िक्षाको  खिुा  

एवम ्दरू र्िक्षा 

प्रणािीको स्थापना गनि 

सहजीकरण एवम 

सहयोग गने 

२५० ५० ५० ५० ५० ५० ० ० २०० ० ५० ० 

8 

र्वद्याथीहरुको अध्ययन 

अनसुन्त्धान कायिमा 

सहयाग गनि इ– 

पसु्तकाियको स्थापना 

गनि सहयोग गने र प्रयोग 

२५० ० १०० ५० ५० ५० १२५ ० १२५ ० ० ० 

9 

पार्िका र्भरका 

माध्यर्मक र्वद्याियका 

र्वषय अनसुार 

क्याम्पसमा संकायको 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

सम्वन्त्धनका िागी 

सहयोग 

10 

गाउँपार्िका र्भरका 

गररव तथा जेहने्त्दार 

र्वद्याथीिाइ उच्च ्र्िक्षा 

अध्ययनको िार्ग 

(डाक्टर, इर्न्त्जर्नयर, 

पाइिट, कृर्ष, भट्ेनरी, 

र्सए आर्द) तथा 

र्पएचर्ड र्विेषज्ञता 

हार्सि गनिका िागी 

कायिर्वर्ध बनाएर 

छारवतृ्ती प्रदान 

३१०० १०० ५०० ५०० १००० १००० ० ० ३१०० ० ० ० 

  
जम्मा (उच्च र्िक्षा र 

माध्यर्मक र्िक्षाको 

उच्च र्िक्षासँग सम्वन्त्ध) 

६९५० १५० १५५० १६५० १७५० १८५० १२५ ० ५९७५ ३०० २५० ३०० 

५ 
प्रार्वर्धक तथा 

व्यवसार्यक र्िक्षा र 

र्सप र्वकास तार्िम 

                        

1 

प्रार्वर्धक धार संचािन 

भएका र्वद्याियमा 

प्रयोगिािा व्यवस्थापन 

सहयोग 

१५०० २०० २०० ३०० ३०० ५०० ५०० ० १००० ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

2 

सामदुार्यक र्वद्याियमा 

प्रार्वर्धक तथा 

व्यावसार्यक र्िक्षा 

कायििम संचािन तथा 

संचािन भएका 

र्वद्याियमा थप र्वषय 

संचािनका प्रोत्साहन, 

आवश्यक समन्त्वय र 

सहर्जकरण 

१००० २०० २०० २०० २०० २०० ० ० १००० ० ० ० 

3 
छोटो अवर्धका 

र्सपमिूक तार्िमहरू 

संचािन 

६००० १२०० १२०० १२०० १२०० १२०० ५००० ० १००० ० ० ० 

4 

प्रार्वर्धक र 

व्यावसार्यक र्िक्षा 

सम्वन्त्धी पार्िका स्तररय 

नीर्तको तजुिमा 

१५० ० १५० ० ० ० ० ० १५० ० ० ० 

5 

यवुािाइ खोज र 

नवप्रवतिनका िार्ग 

प्रोत्साहनमिूक 

कायििमहरू संचािन 

५०० ० १०० २०० १०० १०० २५० ० २५० ० ० ० 

6 

प्रार्वर्धक र्िक्षा 

अध्ययन गरेका 

यवुाहरूिाइ 

उद्यमर्ििता र्वकासको 

िार्ग सहयोग 

१००० ० २०० २०० २०० ४०० ५०० ० ५०० ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

7 

प्रार्वर्धक र्िक्षा तथा 

व्यावसार्यक तार्िम 

प्रदायक संस्थाहरूको 

अनगुमन, र्नयमन र 

व्यवस्थापन 

५०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० ० ४०० ० ० ० 

8 
प्रार्वर्धक धारका 

र्वद्याियको ल्याव 

व्यवस्थापन अनदुान 

१२५ २५ २५ २५ २५ २५ ५० ० ७५ ० ० ० 

9 

प्रार्वर्धक धार संचािन 

भएका र्वद्याियमा पढ्द ै

र्सक्द ैर कमाउद ै गनिका 

िागी पार्िकाबाट 

अनदुान 

१००० २०० २०० २०० २०० २०० ० ० १००० ० ० ० 

  
जम्मा (प्रार्वर्धक तथा 

व्यवसार्यक र्िक्षा र 

र्सप र्वकास तार्िम) 

११७७५ १९२५ २३७५ २४२५ २३२५ २७२५ ६४०० ० ५३७५ ० ० ० 

६ पाठ्यिम र 

पाठ्यसामाग्री 
                        

1 
रार्ष्ट्रय पाठ्यिम प्रारूप 

२०७६ कायािन्त्वयन तथा  

पाठ्िम अर्भमरु्खकरण 

५०० १०० २०० १०० ५० ५० २०० ० ३०० ० ० ० 

2 

र्िक्षक तार्िम र तार्िम 

पिात मेन्त्टोररङ 

सर्हतको फिोअप 

अनगुमन 

१४५० २५० २५० ३०० ३०० ३५० ० ६५० ६०० २०० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

3 

पार्िका तथा 

र्वद्याियमा र्िक्षक 

पेिागत सहयोग 

संयन्त्रको स्थापना तथा 

कायािन्त्वयन 

३७५ ७५ ७५ ७५ ७५ ७५ ० ० ३०० ० ७५ ० 

4 
कक्षाकोठामा आधाररत 

र्वद्याथी मलू्यांकन 
० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

5 
पाठ्यिम कायािन्त्वयनमा 

सचूना प्रर्वर्धको प्रयोग 
८०० ० २०० २०० २०० २०० ५०० ० २०० ० १०० ० 

6 
सवै बािबार्िकािाइ 

र्निलु्क पाठ्यपसु्तक 
० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

7 

स्थानीय पाठ्यिम तथा 

पाठ्यसामाग्री र्नमािण 

तथा कायािन्त्वयन 

२५०० ५०० ० ० १००० १००० ० ० २५०० ० ० ० 

नमनुा पाठ्रयपसु्तक 

र्वकास तथा पररक्षण 
१५०० ० ० ५०० १००० ० ० ० १५०० ० ० ० 

पाठ्यिम तथ 

पाठ्यसामाग्री 

अर्भमरु्खकरण 

२०० १०० १०० ० ० ० ० ० २०० ० ० ० 

8 
र्वज्ञ समहु सर्हतको 

र्वद्यािय सपुररवेक्षण 

तथा अनगुमन 

३७५ ७५ ७५ ७५ ७५ ७५ ३७५ ० ० ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

9 

कक्षागत तथा र्वषयगत 

र्सकाइ तथा िैर्क्षक 

सामाग्रीको व्यवस्थापन र 

प्रयोग, पढाइ मैरी 

िैक्षर्णक सामग्री खररद, 

सङ्किन, र्नमािण तथा 

प्रयोग जस्तै: र्वसङ्केतन 

र्कताब, ठूिो र्कताब, 

बाह्रखरी चाटि, वणि तथा 

झ्यािे पत्ती, िधद र्चर 

पत्ती र अन्त्य सामग्रीको 

धयवस्था  

१७०० ० ० ७०० ० १००० ० ० १२०० २०० ३०० ० 

10 

स्थानीय पढाइ सामग्री र  

अन्त्य िैक्षर्णक सामग्री 

र्नमािण तार्िम तथा 

प्रयोग 

४०० ० ४०० ० ० ० ० ० ४०० ० ० ० 

11 

र्िक्षण कायिमा उपयोगी 

सामग्री जस्तै : 

पाठ्यिम, पाठ्यिम 

कायािन्त्वयन मागिदििन, 

र्िक्षक र्नदरे्िका, 

मलू्यांकन र्नदरे्िका, 

अक्षरांकन पद्दर्त 

सहयोगी परु्स्तका 

िगायत सन्त्दभि 

५०० १०० १०० १०० १०० १०० ० १०० २०० ० २०० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

सामाग्रीको र्वद्याियमा 

उपिधधता तथा 

उल्िेर्खत सामाग्रीको 

सकाइमा अन्त्तसिम्वन्त्ध 

पर्हचान गरर र्िक्षकिे 

र्सकाउनपुने । 

12 

अर्नवायि तथा र्निलु्क 

र्िक्षाको कायािन्त्वयन, 

गाउँपार्िकामा 

पाठ्यिमको र्वकास, 

कायािन्त्वयन, पररक्षा, 

मलू्यांकन, अनगुमन 

िगायतका प्रार्वर्धक 

सहयोगका िागी 

स्थार्नय र्वज्ञ सर्म्मर्ित 

प्रार्वर्धक संयन्त्रको 

र्वकास 

४५० ५० १०० १०० १०० १०० ० ० ४५० ० ० ० 

13 

र्िक्षण र्सकाइमा 

र्डर्जटि 

अन्त्तर्िि यात्मक 

सामाग्रीको प्रयोग 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

  
जम्मा (पाठ्यिम र 

पाठ्यसामाग्री) 
१०७५० १२५० १५०० २१५० २९०० २९५० १०७५ ७५० ७८५० ४०० ६७५ ० 

७ र्िक्षक व्यवस्थापन र 

र्वकास 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

1 

असि अध्यासको िागी 

अन्त्तरर्वद्यािय, अन्त्तर 

र्जल्िा तथा 

अन्त्तरदरे्िय  अविोकन 

भ्रमण (अनुभव 

साटासाट) 

१४०० ० २०० २०० ५०० ५०० ० ० १००० ० ४०० ० 

2 
कायि सम्पादनमा 

आधाररत प्रोत्साहन तथा 

सरु्वधा र्दने ।  

१२५ २५ २५ २५ २५ २५ १२५ ० ० ० ० ० 

3 

सवै स्थायी 

र्िक्षककोअर्नवायि  

स्वास्थ्य र्वमाको िागी 

प्रोत्साहन 

२५० ५० ५० ५० ५० ५० १५० ० ० ० १०० ० 

4 

र्िक्षण र्सकाइमा 

पषृ्ठपोषण प्राप्त गनि 

पररक्षाको नर्तजा 

र्वशे्लषण गने तथा सधुार 

योजना बनाएर 

कायािन्त्वयन गने (प्रअ 

वैठक तथा र्वषयगत 

र्िक्षक वैठक माफि त) 

१००० २०० २०० २०० २०० २०० ० ० ७५० ० २५० ० 

5 

र्िक्षक पेिागत सहयोग 

कायिर्वर्धका आधारमा 

र्सकाइका िागी 

र्िक्षकको इ-संजाि 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

बनाएर र्ियार्िि 

बनाउने 

6 

र्िक्षकिाइ परामिि कायि 

गनि, अध्ययन 

अनसुन्त्धान, अनगुमन, 

सरु्परवेक्षणको िागी 

र्वज्ञ समहु पररचािन 

गरी पेिागत सहयोग गने 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

7 

र्िक्षक 

मेन्त्टररङ/कोर्चङका 

िागी कायििम संचािन 

गरेर र्िक्षक पेिागत 

सहयोग र्वकास गने 

६५० ५० १०० १०० २०० २०० २०० ० ३०० १५० ० ० 

8 

र्वद्यािय तथा पार्िका 

स्तरमा कक्षामा 

र्िक्षकहरूिाइ पेिागत 

सहयोग गनि र्िक्षण 

र्सकाइ समुह 

वैठक/घमु्ती वैठक 

संचािन गने 

१००० २०० २०० २०० २०० २०० ० ० ५०० २०० ३०० ० 

9 

आवश्यकताका 

आधारमा र्िक्षक 

पेिागत सहयोग तार्िम 

संचािन गने 

२००० ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० ० १००० ८०० २०० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

10 
र्िर्क्षक दरवन्त्दी र्मिान 

तथा पनुर्वितरण 
० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

11 

पार्िकािे प्रअ र प्रअिे 

र्िक्षकहरूसँग करार 

सम्झौता माफि त र्सकाइ 

उपिव्धीमा सधुार 

ल्याउने सम्भव ह ने 

र्वद्याियमा र्िक्षकिे 

र्वद्यार्थिसँग पर्न गने 

५०० १०० १०० १०० १०० १०० ० ० २५० २५० ० ० 

12 

कक्षा १ दखेी ३ सम्म 

िर्मक र्सकाइ 

रणनीर्तमा आधाररत 

र्िक्षण र्सकाइ कायि 

सञ्चािनका िागी 

तार्िमको धयवस्था 

६०० ० ३०० ३०० ० ० ० ३०० ३०० ० ० ० 

13 

स्थानीय पढाइ सामग्री र 

अन्त्य िैक्षर्णक सामग्री 

(No cost Low cost) 

र्नमािणका िार्ग तार्िम 

वा कायििािाको 

धयवस्था 

१५०० ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० ० ० ७५० ५०० २५० ० 

14 
र्िक्षकहरूिाइ 

पनुिताजगी तार्िमको 

धयवस्था 

४०० ० ० ० २०० २०० ० ० ३०० ५० ५० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

15 

प्रर्वर्ध मैरी र्सकाइका 

िागी टेर्िर्भजन, 

कम्पयटुर, इन्त्टरनेट 

िगायत प्रयोगका िागी 

तार्िमको धयवस्था 

६०० ० ० ३०० ० ३०० ३०० ० ३०० ० ० ० 

16 

र्िक्षक पेसागत सहयोग 

सम्बन्त्धी प्रावधान 

कायािन्त्वयन गनिका िार्ग 

प्रणािी र्वकासगने 

(जस्तै) 

प्रधानाध्यापक/ 

आधारभतू 

संयोजक/अनुभवी 

र्िक्षक पररचािन 

र्वज्ञ समहू गठन र 

पररचािन 

र्िक्षक र्सकाइ समूह 

गठन र पररचािन 

वैकर्ल्पक र्वर्धको 

प्रयोग 

५०० १०० १०० १०० १०० १०० २०० ० ३०० ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

17 

र्िक्षक पेसागत सहयोग 

प्रणािी कायािन्त्वयन गने 

र र्नरन्त्तरताका िागी 

र्नम्न काम गन े

र्िक्षकिाई र्िक्षण कायि 

प्रभावकारी बनाउन 

प्रार्ज्ञक तथा प्रार्वर्धक 

सहयोग परु् याउने  

प्रार्वर्धक 

सहयोगकतािका 

िागीतार्िमको धयवस्था 

गने 

प्रार्वर्धक 

सहयोगकतािबाट 

र्नयर्मत कक्षा 

अविोकनको धयवस्था 

गने 

पषृ्ठपोषण/सझुाव तथा 

सहयोगका िार्ग 

कोर्चङकोधयवस्था गने 

र्िक्षकहरुको र्नयर्मत 

समीक्षा बैठक 

सञ्चािन, अन्त्तरर्िया र 

छिफिको धयवस्था गन े

र्दगो र प्रभावकारी रुपमा 

५०० १०० १०० १०० १०० १०० ० ० ५०० ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

र्िक्षकिाई पेसागत 

सहयोग प्रदान 

गनेप्रणािी र्वकास र 

र्नरन्त्तरताको सरु्नर्ितता 

गने 

  

पार्िकाबाट क्षमतावान, 

दक्ष तथा योग्य र्िक्षक 

पारदर्िि ढंगिे छनौट 

गनिका िागी प्रश्न वैंकको 

र्नमािण र पररमाजिन 

३०० १०० ५० ५० ५० ५० ० ० ३०० ० ० ० 

  
र्िक्षकको दरै्नक कायि 

र्टपोटको िार्ग र्िक्षक 

डायरी र्नमािण र प्रयोग 

२५० ५० ५० ५० ५० ५० ० ० २५० ० ० ० 

  
बह कक्षा र्िक्षण 

संचािन गने 

र्वद्याियिाइ अनदुान 

२००० ० ५०० ५०० ५०० ५०० १५०० ० ५०० ० ० ० 

  

अस्थाइ तथा र्वद्यािय 

श्रोतबाट र्नयकु्त 

र्िक्षकहरूको 

व्यवस्थापनका िागी 

७५ ७५ ० ० ० ० ० ० ७५ ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

उपयकु्त मापदण्ड तथा 

र्नदरे्िकाको तयारी गने 

।  

  

र्वद्याथीको र्सकाइ 

सरु्नर्ित गनि र्िक्षकिे 

काममा र्वताउने समय 

िरु्नर्ित गने । (प्रअिाइ 

र्जम्मेवार बनाउने, 

कक्षामा र्वताएको 

समयको िगवकु बनाउन 

सर्कने) 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

  
जम्मा (र्िक्षक 

व्यवस्थापन र र्वकास) 
१३६५० १७५० २६७५ २९७५ २९७५ ३२७५ २४७५ १३०० ७१७५ १३५० १३५० ० 

८ र्वद्यािय व्यवस्थापन                         

1 

र्वद्यािय सधुार 

योजनाबारे क्षमता 

र्वकास कायििम, 

योजनाको तयारी, र्नमािण 

तथा अध्यावर्धक गने 

१००० २०० २०० २०० २०० २०० ८०० ० २०० ० ० ० 

2 
िैर्क्षक कायिपारो र्नमािण 

गने 
५०० १०० १०० १०० १०० १०० ० ० २०० ० ३०० ० 

3 
र्वद्याियको र्वकास 

तथा व्यवस्थापन 

गरुुयोजना बनाउने 

५०० ० ० ५०० ० ० ० ० ० ० ५०० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

4 
र्वद्यािय नक्िाङ्कन 

गने 
० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

5 
र्वद्यािय समायोजन, 

पनुर्वितरण तथा स्थापना 

गने 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

6 
र्िक्षक दरबन्त्दी 

र्मिानगने 
० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

7 

योग्यता, क्षमता, वररष्ठता 

र ५ वषे कायियोजनाको 

आधारमा प्रधानाध्यापक 

र्नयरु्क्त गने तथा करार 

सम्झौता गने 

२५० ५० ५० ५० ५० ५० ० ० ५० ० २०० ० 

8 
र्वद्यािय सञ्चािन तथा 

व्यस्थापन र्वर्नयम तयार 

गने र िाग ुगने 

३०० ० ० ० १०० २०० ० ० ० ० ३०० ० 

9 
वार्षिक कायि सम्पादनको 

स्वमलू्याङ्कन  गन े
० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

10 
र्वद्याियिे अर्भभावक 

भिेा गने 
१३०० १०० ३०० ३०० ३०० ३०० ० ० ५०० ० ८०० ० 

11 
र्वद्याियको िेखा तथा 

सामार्जक पररक्षण गने 
१२५० २५० २५० २५० २५० २५० १२५० ० ० ० ० ० 

12 
र्वपद ्व्यवस्थापन 

योजना र्नमािण गने 
० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

13 
र्वद्याियिे अधिवार्षिक 

रूपमा गर्तर्वर्धहरू 
० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

साविजर्नक गने 

14 

प्रधानाध्यापक, र्िक्षक र 

कमिचारीिाइ 

कायिसम्पादनका 

आधारमा प्रोत्साहन 

उपिव्ध गराउने 

३०० २५ ५० ५० ७५ १०० ० ० ३०० ० ० ० 

15 

कपरुकोट 

गाउँपार्िकाको 

पञ्चवर्षिय गाउँ र्िक्षा 

योजना र िैर्क्षक 

पाश्विर्चरको र्नमािण, 

प्रवोर्धकरण, 

कायािन्त्वयन, अपडेट र 

सर्मक्षा 

९०० ५०० १०० १०० १०० १०० ० ० ७०० २०० ० ० 

16 

र्िक्षक अर्भभावक 

संघको कायिकारी 

सर्मर्तिे र्वर्त्तय 

पारदर्ििता र 

जवाफदरे्हता कायम गने, 

अर्भभावक तथा अन्त्य 

संघसंसथासँग समन्त्वय र 

साझेदारी गने 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

17 
र्वद्याियमा गठन ह ने 

र्वर्भन्त्न सर्मर्तका 

पदार्धकारीको क्षमता 

७५० ५० १०० २०० २०० २०० ० ० ५०० ० २५० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

र्वकास र अर्भभावक 

अर्भमरु्खकरण 

18 

र्वद्यार्थि तथा 

अर्भभावकहरूको 

गनुासो सनुुवाइको 

व्यवस्था गने 

१०० ० १०० ० ० ० ५० ० ५० ० ० ० 

19 
सामार्जक िेखापररक्षण 

र प्रर्तवेदनिाइ 

साविजर्नक गने 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

20 

र्वद्याियहरूमा सेवा 

वडापरको व्यवस्था गने 

र सचूना अर्धकारीको 

व्यवस्थापन 

२५० ५० ५० ५० ५० ५० ० ० २५० ० ० ० 

21 
अर्भभावक सचेतना 

कायििम संचािन गने । 
४५० ५० १०० १०० १०० १०० ० २०० १०० १०० ५० ० 

22 

र्वद्याियमा 

आचारसंर्हता र्नमािण, 

अपडेट र कायािन्त्वयन 

(प्रअ, र्िक्षक, र्वद्याथी, 

र्वव्यस, र्िअसंघ) 

१०० ० १०० ० ० ० ० ० १०० ० ० ० 

23 

प्रधानाध्यापकका िागी 

क्षमता र्वकास र 

र्वद्यािय व्यवस्थापन 

तार्िम 

२५० ० १०० ० १५० ० ० ० २५० ० ० ० 

24 र्वद्याियमा बाि क्िव १२५ २५ २५ २५ २५ २५ ० ० ० १२५ ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

गठन तथा पररचािन 

गने, र्वव्ससमा बाि 

क्िवको प्रर्तर्नर्धत्व 

िरु्नर्ित गने 

25 
प्राथिनाको समयमा ५ 

र्मनेट नैर्तक ज्ञान र 

सामान्त्यज्ञान र्सकाउने  

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

26 

प्रअिे हरेक वषि 

र्वद्यािय र्वकास मोडेि 

बनाएर पार्िकामा 

बझुाउनपुने । 

१२५ २५ २५ २५ २५ २५ ० ० ० १२५ ० ० 

27 

नयाँ र्वव्यस चयन 

भएपर्छ कायिकािको 

र्वद्यािय व्यवस्थापन 

योजना पार्िकामा पेि 

गनुिपने ।  

१२५ २५ २५ २५ २५ २५ ० ० ० १२५ ० ० 

  
जम्मा (र्वद्यािय 

व्यवस्थापन) 
८५७५ १४५० १६७५ १९७५ १७५० १७२५ २१०० २०० ३२०० ६७५ २४०० ० 

९ 
र्नरन्त्तर र्िक्षा, खिुा 

र्सकाइ, अनौपचाररक 

र्िक्षा, जीवनपयिन्त्त 

र्सकाइ र र्िक्षा 

                        

1 
अनौपचाररक र्िक्षा तथा 

आर्जवन र्सकाइ र 

यसका आगामी मागि 

२०० ० २०० ० ० ० २०० ० ० ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

सम्वन्त्धमा अवधारणागत 

स्पष्टताका िागी र्वज्ञ 

समहुबाट अवधारणा पर 

तयार गराइ 

अर्भमरु्खकरण गने 

2 

र्नरक्षरहरूको र्ववरण 

संकिन र आर्जवन 

र्सकाइका 

सरोकारवािाहरूको 

खर्ण्डकृत तथ्यांकहरूको 

डाटावेस तयार गने तथा 

र्नरक्षरहरूिाइ साक्षर 

बनाउने र साक्षरिाइ 

साक्षरोत्तर बनाउने 

२०० ० २०० ० ० ० २०० ० ० ० ० ० 

3 

सामदुार्यक पसु्काियको 

व्यवस्थापन गरी 

सामदुार्यक र्सकाइ केन्त्ि 

सँग आवद्द गने 

४०० ० ० २०० ० २०० २०० ० २०० ० ० ० 

4 

सामदुार्यक केन्त्िमा 

सचुना तथा संचारप्रर्वर्ध 

मैरी उपकरणको 

व्यवस्थाका िागी 

अनदुान 

२००० ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० २००० ० ० ० ० ० 

5 
सामदुार्यक केन्त्िमा 

संयोजक र आवश्यकता 
७५० १५० १५० १५० १५० १५० ७५० ० ० ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

अनसुार सहयोगीको 

व्यवस्था गने 

6 
संघ, प्रदिे र स्थानीय 

तहमा समन्त्वय संयन्त्र 

र्वकास गने 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

7 

सरकारी तथा गैर 

सरकारी र्नकाय तथा 

स्थानीय तहमा रहकेा 

समदुायमा आधाररत 

संस्थासँग साझेदारी र 

सहकायि गरी कायििम 

संचािन गने 

२५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ० ० ० १२०० ० १३०० 

8 

अनौपचाररक प्रौढ 

र्वद्यािय, खिुा 

र्वद्यािय िगायतका 

संस्थाहरूको संस्थागत 

र्वकास र संचािनका 

िागी अनदुान उपिव्ध 

गराउने 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

9 

जेष्ठ नागररक, श्रर्मक, 

गहृणी मर्हिा, 

पनुस्थािर्पत िगायतका 

िागी आवश्यकतामा 

आधाररत र्नरन्त्तर 

र्सकाइ प्रवधिन गने 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 



 
 

पञ्चवर्षिय गाउँ र्िक्षा योजना (२०७९-२०८३) कपुरकोट गाउँपार्िका सल्यान Page 164 

 

क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

10 

पार्िकामा र्सकाइिाइ 

र्सप सँग जोड्न 

सामदुाloक र्सकाइ 

केन्त्िको सञ्चािन तथा 

व्यवस्थापन सम्बन्त्धी  

मापदण्ड, २०७८ 

अनसुारका गर्तर्वर्ध 

संचािनका िागी 

सामदुार्यक  र्सकाइ 

केन्त्ििाइ अनदुान 

५००० १००० १००० १००० १००० १००० ० ० ५००० ० ० ० 

11 
व्यवहाररक िेखन 

तार्िम (तमसकु, भपािइ, 

र्नवेदन आर्द) 

४०० ० २०० ० २०० ० ० ० ४०० ० ० ० 

  

जम्मा (र्नरन्त्तर र्िक्षा, 

खिुा र्सकाइ, 

अनौपचाररक र्िक्षा, 

जीवनपयिन्त्त र्सकाइ र 

र्िक्षा) 

११४५० २०५० २६५० २२५० २२५० २२५० ३३५० ० ५६०० १२०० ० १३०० 

१० गणुस्तरीय साविजर्नक 

र्िक्षा  
                        

1 

प्रारर्म्भक बािर्वकासमा 

खेि सामाग्री, र्सकाइ 

सामाग्री, मनोरञ्जन 

सामाग्री, अर्डयो 

र्भर्डयो सामाग्री, र्सकाइ 

५७० २० १०० १५० १५० १५० ० ० ४०० ७० ५० ५० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

कुना सर्हतको आकषिक 

तथा मनोरञ्जनात्मक 

कक्षाकोठा व्यवस्थापन 

2 

िैर्क्षक गणुस्तरको 

सधुारको थािनी कक्षा 

१ बाट गरौ ँअर्भयान 

संचािन 

१६०० ० ४०० ४०० ४०० ४०० ० ० १००० ३०० २०० १०० 

3 

 बािबार्िकािाइ 

र्सक्नेगरी पढ्ने बनाउने 

उद्देश्यिे कक्षा १ दरे्ख ३ 

सम्म पढ्न र्सकाउनका 

िागी पठन र्सप र्वकास 

सम्वन्त्धी 

र्ियाकिापिाइ सहयोग 

गनि  कक्षा १-३ मा 

छापामय वातावरण 

बनाउने 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

4 

र्वद्याथीको प्रर्तभा 

पर्हचान, पररचािन र 

प्रवद्दिनका िागी पार्िका 

स्तररय र्सजिनात्मक 

गर्तर्वर्ध सञ्चािन 

५०० १०० १०० १०० १०० १०० ० ० २५० २५० ० ० 

5 
गायँपार्िका स्तररय 

र्वज्ञान तथा प्रर्वर्ध 

एक्स्पो, िैर्क्षक मेिा 

५०० १०० १०० १०० १०० १०० ० ० ४०० १०० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

तथा प्रदििनी, िैर्क्षक 

महोत्सव आयोजना 

6 
प्रधानाध्यापकहरूको 

व्यवस्थापर्कय एवम 

नेततृ्व क्षमता र्वकास 

१००० २०० २०० २०० २०० २०० ० ० ७५० २५० ० ० 

7 
र्िक्षाक दरवन्त्दी 

पनुर्वितरण तथा न्त्यनूतम 

र्िक्षक सरु्नर्ितता 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

8 

प्रयोगात्मक र्सकाइ 

माफि त व्यहाररक ज्ञान 

आजिनका िागी र्िक्षक 

तार्िम तथा पेिागत 

र्वकासिाइ सदुृर्ढकरण 

गने 

२००० ० ३०० ६०० ६०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ० ० 

9 

प्रअ, र्िक्षक प्रिंसा 

तथा प्रोत्साहनको 

व्यवस्था गरी उत्पे्ररणा 

अर्भवरृ्द्ध गने 

२०० २५ २५ ५० ५० ५० ० ० २०० ० ० ० 

10 

र्वद्याियहरूिे गणुस्तर 

केर्न्त्ित र्वद्यािय सधुार 

योजना बनाउने वा 

अध्यावर्धक गरी 

कायािन्त्वयनमा िैजाने 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

11 पोषणयकु्त र्दवा खाजा ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

कायििम 

12 
िैर्क्षक गणुस्तर सधुारको 

िार्ग सरोकारवािाहरू 

र्वच अन्त्तरिर्िया 

५०० १०० १०० १०० १०० १०० ० ० ५०० ० ० ० 

13 
र्िक्षा योजनाको 

आवर्धक सर्मक्षा र 

अद्यावर्धक गने 

७५० १५० १५० १५० १५० १५० ० ० ७५० ० ० ० 

14 

र्नयर्मत नर्तजामरु्ख 

अनगुमन तथा 

सपुरीवेक्षण (बह पर्क्षय 

अनगुमनको ढाँचा 

र्नमािण) 

२०० ० ५० ५० ५० ५० ० ० २०० ० ० ० 

15 

कक्षा ३, ५, ८ र १० मा 

उत्कृष्ट र्सकाइ उपिव्धी 

हाँर्सि गने 

र्वद्याियिाइ सहयोग 

तथा र्िक्षक र 

र्वद्याथीिाइ प्रोत्साहन 

२५० ५० ५० ५० ५० ५० ० ० २०० ५० ० ० 

16 

कमजोर र्सकाइ क्षमता 

भएका र्वद्याथीिाइ 

िर्क्षत गरर उपचारात्मक 

कक्षा संचािन 

२००० ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० ० ० १००० ० १००० ० 

17 
हरेक वडामा एउटा वाि 

उद्यान र्नमािण 
३००० ० १००० १००० १००० ० ० ० २००० ० १००० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

18 

र्वद्याियमा न्त्यनू 

उपर्स्थत ह ने र्वद्याथीका 

अर्भभावकिाइ 

फ्िोअप काडि र्वतरण 

२५० ५० ५० ५० ५० ५० ० ० २५० ० ० ० 

  
जम्मा (गणुस्तरीय 

साविजर्नक र्िक्षा) 
१३३२० ११९५ ३०२५ ३४०० ३४०० २३०० ५०० ५०० ८४०० १५२० २२५० १५० 

११ 
आर्थिकतथा सामार्जक 

रूपमा पछार्ड परेका 

वगिको पह चँ/समावेिी 

र्िक्षा 

                        

1 

स्थानीय तहहरूमा 

जोर्खममा परेका 

बािबार्िका तथा 

व्यर्क्तको तथ्यांक वडा 

वाि संरक्षण सर्मर्त 

तथा गाउँ वाि संरक्षण 

सर्मर्त माफि त संकिन 

गरी उर्नहरूको अवस्था, 

र्सकाइ आवश्यकता 

पर्हचान गने संयन्त्र 

र्वकास गने र सहयोग 

गने । 

३५० १०० १०० ५० ५० ५० ० ० १५० १५० ० ५० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

2 

र्वद्यािय बार्हर रहकेा 

तथा र्िक्षाको 

अवसरबाट वर्ञ्चत 

ह नका कारण पर्हचान 

गरी वैयर्क्तक 

आवश्यकता अनसुारको 

वैकर्ल्पक िैर्क्षक 

कायििमहरू तथा 

सहायता पद्दती तजुिमा 

गरी कायािन्त्वयन गराउने ।  

३०० ६० ६० ६० ६० ६० ० ० ३०० ० ० ० 

3 

र्वद्यािय बार्हर रहकेो 

सवै बािबार्िकािाइ 

र्वद्यािय र्भर ल्याउन 

तथा अध्ययनमा 

र्नरन्त्तरताको सरु्नर्ित 

गनि जनसहभार्गता 

सर्हतको कायििम 

सञ्चािन गने । 

३५० ७० ७० ७० ७० ७० ० ० २०० ५० १०० ० 

4 

र्विेष िर्क्षत समहूका 

र्वद्याथीहरूको 

आवश्यकता र 

सामार्जक सरुक्षाका 

कायििम तथा अवसर 

िागतसँग तादाम्य गरी 

छारवरृ्त्त र्दने व्यवस्था 

३५० ७० ७० ७० ७० ७० ० ० २०० ५० १०० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

र्मिाउने 

5 

सबै आधारभतू 

र्वद्याियहरूमा भवन, 

कक्षाकोठा, फर्निचर, 

प्रयोगिािा, पानी, 

पसु्तकािय, बकु कनिर, 

िौचािय जस्ता भौर्तक 

तथा िैर्क्षक पवूािधार 

कायिगत 

र्सर्मतता/अपांगता एवं 

िैङ्र्गकमैरी बनाउने । 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

6 

बािबार्िकािाइ 

अध्ययनको र्नरन्त्तरताका 

िागी र्दवा खाजा 

व्यवस्था िगायतका 

र्वर्भन्त्न प्रोत्साहनको 

व्यवस्था गद ैबािकेर्न्त्ित 

र्िक्षण, बािमैरी 

िैक्षर्णक वातावरण, 

र्िक्षक र्वद्याथीर्बच 

समुधरु सम्वन्त्ध र्वकास, 

र्सकाइमरु्ख र्िक्षण 

पद्दर्त, कक्षाकोठा, 

सम्मानपणूि व्यवहार 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

जस्ता उपायहरूको 

अविम्वन गने ।  

7 

र्िक्षकहरूिाइ समावेर्ि 

र्िक्षा र िैंर्गक तथा 

सामार्जक 

समावेर्िकरण सम्वर्न्त्ध 

तार्िम र्दने 

८०० ० २०० २०० २०० २०० ० ० ६०० २०० ० ० 

8 

पाठ्यिम तथा र्सकाइ 

सामाग्रीिाइ 

अपाङ्गमैरी तथा 

िैङ्र्गक उत्तरदायी 

बनाउद ैसबै 

बािबार्िकाको र्सकाइ 

सरु्नर्ित गने ।  

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

9 

आर्जवन र्सकाइ तथा 

र्नरन्त्तर र्िक्षाका 

सहभार्गहरूको 

आवश्यकता अनसुारको 

र्सकाइ सहजीकरण 

सामाग्रीको व्यवस्था गने 

तथा कायािन्त्वयनका 

िार्ग स्थानीय तहका 

२०० ० १०० ० १०० ० २०० ० ० ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

िैर्क्षक व्यवस्थापक 

तथा सहजकतािहरूको 

क्षमता र्वकास गने । 

10 

पाठ्यतिमिाइ स्थानीय 

भाषा, संस्कृर्त, भगूोि, 

इर्तहास, ज्ञान तथा र्सप 

समावेि गने र 

र्सकाइिाइ 

जीवनोपयोगी र्सपसँग 

आवद्द गने ।  

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

11 

स्थानीय तहबाट 

आधारभतू र्िक्षाका 

उमेर समहूका सवै 

बािबार्िकाहरूिाइ 

र्वद्यािय भनाि गने 

व्यवस्था र्मिाइ 

अर्नवायि र्िक्षा 

सरु्नर्ित भएको 

साविजर्नक घोषणा गने 

व्यवस्था र्मिाउने । 

५०० ० ० ० ५०० ० ० ० ५०० ० ० ० 

12 

र्वद्याियमा कुनै पर्न 

प्रकारको र्वभदे, 

दवु्यिवहार, हपेाइ नह ने 

सरु्नर्ित गनि यस 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

सम्वन्त्धी र्िक्षा तथा 

संयन्त्र स्थापना गने । 

13 

पाठ्यिम, 

पाठ्यसामाग्री, र्वद्यािय 

वातावरण तथा र्सकाइ 

प्रकृयािाइ समता र 

समावेर्िताका दृर्ष्टिे 

परीक्षण तथा सुधार गने । 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

  

जम्मा -
आर्थिकतथा 
सामाजजक 
रूपमा पछाडि 
परेका वर्िको 
पह ुँच/समावेशी 
शशक्षा_ 

२८५० ३०० ६०० ४५० १०५० ४५० २०० ० १९५० ४५० २०० ५० 

१२ र्िक्षामा सचूना प्रर्वर्ध                         

1 
र्वद्याियमा ICT 

संरचना र्वस्तार 
९०० १०० २०० २०० २०० २०० ९०० ० ० ० ० ० 

2 
प्रत्येक र्वद्याियमा 

Internet 

Connectivity को 

५०० १०० १०० १०० १०० १०० ५०० ० ० ० ० ० 
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योजना 
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अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

व्यवस्था र र्नरन्त्तरता 

3 
र्िक्षकहरूको ICT बारे 

क्षमता र्वकास तार्िम 
८०० ० २०० २०० २०० २०० ६०० ० २०० ० ० ० 

4 

र्वद्याियमा 

अन्त्तरर्ियात्मक 

र्डर्जटि सामग्रीको 

उपिधधता 

४५०० ५०० १००० १००० १००० १००० २००० ० २००० ० ५०० ० 

5 IEMIS व्यवस्थापन ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

6 
सामदूार्यक र्सकाइ 

केन्त्िहरूको क्षमता 

र्वकास 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

7 
र्वद्यािमा इ हार्जरी 

व्यवस्थापन 
७५० ३०० ३०० ५० ५० ५० ० ० ७५० ० ० ० 

8 
माध्यर्मक र्वद्याियका 

अर्नवायि र्वषयहरुको 

भचुिअि कक्षा संचािन 

५०० १०० १०० १०० १०० १०० ० ० ३०० ० २०० ० 

9 

प्रर्वर्ध मैरी र्सकाइका 

िार्ग टेर्िर्भजन, 

कम्पयटुर, इन्त्टरनेट 

िगायतको व्यवस्थापन 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

10 

प्रर्वर्ध मैरी र्सकाइका 

िागी प्रारर्म्भक कक्षामा 

टेर्िर्भजन, कम्पयटुर, 

इन्त्टरनेट िगायत 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

प्रयोगका िागी 

तार्िमको धयवस्था 

11 

गाउँपार्िकािे मोवाइि 

एप्स र्नमािण गरी त्यसमा 

र्िक्षासँग सम्वर्न्त्धत 

पाठ्यिम, र्िक्षक 

र्नदरे्िका, मलु्यांकन 

काकयिर्वर्ध, र्सकाइ 

सामाग्री जस्ता 

सामाग्रीमा र्िक्षक र 

र्वद्याथीको सहज पह चँ 

बढाउने,  

३०० १०० ५० ५० ५० ५० ० ० ३०० ० ० ० 

  
जम्मा (र्िक्षामा सचूना 

प्रर्वर्ध) 
८२५० १२०० १९५० १७०० १७०० १७०० ४००० ० ३५५० ० ७०० ० 

13 
आपतकािीन तथा 

संकटपणुि अवस्थामा 

र्िक्षा 

                        

1 

उत्थानर्सिताका िागी 

whole school 

approach का 

आधारमा सचेतना 

र्वकास गने 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

2 
र्िक्षक तथा पद जोर्खम 

न्त्यरु्नकरण तार्िम 
१००० २०० २०० २०० २०० २०० ५०० ० ५०० ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 
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लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

3 

स्थानीय तहमा 

संकटासन्त्नता 

मलू्यांकनका आधारमा 

योजना र्नमािण 

२५० ५० ५० ५० ५० ५० ० ० २०० ० ५० ० 

4 

र्नरन्त्तर र सरुर्क्षत 

र्सकाइका िागी र्िक्षक 

र्वद्याथी सर्म्मर्ित कायि 

समहु र्नमािण र 

पररचािन 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

5 

स्वास्थ्य सरु्वधा 

सर्हतको स्वास्थ्य 

र्िक्षक कायिकतािको 

व्यवस्था 

३५०० ० ५०० १००० १००० १००० ३५०० ० ० ० ० ० 

6 

हररत, सफा, िान्त्त र 

सरुर्क्षत र्वद्यािय 

प्रवधिन, र्नमार्व र 

मार्वमा करेसावारी र 

वगैचा 

१००० २०० २०० २०० २०० २०० ० ० १००० ० ० ० 

7 

आपतकािीन तथा 

संकटपणूि अवस्थामा 

र्िक्षासँग सम्वर्न्त्धत 

र्वर्भन्त्न मापदण्ड, 

र्नदरे्िका तथा 

कायिर्वर्ध एर्ककृत गने 

१०० ० १०० ० ० ० ० ० १०० ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

8 

र्िक्षाका सवै उपक्षेरमा 

उल्िेर्खत योजनाहरू 

आपतकािीन तथा 

संकटपणूि अवस्थामा गनि 

सर्कने र्वर्धमा 

वैकर्ल्पक उपाय सर्हत 

योजना बनाउने 

१०० १०० ० ० ० ० ० ० १०० ० ० ० 

  
जम्मा (आपतकािीन 

तथा संकटपणुि 

अवस्थामा र्िक्षा) 

५९५० ५५० १०५० १४५० १४५० १४५० ४००० ० १९०० ० ५० ० 

  
संस्थागत संरचना र 

क्षमता र्वकास 
                        

1 

िैर्क्षक कायि सम्पादनका 

िागी आवश्यक कानुनी 

प्रवन्त्ध तथा मापदण्ड 

र्वकास 

२०० ० २०० ० ० ० ० ० २०० ० ० ० 

2 

संस्थागत संरचनाहरू 

गठन, पनुगिठन तथा 

भरैहकेाहरूको 

कायिसम्पादन गने 

१०० १०० ० ० ० ० ० ० १०० ० ० ० 

3 

प्रधानाध्यापकिाइ 

कायिसम्पादन करार गरी 

नर्तजाप्रर्त र्जम्मेवार 

बनाउने 

५० ५० ० ० ० ० ० ० ५० ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

4 

र्िक्षाका संरचनामा 

सम्वद्द पदार्धकारीहरूको 

क्षमता र्वकास (र्वव्यस, 

र्सअसंघ र वडा र्िक्षा 

सर्मर्त सम्वद्द 

पदार्धकारी) 

८०० ० २०० २०० २०० २०० ० ० ४०० ४०० ० ० 

5 

प्रधानाध्यापक तथा 

र्िक्षा िाखा 

कमिचारीको क्षमता 

र्वकास तार्िम 

४०० ० २०० ० २०० ० ० ० ४०० ० ० ० 

6 
वडा तथा गाउँ र्िक्षा 

सर्मतको क्षमता र्वकास 

तार्िम 

४०० ० २०० ० ० २०० ० ० ४०० ० ० ० 

7 

र्िक्षा िाखाका 

कमिचारी ता संस्थागत 

संरचनाका 

पदार्धकाररहरूको 

क्षमता र्वकासका िागी 

तार्िम, गोर्ष्ठ, सेर्मनार 

तथा भ्रमण 

२६०० ३०० ३०० ५०० ५०० १००० ० ० २००० ३०० ३०० ० 

  
जम्मा (संस्थागत संरचना 

र क्षमता र्वकास) 
४५५० ४५० ११०० ७०० ९०० १४०० ० ० ३५५० ७०० ३०० ० 

  
कायािन्त्वयन, अनगुमन 

तथा मलू्याङ्कन, 

समन्त्वय र सहजीकरण 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

1 

नर्तजामा आधाररत 

अनगुमन प्रणािीका 

िागी सचूकहरू तयार 

तथा अद्यावर्धक गने 

१२५ २५ २५ २५ २५ २५ ० ० १२५ ० ० ० 

2 

पररच्छेद ६ को ६.२.१ 

मा उल्िेख भए 

अनसुारको अनगुमन 

प्रकृया र 

सरोकारबािाबाट 

र्नयर्मत अनगुमन 

५०० १०० १०० १०० १०० १०० २०० ० ३०० ० ० ० 

3 
कायििम कायािन्त्वयनको 

चौमार्सक तथा वार्षिक 

समीक्षा तथा प्रर्तवेदन 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

4 
र्स्थर्त प्रर्तवेदन तयार 

गने 
५०० १०० १०० १०० १०० १०० ५०० ० ० ० ० ० 

5 
र्वद्याथीको र्सकाइ 

उपिव्धी पररक्षण तथा 

नर्तजाको र्वशे्लषण 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

6 

कक्षा १ दरे्ख ३ सम्मका 

बािबार्िकाको पठन 

र्सप परीक्षणका िार्ग 

कक्षाकोठामा आधाररत 

पठन र्सप परीक्षण (CB-

EGRA) संचािन गने 

५०० १०० १०० १०० १०० १०० २०० ० २०० १०० ० ० 

7 र्वद्यािय तथा ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

र्िक्षकको कायिसम्पादन 

गने । 

8 

र्वद्याियमा गररने 

सामार्जक पररक्षणिाइ 

प्रभावकारी र र्नयर्मत 

बनाउने । 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

9 
र्वद्याियहरूको िेखा 

पररक्षण 
० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

10 
रोष्टर र्विेषज्ञहरूको 

व्यस्थापन 
२५० ५० ५० ५० ५० ५० ० ० २५० ० ० ० 

11 

र्वज्ञ समहु, र्वद्यािय 

र्नरक्षक तथा र्िक्षक 

र्सकाइ समुह माफि त, 

र्िक्षा िाखा माफि त 

र्वद्यािय अनगुमन तथा 

कक्षा सपुररवेक्षण 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

12 

प्रधानाध्यापक तथा 

आधारभतू तह 

संयोजकबाट र्वद्यािय 

तथा कक्षाकोठा 

अनगुमन तथा 

सपुररवेक्षण 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

13 
र्सकाइमा आधाररत 

मलु्याङ्कनका िागी 

र्िक्षण 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
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क्र.स प्रमखु र्ियाकिाप 

योजना 

अिविको 

कुल 

लागत 

अनुमावनत बजेट  (५ िषय) रू हजािमा श्रोत आँकलन ( रू हजािमा) 

२
०
७
९
/८
०

 

२
०
८
०
/८
१

 

२
०
८
१
/८
२

 

२
०
८
२
/८
३

 

२
०
८
३
/०
८
४

 

सङ्र् प्रदेि 
स्थानीय 

तह 
गैसस 

विद्यालय/ 

जनसहिावगता 
अन्ष 

14 
प्रमाणमा आधाररत 

मलु्याङ्कनका िागी 

अर्भिेर्खकरण  

२५० ५० ५० ५० ५० ५० ० ० २५० ० ० ० 

  

जम्मा (कायािन्त्वयन, 

अनगुमन तथा 

मलू्याङ्कन, समन्त्वय र 

सहजीकरण) 

२१२५ ४२५ ४२५ ४२५ ४२५ ४२५ ९०० ० ११२५ १०० ० ० 

  कुि जम्मा ८४६०६५ १४६९०५ १६६९०५ १७२६५० १७९१०५ १८०५०० ६६६७७० १७७२५ १२८१७५ ११६८५ १७२४० ४४७० 

 

७.२ काययक्रम तथा नवतजा खाका (Program and Results Framework-PRF 

क्र.स. सचूक िावरिय, प्रदेि ि स्थानीय 

तहको सचूक 

आिाि 

िषय  

२०७८ 

२०८० २०८३ सचूकको श्रोत कायय स पादन 

स िन्िी 

सचूनाको श्रोत 

१. प्रारर्म्भक बािर्वकास र र्िक्षा 

१.१ प्रारर्म्भक बािर्वकास र र्िक्षामा खदु भनाि 

दर* (%) 

स्थानीय  ७४.९  १००  िैर्क्षक पाश्विर्चर 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय ६७.२  १०० फ्ल्यास ररपोटि 

पन्त्रौ ँयोजना 

िैर्क्षक सचुना 

१.२ प्रारर्म्भक बािर्वकास र र्िक्षा केन्त्ि 

(संख्या) 

स्थानीय  २४    IEMIS 

प्रदिे       
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क्र.स. सचूक िावरिय, प्रदेि ि स्थानीय 

तहको सचूक 

आिाि 

िषय  

२०७८ 

२०८० २०८३ सचूकको श्रोत कायय स पादन 

स िन्िी 

सचूनाको श्रोत 

रार्ष्ट्रय ३०,०३९   फ्ल्यास ररपोटि फ्ल्यास ररपोटि 

१.३ प्रारर्म्भक बािर्वकास र र्िक्षामा 

बािबार्िका  र तार्िम प्राप्त र्िक्षक तथा 

सहजकतािको अनपुात 

स्थानीय  ३१:१    IEMIS 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय २३:१   फ्ल्यास ररपोटि फ्ल्यास ररपोटि 

१.४ प्रारर्म्भक बािर्वकास र र्िक्षामा कायिरत 

तोर्कएको योग्यता प्राप्त र्िक्षक तथा 

सहजकताि (%) 

स्थानीय  १००     

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय ९५.७ ९७.० १००.० र्द.र्व.ि. ४ 

(न.ेरा.का.) 

िैर्क्षक सचूना 

२. आधारभतू र्िक्षा (कक्षा १ - ८) 

२.१ आधारभतू तहमा कायिरत तोर्कएको 

योग्यता प्राप्त र्िक्षक* (%) 

स्थानीय  १००    िैर्क्षक पाश्विर्चर 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय 

९६.५  ९७.५ 

र्द.र्व.ि. ४ 

(न.ेरा.का.) 

 

िैर्क्षक सचूना 

२.२ आधारभतू तह (प्राथर्मक कक्षा १-५) मा 

र्वद्याथी र तार्िम प्राप्त र्िक्षकको अनपुात 

स्थानीय  २३:१    िैर्क्षक पाश्विर्चर 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय      

२.३ आधारभतू तह (प्राथर्मक कक्षा १-५) को 

समायोर्जत खदु भनाि दर* (%) 

स्थानीय  ९७.४    िैर्क्षक पाश्विर्चर 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय ९८.१   फ्ल्यास ररपोटि फ्ल्यास ररपोटि 

२.४ आधारभतू तह (प्राथर्मक कक्षा १-८) मा स्थानीय  २७:१    िैर्क्षक पाश्विर्चर 
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क्र.स. सचूक िावरिय, प्रदेि ि स्थानीय 

तहको सचूक 

आिाि 

िषय  

२०७८ 

२०८० २०८३ सचूकको श्रोत कायय स पादन 

स िन्िी 

सचूनाको श्रोत 

र्वद्याथी र तार्िम प्राप्त र्िक्षकको अनपुात प्रदिे       

रार्ष्ट्रय      

२.५ आधारभतू तहको कक्षा १-५ बाट सोर्ह 

तहको कक्षा ६ मा रार्न्त्जसन दर* (%) 

स्थानीय  ९०.१    फ्ल्यास ररपोटि 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय ९३.०   फ्ल्यास ररपोटि फ्ल्यास ररपोटि 

२.६ 

 

आधारभतू तह (कक्षा १-८) को समायोर्जत 

खदु भनाि दर* (%) 

स्थानीय  ९३.३    िैर्क्षक पाश्विर्चर 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय ९५.७   फ्ल्यास ररपोटि फ्ल्यास ररपोटि 

२.७ आधारभतू तह (प्राथर्मक कक्षा १-८) मा 

भनाि भएका ५-१२ वषि उमेर समहुका भन्त्दा 

मार्थका बािबार्िका*(%) 

स्थानीय  १८.५ १५.५ १०.०  IEMIS 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय १७.०   फ्ल्यास ररपोटि फ्ल्यास ररपोटि 

२.८ आधारभतू तहको कक्षा १ मा भनाि भइ 

कक्षा ८ मा पगु्ने छारा र छारको समता 

अनपुात 

स्थानीय  १.०१ १.०१ १.०  फ्ल्यास ररपोटि 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय १.०१ १.०१ १.०० र्द.र्व.ि. 

(रा.समीक्षा) 

र्द.र्व.ि. 

(रा.समीक्षा) 

३. माध्यर्मक र्िक्षा (कक्षा ९-१२) 

३.१ माध्यर्मक तह (कक्षा ९-१२) मा कायिरत 

न्त्यनुतम योग्यता तथा तार्िमप्राप्त 

र्िक्षकहरू* (%) 

स्थानीय  १००    IEMIS 

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय ९६.० ९७.० ९८.५ र्द.र्व.ि. ४ 

(न.ेरा.का.) 

िैर्क्षक सचूना 
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क्र.स. सचूक िावरिय, प्रदेि ि स्थानीय 

तहको सचूक 

आिाि 

िषय  

२०७८ 

२०८० २०८३ सचूकको श्रोत कायय स पादन 

स िन्िी 

सचूनाको श्रोत 

३.२ माध्यर्मक तह (कक्षा ९-१२) मा र्वद्याथी र 

तार्िमप्राप्त र्िक्षकको अनपुात 

स्थानीय  ३६:१     

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय      

३.३ माध्यर्मक तह (कक्षा ११-१२) मा र्वद्याथी 

र तार्िमप्राप्त र्िक्षकको अनपुात 

स्थानीय  २०९:१     

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय      

४. प्रार्वर्धक तथा व्यावसार्यक र्िक्षा र सीप र्वकास तार्िम 

४.१ हरेक स्थानीय तहमा कर्म्तमा एकवटा 

प्रार्वर्धक तथा व्यावसार्यक र्िक्षा प्रदायक 

सामदुार्यक र्वद्यािय (संख्या) 

स्थानीय  १     

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय ४८४ ५८४ ६८४ रार्ष्ट्रय र्नर्त, 

फ्ल्यास ररपोटि 

फ्ल्यास ररपोटि 

५. सिुासन तथा व्यवस्थापन 

५.१ र्वद्यतुको पह चँ पगुेको र्वद्यािय*(%) स्थानीय  ४०.० ६०.० १००   

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय ३४.७ ५०.० ७०.० फ्ल्यास ररपोटि िैर्क्षक सचूना 

५.२ इन्त्ठरनटेको सरु्वधा पगुेको र्वद्यािय*(%) स्थानीय  ३० ६० १००   

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय १२.७ ४७.२ ६५.८ फ्ल्यास ररपोटि िैर्क्षक सचूना 

५.३ खानेपानी, िौचािय र प्राथर्मक स्वास्थ्य 

सेवाको पह चँ पगुेको र्वद्यािय*(%) 

स्थानीय    १००   

प्रदिे       
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क्र.स. सचूक िावरिय, प्रदेि ि स्थानीय 

तहको सचूक 

आिाि 

िषय  

२०७८ 

२०८० २०८३ सचूकको श्रोत कायय स पादन 

स िन्िी 

सचूनाको श्रोत 

रार्ष्ट्रय ८५.९ ८८.३ ९१.९ फ्ल्यास ररपोटि िैर्क्षक सचूना 

५.४ कायिगत र्सर्मतता/अपांगतामैरी 

र्वद्यािय*(%) 

स्थानीय    ९५   

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय १८.० ६०.० ८०.० फ्ल्यास ररपोटि िैर्क्षक सचूना 

६. र्िक्षामा िगानी 

६.१ सरुमा आधाररत र्िक्षामा िगानी  (%)  स्थानीय       

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय      

६.२ आधारभतू तह  (कक्षा १-५) मा प्रर्त 

र्वद्याथी िागत (रू.) 

स्थानीय       

प्रदिे       

रार्ष्ट्रय      
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सन्दिय सामग्रीहरू 

 नेपािको संर्वधान २०७२ 

 नयाँ र्िक्षा क्षरे योजना ESP 

 र्वद्यािय क्षेर र्वकास योजना SSDP 

 रार्ष्ट्रय र्िक्षा नीर्त, २०७६ 

 प्रारर्म्भक वािर्वकास सम्बर्न्त्ध न्त्यनूतम मापदण्ड २०६७ पर्हिो संिोधन, २०७५ 

 िागत सहभार्गता मापदण्ड, २०७७ 

 िैर्क्षक पाश्विर्चर, २०७९ 

 गाउँपार्िका पाश्विर्चर, २०७५ 

 र्िक्षक पेसागत सहयोग व्यवस्थापन कायिर्वर्ध, २०७७ र मागिदििन २०७७ 

 पन्त्धौं योजना २०७६-२०७७ दरे्ख २०८०-२०८१ 

 र्िक्षा क्षरे योजना र्नमािण कायिढाँचा २०७७ 

 स्थार्नय तहको योजना  तजुिमा र्दगदििन २०७५ 

 अर्नवायि तथा र्निःिलु्क र्िक्षा सम्बन्त्धी ऐन २०७५ 

 बािर्वकास रणनीर्त २०७७-२०८८ 

 र्वद्यािय अनदुान व्यवस्थापन र्नदरे्िका २०७५ 

 र्िक्षक पेसागत सहयोग सम्वर्न्त्ध व्यवस्थापन कायिर्वर्ध २०७७  

 गनुासो सनुवुाइ कायिर्वर्ध २०७७ 

 अक्षरांकन र्नदरे्िका २०७८ 

 र्वद्यािय र्िक्षा सम्बन्त्धी आकर्स्मक कायियोजना २०७७ 

 र्वपद ्जोर्खम न्त्यनूीकरण रार्ष्ट्रय नीर्त, २०७५ 

अनुसूचीहरू 

अनूसचूी १: विक्षा योजना वनमायणका लागी वलवखत तथा अनलाइनबाट सझुाि वदनेहरूको विििण 

क्र.स. नाम, थि पद कायायलय कैवियत 

१ हस्त बहादरु बढुा प्रधानाध्यापक गायरी आ.र्व. कपरुकोट ४ गाँडापानी र्वद्यािय पररवार सर्हत 

२ जगत बहादरु बढुाथोकी प्रधानाध्यापक सरस्वती प्रा.र्व. कपरुकोट ४ गाडापानी र्वद्यािय पररवार सर्हत 

३ गणिे कुमार िमाि प्रधानाध्यापक सरस्वती आ.र्व. कपरुकोट ५ जामनुेचौर र्वद्यािय पररवार सर्हत 

४ दि बहादरु खड्का प्रधानाध्यापक भवानी मा.र्व. कपरुकोट ६ र्सनवाङ र्वद्यािय पररवम सर्हत 

५ कणिर्वर खरी प्रधानाध्यापक र्सद्द आ.र्व. कपरुकोट  ६ ढाँर र्वद्यािय पररवम सर्हत 

६ र्तथिराज बढुाथोकी प्रधानाध्यापक प्राथर्मक र्वद्यािय मिुपानी कपरुकोट ३ र्वद्यािय पररवम सर्हत 

७ योगराज खड्का र्िक्षक प्राथर्मक र्वद्यािय मिुपानी कपरुकोट ३  
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८ दिर्जत बढुा प्रधानाध्यापक सरस्वती प्रा.र्व. कपरुकोट ५ सल्िाम र्वद्यािय पररवम सर्हत 

९ गोपाि र्सं बढुा र्वव्यस अध्यक्ष प्रार्व क्यरेूनी कपरुकोट ४ र्वद्यािय पररवम सर्हत 

१० गोवधिन िमाि प्रधानाध्यापक जानकी आ.र्व. कपरुकोट  ६ डाँग्री र्वद्यािय पररवार सर्हत 

११ अमर र्वक प्रधानाध्यापक जनचेतना प्रार्व कपरुकोट १ गैरीवाङ र्वद्यािय पररवार सर्हत 

१२ र्डि बहादरु नेपािी प्रधानाध्यापक वीरेन्त्ि मार्व कपरुकोट २ गपाि र्वद्यािय पररवार सर्हत 

१३ फौज बहादरु महतरा प्रधानाध्यापक सरस्वती आ र्व कपरुकोट ६ रातामाटा र्वद्यािय पररवार सर्हत 

१४ नर बहादरु घती र्िक्षक दहवन प्रार्व कपरुकोट १ र्वद्यािय पररवार सर्हत 

१५ िोण कुमारी चन्त्द प्रधानाध्यापक जनज्योती आ र्व कपरुकोट १ र्समिकुना र्वद्यािय पररवार सर्हत 

१६  प्रधानाध्यापक भवुनेश्वरी आ र्व कपरुकोट ५ र्सन्त्दरुी र्वद्यािय पररवार सर्हत 

१७ भपुाि साह  प्रधानाध्यापक र्जवनज्योती मार्व कपरुकोट ५ ररम र्वद्यािय पररवार सर्हत 

१८ कृष्ट्ण बहादरु राणा प्रधानाध्यापक सरस्वती प्रार्व कपरुकोट १ कािापात्िा र्वद्यािय पररवार सर्हत 

१९ रेिम घती र्िक्षक भान ुप्रार्व कपरुकोट २ दानवाङ र्वद्यािय पररवार सर्हत 

२० नोखा कुमारर विी 
बाि र्वकास 

र्िक्षक 
र्िद्दवावा आ र्व कपरुकोट ५ र्सस्नेरी र्वद्यािय पररवार सर्हत 

२१ कृष्ट्णाकुमारी घती मगर प्रधानाध्यापक कपरुकोट २ अमराइडाँडा र्वद्यािय पररवार सर्हत 

२२ उत्तम पररयार  र्रवेणी ३ रोल्पा  

 
अनूसचूी २: विक्षा योजना वनमायणका लागी सझुाि सकंलनका क्रममा िएका िैठक, काययिालामा सहिावग विििण 

क्र.स. नाम, थि पद कायायलय/ठेगाना 

१ दगुाि बहादरु पनु गाउँपार्िका अध्यक्ष कपरुकोट गाउँपार्िका सल्यान 

२ सरस्वती भण्डारी िाखा प्रमखु र्िक्ष, यजुा तथा खेिकुद िाखा, कपरुकोट 

३ बािाराम खड्का वडा अध्यक्षा वडा नं. १, कपरुकोट गाउँपार्िका 

४ अर्नता पनु कायिपार्िका सदस्य कपरुकोट गाउँपार्िका सल्यान 

५ तिा कुमारी र्वक कायिपार्िका सदस्य कपरुकोट गाउँपार्िका सल्यान 

६ झपु र्संह राना वडा सदस्य  वडा नं. १, कपरुकोट गाउँपार्िका 

७ र्भम बहादरु घर्ति वडा सदस्य वडा नं. १, कपरुकोट गाउँपार्िका 

८ दामोदर िमाि प्रधानाध्यापक ने.रा.मा.र्व. र्कमचुौर  

९ ररम बहादरु खड्का र्वज्ञ सदस्य कपरुकोट गाउँपार्िका, स्थार्नय पाठ्यिम र्नमािण सर्मर्त 

१० भपुाि साह  प्रधानाध्यापक र्जवनज्योती मार्व ररम 

११ अम बहादरु र्वक प्रधानाध्यापक जनचेतना प्रार्व िामापोखरा 

१२ पणुि बहादरु दमाइ अर्भभावक वडा नं. १, कपरुकोट गाउँपार्िका  

१३ नर बहादरु घती प्रधानाध्यापक दिवन प्रार्व दहवन 

१४ प्रर्दप राना ना.प्र.स्वा.प्रा. कपरुकोट गाउँपार्िका 

१५ भवुन डाँगी वडा सर्चथ वडा नं. १, कपरुकोट गाउँपार्िका 

१६ झकेन्त्ि बढुा अर्भभावक वडा नं. १, कपरुकोट गाउँपार्िका 

१७ भरत कुमार वाँठा अर्भभावक वडा नं. १, कपरुकोट गाउँपार्िका 

१८ धन बहादरु पनु अर्भभावक वडा नं. १, कपरुकोट गाउँपार्िका 

१९ पे्रम बहादरु कवर अर्भभावक वडा नं. १, कपरुकोट गाउँपार्िका 
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क्र.स. नाम, थि पद कायायलय/ठेगाना 

२० पे्रम बहादरु बढुा अर्भभावक वडा नं. १, कपरुकोट गाउँपार्िका 

२१ कृष्ट्ण बहादरु राना प्रधानाध्यापक प्रार्व कािापात्िा 

२२ याम बहादरु बढुाथोकी र्वव्यस, अध्यक्ष प्रार्व कािापात्िा 

२३ धन बहादरु राना र्वव्यस, सदस्य दहवन प्रार्व दहवन 

२४ िवराम बस्नेत र्िक्षक र्िवोिय प्रार्व 

२५ नर बहादरु सनुार र्वव्यस, अध्यक्ष जनचेतना प्रार्व 

२६ वािार्संह घर्ति र्वव्यस, अध्यक्ष र्िवोदय प्रार्व 

२७ डम्वर बढुा वडा अध्यक्ष वडा नं. २, कपरुकोट गाउँपार्िका 

२८ र्वमि कामी कायिपार्िका सदस्य कपरुकोट गाउँपार्िका 

२९ चन्त्ििाि विी  वडा सदस्य वडा नं. २, कपरुकोट गाउँपार्िका 

३० झक्कु प्रसाद श्रीस वडा सदस्य वडा नं. २, कपरुकोट गाउँपार्िका 

३१ र्दिसरी पनु वडा सदस्य वडा नं. २, कपरुकोट गाउँपार्िका 

३२ हररकिा सनुार वडा सदस्य वडा नं. २, कपरुकोट गाउँपार्िका 

३३ ओम बहादरु रबढुा र्वव्यस, अध्यक्ष र्वरेन्त्ि मार्व 

३४ अम्वर बहादरु घती र्वव्यस, अध्यक्ष भान ुप्रार्व 

३५ र्डि बहादरु नेपािी प्रधानाध्यापक र्वरेन्त्ि मार्व 

३६ दोणि कुमारी चन्त्द प्रधानाध्यापक जनज्योती आर्व  

३७ गोर्वन्त्द प्रसाद आचायि प्रधानाध्यापक सरस्वती आर्व 

३८ यदु्द बहादरु घती र्िक्षक र्वरेन्त्ि मार्व 

३९ रेिम घती र्िक्षक भान ुप्रार्व गोर्ठवन 

४० तोफाराम ढाँगी र्वव्यस, अध्यक्ष अनौपचाररक र्िि ुकेन्त्ि 

४१ कृष्ट्ण खरी र्िक्षक अनौपचाररक र्िि ुकेन्त्ि 

४२ नवराज बढुा र्िक्षाप्रमेी वडा नं. २, कपरुकोट गाउँपार्िका 

४३ सन्त्तोष र्संह घती र्िक्षाप्रमेी वडा नं. २, कपरुकोट गाउँपार्िका 

४४ सेर बहादरु पनु र्िक्षाप्रमेी वडा नं. २, कपरुकोट गाउँपार्िका 

४५ मान बहादरु बढुाथोकी र्िक्षाप्रमेी वडा नं. २, कपरुकोट गाउँपार्िका 

४६ अमर चन्त्द राना र्िक्षाप्रमेी वडा नं. २, कपरुकोट गाउँपार्िका 

४७ आिाराम पनु र्िक्षाप्रमेी वडा नं. २, कपरुकोट गाउँपार्िका 

४८ र्नमािण राना र्िक्षाप्रमेी वडा नं. २, कपरुकोट गाउँपार्िका 

४९ भरत बढुा र्िक्षाप्रमेी वडा नं. २, कपरुकोट गाउँपार्िका 

५० सोमराज बढुा र्िक्षाप्रमेी वडा नं. २, कपरुकोट गाउँपार्िका 

५१ प्रकाि वर्ि सामार्जक पररचािक वडा नं. २, कपरुकोट गाउँपार्िका 

५२ दगुी राना र्िक्षाप्रमेी वडा नं. २, कपरुकोट गाउँपार्िका 

५३ हररकिा सनुार र्िक्षाप्रमेी वडा नं. २, कपरुकोट गाउँपार्िका 

५४ वासदुवे राना र्िक्षाप्रमेी वडा नं. २, कपरुकोट गाउँपार्िका 

५५ हस्तराम पनु र्िक्षाप्रमेी वडा नं. २, कपरुकोट गाउँपार्िका 

५६ भिुन राना र्िक्षाप्रमेी वडा नं. २, कपरुकोट गाउँपार्िका 
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क्र.स. नाम, थि पद कायायलय/ठेगाना 

    

    

    

 

अनुसचूी ३: कपुिकोट गाउँपावलकाका बाल विकास केन्रमा काययित  बाल विकास विक्षकहरूको विििण 

क्र स विक्षकको नाम थि तह वलङ्ग शे्रणी विद्यालयको नाम  वनयुक्ती वमवत कैवियत 

१ राधा िमाि प्रा.र्व. मर्हिा स.का. र्जवन ज्योती मा.र्व. 2064-02-23   

२ ऋत ूविी प्रा.र्व. मर्हिा स.का. नेपाि रार्ष्ट्रय मा.र्व. 2065-04-01   

३ बार्िका के.सी. प्रा.वी. मर्हिा स.का. कार्िका मा.र्व.     

४ इन्त्ि कुमारी बोहोरा प्रा.वी. मर्हिा स.का. भवानी मा.र्व. 2063-08-01   

५ गोमा पनु प्रा.वी. मर्हिा स.का. र्वरेन्त्ि मा.र्व.     

६ सषू्ट्मा राना प्रा.वी. मर्हिा स.का. र्िद्ध आ.र्व. ढाँर 2065-09-13   

७ र्दपा न्त्यौपान े र्न.मा.र्व. मर्हिा स.का. र्िद्ध आ.र्व.खािी     

८ तारा बोहोरा  र्न.मा.र्व. मर्हिा स.का. सरस्वती आ.र्व.जामनु े 2063-10-19   

९ चन्त्िा डाँगी र्न.मा.र्व. मर्हिा स.का. गायरी आ.र्व.     

१० कमिा बढुाथोकी  र्न.मा.र्व. मर्हिा स.का. जानकी आ.र्व.डाँग्री 2066-12-13   

११ र्मना महतारा र्न.मा.र्व. मर्हिा स.का. सरस्वती आ.र्व.रातामाटा 2072-09-16   

१२ मञ्ज ुपनु प्रा.वी. मर्हिा स.का. जनज्योती प्रा.र्व. 2075-06-22 पार्िका अनदुान 

१३ चाँदनी विी प्रा.वी. मर्हिा स.का. भवुनेश्वरी प्रा.र्व.     

१४ कल्पना कुमारी घती प्रा.वी. मर्हिा स.का. जनचेतना प्रा.र्व. िाप ु 2075-06-23 पार्िका अनदुान 

१५ र्दपा घती र्व.क. प्रा.वी. मर्हिा स.का. प्रा.र्व. चनुवाङ 2075-08-01 पार्िका अनदुान 

१६ र्टका बढुा मगर प्रा.वी. मर्हिा स.का. भान ूप्रा.र्व. गोर्ठवन 2067-01-15   

१७ िकु्मा बढूाथोकी प्रा.वी. मर्हिा स.का. प्रा.र्व. मिुपानी 2066-12-22   

१८ पाविती पनु बढूा प्रा.वी. मर्हिा स.का. प्रा.र्व. क्यरेुनी     

१९ नन्त्दा कुमारी घती प्रा.वी. मर्हिा स.का. प्रा.र्व. सल्िाम 2063-12-23   

२० जयकिा बकरी प्रा.वी. मर्हिा स.का. प्रा.र्व. कािापात्िा 2075-06-23 पार्िका अनदुान 

२१ नोखा कुमारी विी प्रा.वी. मर्हिा स.का. र्िद्धबाबा प्रा.र्व.  2072-09-02   

२२ रुपा बढूा प्रा.वी. मर्हिा स.का. प्रा.र्व. दानवाङ 2065-02-01   

२३ र्मना घती प्रा.वी. मर्हिा स.का. र्िवोदय प्रा.वी.     

२४ जैमा घती  प्रा.वी. मर्हिा स.का. दहबन प्रा.र्व. 2065-12-01   

 

अनुसचूी ४: कपुिकोट गाउँपावलका वित्र सञ्चावलत सामुदायीक ि संस्थागत विद्यालयहरुको विििण 

क्र.स. विद्यालय कोि विद्यालयको नाम प्रिानाध्यापकको नाम सम्पर्क  नम्वर 

1 550140001 प्रा.र्व. मिुपानी र्तथिराज बढुाथोकी 9840240850 

2 550140002 प्रा.र्व. क्यरेुनी र्दि बहादरु थापा 9847995966 
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क्र.स. विद्यालय कोि विद्यालयको नाम प्रिानाध्यापकको नाम सम्पर्क  नम्वर 

3 550140003 कार्िका मा.र्व. चडुामणी केसी 9806289660 

4 550140004 गायरी आधारभतू र्वद्यािय गाँडापानी हस्त बहादरु बढुा 9847907247 

5 550140005 नेपाि रार्ष्ट्रय मा.र्व. र्कमचुौर दामोदर िमाि 9857823545 

6 550140006 सरस्वती प्रा.र्व. चनुवाङ्ग जगत बहादरु बढुाथोकी 9823742046 

7 550140008 धिू डायमण्ड इङ्गर्िस बोर्डिङ स्कूि र्सएम तामाङ्ग 9810919688 

8 550380001 भवूनेश्वरी प्रा.र्व. र्सन्त्दरुी उत्तर कुमार डाङ्गी 9768505064 

9 550380002 र्िि आधारभतू र्वद्यािय खािी पदम बहादरु खड्का 9844924743 

10 550380003 सरस्वती आधारभतू र्वद्यािय गणिे कुमार िमाि 9866941950 

11 550380004 सरस्वती प्रा.र्व. सल्िाम दिर्जत बढुा 98479000058 

12 550380005 र्जवनज्योती मा.र्व. ररम भपूाि िाह  9806267218 

13 550380006 र्िद्दवावा प्रा.र्व. नोखा कुमारी विी 9829875131 

14 550380008 नमनूा बािर्वकास बोर्डिङ स्कूि प्रेम भण्डारी 9866952052 

15 550400001 र्िवोदय प्रा.र्व. र्िवराम बस्नते 9848298281 

16 550400002 सरस्वती प्रा.र्व. काफिनेटा कृष्ट्ण बहादरु राना 9868685700 

17 550400003 जनज्योती प्रा.र्व. र्समिकुना, सल्यान िोण कुमारी चन्त्द 9809754034 

18 550400004 सरस्वती प्रा.र्व. दानबाङ सल्यान गोर्वन्त्द प्रसाद आचायि 9857822423 

19 550400005 र्वरेन्त्ि मा.र्व. र्दि बहादरु नपेािी 9809798372 

20 550400006 दहवन प्रा.र्व. नर बहादरु घती 9812835333 

21 550400007 जनचेतना प्रा.र्व. िाम्पोखरा अम ्बहादरु र्वक 9864806422 

22 550400008 भान ुप्रा.र्व. गोर्ठवन र्टका बढुा मगर बढुाथोकी 9847908433 

23 550430001 भवानी मा.र्व. दि बहादरु खड्का 9812806030 

24 550430002 सरस्वती आधारभतू र्वद्यािय रातामाटा फौज बहादरु महतरा 9748707521 

25 550430003 जानकी आधारभतू र्वद्यािय गोवद्धिन िमाि 9768508129 

26 550430004 र्िद्द आधारभतू र्वद्यािय ढाँर कणिर्वर खरी 9809715170 
 

अनुसचुी ५ : कपुिकोट गाउँ विक्षा सवमवतका पदाविकािीहरूको विििण 

क्र.स. नाम पद ठेगाना स पकय  न िि 

१     

२     

३     

४     

५     



 
 

पञ्चवर्षिय गाउँ र्िक्षा योजना (२०७९-२०८३) कपुरकोट गाउँपार्िका सल्यान Page 191 

 

६     

७     

८     

९     

१०     

११     

१२     

१३     

१४     

१५     

 


