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मेरो दुई  श
द 

नेपालको संिवधानले संघीय लोकताि<त�क गणत<�ा>मक शासन @यAथाको माBयमCारा िदगो शाि<त,सशुासन,िवकास र समCृको 
आकाङ्�ा गरेअनसुार िश�ालाई वैJािनक, 7ािविधक, @यवसाियक, सीफमलूक, रोजगारमलूक एवं जनमिुख बनाउद ै
स�म,7ितAपधN,निैतक एवं रािOPय िहत 7ित समिपRत जनशिS तयार गनR िश�ा ��ेमा राTयको लगानी अिभविृC गदV उWच िश�ालाई 
सहज, गणुAतरीय र पहYचँ योZय बनाई [मश िनःश]ुक बनाउने राTयको नीित बमोिजम 7>येक नाग^रकलाई आधारभतू िश�ामा 
पहYचँको लािग सो तह स5मको िश�ा अिनवायR र िनःश]ुक तथा माBयिमक तह स5मको िश�ा िनःश]ुक पाउने मौिलक हकको 
@यवAथा ग^रएको छ। 
आधारभतू र माBयिमक िश�ा Aथानीय तहको अिधकार सचूीमा रहको संवैधािनक 7ावधान र सो को कायR<वयनका लािग Aथानीय 
सरकार सbचालन ऐन २०७४ ले आधारभतू तथा माBयिमक िश�ाको २३ वटा अिधकार Aथानीय तहलाई 7दान गरेको स<दभRमा 
संिवधान र काननुले अङ्िगकार गरेको @यवहारलाई आ>मसात गदV ''हाgो बबई राgो बबई, समCृ गाउँपािलका सखुी जनता '' को 
दीघRकालीन सोचलाई साकार पानR शैि�क पहYचँ र गणुAतरलाई अh Aथानमा राiन आवjयक दिेखएको छ। 
 रािOPयAतरमा तयार गरेको योजनाले Aथानीय तहका सबै आवjयकता प^रपिुतR गनR किठन भैइरहकेो स<दभRमा स]यान िज]लाको िसC 

कुमाख गाउँपािलकाले गाउँिश�ा योजना, िवmालय सधुार योजना, िवmालय िश�ाको संरचना, िश�ाको गणAतर,कायाR<वयन तथा 

कायRस5पादनको िज5मेवारी जAता िवषयमा सधुारका रणनीितहo माफR त िवmालय बािहर रहकेा बालबािलकालाई िनःश]ुक तथा 

अिनवायR िश�ाको माBयमबाट िश�ाको पहYचँ पयुाRइ स�मता र सेवा 7वाहको अवAथालाई 7भावकारी बनाउद ैसबै बालबािलकालाई 

गणुAतरीय िसकाइका अवसरहo 7दान गनRका लािग यो पाँच वषp िश�ा �े� योजना िनमाRण गनp पिहलो 7यास ग^रएको छ। >यसको 

लागी योजनाले यगु सहुाउदो िश�ा 7णाली अवल5बन गरी जीवनोपयोगी एवं रोजगारमलूक  िश�ा माफR त समCृ बबई र सखुी बबई 

वासी बनाउन योगदान गनp िदघRकािलन सोच राखेको छ । 

िश�ामा पहYचँ, गणुAतर र @यवAथापनमा रािOPय तथा अ<तरािOPय oपमा दिेखएका चनुौितहoलाई सामना गदV िवकिसत नयाँ - नयाँ 

7िविध र JानिवJानका �े�लाई समेट्द ै सबै बालबािलका,यवुा तथा जेq नाग^रकहoको समेत मौिलक अिधकारको संर�ण गदV 

उिनहoलाई सहज वातावरणमा आवjयकता अनसुार िश�ा 7दान गनRका लािग २०७९ दिेख २०८३ स5मको पाँच वषp नयाँ िश�ा �े� 

योजना सरोकारवाला प�को सहभािगतामा तयार पा^रएको छ।गाउँपािलका िभ�का शैि�क मCुा तथा चनुौितहoलाई 7ाथिमकताका 

आधारमा समधान गनRका िनिमr संघ र 7दशेको सम<वय तथा यस गाउँपािलकाका जन7ितिनिध,वडा िश�ा सिमित, 7धानाBयापक, 

िश�क, िवmालयहo, िवmालय @यवAथापन सिमित र अ<य स5बC शैि�क संAथाहoसँग छलफल  तथा अ<तरि[या गरी योजना 

िनमाRणमा 7ाथिमकता 7दान ग^रएको छ। पिहलो अनभुवमा नै पाँच वषp नयाँ  िश�ा ��े योजना िनमाRण गनुR जिटल एवं चनुौतीपणूR कायR 

भएको छ तापिन यो योजना िनमाRणमा योजना िनमाRण सिमित (कायRदल) को काम अ>यतै 7शंसनीय रहकेो छ । यस पाँच वषp िश�ा 

�े� योजना तजुRमा 7ि[यामा सहभागी हYन ेसबैलाई ध<यवाद िदन चाह<छु । साथै यसको सफल कायाR<वयनको बिलयो आधार तयार 

गनR सबैको सि[यता र िज5मेवारीवोधको अपे�ा गदRछु। 

                                                                                                                                       ध<यवाद 
 

भवूनेvर पौडेल 
अBय� 

बबई गाउँपािलका, दाङ 
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मेरो दुइ श
द 

गाउँपािलकाको िश�ा तफR को पbचविषRय गाउँ िश�ा योजना िनमाRण हYन लागेकोमा अ>य<त खशुी लागेको छ । Buttom up 

planning Approach बाट सरोकावालाहoको सहभािगतामा िश�ा �े� योजना िनमाRण गरी }ोत साधनको बहYउपयोग गरी 

बालबािलका मै�ी गणुAतरीय िश�ा 7दान गनR िनकै उपयोिग हYने र आगामी िदनहoमा यो आविधक योजनालाइR मागR दशRनको oपमा 

िलइR सीिमत }ोत साधनको <यायोिचत वाँडफाँड गरी अिधकतम उपल~धी हािसल गनR कोसेढुंगा सािवत हYनछे भ<ने िवvास िलएको छु 

। 

 बबई गाउँपािलकामा सबै िवmालयहoलाइR सिुवधायSु र गणुAत^रय बनाइ िश�ा �े�को ग<त@यको oपमा पिहचान Aथापना गनR स�म 

हYनेछ भ<न ेल�य उ�jेय िनधाRरण ग^रएको छ । संिघय संरचनामा  Aथानीय सरकार सbचालन ऐन २०७४ दफा ११ को ज वमोिजम 

आधारभतू तह र माBयिमक तहको िश�ा ~यवAथापन गनR Aथानीय तहलाइR िज5मा भएकोले शैि�क 7शासन ~यवAथापन र शिै�क 

योजनालाइR~यविAथत गनRका लािग आविधक योजनाको अप^रहायRता महशसु गरी गणुAतरीय िश�ाको 7>याभिूत 7दान गनR गराउन यो 

स�ुम योजनाको oपमा िवकास गरी कायाR<वयमा लैजान लािगएको छ ।  

Aथानीय सरकार गाउँपािलकामा ि[याशील गैरसरकारी संघ संAथा सावRजिनक र नीिज िवmालयहoले समेत यसै योजनाका ल�य उ�jेय 

र कायR[महo 7भावकारीoपमा कायाR<वयनमा अपिे�त सहकायR र  सहयोग गनुR हYनछे भ<ने पणूR िवvास राiदछु । आविधक िश�ा 

योजना िनमाRण गनमाR अहोरा� खिटएको मAयोदा सिमितलाइR हािदRक ध<यवाद ~यSगदRछु । 

                                                                                                                                       ध<यवाद 
 

िभOम 7साद म]ल 

7मखु 7शासक�य अिधकृत 

बबई गाउँपािलका, दाङ 
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हा�ो भनाइ 

िश�ा िवकासको आधारAत5भ हो । िश�ाको िवकासिवना दशे िवकास स5भव छैन । िश�ाबाट नै समाज oपा<तरण स5भव 
छ । बबई गाउँपािलकाले  िश�ाको िवकास @यविAथत र 7भावकारी �पमा कसरी गनR सिक<छ भ<ने सवालमा पिन 7यासरत र उिrकै 
िच<तनशील छ । िश�ा ��ेको िवकास र उ<नयन कसरी गनp भ<न ेसवालमा बबई गाउँपािलकाले िवशषे आयोजनाह� अगािड सारेको 
छ ।  

शैि�क गणुAतरका साथै आधारभतू तहस5मको िश�ामा सबैलाई अिनवायR र िन:श]ुक 7>याभिूत िदलाउन बबई 
गाउँपािलका ि[याशील रहकेो छ । िश�ामा ग^रएको लगानीलाई प^रणाममखुी बनाउन सबै िज5मेवार ब<नपुनp अिहलेको आवjयकता 
हो । यसका लािग परुAकार र द�डको नीित कायR<वयन गनR िश�ा, यवुा तथा खलेुकद शाखा 7ितवC छ । सबैलाई िश�ाको पहYचँमा 
]याउन तथा यगु सहुाउदो शिै�क गणुAतर कायम गनR सरोकारवालाको सहभािगता र अपन>वको खाँचो उितकै छ ।  

बबई गाउँपािलको वाAतिवक शैि�क अवAथा र आगामी  योजनाको रोड 5यापका �पमा पbचवषNय िश�ा योजना िनमाRण 
ग^रएको छ । यसमा बबई गाउँपािलका �े�को िश�क, िवmाथN, नितजा िव�ेषण, भौितक अवAथा लगायतका प�सँग स5बि<धत 
ल�य, रणनीित, कायRनीित तय ग^रएको छ  । यसले िश�ासँग स5बि<धत कायR[म सbचालन गनR  मह�वपणूR आधार 7दान गरेको छ । 
हचवुाका भरमा बजेट िविनयोजन गनp 7विृrको अ<>य यसले गनp िवvास िलइएको छ ।  

 
िश�ाको यस आविधक योजनालाई  सकेस5म �िुटरिहत बनाउने 7यास ग^रएको छ । कुनै �िुट फेला परेमा सकारा>मक 

सझुावको अपे�ा समेत गदRछु ।  गाउँ सभाबाट Aवीकृत गरी बबई गाउँपािलका िश�ा, यवुा तथा खलेकुद शाखा�ारा 7कािशत यस 
योजनाको 7भावकारी कायाR<वयनका लािग सि[य रहने िवvाससमेत िदलाउन चाह<छु । 

 गाउँपािलका अBय�, उपाBय� र 7मखु 7शासक�य अिधकृतसिहत सबैलाई िवशेष ध<यवाद @यS गदRछु । तोिकएको 
िज5मेवारी परूा गनR  अहोरा� खिटने बबई गाउँपािलकाका िश�ा शाखाका सवैलाइ ध<यवाद @यS गदRछु । िश�ा िवकास तथा सम<वय 
इकाइ स]यानमा 7ारि5भक क�ा पढाइ कायR[म दो}ो (EGRP II)  कायR[म  अ<तगRत  स]यान  िज]ला संयोजकको �पमा रहरे 
िश�ा योजना िनमाRणका लािग 7ािविधक िवJको �पमा हामीलाइ सहयोग गनp पoुषोrम िगरीको सहयोग सदा Aमरणीय छ । यसैगरी 
7ारि5भक क�ा पढाइ कायR[म (EGRP II) र दाङ िज]ला संयोजक ह]लु 7साद चौधरीलाइ िवशेष ध<यवाद ।  

िश�ा योजना िनमाRणका [ममा स]लाह, सझुाव र आवjयक त�याङ्क 7दान गरेर सहयोग पयुाRउन े िवmालय @यवAथापन 
सिमित, िश�क अिभभावक सङ्घका पदािधकारी, राजनीितक दल, विुCजीिव, सबै िवmालयका 7धानाBयापक, िश�क िवmाथN, 
गाउँपािलकाको िविभ<न शाखा, फाँटमा कायRरत स5पणूR कमRचारी तथा िश�ा7मेी सबैमा िवशेष आभार 7कट गदRछु ।  

 
ध<यवाद ! 

 
 

मोहनलाल दाहाल 
िश�ा अिधकृत (आठौ)ँ 

िश�ा यवुा तथा खेलकुद शाखा 
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काय�कारी सारांश 

लुि5वनी 7दशेको दाङ िज]ला अविAथत बबई गाउँपािलकाको िश�ाको �ुततर उ<नित र िवकासको लािग तयार पा^रएको 7Aतुत 

पbचवषNय आविधक िश�ा योजनामा मलुुकमा भएको राजनीितक प^रवतRनपिछ नेपालको संिवधानमा उ]लेिखत अिनवायR र 

िन:श]ुक िश�ाको ममRलाई यस योजनामा समेटने 7यास ग^रएको छ । योजना िनमाRण गदाR िदगो िवकास ल�य, प<�� योजना, नेपालको 

संिवधान, Aथानीय सरकार सbचालन ऐन, िश�ास5ब<धी सङ्घीय काननुह�, लुि5वनी 7दशेको पिहलो आविधक योजनाको 

आधारप�, गाउँ िश�ा ऐन एवं के<�ीय Aतरमा भएका आयोगका 7ितवेदन समतेलाई आधार िलइएको छ । यस योजनामा 7ारि5भक 

बालिवकास र िश�ा, आधारभतू र माBयिमक िश�ा, िनर<तर िश�ा र जीवनपयR<त िसकाइ, गणुAतरीय िश�ा, पाठ्य[म र 

पाठ्यसामhी, िवmालय @यवAथापन, िश�क @यवAथापन र पेसागत िवकास, िश�ासँग स5बि<धत सवालह�, िश�ा �े�मा सचूना 

तथा सbचार 7िविध, उWच िश�ा, 7ािविधक िश�ा तथा @यवसाियक तािलम, संAथागत �मता िवकास, लगानी र }ोत @यवAथापन, 

िश�ामा कमजोर वगRको पहYचँ, समावेशी िश�ा र अनगुमन तथा म]ूयाङ्कनस5ब<धी अलगअलग सवालमा पाँच वषRको उ�jेय, 

रणनीित र कायR[मह� िवAततृ �पमा तयार ग^रएको छ ।  

सबैका लािग िश�ा (२००१-२०१५) का ल�य र उ�jेय परूा गनRका लािग आिथRक वषR २०६६/०६७ दिेख सoु भएको िवmालय �े� 

सधुार कायR[म (२०६६-०७२) िवmालय िश�ाको समh दAतावेजको �पमा अगािड ]याइएको िथयो । सो कायR[मको समाि� र 

7भावकारीतासँग ै आिथRक वषR २०७३/०७४  दिेख िवmालय �े� िवकास योजना (२०७३/०७४-०७९/०८०) को िनमाRण भई 

कायाR<वयनको अि<तम चरणमा छ ।यसप�ात्  िश�ा ��े योजना (ESP) कायाR<वयनका लािग यसको मAयौदा समेत तयार भइसकेको 

छ । िश�ा �े�मा भएको िवक<�ीकरणको 7यासको फलAवoप एकाितर िवmालयह�ले आ�नो िवmालयको सधुार र oपा<तरणको 

लािग पाँच वषp िवmालय सधुार योजना िनमाRण गनpदिेख िलएर गाउँ वा नगरपािलकाले गाउ वा नगर िश�ा योजना र िज]लाले िज]ला 

िश�ा योजना िनमाRण र कायाR<वयन गनुRपनp अ�यास ग^रयो भने अक�ितर नपेाल सरकारले िवmालय िश�ाका सबै कायR[मह� 

िवmालय ��े िवकास योजनामाफR त ससRत अनदुानका �पमा Aथानीय तहमा ह<ता<तरण हYदँ ैआएका छन ्। िश�क र कमRचारीको तलब 

भrादिेख िन:श]ुक पाठ्यपAुतक, छा�विृr िवतरण, िदवा खाजा िवतरण लगायत थ7ुै शीषRकमा अनदुान िनयिमत �पमा 

िवmालयह�लाई 7दान ग^रद ैआइएको छ । 7दशे र Aथानीय तहले समेत िश�ातफR  िवrीय समानीकरण अनदुान पिन िविनयोजन गरी 

िविभ<न शैि�क कायR[मह� सbचालन ग^ररहकेो अवAथा छ । बबई गाउँपािलकामा समेत िवrीय समानीकरण अनदुान, आधारभतू 

िश�ा परी�ा सbचालन र बालबािलकाको िश�ामा समतामलूक पहYचँ र शिै�क गणुAतर अिभविृC गनRका लािग सहयोग गनp खालका 

थ7ुै कायR[मह� सbचालन हYदँ ैआएको छ ।  

गाउँपािलका ��ेिभ� सbचािलत सबै सामदुाियक िवmालयह�ले आ�नो िवmालयको सधुार र oपा<तरणको लािग िवगतदिेख न ैपाँच 

वषp िवmालय सधुार योजना िनमाRण तथा अmाविधक गनp कायR िनर<तर ग^ररहकेा छन ्। सािवककका तीन वटा गाउँ िवकास सिमित र 

एक वटा सामदुाियक िसकाइ के<� एवं सामदुाियक िवmालयह�को नेत�ृवमा गाउँपािलकाको सा�रता दरमा समेत उ]लेiय विृC गरी 

सा�र िज]ला घोषणामा योगदान पयुाRएको अवAथा छ । िवmालय िश�ामा समतामलूक पहYचँ, िटकाउ दरमा विृC, भौितक पवूाRधारमा 

सधुारो<मखु, िवmालयमा सचूना 7िविधको िवAतार, समावेशी र समतामलूक िश�ा, बालम�ैी िवmालय र िवmालय शाि<त �े� जAता 

प�मा उ]लेiय 7गित भएको पाइ<छ ।  

सबै बालबािलकाह�का लािग सवाRङ्गीण िववकासमा केि<�त गणुAतरीय 7ारि5भक बालिवकास तथा िश�ाको अवसर सिुनि�त गनुR 

र अिनवायR तथा िन:श]ुक आधारभतू िश�ा र िन:श]ुक माBयिमक िश�ामा समतामलूक पहYचँ सिुनि�त गरी िश�ालाई गणुAतरीय, 

जीवनोपयोगी र 7िविधम�ैी बनाउन ु योजनाको मiुय उ�jेय हो । यस योजनाले योजना अविधभर गाउँपािलकालाई पणूR सा�र 
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गाउँपािलका तु]याइ अनौपचा^रक वैकि]पक र खलुा िश�ाका माBयमबाट जीवनपयR<त िनर<तर िश�ाको अवसरह�को सिुनि�त गनp 

र 7ािविधक िश�ा तथा @यवसायीक िसप िवकासमा सबैको समावेशी र समतामलूक पहYचँ िवAतार र गणुAतर सिुनि�त गनp समते 

उ�jेय िलएको छ । िवmालयलाई भय, िवभेद र द@ुयRवहारमSु तथा िविवधताअनकूुल बनाइ बालबािलकालाई बालमै�ी वातावरणमा 

िसकाइ ि[याकलापमा सहभागी हYनस�ने गरी भौितक तथा शैि�क वातावरण सधुार गनp र आपतकालीन तथा सङ्कटपणूR प^रिAथितमा 

पिन बालबािलकाको िश�ा 7ा� गनp अिधकारलाई सिुनि�त गनp कायR समेत यस योजनाको उ�jेयमा समिेटएका छन ्।  

बदिलंदो प^रवतRन तथा प^रिAथितलाई मBयनजर गदV िश�मा समयानकूुल प^रवतRन गनR ज�री छ भ<न ेमहससु गरेर िवmालय तहको 

संरचनामा भएको प^रवतRन एवं आ<त^रक सशुासन, सधुार एवं द�तामा अिभविृC गरी गणुा>मक प^रवतRनका कायR[मह� योजनामा 

समावेश ग^रएका छन ् । 7ारि5भक बालिवकास तथा िश�ा कायR[मलाई िवmालय िश�ाको अिभ<न अङ्गका �पमा िवकास गरी 

यसलाई सबै बालबािलकाका लािग अिनवायR गनp र न�साङ्कनका आधारमा नगरपािलका �े�िभ� िवmालयको Aथापना, समायोजन 

तथा पनुिवRतरण गरी सबै बालबािलकाको पहYचँ र सहभािगताको सिुनि�तता गनp रणनीित योजनाले अगािड सारेको छ । योजनाले 

अपन�वको िसजRना, नेत>ृवको सवलीकरण, िश�ण िसकाइ 7ि[यामा सधुार, पेसागत नैितकताको 7वधRन र लगानी अिभविृC�ारा 

सावRजिनक िवmालयको शैि�क गणुAतर अिभविृC गनp , गाउँपािलका �े�िभ� बसोबास गनp ग^रब, सिुवधािवहीन, किठन प^रिAथितमा 

रहकेा र अपाङ्गता भएका बालबािलकाह�लाई िवmालयमा भनाR गरी िनर<तरता िदन र िसकाइमा सहभागी भई उपल~धी सधुारमा 

सहयोग गनR आवjयक पनp सहयोग 7णाली लाग ू गनp र सा�रता, िनर<तर िश�ा र जीवनपयR<त िसकाइको अवसरलाई पेसा एवं 

@यवसाय, सामािजक जीवन र सहभागीतासँग आवC गनुRका साथै सामदुाियक िसकाइ के<�ह�को कायR�मतामा सवलीकरण गनp 

कायRलाई 7ाथिमकता िदएको छ । िवmालय िश�ामा सशुासन 7वधRन गनRका लािग िवmालयको नते>ृव 7णालीमा सधुार गरी सचूना 

7िविधमा आधा^रत @यवAथापन र नितजामा आधा^रत उrरदािय>व 7णालीको िवकास गनp पाटो पिन योजनाको मiुय रणनीितका 

िवषय बनेका छन ्। >यसैगरी योजनामा आपतकालीन तथा सङ्कटपणूR प^रिAथितमा पिन िवmालयको शैि�क गितिविधलाई िनर<तरता 

िदनका लािग आवjयक पनp संरचनागत एवं मानवीय �ोत @यवAथापन गनp र िश�ास5ब<धी आवjयक पनp नीित तथा काननुको तजुRमा 

गरी 7भावकारी �पमा कायाR<वयन गनp कायRसँग स5बि<धत कायR[मह� पिन समावेश ग^रएका छन ्।  

योजना िबनाको कायR गणत@य िबहीन या�ा जAतो हYनेमा सचते हYद ै पbचवषNय िश�ा योजना िनमाRण ग^रएको हो । बबई 

गाउँपािलकाको आविधक पbचवषNय योजना िनमाRणको तयारी गरेसँगै कोिभड-१९ को दो}ो चरणको 7कोप सoु हYनाले यो कायRले 

गित िलन केही समय लागेको िथयो । सीिमत }ोत र साधनको 7योग गरेर तथा दरूीमा रही सbचार गनp िविभ<न वैकि]पक माBयमसमते 

7योग गरी योजना िनमाRण 7ि[यालाई अगािड बढाउनका लािग िश�ा शाखा 7मखु मोहनलाल दाहालको संयोजक>वमा िश�ा योजना 

िनमाRण कायRदल गठन गरी िज5मेवारी िवभाजन ग^रएको िथयो । योजनाको तयारी तथा िवकास कायRको समh संयोजन गाउँपािलकाको 

िश�ा, यवुा तथा खलेकुद शाखाबाट भएको िथयो । योजना िनमाRणका लािग सरोकारवालाह�सँग @यापक छलफल र अ<तरि[या 

ग^रएको िथयो । योजनालाई 7धानाBयापक बैठक, सामािजका िवकास सिमित, गाउँ िश�ा सिमित, गाउँ कायRपािलकाको बैठकमा 

समेत छलफल तथा Aवीकृितको लािग 7ि[या परूा गरी अ<तमा नगरसभाबाट Aवीकृत ग^रएको िथयो ।  

यस योजनाको अ<तस5ममा सबै बालबािलकाह�लाई गणुAतरीय 7ारि5भक बालिवकास तथा िश�ाको अवसर सिुनि�त हYन े र 

अिनवायR तथा िन:श]ुक आधारभतू िश�ा र िन:श]ुक माBयिमक िश�ामा सबैको पहYचँ सिुनि�त भई सा<दिभRक र गणुAतरमा सधुार 

हYने अपे�ा गरेको छ । गाउँपािलका �े�िभ� बसोबास गनp सबै नाग^रकह�को सा�रता, िनर<तर िश�ा र जीवनपयR<त िसकाइको 

अवसर 7ा� भएको हYन ेयोजनाले प^रक]पना गरेको छ । अपाङ्गता भएका बालबािलकाह�ले िवशेष िश�ा र समावेशी िश�ाका 

माBयमबाट उपयSु शिै�क अवसरह� 7ा� हYन े र िवmालयको िनरी�ण, अनगुमन तथा म]ूयाङ्कन 7भावकारी र नितजामलूक हYन े
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समेत यस योजनाको अपे�ा गरेको छ । यस योजनाको कायाR<वयनका लािग पाँच वषRस5मज5मा १ अवR, ४१ करोड, २६ लाख ४० 

हजार खचR हYने अनमुान ग^रएको छ । >यसका लािग सङ्घीय सरकारको ९८ करोड ४० लाख ४५ हजार, 7दशे सरकारको १५ करोड, 

४७ लाख ५५ हजार, Aथानीय सरकारको २६ करोड २८ लाख १५ हजार र सङ्घसंAथाह�को १ करोड १० लाख २५ हजार दािय>व 

िनधाRरण ग^रएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

िवषयसूची 
िवषयसूची ......................................................................................................................................................................... 8 

प�र�छेद १ ................................................................................................................................................................... 10 

प�रचय ...................................................................................................................................................................... 10 

१.१पृ#भूिम ...................................................................................................................................................................... 10 

प�र�छेद २ ................................................................................................................................................................... 17 

िश%ा %े& योजना ............................................................................................................................................................. 17 

२.१ स<दभR र औिच>य ............................................................................................................................................................... 17 

२.२ दीघRकालीन रािOPय सोच ......................................................................................................................................................... 18 

२.३ Aथानीय तहको दीघRकालीन सोच तथा ग<त@य ......................................................................................................................................... 18 

२.४ ल�य (GOAL) .............................................................................................................................................................. 18 

२.५ उ�jेयह� ..................................................................................................................................................................... 18 

२.६ रणनीितह� .................................................................................................................................................................... 19 

२.७ 7मखु उपलि~ध सचूकह� (KEY PERFORMANCE INDICATORS-KPI) ....................................................................................................... 26 

प�र�छेद ३ ................................................................................................................................................................... 34 

िश%ाका उप%े&ह*............................................................................................................................................................ 34 

३.१ +ारि,भक बालिवकास र िश%ा .................................................................................................................................................. 34 

बाल िवकास के<�मा छु©ै सरुि�त तथा अपाङ्गम�ैी शौचालयको @यवAथा गनp.................................................................................................................... 37 

३.२ आधारभूत िश%ा .............................................................................................................................................................. 41 

३.३ मा2यिमक िश%ा .............................................................................................................................................................. 49 

३.४ उ�च िश%ा र मा2यिमक िश%ाको उ�च िश%ासँग स,व6ध ........................................................................................................................... 55 

३.५ +ािविधक तथा 
यवसाियक िश%ा र िसप िवकास तािलम ........................................................................................................................... 60 

३.६ पाठ्य<म र पाठ्यसामा=ी ...................................................................................................................................................... 64 

३.७ िश%क 
यव?थापन र िवकास ................................................................................................................................................... 68 

३.८ िवAालय 
यव?थापन .......................................................................................................................................................... 76 

३.९ िनर6तर िश%ा, खुला िसकाइ, अनौपचा�रक िश%ा, जीवनपय�6त िसकाइ र िश%ा ....................................................................................................... 81 

३.१० गुण?तरीय साव�जिनक िश%ा .................................................................................................................................................. 86 

३.११आिथ�कतथा सामािजक *पमा पछािड परेका वग�को पहJँच/समावेशी िश%ा ........................................................................................................... 92 

३.१२ िश%ामा सूचना +िविध ....................................................................................................................................................... 98 

३.१३ आपतकालीन तथा सङ्कटपूण� अव?थामा िश%ा ............................................................................................................................... 102 

प�र�छेद ४ ................................................................................................................................................................. 106 

सं?थागत संरचना र %मता िवकास .............................................................................................................................................. 106 

४.१प�रचय ..................................................................................................................................................................... 106 

४.२ वत�मान अव?था ............................................................................................................................................................ 106 

४.३ लNय ...................................................................................................................................................................... 107 

४.४ उOेPय ..................................................................................................................................................................... 107 

४.५ रणनीितह* ................................................................................................................................................................ 107 

४.६ उपलिQध, नितजा, +मुख ि<याकलाप र लNय .................................................................................................................................. 108 



9 

 

प�र�छेद ५ ................................................................................................................................................................. 110 

लगानी र Rोत 
यव?थापन .................................................................................................................................................... 110 

५.१प�रचय ..................................................................................................................................................................... 110 

५.२ वत�मान अव?था ............................................................................................................................................................ 110 

५.३ लNय ...................................................................................................................................................................... 111 

५.४ उOेPय ..................................................................................................................................................................... 111 

५.५ रणनीितह* ................................................................................................................................................................ 111 

५.६ उपलिQध, नितजा, +मुख ि<याकलाप र लNय .................................................................................................................................. 112 

प�र�छेद ६ ................................................................................................................................................................. 114 

काया�6वयन, अनुगमन तथा मूSयाङ्कन, सम6वय र सहजीकरण ..................................................................................................................... 114 

६.१प�रचय ..................................................................................................................................................................... 114 

६.२ वत�मान अव?था ............................................................................................................................................................ 114 

६.३ लNय ...................................................................................................................................................................... 115 

६.४ उOेPय ..................................................................................................................................................................... 115 

६.५ रणनीितह* ................................................................................................................................................................ 115 

६.६ उपलिQध, नितजा, +मुख ि<याकलाप र लNय .................................................................................................................................. 116 

प�र�छेद ७ ................................................................................................................................................................. 119 

मुTय मुTय ि<याकलाप र उपलQधी सूचक ...................................................................................................................................... 119 

७.२ काय�<म तथा नितजा खाका (PROGRAM AND RESULTS FRAMEWORK-PRF ........................................................................................ 142 

स6दभ� साम=ीह*............................................................................................................................................................ 150 

अनुसूचीह* ................................................................................................................................................................ 150 

अनूसूची १: िश%ा योजना िनमा�ण सिमितको िववरण ................................................................................................................................. 150 

अनुसूची २: गाउँपािलका अ6तग�तका बालिवकास के6h र सहजकता�को िववरण .......................................................................................................... 151 

अनुसूची ४: गाउँपािलका अ6तग�तका िवAालयह*को िववरण ........................................................................................................................ 152 

अनुसुची ५: गाउँ िश%ा सिमितका पदािधकारीह*को िववरण ......................................................................................................................... 153 

 

 

 

 

 

 



10 

 

प�र�छेद १ 
 प�रचय 

१.१पृ#भूिम 

नेपालको संिवधानको धारा ३१ मा िश�ा स5ब<धी हक उ]लेख छ । उS धाराले पहYचँको हक हYने र राTयबाट आधारभतू तहस5मको 

िश�ा अिनवायR र िनःश]ुक तथा माBयिमक तहस5मको िश�ा िनःश]ुक पाउने हकको @यवAथा गरेको छ । >यसैगरी अपाङ्गता भएका 

र आिथRक �पले िवप<न नाग^रकलाई काननु बमोिजम िनःश]ुक उWच िश�ा पाउन,े नेपालमा बसोबास गनp 7>येक नपेाली समदुायलाई 

काननु बमोिजम आ�नो मातभृाषामा िश�ा पाउने हक संिवधानले 7दान गरेको छ । >यसका लािग िवmालय तथा शिै�क संAथा 

Aथापना र सbचालन गनR पाउने हक हYन ेजAता िश�ा स5ब<धी मौिलक हकको 7>याभतूसमते गरेको छ ।  

िदगो िवकास को ल�य न ं४ मा समावेशी तथा समतामलुक गणुAतरीय िश�ा सबैलाई उपल~ध गनp र आजीवन िसकाइलाई 7वRCन गनp 

कुरा उ]लेख ग^रएको छ । नेपालको अिनवायR आधारभतू िश�ा ऐन, २०७५ अनसुार िव.सं. २०८५ स5म सबै नाग^रकलाई आधारभतू 

तह स5मको िश�ामा पहYचँ पयुाRउन े@यवAथा उ]लेख ग^रएको छ । यसै ग^र Aथानीय सरकार सbचालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) 

को उप दफा (ज) अनसुार Aथानीय तहलाई माBयािमक र आधारभतू िवmालय स5बि<ध२३ वटा अिधकारह� 7दान ग^रएको छ । 

जसको बुँदा नं १ मा 7ारि5भक बालिवकास तथा िश�ा, आधारभतू िश�ा, अिभभावक िश�ा, अनौपचा^रक िश�ा,खलुा तथा 

वैकि]पक र िनर<तर िसकाइ, सामदुाियक िसकाइ र िवशेष िश�ास5ब<धी नीित, काननु,मापद�ड, योजना तजुRमा,कायाR<वयन, 

अनगुमन,म]ूयाङ्कन र िनयमन गनp भ<न ेकुरा उ]लेख छ । 

 िश�ा ऐन, २०२८ र िश�ा िनयमावली, २०५९मा िश�ा स5ब<धी िविवध @यवAथा ग^रएको छ ।सङ्घीय सरकारले रािOPय िश�ा 

नीित २०७६ जारी गरेको छ । यी सबै नीित, योजना, @यवAथा र घोषणाह�को ममRअनसुार Aथानीय तहको िश�ालाई स—ु@यविAथत 

बनाउन, गणुAतरीय र समावेशी, समतामलुक िश�ा सबै नाग^रकलाई 7दान ग^र सिुख नपेाली स5वCृ नपेालको नारालाई साकार पानR 

गाउँपािलकाले िश�ा योजना २०७८ तयार गरेको छ । यसका साथै गाउँपािलका cGtu{t िश�ा स5ब<धी समAयाह�को पिहचान गरेर 

िविभ<न चरणमा कायRशाला, गोिqह� सbचालन गरी िश�ा स5बि<ध सरोकार राiन े सबै Aथानीय सरोकारवालाह�को 7>य� 

सहभािगतामा यो योजना तयार ग^रएको हो । यस योजनामा @यवAथा ग^रएका सबै कुराह� कायाR<वयन गनR िश�ा स5ब<धी सरोकार 

राiने सबै िनकायह�को मह>वपणूR भिूमका रहनछे । यसमा भएका @यवAथाह�लाई आ-आ�नो �े�मा लाग ू गनुR सबै  नाग^रकको 

कतR@य रहनछे । गणुAतरीय िश�ाको िवकास गरी िसपयSु नाग^रक तयार गनR र समCृ गाउँपािलकाको oपमा िवकास गनR यो नीितले 

उ]लेiय भिूमका खलेेको छ । 
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१.१.१ अवधारणा 

नेपालको संिवधानको धारा ३१ मा िश�ालाईमौिलक हकका �पमा उ]लेख ग^रएको छ । िश�ामा पहYचँ वढाउन र िश�ालाई 

िन:श]ुक र अिनवायR बनाउन ेस5ब<धी धारा ३१ को उपधारा १ र २ मा @यवAथा गरेको छ । >यसैगरी उपधारा३,४ र ५ मा  [मश: 

अपाङ्गता भएका र आिथRक �पले िवप<न नाग^रकलाई काननु बमोिजम िनःश]ुक उWच िश�ा पाउन,े नेपालमा बसोबास गनp 7>येक 

नेपाली समदुायलाई काननु बमोिजम आ�नो मातभृाषामा िश�ा पाउने र >यसका लािग िवmालय तथा शैि�क संAथा Aथापना र 

सbचालन गनR पाउने हक हYने जAता िश�ा स5ब<धी मौिलक हकको 7>याभतू गरेको छ । 

नेपाल सरकारले िवmालय िश�ामा सबैको समतामलुक पहYचँ सिुनि�त गनRका साथै गणुAतर सधुारका िनिमr िवगतमा सात वषp 

िवmालय �े� सधुार योजना कायाR<वयनमा ]याएको िथयो । यस योजनाबाट 7ा� उपलि~धलाई संAथागत गनR र िवmालय िश�ाका 

िविवध सकारा>मक 7यासह�लाई िनर<तरता िदन तथा िश�ाका नवीन कायR[मह�को 7Aतावसिहत २०७३ साउनदिेख २०८० असार 

(सन ्२०१६ जलुाईदिेख २०२३ जलुाई) स5मको सात वषp िवmालय �े� िवकास योजना िनमाRण ग^रएको छ । योजनाको 7थम पाँच 

वषR २०७३ साउनदिेख २०७८ असार (सन ्२०१६ दिेख २०२१) स5मका लािग }ोतसिहतको कायRयोजना तयार ग^रएको छ । िव.सं. 

२०७९ (सन ् २०२२) स5ममा नपेाललाई िवकासशील राOPका �पमा Aतरो<नित गनp रािOPय दरू«ि¬लाई आ>मसात ् गदV िश�ा 

म<�ालयको नते>ृवमा सहभािगतामलूक पCितबाट यस योजनाको तजुRमा ग^रएको हो । िदगो िवकासका ल�य हािसल गरी िव.सं. 

२०८७ (सन ्२०३०) स5ममा नपेाललाई मBयम आय भएको मलुुकको Aतरमा �पा<तरणको ल�य हािसल गनp मह>वपणूR साधनका 

�पमा पिन यस योजनालाई हे̂ रएको छ । सािवकका उपलि~ध, िसिकएका पाठह� तथा सबैका लािग िश�ाको रािOPय कायRयोजना 

(सन ् २००१–२०१५) अ<तगRत सbचालन ग^रएका सबैका लािग िश�ा कायR[म (सन ् २००४–२००९) र िवmालय ��े सधुार 

कायR[म (सन ् २००९–२०१६) का एक�कृत कायRसचूीह� यस योजनाका 7मखु मागRदशRक हYन ् । रािOPय िश�ा नीित,२०७६ ले 

नेपालको संिवधानमा िनिदR¬ ग^रएका िश�ास5ब<धी मौिलक हक, राTयको पनुःसंरचना र अिधकारको बाँडफाँट, मलुुकको आिथRक–

सामािजक oपा<तरणका एजे�डा, िदगो िवकास ल�य7ित नपेालको 7ितबCता, प<�� योजनाको आधारप�, सन ्२०२२ िभ� अित कम 

िवकिसतबाट िवकासशील राOP ब<ने ल�य तथा सन ्२०३० स5म मBयम आय भएको राOPका �पमा Aतरो<नित गनp रािOPय सङ्क]प 

नै नयाँ िश�ा नीित तजुRमाका मलू आधार मािनएको छ । िश�ा 7ा� गनp 7>येक @यिSको आधारभतू मौिलक हकलाई @यवहारमा 

कायाR<वयन गनR, सङ्घीय लोकताि<�क गणत<�को मा<यता अनoुप िश�ामा सबैको सरल, सहज र समतामलूक पहYचँ सिुनि�त गनR एवं 

िश�ालाई सवR@यापी, जीवनोपयोगी, 7ितAपधN एवं गणुAतरयSु बनाउन यो नयाँ िश�ा नीित आवjयक पदRछ ।सङ्घीय ढाँचा अन�ुप 

सरकारका तीन वटै तहमा िश�ा 7शासन 7भावकारी एवं नितजामलूक ढङ्गले सbचालन गरी जनताको िश�ा 7ाि�को अिधकार 

सिुनि�त गनRका लािग समयानकुुल िश�ा नीितको जoरत पदRछ । िश�ा ��ेका नीितह�लाई एक�कृत र संिहताबC गरी एक�कृत 

रािOPय िश�ा नीितको खाँचो परूा गनp Bयेयले यो रािOPय िश�ा नीित तजुRमा गनुR परेको कुरा उ]लेख गरेको छ । 

अिनवायR तथा िन: श]ुक  िश�ा स5ब<धी ऐन, २०७५ िश�ा 7ा� गनp 7>यक @यिSको   आधारभत ूमानव अिधकार एवं संिवधानमा 

7दr मिैलक हकलाई @यवहारमा कायR<वयन गरी िश�ालाई लोकताि<�क मूय र मा®तामा आधा^रत समाजवाद उ<मख ुराOP िनमाRणमा 

केि<�त गदV िश�ामा सबैको सहज एवं समतामलूक पहYचँ ुर िनर<तरता सिुनि�त गरी  िश�ालाई सवR@यापी जीवनोयोगी, 7ितAपधाR एवं 

गणुAत^रय वनाउनका लािग  अिनवायR तथा िन:श]ुक र अिनवायR िश�ाको @यवAथा गरेको र यस स5वि<ध िनयमावली, २०७७ ले 

प^रWछेद -६ स5म @यवAथा गरेको छ ।  

िदगो िवकासको ल�य २०३० मा िश�ा स5वि<ध ल�य ४ मा  समावेशी तथा <यायोिचत र गणुा>मक िश�ा सिुनि�त गदV सबैका लािग 

जीवनपयR<त िसकाइका अवसरह� 7व�्धन गनp िदगो िवकास ल�य ४ अ<तगRतः 
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 (क) सन ्२०३० स5ममा सबै छा�छा�ाह�लाई सा<दिभRक साथै िसकाइका सकारा>मक प^रणामह� 7ा� हYन सकुन ्भ<ने उ�jेयले 

िन:श]ुक, <यायोिचत तथा गणुा>मक 7ाथिमक र माBयिमक िश�ाको सिुनि�तता गनp,  

(ख) सबै छा� छा�ाह�लाई 7ाथिमक िश�ाको लािग तयार गनR गणुAतरीय 7ारि5भक बालिवकास, हरेचाह र पवूR7ाथिमक िश�ामा 

उनीह�को पहYचँ सिुनि�त गनp,  

(ग) �मताले धा<न सिकन ेतथा गणुAतरीय 7ािविधक, @यावसाियक र िवvिवmालयस5मकै िश�ामा सबै मिहला र पoुषह�को समान 

पहYचँको सिुनि�तता गनp,  

(घ) रोजगारी, मयाRिदत जािगर र उmमशीलताको िनि5त 7ािविधक एवम ् @यावसाियक द�ता लगायतका सा<दिभRक िसप र द�ता 

भएका यवुा र वयAकह�को सङ्iया विृC गनp र  

(ङ) िश�ामा लैङ्िगक असमानताह�को अ<>य गनp र कमजोर अवAथामा रहकेा मािनसह�को लािग िश�ा र @यावसाियक तािलमका 

सबै तहह�मा समान पहYचँको सिुनि�तता गनp जAता प^रमाणा>मक ल� राखेको छ ।यसरी िश�को समh िवकासका लािग 

िविभ<न ��ेसँग सहकायR गदp Aथानीय तहको जनशS� र आवjयकतालाइ समेटी कायR<वयन गदाR अझ 7भावकारी हYन ेदिेख<छ । 

 

१.१.२ स�दभ� 

शैि�क ��ेको िवकेि<�करण सँगसँगै नेपालको संिवधान २०७२,Aथानीय सरकार सbचालन ऐन, २०७४ ले Aथानीय सरकार 

सbचालनका लािग अिधकार 7>यायोजन गरेको छ । सोही अनसुार अधारभतु िश�ा र माmािमक तहको िश�ा Aथानीय सरकारको 

अिधकार �े�िभ� परेकोले शैि�क योजना वनाइ सोको कायाR<वयन गनRका लािग मह>वपणुR रहकेो छ । Aथानीय सरकार सbचालन एन 

िभ� पनp शी�ा स5वि<ध २३ वटा अिधकार @यवAथा गरेको छ िनितगत @यवAथामा सधुार भएको,िनश]ुक र अिनवायR िशषा लाग ु

,िश�ामा लगािन विृदR,िवmालयको संAथागत संरचनामा सधुार भएको दिेख<छ। 

िवv@यापी मानव िवकास सचूकांक 7ितवेदन २०२०का अनसुार नपेाल १ सय ४२ औ ंAथानमा उि�लएको छ ।नेपालभ<दा पिछ ४७ 

वटा दशे छन ्। संयSु राOPसङ्घीय िवकास कायR[म यएूनडीपीले नेपालको मानव िवकास सचूकांकको अवAथा मBयम रहकेो बताएको 

छ ।दि�ण एिसया नेपाल छैठ� Aथानमा छन ्। पिहलो Aथानमा �ीलङ्का छ भन ेदो}ोमा माि]द�स, ते}ोमा भटुान, चौथोमा भारत र 

पाँच�मा बङ्गलादशे छन ् । पािकAतान र अफगापनAतान नेपालभ<दा पिछ छन ् । दि�ण एिसयमा पिहलो Aथानमा रहकेो �ीलङ्का 

७२औ ंAथानमा छ । 

नेपाल आफ̄मा िविवधतायSु दशे हो। नपेालमा सयभ<दा बढी जातजाित र भाषाभाषी, िविवध धमाRवल5बी र संAकृित छन।् नपेालमा 

भौगोिलक िविवधतामा आधा^रत सांAकृितक र सामािजक िविवधता पिन िवmमान रहकेो छ। यो िविवधतामा अनेक� सौ<दयRता पिन 

लुकेकोछ। िविधतामा एकता नेपाली समाजको िवशेषता हो। िविवधताको सौ<दयRतालाई रािOPय भावनामा बद]न सके मा� िविवधताले 

सकारा>मक प^रणाम िदन स�छ। सकारा>मक प^रणाम िदन स�न े गरी ग^रएको @यवAथापन अिहलेको सामियक आवjयकता हो। 

िविवधता नपेाल राTयको मौिलक पिहचान हो। यसैले िविवधताको @यवAथापन नपेालको स<दभRमा समते सामियक ब<ने गरेको छ। 
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बबई गाउँपािलकाको प^रचय 

बबई गाउँपािलका ५ नं. 7दशे अ<तगRत दाङ िज]लाका सािवकका पbचकुले र परु<धारा गा.िव.स. िमलेरबनेको हो। यस गाउँपािलका 

िज]ला सदरमकुाम घोराही दिेख ४६ िकलोमीटर पि�ममा पदRछ । २५७.४८ वगRिक.मी. �े�फल रहकेो यस गाउँपािलकाको पवूRमा 

शाि<तनगर गाउँपािलका र दगंीशरण गाउँपािलका, पि�ममाबाँके िज]ला, उrरमा स]यान िज]ला र दि�णमा दगंीशरण गाउँपािलका र 

बाँके िज]ला पदRछन।्बबई गाउँपािलका दाङ िज]लामा नयाँ गठन भएका गाउँपािलकाहoमा िवकासका स5भावना बोकेकोगाउँपािलका 

हो। सचेत राजनैितक दल र उ>7रेीत गाउँवासी यो गाउँपािलकाकोद^रलो अिन दीगो िवकासको�ोतका oपमा रहकेा छन।् रािOPय 

जनगणना २०७८ को 7ारि5भक नितजा अनसुार यस गाउँपािलकाको ज5मा घर संiया ७ हजार १ सय ७१, प^रवार संiया ७ हजार ५ 

सय ३८ रहकेो छ । यAतै ज5मा जनसंiया ३१ हजार ३ सय १७ रहकेो छजसमBये मिहलाको जनसंiया १६ हजार ७ सय ९० (५३.६१ 

7ितशत) र पoुषको जनसंiया १४ हजार ५ सय २७ (४६.३९ 7ितशत) रहकेोछ । 

 

 औषत पा^रवा^रक आ5दानीमा कृिष @यवसायकोसबैभ<दा ठूलो िहAसा रहकेो छ र Aथानीय बािस<दाको आ5दानीको अक� मiुय 

�ोतको oपमा वैदिेशक रोजगारीपिन एक हो । Aथानीय जनशिS मजदरुी तथा अBययनका लािग िवदिेशन े[म बिढरहकेो छ । यस 

गाउँपािलकापठनपाठनको लािग आधारभतू दिेख उWच िश�ास5म 7दान गनp शैि�क संAथाहoमा 7ा.िव २२, िन.मा.िव. ६,मा.िव ६ 

गरी ज5मा ३४ वटा सामदुाियक िश�ण संAथाहo रहकेा छ<भने संAथागत िवmालयतफR  7ा.िव. ३, आ.िव.३ र मा.िव. ३ गरी ज5मा ९ 

वटा रहकेा छन।् िविभ<न समदुाय, जातजातीका मािनसको बसोबास रहकेो यस �े�मािविभ<न चाडपवR मनाउने ग^र<छ । दशै,ँ ितहार, 

माघी, होली, महािशवरा�ी, रामनवमी, कृOणज<मा¬मी, बकरइद,आईतबारी, बCुजय<ती, ि[Oमस आिद यहाँका 7मखु चाडपवRको 

oपमा रहकेो पाई<छ । 

नेपालको संिवधानको धारा २९५ को उपधारा (३) बमोिजम गिठत गाउँपािलका, नगरपािलका तथा िवशेष,संरि�त वा Aवायr ��ेको 

संiया तथा सीमाना िनधाRरण आयोगले िमित २०७३/०९/२२ मा पेश गरेको 7ितवेदनर नेपाल सरकारको िमित २०७३/१०/२२ को 

िनणRय अनसुार माननीय संघीय मािमला तथा Aथानीय िवकासम<�ीको संयोजक>वमा गिठत सिमितले िमित २०७३/११/२० मा पेश 

गरेको 7ितवेदनको आधारमा नेपालसरकारले िमित २०७३/११/२२ मा सािवकका पbचकुलेर परु<धारा गा.िव.स. गाभरे ज5मा ७ 

वडाहo कायमग^र बबई गाउँपािलका Aथापना ग^रएको हो। 

िवv मानिच�मा यस गाउँपािलकाको अविAथित २८००४’३७” दिेख २८०१७’०४” उrरी अ�ांश स5मर ८२०५५’२५” दिेख 

८२०१०'०२” पवूN दशेा<तर स5म फैिलएको छ । यो गाउँपािलका सम�ु सतहबाट ४७०िमटरदिेख १,८९१ िमटरस5मको उचाइमा 

अविAथत रहकेो छ ।बबई गाउँपािलकाको िवmमान भ–ूउपयोग हदेाR गाउँपािलकाको ७५.७९ 7ितशत (१९५.१३ वगR 

िक.मी.)वनजंगलले ढाकेको छ भने १३.५३ 7ितशत (३४.८४ वगR िक.िम.) खतेीयोZय जिमनको oपमा रहकेो छ । >यAतैझाँडी ��े 

गाउँपािलकाको ३.६४ 7ितशत (९.३७ वगR िक.मी.) भभूागमा फैिलएको पाइ<छ भने बालुवा ४.३८7ितशत (११.२९ वगR िक.मी.) 

भभूागमा रहकेो दिेख<छ । यसैगरी चरन �े�ले क^रव १.६३ 7ितशत (४.१९ वगRिक.िम.) जZगा ओगटेको छ, ०.९२ 7ितशत (२.३७ 

वगR िक.मी.) भभूाग नदी, खोला तथा पोखरीले भ^रएको छ भनअे<यले ०.१० 7ितशत (०.२५ वगR िक.मी) जिमन ओगटेको छ । 

7ाकृितक स5पदाको िहसाबले यो गाउँपािलका 

कृिषकोलािग उवRर माटोको धनी गाउँपािलका हो। यस गाउँपािलकामा बलौटे दोमट र िच5टाइलो माटो पाइ<छ ।>यसैले गाउँपािलकाको 

7मखु खाmा<न तथा अ<न बालीमा धान, गहY,ँ मकै, जौ; नगदबेालीमा तोरी, आल,ु सतुN, उखरु दलहन बालीमा मसुरुो, केराउ, चना, 

भटमास उ>पादन हYन ेगरेको दिेख<छ । 
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१.१.३ िश�ा �े�को सम� �व�ेषण  

दशे िवकासका िनि5त िश�ा पवूाRधारको पिन पवूाRधार हो । िश�ाले@यिSको सबाRङ्गीण िवकास गरी असल योZय, स�म, 7ितAपधN 
रउ>पादनमलूक जनशिS तयार गदRछ । राOPको आिथRक, सामािजक, सांAकृितकर पवूाRधार िवकासका लािग >यAतो जनशिSको 
योगदान मह>वपणूR हY<छ ।दशेमा िदगो शाि<त, सशुासन, िवकास र समिृCको लािग िश�ाले मह>वपणूRभिूमका खेलेको हY<छ । “समCृ 
नेपाल, सखुी नेपाली” हाgो रािOPय आकाङ्�ा रअठोट हो । िसपमलूक, वैJािनक, @यावहा^रक एवं गणुAतरीय िश�ा समCृनेपालको 
आधारशीला हो । मलुकुको सवाRङ्गीण िवकासको मलू आधार िश�ा नभैएकाले गणुAतरीय िश�ामा सबै नाग^रकको समतामलूक र 
<यायोिचत पहµचँAथािपत गनुR आजको आवjयकता हो ।नेपालको संिवधानको धारा ३१ मा िश�ा स5ब<धी हक उ]लेिखत छ । 
उSधाराले 7>येक नाग^रकलाई आधारभतू िश�ामा पहµचँको हक हYन,े 7>येकनाग^रकलाई राTयबाट आधारभतू तहस5मको िश�ा 
अिनवायR र िनःश]ुक तथामाBयिमक तहस5मको िश�ािनःश]ुक पाउने, अपाङ्गता भएका र आिथRक �पलेिवप<न नाग^रकलाई काननू 
बमोिजम िनःश]ुक उWच िश�ा पाउन,े नेपालमाबसोबास गनp 7>येक नेपाली समदुायलाई काननू बमोिजम आ�नो मातभृाषामािश�ा 
पाउने र >यसका लािग िवmालय तथा शैि�क संAथा Aथापना रसbचालन गनR पाउने हक हYने जAता िश�ा स5ब<धी मौिलक हकको 
7>याभतूगरेको छ । यो संवैधािनक 7ावधानलाई कायाR<वयन गनR स«ुढ रािOPय िश�ा7णालीको िवकास जoरी भएको छ ।मलुुकको 
समh िवकासको «ि¬कोण तथा 7ाथिमकता Aप¬ oपमा िनधाRरणगनR ल�य, उ�jेय, नीित, रणनीित, कायRनीित र कायR[मह� तजुRमा 
ग^र<छ ।राOPको शैि�क िवकासको «ि¬कोण र कायRिदशा िश�ा नीितमाफR त7ितिवि5बत हYने गदRछ । कुनै पिन दशेको िश�ा नीितले 
आ�नो रािOPयिवकासका 7ाथिमकताह�लाई स5बोधन गनp 7यास गरेको हY<छ । यसैप^र7े�यमा नेपाल सरकारले सङ्घीय संरचना 
अन�ुप िश�ा ��ेकोमागRदशRक नीितका oपमा यो रािOPय िश�ा नीित २०७६ तजुRमा गरेको छ  । 

िश�ालाई वैJािनक, 7ािविधक, @यावसाियक, िसपमलूक, रोजगारमलूक एवं जनमखुी बनाउँद ैस�म, 7ितAपधN, नैितक एवं रािOPय 
िहत7ित समिपRत जनशिS तयार गनp, िश�ा �े�मा राTयको लगानी अिभविृC गदV िश�ामा भएको िनजी ��ेको लगानीलाई िनयमन र 
@यवAथापन गरी सेवामलूक बनाउने, उWच िश�ालाई सहज, गणुAतरीय र पहYचँ योZय बनाई [मशः िनःश]ुक बनाउँद ै लैजान,े 
नाग^रकको @यिS>व िवकासका लािग सामदुाियक सचूना के<� र पAुतकालयको Aथापना र 7वधRन गनpनाग^रकका आधारभतू 
आवjयकता स5ब<धी नीित नपेालको संिवधानमा उ]लेख छ ।उमरे समहूअनसुार 7ारि5भक बालिश�ाका लािग ४ वषRदिेख ५ वषRमनुी, 
क�ा १-५ का लािग ५-९ वषR, क�ा ६-८ का लािग १०-१२ वषR र माBयिमक तह क�ा (९-१२) का लािग १३-१६ वषR तोिकएको छ 
।  

 
िवAालय िश%ा %े&का मुTय चुनौतीह* 

 सामदुाियक िवmालयमा अिभभावकह�को आकषRण 

 िश�कह�लाई  पेसागत सहयोग 

 िनर<तर िवmाथN म]ूयाङ्कनको @यवहा^रक कायाR<वयन 

 िवषयगत द� िश�कको पयाR�ता 

 नवीनतम 7िविधको पहYचँ र उपयोग 

 पयाR� र सा<दिभRक शैि�क सामhी उपल~ध र 7योग 

 अपाङ्गता भएका बालबािलकाको िवmालयमा पहYचँ 

 सबैको हYन ेतर कसैको नहYन ेमा<यताको अ<>य 

 साझा अिधकार कायाR<वयन 

 त�याङ्क िव�ेषण 

 िवmाथN िनर<तरता 
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  िवपदक्ो समयमा िश�ाको िनर<तरता । 

 
िवAालय िश%ा %े&का मुTय अवसरह* 

 आधारभतू तहमा अिनवायR तथा िन:श]ुक िश�ा र माBयिमक तहमा िन:श]ुक िश�ाको लािग संवैधािनक, काननुी र 
नीितगत @यवAथा 

 Aथानीय सरकार सbचालन ऐन, २०७४ ले 7दान गरेका अिधकार 

 Aथानीय तहमा िश�ा ��ेमा सङ्घसंAथाह�को  ि[याशीलता 

 गणुAतरीय िश�ा7ित अिभभावकह�को मोह 

 िवmाथNह�को खदु भनाRदरमा विृC 

 सकरा>मक लैङ्िगक समता सचूकाङ्क 

 िश�ाको िवकासमा िविभ<न साझेदार संAथाको लगानी र सहभािगता 

 िश�ामा लगानीको लािग Aथानीय तहको 7ितबCता 

 तीन ैतहको सरकारबाट िश�ा ��ेमा लगानी र सहकायR 

 म]ूयाङ्कन 7ितवेदन 

 कायRस5पादनमा आधा^रत करार  

 संिघय सरकारबाट शैि�क सधुारका लागी संचािलत कायR[मह� 

 

१.१.४ योजना िनमा�ण  कृया 

बबईगाउँपािलकाको ५ बषp आविधक गाउँ िश�ा योजना िनमाRणको लािग गाउँपािलका �े�िभ�का सबैप� र तहको सहभािगतालाई 
सिुनि�त ग^रएको छ । गाउँपािलका ��ेिभ� योजनाको सoुवातमा 7>येक िवmालयका अिभभावक, िश�ा7ेमी, समाजसेवी, बिुCजीवी 
लगायतका िश�ासरोकारसँगको 7>य� सहभािगतामा छलफल ग^रएको छ । िश�ाको िवगतको अनभुव, वतRमान अवAथाको पिहचान 
र भावी कायR[मको आधारमा Aथानीय तहमा िश�ा योजना िनमाRण गनR र यसलाई कायR<वयन तहस5म पयुाRइ 7ितफल िदन आफ̄मा 
किठन र चनुौितपणूR छ। यसको कायाR<वयनमा थप सफलता हािसल गनRका लािग सहभािगतामलुक त^रकाले योजना िनमाRणलाई मiूय 
जोड िदइएको छ । हाgो िश�ाको िवकास हाgै लािग भ<ने सोच राखरे Aथानीयह�को अिधकतम सहभािगतमा तयार पा^रएको िश�ा 
योजनािनमाRणको चरणमा तपिसल बमोिजमको 7कृया अवल5बन ग^रएको छ ।  

 योजना िनमाRणको लािगपािलकाबाट बजेट िविनयोजन ग^रएको, 

 बबई. गाउँपािलकाको ५ वषp नयाँ िश�ा योजना िनमाRणका लािग िश�ा शाखा 7मखुको संयोजक>वमा िश�ा योजना िनमाRण 
कायRदल गठन ग^रएको, 

 7>येक वडामा पगुी िश�ाका सरोकारवालासँग सझुाव सङ्कलन ग^रएको, 

 योजनालाई मतूRoप िदन आ<त^रक छलफल तथा कायRयोजना िनमाRण ग^रएको, 

 योजनाका िवषयवAतुमािथ अBययन र छलफल भएको, 

 िश�ाका उप��े अनसुारका िवषयगत सिमित िनमाRण  ग^रएको, 

 7>येक वडाका 7>येक िवmालयबाट त�याङ्क सङ्कलन गरी िव�ेशण ग^रएको, 
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 िवmालयका 7धानाBयापक, िव.@य.स. अBय�, िश�क अिभभावक सङ्घका अBय�, िश�ा7मेी र सरोकारवालासँग 
छलफल ग^रएको, 

 नेपालको संिवधान, िश�ा ऐन २०२८ तथा िनयमावली२०५९,Aथानीय सरकार सbचालन ऐन २०७४, िवmालय �े� 
िवकास योजना, बबईगाउँपािलकाको िश�ा ऐन २०७४, गाउँपािलकाको गoु योजना, 7दशे सरकारको वAतुिAथित र अ<य 
आधारप�ह�को समेत अBययन ग^रएको। 

 त�याङ्क सङ्कलन,7�ेपण,िव�ेशण र 7माणीकरण ग^रएको, 

 िविभ<न 7कारका सझुाव,खे}ा तयारी,िटपोट र पqृपोषण सङ्कलन ग^रएको, 

 तयार भएको खाकालाई पनु: एकपटक सरोकारवालाह�सँग 7Aततु गरी थप सझुाव र पqृपोषण सङ्कलन ग^रएको, 

 िवJह�को सझुाव र पqृपोषणका आधारमा योजना िनमाRण गरी कायRपािलकाबाट Aवीकृत ग^रएको।  
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प�र�छेद २ 
 िश%ा %े& योजना 

२.१ स<दभR र औिच>य 
बबईगाउँपािलकाले िश�ालाई सध̄ पिहलो 7ाथिमकतामा राखेको छ । नपेाल सरकारले गरेका रािOPय तथा अ<तरािOPय 7ितवCता, 

िश�ा नीित, िविभ<न घोषणाह�, नेपालको संिवधानले 7दr गरेको @यवAथा, Aथानीय सरकार सbचालन ऐन २०७४ मा भएको 

@यवAथा अनoुप कायR गनR िश�ालाई मह>वपणूR िबषयका oपमा आ>मसाथ गदV आएको छ । साथै यस ��ेको शिै�क िवकासका लािग 

गाउँपािलकाले िविभ<न 7यासह�समेत गरेको छ ।  

िवmालयमा नयाँ नते>ृव िवकास, िश�क कमRचारी @यवAथापनका लािग अनदुान, छ^रएर रहकेा बिAतह� र समदुायमा  बालिवकास 

के<दह� Aथापना गरी िश�ामा पहYचँ विृC ग^रएको छ । कि5तमा एक सामदुाियक िवmालयमा एक बाल िवकास क�ा तथा समh 

शैि�क ��ेमा समावेशी, बालमै�ी र अपाङ्गतामै�ी 7णालीको अवल5बन ग^रएको छ । साथै  िनर<तर तथा अनौपचा^रक िश�ाको 

माBयम बाट सा�रता र सा�रोrर िश�ाका कायR[मह� सbचालन गरी सािवकका गािवसह�लाई सा�र गािवसको oपमा घोषणा 

समेत गरी सिकएको छ । िवmालयको भौितक पवूाRधार िवकासका लािग भवन, क�ाकोठा िनमाRण, खानपेानी, शौचालय िनमाRणका 

लािग हरेक बषR िवशेष मह>वका साथ स5बि<धत ��ेमा बजेट िविनयोजन हYद ैआएको छ ।  

बालबािलकाको िश�ा 7ा� गनp हकको सिुनि�तताका लािग आधारभतू तह स5मका िवmालयह�मा िनःश]ुक र अिनवायR िश�ा 

घोषणा ग^रएको छ । िश�कह�को पेसागत �मता अिभविृCका कामह�लाई िनर<तरता िदद ैआइराखेको छ । उWच िश�ा अBययनका 

लािग ग^रब तथा जेह<ेदार छा� छा�ाह�का लािग िवशेष छा�विृr कायR[मको @यवAथा गदV आएको छ । यस गाउँपािलकाको शिै�क 

गणुAतर अिभविृC गनR िविभ<न सरकारी गरैसरकारी सङ्घ संAथाह�सँग सम<वय र सहकायR हYदV आइरहकेो  छ । 

मलुुकको समिृC र सम<ुनितका लािगआवjयक पनp सबै 7कारको द� जनशिS उ>पादन गनp संAथाह�को सbचालन र @यवAथापनमा 

शैि�क सशुासन कायम भएको हYनेछ । साधारण िश�ा, 7ािविधक िश�ा र िसपमलूक तािलमलाई एक�कृत र सम<वया>मक ढङ्गले 

अिघ बढाउद ैयस पािलका िश�ाको लािगसबैको आकषRणको के<� बनाउने तफR  यो योजना केि<�त रहनेछ । 

यही स<दभRलाई «¬ीगत गरी यस िश�ा �े� योजनाको माBयमबाट अिनवायR तथा  िनःश]ुक  आधारभतू  िश�ा,   िनःश]ुक  

माBयिमक  िश�ा र   सवRसलुभ  सा�रता,  िनर<तर   िश�ा  तथा जीवन पयR<त िसकाइमा पािलकाले िव. सं. अवको ५ वषR स5ममा 

7ा� गनpउपलि~धह�लाई समेटेने गरी यस प^रWछेदमा योजनाको दरू«ि¬,  उ�jेयह�, र रणनीितह� तथा 7मखु उपलि~ध सचूक 7Aतुत 

गरीएको छ । 

बबई गाउँपािलकाको शिै�क 7णालीलाई  सहज र @यविAथत oपमा सbचालन गनRकोलािग िवगत दिेख न ैिविभ<न 7यासह� भरैहकेा 

छन ् । नपेालको सबै �े�मा शैि�क अवसरमा समान पहYचँ पयुाRउन ु राTयको दािय>व हो । हाल बबई गाउँपािलकामा सािवक 

बबई,ढाकाडाम र भ]चौर गा.िव.स. हाल बबई गाउँपािलकाका ७ वटै वडा को गाउँ िश�ा शाखाको सेवा��े िभ� समेिटएका छन ्। 

िज]लाको सदुरु पि�मी भागमा अविAथ रहकेोले  यो िनकाय िज]लाका अo Aथानीय िनकाय को तलुनामा दगूRम �े� मािन<छ ।  यस 

पािलकामा६ मा.िव., ६ आधारभतू तह (१-८) र २२ 7ा.िव र ७ संAथागत िवmालय( ४ मािव,  २ आधारभतू तह (१-८) र १ 7ा.िव.). 

गरी ज5मा ४१वटा िश�ण संAथा र २ सामदुाियक िसकाइ के<� आवC छन ् । Aथानीय तह बबई गाउँपािलका गाउँ कायRपािलकाको 

मातहतमा  िश�ा शाखाको oपमा Aथापना भई  सेवा 7वाह गदV आएको छ । 
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बबई गाउँ पािलकाको शैि�क सधुार एवं िवकासका लािग जनमखुी,जवाफदहेी,पारदशNतथा जनसहभािगतामलूक,शैि�क 7शासनको 

िवकास गनR र िश�ाको 7ितफल सरोकारवालालाई उपल@ध गराई काननुको शासन ¶¬ाचार मSु र चAुत 

7शासन,िवकेि<�करण,आिथRक अनशुासनतथा }ोतको कुशल वयवAथापन जAता अशल शासनका आधारभतू मा<यतालाई 

आ>मासात गरी सवRसाधारणमा गणुAतरीय  शैि�क सेवा िछटोछ^रतो र कम खिचRलो ढङ्गबाट 7दान गनp अवAथा िसजRना गनR गाउँ 

िश�ा सिमितको @यवAथा ग^रएको छ । िश�ा सिमित एउटा शैि�क एकाइको oपमा रहकेो िश�ा �े�को स«ुढ र िवकास गनR गाउँ 

िश�ा सिमितले िश�ा शाखालाई 7भावकारी,उrरदायी र 7ािविधक सेवा 7दान गनp शैि�क ख5बाको oपमा कायR गनp सवल,स�म 

संAथाको oपमा 7Aततु हYन ेस5मानजनक आधारह�तयार ग^ररहकेो अवAथा छ ।  

२.२ दीघRकालीन रािOPय सोच 
आिथRक तथा सामािजक �पा<तरणको माBयमबाट <यायपणूR समाजको िवकाससिहत नेपाललाई समCृ र नपेालीलाई  सखुी बनाउन 

योगदान गनp । 

२.३ Aथानीय तहको दीघRकालीन सोच तथा ग<त@य 
यगु सहुाउदो िश�ा 7णाली अवल5बन गरी जीवनोपयोगी एवं रोजगारमलूक  िश�ामाफR त समCृ बबईरसखुीबबईवासी बनाउन योगदान 

गनp । 

२.४ ल�य (Goal) 
२०८३ स5मसबै बालबािलकाको िश�ामा पँहYच सिुनि�त गरी,सबैका लािग सरुि�त, गणुAतरीय, 7ितAपधN, 7िवधीम�ैी, बालमै�ी 

तथा अपाङ्गताम�ैी वातावरणमारोजगारमलूक र उ>पादनमखुी िश�ाको अवसर 7दान गरी द� जनशिS उ>पादनमा जोड िदने । 

२.५ उ�jेयह� 

 सबै बालबािलकाह�लाई गणुAतरीय 7ारि5भक बालिवकास तथा िश�ाको अवसर शिुनिAचत गनRको लािग सेवामा पहYचँ र 
गणुAतर वCृी गनp , 

 सबै बालबािलकाह�का लािग समतामलूक तथा गणुAतरीय आधारभतू िश�ामा पहYचँ सिुनि�त गनp, 

 माBयिमक िश�ामा सबैको पहYचँ तथा सहभािगता गरी सा<दिभRकता र गणुAतरमा सधुार गदV िवmालयह�को भौितक तथा 
शैि�क वातावरण बालमै�ी, समावेशी, र सरुि�त बनाउन,े 

 उWच िश�ामा पहYचँ अिभविृC गरी सामािजक र आिथRक िवकासका लािग िवJान र 7िविध7ित अिभ7े^रत, 7ितAपधN र 
उmमशील मानव संसाधनको िवकास गनp, 

 7ािवधक तथा @यावसाियक िश�ा माफR त िसप िवकासमा पहYचँ अिभविृC गरी Aथानीय तहमा 7ािवधक तथा @यावसाियक 
िश�ा तथा िसप िवकासका अवसर सजृना गनR संय<� िवकास गनp र 7ािवधक तथा @यावसाियक िश�ा तथा िसप िवकासका 
अवसरह�लाई सा<दिभRक, उपयोगी र गणुAतरीय बनाउन,े 

 पाठ्य[मको 7भावकारी कायाR<वयनबाट िवmाथNह�मा जीवनोपयोगी Jान,िसप र अिभबिृrको िवकास गरी स�म, 
सजृनशील र 7ितAपधN नाग^रक तयार बनाउन,े 

 गणुAतरीय िश�ाका लािग योZय, @यावसाियक �पमा द�, पेसा7ित उ>7े^रत, समिपRत, 7ितबC र िवmाथNको िसकाइ7ित 
जवाफदहेी िश�कको @यवAथा सिुनि�त गनp , 
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 िवmालयको शैि�क, भौितक तथा आिथRक अवAथालाई स«ुढ बनाउद ैिवmालयकोिवकास, सbचालन तथा @यवAथापनलाई 
7भावकारी बनाउने र गणुAतरीय तथा समतामलूक िश�ामा बालबािलकाको सहजपहYचँको आधार तयार गनp, 

 सबै िनर�रह�लाइ पणूR सा�र बनाई नाग^रकको जीवनAतरमा सधुार गनp, 

 साबRजिनक िश�ाको गणुAतरमा अिभविृC गनp, 

 सचूना तथा सbचार 7िवधको 7योग माफR त िवmाथNको िसकाइ तथा िश�ा @यवAथापनमा सधुार गरी गणुAतरीय िश�ाको 
7बCRन गनp, 

 िवपदक्ो अवAथामा बालबािलकाको िश�ालाई िनर<तरता िदई उनीह�को शारी^रक, मानिसक र बौिCक िवकासमा सहयोग 
पयुाRउने। 

२.६ रणनीितह� 

२.६.१ सब ै बालबािलकाह*लाई गुण?तरीय +ारि,भक बालिवकास तथा िश%ाको अवसर शुिनि?चत गन�को लािग 

सेवामा पहJँच र गुण?तर वृOी गनj । 

 सबै बालबािलकाको पहYचँका लािग सङ्घीय सरकारले िनधाRरण गरेको मापद�ड, न5सR र ढाँचा अनसुार 7ारि5भक 

बालिवकास तथा िश�ा सbचालन गनp 

 कायR[मको न�साङ्कन, पनुिवRतरण र आवjयकता अनसुार नयाँ के<� Aथापना गनp 

 जिटल भौगोिलक ��ेमा बसोबास गनp, लोपो<मखु तथा िसमा<तकृत समदुायका बालबािलकाका लािग िविभ<न नमनूाह� 
िवकास गरी पहYचँ सिुनि�त गनp  

 पाठ्य[मको प^रमाजRन तथा अनकूुलन गनp 

 लागत सहभािगता अिभविृC गनp 

 कायR[मको 7भावका^रता विृCका लािग प^रवार, समदुाय, गैर सरकारी सङ्घ संAथा, िनजी  ��े र िवmालयह�लाई 

िज5मेवार बनाउन े
 

२.६.२ सब ैबालबािलकाह*का लािग समतामलूक तथा गुण?तरीय आधारभतू िश%ामा पहJँच सिुनिlत गनj । 

 िवmालय न�साङ्कन गनp 

 िवmालयह�को पनुिवRतरण तथा समायोजना गनp  

 अिनवायR तथा िन:श]ुक आधारभतू िश�ाका लािग काननु तजुRमा गनp 

 अिनवायR तथा िन:श]ुक आधारभतू िश�ाका लािग आवjयक }ोतको @यवAथा गनp   

 7ारि5भक क�ा पढाइ स5बि<ध ि[याकलापह�को लािग }ोत @यवAथापन र कायाR<वयन गनp  

 िवmालय बािहर रहकेा िवmालय उमेरका बालबािलकाह�को यथाथR िववरण संकलन गरी पहYचँ सिुनि�त गनR आवjयक 
@यवAथा िमलाउन े

 <यनूतम िसकाइ उपल~धी हािसल गराउन आविधक �पमा िसकाइको म]ूयाङ्कन गनp 

 िश�कलाई 7धानाBयापक तथा 7धानाBयापकलाई Aथानीय तह7ित जवाफदहेी बनाउन े

 िवmालयह�मा खानपेानी, शौचालय तथा सरसफाइको उिचत 7ब<धसिहत <यनूतम भौितक सिुवधा सिुनि�त गनp 
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 िवmालयमा बालम�ैी, समावेशी र सरुि�त िसकाइ वातावरण तयार गनp 

 सबै िवmालयह�मा 7ाथिमकता 7ा� <यनूतम स�मता परुा गराउन े 

 िश�ण िसकाइ िविधमा आवjयक प^रमाजRन गनp 

 क�ा ३ स5म क�ा िश�णलाई कायाR<वयन गनp 

 आवjयक िश�क तािलम, तयारी तथा 7ो>साहनका कायR[म सbचालन गनp 

 म]ूयाङ्कनलाई िश�ण िसकाइकै अिभ<न अगंको �पमा 7योगमा ]याउन े

 िवmाथNलाई आवjयक सहयोग उपल~ध गराई िसकाइमा सधुार ]याउने 

 क�ाकोठामा आधा^रत म]ूयाङ्कनसँग स5बि<धत �मता िवकास गनp 

 िश�ामा कामगनp सबै जनशिSको �मता िवकास र उ>7रेणा @यवAथापन गनp 

 िवmाथNको पोषण तथा AवाA�यमा सधुार ]याउने कायR[म सbचालन गनp 

  िवmालयमा आधा^रत शिै�क तथा मनोसामािजक परामशR उपल~ध गराउन े

 Aथानीय उ>पादनमा आधा^रत पौि¬क तथा AवAथकर िदवाखाजाको 7ब<धलाई थप @यविAथत गनp 

 िवmालय िश�ालाई िविवधताअनकुल, समावेशी र समतामलूक बनाउन Aथानीय प^रवेशअनकुुल िसकाइ ि[याकलाप 
सbचालन, भािषक िविवधताअनकुलको माBममभाषाको उपयोग तथा सामािजक साँAकृितक िविवधताकोस5मान र समावेश 
हYनेगरी िसकाइ सामhी, िविध तथा 7ि[या 7योग गनp  

 िवmालय िश�ालाई 7कोप,सङ्कट तथा महामारी लगायतका प^रिAथित7ित उ>थानशील बनाउने योजना तयार गरी 
कायाR<वयन गनp 

 िवmालय िश�ालाई सचूना तथा 7िविधको 7योग गरी सहज र उपयोगी बनाउने कायRलाई िवAतार गनp 

 दिैनक जीवनसँग स5बि<धत @यवहारकुशल िसपह�लाई िसकाइ ि[याकलापमा एक�कृत गनp 

 अ<तरस5बि<धत िवषयवAतलुाई एक�कृत गरी िसकाइ ि[याकलाप सbचालन गनR िसकाइ सामhी, िविध तथा ि[याकलापमा 
प^रमाजRन र सधुार गनp 

 िश�क दरब<दी पनुिवRतरण तथा समायोजन गनp 

 नितजा7ित जवाफदिेहता सिुनि�त हYने गरी िवmालय तथा शैि�क िनकायको शासक�य तथा @यवAथापक�य पCितमा सधुार 
गनp 

 िवmालयको कायRस5पादन र िवmाथNको िसकाइ उपल~धी परी�ण गरी जवाफदिेहता सिुनि�त गनp 

 िश�क िवकास र सहायता 7णालीलाई @यविAथत गनp  

 

२.६.३ मा2यिमक िश%ामा सबकैो पहJँच तथा सहभािगता गरी सा6दिभ�कता र गुण?तरमा सधुार गदm िवAालयह*को 

भौितक तथा शिै%क वातावरण बालम&ैी, समावेशी, र सरुि%त बनाउने । 

 िवmालयह�को न�साङ्कन गनp 

 सबै बालबािलकाको पहYचँ सिुनि�त गनR िवmालयह�को पनुिवRतरण, समायोजन तथा Aथापना गनp 

 िन:श]ुक माBयिमक िश�ामा पहYचँ अिभविृC गनp 

 माBयिमक तहमा खदु भनाRदर र िटकाउदर बढाउन े
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 िवmाथN 7ो>साहन कायR[म सbचालन गनp  

 बैकि]पक माBयमका कायR[म सbचालन गनp 

 सबै िवmालयमा <यनूतम िसकाइ वातावरण सिुनि�त गनp  

 माBयिमक तहमा द� िवषय िश�कको @यवAथा गनp  

 िश�क पेसागत िवकास तथा सहयोगको @यवAथा गनp 

 िश�कह�का लािग अिभ7रेणाका कायR[मह� सbचालन गनp 

 िश�ण िसकाइ पCितमा सधुार गनp 

 हरेक िवmालयमा सचूना तथा सbचार 7िविध िवAतार गनp 

 िवmालयह�लाई 7कोप,सङ्कट तथा महामारीलगायतका प^रिAथित7ित उ>थानशील बनाउन े 

 िवJान िवषय अBययनका लािग िवmाथNह�लाई आकिषRत गनR पवूाRधार सिहतको @यवAथा गनp  

 स�म र उ>7े^रत 7अको @यवAथा गनp 

 आविधक�पमा िसकाइको म]ूयाङ्कन गरी िवmाथNको िसकाइमा जवाफदहेी हYने 7णाली िवकास गनp 

 

२.६.४ उ�च िश%ामा पहJँच अिभवृिn गरी सामािजक र आिथ�क िवकासका लािग िवoान र +िविध+ित अिभ+े�रत, 

+ित?पधp र उAमशील मानव ससंाधनको िवकास गनj । 

 Aथानीय तह अ<तगRत िवmालय िश�ाको क�ा १२ वा सो सरहको तह परुा गरेका िवmाथNको िववरण तयार गरी उनीह�को 
�मता र योZयता अनसुार उWच िश�ाको 7ब<धका लािग योजना तयार गनp  

 Aथानीय तह �े�िभ� आवjयकता अनसुार उWच िश�ा 7दान गनp संAथाह� Aथापना गनp  

 खलुा एवम ्दरू िश�ा लगायतका @यAथामाफR त समते उWच िश�ामा पहYचँविृCका लािग पहल गनp 

 िपछिडएका भौगोिलक ��े, मिहला, आिदबासी/जनजाती, दिलत, अपाङ्गताभएका नाग^रक एवम ्आिथRक �पले िवप<न 
समदुाय र वगRको पहYचँ बढाउन आवjयक कायR[मह�को @यवAथा गनR  

 उWच िश�ालाई रािOPय िवकासका 7ाथिमकताका �े�ह� कृिष, उजाR, पयRटन, जल}ोत, Aथानीय 7िविध, स5पदा र 
संAकृित, खेलकुद, जलवाय ुप^रवतRन लगायतका ��ेह�मा केि<�त गनR पहल गनp 

 िवmाथNह�लाई उWच िश�ाका अवसर उपल~ध गराउनका लािग उWच िश�ा सbचालन गनp संAथाह�सँग सम<वय तथा 
सहकायR गनp 

 Aथानीय तहमा सbचािलत उWच िश�ा 7दायक संAथाह�को सbचालनमा आवjयक सहयोग उपल~ध गराउन े

 उWच िश�ा 7दायक संAथाह�को Aथापना, सbचालन, िनयमन र @यवAथापनका लािग सम<वय, सहकायR र सहजीकरण गनp 

 उWच िश�ा िवकासका लािग साबRजिनक, सामदूाियक तथा िनजी Aतरमा साझेदारी कायRलाई 7ो>साहन गनp 

 Aथानीय तहको मानव संसाधन योजनाका आधारमा आवjयक मानव }ोत िवकासका लािग कायR[म बनाई कायाR<वयन गनp 

 आिथRक�पमा िपछिडएका 7ितभावान तथा सीमा<तकृत, दिलत, अपाङ्ग, लोपो<मखु जाित/जनजाित, मिहला िवmाथNका 
लािग उWच िश�ामा सहज पहYचँको अवसर सजृना गनR आवjयक }ोतको @यवAथा गनp 
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२.६.५ +ािवधक तथा 
यावसाियक िश%ा माफ� त िसप िवकासमा पहJँच अिभवृिn गरी ?थानीय तहमा +ािवधक तथा 


यावसाियक िश%ा तथा िसप िवकासका अवसर सजृना गन� सयं6& िवकास गनj र +ािवधक तथा 
यावसाियक 

िश%ा तथा िसप िवकासका अवसरह*लाई सा6दिभ�क, उपयोगी र गुण?तरीय बनाउने । 

 Aथानीय तहमा 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा र िसपको अवसर सजृना गनp, 

 बहY7ािविधक िश�ालय/तािलम के<�ह�को Aथापना, सbचालन, तथा िनयमन गनp, 

 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा र िसपको गणुAतर, 7भावका^रता र पहYचँ बढाउनको िनि5तसरोकारवालाह�सँग सम<वय 
गनp, 

 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा र िसपको ��ेमा स�म जनशिS तयार गनp, 

 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा र िसपमा @यापार तथा उmोग �े�को सहभािगता बढाउन7ो>साहन गनp, 

 आय आजRन गनp खालका ि[याकलापको माBयमबाटआ>म िनभRर हYनको िनि5त संAथागत �मता बढाउने, 

 िपछिडएका भौगोिलक ��े, मिहला, आिदबासी/जनजाती, दिलत, अपाङ्गताभएका नाग^रक एवम ्आिथRक �पले िवप<न 
समदुाय र वगRको पहYचँ बढाउन आवjयक कायR[मह�को @यवAथा गनp, 

 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा र िसपका ��ेह� कृिष, उजाR, पयRटन, जल}ोत, Aथानीय 7िविध, स5पदा र संAकृित, 
खेलकूद, जलवाय ुप^रवतRन लगायतका �े�ह�मा केि<�त गनR पहल गनp, 

 िवmाथNह�लाई 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा र िसपका अवसर उपल~ध गराउनका लािग स5बि<धत संAथाह�सँग 
सम<वय तथा सहकायR गनp, 

 Aथानीय तहमा सbचािलत 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा र िसप 7दायक संAथाह�को सbचालनमा आवjयक सहयोग 
उपल~ध गराउन।े 

 

२.६.६ पाठ्य<मको +भावकारी काया�6वयनबाट िवAाथpह*मा जीवनोपयोगी oान,िसप र अिभबृिrको िवकास गरी 

स%म, सजृनशील र +ित?पधp नाग�रक तयार बनाउने । 

 रािOPय पाठ्य[म 7ा�प २०७६ र तदनसुारका पाठ्य[मको कायाR<वयन ग^रन,े 

 िवकास ग^रएका पाठ्य[म तथा पाठ्यसामhीलाई स5बि<धत िश�क तथा सरोकारवालह�लाई 7बोिधकरण ग^रन,े 

 पाठ्य[म कायाR<वयनका लािग अ>यावjयक संरचनागत तथा पेसागत स�मता अिभविृC ग^रन,े 

 िवपद ्, महामारी तथा सङ्कटको अवAथामा वैकि]पक िविधबाट िश�ण िसकाइ ि[याकलाप सbचालन ग^रन,े 

 िश�कका लािग िश�क िनदpिशकातथा }ोत सामhी तथा िवmाथNका लािग िसकाइ सामhी, AवाBयायन तथा स<दभR 
सामhीह� उपल~ध हYन े@यवAथा ग^रन,े 

 िश�कको पेसागत स�मता िवकास ग^रन,े 

 सहभािगतामलूक, अ<तरि[या>मक, खोजमलूक एवम ्समAया समाधान केि<�त िश�ण िविधको 7योगलाई संAथागत ग^रन,े 

 माBयम भाषाका �पमा आवjयकताअनसुार मातभृाषा, Aथानीय भाषा,  बहY भाषा 7योग ग^रन,े 

 िवmालमा आधा^रत सहयोग पCित िवकास ग^रन,े 

 सहपाठी िसकाइ समहू गठन गरी कमजोर िसकाइ �मता भएका बालबािलकालाई सहयोग गनp @यवAथा िमलाइन,े 

 िश�ण िसकाइमा सचूना तथा सbचार 7िविधको 7योग बढाइन,े 
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 Aथानीय तथा मात ृभाषाको पाठ्य[म र पाठ्य सामhीको िवकास तथा 7योगलाई @यविAथत ग^रन,े 

 िवmाथNको िसकाइ उपलि~धलाई िश�कको बिृr िवकाससँग आबC गरी पाठ्य[मको 7भावकारी कायाR<वयन गनp 
वातावरण सजृना ग^रन े। 

 

२.६.७ गुण?तरीय िश%ाका लािग योsय, 
यावसाियक *पमा द%, पेसा+ित उt+े�रत, समिप�त, +ितबn र िवAाथpको 

िसकाइ+ित जवाफदेही िश%कको 
यव?था सिुनिlत गनj । 

 िश�क िवmाथN अनपुातको आधारमा तहगत, �े�गत र िवषयगत रफमा िश�क दरब<दी िमलान/पनुिवRतरण तथा थप ग^रन,े 

 ^रS िश�क दरब<दीको 7�ेपणका आधारमा शैि�क स�को पिहलो मिहनामा िश�क िनयिुS ग^रन,े 

 7>येक ५ वषRमा िश�कको िनर<तर पेसागत िवकासका लािग िश�ण िसप िवकासस5ब<धी सेवाकालीन तािलम अिनवायR 
बनाइन,े 

 Aथानीय तहमा िश�क पेसागत सहयोग 7णालीमाफR त िश�कलाई िनर<तर पेसागत सहयोग उपल~ध गराइने । यसका लािग 
Aथानीय तहमा िवषयगत िश�क सbजाल, िवJ समहू गठन, िश�क िसकाइ समहू, }ोत िश�क तथा अनभुवी िश�कबाट 
कोिचङ्ग तथा मे<टो^रङ्ग पCितको िवकास गरी कायाR<वयनमा ]याइने, 

 िश�कको उपिAथित, िनयिमतता र कायRस5पादनमा सधुार ग^रन,े 

 िश�क तथा 7धानाBयापकको विृr िवकासलाई िवmाथNको िसकाइ सधुारसँग स5बि<धत गरी नितजा7ित जवाफदहेी हYन े
पCितको िवकास ग^रन,े 

 िश�क िनयिुS, सoवा तथा तािलम र पेसागत िवकासमा सहभािगता गराउँदा िवmाथNको िसकाइमा कुन ैअवरोध नहYने 
पCित िवकास ग^रन,े 

 

२.६.८ िवAालयको शिै%क, भौितक तथा आिथ�क अव?थालाई सuुढ बनाउद ै िवAालयकोिवकास, सwचालन तथा 


यव?थापनलाई +भावकारी बनाउने र गुण?तरीय तथा समतामलकू िश%ामा बालबािलकाको सहजपहJँचको 

आधार तयार गनj ।  

 िवmालयको सधुार योजना बनाई कायाR<वयन ग^रन,े 

 शैि�क कायRयोजनाको िनमाRण र कायाR<वयनलाई 7भावकारी बनाइन,े 

 िवmालयको िवकास तथा @यवAथापनका लािग गoुयोजना बनाई कायाR<वयन ग^रन,े 

 िवmालय न�साङ्कन गरी िवmालय समायोजन, पनिवRतरण तथा Aथापना ग^रन,े 

 िश�क दरब<दी िमलानतथा 7धानाBयापक िनयिुS, 

 िवmालय सbचालन तथा @यवAथापनका लािग िविनयम तयार गरी कायाR<वयन ग^रन,े 

 िवmालयले वािषRक कायR स5पादनको Aवम]ूयाङ्कन गरी अिभभावक भेला माफR त सावRजिनक ग^रन,े 

 िनयिमत �पमा िवmालयको लेखा तथा सामािजक प^र�ण ग^रन,े 

 िवmालयको िवपद ्@यवAथापन योजना बनाई कायाR<वयन ग^रन,े 

 िवmालयका सबै गितिविधह�मा अिभभावकह�को पहYचँ, सहभािगता, पारदिशRता, र जवाफदिेहताको सिुनि�तता ग^रन,े 
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 िनयिमत �पमा िविभ<न सिमितह�, 7धानाBयापक, िश�क, कमRचारीह�को �मता िवकास र 7ो>साहनका कायR[म 
सbचालन ग^रने।  

 

२.६.९ सब ैिनर%रह*लाइ पूण� सा%र बनाई नाग�रकको जीवन?तरमा सधुार गनj । 

 सामदुाियक िसकाइ के<�ह�को समायोजन, पनुस·रचना तथा पनुिवRतरण ग^रन,े 

 सामदूाियक िसकाइ के<�, िवmालय, Aथानीय गरै सरकारी सङ्घ संसथाह�, नाग^रक समाज, सbचार माBयम, अिभभावक 
प^रचालन गरी सा�रता तथा सा�रोrर क�ाह� सbचालन ग^रन,े 

 िसकाoका आवjयकताअनसुार तहगत पाठ्य[म, िसकाइ मोडुलह� र भािषक िववधता अन�ुपका सामhीको 7योग ग^रन,े 

 सरोकारवालाह�सँगको सम<वय, सहकायR र साझेदारीमा अनौपचा^रक 7ौढ िवmालय, वैकि]पक, खलुा तथा पर5परागत 
िवmालयह�को स«ुढीकरण ग^रन,े 

 सामदूाियक िसकाइ के<�लाई आधारभतू सिुवधा स5प<न िवmतुीय पAुतकालय, सामदुाियक सचूना के<�, एफ.एम. सbचालन 
र सेवा 7वाह गनp  बहYउ�jेयीय संय<�का �पमा स«ुढीकरण गरी समावेशी एवं  समतामा आधा^रत आजीवन िसकाइको 
थलोका �पमा िवकास ग^रने। 

 

२.६.१० साव�जिनक िश%ाको गुण?तरमा अिभवृिn गनj । 

 शैि�क संAथाह�मा उपयSु िसकाइ वातावरण सिुनि�त हYनगेरी भौितक, आिथRक, शैि�क तथा जनशिS @यवAथापन ग^रन,े 

 सबै सामदुाियक िवmालय, 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा तथा उWच िश�ा 7दायक संसथाह�मा पसेागत �पमा द�, 
Aव7े^रत र उrरदायी िश�क उपल~ध गराइन,े 

 िश�ण पेसामा उWचयोZयता र िसप भएका मेधावी @यिSह� 7वेश गनp वातावरण िसजRना ग^रन,े 

 िवmामान रािOPय शैि�क गणुAतर मानक तथा मापद�ड 7योगमा ]याउने, 

 शैि�क गणुAतर अिभविृC तथा िश�ालाई सामियक बनाउन आधिुनक 7िविधमै�ी ि[याकलापमाआधा^रत िवmाथNकेि<�त 
िश�णिसकाइ ि[याकलाप सbचालन गनp, 

 7ारि5भक क�ाका बालबािलकाह�को पठन िसप अिभविृCका लािग पयाR� पठन सामhीको @यवAथा, 7ारि5भक क�ा 
िश�ण पCितको 7योग,  िश�क पेसागत िवकास तथा पेसागत सहयोग उपल~ध  गराउन,े 

 7ारि5भक क�ाका बालबािलकाह�का लािग उनीह�को मातभृाषामा िश�ण िसकाइ हYन ेवातावरण सजृना गनp, 

 िवmालय, 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा तथा उWच िश�ा 7दायक संAथाह�मा पAुतकालय, 7योगशाला, 
Computer Lab आिदको @यवAथा ग^रन,े 

 क�ाकोठामा आधा^रत िनर<तर म]ूयाङ्कन तथा आविधक �पमा िवmाथN उपलि~ध परी�ण, िव�ेषण,  तथा समी�ा गरी 
िनर<तर पqृपोषणको लािग संय<� तयार गनp, 

 साबRजिनक िश�ामा सशुासन 7बधRन गनR नते>ृव 7णालीमा सधुार, सचूना 7िविधमा आधा^रत @यवAथापन, नितजामा 
आधा^रत उrरदािय>व 7णाली तथा 7भावकारी अनगुमन तथा म]ूयाङ्कन 7णालीको िवकास गरी कायाR<वयन ग^रने। 
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२.६.११ िश%ामा आिथ�क, सामािजक तथा शारी�रक *पमा कमजोर बालबािलकाह*को पहJँच अिभवृिn गरी 

उनीह*लाई सशx, ?वत6& र मया�िदत जीवनयापन गन� स%म बनाउने 

 घरधरुी सवp�ण गरी बालबािलकाह�को अवAथा तथा आवjयकता पिहचान गरी सोअनसुार पहYचँ र सहभािगताको 7ब<ध 
िमलाइन,े 

 सबै िवmालयमा लैङ्िगक तथा अपाङ्गमै�ी भौितक अवAथा तथा शिै�क वातावरणको िवकास गरी िवशेष लि�त समहूका 
सबै बालबािलकाह�लाई िश�ा उपल~ध गराइन,े 

 आवjयकतामा आधा^रत वैकि]पक िश�ा कायR[मका िविभ<न नमनूाह�को िवकास गरी पहYचँ सिुनि�त ग^रन,े 

 आधारभतू तहमा बहY तथा मातभृाषामा िसकाइको अवसर7दान ग^रन,े 

 िश�ण िसकाइमा Aथानीय भाषा, संAकृित, भगूोल, इितहास, Jान तथा िसप समावेश ग^रन,े 

 आवjयकताअनसुार पोसाक, Aटेशनरी तथा िसकाइ सामhीका लािग छा�बिृr उपल~ध गराइन,े 

 िसकाइ ि[याकलापलाई सहभािगतामलूक बनाई िवmाथNका आवjयकतालाई स5बोधन ग^रन,े 

 िवmालयमा कुनै पिन 7कारको िवभेद, द@ुयRवहार, हपेाइ नहYने वातावरणको सजृना ग^रन,े 

 िवmालयमा अिभभावको सहभािगता बढाइन,े 

 िश�ण गनp िसपयSु जनशिSको @यवAथा ग^रन,े 

 समदुाय, सामदुाियक अBययन के<�, गरै सरकारी सङ्घ संAथा, िनजी �े� र िवmालयह�को सहभािगतामा 
बालबािलकाह�को िश�ा पाउन ेहक सिुनि�त गनp ।  

 

 

२.६.१२ सचूना तथा सwचार +िवधको +योग माफ� त िवAाथpको िसकाइ तथा िश%ा 
यव?थापनमा सधुार गरी गुण?तरीय 

िश%ाको +बn�न गनj । 

 सबै िवmालयमा सचूना तथा सbचार 7िविधका आधारभतू संरचना तथा उपकरणको 7ब<ध ग^रन,े 

 सबै िश�कह�को �मता िवकास ग^रन,े 

 िविभ<न क�ा र िवषयका लािग तयार ग^रएका अ<तरि[या>मक िडिजटल सामhीको 7योग बढाइन,े 

 िश�क सहायता र पqृपोषण 7णालीमा सचूना तथा सbचार 7िविधको 7योग गनp, 

 शैि�क }ोत सामhीह�मा इ<टरनटेको सिुवधामाफR त िवmालय र िवmाथNह�को पहYचँ िवAतार ग^रन,े 

 िश�ाका िविभ<न सेवा 7वाह तथा @यवAथापनमा सचूना तथा सbचार 7िविधको 7योग िवAतार ग^रन,े 

 सामदूाियक अBययन के<�ह�मा Digital Learning Center Aथापना ग^रन,े 

 

२.६.१३ िवपद्को अव?थामा बालबािलकाको िश%ालाई िनर6तरता िदई उनीह*को शारी�रक, मानिसक र बौिnक 

िवकासमा सहयोग पुया�उने । 

 िवपदक्ो समयमा िश�ा िनर<तरता गनR पवूRतयारी, @यवAथापन, 7ितकायRर पनुAथाRपनास5बि<ध आवjयक नीित, मागRदशRन 
तथा कायRिविधह� तयार गनp, 
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 स5भािवत 7कोप तथा िवपदस्5बि<ध पवूRसावधानी, 7कोपबाट बWन ेउपायह�को बारेमा जानकारी तथा िसप िवकास गनp, 

 7कोपबाट िश�ा �े�लाई जोगाउन आवjयक तयारी, 

 कोिभड- १९ लगायतका महामरीबाट बWन पवूRसावधानी, रोकथाम तथा उपचारको आवjयक तयारी, 

 महामारीका समयमा िश�ण िसकाइलाई िनर<तरता िदन ेबैकि]पक उपायह�को तयारी, 

 िश�ा ��ेमा 7भाव पानR स�न ेिवपद ्वा सङ्कटह�को पवूाRनमुान तथा >यसको 7भावको म]ूयाङेकन तथा िव�ेषण, 

 संकटास<नता (Vulnerability) को म]ूयाङ्कनका आधारमा पवूाRनमुान तथा 7ितकायRको वहृत योजना तयार गनp, 

 िवmालयAतरीय 7ितकायR योजना तयार गनp, 

 िवपद ्7ितरोिध भौितक पवूाRधारको िनमाRण तथा पनुAथाRपना गनp, 

 शैि�क सेवा िनर<तरताको लािग आवjयक हYन ेय<� उकरण, खाmा<न, पोसाक तथा अ<य राहत सामhीको 7ब<ध गनp, 

 िवपद ्@यवAथापनको लािग Aथानीय तहर िवmालयको �मता िवकास गनp, 

 िवपद ्तथा 7कोप र शाि<त सरु�ा र अिधकारको �े�मा काम गनp सरकारी तथा अधRसरकारी िनकायह�िबच वडा तहस5म 
सम<वय र िज5मेवारीको संय<� बनाउन,े 

 िवपद ्@यवAथापनको रािOPय तथा अ<तराRिOPय सफल अ�यासलाई Aथानीयकृत गनp, 

 ह^रत िवmालय अिभयान, जलवाय ुप^रवतRन, िश�ा तथा िदगो िवकास िनि5त िश�ा जAता कायR[मह� कायाR<वयन गनp।  

 

 
 

 

२.७ 7मखु उपलि~ध सचूकह� (Key Performance Indicators-KPI) 

<.स. सचूक  
आधार 

वष� 
२०७७ 

२०७९ २०८२ २०८७ सचूकको yोत 
काय�स,पादन 

स,व6धी 
सचूनाको yोत 

१. +ारि,भक बालिवकास र िश%ा 

१.१ 7ारि5भक बालिवकास र िश�ामा 

कूल भनाR दर* (%) 

Aथानीय  ११७.८ ११२ १०३ -   

7देश        

रािOPय ८६.४ ८९.५ ९४.० ९९.० िद.िव.ल. ४ 
(ने.रा.का.) 

{Sयास �रपोट� 

१.२ 7ारि5भक बालिवकास र िश�ाको 

अनभुव िलई क�ा १ मा नयाँ भनाR 

भएका बालबािलका* (%) 

Aथानीय  ६५.४ ७५ ९५    

7देश        

रािOPय ६८.७ ७३.० ८५.० ९५.0 िद.िव.ल. ४ 
(ने.रा.का.) 

{Sयास �रपोट� 

२. आधारभूत िश%ा (क%ा १ - ८) 

२.१ क�ा १ मा नयाँ भनाR भएका 

बालबािलकाको खदु7वेश दर (%) 

Aथानीय  ९७.४ ९८ ९९    

7देश        

रािOPय ९६.८ ९७.५ ९९.० १०० िव.%े.िव.यो. 
(सामा6य 

{Sयास �रपोट� 
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<.स. सचूक  
आधार 

वष� 
२०७७ 

२०७९ २०८२ २०८७ सचूकको yोत 
काय�स,पादन 

स,व6धी 
सचूनाको yोत 

समायोजन) 

 
२.२ क�ा १ मा नयाँ भनाR भएका 

बालबािलकाको कूल 7वेश दर (%) 

Aथानीय  ११७.१ ११२ १०३    

7देश        

रािOPय १२१.९ ११५.

० 

१०७.० १०५.० िव.%े.िव.यो. 
(सामा6य 

समायोजन) 

{Sयास �रपोट� 

२.३ आधारभतू तह (7ाथिमक क�ा १-५) 

मा खदु भनाR दर* (%) 

Aथानीय  ९६.८ ९७ ९९    

7देश        

रािOPय 

९७.१ ९९.० ९९.५ १०० 

िद.िव.ल. ४ 
(ने.रा.का.) 
िद.िव.ल. 
(रा.समी%ा) 

{Sयास �रपोट� 
िद.िव.ल. 
(रा.समी%ा) 

२.४ आधारभतू तह (7ाथिमक क�ा १-५) 

मा कूल भनाR दर* (%) 

Aथानीय  ११३.२ ११० १०३    

7देश  ११८.५      

रािOPय ११८.० ११५.

० 

  िव.%े.िव.यो. 
 

{Sयास �रपोट� 

२.५ आधारभतू तहको क�ा ५ को 

खदु7वेश दर* (%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय ९८.३    {Sयास �रपोट� {Sयास �रपोट� 
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२.६ आधारभतू तहको क�ा ५ को 

कूल7वेश दर* (%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय ११३.

० 

११०.० १०७.

० 

१0५.० िद.िव.ल. ४ 

(ने.रा.का.) 

{Sयास �रपोट� 

२.७ आधारभतू तहको क�ा ५ स5म 

िटकाउ दर* (%) 

Aथानीय  ९७.२ ९७.५ ९९    

7देश  ९३.३      

रािOPय ९३.०    {Sयास �रपोट� {Sयास �रपोट� 

२.८ 

 

आधारभतू तह (7ाथिमक क�ा ५) 

परूा गनp दर* (%) 

Aथानीय  ९०.४ ९१ ९९    

7देश        

रािOPय 

८५.८ ९३.१ ९५.५ ९९.५ 

िद.िव.ल. ४ 
(ने.रा.का.) 
िद.िव.ल. 
(रा.समी%ा) 

{Sयास �रपोट� 
िद.िव.ल. 
(रा.समी%ा) 

२.९ 

 

आधारभतू तहमा  (7ाथिमक क�ा १-

५)मा भनाR भएका ५-९ वषR उमेर भ<दा 

मािथका बालबािलका* (%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय २२.२ 

 

 

२०.० १५.० १०.० {Sयास �रपोट� 

िद.िव.ल. ४ 
(ने.रा.का.) 

{Sयास �रपोट� 

२.१० आधारभतू तह (7ाथिमक क�ा १-५) 

कूल भनाR दरमा लैङ्िगक समता 

सचूाङ्क* 

Aथानीय        

7देश  1.01      

रािOPय 
१.०२   १.०१ 

िद.िव.ल. 
(रा.समी%ा) 

{Sयास �रपोट� 
िद.िव.ल. 
(रा.समी%ा) 

२.११ आधारभतू तह (क�ा १-८) मा खदु 

भनाR दर* (%) 

Aथानीय  ९४.७ ९५ ९९    

7देश        

रािOPय ९३.८ ९९.०  १०० प6~ौ ँयोजना 
िव.%े.िव.यो. 

{Sयास �रपोट� 
िद.िव.ल. 
(रा.समी%ा) 

२.१२ आधारभतू तह (क�ा १-८) मा कूल 

भनाR दर (%) 

Aथानीय  १०९.

७ 

१०८ १०२    

7देश        

रािOPय ११०.

४ 

   {Sयास �रपोट� {Sयास �रपोट� 

२.१३ आधारभतू तहको क�ा ८ स5मको 

िटकाउ दर* (%) 

Aथानीय  ९७.७ ९८ ९९    

7देश        

रािOPय ७९.३ 

 
  

९५.० 

 

{Sयास �रपोट� 
िद.िव.ल. 
(रा.समी%ा) 

{Sयास �रपोट� 

िद.िव.ल. 
(रा.समी%ा) 

२.१४ आधारभतू तहको क�ा १ मा भनाR भई 

क�ा ८ परूा गनp दर*(%) 

Aथानीय  ८२.७ ८५ ९२    

7देश        

रािOPय ७2.7 

 
  

९५.० 

 

िद.िव.ल. ४ 
(ने.रा.का.) 

{Sयास �रपोट� 
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२.१५ आधारभतू तह(क�ा १-८) कूल भनाR 

दरमा लैङ्िगक समता सचूक* 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय 1.0१ 1.01   
{Sयास 

�रपोट�िव.%े.िव.यो. 
{Sयास �रपोट� 

२.१६ क�ा ३ मा <युनतम 

िसकाइ उपलि~ध 

हािसल गरेका (क�ा 

३ को आधारभतू वा 

तह २ हािसल भएका) 

बालबािलकाको 

सङ्iया (%) 

 

नेपाली 

भाषा 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय  श.ैगु.प.के. श.ैगु.प.के. �रपोट� 
तथा {Sयास �रपोट� 

गिणत Aथानीय     

7देश    

रािOPय   

२.१७ क�ा ५ मा <युनतम 

िसकाइ उपलि~ध 

हािसल गरेका (क�ा 

५ को आधारभतू तह 

हािसल भएका) 

बालबािलकाको 

सङ्iया (%) 

नेपाली 

भाषा 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय ४५.० ५२.० ६०.० ७०.० श.ैगु.प.के. श.ैगु.प.के. �रपोट� 
तथा {Sयास �रपोट� 

गिणत Aथानीय       

7देश        

रािOPय २८.३ ४०.० ६०.० ७०.० श.ैगु.प.के. श.ैगु.प.के. �रपोट� 
तथा {Sयास �रपोट� 

अङ्hेजी Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

२.१८ क�ा ८ मा <युनतम 

िसकाइ उपलि~ध 

हािसल गरेका (क�ा 

८ को तह ३ हािसल 

भएका) 

बालबािलकाको 

सङ्iया (%) 

नेपाली 

भाषा 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय ६८.५ ७० ७२ ७५ श.ैगु.प.के. श.ैगु.प.के. �रपोट� 

तथा {Sयास �रपोट� 

गिणत Aथानीय        

7देश        

रािOPय ५३.५ ६०.० ६५.० ७०.० श.ैगु.प.के. श.ैगु.प.के. �रपोट� 

तथा शिै%क सूचना 

िवJान Aथानीय        

7देश        

रािOPय ४३.८ ५०.० ६०.० ७०.० श.ैगु.प.के. श.ैगु.प.के. �रपोट� 

तथा शिै%क सूचना 

२.१९ िवmालय वािहर रहकेा बालबािलका*  

(%)  

 

आधारभतू 

(क�ा १-

५) 

Aथानी

य  

     

7देश       

रािOPय 2.9 १.० ०.५ िद.िव.ल. ४ 
(ने.रा.का.) 

शिै%क सूचना तथा 
{Sयास �रपोट� 

आधारभतू 

(क�ा १-

Aथानी

य  
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८) 7देश       

रािOPय ६.६  १.० िद.िव.ल. ४ 
(ने.रा.का.) 

शिै%क सूचना तथा 
{Sयास �रपोट� 

२.२० आधारभतू तह (क�ा १-८) 

अBयापनरत कूल िश�क मBये मिहला 

िश�कको सङ्iया*(%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय 

 

 

 

 

४३.७ ४५.० ५०.० ५०.० {Sयास �रपोट� 
प6~ौ ँयोजना 

िद.िव.ल. ४ 
(ने.रा.का.) 

शिै%क सूचना तथा 
{Sयास �रपोट� 

३. मा2यिमक िश%ा (क%ा ९-१२) 

३.१ माBयिमक तह (क�ा ९-१२) मा खदु 

भनाR दर* (%) 

Aथानीय  ४८.८  ७०    

7देश        

रािOPय ४७.६  ६५.०  {Sयास �रपोट� 
प6~ौ ँयोजना 

 

प6~ौ ँयोजनाले 

िव.सं.२१०० 

(९५.० %) मा 

पु� याउने ल% 

३.२ माBयिमक तह (क�ा ९-१२) मा कूल 

भनाR दर* (%) 

Aथानीय  ६७.६  ९५    

7देश        

रािOPय ७१.४   ९९.० {Sयास �रपोट� 

िद.िव.ल.  

(रा.समी%ा) 

शिै%क सूचना तथा 

{Sयास �रपोट� र 

िद.िव.ल.  

(रा.समी%ा) 

३.३ माBयिमक तहमा कूल भनाR दरमा 

लैङ्िगक समता सचूक* (क�ा ९-

१२) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय १.०२ १.० १.० १.० प6~ौ ँयोजना 
िव.%े.िव.यो. 
िद.िव.ल.  
(रा.समी%ा) 

{Sयास �रपोट� 

िद.िव.ल.  
(रा.समी%ा) 

३.४ आधारभतू तहवाट माBयिमक तहमा 

Pाि<जसन दर* (%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय ९७.५    {Sयास �रपोट� {Sयास �रपोट� 

३.५ क�ा १ मा भनाR भएका बालबािलका 

मBये क�ा १० मा पुZने दर (%) 

Aथानीय  ७०.२      

7देश        

रािOPय ६०.३    {Sयास �रपोट� {Sयास �रपोट� 

३.६ क�ा १ मा भनाR भएका बालबािलका 

मBये क�ा १२ मा पुZने दर (%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय २४.०    {Sयास �रपोट� {Sयास �रपोट� 

३.७ माBयिमक तह (क�ा ९-१२) मा 

कायRरत मिहला िश�क सङ्iया* 

(%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय २०.६ २२.० २७.० ३३.० {Sयास �रपोट� 

िद.िव.ल. 

शिै%क सूचना तथा 

{Sयास �रपोट� 
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४(ने.रा.का.)  

३.८ माBयिमक तह (क�ा ९-१२) मा 

अBययनरत िवmाथN मBये िवJान र 

7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा 

िवषयमा भनाR भएका िवmाथN 

सङ्iया*(%) 

Aथानीय  

 

िवJान      

7ा.@या

. 

     

7देश  िवJान      

7ा.@या

. 

     

रािOPय 

 

िवJान   १५.० प6~ौ ँयोजना िद.िव.ल.  
(रा.समी%ा) तथा 
शिै%क सूचना 

7ा.@या

. 

१०.० १७.० ३०.० प6~ौ ँयोजना िद.िव.ल.  
(रा.समी%ा) तथा 
शिै%क सूचना 

३.९ क�ा १० का िवmाथN िसकाइ 

उपलि@ध* (अङ्कमा) 

 

नेपाली 

भाषा 

Aथानी

य  

     

7देश       

रािOPय      

गिणत Aथानी

य  

     

7देश       

रािOPय      

िवJान Aथानी

य  

     

7देश       

रािOPय      

अङ्hेजी Aथानी

य  

     

7देश       

रािOPय      

४. िजवन-पय�6त िश%ा तथा िसकाइ र अनौपचा�रक िश%ा 

४.१ सा�रता दर (१५ वषR भ<दा मािथ) 

(%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय ५८.०  ९५.०  प6~ौ ँयोजना प6~ौ ँयोजनामा 
िव.सं.२१०० मा 
(९९.० %) पु� याउने 
ल% 

 

४.२ सा�रता दर (६ वषR भ<दा मािथ) (%) Aथानीय        

7देश        

रािOPय ८२.० ८९.० ९५.० १०० िद.िव.ल. ४ 
(ने.रा.का.) 

िद.िव.ल.  
(रा.समी%ा) तथा 
शिै%क सूचना  

४.३ सा�रता दर (१५-२४ उमेर समहू) Aथानीय        
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(%) 7देश        

रािOPय ९२.०  ९९.०  प6~ौ ँयोजना िद.िव.ल.  
(रा.समी%ा) तथा 
शिै%क सूचना 
 

 
४.४ सा�रता दरमा लैङ्िगक समता (१५ 

वषR भ<दा मािथ)  

Aथानीय        

7देश        

रािOPय ०.६५   ०.८० िद.िव.ल.  
(रा.समी%ा) 

िद.िव.ल.  

(रा.समी%ा)  

५. +ािविधक तथा 
यावसाियक िश%ा र िसप िवकास तािलम 

५.१ 7ािविधक तथा @यावसाियक िसप 

िवकास तथा तािलम 7ा� आिथRक 

�पले सि[य 

जनशिS*(%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय ३१.० ४०.० ५०.० ७५.० प6~ौ ँयोजना िद.िव.ल.  
(रा.समी%ा) तथा 
शिै%क सूचना 

५.२ 7ािविधक तथा @यावसाियक 

िश�ा(क�ा ९-१२ वा िड¿लोमा वा 

ि7-िड¿लोमा वा सो 

सरह)उrीणRजनशिS*  (वािषRक 

सङ्iया) 

 

Aथानीय छा�ा      

छा�      

7देश छा�ा      

छा�      

रािOPय छा�ा      

छा�      

६. सशुासन तथा 
यव?थापन 

६.१ आधारभतू तह (क�ा१-५) मा 

िवmाथNःिश�क अनपुात(सामदुाियक 

िवmालय) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय २४:१  ३०:१ ३०:१ {Sयास �रपोट� 

प6~ौ ँयोजना 
शिै%क सूचना 

६.२ आधारभतू तह (क�ा६-८) मा 

िवmाथNःिश�क अनपुात(सामदुाियक 

िवmालय) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय ३०:१  ३०:१ ३०:१ {Sयास �रपोट� 

प6~ौ ँयोजना 
शिै%क सूचना 

६.३ आधारभतू तह (क�ा१-८) मा 

िवmाथNःिश�क अनपुात(सामदुाियक 

िवmालय) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय ३३:१ ३१:१ ३०:१ ३०:१ प6~ौ ँयोजना शिै%क सूचना 

६.४ माBयिमक तह (क�ा ९-१०) मा 

िवmाथNःिश�क अनपुात(सामदुाियक 

िवmालय) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय ४०:१  ३०:१ ३०:१ {Sयास �रपोट�प6~ौ ँ

योजना 
शिै%क सूचना 

६.५ माBयिमक तह (क�ा९-१२) मा 

िवmाथNःिश�क अनपुात 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय ४१:१ ३५:१ ३०:१ ३०:१ प6~ौ ँयोजना शिै%क सूचना 

७. उ�च िश%ा 
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७.१ उWच िश�ामा कूल भनाR दर(%) 7देश        

रािOPय १२.० १७.० २२.० २५.० प6~ौ ँयोजना 

िद.िव.ल. ४ 

(ने.रा.का.) 

 

प6~ौ ँयोजनमा 
िव.सं.२१०० मा 

(४०.० 
%)पु� याउने ल% 

७.२ उWच िश�ामा मिहला सहभािगता 

अनपुात 

7देश        

रािOPय ०.९० ०.९४ ०.९६ १.० िद.िव.ल.  
(रा.समी%ा) 
िद.िव.ल. ४ 
(ने.रा.का.) 

िद.िव.ल.  
(रा.समी%ा) 

७.३ 7ािविधक उWच िश�ामा िवmाथN 

भनाR दर(%) 

7देश        

रािOPय २५.०  ३३.०  प6~ौ ँयोजना शिै%क सूचना 

८. िश%ामा लगानी 

८.१ कूल बजेटको िश�ा �े�मा 

िविनयोिजत बजेट*(%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय १०.६८ १५.० १७.० २०.० िद.िव.ल. ४ 
(ने.रा.का.) 

शिै%क सूचना 

८.२ आधारभतू तह (क�ा १-८) मा 7ित 

िवmाथN सरकारी खचR (�. हजारमा) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय १८ २१ २४  प6~ौ ँयोजना शिै%क सूचना 

८.३ माBयिमक तह (क�ा९-१२) मा 7ित 

िवmाथN सरकारी खचR (�. हजारमा) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय ११ १५ १७  प6~ौ ँयोजना शिै%क सूचना 
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प�र�छेद ३ 
िश%ाका उप%े&ह* 

३.१ +ारि,भक बालिवकास र िश%ा 

३.१.१ प^रचय 

नेपालको संिवधानको धारा ३९ (३) मा 7>येक बालबािलकालाई 7ारि5भक बालिवकास तथा बाल सहभािगताको हक हYनेछ भनी 

उ]लेख ग^रन ुर िश�ा ऐन २०२८ को नवौ ँसंशोधनले बालिवकास र िश�ालाई िवmालय िश�ाकै अङ्गको �पमा मा<यता िदनलेु 

यसको आवjयकता र मह>व थप पिु¬ भएको छ । बालबािलकाको शारी^रक, मानिसक, संवेगा>मक, सामािजक एवं निैतक सजृना>मक 

प�को िवकासमा सघाउँद ै उनीह�लाई आधारभतू िश�ाको लािग तयार गनp उ�jेयले सbचािलत यो कायR[म िवmालय िश�ाको 

पिहलो पाइला भएकोले पिन यसलाई सवRसलुभ र गणुAतरीय बनाउन ु आवjयक भएको छ । यसै कुरालाई मBयनजर गरेर यस 

पािलकाले िनमाRण गरेको यस िश�ा योजनामा 7ारि5भक बालिवकास र िश�ालाई @यविAथत र गणुAतरीय बनाउने कायR[मह� 

समावेश ग^रएको छ । सbचालन, रेखदखे लगायतका कायRह� योजनामा समिेटएका छन ् । पािलकाबाट सbचािलत बालिवकास 

के<�को िववरण अनसुचूी–१ मा िदइएको छ . 

३.१.२ वतRमान अवAथा 
िवmालय �े� िवकास योजनाले िवmालय 7वेशको तयारीका लािग १ वषp 7ारि5भकबालिश�ा तथा दईु बषp  पवूR 7ाथिमक िश�ालाई 
आधारभतू िश�ामा समािहत गरेको छ । यस बबई गाउँपािलकामा हाल ४४ वटा बालिवकास के<�ह�  सbचालनमा रहकेा छन ्भन े
आ<त^रकपािलकाबाट ३ जना गरी ४७ जना बालिबकास सहयोगी कायकR ताR कायRरत छन ्। बालिवकासको अनभुव सिहत क�ा १ मा 
7वेश गनp दर ज5मा ६५.४ रहकेो छ ।जसमा  िवmालयमा आधा^रत बालिवकास के<�मा ३ र ४ बषR उमेर समहूका ८ सय १८ 
बालबािलका अBयनरत छन ्। िश�कह�मा सबै मिहला छन ्। शैि�क योZयतामा एस.एल.सी. दिेख Aनातक स5मका िश�क रहकेा 
छन ्। खदु भनाRदर ८३.४ र कुल भनाRदर ११७.८ रहकेो छ । लैिगंक समतासचूक ०.८३ रहकेो छ । 
हाल सbचालनमा रहकेा केही बालिवकास के<�ह� <यनूतम मापद�डअनसुार नभएको हYनाले ितनीह�को सधुारका कायRह� गनुRपनp 
आवjयकता दिेख<छ । बालिवकास के<� बालबािलकाको घरबाट १० दिेख १५ िमनेटको पैदल दरुीमा हYनपुनpमा सो नभएको तथा कतै 
कतै २० दिेख ४५ िमनेटको दरुीमा रहकेो अवAथा  छ । भगूोल, जनसङ्iया, बAती आिदलाई मBयनजर गरी न�साङ्कनको आधारमा 
बालिवकास के<�को समायोजना, Aथाना<तरण एवं नयाँ Aथापना गनुRपनp दिेख<छ । यसैगरी Aथापना भएका बालिवकास के<�ह�को 
संAथागत िवकासका साथै थप @यवAथापन गनR जoरी छ भन े नयाँ Aथापना हYन े बालिवकास के<�ह�को Aथापना लगायत �मता 
अिभविृC गदV जानपुदRछ । गाउँपािलकाले आ�नो ��ेिभ� रहकेा बालिवकास के<� उमेर समहूका बालबािलकाको जनसङ्iयाको 
आधारमा बालिवकास के<�को Aथापनागनp ल�य िलएको छ । 
वालिवकास िश�ा सधुार योजना िनमाRण ग^र वालवािलकाह�को म]ूयाङ्कन फारम माफR त वािषRक चार पटक िवmाथNको िसकाइ 
तथा िवकास म]ुयाङ्कन गनp ग^रएको छ ।  सबै वालिवकास के<�ह� िवmालयले @यवAथापन गनp @यवAथा िमलाइएको छ । संAथागत 
तफR  ७ वटा िवmालयमा ७ वटा बालिवकास के<� संचािलत छन ्।  

३.१.३ ल�य 

 सबै बालबािलकाह�लाई गणुAतरीय 7ारि5भक बालिवकास तथा िश�ाको अवसर सिुनि�त गनp । 
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३.१.४ उ�jेय 

 चार बषR उमरेका सबै बालबािलकाको सवाRङ्गीण िवकास र आधारभतू िश�ाको तयारीका लािग 7ारि5भक बालिवकास 

सेवामा पहYचँ बढाउन,ु 

 7ारि5भक बालिवकास तथा िश�ाका सेवाह�मा गणुAतर सिुनि�त गनुR, 

 सबै बालबािलकाह�लाई 7ारि5भक बालिश�ाको अनभुवसिहत क�ा १ मा भनाR गराउन।ु 

३.१.५ रणनीितह� 

 सबै बालबािलकाको पहYचँका लािग सङ्घीय सरकारले िनधाRरण गरेको मापद�डअनसुार 7ारि5भक बालिवकास तथा िश�ा 
सbचालन गनp, 

 कायR[मको न�साङ्कन, पनुिवRतरण र आवjयकता अनसुार नयाँ के<� Aथापना गनp, 

 जिटल भौगोिलक ��ेमा बसोबास गनp, लोपो<मखु तथा िसमा<तकृत समदुायका बालबािलकाका लािग िविभ<न नमनूाह� 

िवकास गरी पहYचँ सिुनि�त गनp, 

 पाठ्य[मको प^रमाजRन तथा अनकूुलन गनp, 

 लागत सहभािगता अिभविृC गनp, 

 कायR[मको 7भावका^रता विृCका लािग प^रवार, समदुाय, गैर सरकारी सङ्घ संAथा, िनिज �े� र िवmालयह�लाई 
िज5मेवार बनाउन,े 

 ऐन र कायRिवधीमा उ]लेख भए बमोिजमको मापद�ड परूा गनp, 

 कायRरत जनशिSको विृr िवकास तथा �मता िवकास गनp, 

 Aथानीय तहको आवjयकतामा आधा^रत हYने गरी 7ारि5भक बाल िवकास तथा िश�ाका लािग सपु^रवे�ण र सहजीकरणका 

लािग थप छु©ै अिधकार स5प<न संय<� बनाउन,े 

 पाठ्य[म र मापद�ड तथा ढाँचाह�लाइ समयानकुुल Aथानीयकरणकालािग समायोजन तथा प^रमाजRन गनp, 

 भौगोिलक िवकटता र अपाङ्गता भएका तोिकएका उमरे समहूलाई स5बोधन गनp गरी नीितगत @यवAथा गनp । 

३.१.६ उपलि~ध, नितजा, 7मखु ि[याकलाप र ल�य 
उपलि~धः 

 सबै बालबािलकाह�लाई गणुAतरीय 7ारि5भक बालिवकास तथा िश�ाको अवसर सिुनि�त भएको हYन े

7मखु नितजाः 

 7ारि5भक बालिवकास तथा िश�ा उमरेका सबै बालबािलका�लाई एक बषRको 7ारि5भक बालिवकास तथा िश�ामा सहज 

पहYचँ हYन,े 

 7ारि5भक बालिवकास तथा िश�ा उमरेका सबै बालबािलकाह�लाई 7ारि5भक बालिवकास तथा िश�ाको अनभुव सिहत 

क�ा १ भा 7वेश गनp अवसर हYने , 
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 सबै 7ारि5भक बालिवकास के<�ह�मा <यनूतम योZयता र तािलम 7ा� िश�क तथा बालबािलकाको हरेचाह तथा 

सहयोगका लािग सहायक कमRचारी सिहत के<�ले <यनूतम मापद�ड परूा गरेका हYन,े 

 बालबािलकाह�को िवकासा>मक तथा िसकाइ आवjयकता स5बोधन हYन ेपाठ्य[म समायोजन तथा अनकूुलन भएको हYन,े 

 भौगोिलक जिटलता रहकेा तथा अपाङ्गता भएका बालबािलकालाई समट्ेन आवjयकतामा आधा^रत जAतै घरमा 
आधा^रत, समदुायमा आधा^रत, कायR�े� तथा घ5ुती बालिवकास तथा िश�ा कायR[मका नमनूा िवकास हYन,े 

 7ारि5भक बालिवकास तथा िश�ाको कायाR<वयनमा प^रवार, समदुाय, गरैसरकारी सङ्घसंAथा र िवmालयह� िज5मेवार 
भएको हYन े। 

+मुख ि<याकलाप र ग6त
य (Target) : 

 7ारि5भक बालिवकास तथा िश�ाका <यनूतम मापद�ड 7बोिधकरण, 

 7ारि5भक बालिवकास तथा िश�ा के<�ह�को न�साङ्कन तथा पनुिवRतरण, 

 वैकि]पक 7ारि5भक बालिवकास तथा िश�ा कायR[म सbचालन, 

 प^रवार, समदुाय, गैर सरकारी सङ्घसंAथा, िनजी�े�सँगको सहकायR, 

 अपाङ्गता पिहचान गरी थप सेवा उपल~ध गराउन,े 

 सरुि�त तथा अपाङ्गम�ैी शौचालयको @यवAथा, 

 बालबािलकाको अिभलेखीकरण, 

 अपाङ्गता भएका बालबािलकाका लािग बैयिSक प^रवार सेवा योजना, 

 पोषणयSु िदवा खाजाको @यवAथा, 

 पाठ्य[म 7बोिधकरण, 

 पवूाRधार, िसकाइ �े�, के<�को िभ�ी तथा बािहरी िसकाइ तथा खेल सामhी @यवAथापन, 

 िश�कको योZयता र �मता िवकास, 

 बालबािलकाको AवाA�य जाँच, खोप तथा AवाA�य स5ब<धी अिभलेख @यवAथापन, विृC अनगुमन गनp र कुपोषण भएका 

बालबािलकाको आवjयक 7ब<ध गनp, 

 Aथानीय भाषालाई 7ाथिमकता िदई आवjयकताअनसुार Aथानीय भाषाको 7योग, 

 अिभभावक िश�ा, 

 अिभभावक तथा समदुायका सदAय माफR त Aथानीय Jान तथा िसपह� बालबािलकालाई िसकाउने @यवAथा, 

 बालबािलकाको शारी^रक, सामािजक, मानिसक तथा भावना>मक सरु�ा तथा आवjयकता अनसुार मनोसामािजक परामशR 

उपल~ध गराउन,े 

 िश�क पेसागत िवकास, 

 प^रवार, समदुाय, िनजी��े तथा गैर सरकारी सङ्घसंAथाह�को सहभािगता, संलZनता र िज5मेवारी विृC , 

 शैि�क सचूना @यवAथापन 7णाली, 

 सहयोगी (आया) को @यवAथा, 
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7ारि5भक वालिवकास तथा िश�ाका  7मखु ि[याकलापह� तथा ग<त@य 

<. 

स. 

+मुख 

ि<याकलाप 
लNय इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ ज,मा  

१ 7ारि5भक 
बालिवकास तथा 
िश�ाका <यनूतम 
मापद�ड 
7बोिधकरणगनp 

पटक १     १  

२ 7ारि5भक 
बालिवकास तथा 
िश�ा के<�ह�को 

न�साङ्कन तथा 
पनुिवRतरण 

पटक   १   १  

३ प^रवार, समदुाय, 
गैर सरकारी 
सङ्घसंAथा, 
िनजी��ेसँगको 
सहकायR गनp 

िनर<तर 

िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर 

 

४ अनाथ असहाय र 
अपाङ्गता पिहचान 

गरी थप सेवा 
उपल~ध गराउन े

पटक १ १ १ १ १ ५  

५ बाल िवकास 
के<�मा छु©ै सरुि�त 
तथा अपाङ्गम�ैी 
शौचालयको 
@यवAथा गनp 

वटा ५ ८ ७ ७ ७ ३४  

६ बालबािलकाको 
अिभलेखीकरण गनp 

िनर<तर        

७ सपु^रवे�णको 
लािगअिधकार 

पटक १     १  
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<. 

स. 

+मुख 

ि<याकलाप 
लNय इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ ज,मा  

स5प<न संय<�को 
िवकास गनp 

८ अनाथ असहाय र 
अपाङ्गता भएका 
बालबािलकाका 
लािग  आवशीय 
योजना 

वटा   १   १  

९ पोषणयSु िदवा 

खाजाको @यवAथा 
गनp 

िनर<तर        

१० पाठ्य[म 
7बोिधकरण गनp 

पटक १  १  १ ३  

११ पवूाRधार, िसकाइ 
�े�, के<�को िभ�ी 
तथा बािहरी िसकाइ 
तथा खले सामhी 
@यवAथापन गरी 

<यनूतम मापद�डमा 
सधुार गनp र 
बालिवकास 
के<�लाइ नमनूाको 
�पमा िवकास गनp 

वटा ७ १० ७ ५ ५ ३४  

१२ िश�कको योZयता 
�मता  र पेसागत 
िवकास गनp 

पटक १ १ १ १ १ ५  

१३ बालबािलकाको 

AवाA�य जाँच, खोप 
तथा AवाA�य 
स5ब<धी अिभलेख 

पटक ३ ३ ३ ३ ३ १५  
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<. 

स. 

+मुख 

ि<याकलाप 
लNय इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ ज,मा  

@यवAथापन, विृC 
अनगुमन गनp र 
कुपोषण भएका 
बालबािलकाको 
आवjयक 7ब<ध 
गनp 

१४ Aथानीय भाषालाई 
7ाथिमकता िदई 
आवjयकताअनसुार 
Aथानीय भाषाको 
7योग 

आवjयकताअनसुार        

१५ अिभभावक िश�ा पटक २ २ २ २ २ १०  

१६ अिभभावक तथा 
समदुायका सदAय 
माफR त Aथानीय Jान 
तथा िसपह� 

बालबािलकालाई 
िसकाउने @यवAथा 

पटक १ १ १ १ १ ५  

१७ बालबािलकाको 
शारी^रक, 
सामािजक, 
मानिसक तथा 
भावना>मक सरु�ा 
तथा आवjयकता 

अनसुार 
मनोसामािजक 
परामशR उपल~ध 
गराउन े

आवjयकता 
अनसुार 

       

१८ प^रवार, समदुाय, िनर<तर        
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+मुख 

ि<याकलाप 
लNय इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ ज,मा  

िनजी��े तथा गैर 
सरकारी 
सङ्घसंAथाह�को 
सहभािगता, 
संलZनता र 
िज5मेवारी विृC 

१९ शैि�क सचूना 
@यवAथापन 7णाली 

िनर<तर        

२० सहयोगी (आया) 
को @यवAथा 

जना १० ८ ७ ५ ४ ३४ ३४ 

 7ारि5भक 
वालिवकास तथा 
िश�ाका िश�कको 
सेवा तथा सिुवधामा 
वCृी गनp 

पटक १     १  
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३.२ आधारभूत िश%ा 

३.२.१प^रचय 
िवmालयिश�ाको सoुवाती र माBयिमकिश�ाको जगको oपमा आधारभतू तहको िश�ालाई िलने ग^र<छ ।आधारभतू तहको िश�ाले 
उमेर समहूका िहसावले ५ दिेख १२ बषRका बालबािलकाह�लाई समेटछ । आधारभतू तह िवmालय िश�ाको जग भएकोले यसको 
गणुAतर अिभविृCका लािग िश�क, िश�ण िसकाइका लािग }ोतसामhीर अनकुुल िसकाइ वातवरणमा जोड िदनपुनp हY<छ । नेपालको 
संिवधानले 7>येक नाग^रकलाइ आधारभतू िश�ामा पहYचँ हYने र यो तहको िश�ा अिनवायR र िन:श]ुक पाउने हक हYन ेसिुनि�त गरेको 
छ । यसैगरी अिनवायR तथा िन:श]ुक िश�ा स5वि<ध ऐन, २०७५ ले आधारभतू स5वि<ध िश�ा 7दान गनp दािय>व राTयको हYन े र 
आधारभतू िश�ा उमरे समहूका बालबािलकालाई  िवmालय पठाउने 7>येक नाग^रकको कतR@य हYन ेकुरा उ]लेख गरेको छ । 7चिलत 
ऐनह�ले प^रभािषत गरेअनसुार नपेालमा आधारभतू िश�ा भ<नाले 7ारि5भक क�ादिेख क�ा ८ स5मको िदइने िश�ालाई  उ]लेख 
गरेको छ । 

३.२.२ वतRमान अवAथा 
िवmालय िश�ाकोजगकोआधारभतू  तहको  िश�ा हो  ।  उमेरसमहूका  िहसाबले  ४  दिेख  १२  बषRका  बालबािलकाह�लाई 

आधारभतू तहले  समेट्छ  ।  आधारभतू  िश�ाले  बालबािलकाको  सवाRङ्गीण  िवकास, गणुAतरीय  जीवनयापन  र  सामािजक   

समायोजनमा  सहयोग गदRछ  । अिनवायR तथा िनःश]ुक िश�ास5ब<धी ऐन, २०७५ ले आधारभतू तहस5मको िश�ा 7दान गनp दािय>व 

र त>स5ब<धी आवjयक  @यवAथा  िमलाउने  िज5मेवारी  तीनवटै  तहका  सरकारह�को  हYन े र  आधारभतू    िश�ा  उमेर  समहूका 

बालबािलकालाई िवmालय पठाउन ु7>येक नाग^रकको कतR@य हYनेछ भ<ने उ]लेख गरेको छ ।बबई गाउँपािलकामा आधारभतू िश�ा 

7दान गनRका लािगसामदुाियकतफR  क�ा१-५ सbचालन भएका 7ाथिमक िवmालय२२, क�ा १-८ सbचालन भएकाआधारभतू  

िवmालय ६ र माBयिमक िवmालय६ वटा गरी ज5मा ३४ वटा र संAथागततफR  क�ा १-५ सbचालन भएको १ वटा, क�ा १-८ 

सbचालन भएका आधारभतू  िवmालय २  र  माBयिमक िवmालय ४ वटा गरी ज5मा ७ वटा िवmालय छन ्। 

 

आधारभतूतहमाकुलिवmाथN सङ्iया६ हजार ४ सय ८६ र िवmालयिवmाथN अनपुात १:१६७ रहकेो पाइ<छ । यAतै आधारभतूतह (१-

५) तफR  कुलिवmाथN सङ्iया४ हजार २ सय ७६ र िवmालयिवmाथN अनपुात१:१०४ रहकेो छ । । यAतै आधारभतूतह (६-८) तफR  

कुलिवmाथN सङ्iया२ हजार २ सय १० र िवmालयिवmाथN अनपुात१:१२३ रहकेो छ । यस पािलकामा आधारभतू तहमा ज5मा 

िश�क दरवि<द  सङ्iया७७ र राहत अनदुान तफR ५९ र पािलका अनदुान िश�क  १७ गरी १ सय ५३ जना कायRरत रहकेा छन ्। 

 

मािथ उSलेख ग�रएका िव�ेषणका आधारमा आधारभतू तहमा देहायवमोिजमका चुनौित रहेका देिखएका छन ्। 

१. आधारभतू िश�ामा सबै वालवािलकाको पहYचँ सिुनि�त गनp, 

२.  सचूना तथा सbचार लगायत 7िविधमैि� वातावरणको @यवAथा गनp, 

३. अिनवायR तथा िन:श]ुक िश�ाको 7भावकारी oपमा कायR<वयन गनp, 

४.बालबािलकालाई सरुि�त, भौितक तथा बालम�ैी वातावरणको @यवAथा गनp, 

५. िसकाइको गणुAतरमा सधुार ग^र िवmािथRको िसकाइ उपलि@धमा सधुार ]याउन,े 

६.7या� oपमा िश�क दरवि<द दिेखएता पिन उपयSु संiयामा द� र पेशा 7ित  समिपRत िश�कको @यवAथा गनp । 
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 क�ा ६–८ मा िवषयगत िश�कको @यवAथापन गनp, 

७. िश�कह�को पेसागत �मता अिभविृतका लािग तािलम सbचालन गनp, 

८. ल�यमा आधा^रत िसकाइ उपलि@ध विृC गनp। 

९.  शिै�क शसुान र उrरदािय>व अिभविृC गनp । 

१०. गणुAतर सिहतको सावRजिनक िश�ा 7ित आकषRण बढाउन े। 

 

३.२.३ ल�य 

 सबै बालबािलकाह�का लािग समतामलूक तथा गणुAतरीय आधारभतू िश�ामा पहYचँ / गणुAतर सिुनि�त गनp । 

३.२.४ उ�jेय 

 आधारभतू तहको िश�ामा सबैको समतामलूक पहYचँ र सहभािगता सिुनि�त गनp, 

 7ारि5भक क�ाका बालबािलकाह�को पठन िसप अिभविृC गनp, 

 अिनवायR तथा िन:श]ुक आधारभतू िश�ाको कायाR<वयन गनp, 

 सबै बालबािलकाह�लाई आधारभतू तह परुा गनp अवAथा सिुनि�त गनp, 

 सबै बालबािलकाह�मा <यनूतम िसकाइ उपल~धी हािसल हYन ेअवAथा सिुनि�त गनp , 

 आधारभतू िवmालयको भौितक तथा शैि�क वातावरण बालम�ैी, समावेशी र सरुि�त बनाउन,े 

 क�ा १ दlेख३ स5मका बालबािलकाह�का लािग बालमै�ी िसकाई वातावरण िनमाRण गदV आधारभतू सा�रता िसप, 

 िवकासको लािग पढाइ तथा गिणितय साथै अ<य अ<तरिवषयक जीवनोपयोगी प�को िश�ण िसकाइ कायRलाई सिुनि�त 
गनp,  

 िवmालय िश�ाको शासक�य तथा @यवAथापक�य 7ब<धमा सधुार ]याउन,े 

 िवmालय पCितलाई िविवधता अनकूुल, उ>थानशील र जवाफदहेी बनाउन,े 

 िसकाइलाई दिैनक जीवनसँग स5बि<धत गराउन,े 

 अ<तरस5बि<धत िवषयबAतहु�लाई एक�कृत गरी िसकाइ ि[याकलाप सbचालन गनp। 

३.२.५ रणनीितह� 
१.िवmालय न�साङ्कन गनp, 

२. िवmालयह�को पनुिवRतरण तथा समायोजना गनp, 

३. अिनवायR तथा िन:श]ुक आधारभतू िश�ाका लािग काननु तजुRमा गनp, 

४. अिनवायR तथा िन:श]ुक आधारभतू िश�ाका लािग आवjयक }ोतको @यवAथा गनp, 

५. 7ारि5भक क�ा पढाइ स5बि<ध ि[याकलापह�को लािग }ोत @यवAथापन र कायाR<वयन गनp, 

६. िवmालय बािहर रहकेा िवmालय उमेरका बालबािलकाह�को यथाथR िववरण सङ्कलन गरी पहYचँ सिुनि�त गनR आवjयक 
@यवAथा िमलाउन,े 
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७. <यनूतम िसकाइ उपल~धी हािसल गराउन आविधक �पमा िसकाइको म]ूयाङ्कन गनp, 

८. िश�कलाई 7धानाBयापक तथा 7धानाBयापकलाई Aथानीय तह7ित जवाफदहेी बनाउन,े 

९. िवmालयह�मा खानपेानी, शौचालय तथा सरसफाइको उिचत 7ब<धसिहत <यनूतम भौितक सिुवधा सिुनि�त गनp, 
१०. िवmालयमा बालम�ैी, समावेशी र सरुि�त िसकाइ वातावरण तयार गनp, 
११. सबै िवmालयह�मा 7ाथिमकता 7ा� <यनूतम स�मता परूा गराउन,े 
१२. िश�ण िसकाइ िविधमा आवjयक प^रमाजRन गनp, 
१३. क�ा ३ स5म क�ा िश�णलाई कायाR<वयन गनp, 
१४. आवjयक िश�क तािलम, तयारी तथा 7ो>साहनका कायR[म सbचालन गनp, 
१५. म]ूयाङ्कनलाई िश�ण िसकाइकै अिभ<न अङ्गको �पमा 7योगमा ]याउने, 
१६. िवmाथNलाई आवjयक सहयोग उपल~ध गराई िसकाइमा सधुार ]याउने, 
१७. क�ाकोठामा आधा^रत म]ूयाङ्कनसँग स5बि<धत �मता िवकास गनp, 
१८. िश�ामा कामगनp सबै जनशिSको �मता िवकास र उ>7रेणा @यवAथापन गनp, 
१९. िवmाथNको पोषण तथा AवाA�यमा सधुार ]याउने कायR[म सbचालन गनp, 
२०. िवmालयमा आधा^रत शैि�क तथा मनोसामािजक परामशR उपल~ध गराउन,े 
२१. Aथानीय उ>पादनमा आधा^रत पौि¬क तथा AवAथकर िदवाखाजाको 7ब<धलाई थप @यविAथत गनp, 
२२. िवmालय िश�ालाई िविवधताअनकुल, समावेशी र समतामलूक बनाउन Aथानीय प^रवेशअनकुुल िसकाइ ि[याकलाप, 

सbचालन, भािषक िविवधताअनकुलको माBममभाषाको उपयोग तथा सामािजक साँAकृितक िविवधताकोस5मान र समावेश 
हYनेगरी िसकाइ सामhी, िविध तथा 7ि[या 7योग गनp , 

२३. िवmालय िश�ालाई 7कोप, सङ्कट तथा महामारी लगायतका प^रिAथित7ित उ>थानशील बनाउने योजना तयार गरी 
कायाR<वयन गनp, 

२४. िवmालय िश�ालाई सचूना तथा 7िविधको 7योग गरी सहज र उपयोगी बनाउने कायRलाई िवAतार गनp, 
२५. दिैनक जीवनसँग स5बि<धत @यवहारकुशल िसपह�लाई िसकाइ ि[याकलापमा एक�कृत गनp, 
२६. अ<तरस5बि<धत िवषयवAतलुाई एक�कृत गरी िसकाइ ि[याकलाप सbचालन गनR िसकाइ सामhी, िविध तथा ि[याकलापमा 

प^रमाजRन र सधुार गनp, 
२७. िश�क दरब<दी पनुिवRतरण तथा समायोजन गनp, 
२८. नितजा7ित जवाफदिेहता सिुनि�त हYने गरी िवmालय तथा शैि�क िनकायको शासक�य तथा @यवAथापक�य पCितमा सधुार 

गनp, 
२९. िवmालयको कायRस5पादन र िवmाथNको िसकाइ उपल~धी परी�ण गरी जवाफदिेहता सिुनि�त गनp, 
३०. िश�क िवकास र सहायता 7णालीलाई @यविAथत गनp ।  

३.२.६ उपलि~ध, नितजा, 7मखु ि[याकलाप र ल�य 
उपलिQध:  

 अिनवायR तथा िन:श]ुक आधारभतू िश�ामा सबैको पहYचँ र सहभािगता सिुनि�त भई गणुAतर अिभविृC हYने । 

नितजा:  

 सबै बालबािलका आधारभतू िश�ाको पहYचँमा भई सहभागी हYन,े 

 सबै िवmालयले 7ाथिमकता 7ा� स�मता (PMEC) परूा गरेको हYन,े 

 <यनूतम भौितक पवुाRधार तथा िसकाइ सामhीको उपल~धता भएको हYने, 
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 आवjयक सङ्iयामा योZय, सि[य तथा उ>7े̂ रत िश�कको @यवAथा हYन,े 

 बालमै�ी र समावेशी वातावरणमा िसकाइ हYन,े 

 िवmालयमा पोषण तथा AवाA�य कायR[म सbचालन हYन,े 

 िवmालयमा पौि¬क तथा AवAथकर िदवाखाजाको 7ब<ध हYन,े 

 बालबािलकाले <यनूतम िसकाइ उपल~धी हािसल गरेको हYन,े 

 आधारभतू िश�ाको भनाR, सहभािगता तथा िसकाइ उपलि~धमा लैङ्िगक, भौगोिलक, सामािजक तथा आिथRक समता 
सचूकमा सधुार हYन,े 

 िवmालय िश�ा 7णाली 7कोप,सङ्कट तथा महामारीलगायतका प^रिAथित7ित उ>थानशील हYन,े 

 सचूना तथा सbचार 7िविध लगायतका 7िविधको 7योगमा िवAतार तथा सहज उपयोग भई िसकाइमा सहयोग हYन,े 

 जनशिSको �मता िवकास भई गणुAतरीय िश�ा 7वाह तथा शैि�क सशुासन कायम हYने। 

+मुख ि<याकलाप र लNय : 

 िवmालय न�साङ्कन, पनुिवRतरण तथा समायोजन, 

 मापद�डअनसुार िश�क @यवAथा, 

 सबै बालबािलकालाई िवmालय भनाR, 

 7ारि5भक क�ाका बालबािलकाह�का लािग पठन सामhी @यवAथा, 

 7ारि5भक क�ा िश�णस5बि<ध िश�क तािलम, 

 िवmालयको <यनूतम भौितक पवूाRधार िवकास, 

 िवmाथNको िसकाइउपलि~ध परी�ण, 

 िश�क �मता िवकास, 

 िवmालय उ>थानशील योजना िनमाRण तथा कायाR<वयन, 

 सचूना 7िविधको 7योगका लािग आवjयक संरचना, सामhी तथा �मता िवकास, 

 िश�क िवकास तथा सहायता 7णालीको पनुस·रचना, 

 िवmालय पोषण तथा AवाA�य कायR[म र िदवा खाजाको 7ब<ध, 

 अपाङ्गता भएका िवmाथNलाई सहयोग, 

 पाठ्यपAुतक @यवAथा, 

 स<दभR सामhीको @यवAथा, 

 िवप<नका लािग पोसाक, Aटेशनरीका लािग छा�विृr, 

 िसकाइसामhी तथा िवmालय @यवAथापन, 

 क�ाकोठामा आधा^रत म]ूयाङ्कन, 

 @यविAथत परी�ा 7णाली, 

 शैि�क मानव संसाधन सचूना 7णाली Aथापना, 

 िवmालय @यवAथापन सिमित, िश�क अिभभावक सङ्घका पदािधकारीह�को �मता िवकास, 
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 अिभभावक अिभमिुखकरण र सहभािगता, 

 समहू तथा अ<य ि[याकलाप सbचालनका लािग उपयSु कोठाको @यवAथापन, 

 बालमै�ी र छापायSु क�ाकोठाको @यवAथा, 

 क�ा १ दिेख ३ स5मको बालवािलकाका लािग बालम�ैी बसाइ @यवAथापन, 

 क�ा पAुतकालयको वा बकु कनRरको Aथापना गरी बालवािलकालाई  भरपरु पढाइको अवसर 7दान, 

 7िविध म�ैी िसकाइका लािग टेिलिभजन, क5पयटुर, इ<टरनेट लगायतको @यवAथापन। 
 

 

आधारभतू तहका 7मखु ि[याकलापह� तथा ग<त@य 

<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप 

लNय 

इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) कैिफयत 
२०

७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ ज,मा  

१ िवmालय न�साङ्कन पटक  १    १  

२ दरवि<द पनुिवRतरण तथा 
समायोजन 

पटक १ १ १ १ १   

३ मापद�डअनसुार िश�क 
@यवAथा 

िनर<तर        

४ सबै बालबािलकालाई 
िवmालय भनाR 

िनर<तर √ √ √ √ √   

५ 7ारि5भक क�ाका 
बालबािलकाह�का 
लािग पठन सामhी 
@यवAथा गनp 

िनर<तर √ √ √ √ √   

६ 7ारि5भक क�ा 
िश�णस5बि<ध िश�क 
तािलम 

जना २० २०    ४०  

७ िवmालयको <यनूतम 
भौितक पवुाRधार िवकास 

वटा ४ ५ ४ १० ११ ३४  

८ िवmालय उ>थानशील 
योजना िनमाRण तथा 

िवmालय ३४ ३४ ३४ ३४ ३४ ३४  
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<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप 

लNय 

इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ ज,मा  

कायाR<वयन  

९ सचूना 7िविधको 
7योगका लािग 
आवjयक संरचना, 

सामhी तथा �मता 
िवकास 

िवmालय 
7ितशत 

२० ३० ३० २०  १००  

१० िश�क िवकास तथा 
सहायता 7णालीको 
पनुस·रचना 

िनर<तर √ √ √ √ √   

११ िवmालय पोषण तथा 
AवाA�य कायR[म र 
िदवा खाजाको 7ब<ध 

िनर<तर √ √ √ √ √   

१२ अपाङ्गता भएका 
िवmाथNलाई सहयोग 

िनर<तर √ √ √ √ √   

१३ पाठ्यपAुतक @यवAथा िनर<तर √ √ √ √ √   

१४ स<दभR सामhीको 
@यवAथा 

िनर<तर √ √ √ √ √   

१५ िवप<नका लािग Àेस, 
Aटेशनरीका छा�बिृr 

िनर<तर √ √ √ √ √   

१६ िसकाइ सामhी तथा 
िवmालय @यवAथापन 

िनर<तर √ √ √ √ √   

१७ क�ाकोठामा आधा^रत 
म]ूयाङ्कन 

िनर<तर √ √ √ √ √   

१८ @यविAथत परी�ा 
7णाली 

िनर<तर √ √ √ √ √   

१९ शैि�क मानव िनर<तर √ √ √ √ √   
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<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप 

लNय 

इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ ज,मा  

संसाधनसचूना 7णाली 
Aथापना तथा 
@यवAथापन 

२० िवmालय उ>थानशील 

योजना िनमाRण तथा 
कायाR<वयन  

पटक १० १० ८ ८ ८ ४४  

२१ सचूना 7िविधको 
7योगका लािग 
आवjयक संरचना, 
सामhी तथा �मता 
िवकास 

पटक १५ १२ १० ३ ४ ४४  

२२ िव@यस, िशअसंका 
पदािधकारीह�को 
�मता िवकास 

पटक १ १ १ १ १ ५  

२३ अिभभावक 
अिभमिुखकरण र 
सहभािगता 

पटक १ १ १ १ १ ५  

२४ िसकाइ सामhी तथा 
िवmालय @यवAथापन 

िनर<तर √ √ √ √ √ िनर<तर  

२५ समहु तथा अ<य 
ि[याकलाप 
सbचालनका लािग 
उपयSु कोठाको 
@यवAथापन 

िवmालय ३ ३ ३ ३ ३ १५  

२६ क�ा १ दिेख ३ मा 

बालमै�ी र छापायSु 
क�ाकोठाको ~यवAथा  

िवmालय ७ ७ ७ ७ ६ ३४  
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<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप 

लNय 

इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ ज,मा  

२७ क�ा १ दिेख ३ स5मको 
बालवािलकाका लािग 
बालमै�ी बसाई 
@यवAथापन 

िवmालय ७ ७ ७ ७ ६ ३४  

२८ क�ा पAुतकालयको वा 
बकु कनRरको Aथापना 
गरी बालवािलकालाई  
भरपरु पढाईको अवसर 
7दान  

 

सबै 
िवmालयमा 

िनर<तर 

 

√ √ √ √ √   

२९ 7िविध म�ैी िसकाइका 
लािग टेिलिभजन, 
क5पयटुर, इ<टरनेट 
लगायतको @यवAथापन 

िवmालय ७ ७ ७ ७ ६ ३४  
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३.३ मा2यिमक िश%ा 

३.३.१प^रचय 

�म7ित सकारा>मक भावना भएका िसपमलूक जनशिS उ>पादन गनp माBयिमक तहको िश�ालाई साधारण, @यवसाियक र संAकृत गरी 

तीन धारमा बाँिडएको छ । िवmालय ��े िवकास कायR[मको कायाR<वयन सँग ैक�ा (९–१२) मा 7ािविधक तथा @यवसाियकधारको 

सoुवातग^रएको छ । यो तहको िश�ा कामको िसप सिहतको नाग^रक िवकास  तथा उWच िश�ाको लािग तयारीको आधार पिन हो । 

नेपालको िश�ाको रािOPय पाठ्य[म 7ा�प, २०७६ अनसुारको पाठ्य[मको कायाR<वयन िव.स. २०७७ वाट 7ार5भ भएको छ । 

नेपालको वतRमान संिवधानले माBयिमक तहको िश�ा िनःश]ुक 7ा� गनp हक Aथािपत गरेको छ भन ेअिनवायR तथा िनःश]ुक िश�ा ऐन 

२०७५ ले पिन 7>येक नाग^रकालाइ माBयिमक िश�ा 7दान गनp दािय>व राTयको हYन ेउ]लेख गरेको छ । 

रािOPय िश�ा नीित २०७६ ले गणुAत^रय माBयिमक िश�ामा सबैको िनःश]ुक पहYचँ सिुनि�त गदV यसवाट िसजRनिशलता 

रचना>मकता,अBययनिशलता,सकारा>मक िच<तन र सदाचार जAता गणु सिहतको 7ितAपधN िसपयSु एवम ्  उ>पादनिशल जनशिS 

तयार गनp उ�jेय राखेको छ । िवJान 7िविध तथा नव7वतRन नीित २०७६ ले िवmालय तहदिेखनै पर5परागत मौिलक Jान, 7िविध तथा 

िसपका वारेमा अBययन अBयापन गरी वैJािनक िच<तन तथा िसजRनिसलता अिभविृC गनp रणनीित िलएको छ ।  

३.३.२ वतRमान अवAथा 

यसबबईगाउपािलकामा ९ दिेख १२ को कुल भनाR दर ६७.६ रहकेो छ र खदु भनाR दर ४८.८ रहकेो छ । क�ा ९–१२ मा लैिगक समता 

सचूक १.३८ पगुेको छ । तर क�ा १ मा भनाR भएका वालवािलका मBये माmिमक तहको क�ा १० पZुने दर ७०.२ रहकेो दिेख<छ। 

जसवाट क�ा ८ र क�ा १० पछािड ठुलोसङ्iयामा वालवािलकाह�ले िवmालय छाड्ने गरेको दखेाउछ । यस पािलकामा 

सामदुाियक माBयिमक िवmालयको क�ा ९ र १० मा िश�कको सङ्iया१४ रहकेो छ । यAतै क�ा ११ र १२ मा ४ जना िश�कह�  

र पािलका अनदुानमा ४ जना िश�कह� कायRरत रहकेा छन । माBयिमक तहमाकुलिवmाथN सङ्iया२ हजार ६० र िवmालयिवmाथN 

अनपुात १:११४ रहकेो पाइ<छ । यस गाउपािलकामा ज5मा सामदुाियक मािव सङ्iया ६ र  संAथागत मा.िव सङ्iया४ रहकेा छन । 

 

३.३.३ ल�य 

 मानवीय म]ूयका साथै कला, संAकृित, िवJान र 7िविध ��ेका आधारभतू म]ूय मा<यताको Jान, िसप र «िOPकोण तथा 
@यवहारह� आजRन गरेका स�म जनशिS उ>पादन गनp ।  

३.३.४ उ�jेय 

 माBयिमक िश�ामा सबैको पहYचँ तथा सहभािगता सिुनि�त गनp, 

 माBयिमक िश�ाको सा<दिभRकता र गणुAतरमा सधुार गनp, 

 िवmालयह�को भौितक तथा शैि�क वातावरण बालमै�ी, समावेशी, र सरुि�त बनाउन,े 

 शासक�य तथा @यवAथापक�य 7व<धमा सधुार ]याउने। 

३.३.५ रणनीितह� 

 िवmालयह�को न�साङ्कन गनp, 

 सबै बालबािलकाको पहYचँ सिुनि�त गनR िवmालयह�को पनुिवRतरण, समायोजन तथा Aथापना गनp, 
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 िन:श]ुक माBयिमक िश�ामा पहYचँ अिभविृC गनp, 

 माBयिमक तहमा खदु भनाRदर र िटकाउदर बढाउन,े 

 िवmाथN 7ो>साहन कायR[म सbचालन गनp , 

 वैकि]पक माBयमका कायR[म सbचालन गनp, 

 सबै िवmालयमा <यनूतम िसकाइ वातावरण सिुनि�त गनp, 

 माBयिमक तहमा द� िवषय िश�कको @यवAथा गनp, 

 िश�क पेसागत िवकास तथा सहयोगको @यवAथा गनp, 

 िश�कह�का लािग अिभ7रेणाका कायR[मह� सbचालन गनp, 

 िश�ण िसकाइ पCितमा सधुार गनp, 

 हरेक िवmालयमा सचूना तथा सbचार 7िविध िवAतार गनp, 

 िवmालयह�लाई 7कोप,सङ्कट तथा महामारीलगायतका प^रिAथित7ित उ>थानशील बनाउन,े 

 िवJान िवषय अBययनका लािग िवmाथNह�लाई आकिषRत गनR पवूाRधार सिहतको @यवAथा गनp , 

 स�म र उ>7े^रत 7अको @यवAथा गनp, 

 आविधक�पमा िसकाइको म]ूयाङ्कन गरी िवmाथNको िसकाइमा जवाफदहेी हYने 7णाली िवकास गनp। 

३.३.६ उपलि~ध, नितजा, 7मखु ि[याकलाप र ल�य 
उपलिQधः 

माBयिमक िश�ामा सबैको पहYचँ सिुनि�त भई सा<दिभRकता र गणुAतरमा सधुार हYने । 

+मुख नितजाः 

 सबै बालबािलकाह�लाई िन:श]ुक माBयिमक िश�ाको पहYचँ सिुन�त भई खदु भनाR तथा िटकाउ दरमा विृC हYन,े 

 सबै माBयिमक िवmालयले आधारभतू मापद�ड परूा गरेको हYन,े 

 माBयिमक िश�ाको सा<दिभRकता र गणुAतरमा अिभविृC हYन,े 

 पाठ्य[म तथा पाठ्यसामhीको उपल~धता, उ>7े^रत िश�कको @यवAथापन, 7िविधको समिुचत 7योग, र उिचत िसकाइ 
वातावरणको िनमाRण भएको हYन,े 

 माBयिमक िश�ा परुा गनp बालबािलकाले <यनूतम िसकाइ उपलि~ध हािसल गरेको हYन,े 

 माBयिमक िश�ाको भनाR, सहभािगता र िसकाइ उपलि~धमा लैङ्िगक, भौगोिलक, सामािजक तथा आिथRक लगायतका 
समता सचूकमा सधुार हYन,े 

 माBयिमक िवmालयह� 7कोप,सङ्कट तथा महामारीलगायतका प^रिAथित7ित उ>थानशील हYन,े 

 सचूना तथा सbचार 7िविधको उपयोग भई िवmाथNको िसकाइमा सहयोग पगुेको हYन,े 

 माBयिमक तहको िश�ामा सशुासन कायम हYन,े 

 माBयिमक तहमा गणुAतरीय िश�ा 7वाह हYने। 

+मुख ि<याकलाप र लNयः 
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 िन:श]ुक माBयिमक िश�ाका लािग आवjयक काननु, कायRिविध र िनदpिशका तयारी, 

  िवmालय न�साङ्कन, पनुिवRतरण तथा समायोजन, 

 िवJान, गिणत तथा क5¿यटूर िवJान िवषय अBययनका लािग अवसर, 

 मापद�डअनसुार िश�क @यवAथा, 

 सबै बालबािलकाको पहYचँ सिुनि�त गनp, 

 आवjयकताअनसुार खलुा तथा दरू िश�ालगायतका बैकि]पक 7ब<ध, 

 िवmालयको <यनूतम भौितक पवूाRधार िवकास, 

 िवmाथNको िसकाइ उपलि~ध परी�ण, 

 िश�क �मता िवकास, 

 िवmालय उ>थानशील योजना िनमाRण तथा कायाR<वयन, 

 सचूना 7िविधको 7योगका लािग आवjयक संरचना, सामhी तथा �मता िवकास, 

 िश�क सहायता 7णालीको पनुस·रचना, 

 िवmालय पोषण तथा AवाA�य कायR[म, 

 अपाङ्गता भएका िवmाथNलाई सहयोग, 

 िन:श]ुक माBयिमक िश�ा सिुनि�तताका लािग पाठ्यपAुतक, ÀेसतथाAटेशनरी, िदवा खाजा, छा�बिृr र िसकाइ सामhी 
@यवAथा, 

 क�ाकोठामा आधा^रत म]ूयाङ्कन, 

 @यविAथत परी�ा 7णाली, 

 शैि�क मानव संसाधन सचूना 7णाली Aथापना, 

 िव@यस, िशअसंका पदािधकारीह�को �मता िवकास, 

 अिभभावक अिभमखुीकरण र सहभािगता, 

 लि�त बालबािलकाह�का लािग आवाशीय 7ब<ध, 

 

 

 

माBयिमक तहका 7मखु ि[याकलापह� तथा ग<त@य 

<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप 

लNय 

इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

१ िनःश]ुक माBयिमक 

िश�ाको कायाR<वयनका 

पटक १      सङ्घ, 7दशे 
र Aथानीयतह 
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<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप 

लNय 

इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

लािग आवjयक पनp 

काननु, कायRिविध, 
िनदpिशकाह� तयारी 

२ िवmालय सेवा ��ेको 
िसमांकन गरी हरेक 
माBयिमक िवmालयको 
सेवा �े� एक�न गनp र 
िसमाङ्कन िभ�का 
बालबािलकाह� भनाRको 

सिुनि�तताको लािग 
िवmालयमा न�साङ्कन, 
पनुिवRतरण तथा 
समायोजन र Aथापना 

पटक १      Aथानीय तह 

३ माBयिमक िश�ामा 
िवJान 7िविध, 
इि<जिनय^रङ, कला र 
गिणत िश�ा 

(STEAM) जAता 
िवषायको िसकाइलाइ 
अ<तरस5वि<धत गनp र 
िवJान, गिणत तथा 
क5¿यटुर िवJान िवषय 
अBययनका लािग 
अवसर बढाउन े

िनर<तर       सङ्घ र 
Aथानीय तह 

४ माBयिमक िश�ामा 

सबैको पहYचँ सिनि�त 
गनR आवjयकतानसुार 
बसको @यवAथा तथा 
खलुा तथा दरु िश�ा 
लगायतका बैकि]पक 

माBयिमक 
िवmालय 

 १ २ २ १ ६  
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<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप 

लNय 

इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८
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२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

7व<ध गनp 

५ िवmालयमा <यनूतम 

भौितक पवूाRधार िवकास 
(भवन तथा क�ाकोठा, 
फिनRचर, खानपेानी, 
खेलमदैान, घरेावार, 
शौचालय) 

माBयिमक 

िवmालय 

१ १ १ २ १ ६ सङ्घ र 
Aथानीय तह 

६ 7िविध तथा 
@यवहारकुशल 
िसपह�को एिककरण 

तथा िव�्थी म]ूयाङ्कन 
स5व<धी िश�क �मता 
िवकास 

िश�क 
7ितशत 

२० २० ३० ३०  १०० सङ्घ, 7दशे 
र Aथानीय 
तह 

७ िव@यस, िपटीए 
पदािधकारीह�को �मता 
िवकास र 
अिभमिुखकरण 

7ितशत २५ ३० ३० १५  १०० 7दशे तथा 
Aथानीय तह 

८ िवmालय िश�ालाइ 
7कोप, सङ्कट तथा 
महामारीलगायतका 

प^रिAथित7ित 
उ>थानशील बनाउने 
आकिAमक @यवAथापन 
योजना िनमाRण तथा 
कायाR<वयन 

Aथानीय 
तह 

१     १ Aथानीय तह 

९ िसकाइका लािग सचूना 
तथा सbचार 7िविध 
लगायतका 7िविधको 

7योगमा विृC गनR 
आवjयक संरचना, 

िवmालय 
7ितशत 

२० ३० ३० २०  १०० सङ्घ र 
Aथानीय तह 
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४ 

ज,मा 

सामाhी तथा �मता 
िवकास 

१० िविभ<न िकिसममा 
अपांगता भएका 
िवmािथRलाइ सहयोग 

िवmाथN 
सङ्iया 

िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर  सङ्घ तथा 
Aथानीय तह 

११ िनःश]ुक िश�ाको 
सिुनि�तताको लािग 
पाठ्यपAुतक 

क�ा ९ दिेख 
१२  

९ दिेख 
१२  

९ दिेख 
१२  

९ दिेख 
१२  

९ दिेख 
१२  

  

१२ आिथRक �पमा 
िवप<नका लािग Àेस 
तथा Aटेशनरी सहयोग 

िवmाथN 
सङ्iया 

२५० २५० २५० २५० २५० 

१२५० 
 

१३ िसकाइ सामाhी तथा 
िवmालय @यवAथापन 
तथा सbचालन अनदुान 

माBयिमक 
िवmालय 

६ ६ ६ ६ ६   

१४ क�ाकोठामा धा^रत 
म]ूयांकनलाइ िश�ण 
िसकाइ 7कृयामा 
एक�कृत गनp गरी सधुार 
तथा 7योग 

िवmालय ६ ६ ६ ६ ६ ६  

१५ आविसय िवmालय 
संचालन 

ljBfno १ १ १ १ १ ५ u+u6]  
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३.४ उ�च िश%ा र मा2यिमक िश%ाको उ�च िश%ासँग स,व6ध 

३.४.१प^रचय 
उWचAतरीय द� र समालोचक, सजRक, अनसु<धानमलूक तथा िवचारक जनशिS उ>पादन गनp िश�ा उWच िश�ा हो। आजको िवJान 
र 7िविधको यगुमा अ>याधिुनक 7िविधको उपयोग गरी िदगो िवकासका ल�यलाई हािसल गनp ममRलाई आ>मसात गदV योZय नाग^रक 
उ>पादनका लािग7ािJक उ>कृ¬ताको के<� िनमाRण गनp उWच िश�ाको ममR हो । एकाितर उWच िश�ालाई गणुAत^रय बनाई समतामलूक 
पहYचँ सिुनि�त गनुR र आधिुनक Jान, िवJान, कला, िसप एवम ्7िविधमा द�, 7ितAपधN जनशिS तयार गनR यस तहको िश�ाकोसमय 
सापे� �पमा िवकास र िवAतार गनुR आवjयक छ भन ेअक�ितर दशेको उWच िश�ालाई माBयिमक िश�ाको जगमा िवकास  गनुRपनp  
अप^रहायRता  >यिrनै  रहकेो  अवAथा  छ  ।  नेपालको  संिवधानले  के<�ीय  िवvिवmालयस5ब<धी अिधकार  सङ्घ  र  उWच  
िश�ास5ब<धी  शासक�य  अिधकार  7दशे  सरकारले  सिुनि�त गरेता पिन  साझा  अिधकारकोसिूचमा रहकेो िश�ाले Aथानीय तहले 
समेत माBयिमक िश�ाको उWच िश�ासँग स5ब<ध राखी आफनो �े�मा रहकेा उWच िश�ा 7दायक संAथाको िवकासमा भिूमका 
िनवाRह गनR स�दछ र गनुRपदRछ । 

३.४.२ वतRमान अवAथा 
नेपालको  िश�ाको  संरचनामा  क�ा  १२  उतNण  गरेको  जनशिSलाई  7दान  ग^रने  उWच  Aतरको  मानव  संसाधनको िवकास 
गनRकालािगचार तहको उWच िश�ा 7दान गनp िनितगत 7ावधान रहकेो छ । दशेको आिथRक तथा सामािजक प^रवतRनका  
लािगआवjयक  पनp  AवA�य,  7ितAपधN,  नव7वतRना>मक,  Aवावल5बी,  रोजगार उ<मखु  तथा  म]ूय  उ<मखु उWच  तहको  जनशिS  
उ>पादन गनुR  यो  तहको  िश�ाको  7मखु  Bयेय  हो  । लागत सहभािगता,िनजी  �े�को  लगानी, सामदुाियक सहभािगता, मागमा 
आधा^रत कायR[मसbचालन र िवv िवmालयबाट आय }ोतको प^रचालन जAतानमनुा िवकास गनRका लािगतीन ैतहका सरकारह�, 
समदुाय र िनजी �े�लाई समते उWच िश�ा िवकास साझेदारका�पमा सहभागी हYन ेअवसर खलुा ग^रनपुदRछ । 

नेपालमा ११ वटा िवvिवmालय तथा ६ वटा रािOPय 7ितqान (मािनत िवvिवmालय) ह� Aथापना भई १,४०७ वटा कलेजह� 
जसमBये ९८ वटाआंिगक,  ५३२ वटा सामदुाियक र ७७७ वटा िनजी शैि�क संAथाह� सbचालनमा रहकेा छन ्।बबई गाउँपािलकामा 
एउटा ि�िव बाट सं5वधन 7ा� �या5पस रहकेो छ । 

 

चनुौितह� तथा अवसरह� 
उWच िश�ामा आिथRक oपले िवप<न रभौगोिलक oपमा िपछिडएका र माBयिमक तह परुा गरेका नाग^रकको समते सहभािगता गराउन,ु 
माBयिमक िश�ाको उWच िश�ासंग ्स5ब<ध कायम राiन,ु भौगोिलक िवकटता, भौितक पवूाRधार र आिथRक लगानीको  सिुनि�तता  
गनुR,  द�  र  योZय  जनशिSको  अभाव  हYन ु र  यगु अनकुुलको  गणुAतरीय  तथा 7ािविधक  उWच  िश�ा  7दान  गनp  संAथाको  
िवकास  गनुR उWच  िश�ाका  7मखु  चनुौितका  िवषयह�  हYन ् ।  उWच िश�ालाई  @यवसाियक, @यवहा^रक  र  जीवनोपयोगी बनाई  
शैि�क बेरोजगारी  <यनूीकरण गनुR र  उWच  िश�ा  7ा� गरेका जनशिSह�लाई Aथानीय तहमानै रोजगार िसजRना गनुR जAता 
सवालह�लाई समेत उWच िश�ाका सहायक चनुौितकाoपमा िलन सिक<छ । 

नेपालको संिवधानमा उWच िश�ा तीनवटै तहको साझा अिधकार�े�िभ� रहन,ु पािलका �े�िभ� .एउटा. मा�ै उWच िश�ा  7दायक  
संAथा  सbचालन  हYन,ु  �या5पसको  सेवा�े�  फरािकलो  रहन,ु  पािलकाका  सबै  सरोकारवाला,राजनीितक  दल  तथा  
जन7ितिनिधह�मा  �या5पसको  थप  7भावकारी  सbचालन  तथा  @यवAथापनमा  एकमत  रहन,ु पािलकामा ६ वटा सामदुाियक र ४ 
वटा संAथागत माBयिमक  िवmालयह�मा  पश ु  र  बाली  िवJानका  िड¿लोमा  तहका  क�ाह�  सbचालन  हYनआुिदलाई यस 
पािलकाको उWच िश�ाको अवसरको oपमा िलनसिक<छ । 
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३.४.३ ल�य 

 7ािJक उ>कृ¬ता तथा उ<नयनका लािग अBययन तथा अनसु<धान गनp उWच िश�ा 7दायक संAथामाफR त समय 
सापे�उWचAतरीय, 7ितAपधN, 7िविधमै�ी, रोजगारमलूक र उ>पादनमखुी जनशिS उ>पादन गनp । 

३.४.४ उ�jेय 

 उWच िश�ामा पहYचँ अिभविृC गनp, 

 सामािजक र आिथRक िवकासका लािग िवJान र 7िविध7ित अिभ7े^रत, 7ितAपधN र उmमशील मानव संसाधनको िवकास 
गनp, 

 उWच िश�ाका अवसरह�लाई सा<दिभRक, उपयोगी र गणुAतरीय बनाउनथप संकायह�सbचालन गनR पहल गनp । 

३.४.५ रणनीितह� 

 Aथानीय तह अ<तगRत िवmालय िश�ाको क�ा १२ वा सो सरहको तह परुा गरेका िवmाथNको िववरण तयार गरी उनीह�को 
�मता र योZयता अनसुार उWच िश�ाको 7ब<धका लािग योजना तयार गनp, 

 Aथानीय तह �े�िभ� आवjयकता अनसुार उWच िश�ा 7दान गनp संAथाह� Aथापना गनp , 

 खलुा एवम ्दरू िश�ा लगायतका @यAथामाफR त समते उWच िश�ामा पहYचँविृCका लािग पहल गनp, 

 िपछिडएका भौगोिलक ��े, मिहला, आिदबासी/जनजाती, दिलत, अपाङ्गताभएका नाग^रक एवं आिथRक �पले िवप<न 
समदुाय र वगRको पहYचँ बढाउन आवjयक कायR[मह�को @यवAथा गरी उWच िश�ा 7ा� गनp अवसरको सिुनि�त गनp 

 उWच िश�ालाई रािOPय िवकासका 7ाथिमकताका �े�ह� कृिष, उजाR, पयRटन, जल}ोत, Aथानीय 7िविध, स5पदा र 
संAकृित, खेलकुद, जलवाय ुप^रवतRन लगायतका ��ेह�मा केि<�त गनR पहल गनp, 

 िवmाथNह�लाई उWच िश�ाका अवसर उपल~ध गराउनका लािग उWच िश�ा सbचालन गनp संAथाह�सँग सम<वय तथा 
सहकायR गनp, 

 Aथानीय तहमा सbचािलत उWच िश�ा 7दायक संAथाह�को सbचालनमा आवjयक सहयोग उपल~ध गराउन,े 

 उWच िश�ा 7दायक संAथाह�को Aथापना, सbचालन, िनयमन र @यवAथापनका लािग सम<वय, सहकायR र सहजीकरण गनp, 

 उWच िश�ा िवकासका लािग साबRजिनक, सामदूाियक तथा िनजी Aतरमा साझेदारी कायRलाई 7ो>साहन गनp, 

 Aथानीय तहको मानव संसाधन योजनाका आधारमा आवjयक मानव }ोत िवकासका लािग कायR[म बनाई कायाR<वयन 
गनp, 

 आिथRक�पमा िपछिडएका 7ितभावान तथा सीमा<तकृत, दिलत, अपाङ्ग, लोपो<मखु जाित/जनजाित, मिहला िवmाथNका 
लािग उWच िश�ामा सहज पहYचँको अवसर सजृना गनR आवjयक }ोतको @यवAथा गनp। 

३.४.६ उपलि~ध, नितजा, 7मखु ि[याकलाप र ल�य 
उपलिQधः 

 उWच िश�ामा पहYचँ अिभविृC भई सा<दिभRकता र गणुAतरमा सधुार । 

+मुख नितजाः 

 Aथानीय तह अ<तगRत िवmालय िश�ाको क�ा १२ वा सो सरहको तह परूा गरेका िवmाथN �मता र योZयता अनसुार उWच 
िश�ामा पहYचँ हYन,े 
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 Aथानीय तहमा उWच िश�ा 7दायक संAथाह�को Aथापना हYन,े 

 Aथानीय तहमा सbचािलत उWच िश�ा 7दायक संAथाह�बाट सbचालन हYन ेकायR[मह�को सा<दिभRकता र गणुAतरमा 
अिभविृC हYन,े 

 उWच िश�ा उ>पादन र आिथRक उपाजRनसँग जोिडन,े 

 उWच िश�ामा साबRजिनक, िनजी तथा सामदूाियक सहभािगतामा लगानी अिभविृC हYने। 

+मुख ि<याकलाप र लNयः 

 उWच िश�ा 7दान गनp संAथाह�को  Aथापना, 

 उWच िश�ा 7दान गनp संAथाह�को  <यनूतम भौितक पवूाRधार िवकास, 

 अनसु<धान के<�को Aथापना, 

 िश�क @यवAथा, 

 छा�विृr कायR[म, 

 उWच िश�ालाई 7कोप, सङ्कट तथा महामारीलगायतका प^रिAथित 7ित उ>थानशील बनाउन योजना िनमाRण गरी 
कायाR<वयन गनR सहयोग । 

उWच िश�ा र माBयिमक िश�ाको उWच िश�ासँग स5व<धका 7मखु ि[याकलापह� तथा ग<त@य 

<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप 

लNय 

इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 
ज,मा 

१ बहY7ािविधक िश�ालय 
Aथापना गनR सहयोग तथा 
सहजीकरण गनp 

वटा    १  १ सङ्घ र 7दशेको 
सहयोग 

२ अनसु<धान  के<�को  
Aथापना  गनR आवjयक 
सहयोग ्गनp 

वटा     १  सङ्घ र 7दशेको 
सहयोग 

३ Aनातक तहमा
 अBययनरत 

िवmाथNह�लाई िश�क 
सङ्iया कम भएका 
िवmालयह�मा 
Aवयमसेवक िश�कको 
oपमा प^रचालन गनp 

िवmािथR 
संऋया 

१५ १५ १५ १५ १५ ७५ सङ्घ र Aथानीय 
तह 

४ उWच िश�ामासबैको  िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर ७५ �या5पस,Aथानीय 
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<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप 

लNय 

इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

 पहYचँ सिुनि�त

 गनR 
आवjयकता अनसुारको 
सम<वय र सहजीकरण 
गनp 

 

 

     तह 

५ उWच   िश�ा   7दायक   
संAथामा <यनूतम  
भौितक  पवूाRधार  
िवकास (भवन  तथा  

क�ाकोठा,  फिनRचर, 
शौचालय,  खानेपानी,  
खेलमदैान, घरेाबार, 
खाजा घर आिद) िवकास 
गनR सहयोग गनp 

  भवन 
तथा 
क�ा 
कोठा 

खानपेानी 
र 

शौचालय 

फिनRचर 

खेलमदैान 

घरेाबार   

६ उWच  िश�ालाई
 7कोप,  
सङ्घट तथा महामारी 

लगायतका 
प^रिAथित7ित 
उ>थानशील बनाउन 
पािलकाAतरको योजना 
तयार  hी  कायाR<वयन 
गनR सहयोग गनp 

पटक १      �या5पस 

७ उWच  िश�ाको  खलुा  
एवम ्दरू िश�ा 

7णालीको Aथापना गनR 
सहजीकरण एवम 
सहयोग गनp 

पटक    १   �या5पस 

८ िवmाथNह�कोअBययन 
अनसु<धान कायRमा 

पटक     १   
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<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप 

लNय 

इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

सहयाग गनR;fd'bflos 

इ– 
पAुतकालयकोAथापनागनR 
सहयोग गनp 

९ pRr lzIff 
cWoogsf nflu 
छा�वतृी 

पटक १० १० १० १० १० ५०  
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३.५ +ािविधक तथा 
यवसाियक िश%ा र िसप िवकास तािलम 

३.५.१प^रचय  
िवकासका लािग साधारण र 7ािविधक जनशिSका िबच स<तलुनको आवjयकता पदRछ । सoुवातका िदनह�मा साधारण िश�ातफR  
जोड िदइएतापिन िवAतारै 7ािविधक िश�ा तथा @यवसाियक तािलमका ��ेमा जोड िदन थािलएको छ । कृिष, भेटनरी, सव 
ओभरिसयर, इि<जिनय^रड, िचिक>सा िवJान, क5¿यटुर लगायतका ��ेमा द� जनशिSको माग उWच रहकेो छ । 7ािविधक तथा 
@यवसाियक िश�ाका अवसरह�मा सबै िलंग, अपाङ्गता, ग^रवी, सीमा<तकृत आिथRक सामािजक oपले पिछ परेको समदुाय 
लगायतका सबै बगRको समतामलूक पहYचँ, सहभािगता र िसकाई उपलि@धमा सधुार गदV �म बजार सँग आवC गनुRपनp दिेख<छ ।िव. सं. 
२०७२ को संिवधान सँगसँगै “समCृ नेपाल, सखुी नपेाली” भ<न ेरािOPय आकां�ा परुा गनRका लािगरािOPय योजना आयोगले नौ वटा 
रािOPय ल�य अ<तगRत उWच र िदगो उ>पादन तथा उ>पादक>व तय गरेको र >यसको लािग गणुAत^रय 7ािविधक िश�ा तथा 
@यावसाियक तािलमको  िवAतारमा जोड  िदएको दिेख<छ । रािOPय पाठ्य[म 7ाoप, २०७६ मा 7ािविधक तथा @यावसाियक 
िश�ालाई िवmालय िश�ाको त]लो तहदिेख नै समेट्न े7यास ग^रएको छ । 
सन ्२०१५ मा संयSु राOP सङ्घले सन ्२०३० स5ममा हािसल गनp गरी िनधाRरण गरेको िदगो िवकास ल�यले पिन 7>येक @यिSलाई 
गरी खाने िश�ामा समावेशी, समतामलूक र सम<याियक ढङ्गमा िदन ेअवसरलाई @यापक बनाउन जोड  िदएको  छ  ।  यस  7कारको  
िश�ाको  िवकासले  यस  पािलकामािसपयSु  द�  जनशिS  उ>पादन  हYने  र रोजगार एवम रोगारीका अवसरह� सजृना भई िवदिेशन े
यवुाह� आ>मिनभRर ब<न ेअवAथा िसजRना हYनेछ । 

३.५.२ वतRमान अवAथा 
यस बबई गाउँपािलकामा 7ािविधक धार संचािलत िवmालय एउटा मा� छ । �ी जनक]याण माBयिमकिबmालय पदमपरु हाल दाङ 
िज]लाको बबई गा.पा. वडा नं ५, पदमपरुमा अबिAथत यो िवmालय िब.स.२०३६ सालमा क�ा १-५ Aवीकृत भएको िबmालय 
२०५१/०५२ सालबाट िन.मा.िव तह र २०५८साल दिेख माBयिमक तह संचालन भएकोमा िव.स. २०७६ सालमा 7ािबिधक धार तफR  
वाली िबJानिबषयको अBयापन र िव.स. २०७६ सालबाटनै ११-१२ मा दईु वटा संकायहo मानिवक� र@यवAथापनमा अBयापन ह◌ँदु ै
आएको छ । िवmालयको जZगाको �े�फल ३ िवगाहा १९ कÃा ८ धरुरहकेो छ । 7या� मा�ामा जZगा भएता पिन परुा ��े छेकबार 
नहYदँा उपयSु oपमा 7योग गनRसिकएको छैन । िवधाथNहoलाई 7योगा>मक Jान, िसप िदनको लािग जZगामा स5पणूR िवoवा 
फलफुल,तरकारी, खाmा<न, दलहन, मौरीपालन, रेसम खेती, माछापालन संचालन गनR आवjयक छ । िवmालयलेछुटै िवभागको oपमा 
भवन िनमाणR गरी 7ािविधक क�ा संचालन गनR सकेको छैन । 
 िबmालयमा 7ािविधक क�ा संचालनको लािग 7ािविधक िबषयका 7िश�कहoको अनदुानिदएको र वाँक� साधारण िवषयहo 
िवmालयको आ<त^रक जनशS�बाट संचालन ग^रएको छ ।िबmाथNहo 7ािविधक क�ा (वािल िवJान) मा आकिषRत रहकेा छन ् र 
हालस5म स<तोषजनक oपमासंचालन रहकेो छ । 7योगशालालाई िबषयगत oपमा छुट्याउन ुपनp आवjयकता रहकेो छ । जसकोलािग 
िवmालय भबन र आवjयक जनशS� अभाव छ । 7ािबिधक क�ालाई 7िविध मै�ी 7योगा>मक ररोजगारमखुी बनाउन आवjयक 
रहकेो छ । 
िवmालयको कृिष 7योगशाला स<तोषजनक अवAथामा रहकेो छ । िवmालयमा िबmाथNहoले7योगा>मक सामाhीको 7योग गरेपछी 
सरसफाई गरेर उिचत ठाउँमा राiने वानीको िवकास गरेका छन।् खतेवारीको माटो जाँचका लािग माटोको गणुAतर पrा लगाउनको 
लािग माटो 7योगशालाको उिचत~यवAथा रहकेो छ । वाली संर�ण 7योगशाला अ<तगRत 7योगा>मक सामाhी अ>य<त मंहगो रहकेो 
हYदँाउिचत @यवAथापन गनR किठनाई रहकेो छ । कृिष वाली िवJान अ<तगRत चािहने 7योगा>मक सामाhीस<तोषजनक रहतेा पनी 
7िविधको िबकास संगै कृिष औजारहoको आवjयकता पयाR� oपमा उपल~धहYन सकेको छैन ् ।गाउँपािलकाको ससतR तफR को 
कायR[मवाट 7योगशाला @यवAथापनका लािग 7ा� अनदुान रकमवाट िवmालयमा 7योगा>मक सामाhीको~यवAथा ग^रएको छ । 
7योगा>मक सामाhीहo जAतै Power tiller, Reaper, lawn mower, seeddrill, Zap planter, Corn harvester, 

Hot air oven, Incubator, Mini paddy thresher,Autoclave, Microscopeलगायत अ<य आवjयक सामाhीहo 
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रहकेा छन ् । कृिष अ<तगRत माटोिवJान, वाली संर�ण, वागवानी, वाली िवJान, भौितकशाÄ, रसायनशाÄ, जीविवJान, 
7योगशालामा7या� oपमा 7योगा>मक सामाhी तथा कृिष औजारहo हYन आजको समयमा अप^रहायR भसैकेको छ । 

३.५.३ ल�य 

 उ>पादनशील जनशिSलाई आवjयकताअनसुारका @यावसाियक तथा पेसागत ��ेह�मा 7या� द�ता हािसल हYने गरी 
िसपमलूक िश�ा र तािलम उपल~ध गराई जनताको आिथRक Aतरमा सधुार ]याउने । 

३.५.४ उ�jेय 

 7ािवधक तथा @यावसाियक िश�ा तथा िसप िवकासमा पहYचँ अिभविृC गनp, 

 Aथानीय तहमा 7ािवधक तथा @यावसाियक िश�ा तथा िसप िवकासका अवसर सजृना गनR संय<� िवकास गनp, 

 7ािवधक तथा @यावसाियक िश�ा तथा िसप िवकासका अवसरह�लाई सा<दिभRक, उपयोगी र गणुAतरीय बनाउन।े 

३.५.५ रणनीितह� 

 Aथानीय तहमा 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा र िसपको अवसर सजृना गनp, 

 बहY7ािविधक िश�ालय/तािलम के<�ह�को Aथापना, सbचालन, तथा िनयमन गनp, 

 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा र िसपको गणुAतर, 7भावका^रता र पहYचँ बढाउनको िनि5तसरोकारवालाह�सँग सम<वय 
गनp, 

 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा र िसपको ��ेमा स�म जनशिS तयार गनp, 

 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा र िसपमा @यापार तथा उmोग �े�को सहभािगता बढाउन7ो>साहन गनp, 

 आय आजRन गनp खालका ि[याकलापको माBयमबाटआ>म िनभRर हYनको िनि5त संAथागत �मता बढाउने, 

 िपछिडएका भौगोिलक ��े, मिहला, आिदवासी/जनजाती, दिलत, अपाङ्गताभएका नाग^रक एवम ्आिथRक �पले िवप<न 
समदुाय र वगRको पहYचँ बढाउन आवjयक कायR[मह�को @यवAथा गनp, 

 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा र िसपका ��ेह� कृिष, उजाR, पयRटन, जल}ोत, Aथानीय 7िविध, स5पदा र संAकृित, 
खेलकूद, जलवाय ुप^रवतRन लगायतका �े�ह�मा केि<�त गनR पहल गनp, 

 िवmाथNह�लाई 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा र िसपका अवसर उपल~ध गराउनका लािग स5बि<धत संAथाह�सँग 
सम<वय तथा सहकायR गनp, 

 Aथानीय तहमा सbचािलत 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा र िसप 7दायक संAथाह�को सbचालनमा आवjयक सहयोग 
उपल~ध गराउन।े 

३.५.६ उपलि~ध, नितजा, 7मखु ि[याकलाप र ल�य 
उपलिQधः 

 उ>पादनशील जनशिSले आवjयकताअनसुारका 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा र िसपका �े�ह�मा पयाR� द�ता 
हािसल गरी उ>पादनशील, रोजगारी, Aव-रोजगारी र जीिवकोपाजRनका �े�बाट आिथRक Aतर सधुार गरेको हYने । 

+मुख नितजाः 

 Aथानीय तहमा 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा र िसपका �े�मा उ>पादनशील जनशिSले आवjयकताअनसुारका 
7ािविधक तथा @यावसाियक िसपका ��ेह�मापयाR� अवसर 7ा� गरेको हYन,े 
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 Aथानीय तहमा बहY7ािवधक िश�ालय/7ािवधक धारका माBयिमक िवmालयह�को Aथापना भई सbचालन हYन,े 

 Aथानीय तहमा सbचािलत 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा र िसपका ��ेमा सbचािलत संAथाह�बाट सbचालन हYने 
कायR[मह�को सा<दिभRकता र गणुAतरमा अिभविृC हYन,े 

 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा र िसपका ��ेह�लाई उ>पादन र आिथRक उपाजRनसँग जोिडन,े 

 Aथानीय Aतरमा रहकेा पर5परागत िसपह�को पिहचान, 7मािणकरण तथा 7बCRन हYन,े 

 बैदिेशक रोजगारीबाट हािसल गरेको अनभुव र िसपको खोजी, 7मािणकरण तथा उपयोग हYन ेवातावरण सजृना हYन,े 

 खोज, नवपवRतRन तथा उmमशीलतामा अिभविृC भएको हYन,े 

 उ>पादनशील, रोजगारी, Aव-रोजगारी र जीिवकोपाजRनका अवसरमा विृC हYन,े 

 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा तथा िसपका �े�मा साबRजिनक, िनजी तथा सामदूाियक सहभािगतामा लगानी अिभविृC 
हYने। 

+मुख ि<याकलाप र लNयः 

 7ािविधक धारका माBयिमक िवmालयह� Aथापना र सbचालन, 

 7ािविधक धार सbचालन भएका िवmालयह�को भौितक पवूाRधार िवकास, 

 बहY7ािविधक िश�ालय Aथापना, सbचालन तथा िनयमन, 

 छोटो अविधका िसपमलूक तािलम सbचालन, 

 िश�क @यवAथा, 

 छा�विृr कायR[म, 

 Aथानीय Aतरमा 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा र िसपका लािग आवjयक नीित तजुRमा, 

 खोज तथा नवपवRतRना>मक कायRलाई 7ो>साहन, 

 Aथानीय Aतरमा रहकेा पर5परागत िसपह�को पिहचान, 7मािणकरण तथा 7बCRन कायR[म, 

 बैदिेशक रोजगारीबाट हािसल गरेको अनभुव र िसपको खोजी, 7मािणकरण तथा उपयोग स5बि<ध कायR[म, 

 उ>पािदत जनशिSलाई उmमशीलताका लािग सहयोग, 

 आिथRक�पमा िपछिडएका 7ितभावान तथा सीमा<तकृत, दिलत, अपाङ्ग, लोपो<मखु जाित/जनजाित, मिहला िवmाथNका 
लािग उWच िश�ामा सहज पहYचँको अवसर सजृना गनR आवjयक }ोतको @यवAथा। 

 

7ािविधक तथा @यवसाियक िश�ा र िसप िवकास तािलम का 7मखु ि[याकलापह� तथा ग<त@य 

<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप 

लNय 

इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

१ 7योगशाला 
@यवAथापन सहयोग 

िवmालय १ १ १   ३ सङ्घ र 
7दशेसँगको 
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<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप 

लNय 

इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

सम<वय र 
सहकायRमा 

२ सामदुाियक 
िवmालयमा 7ािविधक 
िश�ा कायR[म 
सbचालन 

िवmालय १ १ १   ३ सङ्घ र 
7दशेसँगको 
सम<वय र 
सहकायRमा 

३ छोटो अविधका 
िसपमलूक तािलमह� 
सbचालन 

वटा २ २ २ २ २  सङ्घ र 
7दशेसँगको 
सम<वय र 
सहकायRमा 

४ 7ािविधक र 
@यावसाियक िश�ा 

स5व<धी पािलका 
Aत^रय नीितको तजुRमा 

पटक  १      

५ यवुालाइ खोज र 
नव7वतRनका लािग 
7ो>साहनमलूक 
कायR[मह� सbचालन 

सङ्iया  १० १० १० १० ४०  

६ 7ािविधक िश�ा 
अBययन गरेका 
यवुाह�लाइ 

उmमिशलता 
िवकासको लािग 
सहयोग 

सङ्iया  ५ ५ ५ १० २५  

७ 7ािविधक िश�ा तथा 
@यावसाियक तािलम 
7दायक संAथाह�को 
अनगुमन, िनयमन र 
@यवAथापन 

पटक १ १ १ १ १ ५ Aथानीय तह 
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३.६ पाठ्य<म र पाठ्यसामा=ी 

३.६.१ प^रचय  

िश�ा पCितलाई मागRदशRन गनp मह>वपणूR आधार पाठय[म हो । पाठ्य[म कुन ैक�ा वा तहमा के के िसकाउने भ<ने कुरासँग मा� 

स5बि<धत हYदनै ।  दशेकाल र प^रिAथित अनसुार िवmाथNमा के कAता �मता िवकास गराउने  हो भ<नेसँग पिन स5बि<धत छ । के 

पढाउन,ेके कAता ि[याकलापका माBयमबाट अपिे�त स�मता हािसल गराउन र िवmाथNले िसकेको वा निसकेको सिुनि�त गरी 

आवjयक पqृपोषण 7दान गनR के कसरी म]ुयाङ्कन गनp भ<ने कुरा िनधाRरण गनp मह>वपणूR आधार  समेत हो । मानवीय चेतना र 

वौिCक िवकासको िनिमr िलइएका उ�jेयह� परूा गराउन ु हो   । बालबािलकाको सवा·गीन िवकास गनुR, स�यता वा संAकृितको 

हAता<तरण एवम िवकास गनुR, शैि�क 7ि[याको Aवoप िनधाRरण गनुR जAता कुराह� पाठ्य[मको उ�jेयिभ� पदRछन ्।  

मानवीय आवjयकता,बालबािलकाका oची, सामािजक म]ूय मा<यता, समाज तथा िवv प^रवेशमा िवकास भएका Jान िसप तथा 

7िविध अनकुुल पाठ्य[मलाई एउटा गितशील र लिचलो 7ि[याका oपमा िलन ुआवjयक छ । पाठ्य[मलाई कायाR<वयन गनRका 

लािग पिहलो शिै�क सामाhीको oपमा पाठ्यपAुतकलाई िलन सिक<छ । सचूना तथा सbचार 7िविधको उिचत िवकास नभइसकेको 

हाgो प^रवेशमा िवmाथNको एकमा� िवक]पको oपमा पाठ्यपAुतकलाई िलन सिक<छ । जसले पामाठ्य[म कायाR<वयनलाई सहयोग 

गदRछ । हाल नपेालमा सामदुाियक िवmालयमा अBययनरत स5पणूR िवmाथNलाई िन:श]ुक पाठ्यपAुतक िवतरण गनp ग^रएको छ ।  

 

३.६.२ वतRमान अवAथा 

राि¬य िश�ा पCितको योजना, २०२८ मा सवR7थम िवmालय तहमा पाठ्य[मलाई दAतावेिजकरण ग^रएको िथयो । पाठ्[म 

िवकासका लािग संAथागत oपमा िश�ा म<�ालय अ<तगRत पाठ्[म िवकास के<� Aथापना भयो  । पाठ्य[म िवकास के<�को 

संरचनाको िनर<तरता सग¯ िवmालय तहको पाठ्य[म िवकास, सधुारतथा अmाविधक गनp [ममै िव. सं. २०७६ मा नयाँ पाठ्य[म 

7ाoप तयार भइ कायाR<वयन गनp [ममा  २०७७ दिेख क�ा १ र ११ मा कायाR<वन सoु भएको छ । >यसैगरी िव. सं. २०८० स5ममा 

िवmालय तहका सबै क�ाह�मा यो पाठ्य[म कायाR<वयन हYने योजना छ ।   

बबईगाउँपािलकामा िव सं २०७९ दिेख क�ा १ दिेख ८ स5मको लािग Aथानीय पाठ्य[म िनमाRण ग^र कायाR<वयनमा ]याउने तयारी छ 

भने पाठ्यपAुतक पिन िनमाRण गनp 7ि[याम ैछ । >यसैगरी शिै�क स� २०७८ दिेख आधारभतू तह क�ा ६-८ को Aथानीय पाठ्य[म 

पिन तयार गरी लाग ू ग^रएको छ । पाठ्[म तथा पाठ्पAुतकको 7भावकारी कायाR<वयनको लािग हाल स5म क�ा १ दिेख १० स5म सबै 

िवषय र क�ा ११ र १२ का लािग अिनवायR िवषयका पाठ्यपAुतक 7दान गनp नपेाल सरकारले िन:श]ुक @यवAथा िमलाएको छ 

।िविभ<न िवषयका िश�क िनदpिशका तयार गरेको छ । पाठ्[मलाई सा<दिभRक र 7भावकारी बनाउन क�ा १- ३ मा अ<तर स5वि<धत 

िवषयवAतुलाई एक�कृत ग^रएको छ । िविभ<न भािषक समदुायका बालबािलकाको लािग हाल स5म क�ा १ दिेख ५ स5म िविभ<न २७ 

मातभृाषाका पाठ्यपAुतक कायाR<वयनमा ]याइएको छ । 7>येक िवषयमा िवषयवAतुको Aवoप अनसुार िवmाथNलाई २५ दिेख ५० 

7ितशत स5म भारको 7योगा>मक कायR , प^रयोजन कायR वा सामदुाियक कायR लगायतका @यवहा^रक अ�यास गराउन ुपनp @यवAथा छ 

। प^रवितRत पाठ्य[म अनसुार िश�कलाई िनि�त अविधमा िश�कको पेसागत िवकास लािलम िलनपुनp @यवAथा ग^रएको छ । 

परी�ण र म]ूयाङ्कन 7णालीमा सधुार गरी आधारभतू तह स5म िनर<तर िवmाथN म]ूयाङ्कन पCित अपनाइएको छ । सबै क�ामा 

अ�राङ्कन पCितअनसुार नितजा िनका]न ेप^रपाटी अपनाइएको छ । रािOPय 7ारि5भक क�ा पढाइ कायR[मको <यनूतम कायR[मबाट 

सबै िवmालयमा िश�ण िसकाइ सामाhीको @यवAथापन ग^रएको छ । 
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चनुौितह� तथा अवसरह� 

पाठ्य[मको 7भावकारी कायाR<वयनको लािग िवषयगत िश�कको @यवAथा गनुR  चनुौितका �पमा रहकेो छ । >यसैगरी Aथानीय 

पाठ्[म र पाठ्यसामाhी िवकासका लािग �मता िवकास गनुR , सबै िश�कलाई नयाँ पाठ्[मको अिभमखुीकरण गनुR ,पाठ्[मलाई 

समय अनसुार अmाविधक गनुR पिन चनुौितका �पमा रहकेा छन ् । अपाङ्गता,अनाथअसहाय भएका बालबािलकाको लािग 

अनकूुलको पाठ्सामाhीको @यवAथा गनp आिद पाठ्[म तथा पाठ्यपAुतक कायाR<वयनका चनुौितह� पिन हाgा साम ुछन ्। माBयिमक 

तहस5म िन:श]ुक पाठ्यपAुतकको @यवAथा, िश�क िनदpिशकाको @यवAथा , परी�ा र म]ूयाङ्कन 7णालीमा सधुार, Aथानीय 

पाठ्य[म िवकार तथा कायाR<वयन मागRदशRन, २०७६ को िनमाRण  र क�ा ३ स5म एक�कृत पाठ्य[मको @यवAथा, पाठ्य[म तथा 

पाठ्यपAुतक कायाR<वयनका अवसरह� रहकेा छन ्।       

३.६.३ ल�य  

 पाठ्य[मको 7भावकारी कायाR<वयनबाट िवmाथNह�मा जीवनोपयोगी Jान, िसप र अिभविृrको िवकास भई स�म, 
सजृनशील र 7ितAपधN नाग^रक तयार हYने । 

३.६.४ उ�jेय 

 पाठ्य[मलाई 7भावकारी �पमा कायाR<वयन गनुR, 

 पाठ्य[म िवकास तथा प^रमाजRनका लािग पqृपोषण िदन,ु 

 िसकाइलाई दिैनक जीवनसँग स5बि<धत गराउन,ु 

 पाठ्य[ममा आधा^रत िश�ण िसकाइ�ारा Aथानीय र आधिुनक िवvप^रवेश अनसुार िसकाoमा Jान, िसपर @यवहार 
िवकासमा सहजीकरण गनुR, 

 िसकाoका िसकाइ समAयाको समाधान उ<मखु िनर<तर, आविधक तथा Aतरीकृत म]ूयाङ्कन पCितको कायाR<वयन गनुR, 

 Aथानीय पाठ्य[म र पाठ्यसामhी िनमाRण तथा कायाR<वयन गनुR। 

३.६.५ रणनीितह� 

 रािOPय पाठ्य[म 7ा�प, २०७६ र तदनसुारका पाठ्य[मको कायाR<वयन ग^रन,े 

 िवकास ग^रएका पाठ्य[म तथा पाठ्यसामhीलाई स5बि<धत िश�क तथा सरोकारवालह�लाई 7बोिधकरण ग^रन,े 

 पाठ्य[म कायाR<वयनका लािग अ>यावjयक संरचनागत तथा पेसागत स�मता अिभविृC ग^रन,े 

 िवपद ्, महामारी तथा सङ्कटको अवAथामा वैकि]पक िविधबाट िश�ण िसकाइ ि[याकलाप सbचालन ग^रन,े 

 िश�कका लािग िश�क िनदpिशकातथा }ोत सामhी तथा िवmाथNका लािग िसकाइ सामhी, AवाBयायन तथा स<दभR 
सामhीह� उपल~ध हYन े@यवAथा ग^रन,े 

 िश�कको पेसागत स�मता िवकास ग^रन,े 

 सहभािगतामलूक, अ<तरि[या>मक, खोजमलूक एवम ्समAया समाधान केि<�त िश�ण िविधको 7योगलाई संAथागत ग^रन,े 

 िवmालयमा आधा^रत सहयोग पCित िवकास ग^रन,े 

 सहपाठी िसकाइ समहू गठन गरी कमजोर िसकाइ �मता भएका बालबािलकालाई सहयोग गनp @यवAथा िमलाइन,े 

 िश�ण िसकाइमा सचूना तथा सbचार 7िविधको 7योग बढाइन,े 

 Aथानीय तथा मात ृभाषाको पाठ्य[म र पाठ्य सामhीको िवकास तथा 7योगलाई @यविAथत ग^रन,े 
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 िवmाथNको िसकाइ उपलि~धलाई िश�कको विृr िवकाससँग आबC गरी पाठ्य[मको 7भावकारी कायाR<वयन गनp 
वातावरण सजृना ग^रन े।  

३.६.६ उपलि~ध, नितजा, 7मखु ि[याकलाप र ल�य 
उपलिQधः 

 पाठ्य[मको 7भावकारी कायाR<वयनबाट दिैनक जीवनका लािग आवjयक आधारभतू स�मतासिहत सजृनशील, 
सकारा>मकसोच भएको, िनर<तर िसकाइ7ित 7ितबC र रोजगारउ<मखु नाग^रक तयार हYने । 

+मुख नितजाः 

 पाठ्य[मको कायाR<वयन 7भावकारी �पमा भएको हYन,े 

 पाठ्य[म िवकास तथा प^रमाजRनका लािग पqृपोषण उपल~ध हYन,े 

 िसकाइलाई दिैनक जीवनसँग स5बि<धत हYन,े 

 पाठ्य[ममा आधा^रत िश�ण िसकाइ�ारा Aथानीय र आधिुनक िवvप^रवेश अनसुार िसकाoमा Jान, िसपर @यवहार 
िवकासमा सहजीकरण  भएको हYन,े 

 िसकाoका िसकाइ समAयाको समाधानउ<मखु िनर<तर, आविधक तथा Aतरीकृत म]ूयङ्कन हYन,े 

 Aथानीय पाठ्य[म र पाठ्यसामhी िनमाRण तथा कायाR<वयन हYने। 

+मुख ि<याकलाप र लNयः 

 पाठ्य[म अिभमखुीकरण 

 िश�क तािलम 

 िश�क पेसागत सहयोग 

 क�ा कोठामा आधा^रत िवmाथN म]ूयाङ्कन 

 आविधक िवmाथN म]ूयाङ्कन 

 िडिजटल सामhीको 7योग 

 सचूना तथा सbचार 7िविधको 7योग 

 िनःश]ुक पाठ्यपAुतक 

 बहYपाठ्यपAुतक 

 Aथानीय पाठ्य[म िवकास तथा कायाR<वयन 

 माBयम भाषाका �पमा मातभृाषाको 7योग 

 सपु^रवे�ण तथा अनगुमन 

 परी�ा सbचालन । 
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पाठ्य[म र पाठ्यसामाhीका 7मखु ि[याकलापह� तथा ग<त@य 

<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप 

लNय 

इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

१ 

पाठ्[मअिभमिुखकरण 
सङ्iया  ३० ३०   ६० Aथानीय 

तह,िशिवसइ 

२ 

िश�कतािलम र 
पनुताRजिग तािलम 

सङ्iया ४० ४० ४० ४० ४० २०० Aथानीय 
तह,मानव 

संसाधन के<� 

३ 

िश�क पेसागतसहयोग 

 िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर  Aथानीय 
तह,मानव 

संसाधन के<� 

४ क�ाकोठामाआधा^रत 
िवmाथN म]ूयांकन 

 िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर  िवmालय 

५ आविधकम]ूयांकन पटक ३ ३ ३ ३ ३ १५ िवmालय 

६ िडिजटलसामाhीको 
7योग 

वटा ६ ५ ७ ८ ८ ३२ िवmालय,सरकार 

७ सचूना7िविधको 7योग  िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर  िवmालय 

८ िनश]ुकपाठ्यपAुतक  िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर  िवmालय 

९ Aथानीयपाठ्य[म 
िनमाRण तथा 
कायाR<वयन 

 िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर  Aथानीय तह, 
िवmालय 

१० माBयम भाषाकोoपमा 
मातभृाषको 7योग 

        

११ सपु^रवे�णतथा 
अनगुमन 

 िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर   

१२ पढाइ म�ैी श�ैिणक 
सामhी ख^रद, 
सङ्कलन, िनमाRण 
तथा 7योग 

सबै 
िवmालयका 
क�ा १ 

३४ ३४ ३४ ३४ ३४   
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<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप 

लNय 

इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

जAतै:िवसङ्केतन 

िकताब, ठूलो िकताब, 
बाÅखरी चाटR, वणR 
तथा Æयाले पrी, श~द 
िच� पrी र अ<य 
सामhीको ~यवAथा  

दिेख ३ 

१३ सबै बालबािलकालाई 
पाठ्यपAुतक तथा 
अ�यास/कायR 
पिुAतकाको उपल~धता 

िवmािथR िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर   

१४ Aथानीय पढाइ सामhी 
र  अ<य शै�िणक 
सामhी िनमाRण तथा 
7योग 

िवmालय सबै सबै सबै सबै सबै   

१५ िश�ण कायRमा 
उपयोगी सामhी जAतै : 
पाठ्य[म, िश�क 
िनदpिशका लगायत 

स<दभR सामाhीको 
उपल~धता 

पटक १ १ १ १ १ ५  

 
३.७ िश%क 
यव?थापन र िवकास 

३.७.१ प^रचय 
िश�ाको गणुAतर सधुारका लािग िश�क @यवAथापनको मह>वपणूR भिूमका हY<छ । गणुAतरीय िश�ाका लािग िश�क योZय 

@यावसाियक oपमा द� पेसा7ित उ>7े^रत समिपRत 7ितवC र िवmाथNको िसकाइ7ित जवाफदहेी हYन आवjयक छ । िश�कमा भएको 

िवषयवAतुको पयाR� Jान िश�णिसकाइ ि[याकलाप सbचालनमा द�ता र नमनुा @यिS>व 7दशRनले िवmाथNह�को िसकाइमा 

सकारा>मक 7भाव पादRछ । सबै तहको िश�ामा योZय द� समिपRत र अिभ7^रत िश�कह�को @यवAथापनवाट न ै िश�ाको गणुAतर 

सिुनि�त गनR सिक<छ । यसका लािग िश�क @यवAथापन र िवकास 7भावकारी हYन आवjयक छ ।  
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7ाथिमक तहमा िवmाथN सङ्iयाको आधारमा र िन5न माBयिमक तथा माBयिमक तहमा िवषय गत oपमा िवmमान मापद�ड १ : ४५ 

िश�क िवmाथN अनपुात  कायम ग^रएको छ । िश�ा ऐन तथा िनयमावलीले आधारभतू तहमा कि5तमा ७ दरब<दी र माBयिमक तहमा 

१२ दरव<दी हYनपुनp @यवAथा गरेको छ ।  

नेपालमा िवगतदिेख हालस5म सbचािलत िविभ<न िश�ा योजना , प^रयोजना तथा कायR[मह�ले क�ाकोठाको िश�ण िसकाइमा 

सधुार ]याई िश�ाको Aतर विृC गनR जोड िदएका छन ्। यसको फलAवoप िवmालयको िश�ण िसकाइलाई िवmाथN केि<�त बनाउन े, 

7िविधको 7योग गरी िश�ण गनp , बालम�ैी िसकाइ वातावरण िसजRना गनp जAता केही 7यास भएका छन ् । िवmालय ��े िवकास 

योजना अविधमा क�ाकोठाको शै�िणक अ�यास वा ि[याकलापलाई िवmाथN केि<�त बनाउन िश�कको �मता िवकासका 

कायR[मह� सbचालन भएका छन ्। यस अविधमा िश�क पेसागत िवकास 7माणीकरण तािलम, छोटो अविधको मागमा आधा^रत 

तािलमह� सbचालन गरी िश�ण िसकाइ ि[याकलापमा सधुार ]याउन 7य>न ग^रयो ।  

 पेसागत oपमा स�म ,द� र अिभ7े^रत िश�कवाट नै क�ाकोठाको िश�णिसकाइमा सधुार आउन स�छ । यसका लािग िश�कलाई 

पेसागत िवकासका अवसरह� उपल@ध हYन आवjयक छ । िश�कको पेसागत िवकासका लािग िविभ<न तौरत^रकाह� छन ्। िश�क 

तािलम,कायRशाला ,सेिमनार  कनफरे<स , कायRमलूक अनसु<धान , िश�कह�को िसकाइ सbजाल , अवलोकन ¶मण म<ेट^रङ आिद 

अवसरवाट िश�कको पेसागत िवकास स5भव छ ।  

 यस योजनामा िश�ाको गणुAतर अिभविृCका लािग िश�ण पेसालाई रोजाइको पेसाको oपमा िवकास गनR  िश�कह�लाई सचूना 

7िविध , 7धानाBयापक तथा लेखापालह�लाई िवmालयमा ग^रन े लेखा @यवAथापन , सावRजिनक ख^रद र िज<सी @यवAथापन , 

िश�कह�लाई पेसागत िवकासका िविभ<न मोडािलिटका तािलम  लगायतका कायR[मह�को आवjयकता आँकलन ग^रएको छ । 

क�ाकोठाको िश�णिसकाइलाई गणुAतरीय बनाउन े िश�क सहयोग 7णालीलाई स«ुढ बनाउन े िश�क पेसागत िवकासलाई 

7भावकारी बनाउन े िवmाथNको िसकाइ7ित िश�कलाई िज5मेवार बनाउन े कायलाई 7ाथिमकता िदइएको छ । यसमा िश�क 

~यवAथापनको वतRमान अवAथाको िव�ेषणबाट चनुौितह�को पिहचान ग^र िश�क ~यवAथापन र िवकासलाई 7भावकारी बनाउन े

स5ब<धमा यस कायR[मका उCेjय  परुागनRका लािग अपनाइन ेरणनीितह� कायR[म कायाR<वयनबाट हािसल हYन ेअपेि�त नितजा तथा 

मiुयमiुय ि[याकलाप तथा ल�यह� समावेश ग^रएको छ । 

३.७.२ वतRमान अवAथा 
नेपालमा वतRमान अवAथामा िश�कह� तयार गनp काम िवvिवmालय त िवmालयह�ले ग^ररहकेा छन ्। िश�क अBयापन अनमुित 

प�का लािग परी�ा सbचालन गनp , ^रS दरव<दीमा िश�क पदपिूतRका परी�ा सbचालन ग^र िनयिुSका लािग िसफा^रस गनp र िश�क 

बढुवा स5व<धी काम िश�क सेवा आयोगले गदV आएको छ । आयोगबाट िसफा^रस भइ आएका िश�कह�लाई िनयिुS गरी 

पदAथापन गनp कायR Aथानीय तहह�ले गदV आएका छन ्। यसै ग^र अAथायी वा करार िश�कको िनयिुS गनp , िश�कको कायRस5पादन 

म]ूयाङ्कन गनp कायR Aथानीय तहले गदV आएका छन ्। िश�कको पसेागत िवकासका लािग नीित िनमाRण गनp काम िश�ा िवJान तथा 

7िविध म<�ालयले , 7माणीकरण तथा क¬माइTड तािलम पाठ्य[म िनमाRण गनp र 7िश�क तयार गनp कायR िश�ा तथा मानव }ोत 

िवकास क<�ले र िश�कको �मता अिभविृCका लािग तािलम सbचालन गनp काम 7दशे िश�ा तािलम के<�ह�ले गदV आएका छन ्। 

बबई गाउँपािलकामा सामदुाियक िवmालय तफR   हाल सbचालनमा रहकेाबालिबकास के<�का ४६,  7ाथिमक तहका ११२,आधारभतू 

(६-८) का  २४ जना, माBयिमक तहका १८ गरी ज5मा १ सय  ५४ जना िश�कह�ले अBयापन ग^ररहकेा छन ् । िश�क िवmाथN 

अनपुात 7ाथिमक तहमा ३४.३२ आधारभतू तहमा ९८.०५ र माBयिमक तहमा  ६५.४७ रहकेो छ ।  
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३.७.३ ल�य 

 गणुAत^रय िश�ाका लािग योZय , @यावसाियक oपमा द� , पेसा7ित उ>7े^रत , 7ितवC र िवmाथNको िसकाइ7ित जवाफदहेी 
िश�कको @यवAथा सिुनि�त हYन े। 

३.७.४ उ�jेय 

 स�म िश�क आपिूतRका लािग सङ्घ तथा 7दशे सरकारसँग सम<वय गनp, 

 िश�क िनयिुS र पनुिवRतरणलाई स«ुढ बनाउन,ु 

 िवषयवAतुमा िनपणुR िश�कको सिुनि�तता गनुR, 

 सबै तहमा स�म, 7ितबC र अिभ7े^रत िश�कह�को 7ब<ध गनुR, 

 सपु^रवे�ण, िश�क तािलम, िश�क स�मता 7ा�पको 7भावकारी �पमा कायाR<वयन गनुR, 

 िश�कको िनर<तर पेसागत िवकासका अवसरह�को सिुनि�तता गनुR। 

३.७.५ रणनीितह� 

 िश�क िवmाथN अनपुातको आधारमा तहगत, �े�गत र िवषयगत �पमा िश�क दरब<दी िमलान/पनुिवRतरण तथा थप ग^रन,े 

 ^रS िश�क दरब<दीको 7�ेपणका आधारमा शैि�क स�को पिहलो मिहनामा िश�क िनयिुS ग^रन,े 

 7>येक ५ वषRमा िश�कको िनर<तर पेसागत िवकासका लािग िश�ण िसप िवकासस5ब<धी सेवाकालीन तािलम अिनवायR 
बनाइन,े 

 Aथानीय तहमा िश�क पेसागत सहयोग 7णालीमाफR त िश�कलाई िनर<तर पेसागत सहयोग उपल~ध गराइने । यसका लािग 
Aथानीय तहमा िवषयगत िश�क सbजाल, िवJ समहू गठन, िश�क िसकाइ समहू, }ोत िश�क तथा अनभुवी िश�कबाट 
कोिचङ्ग तथा मे<टो^रङ्ग पCितको िवकास गरी कायाR<वयनमा ]याइने, 

 िश�कको उपिAथित, िनयिमतता र कायRस5पादनमा सधुार ग^रन,े 

 िश�क तथा 7धानाBयापकको बिृr िवकासलाई िवmाथNको िसकाइ सधुारसँग स5बि<धत गरी नितजा7ित जवाफदहेी हYन े
पCितको िवकास ग^रन,े 

 िश�क िनयिुS, स�वा तथा तािलम र पेसागत िवकासमा सहभािगता गराउँदा िवmाथNको िसकाइमा कुन ैअवरोध नहYने 
पCित िवकास ग^रने। 

३.७.६ उपलि~ध, नितजा, 7मखु ि[याकलाप र ल�य 
उपलिQधः 

 स�म र अिभ7े^रत िश�कको @यवAथा भई िवmाथNको िसकाइमा सधुार हYन े। 

+मुख नितजाः 

 रािOPय िश�क स�मता कायRढाँचाको आधारमा िश�क तयारी, छनौट र पेसागत िवकास हYन,े 

 िश�क तयारीका कोसRह�मा पयाR� िवषयगत तथा िश�ण िसकाइस5ब<धी स�मता िवकास हYन,े 

 िश�ण पेसा थप 7ितAपधN र स5मािनत हYन,े 

 पेसागत िवकासका 7ावधानह�को िवAतार र स«ुढीकरण हYन,े 
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 िश�क पेसागत सहयोग 7णालीमाफR त िनर<तर पेसागत सहयोग 7ा� हYन,े 

 िश�कको उपिAथित, िश�ण िविधतथा तौरत^रका र कायRस5पादनमा सधुार हYन,े 

 िश�क िवmारथी अनपुातका आधारमा तहगत, �े�गत र िवषयगत �पमा िश�क दरब<दी िमलान/पनुिवRतरण हYन,े 

 िश�कको आपिूतR िनयिमत �पमा हYन,े 

 िश�कको बिृr िवकासका लािग परादशN, र बAतुिनq आधारसिहतको पCित Aथािपत हYन े। 

+मुख ि<याकलाप र लNयः 

 िश�क िनयिुS र स�वा, 

 अAथायी तथा िवmालय }ोतबाट िनयSु िश�कह�को @यवAथापनका लािग मापद�ड तथा िनदpिशका तयारी, 

 अपाङ्गता भएका @यिS, मिहला, सीमा<तकृत वगRका @यिSह�लाई िश�ण पेसामा सहभागी गराउन �मता अिभविृC, 

 िनयिमत िश�ण िसकाइ सिुनि�त गनR मापद�डको िवकास गनp, 

 कमजोर िवmाथNका लािग िवशेष सहयोगी क�ा सbचालन गनp, 

 उपचारा>मक िश�ण पCित लाग ुगनp, 

 अपाङ्गता भएका बालबािलकाका लािग िवशेष @यवAथा, 

 पAुतकालय र पAुतक कुना, 

 सचूना 7िविध 7योगशाला, 

 िवJान 7योशाला, 

 7ािविधक @यावसाियक िश�ा धार सbचालन भएका िवmालयमा 7योगशालाको 7ब<ध, 

 िश�ण तथा िसकाइ सामhी िवकास, 

 ई<टरनटे सेवाको @यवAथा, 

 िश�ण िसकाइमा सचूना तथा सbचार 7िविधको 7योग, 

 िनर<तर िवmाथN म]ूयाङ्कन, 

 परी�ाको नितजा िव�ेषण, 

 िश�कले िश�ण िसकाइ ि[याकलापमा िवताउन ेसमय विृC, 

 िवmालयमा आधा^रत सपु^रवे�ण तथा सहयोगका लािग �मता िवकास, 

 िश�क पेसागत सहयोग, 

 असल अ�यासको अवलोकन ¶मण, 

 िसकाइ आदान7दान, �मता िवकास, 7िविध हAता<तरण र Jानको सbजािलक�करण, 

 िवJ समहूको गठन, 

 सहपाठी क�ा अवलोकन, 

 छोटो अविधको िश�क तािलम, 

 िवmालय तहमा िश�कको पेसागत िवकास, 

 कायRस5पादन म]ूयाङ्कन, 
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 7धानाBयापकको @यवAथा, 

 िश�क दरब<दी िमलान तथा पनुिवRतरण। 

 

 

िश�क @यवAथापन र िवकासका 7मखु ि[याकलापह� तथा ग<त@य 

<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप लNय इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

१ असल अBयासको 
अवलोकन ¶मण 

पटक १ १ १ १ १ ५ Aथानीय 

२ कायR स5पादनमा आधा^रत 
7ो>साहन तथा सिुवधा िदन े।  

जना ५ ५ ५ ५ ५ २५ Aथानीय 

३ सबै Aथायी िश�ाकको 
AवाA�य िवमा अिनवायR गनp 

।  

जना  िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर  सङ्घ, 
7दशे र 
Aथानीय 

४ िश�ण िसकाइमा पqृपोषण 
7ा� गनR प^र�ाको नितजा 

िव�ेषण गनp । 

पटक १ १ १ १ १  Aथानीय 

५ िश�क पेसागत सहयोग 
कायRिविधका आधारमा 
िसकाइका लािग िश�कको 
इ संजाल बनाउन े

वटा  १      

६ िश�कलाइ परामशR कायR 
गनR, अBययन अनसु<धान, 
अनगुमन, सिुपरवे�णको 

लािग िवJ समहु प^रचालन 
गनp 

पटक १ १ १ १ १  सङ्घ, 
Aथानीय 

तह 

७ िश�क मे<ट^रङ/कोिचङका 
लािग कायR[म 

सbचालनका गरेर िश�क 
पेसागत सहयोग िवकास गनp 

िवmालय सबै सबै सबै सबै सबै  सङ्घ, 
Aथानीय 

तह 
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<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप लNय इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

८ िवmालय तथा पािलका 

Aतरमा 7ारि5भक क�ाका 
िश�कलाइ पेसागत सहयोग 

गनR िश�ण िसकाइ समहु 
वैठक/बैठक बAने 

िवmालयको 7Aतुितकरण 
सिहत घ5ुती वैठक 

पटक १० १० १० १० १० ५० Aथानीय 

तह तथा 
अ<य 

िनकाय 

९ आवjयकताका आधारमा 
िश�क पेसागत सहयोग 
तािलम सbचालन गनp 

जना ३४ ३४ ३४ ३४ ३४ १७० सङ्घ, 
7दशे र 

Aथानीय 
तह 

१० िशि�क दरव<दी िमलान 
तथा पनुिवRतरण 

पटक  १    १  

११ पािलकाले 7अ र 7अले 
िश�कह�सँग करार 

स5झौता माफR त िसकाइ 
उपल@धीमा सधुार ]याउन े

पटक १ १ १ १ १  Aथानीय 
तह 

१२ िवmालय तथा पािलका 
Aतरमा 7ारि5भक क�ाका 

िश�कलाइ पेसागत सहयोग 

गनR िश�ण िसकाइ समहु 
वैठक/घ5ुती वैठक र Team 

Teaching संचालन गनp 

पटक २ २ २ २ २   

१३ क�ा १ दखेी ३ समम् 
[िमक िसकाइ रणनीितमा 
आधा^रत िश�ण िसकाइ 

कायR 
सbचालनकालािगतािलमको 

~यवAथा 

पटक १ १    २  
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<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप लNय इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

१४ एक�कृत  पाठ्य[मलाई 

7भावकारी कायाR<वयन 
गनRका लािग क�ा १ दिेख 
३ स5मका िश�कह�लाई 
पठन त>व तथा  एक�कृत 

ढाँचाको तािलमको 
~यवAथा 

जना ३४ ३४ ३४   १०२  

१५ Aथानीय पढाइ सामhी र 
अ<य श�ैिणक सामhी 

िनमाRणका लािग तािलम वा 
कायRशालाको ~यवAथा 

वटा  १  १  २  

१६ एक�कृत पाठ्य[ममा  पठन 
त>व तथा  एक�कृत 

ढाँचास5ब<धी पनुRताजगी 
तािलमको ~यवAथा 

    १ १ २  

१७ 7िविध म�ैी िसकाइका 
लािग टेिलिभजन, क5पयटुर, 

इ<टरनटे लगायत 

7योगकालािग तािलमको 
~यवAथा 

पटक  १    १  

१८ िश%क पेसागत सहयोग 

+णाली िवकास र 

काया�6वयन 

सबै 
िवmालय 

िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर   

१९ िश%क पेसागत सहयोग 

स,ब6धी +ावधान 

काया�6वयन गन�का लािग 

+णाली िवकासगनj 

(ज?त)ै 

7धानाBयापक/ आधारभतू 
संयोजक/अनभुवी िश�क 

सबै 
िवmालय र 
पािलकामा/ 

पटक 

िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर   
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<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप लNय इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

प^रचालन 

िवJ समहू गठन र प^रचालन 

िश�क िसकाइ समहू गठन र 
प^रचालन 

वैकि]पक िविधको 7योग 

 

२० िश%क पेसागत सहयोग 

+णाली काया�6वयन गनj र 

िनर6तरताका लािग िन,न 

काम गनj 

िश�कलाई िश�ण कायR 
7भावकारी बनाउन 7ािJक 
तथा 7ािविधक सहयोग 
पÇु याउन े 

7ािविधक सहयोगकताRका 
लािगतािलमको ~यवAथा 
गनp 

7ािविधक सहयोगकताRबाट 
िनयिमत क�ा 
अवलोकनको ~यवAथा गनp 

पqृपोषण/सझुाव तथा 
सहयोगका लािग 
कोिचङको~यवAथा गनp 

िश�कह�को िनयिमत 
समी�ा बैठक सbचालन, 
अ<तरि[या र छलफलको 
~यवAथा गनp 

िदगो र 7भावकारी oपमा 

सबै 
िवmालयमा 

िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर   
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<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप लNय इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

िश�कलाई पेसागत सहयोग 
7दान गनp7णाली िवकास र 
िनर<तरताको सिुनि�तता गनp 

२१ िश�कहoलाई सका>मक 
सोच स5व<धी तािलमको 
@यवAथा 

Jf6f १ १ १ १ १ ५  

 

३.८ िवAालय 
यव?थापन 

३.८.१प^रचय 
नेपालको संिवधान अनसुचुी ९ अनसुार तीन तहसङ्घ, 7दशे र Aथानीयसरकारको अिधकारको साझासचूीमा िश�ा, खेलकुद र 
प�पि�का रहकेा छन ।नपेालको संिवधान अनसुचुी ८ अनसुार Aथानीय सरकारको अिधकार सचूीमा आधारभतू तथा माBयिमक िश�ा 
रहकेो छ । Aथानीय सरकारसbचालनऐन,२०७४ िश�ास5व<धी २३ वटा अिधकारह�  ग^रएको छ । िवmालयको स-ुसbचालनको 
लािग िश�ा ऐन, २०२८ अनसुारको िश�ा िनयमावली, २०५९ प^रWछेद ६बमोिजम िवmालय @यवAथापन सिमित र िश�क 
अिभभावक सङ्घको गठन ग^रन े7ावधान रहकेो छ ।@यवAथापनका «ि¬ले िवmालय 7मखु िनकाय हो जहाँ सहभािगता>मक «ि¬कोण, 
पाठ्य[म सधुारका «ि¬कोण, मागमा आधा^रत शैि�क कायR[म तथा िवrीय पCित, Aथानीय र सामदुाियक साझा िवचार रहकेा 
हY<छन । िवmालय @यवAथापन िभ� शैि�क योजना िनमाRण र कायाR<वयनको संAथागत िज5मेवारी बाँडफाड ग^रएको छ । 
 
 िवmालयह�लाई आफूले सेवा 7दान गनp समदुाय7ित उrरदायी बनाउन यAता सिमितह�को भिूमका र सि[यतालाई बढाई 
पारदिशRता, जवाफदिेहता कायम गदV शिै�क सशुासन अिभविृC कायम ग^रएको दिेख<छ । सामदुाियक िवmालयह�को शिै�क 
गणुAतर अिभविृC गरी आम अिभभावकह�को िवvास बहाली गनp र संAथागत िवmालयह�लाई िनयमन गरी सेवामलूक बनाउद ै
सबैका लािग गणुAतरीय िश�ाको 7>याभिूतका लािग Aथानीय सरकारले अगवुाई गरेको छ । 
िवmालयको 7ािJक तथा 7शासक�य 7मखुको oपमा काम गनR 7>येक िवmालयमा एक जना 7धानाBयापक रहने र  7धानाBयापक 
छनौट वा िनयिुS स5वि<ध @यवAथा मौजदुा िश�ा ऐन २०२८ अनसुार िश�ा िनयमावली २०५९ को िनयम ९३ को आधारमा 
िवmालयको 7धानाBयापकको @यवAथा ग^रने @यवAथा छ । िवmालयमा शैि�क वातावरण, गणुAतर र अनशुासन कायम राiन े
7धानाBयापकको  कतR@य हो । 
 

३.८.२ वतRमान अवAथा 
 

बबई गाउपािलकामा संAथागत७ र  सामदुाियक ३४ गरी आधारभतू तहका गरी ४१ िवmालयह� सbचालनमा रहकेा छन । 
पाठ्य[मले िनिदR¬ गरेबमोिजम िवmालय <यनूतम २४०  िदन ख]ुनकुा साथै कि5तमा २१० िदन पठनपाठनको सिुनि�तताको लािग 
शैि�क �याले<डरको @यवAथा ग^रएको छ । अगवुा िवmालयह�लाई आ�ना िफडर िवmालयह�को सम<वय र पेसागत सहायताका 
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लािग िज5मेवार बनाइएको छ । वडामा वडा िश�ा सिमितले काम ग^ररहकेा छन ् ।समh पािलकाको िश�ास5व<धी नीित, योजना र 
कायR[मको सम<वय र @यवAथापनको लािग पािलका 7मखुको संयोजक>वमा  िश�ा सिमित गठन भई ि[यािशल रहकेो अवAथा छ । 
 
चनुौती र अवसर 

 सबै वडामा वडा िश�ा सिमितह�ले सि[यता बढाउन,ु 

 सबै िवmालयह�मा 7चिलत ऐन र िनयमावली अनसुारको 7धानाBयापकको िनयSु�, 

 िवmालय @यवAथापन सिमितको समायाविध िभ� गठन गरी िवmालयको समh @यवAथापन गनुR, 

 7धानाBयपकह�लाइ �जृनिशल, समयसापे�, जवाफदहेी र उrरदायी बनाउन,ु 

 िवmालय @यवAथापन सिमितलाइ �जृनिशल, समयसाप�े, जवाफदहेी र उrरदायी बनाउन,ु 

 िविभ<न सिमित, 7धानाBयापकर लेखा तथा 7शासिनक कमRचारीह�को �मता िवकास गनुR। 
 

३.८.३ ल�य 

 सबै िवmालयह� बालबािलकाह�लाई गणुAतरीय िश�ा उपल~ध गराउन स�म हYने । 

३.८.४ उ�jेय 

 िवmालयको शैि�क, भौितक तथा आिथRक अवAथालाई स«ुढ बनाउन,ु 

 िवmालयकोिवकास, सbचालन तथा @यवAथापनलाई 7भावकारी बनाउन,ु 

 गणुAतरीय तथा समतामलूक िश�ामा बालबािलकाको सहजपहYचँको आधार तयार गनुR, 

 िवmालयको शासक�य 7ब<धलाई उWच नितजाका लािग 7ो>सािहत गनुR, 

 िवmालयह�को स�मतामा सधुार गरी �पा<तरणको गितलाई तीÈता7दान गनुR, 

 योZयतम ्7धानाBयापको छनौट तथा िनयिुS गनुR, 

 िविभ<न सिमित, 7धानाBयापकर लेखा तथा 7शासिनक कमRचारीह�को �मता िवकास गनुR, 

 िवmालय @यवAथापनलाई समावेशी, सम<याियक र जवाफदहेी बनाउन,ु 

 िवmालय @यवAथापनमा सरोकारवालाह�को सहभािगता अिभविृC गनुR 

 िवmालयको सेवा 7वाहलाई 7भावकारी बनाउन।ु 

३.८.५ रणनीितह� 

 िवmालयको सधुार योजना बनाई कायाR<वयन ग^रन,े 

 शैि�क कायRयोजनाको िनमाRण र कायाR<वयनलाई 7भावकारी बनाइन,े 

 िवmालयको िवकास तथा @यवAथापनका लािग गoुयोजना बनाई कायाR<वयन ग^रन,े 

 िवmालय न�साङ्कन गरी िवmालय समायोजन, पनिवRतरण तथा Aथापना ग^रन,े 

 िश�क दरब<दी िमलानतथा 7धानाBयापक िनयिुS, 

 िवmालय सbचालन तथा @यवAथापनका लािग िविनयम तयार गरी कायाR<वयन ग^रन,े 
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 िवmालयले वािषRक कायR स5पादनको Aवम]ूयाङ्कन गरी अिभभावक भेला माफR त सावRजिनक ग^रन,े 

 िनयिमत �पमा िवmालयको लेखा तथा सामािजक परी�ण ग^रन,े 

 िवmालयको िवपद ्@यवAथापन योजना बनाई कायाR<वयन ग^रन,े 

 िवmालयका सबै गितिविधह�मा अिभभावकह�को पहYचँ, सहभािगता, पारदिशRता र जवाफदिेहताको सिुनि�तता ग^रन,े 

 िनयिमत �पमा िविभ<न सिमितह�, 7धानाBयापक, िश�क, कमRचारीह�को �मता िवकास र 7ो>साहनका कायR[म 
सbचालन ग^रने। 

३.८.६ उपलि~ध, नितजा, 7मखु ि[याकलाप र ल�य 
उपलिQधः 

 सबै िवmालयह� गणुAतरी िश�ा 7दान गनR स�म हYने । 

+मुख नितजाः 

 िवmालको शिै�क, भौितक तथा आिथRक अवAथा स«ुढ भएको हYन,े 

 िवmालयकोिवकास, सbचालन तथा @यवAथापन 7भावकारी हYन,े 

 िवmालयमा गणुAतरीय तथा समतामलूक िश�ामा बालबािलकाको सहजपहYचँको आधार तयार हYन,े 

 िवmालयको शासक�य 7ब<ध उWच नितजाका लािग 7ो>सािहत भएको हYन,े 

 िवmालयह�को स�मतामा सधुार भई �पा<तरणको गितलाई तीÈता7दान गरेको हYन,े 

 योZयतम ्7धानाBयापको छनौट तथा िनयिुS हYन,े 

 िविभ<न सिमत, 7धानाBयापकर लेखा तथा 7शासिनक कमRचारीह�को �मता िवकास हYन,े 

 िवmालय @यवAथापन समावेशी, सम<याियक र जवाफदहेी हYन,े 

 िवmालय @यवAथापनमा सरोकारवालाह�को सहभािगता अिभविृC हYने, 

 िवmालयको सेवा 7वाह 7भावकारी हYने। 

+मुख ि<याकलाप र लNयः 

 िवmालय सधुार योजना तयारी तथा अBयाविधक, 

 शैि�क कायRयोजनाको िनमाRण, 

 िवmालयको िवकास तथा @यवAथापन गoुयोजना, 

 िवmालय न�साङ्कन, 

 िवmालय समायोजन, पनुिवRतरण तथा Aथापना, 

 िश�क दरब<दी िमलान, 

 7धानाBयापक िनयिुS, 

 िवmालय सbचालन तथा @यAथापन िविनयम तयारी, 

 वािषRक कायR स5पादनको Aवम]ूयाङ्कन, 

 अिभभावक भलेा, 
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 िवmालयको लेखा तथा सामािजक प^र�ण, 

 िवपद ्@यवAथापन योजना िनमाRण, 

 िवmालयका गितिविधह� सावRजिनक। 

 

िवmालय @यवAथापनका 7मखु ि[याकलापह� तथा ग<त@य 

<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप लNय इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

१ िवmालय सधुार योजना तयारी 
तथा अBयाविधक गनp 

पटक १ १ १ १ १  सङ्घ, 
Aथानीय 
तह र 

िवmालय 

२ शैि�क कायRपा�ो िनमाRण गनp पटक १ १ १ १ १  िवmालय, 
Aथानीय 

तह 

३ िवmालयको िवकास तथा 
@यवAथापन गoुयोजना बनाउन े

पटक  १      िवmालय 

४ िवmालय न�साङ्कन गनp पटक १       

५ िवmालय समायोजन, 
पनुिवRतरण तथा Aथापना गनp 

पटक १ १ १ १ १   

६ िश�क दरब<दी िमलानगनp पटक  १      

७ योZयता, �मता र 
व^रqताकोआधारमा7धानाBया
पक िनयिुS गनp 

िनर<तर √ √ √ √ √  Aथानीय 
तह, 

िव@यस 

८ िवmालय सbचालन तथा 
@यAथापन िविनयम तयारी गनp 

िवmालय/        

९ वािषRक कायR स5पादनको 
Aवम]ूयाङ्कन  गनp 

पटक १ १ १ १ १  िवmालय 

१० अिभभावक भलेा गनp पटक ३ ३ ३ ३ ३  िवmालय 
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<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप लNय इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

११ िवmालयको लेखा तथा 
सामािजक प^र�ण गनp 

पटक १ १ १ १ १  सङ्घ, 

Aथानीय 
तह 

१२ िवपद ्@यवAथापन योजना 
िनमाRण गनp 

 

पटक १ १ १ १ १  Aथानीय 
तह 

१३ िवmालयका गितिविधह� 
सावRजिनक गदVिवmालयले 
सावRजिनक सनुवुाई गनp । 

पटक १ १ १ १ १  िवmालय 

१४ 7धानाBयापक, िश�क र 
कमRचारीलाइ 7ो>साहन 
उपल@ध गराउन े

7अ, िश�क र 
कमRचारी 
7ितशत 

२० २० २० २० २०  Aथानीय 
तह 

१५ गाउँपािलकाको 
िश�ायोजनाको र शिै�क 
7ोफाइल िनमाRण, 7वोिधकरण 
र प^रमाजRन 

गाउँपािलका १ १ १ १ १   

१६ िश�क अिभभावक सङ्घको 
कायRकारी सिमितले िविrय 
पारदिशRता र जवाफदिेहता 
कायम, अिभभावक तथा अ<य 
सङ्घसंसथासँग सम<वय र 
साझेदारी गनp 

िवmालय सबै सबै सबै सबै सबै   

१७ िवmालयमा गठन हYन ेिविभ<न 
सिमितका पदािधकारीको 

�मता िवकास र अिभभावक 
अिभमिुखकरण 

पटक १ १ १ १ १ ५  

१८ िवmािथR तथा 
अिभभावकह�को गनुासो 

िवmालय सबै सबै सबै सबै सबै   
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<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप लNय इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

सनुवुाइको @यवAथा गनp 

१९ सामािजक लेखाप^र�ण र 
7ितवेदनलाइ सावRजिनक गनp 

िवmालय सबै सबै सबै सबै सबै   

२० िवmालयह�मा सेवा 
वडाप�को @यवAथा गनp 

िवmालय सबै सबै सबै सबै सबै   

२१ िनःश]ुक सेनेटरी ¿याड 
@यवAथापन (भेि<डङ् मेिसन 
सिहत) 

पटक िनर
<तर 

िनर
<तर 

िनर<तर िनर<तर िनर<तर   

२२ बबई शैि�क बलेुिटन 7काशन पटक २ २ २ २ २ १०  

 

 

३.९ िनर6तर िश%ा, खुला िसकाइ, अनौपचा�रक िश%ा, जीवनपय�6त िसकाइ र िश%ा 

३.९.१ प^रचय 

औपचा^रक िश�ा 7णालीको संरचना भदा बािहर मानव िजवनका लािग आवjयक Jान, िसप र 7कृयाको 7शोधन गनp जीवनपयR<त 
अथाRत आजीवन िसकाइ 7णाली अनौपचा^रक िश�ा हो । अनौपचा^रक िश�ाले समाजमा िवmमान िविभ<न िकिसमका समहूका 
लािग िविभ<न ल�य बनाई सेवा 7दान गदRछ । िनर�रका लािग सा�रता, सा�रका लािग सा�रोrर, िसकाइ अवसरका लािग 
AतरवCृी, िश�ासँग िसप र आ5दानी जोड्द ैिशि�त समाजको िवकासका लािग अनौपचा^रक एवम आजीवन िश�ाले काम गदRछ ।   
संिवधानले सिुनि�त गरेको िश�ा पाउने xक, रािOPय िश�ा िनितले अवल5वन गरेको िसCा<त, िदगो िवकासका ल�य ४ तथा 
आविधक योजनाले अप�ेा गरेको ,7>येक नाग^रकले िश�ा पाउने हकको कायाR<वयन गनR औपचा^रक िश�ासँगै अनौपचा^रक िश�ा 
7णालीले योगदान गदRछ । सबैका लािग गणुAतरीय िश�ा र जीवनपयाR<त िसकाइ अवसर िदगो िवकासको मलु ममR रहकेोले िवगतको 
सा�रताका कायR[मवाट सा�र बनेका नवसा�रह�का लािग मागमा आधा^रत िनर<तर िश�ा र जीवन7य<त िसकाइ अवसर उपल@ध 
गराउनपुदRछ । िवशेष गरी िश�ाको औपचा^रक संरचना बािहर ठूलो सङ्iयामा रहकेा यवुा, मिहला र 7ौढह�का लािगकायRमलूक 
सा�रता, आयआजRन, समहू साझेदारी Digital Literacy लगायतका कायR[मह� सbचालन गनR सिक<छ । औपचा^रक र 
अनौपचा^रक िश�ाका िबचमा Cross ventilator को @यवAथा गरी िश�ा 7ाि�लाई लचकदार र @यिSको आवjयकता र 
अनकुुलतामा आधा^रत बनाउद ैलैजानपुनp दिेख<छ । 
रािOPय िश�ा िनित २०७६ ले नेपाललाई पणूR सा�र मलुुक बनाइ अनौपचा^रक, वैकि]पक, पर5परागत र खलुा िश�ाका माBयमबाट 
आजीवन िसकाइ संAकृतीको िवकास गनुR,सबै 7कारका अपाङ्गता भएका @यिSका लािग गणुAतरीय िश�ाको पहYचँ सिुनि�त गरी 
जीवनपयR<त िश�ाका माBयमबाट मयाRिदत जीवनयापन गनR स�म र 7ितAपधN नाग^रक तयार पानp उ�jेय िनधाRरणगरेको छ । 
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Aथानीयसरकार सbचालनऐन, २०७४ ले अनौपचा^रक िश�ा तथा आजीवन िसकाइको िज5मेवारी Aथानीय तहलाइ 7दान गरेको छ । 
सामदुाloक िसकाइ के<�को सbचालन तथा @यवAथापन स5ब<धी  मापद�ड, २०७८ जAता नLितगत @यवAथा ग^रएको छ ।  
 

३.९.२ वतRमान अवAथा 
यस पािलकामा २ वटा सामदुाियक िसकाई के<�छन ् । िश�ाको अवसरबाट विbचत भएका, ग^रिवको चपेटामा परेका समदुायका 
िविभ<न @यिSह�को आवjयकतामा आधा^रत आयआजRन कायR[म, िसपमलुक कायR[म, चतेनामलुक कायR[म र पAुतकालय 
सbचालन गनp उ�jेय सामदुाियक िसकाइ के<�को रहकेो छ । के<�ले आयआजRनका लािग समहु गठन तथा प^रचालन तथा पAुतकालय 
@यवAथापनको काम ग^ररहकेो छ ।  
 

चनुौती र अवसर 

 सामदुाियक िसकाइ के<�ह�लाइ ि[यािशल �पमा प^रचालन गनp,  

 सामदुाियक िसकाइ के<�, िवmालय, Aथानीय गैर सरकारी सङ्घसंAथाह�, नाग^रक समाज, सbचारमाBयम, अिभभावक 
प^रचालन ग^र सा�रता िAथित बढाउने, 

 सामदुाियक िसकाइ के<�लाइ समयसापे� िसकाइ आवjयकता स5बोधन गनR स�न ेबनाउने, 

 सामदुाियक िसकाइ के<� सbचालन तथा @यवAथापन स5व<धी मापद�ड २०७८ लाइ 7भावकारी कायाR<वयन गनp, 

 मौिलक तथा पर5परागत Jानमा आधा^रत सामाhी िवकास गनुR, 

 मिहलाह�को सा�रता 7ितशत विृC गनुR । 

३.९.३ ल�य 

 सबै िनर�रह� पणूR सा�र भई नाग^रकको जीवनAतरमा सधुार हYन े। 

३.९.४ उ�jेय 

 सबै नाग^रकका लािग समावेशीतथा समतामलूक सा�रता र आजीवन िसकाइका अवसर सिुनि�त गनp, 

 औपचा^रक, अनौपचा^रक तथा अित^रS िश�ाका बीच अ<तरस5ब<ध Aथािपत गनp, 

 आजीवन िसकाइ संAकृित साप�े अनौपचा^रक िश�ा तथा आजीवन िसकाइका लािग संAथागत स«ुढीकरण गनp, 

 Aथानीय तहलाई पणूR सा�र पािलका घोषणा गनp। 

३.९.५ रणनीितह� 

 मौिलक एवम पर5परागत Jान तथा िसपको पिहचान, संर�ण, 7वधRन, आधिुनिककरण एवम हAता<तर स5व<धी कायR[मह� 
सbचालन ग^रन,े 

 सामदूाियक िसकाइ के<�ह�कोपनुस·रचना तथा पनुिवRतरण ग^रन,े 

 सामदूाियक िसकाइ के<�, िवmालय, Aथानीय गरै सरकारी सङ्घ संAथाह�, नाग^रक समाज, सbचार माBयम, अिभभावक 
प^रचालन गरी सा�रता तथा सा�रोrर क�ाह� सbचालन ग^रन,े 

 िसकाoका आवjयकताअनसुार तहगत पाठ्य[म, िसकाइ मोडुलह� र भािषक िववधता अन�ुपका सामhीको 7योग ग^रन,े 
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 सरोकारवालाह�सँगको सम<वय, सहकायR र साझेदारीमा अनौपचा^रक 7ौढ िवmालय, वैकि]पक, खलुा तथा पर5परागत 
िवmालयह�को स«ुढीकरण ग^रन,े 

 सामदूाियक िसकाइ के<�लाई आधारभतू सिुवधा स5प<न िवmतुीय पAुतकालय, सामदुाियक सचूना के<�, एफ.एम. सbचालन 
र सेवा 7वाह गनp  बहYउ�jेयीय संय<�का �पमा स«ुढीकरण गरी समावेशी एवम ्समतामा आधा^रत आजीवन िसकाइको 
थलोका �पमा िवकास ग^रने। 

३.९.६ उपलि~ध, नितजा, 7मखु ि[याकलाप तथा ल�य 
उपलिQधः 

 सबै नाग^रकका लािग सा�रता, िनर<तर िश�ा र जीवनपयR<त िसकाइका अवसर 7ा� हYने । 

+मुख नितजाः 

 सबै नाग^रकका लािग सा�रता, िनर<तर िश�ा र जीवनपयR<त िसकाइका अवसरह� 7ा� हYन,े 

 अनौपचा^रक िश�ा तथा आजीवन िसकाइको @यवAथापनका लािग आवjयक संरचनागत @यवAथा  तयार भई सbचालन 
हYन,े 

 िसका�को आवjयकताअनसुार जीवनपयR<त िसकाइका सामhीह� कायाR<वयन हYन,े 

 सामदुाियक िसकाइ के<� आजीवन िसकाइको के<�का �पमा िवकास हYन,े 

 अनौपचा^रक िश�ा तथा आजीवन िसकाइबाट आिजRत Jान तथा िसपको पिहचान एवम ्7माणीकरण गरी समक�ता 7दान 
हYन,े 

 अनौपचा^रक तथा आजीवन िसकाइस5ब<धी त�याङ्क अBयाविधक हYन,े 

 Aथानीय तह पणूR सा�र घोषणा हYन।े 

+मुख ि<याकलाप र लNयः 

 िनर�रह�को त�याङ्क संकलन तथा खि�डकृत डाटावेस तयारी, 

 सा�रता तथा सा�रोrर िश�ा कायR[म सbचालन, 

 सामदूाियक िसकाइ के<� सbचालन, 

 सामदुाियक िसकाइ के<दरलाई सामदूाियक पAुतकालयका �पमा सbचालन, 

 सामदूाियक िसकाइ के<�को स«ुढीकरण, 

 सरकारी तथा गैर सरकारीिनकायसँग साझेदारी र सहकायR, 

 मौिलक तथा पर5परागत Jानमा आधा^रत सामhी िवकास, 

 सचूना तथा सbचार 7िविधको 7योग, 

 िसकाइ सामhी र िसकाइको 7माणीकरण, 

 संAथागत 7ब<ध, 

 अनौपचा^रक 7ौढ िवmालय, खलुा िवmालय, र धामNक 7कृितका िवmालयह�लाई अनदुान, 

 पणूRसा�र गाउँपािलका घोषणा।  
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िनर<तर िश�ा, खलुा िसकाइ, अनौपचा^रक िश�ा, जीवनपयR<त िसकाइ र िश�ाका 7मखु ि[याकलापह� तथा 

ग<त@य 

<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप लNय इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

१ अनौपचा^रकिश�ा 
तथा आिजवनिसकाइ 
र यसका आगामी 
मागR स5व<धमा 

अवधारणागत 
Aप¬ताका लािग िवJ 
समहुबाट 
अवधारणाप� तयार 
गराइ अिभमिुखकरण 
गनp 

पटक १       

२ िनर�रह�को िववरण 
संकलन र 

आिजवनिसकाइका 
सरोकारवालाह�को 
खि�डकृत 
त�यांकह�को 
डाटावेस तयार गनp 

पटक  १     सामदुाियक 
िसकाइ 
के<� 

३ सामदुाियक 
पAुकालयको 
@यवAथापन गरी 

सामदुाियक िसकाइ 
के<� सँग आव� गनp 

सङ्iया   २    सङ्घ 

४ सामदुाियकके<�मा 
सचुना तथा 
संचार7िविध मै�ी 
उपकरणको @यवAथा 
गनp 

पटक lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/  

५ संयोजक र के<�        
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<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप लNय इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

आवjयकता अनसुार 

सहयोगीको @यवAथा 
गनp 

६ सङ्घ, 7दशे र 

cGt/Aथानीय तहमा 

सम<वय संय<� 
िवकास गनp 

तह १       

७ सरकारी तथा गैर 
सरकारी िनकाय तथा 
Aथानीय तहमा रहकेा 
समदुायमा आधा^रत 
संAथासँग साझेदारी र 
सहकायR गनp 

िनर<तर       सङ्घ, 
7दशे, 

Aथानीय 
तह र अ<य 
सङ्घसंAथा 

८ अनौपचा^रक 7ौढ 
िवmालय, खलुा 
िवmालय लगायतका 
संAथाह�को Aथापना, 
संAथागत िवकास र 
सbचालनका लािग 
अनदुान उपल@ध 
गराउन े

वटा  १ १   २ सङ्घ 

९ जेq नाग^रक, �िमक, 
गहृणी मिहलाह�का 
लािग आवjयकतामा 
आधा^रत िनर<तर 
िसकाइ 7वधRन गनp 

Aथानीय तह 
(आवjयकतामा 
आधा^रत) 
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३.१० गुण?तरीय साव�जिनक िश%ा 

३.१०.१प^रचय 

शैि�क  गणुAतर  भ<ने  कुरा  ना¿न  किठन  छ  ।  सामा<यतया  िवmाथNले  िविभ<न  प^र�ामा  7ा�  गनp  सफलता  तथा अङ्कलाई 

गणुAतरको oपमा बÆुन ेग^रएको पाइ<छ । िश�ाको गणुAतरलाइअङ्कमा सीिमत गनR सिकंदनै । परी�ामा कम अङ्क ]याएपिन िश�ण 

संAथामा िसकेका िसपलाई @यवहारमा 7योग गनR स�छ ।@यावहा^रक जीवनमा िसजRनशील ब<छ, जािगरका लािग िदने परी�ा तथा 

मािथ]लो िश�ाका लािगहYने 7वेश परी�ाह�मा सफलता 7ा� गनR स�छ । मािथ]लो तहको िश�ा आजRन गनp [ममा त]लो तहको 

िश�ाले सहयोग गरेको महससु गछR भन े>यAतो िश�ालाइ गणुAतरीय िश�ा भ<न सिक<छ । 

नेपाल  सरकारले  २०७६  सालमा  जारी गरेको रािOPय  िश�ा  नीितले  समते  गणुAतरीय  िश�ामा  सबैको  समतामलूक पहYचँ  

सिुनि�त  गदV  िसजRनशीलता,  रचना>मकता,  अBययनशीलता,  सकारा>मक  िच<तन  र  सदाचार  जAता  गणुसिहतको  7ितAपधN,  

िसपयSु  एवम ् उ>पादनशील  जनशिS  तयार गनp  उ�jेय  राखेको  छ  । समhमा  िवmालय पCितलाई िवmाथNमै�ी र गणुAतर उ<मखु 

बनाउन िवmालयमा पवूाRधार सिहतको िसकाइ वातावरण िनमाRणिश�कको �मता  तथा उ>7ेरणामा  सधुार  र  िनर<तर  सहयोग  

पCितको  िवकास,  िवmाथNलाई  िसकाइका  लािग  उ>7े^रत  गनुRका साथै  उनीह�को  कुशलता7ित  चासो  बढाउन  िवmालयमा  

आधा^रत  AवाA�य,  पोषण  र  सरसफाइ तथा  AवWछतास5ब<धी सेवा तथा िश�ालाई िवmालयमा आबC गरी @यविAथत गनुR 

आवjयक छ । 

२१ औ ँ शता~दीका बालबािलकालाई सचूना 7िविधको पहYचँ पयुाRउन, िश�कलाई AवाBययन गनp मौका िसजRना गनp, िश�ण 

िसकाइलाई 7भावकारी पानR िवmालयमा इ<टरनेटको @यवAथा गरी िश�ण िसकाइमा सचूना 7िविधको 7योग बढाइन ु पिन  अप^रहायR  

छ ।िवmालयसशुासनलाई7भावकारीपानpरसावRजिनकिश�ाकालािगछुट्याएकोबजेट सदपुयोग भएको सिुनि�त गनुR पिन >यिrकै 

आवjयक छ ।यAतैसानाितनाकुरामा समते BयानिदनसकेमासावRजिनकिश�ाकोगणुाAतरसधुारहYनस�छ । 

३.१०.२ वतRमान अवAथा 

सावRजिनक  िश�ालाई  गणुAतरीय  बनाउन  तथा  सबलीकरण  गनR  समAयाका  जराह�  पrा  लगाइ  सधुारको  थालनी गनुRपनp 

आवjयकताछ ।िवmालयमाबालबािलकाले7ा�गनpउपलि~धिवmालयकोपठनपाठनमामा�भरपदVन ।बालबािलकािवmालयमाआउनभु

<दापिहलािसकाइकालािगकिततयारभएकाछन ् । >यसले समेत7भावपादRछ ।बालबािलकाकोिश�ाकोतयारी  सनुौलो  हजार  िदनदिेख  

सoुवात  हY<छ ।िवmालयपवूRकोतयारीकालािगगभRवतीअवAथामाआमालाई7ा�पोषणयSुखाना,  AवाA�य  उपचार,  स>ुकेरी  hाउन े 

उपयSु  त^रका,  स>ुकेरी  आमाकोAयाहारससुार, िशश ुज<मपेिछको रेखदखेसमेतले िवmालयको िश�ामा 7भाव पानp कुरा अBययनले 

दखेाएका छन ्। पवूRबालिश�ा  तथा  बालिवकास  के<�ह�का  लािग उपयSु  क�ाकोठा,  उपयSु  बािहरी  वातावरण,  क�ाकोठामा  

साना बालबािलकालाई  पयाR�  खे]ने  सामाhीको  @यवAथा, तािलम7ा�  िश�क, पोषण ततयSु खाजाको  @यवAथा  हYनसकेमा 

गणुAत^रय िसकाइका लािग जग तयार हY<छ । 
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सामदुाियक  िवmालयमा  पÊने  िवmाथNह�  7ायः  िपछिडएको  समाजको,  िनर�र  र  आधारभतू  तहको  समते  िश�ानपाएका 

अिभभावकका  बालबािलका  हYन े hेके  कुरा  पिन  अBययनले  दखेाएका  छन ् । अिभभावकले  बालबािलकालाईउपयSु  पोषणको  

@यवAथा  गनR र  घरमा  िस�नका  लािग उपयSु  वातावरण  िमलाउन  नसकेमा  िवmालयमा बालबािलकाले  राgो  गनp  स5भावना  

हYदनै ।बालबािलकालाईिश�ा7ितसचेत बनाउन अिभभावकिश�ा  सbचालन  गनRसकेमा >यAता अिभभावकले समते घरमा सहयोग 

गनR स�छन ्। िवगतमा अिभभावक िश�ा भनरे केही 7यास ग^रएको पिन  हो  तर  नाममा�का  अिभभावक  िश�ा  7भावकारी  हYन  

सकेका  छैनन ्।घरकोवातावरणिसकाइलाईसहयोगीबनाउनअिभभावकिश�ाबाहके अ<य कुनै उपयSु त^रका हYन 

स�दनै ।अिभभावकिश�ा@यापकर7भावकारीपानRसकेमा पिन सावRजिनक िश�ाको गणुAतर सधुारको थालनी हYनस�छ । 

िवmालयमा  सचुना  तथा  7िविधमा  आधा^रत  िश�ण  िसकाइ  7ि[याको  कायाR<वयन  गनR  नस�न,ु  बालबािलकाह�को िसकाइ 

स�मता परूा भए नभएको एिकनको लािगिनर<तर म]ुयाङ्कन तथा सोही अनoुप कमजोर िसकाइ भएकालाई उपचारा>मक  िश�ण  

िसकाइको  @यवAथा  नहYन,ु  िवmालयमा  हYने  हरेक  7कारका  वैठकह�मा  बालबािलकाह�को िसकाइको  स©ा  िवmालयको  

7शासिनक  एजे�डाह�मा  मा�  छलफल  गनp  7विृत  हावी  हYन ु जAता  कुराले  पिनसावRजािनक िश�ाको गणुAतर सधुार आउन 

सकेको छैन । 

सोच ेअनoुप समदुाय तथा अिभभावकले उनीह�का छोराछारी7ित वा पढाइ7ित सहभािगतानहYनलेु पिन सावRजिनक िश�ा  धरासायी  

अवAथामा  पगुेको  छ  ।  समदुाय  तथा  अिभभावकको  चतेनाAतरको  कारण  सावRजिनक  िश�ामा उनीह�को सहभािगतामा विृË 

बाधक दिेख<छ । अिभभावकको सोचाइ अङ्hेजीमा पढाइ होस ्भ<ने छ तर अङ्hेजी भनेको त भाषाको माBयम मा� हो Jान, िसप, 

अिभविृत तथा @यवहार प^रवतRन होइन । >यसैगरी िश�ा भनेको अङ्hेजी जा<न ु होइन भ<ने बझुाइ उनीह�मा ]याउन नस�न ु पिन 

सधुारको बाधक रहकेो िव�ेषण छ । आज मलेै मरेा छोराछोरीह�लाई पढाइमा  सहयोग गनp  >यसले  भिवOयमा  सकारा>मक  

7ितफल  िद<छ  भ<ने  कुराको  सचेतना  आम  अिभभावकह�सँग पयुाRउन ुआजको आवjयकता रहकेो छ । िश�ा �े�मा नितजामखुी 

अनगुमन सहजीकरण तथा सपुरीवे�णनहYन ु तथा ऐनिनयम,  काननुबमोिजम  िवmालय  िश�ा  सbचालन  तथा  @यवAथापनमा  

राजनीितक  नेता,  कायRकताRह�ले  गनp अवरोधले पिन सावRजिनक िश�ाको गणुAतरमा समAयाह� परेको दिेख<छ । 

बबई गाउपािलकाले पािलकाको िश�ालाइ गणुAत^रय बनाउनका लािग िश�ा ऐन, िनयमावली र कायRिविध िनमाRण गरी कायाR<वयन, 

गाउँ िश�ा योजना िनमाRण र कायाR<वयन ग^रएको छ । >यसैगरी िवmालयह�लाई शिै�क सामाhीह� 7दान, िसकाइमा निवनता 

]याउनका लािगTalking Teacher कायR[म सbचालन, िश�ण िसकाइ सहयोग अनदुान 7दान ग^रएको छ । बालिबकास क�ा 

सbचालन, शैि�क गणुAतर सधुारका लािग िवmालयलाइ अनदुान, िमदास इ-क�ा सbचालन, Aथानीय पाठ्य[म िनमाRण र सbचालन, 

म]ूयाङ्कन 7णाली स«ुढीकरण, शैि�क मेला 7दशRनी, अित^रS ि[याकलाप सbचालन, िवmालयमा इ<टरनटे जडान र 7िविध 

हAता<तरण, छा�विृr, उपचारा>मक क�ा सbचालन लगायतका काम पिन ग^रएको छ । 

 

३.१०.३ ल�य 

 सावRजिनक िश�ाको गणुAतरमा अिभविृC गनp । 

३.१०.४ उ�jेय  

 सबै बालबािलकाका लािग गणुAतरीय िवmालय िश�ा सिुनि�त हYन,े 

 �मता तथा योZयताका आधारमा गणुAतरीय 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा र िसपका ��ेमा पहYचँ पZुने, 
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 �मता तथा योZयताका आधारमा गणुAतरीय उWच िश�ा उपल~ध हYने, 

 िश�ाका सबै िनकाय, िवmालय, 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा र उWच िश�ा 7दायक संAथाह�मा 
कायRरतजनशिSको �मता िवकास गरी गणुAतरीय सेवा 7वाह सिुनि�त गनp, 

 िश�ाका सबै िनकाय, िवmालय, 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा र उWच िश�ा 7दायक संAथाह�मा सशुासन 7बCRन 
गरी िसकाइ 7ित उrरदायी 7णालीको िवकास तथा कायाR<वयन हYन,े 

 दिैनक जीवनमा आवjयक पनp आधारभतू स�मतासिहत सजृनशील, सकारा>मक सोच भएको, िनर<तर िसकाइ7ित 7ितबC 
र रोजगारउ<मखु नाग^रक तयार हYन।े 

३.१०.५ रणनीितह� 

 शैि�क संAथाह�मा उपयSु िसकाइ वातावरण सिुनि�त हYनगेरी भौितक, आिथRक, शैि�क तथा जनशिS @यवAथापन गनp, 

 सबै सामदुाियक िवmालय, 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा तथा उWच िश�ा 7दायक संसथाह�मा पसेागत �पमा द�, 
Aव7े^रत र उrरदायी िश�क उपल~ध गराइन,े 

 िश�ण पेसामा उWचयोZयता र िसप भएका मेधावी @यिSह� 7वेश गनp वातावरण िसजRना ग^रन,े 

 िवmामान रािOPय शैि�क गणुAतर मानक तथा मापद�ड 7योगमा ]याउने, 

 शैि�क गणुAतर अिभविृC तथा िश�ालाई सामियक बनाउन आधिुनक 7िविधमै�ी ि[याकलापमाआधा^रत िवmाथNकेि<�त 
िश�णिसकाइ ि[याकलाप सbचालन गनp, 

 7ारि5भक क�ाका बालबािलकाह�को पठन िसप अिभविृCका लािग पयाR� पठन सामhीको @यवAथा, 7ारि5भक क�ा 
िश�ण पCितको 7योग,  िश�क पेसागत िवकास तथा पेसागत सहयोग उपल~ध  गराउन,े 

 7ारि5भक क�ाका बालबािलकाह�का लािग उनीह�को मातभृाषामा िश�ण िसकाइ हYन ेवातावरण सजृना गनp, 

 िवmालय, 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा तथा उWच िश�ा 7दायक संAथाह�मा पAुतकालय, 7योगशाला, 
Computer Lab आिदको @यवAथा ग^रन,े 

 क�ाकोठामा आधा^रत िनर<तर म]ूयाङ्कन तथा आविधक �पमा िवmाथN उपलि~ध परी�ण, िव�ेषण,  तथा समी�ा गरी 
िनर<तर पqृपोषणको लािग संय<� तयार गनp, 

 साबRजिनक िश�ामा सशुासन 7बधRन गनR नते>ृव 7णालीमा सधुार, सचूना 7िविधमा आधा^रत @यवAथापन, नितजामा 
आधा^रत उrरदािय>व 7णाली तथा 7भावकारी अनगुमन तथा म]ूयाङ्कन 7णालीको िवकास गरी कायाR<वयन ग^रने। 

३.१०.६ उपलि~ध, नितजा, 7मखु ि[याकलाप र ल�य 
उपलिQधः 

 सबै बालबािलका तथा यवुाह�लाई गणुAतरीय साबRजिनक िश�ा 7ा� गनp अवसर सिुनि�त हYने । 

+मुख नितजाः 

 शैि�क संAथाह�मा उपयSु िसकाइ वातावरण सिुनि�त हYन,े 

 सबै सामदुाियक िवmालय, 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा तथा उWच िश�ा 7दायक संसथाह�मा पसेागत �पमा द� 
जनशिS कायRरत रहकेो हYन,े 

 िश�ण पेसामा उWचयोZयता र िसप भएका मेधावी @यिSह� 7वेश हYने, 

 िवmामान रािOPय शैि�क गणुAतर मानक तथा मापद�ड 7योगमा आएको हYन,े 
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 आधिुनक 7िविधम�ैी ि[याकलापमाआधा^रत िवmाथNकेि<�त िश�णिसकाइ ि[याकलाप सbचालन भएको हYन,े 

 7ारि5भक क�ाका बालबािलकाह�को पठन िसप अिभविृC भएको हYन,े 

 बालबािलकाह�ले आवjयकताअनसुार मातभृाषामा िश�ा 7ा� गनp अवAथा सजृना हYन,े 

 िश�ण संAथाह�को भौितक तथा शैि�क पवुाRधार स«ुढ भएको हYन,े 

 साबRजिनक िश�ामा सशुासन 7बCRन भएको हYने। 

+मुख ि<याकलाप र लNयः 

 शैि�क वातावरण स«ुढीकरण 

 �मता िवकास कायR[म 

 िश�क दरब<दी @यवAथापन 

 अित^रS ि[याकलाप सbचालन 

 िश�क पेसागत सहयोग 

 7शंसा तथा 7ो>साहन कायR[म 

 सचूना 7िविधमा आधा^रत िश�ण िसकाइ कायR[म 

 परी�ण तथा अनसु<धान 

 सरोकारवालबीच िनर<तर अ<तरि[या 

 कायRस5पादन परी�ण 

गणुAत^रय सावRजिनक िश�ाका 7मखु ि[याकलापह� तथा ग<त@य 

<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप 

लNय 

इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

१ 7ारि5भक बालिवकासमा 

खेल सामाhी, िसकाइ 
सामाhी, मनोरbजन 

सामाhी, अिडयो िभिडयो 
सामाhी सिहतको 
आकषRक तथा 

मनोरbजना>मक 
क�ाकोठा @यवAथापन 

वटा ५ ७ ७ ७ ८ ३४  

२ शैि�क गणुAतरको 

सधुारको थालनी क�ा १ 
बाट गरौ ँअफिभयान 

सबै 
िवmालय 
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<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप 

लNय 

इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

सbचालन 

३  बालबािलकालाइ 

िस�नेगरी पढ्न ेबनाउने 
उ�jेयले क�ा १ दिेख ३ 
स5म पढ्न िसकाउनका 
लािग पठन िसप िवकास 

स5व<धी ि[याकलापलाइ 
सहयोग गनR  क�ा १-३ 
मा छापामय वातावरण 

बनाउन े

िवmालय १५ ५ १० ४  ३४ Aथानीय तह 
तथा अ<य 

४ िवmाथNको 7ितभा 
पिहचान, प^रचालन र 

7व�Rनकालािग 
िसजRना>मक गितिविध 

सbचालन 

पटक ३ ३ ३ ३ ३ १५ िवmालय 

५ िवJान तथा 7िविध 
ए�Aपो, शैि�क मेला तथा 

7दशRनी, महो>सव 
आयोजना 

पटक १ १ १ १ १ ५ Aथानीय तह 
तथा अ<य 

६ 7धानाBयापकह�को 

@यवAथापिकय एवम 
नेत>ृव �मता िवकास 

पटक  १  १  २ 7दशे 

७ िश�क दरव<दी 
पनुिवRतरण तथा <यनूतम 

िश�क सिुनि�तता 

पटक  १    १  

८ िश�क तािलम तथा 
पेसागत िवकासलाइ 

स«ुिढकरण गनp 

जना ३४ ३४ ३४ ३४ ३४ १७०  

९ 7अ, िश�क 7शंसा तथा जना ३ ३ ३ ३ ३ १५  
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<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप 

लNय 

इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

7ो>साहनको @यवAथा गरी 
उ>7ेरणा अिभविृC गनp 

१० िवmालयह�ले गणुAतर 
केि<�त िवmालय सधुार 

योजना बनाउन ेवा 
अBयाविधक गरी 

कायाR<वयनमा लैजान े

पटक १ १ १ १ १   

११ पोषणयSु खाजा कायR[म सबै 
िवmालय 

       

१२ िनयिमत नितजामिुख 
अनगुमन तथा 

सपु^रवे�णको @यवAथा 

िवmालय १५ १५ १५ १५ १५   

१३ सरोकारवालाह�िवच 
अ<तरRि[या 

पटक १ १ १ १ १ ५  

१४ योजनाको आविधक 
सिम�ा र अmाविधक गनp 

पटक १ १ १ १ १ ५  

१५ क�ा १ दिेख ३ स5म 
क�ा िश�ण लाग ुगनp । 

 िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर   
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३.११आिथ�कतथा सामािजक *पमा पछािड परेका वग�को पहJचँ/समावेशी िश%ा 

३.११.१प^रचय 

िश�ा  मानव  जीवनको  साथRकता  7दान  गनp मह�वपणूR अवयव हो  ।  7ाचीन  यगुमा  मािनसह�ले  दखेरे अिन  7>य�  भोगेका  

@यवहारबाट िश�ा 7ा�  गथp  ।  िबAतारै  समयको  बदिलदो  [मसँगै  आ�ना  अhज, आ�म , ग�ु स<त, महा>मा धमR7चारक 

िविभ<न पAुतक तथा h<थका �वणबाट 7ा� गदV िविभ<न िवmालय, िवv  िवmालय  ,पAुतकालय  सङ्hहालय,  रेिडयो,  िटभी,  

इ<टरनटे,  क5यटुर ,  मोबाइल  लगायत िविभ<न  आधिुनक िवmतुीयउपकरणबाट 7ा� ग^रएको अवAथा छ । िश�ालाई समय सहुाउदो 

ढङ्गबाट 7दान र hहण गदV लैजान ुपनp आजको टडकारो आवjयकता दिेख<छ  । 

समावेशी  िश�ा  भ<नाले  िश�ाको  मलुधार  बाट  बि<चत  भई  राTयले  चाहकेो  जनशिS  उ>पादन गनR नसकेको अवAथामा 

िश�ा7दान गनुR  भ<ने बिुझ<छ । सङ्कुिचत अथRमा अपाङ्गता भएका बालबािलकालाई िश�ामा सहभािगता भ<ने बिुझयता पिन 

@यापक अथRमा भौगोिलक, आिथRक , सामािजक , साँAकृितक , धािमRक , शा^र^रक, मानिसक तथा जाितयढङ्गबाट  उपिे�त भ<न े

बिुझ<छ।  हाल  िवकिसत  प^रवेश  सँगै  सडक  बालबािलका  अनाथ  घरेलु  िहसंा  िपिडत,  �<�  िपिडत,  सिहद  प^रवार,  बेपrा 

घाइते , अपाङ्गता  सबै  िकिसमका  बालबािलकालाई  िश�ामा  सहभािगता  र  सिुनि�तता  भ<न े बिुझ<छ ।  

 

३.११.२ वतRमान अवAथा 
बबई गाउपािलकामा अनाथ  घरेलु  िहसंा  िपिडत,  Ë<द  िपिडत,  सिहद  प^रवार,  बेपrा घाइते , अपाङ्गता  सबै  िकिसमका  
बालबािलकालाई  िश�ाको मलुधारमा ]याउनका लािगगाउँपािलकाले िविभ<न कामह� ग^ररहकेो छ । छा�विृr, अपाङ्गम�ैी 
िवmालय, बालमै�ी िवmालय, िदवा खाजालगायतका कामह� गाउँपािलकाले ग^ररहकेो छ ।  तर पिन समावेशी िश�ाको हकमा धेरै 
काम गनR बाँक� छ । यस पािलकामा अपाङ्गता भएका बालबािलकाह� �ोत िवmालयको @यवAथापन हYन नस�दा अिहले पिन 
िश�ाको मलुधारमा पZुन सकेको दिेखदनै ।  

िवmालयमा िश�ामा कमजोर वगRको समतामलूक पहYचँ र गणुAतर सिुनि�त गनR, िवशेष सिुवधाको आवjयकता पनp 
बालबािलकाह�लाई िसकाइका लािगआवjयक पनp सहयोग गनp 7णाली 7भावकारी @यवAथापन गनुR, सबै 7कारका अपांगता भएका 
बालबािलकाह�का लािगिवशेष िश�ाको सिुनि�तता गनुR, िवmालयका पवूाRधारह�लाई छा�ामै�ी र अपांगमै�ी  बनाउन ु  र  
�ोतक�ाको  सbचालन  तथा  @यवAथापनमा  7भावकारीता  अिभविृC  गनुR  यस  �े�मा  दिेखएका मiुय चनुौितका िवषयह� हYन ्। 

नेपालको  संिवधानमा  कमजोर  वगRका  बालबािलकाह�लाई  आधारभतू  र  माBयिमक  िश�ामा  िन:श]ुक  तथा  अपाङ्गता 
बालबािलकाह�लाई िन:श]ुक उWच  िश�ा 7दान गनp  @यवAथाछ । छा�ा  र  दिलत  एवम ् सीमा<तकृत  बालबािलकाह�का लािग 
छा�विृr  7दान  गनुR,  िवmालय  एवम ् क�ाकोठामा  िविवधता  @यवAथापनको  पाटो  सशS  ब<द ै जान,ु गाउँपािलकाले कमजोर 
वगRको िश�ामा पहYचँ पयुाRउनका लािगखे]दगैरेको भिूमका, िश�क लगायत हरेक पेसामा आर�णको @यवAथा लाग ुग^रन ुआिद यस 
�े�का अवसरह� हYन ्। 

३.११.३ ल�य 

 िश�ामा आिथRक, सामािजक तथा शारी^रक �पमा कमजोर बालबािलकाह�को पहYचँ अिभविृC गरी उनीह�लाई सशS, 
Aवत<� र मयाRिदत जीवन यापन गनR स�म बनाउने । 
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३.११.४ उ�jेय 

 मिहला, दिलत, जनजाती, लोपो<मखु समदुाय, अपाङ्गताभएका, किठन भौगोिलक अवAथामा रहकेा, जोिखममा परेका, 
आिथRक �पले िवप<न, �<� 7भािवत तथा सामािजक कारणले बिbचितमा परेका @यिSह�लाई िश�ामा पहYचँ पÇु याउन,े 

 लि�त समहूका बालबािलकाह�को िसकाइमा सहभािगता विृC गरी गणुAतर सिुनि�त गनp, 

 िविवधता, समता एवम ्समावेशी िश�ाका म]ूय, मा<यता अनकुुल गणुAतरीय सेवा 7वाहगनp जनशिSको द�ता र स�मता 
सिुनि�त गनp, 

 शैि�क सशुासनका लािग िवmमान संरचनालाई जवाफदहेी बनाउन,े 

 पाठ्य[म, पाठ्यसामhी, िश�ण िसकाइ ि[याकलापलगायत समh शैि�क 7णालीमा िववधता, समता तथा समावेशीता 
अिभविृC गरी िवmालयलाई बालमै�ी बनाउन,े 

 िवmालयमा कुनै पिन 7कारको िवभेद, द@ुयRवहार, हपेाइ नहYने सिुनि�तता गनp। 

३.११.५ रणनीितह� 

 घरधरुी सवp�ण गरी बालबािलकाह�को अवAथा तथा आवjयकता पिहचान गरी सोअनसुार पहYचँ र सहभािगताको 7ब<ध 
िमलाइन,े 

 सबै िवmालयमा लैङ्िगक तथा अपाङ्गमै�ी भौितक अवAथा तथा शिै�क वातावरणको िवकास गरी िवशेष लि�त समहूका 
सबै बालबािलकाह�लाई िश�ा उपल~ध गराइन,े 

 आवjयकतामा आधा^रत बैकि]पक िश�ा कायR[मका िविभ<न नमनूाह�को िवकास गरी पहYचँ सिुनि�त ग^रन,े 

 आधारभतू तहमा बहY तथा मातभृाषामा िसकाइको अवसर7दान ग^रन,े 

 िश�ण िसकाइमा Aथानीय भाषा, संAकृित, भगूोल, इितहास, Jान तथा िसप समावेश ग^रन,े 

 आवjयकताअनसुार पोशाक, Aटेशनरी तथा िसकाइ सामhीका लािग छा�बिृr उपल~ध गराइन,े 

 िसकाइ ि[याकलापलाई सहभािगतामलूक बनाई िवmाथNका आवjयकतालाई स5बोधन ग^रन,े 

 िवmालयमा कुनै पिन 7कारको िवभेद, द@ुयRवहार, हपेाइ नहYने वातावरणको सजृना ग^रन,े 

 िवmालयमा अिभभावकको सहभािगता बढाइन,े 

 िश�ण गनp िसपयSु जनशिSको @यवAथा ग^रन,े 

 समदुाय, सामदुाियक अBययन के<�, गरै सरकारी सङ्घ संAथा, िनजी �े� र िवmालयह�को सहभािगतामा 
बालबािलकाह�को िश�ा पाउन ेहक सिुनि�त गनp। 

३.११.६ उपलि~ध, नितजा, 7मखु ि[याकलाप र ल�य 
उपलिQधः 

 िवmालय तहको िश�ामा समतामलूक पहYचँ र समावेशी सहभािगतासिहत सबैका लािग गणुAतरीय िश�ा सिुनि�त हYन े। 

+मुख नितजाः 

 मिहला, दिलत, जनजाती, लोपो<मखु समदुाय, अपाङ्गताभएका, किठन भौगोिलक अवAथामा रहकेा, जोिखममा परेका, 
आिथRक �पले िवप<न, �<� 7भािवत तथा सामािजक कारणले बिbचितमा परेका सबै बालबािलकाह�ले िश�ा 7ा� गनp 
अवसर पाउन,े 
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 लि�त समहूका बालबािलकाह�को िसकाइमा सहभािगता विृC भई गणुAतर सधुार हYन,े 

 िविवधता, समता एवम ्समावेशी िश�ाका म]ूय, मा<यता अनकुुल गणुAतरीय सेवा 7वाहगनp जनशिSको द�ता र स�मता 
सधुार हन,े 

 शैि�क सशुासनका लािग िवmमान संरचनाह� जवाफदहेी हYन,े 

 पाठ्य[म, पाठ्यसामhी, िश�ण िसकाइ ि[याकलापलगायत समh शैि�क 7णालीमा िविवधता, समता तथा समावेशीता 
अिभविृC हYन,े 

 सबै िवmालयह� बालमै�ी हYने। 

+मुख ि<याकलाप र लNय 

 बालबािलकाह�को अवAथा पिहचान 

 बैयिSक आवjयकता अनसुारका शैि�क कायR[म 

 िवmालय बािहर रहकेा बालबािलकाह�लाई िवmालय िभ� ]याउन जनसहभािगता 

 छा�बिृr 

 अपाङ्गता र लैङ्िगकमै�ी शैि�क पवूाRधार 

 7ो>साहन कायR[म 

 िसकाइ सामhी @यवAथा 

 �मता िवकास 

 सचूना तथा सbचार 7िविधको 7योग 

 पाठ्य[मको Aथानीयकरण 
 

आिथRकतथा सामािजक �पमा पछािड परेका वगRको पहYचँ/समावशेी िश�ाका 7मखु ि[याकलापह� तथा ग<त@य 

<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप 

लNय 

इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

१ Aथानीय तहह�मा @यिSको 
अवAथा, िसकाइ 
आवjयकता पिहचान गनp 
संय<� िवकास गनp । 

 

पटक  १    १ Aथानीय तह 

२ िश�ाको अवसरबाट विbचत 
हYनका कारण पिहचान गरी 
वैयिSक 

िनर<तर       सङ्घ, 7दशे 
र Aथानीय 

तह 
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<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप 

लNय 

इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

आवjयकताअनसुारको 

वैकि]पक शिै�क 
कायR[मह� तथा सहायता 
प�ती तजुRमा गरी कायाR<वयन 
गराउने ।  

३ िवmालय बािहर रहकेो सबै 
बालबािलकालाइ िवmालय 
िभ� ]याउन तथा अBययनमा 
िनर<तरताको सिुनि�त गनR 

साझेदारी सिहत िवशेष 
कायR[म सbचालन गनp । 

िनर<तर १ १ १ १ १  Aथानीय तह 

४ िवशेष लि�त समहूका 
िवmाथNह�को आवjयकता 
र सामािजक सरु�ाका 
कायR[म तथा अवसर 
लागतसँग तादा5य गरी 
छा�विृr िदने @यवAथा 
िमलाउन े

िनर<तर       सङ्घ, 7दशे 
र Aथानीय 

तह 

५ सबै आधारभतू 
िवmालयह�मा भवन, 
क�ाकोठा, फिनRचर, 
7योगशाला, पानी, 
पAुतकालय, बकु कनRर, 
शौचालय जAता भौितक तथा 
शैि�क पवूाRधार अपाङ्गता 
एवं लैङ्िगकम�ैी बनाउन े। 

िनर<तर       सङ्घ, 7दशे 
र Aथानीय 

तह 

६ बालबािलकालाइ 
अBययनको िनर<तरताका 
लािग िदवा खाजा @यवAथा 
लगायतका िविभ<न 

िनर<तर       Aथानीय तह 
तथा 

िवmालय 
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<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप 

लNय 

इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

7ो>साहनको @यवAथा गदV 

बाकेि<�त िश�ण, बालम�ैी 
शै�िणक वातावरण, िश�क 
िवmाथNिबच समुधरु स5व<ध 
िवकास, िसकाइमिुख िश�ण 
प�ित, क�ाकोठा, स5मानपणूR 
@यवहार जAता उपायह�को 
अवल5वन गनp ।  

७ रािOPय पाठ्य[म 7ा�प 

अन�ुप Aथािनय 
पाठ्य[मको िनमाRण 
ग^रसोको कायाR<वयन गनp । 

पटक १ १  १  २ Aथानीय 

८ पाठ्य[म तथा िसकाइ 

सामाhीलाइ ;dfj];L 

अपाङ्गम�ैी तथा लैङ्िगक 
उrरदायी बनाउद ैसबै 

बालबािलकाको िसकाइ 
सिुनि�त गनp ।  

पटक  १    १ सङ्घ, 7दशे 
र Aथानीय 

९ आिजवन िसकाइ तथा 
िनर<तर िश�ाका 
सहभािगह�को आवjयकता 
अनसुारको िसकाइ 
सहजीकरण सामाhीको 
@यवAथा गनp तथा 

कायाR<वयनका लािग Aथानीय 
तहका शैि�क @यवAथापक 
तथा सहजकताRह�को �मता 
िवकास गनp । 

पटक  १  १  २ Aथानीय तह 

१० पाठ्यत[मलाइ Aथानीय 
भाषा, संAकृित, भगूोल, 

पटक िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर  सङ्घ र 
Aथानीय तह 
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<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप 

लNय 

इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

इितहास, Jान तथा िसप 

समावेश गनp र िसकाइलाइ 
जीवनोपयोगी िसपसँग आव� 
गनp ।  

११ Aथानीय तहबाट आधारभतू 
िश�ाका उमेर समहूका सबै 
बालबािलकाह�लाइ 
िवmालय भनाR गनp @यवAथा 
िमलाइ अिनवायR िश�ा 

सिुनि�त भएको सावRजिनक 
घोषणा गनp @यAथा िमलाउने । 

पटक   १    Aथानीय तह 

१२ िवmालयमा कुनै पिन 
7कारको िवभेद, द@ुयRवहार, 
हपेाइ नहYने सिुनि�त गनR यस 
स5व<धी िश�ा तथा संय<� 
Aथापना गनp । 

िनर<तर       Aथानीय 

१३ पाठ्य[म, पाठ्यसामाhी, 
िवmालय वातावरण तथा 

िसकाइ 7कृयालाइ समता र 
समावेिशताका «ि¬ले परी�ण 
तथा सधुार गनp । 

पटक १   १   Aथानीय 
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३.१२ िश%ामा सूचना +िविध 

३.१२.१प^रचय 
सबै नाग^रकह�मा दशे िवकासका लािग आवjयक Jान तथा िसप िवकास गराउन ुर नेपाललाई िवv@यापी समदुायमा आवC गराउन ु
िश�ाको दीघRकािलन उCेjय रहकेो छ । िवv 7ितAपधN, �मवजारको माग अनoुपको जनशिS उ>पादनको लािग िवmालय िश�ामा 
सचूना तथा सbचार 7िविधमा जोड िदन ुअप^रहायR छ । िवmालय िश�ाको गणुAतर सधुार गरी सहरी तथा hामीण, सगुम तथा दगुRम र 
िनजी तथा सामदुाियक िवmालयह�बीच दिेखएको शैि�क गणुAतरको दरुी घटाउन एवम ्िवv Jानभ�डारमा िवmाथNको पहYचँ िवAतार 
गरी उनीह�को िसकाइको दायरा फरािकलो पानR , िवशेष गरी िश�ण िसकाई ि[याकलापमा सधुार गनR, िसकाइ सामhीको 7योगमा 
पहYचँ बढाउन र शैि�क 7शासन र @यवAथापनलाई स«ुढ तु]याउन वतRमान समयमा सचूना तथा सbचार 7िविध अप^रहायR रहकेो छ । 
 
नेपालको  संिवधान,  २०७२  ले  सचूनाको  हकमा  7>येक नाग^रकको  आफनो  वा  सावRजिनक  सरोकारको  कुन ै पिन िवषयको 
सचुना माZने र 7ा� गनp हक हYनछे भिन मौिलक हकमा उ]लेख गरेको छ । िश�ामा सचूना तथा सbचार 7िविधको िवकास तथा 
7योगले सबै िवmाथNका लािगसचूना तथा सbचार 7िविधको आधारभतू पहYचँ पयुाRइ िडिजटल िभ<नता कम गनp, सचूना तथा सbचार 
7िविधलाई िश�ा िसकाइको साधनका �पमा 7योग गरी िसकाइ सधुार गनp सबैका लािगिश�ामा पहYचँ पयुाRउन े र िश�ाको 
@यवAथापक�य तथा शासक�य पCितलाई कुशल र 7भावकारी बनाइ सशुासनको 7>याभिूतका लािगसचूना तथा सbचार 7िविधको 
7योगलाई सहयोग पयुाRउन ुपदRछ । >यसैगरी नेपालकोसचूना  तथा  सbचार  7िविध  नीित,  २०७२  ले  सचूना  तथा  सbचारका  
संरचनामा  पहYचँ  पयुाRउन े िवषयमा  नीित िनधाRरण गरेको छ । िश�ामा सचूना तथा सbचार 7िविधस5ब<धी ग�ु योजना कायाR<वयन 
गनp लगायतका नीितह� उ]लेख गरेको छ । िडिजटल नेपालको कायRढाँचा, २०७६ ले िवmालय तथा �या5पसह�मा सचूना तथा 
सbचार 7िविध िश�ा, िजयोA¿यािसयल र िजआइएस (Geospatial/GIS) िश�ा 7दान गनp र िश�ा ��ेको सचूना तथा सbचार 
7िविध िश�ास5ब<धी �मता िवकास गनp र सबैका लािगसचूना 7िविधस5ब<धी सा�रता 7दान गरेको छ ।  
नेपाल  सरकारले  २०७६  सालमा  Aवीकृत  गरेको  रािOPय  िश�ा  नीित  र  िवJान  तथा  7िविध  7वधRन  नीितमा  पिन िश�ामा  
सचूना  तथा  सbचार  7िविधको  7योग स5व<धी  नीितह�  उ]लेख  ग^रएको  छ  ।  उS  िश�ा  नीितमा  सबै िवmालय  तथा  
िश�ण संAथाह�मा  सचूना  तथा  सbचार  7िविधस5ब<धी  संरचना  तयार  गनp,  कनेि�टिभटी  पयुाRउने, तािलम,  िश�ण िसकाइ  
तथा  @यवAथपनमा  सचूना  तथा  सbचार  7िविधको  7योग गनRका लािग आवjयक  सामाhीको @यवAथापन  र  जनशिS  संरचना  
तयार  पानp  जAता  िवषय  उ]लेख  ग^रएको  छ  ।  िश�ामा  सचूना  तथा  सbचार 7िविधस5ब<धी  ग�ु  योजना,  २०१३-२०१७  ले  
१०  हजार  िवmालयमा  िश�ण िसकाइका  लािग इनटरनेट  कनेि�टिभटीसिहत सचूना 7िवधका संरचनाका िवकास तथा 7योग गनp, 
िश�क तथा िश�ा �े�को अ<य जनशिSका लािगसचूना तथा सbचार 7िविधको 7योगगनp, सबै }ोत के<�ह�मा िडिजटल डाटा के<� 
Aथापना गनp, िनर<तर िसकाइको 7ब<ध गनp,  सचूना  7िविध  िवषय  पाठ्य[म  समावेश  गनp,  अ<तरि[या>मक  िडिजटल  सामाhी  
तयार  गनp,  सबै  }ोत के<�ह�मा  िडिजटल  सामाhी  आदान7दान  गनR  ¿लेटफमR  बनाउनेउ]लेख गरेकव छ । >यसैगरीिनर<तर  
िसकाइको  7ब<ध  गनp,  सचूना  7िविध िवषयवAत ुपाठ्य[ममा समावेश गनp, अ<तरि[या>मक िडिजटल सामाhी तयार गनp, शैि�क 
सचूना तथा @यवAथापन 7णालीलाई  िडिजटलाइज  गनp, }ोतके<�लाई  सचूना 7िविधको के<�का �पमा िवकास गनp लगायतका 
कायR[मह� िनधाRरण ग^रएका िथए । 
 

३.१२.२ वतRमान अवAथा 
आधारभतू िश�ा (क�ा ६-८) पाठ्य[म २०७७ िवJान तथा 7िविध िवषयमा सचूना र िवचारह�को आदान7दान, िव�ेषण तथा 
सचूना 7िविधको समिुचत 7योग गनR स�ने स�मता िनधाRरण गरी सचूना तथा सbचार 7िविध ३० कायR घ�टाको समय िनधारण गरेको 
छ । माBयिमक तहमा ऐिWछक िवषयका oपमा क5¿यटुर अBययन गनR सिक<छ ।  
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बबई गाउँपािलकामािश�ण िसकाइ गनR सहज होस भनरे सवैिवmालयह�मा इ<टरनटे, क5¿यटुर, ि7<टर र  7ोजे�टर जडान तथा 7दान 
गरीएको छ ।केिह िवmालयमा इहािजरीको @यवAथा ग^रएको छ ।  

३.१२.३ ल�य 

 सचूना तथा सbचार 7िवधको 7योगले िवmाथNको िसकाइ तथा िश�ा @यवAथापनमा सधुार आइ  गणुAतरीय िश�ाको 
7बCRन हYन े। 

३.१२.४ उ�jेय 

 िसकाइलाई 7भावकारी, गणुAतरीय र सा<दिभRक बनाउन सचूना तथा सbचार 7िविधको 7योगमा िवAतार गनp ।  

 सबैमा सचूना तथा सbचार 7िविधमा आधा^रत िश�ामा पहYचँ पÇु याउने, 

 िश�ाको समh @यवAथापनलाई सचूना तथा सbचार 7िविधको 7योग गरी 7भावकारी, पारदशN र समतामलूक बनाउने। 

३.१२.५ रणनीितह� 

 सबै िवmालयमा सचूना तथा सbचार 7िविधका आधारभतू संरचना तथा उपकरणको 7ब<ध ग^रन,े 

 सबै िश�कह�को �मता िवकास ग^रन,े 

 िविभ<न क�ा र िवषयका लािग तयार ग^रएका अ<तरि[या>मक िडिजटल सामhीको 7योग बढाइन,े 

 िश�क सहायता र पqृपोषण 7णालीमा सचूना तथा सbचार 7िविधको 7योग गनp, 

 शैि�क }ोत सामhीह�मा इ<टरनटेको सिुवधामाफR त िवmालय र िवmाथNह�को पहYचँ िवAतार ग^रन,े 

 िश�ाका िविभ<न सेवा 7वाह तथा @यवAथापनमा सचूना तथा सbचार 7िविधको 7योग िवAतार ग^रन,े 

 सामदुाियक अBययन के<�ह�मा Digital Learning Center Aथापना ग^रने। 

 िश�क सेवा 7वेशका लािग सचुना 7िविधको आधारभतु िसपलाई आधार बनाउन े

 

३.१२.६ उपलि~ध, नितजा, 7मखु ि[याकलाप र ल�य 
उपलिQधः 

 िवmालयमा सचूना तथा सbचार 7िविधको िवAतार भइ  िसकाइलाई 7भावकारी, गणुAतरीय र सा<दिभRक बनाउन सहयोग 
पZुनकुा साथै िवmालय िश�ाको @यवAथापनमा सधुार आइ सशुासन 7बCRन हYन े। 

+मुख नितजाः 

 सबै िवmालयमा सचूना तथा सbचार 7िविधको पवूाRधार िवकास भइ सबैको पहYचँ पZुन,े 

 िविभ<न क�ा र िवषयका अ<तरि[या>मक िडिजटल सामhीमा िवmाथNको सहज पहYचँ हYन,े 

 सबै िवmालयह�ले िसकाइ तथा @यवAथापक�य कायRमा सचूना तथा सbचार 7िविधको 7योग गरेको हYन,े 

 सचूना 7िविधमा आधा^रत िश�क सहायता 7णालीको िवकास तथा सbचालन हYन,े 

 सामदूाियक िसकाइ के<�मा सचूना 7िविधको 7योगमा िवAतार हYन,े 

 सचूना 7िविधमा आधा^रत एक�कृत शैि�क सचूना तथा @यवAथापन 7णाली स«ुढ हYन,े 

 सचूना 7िविधको 7योगले @यवAथापन र सशुासनमा सधुार आउन,े 
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 अनगुमन, म]ूयाङ्कन तथा 7ितवेदन 7णालीमा सधुार आउने। 

+मुख ि<याकलाप र लNयः 

 िवmालयमा ICT संरचना िवAतार 

 7>येक िवmालयमा Internet Connectivity को @यवAथा 

 िश�कह�को �मता िवकास  

 7>येक िवmालमा अ<तरि[या>मक िडिजटल सामhीको उपल~धता 

 IEMIS @यवAथापन 

 सामदूाियक अBययन के<�ह�को �मता िवकास 

 

िश�ामा सचूना 7िविधका 7मखु ि[याकलापह� तथा ग<त@य 

<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप 

लNय 

इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 
कैिफय

त 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

१ िवmालयमा ICTसंरचना 
िवAतार 

वटा ३ ३ ३ ३ ३   

२ 7>येकिवmालयमा 
Internet Connectivity 

को @यवAथा / lj:tf/ 

वटा lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ ३४ सङ्घ र 

?थानीय 

तह 

३ िश�कह�को�मता 
िवकास 

जना  ३० ३० ३० ३० १२०  

४ िवmालमाअ<तरि[या>म
क िडिजटल सामhीको 

उपल~धता 

वटा २ ३ ३ ५ ५ १८  

५ IEMIS@यवAथापन  िनर6तर िनर6तर िनर6तर िनर6तर िनर6तर   

६ सामदूाियकिसकाइ 
के<�ह�को �मता िवकास 

पटक  १    १  

७ िवmालमा इ हािजरी 
~वAथापन 

वटा  १२ िनर6तर िनर6तर िनर6तर ८  

८ माBयिमकिवmालयका  cfjZoQm
f cg';f/ 

cfjZoQm
f cg';f/ 

cfjZoQm
f cg';f/ 

cfjZoQm
f cg';f/ 

cfjZoQm
f cg';f/ 

cfjZoQm
f cg';f/ 
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<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप 

लNय 

इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 
कैिफय

त 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

अिनवायR िवषयह�को 
भचुRअल क�ा सbचालन 

९ 7िविध म�ैी िसकाइका 
लािग टेिलिभजन, 
क5पयटुर, इ<टरनेट 

लगायतको @यवAथापन 
(लागत सहभािगताका 

अधारमा) 

िवAाल

य 

५ १० १० ५ ४ ३४  

१० 7िविध म�ैी िसकाइका 
लािग टेिलिभजन, 

क5पयटुर, इ<टरनेट 
लगायत7योगका 

लािगतािलमको ~यवAथा 

 

जना २० २० २० २० २० १००  
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३.१३ आपतकालीन तथा सङ्कटपूण� अव?थामा िश%ा 

३.१३.१ प^रचय 

यCु, �<द महामारी तथा 7ाकृितक 7कोपको अवAथामा पिन बालबािलकाको िस�न पाउन े अिधकारलाई संर�ण गदV िसकाइलाई 

िनर<तरता िदन े वैकि]पक उपाय सिहतका शैि�क कायR[मलाई आपतकािलन तथा सङ्कटपणूR अवAथामा िश�ाको oपमा िलन े

ग^र<छ । यसको मलु उ�jेय िविभ<न कारणले उ>प<न सङ्कटकािलन अवAथामा बालबािलका लगायत िहसंासँग स5बC @यिSह�को 

जीवन र�ा, 7कोपबाट िसिजRत सङ्कटको @वAथापन, सामािजक �<द तथा िहसंा र दoुपयोगबाट बालबािलकालाई सरुि�त राiनकुा 

साथै समh िश�ा �े�लाई िनवाRद oपमा ि[याशील हYन ेगरी शैि�क कायR[मह�को तयारी तथा सbचालन गनुR हो । आपतिलन तथा 

सङ्कटपणूR अवAथामा िश�ाको अवधारणा बालअिधकारको oपमा Aवीकार ग^रएको छ । यसमा 7ाकृितक 7कोप जोिखम <यनूीकरण, 

महामारी, यCु, �<द @यवAथापन आिद  कुराह� समावेश ग^र<छ ।  

३.१३.२ वतRमान अवAथा 

नीितगत 
यव?था   

नेपालको वतRमान संिवधानले बालबािलकामािथ हYने सबै िकिसमका िवभदे सजाय र दरुाचारलाई िनषेध गरेको छ ।  अिनवायR तथा 

िन:श]ुक िश�ा स5ब<धी ऐन, २०७५ तथा िनयमावली २०७७ ले छा�विृr, िदवा खाजा, सिुवधा िविहनका लािग िवशेष सहयोग, 

मातभृाषामा िश�ा पाउने अिधकार उ]लेख गरेको छ । िवmालय शाि<त �े� ,राि¬य कायRढाँचा र कायाR<वयन िनदpिशका,  २०६८ ले 

िवmालयलाई ससÄ गितिविध र िहसंाबाट मSु गनp, दलगत राजनीितक हAत�पेबाट मSु राiने , भेदभाव दÍुयवहार र शोषणबाट मSु 

राiने कुरा उ]लेख ग^रएको छ । कोिभड १९ को िवv@यापी महामारीको अवAथामा शिै�क �ितलाई <यिूनकरण गनR वैकि]पक 

माBयमबाट िश�ण िसकाइ गनR िविभ<न नीितगत कायR[ह� बनेको अवAथा छ। जसमBये िसकाइ सहिजकरण िनदpिशका, २०७७ 

िवmालय िश�ा स5ब<धी आकिAमक कायRयोजना, २०७७ िवmालय सbचालन कायRढाँचा, पाठ्वAत ुसमायोजन ढाँचा, २०७७एसइइ 

नितजा 7काशन तथा 7मािणकरण कायRिविध, २०७७ जारी भएको छ ।7कोपका [ममाबबई गाउँपािलकाको िवmाथN म]ूयाङ्कन तथा 

नितजा 7काशन कायRिविध, २०७८ बनाइ लाग ूग^रएको छ । 

चुनौितह* तथा अवसर 

आपतकालीन अवAथामा लाग ूग^रने पाठ्यवAत,ु छुटटै योजना बनाउने क� योजनाको हरेक अङ्गमा यसलाई समावेस गनV, योजना 

त>कालीन बनाउने िक दीघRकालीन, योजनामा सङ्कटका कुनकुन प�लाई समावेश गनp, अनमुान गनR नसिकन,े घटनालाई योजनामा 

कसरी समट्ेने आिद यसका चनुौितह� रहकेा छन ।  

नेपालको संिवधानले सबैलाई अिनवायR, तथा िन:श]ुक आभारभतू िश�ा र माBयिमक तह स5म िन:श]ुक िश�ाको @यवAथा र 

बालबािलकामािथ हYन े सबै िकिसमका िवभेद सजाय र दरुाचारलाई िनषेध, अिनवायR तथा िन:श]ुक िश�ा ऐन, २०७५ तथा 

िनयमावली २०७७ ले छा�विृत, िदवा खाजा, सिुवधा िविहनका लािग िवशेष सहयोग, मातभृाषामा िश�ा पाउने अिधकार उ]लेख 

गरेको छ । िवmालय शाि<त �े� ,राि¬य कायR ढाँचा र कायाR<वयन िनदpिशका २०६८ ले िवmालयलाई ससÄ गितिविध र िहसंाबाट मSु 

गनp, दलगत साजिनितक हAत�ेपबाट मSु राiन े , भेदभाव दÍुयवहार र शोसनबाट मS राiन े नीितगत @यवAथा आिद अवसरह�  

रहकेा छन ।   

३.१३.३ ल�य  

 िवपदक्ो अवAथामा बालबािलकाको िश�ालाई िनर<तरता िदई उनीह�को शारी^रक, मानिसक र बौिCक िवकासमा सहयोग 
पयुाRउन े 
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३.१३.४ उ�jेय 

 औपचा^रक तथा अनौपचा^रक िश�ाको माBयमबाट स5भािवत िवपदक्ो पवूR सावधानी र तयारीको वातावरण तयार गनp  

 स5भािवत िवपदक्ो @यवAथापन तथा उ>थानशीलता 7णाली िवकासको लािग भौितक, मानवीय तथा आिथRक }ोतको 
तयारी गनp  

 िवपद ्@यवAथापन 7ितकायRको संय<� र कायRढाँचा िवकास गनp 

 अ]पकालीन र दीघRकालीन पनुAथाRपना गनp 

३.१३.५ रणनीित 

 िवपदक्ो समयमा िश�ा िनर<तरता गनR पवूRतयारी, @यवAथापन, 7ितकायRर पनुAथाRपनास5बि<ध आवjयक नीित, मागRदशRन 
तथा कायRिविधह� तयार गनp, 

 स5भािवत 7कोप तथा िवपदस्5ब<धी पवूRसावधानी, 7कोपबाट बWने उपायह�को बारेमा जानकारी तथा िसप िवकासगनp, 

 7कोपबाट िश�ा �े�लाई जोगाउन आवjयक तयारीगनp, 

 कोिभड- १९ लगायतका महामरीबाट बWन पवूRसावधानी, रोकथाम तथा उपचारको आवjयक तयारीगनp, 

 महामारीका समयमा िश�ण िसकाइलाई िनर<तरता िदन ेबैकि]पक उपायह�को तयारीगनp, 

 िश�ा ��ेमा 7भाव पानR स�न ेिवपद ्वा सङ्कटह�को पवूाRनमुान तथा >यसको 7भावको म]ूयाङेकन तथा िव�ेषणगनp,  

 सङ्कटास<नता (Vulnerability) को म]ूयाङ्कनका आधारमा पवूाRनमुान तथा 7ितकायRको वहृत योजना तयार गनp, 

 िवmालयAतरीय 7ितकायR योजना तयार गनp, 

 िवपद ्7ितरोधी भौितक पवूाRधारको िनमाRण तथा पनुAथाRपना गनp, 

 शैि�क सेवा िनर<तरताको लािग आवjयक हYन ेय<� उकरण, खाmा<न, पोसाक तथा अ<य राहत सामhीको 7ब<ध गनp, 

 िवपद ्@यवAथापनको लािग Aथानीय तहर िवmालयको �मता िवकास गनp, 

 िवपद ्तथा 7कोप र शाि<त सरु�ा र अिधकारको �े�मा काम गनp सरकारी तथा अधRसरकारी िनकायह�िबच वडा तहस5म 
सम<वय र िज5मेवारीको संय<� बनाउन,े 

 िवपद ्@यवAथापनको रािOPय तथा अ<तराRिOPय सफल अ�यासलाई Aथानीयकृत गनp, 

 ह^रत िवmालय अिभयान, जलवाय ुप^रवतRन, िदगो िवकासका लािग िश�ा जAता कायR[मह� कायाR<वयन गनp। 

३.१३.६ मiुय उपल~धी, ि[याकलाप र ल�य 
उपलQधी 

 आपतकालीन तथा सङ्कटपणूR अवAथामा पिन बालबािलकाको सरु�ासिहत िश�ा 7ा� गनp अिधकार सिुनि�त हYने । 

नितजा 

 िवmालय र िश�ा 7णालीमा िवपद ्तथा 7कोप @यवAथापनको लािग पवूRतयारी, 7ितकायR, पनुAथाRपना तथा पनुउR>थान 
योजना तथा �मता िवकास हYन,े 

 भौितक, मानवीय र आिथRक }ोत @यवAथापन सिहत िवmालय तथा िश�ा 7णाली उ>थानशील हYन,े 

 िवपद ्तथा सङ्कटपणूR अवAथामा शैि�क ि[याकलापह� िनर<तरoपमा सbचालन हYन,े 
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+मुख ि<यकलाप र लNय 

 िवपद ्तथा 7कोप @यवAथापन नीित तथा मापद�ड पनुरावलोकन तथा िनमाRण 

 Aथानीय तह र िवmालयको �मता िवकास 

 िवपद ्पवूRतयारी, 7ितकायR, पनुAथाRपना तथा उ>थानशीलताको लािग सचेतना कायR[म 

 िश�क तथा िव@यस तािलम 

 संकटास<नता म]ूयाङ्कनको आधारमा योजना िनमाRण 

 िवपद ्7ितरोधी िवmालय भवन िनमाRण 
 

आपतकालीन तथा सङ्कटपणुR अवAथामा िश�ाका 7मखु ि[याकलापह� तथा ग<त@य 

<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप 

लNय 

इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

१ उ>थानिसलताका लािग 
whole school 
approach का 

आधारमा सचेतना 
िवकास गनp 

िवmालय        

२ िश�क,  अिभभावक 
तथा िव@यस तािलम 

पटक       सबै िवmालय 
समावेश हYन े

३ Aथानीय तहमा 
संकटास<नता 

म]ूयांकनका आधारमा 

योजना िनमाRण/ 

पनुAथाRपनाको तयारी 

पटक १ १ १ १ १   

४ िनर<तर र सरुि�त 
िसकाइका लािग िश�क 

िवmाथN सि5मिलत 
कायR समहु िनमाRण र 

प^रचालन 

िवmालय        

५ AवाA�य सिुवधा 
सिहतको AवाA�य 

िश�क कायRकताRको 

िवmालय  १५ १० ५ ४  िवmालयको 
आवjयकताको 
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<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप 

लNय 

इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

@यवAथा आधारमा 

६ ह^रत, सफा, शा<त र 

सरुि�त िवmालय 
7वधRन 

पटक िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर   

७ आपतकालीन तथा 
सङ्कटपणूR अवAथामा 
िश�ासँग स5वि<धत 
िविभ<न मापद�ड, 
िनदpिशका तथा 

कायRिविध एिककृत गनp 

पटक १       

८ िश�ाका सबै उप��ेमा 
उ]लेिखत 

आपतकालीन तथा 
सङ्कटपणूR अवAथामा 

गनR सिकने िविधमा 
वैकि]पक उपाय सिहत 

योजना बनाउन े

 

पटक १     १  
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प�र�छेद ४ 
सं?थागत सरंचना र %मता िवकास 

४.१प�रचय 

नेपालको िश�ा ��ेको वतRमान सAथाZत् संरचना संघीय Aव�पमा तीनै तहमा 7वाह गनp शिै�क सेवालाई िनर<तर गनR  त>कालीन  
समAया  समाधानका  लागी कमRचारीको  @यवAथापन  र  संगठना>मक  Aव�पमा  केही  प^रवतRन  गरी @यवAथापन ग^रएको छ । 
बदिलदो प^रवेशअनसुार शासक�य संरचना, 7िकया र �मता सधुार ग^रएमा मा� शैि�क गितिविध 7भावकारी भई सशुासन कायम हYन े
भएकाले संघीय सरचनाअनसुार तीन तहको सरकारका अिधकार तथा दािय>व; िश�ामा भएको सङ्iया>मक िवAतार; Jान, िवJान, 
7िविध र सbचारमा भएको िवकास; सामािजक चेतनामा आएको प^रवतRन लगायतका प�ह�लाई समते िवचार गरेर संAथाZत संरचना 
र �मता िवकास गरी सशुासन 7वधRन गनुR आवjयक दिेखएको छ । 

योजना कायाR<वयनका लािग गाउँ कायRपािलका, गाउँसभा, गाउँ िश�ा सिमित, वडा िश�ा सिमित, िवmालय @यवAथापन सिमित, 
िश�क अिभभावक सङ्घ, िवmालय  मiुय संय<�का oपमा रहकेा छन ्। िश�ा योजनामा उ]लेख नीित तथा कायR[मह�को सफल 
कायाR<वयनका लािग सरोकारवालको �मता िवकास हYन जoरी हY<छ । >यसका लािग सहभािगतामलूक योजना िनमाRण, सझुाव 
सङ्कलनर 7बोिधकरण माफR त कायाR<वयन संय<�को �मता िवकास ग^रनेछ । योजनामा उ]लेिखत नीित तथा कायR[मको Aप¬ता 
िबना सफल कायाR<वयन हYन स�दनै । >यसका लािग सरोकारवाला संय<�को �मता िवकास  हYनमुा यसको  औिच>य ठहछR ।  

नेपालको संिवधानमा सङ्घ, 7दशे र Aथानीय तहका एकल र साझा अिधकारको @यवAथा ग^रएको छ । Aथानीय सरकार सbचालन 
ऐन, २०७४ को दफा ११ जमा Aथानीय तहका २३ वटा अिधकारह�को @यवAथा गरेको छ । िविभ<न ऐन र काननुमाफR त Aथानीय 
तहका अिधकारह�लाई Aप¬ पारेको छ ।  

नेपालमा िश�ा �े�को वतRमान संAथागत संरचनातफR  «ि¬गोचर गदाR सङ्घमा िश�ा िवJान तथा 7िविध म<�ालय रहकेो छ । सो 
अ<तगRत िश�ा तथा मानव}ोत िवकास के<�, पाठ्य[म िवकास के<� र शैि�क गणुAतर परी�ण के<� रहकेा छन ्। >यसैगरी Aवायr 
िनकायका �पमा रािOPय परी�ा बोडR र िश�क सेवा आयोग पिन ि[याशील छन ्। सािवकमा शैि�क जनशिS िवकास अ<तगRतका 
रहकेा २९ शैि�क तािलम के<�मBये ७ वटा के<� 7दशे मातहतमा हAता<तरण भई 7दशे िश�ा तािलम के<�का �पमा ि[याशील 
रहकेा छन ्।  

Aथानीय सरकार सbचालन ऐन, २०७४ कायाR<वयनमा आएपिछ >यस ऐन बमोिजम तोिकएका २३ वटा कायR बाहके अ<य कायRका 

लािग िज]ला तहमा िश�ा िवकास तथा सम<वय इकाइ रािखएको छ । 7>येक तहमा िश�ा यवुा तथा खलेकुद महाशाखा / शाखाको 

@यवAथा ग^रएको छ । 

४.२ वत�मान अव?था 

बबई गाउपािलकामा  रहकेा  शाखाह�मBये  िश�ा,  यवुा  तथा  खलेकुदस5ब<धी  काम  िश�ा,  यवुा  तथा खेलकुद  शाखाले  
गदV  आएको  छ  ।  एक  जना  िश�ा अिधकृतआठौ,ँ एक जना 7ािविधक सहायकको दरब<दी Aवीकृत ग^रएको छ । >यसैगरी 
बबई गाउँपािलकाको िश�ा ऐन, २०७७ मा िवmालय अनगुमन तथा िनरी�णलाई 7भावकारी बनाउन िवmालय सपुरीवे�कको 
@यवAथा गनp उ]लेख छ । >यसका लािग माBयिमक तहका Aथायी िश�कलाई काजमा खटाउन े7ब<ध ग^रएको छ । िश�ाको  
कायR[म  हनेp  अलZग ै लेखाको  कमRचारी  @यवAथा  नहYदँा  िश�ा �े�को आिथRक �ेAताको अिभलेखीकरण अपे�ाकृत oपमा 
@यविAथत ब<न सकेको छैन । शाखामा जनशिS कम हYदँा िवmालय  अनगुमन  तथा  सपुरीवे�णको  पाटो  7भावकारी ब<न 
सकेको छैन । शाखाह�मा  पाँच�  र  छैट�  तहका कमRचारीह�ले   नेत>ृव   गरेकोमा   यस   शाखामा   7मखु   7शासक�य   
अिधकृत   सरहका   कमRचारीले   नेत>ृव   गदाR पािलकाको समh कमRचारी @यवAथापनमा पिन चनुौित दिेख<छ । 
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सबै िवmालयह�मा िवmालयको सbचालन, रेखदखे र @यवAथापनमा सहयोगगनRकालािगिवmालय @यवAथापन सिमितर िश�क 
अिभभावक सङ्घको कायRकारी सिमित रहकेा छन ्। सबै िवmालयह�मा िवmालय सहयोगी र माBयिमक तहसbचालन  भएका  
सामदुाियक  िवmालयमा  एकएक  जना  िवmालय  सहायकको  @यवAथापन  ग^रएको  छ  ।  7ायजसो िवmालयह�मा िवmालय 
@यवAथापन सिमितको बैठक िनयमित बसेको दिेख<छ भने िश�क अिभभावक सङ्घको बैठक अप�ेाकृत oपमा बAन सकेको 
पाइदनै । सबै िवmालयह�ले सामािजक परी�ण र अि<तम लेखा प^र�ण गनp गदRछन ्। 

िवmालयमा  नाग^रक  बडाप�  राiन,े  गनुासो  सनुवुाइ  संय<�को  िवकास,  िविवधता  @यवAथापन,  अिभभावक  भलेा  र 
छलफलजAता प�मा िवmालयह�ले उपलि@धपणूR त^रकाले काम गरेको दिेखदनै ।यसमा योजनाका 7ारि5भक बालिवकास तथा 
िश�ा, आधारभतू िश�ा र माBयिमक िश�ामा सबैको पहYचँ र सहभािगता सिुनि�त गरी गणुाAतरमा सधुार, अनौपचा^रक तथा 
आजीवन िसकाइका अवसरह�को िवAतार र समता तथा समावेिशताको 7वधRनसिहत जवाफदहेी शिै�क सशुासन कायम   गनp 
उ�jेयले आवjयक संAथ्ँZत् संरचना र 7ि[या  Aथािपत गनR  खोिजएको  छ  ।  >यसका  लािग आवjयक  पनp  �मता  िवकासको  
आवjयकता  पिन  पिहचान ग^रएको छ । िश�ा िवकासका कायR[मह� कायाR<वयनका लािग िवmमान पCितकोसमी�ा गरी  
यस  िश�ा  ��े  योजनाको  7भावकारी  र  कुशल  कायाR<वयनका  लािग संAथागत  संरचना,  �मता  र 7ि[यामा  दिेखएका 
चनुौतीह�  पिहचान  ग^ररएको  छ  । पिहचान  ग^रएका   चनुौतीह�  सामना  गरी सशुासन  7वधRन गनRका लािगआवjयक 
संरचना, �मता र 7ि[याको िवकास तथा प^रवतRनको 7Aताव पिन ग^रएको छ । 

िवmालय  िश�ाको  सbचालन तथा @यवAथापन  गनRका लािगसङ्घीय  र  7दशे  तहमा  िनजामती तथा िश�ा  ऐन  तथा 
िनयमावलीह�को  िनमाRण  तथा  प^रमाजRन  नभएकोले  कायाR<यनमा  जिटलता  िसजRना  भएको  छ  ।  िवशेष  गरीसङ्घीय 
िश�ा  ऐन  जारी  हYन  नसकेको  कारणले  यस पािलकाले  कायाR<वयनमा  ]याएको  ऐनअनसुारका  शिै�क  गितिविध 
@यविAथत �पमा सbचालन हYन नसकेका गनुासो सरोकरवालाह�बाट आइरहकेा छन ्। 

Aथानीय  सरकार  सbचालन  ऐन,  २०७४  कायाR<वयनमा  आएपिछ  >यस  ऐनबमोिजम  तोिकएका  २३  ओटा  कायRबाहके 
अ<य कायRका लािगिज]ला तहमा िश�ा िवकास तथा सम<वय एकाइ छ ।  तीनवटै  तहका  िविभ<न  िनकायह�बीचको  
सम<वय,  सहकायR  रसहस5ब<ध कमजोर भएको दिेख<छ । 

 

४.३ लNय 

 Aथानीय तहको िश�ाको शासक�य 7ब<धलाई स«ुढ बनाई नितजामखुी िश�ा @यवAथापनको 7बCRन गनp  

४.४ उOेPय 

 Aथानीय तहको अिधकार ��े अनसुार संAथागत संरचना बनाउन,े 

 तीन ैतहका सरकारबीचको अ<तरस5ब<धलाई स«ुढ बनाउन,े 

 गणुAतरको कमजोर नितजालाई स5बोधन गनR जनशिSको @यवAथा गनp, 

 जनशिSलाई नितजा7ित उrरदायी र जवाफदहेी बनाउन,े 

 कमRचारी र संAथाको �मता अिभविृC गनp, 

४.५ रणनीितह* 

 Aथानीय तहमा िश�ाको @यवAथापनलाई 7भावकारी बनाउन आवjयक नीित तजुRमा गनp, 

 संAथागत संरचना अनसुार जनशिSको @यवAथा गनp, 
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 कायRरत जनशिSको �मता िवकास गनp,  

 Aथानीय तहमा िश�क पेसागत सहयोग 7णाली Aथापना गनp, 

 7धानाBयापकलाई थप िज5मेवार बनाई �मता िवकास गनp।  

४.६ उपलिQध, नितजा, +मुख ि<याकलाप र लNय 

उपलिQधः 

 िश�ाका सबै िनकाय तथा िवmलयमा सशुासन 7बCRन भई बालबािलकाको िसकाइ 7ित उrरदायी 7णालीको िवकास हYन े। 

+मुख नितजाः 

 िश�ाको शासक�य तथा @यवAथापक�य कायRका लािग आवjयक संरचना तथा जनशिS तयार हYन,े 

 िश�ाको शासक�य तथा @यवAथापनमा सहभािग हYने सबै िनकायको दािय>व र अिधकार Aप¬ हYन,े 

 िश�ाको शासक�य तथा @यवAथापनमा सहभािग हYने सबै िनकाय तथा जनशिSको �मता िवकास पCित Aथापना भई 
�मता सधुार हYन,े 

 सेवा 7वाह सहभािगतामलूक, कायRस5पादन7ित उrरदायी, िवmाथNको िसकाइ7ित जवाफदहेी, समतामलूक र समावेशी भई 
कायRस5पादन उ�jेयमलूक, 7भावकारी तथा कुशल हYने।  

+मुख ि<याकलाप र लNयः 

 आवjयक काननूी 7ब<ध तथा मापद�ड िवकास 

 संAथागत संरचना िनमाRण तथा �मता िवकास 

 7ितवेदन तथा त�याङ्क 7णालीको स«ुढीकरण 

 कायRस5पादन करार गरी सबैलाई नितजा7ित िज5मेवार बनाउन े

 िश�क तथा समh िवmालय िश�ा 7णालीलाई िसकाइ7ित उrरदायी बनाउने पCित िवकास गरी कायाR<वयन 

 Aथानीय तहमा िश�क पेसागत सहयोग 7णाली Aथापना तथा सbचालन 

 अनौपचा^रक िश�ा र जीवनपयR<त िसकाइस5ब<धी संय<� िवकास गनp 

 िवmालय AवाA�य तथा पोषण, सरसफाइ तथा AवWछता, िवपद ्तथा महामारीस5ब<धी  सेवा तथा सम<वयका लािग संय<� 
िवकास गनp । 
 

संAथागत संरचना र �मता िवकासका 7मखु ि[याकलापह� तथा ग<त@य 

<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप 

लNय 

इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

१ आवjयक काननुी 7व<ध 
तथा मापद�ड िवकास 

सङ्iया १     १ सङ्घ, 7दशे 
तथा 
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<. 

स. 
+मुख ि<याकलाप 

लNय 

इकाइ 

भौितक लNय(५ वष�) 

कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 

Aथानीयतह 

२ िवmालयको 
कायRस5पादन गनp 

िवmालय ३४ ३४ ३४ ३४ ३४   

३ 7धानाBयापकलाइ 

कायRस5पादन करार गरी 
नितजा7ित िज5मेवार 
बनाउन े

िवmालय ३४ ३४ ३४ ३४ ३४   

४ पदािधकारीह�को �मता 
िवकास 

सङ्iया ३४ ३४ ३४ ३४ ३४ १७०  

५ 7धानाBयापक तथा 
कमRचारीको �मता 
िवकास 

सङ्iया २० २० २० २० २० १००  
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प�र�छेद ५ 

 लगानी र Rोत 
यव?थापन 
५.१प�रचय 

सबै नाग^रकह�लाई आधारभतू तह िनःश]ुक र अिनवायR तथा माBयिमक तह िनःश]ुक उपल@ध गराउने संवैधािनक 7ावधान 
रहकेो छ । आधारभतू तथा माBयिमक तहस5मको िश�ा @यवAथापनको अिधकार Aथानीय सरकारको कायR�े�मा रािखएको छ । 
आधारभतू तथा माBयिमक िश�ा, 7ारि5भक बालिवकास िश�ा, खलुा िश�ा, दरु िश�ा, िवशेष िश�ा, सामदुाियक िसकाइ 
के<�ह�का अित^रS औपचा^रक संरचना बािहरका िटउसन कोिचङ से<टरह�को नीित, योजना र समh @यवAथापनको 
िज5मेवारी Aथानीय सरकारको रहन ेगरी Aथानीय सरकार सbचालन ऐन ,२०७४ ले २३ वटा अिधकारह�को िवAततृीकरण गरेको 
पाइ<छ । कायR��ेिभ�का शैि�क संAथाह�लाई अनदुान उपल@ध गराउन,े लेखापरी�ण र िविrय सशुासन कायम गनp दािय>व 
पािलकाको कायR��ेमा रहकेोले सीिमत }ोत साधनलाई िमत@येही, िनयिमत, 7भावकारी र पारदशN ढङ्गले @यवAथापन गनुRपनpछ 
। 

िविrय @यवAथापन अ<तगRत दईुवटा प�ह�लाई समेिटएको छ । एकातफR  योजना कायR<वयनको लािग आवjयक पनp िवrीय 
}ोतको आँकलन, 7ाि� र उपयोगलाई समिेटएको छ भने 7दशे तथा सङ्घीय सरकारवाट 7ा� िविभ<न 7कारका अनदुानह�लाई 
िवmालयह�मा पयुाRई तोिकएबमोिजम खचR, पारदिशRता बढाउद ैसमh प�मा िवrीय अनशुासन कायम गनुRपनpछ । 

िश�ा िवकासका पवूाRधारह�को पिन पवूाRधारका �पमा िलइ<छ । िश�ाको समयसापे� जनु गितमा िवकास हYनपुनp हो >यसो हYन 
सकेको छैन । िविभ<न 7ितवेदनह�ले कुल बजेटको २०7ितशत बजेट िश�ामा िविनयोजन ug]{ lglt ePtf पिन सो 
अनपुातमा पZुन सकेको छैन । यथाथRताको निजक रहरे योजना बनाएर सोबमोिजम बजेट िविनयोजन गनp नभई हचवुाको भरमा 
बजेट िविनयोजन गनp कायRले 7�य पाएको छ । समदुायको िवmालयमा लगानी गनुRपछR भ<ने सोचमा िगरावट आएको छ । 
संिवधानमा िश�ालाई लगानीमै�ी बनाउने र लगानी बढाउद ैलजाने नीित उ]लेख ग^रएको छ ।  

कमजोर भौितक पवूाRधारलाई सिुवधा स5प<न बनाउन,ु िवmालयह�को आिथRक प�लाई सबलीकरण गनुR, िवmालय िश�ामा 
प^रचालन हYन ेबजेटलाई पारदिशR बनाउन ुचनुौितका �पमा रहकेा छन ्। सङ्घ, 7दशे र Aथानीय तहको साझा अिधकारको सचूीमा 
िश�ालाई रािखन,ु सङ्घ, 7दशे र Aथानीय तहको एकल अिधकारका oपमा समेत Aप¬ ग^रनलेु िश�ामा लगानीको अवसर राgो  

५.२ वत�मान अव?था 

िवv@यापी oपमा िदगो िवकासका ल�यह� हािसल गनR कुल बजेटको कि5तमा २० 7ितशत रकम िश�ा ��ेमा िविनयोजन गनp 
िवv@यापी 7ितवCता रहतेा पिन िश�ा �े�को बजेट [मश घट्द ैगइरहकेो पाइ<छ । सशRत अनदुानको oपमा 7ा� हYने केि<�य 
अनदुानको ९५ 7ितशत भ<दा विढ रकम िश�क तलव भrा, छा�विृr, भौितक पवूाRधार, िदवाखाजा र पाठ्यपAुतक जAता 
िशषRकह�मा खचR हYने गरेको छ । गणुAतर अिभविृC र �मता िवकासका लािग Aथानीय सरकारका कायR[मह� केि<�त रहकेा 
छन । िवmाथN सङ्iयाका आधारमा एकाई लागत िव�ेषण गदाR अिभभावकको 7>य� लागनीका अित^रS पािलका �े�मा 
अBययनरत िवmाथNको 7ितिवmाथN लागत २५ हजार २ सय ७० रहकेो छ । ितहारको भैलो दिेख अिभभावकको सहयोग 
िवmालयका आ5दानीका 7मखु }ोतह� बनेकाछन ्।  

पbचवषNय गाउँ िश�ा योजना कायाR<वयनको िवrीय @यवAथापनका मiुय }ोत सङ्घीय, 7दशे र Aथानीय सरकार रहनछेन ् । 
अिभभावक र समदुायको भिूमका प^रपरूकको oपमा रहनेछ । िश�ा �े�मा कायR गनp सङ्घसंAथाह�लाई िवJताका आधारमा 
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�े�गत oपमा साझेदारी गनR सिकनेछ । समh िवrीय @यवAथापन अ<तगRत योजना कायाR<वयनका लािग 7या� िवrीय }ोत 
जटुाउन,ुशैि�क गणुAतर अिभविृCका लािग िवmालयह�लाई आवjयकता �े�मा }ोत उपल@ध गराउन े र }ोत साधनको 
7भावकारी @यवAथापन माफR त िवrीय सशुासन कायम गनp कायRह� 7ाथिमकतामा रहकेा छन । नितजामा आधा^रत }ोत 
िविनयोजन पCित माफR त िवmालयह�लाईिनयिमत अनदुानका अित^रS एकम¬ु, मागमा आधा^रत, कायRस5पादनमलूक र 
7ो>साहनमलूक अनदुानको @यवAथा ग^रनछे । �ोतको आँकलन तपिसल बमोिजम ग^रएको छ । 

<.स. िवrीय yोतको 
यव?थापन कूल बजेट ज,मा िह?साको +ितशत कैिफयत 

१ सङ्घीय सरकार ९२००००००० ६५.१३%  

२ 7दशे सरकार ११००००००० ७.७९%  
३ Aथानीय सरकार १३००००००० ९.२०%  
४ अिभभावक तथा समदुाय ० ०.००%  
५ सङ्घ संAथा तथा दातिृनकाय ८००००००० ५.६६%  
६ Aथानीय दाता तथा अ<य �ोत प^रचालन १००००००० ०.७१%  
७ अपगु रकम १६२६४०००० ११.५१%  

 ज5मा १४१२६४०००० १००.००%  

 

५.३ लNय 

 िश�ा ��ेमा पहYचँ तथा गणुAतर अिभविृCका लािग लगानीको सिुनि�तता हYने । 

५.४ उOेPय 

 योजना अविधका लािग िश�ा �े�मा आवjयक }ोतको 7�ेपण गनp, 

 पिहचान ग^रएका कायR[म कायाR<वयनका लािग आवjयक िवrीय }ोत पिहचान गनp, 

 उपल~ध }ोतको आधारमा कायR[मको 7ाथिमकता िनधाRरण गरी कायR[मगत बजेट िनधाRरण गनुR, 

 खचRको 7ि[या र दािय>व Aप¬ गनुR । 

५.५ रणनीितह* 

 सङ्घीय र 7दशे सरकारको लगानीको अनपुातमा Aथानीय सरकारले आ�नो }ोतबाट लगानी ग^रन,े 

 आ�नो तह िभ�को लि�त शैि�क पहYचँ, सहभािगता एवम ्गणुAतर सिुनि�त गनR लगानीको @यवAथा ग^रन,े 

 }ोतको उपयोग गनp िवmालयलाई जबाफदहेी बनाइन,े 

 वािषRक �पमा कुल बजेटको २० 7ितशत बजेट िश�ा �े�का कायR[मका लािग @यवAथा ग^रन,े 

 िश�ामा िनजी तथा गैर सरकारी ��ेको लगानीलाई 7ो>साहन तथा 7बCRन ग^रन े, 

 मापद�डका आधारमा खचR र 7ितवेदन पCित अवल5बन ग^रन,े 

 िवrीय @यवAथापन �मतामा सधुार ]याई िवrीय कायRकुशलता, पारदिशRता, िज5मेवारी र उrरदािय>वलाई सबल बनाइन।े 
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५.६ उपलिQध, नितजा, +मुख ि<याकलाप र लNय 

उपलिQधः 

 िश�ामा }ोतको िदगो @यवAथापन भई शैि�क पहYचँ, समता, गणुAतर र �मता िवकासमा उ]लेiय 7गित भएको हYन,े 

 िवrीय @यवAथापन �मतामा सधुार भई िवrीय कायRकुशलता, पारदिशRता, िज5मेवारी र उrरदािय>व स«ुढ हYन े। 

+मुख नितजाः 

 उपल~ध }ोतको अनमुान र िव�ेषण 
o अप�ेा र नीितका आधारमा अनमुान 

o }ोतको उपल~धताको अनमुान 

 7Aतािवत कायR[म र बजेट अनमुान 
o 7Aतािवत बजेटमा नपगु }ोत परूागनp उपाय 

+मुख ि<याकलाप र लNयः 

 सङ्घीय सरकारबाट िश�ा �े� योजना अ<तगRतका ि[याकलापमा 7ा� हYने अनमुािनत बजेटको खाका, 

 7दशे सरकारबाट िश�ा �े� योजना अ<तगRतका ि[याकलापमा 7ा� हYने अनमुािनत बजेटको खाका, 

 Aथानीय तहबाट िश�ा �े� योजना अ<तगRतका ि[याकलापमा 7ा� हYने अनमुािनत बजेटको खाका। 

+मुख 
ि<याकलाप 

योजना 
अविध

को कुल 
लागत 

भौितकल
Nय (५ वष�) 

        yोत आकँलन 

२०
७९

/८
० 

२०
८०

/८
१ 

२०
८१

/८
२ 

२०
८२

/८
३ 

२०
८३

/०
८४

 

सघं +देश 
?थानीयत

ह 
अ6य 

7ारि5भक 
बालिवकास र 
िश�ा 

१०९६०० २०७९० २१६९० २६०४० २०४९० २०५९० ६९७२५ ४५०० ३४३२५ १०५० 

आधारभतू िश�ा 
(क�ा १ - ८) 

१०९२९०० १७६७२० 
१९६८२

० 
१९१४७

० 
२५६४७

० 
२७१४२

० 
८३३४५

० 
१०२५०

० 
१५६४५० ५०० 

माBयिमक िश�ा 
(क�ा ९-१२) 

६८०७५ १०६४० १२६४० १४६७५ १४२२५ १५८९५ ३२१७५ १५०५० २०८५० ० 

उWच िश�ा र 
माBयिमक िश�ाको 
उWच 
िश�ासँगस5व<ध 

३९७५० १७५० ९२५० ९२५० ९२५० १०२५० ० २३२०० १६५५० ० 

7ािविधक तथा 
@यवसाियक िश�ा 
र िसप िवकास 
तािलम 

५५०० ११६० १५६० १५१० ५१० ७६० २००० १३०० १३७५ ८२५ 

पाठ्य[म र 
पाठ्यसामाhी 

१७१२० ४०९० ३५५० ३३०० ३०९० ३०९० ३१७५ २९०० ७५४५ ३५०० 

िश�क @यवAथापन 
र िवकास 

१०८५० २१३० २५८० १७३० २३३० २०८० १००० १५३० ६३२० २००० 
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िवmालय 
@यवAथापन 

१८२५० ३९५० ३५५० ३५५० ३६०० ३६०० १३५०० ० ४७५० ० 

िनर<तर िश�ा, 
खलुा िसकाइ, 
अनौपचा^रक 
िश�ा, जीवनपयR<त 
िसकाइ र िश�ा 

३७२५ ७०० १४०० १२२५ २०० २०० ३१२५ ० ५०० १०० 

गणुAतरीय 
सावRजिनक िश�ा 

५५०० १००० १२५० १००० १२५० १००० ० ५०० ३००० २००० 

आिथRक तथा 
सामािजक �पमा 
पछािड परेका 
वगRकोपहYचँ/समावे
शी िश�ा 

११५० १५० ३५० ५०० १५० ० २०० ० ९०० ५० 

िश�ामा सूचना 
7िविध 

७४७० १६२५ १७०५ १३८० १३८० १३८० १८०० ३२७५ १८९५ ५०० 

आपतकालीन तथा 
संकटपणुR 
अवAथामा िश�ा 

२६५२५ ९८५ ५४८५ ५९८५ ६५८५ ७४८५ २१६०० ० ४९२५ ० 

संAथागत संरचना र 
�मता िवकास 

३००० ६०० ६०० ६०० ६०० ६०० १००० ० १५०० ५०० 

कायाR<वयन, 
अनगुमन तथा 
म]ूयाङ्कन, 
सम<वय 
रसहजीकरण 

३२२५ ६४५ ६४५ ६४५ ६४५ ६४५ १२९५ ० १९३० ० 

कुल ज5मा 
१४१२६४० २२६९३५ 

२६३०७
५ 

२६२८६
० 

३२०७७
५ 

३३८९९
५ 

९८४०४
५ 

१५४७५
५ 

२६२८१५ 
११०२

५ 
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प�र�छेद ६ 

काया�6वयन, अनुगमन तथा मूSयाङ्कन, सम6वय र सहजीकरण 

६.१प�रचय 

नेपालमा योजनाबC िवकास 7यासको सoु अवAथा सँग ै िवकास आयोजनाको अनगुमन तथा म]ूयाङकन गनp प^रपाटी बसेको 

पाइ<छ । आ.व. २०३२/०३३ दिेख िवकास आयोजनाह�को कायाR<वयनको म]ूयाङकन गनp @यवAथाको सoुवात भयो । आठ� 

योजना २०४९/०५४ दिेख अनगुमन तथा म]ूयाङकनको एउटा पCितको oपमा मजबतु गनp कायR ग^रयो । यस योजनामा िवगतका 

अनगुमन तथा म]ूयाङकन स5ब<धी @यवAथामा दिेखएका कमीकमजोरीह�मा सधुार गरी संAथागत @यवAथा , उWच राजनैितक 

तहको 7ितबCता र उपलि~ध म]ूयाङकनको @यवAथासिहतको बिलयो अनगुमन तथा म]ूयाङकन 7णाली लाग ु ग^रयो । 

अनगुमन भ<नाले कुनपैिन कायR[म कायाR<वयनका लािग िवशेषतः शैि�क योजना तथा कायR[मह� के कित  भए>यसको लि�त 

7ितफल योजना अनoुप ठीक सँग भइरहकेा छन ्वा छैनन ्भनी कायR[म कायाR<वयन गनp  7>येक तहको @यवAथापन�ारा िनर<तर र 

अmाविधक गरी िनगरानी राiने कायR हो । म]ूयाङ्कन भ<नाले कुनै शैि�क कायR[मको िनधाR^रत उ�jेयको स<दभRमा >यसका 

कायRह� कित सा<दिभRक,स�म,लाभदायक र 7भावकारी दिेखएका छन भ<नेबारे @यविAथत oपबाट मापन गरी लेखाजेखा गनp 

कायR हो ।अनगुमन तथा म]ुयाङकन को मiुय उ�jेय गाँउ िश�ा योजना र िवmालय ��े िवकास कायR[मले िकटान गरेका 7>येक 

सेवा 7वाहका तहका ल�य तथा उ�jेय अनoुपका उपलि~धह� पrा लगाई ती सचूकका आधारमा िनणRय 7ि[यालाई सहयोग 

गरी 7वाह सधुार गनुR हो ।  

 
६.२ वत�मान अव?था 

ऐन,िनयमअनसुार कायR भए नभएको लेखाजोख गनp, ल�य तथा उ�jेयका आधारमा 7गित मापन गनpर �े�गत उ�jेय तथा 

ल�यमा भएको रणनीित तथा नीितगत 7वाहको  म]ूयाङकन गनp कायRह�िनयिमत �पमा भरैहकेा छन ्  ।  सबै तहको सेवा 

@यवAथापन तथा सेवा 7वाहका लािग िवrीय @यवAथापक�य र 7ािविधक प�को अनगुमन लेखाजोखा तथा म]ूयाङकन ग^रन ेछ 

। सङ्घमा िश�ा तथा 7िविध म<�ालय र िश�ा िवभागले अनगुमन तथा म]ूयाङ्कनका कायRको सम<वय  सbचालन गनpछन ्। 

बबईगाउँपािलकाको गाउँ िश�ा योजना सरोकारवालाह�लाई जानकारी गराइ सो कायाR<वयन भएनभएको स5वि<धत िनकायबाट 

अनगुमन ग^रनेछ । अनगुमन 7कृया तपिसल बमोिजम हYनछे । 

<.
स. 

अनुगमन गनj िनकाय अनुगमन 
+कृया 

िज,मेवारी अनुगमन 
समय 

अनुगमन 
सचूक 

१ वडा िश�ा सिमित अलवोकन, 
िनर�ण, 
सपु^रवे�ण, 
7ितवेदन 

संयोजक मािसक आग<तुक 
पिुAतका, 
िवmालय 
अनगुमन 
फाराम, 
क�ाकोठा 
अनगुमन 

२ गाउँ िश�ा सिमित संयोजक मािसक 
३ वडा कायाRलय अBय� तथा 

पदािधकारी 
मािसक 

४ पािलका अBय� तथा 
पदािधकारी 

�ैमािसक 

५ िश�ा िवकास तथा सम<वय एकाइ एकाइ 7मखु वािषRक 
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६ िज]ला सम<वय सिमित 7मखु तथा पदािधकारी वािषRक फाराम, 
7ितवेदन 
 

७ िश�ा अिधकृत  मािसक 
८ िवmालय सपु^रवे�क  मािसक 
९ िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के<�  वािषRक 
१० 7दशे िश�ा िवकास िनदpशनालय  वािषRक 
११ नाग^रक समाज तथा गरै सरकारी सङ्घसंAथा  मािसक 

 

गाउँ िश�ा योजनाको 7चार7सार गनR सरोकारवालाह�लाई भलेा गराइ, सचूना तथा 7िविधको अ<य माBयमबाट जानकारी गराइनछे । 
योजनाको कायR<वयनको [ममा आवjयक सहयोग तथा सहकायRको लािग गाउँपािलका तथा स5वि<धत वडाह�ले यस योजनासँग 
स5वि<धत तह तथा िनकायह�सँग आवjयक 7>य� भेटघाट वा प�ाचार गनpछ । योजनाको कायाR<वयनको [ममा गाउँपािलका 
वडाह�, स5वि<धत सिमित तथा उपसिमितह�को वैठक कायRतािलका वा आवjयकता अनसुार बAनछे । 

६.३ लNय 

 शैि�क योजना तथा कायR[मह�को 7भावकारी �पमा कायाR<वयन भई गणुAतरीय िश�ा सिुनि�त भएको हYने । 

६.४ उOेPय 

 बािषRक िश�ा बजेट तथा कायR[म तयारी र कायाR<वयन गनp, 

 Aथानीय तहका िश�ा शाखा तथा महाशाखाह�को �मता िवकास गनp, 

 आवjयकता अनसुार काननु, मापद�ड र िनदpिशका  िवकास गनp, 

 एक�कृत शैि�क सचूना @यवAथापन 7णाली माफR त िनयिमत �पमा कायR[म कायाR<वयनका नितजाह�को िववरण तयार 
गनp, समी�ा गनp, र सधुार गनp, 

 िश�ण िसकाइमा आवjयक सहयोग तथा अनभुव आदान 7दानका लािग Aथानीय Aतरमा िश�क तथा िवJ समहू, 
सि5मिलत िश�क सहायता 7णाली िवकास तथा सbचालन गनp, 

 िवmालय तथा सामदूाियक अBययन के<�ह�ले योजना बनाई शिै�क कायR[मह� सbचालन गनp, 

 7भावकारी तथा कुशल अनगुमन 7णाली िवकास गनp, 

 नितजामा आधा^रत अनगुमन तथा म]ूयाङ्कन 7णाली बनाउन,े 

 योजना कायाR<वयनका चरणमा आएका समAया तथा चनुौतीह�लाई समयमै स5बोधन गरी अपेि�त उपलि~ध हािसल गनp, 

 योजनाको लगानीदिेख 7भाव तहस5मको म]ूयाङ्कन गरी आवjयकतामा आधा^रत योजना िनमाRणमा सहयोग गनp। 

६.५ रणनीितह* 

 एक�कृत शैि�क अनगुमन तथा म]ूयाङ्कन मागRदशRन िनमाRण र उपयोग गनp, 

 अनगुमन, म]ूयाङ्कन र 7ितवेदन कायRलाई िछटो, छ^रतो, @यविAथत र  7भावकारी बनाउन 7िविधको 7योग गनp, 

 शैि�क सचूना @यAथापन 7णालीलाई थप स«ुढीकरण गनp, 

 रािOPय सचूकको अित^रS आवjयकताअनसुार Aथानीय सचूकह�लाई समेत सचूना 7णालीमा आवC गनp, 
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 योजनाकाआगत (Input), 7ि[या (Process), प^रणाम (Output), उपलि~ध (Outcome) र 7भाव (Impact) समेतको 
अनगुमन तथा म]ूयाङ्कनका लािग संरचना र जनशिSको 7ब<ध गनp,  

 7माणमा आधा^रत अनगुमन, म]ूयाङ्कन तथा 7ितवेदन 7णालीको िवकास गनp, 

 अनगुमन तथा म]ूयाङ्कनबाट 7ा� पqृपोषणलाई उपयोग गनp, 

 कुल बजेटको िनि�त िहAसा अनगुमन तथा म]ूयाङ्कनमा छुट्याई नितजामलूक अनगुमन तथा म]ूयाङ्कन 7णालीको 
अवल5बन गनp, 

 सहभािगतामलूक अनगुमन तथा म]ूयाङ्कन 7णालीको कायाR<वयन गनp, 

 क�ाकोठाको िसकाइको अनगुमन, सपु^रवे�ण तथा म]ूयाङ्कनलाई 7भावपणूR बनाउन कायRAथलमा आधा^रत अनगुमन, 
म]ूयाङ्कन, सपु^रवे�ण एवम ्7ितवेदन 7णालीको 7ब<ध गनp, 

 परुAकार र द�ड 7णालीको िवकास गनp। 

६.६ उपलिQध, नितजा, +मुख ि<याकलाप र लNय 

उपलिQधः 

 7भावकारी अनगुमनको माBयबाट योजना कायाR<वयनका चरणमा आएका समAया तथा चनुौतीह�लाई समयमै स5बोधन 
भई अपेि�त उपलि~ध हािसल हYन ेर योजनाको म]ूयाङ्कनमा आधा^रत भई आवjयकतामा आधा^रत योजना िनमाRणका 
लािग पqृपोषण 7ा� हYन े। 

+मुख नितजाः 

 नितजामा आधा^रत अनगुमन 7णाली Aथािपत हYन,े 

 अनगुमनका आधारमा नितजा सधुार हYन,े 

 अनगुमन तथा म]ूयाङ्कनका लािग संAथागत संरचना तथा �मता िवकास हYन,े 

 िवmाथN उपलि~ध परी�णका नितजाका आधारमा सधुार गनp प^रपाटी Aथािपत हYन,े 

 िविभ<न कायR[मह�को उपलि~ध तथा 7भावको आविधक म]ूयाङ्कन हYने। 

+मुख ि<याकलाप र लNयः 

 अनगुमन पCित िवकास तथा कायाR<वयन 

 अनगुमन 7णालीका लािग सचूक तयारी र अBयाविधक 

 अनगुमन 

 चौमािसक तथा वािषRक समी�ा तथा 7ितवेदन 

 िAथित 7ितवेदन तयारी 

 िवmाथN िसकाइ उपलि~ध परी�ण 

 िवmालयको कायRस5पादन परी�ण 

 �मता िवकास 

 सामािजक परी�णलाई 7भावकारी र िनयिमत बनाउन े
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 िवmालयको लेखा परी�ण 

 अBययन तथा अनसु<धान 

 

कायाR<वयन, अनगुमन तथा म]ूयाङ्कन, सम<वय र सहजीकरणका 7मखु ि[याकलापह� तथा ग<त@य 
 

<. 

स. 

+मुख ि<याकलाप लNय इकाइ भौितक लNय(५ वष�) कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 
 

१ नितजामा आधा^रत 
अनगुमन 7णालीका 
लािग सचूकह� तयार 
तथा अmाविधक गनp 

गाउपािलका १ १ १ १ १  सङ्घ, 
Aथानीय तह 

२ आफुले कायाR<वयन 

गरेका कायR[ूमह�को 
िनयिमत अनगुमन गनp 

        

३ कायR[म 
कायाR<वयनको 
चौमािसक तथा 
वािषRक समी�ा तथा 
7ितवेदन 

पटक ३ ३ ३ ३ ३ १५ सङ्घ तथा 
7दशे 

४ िAथित 7ितवेदन तयार 
गनp 

पटक १ १ १ १ १ ५ सङ्घ तथा 
7दशे 

५ िवmाथNको िसकाइ 
उपल@धी प^र�ण गनp 

क�ा   ८ ५ १०  ५, ८ 
र १० 

सङ्घसँग 
सम<वय गरेर 

६ क�ा १ दिेख ३ 
स5मका 
बालबािलकाको पठन 
िसप परी�णका लािग 
क�ाकोठामा 
आधा^रत पठन िसप 
परी�ण (CB-

EGRA) 

पटक/क�ा १ पटक 
/क�ा 
१, २ र 

३ 

१ पटक 
/क�ा 
१, २ र 

३ 

१ पटक 
/क�ा 
१, २ र 

३ 

१ पटक 
/क�ा 
१, २ र 

३ 

१ पटक 
/क�ा 
१, २ र 

३ 

५ 
पटक 
/क�ा 
१, २ 
र ३ 

सङ्घ, 
Aथानीय तह, 
NEGRP 
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<. 

स. 

+मुख ि<याकलाप लNय इकाइ भौितक लNय(५ वष�) कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 
 

सbचालनगनp 

७ िवmालयको 
कायRस5पादन गनp । 

िवmालय 
7ितशत, 

क�ा १-८ 

 २५ २५ २५ २५ सबै सङ्घसँग 
सम<वय गरेर 

८ िवmालयमा ग^रन े
सामािजक प^र�णलाइ 
7भावकारी र िनयिमत 
बनाउने । 

िवmालय सबै सबै सबै सबै सबै सबै  

९ िवmालयह�को लेखा 
प^र�ण 

िवmालय सबै सबै सबै सबै सबै सबै  

१० रो¬र िवशेषJह�को 
@यAथापन 

गाउँपािलका        

११ िवJ समहु, िवmालय 
िनर�क तथा िश�क 
िसकाइ समहु माफR त, 
िश�ा शाखा माफR त 
िवmालय अनगुमन 
तथा क�ा सपु^रवे�ण 

सबै िवmालय िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर   

१२ 7धानाBयापक तथा 
आधारभतू तह 

संयोजकबाट िवmालय 
तथा क�ाकोठा 
अनगुमन तथा 
सपु^रवे�ण 

सबै िवmालय िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर   

१३ िसकाइमा आधा^रत 
म]ुयाङ्कनका लािग 
िश�ण 

सबै िवmालय िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर   

१४ 7माणमा आधा^रत सबै िवmालय िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर िनर<तर   
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<. 

स. 

+मुख ि<याकलाप लNय इकाइ भौितक लNय(५ वष�) कैिफयत 

२०
७९
८

० 

२०
८०
८

१ 

२०
८१
८

२ 

२०
८२
८

३ 

२०
८३
८

४ 

ज,मा 
 

म]ुयाङ्कनका लािग 
अिभलेिखकरण  

१५ Aथानीय तहCारा क�ा 
अनगुमन 

 

पटक २ २ २ २ २   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प�र�छेद ७ 

मुTय मुTय ि<याकलाप र उपलQधी सूचक 
७.१ िवrीय योजना 
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7मखु ि[याकलाप 

योजना 
अविध
को कुल 
लागत 

भौितक ल�य (५ वषR) �ोत आँकलन 

२०
७९

/८
० 

२०
८०

/८
१ 

२०
८१

/८
२ 

२०
८२

/८
३ 

२०
८३

/०
८४

 

संघ 7दशे 
Aथानी
य तह 

अ<य 

7ारि5भक बालिवकास र 
िश�ा 

                    

7ारि5भक बालिवकास तथा 
िश�ाका <यनूतम मापद�ड 
7बोिधकरणगनp 

२०० २००             २००   

7ारि5भक बालिवकास तथा 
िश�ा के<�ह�को न�साङ्कन 
तथा पनुिवRतरण 

५०     ५०         ५०   

प^रवार, समदुाय, गैर सरकारी 
संघसंAथा, िनजी��ेसँगको 
सहकायR गनp 

०                   

अनाथ असहाय र अपाङ्गता 
पिहचान गरी थप सेवा 
उपल~ध गराउन े

५०० १०० १०० १०० १०० १००     ४०० १०० 

 बाल िवकास के<�मा छु©ै 
सरुि�त तथा अपाङ्गम�ैी 
शौचालयको @यवAथा गनp 

६८०० १००० १६०० १४०० १४०० १४०० ५००० १००० ८००   

बालबािलकाको 
अिभलेखीकरण गनp 

० ० ० ० ० ० ०       

सपु^रवे�णको लागी 
अिधकार स5प<न संय<�को 
िवकास गनp 

० ० ० ० ० ०         

अनाथ असहाय र अपाङ्गता 
भएका बालबािलकाका लािग  
आवािसय योजना 

५००० ० ० ५००० ० ०     ५०००   

पोषणयSु िदवा खाजाको 
@यवAथा गनp 

१२१५० २४३० २४३० २४३० २४३० २४३० १२१५०       

पाठ्य[म 7बोिधकरण गनp ३०० १००   १००   १००     ३००   

पवूाRधार, िसकाइ �े�, के<�को 
िभ�ी तथा बािहरी िसकाइ 
तथा खले सामhी @यवAथापन 
गरी <यनूतम मापद�डमा सधुार 
गनp 

६८०० १४०० २००० १४०० १००० १००० २००० ९०० ३४०० ५०० 

िश�कको योZयता �मता  र 
पेसागत िवकास गनp 

१००० २०० २०० २०० २०० २००   ८००   २०० 
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7मखु ि[याकलाप 

योजना 
अविध
को कुल 
लागत 

भौितक ल�य (५ वषR) �ोत आँकलन 

२०
७९

/८
० 

२०
८०

/८
१ 

२०
८१

/८
२ 

२०
८२

/८
३ 

२०
८३

/०
८४

 

संघ 7दशे 
Aथानी
य तह 

अ<य 

बालबािलकाको AवाA�य 
जाँच, खोप तथा AवाA�य 
स5ब<धी अिभलेख 
@यवAथापन, विृC अनगुमन 
गनp र कुपोषण भएका 
बालबािलकाको आवjयक 
7ब<ध गनp 

० ० ० ० ० ०         

Aथानीय भाषालाई 
7ाथिमकता िदई 
आवjयकताअनसुार Aथानीय 
भाषाको 7योग 

० ० ० ० ० ०         

अिभभावक िश�ा ७५० १५० १५० १५० १५० १५०     ५०० २५० 

अिभभावक तथा समदुायका 
सदAय माफR त Aथानीय Jान 
तथा िसपह� 
बालबािलकालाई िसकाउन े
@यवAथा 

०                   

बालबािलकाको शारी^रक, 
सामािजक, मानिसक तथा 
भावना>मक सरु�ा तथा 
आवjयकता अनसुार 
मनोसामािजक परामशR 
उपल~ध गराउन े

०                   

प^रवार, समदुाय, िनजी��े 
तथा गैर सरकारी 
संघसंAथाह�को सहभािगता, 
संलZनता र िज5मेवारी विृC 

०                   

शैि�क सचूना @यवAथापन 
7णाली 

०                   

7ितिवmाथN लागतका 
आधारमा िश�ण िसकाइ 
सामhी अनदुान 

२२५० ४५० ४५० ४५० ४५० ४५० २२५०       

सहयोगी (आया) को @यवAथा ३५१०० ७०२० ७०२० ७०२० ७०२० ७०२० ३५१०० ० ०   
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7मखु ि[याकलाप 

योजना 
अविध
को कुल 
लागत 

भौितक ल�य (५ वषR) �ोत आँकलन 

२०
७९

/८
० 

२०
८०

/८
१ 

२०
८१

/८
२ 

२०
८२

/८
३ 

२०
८३

/०
८४

 

संघ 7दशे 
Aथानी
य तह 

अ<य 

7ारि5भक वालिवकास तथा 
िश�ाका सहजकताRहoको 
पा^र�िमक तथा सेवा  सिुवधा 

३८७०० ७७४० ७७४० ७७४० ७७४० ७७४० १३२२५ १८०० २३६७५   

ज5मा १०९६०० २०७९० २१६९० २६०४० २०४९० २०५९० ६९७२५ ४५०० ३४३२५ १०५० 

आधारभतू िश�ा (क�ा १ - 
८) 

0                   

आधारभतू तहका 
िश�कहoको पा^र�िमक तथा 
सेवा  सिुवधा 

५२०००० ९०००० 
१००००

० 
१०५००

० 
११०००

० 
११५००

० 
५२०००

० 
० ०   

िवmालय न�शाङ्कन  १०० ० १०० ० ० ० ० ० १००   

दरवि<द पनुिवRतरण तथा 
समायोजन 

२५० ५० ५० ५० ५० ५०     २५०   

मापद�डअनसुार िश�क 
@यवAथापन 

१००५०० २०१०० २०१०० २०१०० २०१०० २०१०० ३६००   ९६९००   

सबै बालबािलकालाई 
िवmालय भनाR 

० ० ० ० ० ० ० ० ०   

7ारि5भक क�ाका 
बालबािलकाह�का लािग 
पठन सामhी @यवAथा गनp 

२६०० ५२० ५२० ५२० ५२० ५२० २६०० ० ०   

7ारि5भक क�ा 
िश�णस5बि<ध िश�क 
तािलम 

५०० २५० २५०       ० ५०० ०   

िवmालयको <यनूतम भौितक 
पवुाRधार िवकास 

३४०००० ४०००० ५०००० ४०००० 
१००००

० 
११०००

० 
२०४००

० 
१०२००

० 
३४०००   

िवmालय उ>थानशील योजना 
िनमाRण तथा कायाR<वयन  

३५०० ७०० ७०० ७०० ७०० ७००     ३५००   

सचूना 7िविधको 7योगका 
लािग आवjयक संरचना, 
सामhी तथा �मता िवकास 

३००० ६०० ६०० ६०० ६०० ६००     ३०००   

िश�क िवकास तथा सहायता 
7णालीको पनुस·रचना 

० ० ० ० ० ०         

िवmालय पोषण तथा AवाA�य 
कायR[म र िदवा खाजाको 
7ब<ध 

५४००० १०८०० १०८०० १०८०० १०८०० १०८०० ५४००० ० ०   
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२०
७९

/८
० 

२०
८०

/८
१ 

२०
८१

/८
२ 

२०
८२

/८
३ 

२०
८३

/०
८४

 

संघ 7दशे 
Aथानी
य तह 

अ<य 

अपाङ्गता भएका 
िवmाथNलाई सहयोग 

३०० ६० ६० ६० ६० ६० ३०० ० ०   

पाठ्यपAुतक @यवAथा १७००० ३४०० ३४०० ३४०० ३४०० ३४०० १७००० ० ० ० 

स<दभR सामhीको @यवAथा १००० २०० २०० २०० २०० २०० १००० ० ० ० 

िवप<नका लािग Àेस, 
Aटेशनरीका लािग छा�बिृr 

५०० १०० १०० १०० १०० १०० ० ० ५००   

िसकाइ सामhी तथा िवmालय 
@यवAथापन 

१४३०० २८६० २८६० २८६० २८६० २८६० १४३०० ० ० ० 

क�ाकोठामा आधा^रत 
म]ूयाङ्कन 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

@यविAथत परी�ा 7णाली ६००० १२०० १२०० १२०० १२०० १२०० १०००   ५०००   

शैि�क मानव संशाधन सचूना 
7णाली Aथापना 

५०० १०० १०० १०० १०० १००     ५००   

िवmालय उ>थानशील योजना 
िनमाRण तथा कायाR<वयन  

० ० ० ० ० ०         

सचूना 7िविधको 7योगका 
लािग आवjयक संरचना, 
सामhी तथा �मता िवकास 

२००० ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० ० ० १५०० ५०० 

िव@यस, िशअसंका 
पदािधकारीह�को �मता 
िवकास 

५०० १०० १०० १०० १०० १०० ० ० ५००   

अिभभावक अिभमिुखकरण र 
सहभािगता 

५०० १०० १०० १०० १०० १००     ५००   

िसकाइ सामhी तथा िवmालय 
@यवAथापन 

७९०० १५८० १५८० १५८० १५८० १५८० ७९००       

समहु तथा अ<य ि[याकलाप 
सbचालनका लागी उपयSु 
कोठाको @यवAथापन 

७५०० १५०० १५०० १५०० १५०० १५०० ० ० ७५००   

क�ा १ दिेख ३ मा बालम�ैी 
र छापायSु क�ाकोठाको 
~यवAथा  

२५५० ५१० ५१० ५१० ५१० ५१० २५५० ० ०   

क�ा १ दिेख ३ स5मको 
बालवािलकाका लािग 
बालमै�ी बसाई @यवAथापन 

१७०० ३५० ३५० ३५० ३५० ३०० ० ० १७०० ० 
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/८
० 

२०
८०

/८
१ 

२०
८१

/८
२ 

२०
८२

/८
३ 

२०
८३

/०
८४

 

संघ 7दशे 
Aथानी
य तह 

अ<य 

क�ा पAुतकालयको वा बकु 
कनRरको Aथापना गरी 
बालवािलकालाई  भरपरु 
पढाईको अवसर 7दान 

३७०० ७४० ७४० ७४० ७४० ७४० ३७००       

7िविध म�ैी िसकाइका लागी 
टेिलिभजन, क5पयटुर, 
इ<टरनटे लगायतको 
@यवAथापन 

२५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० १५०० ० १०००   

ज5मा 
१०९२९०

० 
१७६७२

० 
१९६८२

० 
१९१४७

० 
२५६४७

० 
२७१४२

० 
८३३४५

० 
१०२५०

० 
१५६४५

० 
५०० 

माBयिमक िश�ा (क�ा ९-
१२) 

0                   

िनःश]ुक माBयिमक िश�ाको 
कायाR<वयनका लािग 
आवjयक पनp काननु, 
कायRिविध, िनदpिशकाह� 
तयारी 

२०० २०० ० ० ० ०     २००   

िवmालय सेवा ��ेको 
िसमाङ्कन गरी हरेक 
माBयिमक िवmालयको सेवा 
�े� एक�न गनp र िसमाङ्कन 
िभ�का बालबािलकाह� 
भनाRको सिुनि�तताको लािग 
िवmालयमा न�साङ्कन, 
पनुिवRतरण तथा समायोजन र 
Aथापना 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

माBयिमक िश�ामा िवJान 
7िविध, इि<जिनय^रङ, कला र 
गिणत िश�ा (STEAM) 
जAता िवषायको िसकाइलाइ 
अ<तरस5वि<धत गनp र िवJान, 
गिणत तथा क5¿यटुर िवJान 
िवषय अBययनका लािग 
अवसर बढाउन े

१५०० ३०० ३०० ३०० ३०० ३००     १५००   
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7मखु ि[याकलाप 

योजना 
अविध
को कुल 
लागत 

भौितक ल�य (५ वषR) �ोत आँकलन 
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/८
१ 

२०
८१

/८
२ 

२०
८२
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३ 

२०
८३

/०
८४

 

संघ 7दशे 
Aथानी
य तह 

अ<य 

माBयिमक िश�ामा सवैको 
पहYचँ सिनि�त गनR 
आवjयकतानसुार बसको 
@यवAथा तथा खलुा तथा दरु 
िश�ा लगायतका बैकि]पक 
7व<ध गनp 

१२०००   २००० ४००० ४००० २००० ० ७००० ५०००   

िवmालयमा <यनूतम भौितक 
पवूाRधार िवकास (भवन तथा 
क�ाकोठा, फिनRचर, 
खानपेानी, खेलमैदान, 
घरेावार, शौचालय) 

३०००० ५००० ५००० ५००० ५००० १०००० १८७५० ६२५० ५०००   

7िविध तथा @यवहारकुशल 
िसपह�को एिककरण तथा 
िवmाथN म]ूयाङ्कन स5व<धी 
िश�क �मता िवकास 

६०० १२० १२० १८० १८० ० २०० ३०० १००   

िव@यस, िपटीए 
पदािधकारीह�को �मता 
िवकास र अिभमिुखकरण 

५०० १२५ १२५ १०० १५०       ५००   

िवmालय िश�ालाइ 7कोप, 
संकट तथा 
महामारीलगायतका 
प^रिAथित7ित उ>थानशील 
बनाउने आकिAमक 
@यवAथापन योजना िनमाRण 
तथा कायाR<वयन 

३०० ३००             ३००   

िसकाइका लािग सचूना तथा 
सbचार 7िविध लगायतका 
7िविधको 7योगमा विृC गनR 
आवjयक संरचना, सामाhी 
तथा �मता िवकास 

५००० १००० १५०० १५०० १०००   ४०००   १०००   

िविभ<न िकिसममा अपांगता 
भएका िवmािथRलाइ सहयोग 

२५० ५० ५० ५० ५० ५०     २५०   

िनःश]ुक िश�ाको 
सिुनि�तताको लागी 
पाठ्यपAुतक 

७५०० १५०० १५०० १५०० १५०० १५०० ७५००       
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२०
८०

/८
१ 

२०
८१

/८
२ 

२०
८२

/८
३ 

२०
८३

/०
८४

 

संघ 7दशे 
Aथानी
य तह 

अ<य 

आिथRक �पमा िवप<नका 
लािग Àेस तथा Aटेशनरी 
सहयोग 

५००० १००० १००० १००० १००० १०००     ५०००   

िसकाइ सामाhी तथा 
िवmालय @यवAथापन तथा 
सbचालन अनदुान 

१७२५ ३४५ ३४५ ३४५ ३४५ ३४५ १७२५       

क�ाकोठामा आधा^रत 
म]ूयांकनलाइ िश�ण िसकाइ 
7कृयामा एक�कृत गनp गरी 
सधुार तथा 7योग 

१००० २०० २०० २०० २०० २००     १०००   

आवािसय िवmालय संचालन २५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५००   १५०० १०००   

ज5मा ६८०७५ १०६४० १२६४० १४६७५ १४२२५ १५८९५ ३२१७५ १५०५० २०८५० ० 

उWच िश�ा र माBयिमक 
िश�ाको उWच िश�ासँग 
स5व<ध 

0                   

बहY7ािविधक िश�ालय 
Aथापना गनR सहयोग तथा 
सहजीकरण गनp 

०                   

अनसु<धान  के<�को  Aथापना  
गनR आवjयक सहयोग ्गनp 

०                   

Aनातक तहमा अBययनरत 
िवmाथNहoलाई िश�क 
संiया कम भएका 
िवmालयहoमा Aवयमसेवक 
िश�कको oपमा प^रचालन 
गनp 

३७५० ७५० ७५० ७५० ७५० ७५०     ३७५०   

उWचिश�ामासबैकोपहYचँ 
सिुनि�त गनR आवjयकता 
अनसुारको सम<वय र 
सहजीकरण गनp 

० ० ० ० ० ० ० ० ०   

उWच   िश�ा   7दायक   
संAथामा <यनूतम  भौितक  
पवूाRधार  िवकास (भवन  तथा  
क�ाकोठा,  फिनRचर, 

३००००   ७५०० ७५०० ७५०० ७५०० ० २२५०० ७५००   
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संघ 7दशे 
Aथानी
य तह 

अ<य 

शौचालय,  खानेपानी,  
खेलमदैान, घरेाबार, खाजा घर 
आिद) िवकास गनR सहयोग 
गनp 
उWच  िश�ालाई 7कोप,  
सङ्घट तथा महामारी 
लगायतका प^रिAथित7ित 
उ>थानशील बनाउन 
पािलकाAतरको योजना  तयार  
गरी कायाR<वयन गनR सहयोग 
गनp 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

उWच  िश�ाको  खलुा  एवम ्
दरू िश�ा 7णालीको Aथापना 
गनR सहजीकरण एवम सहयोग 
गनp 

० ० ० ० ० ० ० ० ०   

िवmाथNहoकोअBययन 
अनसु<धान कायRमा सहयोग 
गनR इ– 
पAुतकालयकोAथापनागनR 
सहयोग गनp 

१००० ० ० ० ० १००० ० ७०० ३००   

उWच ्िश�ा अBययनका 
लागी छा�वrृी 

५००० १००० १००० १००० १००० १०००     ५०००   

ज5मा ३९७५० १७५० ९२५० ९२५० ९२५० १०२५० ० २३२०० १६५५० ० 

7ािविधक तथा @यवसाियक 
िश�ा र िसप िवकास तािलम 

0                   

7योगशाला @यवAथापन 
सहयोग 

१५०० ५०० ५०० ५००     ५०० १०००     

सामदुाियक िवmालयमा 
7ािविधक िश�ा कायR[म 
संचालन 

१५०० ५०० ५०० ५०० ० ० १५०० ० ० ० 

छोटो अविधका िसपमलूक 
तािलमह� संचालन 

५०० १०० १०० १०० १०० १००   ३००   २०० 

7ािविधक र @यावसाियक 
िश�ा स5व<धी पािलका 
Aत^रय नीितको तजुRमा 

५० ० ५० ० ० ० ० ० ५० ० 
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योजना 
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भौितक ल�य (५ वषR) �ोत आँकलन 

२०
७९

/८
० 

२०
८०

/८
१ 

२०
८१

/८
२ 

२०
८२

/८
३ 

२०
८३

/०
८४

 

संघ 7दशे 
Aथानी
य तह 

अ<य 

यवुालाइ खोज र नव7वतRनका 
लािग 7ो>साहनमलूक 
कायR[मह� संचालन 

४००   १०० १०० १०० १००     ४००   

7ािविधक िश�ा अBययन 
गरेका यवुाह�लाइ 
उmमिशलता िवकासको 
लािग सहयोग 

१२५०   २५० २५० २५० ५०० ० ० ६२५ ६२५ 

7ािविधक िश�ा तथा 
@यावसाियक तािलम 7दायक 
संAथाह�को अनगुमन, 
िनयमन र @यवAथापन 

३०० ६० ६० ६० ६० ६०     ३००   

ज5मा ५५०० ११६० १५६० १५१० ५१० ७६० २००० १३०० १३७५ ८२५ 

पाठ्य[म र पाठ्यसामाhी 0                   

पाठ्[मअिभमिुखकरण ४२०   २१० २१०     १०० २०० १२०   

िश�कतािलम २००० ४०० ४०० ४०० ४०० ४००   २०००     

िश�क पेशागतसहयोग १००० २०० २०० २०० २०० २००   ७०० ३००   

क�ाकोठामाआधा^रत 
िवmाथN म]ूयांकन 

० ० ० ० ० ० ० ० ०   

आविधकम]ूयांकन ० ० ० ० ० ० ० ० ०   

िडिजटलसामाhीको 7योग ० ० ० ० ० ० ०       

सचूना7िविधको 7योग ०                   

िनश]ुकपाठ्यपAुतक 
(Aथानीय) 

५००० १६०० ८५० ८५० ८५० ८५०     ५०००   

बहYपाठ्यपAुतक ०                   

Aथानीयपाठ्य[म िनमाRण 
तथा कायाR<वयन 

५०० २५० २५०           ५००   

माBयम भाषाकोoपमा 
मातभृाषको 7योग 

०                   

सपु^रवे�णतथा अनगुमन १००० २०० २०० २०० २०० २०० ३७५   ६२५   

पढाइ म�ैी श�ैिणक सामhी 
ख^रद, सङ्कलन, िनमाRण 
तथा 7योग  

२७०० ५४० ५४० ५४० ५४० ५४० २७०० ० ० ० 
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२०
७९

/८
० 

२०
८०

/८
१ 

२०
८१

/८
२ 

२०
८२

/८
३ 

२०
८३

/०
८४

 

संघ 7दशे 
Aथानी
य तह 

अ<य 

सबै बालबािलकालाई 
पाठ्यपAुतक तथा 
अ�यास/कायR पिुAतकाको 
उपल~धता 

२५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ० ० ० २५०० 

Aथानीय पढाइ सामhी र  
अ<य श�ैिणक सामhी 
िनमाRण तथा 7योग 

२००० ४०० ४०० ४०० ४०० ४००     १००० १००० 

िश�ण कायRमा उपयोगी 
सामhी जAतै : पाठ्य[म, 
िश�क िनदpिशका लगायत 
स<दभR सामाhीको उपल~धता 

०                   

ज5मा १७१२० ४०९० ३५५० ३३०० ३०९० ३०९० ३१७५ २९०० ७५४५ ३५०० 

िश�क @यवAथापन र िवकास 0                   

असल अBयासको अवलोकन 
¶मण 

१५०० ३०० ३०० ३०० ३०० ३००     १५००   

कायR स5पादनमा आधा^रत 
7ो>साहन तथा सिुवधा िदन े।  

५०० १०० १०० १०० १०० १००     ५००   

सवै Aथायी िश�ाकको 
AवाA�य िवमा अिनवायR गनp ।  

५००   १०० १०० १५० १५० ५०० ० ० ० 

िश�ण िसकाइमा पqृपोषण 
7ा� गनR प^र�ाको नितजा 
िव�ेषण गनp । 

१०० २० २० २० २० २०     १००   

िश�क पेशागत सहयोग 
कायRिविधका आधारमा 
िसकाइका लागी िश�कको इ 
संजाल बनाउन े

१००   १००           १००   

िश�कलाइ परामशR कायR गनR, 
अBययन अनसु<धान, 
अनगुमन, सिुपरवे�णको 
लागी िवJ समहु प^रचालन 
गनp 

१००० २०० २०० २०० २०० २००     १०००   

िश�क मे<ट^रङ/कोिचङका 
लागी कायR[म संचालनका 
गरेर िश�क पेशागत सहयोग 

०                   
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२०
७९

/८
० 

२०
८०

/८
१ 

२०
८१

/८
२ 

२०
८२

/८
३ 

२०
८३

/०
८४

 

संघ 7दशे 
Aथानी
य तह 

अ<य 

िवकास गनp 

िवmालय तथा पािलका 
Aतरमा 7ारि5भक क�ाका 
िश�कलाइ पेशागत सहयोग 
गनR िश�ण िसकाइ समहु 
वैठक/घ5ुती वैठक संचालन 
गनp 

७५० १५० १५० १५० १५० १५०       ७५० 

आवjयकताका आधारमा 
िश�क पेशागत सहयोग 
तािलम संचालन गनp 

२५५० ५१० ५१० ५१० ५१० ५१०   १५३० १०२०   

िशि�क दरव<दी िमलान तथा 
पनुिवRतरण 

०                   

पािलकाले 7अ र 7अले 
िश�कह�सँग करार स5झौता 
माफR त िसकाइ उपल@धीमा 
सधुार ]याउन े

०                   

एक�कृत  पाठ्य[मलाई 
7भावकारी कायाR<वयन गनRका 
लािग क�ा १ दिेख ३ 
स5मका िश�कहoलाई पठन 
त>व तथा  एक�कृत ढाँचाको 
तािलमको ~यवAथा 

१००० ५०० ५००       ५००   ४०० १०० 

Aथानीय पढाइ सामhी र अ<य 
शै�िणक सामhी िनमाRणका 
लािग तािलम वा 
कायRशालाको ~यवAथा 

५००   २५०   २५०       ३०० २०० 

एक�कृत पाठ्य[ममा  पठन 
त>व तथा  एक�कृत 
ढाँचास5ब<धी पनुRताजगी 
तािलमको ~यवAथा 

६००       ३०० ३००     ४५० १५० 

7िविध म�ैी िसकाइका लागी 
टेिलिभजन, क5पयटुर, 
इ<टरनटे लगायत 

०                   
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/८
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२०
८०

/८
१ 

२०
८१

/८
२ 

२०
८२

/८
३ 

२०
८३

/०
८४

 

संघ 7दशे 
Aथानी
य तह 

अ<य 

7योगकालागी तािलमको 
~यवAथा 

िश�क पेसागत सहयोग 
7णाली िवकास र कायाR<वयन 

०                   

 िश�क पेसागत सहयोग 
स5ब<धी 7ावधान कायाR<वयन  
र 7णाली िवकास 

०                   

क 7धानाBयापक/ आधारभतू 
संयोजक/अनभुवी िश�क 
प^रचालन 

२५० ५० ५० ५० ५० ५०     ५० २०० 

ख िवJ समहू गठन र 
प^रचालन 

२५० ५० ५० ५० ५० ५०     ५० २०० 

ग िश�क िसकाइ समहू गठन 
र प^रचालन 

२५० ५० ५० ५० ५० ५०     ५० २०० 

घ वैकि]पक िविधको 7योग ०                   

िश�कलाइ सकारा>मक सोच 
स5वि<ध तािलमको @यवAथा 

१००० २०० २०० २०० २०० २००     ८०० २०० 

ज5मा १०८५० २१३० २५८० १७३० २३३० २०८० १००० १५३० ६३२० २००० 

िवmालय @यवAथापन                     

िवmालय सधुार योजना तयारी 
तथा अBयाविधक गनp 

३५०० ७०० ७०० ७०० ७०० ७०० ३५००       

शैि�क कायRपा�ो िनमाRण गनp ५०० १०० १०० १०० १०० १००     ५००   

िवmालयको िवकास तथा 
@यवAथापन गoुयोजना  
िनमाRण 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

िवmालय न�शाङ्कन गनp ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

िवmालय समायोजन, 
पनुिवRतरण तथा Aथापना गनp 

७५० १५० १५० १५० १५० १५० ० ० ७५० ० 

िश�क दरब<दी िमलानगनp ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

योZयता, �मता र 
व^रqताकोआधारमा7धाना
Bयापक िनयिुS गनp 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

िवmालय सbचालन तथा ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
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/८
१ 

२०
८१

/८
२ 

२०
८२

/८
३ 

२०
८३

/०
८४

 

संघ 7दशे 
Aथानी
य तह 

अ<य 

@यAथापन िविनयम तयारी गनp 

वािषRक कायR स5पादनको 
Aवम]ूयाङ्कन  गनp 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

अिभभावक भलेा गनp ०                   

िवmालयको लेखा तथा 
सामािजक प^र�ण गनp 

४५०० ९०० ९०० ९०० ९०० ९०० ४५००       

िवपद ्@यवAथापन योजना 
िनमाRण गनp 

५०० १०० १०० १०० १०० १०० ५००       

िवmालयका गितिविधह� 
सावRजिनक  

०                   

7धानाBयापक, िश�क र 
कमRचारीलाइ 7ो>साहन 
उपल@ध गराउन े

१००० २०० २०० २०० २०० २००     १०००   

गाउपािलकाको िश�ा योजना 
र शैि�क 7ोफाइलको िनमाRण, 
7वोिधकरण र प^रमाजRन 

११०० ३०० २०० २०० २०० २००     ११००   

िश�क अिभभावक संघको 
कायRकारी सिमितले िविrय 
पारदिशRता र जवाफदिेहता 
कायम, अिभभावक तथा 
अ<य संघसंसथासँग सम<वय र 
साझेदारी गनp 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

िवmालयमा गठन हYन ेिविभ<न 
सिमितका पदािधकारीको 
�मता िवकास र अिभभावक 
अिभमिुखकरण 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

िवmाथN तथा 
अिभभावकह�को गनुासो 
सनुवुाइको @यवAथा गनp 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

सामािजक लेखाप^र�ण र 
7ितवेदनलाइ सावRजिनक गनp 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

िवmालयह�मा सेवा 
वडाप�को @यवAथा गनp 

३०० ३०० ० ० ० ० ० ० ३०० ० 

िनश]ुक सेनटेरी ¿याड ५००० १००० १००० १००० १००० १००० ५०००       
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/८
० 

२०
८०

/८
१ 

२०
८१

/८
२ 

२०
८२

/८
३ 

२०
८३

/०
८४

 

संघ 7दशे 
Aथानी
य तह 

अ<य 

@यवAथापन (भे<डीङ मेिसन 
सिहत) 
बबइ शैि�क बलेुिटन र 
�याले<डर 7काशन 

११०० २०० २०० २०० २५० २५०     ११००   

ज5मा १८२५० ३९५० ३५५० ३५५० ३६०० ३६०० १३५०० ० ४७५० ० 

िनर<तर िश�ा, खलुा िसकाइ, 
अनौपचा^रक िश�ा, 
जीवनपयR<त िसकाइ र िश�ा 

                    

अनौपचा^रकिश�ा तथा 
आजीवन िसकाइ र यसका 
आगामी मागR स5व<धमा 
अवधारणागत Aप¬ताका 
लािग िवJ समहुबाट 
अवधारणाप� तयार गराइ 
अिभमिुखकरण गनp 

५०० ५०० ० ० ० ०     ५००   

िनर�रह�को िववरण संकलन 
र आिजवनिसकाइका 
सरोकारवालाह�को 
खि�डकृत त�यांकह�को 
डाटावेस तयार गनp 

२००   २००       १००     १०० 

सामदुाियक पAुकालयको 
@यवAथापन गरी सामदुाियक 
िसकाइ के<� सँग आव� गनp 

२५     २५     २५       

सामदुाियकके<�मा सचुना 
तथा संचार7िविध मै�ी 
उपकरणको @यवAथा गनp 

५०० १०० १०० १०० १०० १०० ५००       

संयोजक र आवjयकता 
अनसुार सहयोगीको @यवAथा 
गनp 

५०० १०० १०० १०० १०० १०० ५०० ० ० ० 

संघ, 7दशे र Aथािनय तहमा 
सम<वय संय<� िवकास गनp 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

सरकारी तथा गैर सरकारी 
िनकाय तथा Aथािनय तहमा 
रहकेा समदुायमा आधा^रत 
संAथासँग साझेदारी र सहकायR 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 



134 

 

7मखु ि[याकलाप 

योजना 
अविध
को कुल 
लागत 

भौितक ल�य (५ वषR) �ोत आँकलन 

२०
७९

/८
० 

२०
८०

/८
१ 

२०
८१

/८
२ 

२०
८२

/८
३ 

२०
८३

/०
८४

 

संघ 7दशे 
Aथानी
य तह 

अ<य 

गनp 

अनौपचा^रक 7ौढ िवmालय, 
खलुा िवmालय लगायतका 
संAथाह�को संAथागत 
िवकास र संचालनका लागी 
अनदुान उपल@ध गराउन े

२०००   १००० १०००     २०००       

जेq नाग^रक, �िमक, गहृणी 
मिहला, कैदीह�का लागी 
आवjयकतामा आधा^रत 
िनर<तर िसकाइ 7वधRन गनp 

० 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ज5मा ३७२५ ७०० १४०० १२२५ २०० २०० ३१२५ ० ५०० १०० 

गणुAतरीय सावRजिनक िश�ा                     

7ारि5भक बालिवकासमा 
खेल सामाhी, िसकाइ 
सामाhी, मनोरbजन सामाhी, 
अिडयो िभिडयो सामाhी 
सिहतको आकषRक तथा 
मनोरbजना>मक क�ाकोठा 
@यवAथापन 

०                   

शैि�क गणुAतरको सधुारको 
थालनी क�ा १ बाट गरौ ँ
अिभयान संचालन 

३५०० ७०० ७०० ७०० ७०० ७००     २००० १५०० 

 बालबािलकालाइ िस�नगेरी 
पढ्न ेबनाउन ेउ�jेयले क�ा १ 
दिेख ३ स5म पढ्न 
िसकाउनका लागी पठन िसप 
िवकास स5व<धी 
ि[याकलापलाइ सहयोग गनR  
क�ा १-३ मा छापामय 
वातावरण बनाउन े

०                   

िवmाथNको 7ितभा पिहचान, 
प^रचालन र 7व�Rनका लागी 
िसजRना>मक गितिविध 

०                   
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7मखु ि[याकलाप 

योजना 
अविध
को कुल 
लागत 

भौितक ल�य (५ वषR) �ोत आँकलन 

२०
७९

/८
० 

२०
८०

/८
१ 

२०
८१

/८
२ 

२०
८२

/८
३ 

२०
८३

/०
८४

 

संघ 7दशे 
Aथानी
य तह 

अ<य 

सbचालन 

िवJान तथा 7िविध ए�Aपो, 
शैि�क मलेा तथा 7दशRनी, 
महो>सव आयोजना 

१००० २०० २०० २०० २०० २००     ५०० ५०० 

7धानाBयापकह�को 
@यवAथापक�य एवम नेत>ृव 
�मता िवकास 

५००   २५०   २५०     ५००     

िश�ाक दरव<दी पनुिवRतरण 
तथा <यनूतम िश�क 
सिुनि�तता 

०                   

िश�क तािलम तथा पेशागत 
िवकासलाइ स«ुिढकरण गनp 

०                   

7अ, िश�क 7शंसा तथा 
7ो>साहनको @यवAथा गरी 
उ>7ेरणा अिभविृC गनp 

०                   

िवmालयह�ले गणुAतर 
केि<�त िवmालय सधुार 
योजना बनाउन ेवा 
अBयाविधक गरी 
कायाR<वयनमा लैजान े

०                   

पोषणयSु खाजा कायR[म ०                   

िनयिमत नितजामिुख 
अनगुमन तथा सपु^रवे�णको 
@यवAथा 

०                   

सरोकारवालाह�िवच 
अ<तरRि[या 

०                   

योजनाको आविधक सिम�ा 
र अmाविधक गनp 

५०० १०० १०० १०० १०० १००     ५००   

ज5मा ५५०० १००० १२५० १००० १२५० १००० ० ५०० ३००० २००० 

आिथRक तथा सामािजक 
�पमा पछािड परेका वगRको 
पहYचँ/समावेशी िश�ा 

                    



136 

 

7मखु ि[याकलाप 

योजना 
अविध
को कुल 
लागत 

भौितक ल�य (५ वषR) �ोत आँकलन 

२०
७९

/८
० 

२०
८०

/८
१ 

२०
८१

/८
२ 

२०
८२

/८
३ 

२०
८३

/०
८४

 

संघ 7दशे 
Aथानी
य तह 

अ<य 

Aथानीय तहह�मा @यिSको 
अवAथा, िसकाइ आवjयकता 
पिहचान गनp संय<� िवकास 
गनp । 

१००   १००           १००   

िश�ाको अवसरबाट विbचत 
हYनका कारण पिहचान गरी 
वैयिSक आवjयकता 
अनसुारको वैकि]पक शैि�क 
कायR[मह� तथा सहायता 
प�ती तजुRमा गरी कायाR<वयन 
गराउने ।  

०                   

िवmालय बािहर रहकेो सवै 
बालबािलकालाइ िवmालय 
िभ� ]याउन तथा अBययनमा 
िनर<तरताको सिुनि�त गनR 
जनसहभािगता सिहतको 
कायR[म सbचालन गनp । 

०                   

िवशेष लि�त समहूका 
िवmाथNह�को आवjयकता र 
सामािजक सरु�ाका कायR[म 
तथा अवसर लागतसँग 
तादा5य गरी छा�विृr िदन े
@यवAथा िमलाउन े

०                   

सबै आधारभतू 
िवmालयह�मा भवन, 
क�ाकोठा, फिनRचर, 
7योगशाला, पानी, 
पAुतकालय, बकु कनRर, 
शौचालय जAता भौितक तथा 
शैि�क पवूाRधार अपाङ्गता 
एवं लैङ्िगकम�ैी बनाउन े। 

०                   
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7मखु ि[याकलाप 

योजना 
अविध
को कुल 
लागत 

भौितक ल�य (५ वषR) �ोत आँकलन 

२०
७९

/८
० 

२०
८०

/८
१ 

२०
८१

/८
२ 

२०
८२

/८
३ 

२०
८३

/०
८४

 

संघ 7दशे 
Aथानी
य तह 

अ<य 

बालबािलकालाइ अBययनको 
िनर<तरताका लागी िदवा 
खाजा @यवAथा लगायतका 
िविभ<न 7ो>साहनको @यवAथा 
गदV बाकेि<�त िश�ण, 
बालमै�ी शै�िणक वातावरण, 
िश�क िवmाथNिबच समुधरु 
स5व<ध िवकास, िसकाइमिुख 
िश�ण प�ित, क�ाकोठा, 
स5मानपणूR @यवहार जAता 
उपायह�को अवल5वन गनp ।  

०                   

रािOPय पाठ्य[म 7ा�प 
अन�ुप पाठ्य[मको 
Aथानीयकरण । 

१५० ५० ५०   ५०       १०० ५० 

पाठ्य[म तथा िसकाइ 
सामाhीलाइ अपाङ्गम�ैी 
तथा लैङ्िगक उrरदायी 
बनाउद ैसबै बालबािलकाको 
िसकाइ सिुनि�त गनp ।  

०                   

आिजवन िसकाइ तथा िनर<तर 
िश�ाका सहभािगह�को 
आवjयकता अनसुारको 
िसकाइ सहजीकरण 
सामाhीको @यवAथा गनp तथा 
कायाR<वयनका लािग Aथानीय 
तहका शैि�क @यवAथापक 
तथा सहजकताRह�को �मता 
िवकास गनp । 

२००   २००       २००       

पाठ्यत[मलाइ Aथािनय 
भाषा, संAकृित, भगूोल, 
इितहास, Jान तथा िसप 
समावेश गनp र िसकाइलाइ 
जीवनोपयोगी िसपसँग आव� 
गनp ।  

०                   

अिनवायR िश�ा सिुनि�त ५००     ५००         ५००   
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7मखु ि[याकलाप 

योजना 
अविध
को कुल 
लागत 

भौितक ल�य (५ वषR) �ोत आँकलन 

२०
७९

/८
० 

२०
८०

/८
१ 

२०
८१

/८
२ 

२०
८२

/८
३ 

२०
८३

/०
८४

 

संघ 7दशे 
Aथानी
य तह 

अ<य 

भएको सावRजिनक घोषणा गनp  

िवmालयमा कुनै पिन 
7कारको िवभेद, द@ुयRवहार, 
हपेाइ नहYने सिुनि�त गनR यस 
स5व<धी िश�ा तथा संय<� 
Aथापना गनp । 

०                   

पाठ्य[म, पाठ्यसामाhी, 
िवmालय वातावरण तथा 
िसकाइ 7कृयालाइ समता र 
समावेिशताका «ि¬ले परी�ण 
तथा सधुार गनp । 

२०० १००     १००       २००   

ज5मा ११५० १५० ३५० ५०० १५० ० २०० ० ९०० ५० 

िश�ामा सचूना 7िविध                     

िवmालयमा ICTसंरचना 
िवAतार 

१५०० ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० ७५० ७५०     

7>येक िवmालयमा Internet 
Connectivity को @यवAथा 

९०० ६७५ २२५ ० ० ० ६७५ २२५     

िश�कह�को �मता िवकास १८००   ४५० ४५० ४५० ४५०   १८००     

िवmालमा अ<तरि[या>मक 
िडिजटल सामhीको 
उपल~धता 

०                   

IEMIS@यवAथापन ७५० १५० १५० १५० १५० १५० ३७५   ३७५   

सामदूाियक िसकाइ 
के<�ह�को �मता िवकास 

०                   

िवmालमा इ हािजरी 
~वAथापन 

३२०   ८० ८० ८० ८०     ३२०   

माBयिमक िवmालयका 
अिनवायR िवषयहoको 
भचुRअल क�ा संचालन 

१२०० ३०० ३०० २०० २०० २००     १२००   

7िविध म�ैी िसकाइका लािग 
टेिलिभजन, क5पयटुर, 
इ<टरनटे लगायतको 
@यवAथापन 

०                   



139 

 

7मखु ि[याकलाप 

योजना 
अविध
को कुल 
लागत 

भौितक ल�य (५ वषR) �ोत आँकलन 

२०
७९

/८
० 

२०
८०

/८
१ 

२०
८१

/८
२ 

२०
८२

/८
३ 

२०
८३

/०
८४

 

संघ 7दशे 
Aथानी
य तह 

अ<य 

7िविध म�ैी िसकाइका लागी 
टेिलिभजन, क5पयटुर, 
इ<टरनटे लगायत7योगका 
लागीतािलमको ~यवAथा 

१००० २०० २०० २०० २०० २००   ५००   ५०० 

ज5मा ७४७० १६२५ १७०५ १३८० १३८० १३८० १८०० ३२७५ १८९५ ५०० 

आपतकालीन तथा संकटपणुR 
अवAथामा िश�ा 

                    

उ>थानिसलताका लागी 
whole school approach 
का आधारमा सचेतना 
िवकास गनp 

५०० १०० १०० १०० १०० १००     ५००   

िश�क तथा िव@यस तािलम १२५ २५ २५ २५ २५ २५     १२५   

Aथािनय तहमा संकटास<नता 
म]ूयांकनका आधारमा 
योजना िनमाRण तथा 
कायाR<वयन 

२५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५००     २५००   

िनर<तर र सरुि�त िसकाइका 
लागी िश�क िवmाथN 
सि5मिलत कायR समहु िनमाRण 
र प^रचालन 

०                   

AवाA�य सिुवधा सिहतको 
AवाA�य िश�क कायRकताRको 
@यवAथा 

२१६००   ४५०० ५००० ५६०० ६५०० २१६००       

ह^रत, सफा, शा<त र सरुि�त 
िवmालय 7वधRन 

१८०० ३६० ३६० ३६० ३६० ३६०     १८००   

आपतकालीन तथा संकटपणूR 
अवAथामा िश�ासँग 
स5वि<धत िविभ<न मापद�ड, 
िनदpिशका तथा कायRिविध 
एिककृत गनp 

०                   

िश�ाका सवै उप��ेमा 
उ]लेिखत आपतकालीन तथा 
संकटपणूR अवAथामा गनR 
सिकने िविधमा वैकि]पक 

०                   
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7मखु ि[याकलाप 

योजना 
अविध
को कुल 
लागत 

भौितक ल�य (५ वषR) �ोत आँकलन 

२०
७९

/८
० 

२०
८०

/८
१ 

२०
८१

/८
२ 

२०
८२

/८
३ 

२०
८३

/०
८४

 

संघ 7दशे 
Aथानी
य तह 

अ<य 

उपाय सिहत योजना बनाउन े

ज5मा २६५२५ ९८५ ५४८५ ५९८५ ६५८५ ७४८५ २१६०० ० ४९२५ ० 

संAथागत संरचना र �मता 
िवकास 

                    

आवjयक काननुी 7व<ध तथा 
मापद�ड िवकास 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

िवmालयको कायRस5पादन गनp ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

7धानाBयापकलाइ 
कायRस5पादन करार गरी 
नितजा7ित िज5मेवार बनाउन े

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

पदािधकारीह�को �मता 
िवकास 

५०० १०० १०० १०० १०० १००       ५०० 

7धानाBयापक तथा िश�ा 
शाखाका कमRचारीको �मता 
िवकास 

२५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० १०००   १५००   

ज5मा ३००० ६०० ६०० ६०० ६०० ६०० १००० ० १५०० ५०० 

कायाR<वयन, अनगुमन तथा 
म]ूयाङ्कन, सम<वय र 
सहजीकरण 

                    

नितजामा आधा^रत अनगुमन 
7णालीका लागी सचूकह� 
तयार तथा अmाविधक गनp 

५०० १०० १०० १०० १०० १००     ५००   

आफुले कायाR<वयन गरेका 
कायR[ूमह�को िनयिमत 
अनगुमन गनp 

० ० ० ० ० ०         

कायR[म कायाR<वयनको 
चौमािसक तथा वािषRक 
समी�ा तथा 7ितवेदन 

३७५ ७५ ७५ ७५ ७५ ७५ ३७५ ० ० ० 

िAथित 7ितवेदन तयार गनp १०० २० २० २० २० २० १००       

िवmाथNको िसकाइ उपल@धी 
प^र�ण गनp 

० ० ० ० ० ०         
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7मखु ि[याकलाप 

योजना 
अविध
को कुल 
लागत 

भौितक ल�य (५ वषR) �ोत आँकलन 

२०
७९

/८
० 

२०
८०

/८
१ 

२०
८१

/८
२ 

२०
८२

/८
३ 

२०
८३

/०
८४

 

संघ 7दशे 
Aथानी
य तह 

अ<य 

क�ा १ दिेख ३ स5मका 
बालबािलकाको पठन िसप 
परी�णका लािग 
क�ाकोठामा आधा^रत पठन 
िसप परी�ण (CB-EGRA) 
संचालन गनp 

५०० १०० १०० १०० १०० १०० ५०० ० ०   

िवmालयको कायRस5पादन गनp 
। 

० ० ० ० ० ०         

िवmालयमा ग^रन ेसामािजक 
प^र�णलाइ 7भावकारी र 
िनयिमत बनाउन े। 

० ० ० ० ० ० ०       

िवmालयह�को लेखा 
प^र�ण 

० ० ० ० ० ०         

रो¬र िवशेषJह�को 
@यAथापन 

५०० १०० १०० १०० १०० १००     ५००   

िवJ समहु, िवmालय िनर�क 
तथा िश�क िसकाइ समहु 
माफR त, िश�ा शाखा माफR त 
िवmालय अनगुमन तथा क�ा 
सपु^रवे�ण 

५०० १०० १०० १०० १०० १०० ३२०   १८०   

7धानाBयापक तथा 
आधारभतू तह संयोजकबाट 
िवmालय तथा क�ाकोठा 
अनगुमन तथा सपु^रवे�ण 

० ० ० ० ० ० ०       

िसकाइमा आधा^रत 
म]ुयाङ्कनका लागी िश�ण 

० ० ० ० ० ० ०       

7माणमा आधा^रत 
म]ुयाङ्कनका लागी 
अिभलेिखकरण  

२५० ५० ५० ५० ५० ५०     २५०   

Aथानीय तहCारा क�ा 
अनगुमन 

५०० १०० १०० १०० १०० १००     ५००   

ज5मा ३२२५ ६४५ ६४५ ६४५ ६४५ ६४५ १२९५ ० १९३० ० 

कुल ज5मा 
१४१२६४

० 
२२६९३

५ 
२६३०७

५ 
२६२८६

० 
३२०७७

५ 
३३८९९

५ 
९८४०४

५ 
१५४७५

५ 
२६२८१

५ 
११०२

५ 
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७.२ काय�<म तथा नितजा खाका (Program and Results Framework-PRF 

<.स. सचूक राि��य, +देश र 
?थानीय तहको 
सचूक 

आधार 
वष�  
२०७७ 

२०७९ २०८२ २०८७ सचूकको yोत काय� 
स,पादन 
स,व6धी 
सचूनाको 
yोत 

१. +ारि,भक बालिवकास र िश%ा 

१.१ 7ारि5भक बालिवकास र िश�ामा 

खदु भनाR दर* (%) 

Aथानीय  ८३.४ ८८ ९८ -   

7देश        

रािOPय ६७.२  १००  {Sयास �रपोट� 
प6~ौ ँयोजना 

शिै%क 
सचुना 

१.२ 7ारि5भक बालिवकास र िश�ा 

के<� (सङ्iया) 

Aथानीय  ३४      

7देश        

रािOPय ३०,०३

९ 

   {Sयास �रपोट� {Sयास �रपोट� 

१.३ 7ारि5भक बालिवकास र िश�ाभनाR 

भएका बालबािलकामBये 

आवjयक खोप 7ा� गरेका 

बालबािलकादर* (%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

१.४ तोिकएको <यनूतम मापद�ड परुा 

गरेका 7ारि5भक बालिवकास र 

िश�ा के<� (%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

१.५ 7ारि5भक बालिवकास र िश�ाभनाR 

भएका बालबािलका मBये 

मनोसामािजक िवकासका लािग 

उिचत वातावरण पाएका 

बालबािलका  (%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

१.६ 7ारि5भक बालिवकास र िश�ामा 

बालबािलका  र तािलम 7ा� 

िश�क तथा सहजकताRको अनपुात 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय २३:१    {Sयास �रपोट� {Sयास �रपोट� 

१.७ 7ारि5भक बालिवकास र िश�ामा 
कायRरत तोिकएको योZयता 7ा� 
िश�क तथा सहजकताR (%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय ९५.७ ९७.० १००.० १००.० िद.िव.ल. ४ 
(ने.रा.का.) 

शिै%क सूचना 

१.८ 7ारि5भक बालिवकास र िश�ामा 
िदवा खाजा, खेल तथा िसकाइ 
सामाhी सिहतको अनदुान 7ा� गनp 
बालबािलकाको सङ्iया* 
(हजारमा) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय ५८० ६२० ६५० ७०० {Sयास �रपोट� 
िद.िव.ल. ४ 
(ने.रा.का.) 

{Sयास �रपोट� 

२. आधारभूत िश%ा (क%ा १ - ८) 

२.१ आधारभतू तह (क�ा १-८) मा Aथानीय        
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<.स. सचूक राि��य, +देश र 
?थानीय तहको 
सचूक 

आधार 
वष�  
२०७७ 

२०७९ २०८२ २०८७ सचूकको yोत काय� 
स,पादन 
स,व6धी 
सचूनाको 
yोत 

अBययनरत बालबािलका मBये 

आ�नो मातभृाषा र िवmालयमा 

िश�ण िसकाइको माBयम भाषा 

फरक भएका बालबािलकाको 

सङ्iया(%) 

7देश        

रािOPय ९६.८ ९७.५ ९९.० १०० िव.%े.िव.यो. 
(सामा6य 

समायोजन) 

 

{Sयास �रपोट� 

२.२ मातभृाषामा पठनपाठन हYने 

िवmालय* (सङ्iया) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय २८० ३०० ३२४  प6~ौ ँयोजना शैि�क 

सचूना 

२.३ आधारभतू तहमा कायRरत 

तोिकएको योZयता 7ा� िश�क* 

(%) 

Aथानीय  १००      

7देश        

रािOPय 
९६.५  ९७.५ १०० 

िद.िव.ल. ४ 
(ने.रा.का.) 

 

शैि�क 
सचूना 

२.४ आधारभतू तह (7ाथिमक क�ा १-

५) मा िवmाथN र तािलम 7ा� 

िश�कको अनपुात 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

२.५ आधारभतू तह (7ाथिमक क�ा १-

५) को समायोिजत खदु भनाR दर* 

(%) 

Aथानीय  ९६.८      

7देश        

रािOPय ९८.१    {Sयास �रपोट� {Sयास �रपोट� 

२.६ आधारभतू तह (7ाथिमक क�ा १-

८) मा िवmाथN र तािलम 7ा� 

िश�कको अनपुात 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

२.७ आधारभतू तहको क�ा १-५ बाट 

सोही तहको क�ा ६ मा Pाि<जसन 

दर* (%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय ९३.०    {Sयास �रपोट� {Sयास �रपोट� 

२.८ 

 

आधारभतू तहक�ा ८ को कूल 

7वेश दर* (%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय ९३.५    {Sयास �रपोट� {Sयास �रपोट� 

२.९ 

 

आधारभतू तह (क�ा १-८) को 

समायोिजत खदु भनाR दर* (%) 

Aथानीय  ९४.७      

7देश        

रािOPय ९५.७    {Sयास �रपोट� {Sयास �रपोट� 

२.१० आधारभतू तह (7ाथिमक क�ा १-

८) मा भनाR भएका ५-१२ वषR उमेर 

समहुका भ<दा मािथका 

बालबािलका*(%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय 
१७.०    

{Sयास �रपोट� {Sयास �रपोट� 
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<.स. सचूक राि��य, +देश र 
?थानीय तहको 
सचूक 

आधार 
वष�  
२०७७ 

२०७९ २०८२ २०८७ सचूकको yोत काय� 
स,पादन 
स,व6धी 
सचूनाको 
yोत 

२.११ आधारभतू तहको क�ा १ मा भनाR 

भइ क�ा ८ मा पZुने छा�ा र 

छा�को समता अनपुात 

Aथानीय  १.०३ १.०२ १.००    

7देश        

रािOPय १.०१ १.०१ १.०० १.०० िद.िव.ल. 
(रा.समी%ा) 

िद.िव.ल. 
(रा.समी%ा) 

३. मा2यिमक िश%ा (क%ा ९-१२) 

३.१ माBयिमक तह (क�ा ९-१२) मा 

कायRरत <यनुतम योZयता तथा 

तािलम7ा� िश�कह�* (%) 

Aथानीय  १००      

7देश        

रािOPय ९६.० ९७.० ९८.५ १०० िद.िव.ल. ४ 
(ने.रा.का.) 

शैि�क 

सचूना 

३.२ क�ा १२ को अि<तम परी�ामा 

उिrणR छा�ा र छा� दर (%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

३.३ माBयिमक तह (क�ा ९-१२) मा 

िवmाथN र तािलम7ा� िश�कको 

अनपुात 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

३.४ माBयिमक तह (क�ा ११-१२) मा 

िवmाथN र तािलम7ा� िश�कको 

अनपुात 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

३.५ हरेक 7देशमा संिघय सरकारको 

लगानीमा संचािलत रािOPय िवJान 

माBयिमक िवmालय (सङ्iया) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

४. िजवन-पय�6त िश%ा तथा िसकाइ र अनौपचा�रक िश%ा 

४.१ भािषक तथा गिणितय सा�रता 

िसप (१५ – वषR भ<दा मािथ)* 

(%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय ७१.७ ७८.९ ८६.१ ९८.० िद.िव.ल. ४ 

(ने.रा.का.) 
शैि�क 

सचूना 

४.२ भािषक तथा गिणितय सा�रता 

िसप (१५ – वषR भ<दा मािथका 

मिहला)* (%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय ८२.० ८९.० ९५.० १०० िद.िव.ल. ४ 
(ने.रा.का.) 

शैि�क 
सचूना 

४.३ यवुा तथा वयAकह�ले 7ा� गरेको 

अनौपचा^रक िश�ाको समक�ता 

िनधाRरण दर* (%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

४.४ अनौपचा^रक िश�ामा वािषRक 

�पमा यवुा तथा वयjकह�को 

सहभािगता दर*(%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       
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<.स. सचूक राि��य, +देश र 
?थानीय तहको 
सचूक 

आधार 
वष�  
२०७७ 

२०७९ २०८२ २०८७ सचूकको yोत काय� 
स,पादन 
स,व6धी 
सचूनाको 
yोत 

४.५ िजवन पयR<त िश�ा तथा िसकाइमा 

िवvAतरको नाग^रक स5व<धी 

िवषयको समायोजन 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

५. +ािविधक तथा 
यावसाियक िश%ा र िसप िवकास तािलम 

५.१ हरेक Aथानीय तहमा कि5तमा 

एकवटा 7ािविधक तथा 

@यावसाियक िश�ा 7दायक 

सामदुाियक िवmालय (सङ्iया) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय ४८४ ५८४ ६८४ ७५३ रािOPय िनित, 

�]यास ^रपोटR 

�]यास 
^रपोटR 

५.२ 7ािविधक तथा @यावसाियक 
िश�ा(लामो अविध) तथा िसप 
िवकास (छोटो अविध) 7दायक 
संAथा तथा के<� (सङ्iया) 

Aथानीय छोटो 

अविध 

     

लामो 

अविध 

     

7देश छोटो 

अविध 

     

लामो 

अविध 

     

रािOPय छोटो 

अविध 

११३१ ११५५ १२१५ १२५० एिककृत 

सङ्iया 

लामो 

अविध 

६१८ ६४९ ६७८ ७५३ एिककृत 

सङ्iया 

५.३ 7ािविधक तथा @यावसाियक िसप 

िवकास तािलम (छोटो अविध) 

7ा� गरी िसप प^र�णमा उrीणR 

जनशिS* (वािषRक सङ्iया) 

 

Aथानीय मिहला      

प�ुष      

7देश मिहला      

प�ुष      

रािOPय मिहला      

प�ुष      

५.४ इ<टरनेट उपयोग गनR स�ने आिथRक 
�पले सि[य जनशिS*(%) 

Aथानीय        
7देश        
रािOPय ५८.० ६९.२ ७८.९ ९५.० िद.िव.ल. ४ 

(ने.रा.का.) 
िद.िव.ल. (रा. 
सिम%ा) 

िद.िव.ल. (रा. 
सिम%ा) 

५.५ पवूR िसकाइ तथा कायR अनभुव, 
AवअBययन वा 
अनौपचा^रककायR[मह�बाट 
िसकेका Jान, िसप र �मताको 
िसप प^र�णका आधारमा 7ा� 

Aथानीय        
7देश        
रािOPय       
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<.स. सचूक राि��य, +देश र 
?थानीय तहको 
सचूक 

आधार 
वष�  
२०७७ 

२०७९ २०८२ २०८७ सचूकको yोत काय� 
स,पादन 
स,व6धी 
सचूनाको 
yोत 

िसपको तह वा [ेिडट ज5मा गरी 
7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा 
वा साधारण िश�ामा 7वेशका 
लािगआवेदन िदने 7ािविधक 
जनशिS (सङ्iया) 

५.६ क�ा १२ उिrणR सरहको िड¿लोमा 
तथा 7ािविधक तथा @यावसाियक 
िवषयको िश�ा परुा गरी �म 
बजारमा 7वेश गरेका जनशिS 
(सङ्iया) 

Aथानीय        
7देश        
रािOPय       

५.७ क�ा १० परुा गरी 7ािविधक तथा 
@यावसाियक िश�ा (उदाहरणका 
लािग िड¿लोमा ) मा 7वेश गनp 
िवmाथN दर (%) 

Aथानीय        
7देश        
रािOPय       

५.८ गुणAतर सिुनि�तता तथा 7>यायन 
7माण िच<ह 7ा� गरी सbचालनमा 
रहकेा 7ािविधक तथा @यावसाियक 
िश�ा तथा िसप िवकास तािलम 
कायR[मह�*(%) 

Aथानीय        
7देश        
रािOPय       

५.९ पवूR िसकाइ अनभुव (Prior 

Learning) का आधारमा  िसप 

प^र�णमा सहभािग भइ 

औपचा^रक7माणप� 7ा� 

(Recognition Learning) 

7ािविधक जनशिS* (सङ्iया) 

 

Aथानीय मिहला       

प�ुष       

7देश मिहला       

प�ुष       

रािOPय मिहला       

प�ुष       

६. सशुासन तथा 
यव?थापन 

६.१ िश�ण िसकाइ ि[याकलापमा 

क5¿यटुर लगायतको 7िविधको 

उपयोग भएका िवmालय (%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

६.२ <यनूतम िसकाइ सवलीकरण 

मापद�ड (Minimum Enabling 

Conditions) परूा गरेका 

आधारभतू तहका िवmालय (%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

६.३ <यनूतम िसकाइ सवलीकरण 

मापद�ड (Minimum Enabling 

Conditions) परूा गरेका 

माBयिमक तहका िवmालय (%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       
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<.स. सचूक राि��य, +देश र 
?थानीय तहको 
सचूक 

आधार 
वष�  
२०७७ 

२०७९ २०८२ २०८७ सचूकको yोत काय� 
स,पादन 
स,व6धी 
सचूनाको 
yोत 

६.४ <यनूतम िसकाइ सवलीकरण 

मापद�ड (Minimum Enabling 

Conditions) परूा गरेका 

7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा 

7दायक िश�ालय (%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

६.५ निसRङ सेवा तथा सिुवधा पगेुको 

िवmालय  (%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

६.६ निसRङ सेवा तथा सिुवधा पगेुका 

7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा 

तथा िसप िवकास तािलम 7दायक 

िश�ालय (%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

६.७ आधारभतू तह (क�ा १-८) मा 

छा�विृr 7ा� गनp िवmाथN*(%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

६.८ माBयिमक तह (क�ा ९-१२) मा 

छा�विृr 7ा� गनp िवmाथN*(%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

६.९ 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा 

(लामो अविध) तथा िसप िवकास 

(छोटो अविध) मा छा�विृr 7ा� 

गनp िवmाथN (%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

६.१० आधारभतू तहको िवmालयमा 

नेत>ृव िवकास तथा @यवAथापन 

स5व<धी तािलम 7ा� 

7धानाBयापक (%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

६.११ 7चिलत काननुमा @यवAथा भए 

कमोिजम  7धानाBयापक  तथा 

7ाचायR िनयSु गनp माBयिमक 

िवmालय (%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

६.१२ 7ािविधक तथा @यावसाियक िश�ा 

7दायक िश�ालयमा नेत>ृव 

िवकास तथा @यवAथापन स5व<धी 

तािलम 7ा� 7ाचायR (%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

६.१३ बालबािलकालाइ आधारभतू Aथानीय        
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<.स. सचूक राि��य, +देश र 
?थानीय तहको 
सचूक 

आधार 
वष�  
२०७७ 

२०७९ २०८२ २०८७ सचूकको yोत काय� 
स,पादन 
स,व6धी 
सचूनाको 
yोत 

िजवन िसप सिहत कोिभड जAता 

महामारी तथा िवपद जोिखम 

<यिूनकरण स5व<धी 

अिभमिुखकरण कायR[म 

सbचालन गनp आधारभतू तहको 

िवmालय (%) 

7देश        

रािOPय       

६.१४ बालबािलकालाइ आधारभतू 

िजवन िसप सिहत कोिभड जAता 

महामारी तथा िवपद जोिखम 

<यिूनकरण स5व<धी 

अिभमिुखकरण कायR[म 

सbचालन गनp माBयिमक तहको 

िवmालय (%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

६.१५ बालबािलकालाइ आधारभतू 

िजवन िसप सिहत कोिभड जAता 

महामारी तथा िवपद जोिखम 

<यिूनकरण स5व<धी 

अिभमिुखकरण कायR[म 

सbचालन गनp 7ािविधक तथा 

@यावसाियक िश�ा 7दायक 

िश�ालय (%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

६.१६ समता इ<डे�सका आधारमा रािOPय 

औषत भ<दा कम समता इ<डे�स 

भएका  Aथानीय तहह� 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

६.१७ िवmतुको पहYचँ पगेुको 

िवmालय*(%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय ३४.७ ५०.० ७०.० १०० {Sयास �रपोट� शिै%क सूचना 

६.१८ इ<ठरनेटको सिुवधा पगेुको 

िवmालय*(%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय १२.७ ४७.२ ६५.८ ९९.० {Sयास �रपोट� शिै%क सूचना 

६.१९ खानेपानी, शौचालय र 7ाथिमक 

AवाA�य सेवाको पहYचँ पगेुको 

िवmालय*(%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय ८५.९ ८८.३ ९१.९ ९९.० {Sयास �रपोट� शिै%क सूचना 

६.२० अपाङ्गतामै�ी िवmालय*(%) Aथानीय        

7देश        
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<.स. सचूक राि��य, +देश र 
?थानीय तहको 
सचूक 

आधार 
वष�  
२०७७ 

२०७९ २०८२ २०८७ सचूकको yोत काय� 
स,पादन 
स,व6धी 
सचूनाको 
yोत 

रािOPय १८.० ६०.० ८०.० ९९.० {Sयास �रपोट� शिै%क सूचना 

६.२१ रािOPय तथा Aथानीय पाठ्य[ममा 

मानवअिधकार, िदगो िवकास, 

ल̄िगक समानता जAता 

िवषयवAतुह�को समावेिशकरण 

भएको सिुनि�तता 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

६.२२ एक वषRमा सेवाबाट अवकास िलने 

िश�क (िनवrृ भएका समेत) 

दर*(%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय ३.०    {Sयास �रपोट� {Sयास �रपोट� 

६.२३ गुणAतर सिुनि�तता र 7>यायन 

7णालीमा आव�  िवmालय 

सङ्iया(%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

६.२४ मiुय िवषयह�मा िडिजटल 

पाठ्यसामाhी 7योग गनp िवmालय 

सङ्iया*(%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

६.२५ Aथानीय र 7देश तहमा औmोिगक 

7िश�ाथN (Apprenticeship) 

तथा कायAथलको िसकाइ स5व<धी 

सbचालन भएका कायR[म 

(सङ्iया) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

६.२६ रािOPय पेसागत स�मता मानक 

(National Occupational 

Competency Standard) को 

आधारमािसपको [ेिडट ज5मा गनp 

7ािविधक जनशS� (सङ्iया) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

६.२७ रािOPय  योZयताको ढाँचा अनुसार 

तयार गरीएको रािOPय पेसागत 

स�मता मानक (National 

Occupational Competency 

Standard) को आधारमा िसकाइ 

उपल@धीको प^र�ण भएका 

कायR[म (सङ्iया) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

७. उ�च िश%ा 
८. िश%ामा लगानी 

८.१ िश�ामा कुल hाहA�य उ>पादनको 

अंश (%) 

Aथानीय        

7देश        



150 

 

<.स. सचूक राि��य, +देश र 
?थानीय तहको 
सचूक 

आधार 
वष�  
२०७७ 

२०७९ २०८२ २०८७ सचूकको yोत काय� 
स,पादन 
स,व6धी 
सचूनाको 
yोत 

रािOPय       

८.२ स�ुमा आधा^रत िश�ामा लगानी  

(%) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

८.३ आधारभतू तह  (क�ा १-५) मा 

7ित िवmाथN लागत (�.) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

८.४ 7ािविधक तथा @यावसाियक िसप 

िवकास तािलम (छोटो अविध) मा 

7ित िवmाथN लागत (�.) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

८.३ 7ािविधक तथा @यावसाियक िसप 

िवकास तािलम (लामो अविध) मा 

7ित िवmाथN लागत (�.) 

Aथानीय        

7देश        

रािOPय       

 

स6दभ� साम=ीह* 

 नेपालको संिवधान २०७२ 

 नयाँ िश�ा ��े योजना ESP 

 िवmालय �े� िवकास योजना SSDP 

 रािOPय िश�ा नीित, २०७६ 

 7ारि5भक वालिवकास स5बि<ध <यनूतम मापद�ड २०६७ पिहलो संशोधन, २०७५ 

 लागत सहभािगता मापद�ड, २०७७ 

 शैि�क पाvRिच�, २०७८ 

 गाउँपािलका पाvRिच�, २०७५ 

 िश�क पेसागत सहयोग @यवAथापन कायRिविध, २०७७ र मागRदशRन २०७७ 

 फ]यास ^रपोटR २०७७ 

अनुसूचीह* 

अनूसचूी १: िश%ा योजना िनमा�ण सिमितको िववरण 

<.स. नाम, थर पद काया�लय मोवाइल न,वर 

१ भवूनेvर पौडेल 
7मखु 
स]लाहकार 

बबई गाउँ कायRपािलकाको कायाRलय, दाङ  
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२ सािव�ा िवvकमाR स]लाहकार बबई गाउँ कायRपािलकाको कायाRलय, दाङ  
३ िभOम कुमार म]ल स]लाहकार बबई गाउँ कायRपािलकाको कायाRलय, दाङ  

४ �ी मोहन दाहाल 
िश�ा शाखा 
7मखु 

बबई गाउँ कायRपािलकाको कायाRलय, दाङ ९८५७८२५७३७ 

५ िजत बहादरु केसी  सदAय बबई गाउँ कायRपािलकाको कायाRलय, दाङ  
सहयोग 

६ भवून च<द वालान स7ुअ बबई गाउँ कायRपािलकाको कायाRलय, दाङ ९८४३१५५५१० 
७ िड]ली बहादरु डाँगी िश�क जनता मािव हशंपरु ९८१०८२२३४६ 

८ �ी प�ुषोrम िगरी िवJ 
7ारि5भक क�ा पढाइ कायR[म दो}ो, 
स]यान 

९८१०८२५१७० 

९ �ी ह]लु 7साद चौधरी 
िज]ला 
संयोजक 

7ारि5भक क�ा पढाइ कायR[म दो}ो, 
स]यान 

 

 

अनुसचूी २: गाउँपािलका अ6तग�तका बालिवकास के6h र सहजकता�को िववरण 

<.स. बालिबकास के6hको नाम ठेगाना सहजकता�को नाम 

१ जनता मािव हशंपरु बबई ३  तु]सी कुमा^र वली  

२ सरAवती मािव चरकमटीया बबई ७ िदपा डाँगी भ�डारी र कोमल डाँगी 

३ जनक]याण मािव पदमपरु बबई ४ हापरेु तु]सी वली 

४ भानभुS मािव कौिशलापरु बबई ६ कौिशलापरु सधुा केसी र कमला शाही 

५ सरAवती जनता मािव गंगटे बबई १ गगंटे धनसरी कवर 

६ दउेित मािव त]लोमलई बबई ७ ितलसरी थापा र लिलता खड्का 

७ ने.रा.आिव बौसेरी बबई २ रािधका अिधकारी र दगुाR कुमारी घतN 

८ जनता आिव ववरपरु बबई ५ शिश कुमारी िवक र िखमा खड्का 

९ जनता आिव िजला बबई १ िविनता बढुा 

१० शधुा शाह आिव कटकुईया बबई ६ ल�मी हमाल 

११ िसCेvरी आिव िसमलकुना बबई ७ पOुपा डाँिग 

१२ जन�म आिव हAतनापरु बबई ४ आयOुमा वली र लाल कुमारी वली 

१३ ने.रा .7ा.िव िसतापरु बबई २ बािलका vणRकार 

१४ जनTयोि� 7ािव खयरभ©ी बबई ५ शिुसला िवक 

१५ ल�मी 7ािव क�ान े बबई १ दगुाRदवेी घतN 

१६ िशिCगणशे  7ािव स<ुदरखाल बबई ४ अमतृा नेपाली 

१७ जन�म 7ािव हYoम बबई ५ ल�मी वली 

१८ जनक]याण 7ािव भाङावारी बबई १ िनमRला थापा र िवमाR िव¬ 

१९ जन�म सरAवती 7ािव जौवारी बबई ५ शोभा थापा र व�ृा च<द सनुार 

२० 7गतिशल 7ािव पवुRहापरेु बबई ५ शिुसला डाँगी 
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<.स. बालिबकास के6hको नाम ठेगाना सहजकता�को नाम 

२१ लोकताि<�क 7ािव कंbचनपरु बबई ४ िटका केसी  र कमला रेZमी वली 

२२ जनशिS 7ािव िवजयनेटा  बबई २ नोिख कुमारी पनु  र पणुRमाया गोले 

२३ लोकताि<�क 7ािव अgैखटुी बबई १ मे^रना समाल 

२४ सयुRवालक]याण 7ािव पाितहा]न बबई १ िटका केसी बढुा मगर 

२५ �जृनिशल 7ािव �यरेूनी बबई १ रोशनी बढुा मगर 

२६ जनिवकास 7ािव घ©ेखोला बबई २ बािलका बAनते 

२७ सरAवती 7ािव जलजला बबइ७ ल�मी बढुा 

२८ बबई 7ािव धोवाघाट बबई १ िभिम कुमारी �ीस 

२९ जनक]याण 7ािव राताचौर बबई ७ िमना कवर 

३० ल�मी जन 7ािव रातामाटा सपुारे बबई ३ च<�कुमारी खड्का 

३१ दउेराली 7ािव बbचरे बबई ३ सािव�ा कुमारी बढुाथोक� 

३२ िशवशिS 7ािव कािलतारा बबई ७ िवरे<� डाँगी 

३३ जनTयाित 7ािव ओदाले बबई ७ िटका वली 

३४ सयू�Tयाित 7ािव िटकुली गैरा बबई ६ िगता भ�डारी 

 

अनुसचूी ४: गाउँपािलका अ6तग�तका िवAालयह*को िववरण 

<.स. िवAालयको नाम ठेगाना सचंािलत क%ा 

१ जनता मािव हशंपरु बबई ३  १ दखेी १२ 
२ सरAवती मािव चरकमटीया बबई ७ १ दखेी १२ 

३ जनक]याण मािव पदमपरु बबई ४ हापरेु १ दखेी १२ 

४ भानभुS मािव कौिशलापरु बबई ६ कौिशलापरु १ दखेी १० 
५ सरAवती जनता मािव गंगटे बबई १ गगंटे १ दखेी १० 

६ दउेित मािव त]लोमलई बबई ७ १ दखेी १० 

७ ने.रा.आिव बौसेरी बबई २ १ दखेी ८ 
८ जनता आिव ववपुरु बबई ५ १ दखेी ८ 

९ जनता आिव िजला बबई १ १ दखेी ८ 

१० शधुा शाह आिव कटकुईया बबई ६ १ दखेी ८ 

११ िसCेvरी आिव िसमलकुना बबई ७ १ दखेी ८ 

१२ जन�म आिव हAतनापरु बबई ४ १ दखेी ८ 

१३ ने.रा .7ा.िव िसतापरु बबई २ १ दखेी ५ 
१४ जनTयोि� 7ािव खयरभ©ी बबई ५ १ दखेी ५ 

१५ ल�मी 7ािव क�ान े बबई १ १ दखेी ५ 

१६ िशिCगणशे  7ािव स<ुदरखाल बबई ४ १ दखेी ५ 

१७ जन�म 7ािव हYoम बबई ५ १ दखेी ५ 

१८ जनक]याण 7ािव भाङावारी बबई १ १ दखेी ५ 
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<.स. िवAालयको नाम ठेगाना सचंािलत क%ा 

१९ जन�म सरAवती 7ािव जौवारी बबई ५ १ दखेी ५ 

२० 7गतिशल 7ािव पवुRहापरेु बबई ५ १ दखेी ५ 

२१ लोकताि<�क 7ािव कंbचनपरु बबई ४ १ दखेी ५ 

२२ जनशिS 7ािव िवजयनेटा  बबई २ १ दखेी ५ 

२३ लोकताि<�क 7ािव अgैखटुी बबई १ १ दखेी ५ 

२४ सयुRवालक]याण 7ािव पाितहा]न बबई १ १ दखेी ५ 

२५ �जृनिशल 7ािव �यरेूनी बबई १ १ दखेी ५ 

२६ जनिवकास 7ािव घ©ेखोला बबई २ १ दखेी ५ 

२७ सरAवती 7ािव जलजला बबइ७ १ दखेी ५ 

२८ बबई 7ािव धोवाघाट बबई १ १ दखेी ५ 

२९ जनक]याण 7ािव राताचौर बबई ७ १ दखेी ५ 

३० ल�मी जन 7ािव रातामाटा सपुारे बबई ३ १ दखेी ५ 

३१ दउेराली 7ािव बbचरे बबई ३ १ दखेी ५ 

३२ िशवशिS 7ािव कािलतारा बबई ७ वाल िवकास 
३३ जनTयाित 7ािव ओदाले बबई ७ वाल िवकास 

३४ सयू�Tयाित 7ािव िटकुली गैरा बबई ६ वाल िवकास 

 

अनुसचुी ५: गाउँ िश%ा सिमितका पदािधकारीह*को िववरण 

<.स. नाम पद स,पक�  न,वर 

१ भवूनेvर पौडेल अBय� ९८५७८२५६५० 
२ िभOम कुमार म]ल सदAय ९८५७८२५४४४ 
३ टेक बहादरु वली सदAय ९८५७८२५६५४ 
४ न<दलाल वली सदAय ९८५७८२५६५३ 
५ टंकराज िवvकमाR सदAय ९८५७८२४७०३ 
६ �पा राणा सदAय ९८१०८१७१६३ 
७ 7ेम बहादरु वली सदAय ९८०९८५५९०५ 
८ लिलत केसी सदAय ९८१२८२८७०० 
९ मोहनलाल दाहाल सदAय सिचव ९८५७८२५७३७ 

 


