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प्रकाशक  : गोदावरी नगरपािलका 

  नगर कायर्पािलकाको कायार्लय 

  अ��रया, कैलाली 

  सदूुर पि�म प्रदेश, नेपाल 

 

सवार्िधकार  : प्रकाशकमा 

 

यो कायर्क्रम दशबिषर्य िश�ा �ेत्र योजनागोदावरी नगरपािलकाका िवद्यालय, सामूदाियक िसकाइ केन्द्र, शाखा, 

उपशाखा,िवषयगत कायार्लय र वडा कायार्लयह�लाई िनःशलु्क िवतरणका लािग प्रकाशन ग�रएको हो । अन्य 

व्यि� एवम् संघसंस्थाह�लाई यसको मदु्रणीयकपी िनःशलु्क प्रा� गनर् कर लाग्नेछैन् । 

 



हाम्रो भनाई 
नेपालको संिवधानले आधारभूत तथा माध्यिमक िश�ाको एकल अिधकार स्थानीय तहको ह�ने व्यवस्था गरकेो 

भएतापिन िश�ा साझा अिधकारका �पमा समेत उल्लेिखत छ । हाल आधारभूत तथा माध्यिमक िश�ाको 

सञ्चालन एवम् स�ुिढकरणका लािग संघ र प्रदेशबाट िवि�य हस्तान्तरण भई िविभन्न कायर्क्रमह� 

स्थानीयस्तरमा सञ्चालन भइरहेका छन । 
नेपालको संिवधानले संघीय लोकतािन्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा िदगो शािन्त 

सशुासन, िवकास र समिृद्धको आकाङ्�ा परुा गनेर् संकल्प गरकेो छ । िश�ालाई वै�ािनक प्रािविधक, 

व्यवसाियक, िसपमूलक, रोजगार मूलक एवम् जनमिुख बनाउदँ ैस�म, प्रितस्पधीर्, नैितक एवम्ं रािष्ट्रय िहत प्रित 

समिपर्त जनशि� तयार गनर् िश�ा �ेत्रमा राज्यको लगानी अिभविृद्ध गदैर् उच्च िश�ालाई सहज, गणुस्तरीय र 

पह�चँ योग्य वनाई क्रमश िनःशलु्क बनाउने राज्यको नीित बमोिजम प्रत्येक नाग�रकलाई आधार भूत िश�ाको 

पह�चँको लािग सो तह सम्मको िश�ा अिनवायर् र िनःशलु्क तथा माध्यिमक तहसम्मको िश�ा िनःशलु्क पाउने 

हक ह�नेछ भिन मौिलक हकको व्यवस्था ग�रएको छ । नेपालको संिवधानले आधारभूत तथा माध्यिमक िश�ाको 

एकल अिधकार स्थानीय तहको ह�ने व्यवस्था गरकेो भएता पिन िश�ा साझा अिधकारका �पमा समेत 

उल्लेिखत छ । हाल आधारभूत तथा माध्यिमक िश�ाको सञ्चालन एवम् स�ुिढकरणका लािग संघ र प्रदेशबाट 

िवि�य हस्तान्तरण भई िविभन्न कायर्क्रमह� स्थानीय स्तरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।संघ, प्रदेश र स्थानीय 

तहको सम्बन्ध समन्वय, सहकायर् र सहअिस्तत्वको िसद्धान्त बमोिजम सञ्चालन गनुर्  पनेर् संवैधािनक व्यवस्था 

भएकोले सोही बमोिजम िश�ा �ेत्रको िवकासका लािग समेत गनुर्पनेर् आवश्यकता रहेको छ। 

प्रस्ततु योजना िनमार्णको क्रममा सकारात्मक सझुाव िदन ुह�ने यस गोदावरी नगर कायर्पािलका लगायत सम्पूणर् 

सदस्य ज्यूह� , प्रमखु प्रशासिकय अिधकृत तथा िश�ा शाखा प्रमखु तथा अन्य सहयोगी कमर्चारीलाई हािदर्क 

धन्यवाद िदन चाहन्छंु । उ� योजना िनमार्णका क्रममा सल्लाह तथा सझुाव िदनहु�ने सवै िवद्यालयका 

प्रधानाध्यापक तथा िश�कह� ,िवद्यालय व्यवस्थापन सिमितका पदािधकारी एवम् सम्पूणर् िश�ा पे्रमी 

जनसमदुाय प्रित हािदर्क आभार प्रकट गदर्छंु । साथै उ� योजना िनमार्णको पवुर् सन्ध्या तथा िनमार्णको चरमा 

प्रािविधक सहयोग ग�र  िश�ा िवकास तथा समन्वय इकाइ कैलाली र रािष्ट्रय प्रारिम्भक क�ा पढाइ कायर्क्रम 

लगायत सम्पूणर् सहयोगी सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको सहयोगको लािग हािदर्क धन्यवाद िदन 

चाहन्छंु । 

योजना आफैमा अग्रगामी िदशा िनदेर्श ग�रने प्रािविधक दस्तावेज भएका कारण िनमार्ण भएको योजनाको मतुर्  

प्रितफलका लािग इमान्दा�रताका साथ समयानसुार शसंोधन सिहत कायार्न्वयनमा लैजान ुपदर्छ जसका लािग 

गोदावरी नगरपािलका किटवद्ध र इमान्दार भएर लाग्नेनै छ । यस योजनाको सफल कायार्न्वयनको लािग 

नगरपािलकाको एक्लो प्रयास अपगु पिन ह�न सक्छ सो का लािग सवै िवद्यालय प�रवार ,िश�क, अिभभावक, 

िवद्याथीर् लगायत सवै सरोकारवालाको हौसलापूणर् सहयोगको गोदावरी नगरपािलका अपे�ा राख्दछ । 

धन्यवाद । 
 

 



 

 

 

 

कायर्कारी साराशँ 

 

नेपालको संिवधानले  िश�ालाई वै�ािनक प्रािविधक, व्यवसाियक, िसपमूलक, रोजगार मूलक एवम् जनमिुख 

बनाउदँै स�म, प्रितस्पधीर्, नैितक एवम्ं रािष्ट्रय िहत प्रित समिपर्त जनशि� तयार गनर् िश�ा �ेत्रमा राज्यको 

लगानी अिभविृद्ध गदैर् उच्च िश�ालाई सहज, गणुस्तरीय र पह�चँ योग्य वनाई क्रमश िनःशलु्क बनाउदै जाने 

नीितगत व्यवस्था गरकेो छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध समन्वय, सहकायर् र सहअिस्तत्वको 

िसद्धान्त बमोिजम सञ्चालन गनुर्  पनेर् संवैधािनक व्यवस्था भएकोले सोही बमोिजम िश�ा �ेत्रको िवकासका 

लािग स्थािनय तहले आफ्नो अधीकार �ेत्रमा रहेर योजना िनमार्ण गनेर् व्यवस्था बमोिजम यस गोदाव�र 

नगरपािलकाले १० विषर्य िश�ा योजना िनमार्ण गरकेो छ। 

नेपालको संिवधानले िदएको अिधकारको प�रिध िभत्र रिह आफनै मौिलकता र स्थािनय आवश्यकतालाई 

सम्वोधन गनेर्  गरी गोदावरी नगरपािलकाले यो योजना िनमार्ण क्रममा सरोकारवालाह�संग आवश्यक समन्वय 

तथा छलफल र सझुाव संकलन गरी आगामी दश वषर्मा िश�ा �ेत्रमा िनि�त उद्धशे्य रािख प्रस्ततु योजना 

िनमार्ण भएको हो । िवद्यालय िश�ाको माध्यमवाट सवै गोदावरीवासी दाजभुाइ तथा िददीविहनीह�को जीवन 

गणुस्त�रय वनाउन सहयोग गनुर्  प्रस्ततु योजनाको मखु्य ल�य रहेको छ । आन्त�रक स्रोतको उच्चतम प्रयोग 

तथा आवश्यकतामा आधा�रत वा� सहयोगको आधारमा प्रस्ततु योजनाको स्रोत प�रचालन ग�रने गरी 

व्यवस्थापन ग�रएको छ । िश�कह�को आत्मवल उच्च राखेर अिभभावको चाहना र भिवश्यको आवश्यकता 

अनसुारको आधारभतु जनशि� तयार गनेर् गरी सवै सामदुाियक िवद्यालयह�को स्तरोन्नती गररे िवद्यालय 

सविलकरण ग�रनेछ ।  

िवगत देिख भएका राम्रा प्रयासलाई िनरन्तरता िददंै थप आवश्यक पनर् सक्ने सहयोग उपलव्ध गराइ आफ्नो 

िवद्यालय प्रित स्वयम् अिभभाव नै उ�रदायी र िजम्मेवार ह�ने गरी कायर्क्रम सञ्चालन ग�रने छ । यस स्थािनय 

तह िभत्र िवद्यालय उमेरका कुनै पिन वालवािलका िवद्यालय वािहर रहन ुनपनेर् व्यवस्था सिुनि�त गनर्को लािग 

वडा सरकारह�लाई िजम्मेवार वनाएर अगाडी वढीने छ । वालिवकास िश�ा र आधारभतु तहमा स्थािनय 

उत्पादनलाई प्राथिमकता िदने गरी िदवाखाजा कायर्क्रम िनरन्तरता िदइने छ र अिनवायर् तथा िनःशलु्क 

आधारभतु िश�ाको नगरपािलकाले सिुनि�तता गनेर् छ । कुनै पिन वालवािलका आिथर्क अभावका कारण 

आधारभतु िवद्यालय छाडेर जानपुनेर् अवस्था आउन िदइनेछैन र सो कुराको सिुनि�तता सिहत योजना तथा 

कायर्क्रम लाग ु गरीनेछ । यो योजना अविधिभत्र नगरपािलका पूणर् सा�र नगरपािलका ह�नेछ र कोही पिन 

आधारभतु िश�ा तथा माध्यिमक िश�ावाट विञ्चत ह�न ुपनेर्छैन । स्थािनय आवश्यकताका आधारमा स्थािनय 



पाठ्यक्रम अध्याविधक गरी कायार्न्वयन ग�रने छ । िश�कह�को क�ाकोठामा अन्तरिक्रयाको समय वढाउन 

आवश्यकतामा आधा�रत प्रािविधक सहयोगको कायर्लाई थप सवल वनाइने छ ।  

िश�ा नै िवकासको मे�दण्डको �पमा स्वीकार गदैर् िश�ा �ेत्रमा यस नगरपािलकाको आफ्नै वजेटको अंश 

वढाएर २०% मा पगुाउने छ । शतप्रितशत िवद्याथीर्लाई आधारभतु तहको िश�ा पार गनर् स�म वनाइने छ र 

कसैलाई पिन शा�ररीक तथा मानिसक यातना निदई भयम�ु सिहतको वालमैत्री वातावरणमा िसकाइ 

सिुनि�तता ग�रने छ । 
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प�रच्छेद एक 

प�रचय 

१.१ पृ�भूिम 

१.१.१ अवधारणा 

िश�ा िवकासको िनिम्त पूवार्धारको पिन पूवार्धार मािनन्छ । िश�ाले व्यि�को अन्तरिनिहत प्रितभा प्रस्फुटन 

गरी व्यि�को सवार्ङ्गीण िवकास माफर् त असल, योग्य, स�म, प्रितस्पधीर् एवम् स्वाबलम्बी नाग�रक तयार गदर्छ 

। नेपालको संिवधानको धारा ३१ मा िश�ासम्वन्धी हकको व्यवस्था गरी अिनवायर् र िन:शलु्क िवद्यालय िश�ा 

सिुनि�त गनर्का लािग अिनवायर् तथा िनशलु्क िश�ा ऐन २०७५,रािष्ट्रय िश�ा िनित २०७६ जारी गरी 

कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ । नेपाल सरकारले ईन्चोन घोषणामा हस्ता�र गरी नेपालको सावर्जिनक िश�ा 

स�ुढ ग�रनेछ भनी प्रितवद्धता जनाएको छ । यसैगरी िदगो िवकासका ल�यह� (SDGs) प्रित नेपालको 

प्रितवद्धता,पन्ध्रौ योजनाको आधारपत्र,सन २०२२ सम्म अित कम िवकिसतबाट िवकाशशील राष्ट्र बन्ने ल�य 

तथा सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्रका �पमा स्तरोन्नित गनेर् संकल्प,स्थानीय सरकार सञ्चालन 

ऐन २०७४ को ११(ज) अनसुार आधारभूत तथा माध्यिमक  िश�ाको २३ ओटा अिधकार स्थानीय तहलाई 

प्रदान गरकेो सन्दभर्मा िसिमत साधनस्रोतले आफ्नो िजम्मेवारी प्रभावकारी �पमा परुा गनर् आवश्यक देिखन्छ । 

संघीय ढाचँा अन�ुप वनेको नेपालको संिवधानले प्रारिम्भक बालिवकास िश�ा,अनौपचा�रक िश�ा, आधारभूत 

तथा माध्यिमक िवद्यालय तहको िश�ाको प्रमखु िजम्मेवारी स्थानीय सरकारको काधमा आएकाले िश�ा 

प्रशासन प्रभावकारी एवम् नितजामखुी ढंगले सञ्चालन गरी नगरवासीह�को सवर्सलुभ गणुस्तरीय िश�ा प्रा� 

गनेर् अिधकार सिुनि�त गनर्का लािग नगर िश�ा योजना आवश्यक परकेो हो । यस िस्थितमा गणुस्तरीय, 

प्रितस्पधीर्, रोजगार उन्मखु, वै�ािनक, जीवनोपयोगी, समालोचक�य�मतासिहतकोअनसुन्धानमूलक एवम् 

नेपालका िविवध कला,सीप,प्रिविध,धमर्संस्कृित लगायत संग जोड्दै पि�मा �ान, सीप र प्रिविधको भरपरु 

प्रयोग गदैर् व्यि�त्व िवकास माफर् त समदुाय र देशको िवकासमा योगदान गनर्सक्ने जनशि� उत्पादन गनुर्  

स्थानीय तहको काधँको िजम्मेवारी ह�न पगेुको छ ।  

नेपालको संिवधानअनसुार संघीय गणतन्त्रात्मक प्रणाली स�ु भएसगैँ संघ,प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन 

प्रकारका सरकारह� िक्रयाशील रहेका छन् । नेपालको संिवधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ ले 

िदएको अिधकारह�को स्थानीय तहका सरकारह� कायार्न्वयनको अभ्यासमा छन् । संघीय िश�ासम्वन्धी 

काननुह�सगँ नबािझने गरी गोदावरी नगरपािलकाले नगर िश�ा ऐन समेत कायार्न्वयनमा ल्याएको छ । 

संिवधानले प्रद� गरकेा िश�ासम्वन्धी हकह�लाई सिुनि�त गनर् आवश्यक पनेर् िनितगत सधुारको प�ह�लाई 

नगरपािलकाले जोड िदएको छ । 
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यस नगरपािलकामा हालसम्म िश�ासम्वन्धी आविधक योजना बन्न सकेको अवस्था छैन् । िदगो िवकासका 

१७ ओटा ल�यह�मध्ये ल�य नं. ४ को गणुस्तरीय िश�ा,पन्ध्रौ आविधक योजना र रािष्ट्रय िश�ा िनित 

२०७६ लाई स्थानीयकरण गनेर् सन्दभर्मा हाल कायार्न्वयनमा रहेको िवद्यालय �ेत्र िवकास योजना २०७३-

२०७८ को अविध गत आिथर्क बषर्को अन्तसम्म मात्र रहेकाले प�रवितर्त राज्यको संरचना अनकुुल तीन ओटै 

तहमा नया ँ िश�ा योजनाको िवकास गनुर्परकेो छ । �ान,िव�ान तथा प्रिविधमा भएको आमूल प�रवतर्नलाई 

सान्दिभर्िककरणसिहत आत्मसात गनेर् र नवप्रवतर्नात्मक,योग्य तथा देशको आिथर्क तथा सामािजक 

�पान्तरणका लािग उपयोगी जनशि� िवकासका लािग िश�ाको योगदानलाई समय सापे� बनाउन िश�ामा 

नया ँ योजना आवश्यक देिखएको छ । यस नगरपािलका अन्तरगतका �ेत्रमा िविभन्न समयमा देखा पनेर् 

प्राकृितक प्रकोप,महामारी तथा आपत िवपतबाट समग्र िश�ा �ेत्रमा उत्पन्न ह�ने जोिखमलाई न्यूिनकरण गनर् 

स�म,उत्थानशील िश�ा पद्दितको िवकासलाई समेत प्राथिमकता िदनपुनेर् आवश्यकता रहेको छ । 

िवद्यालयको समग्र प�को सधुार, िवद्यालय िश�ा िवकास तथा गणुस्तर कायम गनर् िवद्यालय सधुार योजनाले 

उल्लेखनीय भूिमका खेलेको ह�न्छ । िवद्यालयमा िनमार्ण भइ आउने (SIP) को िव�ेषणका आधारमा तयार 

पा�रएको यस योजनाको मूल आधारभूत दस्तावेज ह�न् । वतर्मान िश�ा प्रणालीमा 

िश�क,िवद्याथीर्,व्यवस्थापन,प्रशासन,नेततृ्व, पाठ्यक्रम,पाठ्यपसु्तक, िश�णिसकाइ 

प्रिक्रया,मूल्याङ्कन,िश�ामा लगानी लगायत िश�ाका �ेत्रमा भएका तमाम किमकमजोरी सधुार गदैर् राज्यको 

पनुसर्रचना तथा िवकेन्द्रीकरणको अवधारणा अन�ुप आफ्नो िश�ा िवकास आफै गरौ भन्ने उदे्दश्यले स्थानीय 

तहमा रहेर िश�ाको गणुस्तर विृद्ध गनेर् ध्येयले यो योजना तयार पा�रएको हो । 

उल्लेिखत सन्दभर्ले यस नगरपािलकाको िश�ा �ेत्रको िवकासका लािग नया ँयोजनाको आवश्यकता बोध गरी 

यो दशबिषर्य िश�ा �ेत्र योजना (10 Year Education Sector Plan-ESP) आगामी १० वषर्को िश�ा 

िवकासको �ि�कोणसिहत तयार ग�रएको छ ।  

१.१.२ सन्दभर्  

नेपालको संिवधान िनमार्ण भइसकेप�ात यस नगरपािलकाले समेत जनताबाट िनवार्िचत सरकार गठन भएर 

काननुी तथा व्यवस्थापक�य संरचनासिहत नगरपािलकाको शैि�क उन्नयनका सवालमा काम ग�ररहेको छ । 

यस अविधमा नगरपािलकाको समग्र अवस्थामा सधुार भएको देिखन्छ । यस नगरपािलकाको िश�ा िवकासमा 

सामािजक,सांस्कृितक र आिथर्क सन्दभर्,भौगोिलक,जनसाङ्िखक र शासक�य स्व�पको प्रभाव रहने भएकाले 

यो िश�ा योजना िनमार्णका क्रममा यी सन्दभर्ह�को सामान्य सिम�ा ग�रएको छ । 

१.१.२.१ सामािजक तथा सासं्कृितक सन्दभर्  

यो नगरपािलका िभत्र था�,�ेत्री,ब्रा�ण,ठकुरी,मगर,दिलतआिद जातजाितको बसोबास रहेको छ । सबैभन्दा 

बढी था� समदुायको बस्ती रहेको छ । यसैगरी धमर्को आधारमा हेदार्  िहन्द ु धमर्को वाह�ल्यता रहेको छ । 

भाषागत �पमा हेदार्  था� भाषा वोल्नेको संख्या सबैभन्दा बढी रहेका छन ् । यस नगरपािलकामा 

जातजाितगत,अपाङ्गता तथा �ेत्रगत आधारमा परम्परादेिख िसिजर्त िभन्नताले िवभेद तथा विञ्चितकरणमा 

परी िवकासका अवसरह�बाट विञ्चत भएका र सिुवधािविहन समदुायका िवद्यमान िवभेदह� हटाउन समेत 
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िविवधतालाई सम्मान गनेर् �ि�कोणसिहत शैि�क िनित तथा कायर्क्रमह� आवश्यक ह�न्छन् । सवैलाई समावेश 

गनेर्,�मता अिभविृद्ध गनेर्,िवभेदरिहतताको वातावरण सजृना गनेर् र आवश्यकताअनसुार थप तथा िवशेष प्रवन्ध 

गरी समता र समावेिशता अिभविृद्ध गनेर् आवश्यकतालाइ योजना िनमार्णमा िवशेष ध्यान िदन ुज�री छ । 

१.१.२.२ आिथर्क सन्दभर्  

यस नगरपािलकाको  मखु्य आम्दानीको �पमा नदीजन्य वालवुा,िगट्टी,ढुङ्गा आिद हो । िसिमत �पमा उठ्ने 

घरबहाल कर र सम्पित करको थोर ै िहस्साको �पमा आम्दानी ह�ने ह�दा संघीय र प्रदशे सरकारको आिथर्क 

सहयोगको अपे�ा ग�ररहनपुनेर् वाध्यता रहेको छ । कोिभड १९ को िव�व्यापी सङ्क्रमणले आिथर्क िस्थित झनै 

उकालो लािगरहेको अवस्था छ । मखु्य पेशाको �पमा कृिष रहेको यस नगरपािलकामा नोकरी,व्यापार 

व्यवसाय,वैदेिशक रोजगारी समेत गरी जीवन िनवार्ह ग�ररहेका छन् ।  

१.१.२.३ भौगोिलक तथा जनसाङ्िखक स्व�प  

कैलाली िजल्लाको मध्यपि�म भागमा अविस्थत यो नगरपािलका सािवकको अ��रया,मालाखेती,श्रीपरु र गेटा 

गा.िव.स. िमलाएर िमित २०७१ जेठ ४ गते अ��रया नगरपािलका बनाइएको िथयो भने िमित २०७३ फाल्गनु 

२८ गते राजपत्रमा प्रकािशत सचुनाअनसुार अ��रया नगरपािलका र गोदावरी गािवस िमलाएर गोदावरी 

नगरपािलका बनाइएको हो । हाल यस नगरपािलकालाई १२ ओटा वडाह�मा िवभाजन ग�रएको छ । धािमर्क 

अिस्तत्व बोकेको पिवत्र स्थल गोदावरी �ेत्र िहन्दहु�को आस्थाको केन्द्र रहेको छ । यस नगरपािलकाको पूवर्मा 

गोदावरी नगरपािलका र चरु े नगरपािलका,पि�ममा कञ्चनपरु,उ�रमा चरु े नगरपािलका र दि�णमा धनगढी 

उपमहानगरपािलका रहेका छन् । यसको �ेत्रफल ३०८.६३ वगर् िक.िम. छ भने िव.सं. २०६८ को 

जनगणनाअनसुार ७८०१८ जनसंख्या यहा ँबसोबास ग�ररहेका छन् । सदूुरपि�म प्रदशेको घोिषत राजधानी र 

सदूुरपि�म प्रदशेका सात पहाडी िजल्लाको प्रवेशद्वारसमेत रहेको यो नगरपािलकालाई अत्यन्त सम्भावनाको 

नगरपािलकाको �पमा हेनर् सिकन्छ । 

१.१.२.४ शैि�क सन्दभर्  

एक बषर्को प्रारिम्भक बालिवकास तथा िश�ामा चार बषर्का बालबािलका सहभािग ह�न्छन् भने ५–१२ वषर् उमेर 

समूहका लािग ८ बषर्को िनःशलु्क तथा अिनवायर् आधारभूत िश�ा र १३–१६ बषर् उमेर समूहका लािग ४ 

बषर्को िनःशलु्क माध्यिमक िश�ा प्रदान गनेर् दाियत्व नगरपािलकाको रहेको छ । नेपालको संिवधान,पन्ध्रौ 

योजना,रािष्ट्रय िश�ा िनित२०७६, अिनवायर् तथा िनःशलु्क आधारभूत िश�ा सम्वन्धी ऐन २०७५ तथा 

िनयमावली २०७७ आिद जस्ता िश�ासम्वन्धी संघीय काननुह�ले हरके नाग�रकको िश�ा प्रा� गनेर् 

अिधकारलाई सिुनि�त गरकेा छन् । िश�ालाइ सवर्व्यापी,जीवनोपयोगी,प्रितस्पधीर् एवम् गणुस्तरय�ु वनाउनका 

साथै गणुस्तरीय िश�ामा सबैको समतामूलक पह�चँ सिुनि�त गदैर् 

िसजर्निशलता,रचनात्मकता,अध्ययनशीलता,सकारात्मक िचन्तन र सदाचार जस्ता गणु सिहतको 

प्रितस्पधीर्,सीपय�ु एव ं उत्पादनशील जनशि� तयार गनेर् उद्धशे्य िश�ाका संघीय िनित तथा योजनाह�मा 

उल्लेख भएको पाइन्छ । यस नगरपािलकामा समेत संिवधान र संघीय काननु बमोिजम सम्पूणर् 
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बालबािलकाह�लाई समता र न्यायपूणर् ढंगले िश�ामा पह�चँ अिभविृद्ध ग�र गणुस्तरीय िश�ाको सिुनि�तता 

गनर्का लािग नगर िश�ा ऐन ले समेत महत्वपूणर् भूिमका िनवार्ह ग�ररहेको अवस्था समेत िवद्यमान रहेको छ । 

यस नगरपािलकामा १०८ ओटा बालिवकास केन्द्र, ५४ वटा सरकारी िवद्यालय तथा अिभभावकह�को शलु्क 

बाट सञ्चािलत नाफामूलक ३७ वटा संस्थागत िवद्यालय र ५ ओटा सामदुाियक िसकाइ केन्द्र सञ्चालनमा 

रहेका छन् । यी सबै िश�ण संस्थाह� माफर् त यस नगरपािलकामा बसोबास गनेर् बालबािलकाह�लाई गणुस्तरीय 

िसकाइको सिुनि�तता गनुर्  अप�रहायर् रहेको छ । 

संघीयता सिहतको नेपालको संिवधान र उ� संिवधानको अनसुिुच ८ मा उल्लेिखत कायार्िधकार एवम् 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोिजम प्रस्ततु योजना िनमार्ण र कायार्न्वयनका लािग स्थानीय तहमा 

अिधकार रहे तापिन िश�ा �ेत्रमा रहेका तमाम चनुौितह� यसप्रकार रहेको पाइन्छन् । 

१.  धेरजैसो िवद्यालयमा आवश्यकता अनसुार वालमैत्री क�ाकोठा,खानेपानी,लैङ्िगक र अपाङ्गमैत्री 

शौचालय र फिनर्चरको व्यवस्था नह�न ु। 

२.  खेलमैदान,घेरबार, प्रयोगशाला, पसु्तकालय लगायत शै�िणक सामग्रीह�को अभाव । 

३.  सामदुाियक िवद्यालयह�मा िवद्याथीर् संख्या अन�ुप िश�क दरबन्दी नह�न ु। 

४.  कायर्सम्पादनका आधारमा िश�कह�को मूल्याङ्कन नह�नाले िश�कह� पेशागत बन्न नसक्न ु। 

५.  सरकारले िवद्यालय सञ्चालनका लािग आवश्यक रकम निददंा कानूनमा व्यवस्था ग�रएअन�ुप िन:शलु्क 

िश�ा व्यवहारमा अङ्गाल्न नसिकन ु। 

६.  सामदुाियक िवद्यालयह�मा िसकाइ उपलिव्ध न्यून ह�न,ु िवद्याथीर् संख्या घट्दै जान ु। 

७.  सवै बालबािलकालाई पूणर् बालिवकासको सहभािगता तथा पह�चँको सिुनि�तता नह�न ु। 

८. िदवा खाजा कायर्क्रमलाई स्थानीय उत्पादनसगँ जोड्न नसिकन ु। 

९. अिभभावकले घरमा Reading Cornerको व्यवस्थापन गरी पढाइमा सहयोग गनेर् वातावरण बन्न 

नसक्न ु। अिभभावकमा बालसंवेदनशीलताको किम रहेको । 

१०. पयार्� आिथर्क स्रोतको अभाव रहन ु। 

११. िश�क तािलम क�ाकोठामा स्थानान्तरण ह�न नसक्न ु र आवश्यक पदार् प्रािविधक सहयोगको अभाव 

रहन ु। 

१२.  व्यावसाियक तथा प्रािविधक िश�ा िवस्तारमा किठनाई । 

१३.  अिभभावकको अगें्रजी मोह बढी ह�न ु तर अिभभावकको चाहना अनसुार सामदुाियक िवद्यालयह�मा 

अगें्रजी माध्यममा िश�ा िदन जनशि� व्यवस्थापनमा किठनाई । 

१४.  िवपत् को समयमा िश�ाको िनरन्तरता िदन किठनाई । 

१.१.३.७ िश�ा �ते्रका प्रमखु अवसरह� 

संघीयता सिहतको नेपालको संिवधान र उ� संिवधानको अनसुचुी ८ मा उल्लेिखत कायार्िधकार प्रस्ततु 

योजना िनमार्ण र कायार्न्वयनका लािग प्रमखु अवसर हो भने वडा देिख स्थानीय तहसम्म सबैितर िनवार्िचत 

जनप्रितिनिधको प्रमखु कायर्�ेत्रमा िश�ा पनुर्  ठूलो अवसरको �पमा रहेको छ । िश�ामा सधुार अिहले नगर े
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किहले गनेर् र हामीले नगर ेकसले गनेर् भावनाबाट पे्र�रत जनप्रितिनिध पाउन ुपिन िश�ा �ेत्रको िवकासका लािग 

ठूलो अवसर हो । यस क्रममा यस नगरपािलकाको िश�ा �ेत्रमा तमाम चनुौितका िवच पयार्� अवसरह� रहेको 

पाइन्छ । 

यस योजना िनमार्ण कायार्न्वयन गदार् तपिसलका अवसरह� िवद्यमान रहेको पाइन्छ: 

१.  नेपाल बालअिधकारको प� राष्ट्र ह�न,ुसंिवधानले वालवािलकाको अिधकार र िश�ालाइ बालबािलकाको 

मौिलक अिधकारका �पमा स्वीकार गनुर्  । 

२.  संघीय संरचना अनसुार सरकार सञ्चालन ह�दै गदार् स्थानीय तहमा नया ँिश�ा योजना िनमार्ण ह�न ु। 

३.  योजना तथा बजेट िनमार्णमा स्थानीय तह स्वाय� ह�न ु। 

४. िश�ा व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा राि�य िश�ा िनित २०७६ व्यवस्था 

ह�न ु। 

५. आधारभूत तहमा अिनवायर् तथा िनशलु्क र माध्यिमक तहमा िनशलु्क िश�ाको लािग काननुी र नीितगत 

व्यवस्था ह�न ु। 

६.  प्राय सबै िवद्यालयमा वालक�ाह� सञ्चालनमा रहन ु।  

७.  गणुस्तरीय िश�ाको लािग सबै अिभभावकह�को उच्च चाहना रहन ु। 

८.  संिवधानतः प्रारिम्भक वालिवकास देिख माध्यिमक तहसम्मको िश�ाको अिधकार स्थानीय सरकारलाई 

रहन ु। 

९.  िविभन्न शैि�क योजना सबैको स्वािमत्वमा िनमार्ण ह�न ु। 

१०.  िश�क सेवा आयोगबाट स�म,योग्य िश�कह� िसफा�रस ह�दै जान ु।  

११.  सार�ता दर,भनार्दर तथा िटकाउदरमा विृद्ध ह�न ु। 

१२. माध्यिमक तहसम्मको िश�ामा पह�चँ र िनरन्तरतामा विृद्ध ह�न ु। 

१३.  िवद्यालयह�को संस्थागत संरचनाह� सन्तोषजनक रहन ु। 

१४.  िश�कलाइ पेशागत �मता िवकासको लािग तािलमको व्यवस्था ह�न ु। 

१५.  तीनै तहको सरकारबाट िश�ा �ेत्रमा लगानी र सहकायर् ह�न ु। 
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प�रच्छेद दुई 

नया ँिश�ा �ते्र योजना 

२.१ सन्दभर् र औिचत्य 

देशमा संिघयता प�ातको िश�ा व्यवस्थापनमा संिवधानले संघीयताका िविभन्न तहह�को अिधकार र कायर्�ेत्र 

िवभाजन गरपे�ात िश�ा �ेत्रमा रहेको िवद्यालय �ेत्र िवकास कायर्क्रम(SSDP) २०७८ अषाढ मसान्तमा 

सिकदै गरकेो र SSDP को समय सिकएसगैँ तीनओटै तहका सरकारह�ले िश�ा �ेत्रमा १० बषेर् िश�ा योजना 

िनमार्ण भइरहेको सन्दभर्मा एवम् िव�को वदिलदो प�रवेश अन�ुप नेपालले  पिन अन्तरार्िष्ट्रय तथा रािष्ट्रय 

योजनाह� र प्रितवद्धताह� परुा गनर्का लािग यो योजनाको तयारी ग�रएको छ ।  

हामी कािभड १९ को महामारीका िबचबाट जादै गदार् िवपदका आधारवस्त ुसमेतलाई पिहलो पटक समावेश 

गरी िनमार्ण भएको SSDPको अिन्तम बषर् र नया ँ िश�ा �ेत्रको योजना िनमार्ण गदैर् गदार् पिहलो पटक 

संघीयताको कायार्न्वयनमा जादै गदार् केही संवैधािनक अिधकार र स्वाय�तासिहतको प�ृभूिममा यो िश�ा �ेत्र 

योजना िनमार्ण भएको हो ।  

नेपालको संिवधानको धारा ३१ ले अिनवायर् र िनशलु्क आधारभूत र िनशलु्क माध्यिमक िश�ालाइ नाग�रकको 

मौिलक अिधकारका �पमा स्थािपत गरकेो प्रस्ततु सन्दभर्मा अिनवायर् तथा िनशलु्क िश�ा ऐन २०७५ ले 

स्थानीय सरकार र मखु्य गरी वडा सिमितह�लाइ िजम्मेवार बनाएको छ । मौिलक अिधकार संिवधानले 

संवैधािनक उपचार सिहतको अिधकार ह�नकुो नाताले िय िश�ा व्यवस्थापनक कुरा राज्यको दाियत्व िभत्र पनेर् 

ह�नाले सबै िवद्यालय उमेरका बालबािलकाह�लाई अिनवायर् िवद्यालय िश�ामा सहभािग गराएर नाग�रकको 

मौिलक अिधकार सिुनि�त ग�रने मनसायका साथ प्रस्ततु िश�ा योजना िनमार्ण ग�रएको हो । 

सन् २०३० सम्म िव�मा िनि�त ल�य हािसल गनर्का लािग िव�का साझा समस्या र उपलिव्धलाई मध्यनजर 

गदैर् १७ वटा िदगो िवकासका साझा ल�यह� िनधार्रण गरकेो छ । यी ल�यह�मध्ये ४ नम्बरमा रहेको िदगो 

िवकासको ल�य राखेको छ । जसमा सन् २०३० सम्ममा सबैका लािग समावेशी तथा समानतामा आधा�रत 

गणुस्तरीय िश�ाका साथै जीवनपयर्न्त िसकाइको सिुनि�तता ग�रने कुरा उल्लेख गरकेो छ । त्यो साझा 

प्रितवद्धताको प� राष्ट्र नेपाल पिन भएकाले यस नगरपािलकाले पिन उ� ल�य परुा गनर् तथा रािष्ट्रय 

उपलिव्ध प्रा� गनर् समेत यो योजनाको आवश्यकता परकेो हो । 

त्यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को प�रच्छेद ३ को दफा ११ मा स्थानीय तहको 

काम,कतर्व्य र अिधकार अन्तगर्त (ज) मा आधारभूत तथा माध्यिमक िश�ा सम्वन्धी िवद्यालय अनसमित देिख 

सञ्चालन एवम् िनयमनको काम समेत स्थानीय तहह�को भएकाले सोही बमोिजम िवद्यालय तहको िश�ा 

व्यवस्थापन र िवकासको लािग यस योजनाले सहयोग गनेर् अपे�ाका साथ यो १० बषेर् योजना तयार पा�रएको 

हो ।  
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 २.२ दीघर्कािलन रािष्ट्रय सोच 

संघीय नेपालको दीघर्कािलन सोच र �ि�कोणले समग्र नेपालको िहत र प�मा पैरवी गर ेपिन त्यो सोच प्राि�को 

लािग सबै स्थानीय सरकारह�ले सोही वमोिजम अगािड बढ्न आवश्यक छ । तसथर् रािष्ट्रय सोचको प्रत्य� 

असर हाम्रो नगरपािलकाको िश�ा योजनामा पनुर्  स्वभािवक हो । तसथर् रािष्ट्रय सोचको “समदृ्ध नेपाल,सखुी 

नेपाली”को दीघर्कािलन सोच राखेको हाम्रो देशले िव.सं. २०७९ सम्मा अितकम िवकिसतबाट िवकासशील 

देशमा स्तरोन्नित ह�ने र िव.सं. २०८७ मा िदगो िवकासका ल�यह� प्रा� गदैर् उच्च मध्यम आयस्तर भएको 

मलुकुमा स्तरोन्नित ह�ने दीघर्कालीन सोच राखेको पाइन्छ । त्यसै गरी िश�ाको िवकासका लािग “सामािजक 

आिथर्क �पान्तरणका लािग मानव संसाधनको िवकास” भन्ने दीघर्कालीन सोच राखेको पाईन्छ । 

२.३ गोदावरी नगरपािलकाको  दीघर्कािलन सोच तथा गन्तव्य 

गणुस्तरीय िश�ा माफर् त सभ्य,समनु्नत,स्वावलम्बी,राष्ट्रप्रित सकारात्मक एवम् नैितकवान जनशि� तयार गनेर् 

। 

२.४  ल�य   

अिनवायर् र िनशलु्क िश�ामा सबैको पह�च सिुनि�त गदैर् द�,प्रितस्पधीर्,श्रमप्रित प्रितवद्ध नाग�रक तयार गनेर् । 

२.५ प्रमखु उदे्दश्यह� 

 सबै बालबािलकाह�का लािग सवार्ङ्गीण िवकासमा केिन्द्रत गणुस्तरीय बालिवकास तथा िश�ाको 

अवसर सिुनि�त गनेर् । 

 अिनवायर् तथा िनःशलु्क आधारभूत िश�ामा सबैको पह�चँ सिुनि�त गरी गणुस्तर अिभविृद्ध गनेर् । 

 माध्यिमक िश�ामा सबैको पह�चँ सिुनि�त गरी िश�ालाई गणुस्तरीय,जीवनोपयोगी र प्रिविधमैत्री 

वनाउने । 

 औपचा�रकिश�ाको अवसरबाट बिञ्चत भएका सबै उमेर समूहका व्यि�ह�लाई 

अनौपचा�रक,वैकिल्पक अथवा खलुा िश�ाको माध्यमद्धारा िश�ाको मूलधारमा ल्याउने । 

 स्थानीय प�रवेशसगँ बालबािलकालाई प�रिचत गराइ धािमर्क,सास्कृितक एवम् परम्परागत 

कला,�ान,सीपको �पान्तरण तथा हस्तान्तरणका लािग स्थानीय पाठ्यक्रम िनमार्ण तथा कायार्न्वयन 

सिुनि�त गनेर् । 

 द�,स्वावलम्बी एवम् स्वरोजगार जनशि� उत्पादन गनर् प्रािविधक तथा व्यवसाियक िश�ालाई 

प्राथिमकता प्रदान गनेर् । 

 योजना अविधिभत्र प्रत्येक वडामा एक नमनुा िवद्यालय िनमार्ण गनेर् । 

 िवद्यालय र समदुाय िबचको समन्वय बढाइ समदुायको सिक्रय सहभािगता र संलग्नता कायम गनेर् । 

 पेशाप्रित प्रितवद्ध,स्वपे्र�रत,द� िश�कह�लाई प्रोत्साहन गदैर् सवै िश�कह�को पेशागत सीप िवकास 

तािलम माफर् त द�तामा विृद्ध गनेर् । 
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 िवद्याथीर् संख्याको आधारमा िश�क दरबन्दी िमलान तथा पनुिवर्तरण गनेर् । 

 िवद्यालयमा भय,िवभेद र दवु्यर्बहारम�ु वातावरण िनमार्ण गरी बालमैित्र शैि�क वातावरण िनमार्ण गनेर् । 

 सावर्जिनक तथा िनजी शैि�क संस्थाह�का असल अभ्यासह� आदानप्रदान गरी िश�ा प्रणाली 

सवलीकरण गनेर् । 

 सम्पूणर् प्रकारका शैि�क संस्थाह�मा अनगुमन,सपु�रवे�ण तथा मेन्टो�रङमा िनयिमतता र 

प्रभावका�रता विृद्ध गरी व्यवस्थापनमा सशुासन, पारदिशर्ता र जवाफदेिहताको प्रत्याभूित गरी शैि�क 

सशुासन प्रवधर्न गनेर् । 

 आपतकािलन र संकटपूणर् प�रिस्थितमा समेत बालबािलकाको िश�ा प्रा� गनेर् अिधकार सिुनि�त गनेर् । 

२.६ िश�ाको दीघर्कािलन रणनीित 

यस िश�ा योजनाले नेपालको संिवधान,स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ र अन्य प्रचिलत काननुह�को 

कायार्न्वयन गदैर् नगरवासीह�लाई गणुस्तरीय र रोजगारमूलक िश�ा प्रदान गनर् िश�ाका लािग तोिकएका 

उदे्दश्यह� प्राि�का लािग िश�ा �ेत्रका कायर्क्रमह� देहायका रणनीित र कायर्नीितका आधारमा िनमार्ण 

ग�रनेछन् । 

तािलका : गोदावरी नगरपािलकाको िश�ा �ेत्रको रणनीित र कायर्नीित 

रणन◌ीित कायर्न◌ीित 
१. सबै वालवािलकाह�का लािग 

गणुस्तरीय बालिवकास तथा 
िश�ाको अवसर सिुनि�त गनेर् । 

१. संघीय सरकारबाट िदइदै आएको अनदुानलाइ िनरन्तरता िदद ै
नगरपािलकाबाट समेत थप अनदुान िदइनेछ । 

२. प्रारिम्भक वालिवकासमा कायर्रत सहजकतार्ह�का लािग तािलम 
िदने व्यवस्था ग�रनेछ । 

३.िनधार्�रत मापदण्ड अनसुार बसाइ व्यवस्थापन, खेल 
सामाग्री,िटिभ,वालउद्यान सिहत वालमैित्र क�ाकोठा न्यवस्थापन 
ग�रनेछ । 

४. िदवा खाजालाइ व्यविस्थत र गणुस्तरीय वनाउन संघीय 
सरकारबाट िदइदै आएको अनदुानमा थप ग�रनेछ । 

५. सबै वालवािलकाको आिथर्क, सामािजक,भािषक, सास्कृितक 
िविवधता सम्वोधन गदैर् वालिवकासको ◌ुहभािगता तथा पह�चँको 
सिुनि�तता ग�रनेछ । 

२. अिनवायर्,िनशलु्क र गणुस्तरीय 
आधारभूत िश�ामा सबैको पह�चँ 
सिुनि�त गनेर् । 

१. वडा कायार्लयह� माफर् त िवद्यालयबािहर रहेका वालवािलकाह�को 
संख्या एिकन गराउने । 

२.सम्पूणर् िकिसमका वालवािलकाह�लाइ िश�ाको अवसर प्रदान गनर् 
प्रत्येक वषर् भनार् अिभयान सञ्चालन ग�रनेछ । 

३. वडा कायार्लयह�लाइ िवद्याथीर् भनार् गराउन र िवद्यालय जान 
प्रोत्साहन गराउन िजम्मेवार वनाइनेछ । 

४.िवद्यालयमा िवद्याथीर् िटकाइ राख्न र क�ा छाड्ने समस्या िनराकरण 



 

[9] 
 

रणन◌ीित कायर्न◌ीित 
गनर् िदवा खाजा,छात्रविृ� लगायता प्रोत्साहनमूलक कायर्क्रम 
िनरन्तरता िदने । 

५. िवद्याथीर् संख्या अनसुार िश�क दरवन्दी िमलान तथा पनुिवर्तरण 
गरी अपगु िश�क नगरपािलकाले नगर िश�क िनय�ु गरी 
िवद्याथीर्को पढाइ सिुनि�त ग�रनेछ । 

६. संघीय र प्रदेश सरकारसगँ लागत साझेदारी कायर्क्रममाफर् त 
आवश्यकता र प्राथिमकताको आधारमा िवद्यालयह�को भौितक 
पूवार्धार िवकास ग�रनेछ । 

७. वािलका, अश�,असहायह�का लािग िवशेष प्राथिमकता िदई 
त्यस्ता वालवािलकाह�लाई आधारभूत देिख माध्यिमक तहसम्म 
िनशलु्क िश�ािदइनेछ । 

८.शैि�क गणुस्तर विृद्ध गनर् पठन सीप िवकास तथा गिणितय सीप 
िवकासका िक्रयाकलापह�लाइ िवद्यालयमा िनयिमत ग�रनेछ । 

३.िनशलु्क माध्यिमक िश�ामा 
सबैको पह�चँ िवस्तार र गणुस्तर विृद्ध 
गनेर् । 

१.माध्यिमक िश�ा क्रमशः िनशलु्क गदैर् लिगनेछ । 
२.िवषयगत िश�णलाइ प्रभावकारी वनाउन िवषयगत िश�कह�को 
समूह वनाइ समयसमयमा अन्तरिक्रयाह� सञ्चालन ग�रनेछ । क�ा 
अवलोकन,मूल्याङ्कन,प�ृपोषण जस्ता कायर्ह�मा यस्ता समूहलाइ 
सिक्रय वनाइनेछ । 
३. िश�ा सेवाबाट िनव�ृ िश�क,कमर्चारी,पेशािवद ्लगायतलाइ 
िन�र�ण तथा सपु�रवे�ण कायर्का सदपुयोग ग�रनेछ । 
४. िवद्याथीर्को क�ाकायर्,प�रयोजनाकायर्,मूल्याङ्कन प्रणालीलाइ 
व्यविस्थत र स�ुढ गदैर् लिगनेछ। 
५. िवद्यालयह�मा िसकाइ कुना,पसु्तकालय,प्रयोगशालाको व्यवस्था 
गनर् आवश्यक प्रवन्ध ग�रनेछ । 
६. हरके िवद्यालयमा पाठ्यक्रम,पाठ्यसामाग्री,स्रोत सामाग्री तथा उिचत 
क�ाकोठा व्यवस्थापन  गरी िसकाइ स�ुढीकरण ग�रनेछ । 
७. सामदुाियक तथा संस्थागत िवद्यालयका असल अभ्यासह� 
आदानप्रदान ग�रनेछ । 
८. िवद्यालयस्तरीय परी�ा प्रणालीमा सधुार ल्याईनेछ । 

४.पूवार्धार र प्रिविधको 
िवकासमाफर् त सबै तहको िश�ामा 
गणुस्तर सिुनि�त गनेर् । 

१. एक वडा एक नमनुा िवद्यालय कायर्क्रम लाग ुग�रनेछ । 
२. िवद्यालयमा आवश्यक भौितक पूवार्धार िनमार्णको िनिम्त संघीय 
सकार,प्रदेश सरकारबाट प्रा� वजेटका साथै नगरपािलकाको कोषबाट 
समेत वजेट िविनयोजन ग�रनेछ । 
३. आपतकािलन अवस्थामा समेत िश�ालाइ िनरन्तरता िदन 
िवद्यालयलाइ प्रिविधमैत्री वनाउने,िश�कह�लाइ तािलम प्रदान गनेर् 
साथै स्रोतसामग्रीह� िवकास गनेर् । 

५.संस्थागत िवद्यालयको िनयमन १. संस्थागत िवद्यालयमा कायार्न्वयनमा रहेको 
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रणन◌ीित कायर्न◌ीित 
तथा सेवामूलक संस्थाको �पमा 
�पान्तरण गदैर् लैजाने । 

पाठ्यक्रम,पाठ्यपसु्तक,भौितक वातावरण,आिथर्क 
प�,िश�क,कमर्चारी लगायत समग्र प�को िनयमन ग�रनेछ । 
२. िनितगत र काननुी व्यवस्था माफर् त नाफामूलकबाट सेवामूलक 
संस्थाको �पमा �पान्तरण गनर् प्रोत्सािहत ग�रनेछ । 

६. अनौपचा�रक तथा खलुा िसकाइ 
सिुनि�त गनेर् । 

१. िनर�र व्यि�ह�को तथ्याङ्क सकंलन ग�रनेछ । 
२. िनर�र व्यि�ह�का लािग आधारभूत सा�रता र िनरन्तर सा�रता 
कायर्क्रम सञ्चालन ग�रनेछ । 
३. सामदुाियक िसकाइ केन्द्रह�माफर् त िनरन्तर िसकाइ कायर्क्रम 
िनरन्तरता िदइनेछ । 
४. सरस्वती मा.िव. गेटामा सञ्चािलत खलुा िवद्यालयलाइ व्यविस्थत र 
सिुवधा सम्पन्न वनाउन प्रदेश र संघ सरकारसगँ सहकायर् ग�रनेछ साथै 
माग र आवश्यकताका आधारमा अन्य िवद्यालयलाइसमेत खलुा िश�ा 
प्रदान गनर् अनमुित िदन सिकनेछ । 

७. प्रािविधक र व्यवसाियक सीप 
िवकासको अवसर र पह�चँ सिुनि�त 
गनेर् । 

१. ऋत्भ्ख्त् र अन्य तािलम प्रदायक िनकायसगँ समन्वय गरी 
व्यवसाियक सीपमा स्थानीयको पह�चँ वढाइनेछ । 
२. हाल सञ्चालनमा रहेका प्रािविधक िवद्यालयह�लाई प्रदेश तथा 
संघीय सरकारसगँ सहकायर् गदैर् सिुवधासम्पन्न वनाउदै लिगनेछ । साथै 
ती वाहेकका िवषयह� सञ्चालन गनर् चाहने िवद्यालयह�लाइ अनमुित 
र िसफा�रस प्रदान गदैर् प्रािविधक िश�ामा प्रोत्साहन ग�रनेछ । 
३. िनि�त मापदण्डका आधारमा ग�रब,जेहेन्दार प�रवारका 
वालवािलकालाइ प्रािविधक िश�ाको अवसर प्रदान गनर् छात्रविृ� प्रदान 
ग�रनेछ । 

८. शैि�क सशुासन,पारदिशर्ता र 
सेवा प्रवाहमा सधुार ल्याउने । 

१. काननु बमोिजम िवद्यालयह�को सामािजक परी�ण तथा आिथर्क 
कायर्प्रणाली व्यविस्थत ग�रनेछ ।  
२. िवद्यालयको वहृत िवकासका लािग िवद्यालय सधुार योजना 
िनमार्णको कायर्लाइ आवश्यकता,स्रोतसाधन र समदुायसगँ आवद्ध 
ग�रनेछ र कायार्न्वयन योग्य तलु्याइनेछ । 
३. आवश्यकता र कायर्सम्पादन सूचकका आधारमा प्राथिमिककरण 
गरी अनदुान,शैि�क स�ुिढकरण अनदुान लगायतका अनदुान उपलव्ध 
गराइनेछ । 
४.िवद्यालयका प्र.अ.,िव.व्य.स. का पदािधकारी ह�का लािग 
व्यवस्थापक�य �मता िवकास तािलम सञ्चालन ग�रनेछ । 
५.अिभभावक अन्तरिक्रया तथा सचेतना कायर्क्रम सञ्चालन ग�रनेछ । 

९.िवपद जोिखम न्यूिनकरण तथा 
िवद्यालय सूर�ाका उपाय अपनाउने 
। 

१. िवपद जोिखम न्यिुनकरणका सम्वन्धमा िश�क,िवद्याथीर् र अन्य 
सरोकारवालाह�को भूिमका अिभविृद्ध ग�रनेछ । 
२. िवद्यालयको व्यवस्थापक�य �मता िवकास तािलमको िवषयवस्तमुा 
िवपद व्यवस्थापन सम्वन्धी सामग्री समेिटनेछ । 
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३. िवद्यालयको भौितक पूवार्धार िनमार्ण गदार् स्वीकृत िडजाइन,भवन 
संिहता र सामािजक वातावरणीय कायर्ढनचन अन�ुप भएनभएको 
अनगुमन गरी वातावरणमैत्री र सरुि�त भएको सिुनि�त ग�रनेछ । 

१०.स्थानीय पाठ्यक्रम िनमार्ण तथा 
कायार्न्वयन सिुनि�त गनेर् । 
 
 

१. स्थानीय प�रवेशसगँ वालवािलकालाइ प�रिचत गराइ 
धािमर्क,सास्कृितक एवम् परम्परागत कला,�ान,सीपको �पान्तरण 
तथा हस्तान्तरणका लािग क�ा १ देिख ८ सम्म स्थानीय पाठ्यक्र 
वनाएर लाग ुगराइनेछ । 
२. माध्यिमक तहमा ऐिच्छक िवषय छनोट गदार् स्थानीय प�रवेश 
सहुाउदो तथा व्यवसाियक र सीपमूलक िवषय पढाइ गनर् प्रोत्सािहत 
ग�रनेछ । 
३.द�,स्वावलम्वी एवम् स्वरोजगार जनशि� उत्पादन गनर् प्रािविधक 
तथा व्यवसाियक िश�ालाइ प्राथिमकता प्रदान गनेर् । 

११.िवद्यालय र समदुाय िबचको 
समन्वय बढाइ समदुायको सिक्रय 
सहभािगता र संलग्नता कायम गनेर् । 
 

१.िवद्यालयमा भय,िवभेद र दवु्र्यवहारम�ु वातावरण िनमार्ण गरी 
वालमैित्र शैि�क वातावरण िनमार्ण गनेर् । 
२. िवद्यालय शािन्त�ेत्र घोषणा भइसकेको सन्दभर्मा िवद्यालयमा कुनै 
पिन प्रकारका हस्त�ेप,अवरोध लगायतका िविभन्न दलह�का 
कायक्रमह� ह�न निदने । 

१२. िश�कह�को पेशागत सीप 
एवम् द�तामा विृद्ध गनेर् । 

१. िवद्याथीर् संख्याको आधारमा िश�क दरवन्दी िमलान तथा 
पनुिवर्तरण गनेर् । 
२. पेशाप्रित प्रितवद्ध,स्वपे्र�रत,द� िश�कह�लाइ प्रोत्साहन गनेर् । 
३. माग र आवश्यकतामा आधा�रत छोटो अविधका पेशागत सीप 
िवकास तािलम माफर् त िश�कह�को द�तामा विृद्ध गनेर् । 
४. हरके वषर् उत्कृ� िश�कह�लाइ परुस्कृत गनेर् व्यवस्था ग�रनेछ । 
५. िवषयगत िश�कह�को समूह बनाइ छलफल, अन्तिक्रया तथा 
कायर्शालाह� सञ्चालन ग�रनेछन् । 
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प�रच्छेद तीन 

िश�ाका �ते्रह� 

३.१ प्रारिम्भक बालिवकास र िश�ा 

३.१.१ प�रचय   

गभार्वस्थादेिख ८ वषर्सम्मको उमेरलाई प्रारिम्भक बालिवकास उमेर भन्ने जनाउदँछ । त्यसैगरी यस उमेर 

समूहका बालबािलकाह�को सवार्ङ्गीणिवकाश वौिद्धक, सामािजक, संवेगात्मक एवम् भािषक प�ह�को 

समिुचत िवकाश,िश�क, सहयोगी कायर्कतार्ह�, अिभभावक तथा बालबािलकालाई लि�त ग�रएको नीित तथा 

कायर्ह�लाई प्रारिम्भक बालिवकास कायर्क्रम भन्ने जनाउदँछ । प्रारिम्भक बालिवकासको मखु्य उद्धशे्य 

गभार्वस्थादेिख ८ वषर्सम्मका सम्पूणर् बालबािलकाह�को सवार्ङ्गीण िवकासका लािग अित आवश्यक तत्वह� 

राम्रो स्वास्थ्य, पयार्� पोषण, सरु�ा तथा संर�ण उत्पे्ररणा तथा िसकाई एवम् संवेदनशील स्याहार उिचत 

पालनपोषणका अवसरह� प्रदान गनुर्  हो ।दीगो िवकासका १७ ओटा ल�यह� मध्ये ११ ओटा ल�यह� 

प्रत्य��पमा प्रारिम्भक बालिवकाससगँ सम्विन्धत रहेकोले सबै नीित तथा कायर्क्रमले ती ल�यह�लाई प्रा� 

गनर् आपसी समन्वय र सहकायर्मा काम गनेर्  वातावरण बन्नपुनेर् देिखन्छ । 

बालबािलका आमाको गभर्मा ह�कर् दै गदार् आमाको मानिसक स्वास्थ्य एवम् आहार िवहारका कारण पनर् सक्ने 

प्रभावदेिख बालबािलकासगँ ग�रने व्यवहारको प्रत्य� प्रभाव बालिवकासमा पनेर् तमाम अध्ययन तथा 

अनसुन्धानवाट प्रमािणत तथ्य हो । आजका आमाबबुा र िश�कह�को व्यवहारको प�रणाम भोिलको समाजले 

भोग्न ुपनेर् यथाथर्को माझवाट िनमार्ण भएका धेर ैनीित तथा कायर्क्रमले बालबािलकाको सवर्प�ीय िवकास गनुर्  

पनेर् अवस्थाको सिुनि�त ग�रन ुपदर्छ । मानव मिस्तष्कको लगभग ८७ प्रितशत भाग ३ वषर्को उमेरमा िवकास 

ह�न्छ भने बालबािलकाह�ले जीवनको पिहलो केही वषर्मा खाएको खाना र त्यसवाट प्रा� गरकेो शि�को ५० 

देिख ७५ प्रितशत िहस्सा मिस्तष्क िवकासमा उपयोग ह�ने कुरा िविभन्न अध्ययनले पिु� गरकेो पाइन्छ । यित 

मातै्र नभईकन बालबािलकाको िवकास,स्वास्थ्य, िश�ा र वातावरणमा आज गरकेो लागानीले भिवष्यमा ठूलो 

गणुात्मक प्रितफल िदने र समग्र गोदावरी नगरपािलका नै अग्रगमनको पथमा अगािड बढ्ने कुरामा कुनै दिुवधा 

छैन । 

३.१.२वतर्मानअवस्था 

हाल यस गोदावरी नगरपािलकामा जम्मा ५६ वटा सामदुाियक र ३६ वटा संस्थागत गरी जम्मा ९२ वटा 

िवद्यालयह� मध्ये ५४ सामदुाियकिवद्यालयमाजम्मा १०८ ओटाबालिवकास केन्द्र सञ्चालनमा रहेकाछन् ।  

शैि�कसत्र २०७७माप्रारिम्भकबालिवकास केन्द्रमाभनार् भएकाबालबािलकाह�को संख्या  

िवद्याथीर् भनार् 
 

सामदुाियक (प्रितशत) िनिज(प्रितशत) 
छात्रा छात्र जम्मा  लैंिगक छात्रा छात्र जम्मा लैंिगक 
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प्रारिम्भकबालिवकास समता 
सचुांक 

समता 
सचुांक 

प्रारिम्भकबालिवकास  849 863 1712 0.98 962 1413 2375 0.98 

३.१.३ ल�य  

 बालिवकास उमेर समहुकाबालवािलकाह� लाईक�ा १ माअध्ययनकालागीतयार गनेर् । 

३.१.४ उद्धशे्यह�  

• चारवषर् उमेरका बालबािलकाकालािगआधारभूतिश�ाको तयारीकािनिम्तबालिवकास सेवामापह�चँ 

बढाउने । 

• गभर्देिख चारवषर्सम्मको उमेर समूहकाबालवािलकालाई पोषण, सरु�ा र 

िवकासकालािगअिभभावकह�लाई सहयोग र सचेत गराउने । 

• चार वषर् उमेर समूहका सबै बालवािलकाह�लाई १ वषर्को बालिवकास िश�ाकायर्क्रमको माध्यमबाट 

शारी�रक, मानिसक, सामािजक, संवेगात्मक, नैितक र सजृनात्मकप�को िवकास गराई क�ा १ 

माप्रवेशकालािगतयार गराउने । 

• वालिवकास केन्द्रमाभौितक, क�ाकोठा व्यवस्थापन,  खेल सामाग्रीव्यवस्थापनलि�त समूहका 

वालवािलकाह�लाई बालिवकास केन्द्रमाल्याउने।  

• बालिवकास केन्द्रह� समानपुाितक �पमािवतरण गनेर् ।  

३.१.५ रणिनित 

• पोषण र बालअिधकार बार ेअिभभावकह�लाई  जानकारी िदने र सिुनि�ततागनेर् । 

• बालिवकास केन्द्र िवद्यालयिश�ाको अिभन्नअगंको �पमािवकास ग�र सबै 

बालवािलकाह�कालािगअिनवायर् भनार् ग�रनेछ  । 

• प्रारिम्भकबालिवकास क�ाह�को न्यूनतम मापदण्ड अनसुार व्यवस्थापन, रखेदखे तथािश�ाको 

नक्सांकन र पनुर्िवतरण ग�रनेछ । 

• बालवािलकाह�को बौिद्धक तथा संवेगात्मकिवकासकालािगअिभभावकिश�ा (सचेतना) 

कायर्क्रमग�रनेछ । 

• बालिवकासमाअध्ययनरत  बालवािलकाह�को अिभलेिखकरण ग�रनेछ । 

• प्रारिम्भकबालिवकास केन्द्रमाअध्ययनरत ग�रव, अनाथ, असहाय र 

अपांगताभएकाबालवािलकाह�लाई स्थािनयिनकायले सरं�ण ग�र समतामलुकिश�ाप्रदानग�रने छ । 

• आजको यो वै�ािनक यगुमािश�ामाप्रिविधको प्रयोग गनुर्  पनेर् अवस्थालाई मध्यनजर ग�र बालिवकास 

क�ाह�कालािगप्रिविधमैित्रक�ाव्यवस्थापनग�रने छ । 
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• प्रिविधमैित्रबालिवकास क�ाव्यवस्थापनकालािगबालिवकास सहयोगीकायर्कतार्ह�लाई 

प्रिविधमलुकतािलमको व्यवस्थापनग�रने छ ।  

• बालिवकास क�ाह�कालािगन्यनुतम मापदण्ड अनसुारका खेल सामाग्रीह�को व्यवस्थापन गरी 

मनोरञ्जनपूणर् िसकाईको व्यवस्थापनग�रने छ । 

• प्रारिम्भकउमेरका बालवािलकाह�लाई मध्यनजर  ग�र िनिजतथा सामदुाियक �ेत्रलाई प्रोत्सािहतगदैर् 

बालउद्यानको अवधारण अनसुार व्यवस्थापनग�रने छ ।  

३.१.६ कायर्िनित 

• अिभभावकह�लाई िजम्मेवार बनाइने छ । 

• बालिवकास केन्द्रह�को भौितकप� र बालिवकास सहयोगीकायर्कतार्ह�को योग्यता�मतालाई बढाउने 

कायर्िनित तय ग�रने छ । 

• हरके वािलवकास केद्नह�मा प्रत्येक २० जना वालवािलका बराबर कम्तीमा एकजना आयाको 

व्यवस्था गनेर् । 

• तथ्यांक संकलनग�र बालिवकास केन्द्रह�को सधुार तथाप्रवर्द्धन गनर्का लागि◌ लगानी 

सिुनि�तताग�रने छ । 

• बालिवकासमाअध्ययनरत बालवािलकाह�कालािग स्वस्थतथापोषणय�ु खाजाको व्यवस्थापनग�रनेछ 

। 

• बालिवकास केन्द्रमािनयिमत स्वास्थ्य प�र�णको व्यवस्थािमलाईने छ । 

• बालिवकास केन्द्रह�लाई बसाई व्यवस्थापन, िसकाई सामाग्रीह�, सन्दभर् सामाग्रीह� उपलब्ध गराई 

िसकाईको वातावरण िनमार्ण ग�रनेछ । 

• आवागमनतथा सरु�ा र सहयोगीबन्नअिभभावकह�लाई िजम्मेवार बनाईने छ । 

• अपांगताको प्रकृितअनसुार सम्बिन्धतबालिवकास केन्द्रको पह�◌ँचलाई सिुनि�तग�रनेछ । 

• अपागतंाभएकाबालवािलकाकाअिभभावकह�लाई आयमलुकिसपतथा रोजगारको 

अवसरमाप्राथिमकतािदईनेछ । 

• क�ा १माभनार् ह�ने सबै बालबािलकाह�ले बालिवकास केन्द्रको अनभुवप्रा� गरकेो सिुनि�तताग�रनेछ 

। 

• बालिवकास केन्द्र निजकको जनघनत्व, जाग�कजनता, सामदुाियक सम्पि�को सरु�ातथािवकास 

�ेत्रको सम्भावनाको आधारमाबालउद्यानको िवकास क्रमशःग�रनेछ ।
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तािलका : पिहलो पाचँ बषर्को कायार्न्वयनतािलका 

क्र.स
◌ं. 

िक्रयाकलाप िजम्मेवार िनकाय कायर्िविध 
अनमुािनतलागत(ह

जारमा) 
समय अविध 

१ भनार्कायर्क्रम सञ्चालनगनेर् । बा.िव.के.,िवद्यालय, 
संघसंस्था,सम्बिन्धत वडा र 
नगरपािलका 

बैठक,गो�ी, प्रचार प्रसार घरदैलो ५०० प्रत्येक शैि�क सत्रको 
पिहलो मिहना 

२ अिभभावक सचेितकरण सञ्चालन 
 

बा.िव.के.,िवद्यालय, 
संघसंस्था,सम्बिन्धत वडा र 
नगरपािलका 
 

बैठक,गोि�, रडेीयो िश�ाकायर्क्रम 
अनगुमन सचुकका साथएकलतथा 
संय�ु सघन अनगुमनिनरी�ण  

३०० 
 

िनरन्तर 
 

३ व्यविस्थतबालिवबास केन्द्र, िशश ु
स्याहार केन्द्रह�को 
सञ्चालनकालािगन्यनुतम मापदण्ड 
पूरा भएनभएको अनगुमनग�र 
िनयमनकालािगआवश्यककदम बढाउने 
। 

सम्बिन्धत वडा र नगरपािलका बैठक, तािलम, अन्तरिक्रया, 
छलफल, अवलोकन भ्रमण तथा 
सहयोग  
आवश्यकतापिहचानतथा 
सामाग्रीउपलब्ध 

५०० 
 

िनरन्तर 
 

४ बालिवकास सहयोगीकायर्कतार्ह�को 
�मताअिभविृद्धका लागि◌ 
प्याकेजमाआधा�रत तािलम, गोि�, 
सेिमनार सञ्चालन गरी गणुस्त�रय 
िसकाई िक्रयाकलाप सञ्चालनगनेर् । 

नगरपािलका      र संघसंस्था 
बा.िव.के.,िवद्यालय, संघसंस्था, 
निजकको, स्वास्थ्य संस्था, 
समदुाय, सम्बिन्धत वडा र 
नगरपािलका 

नक्सांकनको आधारमा 
आवश्यकतापिहचान, सीपमलुकतथा 
रोजगारमलुक छोटो अविधको तािलम 
सञ्चालनगनेर् । 

५००० 
 

िनरन्तर 
 

५ स्वास्थ्य प�र�ण िशिवर 
सञ्चालनतथािसकाई सामाग्री, अभ्यास 
पिुस्तकाव्यवस्थापनमा सहयोग गनेर् । 

सम्बिन्धत वडा र 
नगरपािलकातथा संघ संस्था 

आवश्यकतापिहचान र समन्वयतथा 
सामाग्रीिवतरण माग 
संकलनतथािवतरण 

१००० हरके वषर् 
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क्र.स
◌ं. 

िक्रयाकलाप िजम्मेवार िनकाय कायर्िविध 
अनमुािनतलागत(ह

जारमा) 
समय अविध 

६ समदुायको बस्ती,    
बालवािलकाह�को संख्या र 
बालिवकास केन्द्रको दरुीलाई 
आधारमानीबालिवकास केन्द्रको 
नक्स◌ा◌ंकन , पनुर् िवतरण  र 
समायोजन  गनेर् । 

नगरपािलका      र   संघसंस्था माग संकलनतथािवतरण ३००० 
 
 
 
 

प्रत्येक वषर्को चैत्र 
मिहना सम्म 
 

७ आिथर्क�पमािवपन्नअिभभावकह�लाई  
आयमूलकिसपतथा रोजगारको 
व्यवस्थािमलाउने । 

सम्बिन्धत वडा र 
नगरपािलकातथा संघ संस्था 

आवश्यकतापिहचान, सीपमलुकतथा 
रोजगारमलुक छोटो अविधको तािलम 
सञ्चालनगनेर् । 

५४००० 
 

प्रत्येक शैि�क सत्रको 
पिहलो मिहना 
 

८ सबै बालिवकास केन्द्रह�मा स्वच्छ 
खानेपानी, शौचालय,  िसकाई 
सामाग्रीलगायत रािष्ट्रय न्यनुतम 
मापदण्डमा उल्लेिखत सिुवधाउपलब्ध 
गराउने व्यवस्थािमलाउने । 

सम्बिन्धत वडा र 
नगरपािलकातथा संघ संस्था 

आवश्यकतापिहचान गरी िनमार्णका 
लागि◌ सहयोग उपलब्ध गराउने । 

५०० 
 

प्रत्येक आ.ब.को 
दोस्रो चौमािसक 
 

९ अपांगताभएकाबालवािलकाह�कालािग 
सहयोगी सामाग्री (सेतो छडी, इयर 
िडभाइस, ि�लिचयर आदी) को 
व्यवस्थागनेर् । 

सम्बिन्धत वडा र 
नगरपािलकातथा संघ संस्था 

आवश्यकतापिहचान गरीसहयोग 
उपलब्ध गराउने । 

३००० प्रत्येक शैि�क सत्रको 
श�ुमा 

१० िदवाखाजाको तयारीकालागि◌ भान्छे, 
भान्छा व्यवस्थापनतथा 
भा◌ँडाकु◌ँडा ख�रद 

सम्बिन्धत वडा र 
नगरपािलकातथा संघ संस्था 

माग संकलनतथािवतरण ३००० प्रत्येक शैि�क सत्रको 
श�ुमा 

११ वालिवकास केन्द्रमा आयाको नगरपािलका नक्सांकनको आधारमा ५००० प्रत्येक वषर् क्रमश 
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क्र.स
◌ं. 

िक्रयाकलाप िजम्मेवार िनकाय कायर्िविध 
अनमुािनतलागत(ह

जारमा) 
समय अविध 

व्यवस्थापन आवश्यकतापिहचान,सहयोग प्रदान 
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३.२  आधारभूत िश�ा 

३.२.१ पृ�भूिम 

मानव जीवनयापनका लािग आवश्यक पनेर् �ान सीप आजर्न गनेर् गरी घर परीवार तथा समदुायमा आफ्ना 

िवचारह� अिभव्य� गनर् र समाजमा घलुिमल तथा आफुलाई सामािजक प�रवेशमा समायोजन गरी 

सामािजिककरणमा सहज बनाउने प्रारिम्भक वालिवकास देिख क�ा ८ सम्मको िश�ालाई आधारभूत िश�ा 

भिनन्छ । नेपालको संिवधान २०७२ को धारा ३१ मा र िश�ा ऐन, २०२८ ले समेत आधारभूत िश�ा 

अिनवायर् र िनःशलु्क ह�नेछ भन्ने व्यवस्था मौिलक हक अन्तगर्त रािखएको छ । हाल आधारभूत िश�ालाई 

मौिलक अिधकारको �पमा स्थािपत ग�रएको छ । िश�ामा सबैको पह�चँका लािग राजनैितक प्रितवद्यताको किम 

रहेको र गरीएका प्रितवद्धताह� पिन कायार्न्वयनमा आएको देिखदैन । एकातफर्  िनिदर्� िसकाईलाई मात्र 

स्तरीयता मान्ने र अकोर्तफर्  कागिज काम कावार्िहलाई मात्र आफ्नो िजम्मेवारी र दायीत्व सम्झने िस्थित 

देिखईरहेको िवद्यमान अवस्थामा व्यवहा�रक प�रवतर्न, श्रमसगँको आस्था, जीवनोपयोगी खोज अनसुन्धान, 

संस्कार र संस्कृितप्रित लगाव, नैितक आचरण र िजम्मेवारी, मौिलक �पमा िव�ान उपयोग गनर् सक्ने 

गणुस्तरीय आधारभूत िश�ा प्रदान गनेर् उद्धशे्यमा केिन्द्रत रही यस खण्डमा आधारभूत िश�ाको क�ा १ देिख 

८ सम्म आगामी १० वषर्िभत्रका िविभन्न िक्रयाकलापह� यस योजनामा समावेश ग�रएको छ ।  

३.२.२ दुर�ि� 

िश�ा �ेत्रमा गोदावरी नगरपािलका िभत्र प्रत्येक नाग�रक लाई आधारभतु तहको  व्यवहा�रक िश�ाका लािग 

सीप द�ता अिभविृद्ध गदैर् गितिशल तथा सभ्य नाग�रक तयार ग�रने । 

३.२.३ वतर्मान अवस्था 

गोदावरी नगरपािलका िभत्र शैि�क सत्र २०७७ सम्ममा क�ा १-८ सम्म सञ्चालन भएका जम्मा ६० वटा 

अधारभतु िवद्यालयह� मध्ये ३९ वटा सामदुाियक िवद्यालय  जसमा (क�ा १-३ सम्मका ३ वटा, क�ा १-५ 

सम्मका २७ वटा र क�ा १-८ सम्मका ९ वटा र२१ वटा संस्थागत िवद्यालयह� मध्ये (क�ा १-३ सम्मका ५ 

वटा, क�ा १-५ सम्मका ४ वटा र क�ा १-८ सम्मका १२ वटा) त्यसका साथ साथैगोदावरी नगरपािलका िभत्र 

आधारभतु तहमा शैि�क सत्र २०७८ माजम्मा २६९१९ अध्ययनरत िवद्याथीर्ह� मध्ये १५८०१ िवद्याथीर्ह� 

सामदुाियक िवद्यालयह�मा अध्ययनरत रहेका छन भने ११११८वद्याथीर्ह� संस्थागत वद्यालयह�मा 

अध्ययनरत रहेका छन । गोदावरी नगरपािलकाको वतर्मान अवस्था केलाएर हेदार्  आधारभूत तह क�ा १-८ को 

खदु भनार् दर  ९५.३ प्रितशत, कुल भनार् दर १०६.३ प्रितशत रहेको छ, प्रारिम्भक बालिवकासको 

अनभुवसिहत क�ा १ मा भनार् भएका बालबािलकाह� ७९.६ प्रितशत रहेको छ । शैि�क सत्र २०७७ को 

अनसुार क�ा ८ को िटकाउदर ७२.५ प्रितशत रहेको छ । िवद्यालयह�को भौितक तथा शैि�क वातावरण 

बालमैत्री, समावेशी र सरुि�त बनाउनका साथै िदवा खाजा कायर्क्रमलाई िसकाई तथा िवद्याथीर्को स्वास्थ्यसगँ 

प्रभावकारी ढङ्गले जोड्नपुनेर् आवश्यकता देिखन्छ । आधारभूत तहमा िवद्यालय छोड्ने र दोहोयार्उने दरलाई 

कम गनर्का लािग नगरपािलका िभत्र  िविभन्न खालका शैि�क कायर्क्रमह� संचालन गनर् अित ज�री देिखन्छ । 
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रािष्ट्रय प्रारिम्भक क�ा पढाई कायर्क्रमले पिन क�ा १ देिख ३ का िवद्याथीर्ह�को पठन सीपमा सहयोग पिन 

गदैर् आईरहेको छ । अधारभतु तहको पाठ्यक्रमको सफल कायार्न्वयनको लािग सो तहमा अध्यापन गनेर् 

िश�कह�को पेशागत �मता अभविृद्ध गनर्का लािग तािलम गो�ी र सेिमनारह� पिन संन्चालन गनर् अित 

आवश्यक देिखन्छ । िश�ण िसकाइ िविध सधुारका लािग सम्पणुर् िश�कह�लाई वतर्मान प्रिविधसगँ जोड्न पिन 

सान्दिभर्क छ । हाल गोदावरी नगरपािलका िभत्र आधारभूत तहमाजम्मा मध्ये ५३.४प्रितशत वालवािलकाह� 

संस्थागत िवद्यालयह�मा अध्ययनरत छन र  ५६.६प्रितशत वालवािलकाह� सामदुाियक िवद्यालयह�मा 

अध्ययनरत छन । जहां स्थागत िवद्यालयह�मा अिभभावकह�को लगानी रहेको देिखन्छ भने सामदुाियक 

िवद्यालयह�मा सरकारी तवर वाट आवस्यक सेवा सिुवधा िवद्यालयह� लाई िदईएको छ । 

३.२.४ ल�य 

गोदावरी नगरपािलकाको १० वषेर् िश�ा �ेत्र योजना 10 year Education Sector Plan (ESP) ले 

आधारभूत िश�ा सम्बन्धी िनम्निलिखत ल�ह� िनिदर्� ग�रएको   छ । 

१. आधारभूत तहका सबै वालवािलकाह�लाई िवद्यालयमा िनशलु्क भनार् ग�रनेछ । 

२. िवद्यालयमा न्यनुतम भौितक पवुार्धार िवकास ग�रनेछ । 

३. िवद्यालयको कायर्सम्पादन परी�ण तथा िवद्याथीर्को िसकाई उपलब्धी परी�ण ग�रनेछ । 

४. क�ा िश�ण, िवषयवस्तकुो एक�कृत िसकाई, व्यवहार कुसल सीपह�को एक�करण तथा िवद्याथीर् 

मूल्याङ्कन सम्बन्धी िश�क स�मता िवकास ग�रनेछ । 

५. क�ाकोठामा आधा�रत मूल्याङकन प्रणालीलाई िश�ण िसकाई प्रिक्रयामा एक�कृत ग�रनेछ । 

६. आधारभूत तहमा सञ्चालन ग�रने मूल्याकनलाई थप व्यविस्थत बनाईनेछ । 

७. िवद्यालय व्यवस्थापन सिमित, िश�क अिभभावक संघका पदािधकारीह�को �मता िवकास सम्बन्धी 

अिभमखुीकरण ग�रनेछ । 

३.२.५ उद्धशे्यह� 

गोदावरी नगरपािलकाको १० वषेर् िश�ा �ेत्र योजना (ESP) ले आधारभूत िश�ा सम्बन्धी िनम्निलिखत 

उद्धशे्यह� राखेको छः 

१. अिनवायर् तथा िनःशलु्क आधारभूत िश�ाको प्रभावकारी कायार्न्वयन गरी यस तहको िश�ामा सबैको 

समतामलुक पह�चँ र सहभािगता सिुनि�त गनेर् । 

२. आधारभूत िवद्यालय उमेर समूहका सबै वालवािलकाह�लाई आधारभूत तहको िश�ा परुा गनेर् अिधकार 

सिुनि�त गनेर् । 

३. आधारभूत िश�ा परुा गरकेा सबै वालवािलकाह�मा न्यनुतम िसकाई उपलब्धी हािसल गरी व्यवहा�रक 

जीवनसंग मेल खाने  िकिसमका आवस्यक �ान सीप र द�तामा स�म वनाउने । 

३.२.६ आधारभूत तहका समस्या र चुनौतीह�  

१.  आधारभूत िश�ामा सबै वालवािलकाह�को समान पह�चँ र सहभािगता सिुनि�त ह�न नसेको 
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२.  आधारभूत िश�ा िनःशलु्क तथा अिनवायर् भिनएता पिन कायार्न्यन ह�न नसकेको । 

३.  आधारभूत तहमा िसकाईको गणुस्तर सधुार ह�न नसक्नकुा साथै सम्विन्धत िनकायको सपु�रवे�णामा 

कमी ह�न ु  

३. खदु भनार् दर कम ह�न,ु क�ा दोहोयार्उने र क�ा छोड्ने दर वढ◌ी ह�न ु। 

४. लैङ्िगक समता तथा समावेिशता कायम ह�न नसक्न ु । 

५. बालमैत्री वातावरण िनमार्ण गनुर्र पयार्� भौितक पूवार्धार िवकास गनर्मा किठनाइ । 

६. िश�कह�को िवषयगत र क�ागत दरबन्दीको व्यवस्थपन ह�न नसकेको अवस्था । 

८.  िवद्याथीर् मलु्याङ्कनलाई िसकाई िक्रयाकलापको अिभन्न अङ्गको �पमा िवकास गनर् नसिकएको र 

आधारभूत तहको परी�ा प्रणालीमा िव�सनीयता र वैधता नह�न ु। 

३.२.७  अवसरह� 

 िश�ालाई मौिलक हकको �पमा स्तािपत गदैर् स्थानीय तह लाइ िदएको  संवैधािनक अिधकारको 

आधारमा िश�ाको पह�चं र सहभािगतामा िविद्ध गरी गणुास्तर सधुार गनर्  सिकने । 

 सामदुाियक िवद्यामलयमा सारोकारवाला अिभभावकह�को संलग्नतामा विृद्ध गनर् सिकने । 

 आधारभतु तहमा अध्यापन गनेर् िश�कह� उच्च िश�ा हािसल गरकेा जनशि�ह� िनय�ु भइरहन ु। 

 सम्विन्धत िनकाय वाट िश�कको पेशागत �मता अिभविृद्धका लािग समय समयमा आवस्यक पहल 

भइरहेको । 

 अधारभतु तह (क�ा १–५) मा िदवा खाजा कायर्क्रम का कारण भनार्दर, िवद्याथीर् उपिस्थित तथा 

िटकाउदर कायम भइरहेको । 

 नेपालको संिवधान २०७२ अनसुार अिनवायर् तथा िनशलु्क अधारभतु िश�ा सम्वन्धी व्यवस्था 

भएको । 

३.२.८  रणनीित  तथा कायर्नीितह�  

आधारभूत िश�ा सम्बन्धी उद्धशे्यह� हािसल गनर् देहाए बमोिजमका रणनीित  तथा कायर्नीितह� अवलम्बन 

ग�रनेछ । 

१. िवद्यालय छोड्ने, क�ा दोहोयार्उने दर  घटाउने तथा खूद भनार् दर तह परुा गनेर् दरमा विृद्ध गनर् यस्ता 

बालबािलकाको अवस्था पिहचान गरी लि�त कायर्क्रमह� सञ्चालन गनेर् 

२. सामदुाियक िवद्यालयमा नेपाल सरकाबाट प्रा� दरबन्दीको पनुिवर्तरण गरी अपगु रहेका िवद्यालयह� 

िवद्याथीर् संख्या र िवषयगत आधारमा दरबन्दी थप गनर् नेपाल सरकार सम� पहल गनेर् र सो कायर् परुा 

नह�न्जेल सम्मका लािग नगरपािलकाले द�  ,स�म ,योग्यता पगेुका व्यि�ह�बाट प्रित स्पधार्का आधारमा 

नीिज िश�क छनोट तथा प�रचालन गनेर् ।  

३. िवद्यालय व्यवस्थापन सिमित, िश�क अिभभावक संघका पदािधकारीह�को �मता िवकास र 

अिभभावक अिभमिुखकरण गनेर् ।  
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४. िवद्यालयमा सरसफाइ, िदवाखाजा भण्डार तथा तयारी लगायतका कायर्क्रमह� अनगुमन गरी 

उत्कृ�लाई परुस्कार तथा कमजोरलाई सधुार गनर् पे्र�रत गनेर्  ।  

५. आधारभूत तह उमेर समूहका िवद्यालय बािहर रहेका बालबािलकालाई औपचा�रक िश�ा िभत्र सहभागी 

गराउन वैकिल्पक िश�ण िसकाइ कायर्क्रम सञ्चालन गनेर् । 

६. िवद्यालयह�मा प्रिविधमैित्र, सरुि�त र बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री भौितक पूवार्धार िवकास गरी सबै 

बालबािलकाका लािग िसकाइमैत्री वातावरण िवकास गनेर् । 

७. प्रत्येक बालबािलकालाई आत्म सम्मानपूवर्क िसक्ने वातावरण िनमार्ण गनर् सम्बिन्धत िवद्यालयका 

िश�क र िवद्यालय व्यवस्थापन सिमितलाई िजम्मेवार बनाउने । 

८. क�ा १ -३ सम्मका बालबािलकाको पढाइ सीपको िवकास गनर् िविभन्नसघन कायर्क्रम अिभयानका 

�पमा सञ्चालन गनेर् । 

९. आधारभूत तहमा न्यनुतम िसकाई उपलब्धी हािसल गराउन आविधक �पमा िसकाईको मलु्याङ्कन गरी 

िवद्याथीर्को िसकाईका लािग िश�कलाई प्रधानाध्यापक र प्रधानाध्यापकलाई स्थानीय तहप्रित 

जवाफदेिह ह�ने प्रणालीको िवकास गनेर् ।  

१०. िश�कह�लाई िश�ण िविध र प्रिविधमा अद्याविधक गनर् �मता िवकासका कायर्क्रमह� सञ्चालन गनेर् । 

३.२.९ उपलब्धी, नितजा, प्रमखु िक्रयाकलाप तथा ल�य 

क.  उपलब्धी 

१.  सबै वालवािलकाह�लाई गणुस्तरीय आधारभूत िश�ामा पह�चँको अवसर सिुनि�त भएको ह�नेछ  

२. आधारभूत तहकोकुल तथा खदु भनार्दर सतप्रितशत पगेुको ह�नेछ । 

३. आधारभूत तहको वालवािलकाको भनार् अनपुात समदरमापगेुको ह�नेछ । 

३. क�ा ८ को टीकाउदर१०० र िसकाई उपलब्धी १०० पगेुको ह�नेछ । 

४. क�ा १ मा खदु भनार्दर सतप्रितशत पगेुको ह�नेछ । 

ख.  नितजाह� 

१. आधारभूत तहमा अपगु िश�क व्यवस्थापनको लािग नगरपािलकाले द�, स�म, योग्यता पगेुका 

व्यि�ह�बाट प्रितस्पधार्का आधारमा नगर िश�क छनॏट गरकेो ह�ने, 

२. िवद्यालय सम्बद्ध पदािधकारी तथा अन्य सरोकारवाला सगँ आधारभूत िश�ा सम्बन्धी अिभमिुखकरण 

कायर्क्रम सञ्चालन ह�ने, 

३. आधारभूत तह उमेर समूहका िवद्यालय बािहर रहेका बालबािलकालाई औपचा�रक िश�ा िभत्र सहभागी 

गराउन वैकिल्पक िश�ण िसकाइ कायर्क्रम सञ्चालन ग�रएको ह�ने, 

४. िवद्यालयह�मा सरुि�त र बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री भौितक पूवार्धार िवकास ग�रएको ह�ने, 

५. क�ा १-३ सम्मका बालबािलकाको पढाइ सीपको िवकास गनर् िविभन्न सघन तथा प्रितस्पधार्त्मक 

कायर्क्रमह� सञ्चालन भएका ह�ने,  

६. आधारभूत तहमा िश�कलाई प्रधानाध्यापक र प्रधानाध्यापकलाई स्थानीय तहप्रित जवाफदेिह ह�ने गरी 

कायर्सम्पादन करार (TOR) कायार्न्वयन भएको ह�ने, 
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ग.  प्रमखु िक्रयाकलाप तथा ल�य 

तािलका : आधारभूत  िश�ाका प्रमखु िक्रयाकलाप तथा ल�य 

क्र. 
सं. 

प्रमखु िक्रयाकलापह� इकाइ 
भौितक ल�य भौितक 

ल�य 
(१० बषर्) 

कैिफयत 
पिहलो दोस्रो तेस्रो चौथो पाचँौ 

१ 
 भनार् अिभयान 
सञ्चालन 

पटक १ १ १ १ १ ५   

२ 
बालमैत्री तथा मापदण्ड 
अनसुारको भौितक 
पूवार्धार व्यवस्थापन 

संख्या ० ८ ८ ८ ८ ६०   

३ िसकाइ उपलिब्ध परी�ण पटक १ १ १ १ १ ५   

४ 
िश�कको िबषयगत 
�मता िवकास 

पटक १ १ १ १ १ ५   

५ परी�ा व्यवस्थापन पटक ३ ३ ३ ३ ३ ३   

६ 

सिमितका 
पदािधकारीसगँ �मता 
िवकाससम्बन्धी 
अिभमखुीकरण, 
अन्तरिक्रया कायर्क्रम 
सञ्चालन 

पटक १ १ १ १ १ ५   

७ 
क�ाकोठा तथा फिनर्चर 
व्यवस्थापन 

िवद्यालय ० ७ ७ ७ ७ २८   

 

३.३  माध्यिमक िश�ा 

३.३.१ प�रचय 

अिनवायर् आधारभूतिश�ाअन्तगर्त सबै बालबािलकाले क�ा ८ सम्मको गणुस्तरीय िश�ाप्रा�ग�रसकेपिछ 

िवद्याथीर्को �ची र �मताअनसुार माध्यिमकतहमाप्रािविधकवा साधारण धारको िश�ा छनोट गनेर् अवसर 

प्रदानगनुर्पदर्छ । यस तहको िश�ालाई जीवनोपयोगी, उत्पादनमूलक, प्रिविधय�ु, सीपमूलक र व्यावहा�रक 

बनाउन ुपदर्छ । आधारभूततहमािवद्याथीर्ले हािसल गरकेो भािषक र गिणतीय सीपको उपयोग गररे आफ्नो �िच 

र�मताअनसुार िवद्याथीर्ले साधारण िश�ाको लाइनिलएर िविभन्निवषयमाउच्चिश�ाहािसलगनेर् ल�यिलने 

वािविभन्निकिसमकाप्रािविधक र व्यावसाियकिसपहािसल गररे भिवष्यमाआयआजर्नको बाटो सिुनि�तगनेर् भन्ने 

िनणर्य माध्यिमकतहको िश�ाले गनुर्पदर्छ । ियनै कुराह�लाई ध्यानमा राखेरगोदावरी नगरपािलकाले 

माध्यिमकतहको िश�ालाई िनशलु्कप्रिविधय�ु, सीपमूलक, िनःशलु्क, बालमैत्री, र समावेशी गराउने 

नीितिलएको छ ।  
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३.३.२ वतर्मानअवस्था 
गोदावरी नगरपािलकािभत्रहालक�ा १—१०…….. र १—१२ ……. सञ्चािलतमाध्यिमकिवद्यालयह� छन् 

।गोदावरी नगरपािलका शैि�क सत्र २०७७ सम्मको जम्मा १९ वटा सामदुाियकिवद्यालयह� सञ्चालनमा 

रहेका छन। िवशेष गरी सामदुाियकिवद्यालयह� ग्रािमण �ेत्रमा रहेका छन । िविभन्नजातजाित समदुायमा 

चेतनाको स्तर बढदै जादँािश�ातफर्  आकषर्क बढेको छ। 

माध्यिमकिश�ािवद्याथीर्ह�लाई िसपमलुकिश�ािदई रोजगारमलुकह�न ुपदर्छ । िवद्यालयमािसकेका िसप,�मता 

र द�ताले भोिलको भिवष्यउज्जलह�ने कुरा सवर्िविदत छ ।  िश�ाले मानवजीवनमा आमलु प�रवतर्न ल्याउछ 

। 

३.३.३ सवैंधािनकतथािनितगतव्यवस्था 

माध्यािमकिश�ालाई संवैधािनकतथािनितगत �पमा नै व्यवस्थापनगनुर्पनेर् देिखन्छ। िश�ालाई मौिलकहक को 

�पमाव्याख्या गरकेो वतर्मानअवस्थामािश�ामानीितगत सधुार ह�न ु ज�री दिेखन्छ । िनःशलु्क 

�पमािश�ाप्रदानगनेर् सरल वातावरण तयार ह�न ु पदर्छ। िश�ामा सबैका पह�च को स-ुिनि�तताको 

व्यवस्थागनुर्पदर्छ। प्रभावकारी िश�ानीितिनमार्ण भई कायर्न्वयनह�नपुदर्छ।  

३.३.४ ल�य  

माध्यिमकिश�ाप�ातउच्चिश�ाकालािग स�म, सबल र राष्ट्रका लािग योग्यजनशि�तयार गनेर् ।  

३.३.५ उदे्दश्य  

 आधारभूततहको िश�ाहािसल गरकेा िवद्याथीर्ह�लाई सीपमूलक, प्रिविधय�ु र गणुस्तरीय 
माध्यिमकिश�ाको अवसर प्रदानगनेर् ।  

 माध्यिमकिश�ालाई समावेशी, बालमैत्री र िनःशलु्कबनाउने ।  

 माध्यािमकिश�ाको िश�णिविधलाई व्यावहारीक, अनसुन्धानात्मक, िसकाइमैत्रीतथा दण्ड र 
भयरिहतवातावरणद्वारा गणुस्तरीय िश�ाप्रदानगदैर् प्रितर्स्पधीर् तथाउच्चिश�ाहािसलगनर् योग्यबनाउने ।  

३.३.६ रणनीती 

 आधारभूततह पूरा गरकेा बालबािलकालाई िनःशलु्कमाध्यिमकिश�ाको व्यवस्थागनेर् । 

 हरके तहको अिन्तम परी�ामा उत्कृ� गनेर् िवद्याथीर्ह�लाइ प�ुस्कारको व्यवस्था ग�रनेछ । 

 िवद्यालयबािहर रहेका बालबािलकालाई िवद्यालयिभत्रल्याउनएक�कृत कायर्क्रम सञ्चालनग�रनेछ । 

 िवद्यालयको भौितकपूवार्धार सबल, द�िवषयगतिश�क, पयार्� शैि�क सामग्री सिहतकािवद्यालयह� 
बनाइनेछ । 

 अपाङ्गतार समावेशीिश�ािदने िवद्यालयह�को संख्यमा विृद्ध ग�रनेछ ।  



 

[24] 
 

 िवद्यालयको गणुस्तरीय शैि�किवकास तथाव्यवस्थापनकालािग सम्पूणर् सरोकारवालाह�को अपनत्व विृद्ध 
गराई सहयोग िलन सिकनेछ । 

 िश�ण प्रणलीलाईव्यावहा�रक तथा सजृनात्मकएव ं अनसुन्धानात्मकिविधको िवकास ग�रने छ । भनार् 
अिभयानकायर्क्रम सञ्चालन ।आवश्यकता र मागबमोिजमभौितकपूवार्धार व्यवस्थापन,  
िवषयगतिश�कव्यवस्थापन, िवशेष क�ा सञ्चालनको लािग समन्वय, सम्पकर्  गरी स्थापनान, 
सरोकारवालह�सगँ समन्वय, सहकायर् तथाअन्तरिक्रया छलफल गनेर्, माध्यिमकिश�ालाई 
िसकाइवातावरण िनमार्ण गरी गणुस्तरीय िश�ाप्रदानगनेर् ।  

 क�ाकोठाको िसकाइलाई बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री र छात्रामैत्रीबनाइनेछ ।  

 िसकाइउपलिब्ध विृद्ध गनर्का लािगिनदेर्शनय�ुिश�क डायरी प्रकाशन, िवतरण तथाकायार्न्वयनमाल्याइनेछ 
।  

 िवद्यालयकोस्वमूल्याङ्कनएव ंअन्य माध्यमबाट वगीर्करण गरी शैि�कलगानीग�रने छ ।  

 िसकाइमूल्याङ्कन, मौजदुािश�किवद्याथीर् संख्याको आधारमािवषयगत दरबन्दीिमलानग�रनेछ ।  

 बालबािलकामािथह�न सक्ने शारी�रक तथामानिसक िहसंालाई पूणर्�पमाअनकूुलिसकाइकालािगलि�त 
समूहलाई शैि�क सामग्रीिवतरण, सूचना सङ्कलन, िश�क डायरी छपाइ तथािवतरण, िवद्यालयको 
भौितक, शैि�कअवस्थाको आधारमावगीर्करण तथालगानीगनेर्, दरबन्दीिमलानगनेर्, सझुावपेिटका 
स्थापनातथाप्रभावकारी कायार्न्वयनगनेर् । 

 सरुि�तिसकाइवातावरण िनमार्ण ग�रनेछ । िवद्यालयमा सशुासनकायम गरी अिभभावकह�को सहभािगता 
बढाउने ।  

 छात्रा मैत्री, बालमैत्री, अिभभावक मैत्री सशुासनकायमभएको िवद्यालयह�लाई नमूना घोषणा ग�रनेछ ।  

 िवद्यालय�ेतपत्रको माध्यमबाट िवद्यालयको यथाथर् िचत्रण ग�रनेछ ।  

 अनगुमन, सपुरीवे�ण, िश�क सहयोग कायर्क्रमकायार्न्वयनमाल्याई गणुस्तरीय अिभविृद्ध ग�रनेछ ।  

 बालमैत्रीिवद्यालयकालािगबालसमूह गठन, �मताअिभविृद्ध र िजम्मेवारी सिहत प�रचालन गरी 
बालसशुासनकायमग�रनेछ । 

 प्रत्येक माध्यिमक िवद्यालयमा इ-पसु्तकालय, िव�ान प्रयोगशाला, पसु्तकालय तथा कम्प्यटुर ल्याबको 
अिनवायर् व्यवस्था गराईने  छ । 

 ग�रबी, िवपन्न र िविवध समस्याका कारणले माध्यिमक िश�ा अध्ययन गनर् नसक्ने अवस्थाका 
बालबािलकाह�का लािग आिथर्क सहयोग तथा आवाससिहतको व्यवस्था गराईने छ । 

 माध्यिमक िश�ामा पह�चँ नभएका बालबािलकाह�को पिहचान गरी आवश्यकतामा आधा�रत लि�त 
कायर्क्रम सञ्चालन गराईने छ र सरोकारवाला िनकायह�मा चेतनाको िवकास गरी पह�चँ िवस्तार गराईने छ  
। 

 छात्रविृ�,शैि�क सामग्री लगायतका कायर्क्रमह� थप प्रभावकारी ढङ्गले कायार्न्वयन गराईने छ  । 

 सम्पूणर् बालबािलकाह�लाई सरुि�त िवद्यालय वातावरण िनमार्ण गनर् प्राकृितक प्रकोप पूवर् सजकता,उद्दार 
तथा पनुस्थापनाको व्यवस्था गराईने छ  । 
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 िवद्यालयमा ई–हािजरीको व्यवस्थापन गरी समयलाई चसु्तद�ुस्त बनाइनेछ । 

 सामािजक परी�णलाई व्यापकबनाई िवद्यालयलाई चसु्ततथापारदिशर् बनाइनेछ । िवद्यालयको मानकबनाई 
नमूनािवद्यालय घोषणा ।  

तािलका : िक्रयाकलाप 

क्र. 
स◌ं

. 
िक्रयाकलाप िजम्मेवार िनकाय कायर्िविध 

अनमुािनतलागत
(हजारमा) 

समय 
अविध 

१. 
 

भनार्अिभयानका
यर्क्रम सञ्चालन 
। 
 
  

वडा कायार्लय 
तथानगरपािलका 

सवेर् तथा िफल्ड भ्रमण, 
आवयश्यकतापिहचान, 
कायर्क्रमप्याकेज िनमार्ण, 
लि�तवगर्लाई शैि�क 
सामग्रीको 
व्यवस्थाएवकंायार्न्वयन 

१५०० आिथर्क 
वषर्को 
स�ुआतमा 

२ भौितकपूवार्धार
व्यवस्थापन
  

वडा कायार्लय 
नगरपािलक◌ा  

 १०००० शैि�क 
सत्रको 
स�ुआतमा 

३ िवषयगतिश�क 
र सामग्रीह�को 
व्यवस्थापन  

नगरपािलका  िवद्याथीर् संख्याको 
आधारमािवषयगतिश�कको 
व्यवस्थापनगनेर् । 

६००० िनयिमत 

४ िवशेष क�ा 
सञ्चालन 

वडा 
तथानगरपािलका 

सवेर्,स्थानपिहचान,सहजक
तार् तािलमतथा सञ्चालन 

१५०० 
 

 

५ 
 
 

सरोकारवालाह�
सगँ समन्वय 
सहकायर् 
तथाअन्तरिक्रया 

नगरपािलका सरोकारवालाह�लाई 
समन्वयतथा सम्पकर्  गरी 
िश�ाको िवषयमा छलफल 
गनेर् 

१०००  वषर्मा ३ 
पटक 

६. िश�क डायरी 
छपाइ 
तथािवतरण 

नगरपािलका िवद्यालय सूचना सङ्कलन, 
डायरी छपाइ तथािवतरण 
  

५०० शैि�कवषर्
को श�ुमा 

७ िवद्यालयको 
भौितक, 
शैि�कअवस्था
को 
आधारमावगीर्कर
ण तथालगानी 

वडा 
तथानगरपािलका 
 
 

मानकिनमार्ण सवेर्, 
अवस्थािव�ेषण 
तथावगीर्करण 
 
 

 
१५००  
 

शैि�कवषर् 
स�ुह�न ु
अिघ 

 
८ 

दरबन्दीिमलान र 
पनुर्िवतरण 

नगरपािलका 
 

िवद्यालयको दरबन्दी संख्या 
र िवद्याथीर् संख्याको 

१००  
 

शैि�क 
सत्र 
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क्र. 
स◌ं

. 
िक्रयाकलाप िजम्मेवार िनकाय कायर्िविध 

अनमुािनतलागत
(हजारमा) 

समय 
अविध 

  आधारमािमलानगनेर् 
 

स�ुह�न ु
भन्दा एक 
मिहना 
अगािड 

९ सझुाव पेिटका 
स्थापनातथाप्रभा
वकारी 
कायार्न्वयन
 
  

िवद्यालयतथानगर
पािलका  

िवद्यालयमा सबै 
िवद्याथीर्ह�को पह�मँा सझुाव 
पेिटका राख्ने र १५/१५ 
िदनमा सझुाव पेिटका हेनेर् र 
सो अनसुार आवश्यक 
कारवाहीगनेर् 

५०० िनयिमत 

१० अवलोकन भ्रमण 
 

नगरपािलका 
 

सहभागी छनौट तथा भ्रमण १००० पिहलो 
चौमािसक 

११ िवद्यालयको 
मानकबनाई 
नमूनािवद्यालय 
घोषणा 

िवद्यालयतथानगर
पािलका 
 

मानकिनधार्रण, िव�ेषण 
 

१०००  
  
 

पिहलो 
चौमािसक 

१२ 
 

िवद्यालयले 
�ेतपत्रतयार गरी 
जारी गनेर् । 

िवद्यालय, िश�क, 
वडा र 
नगरपािलका 

िवद्यालयमा छलफल 
�ेतपत्रतयारी तथाजारी 
 

 शैि�क 
सत्रको 
स�ुमा 

१३ गणुस्तर 
अिभविृद्धका 
लािगअनगुमन 

नगरपािलका 
 

चेक िचल्ट तयारी, सम्पकर्  
तथा समन्वय गरी अनगुमन 

१५०  िनयिमत 

१४ 
 

बालसमूह गठन, 
�मतािवकास र 
प�रचालन 

िवद्यालयतथानगर
पािलका 
 

अिभमखुीकरण, बालसमूह 
गठन तथा�मतािवकास 
 

१५०  
  
 

िनरन्तर 

१५ 
 

शैि�क 
सशुासनकालािग 
छलफल 
तथाअन्तरिक्रया 

नगरपािलका र 
वडा 
 

समन्वय, सम्पकर्  
तथाअन्तरिक्रया 

३०० िनरन्तर 

१६ िश�कलाई 
अिभमखुीकरण, 
आचारसंिहतािन
मार्ण 
तथाकायार्न्वयन 

िवद्यालय, वडा, 
नगरपािलका र 
संघसंस्था 
 

िश�क, िवद्याथीर् र 
बालबािलकाबीच समूहमा 
छलफल तथािनमार्ण 
 

२५०  नया ँ
शैि�कवषर् 
स�ु ह�न ु
पवुर्  
 

१७ सामािजक वडा, नगरपािलका सूचकाङ्क ३००  भदौ 
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क्र. 
स◌ं

. 
िक्रयाकलाप िजम्मेवार िनकाय कायर्िविध 

अनमुािनतलागत
(हजारमा) 

समय 
अविध 

 परी�ण 
 

िवद्यालय तयार,समन्वयतथा 
सूचनाप्रचार, कायार्न्वयन 

मसान्त 

 
१८ 

ई–हािजरीको 
व्यवस्थापन 

वडा, नगरपािलका 
िवद्यालय 

ख�रद तथाअिभमखुीकरण र 
कायार्न्वयन 

५००  
 

नया ँ
शैि�कवषर् 
स�ु ह�न ु
पवुर् 

१९ उत्कृ� 
िवद्याथीर्लाइ 
प�ुस्कार प्रदान 

वडा, नगरपािलका 
िवद्यालय 

िवद्यालय सूचना 
सङ्कलन,कायर्क्रम 
आओजना गरीिवतरण 
  

१०० देस्रा 
चौमािसक 

३.४प्रािविधक तथा व्यावसाियक िश�◌ा र िसप िवकास तथा तािलम 

३.४.१प�रचय 

प्रािविधक तथा व्यावसाियक िश�ा भन्नाले मािनस �ान, िसप, द�ता र तािलम िलएर आय आजर्न गनर् 

िसकाउने िश�ा हो । यो िश�ाले व्यि�लाई आत्मिनभर्र, स्वाबलम्बी बनाउनकुा साथै ‘बोिलखाने भन्दा ग�र 

खाने‘ बनाउ“दछ । यस अन्तरगत गोदावरी नगरपािलका कृिष, पशपुालन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय आिद सवै 

�ेत्रमा अगाडी बढेको छ । अिधकांस मािनसह� कृिषलाई आफ्नो मूख्य पेसा बनाई धान, गह�“, तोरी, फलफुल 

तथा अन्य मौसमी तथा वेमौसमी तरकारी खेती गररे स्थािनय बजारका साथै अ��रया बजार �ेत्रमा िवक्र� 

िवतरण गनेर् गदर्छन् । त्यसैगरी पशपुालन गररे दधु, मास ुउत्पादन गरतेापिन आधिुनक त�रकाले फर् ह� संचालन 

गनर् प्रािविधक �ानको अभावले अग्रसर ह�न सकेका छैनन ्। प्रािविधक तथा व्यावसाियक िश�ाले व्यि�, घर–

प�रवार, समाज, समदुाय र राष्ट्र िनमार्णको िवकासमा टेवा प¥ुयाउनकुा साथै द� र िसपय�ु जनश�� 

उत्पादन गरी स्थािनय स्तरका साथै मलुकुको उन्नती प्रगती गनर् यस्तो िश�ाले अहम भूिमका िनवार्ह गदर्छ । 

३.४.२ आवश्यकता र औिचत्य 

िश�◌ा �ेत्रमा आएको आधिुनक िचन्तनका साथै वै�ािनक प्रिविधको िवकासले गदार् मािनसका आवश्यकता 

िदनानिुदन वढ्दै गएको छ । यस्ता अिसिमत आवश्यकता परुा गनर् सैद्धािन्तक �ानले मातै्र मािनसलाई योग्य 

बन्न गाहे ह�ने भएकोले िश�ा �ेत्रमा प्रािविधक तथा व्यावसाियक िश�ाको अत्यन्तै आवश्यकता खड्िकयको छ 
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। कृिष, उद्योग, व्यवसाय आिद िविभन्न �ेत्रमा आधिुनक प्रिविधको प्रयोग गरी योग्य र द� जनशि� उत्पादन 

गनुर्  प्रािविधक तथा व्यावसाियक िश�ाको िवकास ह�न ुअत्यन्तै ज�री छ । यो िश�ाले मािनसको �िच �मताका 

आधारमा आवश्यक �ान, िसप प्रदान गररे आय–आजर्न गनर् िसकाउने भएकोले सखुद जीवन यापन गनर्का 

लािग सहयोग परु ्याउ◌ँदछ । त्यसैले प्रािविधक तथा व्यावसाियक िश�ालाई ‘िजवनोपयोगी िश�ा'भन्न 

सिकन्छ । 

व्यावसाियक तथा  व्यावसाियक िश�ा माफर् त व्यि�को व्यि�त्व िवकास ह�नकुा साथै घर प�रवार, समाज र 

देशको नै उन्नती प्रगती ह�ने, आयस्रोतको विृद्धिवकास ह�ने भएकोले यो िश�ाको आवस्यकता छ साथै यस्तो 

प्रािविधक िश�ाले स्वरोजकार, स्थान◌ीय िसपलाई प्रवधर्न ग�र आत्म िनभर्र जनशि� उत्पादन ग�र स्थािनय 

स्तरका साथै मलुकुमा प्रािविधक जनशि� व्यवस्थापनमा अहम भूिमका खेल्दछ । व्यावसाियक िश�ाले तािलम 

िसप िसकाएर द� जनश�� तयार पानेर् भएकोले आिथर्क भार व्यहोनुर्  पनेर् यसको प्रमखु चनुौतीको �पमा देखा 

पदर्छ । 

३.४.३ सबैंधािनक तथा न◌ीितगत व्यवस्था  

समाज र देशको िवकास गनर्कालािग िश�ाको िवकास ह�न ु पदर्छ । िश�ाले आधिुनक यगुमा प्रितसप्रिध 

योग्य,द� िसप य�ु जनशि� िनमार्ण गनुर्पदर्छ । देश िवकासमा यसका लािग राज्यको शैि�क न◌ीित अनसुार 

प्रिविधक तथा व्य◌ावसाियक िश�ा प�रषद(CTEVT) को स्थापना सन् १९८९ (िब.स◌ं. २०४५ साल) मा 

भए प�ात आफ्ना आिंगक िश�◌ालय, सम्बन्धन प्रा� िवद्यालय जस अन्तगर्त सामदुाियक िवद्यालयह�मा 

क�ा १२ सम्म संचालन भएका एनेक्स कायर्क्रम माध्यमवाट प्र◌ािविधक िवषयको अध्ययन गराउने प्रावधान 

ल्याएको छ । र यस्ता शैि�क संस्थाह�मा िविभन्न िवषयका िसपमूलक कायर्क्रमह� सचंालनमा रहेका छन् । 

३.४.४ वतर्मान अवस्था  

प्र◌ािविधक तथा व्यावसाियक िश�ामा सवैको पह◌ँुच प¥ुयाउने उदे्दश्यका साथ आफ्ना आिंगक िश�लय, 

सामदुाियक िवद्यालयमा एनेक्स कायर्क्रम माफर् त �ान, िसप र छोटो तथा मध्यम खालका तािलम प्रदान गररे 

आय आजर्न गनेर् माध्यम यो िश�ाले प्रदान गरकेो पाइन्छ । गोदावरी न.पा.को हकमा हालसम्म ३ वटा 

सामदुाियक िवद्यालयमा मात्र प्रािविधक तथा िसपमूलक िश�ा संचालन भई रहेका छन् । जसमा दगुार्ल�मी 

मा.िव. अ��रयामा क�ा ९ देिख १२ सम्म कम्प्यटुर, सरस्वती मा.िव. ओलानीमा िप्र–िडप्लोमा १८ मिहने 
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कृिष जे.टी.ए. र ग्वासी मा.िव. मालाखेतीमा िप्र–िडप्लोमा िसिभल इन्जीिनय�रङ्ग–१८ मिहने कायर्क्रम 

संचालनमा रहेका छन ् । यसलाई िवस्तार गरी गोन.पा.का प्रत्येक वडामा अलग–अलग प्रािविधक िश�ाका 

िवद्यालय संचालनमा ल्याउन ु अप�रहायर् छ । जसले गदार् यस �ेत्रका वािसन्दाले प्रािविधक िश�ाको �ान 

हािसल गरी आत्मिनभर्र, स्वरोजगार भई आिथर्क िवपन्नतालाई हटाउन मद्धत प¥ुयाउने देिखन्छ ।  

३.४.५ ल�य 

उत्पादनशील जनशि�लाई आवश्यकता अनसुारका व्यावसाियक तथा पेसागत �ेत्रह�मा प्रया� द�ता हािसल 

ह�ने गरी िसपमूलक िश�ा र तािलम उपलब्ध गराई जनताको आिथर्क स्तरमा सधुार ल्याउने । 

३.४.६ उद्धशे्यह� 

 प्रािविधक तथा व्यावसाियक िश�ा तथा िसप िवकासमा पह�चँ अिभविृद्ध गनुर्  । 

 गोदावरी न.पा. �ेत्रको िवकासका लागी आवश्यक पनेर् जनश�� उत्पादन गनुर्का साथै समग्र देश िवकासमा 

िवशेष भूिमका िनवार्ह गनेर् द� जनश�� उत्पादन गनुर्  । 

 िश�थीर्लाई िव� वजारमा उपलब्ध विृ� िवकासका खोजीगनर् मद्धत गनुर्  । 

 श्रमप्रित सम्मान गनेर् स्वरोजगार उन्मखु जनश�� उत्पादन गरी यस न.पा.मा रहेको व्या� ग�रबी र 

बेरोजगारी कम गनुर्  । 

३.४.७कायर्न◌ीित तथा रणन◌ीितह� 

 िवद्याथीर्ह�लाई प्रािविधक तथा व्यावसायीक िश�ा तफर्  पह�चँ िवस्तार गनर् छात्रविृत्र प्रदान गनुर्का साथै 

भौितक पूवार्धार िवकास, िश�क व्यवस्थापन गरी सधारण िश�ा जस्तै िनःशलु्क वनाइने छ । 

 नगरपालीकाको प्रत्येक वडामा सम्भाव्यता अध्ययन ग�र फरक फरक धारको प्रािविधक तथा व्यावसाियक 

िश�ा िदने िश�ालय स्थापना गनर् िवशेष जोड िदइने छ। 

 योग्य, द� र तािलम प्रा� जनश��लाई प्रिश�कमा िनय�ु� गनुर्का साथै कायर्रत लाई आवस्यकता र 

मागका आधारमा पेशागत िसप , िवकास, तािलम प्रदान ग�रने छ । 

 छोटो अविधको स्वरोजगार मूलक तािलम संचालन गनर् िविभन्न सरकारी तथा गैर–सरकारी संघ संस्थाह� 

संग आवश्यक समन्वय र सहकायर् ग�रने छ । 



 

[30] 
 

 प्रािविधक तथा व्यावसाियक िश�ा आजर्न गरकेा यवुाह�लाई स्वरोजगार गनेर् स�ुवाती चरणमा आथीर्क 

सहयोग गरी समय समयमा माग र आवश्यकताको आधारमा व्यवसाियक तािलम उपलब्ध गराइने छ । 

 सामिुहक उत्पादन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरी उत्पािदत वस्त ु तथा सेवाको िबिक्र िवतरणका लािग 

बजारको खोजी गनर् आवश्यक सहयोग ग�रने छ । 

 मिहला, जनजाती, दिलत, अपांगता भएका नाग�रक, आिथर्क �पमा िवपन्न समदुाय र वगर्को पह�◌ँच 

वढाउन आवश्यक कायर् क्रमको व्यवस्था ग�रने छ । 

 निवनतम खोज प्रिविधलाई प्रोत्साहन ग�रने छ । 

 स्थान◌ीय स्तरका परम्परागत िसपको खोज, प्रमािणकरण तथा उपयोग कायर् क्रमलाई अगाडी बढाइने छ 

।  

३.४.८ उपलिब्ध, प्रमखु नितजा, प्रमखु िक्रयाकलाप र ल�य  

क. उपलिब्ध  

प्रािविधक तथा व्यावसाियक िश�ावाट उत्पादनिशल जनशि�ले आवश्यकता अनसुारका �ान, िसपका 

�ेत्रह�मा प्रया� द�ता हािसल ग�र उत्पादनिशल, रोजगारी, स्व–रोजगारी र िजिवकोपाजर्नका �ेत्रवाट आिथर्क 

स्तर सधुार गनर् सहोग पगु्ने छ । 

ख. प्रमखु नितजा 

यस न.पा.मा प्रािविधक तथा व्यावसाियक िश�ा र िसपका �ेत्रमा उत्पादनिसल जनश��ले आवश्यकता 

अनसुारका प्रािविधक तथा व्यावसाियक �ेत्रह�मा प्रया� अवसर प्रा� गनेर् छन्  

 एनेक्स कायर्क्रम माफर् त ऋत्भ्ख्त् ले प्रत्येक सामदुाियक िवद्यालयमा प्रािविधकधार उपलब्ध गराउने 

प्रावधान गर ेअनसुार यस न.पा.मा पिन उ� कायर्क्रम संचालन ग�रने छ । 

 प्रािविधक व्यावसाियक िश�ा र िसपका �ेत्रमा संचािलत संस्थाह�वाट संचालन ह�ने कायर्क्रमको 

गणुस्तरमा विृद्ध ग�रने छ । 

 यस न.पा.मा रहेका परम्परागत िसपह�को पिहचान, प्रमािणकरण तथा संर�ण गराईने छ । 
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 प्रािविधक तथा व्यावसाियक िश�ा र िसपका �ेत्रह�लाई उत्पादन र आिथर्क आय स्रोत वढाउन सहयोग 

परु ्याउने छ । 

 वैदेिशक रोजगारीबाट हािसल गरकेो अनभुव र िसपको खोजी गरी, प्रमािणकरण तथा उपयोग ह�ने 

वातावरणको सजृना प्रदान ग�रनेछ । 

 खोज,नवप्रवतर्न तथा उद्यमशीलतामा अिभविृद्ध गराईनेछ । 

 उत्पादनशील, रोजगारी, स्व–रोजगारी र जीिवकोपाजर्नका अवसरमा विृद्ध ग�रनेछ । 

 यस न.पा.ले प्रािविधक तथा व्यावसाियक िश�ा तथा िसपका �ेत्रमा सावर्जिनक, िनजी तथा सामदुाियक 

सहभािगतामा लगानी अिभविृद्ध गराई द� जनश�� उत्पादन गनेर्छ । 

ग. प्रमखु िक्रयाकलाप  

 सामदुाियक िवद्यालयह�लाई प्रािविधक धार तफर्  उन्मूख गराईने छ । 

 प्रािविधक तथा व्यावसाियक िश�ा संचालन गरकेा िवद्यालयह�को भौितक पूवार्धार िवकास ग�रनेछ । 

 यस न.पा. �ेत्र िभत्र वह� प्रािविधक िश�ालय स्थापना, संचालन र अनगुमन ग�रनेछ । 

 यस �ेत्रका मािनसह�लाई शैि�क संस्था माफर् त छोटो अविधका िसपमूलक तािलम सञ्चालन गराईनेछ । 

 प्रािविधक तथा व्यावसाियक िश�ा प्रदायक संस्थाह�मा िश�कको व्यवस्था ग�रनेछ । 

 प्रािविधक तथा व्यावसाियक िश�ा प्रदान गनर् जनश��लाई छात्रविृ� प्रदान ग�रनेछ । 

 यस न.पा.ले प्रािविधक तथा व्यावसाियक िश�ा र िसपका आवश्यक िनित िनयम वनाउनेछ । 

 नया–ँनया ँिसप िवकासका लागी खोज तथा नवप्रवतर्नात्मक कायर्लाई प्रोत्साहन गराइनेछ । 

 यस �ेत्र िभत्रका परम्परागत िसपह�को पिहचान प्रमािणकरण तथा प्रवद्रध्न कायर्क्रमलाई अगाडी 

वढाउनेछ । 

 प्रािविधक तथा व्यावसाियक िश�ा प्रा� गरकेा जनश��लाई उद्यमिशलताका लागी सहयोग गनेर्छ । 

 यस गोदावरी नगरपािलका िभत्रका आथीर्क �पमा िपछिडएका, प्रितभावान तथा सीमान्तकृत, दिलत, 

अपाङ्ग, लोपोन्मखु जाती, जनजाती, मिहला िवद्याथीर्का लागी उच्च िश�ामा सहज पह�चँको अवसर 

सजृना गनर् आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गनेर्छ । 

३.५पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री 
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३.५ .िवद्यालय तहको पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री १  

पाठ्यक्रम िसकाइको योजना हो । िश�ाको रािष्ट्रय,तहगत तथा क�ागत उदे्दश्यह� प�रपिुतर् गनर्का लािग 

सबैभन्दा महत्वपूणर् साधन पाठ्यक्रम हो । पाठ्यक्रमले राखेका उदे्दश्यह� पूरा गनर् पाठ्यक्रमका आधारमा तयार 

पा�रने सामग्री पाठ्यसामग्री हो । समय सापे� �पमा पाठ्यक्रम प�रमाजर्न ह�दँै जान्छ र प�रवितर्त पाठ्यक्रम 

कायर्न्वयनका लािग आवश्यक साधन तथा स्रोतको प�रचालन गरी उल्लेख्य �पमा कायर्न्वयनमा जोड िदइने 

छ । हाल क�ा १–३ मा लाग ुभएको  एक�कृत पाठ्यक्रम अनसुार स्थानीय पाठ्यक्रम िनमार्ण भईसकेकाले 

यसलाई कायर्न्वयनमा ल्याइने छ । नगरपािलकाको आवश्यकताको िवषयह� समेटेर स्थानीय पाठ्यसामग्री 

तयार गरी कायर्न्वयनममा ल्याइने छ । िश�कह�का लािग पाठ्यक्रम प�रमाजर्न समयमा आवश्यक प्रबोधीकरण 

तािलम सञ्चालन गरी पाठ्यक्रमकको आधारमा िश�ण गराउने प�रपािटको िवकास गराईने छ   । 

३.५ .अित�र� िक्रयाकलाप २  

पाठ्यक्रमले िनधार्रण गरकेा उदे्दश्यह� परुा गनर् अित�र� िक्रयाकलाप÷सहकायर्कलापको महत्वपूणर् भूिमका 

रहेको ह�न्छ । पाठ्यक्रमले राखेका अपे�ा एकोहोरो िश�ण पद्दितले परुा गनर् नसक्ने भएकाले �िचपूणर् र 

िवद्याथीर्को सिक्रय सहभािगतामा उनीह�मा �ान,िसप र अिभविृद्धको िवकास गनर् अित�र� िक्रयाकलापमा 

जोड िदन ुउपय�ु ह�न्छ । यस नगरपािलकाले अित�र�/सहकायर्कलापका लािग देहाय बमोिजमका रणनीितह� 

तय गरकेो छः 

१. प्रत्येक िवद्यालयमा हरके शकु्रबार अित�र�/सहकायर्कलाप अिनवायर्�पमा वषर् भरी प्रयोगमा ल्याईने छ । 

२. नगरपािलका िभत्रका सामदुाियक तथा संस्थागत िवद्यालयह�मा अध्ययन गनेर् िवद्याथीर्ह�िवच 

पािलकास्तरीय प्रितस्पधार्त्मकअित�र� िक्रयाकलापप्रितयोिगताह� सञ्चालनमा ल्याईने छ । 

३. प्रत्येक िवद्यालयमा खेल तथा योगािश�कको व्यवस्था गरी भ�ाको व्यवस्थागराईने छ  र समयसमयमा 

तािलम प्रिश�णको व्यवस्था गराईने छ । 

४. अित�र� िक्रयाकलापमा अब्बल िवद्यालय र िवद्याथीर्का लािग नगरपािलकाले थप प्रगितको अवसर र 

प्रोत्साहनको व्यवस्था गराईने छ । 

५. प्रत्येक वडाह�मा खेलमैदानको व्यवस्था गरी प्रयोगमा ल्याईने छ। 

६. सहिक्रयाकलापका लािग िश�कह�लाई �मता अिभविृद्ध तािलम प्रदान गराईने छ । 

७. नगरपािलकाले सहिक्रयाकलाप सम्बन्धमा िसकाइ सामग्री उत्पादन गरी िवद्यालयलाई उपलब्ध गराईने 

छ । 

३.५ .परम्परागत र मौिलक िवषय ३  

समयको गितसगैँ पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक र िवषयवस्तमुा निवनता ल्याउनपुदर्छ । लामो समय देिख उिहिवषय 

र उही पाठ्यवस्त ुिश�ण गदार् समयसापे� जनशि� उत्पादनमा बाधा पनेर् ह�न्छ ।यसै कुरालाई आधार बनाएर 

नेपाल सरकारले समयसमयमा पाठ्यक्रम प�रमाजर्न र प�रवतर्न गदैर् आएको छ । परम्परागत िवषयका �पमा 

धमर्, संस्कृित सम्बद्ध िवषयह� रहेका पाइन्छन् भने मौिलक िवषयह�मा प्राथिमक तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम 

सम्बद्ध र मािथल्ला क�ामा पेशा, व्यवसाय तथा प्रिविध िश�ा,नैितक िश�ा,कम्प्यटुर िश�ा आिदको व्यवस्था 
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ग�रदै आएको छ । िश�ा योजनामा परम्परागत िवषयको जगेनार् गदैर् देहाय बमोिजमका मौिलक िवषयह� 

समावेश गराईने छ छन्। 

१. स्थािनय कला संस्कृित सम्बद्ध िवषयह� 

२. खेलकुद र व्यि�त्व िवकास सम्बद्ध िवषयह� 

३.५ .पूवीर्य दशर्न र िश�ा ४  

नेपाल पूवीर्य दशर्नलाई जोड िदने मूलकु हो । पूवीर्य दशर्नमा ई�रीय शि�मा िव�◌ास राख्दै 

आदशर्वान,च�रत्रवान नाग�रक िवकासको अपे�ा रािखएको ह�न्छ। अिहसंा, सदाचारी, स्वावलम्बी नाग�रक 

िवकास गनुर्  िश�ाको उदे्दश्य ह�न्छ । यसले च�रत्र िनमार्णलाई जोड िदएको ह�न्छ । यस योजनाले पूवीर्य दशर्नलाई 

देहायबमोिजमका उपायह� अपनाएर िश�ा िदने रणनीित तय गरकेो छ : 

१. िवद्याथीर्कोच�रत्र िनमार्णमा जोड िदइ उनीह�लाई आध्याित्मक संसारसंग प�रिचत गराउने, 

२. स्वधमर्, स्वदेश र मातभूृिमको मोह जगाउन प्रारिम्भक बाल िश�ा देिख नै िश�ा िदइ च�रत्र िनमार्णमा 

जोड िदइने, 

३. माता, िपता र ग�प्रित सम्मान भाव व्य� गदैर् आफ्नो धमर् संस्कृितको  जगेनार्मा तत्पर गराउने, 

४. पूवीर्य दशर्नका धािमर्क ग�ुमा रहेको �ान,िसप, चातयुर् गणुको िवकास गराउन प्रयोगात्मक र 

प�रयोजनामूलक कायर्ह� सञ्चालन गराईने छ । 

३.५ .मातभृाषा ५  

हाम्रो नगरपािलका बह�भािषक समदुायले भ�रएको गाउँपािलका हो । यस नगरपािलकामा था� लगायत 

वसाइसराइका कारण  डोटेली, अछामी, मगर खाम बोल्ने मािनसह� रहेकाछन् । बालबािलकाह�लाई तल्लो 

क�ाह�मा उनीह�को घरप�रवारमा प्रयोगमा आएको भाषाका माध्यमबाट िसकाउदँा भािषक �मता िवकास 

ह�दँै जाने र उपल्ला क�ाह�मा िसकाइ सहजीकरणमा ल�य भाषाको प्रयोग गदार् पिन समस्या ह�दँैन । त्यसैले 

गोदावरी नगरपािलकाले मातभृाषाको सम्बन्धमा देहायका कायर्नीितह� तय गरकेोछ । 

१. प्रारिम्भक बाल िवकास िश�ामा मातभृाषाको  मात्र प्रयोग गनेर्  र स्थािनय भाषा,कला संस्कृित, 

रहनसहन सम्बद्ध िवषयमा आधा�रत भएर बालबािलकाह�को भािषक �मता िवकासमा जोड िदइने, 

२. आधारभूत तह (क�ा १–३) मा मातभृाषाको पाठ्यक्रम तथा पठ्यपसु्तक तयार गरी मातभृाषाको जगेनार् 

र भािषक िसप िवकासमा सहयोग पयुार्ईने, 

३.५ .स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री ६   

बालबािलकाह�मा आफ्नो स्थानीय तहमा प्रचलनमा रहेको भाषा, कला, संस्कृित,रीित�रवाज परम्परा, 

मूल्यमान्यताह�को केिहन केिह �ान आफू बसेको समाज र समदुायबाट िसकेका ह�न्छन् । आफू आफ्नो कला 

संस्कृितको जगेनार् गनर् नसकेकको खण्डमा क्रिमक �पमा ितनीह�को लोप ह�ने कुरा पिन िनि�त छ । िवदेशी 

संस्कृितको हािलमहुािल ह�ने तथा स्वदेशी र स्थािनय  संस्कृितको लोप ह�ने क्रम बढेसगैँ सम्पूणर् नेपालीमा 
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अपन्वत्वको भावना िवकास गराउन स्थािनय पाठ्यक्रम  तथा पाठ्यसामग्रीको िवकास ह�दँ ै आएको छ । जो 

प्राथिमक तहमा अिनवायर् िवषयका �पमा स्थािनय िवषय समावेश ग�रएको छ ।  

पाठ्यक्रम िवकास केन्द्रले जारी गरकेो िवद्यालय िश�ाको रािष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रा�प २०७६ अनसुार स्थािनय 

तहको पाठ्यक्रमको अशं िनमार्ण गरी कायार्न्वयन गनुर्  पनेर् ह�न्छ । 

स्थािनय पाठ्यक्रम  तथा पाठ्यसामग्रीको िवकासका लािग स्रोत साधन र जनशि�को अिधकतम उपयोग गरी 

यथाशीघ्र िवकास गराईने र क्रमशः  क�ा ८ सम्म िनमार्ण गरी लाग ु गनेर् रणिनित अिख्तयार गरी यस 

नगरपािलकाको सबै वगर्, जाित,समदुाय तथा सांस्कृितक मूल्य मान्यताह�लाई आत्मासाथ गरी पाठ्यक्रम 

िवकास गराईने छ  । 

३.६िश�क व्यवस्थापन र िवकास 

३.६.१प�रचय 

िश�क �ान,िसप,सभ्यता र संस्कारले भ�रएका व्यि�त्व ह�न । िश�कह�लाई जित खसुी र कायर्प्रित आकिषर्त 

गनर् सक्यो उित नै देशको िश�ा प्रणालीले काचलुी फेनर् सक्छ । िश�कह�को सेवा, शतर्, सिुवधा र विृ� 

िवकासको बाटो अझै सश� र व्यवहा�रक बनाई अगािड बढ्न ुसान्दिभर्क देिखन्छ । िवद्यालयह�मा िश�कको 

दरबन्दी िमलान, दन्द्व, तनाव व्यवस्थापन, समय व्यवस्थापन जस्ता प�मा ध्यान िदई िवद्यालयको सवर्प�ीय 

िवकास गनर् िश�क व्यवस्थापन  र िवकासमा जोडिदन ुअत्यावश्यक छ । 

३.६.२ वतर्मान अवस्था  

यस गोदावरी नगरपािलकामा िश�कह�को वतर्मान अवस्था िनम्नानसुार रहेकोछः 

३.६.३ ल�य 

गणुस्त�रय िश�ाका लािग योग्य, व्यवसाियक �पमा द�, पेशाप्रित उत्पे्र�रत, समर्िपत, प्रितवद्ध र िवद्याथीर्को 

िसकाइप्रित जवाफदेिह िश�कको व्यवस्था सिुनि�त ह�नेछ । 

३.६.४ उद्धशे्य 

१. स�म िश�क आपिुतर्का लािग संघ तथा प्रदेश सरकार संग समन्वय गनेर् 

२. िश�क िनयिु� र पिुनर्वतरण लाइर् स�ुढ बनाउने  

३. िवषयवस्त ुिनपणुर् िश�कको सिुनि�तता गनेर्  

४. सबै तहमा स�म, प्रितवद्ध र अिभपे्र�रत िश�कह�को प्रबन्ध गनेर् 

५. सपु�रवे�ण, िश�क तािलम, िश�क स�मता प्रा�पको प्रभावकारी �पमा कायार्न्वयन गनेर् 

६. िश�कको िनरन्तर पेसागत िवकासका अवसरह�को सिुनि�त गनेर् 

३.६.५ रणिनितह� 
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१.  िश�क, िवद्याथीर् अनपुातको आधारमा तहगत, �ेत्रगत र िवषयगत �पमा िश�क दरबन्दी िमलान तथा 

पिुनर्वतरण र थप ग�रनेछ । 

२.  �र� िश�क दरबन्दीको प्र�ेपणका आधारमा शैि�क सत्रको पिहलो मिहना िश�क िनयिु� ग�रनेछ । 

३.  प्रत्येक वषर्मा िश�कको िनरन्तर पेसागत िवकासका लािग िश�ण िसप िवकास सम्बिन्ध सेवाकािलन 

तािलम अिनवायर् बनाइर्नेछ । 

४. नगर िभत्रका सामदुाियक िवद्यालयमा कायर्रत सम्पणुर् िश�क कमर्चारीह�का सन्ततीह�लाइर् प्रािविधक 

उच्च िश�ा (डाक्टर १, इिन्जिनयर १, चाटर्र एकाउन्टेन्ट १, कृिष तथा पश ु१, बनिव�ान १)  का लागी 

िनि�त मापदण्ड बनाइर् प्रत्येक वषर् पाचँजना लाइर् छात्रविृ� प्रदान गनेर् व्यवस्थापन ग�रनेछ । 

५. नगरपािलका िभत्रका उत्कृ� कायर् गनेर् िश�कलाइ िनि�त मापदण्डका आधारमा हरके वषर् नगर िश�ा 

सेवा  प�ुस्कारको व्यवस्था ग�रनेछ । 

६. स्थािनय तहमा िश�क पेसागत सहयोग प्रणाली माफर् त िश�कलाइर् िनरन्तर पेसागत सहयोग उपलब्ध 

गराइनेछ । 

७.  िश�कलाइर् िनरन्तर पेसागत सहयोगका लािग स्थािनय तहमा िबषयगत िश�क सञ्जाल, िव� समहु 

गठन, िश�क िसकाइ समहु, श्रोत िश�क तथा अनभुवी िश�कबाट मोनेिटरग ं पद्धितको िवकास गरी 

कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ । 

८.  िश�कको उपिस्थित िनयिमतता र कायर्सम्पादनमा सधुार ग�रनेछ । 

९. िवद्यालयमा िश�क िवद्याथीर् अनपुातका आधारमा िनिजश्रोतमा कायर् ग�ररहेका न्यनुतम मापदण्ड पगेुका 

िश�कह�लाइर् नगर िश�कको �पमा व्यवस्थापन ग�रनेछ । 

१०. िश�क तथा प्रधानाध्यापकह�को बिृ� िवकास लाइर् िवद्याथीर्को िसकाइर् सधुारसंग सम्बिन्धत गरी 

नितजाप्रित जवाफदेिह बनाउने । 

११. िश�क िनयिु�, स�वा तथा तािलम र पेसागत िवकासमा सहभािगता गराउदँा िसकाइमा कुनै अवरोध 

नह�ने पद्धितको िवकास ग�रनेछ । 

१२. आचार सिहतंा पालना नगनेर् िश�क कमर्चारीलाइर् काननुी दायरामा ल्याइर्नेछ । 

३.६.६ प्रमखु िक्रयाकलापह�ः  

१. िश�क िनयिु�, स�वा तथा बढुवा 

२. अस्थायी तथा िनिजश्रोत बाट िनय�ु ग�रएका िश�कह�को व्यवस्थापनका लिग मापदण्ड तथा 

िनदेर्िशका तयारी तथा कायार्न्वयन गनेर्  
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३. नगर िभत्रका सामदुाियक िवद्यालयमा कायर्रत सम्पणुर् िश�क कमर्चारीह�का सन्ततीह�लाइर् प्रािविधक 

उच्च िश�ा अध्ययनका लागी िनि�त मापदण्ड बनाइर् प्रत्येक वषर् पाचँजना लाइर् छात्रविृ� प्रदान गनेर् 

व्यवस्थापन ग�रनेछ । 

४. नगरपािलका िभत्रका उत्कृ� कायर् गनेर् िश�कलाइ िनि�त मापदण्डका आधारमा हरके वषर् नगर िश�ा सेवा  

प�ुस्कारको व्यवस्था ग�रनेछ । 

५. उपचारात्मक िश�ण पद्धित लाग ुगनेर् 

६. नगर िभत्र रहेका सम्पणुर् िवद्यालयह�मा पसु्तकालय, पसु्तक कुना, सूचना प्रिविध प्रयोगशाला, िव�ान 

प्रयोगशालाको व्यवस्थापन गनेर्  

७. िनयिमत िश�ण िसकाइ सिुनि�त गनर् कमजोर िवद्याथीर्ह�का लािग िवशेष सहयोगी क�ा सञ्चालन गनेर्  

८. िवद्यालयलाइ बालमैत्री र  प्रिविधमैत्री बनाउन िश�ण िसकाइमा सचुना तथा सञ्चार प्रिविधको प्रयोगका 

लािग इर्न्टरनेट सेवाको व्यवस्था िमलाउने  

९. िसकाइ आदान प्रदान, �मता अिभविृद्ध, प्रिविध हस्तान्तरण र �ानको सञ्जािलकरणका लािग असल 

अभ्यासको अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था िमलाउने  

१०. िसकाइलाइर् प्रभावकारी बनाउन तथा िश�क पेशागत सहयेगका लािग िव� समहु गठन, सहपाठी क�ा 

अवलोकन, छोटो अविधको तािलम, कायर् सम्पादन मलु्याङ्कन गनेर् 

११. िश�क दरबन्दी िमलान तथा पनुिवर्तरण गनेर्  

३.६.७ िश�क तयारी 

िश�कह� समाजका आदशर् व्याि�त्व ह�न ।समाजमा सदाचार, सशुासन र सकारात्मक धारणाको िवकास 

गराउन िश�कको अहम् भूिमका रहेको ह�न्छ । िश�कह� एक सामान्य वौिद्धक व्यि�त्वमात्र नभएर सामाजर 

राष्ट्र प�रवतर्नका हिस्त पिन ह�न । िश�कह�  स�म र पेसाप्रित लगनशील भएको खण्डमा मात्र िश�ाले गित 

पाउन सक्दछ । िश�कह�ले िवद्यालयमा काचो माटो �पी रहेका बालबािलकालाई िनि�त आकार िदएर 

प्राि�क व्याि�त्व िनमार्ण गदर्छन् । यस्ता िश�क तयार गनर् छोटो समयमा थोर ैलगानीले सम्भव छैन ्। अिधक 

लगानी र लामो समयको अन्तरालमा उत्पािदत जनशि�लाई व्यविस्थत बनाउन सकेको खण्डमा मात्र िश�ाले 

गित िलन सक्दछ । गोदावरी नगरपािलकाले िश�क तयारीका लािग देहाय बमोिजमका कायर्नीितह� अवलम्बन 

गनेर्छ । 

१. िवगतमा िदइएको तािलमह�लाईक�ाकोठामा प्रयोग गनर् पे्ररीत ग�रनेछ । 

२. सामदुाियक तथा संस्थागत िवद्यालयका िश�कह�लाइर् माग र आवश्यकताको आधारमा छोटो अविधका 

पनुर्ताजगी तािलमह� सञ्चालन ग�रनेछ । 

३. िश�कको व्यि�त्व िवकासलाई प्रा� नितजा संग जोिडनेछ । 
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४. िवद्यालय िश�ाका उत्कृ� िवद्याथीर्ह�लाई िश�ा �ेत्रका िवषयह� पढ्न अग्रसर गराउने, 

५. आिथर्क�पले िश�ण पेशालाइ आकिषर्त बनाउन थप सिुवधा व्यवस्थापन  गनेर् । 

६. समयसमयमा िव�ापन खोली योग्य, द� र �मतावान व्याि� छनौट गरी िश�क िनय�ु ग�रनेछ । 

७. संघीय सरकारबाट दरबन्दी थप  प्रा� नभएसम्मका लािग पािलकाले खलुा प्रितस्पधार्बाट िश�णका लािग  

नगर िश�क छनौट गरी प�रचालन ग�रनेछ । 

३.६.८िश�ण पेसामा आकषर्णर िनयिु� 

िश�ण पेसा आफँैमा मयार्िदत र सम्मािनत पेशा हो । जनु देशामा िश�कलाई जित सम्मान िदएका ह�न्छन् त्यो 

देशको िश�ा प्रणाली पिन त्यितनै मािथ रहेको ह�न्छ । वतर्मान समयमा नेपालमा खलुा प्रितस्पधार्को माध्यमबाट 

िश�क सेवा आयोगले िश�क िनयिु�का लािग िसफा�रस गर े सगैँ िश�कह�को पेशागत सम्मानमा पिन 

सहयोग पगेुको छ । वतर्मान समाजले पुजँीलाई सवोर्त्कृ� साधनका �पमा स्वीकाररे द� र स�म व्यि� 

पलायन ह�न थालेका छन् । यस्तो प�रपे्र�मा समयानकूुल जीवन िनवार्हका लािग आवश्यक सेवा सिुवधा 

िवस्तार गनुर्  पिन िश�ाण पेशाप्रित आकषर्ण गराउने आधार ह�नेछ । शैि�क गणुस्तर सधुारका लािग काम गर े

बाफत अित�र� सेवा सिुवधाले पिन िश�ण पेशामा आकषर्ण गनर् सिकन्छ । 

१. योग्य, �मतावान, आदशर्च�रत्रवान व्यि�लाई िश�क बन्न पे्र�रत ग�रनेछ । 

२. िश�कह�लाई समयसमयमा �मता िवकासका कायर्क्रम सञ्चालन र राम्राकामको अनकुरणको 

वातावरण िसजर्ना ग�रनेछ । 

३.  िश�कह�का लािग प्रोत्साहनमूलक कायर्क्रम सञ्चालन गरी व्यि�त्व िवकासमा सहयोग ग�रनेछ । 

४. िश�कह�को बढुवा प्रिक्रयामा चसु्त द�ुस्त वनाउन िवद्याथीर्को नितजा संग िश�कको कासम ु

जोिडनेछ । 

५. िश�कह�को पेशागत मयार्दा कायम राख्न राम्रो काम गरकेो मलु्याङ्कन ग�र प�ुस्कारको व्यवस्था  

ग�रनेछ । 

६. िश�ण गरकेो िवषयमा िवद्याथीर्ले प्रा� गरकेो िसकाइ उपलब्धीको आधारमा िश�कलाई थप सिुवधा 

प्रदान ग�रनेछ  । 

३.६.९ िश�ण िसकाइ िक्रयाकलाप 

िवद्याथीर्को मिस्तष्क तब धा�रलो ह�न्छ जब िश�ण िसकाइ िक्रयाकलाप प्रभावकारी ह�न्छ । िश�ण िसकाइ 

िक्रयाकलाप कस्तो बानाउने भन्ने कुरा सम्बिन्धत िश�कमा िनभर्र ह�न्छ भने प्रािविधक सहयोग िवद्यालय र 

समदुायको रहेको ह�न्छ । जबसम्म िश�कह�मा अन्तर�दयदेिख केिह ग�ँ भन्ने भावनाको िवकास ह�दँैन 

तबसम्म िवद्याथीर्को िसकाइ उपलिब्धमा सधुार ह�नसक्दैन । गोदावरी नगरपािलकाले िश�ण िसकाइ 

िक्रयाकलाप सञ्चालनका लािग देहाय बमोिजमका कायर्नीितह� अवलम्वन गनेर्छ  । 
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१. िश�कह�ममा अन्तर�दयदेिख नै पेसा प्रितको सम्मानभाव र िजम्मेवारी महससु गराइनेछ । 

२. िवद्याथीर्को पूवर् �मतालाई आकँलन गरी �िच, �मता र लगावका आधारमा िश�ण िसकाइ 

िक्रयाकलाप सञ्चालन ग�रनेछ । 

३. बालबािलकाको पठन सीप िवकासका लािग िवगतमा ग�रएका तािलमलाई िनरन्तरता िदइनेछ । 

४. पाठ्यक्रमलाई मूल आधार बनाइ पाठ्यक्रमको प्रबोिधकरण र कायार्न्वयनमा प्रभावका�रता ल्याइनेछ । 

५. स्थानीय स्रोत साधानको अिधकतम उपयोग गदैर् सूचना तथा सञ्चार  प्रिविधको िश�ण िसकाइमा 

प्रयोग गनर् उत्पे्ररीत ग�रनेछ र आवश्यक तािलम तथा सहयोग प्रदान ग�रनेछ । 

६. प्रत्येक िवद्याथीर्ह�का लािग आवश्यक िव�ान प्रयोगशाला, कम्प्यटुर ल्याब, पसु्तकालय,  

इ- पसु्तकालय र सामदुाियक पसु्तकालयको थप िवकास ग�रनेछ । 

७. Learning by doing, प्रयोगात्मक, प�रयोजनामा आधा�रत िसकाइलाई प्रभावकारी �पले 

कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ । 

८. क�ा िश�ण र िवषयगत िश�ण परम्पराको पूणर् कायर्न्वयन ग�रनेछ । 

३.६.१०  िश�कको उ�रदािय�व 

िश�ामा आएको नया परीवतर्न संस्थागत गनर् िश�क महत्वपूणर् सहयात्री ह�न । िश�क िश�ण पेसाको िशषर् 

व्यि� हो । िश�कले आफ्नो पेशाप्रित िनवार्ह गनुर्  पनेर् सम्पूणर् िजम्मेवारीको जस अपजस स्वय् ममा रहेको ह�न्छ । 

िश�कले जित उ�रदाियत्व बहन गनर् सक्यो िश�ा �ेत्रले त्यित नै गित पाउने भएकाले िश�कको उ�रदाियत्व 

अप�रहायर् प� बन्दै गएको छ । यस योजनाले िश�क उ�रदाियत्वका लािग िनम्न कायर् ग�रनेछ  । 

१. िवद्याथीर्को िसकाइको लािग िश�कलाई िजम्मेवार वनाइनेछ । 

२. िवद्याथीर्को उपलिव्धका आधारमा िश�कको मलु्यांङ्कन ग�रनेछ । 

३. िवद्याथीर्को सफलता र असफलताको िजम्मेवारी सम्बिन्धत सरोकारवालालाई िदईनेछ भने त्यसको 

नेततृ्व िश�कलाई िदइनेछ । 

४. िवद्यालयको चल अचल सम्पितको संर�ण र सामग्रीको उत्पादन र त्यसको प्रयोगको प्रभावका�रता 

मापन गनर् लगाइनेछ । 

५. िनरन्तर िवद्याथीर् मूल्याङ्कन, िवद्याथीर् अिभलेख तयार, िवद्याथीर् प्रगितको िववरण तयार, िवषयगत 

िश�ण योजनाको तयारी तथा प्रयोग गनर् लगाइनेछ । 

 ३.६.११िश�क सहयोग पद्धित 

िश�क शैि�क प�रवतर्नका अगवुा ह�न् । शैि�क प�रवतर्नमा नेततृ्वलाई सहयोग परु् याउने नभएमा ने�तृ्व 

असफल ह�ने र िश�ा प्रणाली नै धरापमा पनर् सक्छ । त्यसैले िश�कलाई सहयोग परु् याउन यस योजनाले िनम्न 

कायर्नीित लाग ुगनेर्छ । 
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१. िश�कह�लाई पेशागत सहयोग गनर् प्रधानाध्यापक, सहायक प्रधानाध्यापक, माध्यिमक इन्चाजर् तथा 
आधारभतु तह इन्चाजर्लाई आवश्यक सेवा सिुवधा सिहत थप िजम्मेवार वनाइनेछ । 

२. सामािजक,आिथर्क, राजनैितक,  सांस्कृितक,नैितक समस्याको पिहचान गरी िनराकरण ग�रनेछ । 

३. समय समयमा �ममता िवकास िवकास तािलम सञ्चालन ग�रनेछ । 

४. सूचना सञ्चारका आधिुनक प्रिविध सम्बद्ध तािलमको व्यवस्था ग�रनेछ । 

५. िश�ा �ेत्रका गनुासो सिुन आवश्यक पेशागत सम्मान र सहयोगको व्यवस्था  ग�रनेछ । 

६. िश�कह�लाइर् नेपालका  नमनुा िवद्यालय भ्रमणको व्यवस्था ग�रनेछ । 

७. िश�ा �ेत्र सम्बद्ध प्राकृितक प्रकोपह�मा िश�कह�को सरु�ा गनर् आवस्यक कायर्क्रम सञ्चालन ग�रनेछ 

। 

८. िवपदको समयमा िश�ा िनरन्तरता सम्विन्ध तािलम िदइनेछ । 

९.  िश�कह� लाइर् मनोसामािजक परामसर् तािलम व्यवस्थापन ग�रनेछ । 

३.६.१२ िश�क �मता िवकास कायर्क्रम 

िश�क एक बह�आयािमक व्यि�त्व हो । उसले एक �ेत्र र िवधाको �ानले मात्र पेशागत दखल देखाउन सक्दनै 

त्यसै गरी एक समयको �ानले सदाका लािग प्रया� ह�न्छ भन्न ु सवर्था गलत कुराहो । त्यसैले िश�कलाई 

समयानकूुल अद्याविधक,जाग�क र समयसापे� बनाउन ुिश�क �मता िवकास कायर्क्रमको उदे्दश्य हो । िश�क 

�मता िवकास कायर् गराउन यस नगरपािलकाले िनम्नानसुारका  कायर्नीितह� लाग ुग�रनेछ । 

१. िश�ा तािलम केन्द्र तथा अन्य संस्थाह�ले आयोजना गरकेा पेसागत िवकास तािलममा िश�कह�लाई 

अिनवायर् सहभागी गराइनेछ र तािलममा िसकेका कुराह� समूहमा आदानप्रदान गनर् लगाइनेछ । 

२. नगरपािलका स्तरीय �मता अिभविृद्ध तािलम सञ्चालन ग�रनेछ । 

३. पेशागत सहयोग परु् याउने खालका सन्दभर् सामग्री,पूरक सामग्री, सूचना प्रिविधमा आधा�रत सामग्रीको 

प्रयोग प�मा जोड िदइनेछ । 

४. िवषयगत समस्याह� सङ्कलन गरी सामूिहक िनकास िनकाल्ने िवषयगत सिमित गठन तथा अनभुव 

आदान प्रदान कायर्क्रम िनरन्तर ग�रनेछ ।  

५. पािलका िभत्र रहेका सामदुाियक तथा संस्थागत  िवद्यालयले गरकेो असल अभ्यासको सम्मान गदैर् अन्य 

िवद्यालयमा पिन िवस्तार ग�रनेछ । 

६. िश�कह�मा सकारात्मक स्वच्छ प्रितस्पधार्को भावना िवकास गराउन प्रितयोिगतात्मक कायर्क्रम 

सञ्चालन ग�रनेछ । 

७. रािष्ट्रय तथा अन्तरार्िष्ट्रय स्तरमा भएका िश�ा �ेत्रका निवनतम् प्रिविधलाई िश�कको �मता 

िवकाससम्बद्ध बनाउन िविभन्न तािलम, गो�ी र कायर्शाला सञ्चालन ग�रनेछ । 
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८. सूचना तथा प्रिविधको प्रयोग र व्यवस्थापन िसपको िवकासमा जोड िदइनेछ । 

३.७िवद्यालय व्यवस्थापन (प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन समते) 

३.७.१प�रचय 

मलुकुसंघीयतामा प्रवेश गरसेगैँ िवद्यालय व्यवस्थापनको अिधकार स्थानीय तहलाई प्रा� भएको छ । िवद्यालय 

जित व्यविस्थत बनाउनँ सिकयो उती नै िश�ाले गित िलने भएकाले िवद्यालय व्यवस्थापन चसु्त द�ुस्त 

बनाउन ु आजको आवश्यकता हो। िवद्यालय व्यवस्थापनकको पाटोलाई चसु्तद�ुस्त बनाउन िवद्यालय 

व्यवस्थापन सिमित  ,िश�क अिभभावक संघ र यस पािलकाको भूिमका सवोर्परी रहनेछ । सावर्जिनक 

िश�ालाई गणुस्तरीयउपलिब्धमलुक र समयानकूुल बनाउन ुिवद्यालय व्यस्थापनको मूल उदे्दश्य हो।  

३.७.२ वतर्मान अवस्था 

१. स्थानीय तहमा िवद्यालय व्यवस्थापनको अवस्था 

२. िवद्यालय व्यवस्थापनबाट िवद्यालयको शैि�क, भौितक तथा आिथर्क प�मा परकेो प्रभाव 

३. प्रभावकारी िवद्यालय व्यवस्थापनका लािग ग�रएका प्रयासह� 

३.७.३ ल�य 

सबै िवद्यालयह� बालबािलकाह�लाई गणुस्तरीय िश�ा उपलब्ध गराउन स�म ह�ने 

३.७.४ उदे्दश्य 

१. िवद्यालको शैि�क, भौितक तथा आिथर्क अवस्थालाई स�ुढ बनाउन ु

२. िवद्यालयकोिवकास, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन ु

३. गणुस्तरीय तथा समतामलूक िश�ामा बालबाविलकाको सहजपह�चँको आधार तयार गनुर्  

४. िवद्यालयको शासक�य प्रबन्धलाई उच्च नितजाका लािग प्रोत्सािहत गनुर्  

५. िवद्यालयह�को स�मतामा सधुार गरी �पान्�रणको गितलाई तीव्रताप्रदान गनुर्  

६. योग्यतम् प्रधानाध्यापको छनौट तथा िनयिु� गनुर्  

७. िविभन्न सिमित, प्रधानाध्यापकर लेखा तथा प्रशासिनक कमर्चारीह�को �मता िवकास गनुर्  

८. िवद्यालय व्यवस्थापनलाई समावेशी, समन्याियक र जवाफदेही बनाउन ु

९. िवद्यालय व्यवस्थापनमा सरोकारवालाह�को सहभािगता अिभबिृद्ध गनुर्  

१०. िवद्यालयको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ु

३.७.५ रणनीितह� 

१. िवद्यालयको सधुार योजना बनाई कायार्न्वयन ग�रने 

२. शैि�क कायर्योजनाको िनमार्ण र कायार्न्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने 
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३. िवद्यालयको िवकास तथा व्यवस्थापनका लािग ग�ुयोजना बनाई कायार्न्वयन ग�रने 

४. िवद्यालय नक्शाङ्कन गरी िवद्यालय समायोजन, पनिवर्तरण तथा स्थापना ग�रने 

५. िश�क दरबन्दी िमलानतथा प्रधानाध्यापक िनयिु�  

६. िवद्यालय सञ्चालन तथा व्वस्थापनका लािग िविनयम तयार गरी कायार्न्वयन ग�रने 

७. िवद्यालयले वािषर्क कायर् सम्पादनको स्वमूल्याङ्कन गरी अिभभावक भेला माफर् त सावर्जिनक ग�रने 

८. िनयिमत �पमा िवद्यालको लेखा तथा सामािजक प�र�ण ग�रने 

९. िवद्यालयको िवपद ्व्यवस्थापन योजना बनाई कायार्न्वयन ग�रने 

१०. िवद्यालयका सबै गितिविधह�मा अिभभावकह�को पह�चँ, सहभािगता, पारदिशर्ता, र जवाफदेिहताको 

सिुनि�तता ग�रने 

११. िनयिमत �पमा िविभन्न सिमितह�, प्रधानाध्यापक, िश�क, कमर्चारीह�को �मता िवकास र 

प्रोत्साहनका कायर्क्रम सञ्चालन ग�रने 

३.७.६कायर्नीितह� 

यस पािलकाले िवद्यालय व्यवस्थापनका लािग देहायबमोिजमका कायर्नीितह� लाग ुग�रनेछन् । 

१. िवद्यालय व्यवस्थापन सिमित, िश�क अिभभावक संघ प्रजातािन्त्रक वातावरणमा गठन गरी 

िवद्यालयकको सम्पूणर् गितिविधप्रित  िजम्मेवार बनाउइनेछ । 

२. िवद्याललयको गणुस्तर सधुारका लािग प्रितस्पधार्त्मक वातावरणको िवकास ग�रनेछ । 

३. पूणर् सहभािगतामा िवद्यालय सधुार योजना र गणुस्तर सधुारका योजना बनाइ कायार्न्वयन ग�रनेछ । 

४. वालवािलकाह�लाई घरमा पढने वातावरण िनमार्णका लािग Reading corner अिनवायर् व्यवस्थापन 

गनर् लगाइनेछ । 

५. िवद्यालयका िश�क,कमर्चारी र व्यवस्थापकह�को राजनीित प्रितको आवद्धता हटाइ िवद्यालयप्रित 

िजम्मेवार ह�नपुनेर् कायर्नीित अवलम्वन ग�रनेछ । 

६. प्रधानाध्यकको सेवा सिुवधा बढाइ उपलिव्धका आधारमा पािलका संग करार गरी थप िजम्मेवार 

बनाइनेछ । 

७. सरोकारवालाका गनुासो सनु्न गाउँपािलकास्तरमा गनुासो सनु्ने संयन्त्रको व्यवस्था ग�रनेछ । 

८. िवद्यालयका लेखा कमर्चारी र प्रधानाध्यपकह�का लािग लेखा व्यवस्थापन तािलमको व्यवस्था ग�रनेछ 

। 

९. प्रधानाध्यापकह�लाई दोहोरो िजम्मेवारीको बोझबाट म�ु गरी प्रशासिनक र िवद्यालय सधुारका कायर्मा 

मात्र िवशेष िजम्मेवारी प्रदान ग�रनेछ । 

१०. गाउँपािलकाले िश�कह�सगँ कायर्सम्पादन सम्झौता गरी िनि�त समयाविधका लािग प्रधानाध्यापकको 

पदमा िनय�ु गरी असल काम गनेर् लाई प्रसंशा तथा सम्मान ग�रनेछ । 
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११. बाल क्लब, रडेक्रस, इको क्लब, स्काउट जस्ता िवद्याथीर्को सामूिहक सिमितह� गठन ग�रनेछ  । 

३.७.६ उपलिब्ध, नितजा, प्रमखु िक्रयाकलाप र ल�य 

उपलिब्ध 

सबै िवद्यालयह� गणुस्तरी िश�ा प्रदान गनर् स�म ह�ने 

प्रमखु नितजा 

 िवद्यालको शैि�क, भौितक तथा आिथर्क अवस्था स�ुढ भएको ह�ने 

 िवद्यालयकोिवकास, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी ह�ने 

 िवद्यालयमा गणुस्तरीय तथा समतामलूक िश�ामा बालबाविलकाको सहजपह�चँको आधार तयार ह�ने 

 िवद्यालयको शासक�य प्रबन्ध उच्च नितजाका लािग प्रोत्सािहत भएको ह�ने 

 िवद्यालयह�को स�मतामा सधुार भई �पान्�रणको गितलाई तीव्रताप्रदान गरकेो ह�ने  

 योग्यतम् प्रधानाध्यापको छनौट तथा िनयिु� ह�ने 

 िविभन्न सिमत, प्रधानाध्यापकर लेखा तथा प्रशासिनक कमर्चारीह�को �मता िवकास ह�ने 

 िवद्यालय व्यवस्थापन समावेशी, समन्याियक र जवाफदेही ह�ने 

 िवद्यालय व्यवस्थापनमा सरोकारवालाह�को सहभािगता अिभबिृद्ध ह�ने 

 िवद्यालयको सेवा प्रवाह प्रभावकारी ह�ने 

प्रमखु िक्रयाकलाप र ल�य 

 िवद्यालय सधुार योजना तयारी तथा अध्याविधक 

 शैि�क कायर्योजनाको िनमार्ण 

 िवद्यालयको िवकास तथा व्यवस्थापन ग�ुयोजना  

 िवद्यालय नक्शाङ्कन 

 िवद्यालय समायोजन, पनुिवर्तरण तथा स्थापना 

 िश�क दरबन्दी िमलान 

 प्रधानाध्यापक िनयिु�  

 िवद्यालय सञ्चालन तथा व्यस्थापन िविनयम तयारी 

 वािषर्क कायर् सम्पादनको स्वमूल्याङ्कन  

 अिभभावक भेला 

 िवद्यालयको लेखा तथा सामािजक प�र�ण 

 िवपद ्व्यवस्थापन योजना िनमार्ण 

 िवद्यालयका गितिविधह� सावर्जिनक  

 �मता िवकास र प्रोत्साहनका कायर्क्रम 

३.८ िनरन्तर िश�ा, खुला िसकाइ, अनौपचा�रक िश�ा, जीवनपयर्न्त िसकाइ र िश�ा 
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३.८.१ प�रचय 

नेपालकोसंिवधानलेप्रत्येकनागरीकलाईराज्यबाटआधारभूततहसम्मिश�ाअिनवायर्रिनःशलु्कतथामाध्यिमकतह

सम्मिश�ािनःशलु्कपाउनेहकसिुनि�तगरकेोछ।औपचा�रकिश�ामापह�चँनपगेुकाबालबािलकातथाप्रौढह�लाईिश

�ामापह�चँिवस्तारगनर्, 

जीिवकोपाजर्नमासहयोगपयु्राउनरसंसारसगँआवद्धगनर्प्रचलनमाल्याइएकापिछल्लाअवधारणाह�ह�निनरन्तरिश

�ा, खलुािसकाई, अनौपचा�रकिश�ा, जीवनपयर्न्तिसकाईरिश�ा। िनर�रकालािगसा�रता, 

सा�रकालािगसा�रो�र, िसकाईअवसरकालािगस्तरविृद्ध, 

िश�ासगँसीपरआम्दानीजोड्दैिशि�तसमाजकोिवकासकालािगअनौपचा�रक, िनरन्तर, 

खलुाएवजंीवयपयर्न्तिश�ालेकामगदर्छ ।संिवधानलेसिुनि�तगरकेोिश�ापाउनेहक, 

रािष्ट्रयिश�ानीितलेअबलम्बनगरकेोिसद्धान्त, 

िदगोिवकासल�य४तथाआविधकयोजनालेअपे�ागरकेोप्रत्येकनागरीकलेिश�ापाउनेहककोकायार्न्वयनगनर्औप

चा�रकिश�ासंगैअनौपचा�रकिश�ाप्रणालीलेयोगदानगदर्छ । काननुमा व्यवस्था भए वमेिजम 

आधारभूतिश�ाप्रा�नगरकेोव्यि�नेपालसरकार, प्रदेशसरकार, 

स्थानीयतहकोकुनैपिनसरकारीसेवामावानेपालसरकारप्रदशेसरकारवास्थानीयतहकोपूणर्वाआिंशकस्वािमत्व, 

अनदुानवािनयन्त्रणमारहेकोकुनैपिनपदमािनवार्िचत, 

िनयिु�वामनोनयनह�नवाकुनैरोजगारीप्रा�गनेर्नपाउनेव्यवस्थाभएसगैँिनरन्तरिश�ाखलुािसकाई, 

अनौपचा�रकिश�ा, जीवनपयर्न्तिसकाईरिश�ाकोभूिमकाअझैमहत्वपूणर्रहेकोदेिखन्छ । 

३.८.२ वतर्मानअवस्था 

आधारभूततथामाध्यिमकिश�ाकोिजम्मेवारीस्थानीयतहमाहस्तान्तरणभएसगैँस्थानीयसरकारसञ्चालनऐन२०७

४लेअनौपचा�रकिसकाइकोव्यवस्थापन अन्तगर्त संरचना, लगानी, अपनत्विजम्मेवारीस्थानीयतहलाईप्रदान 

गरकेो छ ।िश�ा तथा मानव स्रोत िवकास केन्द्रबाटप्रकािशततथ्याङ्क, २०७६ 

अनसुारहालसम्मरािष्ट्रययवुासा�रता१५-२४वषर्९२ प्रितशतररािष्ट्रयप्रौढसा�रता१५+ वषर्को ५८ प्रितशत 

रहेकोछ । त्यसैगरी िवगतमा िनर�रह�लाई सा�र गराउन उल्लेखिनय भूिमका खेल्ने सामदुाियक िसकाई 

केन्द्रको संख्या ५ रहेका छन र  १ वटा खलुा िवद्यालय रहेको छ । जसमा िन.मा.िव. तथा मा.िव तहमा िश�ाको 

पह�चं भन्दा बािहर रहेका िवद्याथीर्ह�  २०६६ साल देिख हाल सम्म अध्ययनरत छन । २०७८ को िववरण 

अनसुार िन.मा.िव. तहमा १३ जना र  मा.िव. तहमा ९२ जना गरी जम्मा १०५ जना िवद्याथीर्ह� सहभागी 

रहेका छन । 

स्थानीयतहमारहेकोिश�ाशाखाकोकायर्िववरणयससम्बन्धीिवषयसमावेशभएपिनयसिवषयलेप्राथिमकतापाएकोदे
िखदैन।यसरीहेदार् िश�ा�ेत्रएउटािसङ् गैपाटोको�पमारहेकोअनौपचा�रकिश�ातथाआजीवनिसकाईलेनव्यि�गत

�पमानतसंस्थागत�पमारप्रणालीगत�पमानै�मतािवकासगनेर्िवषयलेमहत्वपाएकोदेिखन्छ । उल्लेिखत 

अवस्थाह�लाई िव�ेषण गदार् िनरन्तर िश�ा, खलुा िसकाई, अनौपचा�रक िश�ा, जीवनपयर्न्त िसकाई र िश�ा 

�ेत्रमा िनम्न चनुौितह� पिहचान ग�रएका छन । 



 

[44] 
 

१. सा�रव्यि�ह�लाईिनरन्तरिश�ाकोकायर्क्रमिदननसक्न ु

२. सा�रताकायर्क्रममासहभािगभएकाव्यि�ह�लेिसकेका�ानरसीपलाईरोजगारसगँजोड्ननसिकन ु

३. अनौपचा�रकिश�ारजीवनपयर्न्तिश�ासंचालनगनेर्संस्थारसंयन्त्रकोप्रया�िवकासरव्यवस्थारिवकासनह�न ु

४. सा�रभएकाह�सीपकोप्रयोगरअभ्यासनह�दँापनु: िनर�रह�नपुरकेो 

५. शैि�कसत्रपरुानगरीिबचैमाछोड्नेरिनयिमतनह�नेबालबािलकाकोसंख्या समेत बिढ रहेको 

६. मिहला, पछािडपरकेावगर्लाईलि�तगरीजीवनोपयोगीसीप, लघऋुण, 

अनदुानररोजगारीकोअवसरिदनेजस्ताकायर्क्रमलाईएिककृत�पमासञ्चालननग�रएको 

३.८.३उदे्दश्यह� 

यस योजनाले िनरन्तर िश�ा, खलुा िसकाई, अनौपचा�रक िश�ा, जीवनपयर्न्त िसकाई र िश�ा सम्बन्धी 

िनम्निलिखत िविश� उद्धशे्यह� राखेको छः 

१. िनर�रव्यि�ह�लाईसा�रबनाउन ु

२. सामदुाियकिसकाईकेन्द्रको�मताअिभविृद्धगरीकेन्द्रलाईिवद्यालयतहकोिश�ाप्रभावकारीबनाउनेसहयोगीसं

स्थाको�पमािवकासगनुर् 

३. सामदुाियकिसकाइकेन्द्रलाईशैि�कसूचनाकेन्द्रको�पमािवकासगनुर् 

४. िनरन्तरिश�ा, जीवनपयर्न्तिश�ा, खलुािश�ा, 

आयमूलकतथासीपमूलकजस्ताकायर्क्रमसञ्चालनगरीव्यि�कादैिनकजीवनसंगसम्बिन्धतआवश्यकताह�

कोप�रपूितर्गनर्मासहयोगगनुर् 

५. िविभन्नकारणलेिवद्यालयबािहररहेकारिबचैमािवद्यालयछोड़नेबालबािलकाह�लाईवैकिल्पकक�ामाफर् तिस

काईगरीसाधारणिवद्यालयकोप्रवाहमासमािहतगनुर् 

३.८.४रणिनित 

िनरन्तर िश�ा, खलुा िसकाई, अनौपचा�रक िश�ा, जीवनपयर्न्त िसकाई र िश�ा सम्बन्धी उद्धशे्यह� हािसल 

गनर् देहाए बमोिजमका रणनीितह� अवलम्बन ग�रनेछनः 

१. िनर�रव्यि�ह�लाईसा�रह�नेअवसरप्रदानगनेर्। 

२. नगरपािलकाले प्रचिलत ऐन कानूनमा आधा�रत 

भएरसामदुाियकिसकाईकेन्द्रसञ्चालनसम्बन्धीिनदेर्िशकातयारगनेर्। 

३. िसकाईकेन्द्रकोपदािधकारीलाईसावर्जिनकिश�ाकेन्द्रसञ्चालनगनर्कालािग�मताअिभविृद्धगनेर् । 

४. प्रत्येकवडामासामदुाियकिसकाइकेन्द्रकोस्थापनागनेर्। 

५. अनौपचा�रकिश�ारिजवनपयर्न्तिश�ासंचालनगनेर्संघसंस्थाबीचसमन्वयसमूहबनाईप�रचालनगनेर्। 

६. िनरन्तर, िजवनपयर्न्तरखलुािश�ाकोकायर्क्रमआयोजना गनेर् । 

७. स्थािनयप�रवेशरआवश्यकताअनसुारआयआजर्नकोकायर्क्रमसञ्चालनगनेर् । 

८. सीपिसकेकाह�लाईकामगनर्आिथर्कस्रोतजटुाउनेकायर्क्रमसञ्चालनगनेर्। 

९. सबैलाई क�ा८सम्मकोआधारभूतिश�ाकोअवसरप्रदानगनेर् 
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१०. िवचमािवद्यालयछोड़नेदरमान्यूनीकरणगनेर्। 

११. मिहलातथािपछिडएकालि�तसमूहकाप्रौढह�लाईज◌ीवनपयोगीसीपकोिवकासगरीिसकाइमािनरन्तरसह

योगपरुयाउने। 

३.८.५ उपलिब्ध, नितजा, प्रमखु िक्रयाकलाप र ल�य 

क. उपलब्धी 

१. १५ वषर्भन्दा मािथको सा�रता१०० प्रितशत पगेुको ह�नेछ । 

२. ५ वषर्भन्दा मािथको सा�रता१०० प्रितशत पगेुको ह�नेछ । 

३. १५ देिख २४ वषर्कोसा�रता१०० प्रितशत पगेुको ह�नेछ । 

४. िवद्याथीर्ह�को बीचमािवद्यालयछोड्नेदर ० प्रितशत पगेुको ह�नेछ । 

५. आवश्यकता अनसुार सामदुाियक िसकाई केन्द्रको िवस्तार भएको ह�नेछ । 

ख.नितजा 

१. सबैनागरीकह�लाईसा�रता, िनरन्तरिश�ाखलुािसकाई, अनौपचा�रकिश�ा, 

जीवनपयर्न्तिश�ारिसकाईकोअवसरप्रा�ह�ने 

२. सामदुाियकिसकाईकेन्द्रकोसंस्थागतसंयन्त्रएवसंञ्चालनमापदण्डतयारभईएक�कृतसेवाप्रवाहगनेर्आजीवन

िसकाइकेन्द्रको�पमािवकासह�ने 

३. िनरन्तर, खलुा, अनौपचा�रकजीवनपयर्न्तिश�ारिसकाइबाटसीपमलुकजनशि�उत्पादनह�ने 

४. िवद्यालयमािनयिमतउपिस्थतभईिश�ािनरन्तरगनर्नसक्नेतथाबढीउमेरभएकाव्यि�कालािगवैकिल्पकिस

काइकोप्रबन्धह�ने। 

ग.प्रमखुिक्रयाकलाप 

प्रमखु िक्रयाकलापह� तथा ल�य 

क्र. 
सं. 

प्रमखु िक्रयाकलापह� इकाइ 

भौितक ल�य भौितक 
ल�य 
(१० 
बषर्) 

कैिफयत 
१ २ ३ ४ ५ 

१ 
 आवश्यकता अनसुार 
लघकु�ा सञ्चालन 

पटक ० ० १ १ १ ५   

२ स्वयंसेवक प�रचालन वडामा ० ० १२ १२ १२ १२   

३ 
िसकाइ केन्द्रका 
पदािधकारीह�लाई 
तािलम 

पटक ० ० १ १ १ ५   

४ िसकाइ भ्रमण पटक ० ० १ १ १ ५   

५ 
वडा िश�ा सिमित गठन 
र प�रलान 

पटक ० १ १ १ १ ५   
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क्र. 
सं. 

प्रमखु िक्रयाकलापह� इकाइ 

भौितक ल�य भौितक 
ल�य 
(१० 
बषर्) 

कैिफयत 
१ २ ३ ४ ५ 

६ 
आयमूलक कायर्क्रम 
सञ्चालन 

पटक ० १ १ १ १ ५   

७ 
जोडकोष स्थापना 
कायर्िविध िनमार्ण र 
सञ्चालन 

पटक ० ० १ १ १ ५   

८ 
खलु्ला तथा वैकिल्पक 
िसकाइ कायर्क्रम 
सञ्चालन 

पटक ७ ७।१ ७।१ ७।१ ७।१ ३५।५   

९ 

पढाइको वातावरण 
सजृना गनर् 
अिभभावकह�लाई 
वडागत सचेतनामूलक 
कायर्क्रम सञ्चालन 

पटक १ १ १ १ १ ५   

१० 
लि�त समूहह� मागमा 
आधा�रत तािलम 
सञ्चालन 

पटक ० ० १ १ १ ५   

१. आवश्यकताकोपिहचानगनेर्गरीलघकु�ासञ्चालनग�रनेछ। 
२. परी�ािदएरबसेकािवद्याथीर्ह�लाईस्वयंसेवकको�पमाप�रचालनग�रनेछ। 
३. सामदुाियक िसकाइ केन्द्रसञ्चालनसम्बन्धीिनदेर्िशकालेखन, पा�रतरजारीग�रनेछ। 
४. तहगत�पमािसकाइकेन्द्रकापदािधकारीह�लाईतािलमकोव्यवस्थाग�रनेछ। 
५. िसकाईभ्रमणकोआयोजनाग�रनेछ।  
६. सामदुाियककेन्द्रस्थापनाकालािग गाउ ँतथावडािश�ासिमितलाईिजम्मािदइनेछ। 
७. स्थािनयस्रोतबाटबजेटकोव्यवस्थागरीकायार्लयकोस्थापनाग�रनेछ। 
८. सूचनाप्रिविधमाद�तथासीपय�ुजनशि�कोव्यवस्थाग�रनेछ। 
९. शैि�कसूचनाह� िनयिमत �पमा केिन्द्रय शैि�क सूचना तथ्याङ्क 

प्रणािलमािनयिमत�पमाअद्याविधकग�रनेछ। 
१०. सामदुाियकिसकाईकेन्द्ररत्यससगँकामगनेर्शैि�कसंघसंस्थाह�कोसमन्वयसिमितबनाइनेछ । 
११. िनरन्तरिश�ा, लघकु�ासञ्चालनगदार् घर, प�रवार, समाजरजीवनमाप्रयोगह�नेिवषयवस्तहु�लाई जोड 

िदईनेछ । 
१२. स्थानीयप�रवेशअनसुारकोसीपकोलािगतािलमरसञ्चालनगरीआयमूलककायर्क्रमसञ्चालनग�रनेछ। 
१३. आिथर्कस्रोतजटुाउनजोडकोष (MatchingFund) स्थापनाकोकायर्िविधबनाई, 

जोडकोषकोस्थापनागरीसञ्चालनग�रनेछ। 
१४. सामदुाियकिसकाईकेन्द्रबाटक�ागतिवद्याथीर्कोसवेर्�णगरीिवद्याथीर्लाईिवद्यालयकोमूलधारमासहभािगगरा

उनगाउिँभत्रअिभयानको�पमाप्रचारप्रसारग�रनेछ। 
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१५. उमेररअवस्थालेमूलधारमाआउननसक्नेह�का लािगखलुािवद्यालय,  तथा वैकिल्पक िवद्यालय 
जस्ताकायर्क्रमह�ल्याइनेछ । 

१६. बीचमािवद्यालयछोइनेिवद्याथीर्ह�कोपिहचानगरीप�ृपोषणक�ासञ्चालनग�रनेछसाथैसमस्याकोसम्बोधन
गरीिवद्यालयमापनुःप्रवेशगराइनेछ। 

१७. घरप�रवारमापढाइकोवातावरणबनाउनकालािगअिभभावकह�लाईसचेतनामलुककायर्क्रमह�कोआयोज
नाग�रनेछ 

१८. मिहलातथािपछिडएकालि�तसमूह�कोपिहचानगरीद�तारमागकाआधारमासीपतथातािलमप्रदानग�रनेछ। 

३.९गणुस्तरीय सावर्जिनक िश�ा 

गणुस्तरीय िश�ा आजको  िपढँीको आधारभूत आवश्यकता हो । सा�रता िवकास  ह�दँैमा  देशले समिृद्ध प्रा� 

गनर् सक्दैन ।व्यि�ले िश�ा आजर्न ग�रसके प�ात स्वावलम्बी अनशुािसत,आदशर् च�रत्र उद्यमी मूल्यवान ह�न ु

अप�रहायर् भएकाले UNESCO द्वारा प्रितपािदत Learning to know, Learning to do, Learning to be 

and Learning to live together पिन आत्मासाथ गनुर्  पनेर् देिखन्छ । व्यि�लाई आत्मिनभर्र आत्मासम्मान र 

िसपय�ु बनाई देश िनमार्णका लािग स�म जनिशि� उत्पादनमा केिन्द्रत ह�न ु पदछर् । यस नगरपािलकाले 

िश�ालाई गणुस्तरीय बनाउन देहायबमोिजमका रणनीितह� अवलम्वन गनेर्छ । 

१. िश�क िवद्याथीर्को अनपुात आधारभूत तह (क�ा १–५) मा १: १०, आधारभूत तह (क�ा ६–८) मा 

१:३०,माध्यिमक  तह (क�ा ९–१०) मा १: ४० र माध्यिमक  तह (क�ा ११–१२) मा १: ५० 

परु ्याउने, 

२. हकायर्मूलक,सहभािगतामूलक,जीवनोपयोगी िश�ाको िवकासमा गरी िवशेष महत्वका साथ  

कायार्न्वयनमा ल्याइने, 

३. पेशाप्रित प्रितबद्ध िसपय�ु िश�कको व्यवस्था गराईने छ, 

४. िनि�त सूचकको तयार गरी प्रभावकारी �पले िवद्यालयको िनयिमत अनगुमन तथा िनरी�ण गराईने छ  । 

३.१०आिथर्क तथा सामािजक �पले पछािडपरकेा वगर्को पह�चँ/समावशेी िश�ा 

नेपाल िविवधताले भ�रपूणर् देश हो । गोदावरी नगरपािलका पिन यसै देशको एउटा स्थानीय तह भएकाले यहा ँ

पिन िविवधता रहेको पाइन्छ। व्यि�ले आिथर्क र सामािजक �पमा कमजोर भएकै कारण िश�ा प्रा� 

गनेर्अवसरबाट विञ्चत गोदावरी नगरपािलकामा पछािड परकेा वगर्को शैि�क पह�चँ िवस्तार गनर् 

देहायबमोिजमका कायर्ह� सञ्चालन गराईने  छ : 

१. आिथर्क तथा सामािजक �पले पछािड परकेा वगर्को िश�ामा पह�चँ सिुनि�िचत गनर् छात्रविृत लगायत 

थप आिथर्क सह�िलयत प्रदान गनेर्, 

२. आिथर्क �पमा कमजोर बालबािलकाका अिभभावकह�लाई आयआजर्नका लािग िसप िवकास तािलम 

प्रदान गरी स्वरोजगार बनाउनकुा साथै उनीह�लाई स्थानीय रोजगारी उपलब्ध गराउने, 

३. सूिवधासम्पन्न आवासीय िवद्यालय िवकास गनेर्, 

४. िवद्यालयमा िवशेष िश�ा सञ्चालनका लािग आवश्यक पूवार्धार र जनशि�को िवकास गनेर् । 
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३.११ िश�ामा सूचना तथा सञ्चार प्रिविध 

३.११.१ प�रचय 

िश�ाको मे�दण्डको �पमा सूचना प्रिविध रहेको ह�न्छ।सूचना सञ्चार प्रिविधको समिुचत अिधकतम उपयोग 

गनर् सकेको खण्डमा िश�ा समयानकूुलगणुस्तरीय र प्रभावकारी ह�न्छ।िश�ण िसकाइको अिभन्न अङ्गका 

�पमा रहेका सूचना सञ्चार प्रिविधको �ान िव�व्यापीकरणमा सहयोग पयुार्उने सश� माध्यमका �पमा रहेको 

छ। आजको यगुमा सूचना सञ्चार प्रिविधरिहत िश�ा िदन खोज्न ुिश�ा प्रणालीलाई िवगतको िश�ा प्रणालीमा 

फकार्उन ुजस्तै भएकाले यस योजनाले िश�ामा सूचना प्रिविधको प्रयोगलाई सश� माध्यमका �पमा अगािड 

बढाएको छ। वतर्मानCOVID-19 को महामारीको समयमा िवद्यालय िश�ा िनरन्तरता ठुलो चनुौित वनेर रहेको 

सन्दभर्मा अव हामी यस्ता महामारीलाई िजत्नको लागी र िश�ा िनरन्तरताको लागी ICT मा स�म ह�न 

आवश्यक देिखन्छ । नेपाल टेिलकमले 4G सेवा प्रदान गरसेगैँ नेटकोपह�चँमा आइसकेका र क्रिमक �पमा 

Computers उपलब्ध गराउने तयारी ग�रएको छ। 

३.११.२ ल�य 

सूचना तथा सञ्चार प्रिवधको प्रयोगले िवद्याथीर्को िसकाइ तथा िश�ा व्यवस्थापनमा सधुार आई 

गणुस्तरीय िश�ाको प्रबद्धर्न ह�ने । 

३.११.३ उदे्दश्य 

१. िसकाइलाई प्रभावकारी, गणुस्तरीय र सान्दिभर्क बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रिविधको प्रयोगमा 

िवस्तार गनेर् 

२. सबैमा सूचना तथा सञ्चार प्रिविधमा आधा�रत िश�ामा पह�चँ परु् याउने 

३. िश�ाको समग्र व्यवस्थापनलाई सूचना तथा सञ्चार प्रिविधको प्रयोग गरी प्रभावकारी, पारदशीर् र 

समतामूलक बनाउने 

३.११.४ रणनीितह� 

१. सबै िवद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रिविधका आधारभूत संरचना तथा उपकरणको प्रबन्ध ग�रने 

२. सबै िश�कह�को �मता िवकास ग�रने 

३. सामदुाियक िवद्यालयमा कायर्रत िश�कह�लाइ प्रिविधउन्मखु वनाउदै प्रत्येक िश�कलाइ क्रमश 

ल्यापटपको व्यवस्था ग�रनेछ । 

४. िविभन्न क�ा र िवषयका लािग तयार ग�रएका अन्तरिक्रयात्मक िडिजटल सामग्रीको प्रयोग बढाइने 

५. िश�क सहायता र प�ृपोषण प्रणालीमा सूचना तथा सञ्चार प्रिविधको प्रयोग गसरने  
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६. शैि�क स्रोत सामग्रीह�मा इन्टरनेटको सिुवधामाफर् त िवद्यालय र िवद्याथीर्ह�को पह�चँ िवस्तार ग�रने 

७. िश�ाका िविभन्न सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रिविधको प्रयोग िवस्तार ग�रने 

८. सामूदाियक अध्ययन केन्द्रह�मा Digital Learning Center स्थापना ग�रने 

 

३.११.५ उपलिब्ध, नितजा, प्रमखु िक्रयाकलाप र ल�य 

क. उपलिब्ध 

िवद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रिविधको िवस्तार भई िसकाइलाई प्रभावकारी, गणुस्तरीय र सान्दिभर्क 

बनाउन सहयोग पगु्नकुा साथै िवद्यालय िश�ाको व्यवस्थापनमा सधुार आई सशुासन प्रबद्धर्न ह�ने 

ख. प्रमखु नितजाः 

१. सबै िवद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रिविधको पूवार्धार िवकास भई सबैको पह�चँ पगु्ने 

२. िविभन्न क�ा र िवषयका अन्तरिक्रयात्मक िडिजटल सामग्रीमा िवद्याथीर्को सहज पह�चँ ह�ने 

३. सबै िवद्यालयह�ले िसकाइ तथा व्यवस्थापक�य कायर्मा सूचना तथा सञ्चार प्रिविधको प्रयोग गरकेो ह�ने 

४. सूचना प्रिविधमा आधा�रत िश�क सहायता प्रणालीको िवकास तथा सञ्चालन ह�ने 

५. सामूदाियक िसकाइ केन्द्रमा सूचना प्रिविधको प्रयोगमा िवस्तार ह�ने 

६. सूचना प्रिविधमा आधा�रत एक�कृत शैि�क सूचना तथा व्यवस्थापन प्रणाली स�ुढ ह�ने 

७. सूचना प्रिविधको प्रयोगले व्यवस्थापन र सशुासनमा सधुार आउने 

८. अनगुमन, मूल्याङ्कन तथा प्रितवेदन प्रणालीमा सधुार आउने 

ग. प्रमखु िक्रयाकलाप र ल�यः 

१. िवद्यालयमा ICT संरचना िवस्तार 

२. प्रत्येक िवद्यालयमा Internet Connectivity को व्यवस्था 

३. िश�कह�को �मता िवकास  

४. प्रत्येक िवद्यालमा अन्तरिक्रयात्मक िडिजटल सामग्रीको उपलब्धता 

५. IEMIS व्यवस्थापन 

६. सामूदाियक अध्ययन केन्द्रह�को �मता िवकास 

३.१२ िश�ामा कमजोर वगर्को पह�चँ/समावशेी िश�ा 

िश�ा ऐन २०२८ ले �ि�िबहीन न्यून�ि�य�ु, बिहरा,ससु्त श्रवण, अिटज्म, बौिद्धक शारी�रक वा अन्य 

अपाङ्गता भएका बालबािलकालाई िनयिमत शैि�क पद्धितको अधीनमा रिह िदइने िश�ालाई िवशेष िश�ा भनी 

प�रभािषत गरकेो छ साथै सामािजक आिथर्क वा भौगोिलक कारणले पछािड  पा�रएका व्यि�लाई िवभेदरिहत 

वातावरणमा िदइने िश�ालाई पिन सङ्केत गरकेो छ। 
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यस नगरपािलका िभत्र भौगोिलक �पमा टाढा रहेका र आिथर्क �पमा पछािड परकेा तथाशारी�रक �पले 

अपाङ्ग र अश� व्यि�ह�का लािग िश�ामा पह�च ँ िवस्तार गरी सबै नाग�रकलाई सबल रस�म बनाउने 

उदे्दश्य राखेको छ। यो उदे्दश्य परुा गनर् देहाय बमोिजमका रणनीितह� कायर्न्वयनमा ल्याइने छ : 

१. िश�ाबाट विञ्चत रहेका व्यि�, वगर्,समदुायका लािग पह�चँ योग्य सामदुाियक शैि�क कायर्क्रम सञ्चालन 

गनेर्, 

२. नगरपािलकाका िविभन्न स्थानह�मा िसकाइ केन्द्र स्थापना गरी शैि�क कायर्क्रम सञ्चालन गनेर्, 

३. सामदुाियक अध्ययनकेन्द्रको सिक्रयता बढाइ अपाङ्गा र िश�ाबाट बिञ्चतव्यि� र समदुायका लािग 

प्रोत्साहन सिहतको लि�त कायर्क्रम सञ्चालन गनेर्।  
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प�रच्छेद चार 

ससं्थागत सरंचना र �मता िवकास 

मूलकु संघीयतामा प्रवेश गरसेगैँ ७  प्रदेश ७७ िजल्ला र ७५३ वटा स्थानीय तहमा िवभािजत छ। िश�ा �ेत्रको 

संरचना हेदार्  संघ अन्तरगत िश�ा, िव�ान तथा प्रिविध मन्त्रालय, िश�ा तथा मानव स्रोत िवकास केन्द्र र िश�ा 

िवकास तथा समन्वय इकाई त्यसैगरी प्रदेश अन्तरगत, सामािजक िवकास मन्त्रालय, िश�ा िवकास 

िनदेर्शनालय, िश�ा तािलम केन्द्र तथा सामािजक िवकास कायार्लय र स्थानीय तहमा सामािजक िवकास 

सिमित अन्तरगत िश�ा, यवुा तथा खेलकुद शाखा रहेको छ । यस शाखाको मातहतमा  नगरपािलका िभत्र ४६ 

वटा सामदुाियक िवद्यालय, २७ वटा बालिवकास केन्द्र र २ वटा सामदुाियक िसकाइ केन्द्रह� रहेका छन्। 

प्रत्येक बाल िवकास केन्द्र र िवद्यालयह�मा  व्यवस्थापन सिमित र  िश�क अिभभावक संघको व्यवस्था 

ग�रएको छ। यस पािलकाले िवद्यालयको भौितक पूवार्धार िवकास, िश�कको �मता िवकास, 

बालबािलकाह�का लािग अित�र� िक्रयाकलाप सञ्चालन, सूचना सञ्चार प्रिविधका उपकरणको िवस्तार र 

प्रयोग, िवद्याथीर् िसकाइ सहजीकरण मूल्याङ्कनमा आधिुनकता र एक�पता, िवद्यालय व्यवस्थापन सिमित र 

िश�क अिभभावक संघको �मता िवकास र उ�रदाियत्व बोध तथा सरोकारवाला ह�लाई सिक्रय बनाइ 

िवद्याथीर् िसकाइमा िजम्मेवार बनाइनेछ। 

गोदावरी नगरपािलकाले िश�ा �ेत्रको समग्र �मता िवकासका लािग संघीय र प्रदशे सरकारको सहकायर्मा 

देहाय बमोिजमका कायर्क्रमह� प्राथिमकतामा राखेको छ:  

१. प्रधानाध्यापक छनौटमा आधिुनक सूचना सञ्चार प्रिविधको �ानबाफत पिन अङ्क भारको िवभाजन गरी 

गरी कायर्न्वयनमा ल्याइने छ भने समय समयमा प्रधानाध्यापक �मता अिभविृद्ध तािलम सञ्चालन गनेर्, 

२. िनधार्�रत सूचकह�का आधारमा िवद्यालयको तथ्याङ्क संकलन र िव�ेषण गरी आकिस्मक शैि�क 

सधुार सहयोग योजना बनाइ कायार्न्वयन गनेर्, 

३. िवद्यालय व्यवस्थापन सिमितका पदािधकारीह�लाई तािलमको व्यवस्था गरी िवद्यालयमा सशुासनको 

प्रत्यभूित िदलाउने, 

४. नया ँ बन्ने भौितक पूवार्धार बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री वातावरणमैित्र र िदगो िवकासका अवधारणा अन�ुप 

िवकास गनेर्, 
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५. िश�क अिभभावक संघबाट िवद्यालयको समग्र प�को िवकास गराउन िवद्यालय व्यवस्थापन सिमितलाई 

प्रािविधक सहयोग उपलब्ध गराउने, 

६. हाम्रो िवद्यालय राम्रो िवद्यालय कायर्क्रम सञ्चालन गरी िवद्यालय िभत्र र समदुायमा शैि�क अनकूुल 

वातावरण तयार गनेर् नगरपािलका भ�रका विुद्धजीिव नाग�रक समाजको प�रचालन गनेर् । 

७. संस्थागत िवकासका लािग स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारको मखु ताक्ने प्रविृतको अन्त्य गदैर् आफ्नो 

िवद्यालय आफै बनाऔ ँअिभयान सञ्चालनमा ल्याउने, 

८.  िवद्यालयको सवर्प�ीय िवकासका लािग शैि�क जागरण अिभयान सञ्चालन गनेर् र यसका लािग 

अिभभावकह�लाई अग्रपङ्ितमा राख्ने, 

९. िवद्यालयका सम्पूणर् िजन्सी समानह�को अिभलेख तयार गरी प्रत्येक िचजको सरु�ाका लािग व्यवस्थापन 

सिमितलाई जवाफदेही बनाउने ।  
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प�रच्छेद पाचँ 

लगानी र स्रोत व्यवस्थापन 

शैि�क िवकास लगानीमा आिश्रत ह�न्छ । नेपालको सन्दभर्मा मलुकु संघीयतामा गएसगैँ आधारभूत र माध्यिमक 

तह स्थानीय सरकारको अिधकार िभत्र समावेश ग�रएको छ । आधारभूत र माध्यिमक िश�ाको समग्र 

व्यवस्थापनका लािग स्थानीयतह� प�रपक्व ह�न नसकेको प�रपे्र�मा संघीय, प्रदेश सरकारले पिन पयार्� 

मात्रामा लगानी गदैर् आएका छन्। िश�क तलब भ�ा, भौितक पूवार्धार िवकास, शैि�क गणुस्त सधुारका 

कायर्क्रमह�, छात्रविृत, आधारभूत तह (क�ा ६ – ८) र माध्यिमक तहका छात्राह�का लािग स्यािनटरी प्याड, 

छात्रविृत, पाठ्यपसु्तक, अनौपचा�रक तथा वैकिल्पक िश�ा आिदमा ससतर्का कायर्क्रम र स्थानीय तहले 

आवश्यकतानसुार खचर् गनर् सक्ने गरी समानीकरण बजेट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन ुयसका ��ान्त 

ह�न्। स्थानीय सरकारले आफ्नो �ेत्रािधकार िभत्रको शै�क प्रणालीमा सधुार गनर् भरपरु प्रयास ग�ररहेको छ । 

िवकट �ेत्रका बिस्तमा पह�चँ पयुार्उन थप िवद्यालय सञ्चालन, िश�ा दरबन्दी अभाव रहेको सन्दभर्मा 

स्वयमसेवक प�रचालन  र ितनका लािग िनवार्ह खचर्को व्यवस्था, प्रधानाध्यापकह�का लिग बैठक भ�ाको 

व्यवस्था, िवद्यालय सहयोगी कमर्चारीका लािग प्रोत्साहन स्व�प रकम उपलब्ध गराउन,ु माध्यिमक िश�ा 

क�ा( ११- १२ ) िनःशलु्क बनाउन थप अनदुान उपलब्ध गराउन,ु िश�कह�को �मता िवकास तािलम 

सञ्चालन गनुर् , िवद्याथीर्को प्रितभा िवकासमा सहयोग पयुार्उन िविभन्न कायर्क्रम, खेलकुद आयोजना ग�रएका 

छन्। यी यस्ता अन्य कायर्क्रमह� सञ्चालनका लािग लाग्ने लगानी र स्रोत व्यवस्थापनको खाका यहा ँप्रस्ततु 

ग�रएको छः 

लगानी र स्रोत व्यवस्थापन 
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२१६

० 
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० 
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 १.२ सहयोगी कायर्कतार् 
तािलम 

२१००  २१० २१० २१० 
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 १.३ भौितक पवूार्धार 
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 २.१.२ शौचालय २००० २०० २०० २०० २०० २०० १०००       

 २.१.३ खानेपानी धारा 
जडान 

१५०० १५० 
१५० १५० १५० १५० ७५०       
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 २.१.५ डेस्क बेञ्च २००० २०० २०० २०० २०० २०० १०००       

 २.२ वैकिल्पक िश�ण 
िसकाइ 

२००० २०० 
२०० २०० २०० २०० १०००       

 २.३ िव�ान प्रयोगशाला ५००० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५००       

 २.४ पसु्तकालय ५००० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५००       

 २.५  इ-पसु्तकालय ४००० ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० २०००       

 २.६ स्थानीय पाठ्यक्रम 
िनमार्ण 

२०००  २०० २००   १०००       

 २.७  वडास्तरीय वािषर्क 
प्रितयोिगता 
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प�रच्छेद छ 

कायार्न्वयन, अनगुमन तथा मलू्याङ्कन, समन्वय र 

सहिजकरण 

६.१ प�रचय 

योजनाको प्रभावका�रता योजना कायर्न्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कनमा िनभर्र रहन्छ । यस योजनालाई 

कायर्न्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन गनुर्को उदे्दश्य यस योजनाले राखेका दीघर्कािलन सोच र उद्दश्येह� परुा 

भए वा भएनन ्भनी तथ्यमा आधा�रत िनष्कषर् िनकाल्न ुहो । यस योजनाको कायर्न्वयन नगरपािलकाले गनेर्छ 

भने अनगुमन र मूल्याङ्कन अन्य िनकायले पिन गनर् सक्ने छ। यस योजनाको सामान्य मूल्याङ्कन, प्रगित 

सिम�ा वािषर्क �पमा ग�रने छ भने आविधक मूल्याङ्कन िविभन्न समयमा ग�रने छ। 

६.२ योजना कायार्न्वयन  

िवद्यालय �ेत्र िवकास कायर्क्रमको अविध समा� भए पिछ यो योजना कायार्न्वयनमा ल्याइने छ । मलुकु 

संघीयतामा गएसकेको र हरके स्थानीय तह आफैमा अिधकार सम्पन्न बनेको सन्दभर्मा नगरपािलकाले यो दश 

वषेर् िश�ा �ेत्र सधुार योजना तयार पारकेो छ। यस योजनाको कायार्न्वयन देहायबमोिजम ग�रने छ : 

१. संघीय िश�ा ऐन तथा िश�ा िनमावली यथािसघ्र िनमार्ण गरी काननुी अस्पस्टता हटाउन नेपाल सरकार 

सम� आग्रह ग�रनेछ । 

२. देश संघीयतामा प्रवेश गरकेो अवस्थामा यस पािलकाको आफ्नै आम्दानी स्रोतले सबै कायर्क्रम 

सञ्चालन गनर् असम्भव भएकाले कायर्क्रमको िनरन्तरता र थप कायर्क्रम उपलबध गराइ िदनह�न आग्रह 

ग�रनेछ । 

३. िवद्यालय �ेत्र िवकास कायर्क्रमका समस्या समाधान गदैर् िवद्यायल िश�ाको प्रत्येक तहमा पह�चँ अिभविृद्ध 

गनर् अिनवायर् िवद्यलय भनार् र गणुस्तर सधुारका उपायह� अवलम्बन ग�रनेछ । 

४. प्रारिम्भक बालिबकास िश�ाको िवस्तार गनर् आगामी वषर् बजेटको व्यवस्था ग�रनेछ। 

५. योजना तथा कायर्क्रमह� िवस्तार गदार् समस्याका आधारमा िवद्यालयह�लाई समन्याियक िसद्धान्तका 

आधा�रत भइ िवतरण ग�रनेछ। 

६. िश�कह�को  पेसागत िवकासका लािग �मता अिभविृद्ध तािलम सञ्चालन ग�रनेछ । 

७. स्थानीय पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक, सन्दभर् सामग्रीको िवकासमा सहयोग परु् याइनेछ । 

८. िवद्यालय व्यवस्थापन सिमितलाई थप िजम्मेवार बनाई िवद्यालयमा शैि�क गणुस्तर कायम गनर् सिक्रय 

गराइनेछ । 

९. क�ा ३,५, र ८ मा िश�ाको गणुस्तर मापन गनर् उपलिब्धको मूल्याङ्कन र स्तरीकरण ग�रनेछ । 
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१०. आधारभूत िवद्यालयलाई िश�ाको गणुस्तरका आधारमा नमनुा आधारभूत िवद्यालय सञ्चालनका 

कायर्क्रम सञ्चालन ग�रनेछ । 

११. िवद्यालय सधुार योजना िनमार्ण कायर्लाई थप प्रभावकारी बनाई िनमार्ण र कायर्न्वयनमा जोड िदइनेछ। 

यसका लािग िवद्यालय सञ्चालनमा िवद्यालय व्यवस्थापन सिमित र अनगुमनमा िश�क अिभभावक 

संघलाई िजम्मेवार बनाइने छ। 

१२. िवद्यालय िश�ाको गणुस्तर विृद्ध गनर् नितजामा आधा�रत लगानी पद्धितको िवकास ग�रनेछ । 

१३. िश�ाको समग्र िवकासका लािग नगर िश�ा सिमितलाई थप जाग�क बनाइ िवद्यालयका समस्या र 

उपय�ु अवसरको खोजी गनेर् पद्धितको िवकास ग�रनेछ । 

१४. िश�ा �ेत्रमा नेपाल सरकार  र प्रदेश सरकारका सशतर् बजेटका कायर्ह� सत्यतथ्य  र ितनैसगँ िनकट 

सम्बन्ध स्थापना ह�ने गरी यस नगरपािलकाले योजना तथा कायर्क्रम बनाइ कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ । 

१५. सामदुाियक अध्ययन केन्द्रको सिक्रयता बढाइ िनर�रको संख्या शून्यमा झानेर् र प्रािविधक तथा 

व्यवसाियक धारका िवद्यालय सञ्चालन गरी िसप िवकासमा सहयोग परु ्याउने कायर्क्रमह� सञ्चालन 

ग�रने छ । 

१६. िश�ा, यवुा तथा खेलकूद शाखाको संयोजकत्वमा योजना कायार्न्वयन सिमित रहने छ र सो सिमितले 

यो िश�ा योजना कायर्न्वयन गनेर्छ । 

६.३ योजना अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

योजनाको अनगुमन तथा मूल्याङ्कनबाट योजना कायर्न्वयनको अवस्था, िवकासको गित र गन्तव्यसगँको 

सामन्जस्यता कायम गनर् मागर् प्रशस्त ह�न्छ। हामी कहा ँछौ ँर कहा ँजानपुनेर् हो ? भन्ने कुराको िनधार्रण अनगुमन 

र मूल्याङ्कनबाट थाहा पाउन सिकन्छ। यस योजनाको अनगुमन र मूल्याङ्कन गनर् दहेायबमोिजमका कायर्क्रम 

सञ्चालन ग�रने छनः 

१.  िश�ा योजना कायर्क्रमको कायर्न्वयनमा समन्वय अनगुमन र मूल्याङ्कन गनर् गाउ ँिश�ा सिमित रहनेछ 

।  

२. िश�ा, यवुा तथा खेलकुद शाखाले योजना अनगुमन मूल्याङ्कनमा िवद्यालय व्यवस्थापन िश�क 

अिभभावक संघलाई प्रिविधक सहयोग उपलब्ध गराइने छ । 

३. प्रत्येक िवद्यालयका व्यवस्थापन सिमितले मािसक �पमा िवद्यालय प्रगित प्रितवेदन तयार गरी िश�ा, 

यवुा तथा खेलकूद शाखामा पठाउने व्यवस्था िमलाइने छ । 

४. िवद्यालयमा कायर्क्रम कायर्न्वयन गदार् देखा परकेा समस्या, चनुौित र मदु्दा हेनर् नगरपािलकामा िवशेष 

सिमित रहनेछ। उ� सिमितले िवद्यालयको अनगुमन िनरी�ण गरी िवद्यालयलका समस्या तथा चनुौित 

मूल्याङ्कन गरी नगर िश�ा सिमितमा पेश गनेर् व्यवस्था िमलाइनेछ। 

५. िवद्यालय िश�ा योजनामा रािखएका अपे�ाका आधारमा योजना तथा कायर्क्रमको सूचकगत िव�ेषण  र 

मूल्याङ्कन गनेर् प�रपािटको िवकास ग�रनेछ । 

६. समग्र शैि�क कायर्क्रमको अध्ययन िवशलेषण गनर् िश�ा शाखा को संयोजकत्वमा एक िश�ा अनसुन्धान 

सिमित गठन ग�रने छ र अनसुन्धान प्रितवेदनका आधारमा थप कायर्क्रम सञ्चालन ग�रनेछ। 
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७. सशुासन र पारदिशर्ता कायम राख्न सामािजक र आिथर्क लेखा परी�णका कायर्क्रम प्रभावकारी ढङ्गले 

प�रचालन ग�रनेछ। 

८. प्रधानाध्यापक िवद्यालयको प्राि�क र प्रशासिनक व्यि� भएकाले िवद्यालयमा कायर्क्रम कायार्न्वयन, 

िश�क प�रचालन, िवद्यालयका गितिविधको मूल्याङ्कनमा िजम्मेवार बनाइनेछ। 

९. िवद्यालयमा सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीलाई शैि�क व्यवस्थापनको अिभन्न अङ्गका 

�पमा िवकास गरी अनगुमन मूल्याङ्कनबाट प्रभावकारी कायर्न्वयनमा ल्याइनेछ। 

१०. िवद्याथीर् मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरणमा नगरपािलका भरी एक�पता कायम ग�रनेछ । क�ा ३ ,५ र ८ को 

लािग पािलका भरी एउटै प्र�पत्रको व्यवस्था ग�रनेछ साथै परी�ाको मयार्दा कायम राख्न अनगुमन 

सिमितको व्यवस्था ग�रनेछ । 

११. िवद्यालयमा शैि�क गणुस्तर कायम गनर् छात्रविृत, पाठ्यपसु्तक, पोटोर्फोिलयो, प्रितिवद्याथीर् लगतमा 

आधा�रत अनदुान उपलब्ध गराइने र त्यसको कायर्न्वयनमा जोड िदइनेछ । 

१२. शैि�क अनसुन्धान गरी अिभभावक र िवद्याथीर् सन्तिु� मापन कायर्क्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । 

१३.  िनरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीलाई थप प्रभावकारीताकासाथ अिनवायर् �पमा कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ । 

यस योजनाको प्रभावकारी कायर्न्वयनका लािग नगरमा िश�ा शाखा तथा नगर िश�ा सिमितले अगवुाई गनेर्छ 

र वडामा वडा िश�ा सिमितले गनेर् छ । प्रत्येक शैि�क सत्रको अन्त्य सगैँ नगर िश�ा सिमितले एक कायर्दल 

गठन गरी यस योजनामा उल्लेखीत सूचकह�मा भएको प्रगित सम्बन्धमा िफल्ड अनगुमन तथा उपलव्ध 

तथ्याकह�को िव�ेषण गरी प्रितवेदन नगर िश�ा सिमितको बैठकमा छलफल गरी आवश्यक सझुाव सिहत 

नगर प्रमखु सम� प्रितवेदन पेश गनेर्छ । उ� कायर्योजना बनाई कायार्न्वयन गनर् सम्बिन्धत शाखालाई 

िनदेर्शन िदनेछ ।  

तािलका : अनगुमन कायर्योजना 

क्र .सं.  िक्रयाकलापह� कसले   कहा ँ किहले कसलाई 

प्रितवेदन िदने 

अनगुमन 

सचुकाङ्क 

१ सवै बालबािलका 

िश�ाको पह�चँमा 

भएको सिुनि�तता 

। 

िव.व्य.स िवद्यालय बैशाक 

मिहनािभत्रमा 

प्र .अ .माफर् त 

वडा िश�ा 

सिमित माफर् त 

नगरपािलकामा 

भनार् 

अिभलेख, 

बैठकको 

िनणर्य 

२ िवद्याथीर्ह�को 

औषत िसकाइ 

उपलव्धीदरमा 

सधुार भएको 

सिुनि�तता । 

प्रधानाध्यापक  

 

िवद्यालय अधर् वािषर्क िश�ा शाखामा िवद्याथीर्ह�को  

नितजा 
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अनगुमन 
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३ नगरपािलकामा 

गणुस्तरीय 

िश�ाको मौिलक 

ढाचँा तयार पारी 

कायर्न्वयन गनेर् 

तथा अनगुमन 

फारमह� तयार 

गनेर् । 

िश�ा शाखा नगरपािलका असोज  गणुस्तरीय 

िश�ाको 

मौिलक ढाचँा 

र अनगुमन 

फारम 

४ िश�ा सम्बन्धी 

आवश्यक 

िनयमावली तथा 

िनदेर्िशर्का तयार 

गनेर् । 

नगर 

कायर्पािलका 

नगरपािलका   आवश्यकता 

अनसुार 

५ िवद्यालय अनगुमन 

गनेर्, आकिस्मक 

अनगुमन  कायर्क्रम 

गनेर् । 

िश�ा शाखा 

, नगर िश�ा 

सिमित, वडा 

िश�ा सिमित 

िवद्यालयह�    

६ नगर िश�ा 

योजनाको 

अपेि�त शैि�क 

सूचकह� 

िवद्यालय सधुार 

योजनामा राख्ने । 

प्रधानाध्यापक िवद्यालय 

सधुार 

योजना 

बैशाख 

मशान्त 

िश�ा शाखा िवद्यालय 

सधुार योजना 

७ नगर िश�ा 

योजनाको प्रगित 

प्रितवेदन तयार 

गनेर् र समी�ा गनेर् । 

िश�ा शाखा नगर िश�ा 

सिमित, 

नगरपािलका 

जेठ िभत्र िश�ा शाखा 

प्रमखु माफर् त 

नगर प्रमखु 

प्रगती 

प्रितवेदन 



 

[62] 
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८ तीन वषर्को प्रगित 

प्रितवेदन तयार 
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िश�ा शाखा  

नगर िश�ा 

सिमित 

नगरपािलका असार 

२०७७ 

िश�ा शाखा 

प्रमखु माफर् त 

नगर प्रमखु 

प्रगती 

प्रितवेदन 

६.४ समन्वय र सहजीकरण 

योजना िनमार्ण प�ात कायर्न्ययन चरणमा प्रवेश गछर्  । योजनाको प्रभावकारी कायर्न्वयन गनर् सम्बद्ध सबै 

संयन्त्रह�को उिचत सहयोग र सहकायर्को आवश्यकता पदर्छ। योजना कायर्न्ययनमा कितपय कायर्क्रमह� 

सहजै लाग ुगनर् सिकने प्रकृितका ह�न्छन् भने कितपय कायर्क्रमह� िविभन्न समस्याका बाबजदु कायर्न्वयनमा 

लैजपुनेर् खालका ह�न्छन्। योजनाको कायार्न्वयन गदार् देखा परकेा  समस्या, चनुौित रअवसरह�को उिचत 

िनकास िनकाल्न सम्बद्ध िव� प� आवश्यकतानसुार समन्वय र सहजीकरण गनुर्  सान्दिभर्क ह�न्छ।  

मलुकु संघीयतामा प्रवेश गरसेगैँ ितन तहका सरकार अिस्तत्वमा छन्। ितनवटै तहका सरकारको मखु्य चासोको 

िवषय शैि�क सधुारमा केिन्द्रत छ। स्थानीय तहको अिधकार �ेत्रमा आधारभूत र माध्यिमक िश�ाको व्यवस्था 

ग�रएको छ। यसै अन्तरगत औपचा�रक िश�ा, िवशेष िश�ा, प्रािविधक तथा व्यावसाियक िश�ा लगायतका 

शैि�क अिधकार समावेश ग�रएका छन्। यी सबै अिधकारको पूणर्ताका लािग नगरपािलका आत्मिनभर्र भई 

नसकेको अवस्थामा यस्तो महत्वपूणर् नयँा िश�ा �ेत्र योजना कायर्न्वयनमा प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वय 

र सहजीकरण आवश्यक ह�न्छ। यस योजनाको समन्वनय र सहजीकरणमा देहायका रणनीित अवलम्बन ग�रने 

छ : 

१. संघीय सरकारबाट सञ्चािलत कायर्क्रमह�को सोही सरकारको िनधार्�रत मापदण्डका आधारमा र प्रदेश 

सरकारका कायर्क्रमह�को सोही सरकारको मापदण्डका आधारमा कायर्क्रम कायर्न्वयन गनर् आवश्यक 

समन्वयको व्यवस्था ग�रनेछ, 

२. स्थानीय तहमा िव�ता भएका जनशि� अभाव रह�ञ्जेलसम्म संघीय र प्रदशे सरकारको जनशि� माफर् त 

कायर्क्रमक प्रभावकारी कायर्न्वयनमा समन्वय र सहजीकरणको वातारण तयार ग�रनेछ, 

३. िवद्यालयमा कायर्क्रम कायर्न्वनमा नगरपािलकाले समयसमयमा समन्वयमा आधा�रत समन्वय र 

सहजीकरणको व्यवस्था िमलाइनेछ, 

४. समाजमा आिथर्क,सामािजक, राजनीितक कारणबाट विञ्चत व्यि�ह�लाई िश�ाको मूलधारमा ल्याउन 

सचेत स�म यवुाह� प�रचालन गरी कायर्क्रम कायर्न्वयनमा सहजीकरण ग�रनेछ, 

५. िश�ण संस्थाको कायर्क्रम सम्बद्ध सहजीकरण गनर् नगरपािलकामा शैि�क कायर्क्रम समन्वय र 

सहजीकरण सिमितको गठन ग�रनेछ, 

६. कायर्क्रम कायार्न्वयनमा गनुासो सनु्न र गनुासोको उिचत समाधान गनेर् व्यवस्था िमलाइनेछ । 
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५३.५ ६०.० ६५.० ७०.०   

िव�ान स्था
नीय  

९७ ९८ १०० १००  नगरपािल
का 

रा
िष्ट्रय  

४३.८ ५०. ६०.० ७०.०   
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क्र.स
. 

सूचक रािष्ट्रय र 
स्थानीय तह 

आधा
र वषर् 
२०७
७ 

२०७
९ 

२०८
२ 

२०८७ सूचक
को 
श्रोत 

कायर् 
सम्पादन 
सम्बन्धी 
सूचनाको 
श्रोत  

२.१
९ 

िवद्यालय 
बािहर रहेका 
बालबािलका 
% 

आधारभूत 
तह (क�ा 
१-५ ) 

स्था
नीय  

२.५ १ ० ०  स्थलगत 

रा
िष्ट्रय  

२.९ १.० ०.५ ०   

आधारभूत 
तह (क�ा 
१-८) 

स्था
नीय  

५.९ ४.५ १ ०  स्थलगत 

रा
िष्ट्रय  

६.६  १.० ०   

२.२
० 

आधारभूत 
तह (क�ा १-
८) मा 
अध्यापनरत 
िश�क मध्ये 
मिहला 
िश�कको 
सङ्ख्या % 

स्थानीय  ४१ ४३ ४७ ५०  नगरपािल
का 

रािष्ट्रय  ४३.७ ४५.० ५०.० ५०.०   

३. माध्यिमक िश�ा  (क�ा ९-१२) 
३.१ माध्यिमक 

तह (क�ा ९-
१२) मा खदु 
भनार्दर% 

स्थानीय  ८६.१६ ९० ९५ १००  IEMIS 
रािष्ट्रय  ४७.६  ६५.०    

३.२ माध्यिमक 
तह (क�ा ९-
१२) मा कुल 
भनार्दर% 

स्थानीय  ११२.९ १०
८ 

१०५ १००  स्थलगत 

रािष्ट्रय  ७१.४   ९९.
० 

  

३.३ माध्यिमक 
तह  कुल 
भनार् दरमा 
लैङ्िगक 
समता सूचक 
(क�ा ९-
१२)  

स्थानीय  १.२२ १.१ १.० १.०  IEMIS 
रािष्ट्रय  १.०२ १.० १.० १.०   

३.४ आधारभूत स्थानीय  ९८.० १० १०० १००  िवद्यालय 
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क्र.स
. 

सूचक रािष्ट्रय र 
स्थानीय तह 

आधा
र वषर् 
२०७
७ 

२०७
९ 

२०८
२ 

२०८७ सूचक
को 
श्रोत 

कायर् 
सम्पादन 
सम्बन्धी 
सूचनाको 
श्रोत  

तहबाट 
माध्यिमक 
तहमा 
ट्रानिजसन 
दर% 

० 

  रािष्ट्रय  ९७.५      
३.५ क�ा १ मा 

भनार् भएका 
बालबािलका
मध्ये क�ा 
१० मा पगु्ने 
दर % 

स्थानीय  ७५.८ ८० ८५ ९०  िवद्यालय 
रािष्ट्रय  ६०.३      

३.६ क�ा १ मा 
भनार् 
भएकामध्ये 
क�ा १२ मा 
पगु्ने दर  % 

स्थानीय  २६.४ ३० ३५ ४५  िवद्यालय 
रािष्ट्रय  २४.०       

३.७  माध्यिमक 
तह (क�ा ९-
१२)मा 
कायर्रत 
मिहला 
िश�क 
सङ्ख्या %  

स्थानीय  ० ७ १५ १९  नगरपािल
का 

रािष्ट्रय  २०.६ २२.
० 

२७.० ३३.
० 

  

३.८ माध्यिमक 
तह (क�ा ९-
१२) मा 
अध्ययनरत 
िवद्याथीर्मध्ये 
िव�ान र 
प्रािविधक 
तथा 
व्यावसाियक 

स्थानीय िव�ान ० १० १५ २०  नगरपािल
का  

प्रा.व्या. ० १० १५ २०  नगरपािल
का 

रािष्ट्रय िव�ान   १५.०    

प्रा.व्या १०.० १७.
० 

३०.०    
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क्र.स
. 

सूचक रािष्ट्रय र 
स्थानीय तह 

आधा
र वषर् 
२०७
७ 

२०७
९ 

२०८
२ 

२०८७ सूचक
को 
श्रोत 

कायर् 
सम्पादन 
सम्बन्धी 
सूचनाको 
श्रोत  

िवषयमा भनार् 
भएका 
िवद्याथीर् 
सङ्ख्या % 

३.९ क�ा १० को 
िवद्याथीर् 
िसकाइ 
उपलिब्ध 

नेपाली स्थानी
य  

५५.०२ ६० ६५ ७०  िवद्यालय
ह� 

रािष्ट्रय        
गिणत स्थानी

य  
३०.४ ३५ ४९ ६०  िवद्यालय

ह� 
रािष्ट्रय        

िव�ान स्थानी
य  

४५.६ ५० ५५ ६५  िवद्यालय
ह� 

रािष्ट्रय        
अगें्रजी स्थानी

य  
४२.३ ४६ ५५ ६०  िवद्यालय

ह� 
रािष्ट्रय        

४ जीवनपयर्न्त  िश�ा तथा िसकाइ र अनौपचा�रक िश�ा 
४.१ सा�रता दर 

(१५ वषर् भन्दा 
मािथ)% 

स्थानीय  ८०.० ९०.
० 

९३.० ९८.
० 

 स्थलगत 

रािष्ट्रय  ५८.०  ९५.०    
४.२ सा�रता दर (६ 

वषर् भन्दा मािथ) 
% 

स्थानीय  ८३.० ९१.
० 

९५.० ९९.
० 

 स्थलगत 

रािष्ट्रय  ८२.० ८९.
० 

९५.० १००   

४.३ सा�रता दर 
(१५-२४ वषर् 
उमेर समूह) 

स्थानीय  ९५.० ९७.
० 

१०० १००  स्थलगत 

रािष्ट्रय  ९२.०  ९९.०    
४.४ सा�रता दरमा 

लैङ्िगक समता 
( १५ वषर् भन्दा 
मािथ) 

स्थानीय  ०.५७ ०.६
५ 

०.७८ ०.९
० 

 स्थलगत 

रािष्ट्रय  ०.६५   ०.८
० 

  

५ प्रिविधक तथा व्यवसाियक िश�ा िवकास र िसप िवकास तािलम 
५.१  प्रािविधक तथा स्थानीय २५.० ३५. ५५.० ६५.  स्थलगत 
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क्र.स
. 

सूचक रािष्ट्रय र 
स्थानीय तह 

आधा
र वषर् 
२०७
७ 

२०७
९ 

२०८
२ 

२०८७ सूचक
को 
श्रोत 

कायर् 
सम्पादन 
सम्बन्धी 
सूचनाको 
श्रोत  

व्यावसाियक 
तथा तािलम 
प्रा�  
आिथर्क�पले  
सिक्रय 
जनशि� % 

५ ९ 
रािष्ट्रय ३१.० ४०.

० 
५०.० ७०.

० 
  

५.२ प्रािविधक तथा 
व्यवसाियक 
िश�ा (क�ा ९-
१२ िडप्लोमा, 
िप्र िडप्लोमा वा 
सोसरह) उ�ीणर् 
जनशि� 
(वािषर्क 
सङ्ख्या) 

स्थानीय छा
त्रा 

२० ३० ५० १००  स्थलगत 

छा
त्र 

४० ५० ८० १५०   

रािष्ट्रय छा
त्रा 

      

छा
त्र 

      

६. सशुासन तथा व्यवस्थापन 
६.१ आधारभूत तह 

(क�ा १-५)मा 
िवद्याथीर् िश�क 
अनपुात 
(सामदुाियक 
िवद्यालय) 

स्थानीय  १९:१ १६:
१ 

१५: १५:
१ 

 IEMIS 

रािष्ट्रय  २४:१  ३०:१ ३०:
१ 

  

६.२ आधारभूत तह 
(क�ा ६-८)मा 
िवद्याथीर् िश�क 
अनपुात 
(सामदुाियक 
िवद्यालय) 

स्थानीय  ७८:१ ७०:
१ 

५०:१ ४०:
१ 

 IEMIS 

रािष्ट्रय  ३०:१  ३०:१ ३०:
१ 

  

६.३ आधारभूत तह 
(क�ा १-८)मा 
िवद्याथीर् िश�क 
अनपुात 
(सामदुाियक 

स्थानीय  २७:१ २५:
१ 

२०: २०:
१ 

 IEMIS 

रािष्ट्रय  ३३:१ ३१:
१ 

३०:१ ३०:
१ 
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क्र.स
. 

सूचक रािष्ट्रय र 
स्थानीय तह 

आधा
र वषर् 
२०७
७ 

२०७
९ 

२०८
२ 

२०८७ सूचक
को 
श्रोत 

कायर् 
सम्पादन 
सम्बन्धी 
सूचनाको 
श्रोत  

िवद्यालय) 

६.४ माध्यिमक तह 
(क�ा ९-
१०)मा िवद्याथीर् 
िश�क अनपुात 
(सामदुाियक 
िवद्यालय) 

स्थानीय  ६७:१ ६०:
१ 

५५०:
१ 

४५:
१ 

 IEMIS 

रािष्ट्रय  ४०:१  ३०:१ ३०:
१ 

  

६.५ माध्यिमक तह 
(क�ा ९-
१२)मा िवद्याथीर् 
िश�क अनपुात 

स्थानीय  ८४:१ ७५:
१ 

६८:१ ५५:
१ 

 IEMIS 

रािष्ट्रय  ४१:१ ३५:
१ 

३०:१ ३०:
१ 

  

७  उच्च िश�ा 

७.१ उच्च िश�ामा 
कूल भनार् दर 
(%) 

स्थानीय        
रािष्ट्रय  १२.० १७.

० 
२२.० २

५.
० 

  

७.२ उच्च िश�ामा 
मिहला 
सहभािगता 
अनपुात 

स्थानीय        
रािष्ट्रय  ०.९० ०.९

४ 
०.९६ १.

० 
  

७.३ प्रािविधक उच्च 
िश�ामा 
िवद्याथीर् भनार् 
दर ( %) 

स्थानीय        
रािष्ट्रय  २५.०  ३३.०    

८ िश�ामा लगानी 

८.१ कुल बजेटको 
िश�ा �ेत्रमा 
िबिनयोिजत बजेट 

स्थानीय  २३.५७ २५ २७ ३
० 

 नगरपािल
का 

रािष्ट्रय  १०.६८ १५.
० 

१७.० २
०.
० 

  

८.२ आधारभूत तह 
(क�ा १-८) प्रित 

स्थानीय  २१.३४ २३ २४ २
५ 

 नगरपािल
का 
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क्र.स
. 

सूचक रािष्ट्रय र 
स्थानीय तह 

आधा
र वषर् 
२०७
७ 

२०७
९ 

२०८
२ 

२०८७ सूचक
को 
श्रोत 

कायर् 
सम्पादन 
सम्बन्धी 
सूचनाको 
श्रोत  

िवद्याथीर् सरकारी 
खचर् (�. हजारमा) 

रािष्ट्रय  १८ २१ २४    

८.३ माध्यिमक तह 
(क�ा ९-१२) मा 
प्रित िवद्यथीर् 
सरकारी खचर् (�.  
हजारमा) 

स्थानीय  ११.७२ १५ १८ २
० 

 नगरपािल
का 

रािष्ट्रय  ११ १५ १७    
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