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शिक्षा के्षत्र योजना २०७८— २०८७ 

परिच्छेद १ परिचय 
 

१.१ पृष्ठभूशि 

 ििभिान नेपािको संविधान अनसुाि िाज्यको पुनसंिचना भई एकात्िक िाज्य धयबथिाबाट संघीय 

गणिन्त्रात्िक िाज्य व्यिथिािा परिििभन भएको छ । जसअनसुाि हाि दशेिा सङ्घ, प्रदशे ि थिानीय िह 

गिी िीन िहका सिकाि वियाशीि िहकेा छन् । संविधानिे सिग्रिा सििाििूक सिािेशी सिाजिाद 

उन्िखु िाष्ट्र वनिाभण गने ध्येय िाखेको छ । नेपािको संविधानिे सिाजिाद उन्िखु िाज्य प्रणािीिा 

आधारिि भई प्रत्येक नागरिकिाई िाज्यबाट आधािभिू िहसम्िको वशिा अवनिायभ ि वनःशलु्क ििा 

िाध्यविक वशिा वनःशलु्क पाउने हक सवुनविि गिेको छ । यसका अविरिि अपाङ्गिा भएका ि 

आविभक रूपिा विपन्न नागरिकिाई काननुबिोवजि वनःशलु्क वशिा पाउने ि िािभृाषािा वशिा पाउने 

हकसिेिको व्यिथिा गिेको छ । िाज्यको आविभक, सिवृि ि सािावजक न्यायसवहिको सििाििूक 

सिाज वनिाभणका िावग गुणथििीय वशिाको सवुनविििा ि सबैका िावग जीिनपयभन्ि वशिाको सिान 

अिसििे वदगो शावन्ि, असि संथकृवि, सािावजक सवहष्ट्णिुा ििा साझा िलू्यको प्रिधभन गिी िाष्ट्र 

वनिाभणिा आिश्यक िानि संसाधनको विकासिा वशिाको अहि ्भवूिका िहनेिा दईु िि छैन । 

 संविधानिे वशिािाई िौविक हकको रूपिा उल्िेख गिी कायाभन्ियन गनभ काननु वनिाभणको कायभ 

िािनी गिेको छ । यी संिैधावनक हक ििा प्रािविकिाहरूिाई कायाभन्ियन गनभ सहयोगी ह ने काननुी 

आधाि ियाि गने िििा वनःशलु्क ििा अवनिायभ वशिा ऐन २०७५ ििा यस सम्बन्धी वनयिाििी 

२०७० कायाभन्ियनिा आएको छ । बािबाविका सम्बन्धी ऐन २०७५ िे वशिािगायि 

बािबाविकाहरूको हक ि अवधकाििाई िप प्रत्याभूि गिेको छ । नेपाि सिकाििे जािी गिेको िावष्ट्रय 

वशिा नीवि २०७६ िे संिैधावनक िान्यिािा आधारिि भई वशिा िेत्रिा सधुाि ििा परिििभनका िावग 

नीविगि िागभदशभन गिेको छ । 

संघीय थिरूपको िाज्य व्यिथिािा िाज्यका सबै िहका सिकाि बीचको आपसी सिन्िय ि सहकायभबाट 

नै िाज्यिे परििविि गिेका उद्दशे्य प्राप्त गनभ सवकन्छ । िानि संसाधनको विकासबाट ििुकुको उपिधध 

प्राकृविक स्रोिसाधन ि अिसिहरूको सिवुचि परिचािन ह न गई नेपाि सिकाििे िाखेको २५ िष े

दीघभकािीन सोच “सिदृ्ध नेपाि, सखुी नेपािी” सवहिको सिनु्नि िाष्ट्र वनिाभणिा वशिाको िाध्यिबाट 

योगदान परु् याउन सवकन्छ । यही िहृत्ति उद्दशे्य प्रावप्तका िावग िावष्ट्रय रूपिा नै शैविक कायभििहरू बीच 

िादाम्यिा सवहि िीनै िहका सिकािको आपसी सिन्िय ि सहकायभिा वशिा योजना वनिाभण ह नु 

सान्दवभभक दवेखन्छ । यसै सन्दभभिा नेपािको संविधानिा भएका वशिा सम्बन्धी प्रािधान, २५ िषे 
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िावष्ट्रय दीघभकािीन सोच, िावष्ट्रय वशिा नीवि ि िावष्ट्रय विज्ञान प्रविवध ििा निप्रििभन नीवि, सािदुावयक 

विद्यािय सबिीकिण दशक (२०७६-२०८५) का िावग सम्बोधन गनुभपने विषयहरू, १५िषे वदगो 

विकास िक्ष्य, पन््ौ ँआिवधक योजनाका िक्ष्यहरू ि हािै कोवभड-१९ िे पािेको प्रभाििाई सिेि 

सम्बोधन गने गिी नेपाि सिकाि, वशिा, विज्ञान ििा प्रविवध िन्त्राियिे १० िषे (वि.सं.२०७८ देवख 

२०८७ सम्ि) वशिा िेत्रको नयाँ वशिा योजना वनिाभणिाई अगावड बढाएको छ । िीनै िहिा वनिाभण ह ने 

प्रथिाविि योजनािे नेपाििाई सन ्२०२२ सम्ििा विकासशीि ििुकुको रूपिा ि सन ्२०३० सम्ििा 

वदगो विकासका िक्ष्य हावसि गद ैिध्यि आय भएको ििुकुको रूपिा थििोन्नवि गने ििा सिदृ्ध नेपाि 

ि सखुी नेपािीको िावष्ट्रय अपेिा पिूागने कायभिा िुिकुको वशिािे िाध्यिको रूपिा भवूिका खेल्ने 

अपेिा िंगिा गाउँपाविकािे सिेि थिानीयिािा आधारिि िहिे यो वशिा िेत्रको १० बषे योजना 

वनिाभण गरिएको छ ।  

१.२ गाउँपाशिकाको परिचय 

म्याग्दी वजल्िाका ६ थिानीय िहहरूिध्ये िंगिा गाउँपाविका एक हो । यो गाउँपाविका वजल्िा 

सदििकुाि बेनीदवेख करिि १५ वक.वि. पविििा पदभछ । वि.सं. २०४६ पवछको िाजनीविक परिििभनपवछ 

बनेका बावबयाचौि, अिभन, बिंजा ि कुह  ँगाउँ विकास सविविहरूिाई एवककृि गिी नेपािको संविधान 

२०७२ अनसुाि वि.स. २०७३ सािका संघीय संिचना अनसुाि परिििभन भई थिानीय िहको रूपिा 

िंगिा गाउँपाविकाको नािबाटै परिवचि छ । साविकको कुह,ँ बावबयाचौि , अिभन ि बिंजा गाविसको पुिै 

िेत्र ि दिबाङ गाविसको िडा नं ४ को िेत्र सिेटेि बनेको यो िंगिा गाउँपाविका ५ िटा िडािा 

विभावजि छ । साविक कुह ँ गाविसिाई िडा नं १ ,साविक बावबयाचौि गाविस सबै ि दिबाङ गाविसको 

िडा नं ४ को भभूाग वििाएि िडा नं २ , साविक बिंजा गाविसिाई िडा नं ३ ि ४ ििा साविक अिभन 

गाविसिाई िडा नं ५ कायि गिी जम्िा ५ िडाहरू कायि गरिएको छ । ८९ बगभ वक.िी. िेत्रफि भएको 

यो गाउँपाविका िेत्रफिको वहसाििे वजल्िािा नै सबैभन्दा सानो गाउँपाविका हो । यस गाउँपाविकािा 

करिि १६२८६ जनसंख्या िहकेो छ । २०७४ सािको थिानीय िहको वनिाभचन पिाि जनवनबाभवचि 

पदावधकािीहरूिे थिानीय सिकािको रूपिा कायभ गिेको अबथिा छ ।  

१.३ गाउँपाशिकाको भौगोशिक अवशथिशि ि शििाना 

करिि २८°१९'१२" उत्तिदवेख किीि २८°२६'२५" उत्तिी अिांश ि किीि ८३°२३' ०४" पिूभदेवख 

८३°३०' ४९" पिूी देशान्िििा िहकेो यो गाउँपाविका सिदु्री सिहको करिब ८७३ िीटिदवेख २९८५ 

विटिसम्िको उचाइिा अिवथिि छ यो गाउँपाविका वजल्िा सदििकुािबाट ६ कोष अिाभि करिब ५ 

घण्टाको पैदि दिुीिा िा १ घण्टाको बस यात्रािा पगु्न सवकन्छ । वजल्िाको कूि २२९७.०६ िगभ वक.िी. 
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िेत्रफििध्ये यस गाउँपाविकािे किीि ८८.९० िगभ वक.िी. िेत्रफि ओगटेको छ । यस गाउँपाविकाको 

पिूभिा बेनी नगिपाविका पविििा िाविका गाउँपाविका, उत्तििा िघगंुगा गाउँपाविका ििा दविणिा 

बागिङु वजल्िाको काठेखोिा गाउँपाविका िडा नं. ३ धम्जा ि िािाखोिा गाउँपाविका पदभछन ् । 

यहाँको भ–ूिनोटिाई हदेाभ पहाडी भू–भाग भएकोिे वभिािो, डाँडाकाँडािे ढाकेको छ । 

१. ४ िािाशजक अवथिा  

गाउँपाविकाको जम्िा जनसंख्या २००१६ छ । उि जनसंख्यािा िवहिाको संख्या ९९८४ ि 

परुुषको संख्या १००३२ छ । कूि जनसंख्यािा िवहिाको प्रविशि ४९.८८ि परुुषको प्रविशि ५०.१२ छ 

। गाउँपाविकाको औसि परििाि संख्या ५.४५ छ । गाउँपाविकािा िखु्यि िगि जाविहरूको बसोबास छ 

भने दोश्रो ठूिो संख्या दवििहरूको छ । उनीहरूिध्ये धेिैजसो आफ्नो पिम्पिा अनसुािका धिभ िीविरििाज 

ि संथकृवि िान्दछन ्। जावि ि धिभ अनसुाि चािचिन ि संथकृवि पवन फिक फिक पाइन्छ । यहाँ बसोबास 

गने िावनसहरूको आफ्नै भाषा ि भेषभषूा िहकेो पाइन्छ । वछिेकीको वििाह, भोज, व्रििन्ध, ितृ्य ुजथिा 

सािावजक पिम्पिािा पवन यहाँका िावनसहरू िीविविवि ि पिम्पिा अनसुाि िान्ने चिन छ । यहाँका 

िावनसहरू दशैं, विहाि ििा अन्य चाडहरू िान्नकुा सािै धाविभक विविधिा भए िापवन एक आपासिा 

घिुविि भएि बथने गिेका छन ्। गाउँपाविकािा गैि कृवष पेशािा संिग्न ह नेहरूको संख्या न्यून छ । यस 

गाउँपाविकाका िह संख्यक िावनसहरू कृवष पेशािा संिग्न िहकेो िथ्याङ्किे दखेाएको छ । कृवष 

अन्िगभि अन्न ििा ििकािी बािी, नगदबेािी पशपुािन आवद पदभछन ्। यहाँ उत्पादन ह ने प्रिखु बािीिा 

धान, िकै, कोदो, गह ँ, फापि आवद अन्निािी ह न ्। गाउँपाविकाबासीको आम्दानीिा कृवषको योगदान 

सबैभन्दा बढी छ भने िैदवेशक िोजगािीको योगदान दोश्रोिा ि नोकिी पेन्सनको योगदान िेस्रोिा छ । 

गाउँपाविकािासीको औसि आय ुनेपािीको सिदि आय ुसिह नै देवखन्छ ।  

१.५ गाउँपाशिकाको जनिखं्या िम्बन्धी शवविण 

िंगिा गाउँपाविकाको जम्िा घिधिुी संख्या ३६७२ ि जनसंख्या २००१६ िहेको छ । उि जनसंख्यािा 

िवहिाको संख्या ९९८२ ि परुुषको संख्या १००३२ िहकेो छ। गाउँपाविकाको जम्िा जनसंख्यािा 

िवहिाभन्दा परुुष ४८ जनािे बढी छन ्। कुि जनसंख्यािा िवहिाको प्रविशि ४९.८८ ह न्छ भने परुुषको 

प्रविशि ५०.१२ ह न्छ । उि जनसंख्या ििा घिधिुीको आधाििा औसि परििाि संख्या प्रवि घिधिुी 

किीि ५दशििि ४५जना ह न्छ । औषि जनघनत्ििाई हदेाभ प्रवि िगभ वक.िी २२५ जना बसोबास गने 

दवेखन्छ ।२०६८ सािको गणना अनसुाि यस गाउँपाविकाको कूि जनसंख्या १५९४९ वियो । उि 

जनसंख्यािा ९००० िवहिा ििा ६९४९ परुुष विए । २०६८ यिा गाउँपाविकाको कूि जनसंख्यािा 

४०६७ िे बवृद्ध भएको छ । २०६८ को जनगणनािा जनु व्यवि जहाँ बसोबास गिेको छ त्यहीबँाट गणना 

गएको ह दँा ि गाउँका परुुषहरू विवभन्न कािको वसिवसिािा गाउँ बावहि गएको ि परुुषको गणना उिैबाट 
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भएको कािण परुुषको संख्या िवहिाको ििुनािा िोिै आएको हो । िथिगुि विििण ियािीको िावग 

सञ्चािन गरिएको घिधिुी सिेिण अनसुाि गाविसको कूि जनसंख्या िाविका नं. १ िा वदइएको छ . 
िाशिका नं १ 

गाउँपाशिकाको कुि जनिंख्या 

ि स विङ्ग कुि जनसंख्या २०६८ प्रविशि कुि जनसंख्या २०७५ प्रविशि 

१ िवहिा ९००० ५६.४३ ९९८४ ४९.८७ 

२ परुुष ६९४९ ४३.५७ १००३२ ५०.१६ 

3 जम्िा १५९४९ १०० २००१६ १०० 

स्रोिः गाउँपाशिकाको बथिगुि शवबिण २०७५ 

 

१.६ गाउँपाशिकाको वडा अनिुाि जम्िा घिधुिी ििा जनिखं्या  

 गाउँपाविकाको जनसंख्याको िडागि अिथिा हदेाभ जनसंख्याको विििण सबै िडािा किीि 

सिानपुाविक नै दवेखन्छ । िडा नं ४ िा भने ििुनात्िक रूपिा कि जनसंख्या िहकेो छ । गाउँपाविकाका 

िडाहरूिा कम्िीिा २०६८ दवेख बढीिा ५६२६ सम्ि जनसंख्या िहकेो छ । िेत्रफिको वहसाििे 

गाउँपाविकाको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको िडा नं. ५ को जनसंख्या ५६२६ अिाभि गाउँपाविकाको 

कूि जनसंख्याको २८.३५ प्रविशि छ । त्यथिै दोश्रो ठूिो िडाको रूपिा िहकेो िडा नं. ४ को जनसंख्या 

२०६८ छ । यो गाउँपाविकाको कूि जनसंख्याको १०.४२ प्रविशि ह न आउँछ । िडा नं. ३ 

गाउँपाविकाको सबैभन्दा सानो िडा हो । यस िडाको कूि जनसंख्या ४१४७ िात्र छ । यो कूि 

जनसंख्याको २०.९ प्रविशि हो । िेत्रफिको दृवििे दोश्रो सानो िडाको रूपिा िहकेो िडा नं. १ को 

जनसंख्या ३७१९ छ । यो गाउँपाविकाको कूि जनसंख्याको १८.७४ प्रविशि ह न्छ । यसिी 

गाउँपाविकािा भएका ५ िटा िडाहरूिा बढीिा २८.३५ प्रविशि दवेख कवम्ििा १०.४२ प्रविशिसम्ि 

जनसंख्या िहकेो पाइन्छ । िडागि रूपिा िङ्ैवगक जनसंख्याको अिथिा विचाि गदाभ िडा न २ िा 

िवहिाको संख्या बढी छ भने िडा नं. १, ३, ४ ि ५ िा परुुषको संख्या बढी छ । गाविसको िडागि 

घिधिुी ि जनसंख्याको अिथिा ििको िाविकािा वदइएको छ । 

िाविका नं २ 

िडा अनसुािको जम्िा घिधिुी ििा जनसंख्या 

िडा नं घिधिुी संख्या िवहिा परुुष जम्िा िेत्रफि बगभ वकिीिा जनघनत्ि 

१ ७३५ १८४७ १८७२ ३७१९ १६.२२ २२९ 

२ ८६२ २२७५ २१८१ ४४५६ १५.११ २९५ 

३ ७०४ २०३६ २१११ ४१४७ १२.०४ १७८ 
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िडा नं घिधिुी संख्या िवहिा परुुष जम्िा िेत्रफि बगभ वकिीिा जनघनत्ि 

४ ७३५ ३७५ १०२७ १०४१ १७.५५ ११८ 

५ ९९६ २७९९ २८२७ ५६२६ २७.९८ २०१ 

 ३६७२ ९९८४ १००३२ २००१६ ८८.९० २५५ 

स्रोिः गाउँपाशिकाको बथिगुि शवबिण २०७५ 

 

िाविका नं ३ 

उिेिगि विद्यािय जाने उिेिका िािबाविका २०७७ 

 उिेि गि जनसंख्या िवहिा परुुष जम्िा 

३ बषभ १८४ १९४ ३७८ 

४ बषभ १८६ १९५ ३८१ 

३-४ बषभ  ३७० ३८९ ७५९ 

५ बषभ १५४ १२२ २७६ 

५-९ बषभ ७२२ ६८६ १४०८ 

१०-१२ बषभ ४३८ ४६१ ८९९ 

५-१२ बषभ ११६० ११४७ २३०७ 

१३-१४ बषभ २८६ २५१ ५३७ 

१५-१६ बषभ २२८ १९० ४१८ 

१३-१६ बषभ ५१४ ४४१ ९५५ 

           स्रोिः वशिा ििा िानिश्रोि विकास केन्द्र फ्यास रिपोटभ २०७७ 

२०६८ को जनसंख्यािाई आधाि िावन प्रिेपण गिीएको उिेिगि जनसंख्या िाविको िाविकािा 

दखेाइको छ । जस अनसुाि बािविकास केन्द्रिा जाने उिेिका बािबाविका ३८१ जना िहकेा छन ्। ५ 

बषभको बािबाविका २७६ जना िहकेा छन भने प्रािविक िहिा भनाभ ह ने उिेिका िािबाविका १४०८ 

जना िहेको छ । वनम्न िाध्यविक, िाध्यविक ि उच्च िाध्यविक िहिा भनाभह ने उिेिका बािबाविका 

ििशः८९९, ५३७ ि ४१६ िहकेा छन ्।  

१.७ गाउँपाशिकाको िैशक्षक अवथिा  

िञ्चाशिि िैशक्षक िंथिाहरू  

िंगिा गाउँपाविकाकिा ४३ िटा विद्याियहरू सञ् चािनिा िहकेा छन ् । जसिध्ये ४० 

सािदुावयक विद्यािय ि ३ संथिागि विद्यािय सञ् चािनिा िहकेा छन । विद्यािय ि सिदुायिा सिेि गिी 

४४ बािविकास केन्द्र सञ् चािनिा छन् । उच्च वशिा अन्िगभि एउटा िात्र िंगिा वशिा क्याम्पस िहकेो 
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छ । अनौपचारिक ििा वनिन्िि वशिािफभ  ३ िटा सािुदावयक वसकाइ केन्द्र िहकेा छन ्। शैविक संथिाको 

विबिण वनम्न अनसुाि िहकेो छ । 

िाविका नं ४ 

शैविक संथिाको विबिण 

 सािदुावयक  संथिागि जम्िा 

बाि विकास केन्द्र ४४ ० ० 

आधािभिू िह १-५ सञ् चाविि २६ ० २६ 

आधािभिू िह १-८ सञ् चाविि ७ २ ९ 

िाध्यविक िह १-१० सञ् चाविि ४ १ ५ 

िाध्यविक िह १-१२ सञ् चाविि ३ ० ३ 

क्याम्पस १ ० १ 

सािदुावयक वसकाइ केन्द्र ३ ० ३ 

िावि उल्िेवखि िाविकािा सािदुावयक विद्यािय ४० संथिागि विद्यािय ३ गिी जम्िा ४० विद्यािय 

िहकेो दवेखन्छ । बािविकास केन्द्र ४४ ि सािदुावयक वसकाइकेन्द्र ३ िहेका छन ्। क्याम्पस १ िात्र िहकेो 

छ । 

िाशिका नं ५ 

वडागि शवद्यािय शवबिण 

िडा 

नं  

आधािभिू  िाध्यविक किा 

१–३ 

किा 

१–५ 

किा 

१–८ 

किा १–

१० 

किा १–

१२ 

प्राविवधक 

धाि  

१ ६ २ २ २ २ १ १  

२ ८ ४ ३ ४ १ ३ १ १ 

३ ८ १ ३ ४ १ ० १  

४ ४ ० ० ३ २    

५ ९ १ २ ४ ३ १   

जम्िा ३५ ८ १० १७ ९ ४ ३  

 

िंगिा गाउँपाविकाको ४३ विद्याियहरूिध्ये किा १-३ सञ् चाविि १० किा १-५ सचाविि १७ किा 

१-८ सञ् चाविि ९ किा १-१० सञ् चाविि ४ ि किा १-१२ सञ् चाविि ३ विद्यािय िहेका छन ्। किा 

१-१२ सञ् चाविि सािदुावयक विद्याियिा हाि कृवष िफभ को किा ९-१० सम्िको प्राविवधक धाि 

विद्यािय सिेि सञ् चािनिा छ । 
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िाविका नं ६ 

जािजावि ि िह अनसुाि विद्यािय गइिहकेा िाििाविकाहरूको संख्या २०७७ 

   बािविकास केन्द्र  किा १-५ किा ६-८ किा ९-१२ किा ११-१२ 

  G B T G B T G B T G B T G B T 
जम्िा 266 368 634 850 889 1739 465 487 952 308 261 569 104 72 176 

दविि 110 134 244 314 338 652 151 163 314 100 74 174 35 23 58 

जनजावि 95 153 248 357 334 702 204 214 418 127 112 239 43 30 73 

अन्य 61 81 142 179 217 385 110 110 220 81 75 156 26 19 45 

स्रोतः IEMIS २०७७ 
२०७७ िा बािविकास िफभ  ६३४, किा १- ५ िा १७३९, किा ६- ८ िा ९५२, किा ९- १० िा ५६९ 

ि किा ११-१२ िा जम्िा १७६ गिी बािविकास देवख किा १२ सम्ि कुि विद्यािी संख्या ४०७० 

िहकेो छ । कुि विद्यािी िध्ये छात्रा संख्या १९९३ ि छात्र संख्या २०७७ िहेको छ । िाध्यविक िहको 

किा ११ िा विद्यािी वढिो भनाभ ह न गई विद्याियहरूिे सियिै रिपोवटभङ नगिेकोिे विद्यािी संख्या कि 

दवेखएको छ । 

िाविका नं ७ 

विद्यािय गैिहकेा उिेिगि बािबाविकाहरूको विबिण 

 उिेि सिहू छात्रा छात्र जम्िा 

३ बषभ ६३ ८१ १४४ 

४ बषभ ११९ १५६ २७५ 

३-४ बषभ  १८२ २३७ ४१९ 

५ बषभ १२१ १६१ २८२ 

५-९ बषभ ७११ ७८८ १४९९ 

१०-१२ बषभ ४४६ ४३८ ८८४ 

५-१२ बषभ ११५७ १२२६ २३८३ 

१३-१४ बषभ २८८ २८८ ५७६ 

१५-१६ बषभ १६५ १६१ ३२६ 

१३-१६ बषभ ४३५ ४४९ ८८४ 

स्रोिः IEMIS २०७७ 
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िाविका नं ८ 

 शिक्षक शवबिण 

िहगि शिक्षक दिवन्दी शवविण 

  दिबन्दी 
िाहि अनदुान कुि जम्िा 

ि सं िह अथिायी थिायी जम्िा 

१ िाविके ० ० ० ४४ ४४ 

२ प्रािविक १६ ८३ ९९ ३२ १३१ 

३ वनम्न िाध्यविक ५ २० २५ ९ ३४ 

४ िाध्यविक ० १२ १२ ७ १९ 

५ साविक उिा िह ३ ० ३ ३ ६ 

 कुि जम्िा २४ ११५ १३९ ५१ १९० 

  

 

१.८ िाक्षििाको अबथिा 

२०७४ साििा गरिएको घिधिुी सिेिण अनसुाि िंगिा गाउँपाविकाको १५-६० उिेिको 

जनसंख्यािा सािििा दि ९६.४ प्रविशि िहेको छ । परुुष ि िवहिा सािििािा भने िोिै अन्िि देवखन्छ । 

परुुष सािििा ९२.२० ि िवहिा सािििा ८६.६२ प्रविशि िात्र छ । सािििाको दि िाम्रो भए पवन उच्च 

वशिा, प्राविवधक वशिा ििा व्यिसावयक िाविििा भने गाउँपाविकाको अिथिा किजोि दवेखन्छ । 

एसएिसी ििा सोभन्दा बढी िह उत्तीणभ गनेहरू करिि २२.२८ प्रविशि छन ्। 
 

िाविका नं ९ 

िंगिा गाउँपाविकाको सािििाको अबथिा 

l;= g+ j8f g+ 3/w'/L ;+ hg;+Vof 
hDdf 

;fIf/ 

!% aif{ 

dflysf] 

hg;+Vof 

;fIf/tf 

k|ltzt 

1 1 761 4183 2695 2755 97.8 

2 2 661 3972 2493 2615 95.3 

3 3 
1045 6269 3537 3680 96.1 

4 4 

5 5 819 4894 2984 3102 96.2 

  3286 19318 11709 12152 96.4 

श्रोिः घिधिुी संख्या २०७४ 
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विवभन्न बषभिा सञ् चािन गिीएको सािििा किाहरू बाट १५ –६० को कुि जनसंख्या १२१५२ िा 

११७०९ सािि भै गाउँपाविकाको १५– ६० उिेिको जनसख्यािा कुि सािििा ९६.४ भएकोिे २०७५ 

साििा सािि गाउँपाविका घोषणा भै सकेको छ । 
 

१.९ िंगिा गाउँपाशिकाको िैशक्षक अवथिाको शवशे्लषण 

म्याग्दी वजल्िाका ६ थिानीय िहहरू िध्ये सबैभन्दा सानो थिानीय िह िंगिा गाउँपाविका हो । 

गाउँपाविकाको भौविक पिूाभधाि जथिै शैविक अिथिा सिेि अन्य पाविकाको िुिनािा त्यवि 

सन्िोषजनक देवखँदनै। भौविक पिूाभधािका सािै शैविक गविविवधहरूिा सिेि वदनान ु वदन परिििभनका 

सङ्केिहरू भने देवखन िािेका छन । िावि उल्िेवखि िथ्याङ्क ि िि उल्िेवखि सचूाङ्कको 

आधाििा िंगिा गाउँपाविकाको शैविक अबथिाको विशे्लषण गरिएको छ । 

िाशिका नं १० 

िैशक्षक िूचक ि बितिान अवथिा 

क्र.िं. िूचक २०७७ को अवथिा 

१ प्रािशम्भक बािशवकाि ि शिक्षा  

१.१ प्रािवम्भक बािविकास ि वशिािा कूि भनाभ दि* (%) ७७.६ 

१.२ 
प्रािवम्भक बािविकास ि वशिाको अनभुि विई किा १ 

 िा नयाँ भनाभ भएका बािबाविका* (%) 
८०.६ 

२.  आधािभूि शिक्षा (कक्षा १ - ८)   

२.१ किा १ िा खदुप्रिेश दि ९७. 

२.२ किा १ िा कूि प्रिेश दि  १०८.३ 

२.३ किा १-५िा खदु भनाभ दि ९६.५ 

२.४  किा १-५ िा कूि भनाभ दि १०८.६ 

२.५  किा ५ सम्ि वटकाउ दि ८५ 

२.६ प्रािविक किा ५ पिूा गने दि ८६ 

२.७  किा १-५ कूि भनाभ दििा िैङ्वगक सििा सचूाङ्क ०.९५ 

२.८ किा १-८ िा खदु भनाभ दि ९६.८ 

२.९ किा १-८ िा कूि भनाभ दि  १०६.३ 

 २.१० किा ८ सम्िको वटकाउ दि ७४ 

२.११ किा १ िा भनाभ भई किा ८ पूिा गने दि ७३ 

२.१२ किा १-८ को खदु भनाभ दििा िैङ्वगक सििा सचूक ०.९९ 

२.१३ आधािभिू िह िवहिा वशिकको प्रविशि ४५.४५ 

३.   िाध्यशिक शिक्षा (कक्षा ९-१२)   
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क्र.िं. िूचक २०७७ को अवथिा 

३.१  किा ९-१० िा कूि भनाभ दि १०८.९ 

३.२  किा ९-१० िा खदु भनाभ दि ७९ 

३.३ किा ९-१२ िा खदु भनाभ दि ५२.७ 

३.४ किा ९-१२ िा कुि भनाभ दि ८३.१ 

३.५  किा ११-१२ िा कूि भनाभ दि ५०.० 

३.६  किा ११-१२ िा खदु भनाभ दि २६.३ 

३.७ किा १० सम्िको वटकाउ दि   

३.८ किा १२ सम्िको वटकाउ दि   

३.९ कूि भनाभ दििा िैङ्वगक सििा सचूक किा ९-१२ १.२ 

३.१० आधािभिू िहिाट िाध्यविक िहिा रावन्जसन दि ७५.० 

३.११ किा ९-१२ िा कायभिि िवहिा वशिक प्रविशि ४.० 

३.१२  प्राविवधक ििा व्यािसावयक वशिा विद्यािी भनाभ प्रविशि १०.७ 

३.१३ किा १० का विद्यािी वसकाइ उपिवव्ध* (अङ्किा)   

४.   अनौपचारिक शिक्षा ि शनिन्िि शिकाइ   

४.१ सािििा दि (१५ िषभ भन्दा िावि) (%) ९६.४ 

४.२ सािििा दि (६ िषभ भन्दा िावि) (%) ९७ 

४.३ सािििा दि (१५-२४ उिेि सिहू) (%) ९८ 

५.  िुिािन ििा व्यवथिापन   

५.१ किा १-५ िा विद्यािीःवशिक अनपुाि(सािदुावयक विद्यािय) ९.५:१ 

५.२ किा६-८ िा विद्यािीःवशिक अनपुाि(सािदुावयक विद्यािय) १६:१ 

५.३ किा१-८ िा विद्यािीःवशिक अनपुाि(सािदुावयक विद्यािय) ११:१ 

५.४ किा ९-१०) िा विद्यािीःवशिक अनपुाि(सािदुावयक विद्यािय) २१:१ 

५.५ किा ९-१२ िा विद्यािीःवशिक अनपुाि २२:१ 

६.   शिक्षािा िगानी   

६.१ कूि बजेटको वशिा िेत्रिा विवनयोवजि बजेट ससिभ ि सिावनकिण सिेि  ३४.६ 

६.२ आधािभिू िह (किा १-८) िा प्रवि विद्यािी सिकािी खचभ (रू. हजाििा) ४७.३ 

६.३ िाध्यविक िह (किा९-१२) िा प्रवि विद्यािी सिकािी खचभ (रू. हजाििा) ४०.५ 

 

 यस गाउँपाविकािा ४० सािदुावयक विद्यािय ३ संथिागि विद्यािय गिी ४३ विद्याियहरू 

औपचारिकरूपिा सञ्चािनिा छन ् । िंगिा गाउँपाविकाका ४० सािदुावयक विद्याियहरूिध्ये ३७ 

विद्याियहरूिा बािविकास केन्द्रहरू सञ्चािनिा छन ् । ७ ओटा सिदुायिा आधारिि बािविकास 

केन्द्रहरू सञ्चािनिा छन् । यसिी सिदुायिा आधारिि ि विद्याियिा आधारिि गिी कुि बािविकास 
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केन्द्रको संख्या ४४ िहकेो छ । उच्च वशिा प्रदान गने एउटै िात्र संथिा िंगिा वशिा क्याम्पस िहकेो छ । 

यस क्याम्पसि ेपविि म्याग्दीको सिग्र िेत्रिा सेिा परु् याएको अिथिा छ । अनौपचारिक ििा वनिन्िि 

वशिािफभ  कायभ गनभका िावग िीनिटा सािदुावयक वसकाइ वसकाइ केन्द्रहरू सञ् चािनिा िहकेा छन ्। 

बािविकासिा भनाभ भएका बािबाविकाको संख्या ६३४ िहकेो छ । किा १ दवेख १२ सम्ि अध्ययन 

गने कुि बािबाविकाहरूको संख्या ३ हजाि ४३६ िहकेो छ। बािविकास दवेख १० किासम्ि अध्ययन 

गने बािबाविकाहरू िध्ये सािदुावयक विद्याियिा ३४५५ (८८.७%)ि संथिागि विद्याियिा ४३९ ( 

११. ३%) बािबाविकाहरू अध्ययनिि छन।् विद्याियहरूको आन्िरिक सिििा िाई हेने हो भने किा 

१ ३ ५ ि ८ को प्रिोसन दि ििशः ८५ .५, ९४.७, ९०.२ ि ८३.३ िहकेो छ । किा छोडने दि ९.२, 

४.०, ४.२, ५.७ ि दोहोर् याउने दि ५.३, १.३, ५.७, १.१ िहकेो छ । किा १ िा छोड्ने दि झण्डै दश 

प्रविशिको हािाहािीिा िहेको पाविकािे आन्िरिक सिििाको दििा टड्कािो रूपिा सधुाि गनुभ पने 

दवेखन्छ । 

जािजावि अनसुाि विद्यािी भनाभको अिथिा हनेे हो भने दविि विद्यािीहरूको प्रविशि ३५, जनजावि 

विद्यािीहरूको प्रविशि ४२ ि अन्य जािजाविहरूको प्रविशि २३ िहेको छ । सिग्रिा हदेाभ जनजावि 

विद्यािीहरूको भनाभ संख्या बढी िहकेो छ । यसो ह नुिा यस गाउँपाविकािा जनजाविको जनसंख्याको 

बाह ल्यिा िहकेो छ । 

प्रािवम्भक बािविकास ि वशिािफभ  बािबाविकाको भनाभदि ७७.६ प्रविशि िहेको छ जनु यसै सचूकिा 

िावष्ट्रय िथ्याङ्क भन्दा ९ प्रविशििे कि छ । प्रािवम्भक बािविकास ि वशिाको अनभुि विई किा १ 

िा भनाभ ह ने बािबाविकाको प्रविशि ८०.६ िहकेो छ । सिग्रिा िावष्ट्रयथििको िथ्याङ्कभन्दा करिब १२ 

प्रविशििे बढी िहकेो छ ।  

आधािभिू वशिा अन्िगभि किा िा खदु प्रिेश दि प्रविशि िहकेो छ । त्यसैगिी किा १ को कुि प्रिेश 

दि १०८ दशििब ३ िहकेो छ । किा १-५ िा खदु भनाभ दि ९६.५ िहकेो छ । यो भनाभदि िावष्ट्रयथििको 

यसै िथ्याङ्कभन्दा झण्डै एक प्रविशििात्र कि हो । यस िथ्याङ्किाई विशे्लषण गदाभ प्रािविक िहिा 

अझै पवन विद्यािय उिेिका ३.५ प्रविशि बािबाविकाहरू विद्यािय बावहि िहकेो दवेखन्छ । किा ५ 

सम्ि वटकाउ दि ८५ प्रविशि िहकेो छ भने किा ५ पिूा गने विद्यािीहरूको प्रविशि ८६ िहकेो छ जनु 

िावष्ट्रय थििको िथ्याङ्कको हािाहािीिा नै दवेखन्छ । किा १-५ िा कुि भनाभ दििा िैङ्वगक सििा 

सचूकाङ्क िावष्ट्रयथिििा ०.०६ िहकेो छ भने यस गाउँपाविकािा शनू्य.०.९५ िहकेो छ जनु झन्डै 

िैङ्वगक सििा शिप्रविशिको हािाहािीिा छ । किा १-८ को खदु भनाभ दि ९६.८ िहकेो छ। अझैपवन 

झन्डै िीन प्रविशि बािबाविकाहरू विद्यािय बावहि िहकेो दवेखन्छ किा ८ सम्ि वटकाउ दि यस 
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गाउँपाविकािा ७४ प्रविशि िहकेो छ । त्यसैगिी किा १ िा भनाभ भई किा ८ पिूा गने दि ७४ प्रविशि 

िहकेो छ ।किा १-८ को खदु भनाभ िा िैंवगक सििा सचूक ०.९९ िहकेो छ .आधािभिू िहिा िवहिा 

वशिकको प्रविशि ४५.४५ िहकेो छ । 

त्यसैगिी िाध्यविक िहको वशिाको विशे्लषण गदाभ किा ९-१० िा अध्ययन गने बािबाविकाहरूको 

भनाभदि १०१.९ िहकेो छ भने खदु भनाभ दि ७९ प्रविशि िहकेो छ ।अझै पवन किा ९-१० िा १३ १४ बषभ 

उिेि सिहुका २१ प्रविशि बािबाविकाहरू विद्यािय बावहि िहकेो दवेखन आउछ । किा ९-१२ िा खदु 

भनाभदि ५२.७ िहकेो छ भने कुि भनाभ दि ८३.१ िहकेो छ । िाध्यविक वशिा िफभ  विद्यािय जाने उिेिका 

बािबाविकाहरू अझैपवन २१% विद्यािय बावहि नै िहकेो दवेखएिापवन वढिो भनाभ ह ने ि विद्यािय 

उिेििै िोवकएको उिेििै किा पिूा गनभ नसक्न ुकािणिे यथिो िथ्याङ्क दवेखन ्आएको हो । किा ९-१२ 

िा कुि भनाभदि ८३.एक िहकेो छ भने ९-१२ को खदु भनाभदि ५२.७ िहकेो छ । खासगिी वढिोगिी किा 

प्रबेश गने ि िोवकएको उिेि सिहूिा किा पास नगने कािणिे विद्यािय बावहि िहकेो दवेखन आएको हो 

। किा ९-१२ को कुि भनाभ दििा िैङ्वगक सििा सचूक ९१.२ िहकेो छ आधािभिू िहबाट िाध्यविक 

िहिा transition दि ७५ प्रविशि िहकेो छ अिाभि आधािभिू िह पिूा गिेका िध्ये २५ प्रविशि 

बािबाविका वक ि िाध्यविक िहिा भनाभ ह दँनैन वक ि यस गाउँपाविकाबाट अन्यत्र नै गई अध्ययन 

गदभछन । किा ९-१२ िा कायभिि िवहिा वशिकको प्रविशि ४ िहकेो छ । िाध्यविक िहिा िवहिा 

वशविकाहरूको संख्या ज्याद ै न्यनू छ । प्राविवधक ििा व्यिसावयक वशिा िफभ  अध्ययन गने 

बािबाविकाहरूको प्रविशि १०.७ िहकेो छ । िंगिा गाउँपाविकािा एउटािात्र कृवष धाि िफभ को 

प्राविवधक विद्यािय िहेको छ जहाँ कुि विद्यािी भनाभको १०.७ प्रविशििात्र विद्यािी भनाभ िहेको दवेखन्छ 

। 

यस गाउँपाविकािा २०७४ साििा गरिएको घिधिुी सिेिणको आधाििा १५ िषभिाविका प्रौढहरू 

९६.४ प्रविशि सािि िहेका छन ् भने २०७५ साििा िंगिा गाउँपाविकािाई सािि गाउँपाविकाको 

रूपिा घोषणा सिेि गरिसवकएको छ । किा १-५ िा विद्यािी वशिक अनपुाि हनेे हो भने ९.५ 

विद्यािीको िावग एक वशिक पनभ आउँछ त्यसैगिी सािदुावयक विद्याियको किा ६-८ िा विद्यािी 

वशिक अनपुाि हदेाभ १६:१ दवेखन आउँछ अिाभि १ वशिक बिाबि १६ विद्यािी पनभ आउँछ किा १-८ 

िा भन ेवशिक विद्यािी अनपुाि ११:१ िहकेो छ । किा ९- १० िा विद्यािी वशिकको अनपुाि २१:१ 

िहकेो छ । 

 वशिािा िगानी हदेाभ िंगिा गाउँपाविकाको कुि बजेटको अवधकांश िकि वशिक ििब भत्तािा खचभ 

ह न्छ । यसका सािै गाउँपाविकाको कुि बजेटको ३४.६ वशिािफभ  विवनयोजन भएको देवखन्छ । कुि 

बजेट बाट वशिा िेत्रिा विवनयोजन गरिएको बजेट िध्ये आधािभिू िहका विद्यािीको िावग प्रवि 

विद्यािी सिकािी खचभ रु ४७ हजाि ३ सय ि िाध्यविक िहका विद्यािीको रु ४० हजाि ५ सय खचभ ह ने 
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दवेखन्छ । सिग्रिा वशिा िफभ को बजेट विवनयोजनिाई हदेाभ नकािात्िक भन्न विल्दनै िापवन अवधकांश 

बजेट ििब भत्तािा खचभ ह ने भएकोिे शैविक कायभिििा बजेट खचभ अनपुाि कि िहकेो छ ।  

१.१० गाउँपाशिकाका िैशक्षक ििथिा ििा चुनौशि ि अवििहरू  

क) िैशक्षक ििथया  

िंगिा गाउँपाविकाको िावि विशे्लषण गरिएको शैविक अिथिा ि गाउँपाविकािे अनभुूवि ि भोगेका 

सिथयाहरू वनम्न अनसुाि िहकेा छन:्- 

1. आधािभिू विद्यािय उिेि सिहूका सबै बािबाविकाहरू विशेषि सुविधाविहीन सिहूका 

बािबाविकाहरू विद्यािय बावहिका िवहिहन ु। 

2.  विद्यािय भनाभ भएकािध्ये सबै विद्यािी अध्ययनिा वनिन्िि नह न ु 

3.  िाध्यविक वशिा पणूभरूपिा वनःशलु्क ह न नसक्न ु 

4. शैविक सशुासन कायि ह न नसक्न ुउच्चवशिा प्रविथपधी उत्पादनिखुी ि अनसुन्धानििूक 

ह नसक्न ु।  

5. संघीय सिकािबाट वशिािा पयाभप्त िगानी नह न ु 

6.  सािभजवनक वशिािा थिानीय सिदुायको अपनत्ि वसजभना ह न नसक्न ु 

7. वनजीिेत्रबाट सञ्चाविि विद्याियहरू सेिाभन्दा नाफािखुी बढी ह न ु।  

8. सािदुावयक विद्याियिा विद्यािी संख्या घट्दो िििा ह न ु। 

9. सािदुावयक विद्याियभन्दा संथिागि विद्यािय विद्यािी ि अवभभािको िोजाइिा पनुभ  

10. सािदुावयक विद्याियका वशिकहरूको पेशाप्रविको िगनशीििा उत्तिदावयत्ि ि उत्प्रेिणा किी । 

11. वशिण पेशा िोजाइको पेशा ह न सकेको छैन वशिकहरूको िानियाभदा सिाजिा अन्य किभचािी 

िगभको भन्दा िि ह न ु। 

12. विद्याियको भौविक अबथिा सन्िोषजनक छ यद्यवप विद्याियहरू विद्याियको शैविक गणुथिि 

भन्दा भौविक विथिाि िीि ध्यान वदनु 

13. विद्याियको शैविक गणुथिि किजोि छ। विद्याियिा दण्डहीनिा िौिाईिहेको छ वशिकिे 

किा कोठािा वबिाउने सिय झन्डै आधा िात्र िहकेो छ । िाम्रो वशिकिाई पिुथकृि ि 

अनशुासनहीन ििा आचािसंवहिा विपिीि कायभ गने वशिकिाई दण्ड ह न नसक्नु । 

14. वशिकको कायभ सम्पादनिा विद्यािीको वसकाइ उपिवधधिाई जोड्न नसवकन ु। वशिकको बतृ्ती 

विकास अबैज्ञावनक ि अपािदशी ह न ु। 

15. विज्ञान ि गवणि विषयका वशिकहरूको अझैपवन गाउँपाविकािा अभाि िह नु प्रािविक िहका 

वशिकहरूको संख्या बढी दवेखएको भएिापवन किा १-५ चिेको विद्याियिा िीनजनािा 

प्रवशिकको व्यिथिा प्रभािकािी वशिण ह न नसक्न ु। 
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16. किागि वशिकको अभाि ह न ु।  

17.  वशिकहरूको पेशागि विकास िाविि प्रसथि भएि पवन िावििबाट प्राप्त गिेको ज्ञान ि सीप 

किाकोठािा विशेषिः वशिणिा कि प्रयोग ह न ु। 

18. कोवभड -१९ जथिो िहािािीिा वशिण ि वसकाइिाई वनिन्िििा वदन आन्िरिक ििा बाह्य दबैु 

पििे गदाभ ज्याद ैकवठन ह न ु। 

19.  विद्याियहरूिा वसकाइ सािग्रीहरू पयाभप्त छैन भइिहकेा विद्याियिा सिेि उपिधध श्रोि 

सािग्रीको अवधकिि प्रयोग ह न नसक्न ु। 

20.  वसकाइिा सचूना ििा संचाि प्रविवध प्रयोग गनभ विद्यािय वशिक ि विद्यािी इच्छुक भएि पवन 

विद्याियिा त्यस वकवसिको िािाििण नह न ु। 

21.  विद्यािय व्यिथिापन सविविको विद्याियप्रविको सिग्र वजम्िेिािी ह नपुने हो िि सो ह न नसक्न ु

। 

22. कविपय िाध्यविक ििा वनम्न िाध्यविक विद्याियहरूिा विषयगि दिबन्दीको अभाि भई न्यून 

िेिनिा िाविि अप्राप्त ि िाईसेन्स सिेि नभएका व्यवििाई वशिकको रूपिा भनाभ गिी 

पठनपाठन गिाइन ु। 

23. विद्यािय अनगुिन वनिीिण सपुरििेिण ििा वशिक सहायिाका कायभ ि आिश्यक संयन्त्रको 

विकास ह न नसक्न ु। 

24. कविपय विद्याियहरूिा विद्यािी संख्या ज्याद ै न्यून िहेको छ नीविगि वहसाििे नवजकको 

विद्याियिा सिायोजन गदाभ ५-६ िषभका बािबाविकाहरूको सिेि एक डेढ घण्टा वहडेँि 

नवजकको विद्याियिा जानुपने बाध्यिािे विद्यािय सिायोजन ि िह घटाउने कायभ ह न नसक्न ु। 

25. ििभिान परििविभि पाठ्यिििाई वशिक साि ु यिोवचि ििििे प्रबोधीकिण गने कायभ ह न 

सकेको छैन जसिे गदाभ परििविभि पाठ्यिि ि पाठ्यपथुिक किाकोठािा सही ढंगिे प्रयोग ह न 

नसक्न ु।  

26.  पाठ्यिि अध्ययन गिी पठनपाठन ह नपुनेिा विद्यािीको पाठ्य पथुिकिाई नै िखु्य आधािभ 

िानी वशिण भएको पाइन्छ । पाठ्यिि ि वशिक वनदवेशकाको कि प्रयोग ह न ु। 

27. दि जनशवि स्रोि साधनको अभाि वशिकको अवनच्छा आवदिे थिानीय पाठ्यिि वनिाभण ि 

प्रयोग ह न नसक्न ु। 

28. विद्यािीको िलू्याङ्कनका िावग पाठ्यिििे िोकेबिोवजि आधािभिू िहको किा ७ सम्ि 

वनिन्िि विद्यािी िलू्याङ्कन गनुभपनेिा वनिन्िि िलू्याङ्कन नाि िात्रको ह नु ि उपचािात्िक 

वशिण शनु्य प्राय ह न ु। 

29.  एउटै िात्र विद्यािी िलू्याङ्कनको साधन विवखि पिीिािाई ब्रम्हाश्त्रको रूपिा प्रयोग गिीन ु।  

30. विद्यािीहरूको वसकाइ उपिवधध सन्िोषजनक नह न ु।  
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31. योग्यिा पगेुको ि बिभिान वशिा वनयिाििीिे िोके अनसुािको प्रधानाध्यापक वनयिु नह न  

32.  प्रधानाध्यापकिे प्रशासवनक कायभ ि वशिण सिेि गनुभ पने भएकोिे विद्यािय धयबथिापन ि 

शैविक प्रशासन वफििो ि वनथप्रभािी ह न ु। 

33. संघीय वशिा ऐन जािी नभएको कािणिे गदाभ कविपय कुिाहरूिा वनिीगि ि काननुी 

अन्योििािा कायि भई कायभिा अन्यौििा ि अप्रभािकािीिा ह न ु। 

ख) चुनौशिहरू  

न्यनु विद्यािी ि न्युन वशिक बाट विद्यािय सञ् चािन गनुभ ,उपयिु पिूाभधािको विकास, सिन्यावयकिा 

गणुथििको सवुनविििा सवहि सािभजवनक वशिाप्रविको आकषभण अवभिवृद्ध गनुभ, विद्यािी संख्याको 

अनपुाििा वशिक दिबन्दी वििान ििा पनुविभििण गनुभ ,शैविक सशुासन ि उत्तिदावयत्ि अवभिवृद्ध गनुभ 

सबै प्रकािका विद्याियिा भौविक पिूाभधाि सवहिको आकषभक वसकाइ िािाििण विकास गनुभ, वशिण 

वसकाइ पद्धवििाई व्यिहारिक बाििैत्री एिं प्रविवधिा आधारिि बनाउन,ुविद्यािय बावहि िहकेा सबै 

बािबाविकािाई विद्यािय भनाभ गनुभ, किा छाड्ने दि शनु्यिा झानुभ अपेविि वसकाइ उपिवधध प्राप्ती, 

वशिा िेत्रिा सशुासन ि उत्तिदावयत्ि अवभिवृद्ध गनुभ , सचूना ििा सञ्चाि प्रविवधिे ल्याएका विविध 

अिसिहरूको सदपुयोग गनुभ यस िेत्रका प्रिखु चनुौिी ह न.् त्यसै गिी सािभजवनक वशिािा गणुथिि 

अवभिवृद्ध गनुभ, शैविक सधुािका िावग सिोकाििािा हरूवबच अपनत्ि वसजभना गनुभ ,सबै िहको वशिािा 

गणुथिि अवभिवृद्ध गनुभ, वशिक ििा वशिािेत्रको जनशवििा पेशागि जिाफदवेहिा सवुनविि गनुभ 

,वशिा प्रणािीिा शैविक सशुासन कायि गनुभ विद्यािय नेितृ्िको भवूिका सबिीकिण गनुभ ,सािभजवनक 

वशिािा सबै नागरिकको विश्वास जगाउने िािाििण वसजभना गनुभ पवन वशिा िेत्रका चनुौविहरू ह न । 

त्यसैगिी नक्साङ्कनको आधाििा विद्यािय थिापना सिायोजन ििा पनुविभििण गिी सबै विद्यािय 

वशिािा बािबाविकाको पह चँ ि सहभावगिा सुवनविि गने, सबै विद्याियको भौविक ििा शैविक 

िािाििणिा सधुाि ल्याई विद्याियिाई बाििैत्री बनाउने, आधािभिू िहको वशिािाई अवनिायभ ििा 

वनसलु्क एिं िाध्यविक िहको वशिािाई वनःशलु्क ि गणुथििीय वशिा प्रदान गनभ िििा विकास गने , 

सञ्चाि िगायिका प्रविवधिा वशिक ििा विद्यािीको पह चँ विथिाि ि प्रभािकािी ढंगिे प्रयोग गनभ, 

विद्यािय वशिािाई प्रकोप शंकट ििा िहािािी िगायिका प्रवथिवि प्रवि उत्िानशीि बनाउन, 

बािबाविकाको पोषण अिथिा ििा थिाथथ्यिा सुधाि गनभ,बािबाविकाशरूको पोषण विद्यािय वदिा 

खाजा िगायि सिसफाई ििा थिच्छिा आधािभिु थिाथथ्य ििा पोषण सेिा ििा वशिा विद्यािय 

िाफभ ि प्रदान गनभ, गरिब ििा सवुिधाविहीन बािबाविकाहरूिाई छात्रिवृत्त िगायि अन्य सहायिा 

सवहि वसकाइिा सहभागी बनाउन, विद्याियिा ह ने सबैप्रकािका विभेदहरूको अन्ि गरि सिािेशी ि 

सििाििूक िािाििण वसजभना गनभ, सािििा वनिन्िि वशिा ि जीिन पयभन्ि वसकाइ को अिसििा िवृद्ध 
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गनभ ि विद्याियिा वनयविि उपवथिि भई वशिा वनिन्िि गनभ नसक्ने ििा बढी उिेि भएका व्यविका िावग 

िैकवल्पक वसकाइको प्रबन्ध गने जथिा विषहरू विद्यािय वशिाका चुनौविका रूपिा िहकेा छन । 
 

ग) अवििहरू  

बािबाविकाहरू वशिािाई िौविक हकको रूपिा थिावपि भई वनःशलु्क ि अवनिायभ भएको आधािभूि 

ि िाध्यविक वशिा थिानीय िहको एकि अवधकािवभत्र िहन,ु विद्यािय िहको वशिािा खदु भनाभ दि ि 

िैंवगक सििा सचूकाङ्कहरूिा पयाभप्त सधुाि ह न,ु सिािेशी सहभावगिा िा िवृद्ध ह न ु सािभजवनक 

विद्याियप्रवि जनअपेिा ि चासो बढ्द ै जान ु प्राविवधक वशिा ििा व्यिसावयक िाविि थिानीय िह 

सम्ि सिभसिुभ ह न ुिाध्यविक ि आधािभिू वशिा थिानीय िहको एकि अवधकाि भएिापवन प्रादेवशक 

सिकाि ि संघीय सिकाि सिेिको उवत्तकै चासो ह न,ु िीनै िहका सिकािको आपसी सहयोग ि साझेदािीिा 

िगानी िवृद्ध ह न ुशैविक व्यिथिापन ि सधुाििा िीनै िहका सिकािबाट शैविक सेिा प्रिाह ह ने अिसि 

प्राप्त ह न ु शैविक व्यिथिापन योजना वनिाभण कायाभन्ियन अनगुिन ि व्यिथिापन जथिा कायभ थिानीय 

िहबाटै ह ने व्यिथिा ह न ुयसिेत्रका िखु्य अिसिहरू ह न ्।  
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परिच्छेद २ नयाँ शिक्षा के्षत्र योजना 

२.१ िन्दभत ि औशचत्य 

नेपािको संविधान बिोवजि िीनिहको शासकीय थिरूप कायाभन्ियनिा िहकेो छ। संविधानिे 

िीन िह वबच सिन्िय सहकायभ ि सहअवथित्िको वसद्धान्ििा कायभ गनभ िागभदशभन गिेको सन्दभभिा 

थिानीय वशिा सम्बवन्ध एकि ििा साझा अवधकाि िगायिका व्यिथिाहरूिाई प्रभािकािी रूपिा 

कायाभन्ियन गने गिी वशिािाई जीिनोपयोगी प्रविथपधी एिं संथिागि बनाउँद ैगुणथििीय वशिािा सबैको 

सििाििुक पह चँ का िावग नीवि ििा योजनाको आिश्यकिा पदभछ । वशिािाई िौविक हकको रूपिा 

प्रत्याभिू गिी िीन िहका सिकािको एकि ि साझा अवधकािको रूपिा कायभिेत्र सिेि वनधाभिण गरिएको 

अिथिािा थिानीय िहको आगािी शैविक कायभििहरूिाई योजनािद्ध रूपिा सञ्चािन गनभका िावग 

थिानीय िहको वशिा िेत्र योजनाको आिश्यकिा िहेको छ । 

थिानीय सिकाि सञ् चािन ऐन २०७४ िे प्रािवम्भक बािविकास ििा वशिा, अवभभािक 

वशिा, अनौपचारिक वशिा ,खिुा वशिा ििा िैकवल्पक वनिन्िि वसकाइ, सािुदावयक वसकाइ ि विशेष 

वशिा सम्बन्धी नीवि वनिाभण िापदण्ड योजना िजुभिा कायाभन्ियन अनगुिन िलू्यांकन गने काि थिानीय 

िहको अवधकाि िेत्र वभत्र िहकेो उल्िेख गिेको छ । सािदुावयक, संथिागि गठुी ि सहकािीका विद्यािय 

थिापना अनिुवि सञ्चािन व्यिथिापन ि वनयिन, प्राविवधक वशिा ििा व्यिसावयक िावििको योजना 

िजुभिा सञ् चािन अनिुवि, अनगुिन िलू्याङ्कन ि वनयिन, िािभृाषािा वशिा वदने विद्याियको 

अनिुवि अनगुिन ििा वनयिन गने कायभ पवन थिानीय िहको िहकेो छ । गावभएका, बन्द गरिएका 

विद्याियहरूको सम्पिी व्यिथिापन गाउँ ििा नगि वशिा सविवि गठन ििा व्यिथिापन विद्यािय 

व्यिथिापन सविवि गठन ििा व्यिथिापन विद्याियको नािाकिण, सािदुावयक विद्याियको जग्गाको 

थिावित्ि, सम्पवि अवभिेख, संििण ि व्यिथिापन विद्याियको गणुथिि अवभबवृद्ध ििा सािग्री पाठ्य 

सािग्रीको विििण सािदुावयक विद्याियका वशिक ििा किभचािीको दिबन्दी वििान सम्बन्धी कायभ 

थिानीय िहको िहेकोछ । त्यसैगिी विद्याियको नक्साङ्कन अनिुवि थिीकृवि सिायोजन ििा वनयिन 

सािदुावयक विद्याियको शैविक पिूाभधाि वनिाभण ,ििभि सम्भाि सञ्चािन ि व्यिथिापन आधािभिू 

िहको पिीिा सञ्चािन अनगुिन ििा व्यिथिापन ,विद्यािी वसकाइ उपिवधध पिीिण ि व्यिथिापन 

विवसनका वशिा विद्यािी प्रोत्साहन ििा छात्रिवृद्ध व्यिथिापन ि ट्यसुन कोवचङ जथिा विद्याियबावहि 

ह ने अध्यापन सेिा अनिुवि ि वनयिनका कायभहरू सिेि थिानीय िहको कायभ िेत्र वभत्र िहकेो छ । 

यसैगिी थिानीय थििको शैविक ज्ञान सीप ि प्रविवधको संििण प्रिद्धभन ि थििीकिण थिानीय पथुिकािय 

ि िाचनाियको सञ् चािन ििा धयबथिापन िाध्यविक िहसम्ि शैविक कायभिि सिन्िय ि वनयिन 

सािदुावयक विद्याियिाई वदने अनदुान ििा सोको बजेट व्यिथिापन आय धययको िेखा अनशुासन 
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कायि अनुगिन ि वनयिन वशिण वसकाइ वशिक ि किभचािीको िाविि ििा िििा विकास ि अविरिि 

शैविक वियाकिापको सञ्चािन कायभहरू थिानीय िहको िहकेो देवखन्छ । 

 

नेपाि सिकाििे विवि २०७६ काविभक िवहनािा थिीकृि गिेको वशिा नीवि बिोवजि थिानीय सिकािको 

वजम्िेिािी वनम्न अनसुाि उल्िेख गिेको छ ।  

 

1. प्रािवम्भक बाि विकास सम्बन्धी काननू, योजना, कायभिि िजुभिा, कायाभन्ियन, अनगुिन, 

िलू्याङ्कन ि वनयिन एिं प्रािवम्भक बािविकास केन्द्रको अनिुवि, सञ्चािन ि व्यिथिापन,  

2. आधािभिू वशिा सम्बन्धी काननू, योजना, कायभिि िजुभिा, कायाभन्ियन, अनगुिन, िलू्याङ्कन 

ि वनयिन ििा आधािभिू विद्यािय अनिुवि, थिीकृवि, व्यिथिापन ि वनयिन,  

3. अनौपचारिक, िैकवल्पक वशिा ििा आजीिन वसकाइसम्बन्धी कानून, योजना ििा कायभिि 

िजुभिा, कायाभन्ियन, अनगुिन, िलू्याङ्कन ि वनयिन,  

4. वनिन्िि वसकाइ ििा सािदुावयक वसकाइ केन्द्र सम्िन्धी कानून, योजना ििा कायभिि िजुभिा, 

सञ्चािन, अनगुिन, िलू्याङ्कन ि वनयिन,  

5. अवभभािक वशिा सम्बन्धी काननू, योजना ििा कायभिि िजुभिा, कायाभन्ियन, अनगुिन, 

िलू्याङ्कन ि वनयिन,  

6. खिुा ििा दिू वशिा सम्बन्धी योजना ििा कायभिि िजुभिा, कायाभन्ियन, अनगुिन, िलू्याङ्कन 

ि वनयिन,  

7. आधािभिू ििा िाध्यविक वशिा सम्बन्धी योजना ििा कायभिि िजुभिा, कायाभन्ियन, अनगुिन 

ि िलू्याङ्कन,  

8. िािभृाषािा वशिा वदने विद्याियको अनिुवि, अनगुिन ििा वनयिन,  

9. प्राविवधक वशिा ििा व्यािसावयक िावििको योजना िजुभिा, सञ्चािन, अनगुिन, िलू्याङकन 

ि वनयिन,  

10. गाउँ ििा नगि वशिा सविवि ि विद्यािय व्यिथिापन सविवि गठन ििा व्यिथिापन  

11. विद्याियको नािाकिण, नाि परिििभन ि थिानान्ििण,  

12. विद्याियको चि अचि सम्पवत्तको अवभिेख, सिुिा ि संििण,  

13. थिानीय पाठ्यिि ििा पाठ्यसािग्री विकास एिं कायाभन्ियन ि सङ्घ ििा प्रदशे थििबाट 

विकास गरिएका पाठ्यपथुिक ििा पाठ्यसािग्री विििण एिं कायाभन्ियन सहजीकिण,  

14. विद्याियको गणुथिि अवभिवृद्ध योजना ििा कायभिि वनिाभण ििा कायाभन्ियन,  

15. िावष्ट्रय िापदण्डका आधाििा सािभजवनक विद्याियको वशिक दििन्दी पनुविभििण ि वििान,  
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16. विद्याियको नक्शाङ्कन, सिायोजन ििा वनयिन,  

17. सािभजवनक विद्याियको शैविक पिूाभधाि वनिाभण, ििभि सम्भाि, सञ्चािन ि व्यिथिापन,  

18. आधािभिू िहको पिीिा सञ्चािन, व्यिथिापन ि प्रिाणीकिण,  

19. थिानीय थिििा विद्यािी वसकाई उपिव्धीको पिीिण ि व्यिथिापन, 

20. अवनिायभ ििा वनशुल्क वशिाको कायाभन्ियन, विद्यािी प्रोत्साहन व्यिथिापन,  

21. थिानीय थििको शैविक ज्ञान, सीप, प्रविवधको संििण, प्रिद्धभन, ि थििीकिण,  

22. सािभजवनक विद्याियिाई अनदुान प्रदान ििा सोको बजेट व्यिथिापन,  

23. विद्याियको आविभक अनुशासन, अनगुिन ि िेखापिीिण, 

24. वशिक ि किभचािीको िििा विकास, िाविि, अवभिखुीकिण, गोष्ठी, कायभशािा, सञ्चािन, 

25. थिानीय पथुिकािय ि िाचनाियको सञ्चािन ििा व्यिथिापन,  

26. विद्यािय वशिक ििा किभचािीको पिुथकाि ि प्रोत्साहन व्यिथिापन,  

27. गाउँ ििा नगि वशिा सविवि ि विद्यािय व्यिथिापन सविवि गठन ििा व्यिथिापन  

28. विद्याियको नािाकिण, नाि परिििभन ि थिानान्ििण,  

29. विद्याियको चि अचि सम्पवत्तको अवभिेख, सिुिा ि संििण, 

30. थिानीय पाठ्यिि ििा पाठ्यसािग्री विकास एिं कायाभन्ियन ि सङ्घ ििा प्रदशे थििबाट 

विकास गरिएका पाठ्यपथुिक ििा पाठ्यसािग्री विििण एिं कायाभन्ियन सहजीकिण, 

31. विद्याियको गणुथिि अवभिवृद्ध योजना ििा कायभिि वनिाभण ििा कायाभन्ियन,  

32. िावष्ट्रय िापदण्डका आधाििा सािभजवनक विद्याियको वशिक दििन्दी पनुविभििण ि वििान,  

33. विद्याियको नक्शाङ्कन, सिायोजन ििा वनयिन,  

34. सािभजवनक विद्याियको शैविक पिूाभधाि वनिाभण, ििभि सम्भाि, सञ्चािन ि व्यिथिापन,  

35. आधािभिू िहको पिीिा सञ्चािन, व्यिथिापन ि प्रिाणीकिण, 

36. थिानीय थिििा विद्यािी वसकाइ उपिवव्धको पिीिण ि व्यिथिापन,  

37. अवनिायभ ििा वनशुल्क वशिाको कायाभन्ियन, विद्यािी प्रोत्साहन व्यिथिापन,  

38. थिानीय थििको शैविक ज्ञान, सीप, प्रविवधको संििण, प्रिद्धभन, ि थििीकिण,  

39. सािभजवनक विद्याियिाई अनदुान प्रदान ििा सोको बजेट व्यिथिापन, 

40. विद्याियको आविभक अनुशासन, अनगुिन ि िेखापिीिण, 

41. वशिक ि किभचािीको िििा विकास, िाविि, अवभिखुीकिण, गोष्ठी, कायभशािा, सञ्चािन, 

42. थिानीय पथुिकािय ि िाचनाियको सञ्चािन ििा व्यिथिापन,  

43. विद्यािय वशिक ििा किभचािीको पिुथकाि ि प्रोत्साहन व्यिथिापन,  

44. अविरिि शैविक वियाकिाप सञ्चािन ििा व्यिथिापन 
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नेपाि सिकाििे िावष्ट्रय ि अन्ििाभवष्ट्रयथिििा गिेका वशिा सम्बवन्ध प्रवििद्धिा, वदगो वबकासका िक्ष्य 

सन ्२०२२ वभत्र अवि कि विकवसि िाष्ट्रबाट विकासशीि िाष्ट्रिा थििोन्निी ि सन ्२०३० सम्ि िध्यि 

आए भएको िाष्ट्रको रूपिा थििोन्निी ह ने िक्ष्य विएको छ । ५बषे विद्यािय िेत्र विकास योजना 

(SSDP 2073-78) चाि ुआिको असाि िसान्ि सम्ििा सिाप्त ह दँछै । यस सन्दभभिा संघीय सिकाििे 

वशिा िेत्र योजना वनिाभण गिी कायाभन्ियनिा िैजाने ियािीिा िहकेो छ । 

 ििुकु संघीय संिचनािा गईसके पवछ बदविँदो िाजनीविक परििेश ,नेपािको संविधानिे प्रत्यभिु गिेका 

नागरिकका िौविक हकको कायाभन्ियन िाष्ट्रिे विएका वशिाका िक्ष्य एिं प्रवििद्धिाहरू, प्रदशे 

सिकाििे विएका शैविक िक्ष्य ििा उदे्धश्यहरू सिेिको प्रावप्तकाका िावग योजना अपिीहायभ ह ने 

भएकोिे नेपाि सिकािको िावष्ट्रय वशिा नीवििा भएका ििूभिु पि थिावनय सिकाि सन्चािन ऐन 

२०७४ िे िोकेका थिानीय िहका काि किभव्य ि अवधकाि हरू सिेिको प्रभािकािी कायाभन्ियनका गनभ 

आिश्यक भएकोिे यो वशिा िेत्र योजनाको आिश्यकिा अपरिहायभिा ि सान्दवभभकिा ि औवचत्यिा 

िहकेो पवुि ह न्छ । 

 ि अिथिािा प्रदशे ििा थिानीय िहिे सिेि सोही प्रकृविका दशिषे शैविक योजना वनिाभण गने 

वजम्िेिािी प्राप्त गिेका छन ्त्यसैिे िंगिा गाउँपाविकािे पवन संघीय सिकािको प्राप्त वजम्िेिािी बिोवजि 

दशिषे वशिा िेत्र योजना वनिाभण गिेको छ । 
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२.२ गाउँपाशिकाको दीघतकािीन िोच (Vision), ध्येय, उदे्दश्य ि िणनीशिहरू 

२.२.१ परिचय 

दीघभकािीन सोंच सािान्यिः आिवधक योजना अिवधवभत्र प्राप्त ह ने अिथिा िात्र नभई दईु िीन दशक 

अिवधसम्िको आदशभ कल्पनाका रुपिा उल्िेख गरिएका ह न्छन । नेपाि सिकाििे दीघभकािीन सोचको 

रुपिा  “सिदृ्ध नेपाि, सुखी नेपािी” वनधाभिण गिेको छ । गण्डकी प्रदशेको दीघभकािीन सोच “सिदृ्ध 

प्रदशे, सखुी प्रदेशिासी” िहकेो छ । पन्धौ ँ योजनािा सािावजक आविभक रुपान्ििणकावि िानि 

संसाधनको विकास दीघभकािीन सोचको रूपिा उल्िेख िहेको छ भने वशिा नीवि २०७६ िा æवशविि, 
सभ्य, थिथि ि सिि जनशवि, सािावजक न्याय, रूपान्ििण ि सिवृद्ध" उल्िेख छ । सङ्घको वशिा 
िेत्र योजनािा दीघभकािीन सोचिाई "आशितक ििा िािाशजक रुपान्ििणको िाध्यिबाट न्यायपणूत 

ििाजको शवकाि िशहि नेपाििाई ििृद्ध ि नेपािीिाई िखुी बनाउन योगदान गने" िय 

गरिएको छ । िंगिा गाउँपाविकाको आिवधक योजनािा सिेि "शिक्षा कृशष पयतटन ि पूवातधाि ििदृ्ध 

ि िुखी िगंिा गाउँपाशिकाको आधाि" भनी गाउँपाविकाको दीघभकािीन सो वनधाभिण भएको छ । 

 िावि उल्िेवखि दीघभकाविक सोच ( Vision) विवभन्न िह ि िेत्रिे िय गिेका दीघभकािीन सोचिाई 

पाविका थििको वशिा िेत्रको योजना वनिाभणिा परिच्छेद १ िा उल्िेख गरिएका गाउँपाविकावभत्रको 

शैविक परििेशको सिीिा सवहि उठान गरिएका िखु्य चनुौवि ििा अिसि ि सम्भािनाहरूिाई सिेि 

िध्य नजि गिी िंगिा गाउँपाविका यस १० बषे वशिा िेत्र योजनािे सिेि वनम्न अनसुािको दीघभकाविन 

सोच ि गन्िव्य िय गिेको छ ।  
 

 २.२.२. दीघतकािीन िोच (Vision) 

 

गुणस्तरीय र ब्यबहाररक शिक्षा, स्वावलम्बी र आत्मशिर्भर िागररकको अपेक्षा 

२.२. ३ ध्येय (Mission)  

 ििभिान सियको आिश्यकिािाई सम्बोधन ििा प्राप्त अिसििाई उपयोग गनभ सक्ने नेपािी 

िलू्य िान्यिाप्रवि सचेि, ििा सििा ि सिािेवशिािाई आत्िसाि गने आफ्नो गाउँपाविकाप्रवि गौिि 

गनभ सक्ने नागरिक ियाि गने, 

२.२.४ प्रिुख उदे्दश्यहरू (Objectives)  

 यस गाउँपाविकाको वशिा िेत्र योजनाका उद्दशे्य वनधाभिण गदाभ गाउँपाविकािे सािना गनुभ पिेका 

सिथया ििा चनुौविहरूिाई सम्बोधन ह ने गरि ियाि गरिएको छ । सािान्य िया वशिा िेत्रका अवधकाँस 
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सिथया ििा चनुौविहरू एक अको गाउँपाविका, प्रदेश ि िावष्ट्रय थिि ि संघीय सिकािका एकै प्रकािका 

ह न सक्छन । त्यस कािण शैविक परिििभन ल्याउन ियाि गरिएका वशिाका उद्देश्य सिेि संघीय सिकाि 

प्रदशे सिकाि ि थिानीय िहका सिेि विल्दा जलु्दा ह ने भएकोिे यस िंगिा गाउँपािवकाको १० बषे 

वशिा योजनाको उद्दशे्य वनम्न अनसुाि वनधाभिण गरिएको छ ।  

१. िंगिा गाउँपाविकावभत्रका सबै बािबाविकाहरूका िावग गणुथििीय प्रािवम्भक बािविकास 
वशिाको अिसि सुवनविि गनुभ 

२. िंगिा गाउँपाविकावभत्र अवनिायभ ििा वनःशलु्क आधािभिू वशिािा पह ँच ि सहभावगिा 

सवुनविि गिी गणुथिि अवभिवृद्ध गनुभ, 

३. यस पाविकावभत्र िाध्यविक वशिािा सबैको पह चँ सुवनविि गिी गणुथिििा सधुाि गनुभ, 

४. यस पाविकावभत्र सञ्चाविि प्राविवधक ििा व्यिसावयक वशिािा सबै िगभका 

बािबाविकाहरूको पह चँ सवुनविि गिी प्राविवधक वशिाको सहज अिसि उपिधध गिाउन,ु  

५. गा.पा.वभत्र कायभिि वशिक ििा अध्ययनिि विद्यािीहरूिाई प्रविवध िैत्री बनाई गणुथििीय ि 

प्रविवधयिु वशिा प्राप्त गने अिसि प्रदान गनुभ, 

६. सबै बािबाविकाहरूिाई बाििैत्री िािाििणिा वशिण वसकाइिा सहभागी गिाउन,ु  

७. िावष्ट्रय पाठ्यिि प्रारुप िे िोके बिोजवि पाविकाथिििा थिानीय पाठ्यििको कायान्ियन 
िाफभ ि थिानीय िलू्य िान्यिा प्रविवध ि सीप सिेिको प्रबधभन गनुभ  

८. सबै विद्याियहरूिा शैविक सशुासनको प्रिद्धभन गिी बािबाविकाको वसकाइप्रवि उत्तिदायी 

प्रणािीको विकास गनुभ,  

९. गा.पा.वभत्रका सबै विद्यािय िहिा विद्यािय वशिाको सििाििूक पह चँ ि सिािेशी 

सहभावगिािा सबैका िावग प्रविवधयिु ि गणुथििीय वशिा सवुनविि गने, 

१०. गाउँपाविकावभत्र सबै विद्याियहरूिा आपत्कािीन ििा सङ्कटपणूभ परिवथिवििा पवन 

बािबाविकाको वशिा प्राप्त गने अवधकाििाई सुवनविि गनुभ,  

२.२.५ दीघतकािीन िणनीशिहरू  

उल्िेवखि उद्दशे्यहरू प्राप्त गनभका िावग यस योजनाका केही िणनीविक प्रािविकिाहरू िहकेा छन्: 

१. गाउँपाविकावभत्रिा विद्यािय वशिािा सबै बािबाविकाको सहज पह चँ ि सहभावगिा सुवनविि 

गने,  

२. विद्यािय वशिा गणुथिि ि प्रविवधिा सधुाि ििा सान्दवभभकिा िवृद्ध गने, विद्यािय वशिािाई 

सििाििूक ि सबैको पह चँिा केवन्द्रि गिाउने,  
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३.  सशुासन ि उत्तिदावयत्ि अवभिवृद्ध गने ।  

४. सबै सहज, असहज परिवथिवििा सिेि शैविक वव्रmयाकिापिा सबैको पह चँ सवुनविि गने, 

५. यी िणनीविक प्रािविकिािा आधारिि भई यस योजनाको कायाभन्ियनको िावग वनम्न विवखि 

िणनीविहरू िय गरिएको छः  

६. बािविकास केन्द्र निहकेा विद्यियहरूिा अवनिायभ रुपिा बािविकासकेन्द्रको थिापना गने 

७. िोवकएको िापदण्ड नम्स ि ढाँचा अनसुाि प्रािवम्भक बािविकास केन्द्रको थिापना ि धयबथिापन 

गने  

८. बािविकासकेन्द्रिा वसकाई सािग्री ि सचूना ििा संचाि प्रविवध सवहिको किा कोठा 

धयबथिापन सवहि भौिक सवुिधा विथिाि गने  

९. वशिा ऐन, वनयिाििी अनकूुि थिानीय िहिा सिेि वशिा ऐन, वनयि वनिाभण गिी वनवश्ि 

िैज्ञावनक ि व्यिहारिक िापदण्डका आधाििा भौगोविक नक्साङ्कन सिेि गिी गा.पा.िे 

आिश्यकिा अनुसाि विद्यािय थिापना सिायोजन ििा पनुःविििण गिी सबै बािबाविकाको 

पह चँ ि सहभावगिाको सवुनवििा गने 

१०. गा.पा.वभत्रका विद्याियहरूिा आफ्नै स्रोिका सािै सङ्घीय सिकाि ि प्रदेश सिकािको सिन्िय ि 

सहयोग ि सहजीकिणिा विद्याियहरूको भौविक आविभक, शैविक ििा िानिीय व्यिथिापनिा 

विकास गद ैआधािभूि प्रिद्धभन गने,  

११.  गाउँपाविकाभरिका विद्याियहरूिा वनःशलु्क आधािभिू ििा िाध्यविक वशिािा सहज पह चँ ि 

सिािेवशिा सवुनविि गिी सङ्घ ि प्रदशेको सिन्ियिा विद्याियहरूको सबै िेत्रका िििा सधुाि 

गरिनेछ,  

१२. गाउँपाविकावभत्र सञ्चाविि प्राविवधक ििा व्यिसावयक वशिािा गरिब, दविि, वपछवडएको 
िगभ िगायि सम्पणूभको सहभावगिा सवुनविि गनभ आविभक ििा भौविक शैविक रुपिा विद्याियको 

िििा विथिाि गरिनेछ,  

१३.  गाउँपाविकावभत्र आधािभिू ििा िाध्यविक प्राविवधक वशिासिेििा वशिाको सान्दवभभक ि 

सहजीकिणका िावग सचूना प्रविवधयिु वशिण वसकाइ िािाििण ियाि गनभ वशिक वशिा ििा 

िाविि ि िलू्याङ्कन प्रणािीिा सधुाि गरिनेछ ।  

१४.  गाउँपाविकावभत्रका सबै विद्याियहरूिा थिानीय सिकािको अगुिाइ, सङ्घीय ि प्रदशे 

सिकािको सहयोग ि सहजीकिणिा विद्याियिहरूिे भौविक आविभक शैविक ििा िानिीय 

व्यिथिापन ि विकास गद ैआधािभिू वशिाको प्रिद्धभन गनेछन ्।  
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१५.  िैकवल्पक प्रणािी सहजीकिण गनभ सािदुावयक वसकाइ केन्द्रहरूको पनुविभििण ििा 

कायभिििािा सबिीकिण गरिनेछ ।  

१६.  गाउँपाविकावभत्र वशिािा सहजपह चँ थिापना गनभ अवभभािकहरू आय आजभन ििा 

अनौपचारिक वशिाको परिभाषासवहि वदगो सािदुावयक विकासको प्रिद्धभन गरिनेछ ।  

१७.  बािबाविका पोषणको अिथिा ििा थिाथथ्यिा पगु्ने गिी वदिा खाजाको प्रिन्ध सङ्घीय 

सिकािको सहयोगिा गरिने छ । यसबाट गरिब, सवुिधाविहीन कवठन परिवथिवििा िहकेा 

अपाङ्गिा बािबाविकाहरूिाई विद्याियिा भनाभ ह न वनिन्िििा वदन ि वसकाइिा सहभागी भई 

उपिवधध सधुाििा सहयोग गनभ छात्रिवृत्त प्रणािीिाई सदुृढ गरिनेछ ।  

१८.  विद्यािय वशिािा सुशासन प्रिद्धभन गनभ विद्याियिा नेितृ्ि प्रणािीिा सधुाि, प्रविवधयिु वशिण 

व्यिथिा, नविजािा आधारिि उत्तिदावयत्ि प्रणािीको विकास ि अनगुिन ििा संयन्त्रको विकास 

गरिनेछ ।  

१९.  गाउँपाविका थिििा विद्यािी उपिवधधको आधाििा विद्याियको कायभ सम्पादन पिीिण गने 

पद्धवििाई सदुृढ गिी यसका नविजाहरूको आधाििा सधुाि गने पद्धवि विकास गरिनेछ ।  

२०.  सिदृ्ध िंगिा गाउँपाविकाको नािािाई सफि बनाउन अवनिायभ ििा वनःशलु्क आधािभिू वशिा 

ििा वनःशलु्क िाध्यविक वशिाको विकास ििा व्यिथिापनको िावग सङ्घ, प्रदशे ि थिानीय 

सिकािबीच सिन्िय गिी उत्तिदावयत्ि बहन गने प्रणािीिाई प्रभािकािी बनाइने छ ।  

२.२.६ अपेशक्षि िुख्य उपिशधध  

 योजनाको अन्त्य वि.स. २०८८ सम्ििा वनम्नानसुािको उपिवधध प्राप्त ह ने अपेिा गरिएको छ :  

१) िंगिा गाउँपाविकाभरिका सबै बािबाविकाहरूिाई सवुिधा सम्पन्न किाकोठािा गणुथििीय 

प्रािवम्भक बािविकास वशिाको अिसि सुवनविि ह ने, 

२) गाउँपाविकाभरि अवनिायभ ििा वनःशलु्क आधािभूि वशिा िाध्यविक वशिा ि प्राविवधक 

वशिािा पह चँ ि सहभावगिा सवुनविि भई गणुथिि अवभिवृद्ध ह ने,  

३) िंगिा गाउँपाविकाभरि िाध्यविक वशिािा सचूना प्रविवधसवहिको वशिण ह ने ि सबैको पह चँ ि 

सहभावगिा सुवनविि भई गुणथििीय वशिािा सधुाि आउने,  

४) गाउँपाविकाभरि पवछ पिेका गरिबीको िेखािुवन िहेका परििािका बािबाविकाहरूको वनवित्त 
अवभभािक आय आजभन कायभिि सञ्चािन गिी सािभजवनक वशिािा सबैको पह चँ सवुनविि 

ह ने,  

५) गाउँपाविका वशिा शाखा िगायि गाउँपाविकाभरिका विद्याियहरूिा शैविक सशुासन कायि 

भई बािबाविकाको वसकाइप्रवि उत्तिदायी प्रणािीको विकास ह ने,  
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६) योग्य, सिि, प्रविवधिा वनपणुिािा िाख्ने थिउत्पे्ररिि वशिकको व्यिथिापन भई विद्यािीको 

वसकाइिा सधुाि ह ने,  

७) गाउँपाविकावभत्र सबै िहका वशिािा सििाििूक पह चँ ि सिािेशी सहभावगिा सवहि सबैका 

िावग गणुथििीय वशिा सुवनविि ह ने,  

८) विद्यािय िहको पाठ्यिि सािै थिानीय पाठ्यििको वनिाभण भई वसजभनशीि सकािात्िक सोच 

भएको, वनिन्िि वसकाइप्रवि प्रविबद्ध ि िोजगाि उन्िुख नागरिक ियाि गनभ सहयोग ह ने,  

९) सबै बािबाविकाहरूको थिाथथ्य ििा पोषणको अिथिािा सधुाि भई वसकाइ अवभिवृद्धिा 

सहयोग ह ने,  

१०) सहज ि अप्ठ्यािो ििा सङ्कटपणूभ अिथिािा पवन बािबाविकाको वशिा प्राप्त गने अवधकािको 

सवुनविि ह ने,  

११) गाउँपाविकाभरिका विद्यािीहरूिाई सिुविि, उच्च व्यिथिापनयिु उपयिु ि बाििैत्री भौविक 

अिथिा सवहिको विद्याियिा अध्ययन गने अिसि ह ने,  

१२) सबै विद्याियहरूिा सचूना सञ्चाि प्रविवधको विथिाि भई वसकारूिाई प्रविवधयुि सियानकूुि, 

गणुथििीय बनाउन सहयोग पगु्ने,  

१३) गाउँपाविकाभरिका विद्याियहरूिा खेिकुद, थिाथथ्य वशिकको प्रबन्ध, ल्याब, िाईब्रेिी 

िगायिका संिचना थिापना भई गणुथििीय वशिा प्रदान गनभिा सहयोग पगु्ने,  

२.७ िुख्य कायतिम्पादन िूचक ििा परििाणात्िक िक्ष्य  

 यस योजनाका िखु्य कायभसम्पादन सचूक ििा परििाणात्िक िक्ष्य वनम्न बिोवजि वनधाभिण गरिएको छ  

 

क्र.िं. िूचक 
आधाि वषत 

(िाशरिय) 

आधाि वषत 

(पाशिका) 

िक्ष्य 

२०८३ २०८८ 

१ प्रािशम्भक वािशवकाि शिक्षा  

१.१ प्रािवम्भक बािविकास ि वशिािा कूि भनाभ दि * (%) 86.4 ७७.६ 92 90 

१.२ 
प्रािवम्भक बािविकास ि वशिाको अनुभि विई किा १ िा नयाँ  भनाभ 

भएका बािबाविका* (%) 

68.7 
८०.६ 100 100 

२.  आधािभूि शिक्षा (१-८)  

२.१ किा १ िा खदुप्रिेश दि 96.8 ९७ 100 100 

२.२ किा १ िा कूि प्रिेश दि  121.9 १०८.३ 102 102 

२.३ किा १-५िा खदु भनाभ दि 97.1 ९६.५ 99.5 99.5 

२.४  किा १-५ िा कूि भनाभ दि 119.3 १०८.६ 102 102 

२.५  किा ५ सम्ि वटकाउ दि  
८५ 91 91 
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क्र.िं. िूचक 
आधाि वषत 

(िाशरिय) 

आधाि वषत 

(पाशिका) 

िक्ष्य 

२०८३ २०८८ 

२.६ प्रािविक किा ५ पिूा गने दि NA ८६ 92 92 

२.७  किा १-५ कूि भनाभ दििा  िैङ्वगक सििा सचूाङ्क NA ०.९५ 1 1 

२.८ किा १-८ िा खदु भनाभ दि 93.8 ९६.८ 100 100 

२.९ किा १-८ िा कूि भनाभ दि  110.4 १०६.३ 101.5 101.5 

 २.१० किा ८ सम्िको वटकाउ दि 79.3 ७४ 79 79 

२.११ किा १ िा भनाभ भई किा ८ पिूा गने दि 72.7 73 80 80 

२.१२ किा १-८ को खदु भनाभ दििा िैङ्वगक सििा सचूक 0.98 0.99 0.99 0.99 

२.१३ आधािभिू िह िवहिा  वशिकको प्रविशि 43.7 45.45 50 50 

३.  िाध्यशिक शिक्षा (९-१२)  

३.१  किा ९-१० िा कूि भनाभ दि 94.6 108.9 103.5 103.5 

३.२  किा ९-१० िा खदु भनाभ दि 68.7 79 90 90 

३.३ किा ९-१२ िा खदु भनाभ दि 47.6 52.7 73 73 

३.४ किा ९-१२ िा कुि भनाभ दि 71.4 83.1 90 90 

३.५  किा ११-१२ िा कूि भनाभ दि 51.5 50.0 75 75 

३.६  किा ११-१२ िा खदु भनाभ दि 25.8 26.3 42 42 

३.७ किा १० सम्िको वटकाउ दि 60.3 NA 75 75 

३.८ किा १२ सम्िको वटकाउ दि 24 NA 35 35 

३.९ कूि भनाभ दििा िैङ्वगक सििा सचूक किा ९-१२ 1.01 1.2   

३.१० आधािभिू िहिाट िाध्यविक  िहिा रावन्जसन दि NA ७५.० 100 100 

३.११ किा ९-१२ िा कायभिि िवहिा वशिक प्रविशि 20.6 ४.० 15 15 

३.१२  प्राविवधक ििा व्यािसावयक वशिा विद्यािी भनाभ प्रविशि NA १०.७ 20 20 

३.१३ किा १० का विद्यािी वसकाइ उपिवव्ध* (अङ्किा) NA NA 65 65 

४.   अनौपचारिक वशिा ि वनिन्िि वसकाइ     

४.१ सािििा दि (१५ िषभ भन्दा िावि) (%) 58 ९६.४ 100 100 

४.२ सािििा दि (६ िषभ भन्दा िावि) (%) 78 ९७ 100 100 

४.३ सािििा दि (१५-२४ उििे सिहू) (%) 92 ९८ 100 100 

५.  िुिािन ििा व्यवथिापन  

५.१ किा १-५ िा विद्यािीःवशिक अनुपाि(सािदुावयक विद्यािय) NA 9.5:1 20:1 20:1 

५.२ किा६-८ िा विद्यािीःवशिक अनपुाि(सािदुावयक विद्यािय) NA १६:१ 26:1 26:1 

५.३ किा१-८ िा विद्यािीःवशिक अनपुाि(सािदुावयक विद्यािय) NA ११:१ 18:1 18:1 

५.४ किा ९-१०) िा विद्यािीःवशिक अनुपाि(सािदुावयक विद्यािय) NA २१:१ 28:1 28:1 

५.५ किा ९-१२ िा विद्यािीःवशिक अनुपाि NA २२:१ 30:1 30:1 
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क्र.िं. िूचक 
आधाि वषत 

(िाशरिय) 

आधाि वषत 

(पाशिका) 

िक्ष्य 

२०८३ २०८८ 

६.   शिक्षािा िगानी NA    

६.१ कूि बजेटको वशिा िेत्रिा विवनयोवजि बजेट ससिभ ि सिावनकिण सिेि  NA ३४.६ 36 36 

६.२ आधािभिू िह (किा १-८) िा प्रवि विद्यािी सिकािी खचभ (रू. हजाििा) NA ४७.३ 48 48 

६.३ 
िाध्यविक िह (किा ९-१२) िा प्रवि विद्यािी सिकािी खचभ (रू. 

हजाििा) 

NA 
40.5 48 48 
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परिच्छेद िीनः शिक्षाका के्षत्रहरू 

३.१ परिचय  

िंगिा गाउँपाविकािे विद्याियको शैविक सधुािका िावग वनिाभण गिेको यो १० िषे शैविक योजना हो 

। यस योजनािा विवभन्न उपिेत्रहरू वनिाभण गिी योजनािाइभ व्यिवथिि गरिएको छ । योजनाको पवहिो 

परिच्छेदिा ििभिान अिथिाको सिग्र सिीिा गरिएको छ । सिीिािे आिश्यकिा ि प्रािविकिा 

पवहचान गने आधाि ियाि गिेको छ । परिच्छेद २ िा योजनाको दिूदृवि, उद्दशे्य, िणनीवि ििा िक्ष्यहरू 

पवहचान गरिएको छ । यस परिच्छेद वभत्रका उपिेत्र वभत्र बािविकास, आधािभिू वशिा, िाध्यविक 

वशिा उच्च वशिा, अनौपचारिक वशिाको पवहचान गिी चनुौिी पवहचान गरिएको छ । पाठ्यिि ििा 

िलू्याङ्कन ्ि वशिक विकास जसिा उपिेत्रसँग अन्िि विषयको ििभिान अिथिा सिीिा गिी चनुौिी 

पवहचान गरिएको छ ।  

प्रत्येक िेत्रको ििभिान अिथिाको सिीिा ि पवहचान गरिएका चुनौिीहरूिाइभ दृविगि गिेि योजनाको 

उद्दशे्य, चनुौिीहरूको सािना गिी उद्दशे्य प्रावप्तका िावग उपिेत्रगि िणनीविहरू प्रिखु वियाकिापहरू 

ििा िक्ष्यहरू वनधाभिण गरिएको छ । यस खण्डिा नेपािको संविधानिे वनदवेशि गिेका दृविकोण िौिक 

अवधकाि, वनजी संिचना, वशिा सम्बन्धी नीवि, वदगो विकासको िक्ष्य, अन्ििावष्ट्रय िेत्रिा वशिा 

सम्बन्धी प्रवििद्धिा, पन््ौ योजनािाइभ सिेि आधाि विने ि विद्यािय वशिाको िावष्ट्रय पाठ्यिि प्रारूप 

२०७६ को संिचनािाइभ सिेि िहत्िपणूभ आधाि िावनएको छ । यसैको आधाििा यस उपिेत्रहरूिा 

ििभिान अिथिाको सिीिा गिी चनुौवि पवहचान गनुभका सािै योजनाका िावग उद्दशे्य, िणनीविहरू प्रिखु 

नविजा आँकिन, प्रिखु वियाकिाप ििा िक्ष्यहरू सिािेश गरिएको छ । 

३.२ प्रािशम्भक बािशवकाि ि शिक्षा  

३.२.१ परिचय 

प्रािवम्भक बािविकास ि वशिा बािबाविकाहरूिाई आधािभिू वशिाको िावग ियाि गिाउने कायभिि 

हो। यस कायभिििे विद्यािय जाने उिेि पिूभका बािबाविकाहरूको शािीरिक ,िानवसक ििा बौवद्धक, 

सािावजक ि संिेगात्िक जथिा सिाभङ्गीण विकासिा सहयोग गदभछ। नेपािको वनःशलु्क ििा अवनिायभ 

वशिा ऐन २०७५ ििा िावष्ट्रय वशिा नीवि २०६७ िा चाि िषभ उिेि पगेुका बािबाविकाकोिावग 

एकिषभको प्रािवम्भक बाि विकास ििा वशिा कायभिि सञ्चािन गरिने कुिा उल्िेख छ । नेपािको 

पन््ौं योजनािा पवन प्रािवम्भक बािविकास ि वशिा कायभिििाई जोड वदईएको सन्दभभिा िंगिा गाउँ 

वशिा योजनािा पवन सो कायभिििाई सिािेश गरिएको छ। यस कायभिििाई सबै बािबाविकाहरूको 

पह चँिा पयुाभउनको िावग सिकािी ििा गैह्र सिकािी संथिा, थिानीय सिकाि, सािदुाय, विद्याियहरू 
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ििा आि सिोकाििािाहरूिे हािेिािो िा सहयोग ह न आिश्यक छ।यस योजना अिवधका िावग 

प्रािवम्भक बािवबकास ििा वशिा कायभििका उद्दशे्य, नीविहरू, कायभिि कायाभन्ियनका प्रिखु नविजा 

ि योजनाका प्रिखु वियाकिाप ििा िक्ष्यहरू वनम्नानसुाि उल्िेख गरिएको छ:  

 

३.२.२ वितिान अवथिा 

िंगिा गाउँपाविक अन्िगभि कुि ४४ िटा बािविकास केद्रहरू िहेका छन ् । यी िध्ये ७ बािविकास 

केन्द्र सिदुायद्वाि सञ्चाविि छन ् भने ३७ बािविकास केन्द्रहरू विद्याियिा सञ्चाविि छन ् । 

बािविकास केन्द्र नभएका २ विद्याियहरू िहकेा छन् । गाउँपाविका वभत्र ३ िषभ उिेि सिहूका ३८७ ि ४ 

िषभ उिेि सिहूका ३८१ गिी कुि ७६८ िाििाविकाहरू िहकेा छन ्। वयनीहरू िध्ये िंगिा गाउँपाविका 

वभत्र सञ्चाविि बािविकास केन्द्रिा जम्िा ६३४ िाििाविका बािविकास केन्द्रिा भनाभ भएका छन ्। 

उिेि नपगेुका िाििाविका सिेि बािविकास केन्द्रिा जाने गिेको पाइन्छ । बािविकास केन्द्रका जम्िा 

४४ स.का.हरू िध्ये आधािभिू िाविि प्राप्त ७ ि बाँकी ३७ िाविि अप्राप्त छन ् । बािविकास केन्द्र 

सञ्चािनका िावग छुट्टै भिन ििा किा कोठा व्यिथिापन गनभ कवठनाइ िहकेो छ । विद्याियिा 

सञ्चाविि बािविकास केन्द्रको अिथिा सन्िोषजनक दवेखए पवन सिदुायिा आधारिि बािविकास 

केन्द्रहरूको व्यिथिापन किजोि िहेको छ । बािविकास केन्द्रका सहयोगी कायभकिाभहरूको सेिा, सवुिधा 

सिेि थपि गनुभ पने अिथिा िहकेो छ ।  

 

३.२.३ उदे्दश्य 

सबै िाििाविकाहरूिाइभ गणुथििीय बािविकास वशिाको अिसि सवुनविि गनभ वनम्न विवखि विवशि 

उद्दशे्यहरू वकटान गरिएको छः 
 

१. चाि िषभ उिेिका सबै िाििाविकाहरूिाइभ बािविकास वशिािा पह चँ बनाउनु 
२. उिेि सिहुका िाििाविकाहरूिाइभ सिाभङ्गीण विकास सवहि आधािभिू वशिाको ियािीिा 

पह चँ बढाउन ु

३. बािविकास ििा वशिाका सेिाहरूिा गणुथिि सवुनविि गनुभ 
४. सबै िाििाविकाहरूिाइभ िािवशिाको अनभुि सवहि किा १ िा प्रिेश गिाउनु 

३.२.४ िणनीशि  

योजनाका उद्देश्यहरू प्राप्त गनभ वनम्न विवखि िणनीविहरू अििम्बन गरिने छः 

१. संवघय सिकाििे अििम्बन गरिएको िापदण्ड नम्स ि ढाँचा अनसुाि अनुदानका अधाििा 

बािविकास ििा वशिाको सञ्चािन ििा व्यिथिापन गरिने छ । 
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२. प्रदशे सिकािको सहयोगिा िििा विकास सिन्िय ििा सहजीकिणका िाध्यिबाट थिानीय 
सिकाििाई सहयोग गने  

३. बािविकास ििा वशिा कायभििको नक्साङ्कन पुनविभििण ि नयाँ थिापनाको व्यिथिा गरिने छ  
४. भोगोविक जवटििा ि िविि सिदुायका बािबाविकाका िावग निनूा विकास गिी पह चँ 

सवुनविि गरिने छ । 

५. गणुथिि सवुनविि गनभ वसकाइको अिश्यकिा सम्बोधन गनभ पाठ्यििको कायाभन्ियन गरिने छ। 

६.  बािविकास ििा वशिािा िगानी सवुनविि गनभ केन्द्रको िापदण्ड अनसुाि कायाभन्ियन गरिने छ  
७. बािविकास ििा वशिा कायभििको प्रभािकारििाका िावग परििाि सिदुाय सङ्घसंथिा वनजी 

िेत्र ि विद्याियिाइभ वजम्िेिािी गिाइने छ 

३.२.५ उपिशधध ,नशिजा ,प्रिुख शक्रयाकिाप ििा िक्ष्य  

क) उपिशधध 

सबै िाििाविकाहरूिाइभ गणुथििीय बािविकास ििा वशिाको अिसि सुवनिि ह ने 

खं) प्रिखु नविजाहरू 

१. चाि िषभ उिेि सिूहका सबै िाििाविकाहरूिाइभ एक िषभको वशिा कायभिििा सहज पह चँ ह ने  
२. बािविकासको अनुभि सवहि किा १ िा प्रिेश गने अिसि ह ने 

३. िन्टेश्विी िावििप्राप्त वशिक ि िाििाविकाको हेिचाहका िावग सहायक किभचािी सवहिको 
बािविकास केन्द्र िहने  

४. सियअनसुािको पाठ्यिि परििाजभन गिी उनीहरूको विकासात्िक ि वसकाइ अिश्यकिा 
सम्बोधन ह ने गिी गणुथििीय सेिा सुवनिि ह ने 

५. िाििाविकाको अिश्यकिा अनसुाि घि, सिदुाय, कायभिेत्र ि घमु्िी बािविकास केन्द्रको 

निनूाहरू विकास ह ने  

६. बािविकास ििा वशिाको कायाभन्ियनिा सबै िहका सिकाि, परििाि, सिदुाय, सङ्घसंथिा ि 
विद्यािय वजम्िेिाि ह ने  

 

 

 

 

 

ग) प्रिुख शक्रयाकिाप ििा िक्ष्य 

िाविका नं. ३.१ प्रािवम्भक बािविकास ििा वशिाका प्रिखु वियाकिाप ििा िक्ष्यहरू  
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ि.सं. प्रिखु 

वियाकिापहरू 

इकाइ भौविक िक्ष्य  िक्ष्य 

१० 

िषभको 

कैवफयि 

१ २ ३ ४ ५ जम्िा 

१ प्रािवम्भक 

बािविकास ििा 

वशिाका न्यनूिि 

िापदण्ड 

प्रिोधीकिण गने  

बावबके २२ २२    ४४   

२ प्रािवम्भक 

बािविकासको 

नक्साङ्कन ि 

अनिुवि  

सङ्ख्या १ १ १   ३   

३ दगुभि िविि 

िगभका 

िाििाविकािाइभ 

िैकवल्पक 

बािविकास केन्द्र 

सञ्चािन गने 

सङ्ख्या १ १    २   

३ बािवबकास 

केन्द्रको पाठ्यिि 

प्रबोवधकिण गने 

पटक   २२ २२     

४ प्रािवम्भक 

बािविकास 

केन्द्रका िावग 

अपाङ्गिैत्री 

शौचािय सवहि 

किा कोठाको 

व्यिथिा 

िटा १ १ १ १ १ ५   

५ िािउद्यान ि 

खेिकुद ििा 

बावबके ८ ८ ८ ८ १२    
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ि.सं. प्रिखु 

वियाकिापहरू 

इकाइ भौविक िक्ष्य  िक्ष्य 

१० 

िषभको 

कैवफयि 

१ २ ३ ४ ५ जम्िा 

शैविक सािग्रीको 

व्यिथिा  

६ अवभभािक वशिा सङ्ख्या १०० १०० १०० १०० १०० ५००   

७ सहजकिाभिाई 

िन्टेश्विी िाविि 

जना ९ ९ ९ ९ ८    

८  थिाथथ्य पिीिण, 

खोप अवभिेख , 

िवृद्ध अनगुिन ि 

कुपोवषि 

िाििाविकािाइभ 

आिश्यक प्रबन्ध  

जना ५०० ५०० ५०० ५०० ५००    

९ व्यिथिापन 

सविविका 

पदावधकािीिाई 

अवभिखुीकिण 

केन्द्र   १५ १५ १४    

१० शैविक सचूना 

प्रणािीिा 

पाठ्यिि 

कायाभन्ियन 

केन्द्र   १५ १४ १५    

११ अनगुिन, 

सपिीिेिण 

सहयोग ििा 

सहजीकिण 

केन्द्र ४४ ४४ ४४ ४४ ४४    

१२ सहयोगीको 

व्यिथिा  

सङ्ख्या १ १ १ १ १    

 



 

33 

 

३.३ आधािभूि शिक्षा  

३.३.१ परिचय 

 आधािभिू वशिािे बािबाविकाको सिाभङ्गीण विकास गणुथििीय जीिनयापन ि सािावजक 

सिायोजन सहयोग गदभछ । यसिे व्यवििाई जीिनपयभन्ि वसकाइको िागभ प्रशथि गिी ििुकुको 

सािावजक ि आविभक रुपान्ििणिा सहभागी ह ने अिसि प्रदान गदभछ । नेपािको संविधानिे आधािभिू 

वशिािाई व्यविको िौविक अवधकािको रुपिा विएको ह नािे यस िहिाई सििाििूक पह चँ प¥ुयाई 

व्यविको िौविक अवधकािको रुपिा विइएको छ। यस िहको वशिािा सििा ि गणुथिि सवुनविि गने 

दावयत्ि सिकािको हो । नेपािको संविधानिे प्रत्येक नागरिकिाई आधािभूि वशिािा पह चँ ह ने, 

अवनिायभ ि वनःशलु्क पाउने हक ह नेछ भनी व्यिथिा गिेको छ । अवनिायभ ििा वनःशलु्क वशिा सम्बन्धी 

ऐन २०७५ िे यस िहको वशिा प्रदान गने दावयत्ि सङ्घ, प्रदशे ि थिानीय िहको ह ने ि आधािभिू 

िहको सबै बािबाविकािाई विद्यािय पठाउन ुप्रत्येक नागरिकको किभव्य ह नेछ । यस िहको वशिािाई 

थिानीय िहको एक अवधकाि ि सङ्घ ि प्रदशेको पवन दावयत्ि िहकेो छ । आधािभिू वशिा अन्ििगि 

किा १ दवेख ८ सम्िको वशिा पह चँ गणुथिि ििा सििा ि व्यिथिापकीय प्रबन्धको ििभिान अिथिाको 

सिीिाका आधाििा चुनौविहरू पवहचान गिी आगािी १० िषभको िावग यस िहको वशिा विकासका 

उद्दशे्य, िणनीवि, नविजा ि प्रिखु वियाकिापहरू ििा िक्ष्य उल्िेख गरिएको छ ।  

३.३.२ वितिान अवथिा 

 आधािभिू वशिािा सबै बािबाविकाको सििाििूक पह चँ परु् याउन यस गाउँपाविकािा भएका 

िथ्यगि िथ्याङ्क वनम्न अनसुाि िहकेो छ :  

 किा १–५ को खदु भनाभदि   ९६.५ 

 किा १–८ को खदु भनाभदि   ९६.८ 

 आधािभिू िह पिूा गने दि    ७३   

 किा ८ को वटकाउ दिः    ७४ 

यस गाउँपाविकािा ४३ िटा विद्याियहरू आधािभिू िह सञ्चाविि छन ्। जसिा ३ िटा संथिागि 

विद्यािय िहकेो छ । किा १ दवेख ८ सम्ि कूि विद्यािी ६०५ जना अध्ययनिि छन ्भने किा १–

५ िा २८९ जना विद्यािीहरू अध्ययनिि िहकेो पाइन्छ । अझै पवन विद्यािय उिेि सिहूका २.४ 

बािबाविका विद्यािय बावहि िहकेा छन ्।  

 यस िहको वशिाको पह ँचिा आविभक ििा सािावजक अिथिा ििा भौगोविक अिवथिविका 

कािणिे असिानिा िहकेो । दविि छात्राहरूको अवि गरिबी विद्याियको पह चँ परु् याउन कवठन छ । 

विद्याियको भौविक ििा शैविक िािाििण बाििैत्री ि सिुविि बनाउन िप प्रयास आिश्यक छ । 
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बािबाविकाको विकास ििा वसकाइिाई प्रभाविि पाने पोषण थिाथथ्य सिसफाइ वदिा खाजा जथिा 

सेिािाई सधुाि गनुभपने छ । पेशागि रुपिा सिि योग्य वशिकको अपयाभप्तिा, विद्यािय नेितृ्ि ि 

व्यिथिापनिा भएको सिथयािे पवन आधािभिू वशिाको पह चँ ि गणुथिि व्यिथिापनिा असि 

पिेको देवखन्छ । यस िहिा विद्यािय छाड्ने, किा दोहोर् याउने, उच्च दिका कािण िह पिूा गने दििा 

अपेविि सधुाि नह दँा यस िहको आन्िरिक सिििािा सधुाि गनुभपने देवखन्छ । यस िहिा प्रािवम्भक 

किाको पढाइ ििा गवणिीय वसपको वसकाइ थिि न्यनु छ । कोवभड िहािािीको कािणिे अिरुद्ध 

भएको वशिण वसकाइिे िप सिथया वसजभना भएको छ । प्रकोप सङ्कट ििा िहािािी िगायिका 

परिवथिवििा पवन वसकाइ वनिन्िि ह न सकेको छैन । पाठ्यििको सान्दवभभकिा िवृद्ध गने ि प्रभािकािी 

कायाभन्ियन गने कायभिा सधुािको आिश्यकिा छ । वसकाइ थिि सधुाििा वशिकको पेशागि 

विकास, अनगुिन सपुिीिेिण व्यिवथिि गनुभ आिश्यक छ । वसकाइप्रवि विद्यािी जिाफदेही भई 

विद्याियिा आिश्यक न्युनिि वसकाइ पिूाभधाि ि िाििािण ियाि गनुभपने छ । केन्द्र प्रदशे ि थिानीय 

िहका कायभिेत्र ििा कायभ प्रविया ि उत्तिदावयत्ि सम्बन्धिा िप थपििाका िावग िप कानुनी प्रबन्ध 

आिश्यक छ । त्यसै गिी प्र.अ.िा शैविक नेितृ्ि, व्यिथिापन सीप वशिकको ििा किभचािीिा 

उत्पे्रिणा ििा िवृत्त विकास िावििको वसकाइ किाकोठािा रुपान्ििण, अनगुिन सपुिीिेिण ि 

िििा विकासिा सधुाि गनभ आिश्यक छ । विद्याियको गणुथिििा अवभभािकहरूको सहभावगिा 

बढाई वि.व्य.स. ि वश.अ.सङ्घको विकासिा ध्यान वदनपुने दवेखन्छ ।  

 यस गा.पा. िा १०.७० प्रविशि विद्यािी संथिागि विद्याियिा अध्ययनिि छन ्। बािबाविकािाई 

सािदुावयकिा ल्याउन सािुदावयक विद्याियको गणुथिि सधुाि गनुभपने दवेखन्छ ।  

   िावि गरिएको विशे्लषणका आधाििा आधािभिू वशिािा वनम्नविवखि चुनौिीहरू देवखएका छन ्:  

1. आधािभिू वशिािा सबै बािबाविकाको पह चँ ििा सहभावगिा सुवनविि गने,  

2. अवनिायभ ििा वनःशलु्क वशिाको प्रभािकािी कायाभन्ियन गने,  

१. आधािभिू िहिा वसकाइको गणुथिि सधुाि गिी विद्यािीको वसकाइ उपिवधधिा सधुाि ल्याउने,  

२. आधािभिू विद्याियको भौविक ििा शैविक िािाििणिा सधुाि ल्याई विद्याियिाई बाििैत्री 

बनाउन,े 

३. सचूना ििा सञ्चाि िगायिका प्रविवधिा वशिक ििा विद्यािीको पह चँ विथिाि ििा वशिकको 
दििािा िवृद्ध गिी वसकाइिा प्रभािकािी ढङ्गिे प्रयोग गने, 

४. विद्याियहरूिाई पनुविभििण, सिायोजन ि िैकवल्पक प्रबन्धसिेि गिी पह चँ ि सहभावगिा 

सवनविि गने, 

५. आिश्यक वशिक दििन्दीको व्यिथिा गिी विद्याियिा सिि ि योग्य विद्यािय जनशवि 

(वशिक ििा प्रअ ििा किभचािीसिेि) व्यिथिापन गने,  
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६. पोषण, थिाथथ्य, वदिा खाजािगायि विद्यािी सहायिा प्रणािीको उवचि व्यिथिा गने,  

७. विद्यािय वशिािाई विविधिाअनकूुि, सिािेशी ि सििाििूक बनाउने,  

८. विद्यािय वशिािाई प्रकोप, संकट ििा िहािािीिगायिका परिवथिविप्रवि उत्िानशीि 

(Resliient) बनाउने,  

९. वशिक ििा विद्यािीिाई प्रविवधको पह चँ िवृद्ध गने, 

१०. विद्यािय वशिा पद्धवििाई विद्यािीको वसकाइप्रवि उत्तिदायी बनाउने,  

११. विद्यािी िलू्याङ्कनिाई वसकाइ वियाकिापको अवभन्न अङ्गका रूपिा विकास गने ि 
आधािभिू िहको पिीिा प्रणािीिा सधुाि गिी विश्वसनीय ि बैध बनाउने,  

१२. वशिकको िवृत्त विकासिाई व्यिवथिि बनाई पािदशी, नविजािा आधारिि ि अनिुानयोग्य 

बनाउने  

 

 ३.३.३ उदे्दश्य  

  यस योजनाको अवनिायभ ििा वनःशलु्क आधािभिू वशिा कायभििको सिग्र उद्दशे्य आधािभिू 

वशिािा सबैको पह चँ ि सहभावगिा सवुनविि गद ैगुणथिि अवभिवृद्ध गनुभ िहेको छ । यस योजनािे 

आधािभिू वशिासम्बन्धी वनम्नविवखि उद्दशे्य िाखेको छः  

१. अवनिायभ ििा वनःशलु्क आधािभिू वशिाको प्रभािकािी कायाभन्ियन गिी यस िहको 

वशिािा सबैको सििाििूक पह चँ ि सहभावगिा सवुनविि गनुभ,  

२. आधािभिू विद्यािय उिेिका सबै बािबाविकाहरूिाई आधािभिू िहको वशिा पिुा गने 

अिथिा सवुनविि गनुभ,  

३. आधािभिू वशिा पिूा गिेका सबै बािबाविकाहरूिा न्यनूिि वसकाइ उपिवधध हावसि 

ह ने अिथिा सवुनविि गनुभ, 

४. आधािभिू विद्याियहरूको भौविक ििा शैविक िािाििण बाििैत्री, सिािेशी ि 

सिुविि बनाउन,ु  

५. विद्यािय वशिाको शासकीय ििा व्यिथिापकीय प्रबन्धिा सधुाि गिी विद्यािय 
पद्धवििाई विविधिा अनुकूि, उत्िानशीि (Resliient) ि जिाफदहेी बनाउन,ु  

६. आधािभिू िहको वसकाइिाई दवैनक जीिनसँग सम्बवन्धि गिाउने ि अन्ििसम्बवन्धि 

विषयबथििुाई एकीकृि गिी वसकाइ वियाकिाप सञ्चािन गनुभ ।  
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३.३.४ िणनीशिहरू 

योजनाका उद्देश्यहरू हावसि गनभ वनम्नविवखि िणनीविहरू अििम्बन गरिनेछः  

१. संघीय िापदण्डअनसुाि थिानीय िहिे आिश्यक सिन्िय गिी विद्यािय 

नक्साङ्कनिाफभ ि ्सबै बािबाविकाको पह चँ सवुनविि गनभ विद्याियहरूिाई पनुविभििण 

ििा सिायोजन गनेछन ्।  

२. थिानीय सिकाििे अवनिायभ ििा वनःशलु्क आधािभूि वशिाको कायाभन्ियन गनभ थिानीय 

िहिे िप आिश्यक काननु िजुभिा ििा आिश्यक स्रोिको व्यिथिा वििाउने छन ्।  

३. थिानीय िहिे आफ्नो िेत्रवभत्र विद्यािय बवहि िहेका सबै बािबाविकाहरूको यिािभ 

विििणसङ्किन गिी उनीहरूको पह चँ सुवनविि गनभ आिश्यक व्यिथिा (िैकवल्पक 

अनौपचारिक खिुा पिम्पिागि वशिा ििा वसकाइ, िविि कायभिि, प्रोत्साहनििूक 

कायभिि आिासीय सवुिधा आवद) वििाउने छन ्।  

४. आधािभिू िहिा न्यनूिि वसकाइ उपिवधध हावसि गिाउन आिवधक रूपिा वसकाइको 

िलू्याङ्कन गिी विद्यािीको वसकाइका िावग वशिकिाई प्रधानाध्यापक ि 

प्रधानाध्यापकिाई थिानीय िहप्रवि जिाफदहेी ह ने प्रणािी विकास गरिने छ ।  

५. सबै आधािभिू विद्याियहरूिा खानेपानी, शौचािय ििा सिसफाइको उवचि प्रबन्धसवहि 

न्यनूिि भौविक सवुिधा सवुनविि गिी बाििैत्री, सिािेशी ि सिुविि वसकाइ िािाििण 

ियाि गरिने छ ।  

६. न्यनुिि ्सिििा पिूा गिाउन थिानीय िहिे संघीय ि प्रदशे सिकािसँग सिन्िय गने, 

७. किा ३ सम्ि किा वशिणको व्यिथिा ि िाविि, ियािी, प्रोत्साहन कायभिि सञ्चािन 

गने  

1. ८ वशिक ििा प्रधानाध्यापकहरूको िििा विकास, उत्पे्रिणा ि व्यिथिापन ििा सचूना 

सञ्चाि प्रविवधसँग परिवचि गिाई शैविक गणुथिि अवभिवृद्ध गरिने छ ।  

८. विद्यािय व्यिथिापन सविवि, वशिक अवभभािक सङ्घका पदावधकािीको िििा 

विकास ि अवभभािक अवभिखुीकिण गरिने छ ।  

९. विद्यािीको पोषण ििा थिाथथ्यिा सधुाि गनभ थिानीय थिाथथ्य एकाइ ििा सङ्घसंथिाको 

सहकायभिा थिानीय िहिे विद्यािय पोषण ििा थिाथथ्य कायभिि सञ्चािन गनेछन ्।  

१०. विद्यािीिाई विद्याियिा आधारिि शैविक ििा िनोसािावजक पिािशभ उपिधध गिाइने 

छ ।  
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११. थिानीय उत्पादनिा आधारिि पौविक ििा थिथिकि वदिाखाजाको प्रबन्धिाई िप 

व्यिवथिि गनभ िीनै िहका सिकाििे सहकायभ गनेछन ्ि विद्याियिे वदिाखाजा व्यिथिापन 

गनेछन ्।  

१२. िावष्ट्रय पाठ्यिि प्रारूप २०७६ अनसुाि थिानीय पाठ्यिििाई कायाभन्ियनिा ल्याउने  

१३. थिानीय िहिे आिश्यक सहकायभ गिी विद्यािय वशिािाई प्रकोप, संकट ििा 

िहािािीिगायिका परिवथिविप्रवि उत्िानशीि (Resliient) बनाउने योजना ियाि गिी 

कायाभन्ियन गनेछन ्।  

१४. विद्यािय वशिािाई सचूना ििा सञ्चाि प्रविवधिगायिका प्रविवधको प्रयोग गिी सहज ि 

उपयोगी बनाउने कायभिाई व्यिवथिि रूपिा विथिाि गरिने छ ।  

१५. िावष्ट्रय पाठ्यिि प्रारूप २०७६ अनुरूप वसकाइिाई दैवनक जीिनसँग सम्बवन्धि 

गिाउनका िावग व्यिहािकुशि वसपहरूिाई वसकाइ वियाकिापिा एकीकृि गनुभका सािै 

अन्ििसम्बवन्धि विषयिथििुाई एकीकृि गिी वसकाइ वियाकिाप सञ्चािन गने गिी 

वसकाइ सािग्री, विवध ििा वियाकिापिा परििाजभन ििा सधुाि गरिने छ ।  

१६. संघीय सिकाििे वशिकको न्यूनिि योग्यिा ि ियािीको िापदण्ड ििा विद्यािी वशिक 

अनपुाििगायि वशिक दििन्दीका आधािहरूको पनुिाििोकन गिी थिानीय िहका िावग 

दििन्दी वनधाभिण गनेछन ्ि थिानीय िहिे आिश्यकिाअनसुाि वशिक दिबन्दी पनुविभििण 

ििा सिायोजन गरिनेछ । 

१७. नविजाप्रविको जिाफदवेहिा सवुनविि ह ने गिी विद्यािय ििा शैविक वनकायको शासकीय 

ििा व्यथिापकीय पद्धवििा सधुाि गरिने छ ।  

१८. वनविि अन्ििाििा विद्याियको कायभसम्पादन पिीिण ििा विद्यािीको वसकाइ उपिवधध 

पिीिण गिी जिाफदेवहिा सवुनविि ििा सधुाििा िेत्र पवहचान गरिने छ ।  

१९. वशिक पेशागि विकास ि सहायिा प्रणािीिाई व्यिवथिि गरिने छ ।  

३.३.५ उपिशधध, नशिजा, प्रिुख शक्रयाकिाप ििा िक्ष्य 

क) उपिशधध (Outcomes)  

 अवनिायभ ििा वनःशलु्क आधािभिू वशिािा पह चँ ि सहभावगिा सवुनविि भई गणुथिि अवभिवृद्ध ह ने ।  

ख) प्रिुख नशिजाहरू  

१. सबै बािबाविका आधािभिू वशिाको पह चँिा भई सहभागी ह ने ।  

२. सबै विद्याियिे प्रािविकिा प्राप्त सिििा (PMEC) पिूा ह ने,  

३. न्यनूिि भौविक पिूाभधाि ििा वसकाइ सािग्रीको उपिधधिा ि आिश्यक सङ्ख्यािा योग्य, सविय 

ििा उत्प्रेरिि वशिकको व्यिथिा भई बाििैत्री ि सिािेशी िािाििणिा वसकाइ ह ने ।  
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३. विद्यािय पोषण ििा थिाथथ्य कायभिि सञ्चािन ि पौविक ििा थिथिकि वदिा खाजाको 

प्रबन्धबाट बािबाविकाको थिाथथ्य ििा पोषणको अिथिािा सधुाि ह ने ।  

४. आधािभिू वशिा पूिा गने बािबाविकािे न्यनूिि वसकाइ उपिवधध हावसि गिेको ह ने ।  

५. आधािभिू वशिाको भनाभ सहभावगिा ििा वसकाइ उपिवधधिा िैङ्वगक सििा सचूकिा सधुाि ह ने । 

६. विद्यािय वशिा प्रणािी प्रकोप, संकट ििा िहािािीिगायिका परिवथिविप्रवि उत्िानशीि ह ने ।  

७. विद्यािय वशिािा सूचना ििा सञ्चाि प्रविवधिगायिका प्रविवधको प्रयोगिा विथिाि ििा सहज 

उपयोग भई वसकाइिाई सहयोग ह ने ।  

८. शैविक वनकायिा कायभिि जनशविको िििा विकास भई आधािभिू िहिा गणुथििीय वशिा प्रिाह 

ििा शैविक सशुासन कायि ह ने ।  

ग) प्रिुख शक्रयाकिापहरू ििा िक्ष्य (Major activities and target) 

िाविका ३.२ आधािभिू वशिाका प्रिखु वियाकिापहरू ििा िक्ष्य  

ि.

स. 

प्रिखु 

वियाकिाप 
इकाइ 

भौविक िक्ष्य (पवहिो िक्ष्य ५ िषभ)  भौविक 

िक्ष्य (१० 

िषभको 

कै
वफ
य
ि

 १ २ ३ ४ ५ जम्िा 

! विद्यािय 

नक्साङ्कन 

पनुविभििण ििा 

सिायोजन  

k6s  !    १ २  

@ प्रत्येक 

वशिकिाई 

ल्यापटप विििण  

;ª\Vof  @* @* @* @* !!@ !$)  

 वशिकहरूिाई 

आइवसटी 

िाविि  

;ª\Vof  @* @* @* @* !!@ !$)  

# किागि ििा 

विषयगि 

वशिकको 

व्यिथिा  

;ª\Vof        ;+3Lo 

;/sf/;Fu 

dfu ug]{ 

$ आधािभिू िहका 

सबै 

बािबाविकाहरू

िाई विद्याियिा 

भनाभ गने  

पटक १ १ १ १ १ १ ५ १० 
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ि.

स. 

प्रिखु 

वियाकिाप 
इकाइ 

भौविक िक्ष्य (पवहिो िक्ष्य ५ िषभ)  भौविक 

िक्ष्य (१० 

िषभको 

कै
वफ
य
ि

 १ २ ३ ४ ५ जम्िा 

% विद्याियिा 

न्यनुिि ्भौविक 

पिूाभधाि विकास 

(भिन, 

किाकोठा, 

फवनभचि, 

शौचािय, 

खानेपानी, 

खेििैदान, 

घेिाबाि, खाजा 

घि)  

ljBfn

o 

 

!) !) !) !) $) ४० 

 

^ ljBfnosf] 

sfo{ ;Dkfbg 

k/LIf0f 

ljBfno   !) !% !% 

$) ४० 
 

 ljBfyL{sf] 

l;sfO pknlAw 

k/LIf0f 

 

  !) !% !% $) ४० 
 

& :yfgLo 

kf7\oj|md 

lgdf{0f, 

k|af]lws/0f / 

sfof{Gjog 

ljBfno 

$) $) $) $) $) $) ४० 

 

( k|sf]k, ;ª\s6 

tyf dxfdf/L 

nufotsf 

kl/l:yltaf6 

aRg 

;r]tgfd"ns 

sfo{j|md  

ljBfno 

$) $) $) $) $) $) ४० 

 

!) l;sfOdf 

;"rgf tyf 

;~rf/k|ljlwsf] 

k|of]u / Ifdtf 

ljsf; 

ljBfno 

* * * * * $) ४०  
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ि.

स. 

प्रिखु 

वियाकिाप 
इकाइ 

भौविक िक्ष्य (पवहिो िक्ष्य ५ िषभ)  भौविक 

िक्ष्य (१० 

िषभको 

कै
वफ
य
ि

 १ २ ३ ४ ५ जम्िा 

!! lzIfs 

k]zfut, 

ljsf; / 

;xfotf 

;+Vof 

$) $) $) $) $) @)) २०० 

 

!@ ljBfno 

kf]if0f tyf 

:jf:Yo 

sfo{j|md / 

lbjf vfhfsf] 

k|aGw 

ljBfno 

$) $) $) $) $) @)) २०० 

 

!# 5fqj[lQ, clt 

ul/aL / nlIft 

;d"x -kf]zfs, 

z}lIfs ;fdu|L_ 

;+Vof 

!))) !))) !))) !))) !)))   

 

!$ lgMz'Ns 

kf7\ok':ts  

ljBfyL{ 
@!)) @!)) @!)) @!)) @!)) !)%))  

 

!% sIffsf]7fdf 

cfwfl/t 

d"Nofª\sgnfO{ 

k|efjsf/L 

sfof{Gjog 

ug]{ 

lzIfs   !$)      

!^ cfwf/e"t 

txdf 

:t/Ls[t 

k/LIff 

;~rfng / 

Joj:yfkg  

k6s ! ! ! ! !    

!& ljBfno 

lj=Jo=;=, 

lz=c=;= 

kbflwsf/Lx?

sf] Ifdtf 

ljsf; / 

cleefjs 

ljBfn

o 

 !) !) !) !)    
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ि.

स. 

प्रिखु 

वियाकिाप 
इकाइ 

भौविक िक्ष्य (पवहिो िक्ष्य ५ िषभ)  भौविक 

िक्ष्य (१० 

िषभको 

कै
वफ
य
ि

 १ २ ३ ४ ५ जम्िा 

cled'vLs/0f 

!* b'u{d If]q 

tyf nlIft 

afnaflnsfnf

O{ cfj;Lo 

ljBfno 

ljBfn

o 

   !     

१९ प्रािवम्भक किा 

सीप विकास 

कायभिि 

सङ्ख्या १२० १२० १२० १२० १२० ६००   

२० CB-EGRA 

कायभिि 
सङ्ख्या १२० १२० १२० १२० १२० ६००   
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३.४ िाध्यशिक शिक्षा 

३.४.१ परिचय 

िावष्ट्रय पाठ्यिि प्रारूप २०७६ िे विद्यािय वशिािाइभ आधािभिू िह ि िाध्यविक िह गिी विभाजन 

गिेको छ । यसिे किा १- ८ िाइभ आधािभूि वशिा ि ९-१२ िाइभ िाध्यविक वशिा ह ने गिी पाठ्यिि 

ियाि गिेको छ । िाध्यविक िहको वशिाको काि कािको संसाििा प्रिेश गनभ सक्ने वसप सवहिको 

नागरिक विकास ििा उच्च वशिाको िावग ियािीको आधाि पवन हो । नेपािको संविधानिे िाध्यविक 

वशिा वन:शलु्क प्राप्त गने हक प्रत्याभिू गिेको छ । नेपािको संविधानिे िाध्यविक विद्यािय िहको 

वशिािाइभ थिानीय िहको अवधकाि िेत्रवभत्र िहने व्यिथिा गिेको छ । िा.वश.वन. २०७६ िे गणुथििीय 

िाध्यविक वशिािा सबैको पह चँ वनशलु्क ह ने व्यिथिा उल्िेख गिेको छ । विज्ञान प्रविवध ििा 

निप्रिभिन नीवि २०७६ िे विद्यािय िहदेवख नै पिम्पिागि िौविक ज्ञान प्रविवध ििा सीपका बािेिा 

अध्ययन गिी िैज्ञावनक वचन्िन ििा वसजभनशीि अवभिवृद्ध गने िणनीवि विएको छ ।  

 

ििभिान व्यिथिा अनसुाि िाध्यविक िहिा साधिण ि प्राविवधक गिी २ धाििा वशिािाइभ व्यिथिापन 

गिेको छ । किा ११ ि १२ िा एकिपिीय पाठ्यिि िाग ुगरिएको छ । प्राविवधक धािका विद्याियहरू 

किा ९ देवख सञ्चािन ह ने नीविगि व्यिथिा छ । संविधानिे प्रदत्त गिेका वशिाका अवधकाििाइभ 

सवुनिि गनभ थिानीय िहिे शैविक नीवि ििा योजना वनिाभण गनभ अपरिहायभ भएको छ ।  

३.४.२ वितिान अवथिा  

िंगिा गाउँपाविकावभत्र ३ िषभदवेख १६ िषभ उिेि सिहूका िाििाविकाहरू जम्िा १८३०१८ िहकेा छन् 

। आधािभिू िह ( १- ८) िा भनाभ ह ने उिेिका िाििाविका २३०७ छन ्भने िाध्यविक िहिा ९५३ 

िहकेा छन ्। यस गाउँपाविकावभत्र जम्िा ४३ िटा विद्याियहरू सञ्चािनिा िहकेा छन ्। यी िध्ये ४० 

िटा सािदुावयक विद्यािय िहकेा छन ्। उच्च वशिा िफभ  एक िंगिा वशिा क्याम्पस सञ्चािनिा िहेको 

छ । बािविकास केन्द्र ४४, आधािभिू िह (१-५) सञ्चाविि २६, आधािभूि िह (१-८) सञ्चाविि ७, 

िाध्यविक (१-१०) सञ्चाविि ४ ि िाध्यविक ( १- १२) सञ्चाविि ३ विद्याियहरू िहकेा छन ् । 

प्राविवधक धाि िफभ  १ विद्यािय िहकेो छ । सािििा दि ( १५- ६० ) जनसङ्ख्यािा ९६.४% िहकेो छ । 

शैविक सत्र २०७६/२०७७ अनसुाि आधािभिू िह (१-५ ) िा खदु भनाभ दि ९६.५ ि सहजै दवेखने भनाभ 

दि १०८.६ िहकेो छ भने आधािभिू िह (६-८ ) िा खदु भनाभ दि ९७.३ ि सहजै दवेखने भनाभ दि १०२.८ 

िहकेो छ । िाध्यविक िह ( ९-१०) िा खदु भनाभ दि ७९ ि सहजै दवेखने भनाभ दि १०८.९ िहेको छ । 

िाध्यविक िह ( ११- १२ ) िा खदु भनाभ दि २६.३ ि सहजै दवेखने भनाभ दि ५० िहकेो छ ।  
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आधािभिू िह किा १-५ िा कुि १३१ वशिक दिबन्दी िहकेो छ भने आधािभूि िह किा ६-८ िा ३४ 

वशिक कायभिि िहकेा छन् । िाध्यविक िह किा ९- १० िा १९ ि िाध्यविक िह किा ११- १२ िा ६ 

वशिक कायभिि छन ्। बािविकास केन्द्रिा ४४ स.का हरू कायभिि छन ्।  

३.४.३ उदे्दश्यहरू 

यस योजनािे िाध्यविक वशिा सम्बन्धी वनम्नविवखि विवशि उद्दशे्य िाखेको छः 

१. िाध्यविक िहिा सबैको पह चँ सवुनिि गनुभ 

२. िाध्यविक िहको विषयगि वसकाइ उपिवधध िवृद्ध गनुभ 

३. िाध्यविक वशिाको गणुथिििा सधुाि गनुभ 

४. खदु भनाभदि बढाउन ु 

५. विद्याियिाइभ िाििैत्री, सिािेशी ि सिुविि बनाउनु 

६. विद्यािय प्रशासन ि व्यिथिापनिाइभ सधुाि गिी जिाफदहेी बनाउनु 

७. वशिण वसकाइ वियाकिाप सिय सपेि बनाउद ैवसकाइिाइभ दैवनक जीिनसँग सम्बवन्धि गनुभ 

८. आपिकािीन अिथिािा सिेि वशिण वसकाइ वियाकिापिाइभ वनिन्िििा वदन सवकने अिथिा 

वनिाभण गनुभ 

९. िाध्यविक िहिा विषयगि वशिकको दिबन्दी व्यिथिा ि िवृत्त विकास जोड वदनु 

१०. नक्साङ्कनका आधाििा विद्याियको थिापना ििा व्यिथिापन गनुभ 

११. आिसीय विद्याियका सािै यािायािको सवुिधा विथिाि गनुभ 

१२. आिश्यकिानसुाि प्राविवधक धािका विद्याियहरूको थिापना ि व्यिथिापन गनुभ 

१३. विद्यािीहरूिाई भकूम्प, बाढी पवहिो, आगो िागी जथिा प्राकृविक प्रकोप, िहािािी, दघुभटना 

इत्यावद विपदिा सिुविि ह ँद ैएक अकाभिा सहयोगी भािनाको विकास गनुभ 

१४. विद्यािीहरूिा पोषण ििा थिाथथ्यिा गणुात्िक सधुाि गिी व्यिहाििा परिििभन गनुभ  

  

३.४.४ िणनीशिहरू 

योजनाका उद्देश्यहरू हावसि गनभ वनम्नविवखि िणनीविहरू अििम्बन गरिनेछः 

१. विद्याियहरूको िाथिविक अिथिा ि नक्साङ्कन गिी सबै िाििाविकको पह ँच सवुनविि गनभ 
विद्याियको पुनविभििण ििा सिायोजन गरिने छ 

२. अवि गरिब ि सिािेशीिा आधाििा सिायानकूुि छात्रिवृत्तको व्यिथिा गरिने छ । 

३. वन:शलु्क िाध्यविक वशिा सवुनविि गरिने छ । 
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४. संघीय ि प्रादवेशक सिकािसँग सहयोग, सिन्िय ि सहकायभ गिी िाध्यविक विद्याियको िििा 
विकास गरिनेछ । 

५. संघीय ि प्रादवेशक सिकािसँग सहयोग, सिन्िय ि सहकायभ गिी वशिकहरूिाई पेशागि ि 
पनुिाभजगी िावििको व्यिथिा गरिने छ 

६. विद्याियहरूिा सचूना प्रविवधको विथिाि गिी वशिणिाइभ सहयोग गरिने छ । 
७. वसकाइ उपिवधध कि भएका विद्यािी पवहचान गिी अविरिि किा सञ्चािन गरिने छ । 
८. जीिनपयोगी वसकाइसँग जोडेि विद्यािी िलू्याङ्कन ्प्रणािीको व्यिथिापन गरिने छ । 
९. गिेि वसक्ने ( learning by doing ) को िान्यिािाइभ प्रयोगिा ल्याइने छ । 

१०. सचूना प्रविवधको अवधकिि ् उपयोग गद ै वथटि(STEM) को अिधािणा अनुसाि वशिण 

वियाकिाप सञ्चािन गरिने छ  

११. गवणि, विज्ञान ि अङ्ग्रेजी विषयहरूिाइभ दवैनक जीिनसँग जोडेि विद्यािी, अवभभािक ि 

वशिकिा सहज अनभुूवि ह ने गिी िािाििण ियाि गरिने छ 

१२. विद्यािय व्यिथिापन ि प्रशासवनक कायभ चथुि दरुूथि िाख्न यािायािका साधनको व्यिथिा 

गरिनेछ । 

१३. छुट्टै प्रशासवनक नेितृ्ििा िप सवुिधा सवहि विद्याियको दवैनक कािकाज सञ्चािनिा जोड 

वदइने छ । 

१४. विद्याियिा सिुिा गाडभको व्यिथिापनिा जोड वदइने छ । 

१५. वशिकको वनिन्िि अध्यािवधक ह न अवभपे्रिणा बढाउने कायभिि सञ्चािन गिी दि विषय 

वशिकको व्यिथिा गरिने छ । 

१६. संघीय ि प्रादवेशक सिकािको सहयोगिा विद्यािय किभचािीको दिबन्दी वसजभना गरिने छ । 

१७. विद्यािीको अविरिि ििा सहवियाकिाप ( संगीि, नतृ्य, गायन, खेिकुद आवद ) को 

थििन्नोवि गनभ वशिकको व्यिथिापन गरिने छ । 

१८. सवुिधासम्पन्न िाििैत्री भौविक संिचना ि किाकोठाको व्यिथिापन गरिने छ । 

१९. घेिािाि, थिच्छ खानेपानी, शौचािय, खेििैदान ि हरिि विद्यािय व्यिथिापनिा जोड वदइने 

छ । 

२०. विद्यािय अनगुिन, किा अििोकन, सपुिीिेिण ि वशिक सहायिा जथिा कायभिाई 

प्रभाकािी बनाइने छ ।  

२१. विद्यािय सधुाि योजना, शैिवणक योजना, िावषभक कायभिाविका वनिाभण ि प्रयोग जथिा 

विषयिा िििा अवभिवृद्ध गिी वशिकको कायभसम्पादन,कायभ प्रभािकारििा ि 

जिाफदवेहिािा िवृद्ध गरिने छ ।  

२२. सबै िाध्यविक विद्याियहरूिा विज्ञान प्रयोगशािा थिापना, गवणि, अङ्ग्रेजी िगायि अन्य 
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विषयका शैविक सािाग्रीको व्यिथिा ि प्रयोगिा िवृद्ध गरिनेछ ।  

२३. हाि सञ्चािनिा िहकेा प्राविवधक धािका विद्याियहरूको उवचि व्यिथिापन गद ै

आिश्यकिाका आधाििा थिान अनसुाि िप विद्यािय थिापनािा जोड वदइने छ । 

२४. आपिकािीन परिवथिवििा वशिण कायभ सञ्चािनका िावग विद्यािी, वशिक ि 

अवभभािकको िििाको विकास गरिने छ । 

२५. प्राकृविक प्रकोप ििा विपद व्यिथिापनिा विद्यािी ििा वशिकिाइभ पिूभ ियािी भई विपदिा 

सहयोगका िावग ियािी ह न जोड वदइने छ  

२६. विद्याियिा विद्यािीको वनयविि थिाथथ्य पिीिणका सािै जङ्क फुड (पत्र ु खाना) को 

प्रयोगिाई वनषेध गिी थिानीय अगाभवनक खाद्य पदािभको प्रयोग गिी विद्यािीको पोषण ििा 

थिाथथ्यिा गणुात्िक सधुाि गिी व्यिहाििा परिििभन गरिनेछ । 

३.४.५ उपिशधध, नशिजा, प्रिुख शक्रयाकिाप ििा िक्ष्य 

क) उपिवधध  

िाध्यविक वशिािा सबैको पह चँ भई गणुथिििा सधुाि ह ने । 

ख) नविजा 

१.  सबै िाििाविकाहरूिाइभ वनःशलु्क िाध्यविक िहको वशिािा पह चँ सवुनविि भई खदु भनाभ ििा 

वटकाउ दि िवृद्ध ह ने 

२.  सबै िाध्यविक विद्याियहरूिा विषय वशिकको व्यिथिा भएको ह ने 

३.  िाध्यविक विद्यािय िह पाि गने विद्यािीहरूिे न्यनूिि वसकाइ उपिवधध पिूा गिेको ह ने  

४.  िाध्यविक िहिा गणुथििीय वशिाको सवुनविििा ह ने 

५.  विद्याियहरू बाििैत्री, सिािेशी ि सिुविि ह ने 

६.  विद्यािी, वशिक, प्रशासक, सिोकाििािाहरू जिाफदहेी ह ने 

७.  विद्यािय वशिािा सचूना ििा सञ्चाि प्रविवध िगायि अन्य प्रविवधको प्रयोगिा विथिाि ििा 

सहज उपयोग भई वसकाइिा सहयोग ह ने 

८.  विद्यािीहरू विवभन्न सािावजक कायभहरू( ज.ुिे.स., िािक्िि, थकाउट आवद ) िा संिग्न िही 

प्राकृविक प्रकोप ििा विपदिा सहयोगीका रूपिा सहभागी ह ने 

९. कम्िीिा एउटा िाध्यविक विद्यािय आिासीय विद्याियको रूपिा थिापना ह ने 

१०.  शैविक वनकायिा कायभिि जनशविको िििा ििा िवृत्त विकास भइ पेश प्रवि उत्प्ररेिि ह ने  

११.  वशिक ि विद्यािी वसकाइप्रवि अवभपे्ररिि भइ शैविक सिाग्री वनिाभण ि प्रयोगिा वियाशीि िहने  

१२. प्रत्येक िाध्यविक विद्याियिा विषयगि ल्यािको व्यिथिा ह ने, 

१३. सबै िाध्यविक विद्याियका एक वशिक एक ल्यापटपको व्यिथिा भएको ह ने 
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१४. सबै िाध्यविक विद्याियिा एक जना थिाथथ्यकिीको व्यिथिा भएको ह ने, 

 

ग) प्रिुख शक्रयाकिापहरू ििा िक्ष्य 

 िाशिका ३.३ िाध्यशिक िहका प्रिुख शक्रयाकिापहरू ििा िक्ष्य 

ि.सं. 

प्रिखु वियाकिापहरू 

इकाइ भौविक िक्ष्य भौविक 

िक्ष्य ( 

१० िषभ 

) 

कैवफयि 

१ २ ३ ४ ५ जम्िा 

१ वन:शलु्क पाठ्यपथुिक 

विििण (९-१२) 

सङ्ख्या ६०० ६०० ६०० ६०० ६०० ३००० ६०००  

२. विद्यािय नक्साङ्कन,् 

थििोन्नवि 

पटक  १    १ २  

३ प्राविवधक धािको 

विद्यािय थिापना 

सङ्ख्या   २   २ ४  

४ वशिणिा वथटिको प्रयोग सङ्ख्या    ७  ७ १४  

५ विषयगि दिबन्दी 

वनधाभिण, वसजभना ि 

विििण गने 

सङ्ख्या   ५ १० १५ ३० ३०  

७ आिासीय विद्याियको 

विकास 

सङ्ख्या  १    १ २  

८ विद्याियिा यािायािको 

व्यिथिा  

सङ्ख्या १ १ १ १ १ ५ १०  

९ विद्यािय सपुिीिेिण ि 

वशिक सहायिा  

वनिन्िि         

१० विद्याियको भौविक 

पिूाभधाि विकास (भिन, 

किाकोठा, फवनभचि, 

शौचािय, खानेपानी, 

खेि िैदान, घेिाबाि, 

िािउद्यान) 

विद्यािय 

१ १ १ ३ ४ १० ४० 

 

११ विषयगि प्रयोगशािाको 

व्यिथिा 

विद्यािय 
१ १ १ २ २ ७ १४ 

 

१२ विपद व्यिथिापनिा 

िािक्िि, ज.ुिे.स., ि 

विद्यािय 
७ ७ ७ ७ ७ ३५ ४० 
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ि.सं. 

प्रिखु वियाकिापहरू 

इकाइ भौविक िक्ष्य भौविक 

िक्ष्य ( 

१० िषभ 

) 

कैवफयि 

१ २ ३ ४ ५ जम्िा 

थकाउटको प्रयोग  

१३ विपद ् व्यिथिापनको 

िावग िििा अवभिवृद्ध 

पिूभ ियािी 

विद्यािय 

७ ७ ७ ७ १२ ४० ४०  

१४ सचूना ििा सञ्चाि 

प्रविवधको प्रयोग ि िििा 

िवृद्ध 

विद्यािय 

७ ७ ७ ७ ७ ३५ ४०  

१५ वि.व्य.स., वश.अ.सं.का 

पदावधकािीहरूको िििा 

विकास 

सङ्ख्या 

 ३५ ३५ ३५ ३५ १४० २८०  

१६ वशिक िावििको 

व्यिथिा 

सङ्ख्या 
८ ८ ८ ८ ८ ४० ८०  

१७ िाध्यविक िहिा भनाभ ि 

वटकाउ िवृद्ध गनभ 

आकषभक छात्रिवृत्तको 

व्यिथिा  

सङ्ख्या  

१०० १०० २०० १०० ५०० १००० 

 

१८ विद्याियिा 

थिाथथ्यकिीको व्यिथिा 

विद्यािय  
२ २ २ १ ७ १४ 

 

१९ थिाथथ्य पिीिण, 

थिाथथ्य सचेिना 

विद्यािय 
७ ७ ७ ७ ७ ३५ ४०  

२० गरिब ि जेहने्दाििाइभ सहयोग सङ्ख्या २५ २५ २५ २५ २५ १२५ २५०  

२१ वसकाइ सािाग्री वनिाभण विद्यािय  ७ ७ ७ ७ २८ ४०  

२२ भौविक संिचना वनयविि 

ििभि ि सम्भाि अनुदान 

विद्यािय 
 ७ ७ ७ ७ २८ ४०  

२३ एक वशिक एक ल्यापटको 

व्यिथिा अनुदान 

वशिक  ७ १४ १४ ५ ४० ४०  
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३.४ उच्च शिक्षा 

३.४.१ परिचय 

नेपािको संविधानिे उच्च वशि प्राप्त गरिसकेपवछ न्युन, िध्यि, दि ि उच्च दि जनशवि उत्पादन गने 

िक्ष्य िाखेको छ । थनािक उत्तीणभपवछ िध्यि जनशवि उत्पादन गने िक्ष्य िाखेको छ भने थनािकोत्ति ि 

सोभन्दा िावि उत्तीणभपवछ उच्च दि जनशवि उत्पादन गने िक्ष्य िाखेको छ । िंगिा गाउँपाविकावभत्र 

बािविकास आधािभिू िह, िाध्यविक िह ि सिग्र गाउँपाविकावभत्र एक थनािक िह सञ्चािन भएको 

िंगिा वशिा क्याम्पस िहेको छ । उच्च वशिाका िावग यस िंगिा गाउँपविकािा िहकेो सो क्याम्पसबाट 

िध्यि दि जनशवि उत्पादन गने िक्ष्य िाखेको पाइन्छ ।  

 म्याग्दी वजल्िाको सदििुकाि बेनी बजािदवेख करिब १५ वकिोविटि पविि िेत्रिा म्याग्दी 

वजल्िाकै एक िात्र क्याम्पस िंगिा वशिा क्याम्पस िंगिा गाउँपाविकाको गहनाको रूपिा िहेको छ । 

ग्रािीण िेत्रिा बसोबास गने बािबाविकाहरूको उच्च वशिाको आिश्यकिा परिपूविभ गने उद्दशे्यका साि 

उि क्याम्पस थिापना भएको हो । क्याम्पसिे वत्रभुिन विश्वविद्याियबाट सम्बन्धन प्राप्त गिी थनािक िह 

सञ्चािन गिेको छ । म्याग्दी वजल्िािा सञ्चाविि ४ िटा क्याम्पसिध्ये िंगिा गाउँपाविकािा एकिात्र 

उच्च वशिा प्रदान गने प्रदायक संथिा ह न ु िंगिािासीका वनवम्ि सौभाग्यको कुिा हो । नेपािका 

दिूदिाजिा यथिा क्याम्पस खलु्न ुि गाउँठाउँ, कुटो कोदािो गद ैउच्च वशिा हावसि गनभ पाउन ुयस भेगका 

बािबाविकाको उज्यािो िफभ को यात्रा ह ने कुिािा दईुिि िहदँनै । यसबाट व्यवि सिाज, ि िाष्ट्र सबैिाई 

सकािात्िक प्रभाि पनभ जान्छ ।  

 २०६६ भदौ १७ गिे थिापना उि क्याम्पसिे िंगिा गाउँपाविका सेिािेत्रवभत्र िहत्िपणूभ 

भवूिका खेिेको छ । आविभक रुपिे अधधि रूपिा सञ्चािन ह न नसकेपवन शैविक रूपिा यसको 

योगदानिाई कदावप नकानभ सवकन्न । यस क्याम्पसिे शैविक जनशवि उत्पादन गिेपवन अन्य विधाका 

जनशवि उत्पादन गने गिी क्याम्पस बह िखुीका रूपिा सञ्चािन गनभ गाउँपाविकािाई आि 

गाउँबासीका अपेिा िहकेो छ ।  

३.४.२ िंगिा गाउँपाशिकाको उच्च शिक्षाको वितिान अवथिा  

 िंगिा गाउँपाविकािा बसोबास गने क्याम्पस पढ्ने उिेिका धेिै जसो बािबाविकाहरू 

गाउँपाविकाभन्दा बावहि अध्ययन गनभ गएको पाइन्छ । गणुथििीय वशिा, सुविधा, आवद कािण दखेाई 

बजाि िेत्रिा जाने विद्यािीहरूको ठूिो सिहू िहकेो छ । ििावप गाउँ ठाउँिा पढ्ने इच्छा िाख्ने, आफ्नो 

घिको आटोवपठो खाएि पढ्छु भन्ने उद्दशे्य िाख्ने ि न्यनु आम्दानी ह ने बािबाविकाको िावग िंगिा 

वशिा क्याम्पस ििदान साविि भएको छ । वशिा जथिो विषय ठाउँ विशेष, संथिा विशेष गिेि विनु 
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आफैं िा विडम्बनापणूभ हो िि िंगिा गाउँपाविकािा िहकेो एकिात्र उच्च वशिा वदने शैविक संथिािे 

वदएको योगदान अिुिनीय छ ।  

 क्याम्पसको आविभक भौविक अिथिा भनेजथिो सबि ि सिि नभएिापवन भएको स्रोि सािग्री 

थिानीय व्यवि सङ्घसंथिा ि गाउँपाविकाको सहयोग क्याम्पसिे विथिािै विथिािै आफ्नो पाइिाहरू 

िम्काउँदै गिेको पाइन्छ । क्याम्पसको सरुु गने सियिा श्रीिद्भागिि पुिाण िगाई सोबाट जम्िा भएको 

आविभकबाट जोहो गिेि उि क्याम्पस सञ्चािन गिेका िनकािी व्यविहरूको सहयोग, चन्दा, गा.पा.बाट 

वदने अनदुान ििा विद्यािीको शलु्कबाट क्याम्पस सञ्चािन ह दँ ैआइिहकेो छ । िंगिा गाउँपाविका 

वभत्र ि बावहि िहन ुह ने िहानभुािहरू, िैदवेशक िोजगाििा िहन ुह ने िहानभुािहरूको आविभक, भौविक, 

नैविक सहयोगको बििा वि.सं. २०७३ साििा बावबयाचौिदवेख दविण पविि वदशािा पने िाम्पाटािा 

करिब ३३ िोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गिेको छ । िंगिा गाउँपाविकाबाट आफ्नै गाउँ ठाउँिा िहकेो 

उच्च वशिा प्रदायक संथिािाई िषेनी सहयोग अनदुान वददै आइिहकेो छ । िंगिा गाउँपाविकाको कुि 

जनसंख्यािध्ये िंगिा वशिा क्याम्पसिे ०.६८% ि िंगिा गाउँपाविकािा बसोबास गने १५ िषभ 

िाविका जम्िा जनसंख्या िध्ये १.०८% उच्च वशिा प्रदान गिेको छ । थिापनाकािदवेख २०७७ 

सािसम्ि िगंिा वशिा क्याम्पसबाट ५८ जना विद्यािीिे उच्च वशिा पिूा गिेका छन ्। 
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िावि उल्िेवखि विद्यािी संख्यािाई अध्ययन गदाभ िंगिा गाउँपाविकािा िहकेो िंगिा वशिा 

क्याम्पसिा प्रत्येक िषभ थनािक िहिा विद्यािी संख्या सािान्य िवृद्ध भएको दवेखन्छ । विद्यािीिाई 

वटकाउन िवुश्कि िहेको पाइन्छ । प्रवििषभ विद्यािी िवृद्ध ह निेु विद्यािीको िनोविज्ञानिा या ि उच्च 

वशिाको आकाङ्िा जनाउँछ, या ि सिय अनसुाि उच्च वशिा ि जीिनपद्धविसँग जोड्नपुछभ भन्ने 

िनोविज्ञानिे काि गिेको पाइन्छ भने बीचिा विद्यािी छोड्ने दि उच्च ह दँा बेिोजगािीको सिथया, उच्च 

वशिा प्राप्त गरिसकेपवछ आयआजभन गनभ स–ुअिसि प्राप्त नह न ु ि आफूिे वसकेका ज्ञान सीपिाई 

व्यिहाििा िाग ूगनभ नपाउन ुजथिा सिथयािे भवूिका खेिेको पाइन्छ ।  

३.४.३ उच्च शिक्षाका ििथया ििा चुनौशिहरू  

   नेपािको संविधानिे िाध्यविक िहसम्िको वशिािाई थिानीय िहको वजम्िेिािीिा िाखेको छ । 

उच्च वशिािाई प्रदशे ििा सङ्घीय सिकािको वजम्िेिािीको रूपिा व्याख्या गिेको छ । एकाविि उच्च 

वशिािाई आफ्नो वजम्िेिािीिा निाख्न,ु अकाभिफभ  प्रदेश ििा सङ्घीय थििबाट उच्च वशिािाई आफ्नो 

प्रािविकिािा निाख्निुे थिानीय िहिाई आविभक भाि पनभ गएको छ । िि पवन आफ्नो पाविकावभत्र 

सञ्चाविि उच्च वशिा प्रदायक संथिािाई हनेुभ थिानीय सिकािको किभव्य ह न आउँछ । उच्च वशिा 

सम्बवन्धि नीविगि सिथया नै सबैभन्दा ठूिो सिथया िहकेो सहजै दखे्न सवकन्छ । सिथया ििा 

चनुौविहरूिाई वनम्न अनसुाि उल्िेख गरिएको छ । 

१. यस िंगिा गाउँपाविकािा िहकेो १ िात्र वशिा क्याम्पस िा विद्यािी संख्या न्युन िहकेा छन 

२. भौविक पिूाभधािको अभाि िहकेो छ  
३. विषयगि ििा पणूभकाविन वशिक धयबथिापन कवठन िहकेो  
४. क्याम्पसका वनयविि आय श्रोिको अभाि िहकेो छ । 

५. गणुथििीय ि जीिनोपयागी वशिा प्रदानिा चुनौवि िहेको छ । 
६. वशिािा सचूना ििा संचाि प्रविवधको पह चँ न्युन िहेको छ । 

 

३.४.४ िंगिा गाउँपाशिकािा उच्च शिक्षाका उदे्दश्य 

 िंगिा गाउँपाविकािा उच्च वशिा थिापना गनुभको िुख्य उद्दशे्यहरू वनम्न अनसुाि िहकेा छन ्ःः  

१. िाज्यको बदविँदो शासकीय थिरुप अनरुुप थिानीय िहिा सबै बािबाविकाहरू उच्च वशिाको 
पह चँिा ल्याउने, 

२. उच्च हावसि गने अिसिबाट बवञ्चि बािबाविकाहरूका िावग न्युनिि ्खचभिा गाउँ ठाउँिा 

उच्च वशिा हावसि गनभ, 
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३. सिािेशीसवहिको गणुथििीय वशिाको िाध्यिबाट ियाभवदि जीिनयापन गनभ सिि ि प्रविथपधी 
नागरिक ियाि गनभ,  

४. िंगिा गाउँपाविकाका नागरिकिाई वशिासँग आयआजभन ि जीिनपद्धविसँग सािान्जथय 

गिाउन,  

   

३.४.५ िणनीशिहरू  

१. िंगिा गाउँपाविकािे सङ्घीय सिकाि, प्रदशे सिकाि ि विश्वविद्यािय अनदुान आयोगसँग 

आिश्यक सिन्िय गिी क्याम्पसिाई आविभक रूपिा सिि बनाउने,  

२. शैविक रूपिा बह िखुी क्याम्पसको रूपिा विकास गद ैिैजाने, 

३. क्याम्पसका भौविक पिूाभधाि वनिाभणिा आिश्यक सहयोग गने  

४. पणूभकािीन वशिक भनाभ गनभ धयबथिापन सविवििाई अनदुान उपिधध गिाउने  
५. वशिािा सचूना ििा संचाि प्रविवधको प्रयोग बढाउने ।  
६. िोजगािी सीप विकासिाई जोड वदने िवृत्तिा आधारिि कायभििको विकास ि कायाभन्ियन गनभ 

थिानीय सिकाििाई सशविकिण गने,  

७. पह चँ ि गणुथिििा अवभिवृद्ध गनभ विद्यािीिाई छात्रबवृत्तको धयबथि गने  

३.४.६ उपिशधध, नशिजा, प्रिुख शक्रयाकिाप ििा िक्ष्य  

 क) उपिवधध 

  उच्च वशिा हासीि गने उिेिका सबै युिाहरू उच्चिाई गणुथििीय वशिाको सवुनविििा ह ने  

ख) नविजा  

१. उच्च वशिा हावसि गने उिेिका सबै जनसंख्या क्याम्पस भनाभ भएको ह ने  
२. पणूभकािीन वशिकको धयबथिापन भएको ह ने  
३. भिन,किा कोठाभौविक पथुिकािय िाचनािय ,शौचािय सभाहि िगायिका पिूाभधाि को 

विकास भएको ह ने  

४. वशिणिा सचूना ििा संचाि प्रविवधको प्रयोग भएको ह ने  
ग) प्रिखु वियाकिापहरू  

  िंगिा गाउँपाविका सबै विद्यािय ि विश्वविद्याियबाट बावहि िहकेो व्यविहरूका िावग सियको 

िाग बिोवजि उत्पादनशीि ि प्रविथपधी, सचूना प्रविवधसँग परिवचि िानिस्रोिको विकास गने 
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१ २ ३ ४ ५ जम्िा 

 १ 
गरिि ििा जेहन्दाि 

विद्यािीिाई छात्रबवृत्त 
 जना ५ ५ ५ ५ ५ २५     

 २ वशिक भनाभको िावग अनुदान वशिक १ १ १ १ १ ५     

 ३ 
सचूना ििा संचाि प्रविवधको 

अनदुान 
 सङ्ख्या १ १ १ १ १ ५     

 ४ भौविक पिूाभधाि वनिाभण   भिन १ १       २     
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३.५ प्राशवशधक ििा व्यविाशयक शिक्षा 

३.५.१ परिचय 

कािसँग वशिािाई जोड्न ुि दि जनशवििाई िाष्ट्र वनिाभणिा प्रयोग गनभ प्राविवधक वशिा आिश्यक छ 

। वशिािे विकासिाई वनकास वदन सक्नपुछभ । त्यथिो परिकल्पना प्राविवधक वशिाबाट िात्र सम्भि छ । 

प्राविवधक वशिािाई थिापना नगिी गरिने वशिाबाट केिब वशविि बेिोजगाि िात्र उत्पादन ह न्छन ् । 

हाम्रो वशिा प्रणािीिाई संिचना रुपिा बदल्न ि वशिाबाट जीिन यापनािा सहयोग परु् याउन प्राविवधक 

ििा व्यिसावयक वशिाको िहत्ि झन ् बढेको पाइन्छ । हाम्रो गाउँपाविकािाई सिदृ्ध गाउँपाविका 

बनाउन गाउँपाविकािा उपिधध स्रोि साधनिाई अवधकिि ् उपयोग गनभ सक्ने जनशवि उत्पादन गनभ 

अपरिहायभ ह न्छ । प्राविवधक ििा व्यिसावयक सीप विकास गिी गा.पा.िा हिेक प्राविवधक िेत्रिा स–ु

वनविि ह ने जनशवि उत्पादन ह न सकेिा गा.पा. सिदृ्ध बन्ने कुिािा कुनै दईु िि िहन्न ।  

 वशिािाई सीप, सीपिाई िोजगाि ि िोजगाििाई उत्पादन ि उत्पादनिाई बजािसँग जोड्न सक्ने 

वशिा प्रणािीको विकास ि विथिाि गनभ सवकन्छ भने िाज्यिाई शैविक बेिोजगाि भीड िेग्न िप चनुौवि 

ह ने दवेखन्छ । नेपाििा सीप ि व्यिसायको विकास, हथिकिा, िवूिभकिा ि िाथिकुिाको िथिहुरूको 

उत्पादन विच्छिीकािदेवख नै भएको पाइन्छ । औपचारिक रुपिा प्राविवधक ििा व्यिसावयक वशिाको 

सरुुिाि वि.सं. १९९९ साििा थिावपि प्राविवधक िाविि वशिािय (हािको पिुचोक इवन्जवनयरिङ 

किेज) बाट भएको हो । सघन रुपिा प्राविवधक ििा व्यिसावयक वशिाको विथिाि गनभ वि.स. 

२०६८/०६९ दवेख भएको हो । हाि नेपाि सिकाि वशिा विभाग ि प्राविवधक ििा व्यिसावयक िाविि 

परिषद ्(CTEVT) िे प्राविवधक ििा व्यिसावयक धािका विद्याियहरू सञ्चािन गरिहेका छन ्। नेपाि 

सिकािको एक थिानीय िह एक प्राविवधक विद्यािय नीवि सिेि िहकेो छ ।  

३.५.२ वितिान अवथिा 

गण्डकी प्रदशे म्याग्दी वजल्िा अन्िगभि िंगिा गाउँपाविका कृवष ििा पश ु पािनको िेत्रिा उपयिु 

िावनन्छ । विगिदवेख नै यस िेत्रिा कृवष िा भेटेनिी अन्िगभि प्राविवधक वशिािय थिापना गनभ यहाँका 

जनिाहरूको उच्च आकाङ्िाहरू बीचबाट यस िेत्रको िडा नं. २ अन्िगभि पने िंगिा िाध्यविक 

विद्याियिा कृवष विज्ञान अन्िगभि प्राविवधक ििा व्यिसावयक विद्यािय सञ्चािन गने सिदुाय थििको 

वनणभय, वि.व्य.स.को वनणभय ि िंगिा गाउँपाविका सिेिको वसफारिसिा २०७६ िैशाख २ गिेको नेपाि 

सिकाि, वशिा विज्ञान ििा प्रविवध िन्त्रािय, वशिा ििा िानिसोि विकास केन्द्रको वनणभयबाट यस 

गाउँपाविकािा िंगिा प्राविवधक ििा व्यिसावयक िाध्यविक विद्यािय थिापना भएको छ । हाि यस 

विद्याियबाट पवहिो पटक एसइइ िा विद्यािी सहभागी भई किा ११ को पठनपाठनको ियािी भइिहकेो 
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छ । यस विद्याियिा किा १० िा ३५ ि किा ९ िा २६ जना गिी ६१ जना विद्यािी प्राविवधक ििा 

व्यिसावयक धाििा अध्ययनिि छन ् । यस धािको वशिा थिानीय थिििा स्रोि साधनिा आधारिि 

व्यिसावयक सीप ि उद्यिशीििािा आधारिि आय आजभनिा संिग्न भई आत्िवनभभि ि थिािम्बन ह न 

वसक्न ु पछभ । प्राविवधक ििा व्यिसावयक विद्याियको विकासका िावग आि सिोकाििािा थिानीय 

सिकाि, प्रदशे ि सङ्घीय सिकािसिेिको उच्च अपनत्ि विकास ह न जरुिी छ ।  

३.५.३ चुनौशि ििा अवििहरू 

गण्डकी प्रदशे अन्िगभि िंगिा गाउँपाविकाको भौगोविक बनािट विशेषिा, िािन िथिीको अिथिा, 

हािापानी उपिधध प्राकृविक स्रोि साधन सबैको सकू्ष्ि विशे्लषण गदाभ यस िेत्रिा कृवष प्राविवधक 

विद्यािय नै उपयिु िहकेो ि उि प्राविवधक ििा व्यिसावयक वशिाको िाध्यिबाट यस िेत्रका गिी 

विपन्न वपछवडएको िगभ ि सीिान्िकृि सिदुायको उि वशिाको पह चँिा विथिाि गनुभ, वशिािाई सीप, 

सीपिाई िोजगािी, िोजगािीिाई उत्पादन ि उत्पादनिाई बजाि प्रणािीसम्ि आिद्ध गने दीघभकािीन 

नीविको आिश्यक छ । व्यिसावयक ििा प्राविवधक वशिाको प्रणािीगि विकास, विथिाि, 

उद्यिशीििाको विकास गनभका िावग व्यिसावयक वशिािा सािभजवनक िेत्रको िगानी िवृद्ध, िागि 

साझेदािीको वसद्धान्ििा स्रोि परिचािन, प्राविवधक ििा व्यिसावयक वशिाको भौविक पूिाभधाि ल्याि 

िगायिका कायभििको िावग जनशविको व्यिथिापन गनुभ, प्राविवधक ििा व्यिसावयक वशिाको 

अध्ययन अनसुन्धान गनुभ, आिश्यक बजेटको व्यिथिा गनुभ, िाजनीविक ि नागरिक इच्छाशवि ि 

प्रविबद्धिा सवहिको ठोस योजना कायाभन्ियनको िावग व्यिथिापन गनुभ, प्राविवधक वशिाको नाििा 

सञ्चािनिा िहकेा पिम्पिागि प्राविवधक वशिाको सट्टा िैज्ञावनक ि स्रोि साधनिा आधारिि उद्यि ि 

व्यिसायी उत्पादन गिी आविभक उपाजभन सवहि शैविक सिवृद्ध हावसि गनुभ प्राविवधक वशिाको योजना ि 

नीवि कायाभन्ियन गनुभ यस िेत्रका प्रिखु चनुौवि ह न ्।  

यस गाउँपाविकािा थिावपि प्राविवधक ििा व्यिसावयक वशिा अन्िगभि कृवष विज्ञान विषय सञ्चािन 

प्रवि सिोकाििािाहरूको चासो बढ्द ै जान,ु प्रदशे सिकािसिेिको नीवि ििा कायभिििा प्राविवधक 

वशिा उच्च प्रािविकिािा पनुभ, िंगिा गाउँपाविकावभत्र उपिधध प्राकृविक स्रोि साधनहरू उिभिायिु 

जविन, जैविक विविधिा, पयभटकीय िेत्रहरूका आधाििा यस िेत्रको प्राविवधक वशिासँग उवचि िेि 

खाने िंगिा गाउँपाविका वजल्िाकै यािायाि, विद्यिु, सगुििाको वहसाबिे केन्द्रविन्दिुा िहकेािे अन्य 

िेत्रहरूबाट सिेि अध्ययनका िावग सहज गन्िव्य बन्न सक्न,ु शैविक विकासका वहसाबिे गणुथििीय 

वशिा ि प्राविवधक वशिाका वहसाबिे शैविक हिका रुपिा विकास गने सम्भािना ह न,ु कृवष, पश ु ि 

फिफूि उत्पादनको वहसाबिे म्याग्दीकै सम्भािना बोकेको ठाँउको रुपिा िहन,ु प्राविवधक वशिािाफभ ि 

विद्यािय िहबाटै वसकाइसँगै किाई गने कायभिि सीपििूक ि उद्यिशीििािा आधारिि व्यिसावयक ि 

िोजगािििूक प्रकृविका बह प्राविवधक विषय ि कायभिििाई व्यिवथिि बनाउन सवकने आधाि ह नु, 
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प्राविवधक क्याम्पस सिेिको थिापना गनभ सवकने सम्भािना ह न ुयस िेत्रका प्रिुख अिसिका रुपिा िहेका 

छन ्।  

३.५.४ उदे्दश्य  

1. िंगिा गाउँपाविका िगायि यस िेत्रिा प्राविवधक ि व्यिसावयक वशिा िाफभ ि सीपयिु, 

थििोजगाि ि आत्िवनभभि जनशवि उत्पादन गनुभ ।  

2. प्राविवधक, व्यिसावयक ि सीपििूक वशिािाफभ ि, शैविक बेिोजगािी न्यनुीकिण गनुभ,  

3. गाउँपाविका ि यस िेत्रवभत्र उपिधध स्रोि साधनिा आधारिि िोजगाि, व्यिसाय, उद्योगिाफभ िि 

आविभक विकास ि सिवृद्धिा योगदान परु् याउने, 

4. प्राविवधक ििा व्यिसावयक वशिाको अिसििाई िप सहज ि व्यापक विथिाि गिी सिािेशी, 

सििाििूक पह चँका आधाििा विकासका िावग उद्यिशीि, सिि, सीपयुि जनशवि 

ियाि गन,े 

३.५.४  िणनीशिहरू  

1. कृवष िेत्र उद्योग, बजािको आिश्यकिाको आधाििा योग्यिा ि िििा अनसुाि सान्दवभभक, 

उपयोगी, गणुथिि, प्राविवधक जनशवि विकास गनभ इच्छक सबैिाई अिसि प्रदान गने, 

2. प्राविवधक ििा व्यिसावयक वशिाका िावग सिोकाििािाहरूको सहभावगिा ि थिानीय 

सिकािको अपनत्ि ि िगानीिा िवृद्ध गने,  

3. वशिािा वपछवडएको िगभ िेत्र ि सिदुायिाई सिेट्न विशेष सह वियि वदने नीवि अििम्बन 

गने, 

4. प्रयोगात्िकिफभ  विशेष प्रािविक वदन प्रयोगात्िक वफल्डका िावग जग्गा खरिद एिि ्

व्यिथिापन गन,े  

5. घि अपायक पने िेत्रका विद्यािीहरूिाई प्राविवधक वशिािा पह चँ विथिाि गनभ आिासीय 

सवुिधा वदने कायभका िावग छात्रािास व्यिथिापन गने,  

6. प्राविवधक विद्यािय, थिानीय सिकाि ि सिदुायबीच खेिी प्रणािीको सम्भाव्यिा ि 

अनसुन्धान कायभका िावग सििन्यात्िक कायभिि िय गिी अगावड बढाउने,  

7. प्राविवधक विद्याियिा अध्ययन गनभ इच्छुक िविि िगभका बािबाविकाहरूिाई िडा 

कायाभियिाफभ िि थिि पवहचान गिी आविभक सुविधासवहि अध्ययनका िावग वसफारिस 

गने  

8. प्राविवधक धाििा अध्ययनिि विद्यािीहरूका िावग (On the job Training) ि शैविक 

सह वियिका िावग छात्रिवृत्त िगायि अनदुान उपिधध गिाउने, 
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9. प्राविवधक वशिा विकासको िावग उि धाििा कायभिि वशिकहरूको िििा अवभिवृद्ध ि 

प्रविवध सम्बन्धी िाविि सञ्चािन गनुभका सािै आइवसटी कम्प्यटुि ल्याबको थिापना गने,  

10. प्राविवधक वशिािा अध्ययिि विद्यािीहरूको श्रिबजाि खोजीका िावग सो विषयसँग 

सम्बवन्धि सिकािी ििा गैि सिकािी सङ्घसंथिा उद्योग, व्यापाि, व्यिसायिा संिग्न 

व्यविहरूसँग अन्ििविया ि आिश्यकिा अनसुाि श्रि सम्झौिा गने,  

11. गाउँपाविकाको सहयोगिा प्राविवधक ििा व्यिसावयक धािको विद्याियिा व्यिसावयक 

ििा सीपििूक विषयगि प्रयोगशािा थिापना गिी अनसुन्धान कायभ अगावड बढाउने, 

 

३.५.५ उपिशधध , नशिजा, प्रिुख शक्रयाकिाप ििा िक्ष्य 

क) उपिवधध 

 उपिधध प्राकृविक स्रोि ि साधनहरूको प्रयोग ि परिचािन गद,ै आविभक उपाजभन ि सिवृद्धिा योगदान 

गनभ सक्ने वनम्न ि िध्यि थििको प्राविवधक, व्यिसावयक ि उद्यिी जनशवि उत्पादन ह ने 

ख) नशिजा  

 िंगिा गाउँपाविकािा थिावपि कृवष विज्ञान पठनपाठन ह ने िंगिा प्राविवधक ििा व्यिसावयक 

विद्यािय धाििफभ को उत्कृि विद्यािय भएको ह नेछ । यस धाििा अध्ययिनि विद्यािीहरू 

थििोजगािििूक, थिउत्प्रेरिि, व्यिसावयक, उद्योगी ि िोजगाि प्राप्त भएको ह नेछ । यस विद्याियबाट प्राप्त 

गिेका विद्यािीहरू िंगिा गाउँपाविका िगायि यस िेत्रको थिानीय स्रोि साधन उपयोग गिी सिदृ्ध 

गाउँपाविका वनिाभणिा योगदान वदन सक्ने जनशवि ह नेछन ् । प्राविवधक ििा व्यिसावयक वशिािा 

वपछवडएको िगभ, िेत्र ि सिदुायको सहभावगिा अवभिवृद्ध ह नेछ । प्रयोगात्िक वसकाइका िावग उपयिु 

वफल्ड व्यिथिा ह नेछ । प्राविवधक वशिाप्रवि आिसिोकाििािा, थिानीय सिकाि, प्रदशे ि सङ्घीय 

सिकािको अपनत्ि िवृद्ध भई िप िगानीिैत्री िािाििण वनिाभण ह नेछ ।  

 

 

 

 

 



 

57 

 

ि 
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प्रिखु वियाकिाप इकाई भौविक िक्ष्य (५ बषभ) भौविक 

िक्ष्य 

 (१० 

बषभ ) 

कै
वफ
य
ि 

१ २ ३ ४ ५ जम्िा 

१   सीप वबकास ि 

आयआजभन कायभिि 

पटक २ १ १ १ १ ६ १२ 
 

२ गरिब ििा जेहने्दाि, 

दविि वबद्यािी िाई 

छात्रिवृत्त विििण। 

जना २४ २४० २४ २४ २४ १२० २४० 
 

३ छात्रबास वनिाभण ि 

व्यिथिापन 

गोटा २ १ १ 
  

२ ४ 
 

४ कृवष प्रयोगशािा गोटा १ 
 

१ 
  

२ ४ 
 

५ अनसुन्धान कायभ पटक २ २ २ २ २ १० २०  

६ OJT कायभ जना ३५ ४५ ४५ ४५ ४५ २१५ ४३०  

७ वफल्ड धयबथिापन  िोपनी १०     १० २०  

८ आइ वस वट िाविि ि 

ल्यापटप वबििण 

गोटा २ २ २ २ २ १० १० 
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३.६ पाठ्यक्रि ि पाठ्यिािग्री 

३.६.१ परिचय  

 वशिा पद्धवििाई िागभदशभन गने िहत्िपणूभ आधाि पाठ्यिि हो । यो एउटा गविशीि ि िवचिो प्रविया 

हो । पाठ्यििको िाध्यिबाट प्राप्त ह ने ज्ञान, सीप ििा अवभिवृत्तबाट व्यवििाई सिाज ििा विश्वपरििेश 

अनकुुि सियोजन ह न, िोजगािी प्राप्त गनभ, पेसाव्यिसाय छनौट ििा सञ्चािन गनभ ि आविभक 

कृयाकिापिा संिग्न ह न सहयोग पगु्दछ ि पगु्नपुदभछ। पाठ्यिि सान्दवभभक, विभेदिवहि, सििाििूक, 

सिािेशी, प्रविवधिैत्री, वसकारु केवन्द्रि वसक्न ु ि िथ्यपिक ह नपुदभछ। िाथिििा िानिीय आिश्यकिा, 

बािबाविकाको रुवच, सािावजक िलू्य-िान्यिा ि सिाज ििा विश्व परििेशिा विकास भएका ज्ञान, सीप 

ििा परिबेसअनकूुि पाठ्यिि एउटा गविशीि ि िवचिो प्रविया हो 

 विद्यािय पाठ्यििको दथिािेजीकिण विकास वि.स• २०२८ को िावष्ट्रय वशिा पद्धविको योजना देवख 

प्रािम्भ भएको पाइन्छ। विद्यािय िहको वशिाको िागभदशभक दथिािेजको रूपिा वि.स• २०६३ िा 

िावष्ट्रय पाठ्यिि प्रारूप ियाि गिी सोहीअनसुाि पाठ्यिि विकास ि कायाभन्ियन गने परिपाटी सरुु 

गरिएको छ। यसैिििा विद्यािय वशिाको िावष्ट्रय पाठ्यिि प्रारूप२०७६ ियाि भई वि.स• २०८० 

सम्ि विद्यािय िहका सबै किाहरूिा कायाभन्ियन ह ने िििा िहकेो छ । आधािभिू िह १-३,४-५ ि ६-

८िावग अिगअिग पाठ्यिि वनिाभण गिी कायाभन्ियनिा ल्याइएको छ। यसैगिी िाध्यविक िह किा ९-

१० ि किा ११-१२ िा पवन छुट्टाछुट्टै पाठ्यिि ियाि गिी कायाभन्ियनको प्रविया अगावड बढाइएको छ 

।विद्याियको पाठ्यिििाई सान्दवभभक बनाउन किा १-३ िा अन्ििसम्बवन्धि विषयिथििुाई थिीकृि 

गरिएको, व्यिहािकुशि ििा जीिन उपयोगी सीप सिािेश ह ने गिी वसकाइ वियाकिाप िणनीवि 

बनाइएको, आधािभिू िहिा थिानीय किा, संथकृवि, भाषा ,इविहास, पिम्पिा, सीप ििा ज्ञानिा 

आधारिि थिानीय पाठ्यिि थिानीय िहिे विकास गिी कायाभन्ियन गनुभपने ि सबै किाका विषयिाई 

यिासम्भि थिानीय परििेश ििा दवैनक जीिनसँग सम्बवन्धि गिाई वसकाइ वियाकिाप सञ्चािन 

गनुभपने व्यिथिा गरिएको छ। पाठ्यिििा सान्दवभभक ि व्यिहारिक बनाउन प्रयोगात्िक कायभ, परियोजना 

कायभ िा सािदुावयक िगायिका व्यिहारिक अभ्यासिा यिेि जोड वदइएको छ। पाठ्यििको गहन 

उद्दशे्यिाई पिूा गनभ ििा सैद्धावन्िक ज्ञानिाई व्यिहारिक ि प्रयोगात्िक सीपिा रुपान्ििण गनभ सह 

वियाकिाप/अविरिि वियाकिापिा जोड वदइएको छ। आदशभ िनषु्ट्य ियाि पाने उद्दशे्यिे पूिी दशभनका 

िेद, योग, संथकृि भाषा, सथकृि व्याकिण जथिा विषयहरू सिािेश गरिएका छन ्भने थिानीय परििेशि 

अनसुाि आयिेुद, जवडबटुी जथिा विषयहरू थिानीय पाठ्यिििा सिािेश गनुभपने दवेखन्छ। व्यिसावयक 

वशिा, थिाथथ्य शिीरिक ि िािाििण वशिा, वसजभनवसि ििा अवभव्यिशीि किा जथिा पिम्पिागि 

विषयिाई वनिन्िििा वददँै हथिकिा, िाथिुकिा, वचत्रकिा, नतृ्य,संगीि, धिभ ििा संथकृवि जथिा 
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िौविक विषयहरू संिग्न गिी पाठ्यिििाई सन्दवभभक ि व्यािहारिक बनाउन ु न्यायोवचि देवखन्छ। 

विद्यािय िहको पाठ्िििाई प्रभािकािी बनाउन आिश्यकिा अनसुाि िािभृाषा थिानीय भाषा िा 

बह भाषा प्रयोग गिी वसकाइ सहजीकिण गने, सचूना ििा सञ्चाि प्रविवधिाई जीिन उपयोगी ििा 

व्यिहािकुशि वसपका रूपिा एकीकृि गने प्रयास भएको छ। विद्यािी िलू्याङ्कनिाई वशिण वसकाई 

वियाकिापको अवभन्न अंगको रूपिा विएको छ। िाध्यविक िहको पाठ्यिििा प्राविवधक धािको पवन 

व्यिथिा गरिएको छ। पाठ्यििका विषयिथिहुरू सहज ढंगिे वशिण गनभ विवभन्न सन्दभभ सािग्रीहरू 

ििा वशिक वनदवेशका ियाि गरिएका छन ् । िािभृाषाका पाठ्य सािग्रीहरू पवन ियाि गरिएका छन।् 

पवछल्िो चिणिा वसकाइिाई कािको संसािसँग जोड्न थटेि वशिाको अिधािणािाई पाठ्यिििा 

सिािेश गरिएकोछ। थटेि भनेको वबज्ञान,प्रवबवध, इवन्जवनयरिङ ि गवणि विषयका ४ विवशि विद्यािा 

विद्यािीहरूिाई वशिा प्रदान गने अिधािणािा आधारिि एउटा पाठ्यिि हो । जसिे विद्यािीिाई 

अनसुन्धानिखुी बनाई विविध प्रकािका सिथयाहरू सिाधान गनभ सहयोग परु् याउँदछ । सािै उनीहरूिा 

िचनात्िकिा, िावकभ क सोच, विशे्लषणात्िक वसप, निप्रििभन गने िििा ि सिथया सिाधान गने 

िििाको विकास ह नजान्छ। िसिभ विद्यािय िहको पाठ्यिििा विज्ञान, प्रविवध, इवन्जवनयरिङ ि गवणि 

जथिा विषयहरूिाई एकीकृि रूपिा अगावड बढाइएको छ। थटेििे ििूिः अनसुन्धानिा आधारिि 

िावनसको दैवनक जीिनसँग जोवडएको विषय वसकाउँछ। जसिे गदाभ वसकारु कािको िाथिविक संसािसँग 

जोवडन्छ ि प्रविथपधाभत्िक बजाििा खिो रूपिा उवत्रन सक्दछ। विद्यािय िहको नयाँ पाठ्यिििा िपैु्र 

कुिाहरू सकिात्िक ह दँाह ँद ै पवन कायाभन्ियनको पाटोिा िपैु्र चनुौिीहरू िहकेा छन।् नयाँ पाठ्यििको 

प्रभािकािी कायाभन्ियनका िावग वशिक ियािी, विकास ि विषयगि वशिकको व्यिथिा ि विद्याियिा 

आधारिि पेशागि सहयोग पद्धवि थिापना ि सञ् चािन, थिानीय पाठ्यिि ि पाठ्यसािग्री विकासका 

िावग िििा विकास, पाठ्यिि विकास ि परििाजभनिा सिोकाििािाको अिभपणुभ सहभावगिाको 

सवुनविििा, पाठ्यिि विकास ििा अध्याबवधक कायभिाई अनसुन्धानिा आधारिि बनाउने, प्रािवम्भक 

किाहरूिा आिश्यकिाअनसुाि िािभृाषा थिानीय भाषा, बह भाषा प्रयोग, विद्यािय िहको प्राविवधक 

धािको पाठ्यिििा सधुाि, परििाजभन ि सिायोजन, अपाङ्गिाको प्रकृविअनसुाि पाठ्यिििा िचकिा 

प्रदान गन,े पाठ्यपुथिकको गणुथिि सधुाि ििा बह पाठ्यपथुिक नीविको कायाभन्ियन, िलू्याङ्कन 

पद्धवििाई वशिण वसकाइसँग जोड्ने, वसकाइ सहजीकिण ि िलू्यांकनिा सूचना प्रविवधको उपयोग 

सवहिको िैकवल्पक विवधको प्रयोग ििभिान नयाँ पाठ्यिििा िहकेा चनुौिीहरू ह न ्। 
 

३.६.२ वितिान अवथिा 

वशिा पद्धवििाई िागभदशभन गने िहत्िपणूभ आधाि पाठ्यिि हो । नेपाििा वििि सम्ि २०२८ को 

िावष्ट्रय वशिा पद्धविको योजनािा पवहिोपटक पाठ्यिििाई दथिािेजीकिण गरिएको वियो । विद्यािय 
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िहको वशिाको िागभदशभक दथिािेजका रूपिा वि.सं २०६३ िा िावष्ट्रय पाठ्यिि प्रारूप ियाि गिी 

सोहीअनसुाि पाठ्यिि विकास ििा कायाभन्ियन कािण गने परिपाटी सरुु भएको वियो । सियको 

िागसँगै वि.सं. २०७६ साििा विद्यािय वशिाको नयाँ पाठ्यिि प्रारूप ियाि गिी सोही िषभ िागु 

गरियो वि.सं. २०७८ िा किा २,३, ६ ि १२, िा पाठ्यिि कायाभन्ियन भएको छ भने अन्य किाहरूिा 

िावष्ट्रय पाठ्यिि प्रारूप २०६३ अनसुाि वनिाभण गरिएका पाठ्यििहरू कायाभन्ियनिा िहकेा छन ् । 

वि.सं. २०८० सम्ि विद्यािय िहका सबै किाहरूिा नयाँ पाठ्यिि िाग ुभइसक्ने छ ।  
 

विद्यािय वशिाको िावष्ट्रय पाठ्यिि प्रारूप २०७६ अनरुूपको पाठ्यिििा किा १-३ सम्ि 

अन्ििसम्बवन्धि विषयहरूिाई एकीकृि गरिएको छ । विद्यािय िहको पाठ्यिि वनिाभण गने वजम्िेिािी 

िावष्ट्रय पाठ्यिि विकास ििा िलू्याङ्कन परिषदि्ाई प्रदान गरिएिापवन किा १-३ सम्ि ५ कायभ घण्टा 

ि ४८ कायभघण्टा बिाबिको िािभृाषा थिानीय विषय िा संथकृि विषयको पाठ्यिि विद्यािय िा 

थिानीय िहिे वनिाभण गिी कािण गने व्यिथिा गरिएको छ । यस गाउँपाविकािा विगि २०७७ साििा 

थिानीय पाठ्यिि वनिाभण गनभका िावग पाठ्यिि वनिाभण सविवि गठन गिी सो सम्बन्धी कायाभिम्भ 

गिेपवन Covid-19 िगायि अन्य विविध कािणिे हािसम्ि सम्पादन ह न सकेको छैन ।  

 

िलू्याङ्कन सम्बवन्ध नीविगि व्यिथिािाई हदेाभ किा १-३ सम्ि सबै वनिन्िि िलू्याङ्कनका आधाििा 

किोन्नवि गने व्यिथिा िहकेो छ । किा ४-५ िा ५०% वनिन्िि ि ५०% आिवधक पिीिाबाट ह ने ि 

किा ६-७ िा ४० प्रविशि वनिन्िि िलू्याङ्कन ि ६० प्रविशि आिवधक पिीिा गने व्यिथिा छ । किा 

८ िा आिवधक पिीिािाफभ ि विद्यािीको िलू्याङ्कन गनुभपने व्यिथिा िहकेो छ । 
 

३.६.३ उदे्दश्य 

यस योजनािे पाठ्यिि ि पाठ्यसािाग्री सम्बन्धी वनम्नविवखि उदशे्यहरू िाखेको छ  

१. िावष्ट्रय पाठ्यिि प्रारूप २०७६ बिोवजिको संशोवधि पाठ्यििको कायाभन्ियन गनुभ  

२. किा १ दवेख ८ सम्िको थिानीय पाठ्यिि ि पाठ्य सािग्री वनिाभण गिी सिय सापेि 

सान्दवभभक, गणुथििीय ि प्रभािकािी बनाई कायाभन्ियन गनुभ 

३. वसकाइ दवैनक जीिनसँग सम्िवन्धि गिाउने ि विषयिथििुाइभ अन्िि सम्बवन्धि गिाई वसकाइ 

वियाकिाप सञ्चािन गनुभ  

४. पाठ्यिििा आधारिि वशिण वसकाइद्वािा थिानीय ि आधवुनक परििेश अनसुाि वसकारूिा 

ज्ञान वसप ि व्यिहाि विकासिा सहजीकिण गनुभ 

५. वसकारूको वसकाइिाइभ वनिन्िि, आिवधक ििा थििीकृि सािै प्रिाणिा आधारिि 

िलू्याङ्कनको व्यिथिा गनुभ 
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६. सािदुावयक विद्याियहरूिा विज्ञान ििा प्राविवधक वशिाको सियानकुि विकासको िावग 

आिश्यक पूिाभधािजन्य िििाको विकास गने ।  

७. सािदुावयक विद्याियहरूिा थटेिका िाध्यिबाट गवणि ििा विज्ञान विषयको नविजा सधुाि 

गने  

८. विद्यािीहरूिाइभ अविरिि ििा सहवियाकिापिा संिग्न गिाइ िप िििा अवभिवृद्ध गनुभ 

९. पिूीय दशभनिा आधारिि योगा, ध्यान, व्यायि, प्राकृविक वचवकत्सा, बदु्ध उपदशेका विषयिा 

विद्यािीहरूिाइभ अभ्यथि गिाउनु 

३.६.४ िणनीशि 

उद्दशे्यहरू हावसि गनभ वनम्न विवखि िणनीविहरू अििम्बन गरिनेछः 

१. प्रत्येक विद्याियका वशिकहरू िावष्ट्रय पाठ्यिि प्रारूप २०७६ बिोवजि वनिाभण ि संशोधन 

भएका नयाँ पाठ्यिि विद्यािय थिििा प्रिोवधकिण गिी सोही अनुसाि वशिण वियाकिाप 

गरिने छ । 

२. थिानीय सिोकाििािािा अपनत्ि विकास गिी थिानीय िहिे पाठ्यिि ििा पाठ्यपथुिक 

वनिाभण ििा परििाजभन गिाई सोको कायाभन्ियनको िावग विद्याियिाई जिाफदेही बनाइने छ 

। 

३. थिानीय पाठ्यिि ििा पाठ्यसािग्रीको विकास ि ििा प्रयोगको िावग विद्याियिाई सिि 

बनाइनेछ । वसकाइिाइभ दवैनक जीिनसँग सम्िवन्धि गरिने छ । 

४. विषयिथििुाइभ अन्िि सम्बवन्धि गिाई वसकाइ वियाकिाप सञ्चािन गरिनेछ । 

५. विकास गरिएका पाठ्यिि ििा पाठ्यसािग्रीिाई सम्बवन्धि वशिक ििा सिोकाििािािाई 

प्रभािकिी ढङ्गिे प्रिोधीकिण गरिने छ ।  

६. विपि, िहािािी ििा सङ्कटको अिथिािा वसकाइिाई वनिन्िििा वदन सािदुावयक 

विद्याियको संिचनागि सुधाि गने ि वशिकको िििा अवभिवृद्ध गरिने छ 

७. वशिक वनदवेशका, पाठ्िि, पाठ्यपथुिक, सन्दभभ सािाग्रीहरू सिभसुिभ ह ने गिी व्यिथिापन 

गरिने छ 

८. पाठ्यिििा आधारिि वसकाइिाइभ सुवनिि गनभ वशिकको पेशागि सिििा विकासिाइभ 

वनिन्िििा वदइने छ । 

९. वशिण वसकाइिाइभ िािकेवन्द्रि, िैङ्वगक ििा अपाङ्गिैत्री बनाइ सचूना, सञ्चािको उवचि 

प्रयोगद्वािा वसकाइिाइभ प्रभािकािी बनाइने छ  

१०.  विद्याियहरूिाई िैकवल्पक वशिण वसकाइ अनरुुपका शैविक वियाकिापिा सिि बनाइद ै

िवगने छ ।  
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११. सहपाठी वसकाइ सिहू गठन गिी किजोि िििा भएका बािबाविकािाई सहयोग गने 

व्यिथिािाई कायान्ियनिा ल्याइने,  

१२. सचूना, सञ्चाि ििा प्रविवधिा आधारिि अत्यािश्यक पिूाभधाि विकास उवचि प्रयोग गने 

िििाको विकास गिी किागि िा िहगि रुपिा प्रविवधिा वशिण वसकाइिाई प्रयोगिा 

ल्याइने छ ।  

१३. हिेक सािदुावयक विद्याियिा सचूना, सञ्चाि ििा प्रविवध ल्याब ि वसकाइ सािग्रीयिु 

पथुिकाियको थिापना सवुनविि गरिने छ ।  

१४. विद्यािीको वसकाइ उपिवधधिाई वशिाको िवृत्त विकाससँग आिद्ध गने,  

१५. आधािभिू िहिा ह ने थििकृि पिीिािाई सधुाि गरिनेछ । 

१६. वथटिको अिधािणा अनुसाि गवणि ि विज्ञान विषयको उपिवधध िदृ्धी गनभ वशिकहरूको 

िििा विकास गरिने छ  

१७. विज्ञान ििा गवणि विषयिा सजृनात्िक सािाग्री प्रदशभन गने व्यिथिा गरिने छ  

१८. पिूीय दशभनिा आधारिि योगा, ध्यान, व्यायि, प्राकृविक वचवकत्सा, बदु्ध उपदशे इत्यावद 

विषयिा प्रयोगात्िक कायभसँगै छिफि गिाइने छ । 
 

३.५.५ उपिशधध, नशिजा, प्रिुख शक्रयाकिाप ििा िक्ष्य 

क) उपिवधध 

पाठ्यिि सिय सान्दवभभक ि व्यिवथिि भइ दवैनक जीिनिा आिश्यक आधािभूि सिििा सवहि, 

सजृनशीि, सकिात्िक सोच भएका, वसकाइप्रवि प्रवििद्ध नागरिक ियाि गनभ सहयोग ह ने 

ख) नविजा 

१. बािविकासदवेख किा १२ सम्िका पाठ्यििहरू सचुाि िरिकािे कायाभन्ियन ह ने 

२. किा १-३ को एकीकृि पाठ्यिििे अपेिा गिेका व्यिहािकुशि सीपहरू कायाभन्ियन ह ने 

३. थिानीय पाठ्यिि वनिाभण ि प्रयोगिे थिानीय परििेशको पवहचान ि अपनत्ििाइभ थपििा 
वदिाउने 

४. वथटि अिधािणा अनसुाि वशिण प्रकृयािे गवणि ि विज्ञान विषयको उपिवधधिा सधुाि ह ने 

५. वसकाइ वियाकिाप िाििैत्री ि थिानीय परििेश ििा आिश्यकाि अनसुाि ह ने 

६. सचूना, सञ्चाि ििा प्रविवधिा आधारिि वशिणिे किागि िा िहगि वसकाइ उपिवधध िवृद्ध 

ह ने  
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३.७ शिक्षक व्यवथिापन ि शवकाि 

३.७.१ परिचय 

शैविक प्रशासन विकास ि सेिा प्रिाहको व्यिथिा अिथिा ि अनभुूविको सिग्र कायभप्रविया ि पद्धविको 

सिवि नै व्यिथिापन हो । सािान्यिया वशिक व्यिथिापनवभत्र पद थिीकृवि वशिक भनाभ, छनोट, सरुिा 

,बढुिा िवृत्त विकास वशिकको सेिा सिभ सम्बवन्ध सम्पणुभ व्यिथिापवकय कायभ पदभछन ्। अझै थपि रुपिा 

भन्नपुदाभ यससँग सम्बवन्धि कानुनी व्यिथिा संिचनागि व्यिथिा स्रोिसाधन आविभक पयाभििणीय 

व्यिथिाको सिग्रिा नै वशिक व्यिथिापन हो। यो आफँैिा बह आयाविक विषय हो । वनिन्िि प्रविया हो 

।अन्ििवनवहि यात्रा हो ।आफैं िा एउटा प्रणािी हो । वशिकको थिि िावि नउठे सम्ि कुनै पवन दशेको 

वशिाको थिि िािी उठ्न सक्दनै ।वशिा िेत्रका जीविि िवथिष्ट्क भनेका वशिकहरू नै ह न ्। 

वशिा शासन विकास ि सेिा प्रिाहिा प्रभािकािीिा दििा सििा सिानिा िािाबिण िैत्री बनाउन 

वशिक व्यिथिापन जरुिी छ । यसको िावग जनशवि योजना, दिबन्दी वसजभना ििा भनाभ उपयोग विकास 

सेिा सवुिधा , सािावजक सिुिा (ििब भत्ता पोशाक वबदा औषवधउपचाि आदी ) पेशागि विकास 

पदभछन । वशिकको व्यिथिापन अन्िगभि दिबन्दी वसजभना रिि थिानको पवहचान पदपवुिभ िाग प्रविशि 

वनधाभिण दिखाथि आव्हान ििा संकिन जाँच ििा थिीकृवि विने पिीिा सञ्चािन (विवखि िौवखक 

प्रयोगात्िक) उम्िेदिािहरूको िलू्याङ्कन ििा छनोट नविजा प्रकाशन सचूना प्रकाशन वनयुविका िावग 

वसफारिस वनयुवि पदथिापन कायभ विििण ियाि गने सम्िका कायभहरू पदभछन ्।यसका अविरिि का स ि ू

वजम्िेिािी िवृत्तविकास सरुिा बढुिा आवद गरिने गदभछ । वशिकहरूको िाविि अििोकन भ्रिण 

अनसुन्धान ि विकास ििा वजम्िेिािी बढुिा िह िवृद्ध उनको सेिा सुविधा सािावजक सिुिा जथिा 

कायभहरू पवन पदभछन ्। व्यिथिापनकै िििा वशिक सेिािा केही सिािहरू पवन उठेका छन ्। जथिै १ 

सिािेशीकिण की योग्यिा ििुक वशिक सेिा ि सुशासन वशि सेिा ि संघीय शासन प्रणािीको अन्त्य 

गिी संिैधावनक प्रािधान अनकूुि विद्यिुीय सेिा प्रिाह ि विश्वव्यावपकिण globalization विविधिा 

व्यिथिापन सििाििूक (सिानिाििूक न्याय विििणकािी पनुविभििण कािी न्याय जथिा विषयिथिुहरू 

अवहिे उठेका सिािहरू ह न ्। 

भवनन्छ जथिो िाटो त्यथिै कवििा । त्यसै गिी जथिा वशिक त्यथिै विद्यािी । वशिा िेत्रका जीविि 

िवथिष्ट्क भनेि वशिक नै ह न ्।भनाइ छ एउटा खिाि डाक्टि एउटा वबिािीका िावग घािक ह न्छ भने एउटा 

अयोग्य वशविक िाखौं बािबाविकाको िावग घािक ह न्छ ।वशिा नीवि ऐन वनयि योजनािा 

सिोकाििािाहरूिाई अनदखेा गयो भने त्यो कागजको रुप िात्र ह न्छ । फि वददँनै। िसिभ वशिक 

व्यिथिापन िहत्िपणूभ ह न्छ । योग्य सिि कुशि ि उत्पे्ररिि वशिकिे नै गणुथििीय सेिा प्रिाह गनभ सक्छ 

। वशिणिाई पनुिाभजगी गिाउन िाविि आिश्यक छ । नयाँ प्रणाविसँग परिवचि ह न िाविि चावहन्छ 
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।वशिकको व्यािसावयकिा बढोत्तिी को िावग वसकारुको सिोच्चिा सवुनविििाको िावग िाविि 

चावहन्छ। शैविक व्यिथिापनिे सिग्र शैविक शासन विकासका सेिा प्रिाह सुशासन सिवृद्ध िोजगाि ि 

अिसि प्रदान गनभ व्यिथिा गदभछ यसिे अनभुूवि वदिाउँछ । शैविक िेत्रको सिग्र ज्ञानेन्द्रीय ििा 

किेवन्द्रय आधाि नै वशिक व्यिथिापन हो । सिकाि वसकारु ि वशिक बीचको सम्बन्धनै वशिक 

व्यिथिापन ििा िाविि नै हो ।बदविदो परििेश अनुसाि आिश्यक वशिाको िावग योग्य व्यािसावयक 

रूपिा दि पेशा प्रवि उत्पे्ररिि सिवपभि प्रविबद्ध ि विद्यािीको वसकाई प्रवि जिाफदहेी वशिक ह नु 

आिश्यक छ । वशिकिा भएको ज्ञान वशिण वसकाइ वियाकिाप सञ्चािन पदभछ । योग्य ि कुशि 

वशिकिे न ैविद्यािीहरूको वसकाइ िा सकािात्िक प्रभाि पादभछ । यसका िावग वशिक व्यिथिापन ि 

विकास प्रभािकािी ह न आिश्यक छ ।  

यस योजनािा वशिण पेशािाई िोजाइको पेशाको रुपिा विकास गने वशिक ियािी गने किा कोठाको 

वशिण वसकाइिाई गणुथििीय बनाउने वशिक सहयोग प्रणािीिाई सदुृढ बनाउने अवभप्राय िहकेो छ । 

वशिक पेशागि विकासिाई प्रभािकािी बनाउने विद्यािीको वसकाइ प्रवि वशिक िाई वजम्िेिाि बनाउने 

ि औवचत्यपणूभ वशिक आपवूिभ ि विििण गने कायभिाई प्रािविकिा वदइनेछ । ििभिान अिथिाको सिीिा 

ििा पवहचान गरिएका चुनौिीहरूको सािना गिी वशिक व्यिथिापन ििा विकासिाई व्यिवथिि ि 

प्रभािकािी बनाउन उद्दशे्य पिुा गनभको िावग अपनाइने िणनीविहरू कायभिि कायाभन्ियनबाट हावसि ह ने 

अपेविि नविजा ििा िखु्य िखु्य वियाकिाप ििा िक्ष्यहरू सिािेश गरिएको छ । 

३.७.२ शिक्षक ियािी  

नेपाििा विद्यािय ििा विश्वविद्याियहरूिे सञ्चािन गद ै आएका प्रावज्ञक सिहका योग्यिािाई 

व्यिसावयक योग्यिा ि वशिक िाविि दबैु िावनएको छ । यथिा पिूभ सेिाकािीन वशिक वशिा 

कायभििहरू विवभन्न विश्वविद्याियहरूिे सञ्चािन गद ैआएका छन् । प्रावज्ञक योग्यिा बीएड िा एिएड 

प्राप्त गिेपवछ अध्यापन अनुिविपत्रका िावग योग्य िावनन्छ । अध्यापन अनिुविपत्र प्राप्त गिेको व्यवि िात्र 

वशिकका िावग योग्य ह न्छ । विवभन्न ििुकुहरूिा ििू विषयिा योग्यिा प्राप्त भएपवछ वशिक ियािी 

छुट्टै कायभिििा सञ्चािन ह न्छन ्। पन््ौं योजनािे वशिकको न्यनूिि शैविक योग्यिािा पनुिाििोकन 

ििा आिवधक रुपिा योग्यिा पिीिण गने प्रणािी थिापना गरिने उल्िेख गिेको छ । िावष्ट्रय वशिा नीवि 

२०७६ बिोवजि सबै प्रकािका विद्याियिा अध्यापन गने वशिकका िावग िावष्ट्रय वशिक सिििा को 

िापदण्ड वनधाभिण गिी सोको आधाििा वशिक ियाि गने ि वशिकिाई सिििाका आधाििा वनिन्िि 

पेसागि सहयोग सञ्चािन गरिने उल्िेख छ । विश्व विद्याियका वशिक वशिा कायभििहरू एकाविि 

अनसुन्धान ि विकास वशिणिा आधारिि ह न नसक्नािे वशिणसम्बन्धी व्यिहारिक कुशििाको किी 

दवेखएको छ भने अकोविि सीविि अिवधिा विषयिथि ु ि वशिण सम्बवन्ध विशेष अध्ययन गनभ पने 

भएकािे दबैु पििा पयाभप्त वसकाइ ह न नसक्ने अिथिा छ परििविभि किा ११ ि १२ को पाठ्यिििा 
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संकाय गि संिचना नभएकािे अब किा १२ उत्तीणभ गिी वशविक ह नेका िावग वनविि सियको कोसभ 

व्यिथिा गिी सो पूिा गनुभपने व्यिथिा आिश्यक छ । िि वदघभकाविन रुपिा भने आधािभिू िह ि 

िाध्यविक िहको वशिक बन्नका िावग ििश न्यूनिि शैविक योग्यिा थनािक िह ि थनािकोत्ति िह 

उत्तीणभ भई एकिषे वशिक ियािी कोसभ पूिा गिेको ह नुपने काननुी व्यिथिा गनुभ उपयिु ह नेछ । 

 

वशिक अध्यापन अनिुविपत्रका िावग पिीिा सञ्चािन गने रिि दिबन्दीिा वशिक पदपवुिभका िावग 

पिीिा सञ्चािन गिी वनयवुिका िावग वसफारिस गने ि वशिक बढुिा सम्बन्धी कायभ वशिक सेिा 

आयोगिे गद ैआएको छ । आयोगबाट वसफारिस भइआएका वशिकहरूिाई वनयवुि गिी पदथिापन गने 

कायभ थिानीय िहहरूिे गद ैआएका छन ् । यसैगिी अथिायी िा विद्याियको वनजी स्रोििा वशिक 

वनयिु गने वशिकको कायभसम्पादन िलू्याङ्कन गने कायभ थिानीय िहिे गरििहकेो अिथिा छ। 

वशिकको पेशागि विकासका िावग नीवि वनिाभण गने काि सङ्घिे प्रिाणीकिण ििा customized 

िाविि पाठ्यिि वनिाभण गने ि प्रवशिक ियाि गने कायभ संघीय सिकाि बाट भइिहकेो छ । वशिकको 

िििा अवभबवृद्धका िावग िाविि सञ्चािन गने कायभ प्रदशे वशिा िािीि केन्द्रहरूबाट ह दँ ैआएका 

छन ् । वशिक ियािी कायभिाई िाथिविक आिश्यकिा ि अनसुन्धानिा आधारिि बनाउनुपने हो । सो 

कायभ गनभ सवकएको छैन । सिकाि ि विश्वविद्याियहरू वशिक ियािी गने कायभिा प्रभािकािी सिन्िय ि 

सहकायभ गनभ सवकिहेका छैनन ् । विद्याियिा विवभन्न वकवसिका वशिकहरू िहकेा छन् । सेिा शिभ ि 

सवुिधा फिक-फिक छन ्। वशिकको कायभसम्पादन िलू्याङ्कन बढुिा प्रयोजनको िावग िात्र भएको ि 

यसिाई विद्यािीको वसकाइ उपिवधधसँग जोडी वशिकिाई विद्यािीको वसकाइिा वजम्िेिाि बनाउने 

काि कागजिा िात्र सीविि छ । 

३.७.३ शिक्षण पेिाप्रशि आकषतण ि शनयुशि 

वशिण पेशािाई सिाजिा प्रविवष्ठि पेशाका रूपिा विइने अिथिा सधुाि ह दँ ैगएको छ । वनयवििरुपिा 

थिायी वनयवुि गने कायभको िािनी वशिण पेशािा िप आकषभण बढेको अिथिा छ । आगािी 

वदनहरूिा वनिन्िि वशिक पेसागि विकास ििा सहयोग पूिाभनिुान योग्य सरुिा ि बढुिा प्रणािी 

कायभसम्पादनिा आधारिि प्रोत्साहन ििा सुविधा दण्ड ि पिुथकाि सम्बन्धी थिच्छ ि पािदशी प्रणािी 

विश्वविद्याियिा सिोत्कृि थिान ल्याउन सफि विवहनेिी िेधािी ििा प्रविभािान व्यविहरूिाई वशिक 

पदिा कुि रिि पदको वनविि प्रविशि छुट्टै सोझै प्रिेश गिाउन सवकने गिी सङ्घको सिकाििे कानुनी 

ििा प्रवियागि व्यिथिा गिी वशिण पेशािाई िोजाइको पेशाका रुपिा विकास गिाउन आिश्यक 

दवेखएको छ । वशिकहरूको पदपवुिभ हािसम्ि संघीय वशिक सेिा आयोगबाट गने गरिएकोिा त्यसिाई 

प्रदशेी थििसम्ि विथिाि गनभ आिश्यक छ । 
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३.७.४ शिक्षण शिकाइ शक्रयाकिाप 

बािबाविकाको वसकाइ उपिवधध ििूि किाकोठािा सञ्चािन गरिने वशिण वसकाइ वियाकिापिा 

भिपछभ । वशिण वसकाइिाई विद्यािी केवन्द्रि प्रविवधिैत्री परियोजनािा आधारिि सिहू कायभिा 

आधारिि सािदुावयक वियाकिापिा आधारिि बनाउन आिश्यक छ ।१५ औ ंयोजनािे वशिण वसकाई 

वियाकिापिाई प्रभािकािी बनाउन विद्यािी सङ्ख्या कि भएका विद्याियिा बह किा वशिणको 

व्यिथिा किा वशिण पद्धवि िाफभ ि पढाइ सीप विकास गनभ उपयिु पाठ्यसािग्री सन्दभभसािग्री स्रोि 

सािग्री प्रयोगात्िक सािग्री उपयिु किाकोठा व्यिथिापन िगायिको व्यिथिािा जोड वदएको छ। यस 

योजनािे बािकेवन्द्रि ििा अन्ििवियात्िक वशिण विवध का सािै सविय वसकाइका िरिकाहरूको 

प्रयोगिा जोड वदएको पाइन्छ यसिा बािकेवन्द्रि वशिण विवधिाई छुट्टै पद्धविका रूपिा नभई गणुथििीय 

वशिाका िावग गरिने सबै खािे प्रयत्नको अवभन्न अङ्ग बनाइने उल्िेख छ । 

किा कोठाको वशिण वसकाइिा सधुाि ल्याउन किजोि वसकाइ थिि भएका विद्यािीका िावग विशेष 

सहयोग अपाङ्गिा भएका बािबाविकाको वसकाइको सवुनविििा वशिण वसकाइिा सचूना ििा 

सञ्चाि प्रविवधको प्रयोग वनिन्िि विद्यािी िलू्याङ्कन परियोजना ििा प्रयोगात्िक कायभिा जोड 

उपचािात्िक वशिण पद्धवि पिीिाको नविजा विशे्लषण ि त्यसबाट प्राप्त पषृ्ठपोषण वि वशिण वसकाइिा 

सधुाि गने जथिा कायभहरू वशिकबाट अपेविि रुपिा ह न नसकेको विवभन्न अध्ययन प्रवििेदनहरूिे 

औलं्याएका छन ्।कविपय विद्याियको किजोि भौविक पिूाभधाि उच्चगविको इन्टिनेट सुविधाको किी 

स्रोिको किी विषयगि, दि, योग्य, उत्प्रेरिि, वशिकको किी, शैिवणक सािग्रीको किी, कायभ 

िािाििण किी, आवदका कािणिे किाकोठाको वशिण वसकाइिा अपेविि सधुाि ह न नसकेको 

अिथिा छ ।  
 

३.७.५ शिक्षकको उत्तिदाशयत्व 

वशिक विद्यािी अवभभािक सिदुाय ििा विद्यािय प्रशासक प्रधानाध्यापक प्रवि उत्तिदायी ह नपुछभ 

वशिक विद्यािी प्रवि उत्तिदायी ह न ु भनेको आफूिे पढाउने विवध विषय विद्यािीको वसकाइ ििा 

कायभसम्पादन प्रवि जिाफदहेी ह नु पाठ्यिििे िोकेका वसकाइ उपिवधधिा भएको प्रगवि ि विकासिा 

जिाफ वदन ुि विद्यािीको गणुथििीय जीिनका विषयिा जिाफदहेी ह न ुभन्ने बुवझन्छ । यसैगिी वशिकिे 

विद्यािीको वसकाइ ििा विकासका बािेिा अवभभािकिाई सिेि प्रविबेदन गनुभपदभछ विद्याियको 

आचािसंवहिा पािन गद ैदवैनक कायभिाविकाअनसुाि अध्यापन गने विद्यािीको वसकाइको िेखाजोखा 

ििा िलू्यांकन गने त्यसको प्रवििेदन प्रधानाध्यपकिाई गने जथिा कायभ वजम्िेिाि वशिकिे गनुभपने ह दँा 

वशिक प्रधानाध्यापक प्रवि उत्तिदायी ह न ुपदभछ । 
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पन््ौं योजनािे वशिकिे किा कोठािा वबिाउने सियिाई वनयविि पठनपाठन सँग आबद्ध गद ै

वशिकहरूिाई पेशा प्रवि सिवपभि बनाई वशिाको गणुथिि सधुािका िावग थिानीय िहिा उत्पे्रिणा 

कायभिि सञ्चािन गरिने व्यिथिा गिेको छ । िावष्ट्रय वशिा नीवि-२०७६ अनसुाि वशिकिाई 

प्रशासवनक रुपिा प्रधानाध्यापक प्रवि ि वसकाइ उपिवधधका िावग विद्यािी ि अवभभािक प्रवि 

जिाफदहेी बनाउने ि प्रधानाध्यापकिाई वसकाइ ि विद्यािय व्यिथिापनका िावग विद्यािी अवभभािक ि 

थिानीय िह प्रवि जिाफदेही बनाइने उल्िेख गिेको छ । विद्यािीहरूिे पिीिािा हावसि गिेको पिीणाि 

सिेिको आधाििा वशिकको कायभसम्पादन िलू्याङ्कन गिी वशिण वसकाइ वियाकिापिा सधुािका 

िावग वशिकहरूिाई वजम्िेिाि ि जिाफदहेी बनाउने व्यिथिा उि नीवििे गिेको छ । विद्यािीको 

वसकाइ उपिवधध किजोि ह निुा अको सिथया भनेको वशिक सरुिा ि विद्याियिा अनपुवथिवि हो । 

विवभन्न वजल्िाको कोटािा गएि पिीिा उत्तीणभ गने ि वनयिु पाएपवछ िरुुन्िै सरुिाको पहििा िाग्ने 

प्रिवृत्तिे विद्याियको दवैनक पठनपाठनिा वनकै बाधा पिेको छ । अझ सरुिा भएपवछ िािो सियसम्ि 

पदपवुिभ नह दँा विद्याियिा बािबाविकाहरू पढाईबाट िािोसियसम्ि बवञ्चि ह नपुिेको अिथिा सिेि 

छ । सरुिा प्रणािी व्यिवथिि नह दँा दगुभि ि पह चँ किजोि भएका ठाउँिा वशिक अपगु ह ने िि सहि ि 

सदििकुािहरूिा िपैु्र अिथिा िहेको छ जुन सािावजक न्यायको वसद्धान्ि विपिीि दवेखन्छ यथिो 

प्रािधानिे गदाभ वशिकिाई विद्यािीको वसकाइ प्रवि उत्तिदायी बनाउन कवठन बनाएको छ । 

३.७.६ शिक्षकको पेिागि िहयोग पद्धशि  

 वशिक पेशागि सहयोगका विवभन्न उपागिहरू प्रचिनिा छन ् जथिै किा अििोकन ि छिफि 

िेन्टोरिङ्ग वनयविि अनगुिन ििा पषृ्ठपोषण आदानप्रदान वशिकहरूको वसकाइ सञ्चािन 

conference सहपाठी संगको अन्ििविया प्रविवबम्बन अभ्यास आवद । नेपाििा िावष्ट्रय वशिा 

पद्धविको योजनािे leader ि feeder विद्याियको अिधािणा अगावड सािेको वियो यसैगिी विद्यािय 

सपुरििेिण बाट वशिक सहायिा उपिधध गिाउन प्रािविक विद्यािय वनिीिक िाध्यविक विद्यािय 

वनिीिकहरू को व्यिथिा गरिएको वियो ग्रािीण विकासका िावग सेिी परियोजना ि सो पिाि नेपािको 

वशिा सधुािका िावग धेिै परियोजनाहरू कायाभन्ियनिा आए प्रािविक वशिा परियोजना विज्ञान वशिा 

विकास परियोजना आवदिे वशिकको पेसागि सहयोगिाई िहत्ि वदई विवभन्न िाविि ििा िििा 

विकास कायभिि सञ्चािन भएको दवेखन्छ । वशिक पेशागि सहयोगका िावग १०५३ िटा 

स्रोिकेन्द्रहरू थिापना भई िी स्रोिकेन्द्रहरू िाफभ ि वशिकको पेसागि सहयोग प्रदान गद ैआइिहकेोिा 

संघीय संिचनाको कायाभन्ियनसँगै स्रोिकेन्द्र पद्धवि विघटन भएको छ । ।यसिाई हटाउने थिानीयथिििा 

वशिािा शाखा अिाभि शाखा िहकेा छन ् थिानीय थिििा िहकेा वशिा शाखाहरूिे वशिक सहायिा 

भन्दापवन वशिा प्रशासनिा सिय िगाउनु पिेको अिथिा छ विद्यािय वनिीिण ििा सपुरििेिण को 
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कायभ थिानीय वशिा शाखाबाट अत्यन्ि न्युन रुपिा भएको पाइन्छ । सिग्रिा भन्नपुदाभ वशिक 

सहायिाको कायभिि शनू्यप्रायः छ । 

३.७.७ शिक्षक क्षििा शवकाि कायतक्रि 

 सियअनसुाि वशिकहरूका िििा विकासका कायभििहरू सञ्चािन ह न ु आिश्यक छ । यसको 

विकासका अिसिहरू उपिधध ह न ुआिश्यक छ । वशिकको पेशागि विकासका विवभन्न िरिकाहरू 

छन ् ।वशिक िाविि कायभशािा seminar conference वियात्िक अनसंुधान वशिकहरूको वसकाइ 

सञ्जाि अििोकन भ्रिण mentoring कायभशािा सेविनाि आवद । वशिकको पेसागि विकास वयनै 

कायभहरू बाट सम्भि ह न्छ । नेपाििा वशिकको पेशागि िििा अवभिवृद्ध गने धेिै योजना ििा 

कायभििहरू सञ्चािनिा भए। विगििा शैविक जनशवि विकास केन्द्र अन्िगभिका वशिक िाविि 

केन्द्रहरू २९ िटा ि अगुिा स्रोिकेन्द्रहरू ि स्रोिकेन्द्रहरू िाफभ ि िािो ििा छोटो अिवधका वशिक 

िाविि कायभििहरू सञ्चािन ह दँ ैआएकोिा संघीय संिचनाको कायाभन्ियनसँगै वशिक िाविि ििा 

विकासका िावग प्रत्येक पिदशेिा एक-एक गिी जम्िा ७ िाविि केन्द्रहरू िात्र िही अन्य संिचनाहरू 

हटेका छन ् । वशिक पेशागि विकासका कायभििहरू सञ्चािनका िावग िापदण्ड बनाउने प्रारूप 

बनाउने िाविि पाठ्यिि विकास गने ि प्रवशिक प्रवशिण सञ्चािन गने कायभ यस केन्द्रबाट ह दँै 

आएको छ । वशिकको पेशागि विकासका िावग साििटा पिदशेी थििीय वशिा िाविि केन्द्रहरूिे 

अनिाईन ििा offline विवधबाट एकिवहने प्रिाणीकिण वशिक िाविि ि customize वशिक िाविि 

सञ्चािन गद ैआएको अिथिा छ । विद्यिान साििटा वशिा िाविि केन्द्रबाट िात्र ठूिो संख्यािा 

वशिकहरूिाई प्रिाणीकिण िाविि प्रदान गनभ कवठन भएको अिथिा छ । यसैगिी वशिकिाई िाविि 

िाथिविक आिश्यकिािा आधारिि बनाउन ि िाविििा वसकेका ज्ञान ििा सीपको किाकोठािा 

प्रयोगिा ल्याउन दवेखएको विवभन्न अध्ययन प्रवििेदनहरूिे उल्िेख गिेका छन ्। 

३.७.८ शिक्षकको आपूशित ि शवििण 

वशिा वनयिाििीिे विद्याियिा िहने वशिक दिबन्दीको व्यिथिा गिेकोिा वशिक विद्यािी अनपुाि 

वहिािी भेगिा १:४० पहाडी भेगिा १:४५ ि ििाई ििा काठिाडौ ँउपत्यकािा १:५० िहकेो छ । यसिाई 

आधाि िानेि वशिक संख्या कि भएका विद्याियिा थिानीय िहबाट ििु भएका वशिकहरूको ििा 

विद्याियको वनजी स्रोििा वनयिु वशिकहरूको पवन िहकेा छन ् वजल्िा ि विद्याियबीच वशिक 

विद्यािी अनपुाि फिक फिक छ । आधािभिू ि िाध्यविक िहिा सबै विद्याियिा विषयगि वशिकको 

व्यिथिा गने कायभ पवन उवत्तकै चनुौिीपणूभ छ । ििुुक संघीय संिचनािा गिेसँगै वशिक वनयवुि सरुिा 

कायभसम्पादन िलू्याङ्कन जथिा कायभको वजम्िेिािी थिानीय िहिा िहकेािे थिानीय िहिे थिानीय 

स्रोििा वशिक वनयुवि गने कायभ गने गिेका छन ्। 
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३.७.९ प्रिुख ििथया ििा चुनौशिहरू  

िावि उल्िेवखि विशे्लषणका आधाििा िंगिा गाउँपाविकािा वशिक व्यिथिापन ि विकासका 

सन्दभभिा वनम्न विवखि सिथया ि चनुौिीहरू िहेका छन  

क) ििथया 

1. वशिकिा उत्प्रेिणाको किी 

2. उत्तिदावयत्ि ि जिाफदेवहिािा किी दण्डवहनिािे प्रश्रय पाउन ु 

3.  किागि ि विषयगि वशिक अभाि 

4. आिश्यकिा अनसुािको वशिक दिबन्दी अभाि 

5. वशिक वनयुवि सरुिा बढुिा बािे परििविभि सन्दभभ अनसुाि ऐन वनयि नह न ु 

6. वशिक व्यिथिापनको वजम्िेिािी कसको ?( थिानीय सिकाि, प्रदशे िा संघीय सिकाि) 

7. वशिण पेशािाई िोजाइको पेशाका रुपिा विकास गनुभ नसवकन ु 

8. विद्यािय िहको पाठ्यिि ि वशिण आिश्यकिािाई सम्बोधन ह ने गिी वशिक ियािी कोसभ 

व्यिथिा नह नु 

ख) चनुौविहरू 

1. वशिकको िनोबवृत्तिा परिििभन गनुभ ( घिपायक िात्र खोज्ने वजम्िेिािी बोध कि) 

2. विपि ि सङ्कटपणूभ अबथिािा वशिण वसकाइ सञ्चािन गनुभ 

3. पाठ्यिििे वनधाभिण गिेका वसकाइ उपिवधध सवुनविि गनुभ  

4. पेशागि विकास कोष अिसि विथिाि ि प्रभािकारििािा सधुाि गने गिी संथिागि प्रबन्ध  

5. विद्यािी वसकाइ उपिवधधिाई वशिकको कायभसम्पादन िलू्याङ्कनसँग आिद्ध गने आिश्यक 

वशिक दिबन्दी सवुनविि गनभ 

३.७.१० उदे्दश्य 

उपयुभि सिीिा ििा सिथया ििा चनुौविहरूका आधाििा थिानीय िहको वशिािेत्र योजनािा वशिक 

व्यिथिापन ि विकासका उद्दशे्यहरू वनम्नानसुाि वनधाभिण गरिएका छन:्- 

1. वशिक ियािीको ििभिान थिरुप ििा प्रवियािा परिििभन गिी सिि वशिक आपवूिभ गनुभ  

2. वशिकको छनौट वनयवुि ि पनुविभििणिाई सदुृढ बनाउन ु

3. सबै िहिा योग्यिा पनुिाििोकन गिी विषयिथि ुजान्न ेवनपणूभ वशिकको सवुनविि गनुभ । 

4. वशिक विकास ििा वनिन्िि पेशागि सहयोग प्रणािी थिापना गनुभ 

5. पेसागि विकास ि वसकाइ आदानप्रदान कायभििका िाध्यिबाट सबै िहिा सिि प्रविबद्ध ि 

अवभपे्ररिि वशिकहरूको प्रबन्ध गनुभ  
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6. सपुरििेिण वशिक िावििको िाध्यिबाट वशिकिाई पेशाप्रवि उत्पे्ररिि ि जिाफदहेी बनाउन ु 

7. वशिाकको वनिन्िि पेशागि विकासका िावग िावष्ट्रय ििा अन्ििावष्ट्रय वशिक संथिाहरूसँग 
सञ्जाि विकास ि अन्िेषण गनभ 

8. वशिक पेशागि विकास ििा वनिन्िि सहयोग प्रणािी थिापना गनुभ,  

9. आिश्यक प्रोत्साहन, वसकाइ आदान प्रदान कायभिि, वनिन्िि पेशागि सहयोगका िाध्यिबाट 

सबै िहिा सिि ि प्रविबद्ध अवभपे्ररिि वशिक व्यिथिा गनुभ,  

३.७.११ िणनीशिहरू 

1. वशिक सिििा प्रारूपिाई अध्यािवधक गिी वशिक ियािी ि छनौट प्रवियािा आिद्ध गनभ संघीय 

सिकाििा अनुिोध गरिनेछ ।  

2. ििभिान वशिक वशिा कायभिििाई पनुिाििोकनका िावग सङघीय सिकािसँग अनिुोध गरिनेछ ।  

3. वशविक विद्यािी अनुपािको आधाििा िहगि, िेत्रगि ि विषयगि रुपिा वशिक दिबन्दी वििान ि 

दिबन्दी पनुविभििण ििा िप गरिने छ ।  

4. प्रािवम्भक बािविकास ि पूिभ प्रािविक वशिा किा १-३ का िावग किा १२ उत्तीणभ किा ४-८ का 

िावग थनािक िह उत्तीणभ ि किा ९-१२ का िावग थनािकोत्ति उत्तीणभ गिेको वशिकको योग्यिा 

कायि ह ने गिी काननुी व्यिथिाका िावग सङ्घीय सिकाििा अनुिोध गरिने छ । 

5. रिि वशिक दिबन्दीिा ित्काि पदपूविभ ह ने व्यिथिाका िावग थिानीय थिििा कानुनी व्यिथिा 
प्रबन्ध गरिनेछ ।  

6. उच्च कायभ सम्पादन गने वशिकहरूको िावग प्रोत्साहन ि पिुथकृि गरिनेछ ।  

7. नि प्रिेशी वशिकहरूका िावग अवभिखुीकिणिाफभ ि वजम्िेिाि ि उत्तिदायी बनाउन आिश्यक 

व्यिथिा वििाईने छ ।  

8. वशिकिे किा कोठािा वििाउने सिय सुवनविि गनभ प्रधानाध्यापकिाई वजम्िेिािी बनाइनेछ । 
 

३.७.१२ उपिशधध, नशिजा, शक्रयाकिाप ििा िक्ष्य 

क) उपिवधध  

सिि, योग्य, उत्तिदायी ि अवभपे्ररिि वशिकको व्यिथिा भई विद्यािीको वसकाइिा सधुाि ह ने, 

 

ख) नविजा  

१. सबै विद्याियिा सचूना प्रविवधको व्यिथिापन भइ वशिण वसकाइ सहज ि उपिवधधिा िवृद्ध 
भएको ह ने 
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२. सबै विद्यािीहरूिा आधािभिू सञ्चाि प्रविवधको सवुिधािा पह चँ ह ने 

३. विद्यािय व्यिथिापन ि सुशासनिा सधुाि आउने 

४. अनगुिन िलू्याङ्कन,सपिीिेिण, सचूना सम्पे्रषणिा सधुाि आउनकुा सािै जनशवि ि सियको 

िचि ह ने 

५. वशिकहरूिा सचूना प्रविवधिैत्री वशिण िििा विकास भएको ह ने  
६. विद्यािीहरूको वसकाइ प्रभािकािी, सिय सान्दवभभक ि गणुथििीय ह ने  
७. विद्यािय ििा किा कोठाहरू सचूना प्रविवधिैत्री ह ने 

८. वसकाइ सहजीकिणको िावग एक वशिक एक ल्यापटपको व्यिथिा ह ने,  
 

ग) प्रिुख शक्रयाकिाप ििा िक्ष्य 
 

ि.सं. वियाकिाप एकाइ 
पवहिो पाँच िषभको िक्ष्य 

जम्िा 
१० 

िषभ 
कैवफयि 

१ २ ३ ४ ५ 

 वशिण पेशाप्रवि आकषभण ि वनयुवि  

१ कायभसम्पादनिा आधारिि 

प्रोत्साहन ििा सवुिधा 

वदने 

वशिक 

१० १० १० १० १० ५० १००  

२ अथिायी, किाि ििा 

वनजी स्रोििा वनयिु ह ने 

वशिक व्यिथिापनका 

िावग िापदण्ड ि 

वनदवेशका वनिाभण गने 

सङ्ख्या 

१     १ २  

३ वशिक सेिा आयोग 

ियािीका िावग किा 

सञ्चािन 

सङ्ख्या 

१० १० १० १० १० ५० १००  

४ निप्रिेशी थिायी ि किाि 

वशिक सिेििाई छोटो 

अिवधको सेिा प्रिेश 

िाविि 

विद्यािय 

२० २० २० २० २० १०० २०० 

 

 शिक्षण शिकाइ          
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ि.सं. वियाकिाप एकाइ 
पवहिो पाँच िषभको िक्ष्य 

जम्िा 
१० 

िषभ 
कैवफयि 

१ २ ३ ४ ५ 

शक्रयाकिापिा 

५ किजोि विद्यािीका िावग 

अविरिि किा सञ् चािन 

विद्यािी 
५० ५० ५० ५० ५० ३०० ६०० 

 

६ किा १-५ का किजोि 

विद्यािीको िावग 

उपचािात्िक वशिण 

पद्धविको कायाभन्ियन 

विद्यािी 

३० ३० ३० ३० ३० १५० ३०० 

 

७ पिीिाको नविजा 

विशे्लषण गने 

विद्यािय 
४० ४० ४० ४० ४० २०० ४०० 

 

८ वशिकिे किाकोठािा 

वििाउने सियको 

अवभिेखीकिण  

विद्यािय 

४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० 

 

९ शैिवणक योजना वनिाभण 

ि कायाभन्ियनका िावग 

वशिकिाई िाविि 

विद्यािय 

५० ५० ५० ५० ५० २५० ५०० 

 

१० िवहिा वशविका सतु्केिी 

विदािा िहदँा अविरिि 

वशिकको व्यिथिा 

सङ्ख्या ५ ५ ५ ५ ५ २५ ५०  

 शिक्षकको पेिागि           

११ वशिक पेशागि 

सहयोगको िावग 

विज्ञहरूको सचूी ियाि  

सङ्ख्या 

५ ५ ५ ५ ५ २५ २५  

१२ विषयगि वशिकहरूको 

सिहू वनिाभण  

सिहू 
८     ८ ८  

१२ वशिकहरूको सािावजक 

सञ् जाििा सिहू वनिाभण 

सिहू 
१     १ १  
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ि.सं. वियाकिाप एकाइ 
पवहिो पाँच िषभको िक्ष्य 

जम्िा 
१० 

िषभ 
कैवफयि 

१ २ ३ ४ ५ 

गिी अनभुि आदानप्रदान  

१३ असि अभ्यास गिेका 

विद्याियहरूको 

अििोकन भ्रिण  

पटक 

१ १ १ १ १ ५ १०  

१४ विद्यािय सपुिीिेिण ि 

पषृ्ठपोषण प्रदान 
वनिन्िि १ १ १ १ १ ५ १०  

१५ वशिक िाफभ ि कायभििूक 

अनसुन्धान 
सङ्ख्या ४० ४० ४० ४० ४० २०० २००  

१६ सहपाठी किा अििोकन सङ्ख्या ५० ५० ५० ५० ५० २५० २५०  

१७ किा १-५ िा पढाउने 

वशिकको िावग िागिा 

आधारिि छोटो अिवधको 

पनुिाभजगी िाविि 

सङ्ख्या ४० ४० ४० ४० ४० २०० ४००  

१८ अनिाईन, अफिाईन 

िाफभ ि कन्रेन्स / सेविनाि 

सञ्चािन 

पटक १ १ १ १ १ ५ १०  

१९ प्रधानाध्यापकिाई नेितृ्ि 

विकास िाविि  
प्र.अ. १५ १५ १०   ४० ४०  

 शिक्षक उत्तिदाशयत्व  

२० वशिक ि प्रधानाध्यापक 

िीच किाि 

वशिक 
२०० २०० २०० २०० २०० २०० २००  

२१ प्रधानाध्यापक ि थिानीय 

सिकाि िीच 

कायभसम्पादन किाि 

सङ्ख्या 

४० ४० ४० ४० ४० ४० ४०  

२२ प्रधानाध्यापक िाफभ ि 

अनगुिन ि वनिीिण 
पटक ३ ३ ३ ३ ३ १५ ३०  
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३.८ शवद्यािय व्यवथिापन ( प्रधानाध्यापक िशहि ) 

३.८.१ परिचय 

ििभिान संविधानिा आधािभिू ििा िाध्यविक वशिासवहि शैविक व्यिथिापनको िहत्िपिूभ कायभ 

थिानीय िहको अवधकाि िेत्रवभत्र छ । शैविक व्यिथिापन वभत्रको िहत्िपणूभ अङ्ग विद्यािय 

व्यिथिापन हो । विद्यािय व्यिथिापन भन्नाि ेप्राप्त जनशवििाई उपिधध भएको श्रोिको प्रयोग गिी 

विद्याियको उद्दशे्य ििा िक्ष्य प्राप्त गने गविविवध ििा कायभिाई जनाउँदछ । थिानीय सिकािका रूपिा 

व्यिथिापकीय ििा कायभकारिणी हवैसयि सवहिका संविधान प्रदत्त अवधकाि सचूी, जन अपेिा ि 

थिानीय िििा ि पूिाभधािको उवचि पवहचान गिी विद्यािय व्यिथिापन गनभ सकेिा वशिािा गणुथिि 

प्राप्त ह न सक्छ ।  

गाउँपाविकािे शैविक उपिवधधहरू हाँवसि गनभ विद्याियहरूिा बजेट विवनयोजन ि िाडफाँड गिेि िात्र 

पगु्दनै, प्राप्त भएका स्रोत्र ि साधनको उपयिु परिचािन ह ने गिी विद्यिय व्यिथिापनिा ध्यान वदन जरूिी 

ह न्छ । वशिा ऐन वनयिाििीिा व्यिथिा भएका प्रािधानहरूको उवचि परिचािन ि प्रयोगिे विद्यािय 

बवियो बन्न सक्छ । विद्यािय व्यिथिापनिा विद्यािय व्यिथिापन सविविको भवूिका िहत्िपणूभ िहदँै 

आएको छ । सािदुावयका विद्यियको सञ्चािन, िेखदखे ि व्यिथिापन गनभ प्रत्येक विद्याियिा विद्यिय 

व्यिथिापन सविवि िहकेो ह न्छ । वशिक अवभभािक सङ्घिे वशिक ि अवभभािकिाई सम्पकभ िा 

ल्याइ विद्यिीको वशिणिा सहजीकिण गदभछ भने आविभक सहयोगिा सिेि भवूिका खेल्दछ । 

विद्याियको व्यिथिापकीय पििा व्यिथिापन सविवि िहने ि प्रशासवनक अवधकाि प्र.अ.सँग िहने 

भएकोिे काननुीरूपिा प्रिावणकिण गनभ सिेि यसिे िद्दि गदभछ ।  

विद्याियको प्रशासवनक कायभका िावग एक प्रधानाध्यापकको व्यिथिा ह ने कानुनी व्यिथिा छ । वशिण 

वसकाइ वियाकिाप सञ्चािन गिी वशिाका िावष्ट्रय उद्दशे्य पूिा गिाउने िहत्िपणूभ थिि विद्यािय हो । 

विद्याियिे गनुभपने सबै वियाकिापको सञ्चािन ि वनयन्त्रणका िावग प्रधानाध्यापकको व्यिथिा 

गरिएको ह न्छ ।  

थिानीय सिकाि ऐन २०७४ िे विवभन्न २३ िटा काि, किभव्य ि अवधकाि थिानीय सिकाििाई वदएको 

छ । यसै ऐन ि िौजदुा वशिा ऐन वनयिका आधाििा गाउँपाविकािे विद्याियको व्यिथिापन गनुभ पने 

ह न्छ ।  

 ३.८.१ वितिान अवथिा  

शैविक उपिवधध हावसि गनभ विद्यािय व्यिथिापन एउटा प्रिखु ि िहत्िपूणभ पि हो । प्राप्त स्रोध 

साधनको उवचि व्यिथिापन ि नपगु स्रोि साधनको खोजी गने वजम्िेिािी विद्यािय व्यिथिापन पििा 
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पदभछ । विद्याियको उद्देश्य ि िक्ष्य िात्र नभइ िावष्ट्रय उद्दशे्य परिपूविभ गने कायभथिि विद्यािय भएकोिे 

यसको व्यिथिापकीय पाटो बवियो ह न ुजरूिी छ ।  

िंगिा गाउँपाविकावभत्रका सबै विद्यियहरूको व्यिथिापन, िेखदखे ि सञ्चािनका िावग प्रत्येक 

विद्याियिा एक विद्यािय व्यिथिापन िहेने व्यिथिा छ । वशिा ऐन २०२८ ि वशिा वनयिाििी २०५९ 

(संशोधन सवहि ) िा व्यिथिा भए अनसुाि विद्याियहरू सञ्चािनिा िहकेा छन ् । विद्यािय 

व्यिथिापकीय िेत्रका वनणभयहरू व्यिथिापन सवििीकै िािहििा वनणभय गिी कायाभन्ियन गने गरिन्छ । 

व्यिथिापन सवििीिे गिेका वनणभयहरूिाई विद्याियको आवधकारिक वनणभय िान्ने ििभिान व्यिथिा िही 

आएको छ । विद्याियिा सञ्चािन ह ने भौविक, आविभक ि शैविक कायभहरूको सञ्चािन व्यिथिापन 

सवििीको सवियिािा सम्पन्न गरिन्छ । विद्याियको िेखदखे, सञ्चािन, वनिीिण, व्यिथिापन ि 

व्यिथिापन गने, आविभक सोि जटुाउने, बजेट थिीकृि गने, वशिक सेिाको सिुिा ि सम्बधभन गने, रिि 

वशिक पदपूविभ गने व्यिथिापकीय कायभहरू व्यिथिापन सविवििे गद ैआइिहकेो छ ।  

विद्याियको व्यिथिापकीय पाटोिाई बवियो बनाउन वशिक अवभभािक सङ्घ िहने व्यिथिा छ । 

वशिक ि अवभभािकको सम्बन्ध सिुधिु बनाइ वशिण वसकाइको व्यिथिापनिा सविवििे भवूिका खेल्ने 

गदभछ ।  

विद्याियको प्रावज्ञक ििा प्रशासकीय प्रिखुको रूपिा काि गनभ प्रत्येक विद्याियिा एक प्रधानाध्यापक 

िहकेो ह न्छ । विद्याियिा कायभिि वशिकहरू िध्येबाटै प्रधानाध्यापक वनयुवि गने व्यिथिा ििभिान 

वनयिाििीिा िहकेो छ । विद्याियको शैविक गणुथिि कायि गने, अनशुासन कायि िाख्ने, वशिक, 

अवभभािक व्यिथिापन सविवि बीचिा सिुधिु सम्बन्ध कायि गने, विद्याियको प्रशासवनक कायभ 

सञ्चािन गने वजम्िेिािी प्रधानध्यापकको िहकेो छ ।  

विद्याियको िेखदखे, सञ्चािन ि व्यिथिापनका िावग व्यिथिापन सविवििे कायभ गरििह े पवन 

व्यिथिापन पििा सिथयाहरू केही सिथयाहरू बाँकी नै छन् । संवघय व्यिथिािा पिुानै वशिा ऐन 

वनयिको प्रयोग ह न,ु गाउँपाविकािे आफ्नो अवधकाि िेत्रानसुाि ऐन वनयि व्यिथिा गनभ नसक्न,ु 

व्यिथिापन सविविको कायभ िेत्र िहृि ह न,ु व्यिथिापन सविविका पदावधकािीहरू दि ि वशविि नह न,ु 

व्यिथिापन सविवििे सविय रूपिा किभव्य ि अवधकािको प्रयोग गनभ नसक्न,ु प्रधानाध्यापकको छुट्टै 

व्यिथिा नह न,ु प्रयाप्त दिबन्दी नह नािे प्र.अ.को कायभसम्पादन किजोि ह न,ु योग्य ि वनयिानसुाि प्र.अ.को 

व्यिथिा नह न ुइत्यावद सिथयाहरू िहकेा छन ्।  

िंगिा गाउँपाविकािा विद्यािय व्यिथिापनिा दवेखएका चनुौिीहरू वनम्नानसुाि िहकेा छन ् 

१. विद्याियको व्यिथिापकीय पि सिि ि सिि बनाउने 
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२. अवभभािकहरूिाई विद्यािय व्यिथिापनिा सविय सहभावगिा बनाउने 

३. वशिकहरूिाई वशिा ऐन वनयिाििीिा व्यिथिा भए अनसुासाि सविय बनाउने 

४. दि ि योग्यिा प्राप्त पधानाध्यापकको व्यिथिा गने 

५.  प्रधानाध्यापक ि विद्यािय व्यिथिपन सविवििाई जिाफदहेी ि उत्तिदायी बनाउने 
६. कुशि प्रशासवनक िििा सवहि विद्यािय व्यिथिापन गने 

७. गाउँपाविका वशिा ऐन वनयि वनिाभण ि कायाभन्ियन 

३.८.२ उदे्दश्य 

यस योजनािे विद्यािय व्यिथिापन सम्बन्धी वनम्नविवखि उदशे्यहरू िाखेको छ 

१. विद्याियको व्यिथिापकीय पि सिि, सिि ि सशि बनाउनु 
२. कुशि, उत्तिदायी, िििािान प्रधानाध्यापकको व्यिथिा गनुभ 
३. ऐन वनयिानसुाि व्यिथिापन सविवि ि वशिक अवभभािक सङ्घको गठन गिी विद्यािय 

व्यिथिापनिा सिोकाििािाहरूिाई संिग्न गिाउनु 

३.८.३ िणनीशिहरू  

उद्दशे्यहरू हावसि गनभ वनम्न विवखि िणनीविहरू अििम्बन गरिनेछः 

१. विद्याियहरूिा ऐन वनयिानसुाि व्यिथिापन सविवि ि वशिक अवभभािक सङ्घ गठन गरिने छ 

। 

२. विद्यािय व्यिथिापन सविविको कायभिििा अवभिवृद्धका िावग िावििको व्यिथिा गरिने छ । 

३. विद्याियको आविभक पि सबि बनाउन व्यिथिापन सविवििाई प्रेरिि गरिने छ 

४. कायभ सम्पादनिा िाम्रा दवेखएका विद्याियका गविविवधहरू अवभिेखीकिण गरिने छ 

५. विद्यािय व्यिथिापन सविविका अध्यि, वशिक अवभभािक सङ्घका अध्यि ि 

प्रधानध्यापकहरूिाई शैविक भ्रिण गिाइने छ 

६. िाम्रा व्यिथिापन भएका विद्याियहरूको अनभुि ि गविविवध आदानप्रदान गरिने छ 

७. वशिा ऐन वनयिानसुाि प्रधानाध्यापकको व्यिथिा गरिने छ 

८. कुशि, सिि, पािदशी ि जिाफदहेी प्रधानाध्यापकको व्यिथिा गनभ जोड वदइने छ 

९. प्रधानध्यापकसँग कायभसम्पादन सम्झौिा गिी विद्यािय प्रशासवनक व्यिथिापनिाई चथुि दरुुथि 

ि थििीय बनाइने छ 

१०. प्रधानध्यापकको कायभिििा अवभिवृद्ध गनभ विद्यािय व्यिथिापन िावििको व्यिथिा गरिने छ 

११. सबि व्यिथिापन पि भएका गाउँपाविका वभत्रका विद्याियहरूिाई पिुथकृि गरिने छ 
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१२. किजोि व्यिथिापन भएका विद्यािय पवहचान गिी कायभ िििा िवृद्धका िावग सहायिा वदने 

व्यिथिा गरिने छ । 

 

३.८.४ उपिशधध, नशिजा, प्रिुख शक्रयाकिाप ििा िक्ष्य 

क) उपिशधध 

गाउँपाविका वभत्रका सबै विद्याियहरू कुशि ि उत्तिदायी विद्यािय प्रशासन सवहि बवियो व्यिथिापन 

पि भएको ह ने 

ख) प्रिुख नशिजाहरू 

१. कुशि प्रशासन सवहि विद्यािय सञ्चािन भएको ह ने 

२. योग्य ि वनयिानसुािका प्रधानाध्यापकको व्यिथिा भएको ह ने 

३. सबै विद्याियहरूिा विद्यािय व्यिथिापन सविवि गठन भइ वियाशीि भइिहेको ह ने 

४. विद्यािय व्यिथिापन सविवि सिि ि सविय भइ विद्याियको शैविक थिि िवृद्ध भएको ह ने 

५. विद्याियको आविभक अिथिा सिि भएको ह ने 

 

ग) प्रिखु वियाकिाप ििा िक्ष्य 

ि.सं. प्रिखु वियाकिापहरू इकाइ 

भौविक िक्ष्य भौविक 

िक्ष्य ( १० 

िषभ ) 

कैवफयि 

१ २ ३ ४ ५ जम्िा 

१ व्यिथिापन सविवि ि वशिक 

अवभभािक सङ्घको गठन 

पटक 
१ १ १ १ १ ५ १० 

सबै 

विद्यािय 

२. व्यिथिापन सविविका 

अध्यिहरूको िाविि 

सङ्ख्या 
४० ४० ४० ४० ४० ४० ४०  

३ अििोकन भ्रिण  पटक १ १ १ १ १ ५ १०  

४ विद्याियहरू बीच अनभुि 

आदानप्रदान 

पटक 
३ ३ ३ ३ ३ १५ ३०  

५ प्रधानाध्यापकसँग 

कायभसम्पादन सम्झौिा 

पटक 
१ १ १ १ १ ५ १०  

६ प्रधानाध्यापकिाई 

व्यिथिपकीय िाविि 

पटक 
१ १ १ १ १ ५ १०  

७ विद्यािय सधुाि योजना 

वनिाभण 

पटक 
१ १ १ १ १ ५ १०  

८ िाम्रा विद्यािय छनोट ि सङ्ख्या ३ ३ ३ ३ ३ १५ ३०  



 

80 

 

ि.सं. प्रिखु वियाकिापहरू इकाइ 

भौविक िक्ष्य भौविक 

िक्ष्य ( १० 

िषभ ) 

कैवफयि 

१ २ ३ ४ ५ जम्िा 

पिुथकृि 

९ विद्यािय अनगुिन ि 

िलू्याङ्कन 

संख्या 
२० २० २० २० २० २० ४०  

३.९ शनिन्िि शिक्षा, खुिा शिकाइ, अनौपचारिक शिक्षा ि जीवनपयतन्ि शिकाइ ि 

शिक्षा  

३.९.१ परिचय 

औपचारिक वशिा प्रणािीको संिचना भन्दा बावहि िानिजीिनका िावग आिश्यक ज्ञान सीप ि 

प्रवियाको प्रशोधन गने जीिनपयभन्ि अिाभि् आजीिन वसकाइ प्रणािी अनौपचारिक वशिा हो 

।औपचारिक पद्धवि भन्दा बावहि िवचिो ढङ्गबाट वदइने वशिा नै अनौपचारिक वशिा हो। अनौपचारिक 

वशिा त्यथिो साँथकृविक केन्द्र हो जहाँ सहभागीहरू आफ्नो वजबनिा आइपने सिथयाहरूका बािेिा 

छिफि ि सिाधानका उपायहरू खोजी वनणभय कायाभन्ियन गदभछन ् । आफ्नो जीिनको इविहास आफैं  

िेख्छन् िसिभ वसकाई जीिन पद्धवि सँग जोवडएको ह न्छ ।अनौपचारिक एिं आजीिन वशिािे सिाजिा 

विद्यिान विवभन्न वकवसिका सिहूका िावग आफ्नो िक्ष्य बनाई सेिा प्रदान गदभछ । वनिििका िावग 

सािििा साििका िावग साििोत्ति वसकाइ अिसिका िावग थिििवृद्ध वशिासँग सीप ि आम्दनी जोड्दै 

वशविि सिाजको विकासका िावग अनौपचारिक एिं आजीिन वशिािे काि गदभछ । 

संविधावनक सवुनविििािा वशिा पाउने हक, िावष्ट्रय वशिा नीविको वसद्धान्ि, वदगो विकासका िक्ष्य नं 

४ ििा गण्डकी प्रदेशको आिवधक योजनािा सिेि नागरिकिे वशिा पाउने हकको कायाभन्ियन गनभ 

औपचारिक वशिासँगै अनौपचारिक वशिा प्रणािीिे सिेि योगदान गदभछ । विवभन्न वसकाइ अिथिाका 

आधाििा िप वसकाइ अिसिको वनिाभण गिी आजीिन वसकाइ संथकृविको विकास गनभ आिश्यक छ । 

यसका िावग अनौपचारिक ििा आजीिन वसकाइको पह चँको विथिाि, गुणथिि िवृद्ध ि संथिागि 

िििाको विकास गनुभ पदभछ । वशिा िेत्र योजना २०७८ २०८७ िा अनौपचारिक वशिा ि आजीिन 

वसकाइका िावग १० िषभवभत्र वनिन्िि वसकाइिा संिग्न सिाज एिं वसकाइ संथकृविको प्रिद्धभन गनेिफभ  

िैजानपुदभछ । यस खण्डिा थिानीय िहको अनौपचारिक वशिा ि आजीिन वसकाइको ििभिान अिथिा 

विशे्लषणका धाििा सिथया एिं चनुौविहरूको पवहचान गद ैचनुौिीहरूको सािना गनभ यसको उद्दशे्य ि 

नीविहरू कायभिि कायाभन्िन बाट प्राप्त ह ने प्रिखु नविजा ि प्रिखु वियाकिाप ििा िक्ष्यहरू यसिा 

सिािेश गरिएको छ । 
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३.९.२ वितिान अवथिा 

िंगिा गाउँपाविका िाई २०७४ साििा सािि गाउँपाविकाको रुपिा घोषणा गरिएको हो । २०७४ 

साि भन्दा अगाडी म्याग्दी वजल्िािा विवभन्न गाउँपाविका हरूिा अनौपचारिक वशिा कायभििहरू 

प्रशथि िात्रािा भए यस कायभिििे वनिििहरू विशेषि १५ दवेख ६०िषभ उिेि सिहूका वनिििहरूिाई 

सािि बनाउने कायभिा योगदान गिेको दवेखन्छ । म्याग्दी वजल्िा २०७५ साििा सािि वजल्िाको रुपिा 

घोषणा भएको हो । वजल्िा सािि घोषणाह न ु पिूभ साविकका गाउँपाविकाहरूिा अनौपचािीक वशिा 

िफभ का विवभन्न कायभििहरू सञ्चािनिा आए । यस कायभिििे थिानीय वनयकाए हरूिा सािििाका 

किा सञ्चािन भए सािि ह नेिाई साििोत्ति कायभिि सञ्चािन भए । सािििा ि साििोत्ति 

कायभििबाट िाभावन्ििहरू विशेषि िवहिाहरूिाई सिहू बनाइ आय आजभन कायभिि संग सिेि जोडी 

िवहिाको सिहू बनाइ बचि ििा ऋणका कायभिि हरू सञ्चािन गिीए । यी कायभिि सञ्चािन का 

िावग सिहूिाई रु १० हजाि विउ पजूी उपिधध गिाएने सिहू सदथयिाई बचि ििा ऋण सम्बन्धी 

िाविि सिेि प्रदान गिीए । कायभिि प्रभािकािी बनाउन विवभन्न बषभहरूिा गिेि वजल्िा भििा २१ 

वसकाइ केन्द्र सिेि थिापना भए । गाउँगाउँिा िवहिाहरूको सिहू बनाई उनीहरूिाई आयआजभन 

कायभिििा सिेि जोड्ने उद्दशे्यिे वबऊ पजूी विििण गरियो । सिहूका िवहिा सदथयहरूिे आफ्नो गि 

अनसुािको िकि बचि गदै जाने ि बचि ििा ऋण को व्यिथिा गिी आफूिाई गािो सािो पिेको बेिािा 

सिसापट गिेि अििा न्यनुिि धयाजिा त्यो िकििाई विििण गने ि सोबाट प्राप्तह ने धयाज ििूधनिा 

जोवड सिहूिे आजभन गने ि सोको िनुाफा बाँडफाँड गने कायभिि केही बषभ सम्ि िहदँ ैआयो । सािदुावयक 

वसकाइ केन्द्रहरूिे अनौपचािीक वशिा िफभ को कायभिि सञ्चािन गने धबथिा भए प्रभािकािी ह न 

सकेनन ्। िंगिा गाउँपाविका िडाहरू( साविकका गाविस हरू) विवभन्न बषभिा गिेि १५ देवख ६० बषभ 

सम्िका विवभन्न बषभिा सञ्चािन गरिएको सािििा किाहरू बाट १५ देखी ६०बषभको कुि जनसंख्या 

१२१५२ िा ११७०९ सािि भै गाउँपाविकाको १५दवेख ६० बषभ उिेिको जनसख्यािा कुि सािििा 

९६.४ पगेुको छ । 

२०६३ सािको जनआन्दोिनको परिणािथिरूप दशेिा भएको िाजनीविक परिििभनिे ििुुक एकात्िक 

शासन व्यिथिाबाट गणिन्त्रात्िक शासन व्यिथिािा जान पगु्यो । परिणािथिरूप दशेिा एउटा संघीय 

सिकाि साििटा प्रदशे सिकाि ि ७५३ िटा थिानीय सिकाि ह नपगेु । साविकिा संघीय सिकािको 

वजल्िा वशिा कायाभियको िािहििा िहने गिी सञ्चािनिा िहकेा सािदुावयक वसकाइ केन्द्र सिेि 

थिभाविक वहसाििे िि् िि ् थिावनय िहिा हथिान्िरिि भए । िगिा गाउँपाविकािा ३ िटा वसकाइ 

केन्द्रहरू सञ्चािनिा छन् । िी सािदुावयक केन्द्रहरू िंगिा गाउँपाविकाको हािको िडा नम्बि १िा 

एउटा िडा नम्बि २ िा एउटा ि िडा नं ३ िा एउटा गिी जम्िा ३ िटा वसकाइ केन्द्र सचािनिा िहिेा पवन 

िी केन्द्रहरूिे न्यूनिि ्पारिश्रविक विने बाहेक उपिवधधििूक कायभ गनभ सकेका छैनन।  
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िावष्ट्रय वशिा नीवि २०७६ िे नेपाििाई पणूभ सािि ििुकु िलु्याई अनौपचारिक िैकवल्पक पिम्पिागि ि 

खिुा वशिाका िाध्यिबाट आजीिन वसकाइ संथकृविको विकास गनुभ, सबै प्रकािका अपाङ्गिा भएका 

व्यविका िावग गणुथििीय वशिाको पह चँ सवुनविि गिी जीिन पयभन्ि वशिा का िाध्यिबाट ियाभवदि 

जीिन यापन गनभ सिि ि प्रविथपधी नागरिक ियाि पाने उद्दशे्य वनधाभिण गिेको छ । यो कायभिि िीनै 

िहका सिकािको साझा अवधकाि सचूीिा िहकेोिे प्रदशे िहिा वशिा विकास वनदेशनािय िे 

अनौपचारिक ििा जीिनपयभन्ि वशिाको कायाभन्ियनिा सिन्िय ि सहजीकिण गदभछ भने थिानीय 

िहहरूिा वशिा युिा ििा खेिकुद िहाशाखा/ शाखाहरूिे अनौपचारिक ििा जीिनपयभन्ि वशिाको 

योजना वनिाभण ििा कायाभन्ियनिा सिन्िय ि सहजीकिण गने वजम्िेिािी िहेको छ ।  

थिानीय सिकाि सञ्चािन ऐन २०७४ िे अनौपचारिक वशिा ििा आजीिन वसकाइको वजम्िेिािी 

थिानीय िहिाई प्रदान गिेको छ । दशे संघीय संिचनािा रुपान्ििण भए पिाि अनौपचारिक ििा 

जीिनपयभन्ि वसकाइको व्यिथिापन को वजम्िेिािी थिानीय िहिा हथिान्ििण भएको िि यसको ििभ 

अनसुाि कायभसम्पादन ह नसकेको देवखँदैन आिवधक रूपिा शैविक सिेिण गने व्यिथिा गनभ 

नसवकएकािे सािििा सम्बन्धी िथ्याङ्कका िावग पवन िावष्ट्रय जनगणनाको नविजािा भि पनुभपने 

अिथिा िहकेो छ ।  

 

३.९.३ ििथया ििा चुनौशिहरू  

िावि उल्िेवखि सन्दभभ ि विशे्लषणको आधाििा अनौपचारिक वशिाका सिथया एिं चुनौविहरू वनम्न 

अनसुाि पवहचान गरिएको छ । 

१. सािि गाउँपाविका घोषणा गरिएको भएिापवन नीि अििहरूको संख्या अद्यवप ह न ु। 

२. सािदुावयक वसकाइ केन्द्र यसको थिापनाको ििभ ि भािना अनसुाि प्रभािकािी ढंगिे 
सञ्चािनिा नआउन ु 

३. सािदुावयक वसकाइ केन्द्रको सञ्चािनका िागी न्युनिि बजेटको धयथिा ह न ु 
४. वसकाइ केन्दक्ा पिीचािक ि धयथिापन सवििको िििा अवभबवृद्ध ह न नथकन ु 
५.  नि साििहरूिाई साििोत्त्ति ि वनिन्िि वशिा एिं आय आिभजनका कायभिििा िगाउन वदन 

नसवकन ु 

६.  वसकाइ केन्द्रहरूिे अनौपचारिक वशिाका कायभििहरूिा अगिुाई गनभ नसक्न ु 
७. औपचारिक वशिा अनौपचारिक वशिाका बीचिा सह सम्बन्ध कायि गनभ नसवकन ु 

८. यिुा ििा प्रौढ हरूिा कायभििूक सािििा पढने बानीको किी ि वडवजटि सािििा को किी 
अनौपचारिक वशिा खिुा ििा िैकवल्पक वसकाइको अिसििाई एकीकृि वसकाई प्रणािीका 

रुपिा संथिागि विकास ह न नसक्न ु। 
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९. सािििा वनिन्िि वसकाइ आयििुक वसप सिय सापेि सचूना प्रविवधयिु कायभििूक वसकाइ 

ििा सिकििा को व्यिथिा ह न नसक्नु 

३.९.४ उदे्दश्य 

यस योजनािे अनौपचारिक वशिा ििा आजीिन वसकाई सम्बन्धी वनम्नविवखि उद्दशे्यहरू िाखेको 

छ 

१. सािदुावयक वसकाइ केन्द्रको सबिीकिण गिी अनौपचारिक वशिा ि वनिन्िि वशिा कायभिि 
सञ्चािन गने 

२. अनौपचारिक ििा वनिन्िि एिं जीिन पयभन्ि वशिाको विकास ििा विथिाि गिी सािििा 
वडवजटि सािििा ि आयआजभनिा सहयोग गने  

३. आयआजभनका कायभिि सञ्चािन गद ै विशेषिः सिाजिा पछावड पिेको िगभिाई ििूधाििा 

ल्याउने । 

३.९.५ िणनीशिहरू  

योजनाका उदे्धश्य हावसि गनभका िावग वनम्न विवखि िणनीविहरू अििम्बन गरिने छ । 

१. सािदुावयक वसकाई केन्द्रिाई सदुृवढकिण गिी अनौपचािीक वशिाका कायभिि सञ्चािन गनभ 

प्रोत्सावहि गरिने छ । 

२. गाउँपाविका वभत्र पनु घिधुिी सिेिण गिी सािि वनिििको अिथिा पवहचान ि अवभिेखीकिण 

गरिने छ । 

३. सािििा ििा वनिन्िि वशिाका कायभिि सञ्चािन गनभ विवभन्न संघीय सिकाि प्रदशे सिकाि ि 

अन्य संघ संथिा सग सहकायभ ि साझेदािीिा कायभिि सञ्चािनगरिने छ। 

४. निसािि प्रोढ िवहिा ििा परुुषहरूिाई आय आजभनका कायभििसंग जोडी आत्िवनभभि ि 

धयबशायीक बनाउन सहयोग गरिने छ । 

 

३.९.६ उपिशधध नशिजा प्रिुख शक्रयाकिाप ििा िक्ष्य 

क) उपिवधध 

सबै नागरिकहरूिाई सािििा वनिन्िि वशिा ि जीिनपयभन्ि वसकाइको अिसि प्राप्त ह ने  
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प्रिखु नविजा  

१. सािि वनििि िगायि अनौपचािीक वशिा ििा बैकल्पीक वसकाइ संग सम्बन्धीि िथ्याङ्क 

संकिन भै अद्याबवधक ह ने  

२. सािदुावयक वसकाइ केन्द्र सदुृढीकिण भै सािििा वनिन्िि वशिा ििा आय आजभनका कायभिि 

सचािन ह ने  

३. वनििि सािि ह ने सािि िे वनिन्िि वशिा ि जीिनो पयोगी सीप प्राप्त गने  

४. िवहिा ििा प्रौढहरू आय आजभन गिी जीिन वनिाभह ि थिाििम्बी आत्िवनभभि ह ने  

प्रिुख शक्रयाकिाप ििा िक्ष्य 

ि 

स 
प्रिखु वियाकिाप इकाई 

भौविक िक्ष्य (५ बषभ) भौविक 

िक्ष्य 

(१० बषभ ) 

कै
वफ
य
ि

  

१ २ ३ ४ ५ जम्िा 

 १ 

सािदुावयक वसकाइ केन्द्रको 

िििा अवभबवृद्ध िाविि ि 

अनदुान 

 सङ्ख्या   १५ १५   ३०  ३०   

 २ 
घिधिुी सिेिण सािि वनििि 

को िथ्याङ्क संकिन 
पटक १          १ २   

 ३ 

िवहिा ििा प्रौढहरूिाई 

सािििा वनिन्िि वशिा ि 

जीिनपयभन्ि वसकाइ कायभिि 

सञ्चािन 

सङ्ख्या   ५ ५ ५ ५ २०  ४०   

 ४ 

प्रौढहरूिाई सीपविकास 

िाविि ि आयआजभनका 

कािभ ि प्रदान 

 सङ्ख्या  २० २० २० २० २० १००  २००   
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३.१० गुणथििीय िावतजशनक शिक्षा 

३.१०.१ परिचय  

गणुथििीय वशिा भन्नािे काि िाग्ने ि जीिनोपयोगी वशिा भन्ने बुवझन्छ । वशिािे धयवि, सिाज ि 

िाष्ट्रको अपेिा पुिा गनुभ पदभछ । वशिा वकिािसँग िात्र वसविि छैन । यो िोवकएको पाठ्यिि भन्दा 

धयापक ि बहृद छ । विद्यािीहरूिाई पाठ्यिििा िात्र िगाि िगाउनुको साटो उनीहरूको धयिहाि, 

सोचाइ, थिभाि ि वसजभनात्िकिािा सकािात्िक परिििभन ल्यायी जीिन उपयोगी नैविक ि व्यािसावयक 

वशिा वदन ुनै गणुथििीय वशिा हो भन्न सवकन्छ 

यवुनसेफ (UNICEF) िे विद्यािीहरूको िाह्य अनुभि, वसकाइ गने िािाििण, शैविक विषयिथि,ु 

वसकाइ प्रविया ि शैविक परिणाि, जथिा पाँचिटा ित्िहरूको आधाििा गणुथििीय वशिािाई 

परिभावषि गिेको छ ।  

 वशिािा गणुथििको िापदण्ड भनेको पिीिािा उच्च अंक ल्याउन ुिात्र कदावप होइन । पिीिािा उच्च 

अङ्क ल्याउनकुो अिभ हो उसको थििण शवि, िेख्ने शैिी ि िेख्ने गविको थििको िापन िात्र हो। िि 

गणुथििीय वशिाको िापन सिाजका सदथ्यहरूको िानििा, सिाजको वहििा ह ने उसको व्यिहाि ि 

आफ्नो जन्िििो ि सिाजका िावग उसिे पयुाभउने योगदानिे गछभ । गणुथििीय वशिािे आफ्ना गाउँ 

ठाउँको प्राकृविक स्रोि ि साधनिाई उत्पादनिा िगाउँने नागरिक उत्पादन गछभ । गणुथििीय वशिािे 

आफ्ना गाउँ ठाउँको भौगोविक िािाििण ि सँथकृविको सँििण सवहि आफ्नो सिाजिाई अन्य सिाजिा 

ििुनािा सखुी ि सम्बधृ्द सिाज बनाउन आफ्नै स्रोि साधन ि आिश्यिा अनुसाि बाह्य स्रोिको उवचि ि 

सवह प्रयोगका िौि िरिकाको विकासिा वनिन्िि िाग्ने व्यवि वनिाभण गछभ । 

नेपािको संविधान २०७२ िे विद्यािय िहको वशिाको व्यिथिापन ि वनयिन गने सम्पणूभ रूपिा 

थिानीय िहिाई सुवम्पएको छ । संघीय संविधानअनसुाि वशिासम्बन्धी िौविक हकिा प्रत्येक 

नागरिकिाई आधािभिू वशिािा सहज पह चँको सुवनविििा गिेको छ । आधािभिू िहसम्िको वशिा 

अवनिायभ ि वनःशलु्क ििा िाध्यविक िह सम्िको वशिा वनःशलु्कका सािै अपांगिा भएका ि आविभक 

रूपिे विपन्न नागरिकिाई उच्च वशिासम्ि वनःशलु्क पढ्न पाउने हकको व्यिथिा गिेको छ । त्यथिै 

दृविविहीन ििा बवहिा ि थिि िा बोिाईसम्बन्धी अपांगिा भएका नागरिकिाई सांकेविक भाषाको 

िाध्यिबाट कानुनबिोवजि वनःशलु्क वशिा पाउने िात्र नभएि िािभृाषािा वशिा आजभन गने 

व्यिथिासिेि संविधानिा उल्िेख छ । 
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सिकािी िगावन ि संयन्त्रबाट सञ्चाविि सािदुावयक विद्याियहरू सािभजवनक विद्यािय ह न ्। गणुथिरिय 

सािभजवनक वशिा प्राप्तीको िावग गणुथििीय आधािभिु ित्िहरू आिश्यक ह न्छन जनु यसप्रकाि िहकेा 

छन ्। 

१. गणुथििीय नेितृ्ि २. गणुथििीय वशिक ३. गणुथििीय वसकारु ४. गणुथििीय वसकाइ ५. गणुथिरिय 

विषय िथि ु६. गणुथििीय पिूाभधाि ७. गणुथििीय व्यिथिापन ८. गणुथििीय िगानी ९. गणुथिरिय नीवि: 

 

दिूदशी शैविक नेितृ्ि, चुथि व्यिथिापन, सिवपभि वशिक, अनशुावसि विद्यािी, सचेि अवभभािक, 

सिसािवयक वशिानीवि ििा पाठ्यिििा िात्र िगानीअनसुाि उन्नि शैविक प्रविफिको अपेिा गनभ 

सवकन्छ । सािदुावयक विद्यािय सबि बनाउँदै गणुथििीय वशिा आजभन गने उत्कृि वशिण संथिाका 

रूपिा विकास गनभ पािदवशभिा, सहभावगिाििूक वनणभय प्रविया, जिाफदेवहिा, विद्यािी उपिवधधथििका 

आधाििा वनष्ट्पि पुिथकाि ि दण्डको व्यिथिा आवदिाई आधािभिू सिभका रूपिा विन सवकन्छ । 

३.१०.२ वितिान अवथिा 

नेपािको ििभिान सािभजवनक वशिा गणुथििीय ह नु आिश्यक छ भन्ने कुिा सबैको चासोको विषय 

बनेको छ । शैविक गणुथिि िापन केन्द्रिे प्रकाशन गिेको सन ् २०१८ को रिपोटभिा विद्यािीको 

अन्िवनभवहि िििा ०.४४९२ िहकेो छ । सन ्२०१५ को ििुनािा यो सधुाि भएको दवेखन्छ । सािदुावयक 

विद्याियको िाध्यविक िहको किा १० िा विइएको २०७५ को SEE नविजा ि गण्डकी प्रदेशको 

२०७६ को नविजा वनम्नानुसाि िहकेो छ ।  

 

श्रेणी ( GPA ) विद्यािीको प्रविशि  

(2075 ) िाविय रूपिा  

गण्डकी प्रदशे नविजा ( प्रविशििा ) 

(2076 ) 

3.6 – 4 0.86 3.84 

3.20 - 3.6 3.45 12.31 

2.8 - 3.20 8.10 17.16 

2.4 - 2.8 16.52 20.91 

2.4 भन्दा िि 71.07 45.78 

 

िंगिा गाउँपाविकाको नविजा पवन िावि िाविकािा िहकेो अिथिाकै वनकट िहकेो छ । सािभजवनक 

विद्याियको नविजा किजोि िहकेो ि यसिाइभ सुधाि गनुभपने दवेखन्छ । वि.स. २०७५ को नविजा 

िाथिविक नविजा भए पवन २०७६ को नविजािा कोविडको कािण केही िवचिो बनेको हो । GPA २.४ 
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दवेख िाविको नविजािाइभ िाम्रो ( गणुथििीय ) िावनन्छ । वि.सं. २०७५ िा २८.९३ प्रविशि 

विद्यािीहरूको िात्र GPA २.४ दवेख िावि छ ।  

 

िंगिा गाउँपाविकाको वि.सं. २०७६ को नविजा (उपिवधध ) वनम्नानसुाि िहकेो छ  

किा ↓ विषय →  नेपािी अङ्ग्रेजी गवणि सािावजक विज्ञान औसि 

किा ३ 59.4 64.7 62.4 62.1 61.5 62.02 

किा ५ 57.9 58.3 49.4 46.5 54.3 53.28 

किा ८ 60.1 57.4 49.6 57 59.8 56.78 

जम्िा 59.13 60.13 53.8 55.2 58.53  

 

िाविको उपिवधध िाविका हदेाभ िखु्य विषयहरूको उपिवधध ६० भन्दा िावि जान नसकेको दवेखन्छ । 

धेिै विद्यािीहरूको उपिवधध ५० कै हािाहािीिा िहकेो पाइन्छ ।  

िंगिा गा.पा.िा िहकेा ४२ सािभजवनक विद्याियिध्ये किा १२ सम्ि पठनपाठन ह ने ३ विद्यािय िात्र 

छन ्। यी विद्याियहरूको किा ११ ि १२ िा वशिा ि व्यिथिापन संकायको पठनपाठन ह ने गदभछ । किा 

१२ को नविजा सिेि सन्िोषजनक िहकेो अिथिा छैन । किा १० सम्ि पठनपाठन ह ने ४ विद्याियहरू 

छन ्। गाउँपाविकावभत्र एउटा क्याम्पस िहकेो छ । यहाँ वशिा संकाय अन्िगभि थनािकसम्िको पठनपाठन 

ह ने गदभछ ।  
 

विद्याियको आधािभिू िह ( १-५ ) िा उपिवधध सधुािका िावग वदिाखाजाको व्यिथिा गरिएको छ । 

एक विद्यािय बाहके सबैिा खानेपानीको व्यिथिा छ । केही विद्याियहरूिा शौचाियको अभाि कायिै 

छ । उपयिु किा कोठा ि शैविक सािाग्रीहरूको अभाि सिेि िहकैे छ । विज्ञान प्रयोगशािा, कम्प्यटुि 

ल्याब, पथुिकािय आवदको व्यिथिापनिा िप प्रयास भएिा गणुथििीय वशिािा सहयोग पगु्नेछ । िंगिा 

गाउँपाविकाका विद्याियहरू औसििा २३३ वदन खुिेको पाइन्छ ।  

४४ िािविकास केन्द्रिा ४४ जन वशिक छन ्भने साविक प्रा.वि. िहिा १३१, वनम्न िाध्यविक िहिा 

३४, िाध्यविक िहिा १९ ि उच्च िाध्यविक िहिा ६ वशिकहरू िहकेा छन ्। आधािभिू िहिा किा 

अनसुाि वशिकको व्यिथिा नभएकोिे पठनपाठनिा नकिात्िक प्रभाि पिेको छ । िाध्यविक िहिा 

विषय अनसुाि वशिक व्यिथिापन गनुभपने देवखन्छ ।  
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िंगिा गाउँपाविका वभत्र सािभजवनक वशिाको गणुथिि िवृद्ध ििा सबिीकिणका चनुौिi ििा 

सिथयाहरू  वनम्नानसुाि छन ्  
 

1. सािदुावयक विद्याियिा पढ्ने बािबाविकाको परििाििा वशविि अवभभािकको किी, 

आिश्यक शैविक सािाग्रीको किी, विद्यािय वनयविििािा किी, पोषणको किी जथिा 

कािणिे सािदुावयक विद्याियका विद्यािीको शैविक उपिवधध कि छ । 

2. सािदुावयक विद्याियिा पढ्ने विद्यािीहरू प्रायः वपछवडएको सिाजको, वनििि ि आधािभिू 

िहको सिेि वशिा नपाएका अवभभािकका बािबाविका ह ने गिेको कुिा पवन अध्ययनिे 

दखेाएका छन ्।  
3. विद्याियिे बािविकास केन्द्रिाई व्यिवथिि बनाउन सवकएका छैनन् । बािविकास 

केन्द्रहरूका िावग उपयुि किाकोठा, उपयिु बावहिी िािाििण, किाकोठािा साना 

बािबाविकािाई पयाभप्त खेल्ने सािग्रीको व्यिथिा, िावििप्राप्त वशिक इत्यावद अभािहरू 

िहकेा छन ्।  

4. सािभजावनक वशिाको ििु सिथया भनेको िहगि रुपिा बािबाविकािे वसक्नपुने वसकाइको 

सवुनविििा ह न नसक्न ुहो । उपिवधध उच्च बनाउन सवकएको छैन ।  

5. किाकोठािा आिश्यक पने न्युनिि पवन वशिण वसकाइ सािाग्रीको व्यिथिा गनभ नसक्न,ु 

वशिकिे आफ्नो पेशागि विकास गनभ थिवसकाइको प्रयास नह न,ु वसकाइ सहजीकिणको 

सट्टा पिम्पिागि वशिण प्रवियािाई प्रयोग गनुभ, पाठ्यिि, वशिक वनदेवशकाको सट्टा 

पाठ्यपथुिकिाई वशिणको प्रिखु साधन बनाउनु 

6. सािदुावयक विद्याियिा वशिक योग्यिा ि िििाको किीिे भन्दा पवन िेहनि गनभ, िप 

सिय काििा खट्न उत्पे्रिणाको किीिे वशिण वसकाइिा सविय नभएको दवेखन्छ  

7. सािदुावयक विद्याियका विद्यािीको वसकाइ उपिवधध किजोि ह नकुो िहत्िपणूभ कािण 

विद्याियिा पढाइ ह ने वदन, सिय ि घण्टा कि ह न ुहो । सािदुावयक विद्याियहरू िात्र होइन 

सािभजवनक किेजहरू पवन विवभन्न बहानािा धेिै वदन बन्द ह न्छन ्। थिानीय वबदा थिान 

विशेषका विशेष चाडबाड परिवथिवििा गनैपने बाध्यिा ह न्छ ।  
8. वशिण वसकाइिा सचूना प्रविवधको प्रयोग नह न ु 

9. आधािभिू िहिा प्रयाप्त वशिक दिबन्दी नह न ु ि िाध्यविक िहिा विषय शिकको अभाि 

ह न ु 

10.  वफििो प्रशासवनक व्यिथिापन  

11.  िाम्रा वशिकिाइभ पिुथकाि ि गल्िी भएिा दण्डको व्यिथिा नह न ु 
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12.  वशिणका िावग गणुथििीय पिूाभधािको अभाि ह न ु 

 

३.१०.३ उदे्दश्य 

 िािविकास, आधािभिू ि िाध्यविक वशिाका सेिाहरूिा गणुथिि सवुनविि गनुभ 

५. विद्याियिाइभ िाििैत्री, सिािेशी ि सिुविि बनाइ विद्यािय प्रशासन ि व्यिथिापनिाइभ सधुाि 
गिी जिाफदेही बनाउनु 

६. वशिण वसकाइ वियाकिाप सिय सपेि बनाउद ैवसकाइिाइभ दैवनक जीिनसँग सम्बवन्धि गनुभ 

३.१०.४ िणनीशिहरू 

योजनाका उद्देश्यहरू हावसि गनभ वनम्नविवखि िणनीविहरू अििम्बन गरिनेछः 

१. अवनिायभ आधािभिू वशिा ि वन:शलु्क िाध्यविक वशिा सवुनविि गरिने छ । 

२. थिानीय उत्पादनिा आधारिि पौविक ििा थिथिकि वदिाखाजाको प्रबन्धिाई िप व्यिवथिि 

गनभ िीनै िहका सिकाििे सहकायभ गनेछन ्ि विद्याियिे वदिाखाजा व्यिथिापन गनेछन ्।  

३. वशिकहरूिा िावििको व्यिथिा सवहि प्रविवध िैत्री बनाइनेछ । 

४. विद्याियहरूिा सचूना प्रविवधको विथिाि गिी वशिणिाइभ सहयोग गरिने छ । 

५. पठनपाठनको सिय ि वशिकिे किाकोठािा वबिाउने सिय चथुिदरुुथि बनाइने छ ।  

६. उपिवधध िवृद्ध गनभ आधािभिू िहदवेखनै वसकाइ उपिवधधिा सधुाि गरिद ै िहगि रुपिा 

बािबाविकािे वसक्नपुने वसकाइको सुवनविििा गरिने छ । 

७. वसकाइ उपिवधध कि भएका विद्यािी पवहचान गिी अविरिि किा सञ्चािन गरिने छ । 

८. जीिनपयोगी वसकाइसँग जोडेि विद्यािी िलू्याङ्कन प्रणाविको व्यिथिापन गरिने छ । 

९. गिेि वसक्ने ( learning by doing ) को िान्यिािाइभ प्रयोगिा ल्याइने छ । 

१०. छुट्टै प्रशासवनक नेितृ्ििा िप सवुिधा सवहि विद्याियको दवैनक कािकाज सञ्चािनिा जोड 

वदइने छ । 

११. घेिािाि, थिच्छ खानेपानी, शौचािय, खेििैदान ि हरिि विद्यािय व्यिथिापनिा जोड वददं ै

सवुिधसम्पन ्िाििैत्री भौविक संिचना ि किाकोठाको व्यिथिापन गरिने छ  

१२. आधािभिू िहिा किागि ि िाध्यविक िहिा विषयगि दि वशिकको व्यिथिापनिा जोड 

वदइने छ । 

१३. विद्यािीहरूिाइभ छात्रिवृत्त, पोषाक ि वदिा खाजाको प्रबन्ध गरिने छ  

१४. गणुथििीय वशिक, गणुथििीय वसकाइ, गणुथििीय व्यिथिापन ि गणुथििीय पिूाभधाििा जोड 

वदइने छ । 
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१५. नविजा प्रविको जिाफदवेहिा सवुनविि गरिने छ । 

१६. दवैनक जीिनिा प्रयोग ह ने अविरिि वियाकिाहरू (खेिकुद, गायन, नतृ्य, िेखन, अवभनय, 

िगायि विविध विषयहरू) विद्यािय ि गाउँपाविकावभत्र विद्यािीहरू बीचिा सञ्चािन गरिने 

छ । 

३.१०.५ उपिशधध, नशिजा, प्रिुखशक्रयाकिाप ििा िक्ष्य 
 

क) उपिशधध 

उच्च शैविक उपिवधध सवहि गणुथििीय सािभजवनक वशिाको सवुनविििा ह ने 

 

ख) प्रिुख नशिजाहरू 

१. विद्यािीहरूको वसकाइ प्रभािकािी, सिय सान्दवभभक ि गणुथििीय ह ने 

२. विद्यािय िाििैत्री, सिािेशी, सिुविि ह नकुा सािै विद्यािय प्रशासन ि व्यिथिापन चथुिदरुूथि ि 

जिाफदहेी ह ने 

३. सबै किा ि िहका वसकाइ उपिवधध उच्च ह ने 

४. गणुथििीय वसकाइ, व्यिथिापन ि पूिाभधाि सवहिको सािभजवनक वशिा ह ने 

५. विद्याियहरूिा सचूना प्रविवधको विथिाि भइ प्रविवध िैत्री वशिकको व्यिथिापन ह ने 

६. दवैनक जीिनिा प्रयोग ह ने अविरिि वियाकिाहरूिा विद्यािीहरू सविय ह ने  

ग) प्रिुख शक्रयाकिाप ििा िक्ष्य 

िाविकािा गणुथििीय सािभजवनक वशिाका प्रिखु वियाकिाप ििा िक्ष्यहरू  

ि.सं. 
प्रिखु 

वियाकिापहरू 
इकाइ 

भौविक िक्ष्य ( िक्ष्य 

१० 

िषभको 

कै
वफ
य
ि

 १ २ ३ ४ ५ जम्िा 

१ पिूाभधाि विकास ( 

भिन ि 

किाकोठा) 

कोटा  ५ ५ ५ ५ २५ ५०  

२ खानेपानी , 

शौचािय, विज्ञान 

प्रयोगशािा, 

पथुिकािय ि 

कोटा  ७ ७ ७ ७ २८ ४०  
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ि.सं. 
प्रिखु 

वियाकिापहरू 
इकाइ 

भौविक िक्ष्य ( िक्ष्य 

१० 

िषभको 

कै
वफ
य
ि

 १ २ ३ ४ ५ जम्िा 

ििभि सम्भाि 

३ वशिणिा सचूना 

ििा सञ् चाि 

प्रविवधको प्रयोग  

विद्यािय १० २० १०   ४० ४०  

४ शैविक सािग्री 

व्यिथिापन 

विद्यािय १० १० १० १०  ४० ४०  

५ किागि ि िहगि 

उपिवधध 

िलू्याङ्कनिािे 

छिफि 

प्र.अ. ि 

वशिक 

४० ४० ४० ४०  ४० ४०  

६ शैविक सािग्रीको 

व्यिथिा (वनिाभण 

ि विििण) 

सङ्ख्या २० २० २० २० २० १०० २००  

७ व्यिथिापन 

सविविका 

पदावधकािी ि 

अवभभािकिाइभ 

वनयविि 

अवभिखुीकिण 

विद्यािय ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४०  

८ वदिा खाजा 

व्यिथिापन ि 

अनगुिन 

विद्यािय ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४०  

९ विद्यािय अनगुिन 

ि सपुिीिेिण, 

वशिक सहायिा  

विद्यािय ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४०  

१० अविरिि किा 

सञ्चािन ि 

विद्यािय ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४०  
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ि.सं. 
प्रिखु 

वियाकिापहरू 
इकाइ 

भौविक िक्ष्य ( िक्ष्य 

१० 

िषभको 

कै
वफ
य
ि

 १ २ ३ ४ ५ जम्िा 

व्यिथिापन 

११ गाउँपाविकका 

विद्याियहरूको 

गणुथिि पिीिण 

विद्यािय ५ ५ ५ ५ ५ ४० ४० विषय अनसुाि 

१२ संकटपणूभ 

अिथिािा 

िैकवल्पक 

वशिणको 

व्यिथिापन 

विद्यािय ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० परिवथिविजन्य 

विकल्पको 

प्रयोग 

१३ पथुिकािय/ बकु 

कनभि  

विद्यािय ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४०  
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३.११ आशितक ििा िािाशजक रूपिा पछाशड पिेका वगतको पह ँच / ििावेिी 

शिक्षा 
 

३.११.१ परिचय 

विभेद ि िवञ्चिीकिणिा पिेका िगभ सिदुाय ि िेत्रिाई गणुथििीय वशिािा सवजिै पह चँको सवुनविििा 

सम्भि ह दँनै । पह चँ ि सहभावगिाको िावग सिानिा पगु्ने उद्दशे्य हावसि गनभ असिानहरू वबच गरिने 

असिान व्यिहाि नै शैविक सििा हो ।यो आफँैिा गन्िव्य नभई एउटा िाध्यि िात्र हो । िंगिा 

गाउँपाविका एउटा विविधिािे भरिपणूभ गाउँपाविका हो । यसिा ब्राह्मण िेत्री दविि जनजावि 

अपाङ्गिा भएका बािबाविकाहरूको बसोिास छ । विवभन्न शािीरिक िििा भएका किजोि आविभक 

अिथिा भएका सिाजिा पवछ पिेका ि पारिएका दविि िवहिा अपाङ्गिा भएका धयविहरूको विवश्रि 

बसोबास यहाँको सिदुायिा िहकेो छ । सिग्रिा िवहिाहरूको जनसंख्या यस गाउँपाविकािा बढी छ । 

सम्पवत्तको िाविको अवधकाि परुुषको ििुनािा िवहिािा कि छ । सािावजक साथँकृविक ििा विवभन्न 

पिम्पिागि कायभिे गदाभ िैंवगक विभेद विद्यिान छ । बािबाविकाहरू विशेषि अपाङ्गिा भएका दविि 

विपन्न परििाििा जन्ि भएका आवदहरूको िावग वशिािा पह चँ कवठन िहकेो छ । 

विविधिािाई पवहचान वदन ुसम्िान गनुभ िनोिञ्जन गनभ ि व्यविगि वभन्निाको कदि गिी विविधिािाई 

प्रोत्सावहि ह न आिश्यक छ । बािबाविकािा भएका वभन्निाहरूिे पह चँ सहभावगिा ििा नविजािा 

फिक नपने अिथिा वसजभना गिी सििा कायि गनभ आिश्यक छ ।यथिो सििािे अिसिको सिानिा 

िात्र वसजभना नगिी अिसि असिान ह नाका कािण पवहचान गिी विनिाई सिान बनाउन विशेष ििा िप 

प्रबन्ध गनुभपदभछ । सििा अवभिवृद्ध सवहि विविधिािाई सिािेश गनभ प्रत्येक बािबाविकािे 

थिीकारिएको ि िहत्ि वदएको िहससु गनुभपदभछ । यो सािावजक न्याय थिावपि गनभ वशिािा सबैको पह चँ 

ििा सहभावगिाको अवधकाि सवुनविि गने कायभ भएकािे िहत्िपणूभ ि अत्यािश्यक छ । 

विविधिाको सम्िान ि सििा ििा सिािेवशिा अवभिवृद्ध गिी वशिािा सबैको सहज पह चँ पिैू अिभपणूभ 

सहभावगिा कायि गने ि वसकाइ सवुनवििा गनभका िावग यसका कािण ििा बाधाहरू पवहचान गिी िी 

बाधाहरू हटाउन ु पदभछ । यथिा बाधाहरू ठाउँवपच्छे वभन्न फिक छन ् । यसिा दवेखएका अन्िि ििा 

चनुौविहरू हटाई विविधिा अनकूुि ह ने गिी वशिािा सबैको सहज पह चँ सहभावगिा ििा वसकाइका 

िावग सििा ििा सिािेवशिा अवभिवृद्ध गनभका िावग यस योजनािा अपनाइने िणनीवि ििा 

वियाकिापहरू सिेि उल्िेख गरिएको छ । 
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३.११.२ वितिान अवथिा 

िंगिा गाउँपाविकािा ४० सािदुावयक विद्यािय ि ३ संथिागि विद्यािय गिी ४३ विद्याियहरू 

सञ्चािनिा छन ्। त्यसैगिी ४४ िटा बािविकास केन्द्रहरू िहेका छन ्फ्ल्यास रिपोटभ २०७७ बिोवजि 

बािविकास केन्द्र ि विद्याियहरूिा गिी ३५ जना अपाङ्गिा भएका बािबाविकाको विद्याियिा भनाभ 

भएको दवेखन्छ । अपाङ्गिा भएका बािबाविकाको वशिािा पह चँ िवृद्धका िावग आिासीय ििा 

गैिआिासीय छात्रबवृत्त प्रदान गने गरिएको छ । कविपय विद्याियिा अपाङ्गिा भएका बािबाविकाको 

संख्या रिपोवटभङ नभएकािे संख्या कि दवेखन गएको छ । जािीयिाको वहसाििे दविि ििा जनजावि 

सिेििाई पछावड पिेको बगभको रुपिा विइन्छ । यस गाउँपाविकािा विद्यािी कुि भनाभिा दवििको 

प्रविशि िहकेो छ भने जनजाविको प्रविशि िहकेो छ । सिग्रिा छात्राको प्रविशि िहकेोिे सिदुायिा 

पछावड पिेको बगभको वशिािा पह चँ कि छ भन्न नविल्िा िापवन अिभपणूभ सहभावगिा आिश्यक देवखन्छ 

। सिदुायिा अपाङ्गिा भएका बािबाविकाहरू अझै पवन छन ् िि त्यथिा बािबाविकाहरूको 

अवभिेखीकिण ह नसकेको छैन । िी बािबाविकाहरू विद्यािय वशिाको पह चँबाट टाढा िहकेो अिथिा 

छ । त्यसैगिी आविभक वहसाबिे विपन्न बािबाविकाहरू सडक बािबाविकाहरू असाध्य िोगहरूबाट 

पीवडि बािबाविकाहरू अवभभािक ि सहािाविहीन बािबाविकाहरू सिेि सिदुायिा िहकेा छन िि 

विनको िगि ि िथ्याङ्क व्यिवथिि ह न सकेको छैन । त्यथिा प्रकृविका बािबाविकाहरू सिेि 

विद्यािय वशिाको पह चँ बावहि िहकेो दवेखन्छ । िि संथिागि वहसाबिे त्यथिा बािबाविकाहरूको 

अवभिेख अध्यािवधक गिेि िाख्ने कायभ ह न सकेको छैन । 

विद्याियिा भनाभ भएका बािबाविकाहरूिाई आिासीय ि गैिआिासीय छात्रिवृत्त रूपिा िोवकएको 

नम्सभको आधाििा प्रदान गरिने गरिन्छ खासगिी आधािभिू िहका किा १-८ िा अध्ययन गने सबै 

छात्राहरू ि दविि बािबाविकाहरूिाई छात्रिवृत्त प्रदान गरिन्छ । यस प्रकािको सहयोगिे सिेि पह च 

बवृद्ध भएको पाइएको छ । अपाङ्गिा भएका बािबाविकाहरूका िावग वसकाइिा सहजीकिण गने 

कायभिा िप सहायिाको व्यिथिा गरिएको ह न्छ । त्यसैगिी विद्यािी िलू्याङ्कनका िििा सिेि 

अपाङ्गिा भएका बािबाविकाहरूिाई िप सियको व्यिथिासिेि गरिने प्रािधान छ । यस 

गाउँपाविकािा कुनैपवन प्रकािको स्रोिकिा छैन । बवहिा बािबाविकाहरू सथुि िनवथिविका 

बािबाविकाहरू दृविविहीन बािबाविकाहरूका िावग छुट्टै स्रोि किाको धयबथिा यस गाउँपाविकािा 

ह न नसकेको भएिापवन त्यथिा प्रकृविका बािबाविकाहरूिाई वछिेकी पाविकाहरूिा सञ्चािनिा 

िहकेा स्रोिकिािा पठाइ उनीहरूिाई वशिािा पह चँको हक सवुनविि गने कायभ गरिएको छ । त्यसैगिी 

यस गाउँपाविकाबाट SLC/SEE उत्तीणभ गिी गिी प्राविवधक धािको उच्च वशिा हावसि गने 

विद्यािीहरूको िावग गाउँपाविकािे छात्रिवृत्त उपिधध गिाई प्राविवधक वशिा अध्ययन गने कायभिा 
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पह चँिाई सहज बनाएको छ यवि ह दँाह दँ ै पवन सिाजिा पवछ पिेको िगभ ि फिक िििा भएको िगभ 

िगायिका किजोि िगभिाई ििू प्रिाहीकिणिा ल्याउन अझै पवन सकेको अिथिा छैन । 

३.११.३ ििथया ििा चुनौशिहरू  

िावि उल्िेवखि विशे्लषणको आधाििा किजोि ििा सिाजिा पवछ पिेको बगभको पह चँिा दवेखएका 

सिथया ििा चनुौविहरू वनम्न िहकेा छन:्- 

१ अपाङ्गिा भएका बािबाविकाहरूको िथ्याङ्क सङ्किन वबशे्लषण ि अवभिेखीकिण ह न 

नसक्न ु

२  विद्याियिा विभेदिवहि िािाििण वसजभनािा चेिनाको विकास ह न नसक्नु 

३  वबद्याियहरूिा िैङ्वगक ि अपाङ्गिैत्री भौविक ििा शैविक िािाििण वनिाभण ह न नसक्नु 

५  सिाजिा अझैपवन विभेद दवु्यभिहाि हपेाइ ि बाििैत्री व्यिहाि नह नु 

६  सिाजिा पवछ पिेको िगभ दविि गरिब अपाङ्गिा भएको व्यवि सिेििाई प्रधान गरिने सहायिा 

न्यनू ह नु 

३.११.४ उदे्दश्य 

१. वशिािा सििाििूक पह चँ परु् याउने  
२.  वसकाइिा सबैको अिभपणूभ सहभावगिा िवृद्ध गिी गणुथिि सवुनविि गने  
३.  शैविक सशुासन कायि गनभ विद्यािय ििा विवभन्न संघसंथिा ि कायाभियहरूिाई जिाफदहेी 

बनाउने 

४.  सिदुाय ििा विद्याियिा ह ने सबैप्रकािका विभेद दवु्यभिहाि ि हपेाइ आवदिाई न्यनूीकिण गने 

३.११.५ िणनीशिहरू 

१. घिधिुी सिेिण गिी बािबाविकाको बािबाविकाहरूको सबै प्रकािको विििण सङ्किन गिी 
अध्यािवध गिी िावखने छ  

२. सबै िह ि प्रकािका विद्याियहरूिा िैङ्वगक ििा अपाङ्गिैत्री भौविक संिचनाहरूको वनिाभण 
गनभ सहयोग गरिनेछ । 

३. साधािण विद्याियिा भनाभ भई अध्ययन गनभ नसक्ने विशेष प्रकृविका बािबाविकाहरूको िावग 
स्रोिकिाको व्यिथिा गरिनेछ ।  

४.  विद्याियिा ह ने सबैप्रकािका विभेदहरूको अन्त्य गनभ सबै वशिक विद्यािी िगायिका 
सिोकाििािाहरूिाई अवभिखुीकिण गरिनेछ । 
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५. सिािेशी ििा सििाििूक पह चँको सुवनवििका िावग यिोवचि छात्रिवृत्तको िकि उपिधध 
गिाइनेछ 

६.  विद्यािीहरूिाई खासगिी वकशोिीहरूिाई ह ने विभेद ि हपेाइ आवदिाई न्यनू गनभ सचेिनाििूक 

कायभििका सािै अनगुिन ििा वनिीिण अनसुन्धान ि विकास गरिनेछ । 

७. विद्याियिा ह ने सबै गविविवधहरूिा बािबाविकाहरूको सिािेशी सहभावगिाको सुवनविििा 
गरिने छ । 

८. विद्याियहरूिा वबशेषि छात्राहरूिाई ह ने विभेद कि गनभ ि गुनासो सनु्नका िावग 'जेन्डि फोकि 
पसभन' गनुासो सनु्ने अवधकािीको व्यिथिा गरिने छ । 
 

३.११.६ उपिशधध नशिजा प्रिुख शक्रयाकिाप ि िक्ष्य  

 

क) उपिशधध ( Outcomes) 

सिाजिा पछावड पिेका ि आविभक ििा सािावजक रुपिे किजोि अपागिा भएका ि सहािा 

विहीन बािबाविकाहरूको विद्याियिा सििाििूक पह चँ भएको ह ने  

ख) नशिजा (Key results) 

१. अपाङ्गिा,गरिि, विपन्न,अवभभािक विवहन, सडकिा वहड्ने बेसहािा बािबाविकाहरूको 

आवदको अवभिेख गाउँपाविकािा ह ने, 

२.  विद्यािय िहको वशिािा सििाििूक पह चँ ि सिाबेशी सहभावगिा सवहि सबैकािावग 

गणुथििीय वशिा सुवनविि ह ने  

३. िविि सिहूिे िोवकए बिोवजि छात्रबतृ्त प्राप्त गिेको ह ने । 

४. विद्याियहरूिा िैङ्वगक जािीय सािावजक एिं सबै प्रकािका विभेदको अन्ि भएको ह ने  
 

ग) प्रिुख शक्रयाकिाप ि िक्ष्य  

ि 

स 
प्रिखु वियाकिाप इकाइ 

भौविक िक्ष्य (५ बषभ) भौविक 

िक्ष्य  

(१०बषभ) 

कैवफयि  
१ २ ३ ४ ५ जम्िा 

 १ 

 वशिाको ििू प्रबाह बावहि िहकेा ि  

निहकेा सिै बािबाविकाहरूको  

िथ्याङ्क सङ्किन ि विशे्लषण  

 सङ्ख्या   १०  १० १० १०  ५०  ५०   

 २ अपाङ्गिैत्री संिचना वनिाभण  विद्यािय      १ १ १ ३  ६   

 ३ िविि बगभको िावग छात्रबवृत्त विििण   सङ्ख्या  २० २० २० २० २०  १००  २००   
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ि 

स 
प्रिखु वियाकिाप इकाइ 

भौविक िक्ष्य (५ बषभ) भौविक 

िक्ष्य  

(१०बषभ) 

कैवफयि  
१ २ ३ ४ ५ जम्िा 

 ४ 
 सबै प्रकािका विभेदको अन्िकािावग 

सचेिनाििूक कायभिि सञ्चािन 
 सङ्ख्या ५०          ५०  १००   

 ५ 
 जेन्डि फोकि वशिक ि  
गनुासो सनु्न े अवधकािीको धयबथिा 

विद्यािय ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० 
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३.१२ शिक्षािा िूचना प्रशवशध 
 

३.१२.१ परिचय 

आजको यगु सचूना प्रविवधको यगु हो । सचूनाको संकिन, सम्पे्रषण, एिि ् सञ्चाि गने पत्रपवत्रका, 

कम्प्यटुि, हाडभिेयि, सफ्टिेयि, नेटिकभ , इन्टिनेट िगायिका प्रविवधको सिविगि रूपिाई नै सचूना ििा 

सञ्चाि प्रविवध भन्ने गरिन्छ । िैज्ञावनक आविष्ट्काि ििा आधवुनकिि ्प्रविवधिे िानि जीिनिा धेिै ठूिा 

परिििभनहरू ल्याउन सफि भएका छन ्। िावनसिाई बाँच्न, वहडंडुि गनभ, काि गनभ िगायिका विविध 

िेत्रिा विशेषिः सचूना प्रविवधको प्रयोगिे अकल्पनीय बदिाब ल्याएको छ । पािम्परिक िलू्य–

िान्यिािाई सचूना प्रविवधिा आएको िहत्िपणूभ परिििभनिे त्याग्द ै विथिावपि गरिएको ठाउँिा निीन 

िलू्य–िान्यिािाई थिावपि गद ैिगेको आजको यिािभ हो । 

सचूना प्रविवधिे वशिाको िेत्रिा विद्यिान रुढीिादी संथकाि ि पद्धवििाई चनुौवि वददं ै वशिण ि 

वसकाइका नयाँ विवध ि िान्यिािाई अभिूपिूभ रूपिा अवघ बढाएको छ । वशिाका पाठ्यिि 

वनिाभणदवेख त्यसको कायाभन्ियन ि िलू्यांकनका सम्पणूभ अिवधिा सचूना ििा प्रविवधको िहत्िपणूभ 

भवूिका ह न्छ । शैविक प्रविष्ठानहरूिा जनुसुकै काि ि वियाकिापिाई अवघ बढाउने हो भने सचूना 

प्रविवधवबना अवघ बढाउने प्रयत्न गरिएिा त्यो अपणूभ ह न्छ भन्ने िान्यिािाई सबै पििे थिीकानुभपछभ । 

वशिा ििा सचूना ि सञ्चाि प्रविवधबीच गवहिो सम्बन्ध छ । वशिािा प्रविवधको प्रयोग आजको वशिा 

प्रणािीवभत्रको िहत्िपणूभ अियिको रूपिा िहन गएको छ । किा कोठािा प्रविवध प्रयोगका कािण हाम्रो 

पिम्पिागि पठनपाठनको वसद्धान्ििाई विथिावपि गिी नयाँ अिधािणाको शरुुिाि भएको पाइन्छ । 

यगुानकूुि सचूना ि प्रविवधको विकास ििा प्रयोगिा अगावड बढेका ििुकुको शैविक, आविभक, 

सािावजक, सांथकृविक, पयभटकीय एिि ् अन्य िेत्रिा भएको प्रगवि उल्िेखनीय छ भने सचूना ि 

प्रविवधिा कि पह चँ ह ने िुिकुहरूको बीचिा ठूिो खाडि िहकेो आभाष ह न्छ । यही असिानिािाई 

िध्यनजि गद ै नेपाििे पवन वशिािा सचूना ििा सञ्चाि प्रविवधको पह चँको अभाििे वसजभना गिेको 

खाडििाई कि गदै िैजाने प्रयासको िािनी गिेको छ । शैविक संथिा ििा वशिकिे प्रविवधको प्रयोग 

िाफभ ि आफ्ना पठनपाठनका कायभहरू गनुभपने भएको छ । िेवडयो, टेविवभजन, कम्प्यटुि, प्रोजेक्टि, 

वडवजटि क्यािेिा ििा इिेि इन्टिनेट जथिो सचूना ििा सञ्चाि प्रविवधका उपकिणहरू वशिण 

सािग्रीका रूपिा पिम्पिागि सािग्रीभन्दा बढी सान्दवभभक, उपयिु, दि ि प्रभािकािी रूपिा प्रयोग गनभ 

सवकन्छ । 
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वचत्र, िङ्ग ि ध्िवनको सवम्िश्रण ह ने ह नािे यसबाट प्रभािकािी वशिा प्रदान गनभ सम्भि ह न्छ । ग्रािीण 

भेगिा दिू वशिाको िाध्यिबाट शहिी िेत्रको सुविधासम्पन्न विद्याियिा भएका विविध शैविक 

वियाकिाप एिि ् पठनपाठनका िरिका दखेाउन सवकन्छ । भौविक पूिाभधािको अभाििा प्रयोगात्िक 

किा ह न नसक्ने ठाउँिा अन्यत्र भएका प्रयोगात्िक किाको श्रव्यदृश्य सािग्रीको प्रयोग गिेि दखेाउन 

सवकन्छ । सचूना प्रविवधको दु्रििि विकास, बढ्दो प्रयोग, यसिा वनहीि विषय िथिकुो प्रकृवि ि घट्दो 

िलू्यका कािण वशिण वसकाइ प्रवियािा यसको प्रयोग अिभपणूभ ह ने दवेखन्छ । 

इन्टिनेट सेिािे विश्विाई एउटा सानो गाउँ ि प्रत्येक विद्यािी ििा वशिकिाई एकापसिा जोड्ने सेिकुो 

कायभ गछभ । विश्वको कुनै एउटा कुनािा बसेि अको कुनाको हािखबि ििा ज्ञानका कुिा सहजै हावसि गनभ 

सवकने ि आफ्ना प्रविवियाहरू पवन िरुुन्िै प्रदान गनभ सवकन्छ । यसका कािण शैविक संथिािा केही 

आविभक बोझ भने अिश्य पनभ सक्छ ि वशिकिे पवन आफूिाई प्राविवधक रूपिा पवन दि बनाउनपुने 

दवेखन्छ । जब हाम्रा शैविक संथिाहरू प्रविवधिैत्री ह न्छन ्िब विद्यािीिे आिश्यकिा अनसुाि एकि 

अििा सिहूिा शैविक वियाकिाप गनेछन ्। 

यसिे उनीहरूिाई बढी सिावजकीकिण ह न सघाउँछ । यो उपाय वशिक केवन्द्रिभन्दा प्रविवध केवन्द्रि 

ह नेछ जसिे विद्यािीिाई आफँै वसक्न पे्ररिि गछभ ि वशिकको पिम्पिागि भूविकािा परिििभन ल्याउनेछ । 

विकवसि दशेहरूिे यो प्रविवधिाई धेिै पवहिे नै प्रयोग गिी शैविक िेत्रिा ठूिो फड्को िारिसकेको 

परििेशिा प्रविवधप्रवि बेिाथिा गनुभ वशिािाई पुिानै ढाँचा ि ढिाभिा वहडँाउने प्रविगािी सोच बाहके केही 

पवन ह न सक्दैन । वशिािा सचूना प्रविवधिे वसजभना गिेका चुनौवि वचनुभपने ि पाठ्ः्यिििाई सियसापेि 

प्रविवधिैत्री बनाउँद ैपरििाजभन गद ैिैजानपुने आिश्यकिा छ । शैविक नीवि वनिाभिािे वशिण वसकाइको 

गणुथिििाई िवृद्ध गनभका िावग सफििापूिभक सचूना प्रविवधको प्रयोगिाफभ ि शैविक सेिाहरू दगुभि 

ठाउँसम्ि कसिी हथिान्ििण गनभ सवकन्छ भन्नेिफभ  योजना बनाउनुपछभ । 

सिकाििे आ.ि. २०७५/०७६ को बजेटिा सचूना प्रविवधिैत्री वशिा िाफभ ि सािभजवनक वशिाको 

गणुथिि सधुाि गनभ ग्रािीण दिूसञ्चाि कोषको िकि सिेि उपयोग गिी सबै सािदुावयक विद्याियिा 

उच्चगविको वनःशलु्क इन्टिनेट सेिा प¥ुयाउने भनेको भए पवन आशािीि सफििा प्राप्त ह न सकेन । 

आजको यगु दु्रिगवििा सूचना सम्पे्रवषि गिी प्रभािकािी रूपिा कि खचभ ि कि िेहनििा बढीभन्दा बढी 

सचूना ििा ज्ञान ग्रहण गने परिवथिविको वनिाभण गनुभ आजको खाँचो हो । िावष्ट्रय ि अन्ििाभवष्ट्रय रूपिा 

नयाँ यगुको सतू्रपाि सचूना प्रविवधको कािणबाट ह न सफि भएको हो । आधवुनक सभ्यिाको जग 

यसबाटै सम्भि भएको हो । सिाज विकासको आजको चिणसम्ि आइपगु्दा सचूनाप्रविवधको िेत्रिा 

वनिन्िि भइिहकेो परिििभनिाई नजिअन्दाज गनभ सवकँदनै । आिश्यकिा नै आविष्ट्कािकी जननी ह न ्भने 
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झैं िावनसका भौविक आिश्यकिा ि संसाििा बवढिहकेो जनसंख्याको कािणबाट सवृजि पेवचिा 

संकटको सिाधान गनभ सचूना प्रविवधको उपयोग गरिने प्रचिन बढ्द ैगएको छ । 

सचूना प्रविवधको कािणबाट िानिीय सम्बन्धिा पवन फेिबदि आउन िािेको ि वशिा िेत्रिा ि 

सचूनाप्रविवध अवनिायभ झैं ह न िािेको छ । उच्च चेिनाको विकास गिी श्रिको सम्िान गने नागरिक 

ियाि गने आधािको रूपिा िहकेो वशिािाई सचूना ििा प्रविवधबाट अिग िाख्ने हो भने यगुका 

चनुौवििाई वशिािे सम्बोधन गनभ सक्दैन । वशिािै आफ्नो भविष्ट्य पवन दखे्ने सिि जनशवि वनिाभण गने 

वशिाको ििू उद्दशे्य हो । हािी एक्काइसौं शिाधदीको अवि आधवुनक यगुिा बाँवचिहकेा छौं । िि, 

यगुको हाँकिाई सािना गनभ सक्ने ि विश्विा भएका बदिाबिाई आत्िसाि गने गिी हाम्रो वशिानीवििा 

सचूना ििा प्रविवधिाई आत्िसाि गने गिी परिििभन गनभ आिश्यक छ । नयाँ यगुका चनुौविसँग जधु्न 

सक्ने ि प्राप्त विशाि अिसििाई उपयोग गिी सिाज ि िाष्ट्रिाई प्रगविको सिुागभिा डोर् याउन सक्ने 

सयुोग्य नागरिक उत्पादन गने वशिा नीवि आजको खाँचो हो । 

उच्च चेिनायिु प्राविवधक दि नागरिक ियाि गने उद्दशे्यका साि वशिानीवििा आििू परिििभन गनुभ 

अत्यािश्यक भइसकेको छ । वशिानीवििा नेपाि सहुाउँदो सचूना ििा प्रविवधसवहिको िैज्ञावनक ढाँचा 

कथिो ह नपुछभ भन्ने कुिा नीवि–वनिाभिा ि िाजनीविक ििा शैविक नेितृ्ििे सिोकाििािा सबैसँग गरिने 

घवनभूि छिफि, बहस ि अन्ििवियाबाट वनक्र्यौि गरिने विषय हो । आजको शिाधदीका 

आिश्यकिािाई सािना गनभ सक्ने िैज्ञावनक वशिानीवि वनिाभण गनभ प्रगविशीि ि िोकिावन्त्रक 

दृविकोणद्वािा वनदेवशि ह नुपछभ ि रुढीिाद, अन्धविश्वास ि कुिीविकाविरुद्ध उवभएि सभ्य ि ससंुथकृि 

सिाज वनिाभण गने िक्ष्य बोकेको ह नपुछभ । यसको िावग वशिािा सचूना प्रविवध पवहिो आिश्यकिा हो 

। आजको वशिाप्रणािी अध्ययन ि अनुशासनिाई गाँथने, वशिक ि विद्यािी दबैु आि जनसिदुायसँग 

जोवडने ह नपुछभ । पाठ्यिि वनिाभणिा सिेि वशिक, विद्यािी ि अवभभािकबीचको वत्रपिीय 

संयोजनकािी भूविकाका िावग सचूना प्रविवधको िहत्िपणूभ दने ह नसक्छ । ििुकुिाई साँचो अिभिा 

िोकिावन्त्रकीकिण ि आधवुनकीकिण गने अवभभािा पिूा गने सचूना प्रविवधसवहिको पाठ्यिि वनिाभण 

गने वशिानीवि ह नपुछभ । 

वसक्ने ि वसकाउने सबाििा विकवसि निीनिि ्विवध, वनयि ि िकवनकीहरूिाई कुशििापूिभक प्रयोग 

गनभसक्ने उवचि िािाििण सजृना गद ै अन्य विकवसि दशेको ििुनािा हाम्रो दशेिाई परु् याउने 

आत्िविश्वास उिानभ सक्ने वशिानीवि अबको यगुिा सचूना ििा प्रविवधको िेत्रिा आएका परिििभनबाटै 

सम्भि ह न्छ । दशेिाई प्रविगिन ि अधोगविविि धकेल्ने होइन आधवुनकीकिणको वदशािा अवघ बढाउने 

हो ि आधवुनकीकिणको ििू ििभिाई आत्िसाि गने हो भने वशिा िेत्रिा सचूना प्रविवधिाई अवनिायभ 
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आधाि बनाउन सवकन्छ । सचूना ििा प्रविवधिाई ििुकुको पनुसंिचनाको िावग एक िहत्िपणूभ 

आधािको रूपिा थिीकाि गिी वशिा िेत्रिा संिचनागि ििा नीविगि परिििभन आिश्यक छ । 

सचूना प्रविवधको प्रयोगिे वशिक ि विद्यािी दबैुका िावग वशिण वसकाइ वियाकिापिा ह ने पह चँिाई 

िवृद्ध गनभ सवकन्छ । यसिे सचूनाको ग्रहण िििाको थिििा पवन िवृद्ध ह न्छ ि सबै प्रकािका विद्यािीको 

सहभावगिािा ह ने वसकाइिाई बढािा वदन सवकन्छ । अफिाईन ििा अनिाईन दबैु िाध्यिबाट ि 

दिूवशिाको िाध्यिबाट वशिा प्रदान गने ि वशिा विने प्रविया ि वियाकिापिाई सहजीकिण गनभ 

सवकन्छ । िल्टीविवडयाको प्रयोगिे किाकोठा बढी सजीि ि प्रभािकािी ह न्छ । इन्टिनेट ि इिेििे 

सचूनाको िेत्रिा िावन्ि नै ल्याएको छ । सचूना प्रविवधको प्रयोग गने िि नेपाििा पवन बढेि गएको छ । 

सफििापिूभक सचूना प्रविवधिाई प्रयोग गिेि वशिणिाई सशिीकिण गनभ धेिै चनुौविहरू छन ् । 

वशिकिा िहकेो साधनस्रोिप्रविको अनविज्ञिा ि विद्यािय परििाि सचूना प्रविवध िैत्री नह न,ु िेवडयो, 

टीभी, िवल्टविवडया, कम्प्यटुि आवदको प्रयोगबाट सशि रूपिा वशिण गनभ सवकन्छ भन्ने आत्िविश्वास 

वशिक, प्रधानाध्यापक, विद्यािय व्यिथिापन सविवि, वशिक अवभभािक सङ्घिा नह नु प्रिखु 

अििोधहरू ह न ्। कि खचभिा पवन सचूनाप्रविवधको प्रयोगबाट उत्ति वशिण ह नसक्छ । 

सोही अनरुूप पाठ्यिि वनिाभण गने ि पाठ्यपथुिक िेखी व्यिहाििा पवन िाग ूगनुभ आिश्यक छ । सचूना 

प्रविवधको प्रयोगबाट सबै विषयहरू वशिण गिी यगुको िाग अनुरूपका िानिसंसाधनको उत्पादन गनुभ 

आजको िाग हो । वशिा िेत्रिा सचूना प्रविवधिाई सिवुचि प्रयोग गनभ सके कृवष, िावणज्य, उद्योग, 

पयभटन िगायिका िेत्रिा पवन ठूिो परिििभन ल्याउन सवकन्छ भन्ने सच्चाइिाई हािी सबैिे ग्रहण गनुभ 

आिश्यक छ । आजको िूि कायभभाि यगुसापेि सचूना प्रविवधको उपयोग गिी वशिा प्राप्त गनुभ ि वशिा 

वदन ु हो । वशिकिे वहड्ँने बाटो ि विद्यािीिे ग्रहण गने प्रविवध फिक नभएि सिान ि साझा साधन ि 

िाध्यिको रूपिा सचूना प्रविवधिाई उपयोग गनुभ सियको िाग हो । 

िंगिा गाउँपाविका अन्िगभि िहकेा सबै विद्यािय वशिािा िावष्ट्रय नीवि ि थिानीय आिश्यकिा अनसुाि 

वशिािा सचूना प्रविवधिाइभ सिािेश गनुभ पने दवेखन्छ । 

 

३.१२.२ वितिान अवथिा 

नेपािको संविधानिे परिकल्पना गिेको संघीय गणिन्त्रािक िाज्य संिचना अनरुूप िाष्ट्रको सािावजक 

आविभक रुपान्ििणका िावग आिश्यक जनशवि उत्पादन गनभका िावग संविधानको धािा ५१को ज१ िा 

वशिािाई िैज्ञावनक, प्राविवधक, व्यािसावययक, सीपििूक, िोजगािििूक एिं जनिखुी बनाउँद ैसिि, 

प्रविथपधी, नैविक एिं िावष्ट्रय वहिप्रवि सिवपभि जनशवि ियाि गने । वशिाको अिथिा यही नै िहिेा यो 
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संिैधावनक व्यिथिा अनरुूप हाम्रो दशेिे खोजेको जनशवि प्रि्ाप्त ह ने कुिा विविजको यात्रा जथिै ह ने 

दवेखन्छ । 

िावष्ट्रय पाठयिि प्रारूप २०६३ िे विद्यािय िहिा सचूना प्रविवधको आिश्यिा औलं्याएको पाइन्छ । 

यसै प्रारूपबाट सचूना ििा प्रविवधिाई विषय ि वशिण वसकाइको िाध्यिका रूपिा विकास गने नीवि 

अगावड सायो । आ.ि. २०६४/०६५ दवेख सचूना ि प्रविवधिाई वशिण वसकाइको अवभन्न अंगको रूपिा 

विँद ैहिेक िषभको िजेट भाषण िाफभ ि प्रािविकिा पाउँद ैआएको छ । यस आ.ि. िा सचूनाप्रविवध वशिा 

अन्िगभि १००० विद्याियिा सचूना प्रविवध ल्याि थिावपि ह नेछन ्। 

वशिाको िावष्ट्रय नीवि २०७६ को ४८ िा सचूना ििा संचाि प्रविवधिाई वशिा प्रणािीको अंगको 

रूपिा एकीकृि गदै विद्यािय ििा वशिण संथिािा प्रविवधको पिूाभधाि विकास गने ि वशिण वसकाइ 

प्रवियािाई सचूना प्रविवधिैत्री बनाउने नीवि ल्याइएको छ । 

सचूना प्रविवध नीवि २०७२ िे सचूना ििा सञ्चािका संिचनािा पह चँ पयुाभउने िषयहा नीवि वनधाभिण 

गिेको छ भने वशिािा सचूना ििा सञ्चाि प्रविवध सम्बवन्ध गरुु योजना कायाभन्ियन गने िगायिका नीवि 

उल्िेख गिेको छ । वडवजटि नेपािको कायभढाँचा २०७६ िे विद्याियिा सूचना ििा सञ्चाि प्रविवध 

वशिा प्रदान गने ि वनजी िेत्रको सचूना सञ्चाि सम्बन्धी िििा विकास गने कुिा उल्िेख गिेको छ । 
िंगिा गाउँपाविकािा सचूना प्रविवधको अिथिा प्रािवम्भक चिणिा िहकेो पाइन्छ ।  

 

हािको कोवभड–१९ को विषि परिवथिवििा सचूना प्रविवधको िहत्ि अझ बढेको छ । नेपाि सिकाि 

वशिा िन्त्राियिे विवि २०७७/०२/१८ िा जािी गिेको िैकवल्पक प्रणािीबाट विद्यािीको वसकाइ 

सहवजकिण वनदेवशका, २०७७ का अनसुाि िैकवल्पक प्रणािी भन्नािे कोवभड–१९ िा यथिै प्रकािको 

विपद ् िा िहािािी जथिा कािणिे पठनपाठन गनभ कवठन भएको िा ह ने अिथिािा िेवडयो, एफ.एि. 

िेवडयो, टेविवभजन, अनिाईन, अफिाईन, परियोजना पाठहरू, थिअध्ययन, दिु ििा खलु्िा 

वशिािगायिका िैकवल्पक िाध्यि िा पद्धविबाट अध्ययन अध्यापन सचुारु िाख्ने विवध ि प्रविया। यस 

वनदवेशकािे पवन सचूना प्रविवधिाई विशेष जोड वदएको छ । िैकवल्पक प्रणािीबाट वसकाइ गनभ सचूना 

प्रविवधको अहि ्भवूिका ह ने कुिािा कुनै शंका छैन होिा । 

 िैकवल्पक प्रणािीबाट विद्यािीको वसकाइ सहवजकिण वनदवेशका, २०७७ को दफा १२ दवेख दफा २० 

सम्ि व्याख्यागरिएका वनकायबाट आफ्नो भूविकावनिाभह गिी यस वसकाइिाई व्यिहािपिक ि विद्यािीको 

पह चँिा ह ने गिी िैकवल्पक वसकाइ नभएको कुिा अकाट्य जथिो छ ।  
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वशिािा सचूना प्रविवधको प्रयोगका िावग िंगिा गाउँपाविकािे सञ्चािन गिेका कायभििहरूिा प्रत्येक 

विद्याियहरूिाइभ सचूना प्रविवध िेत्र प्रयोगका िावग िावषभक रूपिा रू १२००० सहयोग गिेको छ । 

आधािभिू (६- ८) ि िाध्यविक विद्याियहरूिा ICT कायभिि सञ्चािनिा ल्याएको छ । विशेष गिी 

िेखा ि कम्प्यटुि वशिकहरूिाइभ ICT िावििको व्यिथिा गिेको छ । विद्याियिा पथुिकािय 

थिापनिसँगसगै इ-िाईव्रेिेिीको व्यिथिा गरिएको छ । वडवजटि वडभाइसरू ( कम्प्यटुि, वप्रन्टि,प्रोजेक्टि, 

थिाटभ वट.भी.) को व्यिथिान गद ैगिेको अिथिा छ । विद्याियहरूिे किा (६-८) िा थिानीय विषयको 

सट्टािा कम्प्यटुि विषयको पठनपाठन गरििहकेा छन ्।  

िंगिा गाउँपाविकाको वशिािा सचूना प्रविवधको अिथिा सधुािन्िखु िहपेवन धैिै सिथया ि चुनौवि सिेि 

िहकेा छन ् । िैकवल्पक वशिण वसकाइिाइभ केही विद्याियहरूिे प्रािम्भ गिे पवन विवभन्न कािणहरूिे 

यसको प्रगवििा सिथयाहरू दवेखएका छन ्। इन्टिनेट सवुिधाको अभाि, सबै विद्यािीसँग थिाटभ िोिाइि 

नभएको, डाटहरूको व्यिथिापनिा कवठनाइ भएको, विद्यािी वशिक अवभभािक िोिाइि सञ्चािन 

गने वसपको अभाि, िोिाइि ि िेवडयो सिेि नभएको, CUG सेिा सहज उपिधब ह न नसकेको, सबै 

विद्यािीहरूिाइभ आिद्ध गनभ कवठनाइ भएको देवखन्छ । कुनै विद्याियहरूिा विद्धिको सिेि अभाि 

भएकोिे चनुौवि िवपएको छ ।  

िंगिा गाउँपाविका वभत्र वशिा ििा सचूना प्रविवधिा वनम्न सिथयाहरू ििा चनुौिीहरू वनम्नानसुाि 

दवेखन्छन ् 

१. दि प्राविवधक जनशविको अभाि ह न,ु 

२. सचूना प्रविवधिैत्री किाकोठाको व्यिथिापन गनभ नसक्न,ु 

३. सचूना प्रविवधिैत्री पाठ्यिि ि पाठ्यपथुिक ििा अन्य वडवजटि सािग्रीको उत्पादन ि प्रयोग 

नह न,ु 

४. सचूना प्रविवधको प्रयोग गनभ वशिकहरूिाई िाविि प्रदान गिी वसप विकास गनभ नसक्न,ु 

५. सचूना प्रविवधको उपयोगको िावग वशिकहरूिा जागरुकिा, िगनवशििा ि आफुिाई 

अद्यािवधक बनाउन नसक्न,ु 

६. सचूना प्रविवधको िेत्रिा आिश्यकिानसुाि िगानी नह न,ु 

७. सचूना प्रविवधको कायाभन्ियन प्रािविकिािा नपनुभ  

वसकाइिाई सचूना प्रविवधसँग जोड्न ििा हािको कोवभड–१९ जथिै अन्यिा हािािीिा सिेि सचूना 

प्रविवधिाई प्रयोग गिी पठनपाठन ि वसकाइिाई वनिन्िििा वदन सवकन्छ । विद्याियिहिा सचूना ि 

प्रविवधको प्रयोगिाई सवुनिििा गनभ वनम्न उपायहरू अििम्बन ह न सकेिा यो सिथयाको वनदानिा केही 

सकिात्िक परििभिन आउन सक्छ । 
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३.१२.३ उदे्दश्य 

१. विद्यािीहरूको वसकाइिाइभ प्रभािकािी, सिय सान्दवभभक ि गणुथििीय बनाउन सूचना प्रविवधको 
प्रयोग सबै विद्याियिा विथिाि गने 

२. सचूना ििा सञ्चाि प्रविवधको पह चँ विथिाि गिी वशिक ििा विद्यािीहरूिाई प्रविवधिैत्री बनाई 
वशिाको गणुथिि अवभिवृद्ध गने  

३. वशिा सेिािाइभ वछटो, सवजिो ििा सहज ि ििाइिो बनाउने 
४. शैविक व्यिथिापन प्रभािकािी, उपिवधधििूक ि कुशि ििा पािदशी बनाउने  

 

३.१२.४ िणनीशिहरू 

१. सबै विद्याियिा सचूना प्रविवधका आधािभिू संिचनाको व्यिथिापन गरिने छ 

२. वशिकहरूको िििा अवभिवृद्ध गनभ िाविि ििा वडवजटि सािाग्री ( एक वशिक एक ल्याप्टप 
कायभिि ) व्यिथिापन गरिने छ 

३. विद्यािीहरूिाइभ आिश्यक पने वडवजटि सािाग्रीहरू उपिधध गिाइने छ । 

४. किाकोठाहरू प्रविवध ििा सचूना िैत्री बनाइने छ । 
५. अपाङ्गिा भएका बािबाविकाहरूका िावग उपयोगी ह ने गिी वडवजटि सािाग्री विििण गरिनेछ । 
६. IEMIS िाइभ िप व्यिवथिि गरिने छ । 

७. इन्टिनेट प्रदायक संथिाहरूसँग सिन्िय गिी सचूना ििा सञ् चाि प्रविवधको पह चँ सहज बनाइने छ । 

३.१२.५ उपिशधध, नशिजा, शक्रयाकिाप ििा िक्ष्य 

क) उपिवधध  

वशिक ििा विद्यािीहरूको िवग सचूना ििा सञ् चाि प्रविवधको सहज पह चँ सवहि वशिण वसकाइिा 

अवधकिि ्प्रयोग भएको ह ने  

ख) नविजा  

१. सबै विद्याियिा सचूना प्रविवधको व्यिथिापन भइ वशिण वसकाइ सहज ि उपिवधधिा िवृद्ध 
भएको ह ने 

२. सबै विद्यािीहरूिा आधािभिू सञ्चाि प्रविवधको सवुिधािा पह चँ ह ने 

३. विद्यािय व्यिथिापन ि सुशासनिा सधुाि आउने 

४. अनगुिन िलू्याङ्कन,सपिीिेिण, सचूना सम्पे्रषणिा सधुाि आउनकुा सािै जनशवि ि सियको 

िचि ह ने 

५. वशिकहरूिा सचूना प्रविवधिैत्री वशिण िििा विकास भएको ह ने  
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६. विद्यािीहरूको वसकाइ प्रभािकािी, सिय सान्दवभभक ि गणुथििीय ह ने  
७. विद्यािय ििा किा कोठाहरू सचूना प्रविवधिैत्री ह ने 

८. वसकाइ सहजीकिणको िावग एक वशिक एक ल्यापटपको व्यिथिा ह ने,  
ग) प्रिुख शक्रयाकिाप ििा िक्ष्य 
 

ि.सं. वियाकिाप एकाइ 
पवहिो पाँच िषभको िक्ष्य 

जम्िा 
१० 

िषभ 
कैवफयि 

१ २ ३ ४ ५ 

१ विद्याियिा ICT संिचना 

विथिाि 

विद्यािय ८ ८ ८ ८ ८ ४० ४०  

२ विद्याियिा इन्टिनेट 

जडान 

विद्यािय २० २०    ४० ४०  

३ वशिक ििा 

किभचािीहरूिाइभ ICT 

िाविि 

वशिक ४० ४० ४० ४० ४० २०० २००  

४ वडवजटि शैविक सािग्री 

वनिाभण 

सङ्ख्या ५० ५० ५० ५० ५० २५० ५००  

५ पाठ्यिि, पा.प ुसन्दभभ 

सािाग्री वडवजटिरूपिा 

उपिधध गिाउने 

विद्यािय ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४०  

६ IEMES व्यिवथिि गने विद्यािय ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४०  

७ वशिक किभचािीहरूिाइभ 

ल्यापटप विििण  

वशिक ४० ४० ४० ४० २० १८० १८० िावि िावि ि 

आधािभिूिा 

भएको सवहि 

८ ई- िाईव्रेिीको विथिाि विद्यािय ८ ८ ८ ८ ८ ४० ४०  

९ प्रविवधिैत्री किा कोठाको 

व्यिथिापन 

किाकोठा १८ १८ १८ १८ १८ ९० १५०  

१० विद्यािय सुशासन ि 

व्यिथिापनिा ICT को 

प्रयोग 

विद्यािय १० १० १० १०  ४० ४०  
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परिच्छेद-४  िंथिागि िंिचना ि क्षििा शवकाि (प्रदेि ि िङ्घीय िहिगँको 

अन्िििम्बन्ध) 

४.१ परिचय 

 

दशेको बिभिान शासकीय थिरूप अनसुाि सिकािका िीनै िहिा प्रिाह ह ने शैविक सेिािाई वनिन्िि 

गनभ ित्कािीन सिथया सिाधानका िावग किभचािीको व्यिथिापन ि संगठनात्िक थिरूपिा केही 

परिििभन गिी व्यिथिापन गरिएको छ । बदविँदो परििेश अनसुाि शासकीय संिचना प्रविया ि िििा 

सधुाि गरिएिा िात्र शैविक गविविवध प्रभािकािी भई सशुासन कायि ह ने भएकािे सङ्घीय 

संिचनाअनसुाि िीन िहको सिकािका अवधकाि ििा दावयत्ि वशिािा भएको संख्यात्िक विथिाि 

ज्ञान विज्ञान-प्रविवध ि सञ्चाििा भएको विकास सािावजक चेिनािा आएको परिििभन िगायिका 

पिहरूिाई सिेि विचाि गिेि संथिागि संिचना ि िििा विकास गिी सशुासन प्रिधभन गनुभ आिश्यक 

दवेखएको छ । यसिा योजनािा प्रािवम्भक बािवबकास ििा वशिा आधािभूि वशिा ि िाध्यविक 

वशिािा सबैको पह चँ ि सहभावगिा सुवनविि गिी गणुथिििा सधुाि ,अनौपचारिक ििा आजीिन 

वसकाइका अिसिहरूको विथिाि ि सििा ििा सिािेशीिाको पिििभन सवहि जिाफदहेी शैविक 

सशुासन कायि गने उद्दशे्यिे आिश्यक संथिागि संिचना ि प्रविया थिावपि गनभ खोवजएको छ भने 

त्यसका िावग आिश्यक पने िििा विकासको आिश्यकिा पवन पवहचान गरिएको छ । यस खण्डिा 

सशुासन प्रिधभन गिी वशिा विकासका कायभििहरू कायाभन्ियनका िावग विद्यिान पद्धविको सिीिा 

गिी यस विद्यािय िेत्रको योजनाको प्रभािकािी ि कुशि कायाभन्ियनका िावग संथिागि संिचना 

िििा ि प्रकृयािा दवेखएका चनुौविहरू पवहचान गरिएको छ । पवहचान गिेका चुनौिीहरूको सािना 

गिी सशुासन प्रिधभन गनभका िावग आिश्यक संिचना िििा ि प्रवियाको विकास ििा परिििभनको 

प्रथिाि पेश गरिएको छ । 

४.२ वितिान अवथिा 

ििभिान अिथिािा संघिा वशिा विज्ञान ििा प्रविवध िन्त्रािय िहकेो छ ।िाष्ट्रको वशिासम्बन्धी 

सिविगि नीवि वनधाभिण वशिा सम्बन्धी िापदण्ड ि थिि वनधाभिण सङ्घीय योजनाको विकास 

अनगुिन ििा िलू्याङ्कन गनुभ िन्त्राियको प्रिखु दावयत्ि िहकेो छ । िन्त्राियअन्िगभि केन्द्रीय 

िहिा वशिा ििा िानि स्रोि विकास केन्द्र पाठ्यिि विकास केन्द्र ि शैविक गुणथिि पिीिण केन्द्र 

िहकेा छन ् । त्यसैगिी थिायत्त वनकायका रूपिा िावष्ट्रय पिीिा बोडभ ि वशिक सेिा आयोग 

वियाशीि छन ् । विद्यािय वशिाको सञ्चािन ििा व्यिथिापन गनभका िावग संघीय ि प्रादेवशक 

िहिा ऐन ििा वनयिाििीहरूको वनिाभण ििा परििाजभन नभएकोिे कायाभन्ियनिा जवटििा वसजभना 
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भएको छ । विशेषगिी संघीय वशिा ऐन जािी ह न नसकेको कािणिे प्रदशे ि थिानीय काननुहरू 

विकास ह न बाधा भई शैविक गविविवध व्यिवथिि रूपिा सञ्चािन ह न नसकेका गनुासाहरू िात्र 

होइन यिािभ पवन हाम्रो साि ुछ । 

शैविक जनशवि विकास केन्द्र अन्िगभि िहकेा २९ शैविक िाविि केन्द्रहरू िध्ये साििटा केन्द्र 

प्रदशे िािहििा हथिान्ििण भई प्रदशे वशिा िाविि केन्द्रका रूपिा वियाशीि िहकेा छन ् । अन्य 

िाविि केन्द्रहरू खािेज भएका छन ् । त्यसैगिी साविकका िेत्रीय वशिा वनदेशनाियहरू प्रदशेको 

सािावजक विकास िन्त्रािय अन्िगभिका वशिा विकास वनदशेनाियिा परिििभन भएका छन ् । 

सावबकका वजल्िा वशिा कायाभियहरू वशिा विकास ििा सिन्िय एकाइिा रुपान्ििण भएका छन ्। 

िोक िोकसेिा आयोगिे थिानीय िहका िावग कम्िीिा एउटा थिानीय िहिा एक जना वशिा सेिा 

किभचािी पुर् याउने िक्ष्यका आधाििा करिब ७०० जना वशिा सेिाका किभचािीहरूको वसफारिस 

गिेको छ । ित्कािीन वनजाििी सेिा ऐनिा भएको व्यिथिा अनसुाि २४ (घ) १ को बढुिािे वसजभना 

गिेको अव्यिहारिक पदथिापन अझै व्यिवथिि ह न सकेको छैन । संघीय थिरूप अनसुाि सेिा 

प्रिाहका िावग आिश्यक संिचना ििा िििािाई पवन सधुाि गनुभपने छ । 

थिानीय सिकाि सञ्चािन ऐन २०७४ कायाभन्ियनिा आएपवछ त्यस ऐनबिोवजि िोवकएका 

िेइसिटा कायभ बाहके अन्य कायभका िावग वजल्िा िहिा वशिा विकास ििा सिन्िय इकाई िावखयो 

िि इकाइको काििाई प्रभािकािी बनाउन सवकएको छैन । एकाविि सिन्ियका िावग कायि भएका 

वजल्िाको सिन्िय इकाइ वियाशीि ि प्रभािकािी नभएको अिथिा छ त्यसैगिी प्रदशे वशिा 

वनदशेनाियको भवूिका पवन पुन: परिभावषि गनुभपने दवेखयो । वजल्िा सिन्िय इकाइ ि प्रदेश 

वनदशेनाियिा ठूिा संिचना ि पिूाभधाि छन ् िि उपयोग नह दँा खेि जाने अिथिा छ । साविकको 

पिीिा वनयन्त्रण कायाभियिे उच्च िाध्यविक वशिा परिषद ्गावभएि संघिा िावष्ट्रय पिीिा बोडभ गठन 

भएको छ । िापवन थिानीय िहबाट सञ्चािन ह ने आधािभिू िहको अवन्िि पिीिािा सहजीकिण 

कसिे ि कसिी गने भन्ने विषय िौन िहेको छ । किा १० को पिीिा सञ्चािन ि व्यिथिापनका 

िावग प्रदशे िहिा कथिो संिचना िहने ि किा १२ को पिीिा िावष्ट्रय िहिा सञ्चािनका िावग 

कथिो संथिागि प्रबन्ध ह नपुने भन्ने विषय पवन थपि ह न सकेको छैन । विद्याियिा सञ्चािन 

भइिहकेो प्राविवधक धाि िगायि हाि प्राविवधक वशिा ििा व्यिसावयक िाविि परिषदद््वािा 

सञ्चािन भएका विद्यािय िगायि वनजी प्रदायक संथिाबाट सञ्चािन भइिहकेा कायभििहरूिाई 

व्यिवथिि बनाउन संघ, प्रदशे ि थिानीय िहिा कथिो संिचना उपयिु ह न्छ भन्ने विषय पवन टंुगो 

िागेको अिथिा छैन । वशिकहरूिाई थिायी पदिा वसफारिस गनभ ि वशिकका िावग अध्यापन 

अनिुविपत्र प्रदान गने कायभिा संिग्न वशिक सेिा आयोगका काि काििाहीहरू सञ्चािन ि 

व्यिथिापनका िावग प्रदेश थिििा कथिो संिचना ह ने भन्ने विषय पवन टंुगो िाग्न बाँकी नै िहकेो 
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अिथिा छ । विद्यािय वनिीिक ि स्रोि व्यवििे प्रदान गद ैआएका सेिा सिाप्त भई विद्याियहरूिा 

वशिक सहयोग पद्धवि नै टुटेको अिथिा छ । सिकािका विवभन्न िहबीच सहजीकिण ि सिन्ियका 

पििा सधुाि गनुभपने आिश्यकिा िहससु भएको छ । नविजा प्रविको जिाफदवेहिािा सधुाि गनुभपने छ 

। सिग्रिा िाज्यका िीनै िहका सिकाििे एउटै िक्ष्य ि गवििा िि आफ्नो वभन्न वभन्न विशेषिा ि 

िििािाई सम्बोधन गने वकवसिको संथिागि िििा विकास ि सो अनुसाि कायाभन्ियन गने 

सफििाका िावग िप कायभ गनुभपने देवखन्छ । 

संघीय वशिा ऐन नबन्दा थिानीय िहिे गने वशिाका २३ िटा कायभ के कसिी गने विद्यािय थिापना 

ि अनिुवि, वशिक पदथिापन, सरुिा बढुिा, कायभसम्पादन िलू्याकन, वशिक िाविि, दिबन्दी 

वसजभना, सरुिा आवद जथिा कुिाहरू अन्यौि नै छ । यसै परििेशिा थिानीय िहबाट शैविक सेिा 

प्रिाह गनभ ि शैविक सशुासन कायि िाख्न संथिागि संिचना ि िििा विकासका कायभ प्रथिाि 

गरिएको छ ।  

४.३ उदे्दश्य 

 यस योजनािा सुशासनका िावग संथिागि संिचना ि िििा विकास सम्बन्धी सिग्र उद्दशे्य संघीय 

संिचना बिोवजि सिकािको सबै िह ि वनकायिा वशिाको शासकीय प्रबन्धिाई िप सदुृढ बनाउँदै 

नविजािखुी व्यिथिापन प्रिद्धभन गनुभ िहकेो छ । यस योजनािा सुशासन ि प्रिद्धभनका िावग संथिागि 

संिचना ि िििा विकास सम्बन्धी उद्दशे्यहरू वनम्न अनुसाि िहकेा छन:्- 

1. नेपािको विद्यािय वशिा िेत्रका शैविक गविविवध सिन्िय सहअवथित्ि ि सहकायभ 

सहकारििाको संिैधावनक प्रत्याभवूिका आधाििा सञ्चािन गनभका िावग संघ, प्रदशे ि थिानीय 

िहको अन्ििसम्बन्ध सदुृढ बनाउने संयन्त्र ि संथिागि व्यिथिा गने  

2. विवभन्न अनसुन्धानका नविजा ि विद्यािी उपिवधधका नविजाबाट प्राप्त गणुथििको किजोि 
नविजािाई सम्बोधन गने थिानीय, प्रदशे ि संघीयिा गणुथिि सम्बोधन गने संिचना ि 

जनशविको व्यिथिा गने 

3. कायभ सम्पादनप्रवि उत्तिदायी ििा नविजा प्रविको जिाफदवेहिा ि सििा ििा सिािेवशिािाई 
प्रोत्साहन गिी वशिािा सुशासन अवभिवृद्ध गने  

4. विद्याियका वशिक ििा प्रधानाध्यापक प्रथिाविि अन्य संिचना ि संयन्त्रिा काि गने किभचािी 
ि संथिाको िििा अवभिवृद्ध गने 

४.४ िणनीशिहरू 

1. थिानीय िह, प्रदशे ि संघीय सिकािबीच सिन्िय ि सहकायभ गरिने छ । 
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2. संघीय सिकाििाई संघीय वशिा ऐन वनिाभण गनभ दबाब वसजभना गरिने छ । 

3. थिानीय िहको वशिा ऐन वनयि, वनयिाििी वनदवेशका ििा कायभविवधहरू ियाि गिी 

कायभििहरू कायाभन्ियन गरिने छ । 

4. प्रदशे ि थिानीय सिकाि ििा उत्तिदावयत्ि िगायिका पिहरूिा थपििः काि गनभ आिश्यक 

काननुी प्रबन्ध गरिने छ  

5. संघ, प्रदशे ि थिानीय िहको अन्ििसम्बन्ध प्रगाढ बनाउन िावष्ट्रय वशिा परिषदक्ो संिचनािा 

परिििभन गिी प्रदेश ििा थिानीय िहको प्रविवनवधत्ि ह ने व्यिथिा गनभ अनिुोध गरिने छ । 

6. पाविकावभत्रका सम्पणूभ शैविक गविविवधको िेखदेख सञ्चािन धयबथिापन गनभ गाउँ वशिा 

सविवि गठन गिी वियाशीि गरिने छ । 

7. हािको वशिा विकास ििा सिन्िय इकाइ ि थिानीय िहिीचका कायभ विििण थपि गरिने छ ।  

8. थिानीय िहिा वशिक सहायिा प्रणािी थिापना गरिने छ । 

9. औपचारिक वशिा ि जीिनपयभन्ि वसकाइको व्यिथिापनका िावग थिानीय ििा सिदुायिा 

आिश्यक संयन्त्र ियाि गरिने छ । 

10. प्रधानाध्यापकिाई िप वजम्िेिाि बनाइने छ सािै िििा विकास गिी थिावपि संिचना ि संयन्त्रिा 

काि गने किभचािी ि संथिाको िििा अवभिवृद्ध गरिने छ । 

४.५ उपिशधध नशिजा प्रिुख शक्रयाकिाप 

क) उपिशधध  

वशिाका सबै वनकाय ििा विद्याियिा सशुासन प्रिद्धभन भई बािबाविकाको वसकाइप्रवि उत्तिदायी 

प्रणािीिा विकास ह ने 

ख प्रिुख नशिजाहरू 

1. िीनै िहका सिकाि विद्यािय िगायि वशिाको शासकीय ििा व्यिथिापकीय कायभका िावग 

आिश्यक संिचना ििा जनशवि ियाि ह ने 

2. िीनै िहका सिकाि विद्यािय िगायि वशिाको शासकीय ििा व्यिथिापनिा सहभागी ह ने सबै 

वनकायको दावयत्ि ि अवधकािी थपि ह ने 

3. वशिाको शासकीय प्रबन्ध ििा व्यिथिापनिा सहभागी ह ने सबै वनकाय ििा जनशविको िििा 

विकास गने पद्धवि थिापना भई िििािा सधुाि ह ने 

4. वशिा सेिा प्रिाह सहभावगिाििूक कायभसम्पादनप्रवि उत्तिदायी विद्यािीको वसकाइप्रवि 

जिाफदहेी सििाििूक ििा सिािेशी कायभसम्पादन उद्दशे्यििूक प्रभािकािी ििा कुशि ह ने 
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 ग) प्रिुख शक्रयाकिाप ि िक्ष्य  

ि 

स 
प्रिखु वियाकिाप इकाई 

भौविक िक्ष्य (५ बषभ) भौविक 

िक्ष्य 

 (१० 

बषभ) 

कैवफयि  
१ २ ३ ४ ५ जम्िा 

१ 
थिानीय िहको वशिा ऐन ििा  

वनयिाििी वनिाभण 
 सङ्ख्या   १        १ २ पाविका थिि 

२ गाउँ वशिा सविविको गठन सविवि        १   १ २ पाविका थिि 

३ 
प्रधानाध्यापकिाई कायभसम्पादन 

 किाि गरिने 
प्र.अ. ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० 

हिेक िषभ सबै 

 प्रअसंग 

४ 

वशिक ििा सिथि विद्यािय वशिा  

प्रणािीिाई वसकाइप्रवि उत्तिदायी बनाउने  

पद्धविको विकास गिी कायाभन्ियन गने 

पद्धवि  १    १ २ पाविका थिि 

५ वशिक सहायिा थिापना संयन्त्र १     १ २ पाविका थिि 

६ 
अनौपचारिक वशिा ि जीिनपयभन्ि वसकाइका 

 िावग विवभन्न िहिा संयन्त्रको वनिाभण 
संयन्त्र  ५      

िडाथिि ि 

पाविका थिि 

७ 

विद्यािय थिाथथ्य ििा पोषण सिसफाइ ििा  

थिच्छिा, विपि ्ििा िहािािी सम्बन्धी सेिा 

 ििा सिन्यि सम्बन्धी विकास 

विद्याि

य 
४१     ४१ ४१ 

विद्यािय ि 

 थिानीय िह 

९ वशिा सम्बन्धी जनशविको िििा विकास जना १० १० १० १० १० ५० १००  
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परिच्छेद ५ : िगानी ि स्रोि व्यवथिापन 

५.१ परिचय  

कुनै पवन दशे विकवसि बन्नका िावग त्यो दशेको शैविक अिथिा िाम्रो ह नपुदभछ । शैविक िेत्रिा थििीय 

िगानी गिेका दशेहरू विकासको दृविकोणिे उच्च अिथिािफभ  िागेको पाइन्छ । िाज्यिे नीवि वनयि 

वनिाभण गदाभ वशिा िेत्रिाई िखु्य िेरुदण्डको रूपिा िाख्दा दशे विकासको गवि विव्र ह न जान्छ । 

आजका बािबाविकाहरू भोविका दशे वनिाभिाहरू ह न ्। उनीहरूिाई िाम्रो वशिा वदन सकेिा िाष्ट्रिाई 

चावहने दि जनशवि उत्पादन ह न सक्छ । बािबाविकाहरूिाई गणुथििीय वशिा सुवनविि गनभ 

सििाििूक स्रोि विििण ह न आिश्यक छ ।  

नेपाि सिकाििे पवन वशिा िेत्रिाई िहत्िपणूभ आधािको रूपिा विएको पाइन्छ । नेपािको संविधानिे 

आधािभिू वशिा वन:शलु्क ि अवनिायभ एिि ् िाध्यविक वशिा वन:शलु्क ह ने व्यिथिा गिेको छ । 

संविधानिा व्यिथिा गरिएको िौविक हक वशिा ऐन वनयििा सिेि उल्िेख गरिएको छ । सबै 

बािबाविकािाई गणुथििीय वशिा प्रदान गनुभ सिकािको दावयत्ि हो । संविधानिे व्यिथिा गिे अनसुाि 

िाध्यविक िहको वशिा सञ् चािन गने िखु्य वजम्िेिािी थिानीय सिकािको हो । वशिा साझा विषय 

भएकोिे वित्तीय व्यिथिापनिा संघ ि प्रदेशिे सिेि वजम्िेिािी िहन गने व्यिथिा िहकेो छ । थिानीय 

िह ि वनजी िेत्रको सिेि साझेदािी िहन ु आिश्यक छ । वित्तीय व्यिथिापनिा सशिभ अनदुान, 

सिानीकिण अनदुान, सिपिूक अनदुान, विशेष अनदुान ि ऋणको व्यिथिासिेि गनभ सवकन्छ ।  

िंगिा गाउँपाविकािे पवन िावि उल्िेख भए अनसुािका बजेटहरू परिचािन गिी शैविक िेत्रिा 

व्यिथिापन गने गिेको पाइन्छ । वशिािा आिश्यक पने केवन्द्रय, प्रादवेशक ि थिानीय बजेटहरू परिचािन 

गिी शैविक िेत्रका उपिवधधहरू हावसि गनभ प्रयास गिेको पाइन्छ । वशिकहरूको ििब भत्ताको 

व्यिथिा संघीय सिकाििे व्यहोने व्यिथिा छ । वनजी िेत्रिे सिेि शैविक िेत्रिा विद्याियहरू थिापना 

गिी वशिा िेत्रिा योगदान वदएको पाइन्छ ।  

५.२ वितिान अवथिा  

वशिा िेत्रिा पयाभप्त बजेटसवहि कायभििहरू कायाभन्ियन गनुभपछभ भन्ने कुिािा सबैको एकिि िहकेो छ । 

िाज्यिे वशिा िेत्रिा झण्डै ४% को हािाहािीिा बजेट व्यिथिापन गिको पाइन्छ । विगि २०७३-२०७४ 

पछावड कुि बजेटको ९-११ प्रविशविको हािाहािीिा संघीय बजेटिा वशिा िेत्रिाई व्यिथिा गिेको 

पाइन्छ । िैदवेशक सहायिा िखु्य आधाििा िहेको छ । नेपािको सन्दभभिा नेपाि सिकाििे प्रवि विद्यािी 

औषििा रू १३४०६ िगानी गिेको पाइन्छ ।  



 

112 

 

 िंगिा गाउँपाविकािे संघ, प्रदशे ि थिानीय िहिाई परिचािन गिी वशिा िेत्रको वित्तीय 

व्यिथिापन गिेको पाइन्छ । वित्तीय व्यिथिापनिा सशिभ अनदुान, सिानीकिण अनदुान, सिपिूक 

अनदुान, विशेष अनदुान ि थिानीय िहिे आिश्यकिा अनसुाि िप गिी वित्तीय व्यिथिापन गने गिेको 

छ । नपगु वशिकहरू िप गने, आइवसटीका िावग बजेट व्यिथिापन, वशिकहरूिाई िाविि ि 

प्रोत्साहन, अविरिि वियाकिाप सञ् चािन गने गिेको छ । सतु्केिी िवहिा वशिक विदा बसेको 

अिथिािा सट्टा वशिकको व्यिथिापन सिेि थिानीय िहिे गिेको छ । िंगिा गाउँपाविकािा आ.ि. 

२०७६/०७७ िा सशिभ अनदुान रू ११,६८,५८,०००। , सिानीकिण अनदुान रू ७१,२५,०००। गिी 

कूि १२,३९,८३,०००। प्राप्त भएको छ भने आ.ि. २०७७/०७८ िा १४,११,३०,०००। सशिभ अनदुान 

ि रू १,१४,९७,०००। सिानीकिण अनदुान प्राप्त भएको छ ।  

संघीय, प्रादेवशक ि थिानीय गिी िीनै िहिे वशिा िेत्रिा गिेको प्रयासको बाबजदु विवभन्न सिथया ि 

चनुौविहरू कायिै िहकेो पाइन्छ । पयाभप्त वशिक दिबन्दीिा िगानी नह न,ु वशिा िेत्रको बजेटको आकाि 

सानो ह न,ु थिानीय िहिे वशिा िेत्रिा आिश्यकिा अनसुािका बजेट व्यिथिापन गनभ कवठनाइ पनुभ, 

शैविक सािग्री ि वशिण वसकाइ वियाकिापिा िगानीको स्रोि नह नु इत्यावद चुनौविहरू थिानीय िहिा 

कायिै छन ्।  

५.३ उदे्दश्य 

योजनाको वित्तीय व्यिथिापनका िखु्य उद्दशे्यहरू वनम्न अनसुाि िहकेा छन ्:  

१. विद्याियिाई आिश्यक पने वित्तीय स्रोिको प्रिपेण गने, 

२. गाउँपाविकावभत्र सञ् चािन गरिने शैविक कायभििहरूको कायाभन्ियनका िावग वित्तीय 
स्रोि परिचािन गने, 

३. प्रािविकिा अनसुाि बजेट वनधाभिण गनुभ 

४. संघीय, प्रादवेशक ि थिानीय िहको वित्तीय भाि थपि गनुभ, 

५.४ िणनीशिहरू 

योजनाको वित्तीय व्यिथिा सम्बन्धी िणनीविहरू वनम्न अनसुाि ह नेछन्:  

१. संघीय ि प्रदशेबाट प्राप्त बजेटको उवचि परिचािन गरिनेछ ।  

२. वित्तीय व्यिथिापनिा सशिभ अनदुान, सिानीकिण अनदुान, सिपिूक अनदुान ि विशेष 

अनदुानिाई पािदशी रूपिा परिचािन गरिनेछ ।  

३. सिकािी अनदुान प्राप् ि विद्याियहरूिाई सहभागी गिाई गणुथिि ि जिाफदहेी बनाइनेछ ।  



 

113 

 

४. संघ ि प्रदशेबाट नपगु भएका शैविक िेत्रहरूिा गाउँपाविकाद्वािा वित्तीय व्यिथिापन 

गरिनेछ ।  

५. िापदण्डका आधाििा खचभ ि प्रवििेदन पद्धवि अििम्बन गरिने छ ।  

६. वित्तीय व्यिथिापनिा िििा सधुाि गिी वजम्िेिािी पािदशी ि उत्तिदायी बनाइनेछ ।  

७. वशिण वसकाइको अनगुिन सपुिीिेिण, िलू्याङ्कन, सहजीकिण प्रणािीिाई 

व्यिवथिि गरिने छ ।  

८. शैविक योजना ििा कायभििको वनयविि, अध्यािवधक, िध्यािवधक ि अवन्िि 

िलू्याङ्कन प्रणािी थिावपि गरिनेछ ।  

९. अनगुिन ििा िलू्याङ्कनबाट प्राप्त पषृ्ठपोषणिाई िाग ूगरिनेछ ।  

१०. विद्यािीको वसकाइ उपिवधध पिीिण ि विद्याियको कायभ सम्पादनिाई व्यिवथिि 
गरिनेछ ।  

 

योजनािा प्रथिाविि गरिएका विवभन्न शीषभकहरूका आधाििा आगािी ५ िषभका कायभििहरूका िावग 

बजेट अनिुान गरिएको छ । बजेट अनिुान गदाभ संविधानिा व्यिथिा भए अनसुाि वन:शलु्क ि अवनिायभ 

वशिा ि िाध्यविक िहको वन:शलु्क वशिािाई ध्यान वदइएको छ । आधािभूि ि िाध्यविक िहको 

वशिािा गणुथिि कायि ह ने गिी वित्तीय अनिुान गरिएको छ । भनाभ िवृद्ध दि ििा वटकाउ दि बढाउने ि 

व्यिसावयक सीप हावसि गनुभ उद्दशे्यका साि बजेटको प्रािविकिा िोवकएको छ । गणुथििीय वशििाई 

िप बि पगु्ने गिी विद्याियको भौविक अिथिाको सधुािको अपेिा गरिएको छ । वशिा प्रणािीिा 

सचूना ििा सञ् चाि प्रविवधिाई जोड वदइएको छ । थिानीय पाठ्यिि वनिाभण ि प्रयोग ििा िावष्ट्रय 

पाठ्यििको कायाभन्ियनिा बि पगु्ने गिी वित्तीय व्यिथिापनिा प्रयास गरिएको छ । आधािभिू िहिा 

वदिा खाजा वशिकहरूिाई आइवसटीको पह चँ, विद्यािीहरूिाई छात्रिवृत्तको व्यिथिा वन:शलु्क 

पाठ्यपथुिक विििण, आिासीय विद्याियको अिधािणा, थिाथथ्य वशिा ि सिसफाइ इत्यावद विषयहरू 

कायभिििा सिेवटएका छन् । आपिकािीन ििा सङ्कटपणूभ अिथिािा पठनपाठन सञ्चािनका िावग 

सिेि वित्तीय व्यिथिापन गरिएको छ । प्राविवधक धािका विद्याियहरूको सञ् चािन ि व्यिथिापन गने, 

विद्यािय व्यिथिापन िजबदु बनाउने, विद्याियको गणुथिि सधुाि ह ने इत्यावद आधाििा सिेि बजेट 

विवनयोजन गरिएको छ ।  
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विद्याियका िेत्रका विवभन्न विषयिा प्रथिाविि बजेट 
 

क्र.स. प्रिखु िेत्रहरू 2021/022 2022/023 2023/024 2024/025 2025/026 जम्मा 
1 प्रािवम्भक बािवबकास 35,61,000  99,61,000  99,81,000  99,75,000  1,39,29,000  4,74,07,000  

2 आधािभिू वशिा 81,33,000  3,22,42,000  3,26,17,000  4,23,87,000  2,63,81,000  14,17,60,000  

3 िाधयविक वशिा 58,28,000  77,73,000  1,16,18,000  1,81,68,000  2,07,18,000  6,41,05,000  

4 उच्च वशिा 27,25,000  27,25,000  7,25,000  7,25,000  7,25,000  76,25,000  

5 
प्राविवधक ििा 

 व्यिसावयक वशिा 
43,39,000  24,19,000  38,39,000  9,39,000  9,39,000  1,24,75,000  

6 पाठ्यिि ि पाट्यसािग्री 12,25,000  12,85,000  13,05,000  13,35,000  13,15,000  64,65,000  

7 वशिक व्यिथिापन 14,94,800  14,72,800  14,57,800  14,27,800  14,27,800  72,81,000  

8 विद्यािय व्यिथिापन 3,75,000  3,75,000  3,75,000  3,75,000  3,75,000  18,75,000  

9 
गणुथििीय  

सािभजवनक वशिा 
93,75,000  3,39,75,000  3,39,75,000  3,39,75,000  3,33,55,000  14,46,55,000  

10 
वशिािा सचूना  

प्रविवध 
70,57,000  80,00,000  80,00,000  80,00,000  1,20,00,000  3,76,00,000  

11 सिािेशी वशिा 4,40,000  8,40,000  33,40,000  33,40,000  33,40,000  1,13,00,000  

12 
संथिागि संिचना ि 

 िििा विकास 
50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  2,50,000  

13 
अनुगिन, िलू्याङ्कन,  

सिन्िय ि सहजीकिणका  
56,000 51,000 51,000 56,000 46,000 2,60,000 

  4,65,78,800  10,30,88,800 10,92,53,800 12,26,72,800 11,65,20,800     49,26,58,000  

 

 

िावि उल्िेवखि िाविका अनसुाि वशिा िेत्रका १३ िटा उपिेत्रहरूिा प्रािविकिाका आधाििा प्रत्येक 

िषभका िावग बजेट अनिुान गरिएको छ । वशिािा सबैको पह चँ सवहि गणुथििीय सािभजवनक वशिा 

प्रदान गनभका िावग प्रथिाविि बजेटिे िागभवनदशे गनेछ । योजना कायाभन्ियनको पवहिो िषभको ििुनािा 

अरु िषभको बजेट िवृद्ध गद ैिवगएको छ । प्रथििु बजेटको अनिुान संघ, प्रदशे ि थिानीय िहिाई सिेि 

ध्यानिा िाखी प्रथििु गरिएको छ ।  
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परिच्छेद ६ कायातन्वयन, अनुगिन ििा िूल्याङ्कन, ििन्वय ि िहजीकिण 

६.१ योजना कायातन्वयन 

६.१.१ परिचय  

योजना वनिाभण एक अनिुावनि कायभ योजनाको खाका हो । कुनै कायभसम्पादन गनुभ अगावडको िहत्त्िपणूभ 

िागभवचत्र योजनािे सिेटेको ह न्छ । कुन कुन कायभहरू के कसिी गनभ ? कवहिे गने ? कहाँ कहाँ गने ? कवि 

गने ? कसिे गने ? बजेटको व्यिथिापन पि के हो ? इत्यावद विषय िथिुहरूको सिग्र प्रथिाि योजनािा 

सिािेश भएको ह न्छ । पिूभ योजनािे भविष्ट्यिा गरिने कािहरूिाई सहजीकिण गदभछ । कायभ आिम्भ गनुभ 

अगावड नै विवभन्न जन अपेिाहरू, स्रोि साधन अिथिा, िौजदुा ऐन वनयििे गिेको काननुी व्यिथिा 

आवद आधाििा योजना वनिाभण गरिन्छ ।  

योजना वनिाभण एउटा आधािभिू कुिा भए पवन यसको कायाभन्ियन पि िहत्िपणूभ िहन्छ । योजनािे 

िोकेका उद्दशे्य ििा िक्ष्यहरू कायाभन्ियनबाट प्राप्त गनभ सकेिा िात्र योजनाको अिभ िहन्छ । कायाभन्ियन 

पि बवियो ि सशि भएिा प्रविफि सोचे अनसुाि हावसि ह न सक्छ । सबैभन्दा जवटि ि चनुौविपणूभ 

अिथिा भनेकै योजना कायाभन्ियन हो । कायाभन्ियन सहज ि सशि भएिा िात्र अपेविि िेत्रहरूिे 

प्रविफि वदन सक्छन ्। योजनािा सिािेश गरिएका िेत्र ििा विषयिथिुहरू िोवकएको सियिा सम्पन्न 

गनभ सकेिा िप योजना पनु: प्रािम्भ गने बाटो खलु्छ ।  

योजना कायाभन्ियनका िावग उपयिु प्रबन्ध गनुभ पने ह न्छ । सम्बवन्धि संगठनहरू परिचािन, जनशविको 

व्यिथिापन, नीवि वनयि ििा वजम्िेिािी ि उत्तिदावयत्ि आवदको व्यिथिापन गिेिा योजना सफि ह न 

सक्छ । योजना कायाभन्यिनका िावग संघ, प्रदशे ि थिानीय िह सबैको भूविका िहन्छ । योजना थिानीय 

िहिा कायाभन्ियन ह ने भएकोिे यसको िहत्त्िपणूभ वजम्िेिािी थिानीय िहको नै ह न्छ । योजना कायाभन्ियन 

गदाभ वदगोपन, प्रभािकारििा ि कायभकुशििािा ध्यान वदन ुपछभ ।  

िावि उवल्िवखि योजनाहरू िंगिा गाउँपाविकािे के कसिी कायाभन्ियन गने ? िणनीवि ििा 

वियाकिापहरू के के गने ? भन्ने बािेिा प्रि पानभ खोवजएको छ ।  

६.१.२ वितिान अवथिा  

ििभिान व्यिथिा अनसुाि शैविक योजनाहरू संघ, प्रदशे ि थिानीय िहबाट िाग ुह ने भएकोिे यसको 

कायाभन्ियन गने वजम्िेिािी पवन िीनै िहिा व्यिथिापन गरिएको छ ।  

 थिानीय थिििा सञ्चाविि शैविक योजनाहरूको कायभ थिानीय वशिा शाखाबाट ह दँ ैआएको छ । स्रोि 

केन्द्रहरू खािेज भइसकेपवछ उि स्रोिकेन्द्रिा ह ने कायभ थिानीय वशिा शाखािाफभ ि ह ने गिेका छन् । 
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थिानीय सिकाि ऐन २०७४ अनसुाि थिानीय सिकाििाई प्राप्त २३ िटा शैविक िेत्रका काि, किभव्य ि 

अवधकाि िोवकएको छ । केन्द्रदवेख थिानीय िहसम्िका सबै योजनाहरू कायाभन्ियन गने प्रिखु वजम्िेिािी 

थिानीय िहिाई नै प्रदान गरिएको छ । यसको पवन ििू रूपिा थिानीय िहिाई नै ह न आउँछ । थिानीय 

जनप्रविवनवधहरूको िाग ि उनीहरूको संिग्निािा योजनाहरू कायाभन्ियन ह न्छन् । िखु्यिया: विद्यािय 

व्यिथिापन सविवििे विद्याियका योजनाहरू कायाभन्ियन गदभछ । योजना कायाभन्ियनिा विवभन्न 

खािका चनुौवि ििा सिथयाहरू कायिै िहेका छन ्। कुशि व्यिथिापनका िावग संगठन संिचना ििा 

जनशवि अभाििे प्रभािकािी कायाभन्ियनिा बाधा उत्पन्न ह न्छ । हािको व्यिथिापन पििा दवेखएका 

चनुौवि ििा सिथयाहरू वनम्न अनसुाि छन ्।  

१. पिुानो प्रणािीबाट नयाँ प्रणािीिा प्रिेश गदाभ छुट्टै पद्धविको विकास नह न,ु  
२. थिानीय िहिे कायाभन्ियन गने िेत्रहरू थपि नह न,ु  
३. जनशविको अभाि ह न,ु  

६.१.३ योजना कायातन्वयन प्रबन्ध  

वशिा िेत्रको योजनाको सिग्र कायाभन्ियन प्रवियाका िावग वनम्न विवखि प्रबन्ध गरिनेछ :- 

थिानीय िह  

१. संघ ििा प्रदशेबाट प्राप्त सशिभ अनदुान ि अन्य अनदुान ि आफ्नै स्रोिको बजेट सिेि िाखी 

िावषभक बजेट िय गरिनेछ । 

२. वशिा शाखाको िििा विकास गिी योजना कायाभन्ियनका िावग आिश्यकिानसुाि सविविहरू 

वनिाभण गरिने छ ।  

३. योजना कायाभन्ियनका िावग आिश्यक ऐन, वनयि ि नीवि ि वनदशेनको व्यिथिा गरिनेछ ।  

४. वशिण वसकाइिा सहयोग परु् याउन थिानीय थिििा वशिक ििा विज्ञ सिहू सवम्िविि वशिक 
सहायिा प्रणािी विकास गरिने छ ।  

विद्यािय 

१. विद्यािय सधुाि योजना वनिाभण गने, 
२. विद्यािय व्यिथिापन सविवििे थिानीय िहबाट प्राप्त बजेट ि आफ्नै आम्दानी सिािेश गिी 

िावषभक कायभिि ििा बजेट िजुभिा ि कायाभन्ियन गने,  

३. योजना कायाभन्ियनका िावग प्रधानाध्यापकिाई वजम्िेिािी बनाइने,  
४. योजना कायाभन्ियनका िावग आिश्यक िापदण्ड ियाि गिी िाग ुगने, 

५. थिानीय अवभभािक ििा सिोकाििािाहरूसँग अन्िवकभ या ििा सहकायभ गने, 
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६. कायाभन्ियन गरिएका योजनाको सािावजक पिीिण गने 

६.१.४ अनुगिन ििा िूल्याङ्कन, ििन्वय ि िहजीकिण 

६.१.४.१ परिचय 

योजनाहरू विवनयोजन ि विििणको अिथिा, िगानी प्रिाह, कायभिि कायाभन्ियन के कसिी भएको छ ? 

भनी सवुनिवचि गनभका िावग अनगुिन ििा िलू्याङ्कन आिश्यक पछभ । वनधाभरिि सियिा 

वियाकिापहरू कायभिाविका अनसुाि भए नभएको ि भएको भए प्रविफििफभ  उन्िखु भए नभएको सिेि 

अनगुिन ििा िलू्याङ्कनबाट पत्ता िगाउन सवकन्छ । कायाभन्ियनिा िहकेा योजनाहरूका िक्ष्य ि प्रगवि 

िािेिा वनयविि ििा आिवधक रूपिा वनगिानी, वनिीिण, एिि ्जाँचझु गनभ जरूिी ह न्छ । योजना के 

कसिी अगावड बढेको छ ? यसिे उद्दशे्य अनसुाि कायाभिम्भ गनभ खोजेको छ या छैन ? वनयि ि प्रकृया 

अनसुाि छ या छैन ? कुन कुन वनकाय या व्यवििे अनगुिन गने ? के कथिा सिथयाहरू कायाभन्ियन 

अिवधिा आइपिे ि यसको सिाधान के कसिी गनभ सवकन्छ ? योजनािे दीघभकािीन फाइदाहरू के कसिी 

वदन सक्छ ? इत्यावद विषय िथिकुो िेखदखेका िावग अनगुिन संयन्त्र ह न जरूिी ह न्छ ।  

योजना कायाभन्ियनको सियिा सिन्िय ि सहजीकिणको आिश्यकिा पदभछ । योजना कायाभन्ियन गरिने 

सबै िेत्र सिि नह न सक्छन ्। योजनाहरू बह  िेत्रसँग सम्बवन्धि भएिा सिन्ियको खाँचो पनभ सक्छ । 

कविपय नीविगि अथपििा भएिा सहजीकिण गनुभ पने ह न्छ । विवभन्न वनकाय ि व्यविहरू बीचको 

सिन्िय ि सहकायभिे योजना कायाभन्ियनिा िीव्रिा ल्याउन सवकन्छ ।  

यसिी योजना कायाभन्ियनका िावग अनगुिन ििा िलू्याङ्कन, सिन्िय ि सहजीकिणको भूविका 

िहत्त्िपणूभ ह न्छ  

६.१.४.२ वितिान अवथिा  

ििभिान व्यिथिा अनसुाि शैविक योजनाहरू संघ, प्रदशे ि थिानीय िहबाट िाग ुह ने भएकोिे यसको 

अनगुिन गने वजम्िेिािी पवन िीनै िहिा व्यिथिापन गरिएको छ । थिानीय थिििा सञ्चाविि शैविक 

योजनाहरूको अनगुिन ििा िलू्याङ्कन थिानीय वशिा शाखाबाट ह दँ ैआएको छ । शैविक गणुथिि 

पिीिण केन्द्रिे शैविक संथिाहरूको कायभसम्पादन पिीिण ििा विद्यािीहरूको उपिवधध पिीिण गद ै

आएको छ । स्रोिकेन्द्रहरू खािेज भइसकेपवछ उि स्रोिकेन्द्रिा ह ने कायभ थिानीय वशिा शाखािाफभ ि ह ने 

गिेका छन ् । थिानीय सिकाि ऐन २०७४ अनसुाि थिानीय सिकाििाई प्राप्त २३ िटा शैविक िेत्रका 

काि, किभव्य ि अवधकाि िोवकएको छ । केन्द्रदवेख थिानीय िहसम्िका सबै योजनाहरू कायाभन्ियन गने 

प्रिखु वजम्िेिािी थिानीय िहिाई नै प्रदान गरिएको छ । यसको अनगुिन ि िलू्याङ्कन पवन ििू रूपिा 

थिानीय िहिाई नै ह न आउँछ । 
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िंगिा गाउँपाविकािा भए गिेका शैविक योजना ििा गविविवधहरूको अनगुिन, िलू्याङ्कन, सिन्िय ि 

सहजीकिण गाउँपाविका वशिा शाखा िाफभ ि ह ने गिेको छ । गाउँपाविकाका जनप्रविवनवधहरूबाट पवन 

अनगुिन ििा िलू्याङ्कनिा िहत्िपणूभ भवूिका िहदँ ै आएको छ । िाध्यविक िहसम्िको शैविक 

व्यिथिापन गने वजम्ििेिािी गाउँपाविकाको िहकेोिे सबै संयन्त्र गाउँपाविकािे नै सञ् चािन गने गदभछ ।  

 योजना अनगुिन ििा िलू्याङ्कनिा वनम्न विवखि चनुौविहरू पवहचान गरिएको छ :- 

१. अनगुिन ििा िलू्याङ्कनका िापनयोग्य सचूकको िय गनुभ,  
२. अनगुिन ििा िलू्याङ्कन, सिन्िय ि सहजीकिणिा सीप ि दििा भएका जनशविको व्यिथिा 

गनुभ,  

३. अनगुिनिाई वनयविि ि एकरूपिा बनाउन,ु  
४. अनगुिन ि िलू्याङ्कनिाई वनष्ट्पि, भिपदो ि विश्वसनीय बनाउन,ु  

६.१.४.३ उदे्दश्य  

१. नविजािा आधारिि अनगुिन ििा िलू्याङ्कन प्रणािी िाग ूगनुभ,  

२. योजना कायाभन्ियनिा उपयिु सिन्िय ि सहजीकिण विकास गनुभ,  

६.१.४.५ िणनीशिहरू 

१. अनगुिन ििा िलू्याङ्कनका िावग विवभन्न सविविहरूको वनिाभण गरिनेछ ।  

२. अनगुिन ििा िलू्याङ्कन प्रवििेदन वछटो छरिटो ि व्यिवथिि बनाइनेछ ।  

३. अनगुिनका िावग विवभन्न सचूकहरू बनाइनेछ ।  

४. विद्यािय ि गाउँपाविका बीच ह ने सचूना प्रणािीिाई व्यिवथिि गरिनेछ ।  

५. गाउँपाविकािे सिन्िय ि सहजीकिणको भवूिका खेल्ने व्यिथिा गरिनेछ ।  

६. जनप्रविवनवधहरूिाई योजनाको अनगुिन ििा िलू्याङ्कनको कायभिा संिग्न गिाइनेछ ।  

७. वशिण वसकाइको अनगुिन सपुिीिेिण, िलू्याङ्कन, सहजीकिण प्रणािीिाई व्यिवथिि गरिने 

छ ।  

८. शैविक योजना ििा कायभििको वनयविि, अध्यािवधक, िध्यािवधक ि अवन्िि िलू्याङ्कन 

प्रणािी थिावपि गरिनेछ ।  

९. अनगुिन ििा िलू्याङ्कनबाट प्राप्त पषृ्ठपोषणिाई िाग ूगरिनेछ ।  

१०.  विद्यािीको वसकाइ उपिवधध पिीिण ि विद्याियको कायभ सम्पादनिाई व्यिवथिि गरिनेछ ।  
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६.१.४.६ उपिशधध, नशिजा, प्रिुख शक्रयाकिाप ििा िक्ष्य 

क) उपिवधध 

अनगुिन, िलू्याङ्कन, सिन्िय ि सहजीकिणका िाध्यििे योजनाका चनुौविहरू सिाधान भई 

अपेविि उपिवधध हावसि ह ने ।  

ख) प्रिखु नविजाहरू  

१.  अनगुिन ि िलू्याङ्कनिा संथिागि विकास ह ने,  

२. अनगुिन, िलू्याङ्कन, सिन्िय ि सहजीकिणका िाध्यििे नविजािा सधुाि ह ने,  

३. विद्यािीहरूको शैविक उपिवधध सधुाि ह ने,  

४. सिन्िय ि सहजीकिणिे कायभ िििािा कुशििा ल्याउने,  
 

ि 

स 
प्रिखु वियाकिाप इकाई 

भौविक िक्ष्य (५ बषभ) भौविक 

िक्ष्य 

 (१० बषभ) 

कै
वफ
य
ि

  

१ २ ३ ४ ५ जम्िा 

१ नविजािा आधारिि सचूक वनिाभण पटक   १ १     २   ४  

२ अनगुिन कायभ पटक  २ २ २ २ २ १०  २०  

३ चौिावसक ििा िावषभक सिीिा पटक ३ ३ ३ ३ ३ १५  ३०  

४ प्रवििेदन ियािी पटक १ १ १ १ १ ५ १०  

५ सिन्िय ििा सहजीकिण पटक २ २ २ २ २ १० २०  

६ अनगुिन िलू्याङ्कन ि िििा विकास पटक १   १  २ ४  
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परिच्छेद ७ : िुख्य िुख्य शक्रयाकिाप ि उपिशधध िूचक 

७.१ परिचय 

योजनािे िाखेको दिूदृवि, दीघभकािीन सोच, उद्दशे्य परिपवूिका िावग विवभन्न िणनीविहरू अििम्बन 

गरिएको छ । िणनीविका आधाििा वियाकिापहरू िय गरिएको छ । गन्िधयिा पगु्नका िावग उपिवधध 

ििा सचूकहरू वनधाभिण गिी योजनाको पवहिो पाँच िषभका िावग प्रत्येक िषभको नविजा आकिन 

गरिएको छ ।  

नविजा खाका आिवधक योजनाको उपिवधध िापन गने सङ्ख्यात्िक साधन हो । नविजा खाकािे 

विद्यािय ििा सिथि विद्यािय वशिा प्रणािीिाई नविजा प्रवि जबाफदहेी बनाउन सहयोग गदभछ । 

७.२ योजनाको ििग्र नशिजा खाका 

उपिवधध 
नविजा 

सचूक 

सत्यापनका स्रोि 

ििा िरिका 

1. सबै िाििाविकाहरूिाइभ गणुथििीय बािविकास ििा वशिाको 
अिसि सुवनिि ह ने 

2. अवनिायभ ििा वनःशलु्क आधािभिू वशिािा पह चँ ि सहभावगिा 

सवुनविि भई गणुथिि अवभिवृद्ध ह ने 

3. िाध्यविक वशिािा सबैको पह चँ भई गणुथिििा सधुाि ह ने  

4.  उच्च वशिा हासीि गने उिेिका सबै यिुाहरू उच्च िाई गणुथििीय 
वशिाको सवुनविििा ह ने  

5. उपिधध प्राकृविक स्रोि ि साधनहरूको प्रयोग ि परिचािन गद,ै 

आविभक उपाजभन ि सिवृद्धिा योगदान गनभ सक्ने वनम्न ि िध्यि 

थििको प्राविवधक, व्यिसावयक ि उद्यिी जनशवि उत्पादन ह ने 

6. पाठ्यिि सिय सान्दवभभक ि व्यिवथिि भइ दवैनक जीिनिा 
आिश्यक आधािभिू सिििा सवहि, सजृनशीि, सकिात्िक सोच 

भएका, वसकाइप्रवि प्रवििद्ध नागरिक ियाि गनभ सहयोग ह ने 

7. सिि, योग्य, उत्तिदायी ि अवभप्रेरिि वशिकको व्यिथिा भई 
विद्यािीको वसकाइिा सधुाि ह ने, 

8. गाउँपाविका वभत्रका सबै विद्याियहरू कुशि ि उत्तिदायी विद्यािय 
प्रशासन सवहि बवियो व्यिथिापन पि भएको ह ने 

 - िावषभक 

पिीिाको 

प्रवििेदन 

- विद्यािी 

उपिवधध 

- अनगुिन 

प्रवििेदन 

- शैविक 

सचूनाहरू 

- उपिवधध 

पिीिाको 

नविजाहरू 
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उपिवधध 
नविजा 

सचूक 

सत्यापनका स्रोि 

ििा िरिका 

9. सबै नागरिकहरूिाइ सािििा वनिन्िि वशिा ि जीिन प्रयन्ि 
वसकाइको अिसि प्राप्त ह ने  

10. उच्च शैविक उपिवधध सवहि गणुथििीय सािभजवनक वशिाको 

सवुनविििा ह ने 

11. सिाजिा पछावड पिेका ि आविभक ििा सािावजक रुपिे किजोि 

अपागिा भएका ि सहािा विहीन बािबाविकाहरूको विद्याियिा 

सििाििूक पह चँ भएको ह ने  

12. वशिक ििा विद्यािीहरूको िवग सचूना ििा सञ् चाि प्रविवधको 

सहज पह चँ सवहि वशिण वसकाइिा अवधकिि ्प्रयोग भएको ह ने  

13. वशिाका सबै वनकाय ििा विद्याियिा सशुासन प्रिद्धभन भई 
बािबाविकाको वसकाइप्रवि उत्तिदायी प्रणािीिा विकास ह ने 

 

प्रिुख कायतिम्पादन िूचकहरू 

  िक्ष्य 

क्र.िं. िूचक 

आधाि 

वषत 

२०७७ 

२०७८/ 

२०७९ 

२०७९/ 

२०८० 

२०८०/ 

२०८१ 

२०८१/ 

२०८२ 

२०८२/ 

२०८३ 

२०८३/ 

२०८४ 

५ वषतको 

जम्िा 

१० 

वषतको 

जम्िा 

१ प्रािशम्भक बािशवकाि ि शिक्षा 

१.१ 
प्रािवम्भक बािविकास ि  

वशिािा कूि भनाभ दि * (%) 
७७.६ 78 79 82 85 88 92 90  

१.२ 

प्रािवम्भक बािविकास ि 

वशिाको अनभुि विई किा 

१ िा नया ँ भनाभ भएका 

बािबाविका* (%) 

८०.६ 83 86 89 92 96 100 100  

२.  आधािभूि शिक्षा (कक्षा १ - ८)  

२.१ किा १ िा खदुप्रिेश दि ९७ 97.5 98 98.5 99 99.5 100 100 
 

२.२ किा १ िा कूि प्रिेश दि  १०८.३ 107 106 105 104 103 102 102 
 

२.३ किा १-५िा खदु भनाभ दि ९६.५ 97 97.5 98 98.5 99 99.5 99.5 
 

२.४  किा १-५ िा कूि भनाभ दि १०८.६ 107 106 105 104 103 102 102 
 

२.५  किा ५ सम्ि वटकाउ दि ८५ 86 87 88 89 90 91 91 
 

२.६ प्रािविक किा ५ पिूा गने दि ८६ 87 88 89 90 91 92 92 
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  िक्ष्य 

क्र.िं. िूचक 

आधाि 

वषत 

२०७७ 

२०७८/ 

२०७९ 

२०७९/ 

२०८० 

२०८०/ 

२०८१ 

२०८१/ 

२०८२ 

२०८२/ 

२०८३ 

२०८३/ 

२०८४ 

५ वषतको 

जम्िा 

१० 

वषतको 

जम्िा 

२.७ 
 किा १-५ कूि भनाभ दििा 

 िङ्ैवगक सििा सचूाङ्क 
०.९५ 0.96 0.97 0.98 0.99 1 1 1 

 

२.८ किा १-८ िा खदु भनाभ दि ९६.८ 97 97.5 98 98.5 99 100 100 
 

२.९ किा १-८ िा कूि भनाभ दि  १०६.३ 105 104.5 104 103.5 102 101.5 101.5 
 

 २.१० किा ८ सम्िको वटकाउ दि ७४ 74 75 76 77 78 79 79 
 

२.११ 
किा १ िा भनाभ भई किा  

८ पिूा गने दि 
73 74 75 76 77 78 80 80 

 

२.१२ 
किा १-८ को खदु भनाभ दििा 

िैङ्वगक सििा सचूक 
0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 

 

२.१३ 
आधािभिू िह िवहिा  

वशिकको प्रविशि 
45.45 46 47 48 49 50 50 50 

 

३.   िाध्यशिक शिक्षा (कक्षा ९-१२)  

३.१  किा ९-१० िा कूि भनाभ दि 108.9 107 106.5 105 104.5 104 103.5 103.5 
 

३.२  किा ९-१० िा खदु भनाभ दि 79 80 82 84 86 88 90 90 
 

३.३ किा ९-१२ िा खदु भनाभ दि 52.7 54 57 60 63 68 73 73 
 

३.४ किा ९-१२ िा कुि भनाभ दि 83.1 84 86 87 88 89 90 90 
 

३.५ 
 किा ११-१२ िा कूि भनाभ 

दि 
50.0 53 55 60 65 70 75 75 

 

३.६ 
 किा ११-१२ िा खदु भनाभ 

दि 
26.3 28 32 36 38 40 42 42 

 

३.७ किा १० सम्िको वटकाउ दि NA 70 71 72 73 74 75 75 
 

३.८ किा १२ सम्िको वटकाउ दि NA 30 31 32 33 34 35 35 
 

३.९ 
कूि भनाभ दििा िैङ्वगक 

 सििा सचूक किा ९-१२ 
1.2 1.15 1.12 1.10 1.08 1.02 1 1 

 

३.१० 
आधािभिू िहिाट िाध्यविक  

िहिा रावन्जसन दि 
75.0 80 83 88 93 96 100 100 

 

३.११ 
किा ९-१२ िा कायभिि 

िवहिा  वशिक प्रविशि 
4.0 5 7 9 11 13 15 15 

 

३.१२ 
 प्राविवधक ििा व्यािसावयक  

वशिा विद्यािी भनाभ प्रविशि 
1.07 11 12 14 16 18 20 20 

 

३.१३ 
किा १० का विद्यािी वसकाइ  

उपिवव्ध* (अङ्किा) 
NA 60 61 62 63 64 65 65 

 

४.   अनौपचारिक वशिा ि         
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  िक्ष्य 

क्र.िं. िूचक 

आधाि 

वषत 

२०७७ 

२०७८/ 

२०७९ 

२०७९/ 

२०८० 

२०८०/ 

२०८१ 

२०८१/ 

२०८२ 

२०८२/ 

२०८३ 

२०८३/ 

२०८४ 

५ वषतको 

जम्िा 

१० 

वषतको 

जम्िा 

वनिन्िि वसकाइ 

४.१ 

सािििा दि (१५ िषभ 

भन्दा  

िावि) (%) 

96.4 97 97.4 97.8 98 98.5 100 100 

 

४.२ 
सािििा दि (६ िषभ भन्दा  

िावि) (%) 
97 98 98.5 99 100 100 100 100 

 

४.३ 
सािििा दि (१५-२४ 

 उिेि सिहू) (%) 
98 98.5 99 99.5 100 100 100 100 

 

५.  िुिािन ििा व्यवथिापन 

५.१ 

किा १-५ िा 

विद्यािीःवशिक  

अनपुाि(सािदुावयक 

विद्यािय) 

9.5M1 10M1 12M1 15M1 17M1 19M1 20M1 20M1  

५.२ 

किा६-८ िा 

विद्यािीःवशिक  

अनपुाि(सािदुावयक 

विद्यािय) 

16M1 18M1 20M1 23M1 24M1 25M1 26M1 26M1  

५.३ 

किा१-८ िा 

विद्यािीःवशिक  

अनपुाि(सािदुावयक 

विद्यािय) 

11M1 13M1 14M1 15M1 16M1 17M1 18M1 18M1  

५.४ 

किा ९-१०) िा 

विद्यािीःवशिक  

अनपुाि(सािदुावयक 

विद्यािय) 

21M1 22M1 23M1 24M1 25M1 26M1 28M1 28M1  

५.५ 

किा ९-१२ िा 

विद्यािीःवशिक  

अनपुाि 

22M1 23M1 24M1 25M1 27M1 28M1 30M1 30M1 

 

६.   शिक्षािा िगानी          
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  िक्ष्य 

क्र.िं. िूचक 

आधाि 

वषत 

२०७७ 

२०७८/ 

२०७९ 

२०७९/ 

२०८० 

२०८०/ 

२०८१ 

२०८१/ 

२०८२ 

२०८२/ 

२०८३ 

२०८३/ 

२०८४ 

५ वषतको 

जम्िा 

१० 

वषतको 

जम्िा 

६.१ 

कूि बजेटको वशिा 

िेत्रिा  

विवनयोवजि बजेट ससिभ ि 

 सिावनकिण सिेि  

34.6 34.8 34.9 35 35.3 35.5 36 36  

६.२ 

आधािभिू िह (किा १-

८) िा प्रवि विद्यािी 

सिकािी खचभ (रू. 

हजाििा) 

47.3 47.4 47.5 47.6 47.7 47.8 48 48  

६.३ 

िाध्यविक िह (किा ९-

१२) िा प्रवि विद्यािी 

सिकािी खचभ (रू. 

हजाििा) 

40.5 41 42 42.5 44 47 48 48  
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