
      प्रारम्भिक ढााँचा २०७८ 

            मन्तव्य 

अध्यक्ष, 

म्िक्षा सार्वजम्िक महत्र्को म्र्षय हो । सबै पक्षको सार्वजम्िक म्चन्ति र व्यर्हारबाट मात्र म्िक्षा के्षत्रको जग बम्ियो हुन्छ 

िन्िे चाहिा बमोम्जम म्िक्षािाई गम्तिीि, र्जै्ञाम्िक, समयसापेक्ष उत्पादिमिूक बिाउद ैिम्गि ुपदवछ । "मूल्यउन्मुख शैक्षिक 

वातावरण समुन्नत लालझाडीको आवरण" यस िािझाडी गाउाँपाम्िकाको सरकारको दरुदृष्टी हो । यस गाउाँपाम्िकािाई 

िमै्क्षक आकषवणको केन्र म्र्न्द ुबिाउि गाउाँकायवपाम्िकािे दि र्षवम्ित्र म्िक्षा के्षत्रमा अन्तराम्रिय मतरमा  प्रम्तरपर्ाव गिे सक्षम 

िागररक तयार गिे िक्ष्य म्िइको छ । साथै िक्ष्य प्राप्तीका िाम्ग र्मतमु्िष्ठ रुपमा िीम्त तथा कायवक्रमहरु तय हुद ैआइरहकेा छि ्।  

 िािझाडी गाउाँबासी जिसमदुायको िमै्क्षक आकाांक्षािाई मतुव रुप म्दइ बािबाम्िकाहरुको समदृ्ध िम्र्रय समु्िम्ित गिे 

उदे्धश्यि ेिािझाडी म्िक्षा सभमिेि मार्व त दि र्ष ेम्िक्षा क्षेत्र योजिा म्िमावणको घोषणा गरी योजिा म्िमावण गररएको छ ।योजिा 

कायावन्र्यि मार्व त समाजका सबै तह तप्का तथा रारिका िमै्क्षक िक्ष्यहरु परुा गिव दि बष े म्िक्षा के्षत्र योजिािे मागवदिवकको 

िमू्मका म्िर्ावह गिेछ िन्िे म्र्वासास म्िएको छु ।  योजिा म्िमावणका क्रममा अमयु य सय िाह सझुार् म्दि ुहुिे म्र्द्याथी, म्िक्षक, 

प्रर्ािाध्यापक, अम्ििार्क, कमवचारी, र्मु्द्धजीम्र्, राजिैम्तक दिका प्रम्तिीम्र् तथा कायवपाम्िकाका पदाम्र्कारी िगायत सभपणूव 

सरोकारर्ािा महाििुार्हरुिाई हादीक र्न्यर्ाद व्यक्त गदवछु । 

 म्िक्षा के्षत्रको गणुात्मक म्र्कासका िाम्ग म्क्रयािीि सभपणूव पक्षहरुको रचिात्मक सय िाह सझुार्को आर्ारमा तयार 

पाररएको यस योजिाको प्रिार्कारी कायावन्र्यको माध्यमबाट समग्र िािझाडी र्ासीको जीर्िमतरमा गणुात्मक उपिम्धर्को अपेक्षा 

गदवछु । यस योजिा कायावन्र्यिका मखु्य सभर्ाहक म्र्द्याियहरु रहकेोिे म्र्द्यािय के्षत्र म्ित्र कायवरत सभपणूव जििम्क्तिाई 

उत्साहमिूक कायावन्र्यिका िाम्ग हादीक अम्पि गदवछु ।   

 यस योजिािे िमै्क्षक प्रणािीिाई व्यर्म्मथत गद ैव्यम्क्तको व्यर्हाररक जीर्ि उत्पादिमिूक, सजृिात्मक र मर्:उत्प्रेररत 

म्र्कासको अपेक्षा गद ैसर्ि कायावन्र्यिको िाम्ग सबै पक्षको सम्क्रयता र म्जभमेर्ारी रहिे म्र्वासास म्िएको छु । 

म्मम्त:२०७८/०३/३० गते   

 

 

          

   मदि सेि बडायक 

            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

पररच्छेद १ पररचय 

    १.१पृष्ठभूक्षम 

 क्षशिा िेत्र योजनाका संकल्प : 

१ गुणस्तरीय क्षशिा, हाम्रो सक्षदच्छा 

२ क्षशिामा स्तरीयता : हाम्रो प्रक्षतवद्धता 

३ मूल्य उन्मुख शैक्षिक नीक्षत, समग्र लालझाडीको समुन्नक्षत 

 

दूरदृक्षि :  

मूल्यउन्मुख शैक्षिक वातावरण समुन्नत लालझाडीको आवरण 

 लक्ष्य :   

 दश वर्षक्षभत्र क्षशिा िेत्रमा अन्तराषक्षरिय स्तरमा  प्रक्षतरप्रधा गने सिम नागररक तयार गने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

१.१.१ अवधारणा 

म्िक्षा मािर् म्र्कासको आर्ार हो । जसको माध्यमर्ाट दिे म्र्कासका िाम्ग आर्श्यक सर् ैके्षत्रका जििम्क्त आपमू्तव गिे एक 

मात्र आर्ार म्िक्षा िै हो । मािर्समदुाय र रारिको म्र्कासाङ्कको मािक पम्ि म्िक्षा िै िएको यथाथवतािाई हृदयङ्गम गरर म्र्गतका 

केन्रीकृत योजिा र्ाट सर् ैके्षत्र र समदुायको समािपुाम्तक म्र्कास हुि िसकेको तथ्यिाई मर्ीकार गरर मिुकु म्र्केन्रीकृत सघींय 

ढााँचामा गएको र ियााँ सांम्घय ढााँचा अिरुुप तीि तहका सरकारको पररकय पिा सांम्र्र्ाििे गरे र्मोम्जम सर् ैतहका सरकार हरु आ-

आफ्िो के्षत्रको समयोम्चत म्र्कासका िाम्ग योजिा कायवक्रम र्जटे तजुवमा गरर िाग ुगिव मर्ायत्त िए र्मोम्जम आफ्िा िाम्ग आरै् 

योजिा म्िमावण गरर म्र्कासको समािपुाम्तक र समन्याम्यक म्र्तरण गरर आफ्िा जिसमदुायिाई म्र्कासको प्रम्तर्ि उपयोग गिे 

अर्सर म्सजविाका िाम्ग योजिा म्िमावण गिे अभ्यास अन्तगवत िािझाडी गाउाँपाम्िकाको दि र्ष ेिमै्क्षक योजिा तजुवमा गररएको 

हो । 

 

१ समग्र पाक्षलकाको क्षशिा  िेत्रको क्षवशे्लर्ण  

 प्राकृक्षतक सम्पदाले भररपूणष लालझाडी गाउाँपाम्िका कञ्चिपरु म्जय िाको म्जय िाको परू्व दम्क्षण िगेमा अर्म्मथत छ । 

म्र्गतमा िौगोम्िक, सामाम्जक, आम्थवक, िमै्क्षक िगायतका सर् ैपक्षर्ाट पम्छ परर हाि यी सर् ैके्षत्रमा अगाम्ड र्ड्ि र्ड्को मािे 

म्मथम्तमा रहकेो छ । 

अझ ैपम्ि यस म्जय िाको अन्य पाम्िकाको तिुिामा न्यिू िमै्क्षक सांमथाहरु म्क्रयािीि रहकेो पाम्िका म्ित्र पदवछ । हाि यस 

पाम्िका अन्तरगत २९ र्टा र्ािम्र्कास , आर्ारितू म्र्Bfिय ( ०-५ सांचाम्ित ) म्र्द्यािय ३ र्टा, ०- ८ सांचाम्ित म्र्द्यािय ७ 

र्टा र माध्यम्मक म्र्द्यािय ०-१० सांचाम्ित ३ र्टा तथा ०-१२ सांचाम्ित म्र्द्यािय ३ र्टा, अिौपचाररक प्रौढ म्र्द्यािय एक र 

एउटा सामदुाम्यक म्सकाइ केन्र सांचाििमा रहकेो छ । हािसभम पम्ि यस पाम्िकाका र्ािर्ाम्िका उच्च म्िक्षा अध्ययिका िाम्ग 

म्छमकेी पाम्िका तथा म्जय िा सदरमकुाम प्रदिे राजर्ािी र सांघीय राजर्ािीमा जाि ुपिे र्ाध्यतामा रहकेा छि ्। म्िक्षािे व्यम्क्तको 

म्जर्ि यापिमा सहज गराइ अथवपणूव म्जर्ि म्जउिका िाम्ग सहयोग पयुावउिपुिे म्र्वासव्यापी मान्यता रहकेो छ । यसका िाम्ग प्राम्र्म्र्क 

तथा व्यर्साम्यक म्िक्षाको महत्र्पणूव िमू्मका रहकेो हुन्छ । हािसभम यस पाम्िकामा प्राम्र्म्र्क म्िक्षा प्रदाि गिे म्र्द्यािय 

सांचाििमा आउि िसकेका कारण र्ािर्ाम्िकािे आजवि गरेको म्िक्षा व्यर्हारीक र म्जर्िउपयोगी र्िाउि आर्श्यक छ ।  

 

शैक्षिक योजनाका सवलपिहरु 

१. सांघीयता कायावन्र्यि पम्छ िेपाि सरकारिे अङ्म्गकार गरेको म्िक्षा के्षत्र म्र्कास योजिा र म्सकाइदिक िाई व्यर्हाररक रुपमा 

कायावन्र्यि योग्य र्िाउि आम सरोकारर्ािा, र्मु्द्धजीम्र्, म्र्द्धतर्गव रजिीम्तक दि, राम्रिय / अन्तराम्रिय गरैसरकारी सांघ सांमथा  

िगायतर्ाट प्राप्त र्ारणा सय िाहसझुार् पषृ्ठपोषण र्ाट प्राप्त सझुार्को आर्ारमा पाम्िका मतररय दि र्ष ेम्िक्षा के्षत्र योजिा म्िमावण 

गिे मिुकुकै सभिर्त: पम्हिो पाम्िकाको रुपमा मथाम्पत हुिे अर्सर म्र्द्यमाि रहकेो छ । 

२. यस  योजिािे पाम्िकाको दि र्ष े म्िक्षा योजिा म्िमावण हुिकुो साँगसाँग ै िमै्क्षक योजिा कायावन्र्यिको माध्यमबाट समग्र 

पाम्िकाको िमै्क्षक िक्ष्य परूा गराउिे म्िकायको रुपमा सभपणूव म्र्द्याियहरुको दि र्ष ेिमै्क्षक योजिा पम्ि म्िमावण िइ कायावन्र्यिमा 

जािे अर्मथामा रहिे र्ातार्रण म्सजविा िएको छ । 



३. पाम्िकाको िेततृ्र् िमै्क्षक योजिा म्िमावण र कायावन्र्यि मार्व त पाम्िकाको िमै्क्षक म्मथम्त उकामि उच्च सम्क्रय र उत्प्रेररत 

रहकेोिे िमै्क्षक योजिा तथा कायवक्रम सांचाििमा समग्र पाम्िकाको योजिा म्ित्र प्राथम्मकताको उच्च श्रेणीमा परेको छ । 

४. योजिा म्िमावणका िाम्ग पूर्व सतवमा रहकेो तथ्याङ्क, पावासवम्चत्र तयार िएको छ । 

५. िमै्क्षक योजिा कायावन्र्यिको आर्ारमतभका रुपमा रहकेा िमै्क्षक सांमथा हरु र म्तिमा कायवरत जििम्क्त सम्क्रय र उत्प्रेररत छि् 

। 

६. योजिािाई व्यर्हाररक र कायावन्र्यि योग्य र्िाउि आम सरोकारर्ािाहरु म्र्च व्यापक छिर्ि अन्तरम्क्रया, गोम्ष्ठ सांचािि 

गरर सो मार्व त प्राप्त सझुार्हरुिाइ मागवदिविको रुपमा म्िइ सोही अिरुुपका प्राथम्मकताक्रममा योजिा /कार्य्वक्रम म्िमावण गररएकोिे 

सरोकारर्ािा सर्कैो मर्ाम्मत्र्/ अपित्र्मा पणूव रुपमा कायावन्र्यि हुिे र्ातार्रण म्सजविा िएको छ । 

७. पाम्िकाको योजिा म्िमावण सगाँसग ैिमै्क्षक योजिा मखु्य रुपमा कायावन्र्यि गिे गहि म्जभमरे्ारी र दाम्यत्र् िएका म्र्द्याियहरुको 

समते दि र्ष ेम्िक्षा के्षत्र योजिा म्िमावण िएकोिे िमै्क्षक योजिा पणूव रुपमा कायावन्र्यि हुिे र्ातार्रण म्सजविा िएको छ । 

सुधार गनुषपने पि 

१. योजिा कायावन्र्यिमा स्रोतको समु्िम्ितता तथा म्दगोपिामा म्र्िेष ध्याि पयुावउि ुपिेछ । 

२. योजिा म्तिै चरणमा (तयारी, कायावन्र्यि, र प्रम्तर्ि प्राम्प्त) प्रिार्कारी अिगुमि मयू याांकिको व्यर्मथा आर्श्यक छ । 

३. योजिा म्िमावणको चरणमा सरोकारर्ािाहरुको सम्क्रयता र तत्परताको म्िरन्तरता योजिा अर्म्र्िर कायम रहिपुिे छ। 

४. योजिा कायावन्र्यिमा प्रिार्काररताका िाम्ग प्रिार्कारी दण्ड र परुुरकार प्रणािी अर्िभर्ि गिुव पिेछ ।  

  योजिाका चिुौती 

१. योजिा म्िमावणको छिर्िको क्रममा गररएका प्रम्तर्द्धताहरुमा कायावन्र्यि चरणमा मर्ाम्मत्र्/ अपित्र् िरहमेा योजिा पणूव 

रुपमा कायावन्र्यि िहुिे जोम्िम रहिेछ । 

२. योजिामा अिुमाम्ित र्जटेको स्रोत समु्िम्ितता ििएमा योजिा पणूवरुपमा कायावन्र्यि िहुिे जोम्िम रहिेछ । 

३. योजिा कायावन्र्यिको प्रमिु अङ्गको रुपमा रहकेा म्र्द्याियहरुको सम्क्रयता, तत्परता र मिोर्िमा प्रोत्साहि कायम राख्ि 

िसक्ि ु। 

 

१.२ पाक्षलकाको क्षशिािेत्रको वतषमान िेत्रगत क्षवरलेर्ण 

  

हाि यस पाम्िका अन्तरगत २९ र्टा र्ािम्र्कास , आर्ारितू म्र्Bfिय ( ०-५ सांचाम्ित ) म्र्द्यािय ३ र्टा, ०- ८ सांचाम्ित 

म्र्द्यािय ७ र्टा र माध्यम्मक म्र्द्यािय ०-१० सांचाम्ित ३ र्टा तथा ०-१२ सांचाम्ित म्र्द्यािय ३ र्टा, अिौपचाररक प्रौढ 

म्र्द्यािय एक र एउटा सामदुाम्यक म्सकाइ केन्र सांचाििमा रहकेो छ । हािसभम पम्ि यस पाम्िकाका र्ािर्ाम्िका उच्च म्िक्षा 

अध्ययिका िाम्ग म्छमकेी पाम्िका तथा म्जय िा सदरमकुाम प्रदिे राजर्ािी र सांघीय राजर्ािीमा जाि ुपिे र्ाध्यतामा रहकेा छि ्। 

म्िक्षािे व्यम्क्तको म्जर्ि यापिमा सहज गराइ अथवपणूव म्जर्ि म्जउिका िाम्ग सहयोग पयुावउिपुिे म्र्वासव्यापी मान्यता रहकेो छ । 

यसका िाम्ग प्राम्र्म्र्क तथा व्यर्साम्यक म्िक्षाको महत्र्पूणव िमू्मका रहकेो हुन्छ । हािसभम यस पाम्िकामा प्राम्र्म्र्क म्िक्षा 

प्रदाि गिे म्र्द्यािय सांचाििमा आउि िसकेका कारण र्ािर्ाम्िकािे आजवि गरेको म्िक्षा व्यर्हारीक र म्जर्िउपयोगी र्िाउि 

आर्श्यक छ ।  



ताक्षलका : 

क्र 

स 

िेत्रहरु  

संख्या  

 

सामुदाक्षयक 

अध्ययनरत 

क्षवद्याक्षथष 

संख्या 

संस्थागत 

क्षवद्यालय

मा 

अध्ययनर

त संख्या 

जम्मा 

क्षवद्याक्षथष 

संख्या 

कायषरत 

जनशक्षि 

 

औसत 

कैक्षियत 

सामुदाक्षय

क 

 

संस्थागत 

१ वालक्षवकास २९ ८ ६९९ ४०५ ११०४ ३७   

२ आधारभूत १० ८ ३३१४ ४६१ ३७७५ १५२   

३ माध्यक्षमक ६ ० १०५२ ० १०५२ ३२   

४ प्राक्षवक्षधक ०  ० ०  ०   

५ अनौपचारीक 

प्रौढ क्षवद्यालय 

१ 

 

 १३      

६ उच्च क्षशिा ०  ० ०  ०  ० 

          

 

 

  पररच्छेद २ क्षशिा िेत्र योजना  

२.१ सन्दिव  

मिुकुिे अांगािेको सांघी य िासि प्रणािी अिरुुप तीि तहका सरकारहरु मथापिा िइ म्क्रयािीि अर्मथामा रहकेा र म्र्गतका 

केन्रीकृत योजिाका सर्िपक्षहरुिाइ आत्मसात गद ै सुर्ारगिुवपिे पक्षमा जोड म्दई आफ्िा िाम्ग आरै्िे योजिा म्िमावण, 

कायावन्र्यि र प्रम्तर्िको उपिोगिाई समते यथाथव र्मतमु्िष्ठ र्िाउिे अर्सर मथािीय सरकारिाई समते सांर्रै्ाम्िक रुपमा प्राप्त 

िएको अर्सरिाई उपयोग गद ैसमग्र पाम्िकाको म्र्कासको मरेुदण्डको रुपमा रहकेो दिर्ष े म्िक्षा के्षत्र योजिा म्िमावण गिुवपिे 

आर्श्यकता र व्यर्मथा र्मोम्जम यो योजिा म्िमावण गररएको हो । 

िमै्क्षक क्षेत्रमा म्र्गतमा समग्र म्जय िामा पम्छ परेको अर्मथार्ाट  मकु्त िई  समदुायको आर्श्यकता (माग,चाहिा र प्राथम्मकता) 

र्मोम्जम म्िक्षण म्सकाइको केन्रम्र्न्दकुो रुपमा पाम्िकािाई मथाम्पत गराउि योजिा म्िमावण गररएको हो । 

२.२ पाक्षलका   को दीर्षकाक्षलन सोच तथा गन्तव्य 

१. िािझाडी म्िक्षा सभमेिि मार्व त सरकारिे घोषणा गरे  र्मोम्जम २०७८ दमे्ि २०८८ को दिकिाई प्रिार्कारी   िैम्क्षक 

उत्सर्को रुपमा म्र्कास गररिेछ ।   

२. म्र्द्याथीहरुमा मरे्ार्ी क्षमता म्र्कास गराउि प्रम्तयोम्गतात्मक प्रम्तिा पम्हचािका कायवक्रम मार्व त गाउाँपाम्िकाको िमै्क्षक 

पम्हचाि मथाम्पत गिव िािझाडी प्रज्ञा प्रम्तष्ठािको मथापिा गरर प्रिार्कारी रुपमा कायवक्रमहरु सांचािि गररिेछि । 

२.३ प्रमुख उदे्दश्यहरु  

१. सर् ैर्ािर्ाम्िकािाइव सांम्र्र्ाि प्रदत््त मौम्िक हक कायावन्र्यिको प्रत्यािमू्त प्रदाि गद ैमयू यउन्मिु आत्मम्ििवर,उत्पादिमिूी 

जीर्ियापिको अर्सर प्रदाि गिुव । 

२. म्िक्षािाई प्राम्र्म्र्क व्यर्साम्यक र्िाउद ैअन्तराम्रिय मतरमा पम्हचाि मथाम्पत गिुव । 



३. म्सजविात्मक, मिोरञ्जिात्मक र प्रयोगात्मक म्सकाइका माध्यमर्ाट प्रकृम्तउन्मिु, म्चन्तियकु्त र र्जै्ञाम्िक िमै्क्षक प्रणािीको 

म्र्कास   गिुव  । 

४. समाजका किा, र्मै्िष््टय, सांमकृम्त र रहिसहिको सांरक्षण गरर जीर्ि पयवन्त िमै्क्षक व्यर्हार समु्िम्ित गराउि ु। 

५. समग्र िमै्क्षक जििम्क्तको आत्मअििुासियकु्त व्यर्हारको माध्यमबाट सांमथागत सु-िासि कायम गिुव । 

६. म्िक्षण पेिािाई मयावम्दत र व्यर्म्मथत र्िाउि पेिागत सहयोग प्रणािी म्र्कास गिुव ।    

 

२.४ पाक्षलकाको दीर्षकाक्षलन रणनीक्षत  

िािझाडी गाउाँपाम्िकािाई राम्रिय तथा अन्तराम्रिय पररर्िेमा  समनु्ित पाम्िकाको रुपमा मथापिा गिव आर्श्यक मािर्स्रोत 

म्र्कास गरर गाउाँपाम्िकािाई िमै्क्षक आकषवणको केन्रको रुपमा मथाम्पत गिे । 

पररच्छेद ३  म्िक्षा क्षेत्र योजिाका प्राथम्मकताक्रम  

१. प्राम्र्म्र्क तथा व्यर्साम्यक क्षेत्र  

२. म्र्ज्ञाि प्रम्र्म्र् तथा सचूिा सांचार  

३. कृम्ष,  र्ि, प्रयटि तथा  पयावर्रण 

४. ििेकुद, सङ्गीत, किा र साम्हत्य 

५. सिुासि, क्षमता म्र्कास जििम्क्त व्यर्मथापि तथा स्रोत   पररचािि  

 

३.१ प्रारक्षम्भक बालक्षवकास क्षशिा  

पररचय 

िेपािको सांम्र्र्ाि २०७२ को र्ारा ३९ बािबाम्िकाको हकको उपर्ारा ३ मा प्रत्येक बािबाम्िका िाई प्रारम्भिक ि म्र्कास 

तथा बाि सहिाम्गताको हक हुिे छ  िम्ि उििेि गररएको ५ साथै म्िक्षा ऐि २०२८ को आठौसांसोर्ििे बािम्र्कास म्िक्षािाई 

म्र्द्यािय म्िक्षाकै अांगको रुपमा मान्य म्दएकोछ । प्रारम्भिक बा िम्र्कास तथा म्िक्षा कायवक्रमिे बािबाम्िकािई िेिपढ गराउिे 

र्ा अक्षर तथा अांक म्चिाउिे कार ्मा जोड म्दिे िन्दा बाि बाम्िकाको सर्ावङ्म्गण म्र्कासमा सहयोग गिावका साथे आर्ारितु 

म्िक्षकाको िाम्ग तयार गराउि सहयोग गिुव सर५् र प्रारम्भिक बािम्बकास तथा म्िक्षा कायवक्रमहरु म्र्म्िन्ि समयार्म्र्मा सञ्चािि 

गिे प्रचिि िए पम्ि चार र्षव उमरे पगुकेा बािबाम्िकाका िाम्ग एक बष ेबािम्र्कास म्िक्षा कायवक्रम सञ्चािि गररिे व्यर्मथा 

िेपािको म्िियु क तथा अम्िर्ायव म्िक्षा ऐि २०७५ तथा राम्रिय म्िषा िीम्त २०६७ मा उय िेि िएको र िेपािको १५ औ योजिामा 

पम्ि सोसी व्यर्मथा गररएको सभबन्र्मा यस म्िक्षा योजिामा पम्ि एक बष ेर्ािम्र्कास म्िक्षा कायवक्रम समार्ेि गररएको  छ । सबै 

के्षत्रको समन्र्यात्मक सहयोगिे यस पाम्िकामा बािम्र्कास म्िक्षा कायवक्रम म्र्सतारमा महत्र्पूणव उपिम्धर् हाम्सि िएको छ । 

बा िबाम्िका को िाररररक मािम्सक सांर्गेात्मक मािम्सक एर्ां िैम्तक म्सजविात्मक पक्षको म्र्कासमा उम्िहरुिाइ आर्ारितु 

म्िक्षकाको िाम्ग तयार गिे उद्यशे्यिे यो कायवक्रम म्र्द्यािय म्िक्षकाको पम्हिो पाइिाको रुपमा रहकेो छ ।तसथव यसिाई सर्वसिुि 

र गणुमतररय बिाउि ुमथाम्ियसरकारको दाम्यत्र् म्ित्र पदवछ । यसै कुरािाई मध्यिजर गरेर िािझाडी गाउाँपाम्िकािे म्िमावण गरेको 

म्िक्षा योजिामा प्रारम्भिक बा िम्र्कास म्िक्षािाई व्यर्म्मथत  गणुमतररय बाउिे प्रयास मर्रुप कायवक्रम समार्ेि गररएको छ । 

वतषमान अवस्था 



यस गाउाँपाम्िका म्ित्र हाि सभम जभमा १६ र्टा समदुाम्यक म्र्द्याियहरुमा २९ र्टा र्ािम्र्कास कक्षा सञ्चाििमा रहकेा छि ्। 

१ जिा परुुष र २८ जिा मम्हिा गरर जभमा २९ र्टा र्ािम्र्कास सहजकतावहरु कायवरत रहकेो म्र्द्मामाि अर्मथा छ ।उक्त र्ािम्र्कास 

कक्षाहरुमा ४२१ जिा छात्रा र ४५३ जिा छात्र गरर जभमा ८७४ जिा बािबाम्िकाहरु अध्ययिरत छि ्। गाउाँपाम्िकाको सेर्ा म्ित्र 

रहकेा प्रारम्भिक बािम्र्कास उमरेका कुि १,००७ जिा बािबाम्िकाहरु रहकेा छि ् ।  प्रारम्भिक बािम्र्कासको कुि ििावदर 

८७.४५ प्रम्तित रहकेोछ । त्यसैगरर प्रारम्भिक बािम्र्कासको िदुििावदर ६९.३ रहकेो छ । कक्षा १ मा ििाव िएका कुि 

र्ािबाम्िकाहरु मध्ये ७०.२ प्रम्तित बािर्ाम्िकाहरु मातै्र र्ािम्बकास कक्षाको अिुिर् म्िएको दमे्िन्छ । 

मुख्य कायषसम्पादन सुचक 

क्रस तह सुचांक 
आधार बर्ष  २०७७ 

२०८२ २०८७ 
राक्षरिय पाक्षलका 

1.1 

प्रारक्षम्भक बाल 

क्षवकास 

प्रारम्भिक बािम्र्कास र म्िक्षामा कूि ििाव दर* 

(%)  ८६.२ ८७.४५     

1.2 

प्रारम्भिक बािम्र्कास र म्िक्षामा िदु ििाव दर* 

(%) 

 ६९.३ 

    

1.3 न्यितम योग्यता परुा िएका म्िक्षकको प्रम्तित  ९५ १००     

1.4 आर्ारितू ताम्िम प्राप्त म्िक्षकको प्रम्तित  १००     

1.5 

प्रारम्भिक बािम्र्कास र म्िक्षाको अििुर् म्िई 

कक्षा १ मा ियााँ ििाव िएका बािबाम्िका* (%) 

६८.६ ७०.२ 
    

 

उद्यशे्य 

१. प्रारम्भिक र्ािम्र्कास उमरेका बािबाम्िकाहरुको िारीररक, मािम्सक,सामाम्जक,सांर्गेात्मक तथा िैम्तक म्र्कास गराउि ु

। 

२. म्र्द्यािय प्रम्त र्ािर्ाम्िकाहरुिाई सकारात्मक िार्िाको म्र्कास गराउि ु। 

३. सबै बािबाम्िकाहरुिाई र्ािम्र्कासको अििुर् प्रदाि गिे । 

४. र्ािम्र्कास सहजकतावहरुको क्षमता म्र्कास गरर र्ािबाम्िकाको सर्ाांङ्म्गण म्र्कासमा सहयोग पयुावउिे । 

५. प्रारम्भिक बािम्र्कासका र्ािबाम्िकाहरुिाई म्र्द्यािय म्िक्षाको िाम्ग परू्व तयारी गराउि ु। 

चुनौती 

१.र्ािम्र्कास केन्रहरुमा प्रयाप्त िौम्तक परू्ावर्ारको व्यमथा म्मिाउि ु। 

२.र्ािम्र्कास सहजकतावहरुको क्षमता म्र्कास गरर आर्मु्िक प्रम्र्म्र्को प्रयोग गिव सक्िे बिाउि ु। 

३.बहुिाम्षक र्ािबाम्िकाहरुिाई सभर्ोर्ि गद ैम्सकाइ प्रम्त आकषवण बढाउि ु। 

४.बािम्र्कास सहजकतावहरुको पारीश्रम्मकमा समयसापेक्ष रुपमा सरु्ार य याउि ु।  

 

 

रणनीक्षत १  



 प्रारम्भिक र्ािम्र्कास म्िक्षािाइव िैम्तक/ आदिव/मयू यर्ाि जीर्िको आर्ारिीिाको रुपमा म्र्कास गरर सर् ैर्ािर्ाम्िकािाइव 

रमाइिो र्ातार्रणमा मिोरञ्जिात्मक तररकािे म्सक्िे अर्सर प्रदाि गिे । 

कायषनीक्षतहरु :- 

१.१ प्रत्येक म्र्द्याियमा प्राकृम्तक तथा रमम्णय र्ाि उद्यािको म्र्कास गररिेछ । 

१.२ र्ािम्र्कास केन्रका सहजकतावको क्षमता म्र्कास गराइ र्ािर्ाम्िकाहरुिाई म्र्द्यािय म्िक्षाका िाम्ग परू्व तयारी गराउि 

रमाइिो पढाइ म्दगो म्सकाइ अम्ियाि सांचािि गररिेछ । 

१.३ र्ािर्ाम्िकाहरुमा असि सामाम्जक व्यर्हार तथा िैम्तक मयू यमान्यता म्र्कास गराउि समदुायसगाँ म्र्द्यािय कायवक्रम 

सांचािि गररिेछ ।   

अपेक्षित उपलब्धी 

१.योजिा अर्म्र्को प्रथम तीि र्षव म्ित्रमा म्िक्षक म्र्द्याथीको अिपुातमा र्ािम्र्कास सहजकतावहरु म्ियकु्त िएका हुिेछि ्। 

२.योजिाको प्रथम पााँच र्षव म्ित्रमा कक्षा एकमा ििाव हुिे ित ्प्रम्तित र्ािबाम्िकाहरु र्ािम्र्कासको अिुिर् म्िएका हुिेछि ्। 

३. योजिाको प्रथम पााँच र्षव म्ित्रमा प्रत्येक म्र्द्याियमा रमम्णय र्ािउद्याि म्िमावण िएको हुिेछि ्। 

 

प्रमुख क्षक्रयकलापहरु तथा लक्ष्य 

क्र स प्रमुख क्षक्रयाकलाप इकाइ भौक्षतक लक्ष्य(वर्ष ५) भौक्षतक 

लक्ष्य(वर्ष 

१०) 

 

१ २ ३ ४ ५ 

२ मन्टेश्वरी ताक्षलम पटक १ १ १ १ १ १०  

३ रमक्षणय तथा प्राकृक्षतक बाल 

उद्यान 

संख्या ४ ४ ४ ४    

४ षोणण यकु्त म्दर्ा िाजाको 

व्यर्मथा 

संख्या १६ १६ १६ १६ १६   

५ आमा म्िक्षा कायवक्रम पटक १ १ १ १ १ १०  

६ प्रारम्भिक बािम्र्कास तथा 

म्िक्षाका न्यिूतम मापदण्ड 

प्रबोम्र्करण 

पटक १ १ १ १ १ १०  

७ पररर्ार, समदुाय, गरै सरकारी 

सांघसांमथा, म्िजीक्षेत्रसाँगको 

सहकायव 

क्षनरन्तर        

८ बािबाम्िकाको अम्ििेिीकरण पटक १ १ १ १ १ १०  

९ म्िक्षकको योग्यता र क्षमता 

म्र्कास 

पटक १ १ १ १ १ १०  

१० बािबाम्िकाको मर्ामथ्य जााँच, 

िोप तथा मर्ामथ्य सभबन्र्ी 

अम्ििेि व्यर्मथापि, र्मृ्द्ध 

पटक ३ ३ ३ ३ ३ १५  



अिगुमि गि ेर कुपोषण िएका 

बािबाम्िकाको आर्श्यक प्रबन्र् 

गि े

११ मथािीय िाषािाई प्राथम्मकता म्दई 

आर्श्यकताअिसुार मथािीय 

िाषाको प्रयोग 

क्षनरन्तर        

१२ पररर्ार, समदुाय, म्िजीक्षेत्र तथा 

गरै सरकारी सांघसांमथाहरूको 

सहिाम्गता, सांिग्िता र म्जभमेर्ारी 

र्मृ्द्ध  

क्षनरन्तर        

१३ स्थाक्षनय स्तरमा वालक्षवकास 

शैक्षिक सामाक्षग्र क्षनमाषण र 

प्रयोग 

क्षनरन्तर        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

३.२ आधारभूत क्षशिा 

पररचय 

म्िक्षा ऐि २०२८ अिसुार आर्ारितु म्िक्षा िन्िािे प्रारम्भिक र्ािबम्र्कासदमे्ि कक्षा आठ सभम म्दइिे म्िक्षा हो । म्र्द्यािय क्षेत्र 

सरु्ार योजिा २०६६-२०७२ िे म्र्द्यािय म्िक्षाको पिुसांरचिा गरेर कक्षा १-८ िाई आर्ारितु म्िक्षा र ९-१२ िाई माध्यम्मक 

म्िक्षाको म्िक्षाको रपमा पररिाम्षत गररएको छ । सांम्र्र्ाििे म्र्द्यािय तहको म्िक्षािाई मथािीय तहको एकि अम्र्कारको के्षत्र 

म्ित्र तथा सांघ प्रदिे र मथािीय सरकारको साझा अम्र्कार म्ित्र पम्ि राम्िएको छ । उय िेम्ित प्रार्र्ाका आर्ारमा पम्ि गणुमतररय 

म्िक्षा तीिै तहको सरकार म्जभमरे्ार हि ुआर्श्यक छ ।  

वतषमान अवस्था 

िािझाडी गाउाँपाम्िकाको म्र्द्यािय म्िक्षाको आर्ारितु तहको र्तवमाि अर्मथा हदेाव गाउाँपाम्िका अन्तरगत सञ्चाम्ित १६ र्टा 

सामदुाम्यक म्र्द्याियहरु मध्ये ३ र्टा कक्षा १-५ सञ्चाम्ित म्र्द्यािय र ७ र्टा कक्षा १-७ सञ्चाम्ित म्र्द्यािय रहकेाछि ् । 

सांमथागत तर्व  जभमा ७ र्टा आर्ारितु तह सञ्चाम्ित म्र्द्याियहरु मध्ये २ र्टा कक्षा १-८ सञ्चाम्ित म्र्द्यािय रहकेाछि ्। जसमा 

सामदुाम्यक तर्व  १,८६८ छात्रा र १,७०७ छात्र गरर जभमा ३,५७५ म्र्द्याथी आर्ारर्तु तहमा अध्यिरत छि ्ििे सांमथागत तर्व  

१६५ छात्र र छात्रा २१६ गरर जभमा ३७१ जिा म्र्द्याथी अध्ययिरत रहकेाछि ्।  

  

मुख्य कायषसम्पादन सुचक 

क्रस तह सुचांक 
आधार बर्ष  २०७७ 

२०८२ २०८७ 
राक्षरिय पाक्षलका 

2.1 

आधारभुत तह 

कक्षा १ मा ियााँ ििाव िएका 

बािबाम्िकाको िदु प्रर्िे दर (%) 

९६.९ ९७.३ 

    

2.2 

कक्षा १ मा ियााँ ििाव िएका 

बािबाम्िकाको कूि प्रर्ेि दर (%) 

१२१.९ १२१.४ 

    

2.3 

आर्ारितू तह (प्राथम्मक कक्षा १-५) मा 

िदु ििाव दर* (%) 

९७.१ ९८.८ 

    

2.4 

आर्ारितू तह (प्राथम्मक कक्षा १-५) मा 

कूि ििाव दर* (%) 

११९.२ ११७.३ 

    

2.5 

आर्ारितू तह (कक्षा ६-८) मा िदु ििाव 

दर* (%) 

९०.६ ९१.२ 

    

2.6 

आर्ारितू तह (कक्षा ६-८) मा कूि ििाव 

दर (%) 

९६.१ ९७.३ 

    

2.7 

आर्ारितू तह (कक्षा १-८) मा िदु ििाव 

दर* (%) 

९३.४ ९३.६ 

    

2.8 

आर्ारितू तह (कक्षा १-८) मा कूि ििाव 

दर (%) 

११०.४ १०९.५ 

    



2.9 

आर्ारितू तह(कक्षा १-८) िदु ििाव 

दरमा िैङ्म्गक समता सचूक* 

१.०१ १.०१ 

    

2.10 

आर्ारितू तहको कक्षा ८ सभमको म्टकाउ 

दर* (%) ७९.३ ८१.५     

2.11 

आर्ारितू तहको कक्षा १ मा ििाव िई 

कक्षा ८ परूा गिे दर*(%) ७२.७ ७३      

2.12 

म्र्द्यािय र्ाम्हर रहकेा 

बािबाम्िका*  (%)  कक्षा १-८ ६.६ २     

4.1 
अनौपचाररक क्षशिा 

तथा क्षनरन्तर क्षसकाइ 

५ बषव माम्थको साक्षरता दर ८२.०  ८९     

4.2 १५-२४ बषवको साक्षरता दर ९२  ९८.३     

4.3 १५ बषव माम्थको साक्षरता दर  ५८ ७५     

5.1 

मक्षहला क्षशिक 

प्रक्षतशत आर्ारितू तह (कक्षा१-८)  ४३.७  २८.६५     

6.1 
PMEC पुरा गरेका 

क्षवद्यालयको प्रक्षतशत 

बािम्र्कास        

6.2 आर्ारितु        

6.3 माध्यम्मक        

8. 1 छोड्नेदर आर्ारितू तह (कक्षा१-८)  ३.५६  ३     

9.1 दोहयाषउनेदर आर्ारितू तह (कक्षा १-८)    ३     

10.1 
क्षसकाइ उपलब्धी दर 

कक्षा ८ ३.२ बाट ३.६ ग्रेड य याउिे %   ७     

10.2 कक्षा ८ ३.६ बाट ४.० ग्रेड य याउिे %  ४     

 

प्रारक्षम्भक किाको 

पठनसीप 

CB EGRA छात्र छात्रा    

11.1 CB EGRA कक्षा १ समग्र  ७५ ६६      

11.2 CB EGRA कक्षा २ समग्र  ५३ ४५      

11.3 CB EGRA कक्षा ३ समग्र  ५९ ५१      

 

चुनौती 

१.आर्ारितु म्िक्षामा सबैको समाि पहुाँच पयुावउि ु। 

२.आर्ारितु तहका म्िक्षकको आन्तररक सक्षमतामा सरु्ार य याउि ु। 

३.आर्ारितु तहमा अांगेजी माध्यम बाट पठिपाठि सञ्चाििमा य याउि ु। 

४.मथाम्िय पाठ्यक्रमको म्र्कास गरर कायावन्र्यिमा य याउि ु। 

५.म्र्द्याथी सांख्याको आर्ारमा म्र्षयगत म्िक्षकको पररपमू्तव गिुव । 

उदे्यश्य 

१.म्र्द्यािय म्िक्षामा म्र्द्यािय उमरे समहूका बािबाम्िकाको समतामिूक पहुाँच मथाम्पत गिे । 



२. म्िक्षकको क्षमता म्र्कास गरर आन्तररक क्षमता मा म्र्कास गिे । 

३. गणुमतररय  म्सकाइका िाम्ग मथाम्िय, ज्ञाि सीप र प्रम्र्म्र्िाई उपयोग गिे । 

४.म्र्द्याथी र अम्ििार्को चाहिा बमोम्जम आर्ारितु तहको प्रारम्भिक कक्षा दमे्ि अांग्रेजी माध्यम बाट पठि पाठि सञ्चािि  

गिे । 

रणनीक्षत 

१. म्िक्षामा समतामिूक पहुाँच मथाम्पत गद ैमथाम्िय ज्ञाि, सीप र प्रम्र्म्र्को उपयोग गरर म्र्द्याथी र अम्ििार्कको चाहिा 

बमोम्जम आर्ारितु तहको म्िक्षािाई  िमै्क्षक प्रणािीको आर्ार मतभिको रुपमा म्र्कास गिे । 

कायषनीक्षत 

१. म्र्द्याथीिाई म्र्द्याियमा म्टकाउि र म्सकाउिका िाम्ग उपयुक्त आकषवक िमै्क्षक र्ातार्रण तयार गररिेछ । 

२. एक म्र्द्यािय एक सीपमिूक कायवक्रा मार्व त मथािीय ज्ञाि सीप र प्रम्र्म्र्को सांरक्षण गिव प्रिार्कारी रुपमा कायवक्रमहरु 

सञ्चािि गररिेछि ्। 

३. म्िक्षण म्सकाइिाई म्र्द्याथी र अम्ििार्कको चाहिा बमोम्जम म्सकाइ मतर म्र्कास गिव आर्ारितु तह कक्षा एक दमे्ि 

िै अांग्रेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चािि गररिेछि ्।   

अपेक्षित उपलक्षव्ध 

आगाम्म पााँच र्षव आर्ारितु तहको िदु ििावदर ित प्रम्तित पगुकेो हुिेछ । 

आगाम्म िमै्क्षक सत्र दमे्ि िै मथाम्िय पाठ्यक्रम म्र्कास िइ कायावन्र्यिमा आएको हुिेछ । 

योजिा अर्म्र्िर आर्ारितु तह कक्षा १ ५ सभम अांग्रेजी माध्यबाट पठि पाठि सञ्चािि िएको हुिेछ ।  

प्रमिु म्क्रयाकिाप तथा िक्ष्य 

क्र.सां

. 

प्रमिु म्क्रयाकिापहरू इका

इ 

िौम्तक िक्ष्य (५ र्षव) िौम्तक 

िक्ष्य (१० 

र्षव) 

कैम्र्य

त १ २ ३ ४ ५ ज

भम

ाा 

१ म्र्द्यािय िक्िाङ्कि, पिुम्र्वतरण 

तथा समायोजि 

पट

क 

१  १   २   

२ मापदण्डअिसुार म्िक्षक व्यर्मथा सांि्

या 

१

० 

१

० 

१

० 

१

० 

१० ५० ५०  

३ सबै बािबाम्िकािाई म्र्द्यािय ििाव पट

क 

१ १ १ १ १ १ १०  

४ प्रारम्भिक कक्षाका 

बािबाम्िकाहरूका िाम्ग पठि 

सामग्री व्यर्मथा 

पट

क 

१ १ १ १ १ १ १०  

५ प्रारम्भिक कक्षा म्िक्षणसभबम्न्र् 

म्िक्षक ताम्िम 

पट

क 

१ १ १ १ १ १ १०  

६ म्र्द्याियको न्यिूतम िौम्तक परु्ावर्ार 

म्र्कास 

सांि्

या 

१ १ १ १ १ १ १०  



७ म्र्द्याथीको म्सकाइ उपिम्धर् परीक्षण पट

क 

१ १ १ १ १ १ १०  

९ म्र्द्यािय उत्थाििीि योजिा म्िमावण 

तथा कायावन्र्यि 

पट

क 

१ १ १ १ १ १ १०  

१० सचूिा प्रम्र्म्र्को प्रयोगका िाम्ग 

आर्श्यक सांरचिा, सामग्री तथा 

क्षमता म्र्कास 

म्िरि्

तर 

        

१२ म्र्द्यािय पोषण तथा मर्ामथ्य 

कायवक्रम र म्दर्ा िाजाको प्रबन्र् 

म्िरि्

तर 

        

१३ अपाङ्गता िएका म्र्द्याथीिाई 

सहयोग 

म्िरि्

तर 

        

१४ पाठ्यपमुतक तथा पसुतकािय 

व्यर्मथा 

म्िरि्

तर 

        

१५ सन्दिव सामग्रीको व्यर्मथा          

१७ म्सकाइ सामग्री तथा म्र्द्यािय 

व्यर्मथापि 

म्िरि्

तर 

        

१८ कक्षाकोठामा आर्ाररत मयू याङ्कि म्िरि्

तर 

        

१९ व्यर्म्मथत परीक्षा प्रणािी          

२१ म्र्व्यस, म्िअसांका पदाम्र्कारीहरूको 

क्षमता म्र्कास 

पट

क 

१ १ १ १ १ ५ १०  

२२ अम्ििार्क जागरण अम्ियाि पट

क 

१ १ १ १ १ ५ १०  

क्र

स 

कायवक्रम आर्ारिू

त सचुक 

०७७ 

०७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६  ८७ 

१ पहुाँच ९८.३ ९९ १००          

२ म्टकाउ दर ८६.१५ ८८.४ ९० ९२ ९४ ९६ ९८ १००     

३ दोहयावउिे दर ५.१ ४ ३ २ १ ०.२       

४ छाड्िे दर ३.७ ३ २.५ २ १.३ १ ०.१      

५ म्सकाइ 

उपिब्

म्र्  

अांग्रे

जी 

५० 

 

५५ ५८ ६० ६५ ७० ७५ ८० ८६ ९०  ९५ 

िेपा

िी 

५० ५५ ५८ ६० ६५ ७० ७५ ८० ८६ ९०  ९५ 

गम्ण

त 

४९ ५५ ५८ ६० ६५ ७० ७५ ८० ८६ ९०  ९५ 

६ गम्णत पाकव  ४ ४ ५ ३         

७ र्िरपम्त म्र्ज्ञाि  ४ ४ ५ ३         

८ ज्ञािर्र्वक 

सांगीतमय 

प्राथविा 

८ ८           



९ पेिागत सहयोग ४ पटक म्िरन्त

र 

म्िरन्त

र 

म्िरन्त

र 

म्िरन्त

र 

म्िरन्त

र 

म्िरन्त

र 

म्िरन्त

र 

म्िरन्त

र 

म्िरन्त

र 

 म्िरन्त

र 

  

३.३ माध्यक्षमक क्षशिा 

पररचय 

नेपालको संवववान २०७२ ले माध्यममक तहको शिक्षा मन:िलु्क पर्प्त गने हक शथिपत गरेको छ भने अमनवायत तिा 
मन:िलु्क शिक्षा ऐन २०७५ले  प्रत्येक नागररकलाई माध्यममक शिक्षा प्रदान गने दावयत्व राज्यको हनेुछ भमन उल्लेख 
गरेको छ। संववधानले एकामतर ववद्यालयय तहको शिक्षालाई थिानीय तहको अमधकार के्षत्र मभत्र रहने व्यवथिा गरेको 
देशखन्छ भने अककोतमतर संघ, प्रदेि र थिामनय सरकारको साझा अमधकार मभत्र पमन राखेको छ | संववधानका उल्लेशखत 
प्रावधानहरुले  आम नागरीकका लामग गणुथतरीय शिक्षा सलुनशित गनत एकल तिा साझा अमधकारको सूशिमा तीनै 
तहका सरकारलाई शिम्मेवार बनाउन थपष्ट ददिा मनदेि गरेको छ। शिक्षा ऐन २०२८ ले कक्षा ९-१२ सम्म  
माध्यममक शिक्षाको रुपमा राखेको छ। अमनवायत आधारभतू शिक्षा  अन्तगात सबै बालबामलकाहरुले कक्षा ८ सम्मको 
गणुथतरीय शिक्षा प्रार्प् गररसकेपमछ ववद्यािीको रुशि र क्षमता अनसुार माध्यममक तहमा परम्परागत, प्राववमधक र 
साधारण धारको  शिक्षा छनोट गनत अवसर प्रदान गनुत पदतछ ।यस तहको शिक्षालाई िीवनोपयोगी, उत्पादनमखुी, 
प्रववधीयकु्त, सीपमूलक र व्यावहाररक बनाउन ुपदतछ । आधारभतू  तहमा ववद्यािीले हामसल गरेको तावकत क र गणीमतय 
सीपको उपयोग गरेर आफ्नो रुशि र क्षमता अनसुार ववद्यािीले  साधारण िक्षाको लक्ष्य मलएर ववमभन्न ववषयमा  उच्ि 
शिक्षा हामसल गने लक्षय मलने वा ववमभन्न वकमसमका प्राववमधक र  व्यावसावयक सीप हालमस गरेर भववष्यमा आय 
आितनको बाटो सनुशितत गने भने्न मनणतय माध्यममक तहको शिक्षाले गनुतपदतछ ।लालझाडी गाउँपामलकाको माध्यममक 
तहआ शिक्षा प्रववमधयकु्त, सीपमूलक, मनिलु्क, बालमैत्री र समावेिी बनाउने नीमत मलएको छ । 

 वतषमान अवस्था 

िािझाडी गाउाँपाम्िकाको म्र्द्यािय तहको र्तावमाि अर्मथा हदेाव गाउाँपाम्िका अन्तरगत सञ्चाम्ित १६ र्टा सामदुाम्यक 

म्र्द्याियहरु मध्ये ६ र्टा म्र्द्याियहरु माध्यम्मक तह सञ्चाम्ित रहकेाछि ् । उक्त ६ र्टा म्र्द्यािय मध्ये ३ र्टा कक्षा ९-१० 

सञ्चाम्ित र ३ र्टा कक्षा ११-१२ सञ्चाम्ित छि ्। गाउाँपाम्िका म्ित्र हाि एउटा पम्ि प्राम्र्म्र्क र्ार सञ्चाम्ित म्र्द्यािय िरहकेो 

अर्मथा छ ििे माध्यम्मक म्िक्षाको परीक्षाकेन्न पम्ि गाउाँपाम्िका म्ित्र िरहकेो अर्मथा छ । माध्यम्मक तहमा कुि जिा छात्र र 

जिा छात्रा गरर म्र्द्याथी हाि अध्ययिरत छि ्।  

मुख्य कायषसम्पादन सुचक 

क्रस तह सुचांक 
आधार बर्ष  २०७७ 

२०८२ २०८७ 
राक्षरिय पाक्षलका 

3.1 

माध्यक्षमक तह 

माध्यम्मक तह (कक्षा ९-१०) मा िदु ििाव दर* 

(%) २९.२ ३१.२     

3.2 

माध्यम्मक तह (कक्षा ९-१०) मा कूि ििाव दर* 

(%) ५१.२ ५२.६     

3.3 

माध्यम्मक तह (कक्षा ११-१२) मा िदु ििाव दर* 

(%) ६४.६ ६६.७     



3.4 

माध्यम्मक तह (कक्षा ११-१२) मा कूि ििाव दर* 

(%) ६४.६ ६५.२     

3.5 

माध्यम्मक तह (कक्षा ९-१२) मा िदु ििाव दर* 

(%) ४७.६ ४८.५     

3.6 

माध्यम्मक तह (कक्षा ९-१२) मा कूि ििाव दर* 

(%) ७१.४ ७२.२     

3.7 

कक्षा १ मा ििाव िएका बािबाम्िका मध्ये कक्षा 

१० मा पगु्िे म्टकाउ दर (%) ६०.३ ५५.८     

3.8 

कक्षा १ मा ििाव िएका बािबाम्िका मध्ये कक्षा 

१२ मा पगु्िे म्टकाउ दर (%) २९.२  २७     

3.9 

कक्षा ९-१२ को िदु ििाव दरमा िैङ्म्गक समता 

सचूक* १.०२      

5.2 माध्यम्मक तह (कक्षा९-१२)  २०.६  १.००     

8.2 माध्यम्मक तह (कक्षा ९-१०) ३.७  ३.५     

9.2 माध्यम्मक तह (कक्षा ९-१०)   २     

10.1 
क्षसकाइ 

उपलब्धी दर 
कक्षा SEE ३.२ बाट ३.६ ग्रेड य याउिे %   ६ 

  

  

  

  

10.4 कक्षा SEE ३.६ बाट ४.० ग्रेड य याउिे %   ०     

 

चुनौती 

१. माध्यक्षमक तहका बालबाक्षलकालाई गाउँपाक्षलका क्षभतै्र पररिा क्षदन पाउने व्यवस्था क्षमलाउनु । 

२.  प्राक्षवक्षधक तथा व्यवसाक्षयक क्षशिा केन्र सञ्चालनमा ल्याइ आत्मक्षनभषर सीपमुलक जनशक्षति तयार पानुष । 

उदे्यश्य 

१. माध्यक्षमक क्षशिा परीिा केन्र स्थापना गने । 

२. प्राक्षवक्षधक तथा व्यवसाक्षयक क्षशिा  सञ्चालन गने । 

अपेक्षित उपलक्षब्ध 

योजना अवक्षधमा गाउँपाक्षलका क्षभत्र माध्यक्षमक क्षशिा परीिा केन्र स्थापना भएको हुनेछ । 

योजना अवक्षधभर गाउँपाक्षलका अन्तरगत प्राक्षवक्षधक तथा व्यवसाक्षयक क्षशिण संस्था स्थापना भइ सञ्चालनमा 

आएको हुनेछ ।  

 

 

प्रमिु म्क्रयाकिापहरू र लक्ष्य 

प्रमिु म्क्रयाकिापहरू िौम्तक िक्ष्य (५ र्षव) 



क्र.सां

. 

इका

इ 

१ २ ३ ४ ५ जभम

ाा 

िौम्तक 

िक्ष्य (१० 

र्षव) 

कैम्र्य

त 

१ म्ि: ियु क माध्यम्मक म्िक्षाका िाम्ग 

आर्श्यक काििू, कायवम्र्म्र् र 

म्िदमे्िका तयारी 

पट

क 

१     १ १  

२ म्र्द्यािय िक्िाङ्कि, पिुम्र्वतरण 

तथा समायोजि 

पट

क 

१     १ १  

३ म्र्ज्ञाि, गम्णत तथा कभप्यटूर म्र्ज्ञाि 

म्र्षय अध्ययिका िाम्ग अर्सर 

पट

क 

  १   १ २  

४ मापदण्डअिसुार म्िक्षक व्यर्मथा सांि्

या 

३ ४ ८ १

० 

 २५ २५  

५ म्र्द्याियको न्यिूतम िौम्तक परु्ावर्ार 

म्र्कास 

म्िरि्

तर 

        

६ म्र्द्याथीको म्सकाइ उपिम्धर् परीक्षण म्िरि्

तर 

        

७ सचूिा प्रम्र्म्र्को प्रयोगका िाम्ग 

आर्श्यक सांरचिा, सामग्री तथा 

क्षमता म्र्कास 

म्िरि्

तर 

        

८ म्िक्षक पेिागत सहयोग प्रणािीको र 

कायावन्र्यि 

         

९ म्र्द्यािय पोषण तथा मर्ामथ्य म्िक्षा 

कायवक्रम 

म्िरि्

तर 

        

१० व्यर्म्मथत परीक्षा प्रणािी म्िरि्

तर 

        

११ िमिूा म्र्द्यािय म्र्कास       १ २  

१२ प्राम्र्म्र्क सञ्चािि        १ २  

 

रणिीम्त २ 

गाउाँपाम्िका म्ित्र हािसभम माध्यम्मक म्िक्षाको परीक्षा केन्र ििएकािे परीक्षा केन्र सांचािि गररसक्िे । 

कायविीम्त 

२.१ िािझाडी गाउाँपाम्िका म्ित्र आर्ार र्षव म्ित्रमा माध्यम्मक म्िक्षाको परीक्षा केन्र सञ्चाििमा य याइिेछ ।  

क्रस कायवक्रम आर्ारितू 

सचुक 

०७७ 

०७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ 

१ पहुाँच ८५ ८८ ९० ९२ ९४ ९६ ९८ १०० 

२ म्टकाउ दर ६०.३ ६५ ६९ ७२ ७६ ८० ८३ ८५ 

३ दोहयावउिे दर २ १.५ ०.५ ०.१     

४ छाड्िे दर २.८ २.० १.५ १.० ०.१    



५ म्सकाइ 

उपिम्धर् 

अांग्रेजी ५० ५८ ६५ ७२ ७८ ८५ ९० ९५ 

िेपािी ५० ५८ ६५ ७२ ७८ ८५ ९० ९५ 

गम्णत ५० ५८ ६५ ७२ ७८ ८५ ९० ९५ 

म्र्ज्ञाि ५० ५८ ६५ ७२ ७८ ८५ ९० ९५ 

६ गम्णत पाकव  ४ ६ म्िरन्तर म्िरन्तर म्िरन्तर म्िरन्तर म्िरन्तर म्िरन्तर 

७ र्िरपम्त म्र्ज्ञाि  ३  ३ म्िरन्तर म्िरन्तर म्िरन्तर म्िरन्तर म्िरन्तर म्िरन्तर 

८ प्राथविा ६ म्िरन्तर म्िरन्तर म्िरन्तर म्िरन्तर म्िरन्तर म्िरन्तर म्िरन्तर 

९ पेिागत सहयोग ४ पटक म्िरन्तर म्िरन्तर म्िरन्तर म्िरन्तर म्िरन्तर म्िरन्तर म्िरन्तर 

 

 

३.४ प्राक्षवक्षधक तथा व्यवसाक्षयक क्षशिा र सीपक्षवकास ताक्षलम 

रणिीम्त ३ 

 आत्म म्ििवरउन्मिु प्राम्र्म्र्क तथा व्यर्साम्यक म्िक्षाको म्र्कास तथा म्र्मतार गिे 

कायविीम्तहरु 

 ३.१ म्र्द्यािय मार्व त सामाजका आर्श्यकता तथा सीपमिूक म्िक्षाका चाहािा परूा गरर म्र्द्याथीिाइव आत्म म्ििवर र्िाउि १ 

म्र्द्यािय १ सीपमिूक कायवक्रम मार्व त पेिागत तथा व्यर्िाम्यक ताम्िम प्रदाि गररिेछ । 

३.२ गाउाँपाम्िकामा पााँच र्षव म्ित्र र्हुप्राम्र्म्र्क म्र्द्यािय सांचािि गररिेछ । 

 

रणनीक्षत ४ 

 आर्ारितू तह दमे्ि िै व्यर्साम्यक म्िक्षाको जग र्म्ियो र्िाइ आत्मम्ििवरता उन्मिु िमै्क्षक प्रणािी म्र्कास गिे । 

कायवम्िम्तहरु  

४.१ गाउाँपाम्िका म्ित्र  म्र्द्याथीको चाहािा एर्म ्सामाजको आर्श्यकता र्मोम्जम प्राम्र्म्र्क म्र्द्याियहरु सांचािि गररिेछि । 

४.२ प्रत्येक म्र्द्याियहरुमा पेिागत म्सप म्र्कास गिव छोटो अर्म्र्को एक म्र्द्यािय एक  सीपमिूक ताम्िम प्रदाि गररिेछ । 

४.३ व्यर्साम्यक म्िक्षाको म्र्कास गिव म्िक्षकको पेिागत दक्षता अम्िर्मृ्द गररिेछ । 

४.४ व्यर्साम्यक म्िक्षािाइ म्जर्िको आर्ारमथभिको रुपमा म्र्कास गिव उम्चत व्यर्िाम्यक दक्षता म्र्कास गररिेछ । 

 

३.५ उच्च क्षशिा 

रणिीम्त ५ 

गाउाँपाम्िका म्ित्र तीि र्षव म्ित्र उच्च म्िक्षा प्रदाि गिे िमै्क्षक सांमथा सांचािि गिे । 

कायविीम्तती 



५.१ हाि सभम गाउाँपाम्िका म्ित्र उच्च म्िक्षा प्रदाि गिे म्िक्षण सांमथा सांचाििमा िरहकेोिे योजिा अर्म्र्को प्रथम तीि र्षवम्ित्र 

उच्च म्िक्षण सांमथा सांचािि गरर र्ािर्ाम्िकाहरुिाइ पाम्िका म्ित्र िै उच्च म्िक्षा हााँम्सि गिव सक्िे अर्सर प्रदाि गररिेछ । 

३.६ पाठ्यक्रम पाठ्यसामग्री  

म्र्द्याियमा िेपाि सरकारद्वारा तोम्कएको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री प्रयोग गररिेछ । थप पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीको 

म्र्द्याियर्ाट माग िइ आएमा आर्श्यकता र औम्चत्यको आर्ारमा यसको व्यर्मथापि पाम्िकार्ाट गररिेछ । म्िक्षण म्सकाइ 

म्क्रयाकिापमा र्ािर्ाम्िकािे आफ्िो पररर्ेि र र्रपरका िाषा- सांमकृम्त रीम्त - ररर्ाज, रहिसहि, चाडपर्व, र्ाम्मवक म्क्रयाकिाप 

र अर्सरिाइव ग्रहण गद ैयसिाई जीर्न्तता प्रदाि गरर  पमुतान्तरण गिव आर्ारितू तहको पाठ्यक्रममा मथािीय पाठ्यक्रम म्िमावण 

तथा कायावन्र्यि गिे व्यर्मथा िएकोिे पाम्िका म्ित्रका यमता पक्षिाइव समार्िे गरी पाठ्यक्रम म्िमावण तथा कायावन्र्यि गररिेछ । 

 

३.७ क्षशिक व्यवस्थापन र क्षवकास  

म्िक्षण म्सकाइ प्रम्क्रयाका सांर्ाहकको रुपमा म्िक्षक रहिे िएकािे पाम्िका म्ित्र कायवरत म्िक्षकहरुिाई उच्च मिोर्िताका साथ 

आफ्िो कायव के्षत्रमा सांिग्ि िइ प्रिार्कारी म्िक्षण म्सकाइका माध्यम द्वारा गणुमतररय म्िक्षा प्रदाि गरी समग्र िमै्क्षक योजिािाइ 

सर्िकायावन्र्यिको सभर्ाहकको रुपमा  म्िक्षक रहकेािे म्िजहरुको पेिागत क्षमता म्र्कास र उन्ियिका िाम्ग आर्श्यक कायवक्रम 

सांचािि गररिे छ । म्िक्षक दण्ड र परुुरकार प्रणािी िाग ुगरी यसिाई उिीहरुको र्मृ्त्तम्र्कासिाई म्र्द्याथीको म्र्षयगत म्सकाइ 

उपिम्धर्सगाँ जोम्डिेछ । 

 

३.७.१ क्षशिक तयारी 

म्िक्षण पेिामा मथािीय जििम्क्तिाई आकषवण र रोजगारी प्रदाि गिव म्िक्षक सेर्ा आयोग तयारी कक्षा सांचािि गररिेछ । 

३.७.२ क्षशिक पेशामा आकर्षण र क्षनयुक्षि 

म्िक्षण पेिािाई आकषवक र्िाउि कायवरत जििम्क्तिाई अय पकम्िि ताम्िम,प्रोत्साहि,अििुर् आदाि प्रदाि,िमिूा कक्षा 

अर्िोकि तथा प्रदिवि, परुुरकार र दण्ड (reward and punishment) प्रणािी िाग ुगररिेछ । 

३.७.३ क्षशिण क्षसकाइ क्षक्रयाकलाप  

रणिीम्त  ६ 

 म्र्ज्ञाि तथा सचूिा प्रम्र्म्र्को उच्चतम प्रयोग गि े। 

कायविीम्त  

६.१ म्र्द्याथीहरुमा र्जै्ञाम्िक म्चन्ति तथा गम्णतीय सीपको म्र्कास गिव म्र्द्यािय हाताम्ित्र र्िरपम्त म्र्ज्ञाि प्रयोगिािा तथा 

गम्णत पाकव  म्िमावण गररिेछि । 

६.२ गाउाँपाम्िका म्ित्र माध्यम्मक तह कक्षा ११/ १२ मा म्र्ज्ञाि सांकाय सांचाििको सरुुर्ात गररिेछ । 

६.३ सचूिा प्रम्र्म्र् म्िक्षािाई व्यर्हाररक जीर्िको अङ्गको रुपमा म्र्कास गद ै सचूिा प्रम्र्म्र्को उच्चतम प्रयोगका िाम्ग 

म्र्द्याियहरुको सांमथागत क्षमता म्र्कास गररिेछ । 

६.४ प्रत्येक म्र्द्याियमा रुततर गम्तको इन्टरिेट सेर्ा म्र्मतार गरी  सांचाििमा  य याइिेछ । 



६.५ गणुमतरीय म्िक्षाकािाम्ग म्िक्षण म्सकाइ म्क्रयाकिापमा आर्मु्िक प्रम्र्म्र्को म्र्मतार गरर सो को उपयोग र्ाट म्र्द्याथी केम्न्रत 

म्र्म्र्को प्रयोगमा म्िक्षकहरुिाइव अभ्यमत र्िाइ समग्र िमै्क्षक उपिम्धर् र्मृ्द गिव आर्श्यक कायवक्रमहरु सांचािि गररिे छ । 

६.६ म्र्वासव्याम्प माहामारी covid- 19 को कारणिे म्िक्षा के्षत्रमा आएको म्मथरतािाइ चिायमाि र्िाउि चिुौम्तिाइ अर्सरको 

रुपमा म्िद ैउम्चत िमै्क्षक प्रणािी अर्िभर्ि गरर म्सजविात्मक म्सकाइको म्र्कास गिव आर्श्यक कायवको थाििी गररिेछ । 

 

३.७.४ क्षशिकको क्षजम्मेवारी/दाक्षयत्व/ आचार संक्षहता 

म्िक्षकहरुको र्मृ्त्तम्र्कासिाइव म्र्द्याथीको उपिम्धर्सगाँ जोड्द ैआफ्िो पेिा प्रम्त म्जभमरे्ार र्िाइिेछ । म्िक्षक र म्र्द्याियिाइव 

परुरकृत गिे आर्ारको रुपमा िमै्क्षक उपिम्धर् (कक्षागत तथा म्र्षयगत)  िाइव मखू्य आर्ार र्िाइिेछ । म्िक्षक म्र्द्याथी 

आचारसांम्हता पाििा िए ििएको सभर्न्र्मा म्र् व्य स, म्ि अ सां र पाम्िकाबाट समय समयमा  अिगुमि गररिेछ । 

 

३.७.५ क्षशिक सहयोग पद्दक्षत 

रणनीक्षत  ७   

म्र्द्याियहररुिाइव म्सजविात्मक र प्रयोगात्मक म्सकाइका केन्रम्र्न्द ुर्िाउि सर् ैम्र्द्याियहरुको जििम्क्तिाइव सिुासि युक्त 

क्षमतार्ाि र जर्ार्दहेी र्िाउिे । 

कायविीम्त 

७.१ म्र्द्याियहरुमा/ म्र्द्याथीहरुिाई रमाइिो र्ातार्रण म्सक्िे अर्सर प्रदाि गिव म्र्द्याियहरुमा प्राकृम्तक मौम्िक सनु्दरता 

कायम गररिेछ । गम्णत तथा र्िरपम्त पाकव  म्िमावण गिे कायवको सरुुर्ात गररिेछ । 

७.२ म्िक्षा क्षेत्रमा कायवरत सर्ै तहको जििम्क्त िाइ उम्चत क्षमता म्र्कासको अर्सर प्रदाि गद ैिैम्तक तथा मरे्ार्ी/ आत्म म्ििवर 

जििम्क्त  उत्पादि गिव प्रोत्साहि गररिेछ । 

७.३ सक्षम र पारदिी म्र्द्यािय प्रिासि कायम राख्ि पद सोपाि प्रणािी कायम गद ैहरेक जििम्क्त िाइव उम्चत अर्सर प्रदाि 

गररिेछ । 

७.४ म्िक्षक पेिागत म्र्कासका िाम्ग म्िक्षक ताम्िम केन्र, म्िक्षा म्र्कास तथा समन्र्य इकाइ र गाउाँपाम्िकाको समन्र्यमा 

कायवक्रमहरु सांचािि गररिेछि ।  

७.५ गाउाँपाम्िका र्ाट म्र्द्यािय अिगुमि सपुररर्ेक्षण र पषृ्ठपोषणको कायव म्िरन्तर रुपमा सांचािि गररिेछ । 

७.६ म्िक्षक सहयोग पद्दम्तको मखु्य म्जभमरे्ार व्यम्क्तको रुपमा प्रअ िाइव म्िइिेछ ।  

७.७ म्र्षयगत रोष्टर समहू तयार गरर म्र्द्याियिाइव आर्श्यक िमै्क्षक पषृ्ठपोषणका कायवक्रमहरु सांचािि गररिेछि । म्र्द्याियको 

मागको आर्ारमा अय पाकाम्िि म्र्षयगत ताम्िम सांचािि गररिेछ । 

 

 

 

 



 

३.७.६ क्षशिक िमता  क्षवकास कायषक्रम 

रणिीम्त ८ 

 गणुमतररय म्िक्षा प्रदाि गिवका िाम्ग म्र्द्याियमा कायवरत सर् ैम्िक्षकहरुको पेिागत सदुृम्ढकरण गिे । 

कायविीम्त 

८.१ िमै्क्षक के्षत्रमा कायवरत जििम्क्तको क्षमता म्र्कास गरर गणुमतरीय म्िक्षा समु्िित गिव अििुर् आदाि प्रदाि ताम्िम तथा 

पेिागत र्मृ्त म्र्कासका अर्सरहरु प्रदाि गररिेछि । 

८.२ म्िक्षक क्षमता म्र्कास कायवक्रम माग र आर्श्यकताका आर्ारमा सांचािि गररिेछ । 

८.३ आर्श्कता अिसुार म्िक्षक क्षमताको उपयोग गिव आन्तररक सरुर्ा  गररिे छ । 

८.४ म्िक्षकको पेिागत क्षमतामा सहयोग पयुावउि उच्च म्िक्षाका म्र्षय म्र्ज्ञ द्वारा म्िक्षकिाई प्राम्र्म्र्क सहयोगको व्यर्मथा 

म्मिाईिेछ ।   

 

३.८ क्षवद्यालय व्यवस्थापन (प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन समेत) 

रणिीम्त ९ 

म्र्द्यािय व्यर्मथापि सम्मम्त तथा प्रअिाइव म्र्द्यािय सांचािि, व्यर्मथापि र अिगुमिमा म्जभमरे्ार र्िाइ आर्श्यकताका 

आर्ारमा क्षमता म्र्कासका कायवक्रम सांचािि गिे ।  

कायविीम्त 

९.१ म्र्द्यािय तथा समदुायको सभर्न्र् समुर्रु र्िाइ म्र्द्यािय प्रम्त समदुायको अपित्र् म्र्कास गिव अम्ििार्क म्िक्षा, 

मिोपरामिव, म्र्व्यस म्िअस क्षमता म्र्कास िगायत Bringing community to the school and Bringing  school to the 

community जमता कायवक्रम हरु सांचािि गररिेछि 

९.२ प्रिासम्िक व्यर्मथापिका िाम्ग पदसोपाि प्रणािी कायम गररिेछ । 

९.३ िािझाडी गाउाँपाम्िका म्ित्र सांचाम्ित सांमथागत म्र्द्याियहरुको प्रिार्कारी तररकािे म्ियमि गररिेछ । 

९.४ िमै्क्षक गणुमतर अम्िर्मृ्द गिव सामदुाम्यक र सांमथागत म्र्द्याियम्र्च प्रम्तरपर्ावत्मक र्ातार्रण तयार गररिेछ । 

९.५ िमिुाको रुपमा म्सद्द र्ैजिाथ आम्र् छोटोिाकििाइव मम्हिाद्वारा व्यर्म्मथत म्र्द्याियको रुपमा म्र्कास गररिेछ । 

९.६ िीम्ज िगािीका िमै्क्षक सांमथाहरुमा सांमथागत स-ु सासि कायम गिव म्ियमिको दायरामा य याइिेछ । 

९.७ िमै्क्षक तथ्याकां  समयमा अध्यार्म्र्क गरर पाम्िकामा बझुाउि व्यर्मथािाई कडाइका साथ िाग ुगररिेछ ।  

३.९ क्षनरन्तर क्षशिा खुला क्षसकाइ, अनौपचाररक क्षशिा जीवन पयषन्त क्षसकाइ र क्षशिा 

रणिीम्त १०  



परभपरागत र मथािीय ज्ञाि, सीप र प्रम्र्म्र्को सांरक्षण गद ैर्जै्ञाम्िक िोज र अिसुन्र्ाििाइव प्राथम्मकता म्दइव िर्ीि प्रम्र्म्र्िाइव 

समाजको समग्र म्र्कासमा उपयोग गिे । 

कायविीम्त  

१०.१ समाजमा परभपरागत रुपमा रहकेा मथािीय ज्ञाि सीपिाइ सममु्चत तररकािे व्यर्मथापि गररिेछ । 

१०.२ मथािीय प्रम्र्म्र्को सांरक्षण गरर सीप तथा अििुर् हमतान्तरणका कायवक्रमहरु सांचािि गररिेछि । 

१०.३ म्िरन्तर म्िक्षा ििुा म्सकाइ, अिौपचाररक म्िक्षा जीर्ि पयवन्त म्सकाइ र म्िक्षाका िाम्ग तथ्याङ्क म्र््ेषण गरर 

आर्श्यक कायवक्रम सांचािि गररिेछ ।  

१०.४ यसका िाम्ग अिौपचाररक म्र्द्यािय र सामदुाम्यक म्सकाइकेन्रको पररचािि गररिेछ । 

१०.५ साक्षर पाम्िका घोषणा िइसकेको सन्दिवमा साक्षरोत्तर र आयआजविका कायवक्रमका माध्यमबाट म्सकाइिाई म्िरन्तरता  

म्दइिेछ ।   

 

३.१० गुणस्तररय सावषजक्षनक क्षशिा 

रणिीम्त ११ 

 सार्वजम्िक म्िक्षाको प्रिार्काररता यसको गणुमतरमा आर्ाररत हुिे िएकोिे गणुमतरीय म्िक्षाका िाम्ग आर्श्यक सभपूणव 

अर्यर्हरुको प्रिार्काररता र्मृ्द्धगरर सार्वजम्िक म्िक्षाप्रम्त समाजिे हिेे दृम्ष्टकोणमा पररर्तवि गिव र सार्वजम्िक म्िक्षािाई 

समाजको आकषवणको केन्रको रुपमा म्र्कास गिे । 

कायविीम्त 

११.१ गणुमतरीय म्िक्षाका िाम्ग आर्श्यक स्रोत पम्हचाि र पररचाििमा सरोकामरर्ािासगाँ सहकायव गिे । 

११.२ सार्वजम्िक म्िक्षामा स्रोतको कम्मका कारण गणुमतर प्रिाम्र्त हुि िम्दि राम्रिय तथा अन्तराम्रिय सांघ- सांमथाहरुसगाँ 

समन्र्य र सहकायव गररिेछ ।  

११.३ योजिा अर्म्र्िरमा सर् ैसामदुाम्यक म्र्द्याियहरुिाई िौम्तक रुपमा समु्र्र्ा सभपन्ि र्िाइिेछ । 

११.४ म्र्षयगत म्सकाइ उपिम्व्र्िाइव योजिा अर्म्र्िरमा  राम्रिय मािक सभम पयुावइिेछ । 

 ११.५ म्र्षयगत म्िक्षक उपिव्र्ताको समािपुाम्तक म्र्तरणका िाम्ग दरर्न्दी म्मिाि कायविाई उच्च प्राथम्मकता म्दइव यथोम्चत 

तररकािे सभपन्ि गररिेछ । 

११.६ िेपाि सरकारर्ाट तोम्कएको दरर्न्दी प्राम्प्तका िाम्ग सांम्घय तथा प्रदिे सरकारका सभर्म्न्र्त म्िकायमा पहिकदम्म गररिेछ 

। 

११.७ सांघीय/ प्रदिे सरकारर्ाट दरर्म्न्द प्राप्त िहुन्जिे सभमका िाम्ग अय पकाम्िि सममया सामार्ािको रुपमा पाम्िकार्ाट 

गणुमतर सहयोग अिदुाििाइ म्िरन्तरता म्दइिेछ । 

 

 



रणिीम्त १२ 

सांगीत, ििेकुद, किा, र साम्हत्य मर्ामथ्य म्िक्षाको माध्यम र्ाट म्िक्षाको गणुमतर म्र्कास गिे । 

कायविीम्त 

१२.१ म्र्द्याियहरुिाई म्सकाइ र सनु्दरताका केन्रम्र्न्द ुर्िाउि अथवपणूव कक्षाकोठा व्यर्मथापि गम्णत तथा र्िमपम्तम्र्ज्ञाि पाकव  

म्िमावण ,  िाट्यप्रदििी मथि,  योग, ध्याि, सांगीत, ििेकुद, किा, साम्हत्य, मर्ामथ्य म्िक्षाका कायवक्रमहरु प्रथम्मकताका साथ 

सांचािि गररिेछि ।  

१२.२ प्रत्येक म्र्द्याियमा ज्ञािर्द्धवक आिन्दमय सांगीत प्राथविा कायावन्र्यिमा य याइिेछ । 

१२.३ कक्षाकोठामा म्िक्षण म्र्म्र् ििेमा आर्ाररत र्िाउि म्िक्षक तथा म्र्द्याथीको  उम्चत क्षमता म्र्कास गररिेछ । 

१२.४ म्र्द्याथीहरुमा किा र सौन्दयव प्रम्त अिरुाग म्र्कास गिव मौम्िक साांमकृम्तक झिकहरुको प्रदिवि गिे अर्सर प्रदाि गररिेछ । 

१२.५ म्र्द्याथीहरुमा म्चन्तिमय, म्सजविात्मक, र्मतपुरक साम्हम्त्यक क्षमता म्र्कास गराउि प्रम्तयोम्गतात्मक अभ्यासको अर्सर 

प्रदाि गररिेछ । 

१२.६ प्रम्र्म्र्यकु्त म्िक्षािाइव म्दगो र प्रिार्कारी र्िाउि रुत गम्तको इन्टरिेट सेर्ा म्र्मतार तथा म्र्कास र म्र्द्याियमा सु - िासि 

कायम गिव प्रिार्कारी व्यर्मथा म्मिाइिेछ । 

 

३.११ आक्षथषक र सामाक्षजक रुपमा पछाक्षड परेका वगषको पहुचँ  

रणिीम्त १३ 

 म्िक्षामा समतामिूक पहुाँच मथाम्पत गरर म्दगो म्र्कासका िक्ष्य ि. ४ हााँम्सि गिव आर्श्यक कायवक्रम सांचािि गिे ।  

कायविीम्त 

१३.१ म्िक्षामा समतामिूक पहुाँच मथाम्पत गिव समार्िेी म्िक्षा, पोिाक, छात्रर्मृ्त, म्सकाइ सामग्री तथा प्रोत्साहिमिूक कायवक्रम 

सांचािि गररिेछि । 

 १३.२ म्र्द्यािमा बािबाम्िका िपठाउिे अम्ििार्किाइव सचेतिाका िाम्ग र्डा तथा गाउाँपाम्िकाबाट प्रदाि गररिे सेर्ा 

समु्र्र्ामा न्यिु प्राथम्मकतामा राम्ििेछ ।  

१३.३ िमै्क्षक प्रणािीमा समाजको अपित्र् म्र्कास गराइव म्र्द्यािय प्रम्त अम्र्काम्र्क सहिाम्ग गराउि अम्ििार्क जागरण 

अम्ियाि सांचािि गररिेछ । 

३.१२ क्षशिामा सचूना प्रक्षवक्षधको पहुचँ क्षवस्तार र उपयोग 

रणिीम्त १४ 

१४.१ िर्ीितम म्िक्षण म्सकाइ प्रम्र्म्र्को उपयोग गरर म्सकाइ प्रम्क्रयािाइव प्रिार्कारी र म्दगो र्िाउि िर्ीितम प्रम्र्म्र्को पहुाँच 

र्मृ्द्ध गि े। 

कायविीम्त 

१४.२ सर् ैम्र्द्याियमा प्रम्र्म्र्यकु्त म्िक्षणका िाम्ग आर्श्यक परू्ावर्ारको पहुाँचमा र्मृ्द्ध गररिेछ । 



१४.३ सर् ैम्र्द्याियिाइ इन्टरिेट समु्र्र्ाको पहुाँचमा य याइिेछ ।   

१४.४ माहामारर तथा म्र्पदको समयमा पम्ि म्िक्षण म्सकाइ कायविाइ म्िरन्तरता म्दि प्रम्र्म्र्को प्रयोगमा  म्र्द्याियिाई म्जभमरे्ार 

र्िाइिेछ । 

१४.५ म्िक्षण म्सकाइमा म्र्कास िएका िम्र्ितम प्रम्र्म्र्को प्रयोग गरर म्िक्षण म्सकाइिाइ म्सजविात्मक मिोरञ्जिात्मक 

प्रयोगात्मक र प्रिार्कारी र्िाइिेछ । 

३.१३ क्षशिामा कमजोर वगषको पहुचँ/ समावेशी क्षशिा  

रणिीम्त १५ 

 आथीक र सामाम्जक रुपिे म्र्पन्ि र्गवका र्ािर्ाम्िका तथा िम्क्षत र्गवका र्ािर्ाम्िकाहरुकािाम्ग म्र्द्याियको पहुाँच 

समु्िम्ित गिे ।  

कायविीम्त 

१५.१ म्र्पन्ि र सामाम्जक रुपमा पम्छ परेका अम्ििार्कको पम्हचाि गरर उम्िहरुको आयआजवि र्मृ्द्धका कायवक्रम सांचािि 

गररिेछ । 

१५.२ सांमथागत म्र्द्याियहरुिाइ सामाम्जक उत्तरदाम्यत्र् अन्तरगत म्र्पन्ि समदुायका र्ािर्ाम्िकािाइ म्ि:ियु क म्िक्षाका 

व्यर्मथापि गिव िगाइिेछ । 

१५.३ समाजका िधर्प्रम्तम्ष्टत र म्र्द्दत व्यम्क्तिाइ म्र्पन्ि र्ािर्ाम्िकाको अम्ििार्कत्र् ग्रहण गरर पठि पाठिको व्यर्मथा 

म्मिाउि प्रोत्साम्हत गररिेछ । 

३.१४ क्षवद्यालय सुशासन 

क्षवद्यालय र क्षवद्यालयमा सञ्चाक्षलत कायषक्रमहरु प्रक्षत अक्षभभावक लगायतका सरोकारवालाहरुको सहभाक्षगता वृक्षद्ध 

गरर क्षवद्यालय प्रक्षतको अपनत्वमा सुधार ल्याउन क्षवद्यालयमा सञ्चालन गररने सम्पूणष कायषक्रमहरुमा सुशासनको 

प्रत्याभुक्षतका लाक्षग क्षवद्यालयलाई क्षजम्मेवार बनाउन आवश्यक देक्षखन्छ ।  

रणिीम्त १६   

िक्साङ्किका आर्ारमा म्र्द्याियहरुिाइ  समायोजि गिे ।  

कायविीम्त 

१६.१ म्र्द्याथी सांख्याका आर्ारमा म्र्द्यािय समायोजि गररिेछ ।  

१६.२ सामाम्जक परीक्षणिाई म्र्द्यािय सुिासिको महत्र्पूणव अर्यर्को रुपमा म्िइिेछ । 

१७.३ म्र्द्याियको सांमथागत म्र्कासको प्रत्यािमु्त म्दि कायवक्रमसाँग सभर्म्न्र्त पदाम्र्कारी/म्िक्षकको सहिाम्गतामा मात्र 

तदिरुुपका म्क्रयाकिापहरु सञ्चािि गररिेछि ्। 

रणिीम्त १७ 

 म्र्द्यािय तथा िमै्क्षक सांमथाहरुमा मर्प्रेररत स-ुिासि कायम गिे । 

 कायविीम्त 



१७.१ िमै्क्षक के्षत्रमा कायवरत जििम्क्तको सममु्चत व्यर्मथापि गरी उत्तरदाम्य म्र्द्यािय प्रिासिको म्र्कास गररिेछ । 

१७.२ प्रर्ािाध्यापकको व्यर्मथापकीय तथा िेततृ्र् क्षमता म्र्कास गिव प्रिार्कारर कायवक्रम सांचािि गररिेछि। 

१७.३ म्र्द्याियहरुमा सचूिा प्रणािीिाइ क्रमि: व्यर्म्मथत गद ैिम्गिेछ । 

१७.४ म्र्द्याियको िमै्क्षक गणुमतर अम्िर्मृ्द गिव म्र्द्यािय व्यर्मथापि सम्मम्त तथा म्िक्षक अम्ििार्कसघांिाई जर्ार्दहेी 

र्िाउि क्षमता म्र्कासका कायवक्रम सांचािि गररिेछि । 

१७.५ म्सकाइव उपिम्धर् व्यर्हाररक र म्जर्िउपोयोम्ग र्िाउि Bringing community to the school कायवक्रम सांचािि 

गररिेछ । 

 

पररच्छेद ४ संस्थागत संरचना र िमता क्षवकास 

मिुकुिे अगािेको सांघीय िासि प्रणाम्ि अिरुुप तीि तहका सरकारहरु मथापिा िइ म्क्रयािीि अर्मथामा रहकेो अर्मथामा 

मथािीय सरकार गाउाँपाम्िका सांघीय ढााँचा अिरुुप  अम्घ र्म्ढरहकेो अर्मथामायसको क्षमता म्र्कासका िाम्ग म्र्िषे गरर सांम्घय 

तथा प्रदिे सरकारहरुिे आर्श्यक सांमथागत क्षमता म्र्कासमा समन्र्य र सहकायव गिुवपिे आजको आर्श्यक्ता हो । अम्ििार्कको 

रुपमा रहकेो सांघीय सरकारिे मथािीय सरकारिाइव स्रोत सार्ि प्रम्र्म्र् हमतान्तरण तथा िोज अिसुन्र्ाि जमता पक्षमा सहयोग 

पयुावइ सांघीयता कायावन्र्यिको प्रयोगको पम्हिो चरणमा रहकेा र अििुर् र अभ्यासमा म्सक्द ैगरेका मथािीय सरकारिाइव सर्ि र 

सक्षम र्िाउि दोहोरो समन्र्य सहकायव र सहअम्मतत्र्िाई म्मर्कार गरर म्िक्षा के्षत्रका योजिा कायवक्रम र र्जटेमा समािपुाम्तक र 

समन्याम्यक साझदेारीका साथै िमै्क्षक िीम्त म्ियमहरुमा तत्काि सांिोर्ि गरर म्िक्षा सभर्म्न्र् सांम्र्र्ाि प्रदत्त अम्र्कारको मर्तन्त्र 

रुपमा कायावन्र्यि गिे पक्षमा सहम्जकरण गिुव पिे दमे्िन्छ । त्यसैगरर िम्जकको साझदेार सरकारको रुपमा रहकेो प्रदिे सरकारिे 

पम्िम्िक्षा िगायत सर् ैके्षत्रमा पाम्िका प्रथम िन्िे रणिीम्त अम्क्तयार गिव सकेमा सांम्घयताको ममव अिरुुप तीि तहका सरकारिे 

जिआर्श्यकता र अिुमोम्दत कायवक्रम सांचािि गरर  िािको प्रम्तर्िको उच्चतम उपयोग गरर समु्ि िेपािी समदृ्द िेपाि र्िाउिे 

अम्ियािमा सहयोग पयुावउिुपिे दमे्िन्छ ।योजिामा िम्क्षत िमै्क्षक कायवक्रम सांचाििकािाम्ग म्र्द्यमाि सांरचिा (म्ि अ 

के,म्र्द्यािय,पाम्िका) को उपयोग गररिेछ । 

   

 

 

पररच्छेद ५ लगानी र स्रोत व्यवस्थापन 

कुिै पम्ि योजिा र कायवक्रम सर्िताको मरेुदणडको रुपमा िगािी रहकेो हुन्छ । योजिामा प्रके्षम्पत कायवक्रम सञ्चाििका 

िाम्ग तीिै तहका सरकारको  सहिाम्गता अपररहायव हुिे हुाँदा यस योजिामा समते सो तथ्यिाई हृदयांगम गरर सबै तहबाट 

अपेम्क्षत सहयोग प्राप्त हुिे मान्यताको आर्ारमा कायवक्रमहरु प्रके्षम्पत गररएका छि ्। यसका साथै राम्रिय तथा अन्तम्रिवय 

गरैसरकारी सांघसांमथाहरुको समते सहिाम्गताको अपेक्षा गरर कायवक्रमहरु प्रमताम्र्त गररएका छि ्। माम्थ उय िेम्ित सांमथा 

तथा म्िकायहरुबाट प्रदाि गररिे स्रोतको समु्िम्िततामा मात्र योजिा सर्ि हुिे तथ्य म्िम्र्वर्ाद रुपमा रहन्छ ।यद्दपी मथाम्िय 

तहको योजिा िएकोिे अम्र्कतम स्रोतको पररचािि पम्ि सोम्ह तहबाट गररएको छ । (म्र्मततृ म्र्र्रण अिसुचूी १ मा 

समार्िे छ ।)      

 

माम्थउय िेम्ित योजिा कायावन्र्यिका िाम्ग योजिा अर्म्र्को प्रथम पााँच र्षवमा १,१२,७८,५०,२४० अक्षरेपी एक अर्व 

बाह्र करोड अठहत्तर िाि पचास हजार दईु सय चाम्िस रुपैया िचव हुिे अिमुाि गररएको छ ।यसमा पाम्िकाबाट सरु्ार 

गररएको िमै्क्षक कायवक्रमको प्रिार्काररता बमृ्द्ध िइ साममु्दक म्र्द्याियमा बढेका र आगामी म्दिमा बढ्ि जािे म्र्द्याथी 



सांख्यािे स्रोत समु्िम्िततामा थपघट हुि गइ बाम्षवक रुपमा समायोजि तथा सांसोर्ि हुिे परु्ाविमुािमा यो योजिा तयार 

गररएको छ ।  

 

 

पररच्छद ६ कायाषन्वयन ,  अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समन्वय र सहक्षजकरण । 

 शैक्षिक गुणस्तर क्षवकासमा कायषक्रम कायाषन्वयन अनुगमन तथा मुल्यांकन महत्वपूणष हुने भएकाले  गाउँपाक्षलका 

क्षभत्र शैक्षिक गुणस्तर क्षवकासका लाक्षग क्षवद्यालयहरुमा प्रधानाध्यापक, क्षशिक अक्षभभावक संर्, क्षव व्य स,  वडा 

कायाषलय, आधारभुत तथा माध्यक्षमक क्षशिा कायाषलय, गाउँकायषपाक्षलका बाट कायषक्रमगत तथा पटके रुपमा 

क्षनयक्षमत अनुगमन तथा मूल्यांकन गरर सुझाव तथा पृष्ठपोर्ण प्रदान गररने छ भने  प्रदेश तथा संर्ीय कायाषलयहरुलाई 

अनुगमन तथा पृष्ठपोर्ण लाक्षग पहल गररने छ । 

 

 

४ पररच्छेत ६ को लाक्षग अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजना  
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अनुसुक्षच १  

 

रणिीम्त १८ 

१ उपिम्व्र्िाइव िम्तजामिुी र्िाउि र र्ामतम्र्क क्षमताको र्मतमु्िष्ट मयू याङ्कि प्रणािी म्र्कास गिुव 

कायविीम्त  

१८.१उपिम्धर्मा आर्ारीत र्मतमु्िष्ट मयू याङ्ककि प्रणािी म्र्कास गररिेछ । 

१८.२ मयू याङ्ककि प्रणािीिाइ  क्रमि: प्रम्र्म्र्मा आर्ाररत तथा व्यर्म्मथत गद ैिम्गिेछ । 

पररच्छेद ७ मुख्य -मुख्य क्षक्रयाकलाप र उपलक्षब्ध सूचक  

यस योजिा कायावन्र्यिको अम्न्तम र्षवमा राम्रिय अन्तरावम्रियमतरमा प्रम्तरपर्ाव गिव सक्िे जििम्क्त तयार िइ यो गाउाँपाम्िका िमै्क्षक 

आकषवणको केन्र िइ सकेको हुिेछ । आत्म म्ििवर िमै्क्षक प्रणािीको म्र्कास िइ म्सजविात्क म्सकाइ उपयोगमा रहिेछ । योजिाको 

अन्त सभममा गाउाँपाम्िकाको साक्षरता दर सतप्रम्तित पगुकेो हुिेछ । आर्ारितू तहको िदु ििाव दर सतप्रम्तित पगुकेो हुिेछ 

।गाउाँपाम्िका म्ित्र उच्च म्िक्षण सांमथा सांचाििमा आइव सकेको हुिेछ । 

  त्यसैगरर योजिा अर्म्र् म्ित्र सांघीय सरकारको सहयोगमा एक र पाम्िकाको सहयोगमा एक िमिूा म्र्द्यािय सञ्चाििमा 

आइ यस पाम्िकाका बाम्सन्दाहरु िािाम्न्र्त हुिेछि ्। योजिा अर्म्र् म्ित्र न्यिूतम एक बहपु्राम्र्म्र्क तथा व्यर्साम्यक म्र्द्यािय 

सञ्चािि गरर बािबाम्िकािाई पाम्िका म्ित्रै प्राम्र्म्र्क तथा व्यर्साम्यक म्िक्षा आजवि गिे अर्सर प्राप्त िइ मर्रोजगारको 

अर्सर उपयोग गरर जीर्िमतर सरु्ाररएको हुिेछ ।हाि सभम पाम्िकामा माध्यम्मक परीक्षा केन्र सञ्चािि  ििएकोिे योजिा 

अर्म्र्को पम्हिो र्षवमा िै आफ्िै पाम्िकामा रम्ह परीक्षा म्दिे अर्सर प्राप्त िइ म्र्द्याथीको व्ययिार कम हुिेछ ।सञ्चाम्ित माध्यम्मक 

म्र्द्याियहरु मध्ये न्यिूतम एक म्र्द्याियमा म्र्ज्ञाि सांकाय सञ्चािि गरर पाम्िका म्ित्रै म्र्ज्ञाि म्र्षय अध्ययिको अर्सर प्राप्त 

हुिेछ । एक म्र्द्यािय एक सीपमिूक कायवक्रम सञ्चािि गरर बािबाम्िकाहरुमा सािै उमरे दमे्ि सीपमिूक म्िक्षाको अर्सर प्राप्त 

िइ सीपयकु्त जििक्ती उत्पादि गरर सोको माध्यमबाट बािबाम्िका तथा उिका पररर्ारको आयआजवि क्षमता बमृ्द्ध हुि गइ सहज 

जीर्ियापिको उद्यशे्य परुा हुिेछ । गम्णत पाकव  तथा र्िमपम्त म्र्ज्ञाि प्रयोगिािा म्िमावणको माध्यमबाट बािबाम्िकामा गम्णम्तय 

अर्र्ारणामा र्मृ्द्ध हुि गइ म्र्षयगत उपिम्धर् मतरमा सुर्ार हुिेछ । त्यसैगरर म्र्द्याियहरुमा प्राथविाको समयमा  ज्ञािर्द्धवक, 

सांम्गतमय प्राथविा सञ्चािि  गरर उम्िहरुको िारीररक र मािम्सक  एकाग्रता कायम हुिमुा सहयोग पगु्िेछ ।योजिा अर्म्र् म्ित्र ै

िािझाडी  प्रम्तष्ठाि मथापिा िइ मथाम्िय िाषा, सांमकृम्त, चाडपर्व,ररम्तररर्ाज िगायतका मौम्िक पक्षको सांरक्षण र पमुतान्तरणमा 

सहयोग पगु्िेछ ।  ििेकुद तथा सांगीतको माध्यबाट बािबाम्िकाहरुको क्षमता बमृ्द्ध गरर राम्रिय ता अन्तरावम्रिय मतरमा प्रम्तमप्रर्ा 



गिव सक्ि सक्षम हुिेछि ्। सदुृढ म्िक्षक पेिागत सहयोग प्रणािीको माध्यमबाट म्िक्षण म्सकाइ मतर सरु्ार गरर बािबाम्िकाहरुको 

म्र्षयगत म्सकाइ  उपिम्धर् सुर्ार हुि गइ  सक्षम र प्रम्तमप्रम्र्   बन्िेछि ्।   साथै पेिागत सहयोग प्रणािीको माध्यमबाट म्िक्षक 

मर्यांको पेिागत क्षमताको उन्ियि हुिेछ र सोको प्रम्तर्ि म्र्द्याथीको िम्तजामा दमे्ििेछ ।  

अिसचूी १ 
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िािझाडी गाउाँपाम्िकाको १० र्ष ेम्िक्षा क्षेत्र योजिा म्िमावणको क्रममा तपम्िि बमोम्जमका स्रोतहरुिाई योजिा 

म्िमावणको आर्ारको रुपमा म्िएको छ । 

१ म्िक्षा आयोगका म्र्म्िन्ि प्रम्तर्देिहरु 

२ म्र्ज्ञ समहुको सय िाह सझुार्हरु  

३ र्मु्द्धम्जम्र्, समाज सेम्र्, राजम्िम्त दि तथा सांघ सांमथाबाट प्राप्त सय िाह सझुार्हरु 

४ म्िक्षक म्र्द्याथी प्रर्ािाध्यापक तथा अम्ििार्कका सय िाह सझुार् तथा आकाांक्षाहरु  

५ िािझाम्ड गाउाँपाम्िकाको पावासम्चत्र  

६ िािझाडी गाउाँपाम्िकाको र्ाम्षवक िीम्त तथा कायवक्रम  

७ सांम्घय तथा प्रदिे सरकारको म्र्म्िन्ि म्िम्त म्िदिेिहरु  

८ िमिुा म्र्द्याियका असि अभ्यासहरु  

९ िािझाडी म्िक्षा सभमिेिको घोषणा पत्र  

सुझावको अपेिा सक्षहत हाक्षदषक धन्यवाद ! 

 

 

 

 

 

  


