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गन्यापधुरा गाउँपालिका 

लिक्षा िीलत, २०७७ 

गाउँसभािाट पाररत लिलतः२०७७ असार २९ गते 

 

१. पृष्ठभूलि   

मवकासका मनमम्र् मिक्षा अपररहायत हुन्छ । मिक्षालाई पवूातधार मवकासको पमन पवूातधार िामनन्छ । मिक्षाले व्यमिको   

सवातङ्गीण मवकास गरी असल योग्य, सक्षि, प्रमर्स्पधी र उत्पादनिलूक िनिमि र्यार गदतछ । राष्ट्रको आमथतक, सांस्कृमर्क 

र पवूातधार मवकासका लामग त्यस्र्ो िनिमिको िहत्वपणूत योगदान हुन्छ । दिेिा मदगो िामन्र्, सिुासन, मवकास र सिमृिको 

लामग मिक्षाले िहत्वपणूत भमूिका िलेेको हुन्छ । यसबाट नै "सििृ नेपाल सिुी नेपाली" को लक्ष्य हामसल गनत समकन्छ । 

मिक्षालाई सीपिलूक, वैज्ञामनक, िीवनोपयोगी, व्यावहाररक एव ंगणुस्र्रीय बनाउन ुआिको आवश्यकर्ा हो । यसका लामग 

गणुस्र्रीय मिक्षािा सबै नागररकको सिर्ािलूक र न्यायोमचर् पह ूँच स्थामपर् गनुत आवश्यक छ ।  

नेपालको संमवधानको धारा ३१ िा मिक्षा सम्बन्धी हक उल्लेमिर् छ । उि धाराले प्रत्येक नागररकलाई आधारभरू् मिक्षािा 

पहुूँचको हक हुन,े प्रत्येक नागररकलाई राज्यबाट आधारभरू् र्हसम्िको मिक्षा अमनवायत र मनिःिलु्क र्था िाध्यमिक 

र्हसम्िको मिक्षा मनिःिलु्क पाउने हक हुने, अपाङ्गर्ा भएका र आमथतक ुपपले मवपन्न नागररकलाई काननू बिोमिि मनिःिलु्क 

उच्च मिक्षा पाउने हक हुने, दृमिमवहीन नागररकलाई ब्रेलमलमप र्था बमहरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गर्ा भएका 

नागररकलाई सांकेमर्क भाषाको िाध्यिबाट काननू बिोमिि मनिःिलु्क मिक्षा पाउने हक हुने, नेपालिा बसोबास गने प्रत्येक 

नेपाली सिदुायलाई काननू बिोमिि आफ्नो िार्भृाषािा मिक्षा पाउने र त्यसका लामग मवद्यालय र्था िमैक्षक संस्था िोल्ने 

र सञ्चालन गने हक हुने िस्र्ा मिक्षा सम्बन्धी िौमलक हकको प्रत्याभमूर् गरेको छ । यी हकको समुनमिर्र्ाका लामग 

मिक्षालाई वजै्ञामनक, प्रामवमधक, व्यावसामयक, सीपिलूक, रोिगारिलूक एव ंिनििुी बनाउूँद ैसक्षि, प्रमर्स्पधी, नैमर्क एवं 

रामष्ट्रय महर्प्रमर् सिमपतर् िनिमि र्यार गने नीमर् संमवधानिा नै उल्लेि गररएको छ ।  

नेपालको संमवधानको अनसुूची ८ िा स्थानीय र्हको अमधकारको सचूीको क्रि नं. ८ िा आधारभरू् र िाध्यमिक 

मिक्षासम्बन्धी अमधकारको व्यवस्था गररएको छ । संमवधानको अनसुचूी ९ िा संघ, प्रदिे र स्थानीय र्हको अमधकारको 

साझा सचूीको क्रि नं.२ िा मिक्षा, िलेकुद र पत्रपमत्रकासम्बन्धी अमधकारको व्यवस्था गररएको छ । स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को (ि) िा आधारभरू् र िाध्यमिक मिक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन 

सम्बन्धी २३ वटा काि,कर्तव्य र अमधकार स्थानीय र्हको हनुे व्यवस्था गरेको छ ।  

नेपालको संमवधान, नेपालको रामष्ट्रय मिक्षा मनमर् २०७६, पन्रौं योिनाले मलएको मिक्षा सम्बन्धी सोच, लक्ष्य, उद्दशे्य र्था 

नीमर्, मदगो मवकास लक्ष्य, २०३० आमदले मलएको मिक्षा सम्बन्धी प्रावधानहुपलाई िरू्त ुपप मदन गन्यापधरुा गाउूँपामलकाले 

मिक्षा नीमर्को आवश्यकर्ा िहससु गरी " गन्यापधरुा गाउूँपामलकाको मिक्षा नीमर्, २०७७" र्िुतिा गरेको हो । 

गाउूँपामलकाको सवातङ्गीणत मवकासको िलू आधार न ैमिक्षा भएकाले गणुस्र्रीय मिक्षािा सबै नागररकको सिर्ािलूक र 

न्यायोमचर् पहुूँच स्थामपर् गनतका लामग यस नीमर्ले िहत्वपणूत योगदान गनेछ । "सििृ गन्यापधरुा हाम्रो अमभयान, गणुस्र्रीय 

मिक्षा हाम्रो पमहचान" नारालाई आत्िसार्् गरी गन्यापधरुा गाउूँपामलकाको सिग्र मिक्षा के्षत्रको मवकासका लामग िागतदितक 

नीमर्का ुपपिा यो नीमर् र्िुतिा गरेको हो । 

 

२. िततिाि अिस्था 

सदुरूपमिि प्रदिे अन्र्गतर् डडेल्धरुा मिल्लािा पने ७ वटा स्थानीय र्हिध्ये गन्यापधरुा गाउूँपामलिा एउटा िहत्वपूणत 

गाउूँपामलका हो । डडेल्धरुा मिल्लाको प्राचीन सियिा पश्यगिात के्षत्रिा पने सबै महन्दहुुपको धामितक एवि ्साूँस्कृमर्क 

आस्थाको धरोहरको ुपपिा मििर (गन्याप) दवेर्ाको नािबाट यो गाउूँपामलकाको नािाकरण गन्यापधरुा गाउूँपामलका 
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गररएको हो । "गन्याप" यहाूँका महन्दहुुपको आस्थाको धरोहरका ुपपिा रहकेो दवेर्ाको नाि हो भने मििर उच्च पहाडी भगे 

हो, िसलाई स्थानीय िनबोलीिा "धरुा" भन्ने गररन्छ र िहाूँ अत्यन्रै् िाडो हुने गदतछ । यसरी यस गाउूँपामलकाको नाि गन्याप 

र धरुा मिली गन्यापधरुाबाट मवभमुषर् हुन गएको हो । यो गाउूँपामलका प्रकृमर्, सभ्यर्ा र संस्कृमर्को संगिको अको नाि पमन 

हो । डडेल्धरुा मिल्लािा रहकेो सामवक अमसग्राि गामवसका १ दमेि ९ वडा, गणिेपरु गामवसका १दमेि ९ वडा, ििािाण्डौं 

गामवसका १दमेि ९ वडा, कैलपालिाण्डौं गामवसका ५ दमेि ९ वडा र १ दमेि ४ वडालाई भौगोमलक अवस्था, 

िनसङ््याको आधारिा  सिामहर् गरी ५ वटा वडािा मवभािन गरी यो गाउूँपामलकाको स्थापना भएको छ ।  

गाउूँपामलका स्थापना गदात यहाूँको िार्ीय, भामषक, धामितक, सािामिक, सांस्कृमर्क, ऐमर्हामसक, सडक, सञ्िालको पहुूँच, 

एकीकृर् भबूनोटलाई आधार िान्द ैप्राकृमर्क श्रोर्, संस्थागर् पवूातधार, आ.व. २०७२।२०७३ को आन्र्ररक आय-व्यय र 

मिल्ला मस्थर् मक्रयािील रािनैमर्क दलहुपको सवतसम्िर् मनणतय सिरे्लाई आधार मलई स्थानीय र्ह पनुिःसंरचना प्रामवमधक 

सहयोग समिमर्को मिमर्िः २०७३।०७। २० को मनणतय अनसुार गन्यापधरुा गाउूँपामलका प्रस्र्ाव पाररर् भई स्वीकृर् भएको हो 

। यसको केन्र गाउूँपामलकाको िध्य भागिा रहकेो सामवक गणेिपरु गामवसको बडालिा रहकेो छ, िहाूँ महन्दहुुपको आस्थाको 

धरोहर "लाटा गन्याप" दवेर्ाको िमन्दर अवमस्थर् छ ।  

यस गाउूँपामलकाको क्षेत्रफल १३५.६५ वगत मकलोमिटर रहकेो छ । यो गाउूँपामलका २९०६५" उत्तरी अक्षांिदमेि  ८०
०७८" 

पवूी दिेान्र्रिा अवमस्थर् रहकेो छ । यस गाउूँपामलकाको पूवतिा डोटी मिल्लाको मििर नगरपामलका, पमिििा डडेल्धरुा 

मिल्लाको अिरगढी नगरपामलका र आमलर्ाल गाउूँपामलका, उत्तरिा डडेल्धरुा मिल्लाको नवदगुात गाउूँपामलका र दमक्षणिा 

डडेल्धरुा मिल्लाको आमलर्ाल गाउूँपामलका र डोटी मिल्लाको िोरायल गाउूँपामलका रहकेो छ ।  

यस गाउूँपामलकाको िम्िा िनसङ््या १८,३९३ रहकेो छ । िसिा िमहलाको िनसङ््या ८,९०४ र पुुपषको िनसङ््या 

८,४८९ रहकेो छ । मवमभन्न िार्िामर्हुपको बसोबास रहकेो यस गाउूँपामलकािा क्षेत्री, ब्राहिण, दमलर् र िनिामर्हुपको 

बसोबास रहकेो छ । िामर्गर् महसाबले सबैभन्दा बढी क्षेत्रीको िनसङ््या ५१.४४ प्रमर्िर् रहकेो छ, दोस्रोिा ब्राहिणको 

िनसङ््या २४.५९ प्रमर्िर्, दमलर्को िनसङ््या २१.३७ प्रमर्िर्, िनिामर्को िनसङ््या १.७६ प्रमर्िर् र अन्य 

िामर्हुपको िनसङ््या ०.८४ प्रमर्िर् रहकेो छ ।  

यस गाउूँपामलकािा मवमभन्न धिातवलम्बीहुपको बसोबास रहकेो छ, िस िध्ये महन्दहुुपको बाहुल्यर्ा रहकेो छ । धितको 

महसाबल ेमहन्द ूधित िान्नेहुपको िनसङ््या ९९.१६ प्रमर्िर् र अन्य धिातवलम्बीहुपको िनसङ््या ०.८४ प्रमर्िर् रहकेो 

छ ।  

यस गाउूँपामलका अन्र्गतर् २३ वटा सािदुामयक मवद्यालयहुप र्था ४ वटा संस्थागर् मवद्यालयहुप गरी िम्िा २७ वटा 

मवद्यालयहुप रहकेा छन ् । मवद्यालयिा आधाररर् २३ वटा र सिदुायिा आधाररर् ९ वटा गरी िम्िा ३२ वटा प्रारमम्भक 

बालमवकास केन्रहुप रहकेा छन ्। सािदुामयक मसकाइ केन्र ४ वटा रहकेा छन ्। प्रारमम्भक बाल मवकास केन्रिा ३२ िना 

सहिकर्ात रहकेा छन् । आधारभरू् र्हिा ११० िना र िाध्यमिक र्हिा २९ िना गरी िम्िा १३९ िना मिक्षकहुप स्वीकृर् 

दरबन्दी र्था राहर्िा कायतरर् रहकेा छन ्।  

मिक्षा र्था  िानव श्रोर् मवकास केन्रको फलास ररपोटत २०७६ अनसुार सािदुामयक मवद्यालय र्फत  आधारभरू् र्ह (कक्षा १-

८) र्था िाध्यमिक र्ह (कक्षा ९-१२) िा क्रिििः ३०७७ र ७७५ गरी िम्िा ३८५२ मवद्याथी भनात भई अध्यनन गरररहकेा 

छन ्। प्रारमम्भक बाल मवकास केन्रिा ६२० िना बालबामलका अध्ययनरर् छन ्।  

प्रारमम्भक बाल मवकास मिक्षािा कूल भनातदर ९१.०० प्रमर्िर् पगुकेो छ । प्रारमम्भक बालमवकासको अनभुव समहर् कक्षा 

१ िा भनात बालबामलकाको प्रमर्िर् ६९.४ प्रमर्िर् पगुकेो छ । आधारभरू् र्ह (कक्षा १-८)  र िाध्यमिक र्ह (कक्षा ९-१२) 

को िदु भनातदर क्रिििः९८.०० प्रमर्िर् र ४५.७ प्रमर्िर् पगुेको छ । आधारभरू् र्ह (कक्षा १-५), आधारभरू् र्ह (कक्षा १-

८) र िाध्यमिक र्ह (कक्षा ९-१०) सम्िको मटकाउ दर क्रिििः ९३.२ प्रमर्िर्, ९५.०० प्रमर्िर्, र ९५.६ प्रमर्िर् रहकेो छ 

। लैङ्मगक सिर्ा सचूकाङ्क आधारभरू् र्ह र िाध्यमिक र्हिा क्रिििः ०.९४ र ०.६७ रहकेो छ । मवद्यालय दोहोर् याउने दर 
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आधारभरू् र्ह (कक्षा १-५) िा ६.१ प्रमर्िर्, आधारभरू् र्ह (कक्षा १-८) िा ३.५ प्रमर्िर् र िाध्यमिक र्ह (कक्षा ९-१०) 

िा २.६ प्रमर्िर् रहकेो छ । त्यस्रै् कक्षा छोड्ने दर आधारभरू् र्ह (कक्षा १-५) िा ३.७ प्रमर्िर्,  आधारभरू् र्ह (कक्षा १-

८) िा १.५ प्रमर्िर् र िाध्यमिक र्ह (कक्षा ९-१०) िा १.७ प्रमर्िर् रहकेो छ । साक्षरर्ा दर ६ वषत िामथको ८९ प्रमर्िर् र 

१५ वषत िामथको ९१.८९ प्रमर्िर् रहकेो छ ।  

 

३. सिस्या तथा चुिौती  

गाउूँपामलकाको मिक्षा प्रणालीले हामसल गरेका यी उपलब्धीको बाबिदु थप नयाूँ चनुौर्ी र सिस्या हाम्रा साि ुमवद्यिान छन ्

। गाउूँपामलकाको मिक्षािा िलुर्िः सिदुायिा आधाररर् प्रारमम्भक बालमवकास केन्रको अपयातप्तर्ा र असन्र्मुलर् मवस्र्ार हनु ु

र्था वजै्ञामनक नक्साङ्कन हुन नसक्न,ु प्रारमम्भक बालमवकास कायतक्रििा प्रभावकाररर्ा कि हुन,ु प्रारमम्भक बालमवकास 

केन्रका सहिकर्ातको स्थामयत्व नहुन,ु न्यनू िमैक्षक योग्यर्ा हुन ु र र्ामलिको व्यवस्थापन हुन नसक्न,ु समुवधा न्यनू हुन,ु 

बालमवकास केन्रिा कििोर भौमर्क व्यवस्थापन हुन,ु मसकाइ सािग्री अपगु हुन,ु बालमवकास केन्र व्यवस्थापन कोषको 

अभाव हुन,ु असिान उिरे सिहूका बालबामलका हुन,ु सिन्वयको किी हुन,ु अनगुिन र िलू्याङ्कन प्रभावकारी बन्न नसक्न,ु 

आधारभरू् मवद्यालय उिरे सिहूका सबै बालबामलकाहुप अझ ैमवद्यालय भनात भ ैनसक्न,ु मवद्यालय भनात भएका िध्ये सबै 

मवद्याथी अध्यननिा मनरन्र्र नहुन,ु मिक्षाको गणुस्र्र अपेमक्षर् ुपपिा न्यनू हुन,ु िमैक्षक सिुासन कायि हुन नसक्न,ु मिक्षािा 

पयातप्त लगानी नहुन,ु मिक्षा र रोिगारीबीच र्ालिले हुन नसक्न,ु सेवाप्रवाह प्रणाली िनितै्री नहुन,ु मवद्यालयको सिायोिन 

र्था व्यवस्थापनिा कमिनाइ हुन,ु मवद्यालय सधुार योिना प्रभावकारी बन्न नसक्न,ु सावतिमनक मिक्षािा स्थानीय सिदुायको 

अपनत्व मसितना हुन नसक्नु, लमक्षर् सिहूको मनरन्र्र ुपपिा समक्रय सहभामगर्ा हुन नसक्न,ु िनिामर् र दमलर् 

बालबामलकाहुपको पहुूँच र्था मनरन्र्रर्ा न्यनू हुन,ु िाध्यमिक मिक्षा पणूत ुपपिा मनिःिलु्क हुन नसक्न,ु र्हअनसुार मिक्षकको 

दरबन्दीिा किी हुन,ु मिक्षकको पेसागर् सक्षिर्ा, नैमर्कर्ा र उत्प्रेरणािा किी हुन,ु मिक्षक र्ामलि आवश्यकर्ाििुी नहुनु, 

र्ामलि पिार् ्मिक्षकले र्ामलिको ज्ञान सीप मिक्षण मसकाइिा प्रयोग गरे नगरेको बारे अनुगिन नहुन,ु मिक्षकको पेिागर् 

मवकासका कायतक्रि सञ्चालन नगररन,ु पयातप्त र्ामलि र कायतसम्पादन िलू्याङ्कनको किी हुन,ु क्षिर्ा मवकासका लामग 

योिनाबि कायतक्रि नहुन,ु मिक्षण प्रमक्रया अमधक परीक्षाििुी हुन,ु मवद्यालयका कितचारीहुपको पाररश्रमिक न्यनू हुन,ु 

मवद्यालयका लेिा सम्बि कितचारीहुपलाई पयातप्त र्ामलिको अवसर नहुन,ु निनुा मवद्यालयको मवस्र्ार गनत नसक्न,ु मवज्ञान 

र्था प्रमवमधिा आधाररर् मिक्षा र प्रामवमधक र्था व्यावसामयक मिक्षाको पह ूँच मवस्र्ार गनत नसक्न,ु साक्षर गा.पा. घोषणा हुन 

नसक्न,ु सािदुामयक मसकाइ केन्रको क्षिर्ा वमृि हुन नसक्न,ु सािदुामयक मसकाइ केन्रहुप गाउूँपामलकाका सबै वडािा मवस्र्ार 

हुन नसक्न,ु अनौपचाररक प्राथमिक मिक्षा र्था िलुा मसकाइका लामग पयातप्त अवसरको अभाव हुन,ु अनुगिनकर्ातलाई पयातप्त 

र्ामलिको अभाव हुन ुिस्र्ा सिस्याहुप गाउूँपामलकाको मिक्षा प्रणालीले भोमगरहकेा प्रििु सवाल हुन ्।  

 

मवद्यालय र्हको मिक्षाका सबै र्हिा सिर्ािलूक र न्यायोमचर् पह ूँच स्थामपर् गद ैसावतिमनक मिक्षािा गणुस्र्र अमभवमृि 

गनुत, िमैक्षक सधुारका लामग सरोकारवालाहुपबीच अपनत्व मसितना गनुत, सबै र्हको मिक्षािा गणुस्र्र अमभवमृि गनुत, मिक्षक 

र्था मिक्षाक्षेत्रको िनिमििा पेसागर् िवाफदहेीर्ा समुनमिर् गनुत, मिक्षा प्रणालीिा िमैक्षक सिुासन कायि गनुत, मवद्यालय 

नेर्तृ्वको भमूिका सबलीकरण गनुत, मिक्षा र रोिगारीबीच र्ालिले कायि गनुत, प्रमर्भा पलायन रोक्न,ु सावतिमनक मिक्षािा 

सबै नागररकको मवश्वास िगाउने वार्ावरण मसितना गनुत र संमवधान प्रदत्त िौमलक हकको प्रभावकारी कायातन्वयन  गनुत मिक्षा 

के्षत्रका प्रििु चनुौर्ी हुन ्।  

 

 

४. लिक्षा िीलतको आिश्यकता  
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नेपालको संमवधानिा मनमदति गररएका मिक्षा सम्बन्धी िौमलक हक, राज्यको पनुिःसंरचना र अमधकारको बाूँडफाूँट, िलुकुको 

आमथतक-सािामिक ुपपान्र्रणका एिणे्डा, मदगो मवकास लक्ष्यप्रमर् नेपालको प्रमर्विर्ा, पन्रौं योिनाको आधारपत्र, सन ्

२०२२ मभत्र अमर् कि मवकमसर्बाट मवकासिील राष्ट्र बन्ने लक्ष्य र्था सन ्२०३० सम्ि िध्यि आय भएको राष्ट्रका ुपपिा 

स्र्रोन्नमर् गने रामष्ट्रय सङ्कल्प नै नयाूँ मिक्षा नीमर् र्िुतिाका िलू आधार हुन ्।  

मिक्षा प्राप्त गने प्रत्येक व्यमिको आधारभरू् िौमलक हकलाई  कायातन्वयन गनत, सङ्घीय लोकर्ामन्त्रक गणर्न्त्रको िान्यर्ा 

अनुुपप मिक्षािा सबैको सरल, सहि र सिर्ािलूक पह ूँच समुनमिर् गनत एव ंमिक्षालाई सवतव्यापी, िीवनोपयोगी, प्रमर्स्पधी 

एव ंगणुस्र्रयिु बनाउन र्था मवद्यालय मिक्षाको व्यवस्थापकीय पक्षलाई सदुृढीकरण गनत  यो नयाूँ मिक्षा नीमर् आवश्यक 

परेको हो । संघीय ढाूँचा अनुुपप गाउूँपामलकािा मिक्षा प्रिासन प्रभावकारी एव ंनमर्िािलूक ढंगले सञ्चालन गरी नागररकको 

मिक्षा प्रामप्तको अमधकार समुनमिर् गनतका लामग सियानकूुल मिक्षा नीमर्को र्िुतिा गनुत परेको हो । 

 

५. िक्ष्य  

१. मवद्यालय र्हको मिक्षािा सबैको पह ूँच र गणुस्र्र अमभवमृि गरी प्रमर्स्पधी, उद्यिी र नवप्रवर्तनिील िानव पूूँिीको 

मवकासबाट गाउूँपामलकाको आमथतक-सािामिक ुपपान्र्रण गने । 

२. िमैक्षक मवकास र्था गणुस्र्रीय र पररणािििुी िमैक्षक उपलमब्ध समहर्को निनूा गाउूँपामलकाको ुपपिा गन्यापधरुा 
गाउूँपामलकालाई ुपपान्र्रण गने ।  

 

६. उदे्दश्य  

१. बालबामलकाको सवातङ्गीण मवकासिा केमन्रर् प्रारमम्भक बालमवकास र्था मिक्षालाई गणुस्र्रीय र प्रभावकारी 
बनाउन ु। 

२. सबै नागररकलाई साक्षर बनाई  गाउूँपामलकालाई पणूत साक्षर बनाउन ु। 
३. आधारभरू् मिक्षािा सबैको सहि एव ं सिर्ािलूक पह ूँच र मनरन्र्रर्ा समुनमिर् गद ै सवतव्यापी, िीवनोपयोगी, 

प्रमर्स्पधी एव ंगणुस्र्रयिु अमनवायत र्था मनिःिलु्क मिक्षाको प्रत्याभमूर् गनुत । 

४. गणुस्र्रीय िाध्यमिक मिक्षािा सबैको मनिःिलु्क पह ूँच समुनमिर् गद ैमसितनमिलर्ा, रचनात्िकर्ा, अध्ययनिीलर्ा, 

सकारात्िक मचन्र्न र सदाचार िस्र्ा गणु समहर्को प्रमर्स्पधी, सीपयिु एव ंउत्पादनिील िनिमि र्यार गनुत । 

५. प्रामवमधक र्था व्यावसामयक मिक्षा र र्ामलिका अवसरहुपलाई व्यापक मवस्र्ार गरी सिाविेी एव ंसिर्ािलूक 

पह ूँच स्थामपर् गनुत । 

६. प्रमर्स्पधी र अनसुन्धानििुी िानव संिाधन मवकासका लामग आवश्यक सहयोग र सहिीकरण गनुत ।  

७. सबै प्रकारका अपाङ्गर्ा भएका व्यमिका लामग गणुस्र्रीय मिक्षाको पह ूँच समुनमिर् गनुत ।    

८. मिक्षा प्रणालीलाई सदुृढ, सक्षि र िवाफदहेी बनाउन ुर्था िैमक्षक सिुासन कायि गनुत । 
९. िमैक्षक के्षत्रका मवद्यिान असल अभ्यासलाई समम्िलन गनुत । 

१०. िमैक्षक गणुस्र्र िानक र्था िापदण्डका आधारिा  मवद्यालय र्हको मिक्षाको गणुस्र्र अमभवमृि गनुत । 

११. प्राथमिकर्ाका आधारिा पयातप्तर्ा, सिन्यामयकर्ा र प्रमर्फलििुी हुने गरी िैमक्षक लगानी समुनमिर् गनुत । 

१२. मवज्ञान र्था प्रमवमधलाई मिक्षा प्रणालीिा एकीकरण गद ैपरम्परागर् र्था आधमुनक प्रमवमधलाई  उपयोग गनत सक्ने 

क्षिर्ा मवकास गनुत । 

१३. िमैक्षक गणुस्र्र सधुारका लामग राम्रो मवद्यालय, राम्रो मिक्षण र राम्रो मसकाइको अवधारणा बिोमिि मवद्यालय र 

मिक्षण संस्थाको सदुृढीकरण गनुत ।  

१४. मवद्यालय मवकासिा सबै सरोकारवालाहुपको साथतक सहभामगर्ा समुनमिर् गनुत ।  
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१५. सािदुामयक मवद्यालयहुपलाई सचूक र िापदण्डका आधारिा निनूा मवद्यालय बनाउन ु। 

१६. मवद्यालय र्हको मिक्षािा सक्षिर्ा समहर्को प्रत्येक कक्षा र मवषयको मसकाइ उपलमब्ध िमैक्षक सत्र २०७७ दमेि 

प्रमर्वषत २ प्रमर्िर्ले बढाउन ु। 

  

७. रणिीलत 

१. गाउूँपामलका र अमभभावकको साझदेारीिा बालबामलकाहुपको सवातङ्गीण मवकास एव ं मवद्यालय मिक्षाको 

पवूतर्यारीका लामग कम्र्ीिा एक वषतको प्रारमम्भक बालमवकासको अवसर प्रदान गने । 

२. उपयिु पवूातधारसमहर्को बालितै्री वार्ावरण समुनमिर् गरी प्रारमम्भक बालमवकासको अवसर मवस्र्ार गने । 

३. अमनवायत र्था मनिःिलु्क आधारभरू् मिक्षाको प्रत्याभमूर् गनत सबै बालबामलकालाई मवद्यालय भनात गराउने एव ंभनात 

भएका सबैलाई अध्ययनिा मनरन्र्रर्ा मदने र गणुस्र्र अमभवमृिका लामग उत्प्रेरणािलूक कायतक्रि अवलम्बन गने । 

४. गणुस्र्रीय आधारभरू् र िाध्यमिक मिक्षािा सबैको समुनमिर्र्ा गनत औपचाररक, अनौपचाररक, वकैमल्पक र िलुा 

मिक्षा प्रणालीको अवलम्वन गने । 

५. िाध्यमिक मिक्षािा गाउूँपामलका, मनिी क्षेत्र र सहकारी सिेर्को सहभामगर्ािा प्रभावकारी व्यवस्थापन गने । 
६. प्रामवमधक र्था व्यावसामयक मिक्षा र र्ामलििा व्यापक सहभामगर्ाको वार्ावरण मसितना गने । 
७. प्रामवमधक र्था व्यावसामयक मिक्षा र र्ामलिको के्षत्रिा मवमभन्न सरोकारवालाहुपको सहभामगर्ा एव ंसाझदेारीिा 

मदगो लगानी समुनमिर् गने । 

८. स्थानीय श्रि बिारको आवश्यकर्ा एव ं प्राथमिकर्ाका आधारिा योग्यर्ा र क्षिर्ा अनसुार प्रामवमधक र्था 

व्यावसामयक मिक्षा र सीप मवकासका अवसरहुप सबैलाई प्रदान गने ।  

९. प्रामवमधक र्था व्यावसामयक मिक्षा र र्ामलििा मपछमडएका वगत, के्षत्र र सिदुायलाई सिट्ेन मविेष सहुमलयर् प्रदान 
गन े। 

१०. साक्षरर्ा, अनौपचाररक मिक्षा र आिीवन मसकाइलाई पेसा एव ं व्यवसाय, सािामिक िीवन र सहभामगर्ासूँग 

आवि गने । 

११. भौमर्क पवूातधार, मिक्षण मसकाइ प्रमक्रया र िलू्याङ्कन प्रणालीलाई सिावेिी एव ंअपाङ्गितै्री बनाउने । 

१२. अपाङ्गर्ा भएका बालबामलकाहुपको आवश्यकर्ा र सिाविेीकरणको मसिान्र्का आधारिा मविषे मिक्षा र 

सिाविेी मिक्षाका िाध्यिबाट उपयिु िमैक्षक अवसरहुप प्रदान गने । 

१३. दक्ष, योग्य, सक्षि, गणुस्र्रीय िनिमिको व्यवस्थापन गरी मिक्षण, प्रमिक्षण, िैमक्षक प्रिासन िस्र्ा पक्षिा उत्कृि 

नमर्िा हामसल गने ।  

१४. मिक्षकको पेिागर् सक्षिर्ा, अद्यावमधकर्ा, उत्प्रेरणा, कायतसम्पादनस्र्र  र अनभुव िस्र्ा पक्षहुपलाई मिक्षकको 

वमृत्त मवकाससूँग आवि गनत सहिीकरण गने ।  

१५. मवद्यालयिा र्हगर् र मवषयगर् मिक्षकको व्यवस्थापन गनुतका साथै मिक्षकको प्रामप्त, मवकास र उपयोग प्रणालीिा 
सधुार गरी मवद्यालय मिक्षाको गणुस्र्र अमभवमृि गने ।  

१६. मवद्यालयहुपको नक्साङ्कन, सिायोिन र स्र्रोन्नमर् गने । 
१७. सचूना र्था सञ्चार प्रमवमधलाई मिक्षण मसकाइ प्रमक्रयाको अमभन्न अङ्गका ुपपिा उपयोग गने ।  

१८. अनलाइनिा आधाररर् एकीकृर् िमैक्षक सचूना व्यवस्थापन प्रणालीको सदुृढीकरण गने । 

१९. अपनत्वको मसितना, नेर्तृ्वको सबलीकरण, मिक्षण मसकाइ प्रमक्रयािा सधुार, पेिागर् नैमर्कर्ाको प्रवितन,  लगानी 

अमभवमृि र प्रमवमधको उच्चर्ि प्रयोगद्वारा सावतिमनक मवद्यालयको िमैक्षक गणुस्र्र अमभवमृि गने । 
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२०. िमैक्षक गणुस्र्र अमभवमृिका लामग मिक्षण संस्थाहुपको मनयमिर् ुपपिा प्रभावकारी अनगुिन, मनरीक्षण र्था 

िलू्याङ्कन गने ।  

 

८. िीलत तथा कायतिीलत 

मिक्षाको लक्ष्य,उद्दशे्य र रणनीमर्हुपको पररमधमभत्र रही दहेायबिोमििका नीमर् र्था कायतनीमर्हुप अवलम्बन गररने छ । 

(क) प्रारलभभक बािलिकास तथा लिक्षा  

१. र्ोमकएको िापदण्डका आधारिा सबै मवद्यालयहुपिा बालमवकास कक्षा र मवद्यालय बामहर बालमवकास केन्र र 

बालमवकास र्था स्याहार केन्र स्थापना र सञ्चालनको लामग व्यवस्था मिलाइनेछ ।  

२. चार वषत उिरे पगुकेा बालबामलकाका लामग र्ोमकएको न्यनूर्ि िापदण्डको आधारिा गाउूँपामलका र 

अमभभावकहुपको साझदेारीिा एक वष ेप्रारमम्भक बाल मवकास कायतक्रि सञ्चालन गररनेछ ।  

३. प्रारमम्भक बालमवकास कक्षा र बालमवकास र्था स्याहार केन्रहुपिा बालबामलकाका सरुक्षा, पोषण, िले (सािग्री 

र स्थान), ियन स्थल, भवन, कक्षाकोिा लगायर्का आवश्यक भौमर्क पवूातधारको व्यवस्था मिलाइनेछ ।  

४. मवद्यालयिा सञ्चालन गररने प्रारमम्भक बालमवकास कक्षा मवद्यालयको हार्ामभत्र छुटै्ट भौमर्क संरचना िडा गरी 
सञ्चालन गनुतका साथै मवद्यालय टाढा भएका भएका कारण बालमवकास कक्षाको पह ूँचभन्दा बामहर रहकेा 

बालबामलकालाई लमक्षर् गरी नमिकको मवद्यालयको सिन्वयिा सिदुायस्र्रिा वकैमल्पक प्रारमम्भक बालमवकास 

केन्र सञ्चालन गने व्यवस्था मिलाइनेछ । 

५. गाउूँपामलका र सिदुायको साझेदारीिा प्रत्येक वडा वा टोलिा बालबामलकाहुपलाई िले्ने र िनोरञ्िन गने सािग्रीहुप 
समहर्को बालउद्यान मनिातण गररनेछ । 

६. पाूँच वषतभन्दा कि उिरेका बालबामलकाहुपको स्याहार, पोषण र स्वास््य मवकासका लामग अमभभावक सिरे्को 

लगानीिा मवद्यालय मभत्र वा बामहर बालमवकास र्था स्याहार केन्र स्थापना र सञ्चालन गनत समकने व्यवस्था 

मिलाइनेछ । 

७. दमलर्, िनिामर्, अपाङ्गर्ा भएका, आमथतक ुपपले मवपन्न वगतका बालबामलकाका लामग मनिःिलु्क प्रारमम्भक 

बालमवकासको अवसर समुनमिर् गररनेछ । 

८. प्रारमम्भक बालमवकास कक्षािा बालबामलकाको सवातङ्गीण मवकासिा टेवा परु् याउने िालका आवश्यक सािग्री 

व्यवस्था गररनेछ ।  

९. प्रारमम्भक बालमवकास कक्षािा बालबामलकाको सरसफाइ, हरेचाह, िािा र्था अन्य कायतिा सहयोग परु् याउने 

व्यवस्था मिलाइनेछ ।   

१०. प्रारमम्भक बालमवकास कक्षा र बालमवकास केन्रका लामग मवद्याथी सङ््याका आधारिा आवश्यक मिक्षकको 

आपमूर्त गने व्यवस्था मिलाइनेछ । 

११. प्रारमम्भक बालमवकास कायतक्रििा संलग्न िनिमिको क्षिर्ा मवकास गनत सञ्िाल स्थापना गरी अनभुव 

आदानप्रदान गने वार्ावरण मसितना गररनेछ । 

१२. प्रारमम्भक बालमवकास कायतक्रििा आवश्यक पने सहिीकरण सीप मवकासका लामग उमचर् र्ामलिको व्यवस्था 

गररनेछ । 

१३. प्रारमम्भक बालमवकास मिक्षकको कायतसम्पादनको आधारिा प्रत्येक वषत िलू्याङ्कन गरी परुस्कार र दण्ड मदने 

व्यवस्था कायातन्वयनिा ल्याइनेछ । 

१४.  बालबामलकाको सवातङ्गीणत  मवकासका मनमित्त अमभभावकलाई  प्रेररर् गनत अमभभावक िागरण कायतक्रि 

सञ्चालन गररनेछ । मवमभन्न मवज्ञहुपसूँग अन्र्रमक्रया गने अवसर मसितना गररनेछ । 
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१५. िार्भृाषाका िाध्यिबाट मसक्न पाउने अवसर प्रदान गनत गाउूँपामलकाले योिना बनाई कायातन्वयन गने व्यवस्था 

मिलाइनेछ ।  

१६. गाउूँपामलकािा गाउूँ मिक्षा समिमर् िार्हर् रहने गरी प्रारमम्भक बालमवकास उपसमिमर् गिन गरी पररचालन गररनेछ 
। 

१७. बालमवकास कक्षा र्था बालमवकास केन्रहुपको मनयमिर् ुपपिा अनगुिन र्था मनरीक्षण गररनेछ । 

 

(ख) अलििायत तथा लिःिुल्क आधारभूत लिक्षा     

१. मवद्यालय र गाउूँपामलकाको सहकायतिा िमैक्षक सत्रको आरम्भिा मवद्याथी भनात अमभयान सञ्चालन गरी आधारभरू् 

मवद्यालय उिरे सिहूका सबै बालबामलकाहुपलाई मवद्यालय ल्याई अमनवायत र्था मनिःिलु्क मिक्षाको व्यवस्था 

गररनेछ ।  

२. आधारभरू् मवद्यालयिा उिरे सिहूका आफ्ना पररवारका बालबामलकाहुपलाई  मवद्यालय भनात नगराएिा काननू 

बिोमिि दमण्डर् हुने र््य अमभभावकहुपलाई बोध गराउन अमभििुीकरण कायतक्रि र्था अमभभावक मिक्षा 

कायतक्रि सञ्चालन गररनेछ । 

३. अमनवायत र्था मनिःिलु्क आधारभरू् मिक्षाको सही ुपपिा कायातन्वयन भए नभएको यमकन गनत गाउूँपामलकाबाट 

स्थलगर् ुपपिा अमनवायत अनुगिनको व्यवस्था मिलाइनेछ । 

४. मवद्यालय सेवाके्षत्र सम्बन्धी िापदण्ड र्था कायतमवमधका आधारिा आधारभरू् मवद्यालयहुपलाई सेवाके्षत्रको 

अवधारणा अनुुपप व्यवमस्थर् गररनेछ । 

५. सबै बालबामलकाहुपलाई नमिकको मवद्यालयिा अध्ययन गनत प्रेररर् गररनेछ । 

६. मवद्यालय बामहर रहकेा सबै बालबामलकाहुपलाई मवद्यालय मभत्र ल्याउन र्था अध्ययनिा मनरन्र्रर्ाको समुनमिर्र्ा 

गनत िनसहभामगर्ा समहर्को कायतक्रि सञ्चालन गररनेछ । साथै आवश्यकर्ा हरेी आकषतक छात्रवमृत्तको व्यवस्था 

गररनेछ । 

७. आधारभरू् मिक्षाको उिरे सिहूका सबै बालबामलकाहुपलाई मवद्यालय भनात गने व्यवस्था मिलाइ अमनवायत मिक्षा 

समुनमिर् भएको सावतिमनक घोषणा गने व्यवस्था मिलाइनेछ । 

८. मवद्याथी मदवा िािा कायतक्रिलाई मनरन्र्रर्ा मदइनकुा साथै मवमभन्न प्रोत्साहनिलूक कायतक्रिहुप सञ्चालन गररनेछन ्
। 

९. सबै आधारभरू् मवद्यालयहुपिा भवन, कक्षाकोिा, फमनतचर, प्रयोगिाला, िौचालय, पानी, पसु्र्कालय, बकु कनतर 

िस्र्ा भौमर्क र्था िैमक्षक पवूातधारको व्यवस्था गररनेछ । 

१०. बालकेमन्रर् मिक्षण, बालितै्री िकै्षमणक वार्ावरण, मसकाइििुी मिक्षण पिमर्, मिक्षक मवद्याथीमवच सिुधरु सम्बन्ध 
मवकास, सरुमक्षर् कक्षाकोिा, सम्िानपणूत व्यवहार िस्र्ा उपायहुपको अवलम्बन गररनेछ । 

११. आधारभरू् र्हिा अमनवायत नेपाली भाषाका साथै िार्भृाषालाई पढाइको िाध्यि बनाइनेछ । साथै गमणर् र मवज्ञान 

मवषयलाई अगं्रेिी भाषािा पमन अध्ययन गनत समकने व्यवस्था गररनेछ । 

१२. िार्भृाषाका पाि्यसािग्री, मिक्षण सािग्री र्था अन्य सािग्रीहुप र्यार गनत सरोकारवाला र्था मवज्ञहुप पररचालन गरी 

मनिातण, छपाइ, मवर्रण, मवर्रण,अनगुिन र्था िलू्याङ्कन गररनेछ ।  

१३. िार्भृाषािा श्रव्य दृश्य सािग्री वा िमैक्षक सािग्री मवकास गनत  मविषे कायतक्रि सञ्चालन गररनेछ । 
१४. िार्भृाषा, मलमप, सामहत्य एव ंसंस्कृमर् संरक्षण, संवितन र्था मवकास गनत िार्भृाषाको पिनपािन गनत समकने व्यवस्था 

मिलाइनेछ । 
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१५. नेपाली भाषाको मिक्षणलाई प्रवितन गद ैनेपाली िौमलक कला, संस्कृमर्, सािामिक अध्ययन सम्बन्धी मवषय नेपाली 

भाषािा पिनपािन गने व्यवस्था मिलाइनेछ । 

१६.  गमणर्, अगं्रेिी, सािामिक, व्यावसामयक र्था स्वावलम्बनका मवषयहुपिा पमन स्थानीयकरण गरी मिक्षण मसकाइ 

प्रमक्रयािा सधुार ल्याइनेछ । 

   

(ग) िाध्यलिक लिक्षा  

१. मनिःिलु्क िाध्यमिक मिक्षािा सबैको पह ूँच समुनमिर् गनत उपयिु कायतक्रिहुप सञ्चालन गररनेछ ।  

२. िाध्यमिक मवद्यालयिा भौमर्क र्था िमैक्षक पूवातधार, मिक्षण मसकाइ प्रमक्रया र मसकाइ वार्ावरणिा सधुार गरी 
गणुस्र्र अमभवमृि गररनेछ । 

३. मवद्याथीको ुपमच र सिािको आवश्यकर्ा अनुुपप िाध्यमिक मिक्षािा प्रामवमधक र्था व्यावसामयक                                         

मिक्षाको अवसर प्रदान गने व्यवस्था मिलाइनेछ । 

४. िाध्यमिक र्हका कक्षाहुपिा अत्याधमुनक प्रमवमधको प्रयोग गरी अङ्ग्रेिी वा नेपाली वा दवु ैभाषाका िाध्यिबाट 

पिनपािन गने व्यवस्था मिलाइनेछ । 

५. प्रत्येक िाध्यमिक मवद्यालयहुपिा पयातप्त िात्रािा िेलकुद सािग्री र िले मिक्षकलाई आवश्यकर्ाअनसुार 

प्रमिक्षणको व्यवस्था गररनेछ ।  

 

(घ) प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लिक्षा र तालिि   

१. श्रि बिारको आवश्यकर्ाका आधारिा सीप नक्साङ्कन गरी र्ोमकएको िापदण्डका आधारिा प्रामवमधक र्था 

व्यावसामयक मिक्षा र सीप प्रदायक संस्थाहुपको स्थापना गररनेछ । 

२. प्रामवमधक मिक्षालय वा मवद्यालयिा स्थानीय मविषेर्ा, आवश्यकर्ा र सम्भावनाका आधारिा प्रामवमधक र्था 

व्यावसामयक मिक्षा र र्ामलिका कायतक्रिहुप सञ्चालन गने व्यवस्था मिलाइनेछ । 

३. प्रामवमधक र्था व्यावसामयक मिक्षा र सीप मवकाससम्बन्धी सञ्चामलर् कायतक्रिहुपको व्यवस्थापन, अनगुिन र्था 

मनरीक्षण गने व्यवस्था मिलाइनेछ ।  

४. प्रामवमधक र्था व्यावसामयक मिक्षा र र्ामलिको क्षेत्रिा ुपमच रा्ने मवद्याथीहुपका लामग प्रामवमधक र्था 
व्यावसामयक मिक्षा र सीप मवकासको अवसर उपलब्ध गराइनेछ । 

५. प्रामवमधक र्था व्यावसामयक मिक्षा र र्ामलिका गमर्मवमधलाई प्रयोगात्िक, व्यावहाररक र सियानकूुल बनाउन 
आवश्यक प्रबन्ध गररनेछ । 

६. प्रामवमधक र्था व्यावसामयक मिक्षाका कायतक्रिहुपिा आधमुनक सचूना प्रमवमधको प्रयोग गने व्यवस्था मिलाइनेछ । 

७. प्रामवमधक र्था व्यावसामयक मिक्षा सञ्चालन गनत चाहने व्यमि र्था संघसंस्थाहुपलाई मनयिन र प्रोत्साहनको 

व्यवस्था गनत समकनेछ । 

 

 

 

(ङ) अिौपचाररक, जीिि पयतन्त र खुिा लिक्षा  

१. गाउूँपामलकािा कम्र्ीिा एउटा सावतिमनक पसु्र्कालयको स्थापना गरी आधमुनक सचूना र्था सञ्चार प्रमवमधयिु 

बनाइनेछ । 
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२. पसु्र्कालयलाई िीवनोपयोगी, सेवाििुी र आत्िमनभतर बनाउूँद ैलैिाने एव ंयस्र्ा पसु्र्कालयबाट सबै वडाहुपिा 

स्याटलाईट पसु्र्कालय र्था घमु्र्ी पसु्र्कालय सेवा सञ्चालन गररनेछ । 

३. आधारभरू् र्हदमेि िाध्यमिक मवद्यालय सम्ि सबै मवद्यालयहुपिा पयातप्त सन्दभतसािग्री समहर्का पसु्र्कालयहुपको 

स्थापना, मवकास, व्यवस्थापन र्था सञ्चालन गररनेछ । 

४. आिीवन मसकाइ,िीमवकोपाितनका लामग सीप सम्बन्धी र्ामलि र्था मनरन्र्र मिक्षाको लामग प्रत्येक वडािा 

सािदुामयक मसकाइ केन्र स्थापना गरी आवश्यकर्ाअनसुार मवस्र्ार र्था सदुृढीकरण गररनेछ ।  

५. साक्षर गाउूँपामलका घोषणा गरी मिमक्षर् गाउूँपामलका बनाउनिा केमन्रर् आिीवन मसकाइका कायतक्रिहुप 

सञ्चालन गररनेछ ।  

६. िलुा मिक्षाको अवसर मवस्र्ार गनतका लामग िलुा मवद्यालयका मवद्याथीहुपलाई लमक्षर् गरी िमुरर्, िमल्टमिमडया 

र अनलाइनिा आधाररर् मसकाइ सािग्री उपलब्ध गराउन सहिीकरण गररनेछ । 

७. िलुा र्था दरू मिक्षाका कायतक्रिहुप सञ्चालनिा सचूना र्था सञ्चार प्रमवमधको प्रयोगलाई बढावा मदूँद ैप्रभावकारी 
बनाइनेछ । 

८. अनौपचाररक मिक्षाका कायतक्रिलाई प्रभावकारी ुपपिा सञ्चालन गनत िार्भृाषाको िाध्यिबाट मिक्षा प्रदान गने 

व्यवस्था गररनेछ । 

९. अनौपचाररक मिक्षा प्राप्त गरेकाहुपलाई औपचाररक मिक्षािा प्रविे गनतका लामग आवश्यक संयन्त्रसमहर् थप 

व्यवस्था गररनेछ ।  

 

(च) सिािेिी र लििेष लिक्षा  

१. अपाङ्गर्ा भएका, असि र घरबाट मवद्यालय आवर्िावर् गनत असिथत र्र मवद्यालयिा अध्ययन गनत सक्न े

बालबामलकाका लामग पायक पने स्थानिा आवश्यकर्ाका आधारिा छात्रावाससमहर्को "मविेष मवद्यालय" 

सञ्चालन गररनेछ । 

२. अपाङ्गर्ा भएका बालबामलकाहुपको अपाङ्गर्ाको अवस्था हरेी सम्भव भएसम्ि अन्य बालबामलकाहुपसूँग ै

बसेर मसक्न पाउने गरी सिावेिी मिक्षाको व्यवस्था गररनेछ । 

३. साधारण अवस्थाका बालबामलकासूँग बसेर अध्ययन गनत सक्ने अपाङ्गर्ा भएका बालबामलकाहुपका लामग 

अपाङ्गर्ाको प्रकृमर् र स्र्र अनसुार आवश्यक पने सािग्रीहुप (िस्र्ैिः ह्वील चेयर, छडी, ब्रेल पसु्र्क, साङ्केमर्क 

मचत्र आमद) को सिमुचर् प्रबन्ध गररनेछ । 

४. अपाङ्गर्ा र्था फरक क्षिर्ा भएका बालबामलकाहुपलाई आत्िमनभतर बनाउनका लामग व्यावसामयक सीप मसक्ने 

अवसर प्रदान गररनेछ । 

५. सबै प्रकारका अपाङ्गर्ा भएका बालबामलकाहुप (िारीररक अपाङ्गर्ा, सनुाइ अपाङ्गर्ा, दृमि अपाङ्गर्ा, स्वर 

र बोलाइ अपाङ्गर्ा, िानमसक वा िनोसािामिक अपाङ्गर्ा, बौमिक अपाङ्गर्ा, अनवुंिीय रिश्राव सम्बन्धी 

अपाङ्गर्ा, अमटज्ि अपाङ्गर्ा र बहुअपाङ्गर्ा) को पिनपािनिा सहिर्ा ल्याउन िारीररक र्था बौमिक 

क्षिर्ाअनुसारको अपाङ्गितै्री भौमर्क पवूातधार र्था मसकाइ वार्ावरणको प्रबन्ध गररनेछ । 

६. सबै बालबामलकालाई सक्षि बनाउन बालबामलकाहुपको अवस्था र प्रकृमर् हरेी मविषे कक्षा र्था सधुारात्िक 

कक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।  

७. ससु्र् श्रवण भएका बालबामलकालाई साङ्केमर्क भाषा र्था दृमिमवमहन र न्यनू दृमि भएका बालबामलकालाई 
ब्रेलमलमपका साथै अन्य उपकरणबाट प्रयोगबाट मसक्न सक्ने अवसर प्रदान गनत सहिीकरण गररनेछ । 
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८. मसकाइ सािग्री, मिक्षण मवमध र्था मवद्याथी िलू्याङ्कन प्रणालीलाई अपाङ्गर्ा भएका बालबामलका अनकूुल 

बनाउन सहिीकरण गररनेछ । 

९. प्रारमम्भक बालमवकास दमेि िाध्यमिक र्हसम्िको मिक्षा र्था िीवनपयतन्र् मिक्षासम्ि सिाविेीकरण सम्बन्धी 
िदु्दा पमहचान गरी त्यसको उमचर् सम्बोधन गररनेछ ।  

१०. दमलर्, अपाङ्गर्ा भएका व्यमि, आमथतक ुपपले मवपन्न र सािामिक ुपपले पमछ परेका सिदुाय र्था वगत, मविषे 

प्रमर्भावान ्व्यमिका पणूत वा आमंिक लगानी गरी मिक्षाको प्रवितन गने व्यवस्था मिलाइनेछ ।  

११. मवमवधर्ाको सम्िान गद ैमवद्यालयिा सबै बालबामलकाहुपलाई सिान व्यवहार र मसकाइिा सिान अवसर प्रदान 

गनत मवद्यालय र्था मिक्षकहुपलाई पणूत मिम्िेवार बनाइनेछ । 

१२. मवद्यालयको नेर्तृ्विा िमहलाको प्रमर्मनमधत्व अमभवमृि गनत क्षिर्ा मवकासिा िोड मदइनेछ । 

१३. मवद्यालयिा छात्राहुपलाई मन:िलु्क स्यामनटरी ्याडको व्यवस्था गररनेछ । 

१४. आमथतक ुपपले मवपन्न, सािामिक ुपपले पमछ परेका सिदुाय र्था वगतलाई प्राथमिकर्ा मदूँद ैस्टेिनरी, मदवा िािा 

र पोिाक क्रिििः मनिःिलु्क उपलब्ध गराउूँद ैमवद्यालय छोड्ने दरिा किी ल्याइनेछ । 

 

(छ) िैलक्षक सुिासि र जििलि व्यिस्थापि  

१. सबै मवद्यालयिा योग्य र्था सक्षि मवषयगर् मिक्षकको व्यवस्थापन गररनेछ ।  
२. मिक्षकलाई पेिाप्रमर् िवाफदेही बनाइनेछ । प्रधानाध्यापक, मिक्षक र्था कितचारीको कायतसम्पादन िलू्याङ्कन 

प्रमक्रयालाई पारदिी र्था नमर्िािा आधाररर् बनाउन कायतसम्पादन सम्झौर्ा गररनेछ । 

३. मवद्याथीहुपले परीक्षािा हामसल गरेको पररणाि सिरे्को आधारिा मिक्षकको कायतसम्पादन िलू्याङ्कन गरी 

मिक्षण मसकाइ मक्रयाकलापिा सधुारका लामग मिक्षकहुपलाई मिम्िवेार र िवाफदहेी बनाइनेछ ।  

४. मिक्षकको सक्षिर्ा, मवद्याथीको मसकाइ उपलमब्ध, कायतिलूक अनसुन्धान, िमैक्षक सािग्री मनिातण र प्रयोग, 

नवप्रवर्तनात्िक कायत, अमर्ररि र सहमक्रयाकलाप सञ्चालन, पेिागर् मिम्िवेारी र्था िवाफदमेहर्ा बहन िस्र्ा 

स्पि र पारदिी सचूकका आधारिा मिक्षकको कायतसम्पादन िलू्याङ्कन गररनेछ । 

५. वामषतक कायतसम्पादन िलू्याङ्कन र्था मवद्याथीको नमर्िािा उत्कृिर्ा हामसल गरेका मिक्षकलाई प्रिसंा, परुस्कार 
र्था सम्िान मदने व्यवस्था गररनेछ । 

६. मिक्षकहुपको उत्प्रेरणा, पेिागर् नैमर्कर्ा र सक्षिर्ा अमभवमृि गनत र्ामलि र्था आवश्यकर्ा अनसुार अन्य 

कायतक्रिहुप सञ्चालन गररनेछ ।  

७. मिक्षक दरबन्दी पनुमवतर्रणबाट पमन मिक्षक नपगु भएिा आवश्यकर्ाका आधारिा थप मिक्षक दरबन्दी मसितना 

गनत सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । 

८. मवद्यालय र सिदुायका बीच िीवन्र् सम्बन्ध मनिातण गनत, मवद्यालय सम्बन्धी नीमर्गर् मनणतय गनत, मवद्यालय र 
गाउूँपामलका र्था सिदुायको बीच पलुको ुपपिा काि गनत र मवद्यालयका लामग सिदुायको र्फत बाट सहयोग िटुाउन 

मवद्यालय व्यवस्थापन समिमर्लाई मिम्िेवार र िवाफदहेी बनाइनेछ । 

९. मवद्यालयको योिना र्िुतिा, श्रोर् व्यवस्थापन, अनगुिन, सपुररवके्षण, स्थानीय पाि्यक्रि मनिातण लगायर्का 

िमैक्षक मक्रयाकलापहुपिा सिदुायलाई सहभागी गराइनेछ । 

१०. मवद्यालय व्यवस्थापन र्था सञ्चालन गनत मवद्यालय व्यवस्थापन समिमर्लाई गाउूँपामलकाको सहयोगी संयन्त्रका 
ुपपिा मवकास गररनेछ । 

११. मवद्यालयहुपलाई स्विामसर् र िवाफदहेी संस्थाका ुपपिा मवकास गररनेछ । 
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१२. मवद्यालय सञ्चालनका लामग आवश्यक श्रोर् साधन, िमैक्षक, आमथतक र्था व्यवस्थापकीय अमधकार मवद्यालय 

र्हिा नै मवकेमन्रर् गररनेछ । 

१३. मवद्यालय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन मवद्यालयले सिदुाय र्था आफ्ना अमभभावकहुपसूँग मनरन्र्र सम्वाद 

र अन्र्रमक्रया गने व्यवस्था मिलाइनेछ । 

१४. िमैक्षक व्यवस्थापनको क्षिर्ा अमभवमृि र्था संस्थागर् मवकासका मनमित्त प्रधानाध्यापक, मिक्षक, कितचारी एव ं

व्यवस्थापन समिमर्का पदामधकारीहुपको क्षिर्ा मवकासका कायतक्रिहुप सञ्चालन गररनेछ ।  

१५. सावतिमनक मवद्यालयको आमथतक व्यवस्थापनलाई नमर्िाििुी, पारदिी र्था िवाफदेही बनाउन सािामिक 

परीक्षणलाई मवद्यालय अनदुानको लामग अमनवायत सर्तका ुपपिा व्यवस्था गररनेछ । र सािामिक परीक्षणको 

प्रमर्वदेन अमभभावकको भेलािा सावतिमनक गने व्यवस्था  गररनेछ । 

१६. मवद्यालय र सिदुायको अन्र्रसम्बन्ध सदुृढ गरी सिदुायको सिग्र मवकास र मवपद ्व्यवस्थापनका कायत गनत  मिक्षक 

र मवद्याथी पररचालन गररनेछ ।  

१७. मवद्याथी, मिक्षक, कितचारी, संरचना, नीमर्, रणनीमर् र्था पररणािको िानकारी पाउने गरी िमैक्षक सचूना 
व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यवमस्थर् गररनेछ ।  

१८. िमैक्षक सचूना व्यवस्थापन प्रणालीको सदुृढीकरण गनत गाउूँपामलका र मवद्यालय व्यवस्थापन समिमर्लाई सक्षि र 
मिम्िवेार बनाइनेछ । 

१९. िमैक्षक सचूना व्यवस्थापन प्रणालीलाई अनलाइनिा आधाररर् बनाइ दोहोरो सञ्चारको ुपपिा आवश्यक 

र््याङ्क उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ । 

२०. मवद्यालय र िमैक्षक संस्थाहुपिा छुवाछुर्, बालश्रि र लैङ्मगक महसंा एव ंदवु्यतवहारको मवुपि िनू्य सहनिीलर्ाको 
नीमर् अवलम्बन गररनेछ । त्यस्र्ा घटनाको रोकथाि र मनयन्त्रणका लामग मवद्यालय र िमैक्षक संस्थािा परािित 

सेवाको व्यवस्था गररनेछ । 

२१. मवद्यालयको िमैक्षक नेर्तृ्व र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानाध्यापकलाई मिम्िवेार एव ं 
अमधकारसम्पन्न बनाइनेछ । 

२२. प्रधानाध्यापकलाई मवद्यालय सञ्चालनको पणूत मिम्िवेारी मदई कायतसम्पादन र नमर्िाका आधारिा िलू्याङ्कन 

गररनेछ । 

२३. मवद्यालय र िमैक्षक संस्थािा आवि मवद्याथी, मिक्षक, प्रधानाध्यापक, कितचारी, अमभभावक र अन्य 

सरोकारवालाहुपको  आचारसंमहर्ा र्यार गरी लाग ूगररने र सो अनसुार भए नभएको अनुगिन गररनेछ ।  

२४.  उत्कृि कायत सम्पादन गने मवद्यालयलाई कायतसम्पादनका आधारिा थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गररनेछ ।  

२५. मिक्षक र कितचारीले र्ोमकएको दमैनक कायत सियावमधभर मिक्षासूँग सम्बमन्धर् बाहके अन्य कुनै पमन पेसािा 

आबि हुने वा कुनै पमन गरैसरकारी संस्थाका गमर्मवमध वा रािनीमर्क मक्रयाकलापिा सहभागी हुने कायतिा रोक 

लगाइनेछ । 

२६. मवद्यालय िामन्र् क्षेत्रको अवधारणालाई कायातन्वयन गद ैमवद्यालयहुपलाई दण्डरमहर् मिक्षण मसकाइ गने थलोको 

ुपपिा मवकास गररनेछ । 

 

 

 

 

(ज) साितजलिक- लिजी साझेदारी र सािुदालयक एिं साितजलिक लिक्षा प्रणािीको सबिीकरण  
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१. मिक्षकलाई प्रिासमनक ुपपिा प्रधानाध्यापकप्रमर् र मसकाइ उपलमब्धका लामग मवद्याथी र्था अमभभावकप्रमर् 

िवाफदहेी बनाइने र प्रधानाध्यापकलाई मसकाइ, मवद्यालय व्यवस्थापनका लामग मवद्याथी, अमभभावक र 

गाउूँपामलकाप्रमर् िवाफदहेी बनाइनेछ । 

२. मवद्याथीको मसकाइ उपलमब्ध अमभवमृि गनत मिक्षकको कायतसम्पादनका वस्र्मुनष्ठ सचूकहुपका आधारिा 

कायतसम्पादन िलू्याङ्कन गरी परुस्कार र दण्डको पिमर् लाग ूगररनेछ । 

३. आवमधक ुपपिा मवद्यालयहुपको मसकाइ स्र्र िाूँच गन े र देमिएका सिस्या पमहचान गरी सधुारका उपायहुप 

अवलम्बन गररनेछ । 

४. मवद्यालयहुपको लेिा प्रणाली अनलाइनिा आधाररर् बनाई आम्दानी र िचतिा पारदमितर्ा कायि गने व्यवस्था 

मिलाइनेछ । 

५. पाि्यक्रि र्था पाि्यपसु्र्क, मिक्षकको सेवा िर्त र्था समुवधा, िलु्कको सीिा, कर पालना, आमथतक कारोबारिा 

पारदमितर्ा र भौमर्क र पूवातधारको मस्थमर् सिरे्का आधारिा मनिी लगानीका मवद्यालयहुपको प्रभावकारी मनयिन 

गररनेछ । 

६. प्रचमलर् काननू बिोमिि मवद्यालयको दर्ात, नािाकरण, सञ्चालन र्था व्यवस्थापन नगने मनिी लगानीका 
मवद्यालयलाई कारबाही गररनेछ ।  

७. मनिी लगानीिा सञ्चामलर् मवद्यालय मिक्षकहुपको लामग रामष्ट्रय िापदण्डको आधारिा मिक्षक छनौट, आपमूर्त, 

मवकास र उपयोग गने व्यवस्था मिलाइनेछ । 

८. मनिी लगानीिा सञ्चामलर् मवद्यालयहुपले १० दमेि १५ प्रमर्िर् मवद्याथीहुप (मवपन्न िहेने्दार, मवपन्न दमलर्, 
अपाङ्गर्ा भएका मवपन्न व्यमि,मवमभन्न मवधािा प्रमर्भावान ्व्यमि लगायर् लमक्षर् वगत) लाई मनिःिलु्क मिक्षा 

प्रदान गनुतपने व्यवस्था गररनेछ ।  

९. ट्यसून र्था कोमचङ्ग कक्षाको अनिुमर्, मनयिन लगायर्का कायतहुपको व्यवस्था गररनेछ । 

 

(झ) लिक्षािा गुणस्तर 

१. मवद्यालयहुपले पाि्यक्रिको प्रभावकारी कायातन्वयन गने गरी मिम्िवेारी मकटान गररनेछ । 
२. पाि्यक्रििा आधाररर् पिनपािन पिमर् लाग ूगररनेछ ।  

३. पाि्यक्रिको गणुस्र्रीयर्ालाई कायातन्वयन गनत िमैक्षक सािग्रीिा आधाररर् मिक्षण, पररयोिना कायत, प्रयोगात्िक 

अभ्यास िस्र्ा रचनात्िक एव ंमसितनात्िक पक्षहुप अवलम्बन गररनेछ । 

४. पाि्यक्रि र्था पाि्यपसु्र्क कायातन्वयन प्रभावकाररर्ाको अनगुिन र्था िलू्याङ्कन गरी सधुारका लामग आवश्यक 

व्यवस्था मिलाइनेछ । 

५. रामष्ट्रय पाि्यक्रि प्राुपपको अधीनिा रही स्थानीय मवषयको पाि्यक्रि र्था पाि्यसािग्री मवकास एव ंकायातन्वयन, 

पाि्यसािग्री मवर्रण, पाि्यक्रि कायातन्वयन लगायर्का कायतहुप गररनेछ । 

६. स्थानीय पाि्यक्रि, पाि्यपसु्र्क र्था पाि्यसािग्री मवकास एव ंकायातन्वयनका लामग गाउूँपामलका, मवद्यालय र 
मिक्षकको क्षिर्ा मवकास गनत आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।  

७. आधारभरू् र्हको कक्षा एक दमेि र्ीनसम्ि एकीकृर् पाि्यक्रििा आधाररर् कक्षा मिक्षण वा बहुकक्षा मिक्षण पिमर् 

लाग ूगने व्यवस्था मिलाइनेछ । चार कक्षाभन्दा िामथल्ला कक्षाहुपिा मवषयगर् मिक्षण पिमर् लाग ूगने व्यवस्था 

मिलाइनेछ । 

८. बहुपाि्यपसु्र्क नीमर्का आधारिा मवद्यालयहुपिा बहुपाि्यपसु्र्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । 
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९. मिक्षालाई व्यावहाररक एव ंप्रयोगात्िक बनाउूँद ैमवद्याथीहुपिा बहुप्रमर्भाको मवकास, मसितनात्िक क्षिर्ा अमभवमृि, 

सिालोचनात्िक दृमिकोण र सञ्चार सीप मवकासका लामग िोि र्था अन्वषेणिा आधाररर् मवद्याथी केमन्रर् मसकाइ 

रणनीमर्हुप अवलम्बन गररनेछ । 

१०. मवद्याथीको प्रत्यक्ष सहभामगर्ािा ज्ञान, सीप, क्षिर्ा र सोचको मवकास गने िालका मिक्षण मसकाइ मवमध, प्रमवमध र 
प्रमक्रया अवलम्बन गररनेछ । 

११. मवद्याथीहुपको उिरे, ुपमच, कक्षा, र्ह, क्षिर्ा, पररवेि लगायर्का पक्षहुपलाई दृमिगर् गद ैगहृकायत सम्बन्धी रणनीमर् 
लाग ूगररनेछ । 

१२. पररयोिना कायत, प्रस्र्रु्ीकरण, सिीक्षा, कला र्था मसितना परीक्षण, कक्षाकोिािा आधाररर् वा मसकाुपको सिदुाय 

वा पररवारिा आधाररर् िोिििुी कायत र मर्नको संमक्षप्त प्रमर्वदेन, िलू्याङ्कन, मसितनात्िक अभ्यास आमद 

र्ररकालाई परीक्षण र िलू्याङ्कनका साधनका ुपपिा प्रयोग गने व्यवस्था मिलाइनेछ । 

१३. एकल मवषय प्रिाणीकरण पिमर्को आधारिा मवद्याथीहुपको बहुप्रमर्भासूँग आबि गरी मनिातणात्िक र्था 

मनणतयात्िक िलू्याङ्कन लाग ूगररनेछ । 

१४. मवद्याथी िलू्याङ्कन अन्र्गतर् प्रयोगात्िक परीक्षा, व्यावहाररक अभ्यास, इन्टनतसीप िस्र्ा परीक्षण मवमधहुप 

अवलम्बन गररनेछ । 

१५. प्रयोगात्िक िलू्याङ्कन र मवद्यालयिा आधाररर् िलू्याङ्कन सम्बन्धी कायतको मनरीक्षण र बाह्य अमडट 

गाउूँपामलकाबाट हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ । 

१६. आधारभरू् मिक्षा परीक्षा (कक्षा ८) को गाउूँपामलकाबाट सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रिाणीकरण गने व्यवस्था 

मिलाइनेछ । 

१७. गाउूँपामलका अन्र्गतर्का सािदुामयक मवद्यालयहुपिा एउटै ढाूँचा र कायतयोिनाका आधारिा मवद्याथी िलू्याङ्कन 

र्था परीक्षा सञ्चालन गने नीमर् अवलम्बन गररनेछ । 

१८. परीक्षा र िलू्याङ्कनको लेिािोिा गने, नमर्िा मवशे्लषण गने र नमर्िाका आधारिा मिक्षण मसकाइ सधुार योिना 

र्यार गरी कायातन्वयनिा ल्याउने िस्र्ा कायतलाई व्यवमस्थर् गररनेछ । 

१९. मवद्याथी िलू्याङ्कन प्रणालीलाई व्यवमस्थर् गनत आवश्यक सफ्टवयेरको व्यवस्था गररनेछ । 

२०. मवद्यालय र्हिा मिक्षकको मनरन्र्र पेिागर् मवकास गनत प्रधानाध्याकलाई मिम्िेवार बनाइनेछ । 
२१. मिक्षकको मनरन्र्र पेिागर् मवकास कायतलाई मवद्याथी मसकाइ उपलमब्धसूँग आबि गररनेछ । 

२२. गाउूँपामलकाले मवद्यालयलाई केन्रमवन्द ुबनाएर मिक्षकको मनरन्र्र पेिागर् मवकास कायतक्रिहुप (कििाइज्ड र्ामलि, 
कायतिाला, सेमिनार, अवलोकन भ्रिण, प्रमर्मवम्बन, मिक्षक नेटवकत , सहकायातत्िक ुपपिा गररने अनसुन्धान, 

िने्टरीङ, कोमचङ आमद) सञ्चालन गररनेछ । 

२३. एउटै मवद्यालय वा गाउूँपामलका अन्र्गतर् रहकेा मवद्यालयका मिक्षकहुपबीच पेिागर् साझदेारी, अनभुव आदानप्रदान 

र्था कक्षा अवलोकन गरी एक अकातबाट मसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । 

२४. पाि्यक्रि र्था पाि्यपसु्र्क मवकास, मिक्षक र्ामलि, मिक्षक छनोट, मिक्षण मसकाइ प्रमक्रया सञ्चालन र मवद्याथी 
िलू्याङ्कन सम्बन्धी संघीय सरकारका मनदिेनहुप कायातन्वयन गने व्यवस्था मिलाइनेछ । 

२५. सबै मवद्यालयहुपको स्र्रोन्नमर् गरी भौमर्क पवूातधार र्था िमैक्षक समुवधा सम्पन्न मवद्यालयको ुपपिा मवकास गद ै
लमगनेछ । 

२६. मवद्यालयको वार्ावरण स्वच्छ, सफा, िान्र्, सरुमक्षर् र हररयालीयिु मवद्यालयलाई वार्ावरणितै्री हररर् संस्थाको 

ुपपिा मवकास गररनेछ । 
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२७. मवद्यालयहुपलाई बालितै्री, छात्राितै्री, अपाङ्गर्ाितै्री र सरुमक्षर्, महसंारमहर् एव ंभयरमहर् मसकाइ केन्रको ुपपिा 

मवकास गररनेछ । 

२८. मवद्यालय मिक्षालाई गणुस्र्रयुि बनाउन अवस्था अनसुार स्थलगर् र्था मवद्यरु्ीय दबैु प्रकारबाट मनयमिर् अनुगिन, 

मनरीक्षण र सपुरीवके्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ । 

२९. संस्थागर् संयन्त्र, प्रमक्रया, िापदण्ड र सचूकका आधारिा नमर्िािलूक अनगुिन र्था िलू्याङ्कनको लामग 

मिम्िवेारी एव ंिवाफदमेहर्ा मकटान गररनेछ । 

३०. सपुरीवके्षणलाई मवद्यालयिा आधाररर् बनाउन मवद्यालयका प्रधानाध्यापक, अनभुवी मिक्षक वा िने्टर  सिकक्षी 

मिक्षकबाट सपुररवके्षण गने पररपाटी सुुप गररनेछ । 

३१. मवद्यालयको सिग्र अवस्था र सपुररवके्षण कायतको प्रभावकाररर्ा अनगुिन र िलू्याङ्कन गने प्रणाली अपनाइनेछ । 

३२. प्रत्येक वषत मवद्यालयको भौमर्क अवस्था, िमैक्षक अवस्था, मसकाइ वार्ावरण, मसकाइ उपलमब्ध  स्र्र , 

बालबामलकाको व्यावहाररक पररवर्तन, मिक्षकको कायतसम्पादन स्र्र, मवद्यालय-सिदुाय सम्बन्ध, िमैक्षक नेर्तृ्व, 

श्रोर् पररचालन िस्र्ा पक्षहुपको िलू्याङ्कन गरी मवद्यालयहुपको स्र्रीकरण गरी सोको नमर्िा वामषतक ुपपिा 

सावतिमनक गने व्यवस्था मिलाइनेछ । 

३३. मवद्याथी सङ््या, भौमर्क पवूातधार, िनिमि व्यवस्थापन, मवद्यालयको र्ह, परीक्षाको पररणाि, गणुस्र्र, िेलकूद, 

अमर्ररि मक्रयाकलाप र्था सहमक्रयाकलाप, व्यवस्थापकीय कुिलर्ा र्था प्रभावकाररर्ाका आधारिा 

मवद्यालयहुपको स्र्र मनधातरण गररनेछ ।  

 

(ञ) लिक्षािा िगािी  

१. मनमिर् िापदण्ड, आधार  र आवश्यकर्ाका आधारिा िमैक्षक लगानी मवर्रण र मवमनयोिन गररनेछ । 

२. गाउूँपामलकाबाट मिक्षािा गररने लगानी क्रिििः वमृि गद ैलमगनेछ । 
३. नमर्िािा आधाररर् अनदुान र्था बिटे प्रवाह पिमर्लाई उपलमब्धसूँग आबि गराई सिर्त अनदुान, भौमर्क 

पवूातधार मवकासका लामग एकििु अनदुान प्रवाह गरी श्रोर् मवमनयोिन पिमर्लाई व्यवमस्थर् र प्रभावकारी बनाइनेछ 

।  

४. मिक्षा मवकासका मनमम्र् गाउूँपामलकािा स्थानीय मिक्षा कोष िडा गरी त्यस्र्ो कोषिा अन्र्रसरकारी मवत्तीय 

हस्र्ान्र्रणिाफत र् प्राप्त हुने श्रोर्, सम्बमन्धर् सरकारी श्रोर्, मवमभन्न संघसंस्था र दार्ाहुपबाट प्राप्त सहयोगलाई 

एकीकृर् गने र आवश्यकर्ाका आधारिा श्रोर् पररचालन गने व्यवस्था मिलाइनेछ । 

५. िचत प्रणालीिा मिर्व्यमयर्ा, कायतक्षिर्ा र प्रभावकाररर्ा िस्र्ा िान्यर्ाहुप अवलम्बन गररनेछ । 

६. मवद्यालयहुपको आमथतक कारोबार बैमकङ् प्रणालीिाफत र् गद ैपारदिी र  व्यवमस्थर् बनाइनेछ । 

७. मवद्यालय मवकासका लामग अमभभावक, व्यमि वा संस्थाले सिरे् स्वमेच्छक योगदान गनत सक्ने गरी मवद्यालय कोष 

स्थापना गनत समकनेछ । मवद्यालय र्था बालक्लवले िोडकोषको आधारिा कायतसम्पादन गनत प्रस्र्ावना पेि गरेिा 

सोलाई प्राथमिकर्ािा रा्ने नीमर् अवलम्वन गररनेछ । 

८. मवद्यालयहुपले मवमभन्न आमथतक र अन्य श्रोर् पररचालन गरी मिक्षा कोष स्थापना गरी सो कोषिा सिािसेवी, 

चन्दादार्ा, पवूत मवद्याथी, व्यापारी वा अन्य वा दार् ृसंस्था, व्यमि वा मनकायबाट मवद्यालयको मवकासको मनमित्त 

दान वा आमथतक सहयोग मलन सक्ने व्यवस्था कायातन्वयनिा ल्याइनेछ । 

९. उद्यिी, व्यवसायीसूँग साझदेारी गरी मिक्षाका लामग लगानी व्यवस्थापन गनत सक्ने व्यवस्था गररनेछ । 
१०. मिक्षािा सहकारीले पमन लगानी गनत पाउने व्यवस्थालाई कायातन्वयनिा ल्याइनेछ । 
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(ट) सूचिा तथा सञ्चार प्रलिलध 

१. सचूना र्था सञ्चार प्रमवमधलाई मिक्षा प्रणालीको अमभन्न अगंको ुपपिा एकीकृर् गद ैप्रमवमधिा आधाररर् मिक्षण 

मसकाइ प्रमक्रया अवलम्बन गनत पवूातधार मवकास, मिक्षक क्षिर्ा अमभवमृि र अनकूुल वार्ावरण मनिातण गररनेछ । 

२. मवद्यालय मिक्षािा प्रारमम्भक र्हदमेि नै सचूना र्था सञ्चार प्रमवमधलाई मिक्षण मसकाइ िाध्यिका ुपपिा प्रयोग 
गररनेछ । 

३. मवद्यालयिा सचूना र्था सञ्चार प्रमवमधको पवूातधार मवकास गद ैइन्टरनेट सेवाको मवस्र्ार गररनेछ । 
४. अनलाइन सेवाप्रवाह प्रणाली कायातन्वयन गरी सेवाप्रवाहलाई मछटो, छररर्ो र प्रभावकारी बनाइनेछ । 

५. मवद्यालयिा अनलाइनिा आधाररर् सािग्रीहुप प्रयोग गनत अनुकूल एव ंसरुमक्षर् वार्ावरण र्यार पाररनेछ । 

६. मसकाुप केमन्रर् मिक्षण मसकाइ प्रभावकारी ुपपिा सञ्चालन गनत सवतव्यापी मसकाइ र्था व्यमिले सहि ैप्रयोग गनत 

सक्ने सािग्रीहुप िस्रै्िः ट्याब्लेट, स्िाटत फोन, िोबाइल, मसकाइ ए्स आमदको प्रयोगिा िोड मदइनेछ । 

७. नयाूँ प्रविे गरेका मिक्षकको क्षिर्ा मवकास गनतका लामग सेवा प्रविेका सुुपका केही वषतिा एकिना अनभुवी र दक्ष 

मिक्षकको नमिक बसेर मसक्ने अवसर प्रदान गनत िने्टर मिक्षकको व्यवस्था गरी सब ैमिक्षकलाई प्रमवमध प्रयोगिा 

सक्षि र्ुल्याइनेछ । 

८. सचूना र्था सञ्चार प्रमवमधको प्रयोगिा सिन्यामयक पह ूँच मवस्र्ार गररनेछ । 
 

(ठ) लिज्ञाि तथा प्रलिलध 

१. मवज्ञान र्था प्रमवमधको अध्ययनको अवसर मवस्र्ार गररनेछ । 

२. नागररकहुपिा वैज्ञामनक चेर्ना मवस्र्ारका लामग मवज्ञान केन्रहुपको स्थापना गने व्यवस्था मिलाइनेछ ।  
३. मवद्यालयिाफत र् ्मवज्ञान अमभयानहुप सञ्चालन गररनेछ । 

४. मवद्यालयहुपिा  मवज्ञान र प्रमवमध सम्बन्धी प्रमर्भा पमहचान गरी प्रमर्भाको मवकासका लामग आवश्यक सहयोग 

गररनेछ । 

५. आिसञ्चारका साधनहुपसूँग सहकायत गरी मवज्ञान, प्रमवमध, इमन्िमनयररङ र गमणर् (STEM) सम्बन्धी असल 

अभ्यासहुपलाई प्रचारप्रसार र मवज्ञान प्रमवमधसम्बन्धी साक्षरर्ाका कायतक्रिहुप सञ्चालन गररनेछ । 

६. प्रारमम्भक र्ह दमेि नै मवज्ञान, प्रमवमध, इमन्िमनयररङ र गमणर् (STEM) सम्बन्धी बालबामलकाहुपको ुपमच, 

सहभामगर्ा, संलग्नर्ा र क्षिर्ा मवकास गनत प्रोत्सामहर् गररनेछ । 

७. परम्परागर् ुपपिा रमहआएका मवज्ञान र्था प्रमवमधसूँग िोमडएका प्रमवमधको संरक्षण र संवधतन गनतका लामग आवश्यक 

कायतक्रि सञ्चालन गररनेछ । 

 

(ड) लिपद् व्यस्थापि 

१. स्र्रीय िापदण्डका आधारिा मवद्यालयको भौमर्क पवूातधार र मसकाइ वार्ावरण मनिातण गरी मवपद ्िोमििििु 

बनाइनेछ । 

२. मिक्षण मसकाइ प्रमक्रया र मिक्षक व्यवहारिा सधुार गरी मवद्यालयलाई सम्पणूत ुपपिा सरुमक्षर् बनाइनेछ ।  
३. मवद्यालय हार्ािा िानेपानी, िौचालय, िलेिदैान, सरसफाइ मकट, प्राथमिक उपचार बाकस अमनवायत गररनेछ । 

४. सािदुामयक मसकाइ केन्रलाई मवपद ्मसकाइ केन्रका ुपपिा मवकमसर् गररनेछ । 
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५. मवद्यालयहुपिा सरुमक्षर् मवद्यालय र मवपद ् व्यवस्थापन सम्बन्धी सैिामन्र्क एव ं व्यवहाररक ज्ञान मदई मवपदक्ो 
पवूतर्यारी, प्रमर्कायत, न्यनूीकरण र पनुलातभ सम्बन्धी कायतक्रिलाई मवद्यालयको वामषतक कायतर्ामलकािा रािी 

सरुमक्षर् मवद्यालय सम्बन्धी अनकुरण र अभ्यासका मक्रयाकलापहुप मनयमिर् ुपपिा सञ्चालन गररनेछ । 

६. मिक्षक र मवद्याथीिा मवपदले् पाने प्रभाव न्यनूीकरण गनत मवद्यालय र्था सिदुायिा िनोसािामिक परािित सेवा र 
िमैक्षक पनुलातभको व्यवस्थापन गने व्यवस्था गररनेछ । 

७. सरकारी र्था गरैसरकारी संघसंस्थाको सिन्वयिा मिक्षक र्था मवद्याथीका लामग मवपद ् व्यवस्थापन, िलवाय ु
पररवर्तन, वार्ावरण संरक्षण, स्वास््य, पोषण र्था सरसफाइ सम्बन्धी आधारभरू् ज्ञान, पवूतर्यारी र प्रमर्कायत 

सम्बन्धी व्यावहाररक र्ामलि र्था अमभििुीकरण कायतक्रि सञ्चालन गररनेछ । 

८. मवद्याथी, मिक्षक, अमभभावक, गाउूँपामलका, सिदुाय र सम्बमन्धर् संघसंस्थाहुपलाई पररचालन गरी मवद्यालयको 

घरेाबार, िलेिदैान, मवद्यालय आउने िाने बाटो र मवद्यालयको आन्र्ररक र्था बाह्य वार्ावरण पयातवरणितै्री, 

लैङ्मगकितै्री एव ंअपाङ्गर्ािैत्री बनाइनेछ । 

९. मवपदक्ा सियिा मवद्यालय स्थानान्र्रण गनुतपने अवस्था मसितना भएिा सरुमक्षर् स्थानको पमहचान गरी िानेपानी, 

स्वास््य, पोषण र स्याहारको उमचर् व्यवस्थापन समहर् मिक्षण मसकाइका लामग उपयिु वार्ावरण मनिातण गररनेछ 

। 

 

९. िीलत कायातन्ियिको लजभिेिारी  

गाउूँपामलकाको नीमर् कायातन्वयनको मिम्िवेारी मनम्नानसुार हुनेछिः 

१. प्रारमम्भक बाल मवकास सम्बन्धी काननू, योिना, कायतक्रि र्िुतिा, कायातन्वयन, अनगुिन, िलू्याङ्कन र मनयिन 

एव ंप्रारमम्भक बालमवकास केन्रको अनिुमर्, सञ्चालन र व्यवस्थापन, 

२. आधारभरू् मिक्षा सम्बन्धी काननू, योिना, कायतक्रि र्िुतिा, कायातन्वयन, अनगुिन, िलू्याङ्कन र मनयिन र्था 

आधारभरू् मवद्यालय अनुिमर्, स्वीकृमर्, व्यवस्थापन र मनयिन, 

३. अनौपचाररक, वकैमल्पक मिक्षा र्था आिीवन मसकाइ सम्बन्धी काननू, योिना र्था कायतक्रि र्िुतिा, कायातन्वयन, 

अनगुिन, िलू्याङ्कन र मनयिन, 

४. मनरन्र्र मसकाइ र्था सािदुामयक मसकाइ केन्र सम्बन्धी काननू, योिना र्था कायतक्रि र्िुतिा, सञ्चालन, अनगुिन, 

िलू्याङ्कन र मनयिन,  

५. अमभभावक मिक्षा सम्बन्धी काननू, योिना र्था कायतक्रि र्िुतिा, कायातन्वयन, अनगुिन, िलू्याङ्कन र मनयिन,  

६. िलुा र्था दरू मिक्षा सम्बन्धी योिना र्था कायतक्रि र्िुतिा, कायातन्वयन, अनगुिन, िलू्याङ्कन र मनयिन,  

७. आधारभरू् र्था िाध्यमिक मिक्षा सम्बन्धी योिना र्था कायतक्रि र्िुतिा, कायातन्वयन, अनुगिन र िलू्याङ्कन, 

८. िार्भृाषािा मिक्षा मदने मवद्यालयको अनिुमर्, अनगुिन र्था मनयिन, 

९. प्रामवमधक मिक्षा र्था व्यावसामयक र्ामलिको योिना र्िुतिा, सञ्चालन, अनगुिन, िलू्याङ्कन र मनयिन,  

१०.  गाउूँ मिक्षा समिमर् र मवद्यालय व्यवस्थापन समिमर् गिन र्था व्यवस्थापन,  
११.  मवद्यालयको नािाकरण, नाि पररवर्तन र स्थानान्र्रण,  
१२. मवद्यालयको चल अचल सम्पमत्तको अमभलेि, सरुक्षा र संरक्षण,  

१३.  स्थानीय पाि्यक्रि र्था पाि्यसािग्री मवकास एव ं कायातन्वयन र संघ र्था प्रदिे स्र्रबाट मवकास गररएका 
पाि्यपसु्र्क र्था पाि्यसािग्री मवर्रण एव ंकायातन्वयन सहिीकरण,  

१४.  मवद्यालयको गणुस्र्र अमभवमृि योिना र्था कायतक्रि मनिातण र्था कायातन्वयन,  

१५.  रामष्ट्रय िापदण्डका आधारिा सावतिमनक मवद्यालयको मिक्षक दरबन्दी पनुमवतर्रण र मिलान,  
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१६.  मवद्यालयको नक्साङ्कन, सिायोिन र्था मनयिन,  
१७.  सावतिमनक मवद्यालयको िमैक्षक पवूातधार मनिातण, िितर् सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन,  
१८.  आधारभरू् र्हको परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रिाणीकरण, 

१९.  स्थानीय स्र्रिा मवद्याथी मसकाइ उपलब्धीको परीक्षण र व्यवस्थापन,  
२०.  अमनवायत र्था मनिःिलु्क मिक्षाको कायातन्वयन, मवद्याथी प्रोत्साहन व्यवस्थापन,  

२१.  स्थानीय स्र्रको िमैक्षक ज्ञान, सीप, प्रमवमधको संरक्षण, प्रवितन र स्र्रीकरण,  
२२.  सावतिमनक मवद्यालयलाई अनुदान प्रदान र्था सोको बिटे व्यवस्थापन, 

२३.  मवद्यालयको आमथतक अनुिासन, अनगुिन र लेिापरीक्षण,  

२४.  मिक्षक  र कितचारीको क्षिर्ा मवकास, र्ामलि,अमभििुीकरण, गोष्ठी, कायतिाला, सञ्चालन, 

२५.  स्थानीय पसु्र्कालय र वाचनालयको सञ्चालन र्था व्यवस्थापन, 
२६.  मवद्यालय मिक्षक र्था कितचारीको परुस्कार र प्रोत्साहन व्यवस्थापन,  
२७.  अमर्ररि िमैक्षक मक्रयाकलाप सञ्चालन र्था व्यवस्थापन, 

 

१०. संस्थागत व्यिस्था 

मिक्षा नीमर् कायातन्वयनका लामग गन्यापधरुा गाउूँपामलका र्ह मभत्रका सरकारी एव ं गरै सरकारी संघसंस्था, मनकाय र 

संरचनालाई पररचालन गररनेछ । नीमर् कायातन्वयनका लामग नयाूँ छुटै्ट संरचना मनिातण गररने छैन ्। गाउूँ मिक्षा समिमर्, मवद्यालय 

व्यवस्थापन समिमर्, मिक्षक अमभभावक संघ, प्रधानाध्याक, मिक्षक, बाल क्लब, अमभभावक आमदलाई अमधकर्ि ुपपिा 

पररचालन गररनेछ । स्थानीय के्षत्रिा मक्रयािील यवुा क्लब, आिा सिहू, उपभोिा सिहू र गरै सरकारी संघ संस्थाहुपलाई 

पमन पररचालन गररनेछ । 

संघ र प्रदिे सरकार र्था  अन्य स्थानीय र्ह सूँग सिन्वय र सहकायत गरी मिक्षा नीमर् कायातन्वयन गने कायत गन्यापधरुा 

गाउूँपामलका सरकारले गनेछ । गाउूँपामलकाले मिक्षा नीमर् कायातन्वयनको सिग्र नेर्तृ्व र सहिीकरण गने कायतिा नेर्तृ्व प्रदान 

गनेछ । नीमर् कायातन्वयनको क्रििा आवश्यकर्ा अनसुार मवमभन्न मनकाय, पदामधकारी र संरचनालाई थप र मविषे मिम्िवेारी 

प्रदान गनत समकनेछ । मवद्यालयहुपको बीचिा सञ्िाल स्थापना गरी असल अभ्यास र्था अनभुवको आदान प्रदान गन े

वार्ावरण मसितना गररनेछ । गाउूँपामलकाबाट अनगुिन,  िलू्याङ्कन र मनयिन गने कायत गररनेछ । 

 

११. आलथतक पक्ष  

मिक्षािा लगानी गने दृमिले गाउूँपामलका सरकारको िहत्वपूणत भमूिका रहनेछ । मिक्षा नीमर्का प्रावधान कायातन्वयन गनत 

योिना, कायतक्रि र बिटे र्िुतिा गररनेछ । बिटे र्था कायतक्रिलाई आवमधक र वामषतक ुपपिा बाूँडफाूँड गररनेछ । नीमर्का 

प्रावधान र स्वीकृर् कायतक्रि कायातन्वयन गनतका लामग सरकारी श्रोर्लाई प्रििु श्रोर्को ुपपिा मलइनेछ । सरकारी श्रोर् 

अन्र्गतर् गन्यापधरुा गाउूँपामलकाको आफ्नै बिटे, सदुरूपमिि प्रदिे सरकारबाट प्राप्त अनदुान, संघीय सरकारबाट प्राप्त अनदुान 

रकि सिावेि गररनेछ । मिक्षा सम्बन्धी योिना र कायतक्रि र्िुतिा गरी आवश्यक श्रोर्को व्यवस्था गनत सदुरूपमिि प्रदिे 

सरकार र नेपाल सरकार सिक्ष पेि गरेर थप बिटेका लामग अनरुोध गररनेछ । 

मिक्षा नीमर् कायातन्वयनका लामग सरकारी श्रोर्को साथिा स्थानीय स्र्रिा कायतरर् गरै सरकारी संघसंस्था, मनकायबाट प्राप्त 

रकि, चन्दाबाट प्राप्त रकि, दान दार्व्यबाट प्राप्त रकि र्था अन्य श्रोर्बाट प्राप्त रकिलाई पमन पररचालन गररनेछ । िमैक्षक 

कायतक्रिहुप कायातन्वयन गनतका लामग िोड कोषको अवधारणा कायातन्वयनिा ल्याइनेछ । व्यमि, अमभभावक, सिदुाय, 

उद्यिी र्था व्यवसायीहुपसूँग साझदेारी गरी स्वमेच्छक ुपपिा मिक्षा मवकासका लामग श्रोर् व्यवस्थापन र मवत्तीय व्यवस्थापन 
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गनत प्रोत्सामहर् गररनेछ । उपलब्ध श्रोर् र साधनको सही सदपुयोग गनत र  प्रभावकारी पररचालनका लामग मिर्व्यमयर्ा, 

पारदमितर्ा, मनयमिर्र्ा, कायतदक्षर्ा र प्रभावकाररर्ा िस्र्ा िान्यर्ालाई िहत्त्वका साथ अवलम्बन गररनेछ । 

 

१२. कािुिी व्यिस्था  

१. प्रारमम्भक बालमवकास र्था मिक्षा, आधारभरू् मिक्षा, िाध्यमिक मिक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र मनयिनका 

लामग काननू र्िुतिा गरी लाग ूगररनेछ ।  

२. स्थानीय र्हको क्षेत्रामधकार रहकेा मवषयको सञ्चालन, व्यवस्थापन र मनयिनका लामग काननू र्िुतिा गरी 
कायातन्वयनिा ल्याइनेछ । 

३. यो नीमर् कायातन्वयनका लामग आवश्यकर्ा अनसुार मनयिावली, मनदमेिका र कायतमवमधहुप र्िुतिा गरी  

कायातन्वयनिा ल्याइनेछ । 

४. संमवधान, संघीय र प्रादमेिक मिक्षा ऐनका आधारिा मिक्षा ऐन र्िुतिा गरी लाग ूगररनेछ । 

५. यो मिक्षा नीमर् र मिक्षा ऐनको पररमध मभत्र रही प्रत्येक मवद्यालयलाई आ-आफ्नो कायतमवमध र्िुतिा गनत लगाइ 

कायातन्वयनिा ल्याइनेछ । 

६. यो मिक्षा नीमर् र मिक्षा ऐनको पररमधमभत्र रही प्रत्येक प्रारमम्भक बाल मवकास केन्र, मवद्यालय, सािदुामयक मसकाइ 
केन्र र मिक्षण संस्थाहुपलाई आ-आफ्नो र्हिा आचारसंमहर्ा र्यार गरी कायातन्वयन गनत प्रोत्सामहर् गररनेछ । 

    

 १३. अिुगिि तथा िूल्याङ्कि  

मिक्षा नीमर्को अनगुिन र्था िलू्याङ्कनका लामग िापदण्ड र्था सचूकहुपको मवकास गरी र्ी सचूकहुपको आधारिा 

अनगुिन र्था िलू्याङ्कन गररनेछ । नीमर् कायातन्वयनको मस्थमर्को मनयमिर् अनुगिन र्था िलू्याङ्कन गररनेछ । नीमर् 

कायातन्वयनको सिग्र मस्थमर्को वामषतक र्था आवमधक िलू्याङ्कन गररनेछ । नीमर् कायातन्वयनको प्रत्येक वषत सिीक्षा गररनेछ 

। सचूना व्यस्थापन प्रणाली र अनगुिन र्था िलू्याङ्कन प्रणाली बीचिा सिन्वय र आविर्ा कायि गररनेछ । नीमर्को 

अनगुिन र्था िलू्याङ्कन गनतको लामग मिम्िवेार मनकाय, संरचना र पदामधकारीको पमहचान गरी आवश्यक मिम्िवेारी 

मदइनेछ । अनगुिन र्था िलू्याङ्कनका लामग मवज्ञहुपको सूची र्यार पारी आवश्यकर्ा अनसुार मवज्ञहुपबाट पमन अनुगिन 

र्था िलू्याङ्कन कायत गररनछे । आवश्यकर्ा अनसुार बाह्य अनगुिन र्था िलू्याङ्कन पमन प्रयोगिा ल्याइनेछ । अनगुिनिा 

मनयिन भए नभएको, िवाफदमेहर्ा समुनमिर् भए नभएको िस्र्ा कायतहुप हरेी सोबाट प्राप्त सझुावहुपलाई कायातन्वयन गने 

व्यवस्थाको समुनमिर्र्ा गररनेछ । िलू्याङ्कनबाट प्राप्त प्रामप्त र्था सझुावहुप कायतक्रिको पररिाितन गनत र नयाूँ कायतक्रि 

र्िुतिाका लामग प्रयोग गररनेछ । 

 

१४. जोलखि तथा जोलखि न्यूिीकरण    

नीमर् कायातन्वयनको क्रििा दमेिने िोमििको सियि ैआूँकलन गरी मनुपपणका उपायहुप अवलम्बन गररनेछ । मिक्षा नीमर् 

कायातन्वयनका सम्भामवर् िोमििहुप र मर्नीहुपको न्यनूीकरणका उपायहुप दहेायबिोमिि हुन सक्ने आूँकलन गररएको छ । 

 

(क) जोलखिहरु  

१. नेपालिा सङ्घीय प्रणालीको अभ्यास प्रारमम्भक चरणिा रहकेोले मिक्षा नीमर् लाग ूगने क्रििा सहअमस्र्त्व, 

सिन्वय र सहकायतिा आधाररर् कायतप्रणाली अवलम्बन गनुत िोमिि रहने दमेिन्छ । 

२. गाउूँपामलकाका कितचारी, मवद्यालयका मिक्षक र्था कितचारीहुप, गरै िमैक्षक र्था िमैक्षक सरोकारवालाहुपको 
पणूत सहयोग प्राप्त गनत कमिनाइ हुने दमेिन्छ । 
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३. मिक्षािा लगानी अपयातप्त हुन सक्ने  र नीमर् कायातन्वयनिा बाधा उत्पन्न हुन सक्नेछ । 

४. संघीय र्था प्रदिे सरकार र गाउूँपामलकाबाट मिक्षा क्षेत्रको सिग्र मवकासका लामग मनमिर् प्रमर्िर् लगानी गने 
प्रमर्विर्ा कायातन्वयन हुन नसके यो नीमर् कायातन्वयनिा िोमिि रहने दमेिन्छ । 

५. आवश्यक श्रोर् साधनको व्यवस्था, संस्थागर् क्षिर्ा, योग्य र्था सक्षि िनिमिको व्यवस्था, सरोकारवालाको 

सहभामगर्ा र पररचालन, कायतसंस्कृमर् र कायतव्यवहार िस्र्ा पक्षहुपको सियि ै व्यवस्थापन गनत कमिनाइ हुने 

दमेिन्छ । 

 

(ख) जोलखि न्यूिीकरण 

१. मिक्षा नीमर् लाग ूगने क्रििा सहअमस्र्त्व, सिन्वय र सहकायतिा आधाररर् कायतप्रणाली अवलम्बन गररनेछ । 

२. सरोकारवालाहुपको समक्रय सहभामगर्ािा योिना र्था कायतक्रि र्िुतिा गने, कायातन्वयन गने, अनगुिन गने, 

िवाफदमेहर्ा समुनमिर् गने कायतिा िोड मदइनेछ । 

३. आवश्यक श्रोर् साधनको व्यवस्था, संस्थागर् क्षिर्ा, योग्य र्था सक्षि िनिमिको व्यवस्था, सरोकारवालाको 

सहभामगर्ा र पररचालन, कायतसंस्कृमर् र कायतव्यवहार िस्र्ा पक्षहुपको सियि ै व्यवस्थापन गने रणनीमर् 

अवलम्बन गररनेछ । 

४. नीमर् कायातन्वयनको प्रभावकाररर्ाका लामग सम्बमन्धर् सरोकारवालाहुपसूँग पयातप्त छलफल र्था अन्र्रमक्रया गरी 

सिझदारी एव ंसहकायतद्वारा नीमर्प्रमर्को स्वीकारोमिको वार्ावरण बनाइनेछ । 

५. मिक्षािा व्यमि र अमभभावकहुपको स्वमेच्छक लगानीलाई प्रोत्साहन गने रणनीमर् अवलम्बन गररनेछ । 

६. मवमभन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहुपकै सहभामगर्ािा सधुारका कायत अवलम्बन गनत पररवर्तनका संवाहकहुपलाई 

प्रोत्सामहर् गररनेछ । 

७. िोमिि र अवरोधहुप सियि ैपमहचान गरी न्यनूीकरणका लामग मविेष ध्यान मदने रणनीमर् अपनाइनेछ । 

 

आज्ञािे 

लदलिप कुिार तािाङ 

प्रिुख प्रिासकीय अलधकृत 

गन्यापधुरा गाउँपालिका 

 


