नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

तत्काल सुधारको कायययोजना २०७२/०७३ दे शि २०७३/०७४
उद्धेश्यहरु
१ नयााँ सबिधानअनुरुप शिक्षा क्षेरको नीबतगत सुधार गने ।
२ िैशक्षक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता ल्याउने ।
३ भूकम्पीय क्षबतको पुनबनयमायण गने ।
४ िैशक्षक योजना तथा काययक्रमहरुको तजुम
य ा र कायायन्त्वयन गदाय लशक्षत िगय केशन्त्ित गने ।

१ संक्रमणकालीन ब्यिस्थापन
क्र.स

सुधारको क्षेर

समयसीमा

अपेशक्षत उपलशब्ध

हाल सम्मको ( २०७३ फागुण महहना सम्मको) प्रयास

१.१

नेपालको सं बिधानको प्रावधान अनुरुप शिक्षा क्षेरसाँग सम्िशन्त्धत ऐन बनयम तथा

आबथयक िर्य

नेपालको सं बिधानको प्रािधान अनुरुप ऐन बनयम

बनदे शिकाहरुमा सामहयक सं सोधन तथा सुधार गने ।

२०७४

क) छाता ऐन मशन्त्रपवरर्दवास पास भएको ।

क)बिश्व बिद्यालय छाता ऐन बनमायण गने ।

मं बसर सम्म

सं सोधन भएको हुने ।

ि) शिक्षा ऐन कायायन्त्वयनमा आएको, बनयमावलीको मस्यौदा तयार भै
स्वीकृबतका लाबग छलफलको क्रममा रहे को ।

ग) तयारी भई रहे को ।

ि)सं िैधाबनक प्रावधान अनुरुप शिक्षा ऐन तथा बनयमावलीमा सं सोधन गरी बनिुल्क

घ)बनयमावली सिोधनको प्रहक्रयामा रहेको ।

ु शिक्षा सम्िन्त्धी ब्यिस्था एिं िाल अबधकार सम्िन्त्धी
तथा अबनिायय आधारभत
प्रािधान लगायतका पक्षहरु समावेि गने ।
ग)शिक्षाका क्षेरगत बनदे शिकाहरुमा समसामहयक सुधार गने ।
घ)शिक्षक सेवा आयोग बनयमावलीमा सामहयक सं िोधन गने ।
१.२

क) सं बिधानको प्रावधान अनुरुप सं घ, प्रदे ि र स्थानीयस्तरको सं रचनागत िाका
तयार गने ।
ि) सं बिधानको प्रावधान अनुरुप शिक्षा मन्त्रालय र अन्त्तगयतको बनकायको सं गठन

आबथयक िर्य

सं शघय सं रचना अनुरुप सं स्थागत सं रचना िडा

२०७२/०७

भएको हुने ।

३ सम्म

तथा ब्यिस्थापन (O & M) सभे क्षण गने ।
१.३
१.४

O&Mसभे क्षणभै

शिक्षा

मन्त्रालय

अन्त्तगयत

जनिशि ब्यिस्थापन भएको हुने ।

राहिय शिक्षा आयोग गठन गरी शिक्षा क्षेरको पुनसयरचना गने कायय अगाडी

२०७३

शिक्षा क्षेरको सं रचना च ुस्त तथा सेवा प्रवाह

िढाउने ।

असार

प्रभावकारी भएको हुने ।

बिद्यालयहरुको नक्साङनको आधारमा बिद्यालय पुनबियतरण गने ।

२ िर्य बभर

शिक्षा बनयमावली अनुसारको बिद्याथी सं ख्यालाई
सेवा पुगेको हुने ।

प्रबतिेदन िनाई प्रिासन सुधार आयोगमा पेि गरे को । ?

िृहत छलफल भईरहे को ।

आन्त्तवरक रुपमा ब्यापक गृहकायय भइरहे को ।



हवद्यालय कोअबडयनेस सत्यापन तथा अद्यावबधक गवरएका शजल्लाहरु
४२,



हवद्यालय कोअबडयनेस आंशिक रुपमा सं कलन भई हवभागमा प्राप्त
भएका शजल्लाहरु ३१,

काययक्रम नै सं चालन हुन नसकी कोअबडयनस
े सं कलन नभएका शजल्लाहरु
२ –पसाय र रुकुम),

२ सावयजबनक सेवा प्रिाह
क्र.स

सुधारको क्षेर

समयसीमा

अपेशक्षत उपलशब्ध

२.१

शिक्षक ब्यिस्थापन सुधार र क्षमता अबभिृहद्ध ,बिर्य शिक्षक,बिद्यालयका

२ िर्य बभर

शिक्षक

ब्यिस्थापन

हाल सम्मको ( २०७३ फागुण महहना सम्मको) प्रयास
सुधार

र

क्षमता

प्रधानाध्यापक र ब्यिस्थापन सबमबतकालाबग छु ट्टा छु ट्टै न्त्युनतम मापदण्ड र

अबभिृहद्ध,बिर्य

कायय सम्पादन सुचक िनाई कायायन्त्वयन गने । यसका आधारमा पुरस्कार र

प्रधानाध्यापक र ब्यिस्थापन सबमबतकालाबग

दण्ड ब्यिस्था काययन्त्वयन गवर बिद्यालय शिक्षालाई गुणस्तर र जवाफदे ही

छु ट्टा

िनाईने ।

सम्पादन सुचक िनाई कायायन्त्वयन भएको

छु ट्टै

शिक्षक,बिद्यालयका

न्त्युनतम

मापदण्ड

र

कायय



सामुदाहयक हवद्यालय सञ्चालन मापदण्ड बनदे शिकाको ्ा्स तयारी भइय
पृष्ठपोर्ण सं कलनको चरणमा रहे को ।



प्रधानाध्यापकहरूसाँग काययसम्पादन करार गनय लगाइय करार अनुसारको
प्रगबतको बनरन्त्तर अनुगमन र वरपोहसङ गने व्यवस्था बमलाइएको ।

हुने ।
२.२

पाठ्यपुस्तक उपलब्धतालाई सहज िनाउने ।

हरे क
सरको

िै

िैशक्षक सर सुरु भएको २ हप्ता बभर

सुरु

बिद्याथीहरुले पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरे को हुने

महहना



फाल्गुन महहनामा शजशिकामाफयत सिै सामुदाहयक

हवद्यालयलाई प्रबत

हवद्याथी लागतका आधारमा बनिुल्क पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन गनय रकम

।

बनकासा


गवरएको ।

बनजी मुिक तथा जनक शिक्षालाई हवद्याथीहरुको तथ्याङ्क उपलब्ध गराइय
पाठ्यपुस्तक छपाइ र हवतरणको कायययोजना तयार गनय लगाइएको ।



मुिण तथा हवतरणमा सहजीकरण एवं अनुगमन गवरएको ।

क्षेर र शजल्ला पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक समन्त्वय सबमबत को व्यवस्था गरी
पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको अनुगमन गने शजम्मेवारी ददइएको ।
२.३

सामुदाहयक बिद्यालयहरु एिम् शिक्षण सं स्थामा सूचना प्रबिबधमा आधारीत पठन

२०७३

सूचना प्रबिबधमा आधारीत पठन पाठन िुरु

पाठनलाई अिलम्िन गने ।

असार मसान्त्त

भएको हुने ।



आ.व. २०७३।०७४ मा २४० नमूना हवद्यालयका लाबग ICT ल्याव
व्यवस्थापनका लाबग अनुदान व्यवस्था गवरएको ।



चालु आ.व.मा ICT का माध्यमिास शिक्षण बसकाइका लाबग कम््युसर
इक्युपमेन्त्स तथा KITS िवरद अनुदान शिर्यमा रु ७५ करोड हवबनयोजन
गवरएको ।



इच्छु क सिै मा.हव. र अबधकांि बनमाहवहरुका लाबग पुग्ने गरी हवगत
आ.व.हरुसम्ममा लागत सहभाबगताका आधारमा रु १,४०,००० का दरले
अनुदान प्रदान गवरएको ।
शजल्लागत हवद्यालयमा भएका ICT सम्िन्त्धी स्रोत साधनको हववरण माग गरी
अद्यावबधक गनय लगाइएको ।

२.४

ु म्पिास अबत प्रभाबित १४
प्रदे िस्तरमा नमुनाको रुपमा एक एकवसा भक

िैशक्षक

शजल्लामा सुबिधा सम्पन्न आवाशिय बिद्यालय सञ्चालन गने ।

२०७३

सर

आवासीय बिद्यालय सञ्चालनमा आएको हुने
।

िैिाि



लशक्षत

िालिाबलकाहरूको

शिक्षामा

पहुाँच

सुबनशित

गनय

हफडर

छारावास ,हवद्यालय २०-हहमाली छारावास मुि कमलरी ,१५ आवासीय छारवशि नमूना हवद्यालय ,६-आवासीय छारवृशि र िहहद ६-प्रबतष्ठानमाफयत सञ्चाबलत६ वसामा आवासीय छारवृशिमाफयत सहयोग

हुाँदै आएकोमा गत आ ५ वसाका दरले थप १।१ मा क्षेरीयस्तरमा.व.
,१० वसा र यस वर्य जाइकाको सहयोगमाएशियाली हवकास िैंकको

सहयोगमा ५ र शचबनया सरकारको सहयोगमा १० वसा छारावास
बनमायण कायय

िुरू गरी चेपाङ, राउसे , मधे िका दबलत र कणायली तथा

सीमान्त्तीकृत समुदायका िालिाबलकालाइय लशक्षत आवासीय छारवृशिको
सुहवधा उपलब्ध गराउने गरी योजना तथा काययक्रम तय भएको ।

ु म्पिास अबत प्रभाहवत १४ शजल्लामा बनशित मापदण्डका आधारमा
भक
नमूना हवद्यालय छनौस गरी सहयोग उपलब्ध गराइएको ।
२.५

आयोजना प्रमुि, शजल्ला शिक्षा अबधकारी, प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकसाँग
काययसम्पादन करारको प्रावधानलाई क्रमि कायायन्त्वयनमा ल्याउने ।

२ िर्य बभर

शिक्षकहरुको

उिरदाहयत्व

नबतजामा िृहद्ध भएको हुने ।

र

िैशक्षक

७५ शजल्लाका शजल्ला शिक्षा अबधकारीसाँग काययसम्पादन करार सम्पन्न,
शजल्ला शिक्षा अबधकारी र प्रधानाध्यापकहरु िीच कायय सम्पादन करार

क्र.स

सुधारको क्षेर

समयसीमा

अपेशक्षत उपलशब्ध

हाल सम्मको ( २०७३ फागुण महहना सम्मको) प्रयास
१२ शजल्लामा सम्पन्न, २५ शजल्लामा अबधकासं प्रधानाध्यापकहरु सं ग
सम्पन्न, ५ शजल्लामा आबसक रुपमा करार सम्पन्न भएको र ३३
शजल्लामा कायय िुरुको तयारीमा रहे को ।

२.६

िेरुजु फछययौस काययलाई प्रथबमिाका साथ सम्पन्न गने ।

बनरन्त्तर

िेरुजुको मारा उल्येिबनय रुपमा घसने ।

२०७३।७४ को फाल्गुण मसान्त्तसम्म हवबनयाजन तफय ९. .९१ र
सबमबततफय १..८८ प्रबतित िेरुजु फछ्र्योस भएको ।

िेरुजु फछ्यौसलाइय उच्च प्राथबमकता ददइय कायययोजना तयारीलगत

,

अद्यावबधक लगायतका अनुगमनमा जोड ददइएको ।
२.७

कमयचारी सरुवाको स्पस्स मापदण्ड बनधायरण गरी कायायन्त्वयन गने ।

बनरन्त्तर

२.८

मानव बिकास सुचाङ्क न्त्युन तथा छारा भनायदर कम भएका शजल्लाका

िैशक्षक

शिक्षा मन्त्रालय र माताहतका बनकायहरुमा
प्रिासबनक ब्यिस्थापनमा सुधार आउने ।

बसमान्त्तकृत

समुदायको

छारछाराहरुलाई

आवािीय

सुबिधा

सहहतको

सर

२०७२ बभर

बिद्यालयमा अध्ययनको अवसर क्रमि बिस्तार गने ।

आवासीय

सुबिधा

सहहतको

बिद्यालयमा

अध्ययनको अवसर हवस्तार भएको हुने।

मापदण्ड हवकास भएको । कायायन्त्वयनको बनबमि गृहकायय भैहहे को ।
चालु आ.व.०७३।०७४ मा आवासीय छारावास : मुि कमलरी ६ ओसा,

हहमाली छारावास १५ ओसा, हफडर छारावास २० ओसा, नमूना हवद्यालय ५
ओसािास २१२५ िालिाबलकाहरुलाई आवासीय छारवशिको व्यवस्था गवरएको
।

२.९

प्राबिबधक ब्यिसाहयक शिक्षाको अवसर बिस्तार गने ।

२०७२ भाि

क)लशक्षत िगय र क्षेरको सन्त्तुलन हुने गरी प्राबिबधक शिक्षालयहरुको स्थापना

मसान्त्त



समुदायका

प्रबिबधक

तथा

ब्यिसाहयक सीपयुि युवा जनिशि

र सञ्चालन गने र प्राबिबधक शिक्षालाई मागमा आधारीत िनाउने ।

ि) बिद्यालय शिक्षामा प्राबिबधक धारको शिक्षा सञ्चालन गने ।

लशक्षत



(क) १६ वसा पोबलसे शक्नक

बनमायणाबधन, ६

वसा नया पोबलसे शक्नक

इशन्त्सच्युसहरुको भवन बनमायण प्रकृयामा ।बनमायणाबधन मध्य ४ वसामा

उत्पादन भएको हुने ।

बड्लोमा तहमा

आंसीक काययक्रम सं चालन भएको ।

बनजीस्तरमा

छाबनएका उमाबिहरुमा प्राबिबधक शिक्षा

बड्लोमा तहका काययक्रम सञ्चालनका लाबग स्थलगत बनवरक्षण भइरहे को

कक्षा सञ्चालन भएको हुने ।

।

छोसो अवधीका तालीम काययक्रमको सम्वन्त्धन ददनका लागी

पूवायधार बनवरक्षण भएर प्रबतवेदन प्राप्त सं थालाइ सम्वन्त्धन ददनेकाम
भइरहे को ।

(ि) सामुदाहयक हवधालयमा बड्लोमा तहका २8 वसा र TSLC तहका २२

वसा हवधालयलाई सम्वन्त्धन ददइ यसै िेशक्षक सरवास कक्षा सं चालन
भइरहे को ।सामुदाहयक हवधालयमा प्राहवबधक शिक्षा सं चालनमा रहे का
थप ४० वसा हवधालयको बनवरक्षण सुपवरवेक्षण भइरहे को ।

२.१०

उच्च शिक्षाको अवसर बिस्तार तथा सान्त्दबभयिामा सुधार गने । शचहकत्सा

२०७२-

शिक्षालाई ब्यिशस्थत र पारदिी िनाउने । नेपाललाई क्षेबरय उच्च शिक्षाको

२०७४

केन्त्ि िनाउने सं भाब्यता अध्ययन गने ।



उच्च शिक्षाको सं गठन, काययक्रम तथा
ब्यिस्थापनमा सुधार भएको हुने ।



उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम सुधार भएको
हुने ।

उच्च शिक्षा नीबत मशन्त्रपवरर्दिास स्वीकृत भई, नीबत अनुसार कानूनी व्यवस्था

बमलाउने कायय भैरहे को अवस्थामा उच्च शिक्षाको अवसर हवस्तार तथा

सान्त्दबभयकता सुधार गनय उच्च शिक्षा हवकास तथा सुधारको राहिय काययक्रम

बनमायण भएको । यसै काययक्रमको एक भागको रुपमा नेपाल सरकारको
बनयबमत काययक्रम तथा हवश्व िैंकको सहुबलयतपूणय ऋण सहयोगमा उच्च
शिक्षा

सुधार पवरयोजना

काययन्त्वयनमा

रहे को । उच्च शिक्षा सुधार

पवरयोजनाले बनम्न क्षेरहरु समेसेको छ ।गुणस्तर सुबनशिता तथा प्रत्यायन

सम्िन्त्धी प्रणालीको स्थापना र सं चालन, कायय सम्पादन तथा सूरमा आधावरत
लगानी /अनुदान ददने नीबत कायायन्त्वयन,सं स्थागत तथा प्राशिक स्वायिताको

अबभवृहद्ध, बर.हव.को परीक्षा प्रणालीमा सुधार तथा िैशक्षक क्यालेण्डर तयार

गरी सो को प्रभावकारी कायायन्त्वयन, पाठ्यक्रम पवरमाजयन तथा नयााँ

काययक्रमको हवकास तथा कायायन्त्वयन,हवपन्न वगयका हवद्याथी लशक्षत हविीय

सहायता रप्राशिक उत्कृष्टताका लाबग अनुसन्त्धान, हवकास र प्रवत्र्तनमा सहयोग
।

शचहकत्सा शिक्षालाई ब्यिशस्थत र पारदिी िनाउने सन्त्दभयमा नेपाल सरकार र

क्र.स

सुधारको क्षेर

समयसीमा

अपेशक्षत उपलशब्ध

हाल सम्मको ( २०७३ फागुण महहना सम्मको) प्रयास

डा गोबिन्त्द के सी िीच भएको सम्झौता कायायन्त्वयन गने गराउने वातावरण
बनमायण गनय हवश्व हवद्यालय समन्त्वय सबमबतको िैठकमा पसक पसक छलफल
गरी सम्िशन्त्धत हवश्वहवद्यालयहरुलाई बनदे िन ददईएको ।

नेपाललाई क्षेबरय उच्च शिक्षा केन्त्ि िनाउन साकय क्षेरका रािको Heads of

UGC and equivalent bodiesिैठक बनयबमत रुपमा भैरहे को छ । यसका

महत्वपूणय हवर्य (बनम्नानुसार) मा कायय भैरहे को छ

Mutual Recognition of professional degrees, common regional
educational standard, QAA, harmonization of the curriculum,SAARC
chairs, fellowship and scholarship schemes, Open and distance learning

नेपाललाई क्षेबरय उच्च शिक्षा केन्त्ि िनाउन प्राथबमकता क्षेर तयार गवरएको

र सं भाव्यता अध्ययन गने काययका लाबग TOR लगभग तयार हुने क्रममा

रहे को । दशक्षण एबसयाली हवश्वहवद्यालयको प्रिन्त्धहकय सबमबतको अध्यक्षको

है बसयतले िोडयको २०१७ जुनमा िैठक आयोजना गने सम्िन्त्धमा प्रारशम्भक
तयारी कायय भइरहेको ।
२.११

छारिृबत बितरण प्रणालीलाई ब्यिशस्थत गने ।

क) बिद्यालय शिक्षामा एहककृत छारिृबत प्रणाली लागु गने ।

२०७२ दे शि

लशक्षत

२०७४ सम्म

भएको हुने ।

ि) उच्च तथा प्राबिबधक शिक्षाको लाबग प्रदान गवरने छारिृबत बितरण

िगयको

शिक्षामा

सहभाबगता

िृहद्ध

क) गृहकायय भईरहेको ।
ि)

* छारिृशि प्रयोजनको परीक्षालाई ऐन बनयमािलीमा ब्यिस्था गरी

सम्वशन्त्धत बिश्वबिद्यालयलाई शजम्मेवार िनाईएको ।

प्रणालीलाई ब्यिशस्थत र लशक्षत िगय केशन्त्ित गने ।

* छारिृशिलाई योग्यता प्रणालीमा आधावरत िनाई लशक्षत िगय केशन्त्ित

गने

* छारिृशिको प्राप्त कोसा सं ख्याको आधारमा छारिृशि बनधायरण सबमबतको

गवर बिबभन्न समुदायको लाबग आरक्षणको ब्यिस्था समेत गवरएको

ग) सं स्थागत बिद्यालय बनयमन मापदण्ड कायायन्त्वयन र त्यस्ता बिद्यालयले प्रदान

बनणयय िमोशजम आवश्यकताको आधारमा बिर्यगत कोसा बनधायरण गने
गवरएको ।

* प्राप्त बिर्यगत कोसालाई छारिृशि छनोस सबमबतको बनणयय िमोशजम

सूचना दै बनक पबरका गोरिापर,

यस मन्त्रालयको वेव साईस र

छारिृशिको सूचना पासीमा जारी गने गवरएको ।

ग) मापदण्ड बनदे शिका जारी भई कायायनवयनमा गएको ।सं स्थागत हवद्यालय
बनयमनको लाबग शज.शि.का.तथा क्षे.शि.बन.लाई बनदे िन ददइएको
२.१२

एस एल सी परीक्षाको नबतजामा Letter Gradingको ब्यिस्था गने ।

२०७२

को

एस एल सी
परीक्षा िास
२.१३

क) िैदेशिक अध्ययन सम्िन्त्धी प्रभावकारी ब्यिस्थापन गने ।

बनरन्त्तर

हाल सञ्चालनमा रहे का िैशक्षक योजनाहरु (बिद्यालय क्षेर सुधार काययक्रम,

आ

बिद्यालय क्षेर बिकास काययक्रम, अनौपचारीक शिक्षा तथा बनरन्त्तर बसकाई,

२०७४

शिक्षाका लाबग िाद्य काययक्रम, प्राबिबधक शिक्षा तथा ब्यिसाहयक ताबलम

मं सीर सम्म

शिक्षा

सीप

सहहत,ब्यिसाहयक

शिक्षा

तथा

ताबलम

अध्ययनमा

जान

बिद्याथीहरु

लाभाशन्त्वत भएको हुने ।

परीपासीको हवकास गने ।

ब्यिहारीक

Gradingको ब्यिस्था भएको हुने ।
िैदेशिक

ि) िैशक्षक परामसय दातृ सं घसं स्थाहरुको बनयमन, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गने
३.१

एस एल सी परीक्षाको नबतजामा Letter

व

अबभिृहद्ध

भई कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनका लाबग भनायको आधारहरु समेत ताकी
कायायन्त्वयनमा रहे को ।

िैशक्षक परामिय दाता सं घसं स्थाको दताय, सेवा स्वीकृबत, अनुगमन लगायत
बनयमन गने पवरपासी हवकास भएको ।

बिद्याथीको बसकाईमा सुधार भएको हुने ।

चालु पवरयोजनाको हकमा कायायन्त्वयन प्रहक्रयामा सुधार गरी बनरन्त्तरता

अवसर उपलब्ध भएको हुने ।

रुपमा हवद्यालय क्षेर हवकास योजना तयार भइ कायायन्त्वयनमा रहे को ।

प्राबिबधक

तथा

ब्यिसाहयक

ताबलमको

उच्च शिक्षामा सुधार आएको हुने ।

पवरयोजना, सीप बिकास पवरयोजना, उच्च शिक्षा सुधार पवरयोजना लगायत)को

हवद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धबत कायायन्त्वयन काययहवबध २०७२ स्वीकृत

ददईएको । हवद्यालय क्षेर सुधार काययक्रम सम्पन्न भइ सो को बनरन्त्तरताको

बनरन्त्तरता ददने ।
३.२

बिद्यालय क्षेर बिकास काययक्रम गने तयारी (बिद्यालय क्षेर सुधार काययक्रमको

आ

व

बिद्यालय शिक्षाका लाबग एहककृत योजना

योजना तयारी कायय सम्पन्न भै कायायन्त्वयनको चरणमा रहेको ।

क्र.स

३.३

सुधारको क्षेर

समयसीमा

अपेशक्षत उपलशब्ध

समाप्ती यसै आबथयक िर्यमा हुने हुदा)

२०७२/०७

तयार भै कायायन्त्वयनमा आएको हुने ।

बिद्यालय भौबतक सुबिधा बिस्तार गने ।

आ

३ सम्म
व

२०७२/०७
३

तथा

बिद्यालयमा

हाल सम्मको ( २०७३ फागुण महहना सम्मको) प्रयास

न्त्युनतम

सक्षमताको

अिस्था



सुबनशस्चत भएको हुने ।

शजशिका माफय हवद्यालय भवन बनमायण तथा ममयत र िौचालय बनमायण कायय
भइरहे को।



बनरन्त्तर

ु म्पले प्रभाहवत शजल्लाहरुमा केन्त्िीय आयोजना इकाइमाफयत चालु
भक
आ.व.०७३/०७४ मा ५३४ हवद्यालय भवन बनमायण काययक्रम रहे को

शिक्षा हवभागको हवद्यालय क्षेर हवकास काययक्रम अन्त्तयगत
य चालु आ.व.मा WASH
सुहवधा सहहतका िौचालय १०००, रे ट्रोहफहसङ् २०० हवद्यालय, ३०००
कक्षाकोठा ममयत, ११६० क्रमागत भवन सम्पन्न गने र २००० वसा
२कोठे भवन र १००० वसा ४ कोठे भवन बनमायण ।

३.४

सुचना तथा सञ्चार प्रबिबधलाई समग्र शिक्षा प्रणालीको अबभन्न अङ्गको रुपमा
एहककृत गदै बडशजसल बडभाईडलाई कम गदै जाने ।

आ

व

२०७२/०७

बडशजसल बडभाईडलाई कम गदै गएको हुने
।

योजना कायायन्त्वयन इकाई (PIU) गठन तथा जनिशि ब्यिस्थापन गने ।

२०७२

सुहवधा हवस्तार गनय रु २ करोड बनकासा गवरएको । (यस आवको केही
थ्न सहकन्त्छ हक – शिक्षा हवभाग माफयत?)

३
४.१

आ.व.२०७२।०७३ मा २०० वसा सामुदाहयक हवद्यालयहरुमा सुचना प्रहवबध

पुन बनमायणको तयारी पुरा भएको हुने ।

केन्त्िमा PIU र भूकम्पिास अबत प्रभाहवत १४ शजल्लामा DLPIU गठन, जनिशि

२ िर्य (थप

भूकम्पवास भशत्कएका िैशक्षक सं स्था तथा

१

बिद्यालयको पुन बनमायण हुने ।

केन्त्िमा PIU गठन भइय प्राबधकरणसाँग समन्त्वय गरी कायय गवररहे को ।

काबतयक

व्यवस्थापनको कायय भइ कायय सुचारु रहे को ।

मसान्त्त
४.२

िैशक्षक

सं स्थाहरु

तथा

हवद्यालय

पुन

बनमायण,

ु म्पिास
भक

क्षबतग्रस्त

हवद्यालयहरुको पुनबनमायणमा प्रस्ताहवत प्राबिबधकरणसं ग समन्त्वय

िर्यको

बनरन्त्तरता)
४.३

क्षबतग्रस्त हवश्व हवद्यालय र क्याम्पस भवन पुन बनमायण गने ।

२ िर्य (थप
१

िर्यको

बनरन्त्तरता)

क्षबतग्रस्त हवश्व हवद्यालय र क्याम्पस भवन
पुन बनमायण भएको हुने।

क्षबतग्रस्त हवश्वहवद्यालय र क्याम्पस भवन पुन

बनमायण गनय सं क्रमण

व्यवस्थापन, भत्केका सं रचनाको पुनबय नमायण, सेवा प्रवाह,

अन्त्य व्यवस्था

सम्िन्त्धी कायययोजना योजना हवश्वहवद्यालय अनुदान अयोगिास प्राप्त भएको ।

चालु आ.व.मा पूनबनमायण िजेस हवबनयाजन भएको, काययक्रम स्वीकृबतको लाबग
पुनबनयमायण प्राबधकरणमा पेि गवरएको । िजेस हवबनयोजन भएको, काययक्रम
स्वीकृतीका लाबग पुनबनमायण प्राबधकरणमा पेि गवरएको छ । उच्च शिक्षा
तफयको पुनबनयमायण कायय गनय केन्त्िीय तहमा अलग्गै सरचना तयार गने िारे
NRA सग छलफल भएको ।

हवश्वहवद्यालय

अनुदान

अयोगले

चालु

अवमा प्रदान गरे को भौबतक हवकासको लाबग सहयोग काययक्रममा भूकम्पले

क्षबतग्रष्त सरचनाको पुबनयमायणमा समेत िचय गनय सक्ने गवर अनुदान रकम
उपलब्ध गराएको
४.४

साियजबनक बिद्यालयमा जनबिश्वासको पुन प्राबप्त र शिक्षा क्षेरमा दाहयत्विोधको
अनुभबु त प्रदान गने ।

२ िर्य (थप

शिक्षाको

१

पदाबधकारी,

िर्यको

बनरन्त्तरता)

नीबत

समुदाहयक

काययक्रममा

शिक्षकका
बिद्यालयमा

िाल

सं लग्न

शिक्षाको नीबत बनमायण तहका पदाबधकारी एवम् शिक्षकहरुका िालवाबलकालाई

िाबलका

सामुदाहयक हवद्यालयमा पठनपाठन गराउनका लाबग हवबभन्न तहमा िहसले

पठनपाठन

गने

गराईने वातावरण बनमायण हुने र नैबतक

दवाव सृजना गनय राहिय िहसको प्रारम्भ
भएको हुने ।

बनरन्त्तरता पाइरहे को ।

