िव ालय क्षेऽ िवकास कायर्बम (िवक्षेिवका)
२०१६– २०२२

अवधारणा पऽ

आन्तिरक ूयोजनका लािग

नेपाल सरकार

िशक्षा मन्ऽालय
२०७२ काितर्क
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१. पृ भूिम
िव व्यापी

ि कोणबाट हेदार् नेपालले सन् २०१५ प ात्को सहॐाब्दी िवकास लआयको

समय पार गरे को छ भने राि य

ि कोणबाट हे दार् नेपाल भखर्रै जारी भएको सं िवधानअन्तगर्त

व्यवःथा भएको स ीय ूणालीमा ूवेश गन मह वपूणर् मोडमा छ। िव मान शैिक्षक योजना भनेको
सन् २००९ मा सु

ु ा) हो, जुन सन् २०१६
गिरएको िव ालय क्षेऽ सुधार कायर्बम (िवक्षेसक

साउनमा अन्त्य हुँदै छ। त्यसै ले सरकारले सन् २०१६ दे िख कायार्न्वयनमा ल्याउनका लािग नयाँ
िव ालय क्षेऽ िवकास कायर्बम (िवक्षेिवका) को तयारी सु

गरे को छ। अित कम िवकिसत रा को

ःतरबाट मािथ उठ्ने दूर ि का साथ यस कायर्बमको िवकास गिरने छ। सबैका लािग िशक्षा,
माध्यिमक िशक्षा सहयोग कायर्बम, सामुदाियक िव ालय सहयोग कायर्बम, िशक्षक िशक्षा
ु ा माफर्त िशक्षामा सबैको पहुँच र गुणःतरको सुिनि तता गन सरकारको
पिरयोजना तथा िवक्षेसक
ूयासको िनरन्तरता यस िवक्षेिवकामा पिन रहने छ। िवक्षेिवकाले यी कायर्बमह बाट हािसल भएका
अनुभव तथा उपलिब्धह बाट िसक्दै सम्प

हुन नसकेका पक्षको सम्बोधन गन तथा हालै सबैले

मन्जुर गरे का िव व्यापी िदगो िवकास लआयले िलएका उ ेँय हािसल गन

ि कोण राखेको छ।

योजना आवँयकतामा आधािरत बनोस् भनी िशक्षा मन्ऽालयले समावेशी तथा सहभािगतामूलक प ित
अपनाउँदै क्षेऽगत िव ष
े ण पिन गद छ। यस प ितको अ का
क्षेऽअन्तगतर्त आधार पऽह

पमा िवषयगत समूहह ले िविभ

तयार गरे का छन्। यसका साथसाथै अनुसन्धानका नितजा, िव का

राय सुझावसमेत समटी यस िवक्षेिवकाको अवधारणा पऽको िवकास गिरएको हो।
यस अवधारणा पऽले िवक्षेिवकाको क्षेऽ, यसको व्यापकता तथा मुख्य मुख्य रणनीितका िदशा िनदश
के हुने भ े कुराको जानकारी गराउँछ। िव
समुदाय तथा िव ालय ःतरमा रहेका िविभ

तथा पेसाकमीर् लगायत राि य, क्षेऽीय, िजल्ला,

सरोकारवालाह को राय सुझाव िलनका लािग समेत

यस दःतावेजलाई ूयोग गिरने छ। यसै का आधारमा िशक्षा मन्ऽालयले िवक्षेिवकाको आधार पऽ
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(एूोच पेपर) तयार गन छ, जसलाई पिछ िवक्षेिवकाको मूल दःतावेजका

पमा िवकास गिरने छ।

िवक्षेिवकाको दःतावेजले समम नीितगत ढाँचा ूदान गनुक
र् ा साथै यो समम योजनाका
रहने

ु ालगायत
छ।िवक्षेसक

िवगतमा

कायार्न्वयनमा

आएका

िशक्षाका

क्षेऽगत

पमा पिन
योजनाह का

उपलिब्धह लाई आत्मसात् गद िवक्षेिवकाले पहुँचबाट गुणःतरतफर् अिन समतामूलक सहभािगता तथा
िसकाइ उपलिब्धतफर् फड्को मान ध्येय िलएको छ।
नेपालको सं िवधान २०७२ ले नीितगत तथा कानुनी ढाँचामा सुधारलगायत सं रचनागत तथा
कायर्मूलक सुधारमाफर्त शैिक्षक प ितमा व्यापक पुनरावलोकन गनुप
र् न आवँयकता बोध गराएको
छ। सं िवधानले िशक्षालाई मौिलक अिधकारका

पमा ूत्याभूत गरे को छ र राज्यको िनदशक

िस ान्तमा समेत यसलाई ःथािपत गरे को छ । त्यस कारण िवक्षेिवकाको यस अवधारणा पऽले नयाँ
सं िवधानको भावनाअनु प भावी कायर्िदशाका

पमा ूमुख नीित िनदशमािथ ूकाश पारे को छ।

िव ालय क्षेऽ िवकास कायर्बम (िवक्षेिवका) िव

िशक्षा म को इन्चोन घोषणा तथा िदगो िवकास

ु
लआयको अन्तरार्ि य ूितब ताअनु प िवकास गन, जो सेप्टे म्बर १५ मा सं यक्त
रा

स को

साधारण सभाबाट पािरत भइसकेको छ। िवक्षेिवकाको योजनामा िदगो िवकास लआयअनुकूल हुने गरी
सूचकह को िवकास गिरने छ।
२०७२ साल वैशाखमा गएको िवनाशकारी भूकम्प तथा त्यसपिछ धेरै पटक गएका पराकम्पनका
कारणले समम िशक्षाका सेवाह

अव

ु ा साथै दे शका अिधकांश क्षेऽ ूभािवत भएका छन्।
हुनक

८००० भन्दा बढी िव ालय ध्वःत भए, किरब १० लाख बाल बािलकाले अध्ययनलाई िनरन्तरता
िदन सकेनन्। यसले भनार्, हािजरी तथा आन्तिरक सक्षमतामा ूभाव पार्यो। पिरणामःव प
िव ालयबािहर रहने िव ाथीर्को सङ्ख्यामा वृि
सङ्ख्यामा पिन वृि

भयो। अपा ता तथा घाइते हुने बाल बािलकाको

भएका कारणले िशक्षाबाट उनीह

वि त हुनपु न िःथितको िसजर्ना भयो।

घरायसी काममा थप ौम गनुप
र् न कारणले िवशेष गरी मािथल्लो कक्षाका िव ाथीर्ह

िव ालयमा
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िनरन्तर हुन नसक्ने र िव ालय छोड्नुपन सम्मको अवःथा उत्प

भयो। िव ालयमा हुनपु न

न्यूनतम पूवार्धार तथा उत्साहमा पिन कमी हुँदा िव ाथीर्ह ले पढाइ पुरा गनर् नपाएको िःथित र ो।
पिरणामःव प ूभािवत क्षेऽका िव ाथीर्ह को िसकाइ उपलिब्धमा न्यूनता हुने आश ा गिरएको
अवःथा छ। सरकारले मूल्या न गरे को Post Disaster Needs Assessment (PDNA) ले पिहचान
ु
गरे अनु प तथा सेन्डाईमा २०१५ मा आयोिजत सं यक्त
रा

स ीय िव

सम्मेलनमा िःवकािरएको

िवपत् जोिखम न्यूनीकरण ढाँचाअनुसार पुनिनर्मार्ण तथा सुधारका कायर्लाईर् िवक्षेिवकाले ूाथिमकता
िदने छ।
ु को वतर्मान पिरूेआयमा सुधार तथा िवकास दुवै
सारमा भ ुपदार् िव ालय क्षेऽ िवकास योजनाले मुलक
पक्षका आवँयकतालाई सम्बोधन गन

ि कोण राखेको छ। स ीय शासन व्यवःथाले ल्याएको

पिरवतर्नअनु प िशक्षा क्षेऽमा सुधार गनुप
र् न आवँयकता छ। यसले िव मान कानुनी ढाँचामा
ँ
पिरवतर्न गनुप
र् न आवँयकता औल्याएको
छ। िवकासको कुरा गदार् िवक्षेिवका गुणःतर, सक्षमता
तथा सेवा ूवाहमा सुधार गन र सीमान्तकृत तथा किठन पहुँचमा रहे को जनसङ्ख्याका लािग पहुँच
बढाउने कुरामा लिक्षत हुने छ। यसका लािग कायर्बमह को पुनरावलोकन तथा सेवा ूदायक
एकाइह को क्षमता वृि

गनुर् आवँयक छ। समममा, िवक्षेिवका सं िवधानमा व्यवःथा भएअनु प

िशक्षा क्षेऽमा सुधार र िवकास गनर्मा लिक्षत हुने छ।

१.१ च ुनौतीह
िशक्षामा पहुँचका

ि ले उल्लेखनीय उपलिब्ध हािसल हुँदै गएकाले अब गुणःतर तथा सक्षमतामा

केिन्ित गनुप
र् न आवँयकता छ। यसका लािग गुणःतर तथा िसकाइ सक्षमता सम्बन्धी के कःता
च ुनौतीह

छन्, ितनीह लाई सम्बोधन गनुप
र् छर्। यस सम्बन्धमा केही च ुनौतीह को पिहचान

गिरएको छ :
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समता
१. नेपाल भािषक तथा सांःकृितक

ि ले अत्यन्त िविवधतापूणर् छ, यसले िव ाथीर्ह को िविवध

िसकाइ आवँयकताको िसजर्ना गरे को छ। पहुँच तथा सान्दिभर्कता आिदका

ि ले ूत्येकको िसकाइ

आवँयकताको पिरपूितर् गनुर् च ुनौतीपूणर् छ।
२. सुिवधािवहीन तथा सीमान्तकृत समुदाय/समूह तथा भौगोिलक क्षेऽका िव ाथीर्ह को पहुँचमा वृि
भएको छै न। समुदाय, समूह तथा िव ालय जाने उमेरका िव ाथीर्ह िबच यःतो िवभेदमा वृि

भएको

अवःथा छ।
३. ूाकृितक िवपत्बाट ूभािवत तथा िवपत्को जोिखम भएका क्षेऽमा रहे का बाल बािलकाह को
पहुँच तथा गुणःतर सुिनि त गनुर् च ुनौतीपूणर् रहे को छ।
गुणःतर
१. आधारभूत तथा माध्यिमक िशक्षाको चबभिर नै िसकाइ उपलिब्ध, िव ालयमा िटकाइराख्ने, तह
पुरा गन दरमा न्यूनता छ, यसले िशक्षाको गुणःतर तथा सान्दिभर्कतालाई सम्बोधन गनुप
र् न कुरा
ँ
ँ छ।
औल्याउ
२. िव ाथीर्ह का लािग सुरिक्षत ःथान ूदान गनर्का लािग ूत्येक िव ालयलाई िवपत् ूितरोधक
बनाउन बाँकी छ। सुरिक्षत िव ालय बनाउने कायर्लाई पूणर्

पमा मूल धारमा ल्याउन सिकएको

छै न।
३. िव ाथीर्ह ले तोिकएकाअनुसारका न्यूनतम िदन पिन पठन पाठनमा िबताउन पाएका छै नन्।
त्यःतै गरी िशक्षकह ले पिन कक्षामा तोिकएअनुसार आफ्नो समय निबताएको अिधकांश अवःथा
दे िखएको छ।
४. िवशेष गरी तल्ला कक्षाह मा ूारिम्भक कक्षा पढाइ तथा लेखाइ िसपको कमीका कारणले
िव ालय छोड्ने र कक्षा दोहोयार्उने दर अझै उल्लेखनीय छ ।
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५. पदःथापनलगायत िशक्षकको समम व्यवःथापनलाई अझै पूणत
र् ा िदनुपन छ।
६. सक्षमताका आधारमा भन्दा पिन ूमाणीकरण र तािलमका आधारमा िशक्षकको योग्यता
तोिकएको अवःथा छ।
७. ूािविधक तथा व्यावसाियक िशक्षामा सीिमत अवसर तथा साधारण र ूािविधक/व्यावसाियक
िशक्षािबच िझनो समन्वय रहेको अवःथा छ।
सक्षमता
१. अपेक्षा गिरएअनुसार िशक्षा ूणालीको सं ःथागत सं रचनामा सुधार गनर् अझै बाँकी रहे को छ।
२. िव ालय तहको शैिक्षक गुणःतर तथा आवँयकतामा आधािरत योजना िनमार्ण गनर् समम
िव ालय व्यवःथापन तथा िव ालय व्यवःथापन सिमितको भूिमकालाई अझै सं ःथागत गनर् बाँकी
छ।
३. िशक्षाको होइन, िशक्षाका लािग नितजामा आधािरत अनुगमन तथा मूल्या नलाई सं ःथागत
गनर् तथा समम योजना ूिबयामा यसलाई आत्मसात् गनर् अझै बाँकी रहे को छ।
४. सरकारी िनयम कानुनलाई िव ालयमा अझै ूभावकारी

पमा लागु गनुप
र् न अवःथा छ।

१.२ अवसरह
नेपालको िव ालयमा आधािरत िशक्षा ूणाली बिलयो जगमा अडेको छ, जसले नयाँ योजना तथा
कायर्बम तय गनर् र कायार्न्वयन गनर् ूशःत अवसर ूदान गरे को छ। यी अवसरह लाई यस
ूकार उल्लेख गिरएको छ :
१. नयाँ सं िवधानमा िशक्षालाई मौिलक हकका

पमा ूत्याभूत गिरएको छ। “ूत्येक

नागिरकलाई आधारभूत िशक्षामा पहुँचको हक हुने छ। ूत्येक नागिरकलाई राज्यबाट आधारभूत
तहसम्मको िशक्षा अिनवायर् र िन:शुल्क तथा माध्यिमक तहसम्मको िशक्षा िन:शुल्क पाउने हक
हुने छ।”
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२. सरकारका योजना तथा नीितमा िव ालय िशक्षाले उच्च ूाथिमकता पाउँदै आएको छ। गाउँ
तथा समुदाय तहसम्म नै ूशःत सङ्ख्यामा िव ालयह

खुलेका छन्। यी िव ालयह

भनार् हुन

चाहने सबै िव ाथीर्ह लाई भनार् गनर् सक्षम छन्।
३. िवपत् न्यूनीकरण तथा सुरिक्षत िसकाइ वातावरण सुिनि त गनर् ःवीकृत मागर्दशर्न तथा
ूािविधक मापदण्डका आधारमा िव ालयह को िनमार्ण तथा पुनिनर्मार्ण गन

व्यवःथा गिरएको

छ।
४. िव ालय िशक्षामा सूचना तथा स ार ूिविधको ूयोगलाई बढाउँदै लै जाने बममा नेपालभिर
नै कम्प्युटर तथा इन्टरनेटमा पहुँचमा वृि

हुँदै गएको छ।

५. नेपालले २०३० सम्मको िशक्षा सम्बन्धी िव व्यापी घोषणाूित ूितब ता व्यक्त गरे को छ।
ु मा िशक्षाको िवकासका लािग अन्तरार्ि य सहयोग तथा समन्वयको अपेक्षा
यस बममा मुलक
गिरएको छ।
६. िशक्षकह को व्यावसाियक
िनयुक्त िशक्षकह

ान तथा िसपमा वृि

भइरहे को छ।ूितःपधार्त्मक ूिबयामाफर्त

िशक्षण पेसामा िभिऽने बम सु

भइसकेको छ। यस ूिबयाले िनरन्तरता

पाउने अवःथा छ।
७. समम गुणःतर वृि का लािग पा

बम, िव ालय व्यवःथापन, परीक्षा ूणाली, िशक्षक

िनयुिक्त, िशक्षक तािलम तथा पेसागत िवकास र िव ाथीर्को उपलिब्धको मूल्या नका लािग
सं रचनात्मक सं यन्ऽको िवकास गिरएको छ र सोहीअनुसार कायर् ूिबया अगािड बिढरहेको छ।
८. िशक्षामा सामुदाियक लगानीमा वृि
पमा बिढरहे को छ।अिभभावकह

भइरहे को तथा िनजी क्षेऽको सं लग्नता पिन उल्लेख्य

पिन आफ्ना बाल बािलकाको िशक्षामा लगानी गनर् उत्सुक

हुँदै गएको अवःथा छ।यस क्षेऽमा गैसस तथा नागिरक समाजका स

सं ःथाका िबयाकलापह

पिन बढ्दै गएका छन्।
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९. िसपमूलक िशक्षामा सबै क्षेऽको

िच तथा ूितब ता बढ्दै

ूौढह माझ जीवनपयर्न्त िशक्षाूितको चाहनामा पिन वृि

गएको छ।त्यसै गरी

भइरहे को छ।

२. िविध र पिरवतर्नको िस ान्त
१. िव ालय क्षेऽ सुधार कायर्बमको कायार्न्वयनबाट सँगालेका अनुभव तथा िसिकएका पाठका
आधारमा कायार्न्वयनको सहज वातावरण बनाउन र सन् २०२२ सम्ममा नेपाल सरकारले
िलएको अल्पिवकिसत रा को अवःथा पार गन लआय पुरा गनर् आवँयक पिरवतर्न सुिनि त
गनर्का लािग िव ालय क्षेऽ िवकास कायर्बमको तजुम
र् ा भइरहे को छ।
२. कायर्बमको िवकास गदार् यस योजनाले आवँयकता, ःवािमत्व, तथा कायार्न्वयनको
सम्भाव्यता, जःता पिरवतर्नका िस ान्तह लाई केिन्ित गन छ, जःतै :


सु ढ समता, गुणःतरीयता तथा ूभावकािरता सुिनि त गनर्का लािग

नीित एवम्

रणनीितक योजना आवँयकतामा आधािरत होऊन्,


मुख्य सरोकारवाला एवम् ूभाव समूहिबच व्यापक सहमितको वातावरण िसजर्ना गरी
कायर्बम कायार्न्वयनमा सकारात्मक सहयोगको सुिनि तता तथा कायार्न्वयनकतार् तथा
नेतत्ृ ववगर्को कायर्बमूितको ःवीकारोिक्त र ूितब ताको ःवािमत्व भाव होस्,



ु को
मुलक

यथाथर्

पिरवेश

अनुकूल

नीित,

रणनीित

तथा

कायर्बम

कायार्न्वयनको

सम्भाव्यता होस्।
२.१ आवँयकता
१. योजनाका ूत्यक्ष एवम् परोक्ष लाभािन्वतवगर्का आवँयकता सम्बोधन भए नभएको
लेखाजोखा

गरी योजनाको सान्दिभर्कतालाई सुिनि त गनर्का िनिम

एउटा सु ढ सं रचनाको

आवँयकता पन छ, जसले आवँयकताअनुसारका सान्दिभर्क तथ्या को स लन, सम्पादन, एवम्
िव ष
े ण गन छ र योजना अविधिभऽ आवँयकताअनुसार त्यसलाई ूःतुत गन छ। वःतुत:
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गुणःतरीय सूचनामािथ सुगम पहुँच हुँदा माऽ कायर्बमको गुणःतरीयता तथा सान्दिभकताको सही
ँ लन सम्भव हुन्छ।
आक
२. आवँयक सूचनाको उपलब्धता सुिनि त हुने पिहलो खुिड्कलो भनेको क्षेऽगत िव ष
े णमा
आधािरत सु ढ आधार रे खाको ःथापना हो, जसमा दे हयका कुराह


समेिटने छन्::

िव ालय क्षेऽ िवकास कायर्बम तजुम
र् ाको ूयोगका लािग िव ालय क्षेऽ सुधार कायर्बमको
कायार्न्वयनबाट िसिकएका पाठ तथा हािसल गरे का अनुभवसम्बन्धी सूचना िलने,



अनुसन्धानमा आधािरत िव ष
े णको नितजाका आधारमा समम िशक्षा क्षेऽका योजनाको
अनुगमन तथा सूचना ूदान गन

सन् २०१५ मा िःथित िव ष
े ण गिरने छ। यस िव ष
े णमा सामािजक– आिथर्क एवम् राजनीितक
पिरवेशको िव ष
े ण (बृहत् आिथर्क तथा सावर्जिनक िव ीय िव ष
े ण) र ितनको सामािजक आिथर्क
ूभावको िव ष
े ण गिरने छ। िव ष
े णका आधारमा िवक्षेिवकाको िवकास गिरने भएकाले यो िव ष
े ण
ूमुख िनधार्रक हुने छ। यसमा पिहले किहल्यै समावेश नगिरएका स ीय सं रचना तथा िवपत्पिछको
सन्दभर्जःता कुरा पिन समेिटने छन्।
३. आवँयकता पिहचानको दोॐो पक्ष हो, िव ालय क्षेऽ सुधार कायर्बमबाट िसिकएका पाठ
तथा क्षेऽ िव ष
े णका आधारमा पिहचान गिरएका आवँयकताका सम्बन्धमा सबै तहका
सरोकारवालाको व्यापक परामशर्। यी परामशर् जोसँग जेका लािग गिरने भए तापिन उ ेँयमूलक
ढ बाट िनरन्तर

पमा गिरने छ।

४. आवँयकता पिहचानको तेॐो पक्ष भनेको िशक्षा क्षेऽिभऽको सं ःथागत सं यन्ऽ हो, जसले
तथ्या को गुणःतर र ूयोगको सुिनि तता गछर्। नेपालको शैिक्षक व्यवःथापन सूचना ूणालीले
शैिक्षक सूचनाको सु ढ आधार कायम गिरसकेको छ। अत: तथ्या

तथा सूचनाको ूयोग यी

कुराका लािग हुनपु छर् : (क) योजनाकारलाई आवँयक सूचना उपलब्ध गराई आवँयकतामा
आधािरत प ित सुिनि त गनर् (ख) सरोकारवालाह का सुझावका आधारमा तथ्या को गुणःतर
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सु ढ गन सन्दभर्मा उपलब्ध सूचनाको आदान ूदान र ूयोगतफर् उन्मुख हुन। िव ालय
िशक्षाको समतामूलक रणनीितको अ का

पमा िवकिसत समता मूलक पहुँच, िसकाइ उपलिब्ध

तथा सहभािगता ःतरमा पाइएका िवषमतालाई सम्बोधन गन ूभावकारी साधन सािबत हुने छ।
ु मा
मुलक

रहेको

िवभेद

तथा

स टका

अितिरक्त

िवनाशकारी

भूकम्पका

कारण

िसिजर्त

आवँयकताह को सन्तुिलत सम्बोधनका सन्दभर्मा पिन यसको सान्दिभर्कता टड्कारो छ।
५. अन्त्यमा, िव ालय क्षेऽ िवकास कायर्बमको तजुम
र् ा तथा कायार्न्वयन गदार् नितजामूलक
िस ान्तअनु प गनुप
र् छर्। यसले िशक्षाको गुणःतर एवम् सक्षमता बढाउन समतामूलक

पमा

ॐोतको िविनयोजनलाई लिक्षत तथा ूाथिमकीकरण गन कामको सुिनि तता गनुप
र् छर्।
२.२ ःवािमत्व
१. िव ालय क्षेऽ िवकास योजनाको तजुम
र् ा र कायार्न्वयनको आधारका

पमा अपेक्षा गिरएको

पिरवतर्नको ढाँचाको दोॐो पक्ष हो, नेतत्ृ व एवम् व्यवःथापन पक्ष र िजम्मेवार अिधकारी एवम्
कायार्न्वयनकतार्ह

ारा योजनाको ःवािमत्व महण। यसका अितिरक्त कायर्बमबाट लाभािन्वत

वगर्, मुख्य सरोकारवाला (जःतै राजनीितक एवम् ूाि क क्षेऽ, स ार जगत तथा अन्तरार्ि य
् िव ालय क्षेऽ िवकास
िनकाय लगायत) को व्यापक समथर्न र सहमित मह वपूणर् पक्ष हुन।
कायर्बमलाई िशक्षण िसकाइ अभ्यासमा

् यस अथर्मा
पान्तिरत गन ूमुख कतार् िशक्षक हुन।

् पेसागत स ठनमाफर्तले िशक्षा ूणालीमा ठू लो
यी योजनाका मुख्य कायार्न्वयनकतार् पिन हुन।
ूभाव पानर् सक्ने भएकाले ियनीह

् अत: यसको
यसको ूाथिमक सरोकारवाला समेत हुन।

सफलता िशक्षकवगर्ले यस सम्बन्धमा िलने ःवािमत्वमा सबैभन्दा बढी भर पन छ।
२. िव ालय क्षेऽ िवकास योजनाको तजुम
र् ाका बममा छलफल तथा परामशर् गद यी
समूहह लाई सं लग्न गराइने छ। िवषयगत समूहमा रहे र योजनाको पृ भूिमको मःयौदा गन,
अवधारणा पऽ बनाउने तथा आधार पऽ बनाउने र कायर्बमको मूल दःतावेज िनमार्ण
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लगायतका कायर्मा सबै सरोकारवालाह सँग परामशर् िलइने छ। नेपाली र अङ्मेजी दुवै भाषामा
िवक्षेिवकाका दःतावेज तयार पारी राय सुझाव स लन गिरने छ। यस बममा गिरने व्यापक
तथा समालोचनात्मक छलफलमा यी समूहह
समूहह लाई िविभ

सहभागी हुने छन्। यसका अितिरक्त यी

िवषय क्षेऽमा आवँयक परामशर् िलनमा समेत सं लग्न गराइने हुँदा ियनीसँग

परामशर् िलने माऽ नभई कायर् समूहका सदःयका है िसयतमा ियनले पिन अ सँग परामशर् िलने
छन्।
३. िवक्षेिवकाको कायार्न्वयनको ःवािमत्व यसको स ार रणनीितको िवकासमाफर्त सुिनि त गिरने
छ। यसका लािग िविभ

ूभाव समूह तथा अन्य

सरोकारवालाका धारणा,

ि कोण तथा

ूाथिमकतालाई आधार बनाइने छ। यस रणनीितको एउटा उदाहरण स ार रणनीित हुन सक्छ।
४. अवधारणा पऽका नीितगत कथन तथा रणनीितक िबयाकलापह

िवषयगत कायर् समूहले

तयार पारे का पृ भूिम पऽमा आधािरत हुने छन्। िवक्षेिवकाको मूल दःतावेजमा नीित तथा
रणनीितक िबयाकलापह को िवःतृतीकरण गदार् यही पृ भूिम पऽलाई आधार मािनने छ।
५. अवधारणा पऽले िवक्षेिवकाका अन्तवर्ःतुलाई समृ

बनाउन सरोकारवालाह को सहभािगताका

लािग अवसर ूदान गछर्। अक चरणमा िशक्षक युिनयन, िव ाथीर् समुदाय, नागिरक समाज तथा
िवकास साझेदारह सँग योजनामा ूःतािवत नीित तथा रणनीित मािथ छलफल गराइनुका साथै
अवधारणा पऽले अपेक्षा गरे का अन्य कायर्ह मा समेत सिरक गराइने छ। यी यावत परामशर्ले
दोॐो चरणमा िवक्षेिवकाको समम योजनाको ूथम मःयौदा िनमार्ण गनर् आधार ूदान गन छन्।
२.३ कायार्न्वयनको सम्भाव्यता
१. कुनै पिन योजना कायार्न्वयन गनर् सम्भाव्यता छ छै न भ े कुरा योजनाको िवकास बममा
योजनाले िनधार्रण गरे का उ ेँय तथा कायर्बमह

ु का पिरवेश सापेक्ष भए– नभएको,
मुलक

ितनको कायार्न्वयनका लािग आवँयक क्षमता तथा ॐोत साधनको उपलब्धता कःतो छ
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आिदबारे कायार्न्वयनका िजम्मेवार पक्षसँग गिरने परामशर्को गिहराइमा िनभर्र गदर्छ। वतर्मान
ु ले अवलम्बन गन स ीय सं रचनागत
सङ्बमणकालीन पिरिःथित तथा आगामी समयमा मुलक
ढाँचामा आउन सक्ने सम्भािवत पिरवतर्नलाई

ि गत गदार् सबै तहका सरोकारवालाह को

िनरन्तर िव ष
े ण, अनुसन्धान, पुनरावलोकन, अन्वेषण एवम् मानकीकरणमा सहजीकरण गनर्
सघाउन िवक्षेिवकामा िनयन्ऽण तथा सन्तुलनका लािग एउटा सु ढ सं रचनाको खाँचो पन छ।
िनयन्ऽण तथा सन्तुलनका लािग केन्िीय नीित तथा योजनाको अ का
पुनरावलोकनका लािग पयार्

क्षमता िवकासको सुिनि तता गनुप
र् छर्।

२. ूत्येक वषर् िवक्षेिवकाको अिभ

अ का

आवँयक

िवकासका

ॐोत

साधन,

पमा समन्वय तथा

क्षमता

पमा लिक्षत कायर्बम कायार्न्वयनका लािग
आवँयकताह को

ँ लन
आक

र

गिरने

िबयाकलापह को पिहचान सिहतको वािषर्क कायर्बम कायार्न्वयन योजनाको तजुम
र् ा गिरने छ।
क्षमता िवकास कायर्बमले िशक्षकह को िशक्षण िसकाइका िबयाकलापमा सहजीकरण गरी
उनीह को दक्षताको िवकासमा जोड िदने छ।
३. दूर ि , उ ेँय, नीित िनदश र रणनीित
यस पिरच्छे दमा िव ालय क्षेऽ िवकास कायर्बमले अ ीकार गरे का दूर ि , उ ेँय, नीित िनदश र
रणनीितको िवःतृत व्याख्या गिरएको छ।
३.१ दूर ि
लोकतन्ऽ तथा मानव अिधकारको सं रक्षण र ूवधर्नका लािग तयार, िनरन्तर िशक्षाूित ूितब ,
ौमूित सकारात्मक

ु
ि कोण, ःवरोजगार उन्मुख, मुलक
र समुदायूित सिबय,

एक्काइस

ु , समाज तथा जनताले भोिगरहे का च ुनौतीह को सामना गनर् र समाधानमा योगदान
शताब्दीमा मुलक
गनर् सक्षम नागिरक तयार पानुर् नेपालको िव ालय िशक्षाका दूर ि

्
हुन।

३.२ उ ेँय
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दे हायका उ ेँय ूा

गरे पिछ मािथ उल्लेख भएका दूर ि

साकार हुने छन्:

समता
१. लिक्षत समूह तथा क्षेऽमा भएको िवभेदलाई न्यूनीकरण गद िशक्षा ूणालीमा पहुँच,
सहभािगता तथा िसकाइ उपलिब्धका

ि ले समावेिशता तथा समता सुिनि त गनु।
र्

गुणःतर
२. िशक्षामा सान्दिभर्कता एवम् गुणःतरीयता अिभवृि

गनुर्

३. िवपत् ूितरोधक ूणालीको िवकास गनुर्
सक्षमता
४. िशक्षण िसकाइ ूिबया तथा िसकाइ उपलिब्धमा ःवीकृत न्यूनतम मापदण्ड सुिनि त गद
सु ढ र ःथानीय सरकारूित जवाफदे ही शैिक्षक सुशासन तथा व्यवःथापनको सु ढीकरण गनु।
र्
५. केन्िीय, ूान्तीय एवम् ःथानीय सरकारिबच मूल्य साझेदारीको अवधारणा अवलम्बन गरी
िदगो र सु ढ िव ीय व्यवःथाको िवकास गनु।
र्
सान्दिभर्कता
६. पिहचान गिरएका आवँयकता एवम् स ीय पिरवेशअनुकूल िशक्षा क्षेऽको राजनीितक एवम्
ूशासिनक पुन:सं रचना गनुर्
७. िव

तथा राि य पिरवेशमा नेपालले आत्मसात् गरे का आकाङ्क्षालाई सहजीकरण गनु।
र्

३.३ नीित िनदश
१. िव मान िव ालय व्यवःथापन तथा स ालन सम्बन्धी िनयम कानुनलाई नयाँ सं िवधानअनुकूल
पिरमाजर्न गन।
२. आधारभूत िशक्षाका सान्दिभर्कता, गुणःतर तथा समतामा सुधार गन कायर्लाई ूाथिमकीकरण
गन
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३. पहुँचका साथै गुणःतरीय माध्यिमक िशक्षा सुिनि त गन।
४. मूल्यमा आधािरत िसप उन्मुख पेसागत तथा व्यावसाियक िशक्षालाई जोड िदने।
५. िशक्षालाई जीिवकोपाजर्न तथा पेसागत आवँयकतासँग आब

गराउने।

६. सुरिक्षत िव ालयह को िनमार्ण गन।
३.४ रणनीित
१. नयाँ सं िवधानअनुकूल बनाउनका लािग िव मान िनयम कानुनको पुनरावलोकन तथा मूल्या न
गन।
२. आधारभूत िशक्षाको गुणःतर सुधारमा जोड िदइने।
३. माध्यिमक िशक्षाका पहुँचमा सुधार सुिनि त गन खालका कायर्बमह को लागु गन।
४. माध्यिमक िशक्षामा ूािविधक तथा व्यावसाियक िशक्षाका छु ै धारको कायार्न्वयन गन।
५. मािनसको जीिवकोपाजर्न तथा रोजगारीका लािग िशक्षाको सान्दिभर्कता तथा मह व बढाउने।
६. िशक्षण िसकाइका लािग अनुकूल र सुरिक्षत ःथान सुिनि त गनर् िवपत्का जोिखम न्यूनीकरण
सम्बन्धी कायर्बमह लाई मूलूवाहीकरण गन।

४. उपक्षेऽगत तथा िवषयगत उ ेँय, नीित िनदश र रणनीित


िव ालय क्षेऽ िवकास कायर्बमका उपक्षेऽ र समान िवषय क्षेऽका उ ेँय, नीित िनदश र
रणनीितका

परे खा दे हाय अनुसार छन्:

४.१ ूारिम्भक बाल िशक्षा र िवकास कायर्बम
उ ेँय


र्
ूारिम्भक बाल िवकासको ूवधर्न गनु।



िनधार्िरत उमेरिभऽै कक्षा १ मा भनार् हुन बाल बािलकाको तत्परता सुिनि त गनु।
र्
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नीित िनदश


चार वषर् उमेर समूहका बाल बािलकालाई एक वषर्को पूव र् ूाथिमक िशक्षा वा ूारिम्भक
बाल िशक्षा र िवकास कायर्बमको पहुँचमाफर्त िव ालयमा भनार्को तयारी सुिनि त गन।



मागका आधारमा ूारिम्भक बाल िशक्षा र िवकास कायर्बमको िवःतार गन।



िव मान पूव र् ूाथिमक िशक्षा/ूारिम्भक बाल िशक्षा र िवकास कायर्बम िवःतार गदार्
भौगोिलक



पमा दुगम
र् तथा सीमान्तकृत समुदायलाई ूाथिमकतामा राख्ने।

पूव र् ूाथिमक िशक्षा/ूारिम्भक बाल िशक्षा तथा िवकास कायर्बम तथा सेवा ूवाहका
गुणःतरका मापदण्ड पुरा गन।



ःथानीय सरकार ारा पूव र् ूाथिमक िशक्षा/ूारिम्भक बाल िशक्षा र िवकास कायर्बम र
यसको सेवा ूवाहका आधारभूत मापदण्ड सुिनि त गन।

रणनीित
समता


ःथानीय

समुदायसँग

कायर्बमह को

सहकायर्

िवकास

गरी

गरी
ःथानीय

आवँयक

मापदण्ड,

सरकारलाई

मागका

िनदिशका
आधारमा

तथा

ूोत्साहन

पूव र्

ूाथिमक

िशक्षा/ूारिम्भक बाल िशक्षा र िवकास कायर्बम स ालनका लािग मापदण्ड, िनदशन तथा
ूोत्साहनका प्याकेजमाफर्त सशक्तीकरण गन।


मागका आधारमा घर, िव ालय, समुदाय आिदमा आधािरत तथा आवासीय जःता पूव र्
ूाथिमक िशक्षा/ूारिम्भक बाल िशक्षा र िवकास कायर्बमका िविवध ढाँचाह को िवकास
गन।



पूव र् िनधार्िरत मापदण्ड तथा िनदिशकाका आधारमा ःथानीय सरकारले समुदाय, पिरवार,
अिभभावक समूह तथा िनजी एवम् सावर्जिनक क्षेऽलाई सं लग्न गराई चार वषर् उमेरका सबै
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बाल बािलकाको पहुँच सुिनि त गनर् १ बस पूव र् ूाथिमक िशक्षा/ूारिम्भक बाल िशक्षा तथा
िवकास कायर्बमको िवःतार गन।


पूव र् ूाथिमक िशक्षा/ूारिम्भक बाल िशक्षा र िवकास कायर्बममा सबैको समतामूलक पहुँच
सुिन त गनर् िव ालय भनार्को तयारीमा उच्च िवभेद रहे का बःती वा समुदायका लािग िवशेष
ूावधान लागु गन।

गुणःतर


सबै पूव र् ूाथिमक/ूारिम्भक बाल िशक्षा तथा िवकास केन्िह का भौितक तथा शैिक्षक
वातावरणमा अधारभूत ःतर सुिनि त गनर् केन्िीय र ःथानीय सरकारह िबच साझदारीको
ूवधर्न गन।



आवँयक

मापदण्ड

तथा

िनदिशकाह को

िवकास

गरी

ःथानीय

सरकारह लाई

पूव र्

ूाथिमक/ूारिम्भक बाल िशक्षा र िवकास केन्िह को व्यवःथापन तथा स ालन प ितको
सु ढीकरणमा सहयोग गराउने।


पूव र् ूाथिमक/ूारिम्भक बाल िशक्षा र िवकास कायर्बमका साममीह को ःतर तथा
सान्दिभर्कता सुिनि त गरी ितनलाई ूारिम्भक िसकाइका िवकासको मापदण्डको ःतरसँग
आब



गराउने।

सबै पूव र् ूाथिमक/ूारिम्भक बाल िशक्षा र िवकास कायर्बमका सहजकतार्लाई एक मिहने
सघन तािलम ूदान गरी क्षमता िवकास गराउने।



पूव र् ूाथिमक/ूारिम्भक बाल िशक्षा र िवकास कायर्बमका लािग सम्भािवत सहजकतार्
उत्पादन गन उ ेँयले आधारभूत िशक्षा (कक्षा १०) पूरा गरे का िव ाथीर्का लािग एक बस
शैिक्षक कायर्बमको िवकास गन।

सक्षमता
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सामुदाियक िव ालय र ितनको िछमेकमा रहे का पूव र् ूाथिमक/ूारिम्भक बाल िशक्षा र
िवकास कायर्बमिबच सहमितका आधारमा कायर्मूलक सम्बन्ध ःथािपत गराउने।



पूव र् ूाथिमक/ूारिम्भक बाल िशक्षा र िवकास कायर्बमको सुपिरवेक्षण तथा अनुगमन गनर्
ःथानीय सरकारको भूिमकालाई सु ढ गराउने।



बाल बािलकाह मा राॆो नितजा उपलब्ध गराउन ःवाःथ्य, पोषण, िशक्षा तथा सुरक्षा जःता
कायर्बमह लाई समन्वय गर्नर् केन्ि ःतरका मन्ऽालयह िबचको समन्वयलाई सु ढ
बनाउने।

सान्दिभर्कता


िसप िसकाउने सन्दभर्मा परम्परागत तथा ःथानीय

ानको ूयोग कसरी भइरहे को छ, सोको

खोजी गन।
४.२ आधारभूत िशक्षा
उ ेँय


आवँयक िसकाइ सक्षमता सिहत माध्यिमक िशक्षामा ूवेशका लािग िव ाथीर्ह को तत्परता
सुिनि त गन।



जीवनोपयोगी िसप तथा मूल्यमा आधािरत िशक्षाको ूवधर्न गन।



सामािजक/सांःकृितक िविवधतासँग तादात्म्य तथा राि य अथर्तन्ऽतफर् अिभमुख गराउने।

नीित िनदश


सबैका लािग अिनवायर् तथा िन:शुल्क आधारभूत िशक्षा सुिनि त गनुर् राज्यको ूाथिमक
दाियत्व हुने।



आधारभूत िशक्षामा लै ि कता, अपा ता, गिरबी, सीमान्तकृत समुदाय तथा िपछिडएका क्षेऽमा
बसोवास गनह लाई सम्बोधन गद समता कायम गन कायर्मा ूाथिमकता िदने।
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िशक्षणको माध्यमका

पमा ऽैभािषक नीितको अवलम्बन गरी भौितक, शैिक्षक, शैक्षिणक

ूिबयामा गुणःतरीयता कायम गन।


िशक्षामा समतलीय तथा लम्बीय दुबै िहसाबबाट ूवेश सुगम गराउनका लािग औपचािरक,
अनौपचािरक तथा अन्य ढाँचाका िशक्षा ूणालीको ूमाणीकरण गन।



ु का आिथर्क, सामािजक तथा सांःकृितक िविवधतासँग आब
मुलक

हुने गरी व्यवहार कुशल

िसप तथा मूल्यमा आधािरत िशक्षाको कायार्न्वयन गन।


िशक्षक तथा िव ाथीर्िबच पठन सं ःकृितको िवकास गन।

रणनीित
समता


िविभ

उमेर समूहका िव ाथीर्ह को िसकाइ आवँयकतालाई सम्बोधन गनर् कक्षा १– ३,

१– ५ तथा १– ८ जःता उपतहको व्यवःथा गन।


गुम्बा, गु कुल, मिसा तथा खुला एवम् वैकिल्पक िशक्षा लगायत सबै खाले शैिक्षक
कायर्बमह मा सबैका लािग अिनवायर् तथा िन:शुल्क िशक्षा सुिनि त गन।



जोिखममा

परे का,

अपा ता

भएका

तथा

िन:सहाय

लगायत

िव ाथीर्का

िभ

िसकाइ

आवँयकताको सम्बोधनका लािग खुला, वैकिल्पक, आवासीय तथा िवशेष िशक्षाको व्यवःथा
गन।


दुगम
र् ःथानको आवँयकताअनुसार घुम्ती िव ालय ूणालीलाई सु ढ गन।

गुणःतर


िभ

क्षमता भएका िव ाथीर्ह लाई िशक्षाको मूलधारमा समेट्न सबै सम्भव ःथानह मा

न्यूनतम ःतरका समावेशी िसकाइ वातावरण सुिनि त गन।
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िव ालयह लाई िव ीय तथा ूिविधक दुवै ूकारको सहयोग ूदान गनर् उपयुक्त िनयमनकारी
व्यवःथा तथा सं रचनाह को िवकास गरी सबै सामुदाियक तथा सं ःथागत िव ालयह मा
िसकाइका न्यूनतम अवःथा सुिनि त गन।



वैकिल्पक, औपचािरक तथा अनौपचािरक सबै ढाँचाका िशक्षालाई ूमाणीकरण गनर् लािग
राि य योग्यता ूा पको िवकास गनर् पा

बम िवकास केन्िको कायर् क्षमता अिभवृि

गरी

सु ढ गन।


िसकाइ क्षमता तथा िसपको ूवधर्नका लािग ूिविधमा आधािरत पा

साममीह को िवकास

गन।


जीवनोपयोगी तथा व्यवहार कुशल िसप तथा मूल्यमा आधािरत िशक्षालाई समेट्ने गरी
पा



बमको पिरमाजर्न गन।

मातृभाषा, राि य भाषा तथा अन्तरार्ि य भाषा गरी िशक्षण िसकाइका माध्यमका

पमा

ऽैभािषक नीित अवलम्बन गन।


िव ाथीर्को उपलिब्धको राि य परीक्षण (National Assessment of Student Achievement ‐
NASA) तथा ूारिम्भक कक्षामा पढाइको परीक्षण (Early Grade Reading Assessment –
EGRA) बाट ूा

नितजाका आधारमा पा

बम िवकास केन्िले कक्षा र तहगत

पमा

िसकाइ सक्षमताको मापदण्ड तयार पान छ।


पा

ु ीय बनाउने र िव ालयह मा पयार्
साममी तथा शैक्षिणक सहयोग ूणालीलाई िव त

सूचना तथा स ार ूिविध सुिवधा उपलब्ध गराउने।


पा

बम िवकास केन्िले स ीय नीितअनु प िवषय वःतु तथा शैक्षिणक ढाँचा िनधार्रण गनर्

सघाउ पुयार्उने

ि ले ूान्तका लािग एउटा राि य पा

बम ूा पको िवकास गन छ।
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अध्यापन अनुमित पऽ ूणाली, िशक्षकको योग्यता वृि

तथा िशक्षकको सक्षमतामा केिन्िर्त

गद िशक्षक तािलम कायर्बमलाई अझै ूभावकारी बनाउने।


िशक्षकमा न्यूनतम गुणःतर तथा सक्षमता कायम गन तथा िशक्षक िनयुिक्तमा मिहला, लिक्षत
तथा सीमान्तकृत समूहलाई ूाथिमकतामा राख्ने।



िव ालयका िकिसम (वैकिल्पक िशक्षा, बहुकक्षा िशक्षण, परम्परागत तथा िवशेष ूकारका
िव ालय) का आधारमा



िभ

िशक्षकको पदको व्यवःथापन प ितको लागु गन।

क्षमता भएका िव ाथीर्ह का लािग अनुसन्धानमा आधािरत पा

बम सम्ब

साममी

तथा मूल्या नका साधनको िवकास गन।


िनरन्तर मूल्या न प ित तथा ूारिम्भक कक्षामा पढाइ परीक्षण िविधह को ूभावकारी
उपयोग गद िव ाथीर् मूल्या नलाई सु ढ बनाउने।



पढ्नका लािग िसक्ने तथा िसक्नका लािग पढ्ने ूिबयालाई ूोत्सािहत गनर् िव ालयह मा
पुःतकालय तथा पढाइ कुना उपलब्ध गराउने।



मागका आधारमा िवशेष समुदाय तथा भौगोिलक अविःथितका लािग बहुकक्षा, बहुतह
िशक्षाका रणनीितह को िवकास गन।

सक्षमता


िशक्षण िसकाइ सहयोग ूणालीमा केिन्ित सुपिरवेक्षण तथा अनुगमन प ितको सु ढीकरणका
लािग हालको ॐोतकेन्ि तथा ॐोत व्यिक्तको भूिमकाको पुनरावलोकन गरी परीक्षणका

पमा

ूत्येक ॐोत केन्िमा ॐोत िशक्षकको व्यवःथा गन।


र् न समय बढाउनका लािग ूोत्साहनमूलक
िव ालयमा िशक्षण िसकाइ कायर्मा व्यितत गनुप
प ित लागु गन।

४.३ माध्यिमक िशक्षा

19

उ ेँय


िसपयुक्त मानव सं साधनको िवकास गरी िव ाथीर्ह लाई कामको सं सारका लािग तयार पानु।
र्



गुणःतरमा सम्झौता नगरी िशक्षाको पहुँच वृि मा जोड िदनु।



उच्च िशक्षासँग आब



उच्च िशक्षाका लािग आधार ूदान गनु।
र्



िव ाथीर्ह लाई नागिरक दाियत्व वहन गनर् तत्पर बनाउनु।

गनुर् र कायर् उन्मुख गराउनु।

नीित िनदश


िन:शुल्क माध्यिमक िशक्षाको व्यवःथा गन।



माध्यिमक िशक्षामा समतामूलक पहुँचलाई ूाथिमकता िदने।



माध्यिमक िशक्षामा साधारण र ूािविधक– व्यावसाियक गरी दुई धार कायम गन (दुवै
धारका िशक्षामा व्यवहार कुशल िसप िसकाउने, वृि

िवकाससँग जोड्ने, राि य व्यावसाियक

योग्यता ूा प सिहत राि य योग्यता ूा पको व्यवःथा गन)


मागमा आधािरत ॐोतको िविनयोजन गन (िव ालय र िशक्षक)।



व्यवःथापन तथा स ालनको दाियत्वमा साझेदारीको नीित अवलम्बन गन।

रणनीित
समता


िन:शुल्क माध्यिमक िशक्षा कायार्न्वयनका लािग साझेदारीका िविभ

ढाँचाको ूयोग गनर्

िनयमनकारी व्यवःथा गन।


िनम्न सामािजक आिथर्क अवःथाका िव ाथीर्ह को माध्यिमक िशक्षामा पहुँच तथा सहभािगता
बढाउनका लािग नगद अनुदान ूदान गन व्यवःथा िमलाउने।
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िभ

िसकाइ आवँयकता भएका तथा जोिखममा परे का तथा सीमान्तकृत समूहका िव ाथीर्,

जःतै : सडक बाल बािलका, अपा ता भएका, तथा चेपाङ, राउटे , बादी, मुसहर, डोम, चमार,
दुसाध, राजमामा, कुसुन्डा आिदको िसकाइ आवँयकता सम्बोधन गनर्का लािग खुला,
वैकिल्पक, आवासीय तथा िवशेष िशक्षाको ूावधान गन।
गुणःतर


खुला, वैकिल्पक तथा अनौपचािरक िशक्षाका ूमाण पऽलाई समकक्षता ूमाणीकरण गरी एक
धार वा तहका िव ाथीर्लाई अक धार वा तहका िशक्षामा लम्बीय तथा समतलीय दुवै
िहसाबले ूवेश ूदान गनर् राि य योग्यता ूा प लागु गन।



माध्यिमक कक्षा स ालन गनर् सावर्जिनक वा सं ःथागत िव ालयह का लािग न्यूनतम
आधारभूत आवँयकताको सूची िनधार्रण गरे र िव ालयह मा गुणःतरको मानक तयार गन।



माध्यिमक

िव ालयह मा

न्यूनतम

आधारभूत

आवँयकता

पूरा

गनर्

साझेदारी

तथा

िजम्मेवारीको ूावधान गन।


पा

बममा समालोचनात्मक िसकाइ, सहयोग, सहकायर् र सूचना तथा स ार ूिविध जःता

मह वपूणर् िसप समावेश गराई ितनको पठन पाठन गराउने व्यवःथा िमलाउने।


साधारण तथा व्यावसाियक दुवै धारका कक्षा स ालन गन माध्यिमक िव ालयह का लािग
बृहत् सहायता ूणाली तथा िनयमनकारी ूावधान गन।



िशक्षक व्यवःथापन तथा पेसागत िवकासका ूावधानह

कायार्न्वयनमा ल्याउने। (खण्ड

४.५ मा उल्लेख भएअनुसार)।
सक्षमता


मागका आधारमा ठु ला, आवासीय तथा नमुना िव ालयह को ःथापना गन।
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ूािविधक– व्यावसाियक िव ालयह
िनयमनकारी ूावधानह



मागका

आधारमा

स ालनका लािग आवँयक सं ःथागत सं रचना तथा

गन।

िवषय

िवशेषको

अध्ययन

अध्यापन

गराउने

ूािविधक/व्यावसाियक

िव ालयह को व्यवःथा गन।


उत्कृ ताका आधारमा अब्बल ठहिरएका िव ाथीर्ह का लािग ूोत्साहनका कायर्बमह को
व्यवःथा गन।



जबाफदे िहता सुिनि त गनर् िव ालयह को स ालन तथा कायर्सम्पादन ःतरको वािषर्क

पमा

कायर् सम्पादन परीक्षण गन।


माध्यिमक िव ालयह लाई कायर् सम्पादनको ःतरका आधारमा पुरःकृत तथा िनयमन गनर्का
लािग जबाफदे िहता तथा कायर्सम्पादन परीक्षण गन।



िनम्न तहको उपलिब्ध हािसल गन िव ालयह लाई सहयोग गनर् सहायता प्याकेजको
व्यवःथा गन।



िव ाथीर्ह लाई िसपयुक्त र सक्षम बनाउन तािलम ूदान गनर्, ितनलाई नागिरक, पािरवािरक
तथा सामािजक दाियत्ववारे िशिक्षत गराउनका साथै दक्ष िव ाथीर्का

पमा उच्च िशक्षाका

क्षेऽमा ूवेश सहज गराउन खास गरी आधारभूत गिणत तथा िव ानका िवषयका माध्यिमक
पा


बमको पुनरावलोकन तथा पिरमाजर्न गन।

ःथािपत व्यावसाियक घराना तथा औ ोिगक ूित ानह सँगको सहकायर्माफर्त कायर् ःथल
तािलम िदनका लािग र उ मशीलताका िसपको िवकास गनर् शैक्षिणक ढाँचाह को िडजाइन
गन।



िनजी तथा सावर्जिनक क्षेऽसँगको सहकायर्माफर्त ूािविधक/व्यावसाियक माध्यिमक िशक्षा
(कक्षा ९– १२) पा

बमको पुनरावलोकन तथा पिरमाजर्न गन।
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४.४ िजवनपयर्न्त िसकाइ तथा िनरन्तर िशक्षा
उ ेँय


नागिरकलाई

सम्मानजनक

जीवन

यापनका

लािग

चािहने

सक्षमता

तथा

आधारभूत

जीवनोपयोगी िसपसिहत साक्षर गराउनु।


वैकिल्पक तथा लिचला ढाँचाका शैिक्षक कायर्बमह लाई सबैका लािग िशक्षाका राि य
उ ेँय ूाि मा पूरक बनाउनु।



पढ्ने र िसक्ने बानीको िवकासको ूवधर्न गनु।
र्

नीित िनदश


सबैका लािग साक्षरता कायर्बमको ूावधान गन।



िविवध िसकाइ आवँयकता भएका लिक्षत समुदायका लािग जीवनपयर्न्त िसकाइका अवसर
िसजर्ना गन।



िशक्षा र पेसािबचका खाडल मेट्न वृि

िवकासमा आधािरत साक्षरता कायर्बमह को िवकास

गन।
रणनीित
समता


पुःतकालय तथा सामुदाियक वाचनालयको िवःतारमाफर्त िनरन्तर िशक्षा कायर्बमको ःतर
वृि



गन।

लिक्षत समुदायका लािग िसप िवकास तथा आय आजर्नसँग आब

गरी िवशेष कायर्बमह

कायार्न्वयन गन।


बढी उमेर भएका तथा िव ालय बािहर रहे का समूहका लािग लिक्षत शैिक्षक कायर्बमह
स ालन गन।
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गुणःतर


मागका आधारमा औपचािरक, खुला तथा वैकिल्पक ढाँचाका शैिक्षक कायर्बमह

िवकास

गरी कायार्न्वयनमा ल्याउने।


पेसागत िवकास तथा काम सम्बन्धी िसपको िवकासमा केिन्ित वृि

िवकासमा आधािरत

कायर्बमह को िवकास र कायार्न्वयन गन।
सक्षमता


ःथानीय सरकारह लाई साक्षरता तथा साक्षरो र कायर्बमह को समन्वयात्मक

पले

िवकास, योजना तथा स ालनका लािग सशक्तीकरण गन।


स िठत नागिरक समाज जःता िशक्षाका ूाथिमक सरोकारवालाह सँग सहकायर् गरी राि य
ःवयम् सेवा अिभयान स ालन गन।



अनुगमन तथा सुपिरवेक्षण सहयोगका लािग ःथानीय सं यन्ऽको िवकास गन।

४.५ सम िवषय क्षेऽ (Cross‐cutting Themes)
४.५.१ िशक्षक व्यवःथापन तथा पेसागत िवकास
उ ेँय


योग्य तथा सक्षम िशक्षकह को ूावधान गनु।
र्



सरकारको िनदशन तथा मागर् दशर्नअनुसार िशक्षण िसकाइ गिरने कायर् िदन र िशक्षकले
कक्षामा िबताउनुपन समयको सुिनि तता गनु।
र्



िशक्षक िव ाथीर्मा िशक्षण िसकाइका सन्दभर्मा उच्च मनोवल तथा उत्ूेरणाको िवकास गनु।
र्

नीित िनदश


सं िवधानको भावनाअनु प िशक्षक व्यवःथापन गन।



योग्यतम तथा पेसागत

पले सक्षम व्यिक्तह लाई िशक्षण सेवामा आकिषर्त गन र ितनलाई

पेसामा िटकाइराख्न ूय

गन।
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न्यून ूितिनिधत्व भएका समुदायलाई समेत ध्यानमा राखी िशक्षक छनोटको सन्तुिलत प ित
कायम गन।



िशक्षकह का लािग िनयिमत पुनतार्जगी तथा क्षमता िवकास कायर्बम स ालन गन।

रणनीित
िशक्षक व्यवःथापन


िव ालयह का लािग िवषय िशक्षक तथा अध्यापन अनुमित सम्बन्धी कायर्ह
पले सम्पादन गनर् िशक्षक सेवा आयोगको क्षमता अिभवृि

ूभावकारी

गन। िशक्षक सेवा आयोगले

उपयुक्त उमेदवारलाई िशक्षक पदमा िनयुिक्तका लािग ःथानीय सरकारलाई िसफािरस गन छ
र ःथानीय सरकारले ितनलाई आवँयक पन िव ालयमा िनयुक्त गन छ।


आधारभूत िशक्षा तथा व्यावसाियक धारलगायत माध्यिमक िशक्षाका िरक्त िशक्षक पदको पाँच
ूितशत पदह मा ूितभाशाली ःनातकह लाई आकिषर्त गरी पदपूितर्को ूवधान गन।



आधारभूत तहका िशक्षकका साथसाथै माध्यिमक तहमा कम्तीमा २० ूितशत िरक्त
दरबन्दीमा पूितर् गन।



सबै िजल्लाका िव ालयह मा िशक्षकह को समतामूलक िवतरण सुिनि त गनर् तथा
िशक्षकह को पुनिवर्तरण गरी िशक्षक िव ाथीर् अनुपात िमलाउन िनयमनकारी ूावधानको
िवकास तथा कायार्न्वयन गन।



अःथायी तथा िनजी ॐोतबाट िनयुक्त िशक्षकह को व्यवःथापनका लािग मापदण्ड तथा
िनदिशकाह



िनमार्ण गरी कायार्न्वयनमा ल्याउने।

अध्यपन अनुमित पऽ तथा िशक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा योग्य हुनका लािग वाञ्छनीय
योग्यताको मापदण्डको पुनरावलोकन तथा सु ढीकरण गन।उदाहरणका लािग, न्यूनतम
आवँयक योग्यता हािसल गरी एक बस तयारी तािलम पूरा गरे का व्यिक्तले माऽ अध्यापन
अनुमित सम्बन्धी परीक्षामा बःन पाउने व्यवःथा गन।
25

िशक्षक िवकास


िनजामित सेवा ऐनमा भएका ूावधान सरह िशक्षकह लाई पिन मािथल्लो तहका पदमा सोझै
पदो ित हुने ूावधानसिहत वृि



िवकास पथको ूावधान रािखने छ।

िव ालयह मा अङ्मेजी, गिणत तथा िव ान जःता मुख्य िवषयह

पढाउने िशक्षकह को

आपूितर्का लािग िशक्षक तयारी कायर्बमको िवकास र स ालन गन।


ूत्येक पाँच वषर्मा अध्यापन अनुमित पऽको नवीकरण गन।



िनरन्तर िसकाइ तथा पेसागत िवकासमा सघाउ पुयार्उने खालका कायर्बमह

कायार्न्वयन

गन।


िशक्षण पेसामा नवूवेशी िशक्षकह लाई वृि

िवकास तथा ूोत्साहनसँग सम्ब

गद पयार्

मागर्दशर्न तथा सहयोग सिहत सेवा ूवेश तािलम ूदान गन।


उत्कृ



िशक्षकह लाई माग तथा आवँयकताका आधारमा छोटा तथा मध्यम अविधका तािलमको

िशक्षकह लाई िचठी तथा ूशं सा ूदान गरी पऽ ूोत्सािहत गन।

व्यवःथा गन।
४.५.२ सुशासन र व्यवःथापन
उ ेँय


शैिक्षक सेवा ूवाहलाई ूभावकारी बनाउनु।

नीित िनदश


सं िवधानको

ूावधानअनुसार

िव ालय

ूशासन

तथा

व्यवःथापनलाई

बमश:

ःथानीय

सरकारमा हःतान्तरण गन।


िव ालय स ालन तथा व्यवःथापनमा समुदायको समतामूलक सहभािगता तथा ूितिनिधत्व
गराउने।
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शैिक्षक सेवालाई अझ सक्षम र ूभावकारी बनाउने।

रणनीित


िव ालय व्यवःथापन सिमित तथा िशक्षक अिभभावक स

र ॐोत केन्िका काम, कतर्व्य र

अिधकारलगायत िव ालय स ालन तथा व्यवःथापन सम्ब

िनयम कानुनह लाई सं िवधान

अनुकूल बनाउन ितनीह को पुनरावलोकन गन।


िव ालय ूशासन तथा व्यवःथापनको सु ढीकरणलाई

ि गत गरी िव ालय व्यवःथापन

सिमितको काम कतर्व्य र अिधकारका साथै ितनका क्षमताको समेत पुनरावलोकन गनर्
ःथानीय सरकारलाई सहयोग पुयार्उन एउटा राि य कायर्ढाँचाको िवकास गन।


िव ालय तहमा जबाफदे िहता सुिनि त गनर् कायर्सम्पादनमा आधािरत व्यवःथापन तथा
लगानीको ूवधानको कायान्वयन गन।



िव ालय

ूधानाध्यापकह का

लािग

छु ै

सेवा

करारको

व्यवःथा

लागु

गन।यःतो

करारनामामा हःताक्षर गदार् उनीह ले पेस गरे का सुधार योजना तथा कायार्न्वयन गन
क्षमतामा िव ाथीर् उपलिब्धमा दे िखने सम्भािवत नितजा कि को ूदिशर्त हुन्छ, सोलाई आधार
मािनने छ।
४.५.३ क्षमता िवकास
उ ेँय


सेवा ूवाहको गुणःतर र सक्षमतामा सुधार गनु।
र्

नीित िनदश


नितजामूलक सेवा ूवाहका लािग िशक्षा ूणालीको क्षमता िवकास गनु।
र्

रणनीित


समम िशक्षा ूणालीलाई नयाँ सं िवधानअनु प अिभमुख तथा पुन:सं रचना गन।
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शैिक्षक क्षेऽको मानवीय सं साधनको क्षमता तथा योग्यता अिभवृि का लािग पेसागत तािलम
तथा योग्यता िवकासका कायर्बमह



कायार्न्वयनमा ल्याउने।

वृि मा आधािरत दरबन्दी तथा िशक्षक िवकासका कायर्बमको कायार्न्वयन तथा सु ढीकरण
गनर्का लािग कानुनी ूवधानह मा सुधार ल्याउने।



सूचना तथा स ार ूिविधमा आधािरत क्षमता िवकासका कायर्बमह को तजुम
र् ा गरी
कायार्न्वयनमा ल्याउने।



िशक्षकह को क्षमता िवकासका लािग सरकारी तथा िनजी क्षेऽका िनकायह सँग साझेदारी
ूदान गन।



िव

िव ालयमा अध्ययनरत िव ान, गिणत तथा अङ्मेजी िवषयका मेधावी ःनातकह लाई

िव

िव ालयका सेमेःटरका िबचमा सावर्जिनक िव ालयह मा ती िवषयको अध्यापनमा

सं लग्न गराउने कायर्बमह को िवकास गरी कायार्न्वयनमा ल्याइने छ।


वािषर्क रणनीितक कायार्न्वयन योजना तथा वािषर्क योजना तथा बजेटमा माग तथा
आवँयकतामा आधािरत क्षमता िवकास कायर्बमका लािग बजेटको व्यवःथा गन।

४.५.४ िवपत् जोिखम न्यूनीकरण तथा िव ालय सुरक्षा
उ ेँय


िवपत्पूव र् तथा िवपत्पिछका अनुभवलाई िव ालय क्षेऽ िवकास कायर्बमको नीित तथा रणनीित
िनमार्णमा उपयोग गनु,र्



िव मान सरकारी सं यन्ऽमाफर्त बाल बािलका, िशक्षक, ूधानाध्यापक, िव ालय व्यवःथापन
सिमित, अिभभावक, समुदाय, िशक्षाका अिधकारीह

लगायत सबै तहका अिधकारीह लाई

जानकारी गराउनका लािग िव ालयमा िवपत् जोिखम न्यूनीकरण तथा िव ालय सुरक्षाका
न्यूतम प्याकेजको पिहचान गनु,र्
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िवपत् जोिखम न्यूनीकरण तथा िव ालय सुरक्षाको मूलूवाहीकरण सुिनि त गनर् िशक्षा
मन्ऽालय तथा िवभागका नेतत्ृ वदायी अिधकारीह लाई सहयोग पुयार्उन िवपत् जोिखम
न्यूनीकरण सम्ब

मुख्य पाऽह

तथा चालु एवम् भिवंयमा स ालन हुने कायर्बह को

ँ लन गनु।
िवःतृत आक
र्
नीित िनदश


सं ःथागत, िनजी, धािमर्क लगायत नेपालमा स ािलत सबै ूकारका िव ालयह
ूितरोधी

भएको सुिनि त गनुक
र् ा साथै सबै िव ाथीर्लाई गुणःतरीय िशक्षा ूा

िवपत्ूित
गनर् सुरिक्षत

ःथान सुिनि त गन।यसअन्तगर्त सुरिक्षत ःथानको छनोट, भवन सं िहता, िवपत् ूितरोधी
िडजाइन, ूबलीकरण, िनमार्ण कायर्को सुपिरवेक्षण तथा गुणःतरको िनयन्ऽण आिद सबै
पदर्छन्।


राि यदे िख िव ालय तहसम्मका बहुआयािमक जोिखमह को मूल्या न तथा नक्सा नका
आधारमा िशक्षा क्षेऽमा िवपत् व्यवःथापन (सं रचनागत र गैर सं रचनागत) सम्बन्धमा तत्परता
तथा जोिखम न्यूनीकरण क्षमताको सु ढीकरण गन।िव ालय तहमा जोिखम न्यूनीकरण
कायर्योजना िनमार्ण गन, िव ालय सुधार योजनामा िव ालय सुरक्षालाई समावेश गन, शैिक्षक
िनरन्तरताको योजना बनाउने, िवपत्को ूितकायर् तथा पूवत
र् यारी क्षमताका साथै सामुदाियक
जागरण आिदलाई समेत अन्तवर्ःतु बनाउने।



िवपत् जोिखम न्यूनीकरण तथा ूितरोध क्षमताका सम्बन्धमा राि य तथा ःथानीय पा

बम

तथा िशक्षकको पेसागत िवकास कायर्बममाफर्त औपचािरक तथा अनौपचािरक िशक्षामा
मूलूवाहीकरण गन।
रणनीित

29

सुरिक्षत िसकाइका सुिवधा


सामुदाियक, सं ःथागत, धािमर्क लगायत सबै ूकारका िव ालयह मा सबै ूकारका िसकाइ
सुिवधाह



नयाँ िव ालय भवन िनमार्णका नमुना िडजाइनह
अपा



िवपत् ूितरोधी बनाउने।
बहु ूकारका िवपत्ूित सं वेदनशील र

मैऽी बनाउने।

िव ालयह को िनमार्ण तथा ूबलीकरणका बममा अिधकार ूा

सरकारी िनकाय माफर्त

ूािविधक सहयोग तथा ूमाणीकरण गराउने।


सुरिक्षत तथा जोिखम ूितरोधी िव ालय भवन िनमार्णमा सामुदाियक सं लग्नता अिभवृि को
सुिनि तता गनर्का लािग ःप



मागर्िनदश तयार पान।

िव ालय भवन िनमार्णमा सं लग्न सबै सं ःथाह लाई सरकारी िनयम कानुनको पिरपालना
गराउने।



ॐोत तथा लागत (मूल्या न, योजना, सुपिरवेक्षण, कायार्न्वयन, परामशर्, समन्वय, अनुसन्धान
र िवकास, सचेतना तथा क्षमता िवकास) को ूितब ता सिहत सुरिक्षत िव ालय भवन
िनमार्ण/पुनिनर्मार्णका लािग समयब

कायर् योजना बनाउने।

िव ालय िवपत् व्यवःथापन


िविभ

ूकारका िवपत्का लािग िवपत् सम्बन्धी मुख्य सन्दे शसिहतको ःतरीय कायर् स ालन

ूिबयाह

िव ालयमा हुनपु न छ।यसलाई िवपत् व्यवःथापन सम्ब

अिधकारीह को

समन्वयमा िशक्षा अिधकारीह बाट ःवीकृत गन।


िशक्षक तािलम कायर्बममा िवपत्का जोिखम न्यूनीकरण सम्बन्धी सबै ूमुख सन्दे शह
समेटी र िव ाथीर्, िशक्षक, िव ालय व्यवःथापन सिमित तथा समुदायमा िविभ

सं यन्ऽमाफर्त

ितनको तथा ूचार ूसार गन।
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िशक्षक, ूधानाध्यापक, िव ालय व्यवःथापन सिमितलगायत नेपालमा िवपत्का जोिखम
न्यूनीकरण तथा िव ालय सुरक्षा सम्ब

सबै व्यिक्त वा िनकायह का लािग सरकार ारा

ःवीकृत िवपत्का जोिखम न्यूनीकरण िवषयक पा


िभिडओ, िडिभडी तथा नाटक जःता ौव्य

साममीका सेट तयार पान।

ँय िशक्षण िसकाइ साममीको िनमार्ण गरी ूयोग

गन।


ँ लन तथा िव ालय सुरक्षा योजनाको समायोजन गन
िव ालय सुधार योजनामा जोिखम आक
सन्दभर्मा ूधानाध्यापक तथा िव ालय व्यवःथापन सिमितह लाई आवँयक ूािविधक
सहयोग उपलब्ध गराउने।



िवपत् जोिखम न्यूनीकरण गन सन्दभर्मा िव ालय व्यवःथापन सिमितले िनवार्ह गनुप
र् न भूिमका
तथा कायर्ह लाई

ि गत गरी ितनको काम कतर्व्य तथा अिधकारको पुनरावलोकन तथा

पिरमाजर्न गन।


जोिखम न्यूनीकरणमा सिबय सहभािगता सुिनि त गनर्का लािग बाल बािलका, अिभभावक,
पिरवारका सदःय तथा समुदायलाई िवपत्का जोिखम न्यूनीकरण सम्बन्धी गितिविधह मा
आब



गराउने।

बाल बािलका तथा युवाह लाई पिरवतर्नका सं वाहक मानी ितनलाई िवपत्का जोिखम
न्यूनीकरणका िसकाइ िबयाकलापमा सिबय
बाल क्लब, युवा समूह लगायतका स



पले सिरक गराउने।यस ूयोजनका लािग

सं ःथाह लाई उपयोग गन।

िवपत् व्यवःथापन सम्बन्धी सबै साममीह मा सबैको सहज पहुँच सुिनि त गराउने। त्यःता
सममीको िवकास लै ि क समानता तथा सामािजक समावेिशताको िस ान्त अनु प हुने छन्।



२०७२ साल वैशाखमा गएको भूकम्पबाट हािसल अनुभवका आधारमा िवपत्को आपत्कालीन
योजना तथा तयारी योजनाह को पुनरावलोकन, पिरमाजर्न एवम् िनरन्तर परीक्षण गराउने।
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जोिखम न्यूनीकरण तथा उत्थानशीलता (resilience) िशक्षा


बाल िशक्षा तथा िवकासका चरणदे िख माध्यिमक िशक्षासम्मका पा
गरी ितनमा िवपत्का जोिखम न्यूनीकरणका िसकाइ उपलिब्धह



पिरमािजर्त पा

बमह को पुनरावलोकन

समायोजन गन।

बमका आधारमा पूव र् सेवाकालीन, सेवाकालीन लगायत सबै ूकारका

िशक्षक तािलम साममीलाई अ ाविधक गन।


िवपत्का जोिखम न्यूनीकरणका रणनीितूित िव ाथीर्ह

पूणर् सचेत भएको तथा जोिखमयुक्त

ँ लन गनर् सक्षम भई िवपत्का बेला मानवीय क्षितलाई न्यून गराउने िवषयको
वातावरणको आक
सुिनि तता गन।


जोिखम

न्यूनीकरण

िशक्षालाई

िस ान्तअनु प बनाउने


लै ि क

समानता

एवम्

समावेशीकरणका

र सोमािथ सबैको पहुँच सुिनि त गन।

िवपत् जोिखम न्यूनीकरणका िवषयवःतु सबै तहका औपचािरक, अनौपचािरक, पेसागत एवम्
आधारभूत चेतनाको तहदे िख व्यावसाियक तािलमसम्मका पा



सामािजक

बमह मा एकीकृत गन।

जोिखम न्यूनीकरण तथा उत्थानशीलता िशक्षा ूदान गनर् ःथानीय पा

बम लगायतका

ूावधानको ूयोग गन।


उपयुक्त ःथानको ूयोग गरी अनौपचािरक िशक्षाका माध्यमबाट जोिखम न्यूनीकरण तथा
जोिखम उत्थानशीलता िशक्षाको ूबोधीकरण गन।



बाल बािलका, अिभभावक तथा समुदायमा यस ूबोधीकरण गनर् िविभ

साधनह को

ूयोगको ूवधर्न गनर् एउटा स ार रणनीितको िवकास गन।
४.५.५ अनुगमन तथा मूल्या न र परीक्षण
उ ेँय
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नीित िनमार्ताह लाई सामान्यत: िशक्षा ूणालीको, िवशेष गरी िसकाइ उपलिब्धको अवःथा
बारे जानकारी ूदान गनुर्



कायर्बम तथा िबयाकलाप बारे कायार्न्वयन गन िनकायलाई िनयिमत पृ पोषण उपलब्ध
गराउनु।

नीित िनदश


िव ाथीर् उपलिब्धको राि य परीक्षणका असल अभ्यासलाई अवलम्बन गन।



िव ाथीर्ह को उपलिब्धको परीक्षणलगायत िशक्षा ूणालीको ःवतन्ऽ

पमा समीक्षा तथा

परीक्षण गनर् शैिक्षक गुणःतर परीक्षण केन्िको सं ःथागत क्षमता सु ढीकरण गन।
रणनीित


शैिक्षक व्यवःथापन सूचना ूणाली तथा नितजामूलक अनुगमन एवम् मूल्या न ूणालीको
सु ढीकरण गन।



िनयिमत

पमा

िव ाथीर्को

उपलिब्ध

परीक्षण

(NASA)

तथा

ूरिम्भक

कक्षा

पढाइ

कायर्बमको मूल्या न (EGRA) गनर्का लािग शैिक्षक गुणःतर परीक्षण केन्िको क्षमता िवकास
गराउने ।


िव ाथीर्को उपलिब्ध परीक्षण, ूरिम्भक कक्षा पढाइ कायर्बम, शैिक्षक गुणःतर परीक्षण
केन्ि, अनुगमन तथा मूल्या न तथा शैिक्षक व्यवःथापन सूचना ूणालीबाट ूा
योजना तथा नीित िनमार्णसँग आब



नितजालाई

गन।

शैिक्षक कायर्बमह को आविधक मूल्या नका लािग उपयुक्त खालका ढाँचाको तजुम
र् ा तथा
िवकास गन।



अनुसन्धानमा आधािरत अनुगमन तथा मूल्या न ूणालीको िवकास गन।



लाभािन्वत समूहको सन्तुि

सम्बन्धी सभ तथा िनमार्णात्मक अनुसन्धान गन।
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शैिक्षक तथ्या

व्यवःथापनमा ूिविधको ूयोगलाई सु ढीकरण गन।

४.६ परीक्षा तथा ूमाणीकरण
उ ेँय


ु भर समकक्षता
शैिक्षक योग्यता ूमाणीकरणका लािग िव सनीय ूणालीको िवकास गरी मुलक
ूदान गन।

नीित िनदश


शैिक्षक योग्यताको ूमाणीकरणका लािग एउटा राि य परीक्षा ूणालीको िवकास गन।



परीक्षा तथा ूमाणीकरणलाई िवकेन्िीकरण गन।



िशक्षाको मूल्या न सुिनि त गनर्का लािग िनमार्णात्मक, िनणर्यात्मक र परीक्षा सुधार कायर्को
कायार्न्वयन तथा सु ढीकरण गन।

रणनीितह


राि य परीक्षा बोडर्को ःथापना गन।



कक्षा ८, १० र १२ को अन्त्यमा ितन तहमा राि य परीक्षा स ालन गन।



िव ालयले अन्य सबै कक्षाको ूमाण पऽ पदान गन।



सबै शैिक्षक ूमाण पऽमा अक्षरा न प ित अवलम्बन गन।



पा

बम, पा

पुःतक तथा मूल्या नको पुनरावलोकन तथा ितनको आपसी सम्बन्ध कायम

गन।
४.७ िव ीय व्यवःथा
उ ेँय


शैिक्षक िवकासका लािग पयार्

िव ीय ॐोतको व्यवःथा गन।



शैिक्षक नीित िनदशनका लािग पयार्

ॐोतको व्यवःथा गन।
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उपलब्ध ॐोत साधनको ूभावकारी व्यवःथापन गन।

नीित िनदश


सरकारले एक बस पूव र् ूाथिमक/ूारिम्भक बाल िवकास र िशक्षा लगायत समम िव ालय
िशक्षाको लागत व्यहोन।



यसका लािग केन्िीय एवम् ूान्तीय सरकारह बीच लागत साझेदारीको व्यवःथा गन।



िव ालयमा सरकारी शैिक्षक अनुदान िदनका लािग न्यूनतम मापदण्डको सुिनि तता गन।



शैिक्षक कायर्बममा लगानी गनर् िनजी तथा सावर्जिनक क्षेऽको भूिमकाको अिभवृि



लगानीका ूमुख ूभाव क्षेऽमा जोड िदनका लािग िशक्षामा बा

गन।

सहयोग िलने।

रणनीित


फमुल
र् ाका आधारमा अनुदान िवतरण गराउने, जःतै : आधारभूत/ूितब

अनुदान, ूोत्साहन

अनुदान र िवशेष अनुदान प्याकेज अवलम्बन गन।


नितजामा आधािरत ॐोत िविनयोजन ूणाली अवलम्बन गन।



िशक्षामा लगानीका लािग केन्िीय, ूान्तीय तथा ःथानीय सरकारह का भूिमका तथा
दाियत्विबच समन्वय गनर्का लािग िशक्षामा समम लागानीको ढाँचाको िवकास गन।



ठू ला

िव ालय,

आवासीय

िव ालय

तथा

िवशेष

िव ालय

जःता

ःतरीय

ूकारका

िव ालह को िकिसम िनधार्रण गन।ूत्येक ूकारका िव ालयका लािग न्यूनतम मापदण्ड
ँ लन गरी एकमुःट अनुदान ूवािहत
िनधार्रण गरी सोही आधारमा ूित िव ालय खचर्को आक
गन। िव ालयमा गिरएका लगानी रकमको मह व सुिनि त गनर्का मूल्य ूभावकािरता तथा
ूितफलको िव ष
े ण गन ूणालीको िवकास गन।


ु ाइ
सावर्जिनक खचर् अनुगमन सभ, सेवा ूवाह सभ, िनयिमत अनुगमन र सावर्जिनक सुनव
तथा िरपोटर् काडर्को व्यवःथा गरे र िव ीय अनुशासन तथा सुशासन कायम गन।
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