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ऩरयच्छेद १: ऩरयचम 

१.१ ऩदृ्षबधूभ 

वि.सॊ. २०७२ भा जायी बएको नऩेारको सॊविधानअनसुाय सॊघीम गणतन्त्त्रात्भक याज्मव्मिस्था 
प्रायम्ब बइभ  सॊघ, प्रदेि य स्थानीम तह गयी तीन तहका सयकाय वयमािीर यहेका छन। य मस 
सॊविधानरे सभग्रभा सभताभूरक, सभािेिी य सभाजिाद उन्त्भखु याद्स धनभाभण गने ध्मेम याखेको छ 
बन ेमस ध्मेमअनकूुरका शिऺासम्फन्त्धी केही हक तथा प्राथधभकताहरू ऩधन स्थावऩत गयेको छ य 
मी सॊिैधाधनक हक तथा प्राथधभकताहरूराइभ कामाभन्त्िमन गनभ सहमोगी हनु ेकाननुी आधाय तमाय गने 
यभभा धन्िु् क तथा अधनिामभ शिऺा ऐन २०७५ तथा मससम्फन्त्धी धनमभािरी २०७७ 
कामाभन्त्िमनभा आएको छ बने फारफाधरकासम्फन्त्धी ऐन २०७५ रे ऩधन शिऺारगामत फारफाधरका 
हकहरूराइभ प्रत्माबतू गयेको छ य नऩेार सयकायरे जायी गयेको यावद्सम शिऺा नीधत २०७६ रे 
ऩधन सॊिैधाधनक भान्त्मताभा आधारयत बइभ शिऺा ऺेत्रभा सधुाय तथा ऩरयितभनका राधग नीधतगत 
भागभदिभन गयेको छ य   

सन। २०१५ भा सॊमकु्त याद्स सॊघरे सन। २०३० सम्भभा हाधसर गने गयी धनधाभयण गयेको ददगो 
विकास (SD) का १७ ओटा रक्ष्मभा नेऩाररे ऩधन सहभधत जनाएको छ बने मसअन्त्तगभतको चौथो 
रक्ष्मरे ×सफैका राधग सभािेिी य सभताभूरक गणुस्तयीम शिऺाको सधुनशद्ळतता तथा आजीिन 
धसकाइका अिसयहरूभा प्रोत्सावहत गने" उद्देश्म याखी मस उद्देश्मसॉग सम्फशन्त्धत सातओटा रक्ष्महरू 
(Targets) धनधाभयण गयेको छ बन े रक्ष्म प्राधद्ऱका राधग थऩ तीनओटा भाध्मभ िा तरयका ऩधन 
उ्रेख गयेको  छ य मनुसे्कोद्बाया दशऺण कोरयमाको इन्त्चोनभा आमोशजत विद्व शिऺा भञ्च सन। 
२०१५ को फैठकद्बाया जायी घोषणाऩत्ररे ऩधन शिऺासम्फन्त्धी ददगो विकास रक्ष्म प्रधतको प्रधतफद्धता 
सवहतको कामभढाॉचा तमाय गयेकोभा नेऩाररे ऩधन मसभा प्रधतफद्धता जनाएको छ य उश्रशखत 
सन्त्दबभराइभ सभेत दृवद्शगत गयी नेऩार सयकायरे २५ िषे दीघभकारीन दृवद्शकोणसवहत ऩन्त्रौँ मोजना 
२०७७/७८२०८२/८३ तमाय गयी शिऺा विकासका राधग नीधतगत प्राथधभकता धनधाभयण गयेको 
छ य एकाधतय नऩेारभा कामाभन्त्िमनभा यहेको विद्यारम ऺते्र विकास मोजना (SSDP) २०७३२०७८ 
को अिधध मही आधथभक िषभको अन्त्तसम्भ भात्र यहेकोरे नमाॉ मोजना धनभाभण गनुभ ऩयेको छ बन े
अकोधतय उश्रशखत सन्त्दबभहरू साऩेऺ  शिऺा ऺेत्रभा नमाॉ मोजनाको आिश्मकता देशखएको छ य 
त्मसै गयी ऻान. विऻान तथा प्रविधधभा बएको विकास तथा ऩरयितभनराइभ सान्त्दधबभकयणसवहत 
आत्भसात गनभ य सजृनिीर, सवयम तथा नऩेारको आधथभक तथा साभाशजक रूऩान्त्तयणका राधग 
उऩमोगी जनिशक्त विकासका राधग शिऺाको मोगदानराइभ सभम साऩेऺ फनाउन ऩधन शिऺाभा नमाॉ 
मोजना आिश्मक देशखएको छ य विधबन्न सभमभा देखा ऩने प्राकृधतक प्रकोऩ, भहाभायी तथा आऩत 
विऩतफाट उत्ऩन्न हनु ेजोशखभराइभ न्त्मूनीकयण गनभ सऺभ उत्थानिीर (Resilient) शिऺा ऩद्धधतको 
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विकासको आिश्मकताराइभ अवहरेको कोधबड १९ जस्तो भाहाभायीफाट शिऺा ऺते्रभा बएको राभो 
अियोध तथा गधतवहनतारे ऩधन थऩ ऩवुद्श गयेको छ बन े मसको प्रबािफाट शिऺा ऺेत्रभा बएको 
नोक्सानीराइभ घटाइभ गधतिीरता प्रदान गनुभ ऩने आािश्मकता ऩधन यहेको छ य    

उश्रशखत सन्त्दबभरे नेऩारको शिऺा ऺते्रको विकासका राधग नमाॉ मोजनाको आिश्मकता भहससु 
गयी नेऩार सयकाय शिऺा, विऻान तथा प्रविधध भन्त्त्रारमरे मो शिऺा ऺते्रको मोजना (Education 

Sector Plan-ESP) आगाभी १० िषभको शिऺा विकासको दृवद्शकोणसवहत सन। २०२१२०२५ 
का राधग आिश्मक स्रोतको आकरन गयी तमाय गयेको छ य मस मोजनाको ऩवहरो ऩरयच्छेदभा 
मोजनाका सभग्र सन्त्दबभहरू, जस्तै् भरुकुको साभाशजक तथा साॊस्कृधतक सन्त्दबभ, आधथभक सन्त्दबभ, 
जनसाश् खक स्िरूऩ, िासकीम स्िरूऩरगामत शिऺाको सभग्र अिस्था तथा सन्त्दबभ उ्रेख 
गरयएको छ य प्रस्ततु सन्त्दबभका आधायभा नऩेारभा शिऺा ऺेत्रका प्रभखु चनुौती तथा अिसयहरू 
ऩवहचान गरयएको छ य मस ऩरयच्छेदको अन्त्तभा मो मोजना धनभाभणको प्रवयमा ऩधन स् ऺ ऩेभा 
उ्रेख गरयएको छ य 

१.२ नेऩारको सभग्र सन्त्दबभ 

नेऩारभा राभो द्बन्त्दऩधछ सॊविधान सबाफाट सॊघीम गणतन्त्त्रात्भक सॊविधान धनभाभण बइभ सॊघ, प्रदेि य 
स्थानीम तहभा धनिाभशचत सयकाय गठन बएय भखु्म काननुी तथा व्मिस्थाऩकीम स ॊयचनासवहत 
कामभयत यहेका छन। य मस अिधधभा नेऩारभा तरुनात्भक रूऩभा शस्थय आधथभक अिस्था देशखनरुाइभ 
सकायात्भक प्रगधतको स् केत भान्न सवकन्त्छ यसन। २०१९ को आॉकडाअनसुाय  (UNDP , 2020) 
भानि विकास सूचका् कका दृवद्शरे (०.६०२ )  कुर १८९ भध्मे नेऩार १४२  औ ँस्थानभा यहेको 
छ बने न्त्मूनफाट भध्मभ सूचका् क बएको भरुकुभा प्रिेि गयेको छ य व्मशक्तको  औसत विद्यारम 
अिधधभा फढोियी, प्रधत व्मशक्त आमभा िवृद्ध तथा धनयऩेऺ गरयफीभा यहेको जनस् ख्माको प्रधतित 
घट्न ुसकायात्भक सूचकहरू हनु। य शिऺा विकासभा भरुकुको साभाशजक, साॊस्कृधतक य आधथभक 
सन्त्दबभ, बौगोधरक, जनसाश् खक य िासकीम स्िरूऩको प्रबाि यहने बएकारे मो शिऺा मोजना 
धनभाभणका यभभा मी सन्त्दबभहरूको साभान्त्म सभीऺा गरयएको छ य 

१.२.१ साभाशजक तथा साॊस्कृधतक सन्त्दबभ 

नेऩार साभाशजक तथा साॊस्कृधतक रूऩरे विविधतामकु्त देि हो यमहाॉ विधबन्न जातजाधत, ऺेत्र, 
सभदुामका पयकपयक साभाशजक तथा साॊस्कृधतक ऩयम्ऩया, यीधतरयिाज तथा प्रचरनहरू यहेका छन। 
बने नऩेारभा फोधरने १२३ बाषा/बावषका ऩवहचान गरयएको हुॉदा बावषक दृवद्शरे ऩधन मो फहबुाषी 
देि होय एकाधतय मस्तो साभाशजक, साॊस्कृधतक तथा बावषक विविधतारे नऩेारको ऩवहचान स्थावऩत 
गनुभका साथै आआफ्नो सॊस्कृधत तथा बाषाप्रधत य सभग्रताभा मस्तो विविधताप्रधत सफै सभदुामरे गौयि 
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गने गदभछन। य अकोधतय नेऩारभा बावषक, जातजाधतगत, ऺते्रगत आधायभा ऩयम्ऩयादेशख धसशजभत 
धबन्नतारे विबेद तथा फशञ्चतीकयणभा ऩयी विकासका अिसयहरूफाट फशञ्चत बएका य सवुिधाविवहन 
हनु ऩगुेका व्मशक्त तथा सभदुाम ऩधन यहेका छन। य खास गयी जातजातीम, बावषक तथा रैश् गक 
आधायभा हनु ेधबन्नता तथा फशञ्चतीकयणराइभ न्त्मूनीकयण गने विधबन्न प्रमासहरू बइभ केही सकायात्भक 
उऩरशधधहरू ऩधन प्राद्ऱ बएका छन। ताऩधन सधुाय गनुभऩने ऩऺहरू थपु्र ै छन। य मस्ता विबेदहरू 
हटाउन विधबन्न काननुहरू फनाइनकुा साथै केही रशक्ष्मत विकास कामभयभहरू सञ्चारन गरयएका 
छन। बन े याजनीधतक, प्रिासधनक तथा केही योजगायीका ऺेत्रभा आयऺण तथा वििेष प्रफन्त्ध ऩधन 
गरयएको छ य मसो हुॉदाहुॉदै ऩधन कधतऩम साभाशजक व्मिहाय ऩरयितभन हनु नसक्दा कधतऩम स्थान 
तथा सभदुामभा मस्ता धबन्नता ऩूणभ रूऩभा हट्न सकेका छैनन। य मस्तो अिस्थाभा एकाधतय 
विविधताराइभ सम्भान गने दृवद्शकोण सवहतका िैशऺक नीधत तथा कामभयभहरू आिश्मक हनु्त्छन। बन े
अकोधतय सफैराइभ सभािेि गने, सभता अधबिवृद्ध गने, विबेदयवहतताको िाताियण सजृना गने य 
आिश्मकतानसुाय थऩ तथा वििेष प्रफन्त्ध गयी सभता य सभािेशिता अधबिवृद्ध गने आिश्मकताराइभ 
मोजना धनभाभणभा वििेष ध्मन ददन ुजरुयी छ यमसफाट साभाशजक सद् बाि, सहमोग य सहकामभको 
सॊस्कृधत विकास गयी सभता अधबिवृद्धभा मोगदान हनुे छ य त्मसैगयी साभाशजक तथा साॊस्कृधतक 
ऩयम्ऩया तथा यीधतरयिाजका नाभभा हनु े विधबन्न विबेद, अन्त्माम, फशञ्चतीकयण तथा अन्त्धविद्वास य 
हाधनकायक अभ्मासप्रधतको सचेतताको विकास गनुभ ऩधन उशि कै आिश्मक छ य 

१.२.२ आधथभक सन्त्दबभ 

नेऩार न्त्मून आम बएको भरुकुफाट भध्मभ आम बएको भरुकुभा प्रिेि गने तमायीभा छ य विगत 
केही दिकदेशख नऩेाररे औसत आधथभक िवृद्धदयभा याम्र ै उऩरशधध हाधसर गयेको छ य सन। 
२०१५ को बकुम्ऩका कायण सन। २०१५/१६ )०.८ प्रधतित( य हारको कोधबड१९ का 
कायणरे सन। २०१९/२० को आधथभक िवृद्धदय न्त्मून (२.३ प्रधतित( यहन जाॉदा विगत १० िषभको 
औसत आधथभक िवृद्धदय ४.६ प्रधतित यहेको छ य बकुम्ऩ ऩधछको िषभ  २०१६/१ ७ भा आधथभक 
िृवद्धदय ८.२ प्रधतित ऩगुकेो धथमो बन े त्मसऩधछका दइुभ िषभ ऩधन आधथभक िवृद्धदय ७ प्रधतितको 
हायाहायीभा यही तरुनात्भक रूऩभा याम्रो यहेको धथमो य विगत १० िषभको औसत भू्म िवृद्ध ६ 
प्रधतितको हायाहायीभा यहेको छ य 

नेऩारको सन। २०१९ को प्रधतव्मशक्त कुर यावद्सम आम १०८० अभेरयकी डरयका आधायभा विद्व 
फैकको िगॉकयणअनसुाय न्त्मून आम बएको भरुकुफाट न्त्मूनभध्मभ आम बएको भरुकुभा प्रिेि गने 
आधाय ऩयुा बएको छ य सन। २०१९ को यावद्सम कुर गाहभस्थ उत्ऩादन (GDP) सन। २००९/१० 
को बन्त्दा करयफ तीन गणुारे िृवद्ध बइभ रु.३७६७ अयफ यहेको छ बन ेमसअनसुाय प्रधतव्मशक्त कुर 
गाहभस्थ उत्ऩादन रु.१.२६ राख हनु आउॉदछ य  
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भध्मकाधरन खचभ सॊयचना (MTEF) भा प्रऺेऩण गरयएअनसुाय आगाभी तीन िषभको िवृद्धदय तथा 
यावद्सम कुर गाहभस्थ उत्ऩादनको प्रऺेऩण धनम्नअनसुाय यहेको छ्  

ताधरका १.१: भध्मकाधरन खचभ सॊयचना प्रऺऩेण )सन। २०२०२०२३( 

  
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

MTEF 2020/2023 (प्रऺेऩण) 

2020/21 2021/22 2022/23 

कुर गाहभस्थ उत्ऩादन 

( हारको भू्म रु. 
अयफभा(  2,253.2 2,674.5 3,044.9 3,458.8 3,767.0 4,312.9 5,024.3 5,837.0 

% आधथभक िवृद्ध 0.6 8.2 6.7 7.0 2.3 7.0 9.9 9.6 

% भू्म िवृद्ध 5.2 9.7 6.7 6.2 6.5 7.0 6.0 6.0 

प्रधतव्मशक्त कुर 
गाहभस्थ उत्ऩादन 
)रु.( 79,500 93,100 104,600 117,300 126,000 142,000 163,400 187,600 

%  प्रधतव्मशक्त कुर 
गाहभस्थ उत्ऩादनभा 
िवृद्ध (शस्थय भू्मभा( -0.8 6.8 5.3 5.6 0.9 5.3 8.6 8.3 

स्रोत: NPC, 2020a.  

मसभा प्रऺेऩण गरयएको आगाभी तीन िषभको आधथभक िवृद्धदय कोधबडको भाहाभयीरे योजगायी य 
उत्ऩादनभा आएको ह्रासराइभ गधत धरन राग्न े सभमराइभ विचाय गदाभ भहत्त्िाकाॊऺी देशखन्त्छ य 
यावद्सम कुर गाहभस्थ उत्ऩादन (GDP) करयफ २५ प्रधतित िैदेशिक योजगायीफाट प्राद्ऱ विप्रषेणभा 
आधारयत बएको तय कोधबड१९ का कायण िैदेशिक योजगायीभा कभी आउन सक्न ेआकरन छ 
बन े ऩमभटनरगामत ऺेत्रभा अऩेशऺत गधतभा आधथभक िवृद्ध हनु सक्नभेा विद्वस्त हनु े आधाय 
नदेशखएकारे मो प्रऺेऩणराइभ कोधबड ऩधछको अिस्थाको विद्ऴेषणका आधायभा ऩनुयारिरोकन गनुभ 
ऩने देशखन्त्छ य 

सयकायको आम्दानी य खचभको अन्त्तय मो िषभ ६.५ प्रधतित यहेको छ बन ेआगाभी तीन िषभका 
राधग ९ देशख १० प्रधतितको अन्त्तय प्रऺऩेण गरयएको छ य मस िषभ कय तथा गैयकय याजस्ि 
कुर गाहभस्थ उत्ऩादनको २२ प्रधतित यहेकोभा आगाभी तीन िषभका राधग मो प्रधतित यभि् 
२३.५ २४.१ य २४.५ प्रऺऩेण गरयएको छ य त्मसै गयी मस िषभ कुर खचभ कुर गाहभस्थ 
उत्ऩादनको २८.५ प्रधतित यहेकोभा आगाभी तीन िषभका राधग मो प्रधतित यभि् ३४.२ ३३.८ 
य ३३.५ प्रऺऩेण गरयएको छ (NPC, 2020a)य  
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उश्रशखत सभग्र आधथभक ऩरयसूचकहरूको अिस्थाका साथसाथै मसको वितयण हेने हो बन ेविधबन्न 
असभानता ऩाइन्त्छन। य मसभा प्रदेिगत असभानता उ्रेख्म यहेको छ य उदाहयणका राधग 
िागभती प्रदेिभा जनस् ख्मा )२०.९%( को अनऩुातभा कुर गाहभस्थ उत्ऩादनको प्रधतित धनकै 
उच्च छ )३५.८%( बने प्रदेि २ भा जनस् ख्मा )२०.४%( को अनऩुातभा कुर गाहभस्थ 
उत्ऩादनको प्रधतित धनकै न्त्मून छ )१३.८%( य अरु ऩाॉचअओटै प्रदेिहरूभा जनस् ख्माको 
अनऩुातभा कुर गाहभस्थ उत्ऩादनको प्रधतित कभ यहे ऩधन प्रदेि २ को तरुनाभा पयक बन ेकभ 
यहेको छ य मसभा ऩधन गण्डकी प्रदेि य प्रदेि १ भा मो धबन्नता अन्त्म तीन प्रदेिको तरुनाभा 
कभ यहेको छ य त्मसै गयी धनी य गरयफ धफचको आमभा यहेको ठूरो धबन्नतारे उच्च आम हनु े
भाधथ्रो १०% सॉग ४० % को हायाहायीभा य न्त्मून आम हनु ेत्रो ५०% सॉग करयफ २०% 
भात्र आम्दानी यहेकोरे ऩवुद्श गदभछ (https://wid.world/country/nepal/य   

१.२.३ बौगोधरक तथा जनसाश् खक स्िरूऩ 

कुर ऺेत्रपर १,४७,५१६ िगभ वकरोधभटय यहेको बऩूरयिेवद्षत नऩेारको बगूोर य हािाऩानीभा 
विविधता छ य  ऩूिभऩशद्ळभको  औसत रम्फाइ करयफ ८८५ वकधभ य उियदशऺणको चौडाइ करयफ 
१४५ देशख २४१ वकधभ यहेको छ बन े उियधतयफाट यभि् दशऺणधतय ऩूिभदेशख ऩशद्ळभसम्भ 
पैधरएका तीन बौगोधरक ऺेत्र वहभार, ऩहाड य तयाइभ यहेका छन। य  मी तीन बौगोधरक ऺेत्रभध्मे 
वहभार, ऩहाड य तयाइभभा यभि् १५, ६८ य १७ प्रधतित जधत बबूाग यहेको छ बन ेजनस् ख्मा 
यभि् ६.७३, ४३ य ५०.२७ प्रधतित यहेको छ य वहभार य ऩहाडफाट तयाइभ तथा सहयी 
ऺेत्रभा फसोफास गने प्रिशृि फवढयहेरे ऩारता फस्ती बएका वहभारी य ऩहाडी ऺते्र झन ऩातधरदै 
गएका छन। बन े तयाइभ तथा सहयी ऺेत्रभा जनघनत्ि फवढयहेको छ य बौगोधरक स्िरूऩ य 
हािाऩानीभा धबन्न यहेका मी तीन ऺेत्रभध्मे वहभारी ऺेत्रभा ज्मादै शचसो हनु े य कधतऩम स्थानभा 
वहउॉसभेत ऩने बएकारे मस्ता स्थानभा मो अिधधभा जनजीिन ठप्ऩ हनु ेगदभछ य तयाइभको सभथय 
बबूागभा बने गधभभ सभमभा ४४० सेश्समसम्भ ताऩयभ ऩगुी अत्मधधक गधभभ हनुे गदभछ य अधधकाॊि 
ऩहाडी ऺेत्रभा बन े भध्मभ ताऩयभ हनु े गदभछ य वहभारी य ऩहाडी ऺते्रभा कदठन बफूनोटका 
कायणरे मातामात, सञ्चायरगामतका विकास तथा जनजीिनभा थऩ जवटरता उत्ऩन्न हनु ेगदभछ य 
नेऩारको सॊविधान फभोशजभका सात प्रदेिहरूभा एक िा एकबन्त्दा फढी बौगोधरक ऺेत्रका बबूागहरू 
सभािेि गरयएको छ य उदाहयणका राधग प्रदेि २ भा तयाइभ ऺेत्रभात्र ऩदभछ, गण्डकी प्रदेिभा 
ऩहाड य वहभार ऩदभछन।, रशुम्फनी प्रदेिभा तयाइभ य ऩहाड यहेका छन। बन े फाॉकी चाय प्रदेिभा 
तयाइभ, ऩहाड य वहभार तीनओटै ऺते्र सभािेि बएका छन। य   

जनसाश् खक फनोटको कुया गदाभ सन। २०११ को जनगणनाअनसुाय नऩेारको कुर जनस् ख्मा 
२.६५ कयोडको हायाहायीभा य जनस् ख्मा िवृद्धदय १.३ प्रधतित प्रधतिषभ यहेको छ य मो 
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जनस् ख्मा िवृद्धदयका आधायभा प्रऺेऩण गदाभ नेऩारको अवहरेको जनस् ख्मा करयफ ३ कयोड हनु 
आउॉछ य मसभा भवहराको जनस् ख्मा करयफ ५१.५ प्रधतित यही ऩरुुषको बन्त्दा करयफ ३ 
प्रधतितरे फढी यहेको छ य विधबन्न उभेय सभूहभा जनस् ख्माको वितयण धनम्नअनसुाय यहेको छ य 

ताधरका १.२: उभेय सभूहभा जनस् ख्माको वितयण 

 उभये जनस् ख्मा 

 

0-3 िषभ 1975138 

 

4 िषभ 592825 

 

5 िषभ 661158 

 

5-9 िषभ 3204859 

 
10-12 िषभ 2169404 

 
5-12 िषभ 5374263 

 
13-14 िषभ 1306020 

 
15-16 िषभ 1298617 

 
13-16 िषभ 2604637 

 
17-21 िषभ 2637981 

 
17-65 िषभ 14800442 

 

22-65 िषभ 12162461 

 
66 + 1147199 

स्रोत् CBS (2018), Statistical Pocket Book. 

उश्रशखत ताधरकाअनसुाय ४ देशख १६ िषभको विद्यारम उभेयभा  करयफ ३२.५ प्रधतित 
जनस् ख्मा यहेको छ बन े४ िषभ भनुीको जनस् ख्मा करयफ ७.५ प्रधतित य ६५ िषभ बन्त्दा फढी 
उभेयको जनस् ख्मा करयफ ४.३ प्रधतित यही फाॉकी करयफ ५५.७ प्रधतित जनस् ख्मा भात्र 
आधथभक रूऩरे सवयम हनुसक्ने १७ देशख ६० िषभभा यहेको छ य प्रदेिगत रूऩभा  जनस् ख्माको 
वितयण हेदाभ नेऩारको कुर जनस् ख्माको प्रदेि १ भा १७.१ प्रधतित, २ भा २०.४   प्रधतित, 
िागभतीभा २०.९ प्रधतित, गण्डकीभा ९.१ प्रधतित, रशुम्फनीभा १७.० प्रधतित, कणाभरीभा ५.९ 
प्रधतित य सदूुयऩशद्ळभभा  ९.६ प्रधतित जनस् ख्मा यहेको छ य 

हारको जनस् ख्मा िवृद्धदयका आधायभा िावषभक रूऩभा िवृद्ध हनुे विद्यारम उभेयका फारफाधरकाको 
स् ख्माराइभ विचाय गयेय िैशऺक मोजना विकास गनुभ आिश्मक छ बन े बौगोधरक फनािट य 
जनसाश् खक स्िरूऩरे शिऺारगामत विकास कामभभा प्रबाि ऩाने बएकारे मसराइभ मोजना धनभाभणको 
यभभा एउटा भहत्त्िऩूणभ सन्त्दबभका रूऩभा धरने गरयन्त्छ य 
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१॰३ भरुकुको िैशऺक सन्त्दबभ 

नेऩारभा विद्यारम ऺते्रअन्त्तगभत एक फषभको प्रायशम्बक फाधरिकास तथा शिऺाभा चाय िषभका 
फारफाधरका सहबागी हनु्त्छन। बन े ५१२ िषभ उभेय सभूहका राधग ८ िषभको धन्िु् क तथा 
अधनिामभ आधायबतू शिऺा य १३१६ िषभ उभेय सभूहका राधग ४ िषभको धन्िु् क भाध्मधभक 
शिऺा प्रदान गने दावमत्ि सयकायको यहेको छ ताऩधन िु् क धतयेय ऩढ्न ेधनजी ऺेत्रफाट सञ्चाधरत य 
सयकायको रगानीभा सञ्चाधरत िु् क धतनभ नऩने गयी दिैु प्रकायका विद्यारमहरू सञ्चारन बइयहेका 
छन। य  मस खण्डभा भरुकुको सॊशऺद्ऱ िैशऺक सन्त्दबभअन्त्तगभत नीधतगत प्रफन्त्ध, उ्रेख्म उऩरशधध 
तथा अन्त्तय, विद्यारम ऺते्र विकास मोजनाका कामभयभ तथा उऩरशधधहरू य ददगो विकास 
रऺहरूको सन्त्दबभ उ्रेख गरयएको छ य 

१॰३.१ नीधतगत प्रफन्त्ध 

नेऩारको सॊविधानरे सभाजिादउन्त्भखु याज्म प्रणारीका आधायभा प्रत्मेक नागरयकराई याज्मफाट 
आधायबतू तहसम्भको शिऺा अधनिामभ य  धन्िु् क तथा भाध्मधभक शिऺा धन्िु् क ऩाउन े हक 
सधुनशद्ळत गयेको छ य सॊविधानरे अऩाङ  गता बएका य आधथभक रूऩभा विऩन्न नागरयकराई 
काननुफभोशजभ धन्िु् क शिऺा ऩाउन े हक तथा भातबृाषाभा शिऺा ऩाउन े हक सभेतको व्मिस्था 
गयेको छ य गणुस्तयीम शिऺाको सधुनशद्ळतता य जीिनऩमभन्त्त शिऺाको सभान अिसयरे याज्मको 
आधथभक सभवृि य साभाशजक न्त्माम सवहतको सभताभूरक सभाज धनभाभण गने सोच ऩयुा गनभ मोगदान 
ऩरु् माउॉदछ य 

शिऺाराई सिभव्माऩी, जीिनोऩमोगी, प्रधतष्ऩधॉ एिभ। गणुस्तयमकु्त फनाउनका राधग अधनिामभ तथा 
धन्िु् क आधायबतू शिऺासम्फन्त्धी ऐन २०७५ रे हयेक नागरयकको शिऺा प्राद्ऱ गने अधधकायराई 
सधुनशद्ळत गयेको छ य नेऩार सयकायरे २०७६ सारभा जायी गयेको यावद्सम शिऺा नीधतरे 
गणुस्तयीम शिऺाभा सफैको सभताभूरक ऩहुॉच सधुनशद्ळत गदै धसजभनिीरता, यचनात्भकता, 
अध्ममनिीरता, सकायात्भक शचन्त्तन य सदाचाय जस्ता गणु सवहतको प्रधतस्ऩधॉ, सीऩमकु्त एिॊ 
उत्ऩादनिीर जनिशक्त तमाय गने उद्देश्म याखेको छ य मसै गयी नऩेार सयकायको २५-िष े 
दीघभकारीन  सोच सभदृ्ध नऩेार, सखुी नऩेारी सवहतको सभनु्नत याद्स धनभाभणका आधायभा ऩन्त्रौँ 
आिधधक मोजनाका रऺहरू तम गरयएको छ य उश्रशखत नीधत कामाभन्त्िमन गयी रऺ प्राद्ऱ गनभका 
राधग शिऺा ऩद्धधत य शिऺाभा गरयने रगानीको स्िरूऩभा आिश्मक सधुाय गनुभ ऩने हनु्त्छ य  
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१॰३.२   उ्रेख्म उऩरशधध तथा अन्त्तय (Gaps) 

नेऩारभा विगत केही दिकभा बएको शिऺाको विस्ताय उ्रेख्म यहेको छ य विद्यारम तथा 
विद्याथॉ स् ख्माभा बएको िवृद्ध, कुर य खदु बनाभ दयभा बएको िवृद्ध य साऺयता दयभा बएको 
उ्रेख्म सधुायरे शिऺाभा बएको विस्तायराइभ ऩवुद्श गदभछन। य सन। २०२० को त्मा् कअनसुाय 
प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाभा कुर य खदु बनाभ दय यभि् ८६.४ य ६७.२ प्रधतित ऩगुेको 
छ बन ेआधायबतू शिऺा )कऺा १५( भा मो प्रधतित यभि् ११९.३ य ९७.१ यहेको छ य 
त्मसै गयी आधायबतू शिऺा )कऺा १८( कुर य खदु बनाभ दय यभि् ११०.४ य ९३.८ 
प्रधतित यहेको छ य अकोधतय कऺा १३ भा औसत कऺा दोहर् माउन े दय ८ प्रधतितको 
हायाहायीभा य कऺा छाड्ने दय ४ प्रधतितको हायाहायीभा यहेको छ य  कऺा ८ सम्भको वटकाउ 
दय ७९.३ प्रधतित भात्र यहेको देशखन्त्छ य मसयी   बनाभ बएकाभध्मे करयफ २१ प्रधतित 
फारफाधरकाहरू कऺा ८ सम्भ ऩधन नऩगुेका य करयफ ६.२ प्रधतित उभेय सभूह ५१२ िषभका 
फारफाधरकाहरू विद्यारम फावहय यहेका हनुारे मी दिैु सभूहका फारफाधरकाराइभ कऺा ८ सम्भ 
वटकाउन ु जरुयी छ य भाध्मधभक तह )कऺा ९१२( भा बन े कुर य खदु बनाभ दय यभि् 
७१.४ य ४७.६ प्रधतित भात्र यही भाध्मधभक शिऺा उभेयको ठूरो जनस् ख्मा )५२.४ प्रधतित( 
भाध्मधभक तहको शिऺाबन्त्दा फावहय यहेको छ य 

विद्यारम शिऺाभा सयकायको प्रत्मऺ रगानी नबइभ अधबबािकफाट िु् क धरएय सञ्चारन बएका 
नापाभूरक य गैयनापाभूरक गयी दइुभ प्रकायका सॊस्थागत )धनजी ऺेत्रफाट सञ्चाधरत( विद्यारमको 
उऩशस्थधत ऩधन उ्रेख्म छ य सन। २०२० को त्मा् कअनसुाय प्रायशम्बक फारविकास तथा 
शिऺाभा कुर विद्याथॉ स् ख्माको ४९.८% धनजी ऺते्रफाट सञ्चाधरत विद्यारमभा बनाभ बएका  छन। य 
विद्यारमहरूको स् ख्माका आधायभा १६.४% भात्र धनजी ऺेत्रफाट सञ्चाधरत छन। बन ेसाभदुावमक 
प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाभा केन्त्रहरू )८३.६%( भा ५०.२% भात्र विद्याथॉ देशखन्त्छन। य 
मसका हनुाका दइुभ कायण छन। य ऩवहरो, धनजी ऺेत्रफाट सञ्चाधरत विद्यारमहरूरे २ देशख ४ 
िषभका कऺाहरू चराएका छन। बन ेधेयैजसो साभदुावमकरे १ िषभका कऺा चराएका छन। य दोस्रो, 
धनजी ऺेत्रफाट सञ्चाधरत अधधकाॊि प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाभा केन्त्रहरू तरुनात्भक रूऩभा 
घना फस्ती बएका ऺेत्रभा यहेका छन। य त्मसै गयी आधायबतू )१८( य भाध्मधभक तह )९१२( 
भा कुर विद्याथॉ स् ख्माको यभि् २५.७ य २८.२ प्रधतित धनजी ऺते्रफाट सञ्चाधरत विद्यारमभा 
अध्ममन गदभछन। य  

आधायबतू तहभा  रैश् गक सभता सूचक ०.९८  ऩगुेको छ बन ेभाध्मधभक तहभा सूचक सभताभा 
ऩगेुको देशखन्त्छ य त्मसै गयी  दधरत विद्याथॉहरूको बनाभ दयभा ऩधन ऩमाभद्ऱ सधुाय बइभ प्रायशम्बक 
फारविकास तथा शिऺा, आधायबतू तह )कऺा १५( य आधायबतू तह )कऺा १८( भा कुर 
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बनाभभध्मे यभि् १८.५, १९.५ य १८.२ प्रधतित दधरत विद्याथॉ बनाभ बएका छन। य विधबन्न 
वकधसभका अऩा् गता बएका सफै फारफाधरकाराइभ सभािेिी िाताियण धसजभना तथा आिश्मकता 
अनसुायको प्रफन्त्धसवहको सहबाधगता य धसकाइका राधग सभग्र विद्यारम ऩद्धधतको ऺभता विकास 
तथा अऩा् गता भैत्री धसकाइ िाताियण धनभाभणभा थऩ प्रमास आिश्मक छ य   

विद्याथॉको धसकाइ उऩरशधधका आधायभा गणुस्तयराइभ हेदाभ िैशऺक गणुस्तय ऩयीऺण केन्त्रद्बाया 
कऺा ३, ५ य ८ भा गरयएका ऩयीऺणरे सभग्रभा कभजोय उऩरशधध देखाएका छन। बन े सोही 
केन्त्रद्बाया गरयएका भाध्मधभक विद्यारमका कामभसम्ऩादन ऩयीऺणहरूरे अधधकाॊि विद्यारमको 
व्मस्थाऩकीम ऺभता, विद्यारमको बौधतक तथा िैशऺक िाताियण, शिऺक तमायी, कऺाकोठाको 
शिऺण धसकाइ तथा विद्याथॉको सभग्र धसकाइ उऩरशधध कभजोय यहेको देखाएका छन। य 

मसयी विद्यारम तथा विद्याथॉ बनाभभा िवृद्ध तथा सभताका सूचकहरूभा सधुाय आए ऩधन सफै 
फारफाधरकाराइभ विद्यारमभा ्माइभ गणुस्तयीम धसकाइसवहत विद्यारम तह ऩयुा गयाउन थऩ प्रमास 
तथा सधुाय आिश्मक छ य मसका राधग सभग्र विद्यारम ऩद्धधतराइभ फारभैत्री य गणुस्तय उन्त्भखु 
फनाउन विद्यारमभा ऩूिाभधायधसहतको धसकाइ िाताियण धनभाभण, शिऺकको ऺभता तथा उत्प्रयेणाभा 
सधुाय य धनयन्त्तय सहमोग ऩद्धधतको विकास आिश्मक हनु्त्छ य त्मसै गयी विद्याथॉराइभ धसकाइका 
राधग उत्प्ररेयत गनभ उनीहरूको कुिरताप्रधत चासो फढाउन विद्यारमभा आधारयत स्िास््म, ऩोषण य 
सयसपाइ तथा स्िच्छतासम्फन्त्धी सेिा तथा शिऺाराइभ विद्यारमभा आिद्ध गयी व्मिशस्थत गनुभ ऩधन 
उशिकै आिश्मक छ   

 शिऺाको सफै तहभा सिुासन कामभ गनभ य प्रबािकायी य गणुस्तयीम सेिा प्रिाहका राधग   
नेऩारको सॊविधानअनसुाय तीनै तहको सयकायको सभन्त्िम. सहकामभ य सहकारयताको धसद्धान्त्तभा 
आधारयत उच्च गणुस्तयको िैशऺक व्मिस्थाऩनका गनभ सक्न े गयी िासकीम तथा व्मिस्थाऩकीम 
प्रफन्त्धका राधग गनुभ आिश्मक छयसािभजधनक शिऺाभा न्त्मून ऩहुॉच बएका दगुभभ गाउॉका 
फारफाधरका तथा मिुाहरूका राधग शिऺा प्रणारीभा सभताभूरक ऩहुॉच तथा सहबाधगता सधुनशद्ळत 
गनभ सेिा प्रदामक प्रणारी य शिऺकका दऺता सधुायसवहत गणुस्तय अधबिृवद्ध गनुभ आिश्मक छ य 
मस प्रमोजनका राधग हारसम्भ कामाभन्त्िमन बएका मोजनाहरूको सभीऺाका आधायभा विकास 
कामभयभहरूको ऩरयभाजभन तथा सेिा प्रदामक एकाइ तथा धनकामहरूको ऺभता अधबिवृद्ध जरूयी 
देशखएको छ य 

मसै गयी स्थानीम य प्रदेि तहभा शिऺा मोजना धनभाभण, अनगुभन तथा प्रधतिेदन प्रणारीसम्फन्त्धी 
ऺभता तथा सॊमन्त्त्र विकास गने, शिऺकको सऺभता विकास गने, ऩाठ् मयभअनसुाय अऩेशऺत गणुस्तय 
सधुनशद्ळत गने, साभदुावमक विद्यारमहरूको प्रधतिद्धता य उियदावमत्िभा सधुाय गने,  साधन य स्रोतको 
ऩमाभद्ऱ व्मिस्था गने, विद्यारम तहको प्राविधधक तथा व्मािसावमक शिऺा य धसऩ विकासराइभ श्रभ 
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फजायको भागसॉग जोडी सान्त्दधबभकता सधुनशद्ळत गने गयी सधुाय गने, त्मा् कराई विद्वसनीम फनाई 
िैशऺक सूचना व्मिस्थाऩन प्रणारीराइभ सदुृढ गने, ददगो रगानीको स्रोत ऩवहचान गने, जीिन ऩमभन्त्त 
धसकाइका अिसयभा िवृद्ध तथा विस्ताय गने, औऩचारयक, अनौऩचारयक, अधनमधभत य जीिनऩमभन्त्त 
शिऺाधफच ऩायगम्मताको सॊस्थागत व्मिस्था गने, प्रविधधभा आधारयत शिऺण धसकाइ सधुनशद्ळत गने, 
धसकाइराई विऻान य प्रविधधसॉग जोड्न े य कोधबड-१९ का कायण धसशजभत  ऩहुॉच, सहबाधगता य 
धसकाइ उऩरशव्धभा देखा ऩयेको अन्त्तय घटाउन ेजस्ता प्रभखु चनुौतीहरू यहेका  

१.३.३ विद्यारम ऺते्र विकास मोजनाको कामाभन्त्िमन  

नेऩारको सॊविधान य सॊघीम सॊयचनाअनरुूऩ शिऺाका मोजना तथा कामभयभहरू विकास गने यभभा 
तमाय गरयएको चार ु विद्यारम ऺेत्र विकास मोजना (SSDP) को ५ िषे (वि.सॊ. २०७३-२०७८) 
सभमािधध आगाभी २०७८ सार असाय भसान्त्तभा सभाद्ऱ हुॉदैछ य मस मोजनारे याद्सको साभाशजक 
तथा आधथभक रूऩान्त्तयणका राधग आिश्मक स्िािरम्फी, प्रधतस्ऩधॉ, प्रितभनात्भक य भू्म उन्त्भखु 
नागरयकको विकासभा मोगदान ऩरु् माउन ेदूयदृवद्श याखेको धथमो य भरुकुको बािी सॊघीम स्िरूऩराई 
दृवद्शगत गदै सभाजका विविधताऩूणभ ऩरयिेि तथा आिश्मकताराई आत्भसात। गयी सफै नागरयकराई 
उत्ऩादनिीर जीिन माऩन गनभ चावहन े कामभभूरक साऺयता, गशणतीम धसऩ, ऻान तथा आधायबतू 
जीिनोऩमोगी धसऩको विकासका अिसय प्राद्ऱ गनभ सहजीकयण गदै जनिशक्तको ऺभता विकासका 
प्रमासभापभ त। भरुकुको साभाशजक तथा आधथभक विकासभा मोगदान ददई विद्यभान असभानता घटाउन े
उद्देश्मका साथ कामभयभहरूका कामाभन्त्िमन बयहेका छन। य विद्यारम ऺेत्र विकास मोजनाभा रशऺत 
नधतजाभापभ त। विद्यारम शिऺाभा सभता, गणुस्तय, सऺभता, सिुासन तथा व्मिस्थाऩन य 
उत्थानिीरताका आधायभा मोजनाका सभग्र कामभयभहरू धनदेशित धथए य मस मोजनाको 
कामाभन्त्िमन हदुाॉहदैु नऩेारको िासकीम स्िरूऩ केन्त्रीम िासन प्रणारीफाट सॊघीम प्रणारीअनरुुऩ 
तीन तहको सयकायभापभ त। सञ्चारन हनु े सॊयभणकारीन अिस्था सरुू बमो य आधायबतू तथा 
भाध्मधभक शिऺाको व्मिस्थाऩनसम्फन्त्धी भखु्म दावमत्ि स्थानीम सयकायको हनु े बए ऩधछ मसको 
कामाभन्त्िमन सॊयचना, स्िरूऩ तथा प्रधतिेदन प्रणारीभा ऩरयितभनसवहत थऩ सफर फनाउन ु ऩने 
आिश्मकता यहेको छ य 

कामभयभको ऩवहरो चयणको कामाभन्त्िमनभा हुॉदा सम्भभा आधायबतू तहभा विद्याथॉहरूको ऩहुॉच य 
बनाभ दयभा उ्रेख्म िवृि बएको धथमो य मस अिधधभा कऺा ८ भा विद्याथॉ वटक्ने य उिीणभ हनु े
दय ऩधन फढ् मो य औऩचारयक तथा अनौऩचारयक शिऺाको विस्तायफाट विद्यारम फावहय यहेका 
फारफाधरकाहरूको शिऺाभा उ्रेख्म सङख्माभा सहबाधगता फढ्यो यकऺा १० य कऺा १२ भा 
विद्याथॉ वटकाउ दयभा  धनयन्त्तय प्रगधत देशखए ताऩधन अऩेशऺत रक्ष्म बन ेप्राद्ऱ हनु सकेन य 
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विद्यारम ऺेत्र विकास कामभयभ कामाभन्त्िमनको सन्त्दबभभा गणुस्तय सधुायका राधग विऩद् व्मिस्थाऩन 
गरुू मोजना, िहृत। सभािेिी गरुू मोजना, धसकाइकाराधग न्त्मूनतभ अिस्था धसजभना रगामतका 
भाऩदण्ड विकास तथा नीधतगत सधुायहरू बए य मसका साथै विधबन्न ऺते्रभा विऻहरूको 
ऩरयचारनसभेत गयी ऩाठ  मयभ प्रारूऩ ऩरयभाजभन, शिऺक ऩसेागत विकास साभग्री य ताधरभ साभग्री 
विकासजस्ता कामभहरू सम्ऩन्न बए य तय विद्याथॉहरूको धसकाइ उऩरशधध अऩेशऺत रूऩभा फढ्न  
सकेन य  

विद्यारम ऺेत्र विकास कामभयभको उदे्दश्म, वयमाकराऩहरू य कामाभन्त्िमनको सन्त्दबभभा गणुस्तयीम 
शिऺाका राधग गनुभ ऩने िैशऺक सधुायका कामभयभहरूको सम्फन्त्धभा स्थानीम सयकाय, शिऺक तथा 
अधबबािकहरूको ऺभता विकासको आिश्मकता देशखमो य रशऺत प्रभखु नधतजा सूचकका 
ढाॉचाअनसुाय गनुभ ऩने सधुायका राधग विधबन्न तहभा आिश्मक प्रणारीहरू ऩमाभद्ऱ भात्राभा व्मिशस्थत 
गनुभ ऩने देशखएको छ य सॊघीम व्मिस्थाको कामाभन्त्िमनको सॊयभणकारीन अिस्थारे विद्यारम ऺेत्र 
विकास कामभयभको कामभन्त्िमनभा सभेत कुन ैन कुनै रूऩभा प्रबाि ऩार् मो य कामाभन्त्िमनसम्फन्त्धी  
प्रधतिेदनको प्रबािकायी प्रणारीको खाॉचो भहसुस बमो य तीन तहको सयकायधफचको आऩसी 
शजम्भेिायीको थऩ स्ऩद्शतासवहत स्रोत केन्त्रहरूको विघटनऩधछ िैकश्ऩक शिऺक सहामता प्रणारीको 
आािश्मकता देशखएको छ य 

१.३.४ ददगो विकास रऺहरू 

विद्यारम ऺेत्र विकास मोजनाको कामाभन्त्िमन सॉगै १५ िषे सहश्राशधद विकास रऺहरूको 
कामाभन्त्िमन ऩद्ळात। प्राद्ऱ उऩरशधधका आधायभा सन। २०३० सम्भको ददगो विकासका रक्ष्म प्राद्ऱ 
गने विषमभा नेऩाररे ऩधन प्रधतफद्धता जनाएको छ य परस्िरूऩ नऩेार सयकायरे ददगो विकास 
रऺ ४ को नेऩार यावद्सम कामभढाॉचा धनभाभण गयी कामाभन्त्िमनभा ्माएको छ य नेऩार सयकायरे 
सन। २०१५ भे को इन्त्चोन य सेम्टेम्फयको सॊमकु्त याद्स सङ  घको साधायण सबाको फैठकफाट ऩारयत 
ददगो विकास रक्ष्महरूभध्मे रक्ष्म ४ ×सफैका राधग सभािेिी य सभताभूरक गणुस्तयीम शिऺाको 
सधुनशद्ळतता तथा आजीिन धसकाइका अिसयहरूभा प्रोत्सावहत गने" ऩयुा गनभ नेऩाररे यावद्सम 
कामभढाॉचा स्िीकृत गयी कामाभन्त्िमनभा ्माएको छ य  

नेऩारको यावद्सम कामभढाॉचारे नेऩार सयकायको दीघभकारीन दूयदृवद्शराई अनसुयण तथा शिऺाराइभ 
भौधरक भानि अधधकायका रूऩभा ग्रहण गयी याज्मको उियदावमत्ि धबत्र सभेटेको छ य त्मस्तै 
नेऩार सयकायरे वि.सॊ. २१०० सम्भभा नऩेारराइभ सभनु्नत याद्सको स्तयभा ऩरु् माउने दीघभकारीन 
यावद्सम रक्ष्मराई सभेत आत्भसात गयी ददगो विकास, सभािेशिता तथा गणुस्तयीमताको भभभअनरुूऩ 
आिश्मक ऩने धसकाइको स्तय हाधसर गने कामभभा कोही ऩधन नागरयक ऩछाधड ऩनभ हुॉदैन बने्न 
भान्त्मताभा कामभढाॉचाका उद्देश्म तथा रक्ष्महरू वकटान बएका छन। य 
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प्रस्ततु कामभढाॉचारे यावद्सम मोजना आमोगरे तमाय गयेको १५ िषे ददगो विकास रऺ, शस्थधत य 
भागभदिभनका आधायभा नेऩार सयकायको नीधत, मोजना तथा कामभयभहरूभा धर् ग, साभाशजक य 
बावषक विविधता, अऩा् गता, गरयफी आददसभेतराई दृवद्शगत गयी सभािेशिता य सभताका धसद्धान्त्त तथा 
भू्मको एकीकयण गने गयी सन। २०१५ राई आधाय येखा भानी सन। २०१९, सन। २०२२, सन। 
२०२५ य सन। २०३० भा प्राद्ऱ हनु ेउऩरशधधहरूको ऩरयभाणात्भक गन्त्तव्म तथा रक्ष्महरू वकटान 
गयेको छ य ददगो विकासको रक्ष्म ४ का राधग नेऩारको  यावद्सम कामभढाॉचारे सफै स्थानीम तथा 
प्रदेि सयकायहरूरे धनधाभरयत सूचकका आधायभा आ-आफ्ना कामभयभको प्रगधतको सभीऺा गयी 
ऩदृ्षऩोषणसवहत ऩठाइएको विियणराई सॊघीम सयकायरे यावद्सम प्रधतिेदनभा सभािेि गने व्मिस्था 
गयेकोछ य यावद्सम मोजना आमोगरे धनधाभयण गयेका अनगुभनका सूचकहरूसॉग आफद्ध हनुे गयी 
शिऺा, विऻान तथा प्रविधध भन्त्त्रारमरे यावद्सम प्रधतिेदन तमाय गने व्मिस्थासवहत सो प्रधतिेदन तथा 
भन्त्त्रारमस्तयीम विकास सभस्मा सभाधान सधभधत तथा यावद्सम विकास सभस्मा सभाधान सधभधत  
जस्ता अनगुभनका उच्चस्तयीम सॊमन्त्त्रको फैठकभा प्रगधत सभीऺा हनु ेव्मिस्था गयेको छ य  

ददगो विकास रक्ष्म ४ रे ददगो विकास रक्ष्महरूको प्रगधतको सभीऺा गने धसरधसराभा सफै 
भरुकहरूरे स्िमम्  सेिी रूऩभा यावद्सम य स्थानीम तहका मोजनाहरूको आिधधक सभीऺा गनभ सवकन े
प्रािधान याखेको छ य मस सन्त्दबभभा नऩेाररे ददगो विकास रक्ष्म कामाभन्त्िमन अिधधधबत्र कम्तीभा 
तीन ऩटक स्िमम्  सेिी यावद्सम सभीऺा गने मोजना फनाएको छ य मो सभीऺा यावद्सम मोजना 
आमोगको सॊमोजनभा गरयने व्मिस्थाअनसुाय आमोगरे सन। २०२० को जनु भवहनाभा ऩवहरो  
स्िमम्  सेिी यावद्सम सभीऺा गयेको धथमो य मस सभीऺारे रतु गधतभा बइयहेको ऩूिाभधाय विकासरे 
शिऺाभा ऩहुॉच फढाउन भहत्त्िऩूणभ बधूभका खेरेको उ्रेख गयेको छ य सभीऺाभा िैशऺक 
व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारीराई प्रदेि य स्थानीम तहसॉग सभन्त्िम हनु े गयी थऩ सिरीकयण गयी 
खण्डीकृत त्मा् क तथा सूचनाहरू प्रविवद्ष गनुभ ऩने सझुाि प्रस्ततु बएको छ य सो सभीऺाभा 
अधनिामभ तथा धन्िु् क आधायबतू शिऺा ऐन, २०७५ को कामाभन्त्िमनरे गरयफ, सीभान्त्तकृत य 
आधथभक रूऩभा ऩछाधड ऩयेका सभदामका फारफाधरकाहरूको विद्यारम शिऺाभा ऩहुॉच अऩेऺाकृत 
रूऩभा फढेको विद्ऴषेण गरयएको छ य सो सभीऺाभा प्रस्ततु बएअनसुाय प्राथधभक शिऺाको खदु बनाभ 
दय तथा तह ऩयुा गने दय य सभग्र विद्यारम शिऺाभा रैश् गक सूचकभा सधुाय आएको जस्ता 
सकायात्भक प्रगधत देशखए ताऩधन धसकाइ उऩरशधधभा अऩेऺाकृत रूऩभा सधुाय हनु नसकेको 
ऩऺराई इश् गत गयेको छ य उक्त सभीऺारे साऺयताको यावद्सम अधबमानअन्त्तगभत झण्डै एकधतहाइ 
शज्राराई साऺय फनाउन तथा ददिा खाजा य छात्रिशृिको थऩ कामभयभका राधग आिश्मक हनु े
स्रोतको आकरनसभेत गयेको छ य 
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१.४ विद्यारम शिऺा ऺेत्रका भखु्म चनुौतीहरू  

उश्रशखत सन्त्दबभ तथा विद्यारम शिऺाका उऩरशधध य अन्त्तयका आधायभा विद्यारम ऺेत्रको 
शिऺाभा देशखएका प्रभखु चनुौतीहरू धनम्नअनसुाय ऩवहचान गरयएको छ्  

१. सफै फारफाधरकाहरूराई गणुस्तयीम प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाको अिसय सधुनशश् चत 
गनभ प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा केन्त्र/कऺाको सभामोजन तथा ऩनुविभतयण गयी 
भाऩदण्डअनसुाय सञ्चारन गने;  

२. प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा चाय िषभका फारफाधरकाहरूका रशक्ष्मत गयी सञ्चारन गरयने 
कामभयभ बए ऩधन चायिषभ बन्त्दा कभ उभेयका फारफाधरकाहरू ऩधन सहबागी हनु;ु    

३. नक्सा् कनका आधायभा विद्यारमको स्थाऩना, सभामोजन तथा ऩनुविभतयण गयी सफै विद्यारम 
शिऺाभा फारफाधरकाको ऩहुॉच य सहबाधगताको सधुनशश् चतता गने;   

४. सफै विद्यारमको बौधतक तथा िैशऺक िाताियणभा सधुाय ्माइभ विद्यारमराइभ फारभैत्री 
फनाउन;े  

५. आधायबतू तहको शिऺाराइभ अधनिामभ तथा धन्िु् क य भाध्मधभक तहको शिऺाराइभ धन्िु् क 
गयी गणुस्तयीम धसकाइ सधुनशद्ळत गनभ आिश्मक स्रोत व्मिस्था य सॊयचना तथा ऺभता विकास 
गने;   

६. विद्यारम शिऺाको ऩहुॉच, सहबाधगता य उऩरशधधभा प्रदेिगत, साभाशजकसाॊस्कृधतक ऩरयििे, 
आधथभक अिस्था रगामतभा आधारयत धबन्नताहरू काभम यहन;ु  

७. व्मिहायकुिर धसऩहरूराइभ विद्यारम शिऺाको प्रायशम्बक कऺादेशख भाध्मधभक तहसम्भ नै 
एकीकृत गने य धसकाइराइभ दैधनक जीिनसॉग आफद्ध गनभ ऩाठ् मयभ तथा धसकाइ 
वयमाकराऩभा सधुाय गयी  विद्यारम शिऺाको सान्त्दधबभकता फढाउन;े   

८. ऩाठ् मयभ तथा ऩाठ् मसाभग्रीराइभ सान्त्दधबभक फनाउन,े  शिऺक विकास तथा तमायीराइभ 
प्रबािकायी फनाउन,े शिऺक सहामता प्रणारीको व्मिस्था  य शिऺण धसकाइ तथा भू्मा् कन 
ऩद्धधतभा सधुाय गयी विद्यारम शिऺाको सान्त्दधबभकता, गणुस्तय य शिऺा ऩद्धधतको कामभकुिरता 
िृवद्ध गने;  

९. भाध्मधभक तहभा व्मािसावमक तथा प्राविधधक शिऺाका राधग उऩमकु्त सॊयचना तथा कामभयभ 
विकास तथा कामाभन्त्िमन गने;    

१०. सूचना तथा सञ् चाय रगामतका प्रविधधभा शिऺक तथा विद्याथॉको ऩहुॉच विस्ताय य धसकाइभा 
प्रबािकायी ढ् गरे प्रमोग गने;  
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११.  विद्यारम शिऺाराइभ प्रकोऩ, स   ॊकट तथा भहाभायी रगामतका ऩरयशस्थधतप्रधत उत्थानिीर 
फनाउन;े   

१२. फारफाधरकाको ऩोषणको अिस्था तथा स्िास््मभा सधुाय गनभ ददिा खाजारगामत सयसपाइ 
तथा स्िच्छता, आधायबतू स्िास््म तथा ऩोषण सेिा तथा शिऺा विद्यारमभापभ त। प्रदान गने;   

१३. छात्रिशृि तथा अन्त्म सहामता प्रणारीराइभ गरयफ, सवुिधाविवहन, कदठन ऩरयशस्थधतभा यहेका य 
अऩा् गता बएका फारफाधरकाहरूराइभ विद्यारमभा बनाभ हनु, धनयन्त्तयता ददन य धसकाइभा 
सहबागी बइभ उऩरशधध सधुायभा सहमोग हनु ेगयी व्मिस्थाऩन गने;   

१४. विद्यारमराइभ बम, विबेद र दवु्मभिहायभकु्त फनाइभ विविधताअनकूुर, सभािेिी य सभताभूरक 
फनाउन;े   

१५. साऺयता, धनयन्त्तय शिऺा य जीिनऩमभन्त्त धसकाइको अिसयभा िवृद्ध गने य विद्यारमभा धनमधभत 
उऩशस्थत बइभ शिऺा धनयन्त्तय गनभ नसक्न ेतथा फढी उभेय बएका व्मशक्तका राधग िैकश्ऩक 
धसकाइको प्रफन्त्ध गने;  

१६. सॊघीम सॊयचनाफभोशजभ सयकायका सफै तह य धनकामभा शिऺाको िासकीम प्रफन्त्धराई थऩ 
सदुृढ फनाउदै नधतजाभखुी व्मिस्थाऩन तथा सिुासन प्रिद्धभन गनभ सॊघ, प्रदेि य स्थानीम 
सयकायधफच सभन्त्िमात्भक कामभढाॉचा य उियदावमत्ि प्रणारीराई प्रबािकायी य सदुृढ गने;  

१७. सािभजधनक विद्यारमको धसकाइप्रधत अधबबािकको आकषभण तथा विद्वास कामभ गने । 

१.५ विद्यारम शिऺा ऺेत्रका अिसयहरू   

उश्रशखत चनुौतीहरू सभाधान गयी विद्यारम शिऺाको विकासका राधग सहमोगी हनु े धनम्नधरशखत 
अिसयहरू उरऩधध हनुेछन।्  
१. विगत केही दिकदेशख विद्यारम शिऺाको ऩहुॉच, गणुस्तय य सभता विकासका राधग सञ्चारन 

बएका कामभयभहरूरे विकास गयेका सॊयचना तथा ऺभता ऩूिभधायका रूऩभा यहन सक्ने; 
२. आधायबतू तहभा धन्िु् क तथा अधनिामभ य भाध्मधभक तहभा धन्िु् क शिऺाका राधग 

सॊिैधाधनक, काननुी  तथा नीधतगत आधाय तमाय बएको ;  

३. ददगो विकास रऺ प्राधद्ऱका राधग फहऩुऺीम तथा दद्बऩऺीम सहकामभ तथा सहमोगको प्रधतफद्धता 
यहेको ;  

४. शिऺाभा सयकायको रगानी िवृद्धका राधग याजनीधतक रूऩभा सहभधत देशखएको ;   

५. राभो सभमदेशख सयकाय तथा विकास साझेदायहरूधफच सहमोग ऩरयचारन य कामभयभ 
कामाभन्त्िमनका राधग शिऺा ऺेत्रको ऺेत्रगत सहमोगको ढाॉचाको विकास तथा कामभन्त्िमन 
बइयहेको ;   
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६. सॊघीम सॊयचनाभा विद्यारम शिऺाको विकास य िासकीम तथा व्मिस्थाऩकीम प्रफन्त्धका राधग 
स्थानीम तहराइभ शजम्भेिाय फनाइभ तीनै तहका सयकायको सहकामभ तथा सभन्त्िमको स्िरूऩ 
प्रायम्ब बएको य तीनै तहफाट रगानी हनु सक्न ेव्मिस्था यहेको ;  

७. विद्यारम शिऺाका राधग आिश्मक केही सॊयचना तथा ऺभता विद्यभान यहेकोरे मसभा सधुाय 
तथा ऩरयभाजभन भात्र गदाभ मस मोजनाको कामभन्त्िमनभा उऩमोग गनभ सवकने ;  

८. यावद्सम ऩाठ् मयभ प्रारूऩ २०७६ विकास बइभ कामाभन्त्िमन प्रायम्ब बएको ;  
९. विद्याथॉ उऩरशधधको यावद्सम ऩयीऺण तथा विद्यारमको कामभसम्ऩादन ऩयीऺण गने ऩद्धधत विकास 

बएकारे मसका नधतजाहरूरे प्रभाणभा आधारयत सधुायका राधग सहमोग हनु सक्न;े 

१०.  सािभजधनक शिऺाको विकास तथा ग ुणस्तय सधुायका राधग सहमोगी तथा सकायात्भक जनभत 
यहेको;   

११.  मस मोजनाको प्रबािकायी कामाभन्त्िमनफाट सािभजधनक शिऺाप्रधतको विद्वास तथा आकषभणभा 
फढ्न सहमोग ऩगु्न सक्न ेय 

१.६ मोजना धनभाभण प्रवयमा 

शिऺा ऺेत्रको मो मोजना तमायीको प्रायशम्बक कामभको सरुुआतसॉगै कोधबड१९ को प्रकोऩ सरुु 
हनुारे मो प्रवयमारे ऩनु् गधत धरन केही सभम राग्मो य दूयीभा यही सञ् चाय गने विधबन्न 
िैकश्ऩक भाध्मभसभेत प्रमोग गयी २०२०को    भे/जनु भवहनादेशख मस प्रवयमारे ऩनु् गधत धरएको 
धथमो य शिऺा ऺते्रको मो मोजना धनभाभणको नतेतृ्ि नेऩार सयकायको शिऺा विऻान तथा प्रविधध 
भन्त्त्रारमफाट बइभ भन्त्त्रीस्तयफाट मोजना धनभाभणका राधग आिश्मक सॊयचना धनभाभणको धनणभमका 
साथै आिश्मक नीधतगत भागभदिभन प्राद्ऱ बएको धथमो य मोजना धनभाभण प्रवयमाराइभ भागभदिभन गनभ 
गदठत धनदेिक सधभधतको अध्मऺता भन्त्त्रारमका सशचिफाट गरयएको धथमो य मोजनाको तमायी 
तथा विकास कामभको सभग्र स ॊमोजन भन्त्त्रारमको मोजना भहािाखाफाट बएको धथमो बन े मसभा 
आिश्मक सभन्त्िमसवहत सभग्र व्मिस्थाऩनका राधग सशचिारमको काभ भन्त्त्रारमको मोजना 
भहािाखाअन्त्तगभत यहेको िै देशिक सहामता सभन्त्िम िाखा (DACS) गयेको धथमो य  

मो मोजना तमायीका यभभा यावद्सम मोजना आमोग, अथभ भन्त्त्रारमरगामत विषमगत भन्त्त्रामरहरूसॉग 
सम्फशन्त्धत विषमभा अन्त्तयवयमा गयी ऩदृ्षऩोषण प्राद्ऱ गरयएको धथमो य विधबन्न स्थानीम तह, प्रदेि 
सयकायका धनकामहरू, केही विद्यारमहरूसॉग अन्त्तयवयमा गयी सझुाफहरू धरइएको धथमो य मस 
यभभा सतओटै प्रदेि य केही स्थानीम तहरे शिऺाका राधग यणनीधतक मोजना धनभाभणको अभ्मास 
गयेका धथए य ती अभ्मासभा भन्त्त्ररम तथा विबागीम धनकाम सहबागी बइभ त्मसका धसकाइराइभ मो 
मोजना विकासका प्रवयमाभा सभािेि गरयएको धथमोय मो मोजना तमायीका विधबन्न चयणभा विकास 
साझेदायहरूको सहमोग तथा सहबाधगता धनयन्त्तय यहेको धथमो य  
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१.६.१ अध्ममन तथा सभीऺाहरू 

मोजनाको तमायीका राधग धनम्नअनसुायका अध्ममन तथा सभीऺाहरू बएका धथए् 

क) विधबन्न विषमभा सन। २०२० भा गरयएका नौ ओटा अध्ममनहरूरे शिऺा ऺेत्रको विद्ऴषेणका 
राधग आधाय तमाय गयेका धथए य मी अध्ममनहरू शिऺा, विऻान तथा प्रविधध भन्त्त्रारमको 
सभन्त्िमभा विधबन्न विकास साझेदायहरूको सहमोगभा गरयएका धथए य ती अध्ममनहरू 
धनशम्नअनसुाय यहेका छन।्   

 स् गठन तथा सन्त्दबभ अध्ममन (The institutional and context study) 

 रैश् गक सभता तथा साभाशजक सभािेशिता अध्ममन (The gender equality and social 

inclusion (GESI) study)  

 शिऺाको फाह्य सऺभता विद्ऴषेण (The education external efficiency analysis)  

 शिऺाको साभाशजक प्रबाि अध्ममन (The social impact of education study)  

 सकायात्भक विचरनको अध्ममन (The positive deviance study) 

 अऩा् गतासभािेिीकयण अध्ममन (The disability-inclusive education study)  

 स् कटासन्नता य जोशखभ अध्ममन (The vulnerability and risk study)  

 आधथभक तथा सािभजधनक विि विद्ऴेषण (The economic and public finance analysis)   

 विद्यारम खाजाको प्रणारीगत अध्ममन  (The Systems Approach for Better Education 

Results (SABER) study on School Feeding)  

उश्रशखत नौ ओटा अध्ममनका आधायभा स्थानीम शिऺा सभूहका तपभ फाट शिऺा ऺते्रको 
अिस्थाको विद्ऴषेण प्रधतिेदन तमाय गयेको धथमो य मसरे शिऺा ऺेत्रको मोजना धनभाभणका राधग 
एउटा भहत्त्िऩू। णभ सन्त्दबभका रूऩभा काभ गयेको गयेको छ य 

ख) मो मोजना तमायीका यभभा शिऺा, विऻान तथा प्रविधध भन्त्त्रारमरे ७ देशख १० जनासम्भको 
फाह्रओटा विषमत गत सभूह गठन गयी ती सभूहरे अरग अरग प्रधतिेदन तमाय गयेका धथए य    
फाह्रओटा विषमत गत सभूहरे धनम्नधरशखत विषमभा अध्ममन प्रधतिेदनहरू (Thematic study 

papers) तमाय गयेका धथए् 
 फारविकास य शिऺा 
 आधायबतू शिऺा 
 भाध्मधभक शिऺा 
 ऩाठ् मयभ तथा भू्मा् कन 

 शिऺक व्मस्थाऩन तथा विकास 

 अनौऩचारयक शिऺा तथा आजीिन धसकाइ 
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 सभता य सभािेिीकयण 

 ददिा खाजा, स्िास््म तथा ऩोषण, छात्रिशृि, विद्याथॉ ऩयाभिभरगामतका विद्याथॉ सहामता 
सेिाहरू 

 आऩतकारीन तथा सॊकटऩूणभ अिस्थाभा शिऺा 
 शिऺाभा सूचना य प्रविधध 

 सिुासन तथा व्मिस्थाऩन  

 अनगुभन तथा भू्मा् कन   

उश्रशखत फाह्र ओटा विषमगत प्रधतिेदनरे मस मोजनाका राधग भहत्त्िऩूणभ आधाय तमाय गयेको 
धथमो य 

१.६.२ मोजनाको तमायी तथा विकासका राधग सॊयचनात्भक व्मिस्था  

मोजनाको तमायी तथा विकासको सॊयचनात्भक व्मिस्था धनम्नअनसुायको यहेको धथमो् 

 मोजना धनदेिक सधभधत  (ESP Steering Committee) :  शिऺा, विऻान तथा प्रविधध 
भन्त्त्रारमका सशचिको अध्मऺताभा यहेको मोजना धनदेिक सधभधतभा शिऺा, विऻान तथा 
प्रविधध भन्त्त्रारमका सम्फशन्त्धत ऩदाधधकायीहरू, यावद्सम मोजना आमोग, अथभ भन्त्त्रारम, सॊघीम 
भाभरा तथा साभान्त्म प्रिासन, भहारेखा धनमन्त्त्रकको कामाभरम, प्रदेि सयकाय तथा स्थानीम 
तहरगामतको प्रधतधनधधत्ि यहेको धथमो य  

 मोजना प्राविधधक स्राहकाय सभूह (TAT):     शिऺा नीधत तथा मोजनासम्फन्त्धी विऻको 
सॊमोजकत्िभा गदठत मोजना प्राविधधक स्राहकाय सभूहभा विधबन्न विऻ तथा शिऺा विद्को 
सहबाधगता यहेको धथमो य  

 मोजना प्राविधधक सधभधत (ESP Technical Committee):   शिऺा, विऻान तथा प्रविधध 
भन्त्त्रारमको मोजना भहािाखाका प्रभखुको अध्मऺताभा यहेको मोजना प्राविधधक सधभधतभा 
भन्त्त्रारमअन्त्तगभतका विबागीम धनकामहरू तथा भन्त्त्रारमअन्त्तगभतका विधबन्न िाखाका प्रभखुहरू 
यहेका धथए य  

 ऩयाभिभदाता सभूहहरू  (Consultative Teams):  विधबन्न विऻ तथा ऩयाभिभदाताहरूका 
सभूहहरूरे आिश्मकतानसुाय विधबन्न विषमभा कामभ गयेका धथए य ऩयाभिभदाता सभूहहरूका 
कामभको सॊमोजन भन्त्त्रारमको िैदेशिक सहामता सभन्त्िम िाखाफाट बएको धथमो य    

 विषमगत अध्ममन सभूहहरू (Thematic Teams):  भाधथ उ्रेख बएअनसुाय भन्त्त्रारमरे 
सम्फशन्त्धत विषम ऺेत्रका विऻको सॊमोजकत्िभा सम्फशन्त्धत विषमका विऻ, भन्त्त्रारम तथा 
विबागीम धनकामका सम्फन्त्धत ऺते्रको अनबुि बएका कभभचायीहरू, विकास साझेदाय तथा 
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स्थानीम तहका शिऺा अधधकायीहरूसभेत सॊरग्न बएका १२ ओटा विषमगत अध्ममन 
सभूहहरू गठन गयेको धथमो य  

 प्रायशम्बक भस्मौदा सभूहहरू (Initial chapter drafting Teams):  भन्त्त्रारमरे सम्फशन्त्धत विषम 
ऺेत्रभा काभ गने २ िा ३ जना विऻ तथा कभभचायी सशम्भधरत वटभराइभ मोजनाका विधबन्न 
खण्डहरूको प्रायशम्बक भस्मौदा तमाय गनभ रगाइएको धथमो य 

१ .६. ३ मोजनाको ऩवहरो भस्मौदा विकास (ESP first draft preparation) 

उश्रशखत प्रायशम्बक भस्मौदा सभूहहरूफाट तमाय बएका प्रायशम्बक भस्मौदाराइभ आिश्मक 
ऩरयभाजभन गयी धनधाभरयत ढाॉचाभा मोजनाको खाका तमाय गयी ऩवहरो ऩूणभ भस्मौदा तमाय गरयएको 
धथमो य मस कामभका राधग विऻसवहत भन्त्त्रारमको वटभरे काभ गयेको धथमो य मस यभभा 
उश्रखत विषमगत अध्ममनहरू, शिऺा ऺेत्रको विद्ऴषेण प्रधतिेदन तथा सम्फशन्त्धत 
अध्ममनहरूरगामत अन्त्म आिश्मक सन्त्दबभहरूराइभ सभेत अध्ममन गरयएको धथमो बन े विषम 
ऺेत्रसॉग सम्फशन्त्धत विधबन्न धनकामका कभभचायीहरूसॉग आिश्मकतानसुाय धनयन्त्तय छरपर गरयएको 
धथमो य मस यभभा मोजना प्राजना धनदेिक भसधभधत, मोजना प्राविधधक स्राहकाय सभूह तथा  
मोजना प्राविधधक सधभधतभा आिश्मक छरपर गयी ऩदृ्षऩोषण प्राद्ऱ गरयएको धथमो य मसयी तमाय 
बएको ऩवहरो भस्मौदाभा सम्फशन्त्धत सयोकायिाराहरूफाट प्राद्ऱ हनु ेसझुाफ तथा ऩदृ्षऩोषणराइभ सभेत 
ध्मान ददएय मो मोजनाको अशन्त्तभ भस्मौदा तमाय गरयने छ य 
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ऩरयच्छेद २: दूयदृवद्श, ध्मेम, उद्दशे्म, यणनीधत तथा रक्ष्म 

 

२.१ ऩरयचम 

ऩरयच्छेद एकभा उ्रेख गरयएको यावद्सम िैशऺक ऩरयिेिको सभीऺासवहत उठान गरयएका भखु्म 
चनुौती तथा अिसय य सम्बािनाहरूरे नऩेारको विद्यारम शिऺाको आागाभी १० िषभको भागभ 
ऩवहचानका राधग आधाय धसजभना गयेका छन। य मही सन्त्दबभराइभ दृवद्शगत गयी मस विद्यारम ऺेत्र 
मोजनाको भाध्मभफाट अधनिामभ तथा धन:िु् क आधायबतू शिऺा,  धन:िु् क भाध्मधभक शिऺा य  
सिभसरुब साऺयता, धनयन्त्तय  शिऺा तथा जीिन ऩमभन्त्त धसकाइभा नेऩाररे वि. सॊ. २०८७  (सन। 
२०३०) सम्भभा प्राप् त गने उऩरशधधहरूराई सभेटेन े गयी मस ऩरयच्छेदभा मोजनाको दूयदृवद्श 
(Vision),  ध्मेम (Mission), उद्देश्महरू ( Objectives), यणनीधतहरू (Strategies) तथा प्रभखु उऩरशधध 
सूचक (Key indicators) प्रस्ततु गरयएको छ य 

२.२  दीघभकारीन सोच (Vision)  

आधथभक तथा साभाशजक रुऩान्त्तयणको भाध्मभफाट न्त्मामऩूणभ सभाजको विकाससवहत नेऩारराइभ सभदृ्ध 
य नेऩारीराइभ सखुी फनाउन मोगदान गने य  

२.३ ध्मेम (Mission)  

एक् काइसौँ िताधदीको आिश्मकताराइभ सम्फोधन तथा अिसयराइभ उऩमोग गनभ सक्न,े नऩेारी भू्म 
भान्त्मताप्रधत सचेत तथा सभता य सभािेशिताराइभ आत्भसात। गने नागरयक तमाय गने य 

२.४ उद्दशे्महरू (Objectives) 

मस मोजनाको सभग्र उदे्दश्म गणुस्तयीम विद्यारम शिऺा अधधकायका रूऩभा स्थावऩत गयी सफैका 
राधग सहज ऩहुॉच, सहबाधगता य धनयन्त्तयताको सधुनशद्ळततासवहत सभता य सभािेशिता प्रिधभन गने 
यहेको छ य मो सभग्र उद्देश्मको विस्ततृीकयण गयी मस मोजनाका धनम्नधरशखत उद्देश्महरू धनधाभयण 
गरयएको छ् 

१. सफै फारफाधरकाहरूका राधग गणुस्तयीम प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाको अिसय 
सधुनशश् चत गनुभ य 

२. अधनिामभ तथा धन्िु् क आधायबतू शिऺाभा ऩहुॉच य सहबाधगता सधुनशश् चत गयी गणुस्तय अधबिवृद्ध 
गनुभ य 
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३. भाध्मधभक शिऺाभा सफैको ऩहुॉच सधुनशश् चत गयी सान्त्दधबभकता य गणुस्तयभा सधुाय गनुभ य 

४. सफै नागरयकका राधग साऺयता, धनयन्त्तय शिऺा य जीिनऩमभन्त्त धसकाइको अिसय उऩरधध 
गयाउन ुय 

५. शिऺाका सफै धनकाम तथा विद्यारमभा सिुासन प्रिद्धभन गयी फारफाधरकाको  धसकाइप्रधत 
उियदामी प्रणारीभा विकास गनुभ य 

६. विद्यारम तहको ऩाठ् मयभ सान्त्दधबभक तथा भू्मा् कन प्रणारी प्रबािकायी फनाइभ  दैधनक 
जीिनका राधग आिश्मक आधायबतू सऺभतासवहत सजृनिीर, सकायात्भक सोच बएको, 
धनयन्त्तय धसकाइप्रधत प्रधतफद्ध य योजगायउन्त्भखु नागरयक तमाय गनुभ य 

७. विद्यारम तहको शिऺाभा सभताभूरक ऩहुॉच य सभािेिी सहबाधगतासवहत सफैका राधग 
गणुस्तयीम शिऺा सधुनशद्ळत गनुभ य 

८. विद्यारमराइभ बम, विबेद र दवु्मभिहायभकु्त तथा विविधताअनकूुर फनाइभ फारफाधरकाराइभ 
फारभैत्री िाताियणभा धसकाइ वयमाकराऩभा सहबागी हनुसक्न ेगयी बौधतक तथा िैशऺक 
िाताियण सधुाय गनुभ य  

९. आऩतकारीन तथा सॊकटऩूणभ ऩरयशस्थधतभा ऩधन फारफाधरकाको शिऺा प्राद्ऱ गने अधधकायराई 
सधुनशश् चत गनुभ य 

 २.५ यणनीतहरू (Strategies)   

उश्रशखत उद्देश्महरू प्राद्ऱ गनभका राधग मस मोजनाका केही यणनीधतक प्राथधभकताहरू यहेका 
छन।य ती यणनीधतक प्राथधभकताहरू )क( विद्यारम शिऺाभा सफैका फारफाधरकाको सहज ऩहुॉच य 
सहबाधगता सधुनशद्ळत गने, )ख( विद्यारम शिऺाको गणुस्तय सधुाय तथा सान्त्दधबभकता िवृद्ध गने,   
)ग( विद्यारम शिऺाराइभ सभताभूरक य सभािेिी फनाउन े य )घ( सिुासन तथा उियदावमत्त्ि 
अधबिवृद्ध गने यहेका छन। य मी यणनीधतक प्राथधभकताहरूभा आधारयत बइभ मस मोजनाको 
कामाभन्त्िमनका राधग धनम्नधरशखत यणनीधतहरू तम गरयएको छ् 

१. सॊघीम  सयकायरे तोके फभोशजभको भाऩदण्ड, नम्सभ य ढाॉचाअनसुाय धनशश् चत अनदुानका 
आधायभा प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाको सञ् चारन तथा व्मिस्थाऩन स्थानीम तहफाट 
हनुेछ य प्रदेि सयकायरे ऺभता विकास, सभन्त्िम तथा सहजीकयणका भाध्मभफाट स्थानीम 
सयकायराई सहमोग गनेछय 

२. सॊघीम काननु य भाऩदण्ड फभोशजभ नक्सा् कनका आधायभा स्थानीम तहरे विद्यारमको 
स्थाऩना, सभामोजन तथा ऩनुविभतयण गयी सफै फारफाधरकाको ऩहुॉच य सहबाधगताको सधुनशश् चत 
गनेछय 
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३. सॊघीम तथा प्रदेि सयकायको सहमोग य सहजीकयणभा तथा स्थानीम सयकायको अगिुाइभा  
विद्यारमहरूरे बौधतक, आधथभक, िैशऺक तथा भानिीम व्मिस्थाऩन य विकास गदै आधायबतू 
शिऺाको गणुस्तय प्रिद्धभन गनेछन। य 

४. धन्िु् क भाध्मधभक शिऺा  (व्मािसावमक/प्राविधधक तथा साधायण)  भा सहज ऩहुॉच य सभाििेी 
सहबाधगता सधुनशश् चत गनभ सॊघ, प्रदेि य स्थानीम सयकायको सभन्त्िमात्भक कामभढाॉचाभा 
भाध्मधभक विद्यारमहरूको ऺभता सधुाय गरयने छय  

५.  भाध्मधभक शिऺाको सान्त्दधबभकता य गणुस्तय विकासका राधग ऩाठ् मयभ तथा ऩाठ् मसाभग्री 
ऩरयभाजभन तथा सान्त्दधबभकयणसवहत शिऺक शिऺा तथा ताधरभ  य शिऺण धसकाइ तथा 
भू्मा् कन ऩद्धधतभा सधुाय गरयन ेछय   

६. फारफाधरकाको ऩोषणको अिस्था तथा स्िास््मभा सहमोग ऩगु्न ेगयी ददिा खाजाको प्रफन्त्धका 
साथै स्थानीम स्िास््म तथा अन्त्म सम्फशन्त्धत सयकायी तथा गैयसयकायी सॊस्थाहरूसॉग सहकामभ 
गयी सयसपाइ तथा स्िच्छता, आधायबतू स्िास््म तथा ऩोषण सेिा तथा शिऺा 
विद्यारमभापभ त। प्रदान गरयनाका साथै गरयफ, सवुिधाविवहन, कदठन ऩरयशस्थधतभा यहेका य 
अऩा् गता बएका फारफाधरकाहरूराइभ विद्यारमभा बनाभ हनु, धनयन्त्तयता ददन य धसकाइभा 
सहबागी बइभ उऩरशधध सधुायभा सहमोग गनभ छात्रिशृि प्रणारीराइभ सदुृढ गरयन ेछ य    

७. साऺयता,  धनयन्त्तय शिऺा य जीिनऩमभन्त्त धसकाइको अिसय सिभसरुब गनभ  साभदुावमक धसकाइ 
केन्त्रहरूको ऩनुविभतयण तथा कामभऺ भताभा सफरीकयण गरयन ेछ य  

८. अनौऩचारयक शिऺाको ऩनुऩभरयबाषासवहत अनौऩचारयक य औऩचारयक शिऺाधफचको 
अन्त्तयसम्फन्त्ध विस्ताय तथा अनौऩचारयक शिऺाको भाध्मभफाट आमआजभन तथा ददगो 
साभदुामक विकास प्रफद्धभन गरयने छय    

९. विद्यारम शिऺाभा सिुासन प्रिद्धभन गनभ विद्यारमको नेततृ्ि प्रणारीभा सधुाय,  सूचना प्रविधधभा 
आधारयत व्मिस्थाऩन, नधतजाभा आधारयत उियदावमत्ि प्रणारीको विकास य अनगुभन तथा 
भू्मा् कन सॊमन्त्त्रको विकास गरयने छय    

१०.  विद्याथॉ उऩरशधधको यावद्सम ऩयीऺण तथा विद्यारमको कामभसम्ऩादन ऩयीऺण गने ऩद्धधतराइभ  
सदुृढ गयी मसका नधतजाहरूका आधायभा सधुाय गने ऩवद्धत विकास गरयने छ य 

११. अधनिामभ तथा धन:िु् क आधायबतू शिऺा तथा  धन:िु् क भाध्मधभक शिऺाको विकास तथा 
व्मिस्थाऩनका  राधग सॊघ, प्रदेि य स्थानीम सयकायधफच सभन्त्िमात्भक कामभढाॉचा य 
उियदावमत्ि प्रणारीराई प्रबािकायी य सदुृढ गरयने छ य    
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२.६ अऩेशऺत भखु्म उऩरशधध   

 मोजनाको अन्त्त्म (२०३०) सम्भभा धनम्नानसुायको उऩरशधध प्राद्ऱ हनेु अऩेऺा गरयएको छ्   

१. सफै फारफाधरकाहरूराई गणुस्तयीम प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाको अिसय सधुनशश् चत 
हनुेय 

२. अधनिामभ तथा धन्िु् क आधायबतू शिऺाभा ऩहुॉच य सहबाधगता सधुनशश् चत बइभ गणुस्तय 

अधबिवृद्ध हनुेय 

३. भाध्मधभक शिऺाभा सफैको ऩहुॉच सधुनशश् चत बइभ सान्त्दधबभकता य गणुस्तयभा सधुाय हनु ेय 

४. सफै नागरयकका राधग साऺयता, धनयन्त्तय शिऺा य जीिनऩमभन्त्त धसकाइको अिसय प्राद्ऱ  हनु े
य 

५. शिऺाका सफै धनकाम तथा विद्यारमभा सिुासन प्रिद्धभन बइभ फारफाधरकाको  धसकाइप्रधत 
उियदामी प्रणारीभा विकास हनुे य 

६. विद्यारम तहको ऩाठ् मयभ सान्त्दधबभक तथा भू्मा् कन प्रणारी प्रबािकायी बइभ दैधनक 
जीिनका राधग आिश्मक आधायबतू सऺभतासवहत सजृनिीर, सकायात्भक सोच बएको, 
धनयन्त्तय धसकाइप्रधत प्रधतफद्ध य योजगायउन्त्भखु नागरयक तमाय गनभ सहमोग हनुे य 

७. सऺभ य अधबप्ररेयत शिऺकको व्मिस्था बइभ विद्याथॉको धसकाइ सधुाय हनुेय 
८. विद्यारम तहको शिऺाभा सभताभूरक ऩहुॉच य सभािेिी सहबाधगतासवहत सफैका राधग 

गणुस्तयीम शिऺा सधुनद्ळत हनुेय 

९. फारफाधरकाको स्िास््म तथा ऩोषणको अिस्थाभा सधुाय, भनोसाभाशजक कुिरता (well-

being) भा अधबिृवद्ध बइभ धसकाइभा सधुाय हनु सहमोग ऩगु्न ेय 

१०. आऩतकारीन तथा सॊकटऩूणभ ऩरयशस्थधतभा ऩधन फारफाधरकाको शिऺा प्राद्ऱ गने 
अधधकायराई सधुनशश् चत हनु ेय 

११. सफै विद्याथॉहरूराइभ सयुशऺत य उऩमकु्त बौधतक अिस्थासवहतको विद्यारमभा अध्ममन गने 
अिसय हनु ेय   

१२. विद्यारमभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको विस्ताय बइभ धसकाइराई प्रबािकायी, गणुस्तयीम 
तथा सान्त्दधबभक फनाउन सहमोग ऩगु्न ेय  

२.७ भखु्म कामभ सम्ऩादन सूचक तथा ऩरयभाणात्भक रक्ष्म   

 मस मोजनाका भखु्म कामभ सम्ऩादन सूचक तथा ऩरयभाणात्भक रक्ष्म धनम्नफभोशजभ धनधाभयण 
गरयएको छ् 
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ताधरका २.१:  भखु्म कामभ सम्ऩादन सूचक तथा रक्ष्म 

य.सॊ
. 

सूचकहरू आधाय िषभ 
)२०७७( 
को अिस्था 

  रक्ष्म 

२०८२ २०८७ 

१. प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा    

१.१ कुर बनाभदय ८६.४ १०० १०५ 

१.२ चाय िषभका फारफाधरकाको बनाभ अनऩुात ६७.२ ९० १०० 

१.३ न्त्मूनतभ मोग्मता ऩगुेका शिऺक प्रधतित ९५.७ १०० १०० 

१.४ आधायबतू ताधरभ प्राद्ऱ शिऺक प्रधतित ९१.२ १०० १०० 

१.५ कऺा १ का निप्रिेिीभध्मे प्रायशम्बक फारविकास 
तथा शिऺाको अनबुि प्राद्ऱ फारफाधरकाको प्रधतित 

६८.७   ९० १०० 

२. आधायबतू शिऺा     

२.१ कऺा १ भा कुर प्रििेदय १२१.९  १०६ १०० 

२.२ कऺा १ भा खदु प्रिेिदय ९६.८  ९९ ९९ 

२.३ कऺा १- ५ भा कुर बनाभदय  ११९.३  ११२ १०७ 

२.४ कऺा १- ५ भा खदु बनाभदय  ९७.१ १०० १०० 

२.५ कऺा १- ८ भा कुर बनाभदय  ११०.४  ११५ ११० 

२.६ कऺा १- ८ भा खदु बनाभदय  ९३.८ ९९ १०० 

२.७ कऺा १- ८ को खदु बनाभदयभा रैश् गक सभता 
सूचका् क 

०.९८  १.००  १.०० 

२.८ कऺा ८ भा वटकाउ दय ७९.३   ९८.९ ९९.५ 

२.९ आधायबतू शिऺाको तह ऩयुा गन ेदय ७२.७    ९८.७ ९९ 

२.१
० 

५-१२ िषभ उभेयका विद्यारम फावहय यहेका 
फारफाधरकाको प्रधतित 

६.२ १      0 

३. भाध्मधभक शिऺा     

३.१ कुर बनाभदय कऺा ९- १० ९४.६ १०५.६ १०९ 
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३.२ खदु बनाभदय कऺा ९- १० ६८.७ ८१.४ ९६.४ 

३.३ कुर बनाभदय कऺा ९- १२ ७१.४ ९१.६ ९७ 

३.४ खदु बनाभदय कऺा ९- १२ ४७.६ ५८.१ ७२.१ 

३.५ कुर बनाभदय कऺा ११- १२ ५१.५ ७७.३ ८५.८ 

३.६ खदु बनाभदय कऺा ११- १२ २५.८ ४०.१ ६२.२ 

३.७ कऺा १० सम्भको वटकाउ दय ६०.३ ९७.९ ९९ 

३.८ कऺा १२ सम्भको वटकाउ दय २४.० ३५.४ ५२.३ 

३.९ कऺा १-१२ भा  खदु बनाभदयका आधायभा 
रैश् गक सभता सूचका् क  

१.०१ १.०० १.०० 

४. अनौऩचारयक शिऺा तथा धनयन्त्तय धसकाइ     

४.१ ५ िषभ भाधथको साऺयता दय  ७८ ९६ १०० 

४.२ १५२४ िषभको साऺयता दय  ९२ ९९ १०० 

४.३ १५ िषभ भाधथको साऺयता दय  ५८ ९५ १०० 

५. भवहरा शिऺक प्रधतित    

५.१ आधायबतू तह ४३.७ ५० ५० 

५.२ भाध्मधभक तह २०.६ २५ ३० 

६. प्राथधभकता प्राद्ऱ न्त्मूनतभ सऺभता (PMEC)  ऩयुा गयेका 
विद्यारम प्रधतित 

   

६.१ प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा  केन्त्र  ६० ९० 

६.२ आधायबतू विद्यारम १३.४ ७० ९५ 

६.३  भाध्मधभक विद्यारम   ६० ९० 

७ यावद्सम फजेटभा शिऺा  ऺते्रको फजेटको प्रधतित ११.६४ १७ २० 
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२.८ शिऺा ऺते्रको मोजनाभा ऩरयितभनको धसद्धान्त्त 

मस मोजनाको विकास गदाभ ऩरयितभको धसद्धान्त्तराइभ आात्भसात गरयएको छ य ऩरयितभनको 
धसद्धान्त्तभा आधारयत बएय मोजना विकास गदाभ सिभप्रथभ हाभी कहाॉ छौँ अथाभत। अिस्था केकस्तो छ, 
सभस्मा तथा चनुौतीहरू केके छन। बने्न कुया ऩवहचान ितभभान अिस्थाको विद्ऴषेणका आधायभा 
गनुभऩछभ य ितभभान अिस्थाको विद्ऴषेणका आधायभा अिस्था तथा सभस्मा य चनुौती ऩवहचान 
गयेऩधछ ऩरयितभनको धसद्धान्त्त विकासको ऩवहरो चयणभा मोजना िा कामभयभको गन्त्तव्म िा अऩेशऺत 
प्रबाि (Intended Impact) ऩवहचान गनुभऩछभ य गन्त्तव्म ऩवहचान गरयसकेऩधछ गन्त्तव्मभा ऩगु्न े
आिश्मक आधायका रूऩभा ऩधछ्रा चयणहरू (Backward steps) यभि् ऩवहचान गनुभऩछभ य 

ऩधछ्रf चयणहरूको ऩवहचानरे गन्त्तव्मभा ऩगु्न केकस्ता उऩरशधध प्राद्ऱ गनुभ ऩदभछ बन्न ेतम गयी 
यभि् ऩधछ्रा भागभ ऩवहचान गनुभऩछभ य गन्त्तव्मभा ऩगु्न े आधायका रूऩभा यहन े मस्ता 
उऩरशधधहरू (Outcomes) का ऩधन स्ृ खराहरू हनु सक्न े बएकारे दीघभकारीन (Long-term), 
भध्मकारीन (Intermediate) य तत्काधरन (Immediate) उऩरशधधहरू यभि् ऩवहचान गनुभऩछभ य 
ऩवहचान गरयएका उऩरशधधहरू प्राद्ऱ बए नबएको िा केकधत भात्राभा उऩरशधध प्राद्ऱ बए बने्न कुया 
धनधाभयण गनभका राधग उऩरशधध सूचकहरू तमाय गनुभ ऩदभछ य अऩेशऺत उऩरशधध प्राद्ऱ गनभका राधग 
धनशद्ळत कामभहरू सम्ऩादन गयी तत्काधरन नधतजा (Output)  प्राद्ऱ गनुभ ऩदभछ य मी तत्काधरन 
नधतजा प्राधद्ऱका राधग विधबन्न कामभहरू (Interventions) आिश्मक हनु्त्छन। य मसयी ऩरयितभनको 
धसद्धान्त्तरे ितभभान अिस्थाफाट अऩेशऺत गन्त्तव्मभा केकसयी ऩगु्न ेबने्न विचाय गयी यभि् ऩधछ्रा 
चयणहरू ऩवहचान (Backward mapping) गनभ सहमोग गदभछ य 

शिऺा ऺते्रको मस मोजनाराइभ धनम्नअनसुाय ऩरयितभनको धसद्धन्त्तभा आधारयत फनाइएको छ् 

१. ितभभान अिस्थाको विश् रेषण य सभस्मा तथा चनुौतीहरू ऩवहचान  

शिऺा ऺेत्रको ितभभान अिस्थाको विश् रेषण गयी उऩरशधध तथा अन्त्तयहरूका आधायभा विद्यभान 
सभस्मा तथा चनुौतीहरू ऩवहचान गरयएको छ य ितभभान अिस्थाको सभग्र विद्ऴेषण गयी चनुौतीहरू 
ऩवहचान मस मोजनाको ऩवहरो ऩरयच्छेदभा गरयएको छ बन ेप्रत्मेक उऩऺेत्रको अरगअरग विस्ततृ 
रूऩभा ितभभान अिस्थाको विश् रेषण गयी  सभस्मा तथा चनुौतीहरू ऩवहचान गरयएको छ य सभग्रभा 
विद्यारम शिऺाभा सफैको ऩहुॉच तथा सहबाधगता सधुनशश् चत गयी गणुस्तय तथा सान्त्दधबभकता अधबिवृद्ध 
गने य विद्यारम तहको शिऺाभा सभता तथा सभािेशिताको प्रत्माबधूत गने कामभभा अऩेशऺत सपरता 
प्राद्ऱ गने कामभभा अझै ऩधन चनुौतीहरू यहेका छन। य विद्यारम शिऺा ऺेत्रका प्रभखु चनुौतीहरू 
ऩरयच्छेद १.४ भा प्रस्ततु गरयएको हनुारे मसभा दोहर् माइएको छैन य 
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अऩेशऺत प्रबाि (Intended impact)  िा गन्त्तव्म (Destination) ऩवहचान 

मोजनाका राधग ऩरयितभनको धसद्धान्त्त विकास गनभ सिभप्रथभ मोजनाको कामाभन्त्िमनफाट अऩेऺ ा 
गरयएका प्रबाि अथाभत। मोजनाको गन्त्तव्म ऩवहचान गरयएको छ य नेऩारको सॊविधानरे सभताभूरक 
तथा न्त्मामऩूणभ सभाज विकास गने दृवद्शकोण याखेको छ य मसका राधग आधथभक तथा साभाशजक 
रुऩान्त्तयण आिश्मक छ य नेऩारीको सभदृ्ध  नऩेार य सखुी नऩेारीको आकाॊऺा ऩयुा गनभ नेऩार 
सयकायरे विकासको २५ िषे दीघभकारीन सोच तमाय गयी सोहीअनरुुऩ ऩन्त्रौँ मोजना 
२०७६२०८० विकास गयेको छ य मो दीघभकारीन आकाॊऺा ऩयुा गनभ शिऺा ऺेत्ररे ऩधन 
मोगदान गनुभऩने आिश्मकताराइभ दृवद्शगत गयी मस मोजनाको अऩेशऺत प्रबाि (Intended impact)  िा 
गन्त्तव्म (Destination) आधथभक तथा साभाशजक रुऩान्त्तयणको भाध्मभफाट न्त्मामऩूणभ सभाजको 
विकाससवहत नेऩारराइभ सभदृ्ध य नेऩारीराइभ सखुी फनाउन मोगदान गनुभ यहेको छ य  

२. अऩेशऺत उऩरशधध (Expected outcomes) तमायी  

ऩरयितभनको धसद्धान्त्त विकास गने यभको दोस्रो चयणभा मोजनाको गन्त्तव्मभा ऩगु्नका राधग 
आिश्मक हनु े उऩरशधधहरू तमाय गरयएको छ य अऩेशऺत उऩरशधधका ऩधन विधबन्न स्ृ खरा 
हनुसक्न ेबएकारे सिभप्रथभ दीघभकारीन उऩरशधधफाट सरुु गयी यभि् भध्मभ य अ्ऩकारीन िा 
तत्कारीन उऩरशधध तमाय गरयएको छ य विद्यारम ऺेत्रको मस मोजनाको दीघभकारीन अऩेशऺत 
उऩरशधध एक् काइसौँ िताधदीको आिश्मकताराइभ सम्फोधन तथा अिसयराइभ उऩमोग गनभ सक्ने,  
नेऩारी भू्म भान्त्मताप्रधत सचेत तथा सभता य सभािेशिताराइभ आत्भसात। गन ेनागरयक तमाय हनेु 
यहेको छ य 

उश्रशखत दीघभकारीन अऩेशऺत उऩरशधध प्राद्ऱ गनभका राधग गणुस्तयीम विद्यारम शिऺा अधधकायका 
रूऩभा स्थावऩत बइभ सफैका राधग सहज ऩहुॉच, सहबाधगता य धनयन्त्तयताको सधुनशद्ळततासवहत सभता य 
सभािेशिता प्रिधभन हनु आिश्मक बएकारे मसराइभ भध्मकाधरन (Intermediate) उऩरशधधका 
रूऩभा धरइएको छ य मो भध्मकाधरन उऩरशधध प्राधद्ऱराइभ सघाउन े गयी विधबन्न अ्ऩकाधरन 
उऩरशधधहरू प्राद्ऱ गनुभ ऩने बएकारे विधबन्न तत्काधरन  (Immediate) उऩरशधधहरू तम गरयएका 
छन। य मस्ता १२ ओटा उऩरशधधहरू तम गयी ऩरयच्छेद २ भा उ्रेख गरयएको छ य मी 
उऩरशधध प्राद्ऱ बएको सधुनशद्ळत गनभका राधग उऩरशधध सूचकहरू तमाय गयी ऩरयच्छेद सातभा भखु्म 
उऩरशधध सूचकहरू (KPIs) य सभग्र उऩरशधध सूचकहरू (PRF) प्रस्ततु गरयएको छ य 
३. नधतजा (Outputs)  

विधबन्न तहका उऩरशधधहरू तमाय गयेऩधछ ती उऩरशधधका राधग केकस्ता नधतजाहरू जस्तै् 
उत्ऩादन, सेिा तथा सवुिधाहरू आिश्मक हनु ेहो बने्न कुया तम गरयएको छ य उदाहयणका राधग 
सफै फारफाधरकाहरूराई गणुस्तयीम प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाको अिसय सधुनशश् चत हनु ेबने्न 
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उऩरशधध प्राधद्ऱका राधग सफै फारविकास तथा शिऺा केन्त्रहरूभा न्त्मूनतभ बौधतक ऩूिाभधाय, िैशऺक 
साभग्री, सयसपाइ तथा स्िच्छताको प्रफन्त्ध, न्त्मूनतभ मोग्मता ऩगेुका, ताधरभ प्राद्ऱ य उत्प्ररेयत 
शिऺक, ऩौवद्शक तथा स्िस्थकय ददिा खाजा, आधायबतू स्िास््म सेिा, फारभैत्री िाताियण इत्मादद 
नधतजाहरू हनु। य ऩरयच्छेद ३ य ४ भा मोजनाका विधबन्न उऩऺते्रगत नधतजाहरू सभािेि गरयएको 
छय 

४. यणनीधत तथा वयमाकराऩहरू (Interventions) 

नधतजा प्राधद्ऱका राधग विधबन्न यणनीधत तथा वयमाकराऩहरू आिश्मक हनु्त्छन। य एउटा नधतजाका 
राधग एक िा एकबन्त्दा फढी वयमाकराऩहरू आिश्मक हनु सक्दछन। बन ेएउटा वयमाकराऩ एक 
िा एकबन्त्दा फढी नधतजासॉग ऩधन सम्फशन्त्धत हनु सक्दछ य मी यणनीधत तथा वयमाकराऩका राधग 
कामाभन्त्िमन प्रफन्त्ध तथा आिश्मक स्रोत तथा साधनाको आकरन ऩधन गरयएको छ य 

उश्रशखत नधतजाको स्ृ खरासवहत उऩरशधध तथा गन्त्तव्म प्राधद्ऱका राधग अऩेशऺत स्रोत साधन, 
सॊयचना, उियदावमत्त्ि, साझेदाय तथा सयोकायिाराहरूको सकायात्भक सहमोग तथा सहकामभभा 
धनयन्त्तयता हनु े भान्त्मताहरू (Assumptions) का आधायभा मो ऩरयितभनको धसद्धान्त्त विकास गयी 
सोहीफभोशजभ मोजना तजुभभा गरयएको छ य  

शिऺा ऺेफको मस मोजनाको उश्रशखत ऩरयितभनको धसद्धान्त्तका प्रभखु ऩऺहरूराइभ धनम्नधरशखत 
शचत्रअनसुाय स् गदठत गनभ सवकन्त्छ् 
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शिऺा ऺते्रको मोजनाभा ऩरयितभनको धसद्धान्त्तको स्िरूऩ 
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ऩरयच्छेद तीन् विद्यारम शिऺाका भखु्म उऩऺेत्रहरू 

 

३.१ ऩरयचम  

मस विद्यारम ऺेत्र मोजना सन। २०२१२०३० का राधग ऩरयच्छेद दइुभभा ऩवहचान गरयएका 
विद्यारम शिऺाका दृवद्शकोण तथा उद्देश्महरूका आधायभा प्रभखु वयमाकराऩहरू धनधाभयण य 
रक्ष्महरू आकरन गयी ऩवहरो ऩाॉच िषभका अथाभत । सन। २०२१२०२५ राधग रागत अनभुानसवहत 
मोजनाको खाका तमाय गरयएको छ य ऩवहरो ऩरयच्छेदभा मस विद्यारम ऺते्र मोजनाको सन्त्दबभ य 
विद्यारम ऺेत्रको ितभभान अिस्थाको सभग्र सभीऺा गरयएको छ य मसरे विद्यारम ऺते्र मोजनाको 
आिश्मकता तथा प्राथधभकता ऩवहचान गने आधाय तमाय गयेको छ य ऩरयच्छेद दइुभभा मस 
मोजनाका सभग्र दूयदृवद्श, ध्मेम, उद्देश्म, यणनीधत तथा रक्ष्महरू ऩवहचान गरयएको छ य मस 
ऩरयच्छेदभा विद्यारम ऺते्रअन्त्तगभतका विधबन्न उऩऺेत्रहरू् प्रायशम्बक फाधरिकास तथा शिऺा, 
आधायबतू शिऺा, भाध्मधभक शिऺा र अनौऩचारयक शिऺा तथा आजीिन धसकाइका ितभभान 
अिस्थाको सभीऺा गयी चनुौतीहरू ऩवहचान गरयएको छ बन े ऩाठ् मयभ तथा भू्मा् कन य 
शिऺक  विकास तथा व्मिस्थाऩनजस्ता सफैजसो उऩऺते्रसॉग अन्त्तय विषमहरूको  ितभभान अिस्थाको 
सभीऺा गयी चनुौतीहरू ऩवहचान गरयएको छ य मसभा प्रत्मेक उऩऺते्रको ितभभान अिस्थाको 
सभीऺा य ऩवहचान गरयएका चनुौतीहरूराइभ दृवद्शगत गयेय मोजनाका उद्देश्म, चनुौतीहरू साभना गयी 
उद्देश्म प्राशप् तका राधग आिश्मक उऩऺेत्रगत यणनीधतहरू य प्रभखु वयमाकराऩहरू तथा रक्ष्महरू 
धनधाभयण गरयएको छ य 

मस ऩरयच्छेदभा उश्रशखत उऩऺेत्रअन्त्तगभतका मोजनाको खाका तमाय गदाभ मस मोजनाका राधग 
तमाय गरयएका सन्त्दबभ तथा ऩदृ्षबधूभको अध्ममन तथा विश् रेषहरू, विद्यारम ऺते्रको अिस्था 
विश् रेषण प्रधतिेदन (Education Sector Analysis Report, 2020) तथा मस मोजना तमायीका यभभा 
तमाय गरयएका १२  ओटा विषम ऺेत्रगत विद्ऴेषणका ऩत्रहरू (Thematic papers on school sector) 
रे भहत्त्िऩूणभ आाधाय प्रदान गयेका छन। य नेऩारको सॊविधानरे धनदेशित गयेका दृवद्शकोण, भौधरक 
अधधकाय, नीधत, सॊयचना इत्मादद, शिऺासम्फन्त्धी नीधत, विधबन्न शिऺा तथा अधधकायसम्फन्त्धी काननुी 
प्रफन्त्ध, सॊमकु् त याद्ससॊघीम ददगो विकासका रक्ष्म तथा ददगो विकासका रक्ष्म ४ सम्फन्त्धी नेऩारको 
कामभमोजना, अन्त्तययावद्सम सशन्त्ध, सम्झौता तथा नेऩारका प्रधतफद्धता, नेऩारको ऩन्त्रौँ मोजनाका 
सम्फशन्त्धत ऩऺराइभ मस मोजनाका प्रभखु सन्त्दबभका रूऩभा धरइएको छ य त्मसै गयी हार 
कामाभन्त्िमनभा यहेको विद्यारम ऺेत्र विकास कामभयभरगामत विद्यारम शिऺाको हारसम्भको प्रगधत 
तथा अन्त्तयका आधायभा ऺभताको आकरन  गरयएको छ बन े विद्यारम शिऺाका राधग यावद्सम 
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ऩाठ् मयभ प्रारूऩ २०७६ को कामाभन्त्िमनका राधग आिश्मक स ॊयचना तथा तमायीराइभ ऩधन 
उऩऺते्रगत मोजना धनभाभणको एउटा भहत्त्िऩूणभ आधाय भाधनएको छ य   

मस ऩरयच्छेदभा प्रायशम्बक फाधरिकास तथा शिऺा, आधायबतू शिऺा, भाध्मधभक शिऺा र 
अनौऩचारयक शिऺा तथा आजीिन धसकाइ, ऩाठ् मयभ तथा भू्मा् कन य शिऺक  विकास तथा 
व्मिस्थाऩनको ितभभान अिस्थाको सभीऺा गयी चनुौतीहरू ऩवहचान गनुभका साथै मोजनाका राधग 
सम्फशन्त्धत उऩऺेत्रका उद्देश्म, यणनीधतहरू, प्रभखु नधतजाको आकरन, प्रभखु वयमाकराऩ तथा 
रक्ष्महरू सभािेि गरयएको छ य 

३.२ फारविकास य शिऺा 
३ .२.१ ऩरयचम 

प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा विद्यारम जाने उभेय ऩूिभका फारफाधरकाहरूको सिाभङ्गीण 
विकासभा सहमोग गयी आधायबतू शिऺाका राधग तमाय गयाउन े कामभयभ हो य सिाभ् गीण 
विकासअन्त्तगभत फारफाधरकाहरूको िायीरयक, भानधसक तथा फौवद्धक, साभाशजक य सॊिेगात्भक विकास 
ऩदभछन। य कुनै एक ऩऺको विकास कभजोय हुॉदा व्मशक् तको व्मशक् तत्ि विकासभा फाधा ऩनभ सक्न े
बएकारे फारफाधरकाका उश्रशखत सफै ऩऺको विकासभा ध्मान ददन ुआिश्मक छ य त्मसैरे 
प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा कामभयभरे फारफाधरकाराइभ रेखऩढ गयाउन े िा अऺय तथा 
अ् क शचनाउने कामभभा जोड ददनेबन्त्दा फारफाधरकाको सिाभङ्गीण विकासभा सहमोग गनाभका साथै  
आधायबतू शिऺाको राधग तमाय गयाउन सहमोग गनुभऩछभ य प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा 
कामभयभहरू विधबन्न सभमािधधका सञ् चारन गने प्रचरन बए ऩधन चाय िषभ उभेय ऩगुेका 
फारफाधरकाका राधग एक िषभको प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा कामभयभ सञ् चारन गरयने कुया 
नेऩारको धन:िु् क तथा अधनिामभ शिऺा ऐन, २०७५ तथा यावद्सम शिऺा नीधत, २०६७ भा उ्रेख 
बएको य नेऩारको ऩन्त्रौँ मोजनाभा ऩधन सोही व्मिस्था गरयएको सन्त्दबभभा मस शिऺा मोजनाभा ऩधन 
एकिषे कामभयभ सभािेि गरयएको छ य सयकायी तथा गैयसयकायी सॊस्था, स्थानीम सयकाय, 
सभदुाम, धनजी ऺते्र य विद्यारमहरूको सहमोगरे नऩेारभा प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा 
कामभयभ विस्तायभा भहत्त्िऩूणभ उऩरशधध हाधसर बएको छ य प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा 
कामभयभको कामाभन्त्िमनफाट हाधसर गरयएका अनबुिरे मस कामभयभराई विस्ताय गने य सेिाराई 
सीभान्त्तकृत तथा ऩछाधड ऩयेका सभदुामको ऩहुॉचसम्भ ऩरु् माउन े यणनीधत विकास तथा गणुस्तय 
अधबिवृद्ध गने कामभभा भागभ प्रिस्त गयेका छन। य 

नेऩारको विद्यारम ऺते्रको मोजनाको मस खण्डभा नेऩारभा प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा 
कामभयभको ितभभान अिस्था विश् रेषणका आधायभा चनुौतीहरू ऩवहचान गरयएको छ य ऩवहचान 
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गरयएका चनुौतीहरूको साभना गयी  प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा कामभयभको स्िरूऩ तमाय 
गने यभभा मस मोजना अिधधका राधग प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा कामभयभका उद्देश्म, 
यणनीधतहरू, कामभयभ कामाभन्त्िमनका प्रभखु नधतजा य मोजनाका प्रभखु वयमाकराऩ तथा रक्ष्महरू 
सभािेि गरयएको छ य  

३ .२.२ ितभभान अिस्था  

हार नेऩारभा ३०,०३९ सयकायी अनदुान प्राप् त प्रायशम्बक फारविकास केन्त्र  य  ६,६२३ 
सॊस्थागत विद्यारमभा सञ् चाधरत ऩूिभ प्राथधभक कऺाहरू यहेका छन। (CEHRD, 2020) य चाय फषभ 
उभेयका फारफाधरकाको कुर स् ख्मा ६ राख ४० हजायभध्मे ४,३६,११५ प्रायशम्बक फारविकास 
तथा शिऺाभा बनाभ बएका बइभ सो बनाभ दय ६७.२ प्रधतित ऩगुकेो छ य धेयैजसो सॊस्थागत 
विद्यारम तथा धनजी ऺेत्रफाट सञ् चाधरत य केही साभदुावमक विद्यारमभा प्रायशम्बक फारविकास तथा 
शिऺाभा दइुभ मा तीन िषभका कामभयभ सञ् चारनभा छन। बने कधतऩम धनजी ऺते्रफाट सञ् चाधरत 
प्रायशम्बक फारविकास कामभयभ चाय िषभ अिधधका ऩधन छन। य मी सफैभा गयी कुर ११,०५,५६१ 

फारफाधरकाहरू मस कामभयभभा सहबागी बएका छन। य उभेय सभूह ३४ िषभका फारफाधरकाको 
कुर स् ख्माका आधायभा प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाको कुर बनाभदय (GER) ८६ .४%  हनु 
आउॉदछ य कऺा १ भा प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा अनबुि सवहतको बनाभदय ६८ .७ %
यहेको छ य प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाभा रैङ  धगक सभता सूचक ०.८५ यही सभदयभा ऩगु्न 
सकेको छैन य प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाभा कामभयत शिऺकहरूभध्मे ९१.३%  भवहरा 
यहेका छन। य कऺा १० बन्त्दा कभ  िैशऺक मोग्मता हनु े शिऺकको स् ख्मा ४.३%, कऺा १० 
मोग्मताका बएका शिऺकको स् ख्मा १३.२% य सो बन्त्दा फढी मोग्मता बएका शिऺकको स् ख्मा 
८२.५% यहेको छ (CEHRD, 2020) य  

प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाराई विद्यारम तथा सभदुाम दिैुभा सञ् चारन गरयएको छ य शिऺा 
तथा भानिस्रोत विकास केन्त्रफाट प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाभा गणुस्तय कामभ गनभका राधग 
प्रायशम्बक फारविकाससम्फन्त्धी न्त्मूनतभ भाऩदण्ड धनदेशिका २०६७ )ऩवहरो सॊिोधन २०७५( 
धनभाभण गयी कामाभन्त्िमनभा ्माइएको छ य त्मसै गयी प्रायशम्बक फारविकास य शिऺाभा रगानीको 
सधुनशश् चतताको राधग रागत सहबाधगता भाऩदण्ड २०७७ कामाभन्त्िमनभा ्माइएको छ य प्रायशम्बक 
फारविकास तथा शिऺा सञ् चारन गने केन्त्रहरूको कामभसम्ऩादन ऩयीऺण य फारफाधरकाहरूको 
धसकाइ तथा विकासस्तय ऩयीऺणको कामभ िैशऺक गणुस्तय ऩयीऺण केन्त्रफाट बइयहेको छ य 
शिऺकहरूको ऩेसागत विकासका राधग ताधरभका प्माकेजहरू धनभाभण गयी शिऺकको ऩेसागत 
विकास ताधरभ सञ् चारन बइयहेको छ य विद्यारमभा प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा केन्त्रका 
राधग छुटै्ट व्मिस्थाऩन सधभधतको व्मिस्था छ बने सञ् चारनको राधग स्थानीम तहरे अनभुधत तथा 
स्िीकृधत ददने व्मिस्था यहेको छ य 
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विद्यारम ऺते्र विकास मोजना राग ुगदाभ आधाय फषभ सन। २०१६ भा प्रायशम्बक फारविकास तथा 
शिऺाभा कुर बनाभ दय ८१ प्रधतित यहेको य चौथो िषभ अथाभत। सन। २०१९/२०२० का राधग 
मसको रक्ष्म ८७.७ प्रधतित याशखएकोभा प्रगधत ८६.४ प्रधतित  ऩगुेको छ य त्मस्तै आधाय फषभभा 
प्रायशम्बक फारशिऺा तथा विकासको अनबुिसवहत कऺा १ भा प्रिेि गने दय ६२.४ प्रधतित यहेको 
य चौथो िषभका राधग मो रक्ष्म ७०.८ प्रधतित याशखएकोभा ६८.७ प्रधतित ऩगुेको छ य विद्यारम 
ऺेत्र विकास मोजनारे मोजना अिधधभा प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाका सहजकताभ/शिऺकको 
न्त्मूनतभ मोग्मता कऺा १० उिीणभ य ऩारयश्रधभक सभान मोग्मता बएका अन्त्म सयकायी कभभचायीरे 
ऩाए सयह हनु ेबने्न उ्रेख बए ऩधन मो नीधत कामाभन्त्िमन हनु नसकी शिऺकहरू न्त्मून ऩारयश्रधभक 
भै कामभ गरययहेका छन। य हार प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाभा कामभयत शिऺकहरूभध्मे ९५.७ 
प्रधतित शिऺकहरूको िैशऺक मोग्मता कऺा १० िा सो बन्त्दा फढी यहेको छ य प्रायशम्बक 
फारविकास तथा शिऺा केन्त्रहरूको गणुस्तय सधुनि।  शचत गनभ गणुस्तयका भाऩदण्डका राधग 
सञ् चारन कामभढाॉचा य धनदेशिका तमाय ऩायी कामाभन्त्िमनभा ्माउन े यणनीधत यहेकोभा मोजना 
अिधधभा प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाका राधग न्त्मूनतभ भाऩदण्ड २०६७ ऩवहरो सॊिोधन 
२०७५( य फारविकास केन्त्रभा रागत सहबाधगता भाऩदण्ड २०७७ तमाय गयी कामाभन्त्िमनभा 
्माइएको छ य मसै गयी मोजना अिधधभा सफै प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाका 
शिऺकहरूराई एक भवहने सघन य ऩनुताभजगी ताधरभ प्रदान गने रक्ष्म धरइएकोभा शिऺकहरूको 
ताधरभ प्माकेज तमाय बई ताधरभ ददने कामभ सरुु बइसकेको छ य 

प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा कामभयभभा उ्रेख्म प्रगधत बएको बए ताऩधन कुर बनाभदयभा 
प्रदेिगत असभानता कामभै यहेको कुया प्रदेि २ य कणाभरी प्रदेिको कुर बनाभदय यभि् ४९.९% 

य ६४.१% हनुरेु देखाएको छ य त्मसैगयी मी प्रदेिका थपु्र ै फारफाधरकाहरूरे अझै प्रायशम्बक 
फारविकास तथा शिऺाको सेिा प्राप् त गनभ नसकेको कुया स्ऩष् ट हनु्त्छ य सभदुामभा यहेका प्रायशम्बक 
फार शिऺा उभेय सभूहका फारफाधरकाको स्ख्माको अनऩुातभा प्रायशम्बक फारविकास केन्त्रको 
वितयण हनु सकेको छैन य प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाभा खदु बनाभदय ६७.२% यहेकोरे  
प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा उभेय सभूह बन्त्दा कभ िा फढी उभेय सभूहका धेयै 
फारफाधरकाहरू प्रायशम्बक फारविकासभा कामभयभभा सहबागी यहेको देशखन्त्छ य मसरे शिऺकराई 
धसकाइ सहजीकयणभा सभस्मा हनु ेभात्र नबई फारफाधरकाको विकास य धसकाइसभेत प्रबावित हनु े
गदभछय विद्यारम ऺेत्र विकास मोजनाको आधाय िषभभा फारविकास केन्त्रको स्ख्मा ३०,४४८ 
यहेको य चौथो फषभभा ३२,००० ऩरु् माउन ेरक्ष्म याशखएको बए ताऩधन मो स्ख्मा फढ्न सकेको 
छैन य उऩरधध त्मा् कअनसुाय प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा कामभयभभा जम्भा ३,२६२ 
अथाभत । ०.३% भात्र अऩा् गता बएका फारफाधरकाका बनाभ बएका छन। य फाधरिकास केन्त्रका 
शिऺकहरूको ऩारयश्रधभक ज्मादै कभ बएको कायणरे ऩधन उनीहरूभा उत्प्रयेणा जगाउन य भनोिर 
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फढाउन सवकएको छैन य अधधकाॊि प्रायशम्बक फारविकास केन्त्र िा कऺाहरूभा प्रायशम्बक 
फारविकासका भाऩदण्डअनसुाय न्त्मूनतभ बौधतक तथा िैशऺक सवुिधा ऩरु् माउन सवकएको छ ैन य 
केन्त्रभा न्त्मूनतभ भाऩदण्ड अनसुायका बौधतक तथा िैशऺक सवुिधा नहुॉदा फारफाधरकाहरू गणुस्तयीम 
सेिा प्राप् त गने हकफाट फशञ् चत हनु ऩयेको छ य धेयैजसो केन्त्रभा अऩा् ग तथा रैङ । धगक भैत्री 
बौधतक िाताियण नबएका कायण अऩा् गता बएका फारफाधरकाको विकासात्भक आिश्मकता ऩयुा 
गनभ सकेको देशखदैन य   

साभदुावमक विद्यारम तथा सभदुामभा आधारयत फारविकास तथा शिऺा केन्त्रफाहेक सॊस्थागत 
विद्यारम तथा धनजी ऺेत्ररे ऩधन अधबबािकको रगानीभा २ देशख ४ फषभका फारविकास तथा शिऺा 
कामभयभ सञ् चारन गरयहेको छ य धनजी ऺेत्रफाट सञ् चाधरत ६,६२३ फारविकास केन्त्रभा 
५,५५,०७५ फारफाधरका सहबागी )कुर बनाभको ४९.८%) बएका छन। य केही साभदुावमक 
विद्यारमहरूरे ऩधन अधबबािकको रगानीभा २ िा ३ िषभका फारविकास तथा शिऺा कामभयभ 
सञ् चारन गरययहेका छन। य अधधकाॊि फारविकास केन्त्रहरूभा फारफाधरकाराइभ ऩढाइ तथा 
रेखाइभा जोड ददॉदा फार विकासभा सभस्मा उत्ऩन्न हनु सक्न ेदेशखन्त्छ य अझ २ िा ३ िषभको 
कामभयभ सञ् चारन गने विद्यारमभा बने ३ िषभको उभेयदेशख नै ऩढाइ तथा रेखाइभा जोड ददनारे 
फारफाधरकाको विकासभा नकायात्भक प्रबाि ऩयेको अिस्था ऩधन छ य  

प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाको गणुस्तयका राधग उऩमकु् त धसकाइ साभग्रीहरूको विकास तथा 
वितयण गने यणनीधत याशखएको बए ताऩधन केन्त्रको न्त्मूनतभ भाऩदण्डसम्फन्त्धी धनदेशिकाभा 
ऩरयभाजभनफाहेक अन्त्म ऩऺभा उ्रेख्म प्रगधत बएको देशखदैन य शिऺकको ऺभता विकासका राधग 
ताधरभसम्फन्त्धी प्माकेज धनभाभण बएको बए ऩधन सफै शिऺकहरूराई तोवकए फभोशजभको ताधरभ 
ददन सवकएको छैन य  

महाॉ गरयएको विश् रेषणका आधायभा प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाभा धनम्नधरशखत चनुौतीहरू 
ऩवहचान गरयएको छ्  

१. प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा उभेय सभूहका सफै फारफाधरकाहरू वििेष गयी सीभान्त्तकृत 
तथा बौगोधरक विकटता बएका ऺते्र य अऩा् गता बएकाहरूराई प्रायशम्बक फारविकास य 
शिऺाभा ऩहुॉच ऩरु् माउन ेय 

२. सफै प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा केन्त्रभा न्त्मूनतभ भाऩदण्ड ऩयुा गनेय 

३. प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाका शिऺकहरूको ऩारयश्रधभक िवृद्ध, िशृि विकास तथा ऺभता 
विकास गनेय  
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३ .२.३ उद्दशे्म 

मस मोजनाको प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा कामभयभको सभग्र उद्देश्म सफै फारफाधरकाहरूराई 
गणुस्तयीम प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाको अिसय सधुनशश् चत गनुभ यहेको छ य मसका राधग 
मोजनारे प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺासम्फन्त्धी धनम्नधरशखत विशिद्श उद्देश्महरू याखेको छ : 

१. चाय िषभ उभेयका सफै फारफाधरकाको सिाभ् गीण विकास य आधायबतू शिऺाको तमायीका 
राधग प्रायशम्बक फारविकास सेिाभा ऩहुॉच फढाउन ुय  

२. प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाका सेिाहरूभा गणुस्तय सधुनशद्ळत गनुभ य 

३. सफै फारफाधरकाहरूराई प्रायशम्बक फारशिऺाको अनबुिसवहत कऺा १ भा प्रिेि गयाउन ुय 

३ .२.४ यणनीधतहरू  

 मोजनाका उदे्दश्महरू हाधसर गनभ धनम्नधरशखत यणनीधतहरू अिरम्फन गरयने छ : 

१. सॊघीम सयकायरे धनधाभयण गयेको भाऩदण्ड, नम्सभ य ढाॉचाअनसुाय धनशश् चत अनदुानका आधायभा 
प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाको सञ् चारन तथा व्मिस्थाऩन स्थानीम तहरे गने  छ य 
प्रदेि सयकायरे ऺभता विकास, सभन्त्िम तथा सहजीकयणका भाध्मभफाट स्थानीम सयकायराई 
सहमोग गने छ य  

२. प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा कामभयभको नक्सा् कन, ऩनुविभतयण य आिश्मक बएभा नमाॉ 
स्थानभा केन्त्र स्थाऩना गयी प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा उभेय सभूहका सफै 
फारफाधरकाहरूराई गणुस्तयीम प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा सेिा उऩरधध गयाइन ेछ य 

३. जवटर बौगोधरक ऺते्रभा फसोफास गने, रोऩोन्त्भखु तथा सीभान्त्तकृत सभदुामका फारफाधरका  
तथा अऩा् गता बएका ४ िषभका फारफाधरकाराई सभेट्नका राधग आिश्मकताभा आधारयत 
प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा कामभयभका विधबन्न नभनुाहरू विकास गयी ऩहुॉच सधुनशश् चत 
गरयने छ य 

४. प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाको गणुस्तय सधुनशश् चत गनभ य सफै फारफाधरकाका धसकाइ 
आिश्मकता सम्फोधन गनभ सभमसाऩेऺ ऩाठ् मयभको ऩरयभाजभन तथा अनकुुरन गयी कामाभन्त्िमन 
गरयने छ य 

५. सफै प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाभा रगानी सधुनशश् चत गयी केन्त्रको न्त्मूनतभ भाऩदण्ड ऩयुा 
गयाउन रागत सहबाधगता प्रारूऩ २०७७ राई ऩरयभाजभन गयी कामाभन्त्िमन गरयने छ य 

६. प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा कामभयभको प्रबािकारयता िृवद्धका राधग ऩरयिाय, सभदुाम, 

गैयसयकायी सॊघ सॊस्था, धनजी ऺेत्र य विद्यारमहरूराई शजम्भेिाय फनाइन ेछय 
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३ .२.५ उऩरशधध, नधतजा, प्रभखु वयमाकराऩ तथा रक्ष्म 

क) उऩरशधध (Outcomes) 

१३. सफै फारफाधरकाहरूराई गणुस्तयीम प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाको अिसय सधुनशश् चत 
हनु ेय 

 ख) प्रभखु नधतजाहरू )Key results( 

१. प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा उभेयका सफै फारफाधरकाहरूराई एक िषभको प्रायशम्बक 
फारविकास तथा शिऺा कामभयभभा  सहज ऩहुॉच हनुे य 

२. प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा उभेयका सफै फारफाधरकाहरूराई प्रायशम्बक फारविकास 
तथा शिऺाको अनबुिसवहत कऺा १ भा प्रिेि गने अिसय हनु ेय 

३. सफै प्रायशम्बक फारविकास केन्त्रहरूभा न्त्मूनतभ मोग्मता य ताधरभ प्राप् त शिऺक तथा 
फारफाधरकाको हेयचाह तथा सहमोगका राधग सहामक कभभचायीसवहत केन्त्ररे न्त्मूनतभ 
भाऩदण्ड ऩयुा गयेका हनु ेय 

४. ऩाठ् मयभ ऩरयभाजभन य अनकुुरनधसहत कामाभन्त्िमन बइभ प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा 
उभेयका सफै फारफाधरकाहरूको विकासात्भक य धसकाइ आिश्मकता सम्फोधन हनु े गयी 
गणुस्तयीम सेिा सधुनशश् चत हनु ेय  

५. बौगोधरक जवटरताभा यहेका तथा अऩाङ  गता बएका  फारफाधरकाराई सभेट्नका राधग 
आिश्मकताभा आधारयत, जस्तै घयभा आधारयत, सभदुामभा आधारयत, कामभऺ ेत्र )उद्योग, 

करकायखाना( तथा घमु्ती प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा कामभयभका नभनुाहरू विकास  
हनु ेय 

६. प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाको कामाभन्त्िमनभा सफै तहका सयकाय, ऩरयिाय, सभदुाम, 

गैयसयकायी सॊघसॊस्था य विद्यारमहरूका शजम्भेिाय हनुे य 
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ख) प्रभखु वयमाकराऩहरू तथा रक्ष्म 

ताधरका ३.१: प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाका प्रभखु वयमाकराऩहरू तथा रक्ष्म 

य.

सॊ. 
प्रभखु वयमाकराऩहरू इकाइ बौधतक रक्ष्म (५ िषभ) बौधतक 

रक्ष्म 
(१० 
िषभ) 

कैवपमत 
  १ २ ३ ४ ५ जम्भा 

१ प्रायशम्बक फारविकास तथा 
शिऺाका न्त्मूनतभ 
भाऩदण्डहरू विकास 
ऩरयभाजभन तथा प्रफोधीकयण 

ऩटक १ १    १ २ सॊघरे  विकास तथा 
ऩरयभाजभन य सॊघ तथा 
प्रदेिरे प्रफोधीकयण गने 
(फैकश्ऩक प्रायशम्बक 
फारविकास तथा शिऺाका 
राधगसभेत) 

 

२ 

 

प्रायशम्बक फारविकास तथा 
शिऺाको नक्सा् कन गयी 
ऩनुविभतयण  

स्थानी
म तह 

७
५
३ 

    ७५
३ 

 स्थानीम तह 

३ प्रायशम्बक फारविकास तथा 
शिऺा उभेयका सफै 
फारफाधरका,  )दगुभभभा 
बेगभा फसोफास गने  
अऩा् गता बएका तथा 
वििेष सॊयऺणको 
आिश्मकता बएका 
फारफाधरकाका राधगसभेत ) 
प्रायशम्बक फार विकास तथा 
शिऺाभा ऩहुॉचका राधग 
फैकश्ऩक  प्रायशम्बक 
फारविकास तथा शिऺा 
कामभयभ सञ् चारन 

स्थानी
म तह 

७
५
३ 

        ७५
३ 

७५३ स्थानीम तहरे गने, फैकश्ऩक 
प्रायशम्बक फारविकास तथा 
शिऺा कामभयभ बन्नारे घयभा 
आधारयत, सभदुामभा आधारयत, 

कामभऺ ेत्र (उद्योग, 

करकायखानाभा) तथा घमु्ती  
प्रायशम्बक फारविकास तथा 
शिऺा कामभयभ फझुाउने छय  

४ विकासका साझेदाय, 

गैयसयकायीसॊस्था, धनजी ऺेत्र 
तथा सभदुामराई प्रायशम्बक 
फारविकास तथा शिऺाभा 
सभन्त्िम, सहमोग, सहकामभ 
तथा रगानी फढाउन 
प्रोत्साहन  

सॊघ य 
स्थानी
म तह 

७
५
४ 

        ७५
४ 

७५४ सॊघ य स्थानीम तह 

५ प्रायशम्बक फारविकास तथा 
शिऺा कामभयभभा 
अऩा् गताको ऩवहचान गने 
व्मिस्था गयी सहमोग 
उऩरधध गयाउने य 
आिश्मकताअनसुाय थऩ 
सेिाको सधुनशश् चतता 

स्थनी
म तह 
)सफै 
केन्त्र 
सभािे
ि 
हनुेग

७
५
३ 

        ७५
३ 

७५३ स्थानीम तह 
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यी(    
६ न्त्मूनतभ भाऩदण्डअनसुाय 

विद्यारमभा आधारयत 
प्रायशम्बक फार विकास तथा 
शिऺा कामभयभका राधग 
सयुशऺत तथा अऩा् ग भैत्री  
िौचारम सवहतको दईु कऺा 
कोठको व्मिस्था  

स्थनी
म तह 
)सफै 
केन्त्र 
सभािे
ि 
हनुेग
यी(    

७
५
३ 

        ७५
३ 

७५३ स्थानीम तह )विद्यारम 
बौधतक सधुायको वयमकराऩ 
सॉग सम्फशन्त्धत गने( 

७ फारफाधरकाको  
अधबरेखीकयण  

केन्त्र  स
फै 
के
न्त्र 

        सफै 
केन्त्र 

सफै 
केन्त्र 

विद्याथॉहरुराई कोड ददइभ 
चाइ्ड ट् मावकङ  गने  
प्रमोजनका राधग प्रायशम्बक 
फारविकास तथा शिऺा 
केन्त्ररे गने 

८ अऩा्ता बएका 
फारफाधरकाहरूको धसकाइ 
आिश्मकता सम्फोधन गनभ 
िैमशक् तक ऩरयिाय सेिा 
मोजना धनभाभण गयी 
कामाभन्त्िमन 

ऩवहचा
न 
गरयए
का 
सम्फ
शन्त्धत 
केन्त्र, 
धनयन्त्त
य 

के
न्त्र 

        केन्त्र   स्थानीम तहको सहमोगभा 
प्रायशम्बक फारविकास केन्त्ररे 

९ प्रायशम्बक फारविकास तथा 
शिऺा कामभयभका 
फारफाधरकाका राधग 
ऩोषणमकु् त ददिा खाजाको  
व्मिस्था  

केन्त्र
का 
सफै 
फारफा
धरका 

स
फै 
फा
र
फा
धर
का 

          सॊघ, प्रदेि य स्थानीम तह 
)ददिा खाजा तथा विद्यारम 
ऩोषण तथा स्िास््म 
कामभयको वयमाकराऩ 
अनसुाय( 

१
० 

प्रायशम्बक फारविकास तथा 
शिऺाको ऩाठ् मयभराई 
फारफाधरकाको  सिाभ् गीण 
विकास तथा धसकाइ 
सहजीकयणभा सहमोग हनेु 
गयी  सन्त्दबभ साऩेऺ फनाउने 
य  प्रिोधीकयण  गने 

ऩटक १ 
    १ 

 ऩाठ  मयभ ऩरयभाजभन गदाभ 
स्थानीम आिश्मकताराई 
सम्फोधन गने य 

१
१ 

प्रायशम्बक फारविकास तथा 
शिऺा केन्त्रको न्त्मूनतभ 
भाऩदण्ड य धसकाइ तथा 
विकास भाऩदण्डभा 
सभमसाऩेऺ ऩरयभाजभन तथा 

ऩटक १     १  भाऩदण्ड सॊघरे तमाय गने, 
सफै फारविकास तथा शिऺा 
केन्त्ररे ऩारना गने गयी 
स्थानीम तहफाट कामाभन्त्िमन 

  

 

स्थानी
म तह 
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कामाभन्त्िमन   

१
२ 

भाऩदण्डरे तोकेअनसुाय  
ऩूिाभधाय, धसकाइ ऺेत्र, केन्त्रको 
धबत्री तथा फावहयी धसकाइ 
तथा खेर साभग्री 
व्मिस्थाऩन   

स्थानी
म 
तह, 
सफै 
केन्त्र
भा 
सभािे
ि  

७
५
३ 

        ७५
३ 

 स्थानीम तहरे  व्मिस्थाऩन 
सधभधतभापभ त अधबबािक, 

सभदुाम, गैय सयकायी सॊस्था, 
धनजी ऺेत्रसॉग सहकामभ य 
सभन्त्िम गने य धनजी ऺेत्ररे 
हार साभाशजक 
उियदावमत्िअन्त्तगभत उऩरधध 
गदै आएको मोगदानराई 
प्रायशम्बक फारविकास तथा 
शिऺाको ऺेत्रभा उऩमोग गनभ 
प्रोत्साहन तथा सहजीकयण 
गने य  

१
३ 

शिऺकको मोग्मता य ऺभता 
विकास गदै  िृशि विकासको 
अिसय धभराउने 

शिऺ
क 
प्रधति
त 

२
५ 

५
० 

२
५ 

  १०
० 

 स्थानीम तह  

१
४ 

प्रायशम्बक फार विकास तथा 
शिऺाभा फारफाधरकाराई 
गणुस्तयीम एकीकृत सेिा 
प्रदान गयी फारफाधरकाको 
भाधसक स्िास््म जाॉच, खोऩ 
तथा स्िास््मसम्फन्त्धी 
अधबरेख व्मिस्थाऩन, िृवद्ध 
अनगुभन )Growth Monitoring)  
गयी कुऩोषण बएका 
फारफाधरकाका राधग 
आिश्मक प्रफन्त्ध गने 

सफै 
केन्त्र  

स
फै 
के
न्त्र 

          स्थानीम तह सभन्त्िम गने, 
विद्यारम ऩोषण तथा स्िास््म 
कामभयभसॉग जोड्ने य 
स्थानीम तहरे स्थानीम 
स्िास््म सॊस्थासॉग सभन्त्िम 
गने 

१
५ 

धसकाइ वयमाकराऩ 
सहजीकयणभा भातबृाषाराई 
प्राथधभकता ददई 
आिश्मकताअनसुाय स्थानीम 
बाषाको प्रमोग    

स्थानी
म 
तह, 
सफै 
केन्त्र 

 

७
५
३ 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

७५
३ 

 स्थानीम तह 

१
६ 

प्रायशम्बक फारविकास तथा 
शिऺाका व्मिस्थाऩन 
सधभधतका सदस्महरू, ितभभान 
तथा बािी अधबबािक तथा 
सयोकायिाराहरूका राधग 
प्रायशम्बक फारविकास तथा 
शिऺासम्फन्त्धी धनमधभत 
अधबभखुीकयण 

स्थानी
म 
तह, 
धनयन्त्त
य 

७
५
३ 

        ७५
३ 

 स्थानीम तह 
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१
७ 

प्रायशम्बक फारविकास तथा 
शिऺा कामभयभभा कम्तीभा 
भावहनाको एक ऩटक 
अधबबािक तथा सभदुामका 
सदस्म भापभ त स्थानीम ऻान 
तथा धसऩहरू 
फारफाधरकाराई धसकाउने  

स्थानी
म 
तह, 
सफै 
केन्त्र 

७
५
३ 

        ७५
३ 

 स्थानीम तह/फारविकास केन्त्र 

१
८ 

प्रायशम्बक फारविकास तथा 
शिऺा कामभयभभा िायीरयक, 

साभाशजक, भानधसक तथा 
बािनात्भक सयुऺाको 
व्मिस्था गने य 
आिश्मकताको आधायभा 
भनोसाभाशजक ऩयाभिभदाता 
िा सॊस्थासॉग सभन्त्िम गने  

स्थानी
म 
तह, 
सफै 
केन्त्र  

७
५
३ 

        ७५
३ 

 स्थानीम तह/फारविकास केन्त्र 

)विद्यारम स्िास््म तथा 
ऩोषण कामभयभसॉग जोड्ने( 

१
९ 

शिऺकको ऩेसागत 
विकासका कामभयभ 
सञ् चारन  

शिऺ
क 
प्रधति
त 

२
५ 

२
५ 

२
५ 

२५ 
 १०

० 

 स्थानीम तह 

२
० 

प्रायशम्बक फारविकास तथा 
शिऺाभा ऩरयिाय तथा 
सभदुाम, धनजी ऺेत्र तथा 
गैयसयकायी सॊघ सॊस्थाको 
सहबाधगता, सॊरग्नता य 
शजम्भेिायी िृवद्ध  

स्थानी
म तह 

७
५
३ 

        ७५
३ 

 स्थानीम तह 

२
१ 

प्रायशम्बक फारविकास तथा 
शिऺा केन्त्रको ितभभान 
अिस्थाको ऩयीऺण गयी 
न्त्मूनतभ भाऩदण्ड ऩूया 
गयाउन फजेट व्मिस्थाका 
राधग रागत साझेदायी 
भाऩदण्ड २०७७ ऩरयभाजभन 
गयी कामाभन्त्िमन  

ऩटक १     १  स घ, प्रदेि, स्थानीम तह 

कामाभ
न्त्िमन 
धनयन्त्त
य 
स्थानी
म तह 

 

 

 

७
५
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७५
३ 

 

२
३ 

 प्रायशम्बक फारविकास तथा 
शिऺाको  शिऺकहरूको 
ऩारयश्रधभक तथा सेिा सवुिधा 
िवृद्ध  

सफै 
स्थानी
म तह  

७
५
३ 

        ७५
३ 

 स्थानीम तह 

२
४ 

सफै प्रकायका प्रायशम्बक 
फारविकास तथा शिऺा 
कामभयभराई अधनिामभ रुऩभा 
िैशऺक सूचना व्मिस्थाऩन 
प्रणारीभा दताभ गयाइभ 

स्थानी
म 
तह, 
सफै 
केन्त्र  

७
५
३ 

        ७५३  स्थानीम तह 
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ऩाठ् मयभ कामाभन्त्िमन  
२
५ 

प्रायशम्बक फारविकास सेिा 
तथा ऩाठ् मयभको 
कामाभन्त्िमन, अनदुान तथा 
सहमोगको  प्रबािकारयताको  
सॊघ, प्रादेशिक प्रायशम्बक 
फारविकास सधभधत, स्थानीम 
प्रायशम्बक फारविकास 
सधभधतफाट अनगुभन, 

सऩुरयिेऺण, सहमोग तथा 
सहजीकयण 

तह ७
६
१ 

        ७६
१ 

  

सॊघ, प्रदेि,स्थानीम तह 
)अनगुभन तथा सऩुरयिेऺणभा  
विऻहरूराई ऩधन सभािेि 
गने( 

२
६ 

प्रायशम्बक फारविकास 
केन्त्रभा सहमोगीको व्मिस्था 

स
् ख्मा 

१
० 
ह
जा
य 

२
५ 
ह
जा
य 

३
० 
ह
जा
य 

३० 
हजा
य 

३
० 
ह
जा
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३.३ आधायबतू शिऺा 
३.३.१ ऩरयचम  

आधायबतू शिऺारे फारफाधरकाको सिाभङ्गीण विकास, गणुस्तयीम जीिनमाऩन य साभाशजक  सभामोजनभा 
सहमोग गदभछ य मसरे व्मशक्तराई जीिनऩमभन्त्त धसकाइको भागभ प्रिस्त गयी भरुकुको साभाशजक 

तथा आधथभक रुऩान्त्तयणभा सहबागी हनु े अिसय प्रदान गदभछ य नेऩारको सॊविधानरे आधायबतू शिऺाराइभ 
व्मशक्तको भौधरक अधधकायका रूऩभा धरएको हनुारे आधायबतू शिऺाभा  सभताभूरक ऩहुॉच ऩरु् माइभ 
गणुस्तय  सधुनशश् चत गनुभ याज्मको दावमत्ि हो य नऩेारको सॊविधानरे प्रत्मेक नागरयकराई आधायबतू 

शिऺाभा ऩहुॉच हनु े य मो तहको शिऺा अधनिामभ य धन:िु् क ऩाउन ेहक हनुेछ बनेको छ य मसै गयी 
अधनिामभ तथा धन:िु् क शिऺासम्फन्त्धी ऐन २०७५ रे आधायबतू तहसम्भको शिऺा प्रदान गने दावमत्ि य 
तत्सम्फन्त्धी आिश्मक व्मिस्था धभराउने शजम्भेिायी नऩेार सयकाय, प्रदेि सयकाय य स्थानीम तहको 
हनुे य आधायबतू  शिऺा उभेय सभूहका फारफाधरकाराई विद्यारम ऩठाउन ुप्रत्मेक नागरयकको कतभव्म हनुेछ 
बन्न े उ्रेख गयेको छ य प्रचधरत ऐनहरूरे ऩरयबावषत गयेअनसुाय नेऩारभा आधायबतू शिऺा बन्नारे 

प्रायशम्बक फारशिऺादेशख कऺा आठसम्भ ददइने शिऺा होय 

सॊविधानरे विद्यारम तहको शिऺाराई स्थानीम तहको एकर अधधकाय ऺते्रधबत्र तथा  सॊघ, प्रदेि य 
स्थानीम सयकायको साझा अधधकायधबत्र ऩधन याखेको छ य सॊविधानका उश्रशखत प्रािधानहरूरे 
सफै फारफाधरकाहरूराइभ गणुस्तयीम शिऺा प्रदान गनभ एकर तथा साझा सूचीका आधायभा तीनै 
तहका सयकाय शजम्भेिाय हनुऩुने स्ऩद्श गयेको छ  य  

मस खण्डभा आधायबतू शिऺाअन्त्तगभत कऺा १ देशख ८ सम्भको शिऺाभा ऩहुॉच, गणुस्तय तथा 
सभता य व्मिस्थाऩकीम प्रफन्त्धको ितभभान अिस्थाको सभीऺाका आधायभा चनुौतीहरू ऩवहचान गयी 
आगाभी दि फषभका राधग मस तहको शिऺा विकासका उद्देश्म, यणनीधत, नधतजा य प्रभखु 
वयमाकराऩहरू तथा रक्ष्म उ्रेख गरयएको छ य   

३.३.२ ितभभान अिस्था  

आधायबतू शिऺाभा सफै फारफाधरकाको सभताभूरक ऩहुॉच ऩरु् माउन विगतभा गरयएका प्रमासहरूको 
नधतजास्िरूऩ कऺा १ देशख ५ को खदु बनाभदय ९७.१ प्रधतित य कऺा १ देशख ८ को खदु बनाभदय ९३.८ 
प्रधतित ऩगेुको छ य मस्तै आधायबतू तह ऩूया गने दय ७२.७ प्रधतित य कऺा ८ को वटकाउ दय 
७९.३ प्रधतित यहेको छ य अझै ऩधन आधायबतू तहको उभेय सभूहका ६.२ प्रधतित फारफाधरका 
विद्यारम फावहय यहेका छन। य आधायबतू शिऺाको ऩहुॉचभा आाधथभक तथा साभाशजक अिस्था तथा 
बौगोधरक अिशस्थधतभा आधारयत असभानताहरू यहेका छन। य आधथभक तथा साभाशजक रूऩरे ऩछाधड 

ऩयेका, सीभान्त्तकृत सभदुामका, दधरत, जनजाती, कदठन ऩरयशस्थधतभा यहेका  तथा दगुभभ बौगोधरक 
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ऺेत्रका फारफाधरकाको ऩहुॉचको अिस्था तरुनात्भक रूऩभा कभजोय छ य मस तहको ऩहुॉचभा 
प्रदेिगत असभानता ऩधन यहेको छ य उदाहयणका रधग आधायबतू शिऺाभा खदु बनाभदय प्रदेि १ 
को ९५.८ प्रधतित छ बन े  प्रदेि २ को ८४.१ प्रधतित भात्र यहेको छ य जनसाश् खक ऩरयितभन, 
फसाइसयाइ तथा फस्तीको स्िरूऩभा आाएको ऩरयितभनअनकूुर आधायबतू तहका कधतऩम 
विद्यारमहरूराइभ ऩनुविभतयण तथा सभामोजन गनुभ आिश्मक देशखएको छ बने कधतऩम अिस्थाभा 
फैकश्ऩक प्रफन्त्धसभेत गयी ऩहुॉच य सहबाधगता सधुनशश् चत गनुभऩने अिस्था छ य मो तहभा धन:िु् क 
शिऺाराई ऩूणभरूऩभा कामाभन्त्िमन गनुभ छ य सॊघीम शिऺा ऐनरगामतका आिश्मक काननुहरू तजुभभा  
गयी नीधत तथा कामभयभ कामाभन्त्िमनराइभ सहजीकयण गनुभ ऩन े छ य विद्यारमको बौधतक तथा 
िैशऺक िाताियण फारभैत्री, सभािेिी य सयुशऺत फनाउन थऩ प्रमास आिश्मक छ य 
फारफाधरकाको विकास तथा धसकाइराइभ प्रबावित गने ऩोषण, स्िास््म, सयसपाइ, ददिा खाजाजस्ता 
सेिाहरूभा विस्ताय तथा सधुाय गनुभऩने छ य ऩेसागत रूऩभा सऺभ, मोग्म  शिऺकको अऩमाभप् तता य 
विद्यारमको नेततृ्ि तथा व्मिस्थाऩनका ऩऺभा बएका विधबन्न सभस्माहरूरे ऩधन आधायबतू शिऺाको 
ऩहुॉच य गणुस्तयभा असय ऩयेको देशखन्त्छ य आधायबतू तहभा फारफाधरकाको विद्यारम छोड्न ेय 
कऺा दोहोर् माउने उच्च दयका कायण तह तह ऩूया गने दयभा अऩेशऺत सधुाय नहुॉदा मस तहको 
आन्त्तरयक सऺभताभा सधुाय गनुभ आिश्मक देशखएको छ य   

आधायबतू शिऺाअन्त्तगभत प्रायशम्बक कऺाको ऩढाइ तथा गशणतीम धसऩको धसकाइस्तय न्त्मून छ य िैशऺक 
गणुस्तय ऩयीऺण केन्त्रद्बाया गरयएको कऺा ३ को ऩढाइ तथा गशणतीम  धसऩ ऩयीऺणभा न्त्मूनतभ धसकाइ 

सऺभता हाधसर गने विद्याथॉ प्रधतित न्त्मून ऩाइएको छ य त्मस्तै कऺा ५ य ८ भा गरयएका धसकाइ 
उऩरशधध ऩयीऺणभा न्त्मूनतभ धसकाइस्तय हाधसर नगने विद्याथॉको स्ख्मा ठूरो यहेको छ बन े
धसकाइस्तयभा थपु्र ै असभानताहरू देशखएका छन। य विद्याथॉ उऩरशधधको यावद्सम ऩयीऺणरगामतका 
अध्ममनहरूरे आधायबतू तहको धसकाइस्तयभा सधुायको यभ नदेशखएको सङ  केत गयेका छन। य  
कोधबड भहाभायीका कायणरे अिरुद्ध बएको शिऺण धसकाइरे मसभा सभस्मा थऩ बएको छ बन े
प्रकोऩ, स   ॊकट तथा भहाभायीरगामतका ऩरयशस्थधतभा ऩधन धसकाइ धनयन्त्तय यहने ऩद्धधतको विकास 
हनुसकेको छैन य ऩाठ् मयभको सान्त्दधबभकता िवृद्ध गने य प्रबािकायी कामाभन्त्िमन गने कामभभा 
धनयन्त्तय सधुाय आिश्मक छ य शिऺण धसकाइ विधधभा सधुायका राधग शिऺक तमायी तथा 
विकासभा सधुाय तथा अनगुभन, सऩुरयिेऺण य ऩसेागत विकासका वयमाकराऩहरूराइभ व्मिशस्थत 
गनुभ आिश्मक छ य विद्याथॉको धसकाइप्रधत जिापदेही फनाउन े प्रणारी विकास गदै आधायबतू 
विद्यारमभा धसकाइका राधग आिश्मक न्त्मूनतभ धसकाइ ऩूिाभधाय य िाताियण तमाय गनुभऩन ेछ य  

विद्यारमको दैधनक प्रिासधनक कामभ सञ् चारन  य व्मिस्थाऩन तथा नेततृ्ि गने कामभ प्रधानाध्माऩकफाट 

बैयहेको छ य मस्तै विद्यारम व्मिस्थाऩन सधभधत य शिऺक अधबबािक सॊघको व्मिस्था ऩधन यहेको छ य 
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सॊघीम सॊयचनाको कामाभन्त्िमनसॉगै देिकै ७५३ ओटै स्थानीम तहभा शिऺा िाखा यहने  व्मिस्था गरयएको 
छ बन े सफै शज्राभा शिऺा विकास तथा सभन्त्िम एकाइहरू ऩधन यहेका छन। य प्रदेि 
सयकायअन्त्तगभत प्रत्मेक प्रदेिभा साभाशजक विकास भन्त्त्रारम य अन्त्तगभत प्रदेि शिऺा विकास 
धनदेिनारमहरू यहेका छन। बन ेप्रत्मेक प्रदेिभा एकएक शिऺा ताधरभ केन्त्र यहेको छ य मसो बए 
ऩधन एकाधतय धेयैजसो प्रधानाध्माऩकको नतेतृ्ि ऺभता य कुिरता अऩमाभप् त देशखएको छ बन े
अकोधतय सॊघीम शिऺा भन्त्त्रारम य अन्त्तगभतका धनकामहरू,  प्रदेि य स्थानीम तहका कामभ ऺेत्र 
तथा कामभ प्रवयमा य उियदावमत्ि सम्फन्त्धभा थऩ स्ऩद्शताका राधग थऩ काननुी प्रफन्त्ध आािश्मक 
छ य त्मसैगयी प्रधानाध्माऩकहरूभा िैशऺक नेततृ्ि य व्मिस्थाऩनका धसऩ, विद्यारमभा कामभयत 
शिऺक तथा कभभचायी उत्प्रयेणा तथा िशृि विकास, शिऺक ताधरभको कऺाकोठाभा रुऩान्त्तयण, 
अनगुभन तथा सऩुरयिेऺण य ऺभता विकासरगामतका ऩऺाभा सधुाय आिश्मक छ य प्रचधरत स्रोत 
केन्त्र ऩद्धधतको अन्त्त य शिऺा ताधरभ केन्त्रहरूको सॊकुचनरे शिऺक सहामता प्रणारीको ऩनुसंयचना 
आिश्म देशखएको छ य विद्यारम तथा फारफाधरकाको शिऺाभा अधबबािक सॊरग्नता फढाइभ 
व्मिस्थाऩन सधभधत य शिऺक अधबबािक सॊघका ऩदाधधकायीहरूको ऺभता विकासभा थऩ ध्मान 
ददनऩुने ऩधन देशखन्त्छ य  

हार आधायबतू तहको विद्यारम उभेयका करयफ २५ प्रधतित फारफाधरकाहरू स ॊस्थागत विद्यारमभा 
अध्ममन गरययहेका छन। य मस्ता विद्यारमभा अधबबािकरे नै िु् क धतरययहेका छन। य मस 
प्रकायका विद्यारमहरू मस मोजना अविधभा धनयन्त्तय हनुे अिस्था देशखन्त्छ ताऩधन साभदुावमक 
विद्यारमको सधुायसॉगै मस्ता विद्याथॉहरू साभदुावमक विद्यारमभा आउने सम्बािनाराइभ विचाय गदाभ 
साभदुावमक विद्यारमभा य सॊस्थागतभा बनाभ अनऩुात केही फढ्न सक्ने देशखन्त्छ य  

भाधथ गरयएको विश् रेषणका आधायभा आधायबतू शिऺाभा धनम्नधरशखत चनुौतीहरू देशखएका छन। :  

१. आधायबतू शिऺाभा सफै फारफाधरकाको ऩहुॉच तथा सहबाधगता सधुनशश् चत गने, 

२. अधनिामभ तथा धन:िु् क शिऺाको प्रबािकायी कामाभन्त्िमन गने, 

३. आधायबतू तहभा धसकाइको गणुस्तय सधुाय गयी विद्याथॉको धसकाइ उऩरशधधभा सधुाय 
्माउन,े 

४. आधायबतू विद्यारमको बौधतक तथा िैशऺक िाताियणभा सधुाय ्माइभ विद्यारमराइभ फारभैत्री 
फनाउन,े 

५. सूचना तथा सञ् चाय रगामतका प्रविधधभा शिऺक तथा विद्याथॉको ऩहुॉच विस्ताय तथा 
शिऺकको दऺताभा िवृद्ध गयी धसकाइभा प्रबािकायी ढ्रे प्रमोग  गने, 
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६. विद्यारमहरूराइभ ऩनुविभतयण, सभामोजन य िैकश्ऩक प्रफन्त्धसभेत गयी ऩहुॉच य सहबाधगता 
सधुनशश् चत गने, 

७. आिश्मक शिऺक दयिन्त्दीको व्मिस्था गयी  विद्यारमभा सऺभ य मोग्म विद्यारम जनिशक्त 
)शिऺक तथा प्रअ तथा कभभचायीसभेत( व्मिस्थाऩन गने,  

८. ऩोषण, स्िास््म, ददिा खाजारगामत विद्याथॉ सहामता प्रणारीको उशचत व्मिस्था गने, 

९. विद्यारम शिऺाराइभ विविधताअनकूुर, सभािेिी य सभताभूरक फनाउने, 

१०. विद्यारम शिऺाराइभ प्रकोऩ, स   ॊकट तथा भहाभायीरगामतका ऩरयशस्थधतप्रधत उत्थानिीर 
(Resilient) फनाउन,े 

११. सॊघीम स ॊयचनाअनरुूऩ आधायबतू शिऺाको  व्मिस्थाऩन तथा सञ् चारनका राधग नीधतगत, 
काननुी य सॊयचनागत स्िरूऩको विकास तथा कामाभन्त्िमन गने य सॊस्थागत ऺभता विकास 
गने, 

१२. विद्यारम शिऺा ऩद्धधतराइभ विद्याथॉको धसकाइप्रधत उियदामी फनाउन,े 

१३. विद्याथॉ भू्मा् कनराइभ धसकाइ वयमाकराऩको अधबन्न अ् गका रूऩभा विकास गने य 
आधायबतू तहको ऩयीऺा प्रणारीभा सधुाय गयी विद्वसनीम य फैध फनाउन,े  

१४. शिऺकको िशृि विकासराइभ  व्मिशस्थत फनाइभ ऩायदिॉ, नधतजाभा आधारयत य अनभुानमोग्म 
फनाउनये 

३.३.३ उद्दशे्म 

मस मोजनाको अधनिामभ तथा धन्िु् क आधायबतू शिऺा कामभयभको सभग्र उदे्दश्म आधायबतू 
शिऺाभा सफैको ऩहुॉच य सहबाधगता सधुनशश् चत गदै गणुस्तय अधबिवृद्ध गनुभ यहेको छ य मस मोजनारे 
आधायबतू शिऺासम्फन्त्धी धनम्नधरशखत उद्देश्म याखेको छ : 

१. अधनिामभ तथा  धन:िु् क आधायबतू शिऺाको प्रबािकायी कामाभन्त्िमन गयी मस तहको शिऺाभा 
सफैको सभताभूरक ऩहुॉच य सहबाधगता सधुनशश् चत गनुभ, 

२. आधायबतू विद्यारम उभेयका सफै फारफाधरकाहरूराइभ आधायबतू तहको शिऺा ऩयुा गने 
अिस्था सधुनशश् चत गनुभ,  

३. आधायबतू शिऺा ऩूया गयेका सफै फारफाधरकाहरूभा न्त्मूनतभ धसकाइ उऩरशधध हाधसर हनु े
अिस्था सधुनशश् चत गनुभ,  
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४. आधायबतू विद्यारमहरूको बौधतक तथा िैशऺक िाताियण फारभैत्री, सभािेिी य सयुशऺत 
फनाउन,ु   

५.   विद्यारम शिऺाको िासकीम तथा व्मिस्थाऩकीम प्रफन्त्धभा सधुाय गयी विद्यारम ऩद्धधतराइभ 
विविधता अनकूुर, उत्थानिीर (Resilient) य जिापदेही फनाउन,ु   

६.   आधायबतू तहको धसकाइराइभ दैधनक जीिनसॉग सम्फशन्त्धत गयाउन े य अन्त्तयसम्फशन्त्धत 
विषमफस्तरुाइभ एकीकृत गयी धसकाइ वयमाकराऩ सञ् चारन गनुभ य 

 ३.३.४  यणनीधतहरू  

 मोजनाका उदे्दश्महरू हाधसर गनभ धनम्नधरशखत यणनीधतहरू अिरम्फन गरयनेछ : 

१. सॊघीम भाऩदण्डअनसुाय स्थानीम तहरे आिश्मक सभन्त्िम गयी विद्यारम नक्साङ  कनभापभ त। 
सफै फारफाधरकाको ऩहुॉच सधुनशश् चत गनभ विद्यारमहरुराइभ ऩनुविभतयण तथा सभामोजन  
गनेछन। य  

२. अधनिामभ तथा धन:िु् क आधायबतू शिऺाको कामाभन्त्िमन गनभ तीनै तहका सयकायरे 
आिश्मक काननु तजुभभा तथा आिश्मक स्रोतको व्मिस्था धभराउने छन। य 

३. स्थानीम तहरे आफ्नो ऺेत्रधबत्र विद्यारम फवहय यहेका सफै फारफाधरकाहरूको मथाथभ 
विियणसङ  करन गयी उनीहरूको ऩहुॉच सधुनशश् चत गनभ आिश्मक व्मिस्था 
)िैकश्ऩक/अनौऩचारयक/खरुा/ऩयम्ऩयागत शिऺा तथा धसकाइ, रशऺत कामभयभ, 
प्रोत्साहनभूरक कामभयभ, आिासीम सवुिधा आदद( धभरा  उन ेछन। य 

४. आधायबतू तहभा न्त्मूनतभ धसकाइ उऩरशधध हाधसर गयाउन आिधधक रूऩभा धसकाइको 
भू्माङ  कन गयी विद्याथॉको धसकाइका राधग शिऺकराई प्रधानाध्माऩक य प्रधानाध्माऩकराई 
स्थानीम तहप्रधत जिापदेही हनुे प्रणारी विकास गरयने छ य 

५. सफै आधायबतू विद्यारमहरूभा खानेऩानी, िौचारम तथा सयसपाइको उशचत प्रफन्त्धसवहत 
न्त्मूनतभ बौधतक सवुिधा सधुनशश् चत गयी फारभैत्री, सभािेिी य सयुशऺत धसकाइ िाताियण 
तमाय गरयने छ य  

६. सफै विद्यारमहरूभा प्राथधभकता प्राद्ऱ न्त्मूनतभ सऺभता  (PMEC) ऩूया गयाउन सॊघीम सयकाय य 
 न्त्मूनतभ सऺभता  (MEC) ऩयुा गयाउन ेकामभभा स्थानीम तथा प्रदेि सयकायरे सहकामभ गयी 
आिश्मक रगानीको प्रफन्त्ध गनेछन। य 
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७. शिऺण धसकाइ विधधभा सभेत आिश्मक ऩरयभाजभन गदै कऺा ३ सम्भ कऺा शिऺणराई 
कामाभन्त्िमन गरयने छ य मसका राधग आिश्मक शिऺक ताधरभ, तमायी तथा प्रोत्साहनका 
कामभयभ सञ् चारन गरयने छ य  

८. भू्माङ  कनराई शिऺण धसकाइ कै अधबन्न अङगको रूऩभा प्रमोगभा ्माएय विद्याथॉराई 
आिश्मक सहमोग उऩरधध गयाई धसकाइभा सधुाय ्माउन े अिस्था धसजभना गनभ 
कऺाकोठाभा आधारयत भू्माङ  कनसॉग सम्फशन्त्धत ऺभता विकास गरयने छ य 

९. तीनै तहका िैशऺक धनकामका जनिशक्त य शिऺक तथा प्रधानाध्माऩकहरूको ऺभता 
विकास, उत्प्रयेणा य व्मिस्थाऩनका राधग िैशऺक भानि सॊसाधन सूचना प्रणारी स्थाऩना 
गरयने छ य  

१०. विद्यारम व्मिस्थाऩन सधभधत, शिऺक अधबबािक सॊघका ऩदाधधकायीको ऺभता विकास य 
अधबबािक अधबभखुीकयण गरयने छ य  

११.  विद्याथॉको ऩोषण तथा स्िास््मभा सधुाय गनभ स्थानीम स्िास््म एकाइ तथा स ॊघस ॊस्थाको 
सहकामभभा प्रदेि तथा स्थानीम तहरे विद्यारम ऩोषण तथा स्िास््म कामभयभ सञ् चारन 
गनेछन। य 

१२. विद्याथॉराइभ विद्यारमभा आधारयत िैशऺक तथा भनोसाभाशजक ऩयाभिभ उऩरधध गयाइने छय  

१३. स्थानीम उत्ऩादनभा आधारयत ऩौवद्शक तथा स्िस्थकय ददिाखाजाको प्रफन्त्धराइभ थऩ 
व्मिशस्थत गनभ तीनै तहका सयकायरे सहकामभ गनेछन। य विद्यारमरे ददिाखाजा व्मिस्थाऩन 
गनेछन। य  

१४. यावद्सम ऩाठ् मयभ प्रारूऩ २०७६ रे धनददभद्श गयेअनसुाय विद्यारम शिऺाराइभ विविधताअनकूुर, 
सभािेिी य सभताभूरक फनाउन स्थानीम ऩरयिेिअनकूुर धसकाइ वयमाकराऩ सञ् चारन, 
बावषक विविधताअनकूुरको भाध्मभ बाषाको उऩमोग तथा साभाशजक साॊस्कृधतक विविधताको  
सम्भान य सभािेि हनुे गयी धसकाइ साभग्री विधध तथा प्रवयमा प्रमोग गरयन ेछ य   

१५. स्थानीम तहरे आिश्मक सहकामभ गयी विद्यारम शिऺाराइभ प्रकोऩ, स   ॊकट तथा 
भहाभायीरगामतका ऩरयशस्थधतप्रधत उत्थानिीर (Resilient) फनाउन े मोजना तमाय गयी 
कामाभन्त्िमन गनेछन। य 

१६. विद्यारम शिऺाराइभ सूचना तथा सञ् चाय प्रविधधरगामतका प्रविधधको प्रमोग गयी सहज य 
उऩमोगी फनाउन ेकामभराइभ व्मिशस्थत रूऩभा विस्ताय गरयने छ य  
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१७. यावद्सम ऩाठ् मयभ प्रारूऩ २०७६ अनरुूऩ धसकाइराइभ दैधनक जीिनसॉग सम्फशन्त्धत गयाउनका 
राधग व्मिहायकुिर धसऩहरूराइभ धसकाइ वयमाकराऩभा एकीकृत गनुभका  साथै 
अन्त्तयसम्फशन्त्धत विषमिस्तरुाइभ एकीकृत गयी धसकाइ  वयमाकराऩ सञ् चारन गने गयी 
धसकाइ साभग्री, विधध तथा वयमाकराऩभा ऩरयभाजभन तथा सधुाय गरयन ेछ य 

१८. स ॊघीम सयकायरे शिऺकको न्त्मूनतभ मोग्मता य तमायीको भाऩदण्ड तथा विद्याथॉ शिऺक 
अनऩुातरगामत शिऺक दयिन्त्दीका आधायहरूको ऩनुयािरोकन गयी स्थानीम तहका राधग 
दयिन्त्दी धनधाभयण गनेछन। य स्थानीम तहरे आिश्मकताअनसुाय शिऺक दयफन्त्दी ऩनुविभतयण 
तथा सभामोजन गनेछन। य  

१९. नधतजाप्रधतको जिापदेवहता सधुनशश् चत हनुे गयी विद्यारम तथा िैशऺक धनकामको िासकीम 
तथा व्मस्थाऩकीम ऩद्धधतभा सधुाय गयी सॊघीम सॊयचनाअनकूुर फनाइन ेछय  

२०. धनशश् चत अन्त्तयारभा विद्यारमको कामभसम्ऩादन ऩयीऺण तथा विद्याथॉको धसकाइ उऩरशधध 
ऩयीऺण गयी जिापदेवहता सधुनश् चत तथा  सधुायभा ऺेत्र ऩवहचान गरयन ेछय 

२१.  शिऺक तमायी, विकास य सहामता प्रणारीराइभ ऩनुसंयशचत गरयने छय 

 ३.३.५ उऩरशधध, नधतजा, प्रभखु वयमाकराऩ तथा रक्ष्म 

 क) उऩरशधध (Outcomes) 

१४. अधनिामभ तथा धन्िु् क आधायबतू शिऺाभा ऩहुॉच य सहबाधगता सधुनशश् चत बइभ गणुस्तय 

अधबिवृद्ध हनुेय  

  ख) प्रभखु नधतजाहरू )Key results( 

१. सफै फारफाधरका आधायबतू शिऺाको ऩहुॉचभा बइभ सहबागी हनु ेय 

२. सफै विद्यारमरे प्राथधभकता प्राद्ऱ सऺभता  (PMEC) ऩयुा गयेको गयी न्त्मूनतभ बौधतक ऩूिाभधाय 
तथा धसकाइ साभग्रीको उऩरधधता य आिश्मक  स्ख्माभा मोग्म, सवयम तथा उत्प्ररेयत 
शिऺकको व्मिस्था बइभ फारभैत्री य सभािेिी िाताियणभा धसकाइ हनु ेय  

३. विद्यारम ऩोषण तथा स्िास््म कामभयभ सञ् चारन य ऩौवद्शक तथा स्िस्थकय ददिा खाजाको 
प्रफन्त्धफाट फारफाधरकाको स्िास््म तथा ऩोषणको अिस्थाभा सधुाय हनु ेय 

४. आधायबतू शिऺा ऩूया गने फारफाधरकारे न्त्मूनतभ धसकाइ उऩरशधध हाधसर गयेको हनु ेय 

५. आधायबतू शिऺाको बनाभ सहबाधगता तथा धसकाइ उऩरशधधभा  रैश् गक, बौगोधरक, 
प्रदेिगत, साभाशजक तथा आधथभकरगामतका सभता सूचकभा सधुाय हनु ेय 
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६. विद्यारम शिऺा प्रणारी  प्रकोऩ, स   ॊकट तथा भहाभायीरगामतका ऩरयशस्थधतप्रधत उत्थानिीर 
(Resilient)  हनु ेय 

७. विद्यारम शिऺाभा सूचना तथा सञ् चाय प्रविधधरगामतका प्रविधधको प्रमोगभा विस्ताय तथा 
सहज उऩमोग बइभ धसकाइराइभ सहमोग हनु ेय  

८. िैशऺक धनकामभा कामभयत जनिशक्तको ऺभता विकास  बई  आधायबतू  तहभा गणुस्तयीम 
शिऺा प्रिाह तथा िैशऺक सिुासन कामभ हनु ेय 
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ग) प्रभखु वयमाकराऩहरू  तथा रऺ )Major activities and target( 

ताधरका ३.२: आधायबतू शिऺाका प्रभखु वयमाकराऩहरू तथा रक्ष्म 

य.सॊ. प्रभखु 
वयमाकराऩहरू 

इकाइ बौधतक रक्ष्म (ऩवहरो ५ िषभ) बौधतक 
रक्ष्म 
(१० 
िषभ) 

कैवपमत 

१ २ ३ ४ ५ जम्भा 

१ विद्यारमभा 
नक्सा् कन,  
ऩनुविभतयण तथा  
सभामोजन 

ऩटक १ १ 
   १ 

 स्थानीम तह 

२ शिऺक मोग्मताका 
भाऩदण्ड य 
दयिन्त्दी 
धनधाभयणका 
भाऩदण्ड तथा 
आधाय 
ऩनुयािरोकन तथा 
ऩरयभाजभन य 
कामाभन्त्िमन 

ऩटक १ 
    १ 

 सॊघ )शिऺक 
व्मिस्थाऩन 
विकासको 
वयमकराऩ 
अनसुाय( 

स्थानीम 
तह 

७५३ 
    ७५३ 

 

३ विद्यारमभा 
भाऩदण्डअनसुाय 
शिऺक व्मिस्था  

स्थानीम 
तह 

 ७५३  ७५३       ७५३ 
 स्थानीम तह 

 

४ 

 
 

आधायबतू तहका 
सफै 
फारफाधरकाराई 
विद्यारमभा बनाभ 
गने 

प्रधतित ९५ ९६ ९७ ९७.५ ९८ 
 १०० स्थानीम तह 

५ विद्यारमभा 
न्त्मूनतभ बौधतक 
ऩूिाभधाय विकास  
)बिन तथा 
कऺाकोठा, 
पधनभचय, िौचारम, 
खानऩेानी, 
खेरभैदान, 

घयेाफाया, खाजा 
घय( 

विद्यारम 
)हजाय( 

५ ७ ८ ६ ४ ३० 
 सॊघ तथा 

स्थानीम तह 
)विद्यारम 
बौधतक 
सधुायको 
वयमकराऩ 
अनसुाय( 

६ विद्यारमको 
कामभसम्ऩादन 
ऩयीऺण तथा 
विद्याथॉको धसकाइ 
उऩरशधध ऩयीऺण  

विद्यारम 
प्रधतित 

२५ २५ २५ २५ 
 १०० 

 सॊघ तथा 
स्थानीम तह 

ऩटक १ 
   १ २ 

 

७ यावद्सम ऩाठ् मयभ 
प्रारूऩ २०७६ 
कामाभन्त्िमन   

कऺा ३  ४, ७,   ५, ८ 
    सॊघ तथा 

स्थानीम तह 
)ऩाठ् मयभ  
तथा 
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भू्मा् कनको 
वयमाकराऩ 
अनसुाय 

८ कऺा शिऺण, 

विषमिस्तकुो 
एकीकृत धसकाइ, 
व्मिहायकुिर 
धसऩहरूको 
एकीकयण तथा 
विद्याथॉ  
भू्मा् कनसम्फन्त्धी 
शिऺक ऺभता 
विकास )िह ु
बावषक धसकाइ 
सहजीक यण तथा 
विद्याथॉ ऩयाभिभ 
सेिासभेत( 

शिऺक 
प्रधतित 

२० 

 

२० ३० ३० 
 १०० 

 प्रदेि तथा 
स्थानीम तह 
)शिऺक 
व्मिस्थाऩन 
विकासको 
वयमकराऩ 
अनसुाय(  

९ विद्यारम 
शिऺाराइभ  प्रकोऩ, 

स   ॊकट तथा 
भहाभायीरगामतका 
ऩरयशस्थधतप्रधत  
उत्थानिीर 
फनाउने मोजना 
तमाय गयी 
कामाभन्त्िमन  

मोजना 
तमायी 
ऩटक 

१ 
      स्थानीम तह  

कामाभन्त्िमन 
स्थानीम 
तह  

  

७५३ 

 

७५३ 

 

७५३ 

 

७५३ 

 

७५३ 

 

१० धसकाइका राधग 
सूचना तथा 
सञ् चाय प्रविधध 
रगामतका 
प्रविधधको प्रमोगभा 
िवृद्ध गनभ 
आिश्मक  
सॊयचना, साभग्री 
तथा ऺभता 
विकास   

विद्यारम 
प्रधतित 

२० ३० ३० २० 
 १०० 

 सॊघ तथा 
स्थानीम तह 

११ शिऺक तमायी, 
विकास य सहामता 
प्रणारीको 
ऩनुसंयचना 

तमायी 
कोषभ तथा 
कामभयभ 
विकास 

२ 
      सॊघ / 

विश् िविद्यारम 
तथा प्रदेि 
)शिऺक 
व्मिस्थाऩन 
विकासको 
वयमकराऩ 
अनसुाय(  

सहामता 
सॊयचना  

२५ 
 

 

     

१२ विद्यारम ऩोषण 
तथा स्िास््म 
कामभयभ य ददिा 

ऩोषण तथा 
स्िास््म 
विद्यारम 

५० ५० १०० १०० १०० १०० 
 स ॊघ, प्रदेि 

तथा स्थनीम 
तह )ददिा 
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खाजाको प्रफन्त्ध प्रधतित खाजा तथा 
विद्यारम 
ऩोषण तथा 
स्िास््म 
कामभयको 
वयमाकराऩ 
अनसुाय( 

ददिा खाजा 
विद्याथॉ 
स्ख्मा 

३० 
राख 

३६ 
राख 

४२ 
राख 

५० 
राख 

५१ 
राख 

  

१३ विधबन्न वकधसभका 
अऩा्ता बएका 
विद्याथॉराइभ 
सहमोग 

विद्याथॉ 
स्ख्मा 

       स ॊघ, तथा 
स्थानीम तह 

१४ धन:िु् क शिऺाको 
सधुनशश् चतताका 
राधग 

ऩाठ् मऩसु्तक 

विद्याथॉ 
स् ख्मा 

४५ 
राख 

४६ 
राख 

४७ 
राख 

४८ 
राख 

४८ 
राख 

राख 
 स ॊघ, तथा 

स्थानीम तह 
)ऩाठ् मऩसु्तक 
तथा 
छात्रिशृिका 
वयमाकराऩ 
अनसुायसभेत( 

आधथभक रूऩभा 
विऩन्नका राधग 
डे्रस, स्टेिनयी 
इत्माददका राधग 
छात्रिशृि 

विद्याथॉ 
स्ख्मा 

६ 
राख 

 

६ 
राख 

 

६ 
राख 

 

६ 
राख 

 

६ 
राख 

३० 
राख 

 

 धसकाइ साभग्री 
तथा विद्यारम 
व्मिस्थाऩन  

 

 विद्यारम 
स्ख्मा 

 ३० 
हजाय 

३० 
हजाय 

३० 
हजाय 

३० 
हजाय 

३० 
हजाय 

३० 
हजाय 

 

१५ कऺाकोठाभा 
आधारयत 
भू्मा् कनराइभ 
शिऺण धसकाइ 
प्रवयमाभा एकीकृत 
गयी धसकाइ 
सधुायभा प्रमोग 
गने गयी सधुाय 
गने  

विद्यारम 
प्रधतित  

४० १०० १०० १०० १०० १०० 
 स ॊघ, प्रदेि 

तथा स्थनीम 
तह 
)ऩाठ् मयभ  
तथा 
भू्मा् कनको 
वयमाकराऩ 
अनसुाय 

१६ आधायबतू तहभा 
सञ् चारन गरयने 
ऩयीऺाराइभ थऩ 
व्मिशस्थत फनाउने 

स्थनीम 
तह 

७५३ ७५३ ७५३ ७५३ ७५३ ७५३ 
 स्थनीम तह 

)ऩाठ् मयभ  
तथा 
भू्मा् कनको 
वयमाकराऩ 
अनसुाय 

१७ िैशऺक भानि 
सॊसाधन सूचना 
प्रणारी स्थाऩना  

विद्यारम 
व्मिस्थाऩन 
सधभधत, शिऺक 
अधबबािक सॊघका 
ऩदाधधकायीको 
ऺभता विकास य 

प्रणारी 
स्ख्मा 

१ १ १ १ १ १ 
 स ॊघ, प्रदेि 

तथा स्थानीम 
तह विद्यारम  

प्रधतित 

३० ४० ३० 
  १०० 
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अधबबािक 
अधबभखुीकयण   

१८ दगुभभ ऺते्र तथा 
रशऺत 
फारफाधरकाराइभ 
आिासीम प्रफन्त्ध 

विद्याथॉ  
स्ख्मा 

१८०० २००० २२०० २५०० २५०० १०००० 
 स ॊघ, तथा 

स्थानीम तह  
)छात्रिशृिका 
वयमाकराऩ 
अनसुाय( 
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३.४ भाध्मधभक शिऺा 
३.४.१ ऩरयचम  

भाध्मधभक शिऺा )कऺा ९ देशख १२( रे भानिीम भू्मका साथै करा, सॊस्कृधत, विऻान य प्रविधध 
ऺेत्रका आधायबतू भू्म भान्त्मताको ऻान, धसऩ तथा दृवद्शकोण तथा व्मिहायहरू आजभन गयेका 
सऺभ जनिशक्त उत्ऩादन गने रक्ष्म याख्दछ य मो तहको शिऺा काभको सॊसायभा प्रिेि गनभ 
सक्ने धसऩ सवहतको नागरयक विकास  तथा  उच्च शिऺाको राधग तमायीको आधाय ऩधन हो य 
मही दृवद्शकोणभा आधारयत बएय विद्यारम शिऺाको यावद्सम ऩाठ् मयभ प्रारूऩ, २०७६ विकास बइभ 
सोअनसुायको ऩाठ् मयभको कामाभन्त्िमन वि. सॊ. २०७७ फाट प्रायम्ब बएको छ य नऩेारको 
सॊविधानरे भाध्मधभक तहको शिऺा धन्िु् क प्राप् त गने हक स्थावऩत गयेको छ बन ेअधनिामभ तथा 
धन्िु् क शिऺा ऐन २०७५ रे ऩधन प्रत्मेक नागरयकराई भाध्मधभक शिऺा प्रदान गने दावमत्ि 
याज्मको हनु ेउ्रेख गयेको छ य सॊविधानरे एकाधतय विद्यारम तहको शिऺाराई स्थानीम तहको 
अधधकाय ऺेत्रधबत्र यहन ेव्मिस्था गयेको देशखन्त्छ बन ेअकोधतय सॊघ, प्रदेि य स्थानीम सयकायको 
साझा अधधकायधबत्र ऩधन याखेको छ य सॊविधानका उश्रशखत प्रािधानहरूरे आभ नागरयकका 
राधग गणुस्तयीम शिऺा सधुनशश् चत गनभ एकर तथा साझा सूचीका आधायभा तीनै तहका 
सयकायराई शजम्भेिाय फनाउन ेस्ऩद्श ददिा धनदेि गयेको छ  य  

यावद्सम शिऺा नीधत,२०७६ रे गणुस्तयीम भाध्मधभक शिऺाभा सफैको धन्िु् क ऩहुॉच सधुनशश् चत 
गदै मसफाट धसजभनिीरता, यचनात्भकता, अध्ममनिीरता, सकायात्भक शचन्त्तन य सदाचाय जस्ता 
गणु सवहतको प्रधतस्ऩधॉ, सीऩमकु्त एिभ। उत्ऩादनिीर जनिशक्त तमाय गने उद्दशे्म याखेको छ य 
विऻान प्रविधध तथा निप्रितभन नीधत, २०७६ रे विद्यारम तहदेशख नै ऩयम्ऩयागत भौधरक ऻान, 

प्रविधध तथा धसऩका फायेभा अध्ममन-अध्माऩन गयी िैऻाधनक शचन्त्तन तथा धसजभनिीरता अधबफवृद्ध 
गने यणनीधत धरएको छ य 

भाध्मधभक तहभा साधायण, ऩयम्ऩयागत य प्राविधधक धायभा शिऺा कामभयभ सञ् चारनभा छन। य 
कऺा ११ य १२ भा धायको विक्ऩहरूसवहत एकरऩथीम ऩाठ् मयभ रागू गरयएको छ य कऺा 
१२ ऩधछ उच्च शिऺाभा प्रिेि गनभ िा काभको सॊसायभा जान भागभ प्रिस्त हनुे व्मिस्था छ य 
अकोधतय श्रभ फजायको भागअनसुाय आधायबतू तथा भध्मभस्तयीम प्राविधधक जनिशक्त उत्ऩादन 
गने गयी प्राविधधक तथा व्मिसावमक शिऺाको सभेत व्मिस्था गरयएको छ य शिऺा नीधत, 
२०७६ रे भाध्मधभक तहभा प्राविधधक धायराई विषिे जोड ददइभ विद्यारमभा सञ् चारन गरयन,े 
प्राविधधक धायको शिऺा कऺा १० ऩधछ आिश्मक प्रमोगात्भक तथा कामभ ऺेत्र अनबुिसवहत तीन 
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िषभको अिधधको फनाइभ, मी कामभयभ य प्राविधधक तथा व्मिसावमक ताधरभ केन्त्रअन्त्तगभत 
सञ् चाधरत सम्फशन्त्धत कामभयभधफच साभञ् जस्म कामभ गरयन ेउ्रेख गयेको छ य  

३.४.२ ितभभान अिस्था  

भाध्मधभक तहको शिऺाभा विद्याथॉको ऩहुॉचभा यधभक प्रगधत बएको छ य भाध्मधभक तह (कऺा 
९-१२) भा कुर बनाभ दय य खदु बनाभ दय यभि् ७१.४% य ४७.६% ऩगुकेो छ य कऺा ९-

१२ भा रैश् गक सभता सूचक १.०२ ऩगेुको छ य तय कऺा १ भा बनाभ बएका 
फारफाधरकाभध्मे भाध्मधभक तहको कऺा १० य कऺा १२ भा ऩगु्ने दय यभि् ६०.३% य 
२४.०% भात्र यहेको देशखन्त्छय मसरे कऺा ८ य कऺा १०  (एसईई) ऩछाधड ठूरो स् ख्माभा 
फारफाधरकाहरूरे विद्यारम छाड्न ेगयेको देखाउॉछ य 

साभदुावमक भाध्मधभक विद्यारमको कऺा ९ य १० भा हार जम्भा १९,६१४ शिऺकहरू 
(६,८९८ याहत शिऺकसभेत) तथा कऺा ११ य कऺा १२ भा ५,८५७ शिऺकहरू (३,९३९ 
याहत शिऺकसभेत) सयकायको अनदुानभा कामभयत छन। बने मसफाहेक कधतऩम विद्यारम तथा 
स्थानीम तहको स्रोतफाट ऩारयश्रधभक ऩाउने गयी धनमकु् त बएका शिऺकहरूको स् ख्मा ऩधन 
उ्रेख्म छ य कऺा ९ य १० भा कुर १०,४०,९७६ फारफाधरकाहरू अध्ममनयत यहेका छन। 
य कऺा ११ य कऺा १२ भा ६,६१,६४२ विद्याथॉ बनाभ बएका छन। य सॊस्थागत विद्यारमतपभ  
कऺा ९ य १० भा २,४६,७९१ (कुर विद्याथॉ स् ख्माको करयफ २३%) तथा कऺा ११ य 
कऺा १२ भा २,३४,३८३ विद्याथॉ (करयफ ३५%) अध्ममनयत यहेका छन। य सभग्रभा कऺा ९ 
देशख १० भा छात्राहरू ५०.३ % यहेकोभा सॊस्थागत विद्यारमभा जम्भा ४२.३% छात्रा छन। य 
मसरे धनजी विद्यारमभा छोयीराई बन्त्दा छोयाराई ऩठाउन प्राथधभकता ददएको देशखन्त्छ य 
भाध्मधभक तहको कऺा ९-१० भा अध्ममनयतभध्मे  दधरत तथा जनजाधत सभदुामका विद्याथॉहरू 
यभि्१२.३% य ३७.५% छन। य त्मस्तै कऺा ११-१२ भा दधरत तथा जनजाधत सभदुामका 
विद्याथॉहरू यभि् ८.७% य ३८.१%  यहेका छन। य दधरत य जनजाधतको जनस्ख्मा यभि् 
१३%  य ३७%  बएको सन्त्दबभभा जन्ख्माको तरुनाभा दधरत सभदुामको भाध्मधभक शिऺाभा 
सहबाधगताको अनऩुात कभ देशखन्त्छ य उश्रशखत विद्याथॉहरूभध्मे कऺा ९ य कऺा १० भा 
७,१२३ तथा कऺा ११ य कऺा १२ भा २,६२३  अऩा् गता बएका फारफाधरकाहरू 
अध्ममनयत छन। य भाध्मधभक तहकै कऺा ९ य कऺा १० अध्माऩन गयाउन ेगयी ३९ ओटा 
ऩयम्ऩयागत विद्यारमहरू सञ् चारनभा यहेका छन। य कुर १२१  ओटा खरुा विद्यारमहरूभध्मे 
८४ ओटारे भाध्मधभक शिऺाको ऩठन-ऩाठन गदै आएका छन। बन े१७३ ओटा अनौऩचारयक 
प्रौढ विद्यारम सञ् चारनभा यहेका छन। य 
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नेऩार सयकायरे देिका सफै (७५३ ओटा) स्थानीम तहभा प्राविधधक शिऺाको सॊस्थागत ऩहुॉच 
ऩरु् माउने नीधत धरएकोभा हारसम्भ प्राविधधक भाध्मधभक शिऺा य प्राविधधक शिऺा तथा 
व्मिसावमक ताधरभ ऩरयषद्का कामभयभसवहत गयी ६३५ स्थानीम तहभा कुन ैन कुनै सॊस्थागत 
ऩहुॉच ऩगुकेो छ य मस कामभयभराई भूतभरूऩ ददन प्राविधधक शिऺा तथा व्मािसावमक ताधरभ 
ऩरयषद्बाया स्िीकृत तथा सम्फन्त्धन प्राप् त गयेका शिऺारम य सॊस्थाहरू १०४२ ओटा य 
साभदुावमक विद्यारमभा प्राविधधक धाय सञ् चारन बएका विद्यारमहरू ४८४ गयी देिबयका कुर 
१५४६ सॊस्थाहरूभा २३६३ कामभयभहरू सञ् चारन बइयहेका छन। य 

आधथभक तथा साभाशजक रूऩभा ऩछाधड ऩयेका सभदुामका फारफाधरकाहरूको भाध्मधभक शिऺाभा 
ऩहुॉचका सम्फन्त्धभा एकीन त्मा् क ऩाउन नसके ऩधन फहफुशञ् चधतभा ऩयेकाहरूको भाध्मधभक 
शिऺाभा ऩहुॉच कभ छ य सॊविधानरे भाध्मधभक शिऺाराई धन:िु् क बने ऩधन मसराइभ ऩूणभ 
धन:िु् क फनाउन सवकएको छैन य कऺा ११ य १२ भातै्र सञ् चारन बएका विद्यारमहरू ऩधन 
सञ् चारन बएकोरे मसराइभ ११२ मा ९१२ भा सभामोजन आिश्मक देशखएको छ य 

आधायबतू शिऺाफाट साभाशजक राब दय (Social rate of return)  फढी हनु े बएकारे मसराइभ 
गणुस्तयको भूर कधसका रूऩभा धरन सवकन्त्छ य ददगो विकास रक्ष्मरे ऩधन गणुस्तयीम शिऺाभा 
जोड ददइभ उऩमोधगतासॉग जोडेको छ य अवहरे गणुस्तयराई सन्त्तवुद्शसॉग ऩधन जोडेय हेने गरयन्त्छ य 
भाध्मधभक तह  कऺा १०/एसईईभा य कऺा ११ य १२ का ऩयीऺाका नधतजारे ठूरो 
स्ख्माभा विद्याथॉहरू न्त्मूनतभ धसकाइ उऩरशधध ऩधन हाधसर गनभ नसकेको कायण उच्च 
शिऺाफाट सभेत फशञ् चत छन। य भाध्मधभक शिऺाराइभ जीिनोऩमोगी धसऩसॉग ऩधन प्रत्मऺ रूऩरे 
जोड्ने कामभराइभ थऩ प्रबािकायी फनाइभ प्राप् त शिऺारे उऩमोग गयी जीविकोऩाजभनराइभ सहमोग गनुभ 
आिश्मक छ  य शिऺकराइभ नमाॉ ऻान, धसऩ य प्रविधधभा अध्मािधधक गयाइभ धसकाइ सधुाय 
गनुभऩने छ य सूचना तथा सञ् चाय प्रविधधराई गणुस्तयीम शिऺा प्रशप् तको साधनको रूऩभा उऩमोग 
गने कामभभा विस्ताय गनुभ छय  कुर शिऺा फजेटको १० प्रधतित बन्त्दा कभ भात्र गणुस्तयभा 
रगानी हनु े गयेको हुॉदा गणुस्तयभा रगानी अऩमाभप् त देशखन्त्छ य उश्रशखत कायणहरूरे 
भाध्मधभक तहभा धसकाइ गणुस्तय कभजोय यहेको देखाउॉछ य मस िषभ कोधबडको भहाभायी य 
अन्त्म प्रकोऩका कायण धसकाइ ऺधत अझ फढेय जान ेदेशखन्त्छ य  

विगत राभो सभमदेशख नै ऺभता विकासराई गणुस्तयीम शिऺाको भखु्म आधायका रूऩभा व्माख्मा 
गरयदै आएको छ बन े िैशऺक सॊस्था धबत्र धसकाइ सॊस्काय विकास गनुभ ऩछभ बनये फहस य 
ऩैयिीसभेत हुॉदै आएको छ य विऻान शिऺा ऩरयमोजना तथा भाध्मधभक शिऺा विकास 
ऩरयमोजनादेशख हार सञ् चारनभा यहेको विद्यारम ऺेत्र विकास कामभयभसम्भ ऺभता विकासरे 
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प्राथधभकता ऩाएको छ य  कभभचायीका राधग ताधरभ तथा अध्ममन भ्रभण, शिऺकराई ऩेसागत 
ताधरभ य अध्ममनको अिसय,  प्रध्मानध्माऩकका राधग नतेतृ्ि विकास ताधरभ जस्ता ऩऺभा काभ 
ऩधन बइयहेका छन। य  प्रध्मानध्माऩकको छुटै्ट ऩदको विकास गने बन्न े नीधत तम गरयए ऩधन 
कामाभन्त्िमन बएको छैन य 

सॊघीमता सॊयचनाअनसुाय तीन ओटै तहफाट शिऺाको व्मिस्थाऩन गने कामभ बए ऩधन भाध्मधभक 
तहसम्भको शिऺा भूरत् स्थानीम तहको अधधकाय ऺेत्र धबत्र याशखएको छ य शिऺा विकाससॉग 
सम्फशन्त्धत सॊयचनाहरू ऩधन सोवहअनसुाय फन्ने यभभा छन। य शिऺाको व्मिस्थाऩनका राधग 
स्थानीम तहभा शिऺा सेिाका कभभचायी यहने व्मिस्था छ य शिऺकको ऩेसागत ताधरभका राधग 
प्रदेि सयकायअन्त्तयगत ताधरभ केन्त्रहरू छन। य शिऺकका केही ऩेसागत सॊगठनहरू तथा विधबन्न 
गैयसयकायी सॊघ सॊस्थारे ऩधन विधबन्न वकधसभ य सभमािधधका ऺभता विकासका कामभयभहरू गदै 
आएका छन। य  

सॊघीमताको सॊयभणकाधरन अिस्था,  कभभचायीहरूको सभामोजन, स्थानीम य प्रदेि तहको सॊयचना, 
काननु य व्मिस्थाऩकीम स्ऩद्शताको अबािजस्ता कायण सॊस्थागत विकासरे अऩेशऺत रूऩभा गधत 
धरन बन े सकेको छैन य विधबन्न ढ् गरे विकास बएको व्मशक्तगत ऺभता ऩधन सॊस्थागत 
विकासभा रुऩान्त्तरयत गनभ सवकएको छैन य शिऺकको मोग्मता य ताधरभराई विद्याथॉको 
धसकाइसॉग आफद्ध गनभ अझै ऩधन सवकएको छैन य प्रामजसो िैशऺक सॊस्थाहरूभा धसकाइ सॊस्कृधत 
विकास गनभ सवकएको छैन य ऩद्धधतगत रूऩभा नतेतृ्िका उियाधधकायीहरू तमाय गनभ थऩ काभ 
गनुभ ऩनेछ य सॊस्थागत सूचनाराई चसु्त ऩाने गयी सूचना तथा सञ् चाय प्रविधध )ICT)  भा आधारयत 
व्मिस्थाऩन प्रणारीराई अझ विकास गनुभ ऩने छ य प्रध्मानाध्माऩकको नतेतृ्ि ऺभता याम्रो बएका 
विद्यारमको विकास तरुनात्भक रूऩभा याम्रो बएका प्रसस्त उदाहयण बेवटएका छन। य त्मसैरे 
प्रध्मानाध्माऩकराई अधधकाय सम्ऩन्न फनाउन य थऩ ऺभता विकासभा गनभ आिश्मक देशखन्त्छ य 

विद्यारम ऺते्र विकास कामभयभरे भाध्मधभक शिऺाभा ऩहुॉचराई प्राथधभकता ददएको धथमो यउक्त 
कामभयभरे भाध्मधभक शिऺा कऺा ९१२ भा कुर तथा खदु बनाभदय यभि: ५६.७ फाट 
८५.० य ३७.७ फाट ५३.१ ऩरु् माउन े रक्ष्म याखेकोभा हारसम्भ यभि: ७१. ४ य ४७ .६ 
प्रधतित ऩगुकेो छ य त्मसै गयी कऺा १० य कऺा १२ सम्भको वटकाउदय यभि: ३७.९ य 
११.५ फाट ६५. ० य २५.० प्रधतित ऩरु् माउन े रक्ष्म याखेकोभा हारसम्भ यभि: ६०.४ य 
२४ .०  प्रधतित ऩगुकेो छ यमसफाट विद्यारम ऺेत्र विकासकामभयभको आधाय फषभसॉग तरुना 
गदाभ ऩाॉच फषभभा कुर बनाभदय, खदु बनाभदय य वटकाउ दयभा उ्रेख्म प्रगधत बएको देशखन्त्छ 
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ताऩधन भाध्मधभक शिऺा उभेयको ठूरो जनस्ख्मा भाध्मधभक शिऺाको ऩहुॉचबन्त्दा फावहय यहेको 
देशखन्त्छय  

विद्यारम ऺेत्र विकास कामभयभ अिधधभा १६७६  धनम्नभाध्मधभक विद्यारमहरू भाध्मधभक 
(कऺा ९ य १० ) भा विकास बएका छन। य ५३१  भाध्मधभक (कऺा ९ देशख १०) रे  कऺा 
११ य १२ सञ् चारन गने अनभुधत ऩाएका छन। य नभनुा विद्यारमहरू ४२२ ऩगेुका छन। बन े
४८४  विद्यारमहरूभा प्राविधधक धायका विषम  सञ् चारनभा आएका छन। य नभनुा 
विद्यारमहरूभा गरयएको रगानीराइभ गणुस्तय य सभताका दृवद्शरे उऩमोगी हनुे गयी व्मिस्थाऩन 
गनुभ य विद्याथॉको तमायी य ऩरयऩक्िताराइभ सभेत विचाय गयेय हार कऺा ९ देशख सञ्चारन 
गरयएको प्राविधधक धायको कामभयभराइभ ऩनुसंयचना गनुभ आिश्मक देशखएको छ य मस अविधभा 
शिऺकको अबाि हटाउन अ् ग्रजेी, गशणत, विऻान विषमभा शिऺक कभ बएका विद्यारमका राधग 
शिऺण सहमोग अनदुान ददॉइदै आएको छ बने मसराइभ आिश्मकतानसुाय दयिन्त्दीभा रुऩान्त्तयण 
गनुभऩने देशखन्त्छ य गणुस्तयभा सहमोग ऩरु् माउन बौधतक सवुिधाहरू, ्माि, टुरवकटसहरूको 
विकास य वितयण गरयएको छ य इन्त्टयनटेको ऩहुॉचभा  प्रगधत बएको छ य शिऺकको 
अधबप्रयेणा, सवुिधामकु्त विद्यारम िाताियण, स्तयीम ऩाठ् मयभ,  स्तयीम ऩयीऺा प्रणारी, जीिनोऩमोगी 
धसऩसॉग गणुस्तयराई जोड्ने काभभा बने थऩ सधुाय आिश्मक देशखएको छ य  

हार भाध्मधभक तहको विद्यारम उभेयका करयफ २८ प्रधतित फारफाधरकाहरू स ॊस्थागत 
विद्यारमभा अध्ममन गरययहेका छन। य मस्ता विद्यारमभा अधबबािकरे नै िु् क धतरययहेका छन। 
य मस प्रकायका विद्यारमहरू मस मोजना अविधभा धनयन्त्तय हनु े अिस्था देशखन्त्छ ताऩधन 
साभदुावमक विद्यारमको गणुस्तय सधुायसॉगै स ॊस्थागत विद्यारमफाट विद्याथॉहरू साभदुावमक 
विद्यारमभा आउने सम्बािनाराइभ देशखएकारे साभदुावमक विद्यारमभा विद्याथॉ बनाभको अनऩुात 
केही फढ्न ेदेशखन्त्छ य  

विद्यारम ऺेत्र विकास कामभयभराई कामाभन्त्िमन गनभका राधग प्रत्मेक तहभा ऺभता विकास य 
सॊस्थागत सऺभता अधबफृवद्धभा जोड ददन ेउद्देश्म यहेको देशखन्त्छ य सॊस्थागत ऺभता विकासका 
राधग मोजना धनभाभण, प्राविधधक सहामता,  शिऺक ऩेसागत विकास,  विद्यारम सधुायका राधग प्रअ 
तथा  विव्मस अध्मऺराई ताधरभ,  ऩयीऺा सधुायका राधग कभभचायीराई ताधरभ,  कम्प्मटुय 
प्रमोगिाराको स्थाऩना,  नभनुा विद्यारमको स्थाऩना रगामतका विषमभा काभ बइयहेको छ य 
यावद्सम ऩाठ् मयभ प्रारूऩ २०७६ स्िीकृत बइभ सो अनसुायको ऩाठ् मयभको कामाभन्त्िमन मसै 
िषभदेशख प्रायम्ब बएको छ य भाध्मधभक तहभा विषमगत शिऺक तथा दयिन्त्दी ऩमाभद्ऱ छैन य  
विद्यारम ऺेत्र विकास कामभयभ देि सॊघीम सॊयचनाभा जान ु बन्त्दा अगाधड नै कामाभन्त्िमनभा 
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आएको हुॉदा सॊिैधाधनक प्रािधान य कामभयभकाधफच तादाम्म आउन नसक्दा सॊस्थागत विकास 
अऩेशऺत रूऩभा हनु सकेन य मसका राधग सॊयभणकाधरन मोजना धनभाभण गरयए ऩधन मसको 
व्मिस्थाऩन चनुौतीऩूणभ नै यह् मो य विद्यारमको अनगुभन तथा सऩुरयिेऺण य िैशऺक सहमोग गने 
ऩयुानो स्रोत केन्त्र तथा शज्रा शिऺा कामाभरमको सॊयचना हटाइएको तय नमाॉ स ॊयचनाको 
व्मिस्था नबएको अिस्था छ य धेयैजसो स्थानीम तहभा शिऺाका कभभचायी व्मिस्था बए ऩधन 
स्थानीम कभभचायीहरूराई प्रिासधनक कामभ कै फोझ फढी बएकोरे मो सॊयचना शिऺाको ऩेसागत 
सहमोग गने कामभभा ऩमाभप् त देशखदैन य   

उश्रशखत विश् रेषणको आधायभा देहाम फभोशजभका चनुौतीहरू ऩवहचान गरयएको छ :  

१. धन:िु् क भाध्मधभक शिऺाराई कामाभन्त्िमन गने य भाध्मधभक शिऺाको ऩहुॉचफाट फावहय 
यहेको ठूरो स् ख्माराई विद्यारमभा ्माउने य 

२.  विऩन्न फारफाधरका , विधबन्न वकधसभका अऩा् गता बएका फारफाधरका , दगुभभ ऺेत्रका 
भवहरा, दधरत , वऩछधडएका िगभ य रोऩोन्त्भखु सभदुामका फारफाधरका, कदठन ऩरयशस्थधतभा 
यहेका फारफाधरकाहरूको भाध्मधभक शिऺाभा सभताभूरक ऩहुॉच सधुनशद्ळत गने य 

३. भाध्मधभक तह वििेषत: कऺा १० फाट कऺा ११ को सॊयभण दय फढाउन े तथा 
भाध्मधभक तहभा खदु बनाभदय फढाउनये 

४. भाध्मधभक तहभा प्राविधधक तथा धमािसावमक व्मिशस्थत गने य 

५. सूचना तथा सञ् चाय रगामतका प्रविधधभा शिऺक तथा विद्याथॉको ऩहुॉच विस्ताय, 
शिऺकको दऺताभा िवृद्ध य धसकाइभा प्रबािकायी ढ्रे प्रमोग गयी धसकाइ सधुाय तथा 
धडशजटर धडबाईडराई कभ गने य  

६. धसकाइको गणुस्तय सधुाय गयी विद्याथॉको धसकाइ उऩरशधधभा सधुाय ्माउन ेय 

७. सफै विद्यारमभा न्त्मूनतभ सऺभताका अिस्था ऩूया गयी विद्यारमको बौधतक तथा िैशऺक 
िाताियणभा सधुाय ्माइभ विद्यारमराइभ फारभैत्री फनाउन ेय 

८. विद्यारम शिऺाराइभ  प्रकोऩ, स   ॊकट तथा भहाभायीरगामतका ऩरयशस्थधतप्रधत उत्थानिीर 
(Resilient) फनाउन ेय 

९. सॊघीम स ॊयचनाअनरुूऩ भाध्मधभक शिऺाको व्मिस्थाऩन तथा सञ् चारनका राधग नीधतगत, 
काननुी तथा सॊयचनागत स्िरूऩको विकास तथा कामाभन्त्िमन गने य सॊस्थागत ऺभता 
विकास गने य 
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१०. विद्यारम शिऺा ऩद्धधतराइभ विद्याथॉको धसकाइप्रधत उियदामी फनाउन ेय 

११. विद्याथॉ भू्मा् कनराइभ धसकाइ वयमाकराऩको अधबन्न अ् गका रूऩभा विकास गने य 
आधायबतू तहको ऩयीऺा प्रणारीभा सधुाय गयी विश् िसनीम य फैध फनाउन ेय 

१२. शिऺकको िशृि विकासराइभ ऩायदिॉ, नधतजाभा आधारयत य अनभुानमोग्म फनाइभ व्मिशस्थत 
गनेय 

१३. विद्यारम शिऺाराइभ विविधताअनकूुर, सभािेिी य सभताभूरक फनाउनेय 

१४. आिश्मक विषामगत शिऺक दयिन्त्दीको व्मिस्था गयी विद्यारमभा सऺभ य मोग्म 
विद्यारम जनिशक्त व्मिस्थाऩन गने य  

३.४.३ उद्दशे्महरू 

मस मोजनाको भाध्मधभक शिऺा कामभयभको सभग्र उदे्दश्म आधायबतू शिऺाभा सफैको ऩहुॉच य 
सहबाधगता सधुनशश् चत गदै गणुस्तय अधबिवृद्ध गनुभ यहेको छ यमस मोजनारे भाध्मधभक 
शिऺासम्फन्त्धी धनम्नधरशखत विशिद्श उद्देश्म याखेको छ : 

१. भाध्मधभक शिऺाभा सफैको ऩहुॉच सधुनशश् चत गदै सान्त्दधबभकता य गणुस्तयभा सधुाय गनुभ य     

२. भाध्मधभक शिऺाभा खदु बनाभ दय तथा वटकाउ दय फढाउन ुय    

३. यावद्सम मोग्मता प्रारूऩअनसुाय साधायण य प्राविधधक तथा धमािसावमक शिऺा धफचको 
गधतिीरता (Mobility) य ऩायगम्मता (Permeability)  सधुनशद्ळत गनुभय 

४. भाध्मधभक शिऺा ऩूया गयेका सफै फारफाधरकाहरूराइभ दैधनक जीिन, योजगायी य धनयन्त्तय 
धसकाइका राधग तमाय फनाउनयु  

५. विद्यारमहरूको बौधतक तथा िैशऺक िाताियण फारभैत्री, सभाििेी य सयुशऺत फनाउन ुय   

६.   विद्यारम शिऺाको िासकीम तथा व्मिस्थाऩकीम प्रफन्त्धभा सधुाय गयी विद्यारम ऩद्धधतराइभ 
विविधता अनकूुर,  उत्थानिीर  य जिापदेही फनाउन ुय 

७.   धसकाइराइभ दैधनक जीिनसॉग सम्फशन्त्धत गनुभ य अन्त्तयसम्फशन्त्धत विषमिस्त ुतथा व्मिहाय 
कुिर धसऩराइभ एकीकृत गयी धसकाइ वयमाकराऩ सञ् चारन गनुभय 

३.४.४  यणनीधतहरू 

 मोजनाका उदे्दश्महरू हाधसर गनभ धनम्नधरशखत यणनीधतहरू अिरम्फन गरयनेछ : 
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१. सॊघीम भाऩदण्डअनसुाय स्थानीम तहरे आिश्मक सभन्त्िम गयी विद्यारम नक्सा् कनभापभ त। 
सफै फारफाधरकाको ऩहुॉच सधुनशश् चत गनभ विद्यारमहरूराइभ ऩनुविभतयण , सभामोजन तथा  
स्थाऩना गने छन। य 

२. धन:िु् क भाध्मधभक शिऺा (व्मािसावमक /प्राविधधक  तथा साधायण)  भा सहज ऩहुॉच य 
सभािेिी सहबाधगता सधुनशद्ळत गनभ सॊघ, प्रदेि य स्थानीम सयकायको सभन्त्िमात्भक 
कामभढाॉचाभा भाध्मधभक विद्यारमहरूको ऺभता विकास गरयन ेछ य 

३. भाध्मधभक शिऺाको सान्त्दधबभकता य गणुस्तय विकासका राधग ऩाठ् मयभ तथा 
ऩाठ् मसाभग्रीभा ऩरयभाजभन तथा विविधीकयणकसवहत शिऺक शिऺा तथा ताधरभ य शिऺण 
धसकाइ ऩद्धधतभा सधुाय गरयन ेछय 

४. धसकाइराइभ िाशस्तिक जीिन तथा व्मिहायसॉग सम्फशन्त्धत गयाउन विषमिस्तकुो 
स्िरूऩअनसुाय २५ देशख ५० प्रधतितसम्भको ऩाठ् मबायका राधग प्रमोगात्भक अभ्मास, 
ऩरयमोजना कामभ िा साभदुावमक कामभ सभािेि गरयन ेछय   

५. भाध्मधभक तहभा सञ् चारन बइयहेको प्राविधधक धायको शिऺाको प्रबािकारयताको 
अध्मनका आधायभा मसको सॊयचना य ऩाठ् मयभ ऩयुािरोकन तथा ऩरयभाजभन गयी 
प्राविधधक शिऺा प्राप् त गनभका राधग उभेयको ऩरयऩक् िता य आधायबतू बावषक, गशणतीम, 
विऻानसम्फन्त्धी, साभाशजक तथा नाधगयकसम्फन्त्धी सऺभताराइभ विचाय गयेय कऺा १० 
ऩधछ कम्तीभा तीन िषभको कामभयभ विकास गयी आिश्मक ऩूिाभधाय य शिऺक 
व्मिस्थासवहत सम्बाव्म योजगायीराइभ ध्मान ददएय सञ् चारनभा ्माइने छ य  

६. यावद्सम मोग्मता प्रारूऩअनसुाय साधायण य प्राविधधक तथा धमािसावमक शिऺाधफच 
गधतिीरता (Mobility) य ऩायगम्मता (Permeability) सधुनशश् चत हनुे गयी शऺधतजीम 
तथा रम्फीम मोग्मता विकास गरयने छ य 

७. भाध्मधभक तहभा खदु बनाभदय य वटकाउदय फढाउन तथा कऺा १० देशख ११ भा 
सॊयभणदय फढाउन फैकश्ऩक भाध्मभको प्रमोग तथा विद्याथॉ प्रोत्साहन कामभयभ 
सञ् चारन गरयने य आिश्मकताअनसुाय िासीम विद्यारमहरूको विस्ताय गरयने छय 

८. हयेक विद्यारमभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधध विस्ताय गदै गयी धडशजटर धडबाईड कभ 
गरयने य शिऺण धसकाइभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधध फढाइन ेछ य  

९. शिऺक धनयन्त्तय अध्मािधधक हनु अधबप्रयेणा फढाउन ेकामभयभ सञ् चारन गयी दऺ विषम 
शिऺकको व्मिस्था गरयन ेछ य 
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१०.  सफै विद्यारमभा न्त्मूनतभ सऺभताका अिस्था (PEMC) ऩूया गयी विद्यारमको बौधतक तथा  
िैशऺक िाताियणभा सधुाय ्माइभ विद्यारमराइभ फारभैत्री फनाइन ेछ य 

११. स्थानीम तहरे आिश्मक सहकामभ गयी विद्यारम शिऺाराइभ  प्रकोऩ, स   ॊकट तथा 
भहाभायीरगामतका ऩरयशस्थधतप्रधत उत्थानिीर  फनाउन े मोजना तमाय गयी कामाभन्त्िमन 
गनेछन।य 

१२. विद्यारम शिऺादेशख नै विऻान, प्रविधध, ईशन्त्जधनमरयङ, करा य गशणत शिऺा (STEAM) 
जस्ता विषमहरूको धसकाइराइभ अन्त्तयसम्फशन्त्धत गदै रधगने छ य 

१३. साभदुावमक विद्यारमभा कऺा ११ य १२ भा विऻान विषम अध्ममनकाराधग आकषभण 
फढाउन ऩमाभप् त ऩूिाभधाय सवहतको व्मिस्था गरयने छय 

१४. भाध्मधभक विद्यारमभा सऺभ य उत्प्ररेयत प्रअको व्मिस्था गयी विद्यारम विकास तथा 
व्मिस्थाऩनप्रधत प्रअराइभ उियदामी फनाइन ेछ य  

१५. न्त्मूनतभ धसकाइ उऩरशधध हाधसर गयाउन आिधधक रूऩभा धसकाइको भू्मा् कन गयी 
विद्याथॉको धसकाइका जिापदेही हनु ेप्रणारी विकास गरयन ेछ य  

१६. सॊघीम सयकायरे शिऺकको न्त्मूनतभ मोग्मता य तमायीको भाऩदण्ड तथा विद्याथॉ शिऺक 
अनऩुातरगामत शिऺक दयिन्त्दीका आधायहरूको ऩनुयािरोकन गयी दयिन्त्दी धनधाभयण गने 
य  आिश्मकताअनसुाय शिऺक दयफन्त्दी ऩनुविभतयण, सभामोजन तथा थऩ गने छय  

१७. विद्याथॉ भू्माङ  कनराई शिऺण धसकाइकै अधबन्न अङ  गको रूऩभा प्रमोगभा ्माई 
विद्याथॉराई आिश्मक सहमोग उऩरधध गयाएय धसकाइभा सधुाय ्माउन ेअिस्था धसजभना 
गनभ कऺाकोठाभा आधारयत भू्माङ  कनसॉग सम्फशन्त्धत ऺभता विकास गरयने छ य विद्याथॉ 
भू्मा् कन तथा ऩयीऺा ऩवद्धतभा सधुाय गरयन ेछ य 

१८. नधतजाप्रधतको जिापदेवहता सधुनशश् चत हनुे गयी विद्यारम तथा िैशऺक धनकामको िासकीम 
तथा व्मस्थाऩकीम ऩद्धधतभा सधुाय गयी सॊघीम सॊयचनाअनकूुर फनाइन ेछय  

१९. धनशश् चत अन्त्तयारभा विद्यारमको कामभसम्ऩादन ऩयीऺण तथा विद्याथॉको धसकाइ उऩरशधध 
ऩयीऺण गयी जिापदेवहता सधुनशद्ळत गरयने छ य  सधुायभा ऺते्र ऩवहचान गरयन ेछ य 

२०. शिऺक तमायी, विकास य सहामता प्रणारीराइभ ऩनुसंयशचत गरयने छय 
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३.४.५ उऩरशधध, नधतजा, प्रभखु वयमाकराऩ तथा रक्ष्म 

क( उऩरशधध (Outcomes)  

१. भाध्मधभक शिऺाभा सफैको ऩहुॉच सधुनशश् चत बइभ सान्त्दधबभकता य गणुस्तयभा सधुाय हनु ेय 

ख( नधतजा (Results) 

१. सफै फारफाधरकाहरूराई धन:िु् क भाध्मधभक तहको शिऺाभा ऩहुॉच सधुनशद्ळत बइभ खदु बनाभ 
तथा वटकाउ दयभा िवृद्ध हनुे य 

२. सफै भाध्मधभक विद्यारमरे आधायबतू भाऩदण्ड ऩयुा गयेको हनु ेय 

३. भाध्मधभक तहभा प्राविधधक धायतपभ को स ॊयचना तथा स्िरूऩ ऩरयभाजभन बइभ व्मिशस्थत य 
सदुृढ हनु ेय 

४. भाध्मधभक शिऺाको सान्त्दधबभकता य गणुस्तय विकासका राधग ऩाठ् मयभ  ,तथा ऩाठ् म साभग्रीभा 
ऩरयभाजभन  ,उत्प्ररेयत शिऺकको व्मिस्थाऩन , प्रविधधको सभशुचत प्रमोग य उशचत धसकाइ 
िाताियणको धनभाभण बएको हनु ेय  

५. भध्मधभक शिऺा ऩूया गने फारफाधरकारे न्त्मूनतभ धसकाइ उऩरशधध हाधसर गयेको हनु ेय 

६. भाध्मधभक शिऺाको बनाभ, सहबाधगता तथा धसकाइ उऩरशधधभा  रैश् गक, बौगोधरक, 
प्रदेिगत, साभाशजक तथा आधथभकरगामतका सभता सूचकभा सधुाय हनु ेय 

७. शिऺा प्रणारी प्रकोऩ, स   ॊकट तथा भहाभायीरगामतका ऩरयशस्थधतप्रधत उत्थानिीर हनु ेय 

८. विद्यारम शिऺाभा सूचना तथा सञ् चाय प्रविधधरगामतका प्रविधधको प्रमोगभा विस्ताय तथा 
सहज उऩमोग बइभ धसकाइराइभ सहमोग हनु ेय  

९. िैशऺक धनकामभा कामभयत जनिशक्तको ऺभता विकास  बई  भाध्मधभक  तहभा गणुस्तयीम 
शिऺा प्रिाह तथा िैशऺक सिुासन कामभ हनु ेय 
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ग) प्रभखु वयमाकराऩहरू तथा नधतजा (Major activities and results) 

ताधरका ३.३: भाध्मधभक शिऺाका प्रभखु वयमाकराऩहरू तथा रक्ष्म 

 
य.

सॊ. 

प्रभखु वयमाकराऩहरू इकाइ बौधतक रक्ष्म (ऩवहरो ५ िषभ) बौधतक 
रक्ष्म 
(१० 
िषभ) 

कैवपमत 

१ २ ३ ४ ५ जम्भा 

१ धन:िु् क भाध्मधभक शिऺाको 
कामाभन्त्िमन काराधग आिश्मक 
ऩने काननु, कामभविधध, 
धनदेशिकाहरू तमायी 

 

ऩटक 
 

१ 
    

 
 

१ 

 

१ 
सॊघ तथा स्थानीम तह 

२ विद्यारम सेिा ऺेत्रको सीभा् कन 
गयी हयेक भाध्मधभक 
विद्यारमको सेिा ऺते्र एकीन 
गने य  सीभा् कन धबत्रका  
फारफाधरकाहरू बनाभको 
सधुनशश् चतताका राधग  
विद्यारमभा नक्सा् कन,  
ऩनुविभतयण तथा  सभामोजन य 
स्थाऩना 

ऩटक/ 
स्थानीम 
तह 

१/ 

७५
३ 

१/ 

७५
३ 

   १/ 

७५३ 

 स्थानीम तह 

३ भाध्मधभक शिऺाभा विऻान, 

प्रविधध, ईशन्त्जधनमरयङ, करा य 
गशणत शिऺा (STEAM) जस्ता 
विषमहरूको धसकाइराइभ 
अन्त्तयसम्फशन्त्धत गने य विऻान, 
गशणत तथा कम्प्मटुय विऻान 
विषम अध्ममनका राधग अिसय 
फढाउने 

धनयन्त्तय        स ॊघ, स्थानीम तह 

 )ऩाठ् मयभ, 
भू्मा् कन तथा 
शिऺक तमायी य 
विकाससॉग सभेत 
जोड्ने(  

४ प्राविधधक धायको शिऺाको 
स्िरूऩ, स ॊयचना, भाऩदण्ड तथा 
ऩाठ् मयभ सभामोजन तथा 
ऩरयभाजभन 

ऩटक/ 

विषमऺे
त्र 

१/ 

६ 
१/ 

६ 
   १ / 

६ 

 सॊघ )ऩाठ् मयभ  तथा 
भू्मा् कनको 
वयमाकराऩ अनसुाय( 

५ शिऺक मोग्मताका भाऩदण्ड य 
दयिन्त्दी धनधाभयणका भाऩदण्ड 
तथा आधाय ऩनुयािरोकन तथा 
ऩरयभाजभन य कामाभन्त्िमन गने 

ऩटक/ 
स्थानीम 
तह 

१/ 

७५
३ 

    १/ 

७५३ 

 सॊघ शिऺक 
व्मिस्थाऩन विकासको 
वयमकराऩ अनसुाय( 

६ भाऩदण्डअनसुाय विद्यारमभा 
आिश्मक विषम शिऺक 
व्मिस्था  

स्थानीम 
तह 

७५
३ 

 

७५
३ 

     स्थानीम तह 

७ भाध्मधभक शिऺाभा सफैको ऩहुॉच 
सधुनशश् चत गनभ 

तह ७६
० 

      प्रदेि य स्थानीम तह 
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आिश्मकताअनसुाय फसको 
व्मिस्था तथा  खरुा तथा दयु 
शिऺारगामतका फैकश्ऩक 
प्रफन्त्ध गने 

८ विद्यारमभा न्त्मूनतभ बौधतक 
ऩूिाभधाय विकास  )बिन तथा 
कऺाकोठा, पधनभचय, िौचारम, 
खानऩेानी, खेरभैदान, घयेाफाया( 

विद्यार
म 
प्रधतित  

२५ ५० ७
५ 

१०
० 

   सॊघ तथा स्थानीम तह 
घ तथा स्थानीम तह 
)विद्यारम बौधतक 
सधुायको वयमकराऩ 
अनसुाय 

९ यावद्सम ऩाठ् मयभ प्रारूऩ २०७६ 
कामाभन्त्िमन गयी ऩाठ्ययभ, 
ऩाठ् मऩसु्तक य धसकाइ सभाग्री 
विकास तथा  अध्मािधधक गने 

कऺा   ९ य 
१२ 

  
१
० 

    सॊघ तथा स्थानीम तह 
ऩाठ् मयभ  तथा 
भू्मा् कनको 
वयमाकराऩ अनसुाय( 

१
० 

विद्यारमको कामभसम्ऩादन 
ऩयीऺण तथा विद्याथॉको धसकाइ 
उऩरशधध ऩयीऺण  

विद्यार
म 
प्रधतित 

२५ २५ २
५ 

२५  १००  सॊघ तथा स्थानीम तह 

ऩटक  

 

 

१   १ २  

१
१ 

प्रविधध तथा व्मिहायकुिर 
धसऩहरूको एकीकयण तथा 
विद्याथॉ  भू्मा् कनसम्फन्त्धी 
शिऺक ऺभता विकास  

शिऺक 
प्रधतित 

२० 

 
२० ३

० 
३०  १००  सॊघ, प्रदेि तथा 

स्थानीम तह 

१
२ 

विव्मस, वऩटीए ऩदाधधकायीको 
ऺभता विकास 

प्रधतित २५ ३० ३
० 

१५  १००  प्रदेि तथा स्थानीम 
तह 

१
३ 

विद्यारम शिऺाराइभ  प्रकोऩ, 
स   ॊकट तथा भहाभायीरगामतका 
ऩरयशस्थधतप्रधत  उत्थानिीर  

फनाउने आकशस्भक व्मिस्थाऩन 
मोजना धनभाभण तथा कामाभन्त्िमन  

मोजना 
तमायी 
ऩटक 

कामाभ
न्त्िमन 
स्थानीम 
तह  

१  

 

७५
३ 

 

 

७
५
३ 

 

 

७५
३ 

 

 

७
५
३ 

 

 

७५३ 

 स्थानीम तह 

१
४ 

धसकाइका राधग सूचना तथा 
सञ् चाय प्रविधधरगामतका 
प्रविधधको प्रमोगभा िवृद्ध गनभ 
आिश्मक  सॊयचना, साभग्री तथा 
ऺभता विकास   

विद्यार
म 
प्रधतित 

२० ३० ३
० 

२०  १००  सॊघ तथा स्थानीम तह 

१
५ 

शिऺक तमायी, विकास य 
सहामता प्रणारीको ऩनुसंयचना 
 

 

 

 

कोषभ 
तथा 
कामभय
भ 
विकास 

१       सॊघ / विश् िविद्यारम 
तथा प्रदेि )शिऺक 
व्मिस्थाऩन विकासको 
वयमकराऩ अनसुाय(  
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तथा 
सञ् चार
न 
सहाम
ता 
सॊयचना  

२५       

१
६ 

 

 

 

 

 

 

विद्यारम ऩोषण तथा स्िास््म 
कामभयभ  

विद्यार
म 
प्रधतित 

५० 

 

 

 

 

 

५० 

 

 

 

 

 

१
०
० 

 

 

 

 

 

१०
० 

 

 

 

 

 

१
०
० 

 

 

 

 

 

१०० 

 

 

 

 

 

 स ॊघ, प्रदेि तथा 
स्थनीम तह विद्यारम 
ऩोषण तथा स्िास््म 
कामभयको 
वयमाकराऩ अनसुाय( 

१
७ 

विधबन्न वकधसभका अऩा्ता 
बएका विद्याथॉराइभ सहमोग 

विद्याथॉ 
स्ख्मा 

       स ॊघ, तथा स्थानीम तह 

१
८ 

धन:िु् क शिऺाको सधुनशद्ळतताका 
राधग  

ऩाठ्यऩसु्तक 

 

कऺा ९य 
१० 

९य
१० 

९,

१
० 
य 
१
१ 

९,१
०, 
११ 
य 
१२ 

९,

१
०, 
१
१ 
य१
२ 

  स ॊघ, तथा स्थानीम तह 
, )ऩाठ् मऩसु्तक तथा 
छात्रिशृिका 
वयमाकराऩ 
अनसुायसभेत( 

आधथभक रूऩभा विऩन्नका राधग 
डे्रस तथा स्टेिनयी, ददिा खाजा 
इत्माददका राधग छात्रिशृि 

 
विद्याथॉ 
स्ख्मा 
 

३ 
राख 

३ 
रा
ख 

३ 
रा
ख 

३ 
रा
ख 

३ 
रा
ख 

१५ 
राख 

 

 धसकाइ साभग्री तथा विद्यारम 
व्मिस्थाऩन तथा सञ् चारन 
अनदुान 

 

विद्यार
म 
स्ख्मा 

७ 
हजा
य 

 ७ 
हजा
य 

  
७ 
ह
जाय 

  ७ 
हजा
य 

७ 
ह
जा
य 

 ७ 
हजाय 

 

१
९ 

कऺाकोठाभा आधारयत 
भू्मा् कनराइभ शिऺण धसकाइ 
प्रवयमाभा एकीकृत गने गयी 
सधुाय तथा प्रमोग 

विद्यार
म 
प्रधतित  

४० १०
० 

१
०
० 

१०
० 

१
०
० 

१००  स ॊघ, प्रदेि तथा 
स्थानीम तह 

२
०  

भाध्मधभक तहभा सञ् चारन 
गरयने ऩयीऺाराइभ थऩ व्मिशस्थत 
फनाउन े

स्थान  ८ ८ ८ ८ ८ ८  सॊघ तथा प्रदेि  

२
१ 

िैशऺक भानि सॊिाधन सूचना 
प्रणारी स्थाऩना य सञ् चारन 

 विद्यारम व्मिस्थाऩन सधभधत, 
शिऺक अधबबािक सॊघका 

प्रणारी 
स्ख्मा 

१ १ १ १ १ १  स ॊघ, प्रदेि तथा 
स्थानीम तह   

 

विद्यार
 

३० 
 

४० 
 

३
   

१०० 
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ऩदाधधकायीको ऺभता विकास य 
अधबबािक अधबभखुीकयण   

म  
प्रधतित 

० 

२
२ 

दगुभभ ऺते्र तथा रशऺत 
फारफाधरकाराइभ आिासीम 
प्रफन्त्ध 

विद्याथॉ  
स्ख्मा 

५०
० 

१०
०० 

१
५
०
० 

१५
०० 

१
५
०
० 

१५०
० 

 स ॊघ, तथा स्थानीम तह  
)छात्रिशृिका 
वयमाकराऩ अनसुाय( 
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३.५ ऩाठ् मयभ तथा भू्मा् कन 

   ३.५.१ ऩरयचम 

शिऺा ऩद्धधतराइभ भागभदिभन गने भहत्त्िऩूणभ आधाय ऩाठ् मयभ हो य अझ औऩचारयक  शिऺा 
ऩद्धधतभा ऩाठ् मयभद्बाया धनदेशित ऻान, धसऩ तथा अधबिृशि प्राशप् तभा विद्याथॉराइभ सऺभ फनाउन े
ददिाभा शिऺण धसकाइ तथा भू्मा् कन प्रवयमा सञ् चाधरत हनु ुऩदभछ य ऩाठ् मयभ कुनै कऺा 
िा तहभा कुन कुन विषमिस्त ु धसकाउने बने्न कुयासॉग भात्र सम्फशन्त्धत नबइभ विद्याथॉभा केकस्ता 
ऺभता विकास गयाउन े हो अथाभत । वकन  ऩढाउने¸ केकस्ता वयमाकराऩका भाध्मफाट अऩेशऺत 
सऺभता हाधसर गयाउन सवकन्त्छ य विद्याथॉरे धसकेको िा नधसकेको सधुनशश् चत गयी आिश्मक 
ऩदृ्षऩोषण प्रदान गनभ केकसयी भू्मा् कन गने बने्न कुया धनधाभयण गने भहत्त्िऩूणभ आधाय हो य 
ऩाठ् मयभको भाध्मभफाट प्राप् त हनु े शिऺा अथाभत । ऻान, धसऩ तथा अधबिशृिको भाध्मभफाट 
व्मशक्तराइभ सभाज तथा विश् ि ऩरयिेिअनकूुर सभामोजन हनु, योजगायी प्राप् त गनभ, ऩेसा व्मिसाम 
छनोट तथा सञ् चारन गनभ य आधथभक वयमाकराऩभा सरयक हनु सहमोग प्राद्ऱ हनुऩुछभ य पेरय 
ऩाठ् मयभ धनशश् चत भू्म तथा भान्त्मताभा विकास गरयएको हनुारे मसरे साभाशजक भू्म भान्त्मता 
तथा व्मिहायराइभ सान्त्दधबभकयणसवहत आत्भसात। गनभ;  विबेदयवहत¸ सभताभूरक य सभािेिी 
दृवद्शकोणअनरुूऩ व्मिहाय गनभ;  आफ्नो य अरुको अधधकाय य कतभव्मप्रधत सचेत यहन, य 
धसजभनात्भक तथा त्मऩयक ढ् गफाट सोच्न य धनणभम गनभ सहमोग गनुभऩछभ य मसयी ऩाठ् मयभ 
एउटा शिऺा प्रणारीराइभ भागभदिभन गने आधाय बएकारे मसको विकास तथा कामाभन्त्िमन उऩमकु्त 
ढ् गरे हनुऩुदभछ य भानिीम आिश्मकता, फारफाधरकाका रुशच, साभाशजक भू्म भान्त्मता य 
सभाज तथा विश् िऩरयिेिभा विकास बएका ऻान, धसऩ तथा प्रविधधअनकूुर ऩाठ् मयभराइभ एउटा 
गधतिीर य रशचरो प्रवयमाका रूऩभा धरन ुआिश्मक छ य  

मस खण्डभा नऩेारभा विद्यारम तह )फारविकास तथा शिऺादेशख कऺा १२ सम्भको( ऩाठ् मयभ 
विकास, कामाभन्त्िमन तथा भू्मा् कनसम्फन्त्धी ितभभान अिस्थाको सभीऺाका आधायभा चनुौतीहरू 
ऩवहचान गरयएको छ य ऩवहचान गरयएका चनुौतीहरूराइभ साभना गयी मस मोजना अविधभा 
ऩाठ् मयभराइभ अझ सान्त्दधबभक फनाउन मसको प्रबािकायी कामाभन्त्िमन गनभ ऩाठ् मयभ तथा 
भू्मा् कनसम्फन्त्धी मस मोजनाका उद्देश्म, यणनीधतहरू, अऩेशऺत भखु्म नधतजा, भखु्मभखु्म 
कामभयभ तथा रऺहरू उ्रेख गरयएको छ य     

 ३.५.२ ितभभान अिस्था 

नेऩारभा वि.सॊ. २०२८ को यावद्सम शिऺा ऩद्धधतको मोजनाभा सिभप्रथभ विद्यारम तहभा आिश्मक 
अ् गहरूसवहत ऩाठ् मयभराइभ दस्तािेजीकयण गरयएको धथमो बन े ऩाठ् मयभ विकासका राधग 
सॊस्थागत प्रफन्त्धका रूऩभा शिऺा भन्त्त्रारमअन्त्तभगत ऩाठ् मयभ विकास केन्त्र स्थाऩना बएको धथमोय 
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ऩाठ् मयभ विकास केन्त्रको सॊयचनाको धनयन्त्तयतासॉगै विद्यारम तहको ऩाठ् मयभ विकास, सधुाय 
तथा अध्मािधधक गने कामभ केन्त्रद्बाया बइयहेको सन्त्दबभभा विद्यारम तहको शिऺाको भागभदिभक 
दस्तािेजका रूऩभा वि.सॊ. २०६३ भा यावद्सम ऩाठ् मयभ प्रारूऩ तमाय गयी सोहीअनसुाय ऩाठ् मयभ 
विकास तथा कामाभन्त्िमन गने ऩरयऩाटी सरुु गरयमो य मसै यभभा वि.सॊ.२०७६ भा नमाॉ ऩाठ् मयभ 
प्रारूऩ तमाय बइभ सो विद्यारम शिऺाको यावद्सम ऩाठ् मयभ प्रारूऩ, २०७६ कामाभन्त्मन गने यभभा 
विद्यारम तहभा नमाॉ ऩाठ् मयभ विकास गयी वि.सॊ. २०७७ देशख कऺा १ य ११ भा कामाभन्त्िमन 
सरुु बएको छ बने वि.सॊ. २०८० सम्भभा विद्यारम तहका सफै कऺाहरू अथाभत । कऺा ११२ भा 
मो ऩाठ् मयभ कामाभन्त्िमन हनु ेमोजना छ य  

विद्यारम शिऺाको यावद्सम ऩाठ् मयभ प्रारूऩ, २०७६ अनरुुऩको ऩाठ् मयभभा कधतऩम नमाॉ विषम 
ऺेत्र तथा विषमिस्त ु सभािेि, ितभभान ऩरयिेिभा उऩमोगी नबएका विषम तथा विषमिस्तरुाइभ 
ऩरयभाजभन तथा प्रधतस्थाऩन य शिऺण धसकाइका विकधसत तथा नविनतभ दृवद्शकोण, विधध तथा 
तरयकाहरूको ऩवहचान गरयएको छ यमस प्रारूऩ तथा मसअनरुुऩका ऩाठ् मयभभा विद्यारम तहको 
ऩाठ  मयभराइभ सान्त्दधबभक तथा प्रबािकायी फनाउन कऺा १३ भा अन्त्तयसम्फधधत विषमिस्तरुाइभ 
एकीकृत गरयएको, व्मिहायकुिर तथा जीिनोऩमोगी धसऩहरू सभािेि हनुे गयी धसकाइ वयमाकराऩ 
तजुभभा गने यणनीधत धरइएको, आधायबतू तहभा स्थानीम करा, सॊस्कृधत, बाषा, इधतहास, ऩयम्ऩया, 
धसऩ तथा ऻानभा आधारयत स्थानीम ऩाठ् मयभ स्थानीम तहरे विकास गयी कामाभन्त्िमन गनुभ ऩने य 
सफै कऺाका विषमिस्तरुाइभ मथासम्बि स्थानीम ऩरयिेि तथा दैधनक जीिनसॉग सम्फधधत गयाइभ 
धसकाइ वयमाकराऩ सञ्चारन गनुभऩने व्मिस्था गरयएको छ य प्रत्मेक विषमभा विषमिस्तकुो 
स्िरूऩअनसुाय विद्याथॉराइभ २५ देशख ५० प्रधतितसम्भ बायको प्रमोगात्भक कामभ, ऩरयमोजना कामभ 
िा साभदुावमक कामभरगामतका व्मिहारयक अभ्मास गयाउन ुऩने व्मिस्था छ य त्मसै गयी मसरे 
धसकाइभा प्रमोग गरयने भाध्मभ बाषारे धसकाइभा फाधा नऩने गयी आिश्मकताअनसुाय भातबृाषा, 
स्थानीम बाषा िा फहबुाषाको प्रमोग गयी धसकाइ सहजीकयण गने, सूचना तथा सञ् चाय प्रविधधराइभ 
जीिनोऩमोगी तथा व्मिहायकुिर धसऩका रूऩभा एकीकृत गनुभका साथै धसकाइको भाध्मभका रूऩभा 
प्रमोगराइभ विस्ताय गने य विद्याथॉ भू्मा् कनराइभ शिऺण धसकाइ वयमाकराऩको अधबन्न अ् गका 
रूऩभा धसकाइ सधुायका राधग धनयन्त्तय ऩदृ्षऩोषण प्रदान गन ेगयी प्रमोग गने नीधत धरएको छ य 
ऩाठ् मयभभा नाधगयकताको शिऺा ददन,े विद्यारम तह ऩयुा गयेऩधछ ऩेसा, व्मिसाम तथा योजगायीभा 
जान चाहनेराइभ सहमोग गने य उच्च शिऺा प्रिेि गनभ चाहनेहरूका राधग तमायी गयाउन े गयी 
भाध्मधभक तहभा अधनिामभ तथा विधबन्न ऐशच्छक विषमहरू सभािेि गरयएको छ बन ेप्राविधधक धाय 
अध्ममन गनभ सक्न े व्मिस्था ऩधन गरयएको छ य विद्यारम शिऺाको सभग्र ऩाठ् मयभराइभ 
सऺभताभा आधारयत फनाइभ विकास तथा कामाभन्त्िमन गरयएको छ बन े विषामिस्त ु तथा धसकाइ 
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वयमाकराऩको बाय ऩाठ् मघण्टा (Credit Based) भा धनधाभरयत गरयएको छ य विद्याथॉ भू्मा् कनको 
नधतजाराइभ अऺया् कन ऩद्धधतभा व्माख्मा गने व्मिस्था गरयएको छ य 

विद्यारम शिऺाको यावद्सम ऩाठ् मयभ प्रारूऩ, २०७६ तथा सोअनरुुऩ विकास गरयएका ऩाठ् मयभका 
उश्रशखत ऩरयितभन तथा सधुायको प्रबािकायी कामाभन्त्िमनका राधग थऩ तमायी तथा ऺभता विकास 
आिश्मक छ यमसका राधग शिऺकको तमायी, ऺभता विकासको अिसय, उत्प्रयेणा तथा 
जिापदेवहता ज्मादै भहत्त्िऩूणभ छ बन े शिऺक सहामता प्रणारीको स्थाऩना, स्थानीमरगामत सफै 
तहका सयकाय तथा ऩाठ् मयभ विकास गने धनकाम य कामाभन्त्िमन गने विद्यारम सफैको ऺभता तथा 
जिापदेवहताभा सधुाय आिश्मक छ य सभस्त ऩाठ् मयभ, ऩाठ् मऩसु्तक तथा अन्त्म ऩाठ् मसाभग्रीराइभ 
सान्त्दधबभक तथा उऩमोगी फनाउन अध्ममन तथा अनसुन्त्धानका नधतजाभा आधारयत फनाउन सवकएको 
छैन य विद्यारम तहको कऺा ९ देशख नै प्राविधधक धायको ऩाठ् मयभ कामाभन्त्िमनको जवटरताको 
विश् रेषण गयी मस धायको ऩाठ् मयभभा सधुाय तथा सभामोजन गनुभ जरुयी बएको छ य प्रायशम्बक 
फारविकास य शिऺाको ऩाठ् मयभ, शिऺणधसकाइ तथा भू्मा् कनसम्फन्त्धी व्मिस्थाभा सधुायको 
खाॉचो देशखएको छ य   

शिऺक सेिाभा प्रिेिका राधग ताधरभको अधनिामभता य सेिाभा प्रििे गरयसकेऩधछ ऩधन धनशश् चत 
अिधधभा शिऺकको ऩेसागत विकास (TPD) ताधरभ धरनऩुने प्रािधानफाट शिऺण धसकाइभा सधुायका 
प्रमास गरयएको छ ताऩधन ऩाठ् मयभको ऩरयिधतभत सन्त्दबभभा शिऺण धसकाइ कामभको प्रबािकारयता 
तथा शिऺकको तमायी, विकास, कामभकुिरता य उत्प्रयेणाका ऩऺभा सधुायको आिश्मकता देशखन्त्छ 
य तै्रभाधसक, अधभिावषभक य िावषभक धरशखत प्रकायका औऩचारयक भू्मा् कनभा यभि् सधुाय गयी 
आधायबतू तहभा धनयन्त्तय भू्मा् कन ऩद्धधतको कामाभन्त्िमन, आन्त्तरयक य फाह्य भू्मा् कनको 
व्मिस्था, केही कऺाका केही विषमभा स्तयीकृत ऩयीऺाको प्रायम्ब, अऺया् कन ऩद्धधतअनसुाय नधतजा 
धनका्ने ऩरयऩाटीको सरुुआत गयी ऩयीऺण य भू्मा् कनभा ऩधन सधुायको प्रमास सरुु गरयएको छ 
ताऩधन भू्मा् कनराइभ शिऺण धसकाइ वयमाकराऩको अधबन्न अ् गका रूऩभा धसकाइभा धनयन्त्तय 
ऩदृ्षऩोषण प्राप् त गयी धसकाइ सधुाय गने कामभभा प्रबािकायी रूऩभा प्रमोग गने य ऩयीऺारगामत 
भू्मा् कनका साधन तथा विधधहरूराइभ प्रबािकायी फनाउन ेकामभभा सधुायको आिश्मकता यहेको छ 
य कऺा ८, १० य ११/१२ भा सञ् चारन हनु ेफा ह् म ऩयीऺाराइभ थऩ व्मिशस्थत, फैध य विद्वसनीम 
फनाउन ु ऩने छ यत्मसै गयी िैशऺक गणुस्तय ऩयीऺण केन्त्रफाट नै कऺा ५, ८ य १० भा 
विद्याथॉहरूको यावद्सम उऩरशधध ऩयीऺणसम्फन्त्धी कामभ चयणफद्ध रूऩभा बइयहेको सन्त्दबभभा मसराइभ 
थऩ प्रबािकायी फनाउन े य मसका नधतजाराइभ शिऺाका नीधत तथा कामभयभ सधुायका आधायका 
रूऩभा प्रमोग गने ऩद्धधतको विकास आिश्मक छ य सभग्रभा अऩेशऺत उच्चकोटीको तथा 
प्रमोगभखुी धसकाइराई सघाउ ऩरु् माउनका राधग भू्मा् कन प्रारूऩको विकास तथा कामाभन्त्िमन गनभ 
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ऩने छ य विद्यारमभा आधारयत भू्मा् कनका नधतजा विद्ऴेषणको प्राशप् तराई प्रमोग गने कामभ 
व्मिशस्थत फनाउन सवकएको छैन य  

ऩूिॉम दिभनभा आधारयत शिऺा, भातबृाषा तथा स्थानीम विषम, सॊस्कृतरगामत िास्त्रीम बाषा 
शिऺाका राधग काननुी तथा नीधतगत आधायहरू तमाय बइभ भैाधरक एिभ। स्थानीम ऻान, धसऩ तथा 
प्रविधधको उऩमोग तथा धनयन्त्तयताका राधग सयोकायिारा ऩऺका साथै स्थानीम तह तथा विद्यारमका 
राधग अिसयको सधुनशश् चतता गरयएको छ य सम्फशन्त्धत शिऺा िा विषमका मथेद्श रूऩभा विऻ 
ऩवहचान य ऩरयचारन गयी स्थानीम आिश्मकता धनधाभयण गनभ नसक्दा मस्ता विषम ऺेत्रका राधग 
धनधाभरयत विषम य सॊयचना प्रबािकायी हनु सकेका छैनन।य     

प्राविधधक भाध्मधभक शिऺा, केही ऩयम्ऩयागत शिऺा तथा स्थानीम ऩाठ् मयभफाहेक अन्त्म सफै 
विषमभा ऩाठ् मयभअनसुाय कऺा १ देशख १० सम्भका ऩाठ् मऩसु्तकहरू ऩाठ् मयभ विकास केन्त्ररे 
सम्फशन्त्धत विषम शिऺक तथा विऻहरूफाट रेखाइ भरुणका राधग तमाय गने य जनक शिऺा साभग्री 
केन्त्र तथा धनजी भरुक तथा वितयकफाट विद्यारमभा धफयी वितयण हनुे व्मिस्था यहेको छ य 
नेऩार सयकायरे स्थानीम तहभापभ त। ऩाठ् मऩसु्तक खरयदका राधग विद्यरमराइभ यकभ उऩरधध गयाइभ 
साभदुावमक विद्यारमभा कऺा ११० भा अध्ममन गने सफै विद्याथॉरे धन:िु् क रूऩभा ऩाठ् मऩसु्तक 
प्राप् त गने व्मिस्था गयेको छ य विक्ऩविवहन य प्रधतस्ऩधाभविना तमाय हनु े मस्ता ऩसु्तकहरूभा 
विविध ऩऺभा कभजोयी हनु सक्न ेसम्बािनाराइभ नकानभ सवकन्न य विगत केही फषभदेशख कऺा १३ 
भा प्रायम्ब गयी कऺा १५ सम्भ ऩरु् माइएको य् गीन ऩाठ् मऩसु्तक छऩाइ गने कामभ २०७६ देशख 
कऺा ८ सम्भ ऩगुेको छ बन ेऩाठ् मऩसु्तक छऩाइका राधग प्रमोग गरयन ेकागजको गणुस्तयभा ऩधन 
सधुाय गरयएको छ य मसका राधग ऩसु्तक धडजामन य भरुणभा सधुाय आिश्मक देशखन्त्छ य 
त्मसैगयी स्ऩेधसवपकेसन अनसुाको कागज तथा भरुणको गणुस्तय सधुनशद्ळत गनुभ उशिकै आिश्मक छ 
य  

अधधकाॊि सॊस्थागत य केही साभदुावमक विद्यारमहरूरे बन ेधनजी ऺते्रका प्रकािकद्बाया प्रकाशित य 
ऩाठ् मयभ विकास केन्त्ररे सन्त्दबभ साभग्रीका रूऩभा प्रमोग गने प्रमोजनका राधग सूचीकृत 
ऩसु्तकभध्मेफाट छनोट गयी ऩाठ् मऩसु्तकका रूऩभा प्रमोग गरययहेका छन। य विद्यारम तहभा 
फहऩुाठ् मऩसु्तक राग ुगरयने नीधतगत व्मिस्था बएको, विद्यारम शिऺाको यावद्सम ऩाठ् मयभ प्रारूऩ, 
२०७६ रे ऩधन सोही कुया उ्रेख गयेको य मस सम्फन्त्धभा धनदेिकाभा प्रवयमा उ्रेख गरयए 
ऩधन हारसम्भ मसको कामाभन्त्िमन बएको छैन य धनजी ऺेत्रका प्रकािकद्बाया प्रकाशित ऩसु्तकहरूभा 
ऩधन प्रधतस्ऩधाभत्भक रूऩभा ऩसु्तक भू्मा् कन नहनु ु य भू्मा् कन   औऩचारयक भात्र बइभ सफैराइभ 
सूचीकृत गरयनरेु कधतऩम ज्मादै कभजोय गणुस्तय य विद्याथॉको स्तयसॉग नधभ्न े ऩसु्तकहरू ऩधन 
प्रमोग हनुसक्न ेदेशखन्त्छ य         
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ऩाठ् मयभ विकास केन्त्ररे विधबन्न सभमभा ऩाठ् मऩसु्तकफाहेक केही फार सन्त्दबभ साभग्रीहरू विकास 
गयी त्मसको विद्यतुीम प्रधत िेिसाइटभा याख् न ेगयेको छ बन ेप्रायशम्बक कऺा ऩढाइ कामभयभभापभ त। 
ऩाठ् मयभ विकास केन्त्ररे विकास गयेका प्रायशम्बक कऺा ऩढाइसम्फन्त्धी सन्त्दबभ साभग्रीहरू बन े
कामभयभ राग ु बएका विद्यारमभा ऩरु् माइएको छ य अधधकाॊि फार सन्त्दबभ साभग्रीहरूको 
उऩरधधता य प्रमोग सीधभत छ बने कधतऩम साभग्री अध्मिधधक गनुभऩने ऩधन छन। य मसका 
अधतरयक्त ऩाठ् मयभ विकास केन्त्ररे कऺा १५ का राधग विधबन्न २७ भातबृाषाका 
ऩाठ् मऩसु्तकहरू तमाय गयेको छ बने केही भातबृाषाभा )धरम्फुभनु्त्दभु, याना थारु, भैधथरी( कऺा 
१३ का राधग अन्त्म विषमका ऩाठ् मऩसु्तकहरू  ऩधन तमाय गयेको छ य एकाधतय सीधभत स्रोत 
तथा जनिशक्तका कायण भातबृाषाका साभग्री विकासभा चनुौती यहेको छ बन ेअकोधतय भातबृाषाका 
ऩाठ् मसाभग्री प्रमोग गने कामभभा कधतऩम विद्यारम तथा सभदुामराइभ उत्सावहत गनभ ऩधन सवकएको 
छैन य  

ऩाठ् मऩसु्तक तथा सन्त्दबभ साभग्रीहरूको विद्यतुीमप्रधत तमाय गयी ऩाठ् मयभ विकास केन्त्रको 
िेफसाइटभा याशखएको तथा शिऺा तथा भानि स्रोत विकास केन्त्ररे धनभाभण तथा सञ्  चारन गयेको 
विद्यतुीम धसकाइ ऩोटभर (e-Learning Portal) भा उक्त धसकाइ साभग्रीहरू याशखएका छन। य 
भाध्मधभक तहको प्राविधधक धायतपभ  ऩधन विषमगत धसकाइ तथा स्रोत साभग्री विकास गयी 
िेफसाइटभा याशखएका छन। य  

सहज अिस्थाभा भदुरत ऩाठ् मऩसु्तक तथा ऩाठ् मसाभग्रीको ऩहुॉचभा खासै सभस्मा नदेशखए ताऩधन 
विधबन्न वकधसभका भहाभायी य विऩद्को फेराभा विधबन्न विधध य भाध्मभ )अनराइन, 

अपराइन,भदुरत...( भा ऩाठ् मसाभग्रीको ऩहुॉचभा िवृद्ध गनुभऩने अिस्था कोधबड१९ को प्रबािरे 
धसकाइभा बएको अियोध तथा धसकाइ साभग्रीको अऩमाभप् ततारे देखाएको छ य सधैँ आभनेसाभन े
विधधभा भात्र बय नऩयी शिऺण धसकाइ तथा भू्मा् कनका यभभा ऩधन अन्त्म िैकश्ऩक विधध य 
भाध्मभ आिश्मक देशखएको छय    

विद्यारम ऺते्र विकास मोजनारे यावद्सम ऩाठ् मयभ प्रारूऩ तमाय गयी प्रायशम्बक कऺाहरूभा एकीकृत 
ढाॉचासवहत विद्यारम तहको ऩाठ् मयभ सधुाय तथा ऩरयभाजभन गने, गशणत, विऻान तथा अ् ग्रजेी 
विषमभा केही धडशजटर धसकाइ साभग्री तमाय गने, ऩाठ् मऩसु्तक तथा शिऺक धनदेशिका ऩरयभाजभन 
गने, विद्यारम तहको शिऺण धसकाइभा भाध्मभ बाषासम्फन्त्धी नीधतगत स्ऩद्शता गने, प्रायशम्बक ऩढाइ 
कामभयभका राधग आिश्मक धसकाइ साभग्री विकास जस्ता कामभयभहरू सभािेि गरयएअनसुाय 
रशऺत कामभयभ सम्ऩन्न बएका छन। य 

जीिनऩमभन्त्त धसकाइ कामभयभहरूको प्रभाणीकयण तथा सभकऺताका भाध्मभफाट अनौऩचारयक 
शिऺाफाट औऩचारयक शिऺाभा प्रिेि गने कामभराई सदुृढ गने कामभ यावद्सम मोग्मता प्रारूऩभापभ त। 
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व्मिशस्थत गने प्रस्ताि गरयएकोरे मसअनसुाय कामाभन्त्िमनको विस्ततृ खाका तमाय गयी कामाभन्त्िमन 
प्रायम्ब गनुभ ऩने छ य   

उश्रशखत विद्ऴेषणका आधायभा विद्यारम तहको ऩाठ् मयभ, ऩाठ् मसाभग्री तथा विद्याथॉ 
भू्मा् कनभा धनम्नधरशखत चनुौतीहरू ऩवहचान गरयएको छ् 

१. नमाॉ ऩाठ् मयभको प्रबािकायी कामाभन्त्िमनका राधग शिऺक तमायी, विकास य विषमगत 
शिऺकको व्मिस्था य विद्यारमभा आधारयत ऩेसागत सहमोग ऩद्धधत स्थाऩना य सञ् चारन  

२. स्थानीम ऩाठ् मयभ य ऩाठ् मसाभग्री विकासका राधग ऺभता विकास  

३. सफै शिऺकराइभ नमाॉ ऩाठ् मयभ य ऩाठ् मसाभग्रीको अधबभखुीकयण 

४. ऩाठ् मयभ विकास तथा ऩरयभाजभनभा सयोकायिाराको अथभऩूणभ सहबाधगताको सधुनशश् चतता  

५. ऩाठ् मयभ विकास तथा अद्यािधधक कामभराई अनसुन्त्धानभा आधारयत फनाउन े 

६. फारफाधरकाको धसकाइराइभ भाध्मभ बाषाका कायण अियोध नहनु े गयी छनोट, वििेषत: 
प्रायशम्बक कऺाहरूभा आिश्मकताअनसुाय भात ृबाषा, स्थानीम बाषा, फहबुाषा प्रमोग  

७. विद्यारम तहको प्राविधधक धायको ऩाठ् मयभभा सधुाय, ऩरयभाजभन तथा सभामोजन  

८. अऩा् गता बएका फारफाधरकाकाहरूका राधग ऩाठ् मयभ तथा धसकाइ साभग्रीभा ऩमाभप् त 
विक्ऩहरू प्रदान गयी अऩा् गताको प्रकृधतअनसुाय रचकता प्रदान गनुभ 

९. ऩाठ्यऩसु्तकको गणुस्तय सधुाय तथा फहऩुाठ् मऩसु्तक नीधतको कामाभन्त्िमन  

१०. शिऺक धनदेशिकारगामत विद्याथॉका राधग भदुरत तथा धडशजटर सन्त्दबभ साभग्रीको विकास 
तथा उऩरधधता  

११. भू्मा् कन ऩद्धधतराइभ शिऺणधसकाइसॉग जोड्न,े ऩयीऺा ऩद्धधतराइभ स्भयण य फोध जस्ता 
साभान्त्म सॊऻानात्भक ऩऺको भात्र रेखाजोखा नगयी उच्च तहको सॊऻान तथा धसऩ ऩयीऺण 
गने गयी कामाभन्त्िमन य विद्याथॉको कामभसम्ऩादन स्तयराइभ भू्मा् कनको नधतजारे स्ऩद्श गनभ 
सक्न ेफनाउन े

१२. मोग्मता प्रभाणीकयणका राधग तहगत स्तय धनधाभयण य सभकऺता प्रदान )यावद्सम मोग्मता 
प्रारूऩको कामाभन्त्िमन( 

१३. धसकाइ सहजीकयण य भू्मा् कनभा सूचना प्रविधधको उऩमोग सवहतको िैकश्ऩक विधधको 
प्रमोग 
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१४. ऩाठ् मयभ विकास, ऩरयभाजभन कामाभन्त्िमन तथा भू्मा् कनभा स्थानीम तह, प्रदेि सयकाय 
तथा  विद्यारमको अथभऩूणभ सहबाधगता कामभ गयी ऩाठ् मयभ कामाभन्त्िमनभा जिापदेवहताको 
सधुनशश् चतता य   

३.५.३  उद्दशे्म 

 मस मोजनारे ऩाठ् मयभ तथा भू्मा् कनसम्फन्त्धी धनम्नधरशखत उद्देश्महरू याखेको छ : 

१. ऩाठ् मयभराई सभमसाऩेऺ¸ सान्त्दधबभक¸ गणुस्तयीम य प्रबािकायी फनाई सम्भदृ्ध नऩेार 
धनभाभणका राधग सऺभ, सजृनिीर तथा प्रधतस्ऩधॉ नागरयक तमाय गनभ सहमोग गनुभ ,  

२. अनसुन्त्धान तथा जीिन्त्त अनबुिभा आधारयत ऩाठ् मयभ विकास तथा कामाभन्त्िमन गनुभ , 

३. धसकाइराइभ दैधनक जीिनसॉग सम्फशन्त्धत गयाउन े य विषमिस्तरुाइभ अन्त्तयसम्फशन्त्धत गयी 
धसकाइ वयमाकराऩ सञ् चारन गनुभ , 

४. ऩाठ् मयभभा आधारयत शिऺण धसकाइद्राया स्थानीम य आधधुनक विश् िऩरयिेिअनसुाय 
धसकारुभा ऻान¸ धसऩ तथा व्मिहाय विकासभा सहजीकयण गनुभ,  

५. धसकारुका धसकाइ सभस्माको सभाधान उन्त्भखु धनयन्त्तय¸ आिधधक तथा स्तयीकृत साथै 
प्रभाणभा आधारयत भू्मा् कन ऩद्धधतको व्मिस्था गनुभ य 

३.५.४  यणनीधतहरू  

उद्देश्महरू हाधसर गनभ धनम्नधरशखत यणनीधतहरू अिरम्फन गरयनेछ :       

१. ऩाठ् मयभराई सभमसाऩेऺ¸ सान्त्दधबभक¸ गणुस्तयीम य प्रबािकायी फनाई सम्भदृ्ध नऩेार 
धनभाभणका राधग सऺभ य प्रधतस्ऩधॉ नागरयक तमाय गनभ ऩाठ् मयभ विकास तथा कामाभन्त्िमन 
प्रवयमाराई अनसुन्त्धान तथा आिधधक भू्मा् कनभा आधारयत फनाइने छ य यावद्सम 
ऩाठ् मयभ प्रारूऩ २०७६ य तदनसुायका ऩाठ् मयभको प्रबािकायी कामाभन्त्िमन गरयन ेछ बन े
मसको कामाभन्त्िमनको भू्मा् कन आिधधक रूऩभा गयी त्मसका आधायभा ऩाठ् मयभ 
ऩरयभाजभन तथा सधुाय गरयन ेछ य   

६. ऻानभा आधारयत सभाज¸ सूचना तथा सञ् चाय प्रविधधको विकास य प्रमोग एिभ। िैशऺक, 
साभाशजक, साॊस्कृधतक, याजनीधतक, आधथभक ऩरयितभन य विश् िऩरयिेि सभेतका आधायभा 
ऩाठ् मयभराई सभसाभवमक सान्त्दधबभक य व्मािहारयक फनाउॉदै रधगन े छ य मसै यभभा 
विद्यारम तहको  प्राविधधक धायको हारको ऩाठ् मयभ कामाभन्त्िमनको भू्मा् कनका आधायभा 
आिश्मक सधुाय, ऩरयभाजभन तथा सभामोजन गरयन ेछ य  
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७. ऩाठ् मयभ तथा ऩाठ्यऩसु्तक विकास प्रवयमाराई फढी सहबाधगताभूरक फनाई स्थानीम 
सयोकायिाराभा अऩनत्ि विकास गयी जिापदेही फनाउन विद्यारमभा आधारयत ऩाठ् मयभ 
विकास प्रवयमाराई अिरम्फन गयी ऩयीऺणका रूऩभा कामाभन्त्िमनभा ्माइन ेछ य मसको 
प्रबािका आधायभा धनयन्त्तयता प्रदान गरयन े छ य विकास गरयएका ऩाठ् मयभ तथा 
ऩाठ् मसाभग्रीराइभ सम्फशन्त्धत शिऺक तथा सयोकायिाराराइभ प्रबािकयी ढ् गरे प्रफोधीकयण 
गरयने छ य    

८. स् घीम सॊयचनाअनसुाय प्रदेि तथा स्थानीम सयकाय तहफाट ऩाठ् मयभ विकास तथा 
कामाभन्त्िमनका राधग अत्मािश्मक सॊयचनागत तथा ऩेसागत सऺभता अधबिवृद्ध गयी 
ऩाठ् मयभको प्रबािकायी कामाभन्त्िमन गनभ उशचत काननुी तथा नीधतगत व्मिस्था गयी 
कामाभन्त्िमनभा ्माइन ेछ य  

९. यावद्सम ऩाठ  मयभ प्रारूऩरे धनददभद्श गयेअनसुाय प्रदेि तथा स्थानीम सयकायको विद्यारम तहको 
ऩाठ् मयभ विकास तथा कामाभन्त्िमन गनभ अत्मािश्मक सऺभता विकास गयी शजम्भेिाय फनाइने 
छ य  

१०. िैकश्ऩक धसकाइका आधायभा शिऺणधसकाइ वयमाकराऩ सञ् चारन गयी देिभा ऩनभ सक्न े
विऩत , भहाभायी तथा स् कटको अिस्थाभा धसकाइराई धनयन्त्तयता ददन साभदुावमक 
विद्यारमको सॊयचनागत सधुाय गने¸ शिऺकको ऩेसागत सऺभता विकास गने य ऩमाभद्ऱ धसकाइ 
साभग्री विकास गयी धसकाइ अिसय अधबिवृद्ध गरयन े छ य विद्यारमहरूराई मसका राधग 
सऺभ फनाइॉदै रधगन ेछ य  

११. शिऺकका राधग शिऺक धनदेशिका तथा स्रोत साभग्री तथा विद्याथॉका राधग धसकाइ साभग्री , 
स्िाध्मामन तथा सन्त्दबभ साभग्रीहरूको विकास, ऩरयभाजभन तथा सभामोजन गयी  धडशजटाइज  
अनराइन धसकाइ ऩोटभरभापभ त। सिभसरुब गयाइन ेछ य  

१२. ऩाठ् मयभ विकास तथा कामाभन्त्िमनभा सम्फद्ध सयोकायिाराहरू, अधबबािक, शिऺक, विद्याथॉ, 
सभाजसेिी, विद्यारम व्मिस्थाऩन ऩदाधधकायी, फवुद्धजीिी, शिऺाप्रभेी¸ ऩयम्ऩयागत ऻान य 
धसऩका ऻाता तथा अनसुन्त्धेता आददको सहबाधगता य बधूभका िवृद्ध गरयने छ य  

१३. ऩाठ् मऩसु्तकको ग ुणस्तय सधुाय गनभ प्रधतस्ऩधाभत्भक प्रवयमा अिरम्फन गयी ऩाठ् मऩसु्तक 
विकास गरयने छ य  कागज तथा छऩाइको ग ुणस्तयसभेत सधुाय गयी फहिुषभ प्रमोगको 
सम्बाव्मता ऩयीऺण गरयने छ य  

१४. ऩाठ् मयभभा आधारयत शिऺणधसकाइराई सधुनशद्ळत गनभ शिऺकको ऩेसागत सऺभता 
विकासराई धनयन्त्तयता ददइभ फहऩुाठ् मऩसु्तक नीधत कामाभन्त्िमन गरयन ेछ य  
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१५. ऩयम्ऩयागत रूऩभा प्रचरनभा यहेको ऩाठ् मऩसु्तकभा आधारयत शिऺणधसकाइराई फारकेशन्त्रत, 
रैश् गक तथा अऩा् गता भैत्री फनाई सूचना¸ सञ् चाय य प्रविधधको उशचत प्रमोग गदै फढी 
सहबाधगताभूरक, अन्त्तयवयमात्भक, खोजभूरक एिभ। सभस्मा सभाधान केशन्त्रत शिऺण 
विधधको प्रमोगराई सॊस्थागत गरयने छ य  

१६. फारफाधरकाको धसकाइराइभ भाध्मभ बाषाका कायण अियोध नहनु ेगयी भाध्मभ बाषा छनोट 
गरयने छ य मसका राधग वििेषत: प्रायशम्बक कऺाहरूभा धसकाइ सहजीकयणका राधग  
आिश्मकताअनसुाय भात ृबाषा, स्थानीम बाषा , फहबुाषा प्रमोगराइभ प्राधथभकता ददइन ेछ य  

१७. विद्यारमहरूराई िैकश्ऩक तथा फहकुऺा शिऺणधसकाइअनरुूऩका िैशऺक वयमाकराऩहरू 
सञ्चारन गनभ सऺभ फनाइॉदै रधगने छ य  

१८. विद्यारमभा आधारयत सहमोग ऩद्धधत विकास गयी ऩाठ् मयभ कामाभन्त्िमनभा यहेका 
सभस्माहरूराई कामाभन्त्िमन तहभा नै सभाधान गयी शिऺणधसकाइ प्रवयमाराई प्रबािकायी 
फनाइन ेछ य  

१९. सहऩाठी धसकाइ सभूह गठन गयी कभजोय धसकाइ ऺभता बएका फारफाधरकाराई सहमोग 
गने (Mentoring and coaching) व्मिस्थाराई कामाभन्त्िमनभा ्माई धसकारुको शिऺण धसकाइ 
वयमाकराऩभा सहबाधगता अधबिृवद्ध य धसकाइ उऩरशधधभा सधुाय गरयन ेछ य  

२०. सफै साभदुावमक विद्यारमभा सूचना¸ सञ् चाय तथा प्रविधधभा आधारयत शिऺणधसकाइका राधग 
अत्मािश्मक ऩूिाभधाय विकास तथा त्मसको उशचत उऩमोग गनभ सक्न ेऺभता विकास गयी 
कऺागत िा तहगत रूऩभा प्रविधधभा आधारयत शिऺणधसकाइराई ऩयीऺणभा ्माइन ेछ य  

२१. प्रत्मेक साभदुावमक विद्यारमभा एक एक सूचना सञ् चाय तथा प्रविधध ्माफ य धसकाइ 
साभग्रीमकु्त ऩसु्तकारम स्थाऩना गयी शिऺक तथा धसकारुराई प्रविधधको प्रमोग¸ थऩ ऻान 
धसऩ विस्तायको अिसयभा िवृद्ध तथा खोजभूरक शिऺणधसकाइको प्रमोग गने िाताियण 
सधुनशश् चत गरयने छ य  

२२. स्थानीम तथा भातबृाषाको ऩाठ् मयभ तथा ऩाठ् मसाभग्रीको विकास य प्रमोगराई व्मिशस्थत 
गनभ स्थानीम सयकाय तथा विद्यारमको सऺभता विकास गयी शजम्भेिाय य जिापदेही फनाइन े
छ य बाषा आमोगको ऩयाभिभभा भानकीकयण, िधदकोि धनभाभण, तथा रेख्म ऩयम्ऩयाको  
विकास गदै भातबृाषाको प्रमोगराई थऩ व्मिशस्थत गरयने छ य  

२३. भातबृाषाभा ऩाठ् मसाभग्री विकास तथा प्रमोगका राधग स्थानीम सयकायराई सऺभ य शजम्भेिाय 
फनाइभ मसको प्रमोगराई प्रबािकायी फनाइन ेछ य 

२४. स्थानीम सयकायभा स्थानीम ऩाठ् मयभ विकास तथा कामाभन्त्िमनका राधग आिश्मक सॊयचना 
विकास गयी सभन्त्िमात्भक अनगुभन तथा ऩदृ्षऩोषण कामभराई व्मिशस्थत गरयन ेछ य  
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२५. अऩा् गता बएका फारफाधरकाहरूको िैशऺक ऩहुॉच फढाउन य धसकाइ अिसय िवृद्ध गनभ 
ऩाठ् मयभ तथा धसकाइ साभग्रीराई बे्रर धरऩीभा तमाय गन े य श्रव्मदृश्मभा आधारयत 
सा् केधतक बाषाका िैशऺक साभग्रीहरूको विकास तथा प्रमोगराई उच्च प्राथधभकताका साथ 
कामाभन्त्िमनभा ्माई सफै फारफाधरकाको िैशऺक अधधकायको सधुनशश् चत गरयने छ य  

२६. ऩाठ् मयभ ऩरयभाजभनका यभभा ऩरयभाशजभत ऩाठ् मयभ िा नमाॉ विकधसत ऩाठ् मयभ 
कामाभन्त्िमनका राधग शिऺकभा हनुऩुने िा विकास गनुभऩने सऺभता मवकन गयी उनीहरूको 
ऩेसागत सऺभता विकास मोजनासभेत सभािेि गयी ऩाठ् मयभ कामाभन्त्िमनऩूिभ शिऺकको 
सऺभता विकास गने व्मिस्थाराई सदुृढ फनाइन ेछ य  

२७. धसकारुको धसकाइ उऩरशधधप्रधत शिऺकराई शजम्भेिाय तथा जिापदेही फनाई विद्याथॉको 
धसकाइ उऩरशधधराइभ शिऺाकको िशृिविकाससॉग आफद्ध गदै ऩाठ् मयभको प्रबािकायी 
कामाभन्त्िमन गने िाताियण धसजभना गरयन ेछ य  

२८. आधायबतू तह य भाध्मधभक तहभा हनु ेसािभजधनक ऩयीऺाराइभ सधुाय गरयन ेछ य  

३.५.५ उऩरशधध, नधतजा, प्रभखु वयमाकराऩ तथा रक्ष्म 

 क) उऩरशधध (Outcomes) 

१०. विद्यारम तहको ऩाठ् मयभ सान्त्दधबभक तथा भू्मा् कन प्रणारी प्रबािकायी बइभ 
दैधनक जीिनका राधग आिश्मक आधायबतू सऺभतासवहत सजृनिीर, सकायात्भक सोच 
बएको, धनयन्त्तय धसकाइप्रधत प्रधतफद्ध य योजगायउन्त्भखु नागरयक तमाय गनभ सहमोग हनुे य 

 ख) नधतजा(Results) 

१)  यावद्सम ऩाठ् मयभ प्रारूऩ २०७६ अनसुाय प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺादेशख कऺा 
१२ सम्भका ऩाठ् मयभ विकास तथा कामाभन्त्िमन हनुे य 

२)  कऺा १३ भा व्मिहायकुिर धसऩहरूसवहत  अन्त्तयविषमक तथा फहवुिषमक ढाॉचाको 
एकीकृत ऩाठ् मयभ  कामाभन्त्िमन हनु ेय 

३)  कऺा १८ सम्भ सफै विद्यारमभा सम्फशन्त्धत स्थानीम तहरे विकास िा सभामोजन 
गयेअनसुाय स्थानीम ऩाठ् मयभ कामाभन्त्िमन हनु ेय 

४)  प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺादेशख आधायबतू तहसम्भ वििेषत कऺा १३ भा 
आिश्मकतानसुाय भातबृाषा, स्थानीम बाषा िा फहबुाषाको प्रमोग गयी धसकाइ सहजीकयण 
हनु ेय 

५)  फहऩुाठ् मऩसु्तक प्रमोग हनुे य ऩाठ् मऩसु्तकको गणुस्तयभा सधुाय हनु ेय 
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६)  कऺाकोठा धसकाइको अधबन्न अ् गका रूऩभा धसकाइ सधुायको भाध्मभका रूऩभा 
भू्मा् कनको प्रमोग हनुाका साथै विधबन्न तहभा सञ् चारन गरयने सािभजधनक ऩयीऺारे 
विद्याथॉको ऺभताको सही व्माख्मा गयेको हनु ेय 

७)  ऩाठ् मसाभग्रीहरू अऩा् ग भैत्री तथा साभाशजकसाॊस्कृधतक तथा बौगोधरक विविधता 
साऩेऺ हनुे य 

८)  धसकाइ वयमाकराऩ फारभैत्री, स्थानीम सन्त्दबभ साऩेऺ, सान्त्दधबभक तथा प्रबािकायी हनु ेय 

९)  ऩाठ् मयभ विकास तथा ऩरयभाजभन सहबाधगतात्भक हनु ेय  

१०)  ऩाठ् मयभ ऩरयभाजभन तथा सधुाय अनसुन्त्धानभा आधारयत हनुे य  

११)  ऩाठ् मयभ कामाभन्त्मनका राधग नधतजा अथाभत । विद्याथॉको धसकाइभा आधारयत उियदावमत्ि 
िहन हनु ेय 
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                   ग)  प्रभखु वयमाकराऩहरू  तथा रऺ )Major activities and target( 

ताधरका ३.४: ऩाठ् मयभ तथा भू्मा् कनसम्फन्त्धी प्रभखु वयमाकराऩहरू तथा रक्ष्म 

य.सॊ. प्रभखु वयमाकराऩहरू इकाइ बौधतक रक्ष्म (ऩवहरो ५ िषभ) बौधतक रक्ष्म 
(१० िषभ) 

कैवपमत 

१ २ ३ ४ ५ जम्भा 
१ यावद्सम ऩाठ् मयभ प्रारूऩ २०७६ कामाभन्त्िमन 

 नभनुा ऩाठ् मऩसु्तक विकास 
तथा ऩयीऺण 

कऺा/ विऩम 

 

कऺा ४, ७ य 
९ )विषम १७( 

कऺा ५ 
)विषम १२(   

      

 ऩाठ् मयभ कामभन्त्िमन कऺा/ विऩम 

 

 कऺा ४, ७ 
य ९ )विषम 
१७( 

कऺा ५, ८ 
य १० 
)विषम १७( 

     

 शिऺक धनदेशिका  विकास कऺा/ विऩम 

 

 कऺा ४, ७ 
य ९ )विषम 
१७( 

      

ऩाठ् मयभ तथा ऩाठ् मसाभग्री 
अधबभखुीकयण 

कऺा विषम 
तथा तह िा 
स्थान 

 कऺा ४, ७ 
य ९ )विषम 
१७(/ 

७६१ 

कऺा ५, ८ 
य १० 
)विषम 
१७(/ 

७६१ 

     

२ विद्याथॉ भू्मा् कन  भाऩदण्ड विकास )आन्त्तरयक, प्रमोगात्भक, फाह् म( 
नभनुा साधन विकास कऺा/ विऩम 

 
१ देशख ५  
)विषम १९(  

६ देशख १० 

)विषम ३५( 
११ य १२ 
)विषम २०( 

     

कऺाकोठाभा आधारयत 
ऩयीऺण तथा भू्मा् कनका 
आधाय तथा नभनुा विकास य 
प्रफोधीकयण )ऩदृ्षऩोषण य 

कऺा/ विऩम 
तथा तह 

 

 कऺा १ देशख 
५ )विषम 
१९( 
 

कऺा६ देशख 
)विष३५( 
 

७६१ 

११ य १२ 

)विषम २०( 
७६१ 
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अधबरेखनसभेत( ७६१ 
३ प्राविधधक धायतपभ का ऩाठ् मयभ तथा ऩाठ् मसाभग्री   

सभस्मा तथा विक्ऩ ऩवहचान 
य स ॊयचना तमायी 

ऩटक १        

 ऩाठ् मयभ सभामोजन, 
ऩरयभाजभन तथा विकास 

 विऩम ऺेत्र 

 

  ६       

ऩाठ् मसाभग्री सभामोजन, 
ऩरयभाजभन तथा विकास 

 विऩम ऺेत्र 

 

  ६      

प्रमोगात्भक कामभविधध विकास विषमऺेत्र 
 ६       

ऩाठ् मयभ तथा ऩाठ् मसाभग्री 
प्रफोधीकयण 

ऩटक तह 
  ७      

४ ऩयम्ऩयागत शिऺाको व्मिस्थाऩन 

 ऩाठ् मयभ सभामोजन, 
ऩरयभाजभन तथा विकास 

कऺा/ विऩम 

 

१ देशख ५ ६ देशख ८ ९ य १० ११ य १२     

ऩाठ् मसाभग्री, शिऺक स्रोत 
साभग्री सभामोजन, ऩरयभाजभन 
तथा विकास 

कऺा/ विऩम 
ऺेत्र 

 

 १ देशख ५, 

ऺेत्र ४ 
६ देशख ८, 

ऺेत्र ३ 
९ य १० 

, 

ऺेत्र ३ 

११ य 
१२, 

ऺेत्र ३ 

   

 ऩाठ् मयभ तथा ऩाठ् मसाभग्री 
प्रफोधीकयण 

कऺा /तह  १ देशख 
५/७६१ 

६ देशख 
८/७६१ 

९ य 
१०/७६१ 

११ य 
१२/७
६१ 

   

 

५ 
 

 

धनदेशिका, कामभविधध तथा 
भागभदिभन विकास तथा 
ऩरयभाजभन तथा एकीकयण 

स्ख्मा २ 
    २ 

  

६ धडशजटर साभग्री  ऩद्धधत 

ऩद्धधत 
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 विधबन्न विषमभा विद्याथॉका 

राधग नभनुा धडशजटर 
अन्त्तयवयमात्भक साभग्री विकास 

कऺा/ विषम 

 

कऺा १/ 
विषम ३ 

  

कऺा २/ 
विषम ३ 

कऺा ३/ 
विषम ३  

कऺा ४/ 
विषम ५ 

कऺा 
५/ 
विषम ५ 

  अऩा् गता बएका 
)वििेषगयी दृवद्शविवहन 
तथा  श्रिण 
ऺभताविवहन( रे सभेत 
प्रमोग गनभ सक्ने गयी( 

 ऩाठ् मयभ विकास केन्त्रद्बाया 
विकास गरयएका सम्ऩूणभ 
साभग्रीराइभ धडशजटराइज गयी 
केरको इऩसु्तकारमभा 
व्मिशस्थत गयी सािभजधनक ऩहुॉच 
हनेु गयी याख् न े

ऩटक धनयन्त्तय धनयन्त्तय धनयन्त्तय धनयन्त्तय धनयन्त्तय    

७ ऩाठ् मऩसु्तक 

फहऩुाठ् मऩसु्तक नीधत 
कामाभन्त्िमन )गणुस्तय सधुनशश् च 
गने, भू्मा् कन तथा छनोट( 

ढाॉचा विकास 
तथा कऺा 

१  

 

 

      

 धन:िु् क ऩाठ् मऩसु्तक 
उऩरधध गयाउने 

कऺा/ विषम ११० ११० ११० ११० ११०    

ऩाठ् मऩसु्तकको फहफुषे 
प्रमोगको ऩयीऺण  

कऺा/ विषम तमायी    तमायी ऩयीऺण, 
कऺा ६, ४ 
य ९, ६ 
विषम  

ऩयीऺण 
नधतजाका 
आधायभा 
यणनीधत 
तमायय 

एउटा 
क ऺाभा 
यओनीधत 
कामाभन्त्ि
मन 

   

विधबन्न वकधसभका अऩा् गता 
बएकाहरूका राधग अनकूुर 
ऩाठ् मऩसु्तक ऩाठ् मसाभग्री 
विकास तथा  धन:िु् क 

कऺा/विषम 
स्ख्मा 

१ देशख ३ ४ देशख ५ ६ देशख ८ ९ य १० ११ य 
१२ 
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उऩरधध गयाउने 
८ ऩाठ् मयभ भू्मा् कन 

 अनसुन्त्धान तथा भू्मा् कन तह/कऺा    १ १    
 सधुाय कऺा/ विषम     अधायबतू भाध्मधभ

क 
  

विद्यारमभा आधारयत 
ऩाठ् मयभ विकास ऩयीऺण 

विषम 
 

 

 

  कऺा १  कऺा २ कऺा ३   

९ भातबृाषा तथा स्थानीम ऩाठ् मयभ  

भातबृाषाका ऩाठ् मयभ तथा 
ऩाठ् मसाभग्री विकास, 
सभामोजन  तथा कामाभन्त्िमन 

कऺा/विषम धनयन्त्तय धनयन्त्तय धनयन्त्तय धनयन्त्तय धनयन्त्तय   मससम्फन्त्धी वयमाकराऩ 
सञ्चारन स्थानीम 
तहफाट हनेु 

भातबृाषाकाफाहेक अन्त्म 
स्थानीम ऩाठ् मयभ तथा 
ऩाठ् मसाभग्री विकास,   तथा 
कामाभन्त्िमन 

कऺा/विषम धनयन्त्तय धनयन्त्तय धनयन्त्तय धनयन्त्तय धनयन्त्तय   

१० सॊस्थागत प्रफन्त्ध य ऺभता विकास 
 ऩाठ् मयभ विकास केन्त्रराई 
छरयतो सॊगठन फनाइभ 
आिश्मक विऻ ऩरयचारन 
गयी सॊयचनागत सधुाय   

ऩटक १ १       

 प्रदेि तहभा 
ऩाठ् मयभसम्फन्त्धी कामभ गने  
सॊस्थागत सॊयचनाको व्मिस्था  

ऩटक १ १       

स्थानीम सयकाय तहभा 
ऩाठ् मयभको विकास¸ 
कामाभन्त्िमन¸ ऩयीऺा तथा 

ऩटक १ १       
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भू्मा् कन¸ अनगुभनरगामतका 
प्राविधधक सहमोगका राधग 
स्थानीम विऻ सशम्भधरत 
प्राविधधक सॊमन्त्त्रको व्मिस्था  
तीनै तहको कामभ 
विियणअनसुाय ऺभता 
विकासका कामभयभ तमाय गयी 
कामाभन्त्िमन  

ऩटक धनयन्त्तय धनयन्त्तय धनयन्त्तय धनयन्त्तय धनयन्त्तय    

नमाॉ ऩाठ् मयभभा आधारयत 
शिऺक ताधरभ तथा सहामता 
प्रणारीभापभ त। शिऺकको ऺभता 
विकास  

ऩटक धनयन्त्तय धनयन्त्तय धनयन्त्तय धनयन्त्तय धनयन्त्तय   शिऺक विकासभा 
सभािेि हनेु 

११ धसकारुको धसकाइ उऩरशधधप्रधत 
जिापदेही फनाई धसकाइ 
उऩरशधधराइभ शिऺकको 
िृशिविकाससॉग आफद्ध गने 

ऩद्धधत 
विकासऩटक 

कामाभन्त्िमन  

१ 

 

धनयन्त्तय 

 

 

 

धनयन्त्तय 

 

 

धनयन्त्तय 

 

 

धनयन्त्तय 

धनयन्त्तय   शिऺक व्िस्थाऩनभा 
सभािेि हनेु 

१२ आधायबतू तथा भाध्मधभक 
तहका सािभजधनक ऩयीऺा 
प्रणारी सधुायका राधग ऺभता 
विकास मने  

तह २६१  

५०० 

 

 

 

 

 

 

 

 

   सॊघ, प्रदेि य स्थानीम 
तह 
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३.६ शिऺक व्मिस्थाऩन य विकास 

३.६.१ ऩरयचम 

गणुस्तयीम शिऺाका राधग शिऺक मोग्म, व्मािसावमक रूऩभा दऺ, ऩेसाप्रधत उत्प्ररेयत, सभवऩभत, प्रधतफद्ध 
य विद्याथॉको धसकाइप्रधत जिापदेही हनु आिश्मक छ य शिऺकभा बएको विषमिस्तकुो ऩमाभप् त 
ऻान, शिऺणधसकाइ वयमाकराऩ सञ् चारनभा दऺता य नभनुा व्मशक् तत्ि प्रदिभनरे विद्याथॉहरूको 
धसकाइभा सकायात्भक प्रबाि ऩादभछ य सफै तहको शिऺाभा मोग्म, दऺ, सभवऩभत य अधबप्ररेयत 
शिऺकहरूको व्मिस्थाऩनफाट न ैशिऺाको गणुस्तय सधुनशश् चत गनभ सवकन्त्छ य मसका राधग शिऺक 
व्मिस्थाऩन य विकास प्रबािकायी हनु आिश्मक छ य नेऩारभा विद्यारम तहको शिऺाभा ऩहुॉच, 

गणुस्तय, सभता, सान्त्दधबभकता, सिुासन प्रिधभनका राधग विगतभा सञ् चाधरत विधबन्न मोजना, ऩरयमोजना 
तथा कामभयभहरूरे शिऺक व्मिस्थाऩन य शिऺकको ऩेसागत ऺभता अधबिवृद्धराई उच्च 
प्राथधभकताभा याखी कामभयभ सञ् चारन गयेको ऩाइन्त्छ य  

ितभभान अिस्थाभा शिऺक तमाय गने काभ विश् िविद्यारमहरू  तथा विद्यारमहरू )उच्च भावि( रे 
गरययहेका छन। य शिऺक अध्माऩन अनभुधत ऩत्रका राधग ऩयीऺा सञ् चारन गने, रयक्त दयफन्त्दीभा 
शिऺक ऩदऩूधतभका राधग ऩयीऺा सञ् चारन गयी धनमशुक् तका राधग धसपारयस गने य शिऺक 
फढुिासम्फन्त्धी कामभ शिऺक सेिा आमोगरे गदै आएको छ य आमोगफाट धसपारयस बई आएका 
शिऺकहरूराई धनमशुक् त गयी ऩदस्थाऩन गने कामभ स्थानीम तहहरूरे गदै आएका छन। य मसैगयी 
अस्थामी िा विद्यारमको धनजी स्रोतभा शिऺक धनमशुक् त गने, शिऺकको कामभसम्ऩादन भू्मा् कन 
गने कामभ स्थानीम तहरे गदै आएका छन। य शिऺकको ऩेसागत विकासका राधग नीधत धनभाभण गने 
काभ शिऺा, विऻान तथा प्रविधध भन्त्त्रारमरे, प्रभाणीकयण तथा कष।  टभाइज्ड ताधरभ ऩाठ् मयभ 
धनभाभण गने य प्रशिऺक तमाय गने कामभ शिऺा तथा भानि स्रोत विकास केन्त्ररे य शिऺकको 
ऺभता अधबिवृद्धका राधग ताधरभ सञ् चारन गने काभ प्रदेि शिऺा ताधरभ केन्त्रहरूरे गदै आएका 
छन। य  

नेऩारभा शिऺक तमायी कामभराई िास्तविक आिश्मकता य अनसुन्त्धानभा आधारयत फनाउन 
सवकएको छैन य शिऺा, विऻान तथा प्रविधध भन्त्त्रारम य विश् िविद्यारमहरूधफच शिऺक तमायी गने 
कामभभा  प्रबािकायी सभन्त्िम य सहकामभ हनु सकेको छैन य मसै गयी देिभा विधबन्न तरयकारे 
धनमशुक् त ऩाएका शिऺकहरू, जस्तै– शिऺक सेिा आमोगफाट छनौट बई धनमशुक् त ऩाएका स्थामी, 
अस्थामी, याहत अनदुानका, विद्यारमको धनजी स्रोतफाट तरफ सवुिधा ऩाउने शिऺक आदद छन। य 
विधबन्न वकधसभका  शिऺकहरूका सेिाको सतभ य सवुिधा ऩधन पयक पयक छन। य शिऺकको 
कामभसम्ऩादन भू्मा् कन फढुिा प्रमोजनका राधग भात्र बएको य मसराई विद्याथॉको धसकाइ 
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उऩरशधधसॉग जोडी शिऺकराई विद्याथॉको धसकाइभा शजम्भेिाय फनाउन े प्रमोजनभा  प्रमोग गनभ 
सवकएको छैन य  

मस मोजनाभा शिऺाको गणुस्तय अधबिवृद्धका राधग शिऺण ऩेसाराई योजाइको ऩेसाका रूऩभा 
विकास गने, शिऺक तमायी गने, कऺाकोठाको शिऺणधसकाइराई गणुस्तयमकु्त फनाउन,े शिऺक 
सहमोग प्रणारीराई सदुृढ फनाउन,े शिऺक ऩेसागत विकासराई प्रबािकायी फनाउन,े विद्याथॉको 
धसकाइप्रधत शिऺकराई शजम्भेिाय फनाउन ेय औशचत्मऩूणभ शिऺक आऩूधतभ य वितयण गने कामभराई 
प्राथधभकता ददइन ेछ य मसभा शिऺक व्मिस्थाऩन तथा विकासको ितभभान अिस्थाको सभीऺा गयी 
चनुौतीहरू ऩवहचान गरयएको छ य ितभभान अिस्थाको सभीऺा तथा ऩवहचान गरयएका चनुौतीहरूको 
साभना गयी शिऺक व्मिस्थाऩन तथा विकासराइभ व्मिशस्थत य प्रबािकायी फनाउने सन्त्दबभभा मस 
कामभयभका उदे्दश्म, उद्दशे्म ऩयुा गनभका राधग अऩनाइन े यणनीधतहरू, कामभयभ कामाभन्त्िमनफाट 
हाधसर हनु ेअऩेशऺत नधतजा तथा भखु्मभखु्म वयमाकराऩ तथा रक्ष्महरू सभािेि गरयएको छ य   

३.६.२ ितभभान अिस्था  

शिऺण ऩसेाप्रधत आकषभण य धनमशुक् त 

शिऺण ऩेसाराई योजाइको ऩेसाका रूऩभा विकास गनभका राधग नऩेारको ऩन्त्रौँ मोजना 
)२०७६÷०७७–२०८०÷०८१( रे मस ऩेसाभा अधफर प्रधतबाहरूराई आकवषभत गनभ 
विश् िविद्यारमभा उत्कृष् ट अ् क हाधसर गयेका व्मशक् तराइभ सोझै शिऺण ऩेसाभा प्रिेि गनभ ऩाउन े
काननुी व्मिस्था गने उ्रेख गयेको छ य शिऺक सेिा आमोग धनमभािरी, २०५७ अनसुाय 
शिऺक हनुका राधग शिऺण अनभुधत ऩत्र अधनिामभ हनु ुऩने, स्थामी शिऺक हनुका राधग शिऺक 
सेिा आमोगरे धरन ेऩयीऺा उिीणभ बएको हनुऩुने, फढुिाका राधग धनशश् चत भाऩदण्ड ऩयुा गनुभऩने य 
ऩेसाको सयुऺा रगामतका कायणरे शिऺण ऩेसाराई सभाजभा प्रधतष् ठत ऩेसाका रूऩभा धरइन े
अिस्था सधुाय हुॉदै गएको छ य धनमधभत रूऩभा स्थामी धनमशुक् त गने कामभको थारनीरे शिऺण 
ऩेसाभा थऩ आकषभण फढेको अिस्था छ य शिऺक सेिा आमोगद्राया सञ् चाधरत ऩयीऺाभा सशम्भधरत 
हनुे मिुाहरूको उ्रेख्म उऩशस्थधतरे मस सेिाप्रधत शिशऺत मिुाहरूको आकषभण फढ्दै गएको ऩवुद्श 
हनु्त्छ य आगाभी ददनहरूभा धनयन्त्तय शिऺक ऩेसागत विकास तथा सहमोग, ऩूिाभनभुानमोग्म सरुिा य 
फढुिा प्रणारी, कामभसम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन तथा सवुिधा, दण्ड य ऩयुस्कायसम्फन्त्धी स्िच्छ य 
ऩायदिॉ प्रणारी, विश् िविद्यारमभा सिोत्कृष।  ट स्थान ्माउन सपर धभवहनेती, भेधािी तथा प्रधतबािान 
व्मशक् तहरूराई शिऺक ऩदभा कुर रयक्त ऩदको धनशश् चत प्रधतित छुट्याई सोझै प्रिेि गयाउन 
सवकने गयी काननुी तथा प्रवयमागत व्मिस्थाको सधुनशश् चतताभापभ त शिऺण ऩेसाराई योजाइको 
ऩेसाका रूऩभा विकास गयाउन आिश्मक देशखएको छ य 
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शिऺक सेिा आमोगफाट आधायबतू तह )कऺा १–५(, आधायबतू तह  )कऺा ६–८( य भाध्मधभक 
तहभा रयक्त शिऺक दयफन्त्दीभा ऩदऩूधतभका राधग ऩयीऺा सञ् चारन गने कामभ बइयहेको छ य 
शिऺक सेिा आमोगफाट धनमशुक् तका राधग धसपारयस बएका शिऺकहरूराई स्थानीम तहरे 
विद्यारमभा धनमशुक् त तथा ऩदस्थाऩन गने कामभको थारनी बएको छ य विद्यारम ऺेत्र विकास 
मोजनािधध )२०७३÷०७४–२०७७÷०७८( भा चयणिद्ध रूऩरे भाध्मधभक तहभा विषम शिऺकको 
धनमशुक् त गनभका राधग भागभशचत्र तमाय ऩाने बधनए ऩधन सो कामभ हनु सकेको छैन य शिऺक सेिा 
आमोगको काभराई थऩ प्रबािकायी फनाउन प्रदेिस्तयभा शिऺक सेिा आमोग स्थाऩना गयी 
सॊस्थागत सदुृढीकयण गनुभ आिश्मक देशखएको छ य अस्थामी तथा विद्यारम स्रोतफाट धनमकु्त 
शिऺकहरूको व्मिस्थाऩनका राधग उऩमकु्त भाऩदण्ड तथा धनदेशिका धनभाभण गयी प्रमोगभा ्माउन ु
आिश्मक देशखएको छ य 

शिऺक तमायी 

नेऩारभा विश् िविद्यारमहरूरे सञ् चारन गदै आएका वि.एड., एभ.एड. राई नै शिऺक तमायी कोसभ 
िा प्राशऻक मोग्मता य व्मािसावमक मोग्मता दिैु भाधनएको छ य मस्ता ऩूिभसेिाकाधरन शिऺक 
शिऺा कामभयभहरू धत्रबिुन विश् िविद्यारम, काठभाडौँ विश् िविद्यारम, ऩूिाभञ्चर विश् िविद्यारम, नेऩार 
सॊस्कृत विश् िविद्यारम, भध्मऩशश् चभ विश् िविद्यारम य सदूुयऩशश् चभ विश् िविद्यारमरे सञ् चारन गदै 
आएका छन। य विश् िविद्यारम अनदुान आमोगको EMIS प्रधतिेदन, २०१९ अनसुाय शिऺक शिऺा 
कामभयभभा सन। २०१८÷०१९ भा बनाभ बएका ७५,९५७ विद्याथॉभध्मे ६३,१६९ विद्याथॉहरू 
धत्रबिुन विश् िविद्यारमअन्त्तगभतका क्माम्ऩसहरूभा बनाभ बएका धथए य मसफाट शिऺक शिऺा 
कामभयभ सञ् चारनभा धत्रबिुन विश् िविद्यारमरे ठूरो वहस्सा ओटेको छ य मी विश् िविद्यारमहरूभा 
शिऺक शिऺा कामभयभभा बनाभ बएका विद्याथॉहरूभध्मे ठूरो वहस्सा अथाभत। ४८,४११ छात्राहरू 
यहेका छन। य विश् िविद्यारका मी कामभयभभा उिीणभ दय बन ेज्मादै न्त्मून यहेको छ, जस्तै: सन। 
२०१८÷०१९ भा बनाभ बई ऩयीऺाभा सहबागी बएका ऩयीऺाथॉहरूभध्मे १६.६५ प्रधतित विद्याथॉ 
धनमधभततपभ  उिीणभ बएका धथए य  

शिऺक सेिा आमोग धनमभािरी, २०५७ फभोशजभ वि.एड. िा एभ.एड.गयेऩधछ अध्माऩन 
अनभुधतऩत्रका राधग मोग्म भाधनन्त्छ य अध्माऩन अनभुधत ऩत्र प्राप् त गयेको व्मशक्त भात्र शिऺकका 
राधग मोग्म हनु्त्छ य विश् िका विधबन्न भरुकुहरूको अभ्मासराई हेदाभ भूर विषमभा मोग्मता प्राप् त 
बएऩधछ शिऺक तमायीका छुटै्ट कामभयभभा सहबागी बई सो ऩयुा गयेऩधछ भात्र शिऺकका राधग 
मोग्म भाधनने प्रचरन ऩधन यहेका छन। य शिऺा ऐन, २०२८ )सॊिोधनसवहत( तथा शिऺा 
धनमभािरी, २०४९ य शिऺक सेिा आमोग धनमभािरी, २०५७ भा बएको व्मिस्थाअनसुाय नऩेारभा 
प्राथधभक य धनम्नभाध्मधभक तहका राधग शिऺािास्त्रभा प्रिीणता प्रभाणऩत्र तह उिीणभ िा कऺा १२ 
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िा अन्त्मफाट प्रिीणता प्रभाणऩत्र तह उिीणभ गयी १० भवहने शिऺक ताधरभ धरई अध्माऩन अनभुधत 
ऩत्र प्राप् त गयेका य भाध्मधभक तहका राधग शिऺा िास्त्रफाट स्नातक तह उिीणभ िा अन्त्मफाट 
स्नातक तह उिीणभ गयी एक िषे वि.एड.गयी अध्माऩन अनभुधत प्राद्ऱ गयेका व्मशक् त भात्र शिऺक 
हनु मोग्म भाधनन्त्छ य मसैगयी भाध्मधभक तह कऺा ११–१२ भा अध्माऩन गनभका राधग 
स्नातकोिय तह उिीणभ गयी अध्माऩन अनभुधत ऩत्र प्राप् त गयेको हनुऩुने प्रािधान छ य शिऺक 
अध्माऩन अनभुधत ऩत्रका राधग ऩयीऺा सञ् चारन बने शिऺक सेिा आमोगरे गदै आएको छ य  

ऩन्त्रौँ मोजनारे शिऺकको न्त्मूनतभ। िैशऺक मोग्मताभा ऩनुयािरोकन तथा आिधधक रूऩभा मोग्मता 
ऩयीऺण गने प्रणारी स्थाऩना गरयन ेउ्रेख गयेको बए ऩधन मो कामभ हनु सकेको छैन य यावद्सम 
शिऺा नीधत, २०७६ फभोशजभ सफै प्रकायका विद्यारमभा अध्माऩन गने शिऺकका राधग यावद्सम 
शिऺक सऺभताको भाऩदण्ड धनधाभयण गयी सोको आधायभा शिऺक तमाय गने य शिऺक सऺभताका 
आधायभा धनयन्त्तय ऩेसागत विकास कामभ सञ् चारन गरयन ेउ्रेख गयेको छ य मही भाऩदण्डका 
आधायभा शिऺा, विऻान तथा प्रविधध भन्त्त्रारम य विश् िविद्यारमहरूधफचको सहकामभफाट 
विश् िविद्यारमहरूरे शिऺक तमायी कोसभ विकास गयी कामभयभ सञ् चारन आिश्मक देशखएको छ 
य मसैगयी विद्यारम तहको ऩाठ् मयभ य विषमहरू हेयेय प्रिेि ऩयीऺा सञ् चारन गयी छनौट बएका 
विद्याथॉहरूराई भात्र विश् िविद्यारमभा शिऺक शिऺा कामभयभभा बनाभ धरने व्मिस्था गनुभ उऩमकु्त 
हनु्त्छ य विश् िविद्यारमका शिऺक शिऺा कामभयभहरू एकाधतय अनसुन्त्धान य अभ्मास शिऺणभा 
आधारयत हनु नसक्नारे शिऺणसम्फन्त्धी व्मिहारयक कुिरताको कभी देशखएको छ बन ेअकोधतय 
सीधभत अिधधभा विषमिस्त ु य शिऺणसम्फन्त्धी विषम अध्ममन गनभऩने बएकारे दिैु ऩऺभा ऩमाभप् त 
धसकाइ हनु नसक्ने अिस्था छ य  

ऩरयिधतभत कऺा ११ य १२ को ऩाठ् मयभभा स ॊकामगत सॊयचना नबएकारे अफको एक िषभभा  
कऺा १२ उिीणभ गयी शिऺक हनुकेा राधग कम्तीभा १ िषे शिऺक तमायी कोसभ व्मिस्था गयी सो 
ऩयुा गनभऩने व्मिस्था आिश्मक छ य तय दीघभकारीन रूऩभा बन ेआधायबतू तह य भाध्मधभक 
तहको शिऺक फन्नका राधग यभि् न्त्मूनतभ। िैशऺक मोग्मता स्नातक तह य स्नातकोिय तह 
उिीणभ बई एक िषे शिऺक तमायी कोसभ ऩूया गयेको हनुऩुने गयी काननुी व्मिस्था गनभ उऩमकु् त 
हनुेछ य 

शिऺणधसकाइ वयमाकराऩ 

फारफाधरकाको धसकाइ उऩरशधध भूरत् कऺाकोठाभा सञ् चारन गरयन े शिऺणधसकाइ 
वयमाकराऩभा बय ऩछभ य विद्यारम तहको ऩाठ् मयभ प्रारूऩ २०७६ रे ऩधन शिऺणधसकाइराई 
विद्याथॉकेशन्त्रत, प्रविधधभैत्री, ऩरयमोजनाभा आधारयत, सभूहकामभभा आधारयत, साभदुावमक वयमाकराऩभा 
आधारयत फनाउन जोड ददएको छ य यावद्सम शिऺा नीधत, २०७६ रे सूचना तथा सञ् चाय प्रविधधराई 
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शिऺण धसकाइ प्रवयमाको अधबन्न अ् गका रूऩभा एकीकृत गदै प्रविधधभैत्री, व्मािहारयक य 
नधतजाभूरक फनाउन ेउ्रेख गयेको अिस्था छ य नेऩारभा विगतदेशख हारसम्भ सञ् चाधरत विधबन्न 
शिऺा मोजना, ऩरयमोजना तथा कामभयभहरूरे कऺाकोठाको शिऺणधसकाइभा सधुाय ्माई शिऺाको 
स्तय िवृद्ध गनभ जोड ददएका छन। य मसको परस्िरूऩ विद्यारमको शिऺणधसकाइराई विद्याथॉ 
केशन्त्रत फनाउन,े प्रविधधको प्रमोग गयी शिऺण गने, फारभैत्री धसकाइ िाताियण धसजभना गन ेजस्ता 
केही प्रमास बएका छन। य  

ऩन्त्रौ मोजनारे शिऺणधसकाइ वयमाकराऩराई प्रबािकायी फनाउन विद्याथॉ स् ख्मा कभ बएका 
विद्यारमभा फहकुऺा शिऺण व्मिस्था, कऺाशिऺण ऩद्धधतभापभ त ऩढाइ धसऩ प्रिधभन गनभ उऩमकु्त 
ऩाठ् मसाभग्री, सन्त्दबभ साभग्री, स्रोत साभग्री, प्रमोगात्भक साभग्री, उऩमकु्त कऺाकोठा व्मिस्थाऩन 
रगामतको व्मिस्थाभा जोड ददएको छ य विद्यारम ऺेत्र विकास मोजना )२०७३÷०७४–

२०७७÷०७८( रे िैऺशणक अभ्मासको सधुायभापभ त नै विद्याथॉको धसकाइ उऩरशधधभा सधुाय हनु्त्छ 
बने्न भान्त्मता फोकेको ऩाइन्त्छ य मो विद्यारम ऺेत्र विकास मोजनाको एउटा यणनीधत ऩधन हो य 
गणुस्तयीम शिऺणधसकाइ वयमाकराऩफाट शिऺाको स्तयभा सधुायको अऩेऺा गनभ सवकन्त्छ य मस 
मोजनारे फारकेशन्त्रत तथा अन्त्तवयभ मात्भक शिऺण विधधका साथै सवयम धसकाइका तौयतरयकाको 
प्रमोगभा जोड ददएको ऩाइन्त्छ य मसभा फारकेशन्त्रत शिऺण विधधराई छुटै्ट ऩद्धधतका रूऩभा नबई 
गणुस्तयीम शिऺाका राधग गरयने सफै खारे प्रमत् नको अधबन्न अ् ग फनाइने उ्रेख छ य  

कऺाकोठाको शिऺणधसकाइभा सधुाय ्माउन कभजोय धसकाइस्तय बएका विद्याथॉका राधग वििेष 
सहमोग, अऩा् गता बएका फारफाधरकाको धसकाइको सधुनशश् चतता, शिऺणधसकाइभा सूचना तथा 
सञ् चाय प्रविधधको प्रमोग, धनयन्त्तय विद्याथॉ भू्मा् कन, ऩरयमोजना तथा प्रमोगात्भक कामभभा जोड, 

उऩचायात्भक शिऺण ऩद्धधत, ऩयीऺाको नधतजा विद्ऴेषण य त्मसफाट प्राप् त ऩषृ् ठऩोषण धरई 
शिऺणधसकाइभा सधुाय गने जस्ता कामभहरू शिऺकफाट अऩेशऺत रूऩभा हनु नसकेको विधबन्न 
अध्ममन प्रधतिेदनहरूरे औँ् माएका छन। (DOE, 2006)य  

विद्यारम ऺेत्र विकास मोजना अिधधभा कऺाकोठाको िैऺशणक अभ्मास िा वयमाकराऩराई 
विद्याथॉकेशन्त्रत फनाउन शिऺकको ऺभता विकासका कामभयभहरू सञ् चारन बएका छन। य मस 
अिधधभा शिऺक ऩेसागत विकास प्रभाणीकयण ताधरभ, छोटो अिधधको भागभा आधारयत कष् टभाइज्ड 
ताधरभहरू सञ् चारन गयी शिऺणधसकाइ वयमाकराऩभा सधुाय ्माउन प्रमत् न गरयमो य हजायौँ 
शिऺकरे ऩेसागत विकास ताधरभ ऩाए ताऩधन शिऺकरे ताधरभभा धसकेका धसऩको कऺाकोठाभा 
प्रमोग अऩेशऺत रूऩभा हनु नसकेको विधबन्न अध्ममन प्रधतिेदनहरूरे औँ् माएको अिस्था छ (DOE, 

2006)य ताधरभभा सवयम धसकाइका तौयतरयकाहरूका फायेभा जानकायी हाधसर गये ऩधन 
कऺाकोठाको अभ्मासभा रुऩान्त्तयण हनु नसकेको अध्ममन प्रधतिेदनहरूरे औँ् माएका छन। य 
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कधतऩम विद्यारमको कभजोय बौधतक ऩूिाभधाय, उच्च गधतको इन्त्टयनेट सवुिधाको कभी, स्रोतको 
कभी, विषमगत दऺ, मोग्म य उत्प्ररेयत शिऺकको कभी, िैऺशणक साभग्रीको कभी, उऩमकु्त कामभ 
िाताियणको कभी आददका कायणरे कऺाकोठाको शिऺणधसकाइभा अऩेशऺत सधुाय हनु नसकेको 
अिस्था छय 

शिऺक ऩेसागत सहमोग ऩद्धधत  

विश् िभा शिऺक ऩेसागत सहमोगका विधबन्न उऩागभहरू प्रचरनभा छन। जस्तै– कऺाअिरोकन य 
छरपर, भेन्त्टरयङ, धनमधभत अनगुभन तथा ऩषृ् ठऩोषण आदानप्रदान, शिऺकहरूको धसकाइ सञ् जार, 

कन्त्पयेन्त्स, सहऩाठीसॉगको अन्त्तवयमा, प्रधतविशम्फत अभ्मास आदद य नऩेारभा शिऺक ऩेसागत 
सहमोगका राधग वि.स. २०२८ भा राग ु बएको यावद्सम शिऺा ऩद्धधत मोजनारे धरडय य वपडय 
विद्यारम )Leader and Feeder School) sf] अिधायणा अशघ ऩधन सायेको धथमो य मसैगयी विद्यारम 
सऩुरयिेऺणफाट शिऺक सहामता उऩरधध गयाउन प्राथधभक विद्यारम धनयीऺक, भाध्मधभक विद्यारम 
धनयीऺकहरूको व्मिस्था गरयएको धथमो य ग्राभीण विकासका राधग सेती ऩरयमोजना )१९८१–

१९९१( य सोऩश् चात। नऩेारको शिऺा सधुायका राधग धेयै ऩरयमोजनाहरू कामाभन्त्िमनभा आए य 
प्राथधभक शिऺा ऩरयमोजना )२०४२–०४७(, विऻान शिऺा विकास ऩरयमोजना )१९८४–१९९१(, 
आधायबतू तथा प्राथधभक शिऺा ऩरयमोजना–ऩवहरो )२०४९–०५४(, आधायबतू तथा प्राथधभक शिऺा 
ऩरयमोजना–दोस्रो )२०५६–०६१(, प्राथधभक शिऺा विकास ऩरयमोजना )सन। १९९२–१९९९(,  
भाध्मधभक शिऺा विकास ऩरयमोजना )सन। १९९३–२०००(, शिऺक शिऺा ऩरयमोजना  )सन। 
२००२–२००९(, विद्यारम ऺेत्र विकास कामभयभ )२०६७÷०६८–२०७२÷०७३( हुॉदै हार 
कामाभन्त्िमनभा यहेको विद्यारम ऺते्र विकास कामभयभ )२०७३÷०७४–२०७७÷०७८( रे सभेत 
शिऺकको ऩेसागत सहमोगराई भहत्त्ि ददइभ विधबन्न ताधरभ तथा ऺभता विकास कामभयभ सञ् चारन 
बएका देशखन्त्छ य  

 ग्राभीण विकासका राधग सेती ऩरयमोजना तथा आधायबतू तथा प्राथधभक शिऺा ऩरयमोजनादेशख नै 
नऩेारभा शिऺक ऩसेागत सहमोगका राधग स्रोत केन्त्रहरू स्थाऩना बएय यभि: धतनको स् ख्मा 
विस्ताय गयी १०५१  स्रोत केन्त्रहरूभापभ त शिऺक ऩेसागत सहमोग प्रदान हुॉदै आइयहेको धथमो य 
स्रोतकेन्त्रहरूरे आफ्नो सेिाऺेत्रका विद्यारमहरूभा कामभयत शिऺकहरूराई नमाॉ ऩाठ् मयभ तथा 
ऩाठ् मऩसु्तक य शिऺक धनदेशिकासम्फन्त्धी अधबभखुीकयण गने, िैशऺक विषमिस्तभुा 
प्रधानाध्माऩकहरूसॉग धनमधभत फैठक गने, िैशऺक साभग्री धनभाभण तथा प्रमोगसम्फन्त्धी कामभिारा 
सञ् चारन गने, कऺा अिरोकन गयी ऩषृ् ठऩोषण प्रदान गने, अधतरयक्त वयमाकराऩहरू सञ् चारनभा 
सहमोग गने, िैऺशणक मोजनाहरू धनभाभणभा सहमोग गने, शिऺकहरूधफचको अन्त्तयवयमा गयाउन े



Nepal: Education Sector Plan, 2021-2030 (draft V-1), March 2021 
 

85 
 

आदद कामभहरू हनु ेगथे यतय स ॊघीम सॊयचनाको कामाभन्त्िमनसॉगै स्रोत केन्त्र ऩद्धधत विघटन बएको 
छ य  

यावद्सम शिऺा नीधत, २०७६ अनसुाय स्थानीम तहभा सेिा धनििृ शिऺकहरूराई अध्ममन अनसुन्त्धान, 

शिऺक सहामता, अनगुभन आददभा प्रमोग गने उ्रेख गयेऩधन अनबुि हस्तान्त्तयणका राधग काननुी 
व्मिस्था धभराउन सवकएको छैन य ददगो विकास रक्ष्म )२०१६–२०३०( अनसुाय धसकाइ 
आदानप्रदान, ऺभता विकास, प्रविधध हस्तान्त्तयण य ऻानको सञ् जारीकयणका राधग शिऺक ऩेसागत 
सहमोगका राधग गठन बएका यावद्सम तथा अन्त्तयाभवद्सम सॊघसॊस्थाहरूधफच सञ् जार विकास गनभ अधत 
कभ विकधसत भरुकुका राधग ददइएको सवुिधाको उऩमोग हनु सकेको छैन य 

विद्यारम ऺेत्र विकास कामभयभभा शिऺक ऩेसागत सहमोग स्रोतकेन्त्र, अगिुा स्रोत केन्त्र य िैशऺक 
ताधरभ केन्त्र य शज्रा शिऺा कामाभरमहरूफाट गने प्रफन्त्ध धभराइएको धथमो य सोहीफभोशजभ 
विद्यारम सऩुरयिेऺ ण, शिऺकको कामभको अनगुभन, ताधरभको परोअऩ, कऺाअिरोकन य ऩषृ् ठऩोषण 
प्रदान, धनमधभत प्रधानाध्माऩक फैठक, शिऺक अन्त्तवयभ मा कामभिारा, छोटो अिधधको भागभा आधारयत 
ताधरभ सञ् चारन आदद कामभहरू स्रोतकेन्त्र, ताधरभ केन्त्र य शज्रा शिऺा कामाभरमहरूफाट हुॉदै 
आएका धथए य मसफाट एक खारको शिऺक ऩसेागत सहामता प्रणारी विकास बएको अिस्था 
धथमो य भरुकु सॊघीम सॊयचनाभा गएसॉगै ती सफै स्रोत केन्त्रहरू खायेज बए य हार स्रोतकेन्त्ररे 
सम्ऩादन गदै आएका काभहरू सभेत स्थानीम तहरे गनुभऩने अिस्था छ य शिऺक ऩेसागत 
सहमोगका राधग अिसयहरूभा विविधता ्माउन ेकामभ खासै हनु सकेको छैन य  शिऺक सहमोग 
प्रणारी स्थाऩना गयी शिऺक ऩेसागत सहमोगराई प्रबािकायी फनाउन आिश्मक देशखएको छ य 

प्रधानाध्माऩकको कुिर नतेतृ्िफाट नै विद्यारमरे आफ्ना रक्ष्म य उद्देश्महरू प्राप् त गनभ सक्छ य 
ऩन्त्रौँ मोजना )२०७६÷०७७–२०८०÷०८१( रे शिऺकराई धनयन्त्तय ऩेसागत सहमोगभा 
प्रधानाध्माऩकराई फढी शजम्भेिाय फनाउन कामाभन्त्िमन ऩऺभा सधुाय ्माउन ु ऩने आिश्मक 
देखाएको छ य   

शिऺक ऺभता विकास कामभयभ 

ऩेसागत रूऩभा सऺभ, दऺ य अधबप्ररेयत शिऺकफाट नै कऺाकोठाको शिऺणधसकाइभा सधुाय आउन 
सक्छ य मसका धनशम्त शिऺकराई ऩेसागत विकासका अिसयहरू उऩरधध हनु आिश्मक छ य 
शिऺकको ऩेसागत विकासका विधबन्न तौयतरयकाहरू छन। य शिऺक ताधरभ, कामभिारा, सेधभनाय, 
कन्त्पयेन्त्स, वयमात्भक अनसुन्त्धान, शिऺकहरूको धसकाइ सञ् जार, अिरोकन भ्रभण, भेन्त्टरयङ आदद 
अिसयहरूफाट शिऺकको ऩेसागत विकास सम्बि हनु्त्छ य नऩेारभा शिऺकको ऩेसागत ऺभता 
अधबिवृद्ध गने ध्मेमरे नेऩारभा विधबन्न ऩरयमोजना तथा कामभयभहरू सञ् चारन बए य शिऺकको 
ऺभता अधबिवृद्ध गयी कऺाकोठाको शिऺण धसकाइभा सधुाय ्माउन ेउद्देश्मरे वि.सॊ. २०५० भा 
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िैशऺक जनिशक् त विकास केन्त्रको स्थाऩनासॉगै सोअन्त्तगभत ९ ओटा प्राथधभक शिऺक ताधरभ 
केन्त्रहरू स्थाऩना बएय ती ताधरभ केन्त्रहरूफाट सेिाकारीन प्राथधभक शिऺक ताधरभ कामभयभहरू 
सञ् चारन गरयए य िैशऺक जनिशक् त विकास केन्त्रभा भाध्मधभक शिऺा विकास केन्त्र गाधबएऩधछ 
िैशऺक जनिशक् त विकास केन्त्रअन्त्तगभतका शिऺक ताधरभ केन्त्रहरू )२९ ओटा(, अगिुा स्रोत 
केन्त्रहरू य स्रोत केन्त्रहरूभापभ त राभो तथा छोटो अिधधका शिऺक ताधरभ कामभयभहरू सञ् चारन 
हुॉदै आएय विद्यारम ऺेत्र सधुाय कामभयभअन्त्तगभत ऩधन िैशऺक जनिशक् त विकास केन्त्ररे धतनै 
ताधरभ केन्त्रहरू )२९ ओटा(, अगिुा स्रोत केन्त्रहरू य स्रोत केन्त्रहरूभापभ त शिऺक ऩेसागत 
विकास )वटवऩधड( ताधरभ कामभयभ सञ् चारन गदै आएको धथमोयतय सॊघीम स ॊयचनाको 
कामाभन्त्िमनसॉगै शिऺक ताधरभ तथा विकासका राधग प्रत्मेक प्रदेिभा एक/एक गयी जम्भा सात 
ताधरभ केन्त्रहरू भात्र यही अन्त्म सॊयचनाहरू हटेका छन। य  

ऩन्त्रौँ मोजनारे विद्यारम शिऺाको गणुस्तयभा सधुाय ्माउन शिऺकको धनयन्त्तय ऩेसागत विकासका 
राधग शिऺक ऩेसागत विकास कामभयभ सञ् चारन गरयने य सािभजधनक भाध्मधभक विद्यारमभा 
यभि् अरग्गै प्रधानाध्माऩकको व्मिस्था गयी सफै प्रधानाध्माऩकहरूको व्मिस्थाऩकीम एिभ। 
नेततृ्ि ऺभता विकास कामभयभ सञ् चारन गरयने उ्रेख गयेको छ य यावद्सम शिऺा नीधत, २०७६ 
अनसुाय सफै प्रकायका विद्यारमभा अध्माऩन गने शिऺकका राधग यावद्सम शिऺक सऺभताको 
भाऩदण्ड धनधाभयण गयी सोको आधायभा धनयन्त्तय ऩेसागत विकास कामभ सञ् चारन गने उ्रेख छ य 
मसैगयी आधायबतू तहका शिऺकरे विषमगत शिऺण, फह ुकऺा शिऺण, कऺा शिऺण ऩद्धधतसम्फन्त्धी 
ऻान य धसऩ हाधसर गयी ऩठनऩाठनभा सो को प्रबािकायी प्रमोग गनभ सक्न ेगयी शिऺक ताधरभ य 
ऺभता विकास कामभयभहरू सञ् चारन गरयने सभेत व्मिस्था गयेको छ य  

यावद्सम शिऺा नीधत, २०७६ रे स्थानीम तहरे विद्यारमराई केन्त्रविन्त्द ुफनाएय शिऺकको धनयन्त्तय 
ऩेसागत विकास कामभयभहरू, जस्तै: कष् टभाइज्ड ताधरभ, कामभिारा, सेधभनाय, अिरोकन भ्रभण, 

प्रधतविम्फन, शिऺक नटेिकभ , सहकामाभत्भक रूऩभा गरयने अनसुन्त्धान (Collaborative Research) 
भेन्त्टरयङ, कोशचङ आदद सञ् चारन गरयन ेव्मिस्था गयेको छ य साथै सो नीधतभा सूचना तथा सञ् चाय 
प्रविधधको विकासभा बएको तीव्र विकाससॉगै ताधरभ ददने ऩद्धधतभा सभेत ऩरयभाजभन गयी आभन े
साभन,े विद्यारमभा आधारयत, धभशश्रत, अनराइन तथा बच ुभअर ऩद्धधतफाट ताधरभ सञ् चारन गरयन े
उ्रेख छ य   

भरुकु सॊघीम सॊयचनाभा गएसॉगै साविकको िैशऺक जनिशक् त विकास केन्त्र साविकको शिऺा 
विबागभा गाधबन गई सो विबाग शिऺा तथा भानि स्रोत विकास केन्त्दभा रुऩान्त्तयण हनु ऩगु्मो य 
शिऺक ऩेसागत विकासका कामभयभहरू सञ् चारनका राधग भाऩदण्ड फनाउन,े प्रारूऩ फनाउन,े ताधरभ 
ऩाठ् मयभ विकास गने य प्रशिऺक प्रशिऺण सञ् चारन गने कामभ मस केन्त्रफाट हुॉदै आएको छ य 
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शिऺकको ऩेसागत विकासका राधग सात ओटा प्रदेिस्तयीम शिऺा ताधरभ केन्त्रहरूरे अनराइन 
तथा अपराइन विधधफाट एक भवहन े प्रभाणीकयण शिऺक ताधरभ )दईु चयणभा( य कद्शोभाइज्ड 
शिऺक ताधरभ सञ् चारन गदै आएको अिस्था छ य हार सञ् चारनभा यहेको विद्यारम ऺेत्र 
विकास कामभयभरे ऩधन शिऺकको ऩेसागत विकासराई जोड ददएको अिस्था छ य  

विद्यारम ऺेत्र विकास मोजनािधधभा आधायबतू य भाध्मधभक तहभा अध्माऩन गने विऻान, गशणत य 
अ् ग्रजेी विषमका शिऺकहरूको शिऺण ऺभता विकासका राधग वटवऩधड ताधरभ सञ् चारनराई 
प्राथधभकताभा याख् न ेकामभ बइयहेको छ ताऩधन विद्यभान सात ओटा शिऺा ताधरभ केन्त्रहरूफाट भात्र 
ठूरो स् ख्माभा शिऺकहरूराई प्रभाणीकयण ताधरभ प्रदान गनभ कदठन बएको अिस्था छ य 
मसैगयी शिऺक ताधरभराई िास्तविक आिश्मकताभा आधारयत फनाउन य ताधरभभा धसकेका ऻान 
तथा धसऩको कऺाकोठाभा प्रमोगभा सभस्मा देशखएको विधबन्न अध्ममन प्रधतिेदनहरूरे औँ् माएका 
छन। य 

शिऺक उियदावमत्ि 

शिऺक विद्याथॉ, अधबबािक, सभदुाम तथा विद्यारम प्रिासक÷प्रधानाध्माऩकप्रधत उियदामी हनुऩुछभ 
य शिऺक विद्याथॉप्रधत उियदामी हनु ु बनकेो आपूरे ऩढाउने विद्याथॉहरूको धसकाइ तथा 
कामभसम्ऩादनप्रधत जिापदेही हनु,ु ऩाठ् मयभरे तोकेका धसकाइ उऩरशधधभा बएको प्रगधत य 
विकासभा जिाप ददन ुय विद्याथॉको गणुस्तयीम जीिनका विषमभा जिापदेही हनु ुबने्न फशुझन्त्छ य 
मसैगयी शिऺकरे विद्याथॉको धसकाइ तथा विकासका फायेभा अधबबािकराई सभेत प्रधतिेदन गनुभऩछभ 
य विद्यारमको आचाय सॊवहता ऩारना गदै दैधनक कामभताधरकाअनसुाय अध्माऩन गने, विद्याथॉको 
धसकाइको रेखाजोखा तथा भू्मा् कन गने त्मसको प्रधतिेदन प्रधानाध्माऩकराई ऩेस गने आदद 
कामभ शिऺकरे गनुभऩने हुॉदा शिऺक प्रधानाध्माऩकप्रधत ऩधन उियदामी हनुऩुछभ य  

नेऩारभा शिऺक उियदावमत्िको सन्त्दबभभा कुया गदाभ थपु्र ैसाभदुावमक विद्यारमहरूरे याम्रा अभ्मास 
प्रस्ततु गयेको छन। य मस सन्त्दबभभा ऩमाभप् त विद्याथॉहरू बएका, धनमधभत ऩठनऩाठन हनु े य 
विद्याथॉको धसकाइ उऩरशधध ऩधन उच्च बएका केही विद्यारमहरूका अभ्मासराइभ नभनुाका रूऩभा 
ऩधन धरन सवकन्त्छ य शिऺक सेिा आमोग धनमभािरी, २०५७ रे शिऺकको फढुिाराई अध्माऩन 
गयेको सम्फशन्त्धत विषमभा विद्याथॉरे प्राद्ऱ गयेको उऩरशधधसॉग जोड्न ेकाभ गयेय उियदामी फनाउन े
प्रमास गये ऩधन मो अनौऩचारयक भात्र हनुगइभ मसफाट कुनै मोगदान बएको देशखदैनय  

ऩन्त्रौँ मोजनारे शिऺकरे कऺाकोठाभा धफताउन े सभमराई धनमधभत ऩठनऩाठनसॉग आफद्ध गदै 
शिऺकहरूराई ऩेसाप्रधत सभवऩभत फनाई शिऺाको गणुस्तय सधुायका राधग स्थानीम तहभा उत्प्रयेणाका 
कामभयभ सञ् चारन गरयने व्मिस्था गयेको छ य यावद्सम शिऺा नीधत, २०७६ अनसुाय शिऺकराई 
प्रिासधनक रूऩभा प्रधानाध्माऩकप्रधत य धसकाइ उऩरशधधका राधग विद्याथॉ तथा अधबबािकप्रधत 
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जिापदेही फनाउन ेय प्रधानाध्माऩकराई धसकाइ, विद्यारम व्मिस्थाऩनका राधग विद्याथॉ, अधबबािक 
य स्थानीम तहप्रधत जिापदेही फनाइन ेउ्रेख गयेको छ य विद्याथॉहरूरे ऩयीऺाभा हाधसर गयेको 
ऩरयणाभ सभेतको आधायभा शिऺकको कामभसम्ऩादन भू्मा् कन गयी शिऺण धसकाइ वयमाकराऩभा 
सधुायका राधग शिऺकहरूराई शजम्भेिाय य जिापदेही फनाउन ेव्मिस्था उक् त नीधतरे गयेको छ य  

नेऩारभा विधबन्न सभमभा िैशऺक गणुस्तय ऩयीऺण केन्त्ररे यावद्सम स्तयभा गयेको विद्याथॉको धसकाइ 
उऩरशधध ऩयीऺण (NASA) फाट विद्याथॉहरूको धसकाइ उऩरशधध कभजोय देशखएको छ (ERO, 2014, 

2015, 2017, 2018) य शिऺणधसकाइभा सधुाय ्माई विद्याथॉको धसकाइ उऩरशधध फढाउन शिऺक 
ऩेसागत विकासका अिसयहरू प्रदान गरयॉदै आएको छ तय शिऺक ऩेसागत विकासराई विद्याथॉको 
धसकाइ उऩरशधधसॉग जोडेय हेने कुयाको कामाभन्त्िमनभा प्रबािकारयता ्माउनऩुने आिश्मकता 
देशखएको छ य   

विद्याथॉको धसकाइउऩरशधध कभजोय हनुभुा अको सभस्मा बनेको शिऺक सरुिा य विद्यारमभा 
अनऩुशस्थधत हो य विधबन्न शज्राको कोटाभा गएय ऩयीऺा उिीणभ गने य धनमशुक् त ऩाएऩधछ तरुुन्त्तै 
सरुिाको ऩहरभा राग्ने प्रिशृिरे विद्यारमको दैधनक ऩठनऩाठनभा धनकै फाधा ऩयेको छ य अझ 
सरुिा बएऩधछ राभो सभमसम्भ ऩदऩूधतभ नहुॉदा विद्यारमभा फारफाधरकाहरू ऩढाइफाट राभो 
सभमसम्भ फशञ् चत हनु ऩयेको अिस्थासभेत छ य सरुिा प्रणारी व्मिशस्थत नहुॉदा दगुभभ य ऩहुॉच 
कभजोय बएका ठाउॉभा शिऺक अऩगु हनुे तय सहय य सदयभकुाभहरूभा थवुप्रन ेअिस्था यहेको छ, 

जनु साभाशजक न्त्मामको धसद्धान्त्त विऩयीत देशखन्त्छ य मस्तो प्रािधानरे गदाभ शिऺकराई विद्याथॉको 
धसकाइप्रधत उियदामी फनाउन कदठन फनाएको छ य 

शिऺकको आऩूधतभ य वितयण 

शिऺा धनमभािरी, २०५९ को धनमभ ९२ अनसुाय साभदुावमक विद्यारमभा यहने शिऺक दयफन्त्दीको 
विियण अनसूुची १२ भा व्मिस्था गयेको छ य ऩूिभ प्राथधभक विद्यारमभा १ जना, प्राथधभक 
विद्यारमभा ५० जनासम्भ विद्याथॉ बएभा कम्तीभा २ जना य सोबन्त्दा फढी विद्याथॉ बएभा कम्तीभा 
३ जना, कऺा ६–८ का राधग कम्तीभा ४ जना य भाध्मधभक तह ९–१२ का राधग ८ जना 
शिऺक यहने व्मिस्था उक् त धनमभािरीभा छ य 

नेऩारभा शिऺक विद्याथॉ अनऩुात वहभारी बेकभा १:३०, ऩहाडी बेकभा १:४० य तयाई तथा 
काठभाडौँ उऩत्मकाभा १:५० यहेको छ य मही अनऩुातराई आधाय भानेय शिऺक सङ  ख्मा कभ 
बएका विद्यारमभा स्थानीम तहफाट धनमकु्त बएका शिऺकहरूका राधग नेऩार सयकायरे शिऺक 
सहामता अनदुान यकभ प्रदान गदै आएको  छ य शिऺा तथा भानि स्रोत विकास केन्त्रको 
अधबरेखअनसुाय प्रदेि, शज्रा य विद्यारमवऩच्छे शिऺक विद्याथॉ अनऩुात पयक पयक छ य 
उदाहयणका राधग प्रदेि न. २ भा शिऺक विद्याथॉ अनऩुात कऺा १–५ भा १:४९, कऺा ६–८ भा 
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१:९४ य कऺा ९–१० भा १:६६ छ बन ेगण्डकी प्रदेिभा शिऺक विद्याथॉ अनऩुात कऺा १–५ 
भा १:१२, कऺा ६–८ भा १:३० य कऺा ९–१० भा १:२४ छ य तयाईभा शिऺक विद्याथॉ 
अनऩुात उच्च यहेको ऩाइन्त्छ बन े वहभारी बेकभा मो अनऩुात न्त्मून यहेको  छ य आधायबतू य 
भाध्मधभक तहभा सफै विद्यारमभा विषमगत शिऺकको व्मिस्था गने कामभ ऩधन उशिकै चनुौतीऩूणभ  
छ य भरुकु सॊघीम सॊयचनाभा गएसॉगै शिऺक धनमशुक् त, सरुिा, कामभसम्ऩादन भू्माङ  कन जस्ता 
कामभको शजम्भेिायी स्थानीम तहभा यहेकारे स्थानीम तहरे स्थानीम स्रोतभा शिऺक धनमशुक् त गने 
कामभ गने गयेका छन। य 

शिऺक आऩूधतभ य वितयणराई व्मिशस्थत गनभका राधग फहकुऺा फहसु्तय शिऺण हनुसक्न े
विद्यारमहरू ऩवहचान गने गयी शिऺकहरूराई ताधरभ प्रदान गने, अत्मधधक विद्याथॉ सङ  ख्मा बएका 
कऺा १–५ सञ् चाधरत विद्यारमहरू ऩवहचान गने य शिऺक विद्याथॉको धनधाभरयत अनऩुातफभोशजभ 
हनुे गयी शिऺक दयफन्त्दी थऩ गने, सभािेिी शिऺा÷वििेष शिऺाका राधग विद्यारम ऩवहचान गयी 
शिऺक तथा कभभचायी सहमोग उऩरधध गयाउन,े आधायबतू तथा भाध्मधभक तहभा विऻान, गशणत य 
अ् ग्रजेी शिऺकको अबाि बएका विद्यारमहरू ऩवहचान गयी शिऺक दयफन्त्दी थऩ गने आदद 
कामभराई प्रबािकायी फनाउन आिश्मक देशखएको छ य 

शिऺक सेिा आमोग धनमभािरी, २०५७ को धनमभ ११ क )१( भा शिऺक सेिाराई सभािेिी 
फनाउन साभदुावमक विद्यारमभा नेऩार सयकायफाट स्िीकृत दयफन्त्दीभा खरुा प्रधतमोधगताद्राया ऩूधतभ 
हनुे शिऺक ऩदभध्मे ऩैताधरस प्रधतित ऩद छुट्याई सो प्रधतितराई ितप्रधतित भानी भवहराका 
राधग ३३%, आददफासी जनजाधतका राधग २७%, भधेसी २२%, दधरत ९%, अऩा् ग ५% य 
वऩछधडएको ऺेत्रका राधग  ५% ऩदभा छुट्टाछुटै्ट प्रधतस्ऩधाभ गयाई ऩदऩूधतभ गरयन े व्मिस्था छ य 
नेऩारभा आधायबतू तहभा ४०.०३% य भाध्मधभक तहभा १८.८७% भवहरा शिऺकहरू 
साभदुावमक विद्यारमभा कामभयत छन। य मसैगयी भाध्मधभक तहभा ७.४% दधरत य १९.२ जनजाधत 
शिऺकहरू कामभयत छन। बने आधायबतू तहभा ५.९% दधरत य ३०.९% जनजाधत शिऺकहरू 
कामभयत छन। )CEHRD, 2020)य शिऺक सेिा आमोगरे रयक्त शिऺक ऩदभा उऩमकु्त उभेद्राय 
छनौट गनभ ऩयीऺा सञ् चारन गने काभ गछभ य शिऺक सेिा आमोगको ऩयीऺाप्रधत आभ नागरयकको 
विश् िास फढ्दै गएको अिस्था छ बन े अस्थामी शिऺक ऩदऩूधतभका सन्त्दबभभा सफैधतय धनधाभरयत 
भाऩदण्डको  प्रमोग गयाउन सवकएको छैनय 

भरुकुबयका केही विद्यारमभा शिऺक विद्याथॉ अनऩुातका आधायभा शिऺक दयफन्त्दी फढी बएको 
अिस्था ऩधन छ तय शिऺक दयफन्त्दी धभरान कामभ यावद्सम रूऩभा गने कामभरे गधत धरन सकेको छैन 
य शिऺक दयफन्त्दी धभरान तथा सभामोजनका आधायहरू, २०७४ राई प्रबािकायी कामाभन्त्िमनका 
राधग गधत ददन वढराइ बइयहेको अिस्था छ य मसैगयी भरुकुबय करयफ ४०,००० शिऺक याहत 
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अनदुानभा कामभयत छन। य स्थानीम तहको स्रोतफाट तरफ सवुिधा खाने शिऺकहरू ऩधन छन। य 
साविकको उच्चभाध्मधभक तहभा कामभयत शिऺकहरू ऩधन छन। य ती शिऺक ऩदहरूराई स्थानीम 
तहफाट व्मिशस्थत शिऺक ऩदभा रुऩान्त्तयण गने िा सॊघीम शिऺक ऩद नै कामभ गने बन्नेभा 
स्ऩष् टताको खाॉचो देशखएको छ य मसैगयी यावद्सम ऩाठ् मयभ प्रारूऩ, २०७६ सभेतराइभ विचाय गयेय 
शिऺक व्मिस्थाऩन गनुभ आिश्मक देशखन्त्छ य 

शिऺा, विऻान तथा प्रविधध भन्त्त्रारमरे आधायबतू तह )कऺा १–५( भा फढी िा घटी बएका शिऺक 
दयफन्त्दीराई आधायबतू तह कऺा )६–८( भा सभामोजन य भाध्मधभक तहभा दयफन्त्दी धभरान तथा 
थऩ गने सम्फन्त्धभा दयफन्त्दी धभरान तथा सभामोजनका आधायहरू, २०७३ स्िीकृत बई 
कामाभन्त्िमनभा ्माएको छ य सोहीफभोशजभ शिऺक दयफन्त्दी धभरान तथा सभामोजनको काभ अशघ 
फढेको छ ताऩधन मसको कामाभन्त्िमन ऩयुा बएको छैन य तह तथा विषमगत आधायभा 
शिऺकहरूको धनमशुक् त तथा ऩदस्थाऩन गयी कामभसम्ऩादनभा सधुाय ्माउन ेविषम चनुौतीऩूणभ छ य 
दयफन्त्दी धभरान तथा सभामोजनका आधायहरू, २०७३ फभोशजभ विद्यारम ऺेत्र विकास मोजना 
अिधध )२०७३÷०७४–२०७७÷०७८( भा विद्याथॉ शिऺक अनऩुातका आधायभा फढी शिऺक 
बएको विद्यारमफाट कभ शिऺक बएको विद्यारमभा शिऺक दयफन्त्दी ऩनुविभतयण गने काभ बएको 
छ, जसअनसुाय कुर १२,८२७ दयफन्त्दी ऩनुविभतयण कामभ सम्ऩन्न बएको छ य  

उश्रशखत विश् रेषणका आधायभा शिऺक व्मिस्थाऩन य विकासका ऺते्रभा देहामफभोशजभका 
चनुौतीहरू ऩवहचान गरयएका छन।: 

१. शिऺण ऩेसाराई योजाइको ऩेसाका रूऩभा विकास गनुभ  

२. विद्यारम तहको ऩाठ् मयभ य शिऺण आिश्मकताराई सम्फोधन हनु े गयी विश् िविद्यारमका 
शिऺक तमायी कोसभ िा शिऺक शिऺा कामभयभहरूराई सभामोजन   

३. सऺभ शिऺक आऩूधतभका राधग विश् िविद्यारमभा शिऺा सॊकामभा विद्याथॉ बनाभ य शिऺण 
धसकाइ तथा भू्मा् कन प्रवयमा सधुाय गयी व्मिशस्थत फनाउन,ु 

४. ऩाठ् मयभरे धनधाभयण गयेका धसकाइ उऩरशधध सधुनशश् चत गनभ य शिऺण धसकाइराई 
विद्याथॉकेशन्त्रत फनाउन शिऺण विधध तथा शिऺण धसकाइ वयमाकराऩभा विविधता ्माउन,ु 

५. शिऺक ऩेसागत सहमोगको सदुृढ प्रणारी स्थावऩत गनुभ, 

६. शिऺकको ऩेसागत विकासको अिसय विस्ताय य प्रबािकारयताभा सधुाय गने गयी सॊस्थागत 
प्रफन्त्ध  
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७. विद्याथॉ धसकाइ उऩरशधधराई शिऺकको कामभसम्ऩादन भू्मा् कनसॉग आिद्ध गने कामभराई 
प्रबािकायी रूऩभा कामाभन्त्िमन गनुभ, 

८. उऩरधध शिऺकहरूको औशचत्मऩूणभ वितयण गनुभका साथै आिश्मक विषमगत विशिष् टतासवहत 
आिश्मक शिऺक दयफन्त्दी सधुनशश् चत गनुभ य 

३.६.३ उद्दशे्म 

उऩमुभक्त सभीऺा तथा चनुौतीहरूका आधायभा शिऺा ऺेत्र मोजनाभा शिऺक व्मिस्थाऩन य 
विकासका देहामफभोशजभका उद्दशे्महरू धनधाभयण गरयएका छन। : 

१. शिऺक तमायीको गणुात्भक ऩऺको ऩनुयािरोकन गयी शिऺक तमायीको ितभभान स्िरूऩ तथा 
प्रवयमाभा ऩरयितभन गयी सऺभ शिऺक आऩूधतभ गनुभ 

२.  शिऺकको छनौट, धनमशुक् त य ऩनुविभतयणराई सदुृढ फनाउन ु

३. सफै तहभा शिऺकहरूको मोग्मता ऩनुयािरोकन गयी विषमिस्तभुा धनऩूणभ शिऺकको 
सधुनशश् चतता गनुभ 

४.  शिऺक विकास तथा धनयन्त्तय ऩेसागत सहामता प्रणारी स्थाऩना गनुभ  

५. आिश्मक प्रोत्साहन, धनयन्त्तय ऩेसागत विकास य धसकाइ आदान प्रदान कामभयभका 
भाध्मभफाट सफै तहभा सऺभ, प्रधतफद्ध य अधबप्ररेयत शिऺकहरूको प्रफन्त्ध गनुभ 

६. सऩुरयिेऺण, शिऺक ताधरभ य शिऺक सऺभता प्रारूऩको ऩनुयािरोकन गयी सान्त्दधबभक य 
प्रबािकायी फनाउन ु 

७. शिऺकको धनयन्त्तय ऩेसागत विकासका राधग यावद्सम तथा अन्त्तयाभवद्सम शिऺक शिऺासम्फद्ध 
सॊस्थाहरूसॉग सञ् जार विकास य अन्त्िेषण गनुभय 

३.६.४ यणनीधतहरू 

१. शिऺक सऺभता प्रारूऩराइभ अद्यािधधक गने य मसराई शिऺक तमायी य छनौट प्रवयमाभा 
आफद्ध गरयन ेछय 

२. ितभभान शिऺक शिऺा कामभयभराई ऩमाभप् त विषमिस्तकुो ऻान य शिऺण धसऩभा केशन्त्रत 
हुॉदै ऩनुयािरोकन गरयने छय 

३. शिऺक विद्याथॉ अनऩुातको आधायभा तहगत, ऺते्रगत य विषमगत रूऩभा शिऺक दयफन्त्दी 
धभरान÷दयफन्त्दी ऩनुविभतयण तथा थऩ गरयने छ । 
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४. प्रायशम्बक फारविकास÷ऩूिभ प्राथधभक शिऺा य कऺा १–३ का राधग कऺा १२ उिीणभ, कऺा 
४–८ का राधग स्नातक तह उिीणभ य कऺा ९–१२ का राधग स्नातकोिय उिीणभ गयेको 
शिऺकको मोग्मता अद्यािधधक गरयन ेछ य 

५. रयक् त शिऺक दयफन्त्दीको प्रऺेऩणका आधायभा एक िषभअशघ नै छनौट गयी प्रत्मेक िैशऺक 
सत्रको ऩवहरो भवहनाभा नै धनमशुक् त गरयन े य प्रकाशित प्रधतऺा सूचीफाट अको िषभको 
छनोटसम्भ शिऺक धनमकु् त गने प्रफन्त्ध गरयन ेछ ।  

६. प्रत्मेक ५ िषभभा शिऺकको धनयन्त्तय ऩेसागत विकासका राधग शिऺण धसऩ विकाससम्फन्त्धी 
सेिाकारीन ताधरभराई अधनिामभ फनाइन ेछय 

७. स्थानीम शिऺक ऩेसागत सहमोग प्रणारीभापभ त शिऺकराइभ धनयन्त्तय ऩेसागत सहमोग 
उऩरधध गयाइन े छ य मसका राधग स्थानीम तहभा विषमगत शिऺक सञ्जार तथा 
आिश्मकतानसुाय अनबुिी शिऺकफाट सहमोग तथा भेन्त्टरयङको ऩद्धधत विकास गरयने छ य  

८. शिऺकको उऩशस्थधत, धनमधभतता य कामभसम्ऩादनभा सधुाय गयी नधतजाप्रधत जिापदेही हनु े
ऩद्धधत विकासका राधग शिऺक तथा प्रधानाध्माऩकको िशृि विकासराइभ विद्याथॉको धसकाइ 
सधुायसॉग सम्फशन्त्धत गरयने छ य 

९. शिऺकको सेिा सतभ, सवुिधा, प्रोत्साहन, फढुिारगामत िशृि विकासका प्रािधानहरूराइभ 
ऩनुयािरोकन गयी सभसाभवमक फनाइन ेछ य 

१०. शिऺक धनमशुक् त, सरुिा तथा ताधरभ तथा ऩेसागत विकासभा य सहबाधगता गयाउॉदा 
विद्याथॉको धसकाइभा कुनै अियोध नहनु ेऩद्धधत विकास गरयने छ य  

३.६.५ उऩरशधध, नधतजा, प्रभखु वयमाकराऩ तथा रक्ष्म 

 क) उऩरशधध (Outcomes) 

१.                                         सऺभ य अधबप्ररेयत शिऺकको व्मिस्था बइभ विद्याथॉको धसकाइ सधुाय हनु ेय 

 ख) नधतजा (Results) 

१. शिऺक सऺभता प्रारूऩको ऩनुयािरोकन बइभ मसराई यावद्सम शिऺक सऺभता कामभढाॉचाभा 
रुऩान्त्तयण तथा सोका आधायभा शिऺक तमायी, छनौट य ऩेसागत विकास हनु ेय 

२. शिऺक तमायीका कोसभहरूभा ऩमाभप् त विषमगत तथा शिऺण धसकाइसम्फन्त्धी सऺभता विकास 
हनुे गयी ऩनुसंयचना तथा सधुाय हनु ेय 
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३. विधबन्न तहका शिऺकभा प्रिेिका राधग हारको न्त्मूनतभ। िैशऺक मोग्मताभा ऩनुयािरोकन तथा 
सधुाय हनु ेय 

४. शिऺण ऩेसा थऩ प्रधतस्ऩधॉ य सम्भाधनत हनु ेय  

५. ऩेसागत विकासका प्रािधानहरूको विस्ताय य सदुृढीकयण बइभ स्थानीम तहभा शिऺक ऩेसागत 
सहमोग प्रणारीभापभ त धनयन्त्तय ऩेसागत सहमोग प्राप् त हनु ेय 

६. शिऺकको उऩशस्थधत, शिऺण विधध तथा तौयतरयका य कामभसम्ऩादनभा सधुाय हनुे य 

७. शिऺक विद्याथॉ अनऩुातका आधायभा तहगत, ऺेत्रगत य विषमगत रूऩभा शिऺक दयफन्त्दी 
धभरान÷ ऩनुविभतयण तथा हनु ेय शिऺकको आऩूधतभ धनमधभत रूऩभा हनु ेय  

८. शिऺकको िशृि विकासका राधग ऩायदशिभ य ऩूिाभनभुानमोग्म य िस्तधुनद्ष आधायसवहतको ऩद्धधत 
स्थावऩत हनु ेय 
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ग( प्रभखु वयमाकराऩहरू  तथा रक्ष्म 

ताधरका ३.५: शिऺक व्मिस्थाऩन तथा विकाससम्फन्त्धी प्रभखु वयमाकराऩहरू तथा रक्ष्म 

s|= 
;= 

k|d'v ls|ofsnfk OsfO 
Eff}lts nIo -% jif{_ ef}lts nIo     

-!) jif]{_ 

कैवपमत 

! @ # $ % hDdf 

lzIf0f k];fk|lt cfsif{0f / lgo'lSt          

! d]wfjL ljBfyL{nfO{  ;xh tl/sfn] lzIf0f k];fdf k|j]z u/fpg] u/L sfg'gL 

Joj:yf ug]{ .  
k|ltzt @     @ @ ;+3 

@ k|To]s jif{ :yfoL lzIfs lgo'lStsf] l;kmfl/; ug{ ;Ifd x'g] u/L k|To]s 

k|b]zdf lzIfs ;]jf cfof]usf] lj:tf/ tyf ;+:yfut ;'b[9Ls/0f ug]{ . 

;ङVof 
&      & ;+3, k|b]z 

# sfo{;Dkfbgdf cfwfl/t k|f]T;fxg tyf ;'ljwf lbg] . hgf        :yfgLo tx 

 ;a} :yfoL lzIfssf] :jf:Yo ljdf clgjfo{ ug]{ . hgf ! nfv !=% 

nfv 
@ 

nfv 
@ nfv @ nfv @ nfv @=% nfv ;+3, :yfgLo tx 

% ;?jf / a9'jfnfO{ k"jf{g'dfgof]Uo / j:t'lgi7 agfpg] u/L sfg'gL Joj:yf 

ug]{ . 

;+Vof !     ! ! ;+3 

 ^ Kff7\os|dsf cfwf/df cfwf/e"t tx -sIff !–%_ df ax'sIff ax':t/, 

sIfflzIfs, cfwf/e"t -sIff ^–*_ / dfWolds txdf ljifout lzIfs 

lgo'lSt ug{ dfu{lrq tof/ ug]{ . 

;+Vof !     ! ! ;+3 

& c:yfoL tyf ljBfno ;|f]taf6 lgo'St lzIfsx¿sf] Joj:yfkgsf nflu 

pko'St dfkb08 tyf lgb]{lzsf lgdf{0f  ug]{ . 

;+Vof !     ! ! :yfgLotx 

lzIfs tof/L          

 * a[xb\ /fli6«o lzIfs ;Ifdtf sfo{9fFrf ljsf; ug]{ . ;+Vof !     ! ! ;+3 

 ( lzIff, lj1fg tyf k|ljlw dGqfno / ljZjljBfnox¿larsf] ;xsfo{af6 Ps 

jif]{ lzIfs tof/L sf];{ ljsf; ug]{ . 

;+Vof #     # # ;+3 

!) ljZjljBfnox¿sf lzIff ;+sfo sf];{ kl/j{tg ug]{, egf{sf cfwf/, lzIf0f 

l;sfO k|lsof / d"Nofङ\sg ljlwdf ;'wf/ u/L u'0f:t/ ;'wf/ ug{]  

ljlj &     & & ;DalGwt ljZjljBfno 

!! ljZjljBfnox¿sf lzIff ;+sfon] sIff !@, :gfts / :gfQsf]Q/ kl5 

sDtLdf ! Ps Ps jif]{ lzIfs tof/L sf];{sf] sfo{s|d ;~rfng ug]{ . 

ljlj &     & & ;DalGwt ljZjljBfno 

!@ lzIfs aGgsf nflu xfnsf] Go"gtd\ z}lIfs of]Uotfdf j[l4 ug]{ u/L sfg'gL 

Joj:yf ug]{ .  

-k|f/lDes afnljsf;÷k"j{ k|fylds lzIff / sIff !–# sf nflu sIff !@ 

pQL0f{, sIff $–* sf nflu :gfts tx pQL0f{ / sIff (–!@ sf nflu 

:gftsf]Q/ pQL0f{ ePsf] ;'lglZrt ug]{ ._ 

;+Vof !      ! ;+3 

!# ckfª\utf ePsf JolSt, dlxnf, ;LdfGts[t ju{sf JolStx¿:nfO{ lzIf0f 

k];fdf ;xefuL u/fpg Ifdtf clej[l4sf sfo{s|d ;~rfng ug]{ . 

hgf &)) !$)) @*)) @*)) @#))) !)))) @)))) ;+3tyf k|b]z n] ljZjljBfnotyf cGo 

tfln k|bfos ;+:yf;Fu ;xsfo{ u/]/ 

!$ gofF lgo'lSt kfPsf lzIfsx¿nfO{ Ps dlxg] ;]jf k|j]z tflnd ;~rfng 

ug]{ . 

hgf $))) ^))) ^))) ^))) ^))) #)))) ^)))) k|b]z 

lzIf0fl;sfO           

 !% lgoldt lzIf0fl;sfO ;'lglZrt ug{ dfkb08sf] ljsf; ug]{ . ;+Vof !      ! ;+3 

 !^ sdhf]/ ljBfyL{sf nflu ljz]if ;xof]uL sIff ;~rfng ug]{ . pkrf/fTds 

lzIf0f k4lt nfu" ug]{ . 

;+Vof        :yfgLo tx 

 !& b[li6;DaGwL ckfª\utf ePsf ;a} afnaflnsfsf nflu a|]nlnlknufotaf6 / 

>j0f;DaGwL ckfª\utf ePsfnfO{ ;fङ्s]]ltsnuotaf6 l;Sg] Joj:yf 

a|]n 

kf7\o;fd

       kf7\oj|md tyf d"Nof+sfsf] lj|mofsnfk ;Fu 

;DalGwt 



Nepal: Education Sector Plan, 2021-2030 (draft V-1), March 2021 
 

95 
 

ldnfpg] .  u|L, 

 l8lh6n 

k4lt / 

;fdu|L 

 !* k|To]s dfWolds ljBfnodf Ps  k':tsfnosf] k|aGw ug]{ / k|To]s cfwf/e"t 

sIffdf k':ts s'gf Joj:yf ug{] 

;+Vof 

ljBfnos 

fsIff 

#))) 

sIff 

!# 

$))) 

sIff 

$^ 

#))) 

sIff 

&* 

  !)))) 

;a} 

!* 

sIff 

!@))) 

 

;a} !* 

sIff 

;+3, :yfgLo tx, ljBfno 

!( k|To]s ljBfnodf slDtdf Ps ;'ljwfo'St ICT Lab sf] k|aGw ug]{ . ;+Vof @))) @))) @))) @))) @))) !)))) @)))) :yfgLo tx 

२0 k|To]s ljBfnodf pks/0f÷lj1fg ;fdu|Lo'St slDtdf Ps lj1fg 

k|of]uzfnfsf] k|aGw ug]{ . 

;+Vof @))) @))) @))) @))) @))) !)))) @)))) :yfgLo tx 

२! k|fljlws tyf Jofj;flos lzIff wf/sf] k9fOnfO{ Jofjxfl/s / l;kdf 

cfwfl/t agfpg k|of]ufTds kIfdf hf]8 lbg] / o;sf nflu ;'ljwfo'St 

k|of]uzfnfsf] k|aGw ug]{ . 

;+Vof !)) !)) !)) !)) !)) %)) %)) ;+3, k|b]z / :yfgLo tx 

२२ of]Uo, bIf / pTk|]l/t lzIfssf] Joj:yfaf6 lzIf0fl;sfOnfO{ ljBfyL{s]lGb|t, 

kl/of]hgfdf cfwfl/t, ;d"xsfo{df cfwfl/t, k|of]ufTds sfo{df cfwfl/t 

agfpg] u/L lzIf0f tyf l;sfO ;fdu|L ljsf; ug]{ . 

;]6 ! ! ! ! ! ! ! ljBfno, :yfgLo tx 

२# k|To]s ljBfnodf pRr ultsf] OG6/g]6 ;]jfsf] pknAwtfdfkm{t 

lzIf0fl;sfOdf ;"rgf tyf ;~rf/ k|ljlwsf] k|of]unfO{ a9fpg] . 

;]6 @*)) @*)) @*)) @*)) @*)) !$))) @*))) ;+3,:yfgLo tx 

२$ 
lg/Gt/ ljBfyL{ d"Nofª\sg k|0ffnLdf ;'wf/ ug]{ u/L ;xhLs/0f k'l:tsf 

ljsf; ug]{ . 

;+Vof !      ! ;+3,kf7\oj|md tyf d"Nof+sgsf 

lj|mofsnfk;Fu ;DalGwt u/fpg] 

२% lzIf0f l;sfOdf k[i7kf]if0f k|fKt ug{ k/LIffsf] glthf ljZn]if0f ug]{ . ;a} 

lzIfs 

!      ! ljBfno 

२^ ljBfyL{sf] l;sfO ;'lglZrt ug{ lzIfsn] sfddf latfpg] ;do ;'lglZrt 

ug]{ . k|=c=nfO{ lhDd]jf/ agfpg] . 

;a} k|=c= !      ! ljBfno, :yfgLo tx 

२& ;'kl/j]If0fnfO{ ljBfnodf cfwfl/t agfpg ljBfnosf k|wfgfWofks, cg'ejL 

lzIfs jf d]G6/, ljifo lj1 / ;dsIfL lzIfsaf6 ;'kl/j]If0f  u/fpg] u/L 

# lbg] Ifdtf ljsf; tflnd ;~rfng ug]{ . 

hgf !))) !))) !))) !))) !))) %))) !)))) :yfgLo tx / k|b]z 

lzIfs k];fut ;xof]u k4lt          

२* 
:yfgLo txdf lzIfs k];fut ;xof]u dfu{bz{g ljsf; ug]{ . ;+Vof !      ! ;+3 

२( sfo{ljlwsf cfwf/df l;sfOsf nflu lzIfsx?sf] O{–;~hfn÷;d"x agfpg] . ;+Vof &* &% &% &% &% #&* &%# :yfgLo tx 

३) lzIfs d]G6l/ª sfo{s|d ;~rfngsf nflu Ifdtf ljsf; sfo{s|d ;~rfng 

ug]{{ . -lzIf0f k];fdf k|j]z u/]sf] lzIfssf nflu slDtdf # dlxgf;Dd 

cg'ejL÷lj1 lzIfssf] ;fydf /x]/_ 

hgf #))) #))) #))) #))) #))) !%))) #)))) :yfgLo tx 

३! c;n cEof;sf] cjnf]sg e|d0f u/fpg] . Hfgf ())) ())) ())) ())) ())) $%))) ()))) :yfgLo tx 

३२ l;sfO cfbfgk|bfg, Ifdtf ljsf;, k|ljlw x:tfGt/0f / 1fgsf] 

;~hfnLs/0fsf nflu lzIfs k];fut ;xof]usf nflu u7g ePsf /fli6«o 

tyf cGt/f{li6«o ;+3;+:yfx¿lar ;~hfn ljsf; ug]{ .  

;+Vof &% &% &% &% &% #&% &%# :yfgLo tx 

३३ ljBfnodf cfwfl/t lgoldt / k|efjsf/L cg'udg tyf ;'kl/j]If0fsf] ;+oGq 

ljsf; u/L sfof{Gjogdf Nofpg] . 

;+Vof !      ! ljBfno 

३४ k|wfgfWofksaf6 lgoldt ?kdf lzIfssf] sfo{;Dkfbgsf] cg'udg tyf 

d"Nofª\sg ug]{ . 

;+Vof !      !  

३५ lzIfsnfO{ k/fdz{ sfo{ ug{, cWoog cg';Gwfg, cg'udg ug{ tyf lj1 ;]jf 

k|bfg ug{sf nflu :yfgLo txdf ;]jflgj[Q bIf lzIfsx¿sf] lj1 6f]nL u7g 

;+Vof &% &% &% &% &% #&^ &%# :yfgLo tx 
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ug]{ . 

३^ lzIff tflnd s]Gb|x?nfO{ ICT Hub sf] ?kdf ljsf; ug]{ . ;+Vof # @ @   & & k|b]z 

३& ;xkf7L sIffcjnf]sg ug]{ . 

-k|To]s lzIfssf] k|To]s dlxgfdf slDtdf @ cf]6f sIffcjnf]sg / k[i7kf]if0f 

cfbfgk|bfg_ 

;+Vof        ljBfno 

lzIfs k];fut ljsf;          

३* 
 z}lIfs tflnd s]Gb|x¿sf] ;+Vof j[l4 u/L k|b]zsf] dftxtdf /fv]/ lzIfs 

k];fut ljsf;sf sfo{s|d ;~rfng ug]{  .  ljBfnodf cfwfl/t lzIfs 

;xfotf k4ltsf] :yfkgf ug{] .  

;+Vof @! 

 

&%# 

    @! 

 

&%# 

@! 

 

&%# 

k|b]z 

 

:yfgLo tx 

३( /fli6«o lzIfs ;Ifdtf sfo{9fFrfsf cfwf/df lzIfs k];fut ljsf;sf 

ljleGg cj;/x? pknAw u/fpg ljBdfg lzIfs k];fut ljsf; k|f?k, 

@)&@ nfO{ kl/dfh{g ug]{ .  

;+Vof !      ! ;+3 

  $) ;"rgf tyf ;~rf/ k|ljlwdf cfwfl/t l;sfOsf nflu cgnfOg÷ckmnfOg 

lzIfs tflnd ;~rfng ug]{ . 

-k|To]s lzIfsn] k|To]s & jif{df tflnd kfpg]_ 

hgf !#))) !#))

) 
!#))

) 
!#))) !#))) ^%))) ()))) k|b]z, 

४१ Jojxf/s'zn tyf PsfO;f}F ztfAbLsf l;sfO l;k, cfwf/e"t tx sIff !–% 

df k9fpg] lzIfssf nflu sIfflzIf0f;DaGwL / cGt/;DalGwt 

ljifoj:t'x?nfO{ ;d]t ;d]6L dfudf cfwfl/t 5f]6f] cjlwsf] tyf k'gtf{huL 

cgnfOg÷ckmnfOg lzIfs tflnd ;~rfng ug]{ . 

hgf ())) ())) ())) ())) ())) $%))) ()))) k|b]z, :yfgLo tx 

 ४२  lzIf0fl;sfOsf ;DaGwdf lzIfs cgnfOg ckmnfOg sGkm/]G;÷;]ldgf/ 

;~rfng ug]{ . 

-JolStut tyf ;xsfof{Tds cg';Gwfg k|ltj]bgsf] k|:t'lt nufotsf 

ljifodf k|To]s ufpFkflnsf÷gu/kflnsfdf k|To]s jif{ ;~rfng ug]{_ 

;+Vof &%# &%# &%# &%# &%# &%# &%# :yfgLo tx 

 ४३  k|lzIfsx?sf nflu slDtdf !) lbgsf] k|lzIfs k|lzIf0f ;~rfng ug]{ . hgf  @)) @)) @)) @)) @)) !))) @))) ;+3 

  ४४  Ps dlxg] cfwf/e"t tx l6lkl8 k|df0fLs/0f tflndnfO{ Ps} r/0fdf 

;~rfng ug]{ u/L lzIff tflnd s]Gb|af6 !% lbgsf] cgnfOg÷ckmnfOg 

lzIfs tflnd sfo{zfnf / afFsL !% lbgsf] ljBfnodf cfwfl/t k|ltljlDat 

cEof; (Reflective Practice) df cfj4 ug]{ .  

hgf ^%)) ^%)) ^%)) ^%)) ^%)) #@%)) ^%))) k|b]z 

  ४५ Ps dlxg] dfWolds tx l6lkl8 k|df0fLs/0f tflndnfO{ Ps} r/0fdf 

;~rfng ug]{ u/L lzIff tflnd s]Gb|af6 !% lbgsf] cgnfOg÷ckmnfOg 

lzIfs tflnd sfo{zfnf / afFsL !% lbgsf] ljBfnodf cfwfl/t k|ltljlDat 

cEof; (Reflective Practice) df cfj4 ug]{ .  

hgf @))) @))) @))) @))) @))) !)))) @)))) k|b]z 

४६ ljBfno txdf lzIfssf] lg/Gt/ k];fut ljsf; ug{ k|wfgfWofksnfO{ 

lhDd]jf/ agfpg'sf] ;fy} lzIfssf] lg/Gt/ k];fut ljsf; sfo{nfO{ ljBfyL{ 

l;sfOpknlAw;Fu cfj4 ug]{ . 

k4lt !     ! ! ;+3 

 ४&  Psdlxg] k|wfgfWofks z}Ifl0fs g]t[Tj ljsf; tflndnfO{ klg !% lbgsf] 

tflnd s]Gb|df cfwfl/t –z}Ifl0fs g]t[Tj l;k ljsf;, ;dGjo l;k ljsf;df 

hf]8_ / afFsL !% ljBfnodf cfwfl/t cEof;s]lGb|t agfpg] . 

hgf !))) !))) !))) !))) !))) %))) !)))) k|b]z 

४* 
alx/f afnaflnsfnfO{ lzIf0f ug{ ;f+s]lts efiffsf] k|of]u;DaGwL lzIfs 

Ifdtf ljsf; sfo{s|d ;~rfng ug]{ . 

hgf !)) !)) !))    #)) k|b]z 

$(  k|f/lDes afnljsf;df sfo{/t lzIfssf nflu ! dlxg] tflnd ;~rfng ug]{ 

. 

hgf !%)) !%)) !%)) !%)) !%)) &%)) !%))) :yfgLo tx 

५)  ljleGg ljifodf lzIfs k];fut ljsf; tflnd kf7\os|d ljsf; tyf 

kl/dfh{g ug]{ . 

hgf %)      %) ;+3 
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lzIfs pQ/bfloTj          

५! ljBfyL{ l;sfOpknlAwsf cfwf/df sfo{;Dkfbg d"Nofª\sg ug{ k|wfgfWofks 

/ :yfgLo txnfO{ lhDd]jf/ agfpg] . 

k4lt !     ! ! ;+3 

५२ ljBfnodf 5'6\6} k|wfgfWofks kbsf] Joj:yf u/L s/f/df lgo'St ug]{ sfg'gL 

Joj:yf ug]{ . 

k4lt !     ! ! ;+3 

५# l/kf]6{ sf8{ ljt/0fsf] k|aGw ug]{ . ;a} 

ljBfno 

       ljBfno, :yfgLo tx 

५४ lzIfs ;?jfnfO{ k"jf{g'dfgof]Uo / j:t'lgi7 agfpg]] . k4lt !       ;+3 

५५ lzIfsn] lzIf0fdf latfpg] ;dodf k|wfgfWofksnfO{ lhDd]jf/ agfpg] . ;a} 

ljBfno 

       ljBfno, :yfgLo tx 

lzIfs cfk"lt{ / ljt/0f          

 ५६ b/aGbL ldnfg tyf ;dfof]hgsf cfwf/x¿, @)&# k'g/fjnf]sg u/L 

tbg';f/ txut, If]qut / ljifout ?kdf :yfgLo txcg';f/ lzIfs b/aGbL 

ldnfg÷b/aGbL k'glj{t/0f  tyf ljBfyL{ ;+Vofsf cfwf/df  yk .  

k6s 

:yfgLo 

tx 

hgf  

cfwf/e"t 

tx -sIff 

!–%_ 

cfwf/e"

t tx -

sIff ^–*_ 

dfWold

s tx - 

! 

&%# 

 

 

!))) 

 

 

 

*))) 

 

 

*))) 

 

  

 

 

!$)) 

 

 

 

*))) 

 

 

*$)

) 

 

  

 

 

!%@@ 

 

 

 

*$)! 

 

 

%$@% 

 

 

  

 

 

= 
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&%# 

 

 

 

#(@@ 

 

 

@$$)! 

 

@$*@%
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 ;+3 



Nepal: Education Sector Plan, 2021-2030 (draft V-1), March 2021 
 

98 
 

३.७ अनौऩचारयक शिऺा तथा आजीिन धसकाइ 

     (Non- formal Education and Lifelong Learning) 

 

३.७.१ ऩरयचम 

धसकाइ जीिन ऩद्धधतसॉग जोधडएको छ य औऩचारयक शिऺा प्रणारीको सॊयचनाबन्त्दा फावहय भानि 
जीिनका राधग आिश्मक ऻान, धसऩ र प्रवयमाको प्रिोधन गने जीिनऩमभन्त्त अथाभत । आजीिन 
धसकाइ प्रणारी अनौऩचारयक शिऺा हो य अनौऩचारयक एिॊ आजीिन शिऺारे सभाजभा विद्यभान 
विधबन्न वकधसभका सभूहका राधग आफ्नो रक्ष्म फनाइभ सेिा प्रदान गदभछ य धनयऺयका राधग 
साऺयता, साऺयका राधग साऺयोिय, धसकाइ अिसयका राधग स्तयफवृद्ध, शिऺासॉग धसऩ य आम्दानी 
जोड्दै शिशऺत सभाजको विकासका राधग अनौऩचारयक एिॊ आजीिन शिऺारे काभ गदभछ य 

सॊविधानरे सधुनशश् चत गयेको शिऺा ऩाउन े हक,  यावद्सम शिऺा नीधतरे अिरम्फन गयेको धसद्धान्त्त,  
ददगो विकासका रक्ष्म  ४ तथा आिधधक मोजनारे अऩेऺा गयेको प्रत्मेक नागरयकरे शिऺा ऩाउन े
हकको कामाभन्त्िमन गनभ औऩचारयक शिऺासॉगै अनौऩचारयक शिऺा प्रणारीरे मोगदान गदभछ य 
देिको बगूोर, हारसम्भको शिऺाको ऩहुॉच य नागरयकको धसकाइ अिस्थाका आधायभा थऩ धसकाइ 
अिसयको धनभाभण गयी आजीिन धसकाइ सॊस्कृधतको विकास गनभ अनौऩचारयक एिॊ आजीिन 
शिऺाराइभ थऩ व्मिशस्थत गनभ आिश्मक छ य मसका राधग अनौऩचारयक तथा आजीिन धसकाइको 
ऩहुॉचको विस्ताय, गणुस्तयको अधबिृवद्ध य सॊस्थागत ऺभताको विकास गनुभ ऩदभछ य 

शिऺा ऺेत्र मोजना २०७७-८७ भा अनौऩचारयक शिऺा य आजीिन धसकाइको प्रािधानराई विगत आधा 
िताधदीभा भरुकुभा बए गयेका ऩयीऺणहरू, विधबन्न अन्त्तयाभवद्सम अनबुिहरू तथा सफै सयोकायिाराहरूको 
स्राह य सझुाफको आधायभा सभम साऩेऺ सधुाय गरयएको छ य अनौऩचारयक शिऺा य आजीिन 

धसकाइराई आगाभी १० िषभ धबत्र धनयन्त्तय धसकाइभा सॊरग्न सभाज एिॊ धसकाइ सॊस्कृधतको  प्रिधभन 

गनेतपभ  रैजान ुऩने देशखन्त्छ य 

नेऩारको विद्यारम ऺते्रको मोजनाको मस खण्डभा नेऩारभा अनौऩचारयक शिऺा य आजीिन धसकाइको  
ितभभान अिस्था विद्ऴेषणका आधायभा चनुौतीहरू ऩवहचान गरयएको छ य ऩवहचान गरयएका  
चनुौतीहरूको साभना गयी  प्रायशम्बक अनौऩचारयक शिऺा य आजीिन धसकाइ कामभयभको स्िरूऩ 
तमाय गने यभभा मस मोजना अिधधका राधग अनौऩचारयक शिऺा य आजीिन धसकाइ कामभयभका 
उद्देश्म, यणनीधतहरू, कामभयभ कामाभन्त्िमनफाट प्राप् त हनु ेप्रभखु नधतजा य प्रभखु वयमाकराऩ तथा 
रऺहरू मसभा सभािेि गरयएको छ य  
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३.७.२ ितभभान अिस्था 

िैशऺक इधतहासराई अध्ममन गदाभ नेऩारभा अनौऩचारयक तथा आजीिन धसकाइको भहत्त्िऩूणभ 
बधूभका यहेको देशखन्त्छ य आजीिन धसकाइराई सॊस्थागत गनभ नसवकए ऩधन नेऩारभा अनौऩचारयक 
शिऺाको विकासका राधग विधबन्न प्रमासहरू बइयहेका छन। य विद्यारम ऺेत्र विकास कामभयभ 
अिधधभा अनौऩचारयक शिऺा तथा जीिनऩमभन्त्त धसकाइअन्त्तगभत धनयन्त्तय शिऺा तथा साऺयता 
कामभयभहरूभा ऩहुॉचको िृवद्ध बएको य साऺयता तथा जीिनऩमभन्त्त धसकाइ कामभयभको गणुस्तयभा 
सधुाय हनु ेनधतजाको अऩेऺा गरयएको धथमो य त्मसैगयी कामभयभ अिधधभा २४,००,००० धनयऺय 
तथा नि साऺयहरूरे धनयन्त्तय शिऺा प्राप् त गने, आधायबतू तहका १,६५,००० फारफाधरकाहरूरे 
रशचरो शिऺा प्राप् त गने )आधायबतू बन्नारे तह कऺा १-५ य ६-८ सयह, भाध्मधभक तह कऺा ९-

१२ सयह), १,६०,००० सहजकताभरे आधायबतू तथा ऩनुताभजगी ताधरभ प्राप् त गने य धनयन्त्तय शिऺा 
प्रदान गनभ ४,२४२ साभदुावमक अध्ममन केन्त्र सञ्चारनभा हनुे ऩरयभाणात्भक रक्ष्म वकटान 
गरयएकोभा २१५१ साभदुावमक धसकाइ केन्त्रहरू स्थाऩना बई सञ्चारनभा यहेका छन। य 
साभदुावमक धसकाइ केन्त्रसम्फन्त्धी विषमराई शिऺा ऐनभा सभािेि गरयएको छ य विद्यारम ऺेत्र 
विकास कामभयको अिधध सम्भभा कुर साऺयता दय ८७ प्रधतित, १५-२४ फषभ उभेय सभूहको 
साऺयता दय  ९५ प्रधतित य १५ फषभ भाधथको साऺयता ७५ प्रधतित ऩरु् माउने रक्ष्म धनधाभयण 
गरयएकोभा ती साऺयता दयहरू यभि् ७८ प्रधतित, ८८.६ प्रधतित य ५७ प्रधतित ऩगुेको छ य 
मसै गयी खरुा शिऺा प्रिधभन गनभ १२१ ओटा खरुा विद्यारम य १७३ ओटा अनौऩचारयक प्रौढ 
विद्यारम सञ्चाधरत छन। य 

अनौऩचारयकरगामत अन्त्म भाध्मभफाट धसकेका धसकाइहरूराई सभेत सभकऺता प्रदान गयी 
गधतिीरता य ऩायगम्मताराइभ सहज फनाउनका राधग यावद्सम मोग्मता प्रारूऩ (National 

Qualification Framework- NQF) नेऩार सयकाय भशन्त्त्रऩरयषदफाट स्िीकृत बइभ कामाभन्त्िमनको 
चयणभा यहेको छ य शिऺा तथा भानि स्रोत विकास केन्त्र (तत्काधरन अनौऩचारयक शिऺा केन्त्र) 
फाट आधायबतू तहको सभकऺी अनौऩचारयक शिऺाको धसकाइ ऺेत्र, भाऩदण्ड तथा उऩरशधधहरूको 
प्रारूऩ तमायी बइयहेको छ य  

यावद्सम शिऺा नीधत – २०७६ रे नेऩारराई ऩूणभ साऺय भरुकु त ु् माइभ अनौऩचारयक, फैकश्ऩक, 
ऩयम्ऩयागत य खरुा शिऺाका भाध्मभफाट आजीिन धसकाइ सॊस्कृधतको विकास गनुभ,  सफै प्रकायका 
अऩाङ ।गता बएका व्मशक्तका राधग गणुस्तयीम शिऺाको ऩहुॉच सधुनशश् चत गयी जीिन ऩमभन्त्त शिऺाका 
भाध्मभफाट भमाभददत जीिनमाऩन गनभ सऺभ य प्रधतस्ऩधॉ नागरयक तमाय ऩाने उद्दशे्म धनधाभयण गयेको 
छ य  
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धसकाइ सऺभता १२ ओटा धनधाभयण गयी  साऺय नेऩार अधबमान सञ्चारन बइभ हारसम्भ ५३ 
शज्रा साऺय घोषणा बएका छन। य अनौऩचारयक तथा धनयन्त्तय शिऺा, खरुा तथा फैकश्ऩक 
शिऺाका ऩाठमयभ, ऩाठ  मऩसु्तक  तथा थऩ धसकाइ साभग्रीहरू विकास गरयएको छ बने ताधरभ 
भाऩदण्ड धनधाभयण गयी सोका आधायभा सहजकताभहरूका राधग ताधरभ प्रदान गरयएको छयभवहरा 
सहबाधगता य सिशक् तकयणभा फवृद्ध बएको छ यऔऩचारयक शिऺाभा वििेष गयी वऩछधडएका 
सभदुामका छात्राहरूको सहबाधगताभा िशृध्द बएको छ य  

शिऺा विऻान तथा प्रविधध भन्त्त्रारमभा  फैकश्ऩक तथा धनयन्त्तय शिऺा िाखा य  शिऺा तथा भानि 
स्रोत विकास केन्त्रभा अनौऩचारयक तथा िैशऺक प्रविधध भहािाखाअन्त्तगभत अनौऩचारयक तथा 
फैकश्ऩक शिऺा िाखा य ऩाठ  मसाभग्री विकास िाखा यहेको छ य प्रदेि तहभा साभाशजक विकास 
भन्त्त्रारमअन्त्तगभत िैशऺक मोजना तथा अनसुन्त्धान भहािाखा य शिऺा विकास धनदेिनारमरे 
अनौऩचारयक तथा जीिनऩमभन्त्त शिऺाको कामाभन्त्िमनभा सभन्त्िम य सहजीकयण गदभछन। य स्थानीम 
तहहरूभा शिऺा तथा खेरकुद भहािाखा/िाखाहरूको अनौऩचारयक तथा जीिनऩमभन्त्त शिऺाको 
मोजना धनभाभण तथा कामाभन्त्िमनभा सभन्त्िम य सहजीकयण गने शजम्भेिायी ऩधन यहेको छ य मसका 
साथै स्थानीम तहभा अनौऩचारयक तथा जीिनऩमभन्त्त शिऺासम्फन्त्धी कामभ गनभ विगतदेशख नै 
साभदुावमक धसकाइ केन्त्र )Community Learning Center-CLC) यहेका छन। य 

आधायबतू तथा भाध्मधभक शिऺाको शजम्भेिायी स्थानीम तहभा हस्तान्त्तयण बएसॉगै स्थानीम सयकाय 
सञ्चारन ऐन २०७४ रे अनौऩचारयक शिऺा तथा आजीिन धसकाइको शजम्भिेायी स्थानीम तहराइभ 
प्रदान गयेको छ य देि सॊघीम सॊयचनाभा रुऩान्त्तयण बएऩधछ शिऺा ऺते्रको ऩनु:सॊयचना हुॉदा 
साविकको अनौऩारयक शिऺा केन्त्र शिऺा तथा भानि स्रोत विकास केन्त्र एउटा िाखाभा सीधभत हनु 
ऩगेुको छ य प्रदेि तहभा साभाशजक विकास भन्त्त्रारम य सोअन्त्तगभत िैशऺक मोजना तथा 
अनसुन्त्धान भहािाखा यहे ऩधन उक् त िाखाको कामभविियणभा अनौऩचारयक तथा आजीिन धसकाइसॉग 
सम्फशन्त्धत विषम सभािेि छैन य स्थानीम तहभा यहेको शिऺा भहािाखा/िाखाको कामभविियणभा 
मससम्फन्त्धी विषम सभाििे बए ऩधन मस विषमरे प्राथधभकता प्राप् त गयेको देशखदैन य मसयी हेदाभ 
शिऺा ऺेत्र एउटा धसङ ।गै ऩाटोको रूऩभा यहेको अनौऩचारयक शिऺा तथा आजीिन धसकाइरे नत 
व्मशक्तगत रूऩभा नत सॊस्थागत य  प्रणारीगत रूऩभा नै ऺभता विकास गने विषमरे भहत्त्ि ऩाएको 
देशखन्त्छ य विगत १ दिकबन्त्दा फढी अिधधदेशख साऺयताराई अधबमानका रुऩभा सञ्चारन गदाभ 
सभेत अझै २४ शज्रा साऺय घोषणा हनु फाॉकी यहेका छन। य सफै मिुाहरूका राधग खरुा तथा 
दूय शिऺाको अिसय उऩरधध गयाउन सवकएको छैन य अनौऩचारयक शिऺा नीधत य खरुा तथा दूय 
शिऺा नीधतरे ऩरयक्ऩना गयेको उऩरशधध हाधसर गनभ सवकएको छैन य साभदुावमक धसकाइ 
केन्त्रहरूराई अऩेशऺत रूऩभा सदुृढीकयण गनभ सवकएको छैन य त्मसैगयी आिश्मकताअनरुुऩ 
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आजीिन धसकाइका अिसयहरू विस्ताय गनभ सवकएको छैन य देि सॊघीम सॊयचनाभा रुऩान्त्तयण बए 
ऩद्ळात। अनौऩचारयक तथा जीिनऩमभन्त्त  धसकाइको व्मिस्थाऩन ( सॊयचना, रगानी, अऩनत्ि आदद) को 
शजम्भेिायी स्थानीम तहभा हस्तान्त्तयण बएको तय मसको भभभअनसुाय कामभसम्ऩादन हनु सकेको 
देशखदैन य आिधधक रूऩभा िैशऺक सिेऺण गने व्मिस्था गनभ नसवकएकारे साऺयतासम्फन्त्धी 
त्माङ ।कका राधग ऩधन यावद्सम जनगणनाको प्रऺेऩणभा बय ऩनुभ ऩने अिस्था यहेको छ य 

उश्रशखत विद्ऴेषणको आधायभा देहाम फभोशजभका चनुौतीहरू ऩवहचान गरयएको छ: 

१. अनौऩचारयक शिऺा तथा आजीिन धसकाइको सहज य सिभसरुब ऩहुॉच सधुनशश् चत  

२. अनौऩचारयक, खरुा तथा िैकश्ऩक धसकाइको अिसयराई एकीकृत धसकाइ प्रणारीका रूऩभा 
सॊस्थागत विकास  

३. साऺयता,  धनयन्त्तय धसकाइ, आमभूरक धसऩसॉगै सभम साऩेऺ सूचना प्रविधधमकु् त कामभभूरक 
धसकाइ (Digital and functional literacy) रगामत आजीिन शिऺा तथा सभकऺताको 
व्मिस्थाऩन  

४. ऩयम्ऩयागत शिऺाको सॊयऺण, प्रिधभन, व्मिस्थाऩन, धनमभन य प्रभाणीकयणका राधग स्ऩद्श नीधत, 
भाऩदण्ड धनधाभयण गयी सॊस्थागत सदुृढीकयण  

५. भौधरक तथा ऩसु्तौनी ऻान तथा धसऩ (Indigenous and intergenerational Knowledge and 

skills)  को ऩवहचान, सॊयऺण प्रिधभन एिभ।  स्तयीम ढाॉचाभा रुऩान्त्तयण   

६. धसकारुको आिश्मकता अनसुायका सऺकताभा आधारयत कामभयभ विकास य कामाभन्त्िमन  

७. अनौऩचारयक तथा आजीिन धसकाइ सम्फद्ध विश्सनीम तथा खण्डीकृत त्माङ ।क तमाय  

८. सभग्र कामभयभराई सभाििेी एिभ। सभताभा आधारयत आजीिन धसकाइ थरोको रूऩभा 
विकास गनभ बौधतक, वििीम, भानि स्रोत य प्रविधधको ऩऺभा सदुृढ गने 

९. गणुस्तयीम जीिनका राधग आजीिन धसकाइ सॊस्कृधत साऩेऺ अनौऩचारयक शिऺा तथा आजीिन 
धसकाइको अिधायणागत स्ऩद्शता  

१०. साभदुावमक धसकाइ केन्त्रराइभ सभमसाऩेऺ धसकाइ आिश्मकता सम्फोधन गनभ सक्न ेफनाउने  

११. अनौऩचारयक तथा धनयन्त्तय शिऺा, खरुा तथा फैकश्ऩक शिऺाका राधग भाऩदण्ड अनकूुर  
ऩाठ् मयभ, ऩाठ् मऩसु्तक  तथा थऩ धसकाइ साभग्रीहरू विकास  

१२. आिश्मकताभा आधारयत आजीिन धसकाइसॉग सम्फशन्त्धत भोडुरय धसकाइ साभग्री विकास य 
कामाभन्त्िमन  

१३. अनौऩचारयक शिऺा तथा आजीिन धसकाइको ऺेत्रभा प्राप् त उऩरशधधहरूको गणुस्तयको 
रेखाजोखा 
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१४. नागरयक व्मशक्तत्ि विकासका राधग साभदुावमक सूचना केन्त्र य ऩसु्तकारम स्थाऩना य प्रिधभन 
गने विषमराई साभदुावमक धसकाइ केन्त्रसॉग आिद्ध गने 

१५. अन्त्तय सयकाय, अन्त्तय भन्त्त्रारम य अन्त्तय धनकामधफच बयऩदो सभन्त्िम तथा ऩरयचारनको 
राधग सॊघ, प्रदेि य स्थानीम तहभा अनौऩचारयक शिऺा तथा आजीिन धसकाइ व्मिस्थाऩनका 
राधग एकीकृत सॊमन्त्त्रको प्रफन्त्ध  

१६. सॊस्थागत ऺभता विकासका राधग ऩमाभप् त स्रोतको व्मिस्था य  

३.७.३ उद्दशे्म 

मस मोजनाको अनौऩचारयक शिऺा तथा आजीिन धसकाइ कामभयभको सभग्र उद्देश्म सफै नागरयकका 
राधग साऺयता, धनयन्त्तय शिऺा य जीिनऩमभन्त्त धसकाइको अिसय सधुनशश् चत गनुभ यमस मोजनारे 
अनौऩचारयक शिऺा तथा आजीिन धसकाइसम्फन्त्धी धनम्नधरशखत उद्देश्महरू याखेको छ: 

१.  नऩेारराई साऺय भरुकुको रूऩभा विकास गनुभ, 
२. सफै नागरयकका राधग सभािेिी तथा सभताभूरक साऺयता य आजीिन धसकाइका अिसय 

सधुनशश् चत गनुभ,  
३. औऩचारयक, अनौऩचारयक य अरयधतक शिऺाकाधफच अन्त्तयसम्फन्त्ध स्थावऩत गयी मोग्मताको 

सभकऺता (Equivalency ), गधतिीरता (Mobility) य ऩायगम्मता (permeability) सधुनशद्ळत गदै 
यावद्सम मोग्मता प्रारूऩभा आधारयत शिऺा प्रणारीको विकास गनुभ,  

४. आजीिन धसकाइ सॊस्कृधत साऩेऺ अनौऩचारयक शिऺा तथा आजीिन धसकाइका राधग एकीकृत 
प्रणारीभा आधारयत स ॊस्थागत सदुृढीणकयण गनुभ, 

३.७.४ यणनीधतहरू 

 मोजनाका उदे्दश्महरू हाधसर गनभ धनम्नधरशखत यणनीधतहरू अिरम्फन गरयने छ: 

१. साऺय नेऩार अधबमान ऩयुा  गनभ अन्त्तय सयकाय / भन्त्त्रारम / धनकामधफच सभन्त्िम य सहकामभ 
अधबफवृद्ध गदै स्थानीम तहको सॊमोजनभा साभदुावमक धसकाइ केन्त्र, विद्यारम,  विकास साझेदाय, 

नागरयक सभाज, सञ् चाय भाध्मभ, अधबबािक य अन्त्म साझेदायहरू ऩरयचारन गरयन ेछ य  

२. साऺायता धसकाइभा येधडमो, टेधरधबजन, भोिाइर, अनराइनजस्ता सञ् चाय प्रविधध, साभदुावमक 
ऩसु्तकारम तथा सहबागी भैत्री साभग्री  तथा विधध सभेतका आधायभा ऩहुॉचको अधबिवृद्ध गरयन े
छ य 

३. भौधरक एिभ। ऩयम्ऩयागत ऻान तथा धसऩको ऩवहचान,  सॊयऺण, प्रिधभन, आधधुनकीकयण  एिभ। 
हस्तान्त्तयणसम्फन्त्धी कामभयभहरू सञ् चारन गरयन ेछ य  
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४. साभदुावमक धसकाइ केन्त्रराइभ सदुृढ गरयन े छ य मसका राधग स्थानीम तहरे सञ् चारनभा 
यहेका  साभदुावमक धसकाइ केन्त्रहरूको आिश्मकतानसुाय सभामोजन, ऩनुस यंचना तथा 
ऩनुविभतयण गयी  स्थानीम आिश्मकता, भाग य स्रोतका आधायभा स्थानीम सभदुामसॉगको 
सहकामभभा साभदुावमक धसकाइ केन्त्र स्थाऩना तथा सञ् चारन गदै जाने छ य   

५. स्थानीम सयकायको सॊमोजनभा साभदुावमक धसकाइ केन्त्र, विद्यारम,  विकास साझेदाय, नागरयक 
सभाज, सञ् चाय भाध्मभ, अधबबािक, अन्त्म साझेदायहरू ऩरयचारन गयी साऺयता तथा साऺयोिय 
कऺाहरू सञ् चारन गरयने छ य 

६. तहगत ऩाठ् मयभ, धसकाइ भोडरुहरू य  बावषक विविधता अनरुुऩका धडशजटर धसकाइ साभग्री 
विकास, धसकाइ ऩयीऺण य प्रभाणीकयणका राधग आिश्मक प्रफन्त्ध गरयन ेछय  

७. यावद्सम मोग्मता प्रारूऩअनसुाय अरयधतक, अनौऩचारयक तथा औऩचारयक शिऺाधफच सभकऺताको 
राधग नीधत, ऐन, धनमभािरी, धनदेशिका य भाऩदण्ड विकास गरयने छ य 

८. विऻ सभूह धनभाभण गयी अनौऩचारयक तथा आजीिन धसकाइ य धसकाइ सॊस्कृधतको यावद्सम 
अिधायणा ऩत्र तमाय गरयने छ य 

९. धसकारुका आिश्मकताअनसुाय तहगत ऩाठ् मयभ, धसकाइ भोडरुहरू य  बावषक विविधता 
अनरुुऩका धडशजटर धसकाइ साभग्री विकास गरयने छय   

१०. सॊघ, प्रदेि य स्थानीम सयकायरगामत साझेदाय धनकामधफच सभन्त्िम, सहजीकयण तथा यावद्सम 
मोग्मता प्रारूऩ कामाभन्त्िमन गनभ सॊघदेशख स्थानीम तहसम्भ नै एकीकृत प्रणारीको विकास गयी 
सॊस्थागत ऺभता अधबिवृद्ध गरयन ेछ य  

११. अनौऩचारयक एिॊ आजीिन धसकाइका राधग सॊघ, प्रदेि य स्थानीम सयकायधफच स्रोत साझेदायी 
प्रारूऩ विकास गरयने छ य  

१२. स्थानीम तहको ऺभता य अऩनत्ि विकासका राधग अन्त्तय सयकाय य अन्त्म सयोकायिाराहरू 
धफच सभन्त्िम, सहकामभ य साझेदायीभा अनौऩचारयक प्रौढ विद्यारम, िैकश्ऩक, खरुा तथा 
ऩयम्ऩयागत विद्यारमहरूको भाऩदण्ड धनधाभयण तथा सॊस्थागत सदुृढीकयण गरयन ेछ य 

१३. स्थानीम तहरे साभदुावमक धसकाइ केन्त्रराई आधायबतू सवुिधा सम्ऩन्न विद्यतुीम ऩसु्तकारम,  

साभदुावमक सूचना केन्त्र, एप एभ सञ् चारन य सेिा प्रिाह गने फहउुद्देश्मीम सॊमन्त्त्रको रूऩभा 
सदुृढीकयण गयी सभािेिी एिभ। सभताभा आधारयत आजीिन धसकाइ थरो (Lifelong Learning 

Hub) को रूऩभा विकास गने छ य 

१४. अन्त्तय सयकाय य अन्त्म सयोकायिाराहरूधफच सभन्त्िम, सहकामभ य साझेदायीभा िैकश्ऩक शिऺा 
सञ् चारनका धनधभि विद्यभान साभदुावमक सॊयचना (शिऺा, स्िास््म  ,कृवष, िन तथा िाताियण 
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सभदुामभा आधारयत सॊस्था) तथा जनिशक्तको उऩमोगसम्फन्त्धी नीधत तमाय गयी कामाभन्त्िमन 
गरयनेछय 

३.७.५  उऩरशधध, नधतजा, प्रभखु वयमाकराऩ तथा र  ऺ

 क) उऩरशधध (Outcomes) 

११. सफै नागरयकका राधग साऺयता, धनयन्त्तय शिऺा य जीिनऩमभन्त्त धसकाइको अिसय प्राद्ऱ  
हनुेय  

ख) प्रभखु नधतजाहरू )Key results( 

१. साऺय नेऩार घोषणा हनु ेय निसाऺयहरूका राधग आिश्मकताभा आधारयत धनयन्त्तय शिऺाका 
कामभयभको प्रफन्त्ध हनुये  

२. आजीिन धसकाइका राधग ऩरयबावषत ढाॉचा य स्तयीकयणका आधायभा धसकाइ अिसयहरूको 
सजृना हनुेय  

३. धसकारुको आिश्मकताअनसुाय आजीिनका धसकाइका नभनुा भोड्युरय धसकाइ साभग्रीहरू 
विकास य कामाभन्त्िमन हनुये 

४. साभदुावमक धसकाइ केन्त्रको सॊस्थागत सॊमन्त्त्र एिभ। सञ्चारन भाऩदण्ड तमाय बइभ एकीकृत सेिा 
प्रिाह गने आजीिन धसकाइको केन्त्र (Lifelong Learning Hub)  को रूऩभा विकास हनुये 

५. अनौऩचारयक शिऺा तथा आजीिन धसकाइको व्मिस्थाऩनका राधग आिश्मक सॊयचनागत 
व्मिस्था तमाय बइभ कामभ सञ् चारन हनुये 

६. अनौऩचारयक शिऺा तथा आजीिन धसकाइफाट आशजभत ऻान तथा धसऩको ऩवहचान एिभ। 
प्रभाणीकयण गनभ नीधत/धनमभािरी/कामभविधध तमाय बइभ गयी यावद्सम मोग्मता प्रारूऩअनरुुऩ 
सभकऺता प्रदान हनु ेय 

७.  अनौऩचारयक शिऺा तथा आजीिन धसकाइसम्फन्त्धी खण्डीकृत डाटा िेस तमाय हनुेय 

८. अनौऩचारयक शिऺा तथा आजीिन धसकाइका राधग रागत साझेदारयताको प्रारूऩ तमाय हनुेय 
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ग) प्रभखु वयमाकराऩहरू तथा रक्ष्म 

ताधरका ३.६: अनौऩचारयक शिऺा तथा आजीिन धसकाइका प्रभखु वयमाकराऩहरू तथा रक्ष्म 

य.सॊ. प्रभखु वयमाकराऩ इकाइ बौधत रक्ष्म (५ फषभ)  बौधत रक्ष्म 
(१०फषभ) 

कैवपमत 
१ २ ३ ४ ५ जम्भा 

१ अनौऩचारयक शिऺा तथा आजीिन धसकाइ य 
मसको आगाभी भागभ सम्फन्त्धभा  अिधायणागत 
स्ऩद्शताका राधग विऻ सभूहफाट अिधायणा ऩत्र 
तमाय गयाइभ अधबभखुीकयण गने  

ऩटक/स्थान 
) तह( 

 
 

१/७६१     १/७६१   

२ तीनै तहका सयकायको रागत सहबाधगताको 
प्रारूऩ तमाय गने य 

ऩटक १       सॊघ 

३ धनयऺयहरूको विियण स् करन य आजीिन 
धसकाइका सयोकायिाराहरूको खण्डीकृत 
त्मा् कको डाटािेस तमाय गने य 

ऩटक १       स्थानीम तह 

४ साऺाय घोषणा गनभ फाॉकी शज्रा/स्थानीम 
तहराई साऺय घोषणा गयी नेऩारराई साऺय 
घोषणा गने य आिश्मकभा आधारयत  साऺयोिय 
शिऺा कामभयभ सञ् चारन 

शज्रा 
 
 
 
 

१२ 

 
 

१२    २४  स्थानीम तह 

स्थानीम तह ७५३         ७५३  

५ स्थानीम भागका आधायभा साभदुावमक धसकाइ 
केन्त्र स्थाऩना तथा सञ् चारन गने  

स्थानीम तह ७५३         ७५३  स्थानीम तह )आिश्मकता य उऩरधध 
स्रोतका आधायभा थऩ गदै जाने( 

६ साभदुावमक ऩसु्तकारमहरूराई साभदुावमक 
केन्त्रसॉग  आिद्ध गने य 

ऩसु्तकारम        स्थानीम तह 

७ साभदुावमक केन्त्रभा सूचना तथा सञ् चाय 
प्रविधधसम्फन्त्धी उऩकयणको व्मिस्था 
 
 
 

स्थानीम तह २०० २०० २०० १५३  ७५३  स्थानीम तह 

८ केन्त्रभा सॊमोजक व्मिस्था तथा सहमोगीको 
व्मिस्था  

स्थानीम 
तह,केन्त्र 

अनसुाय 

७५३         ७५३  स्थानीम तह 
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व्मिस्था 
हनेु गयी 

९ सॊघ, प्रदेि य स्थानीम तहभा सभन्त्िम सॊमन्त्त्र 
विकास गने  

तह ३       सॊघ, प्रदेि, स्थानीम तह 

१० सयकायी तथा गैयसयकायी धनकामसॉग साझेदायी य 
सहकामभ गने  

तह ७६१         ७६१  सॊघ, प्रदेि, स्थानीम तह 

११ स्थानीम तहभा यहेका सभदुामभा आधारयत 
सॊस्थासॉग सहकामभ गने   

स्थनीम तह ७५३         ७५३  स्थानीम तह, साभदुावमक केन्त्र 

१२ आजीिन धसकाइका राधग भोड्युर तथा साभग्री 
विकास )भौधरक तथा ऩयम्ऩयागत ऻानसवहत( य 
धडशजटाइज्ड  

भोड्युर   १० १० १०  ३०  सॊघ, प्रदेि, स्थानीम तह 

१३ धसकाइ प्रवयमाभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको 
प्रमोग )येधडमो,  टेधरधबजन,अनराइन तथा 
अपराइन धडशजटर साभग्री, धडशजटर प्रेटपभभ 
विकास य सञ् चारन( 

तह ७६१         ७६१   सॊघ, प्रदेि, स्थानीम तह  

१४ यावद्सम मोग्मता प्रारूऩअनसुाय मोग्मता 
प्रभाणीकयण तथा सभकऺतासम्फन्त्धी कामभविधध 
तमाय तथा कामाभन्त्मन गने  

ऩटक १  
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

१  सॊघ 

१५ धसकाइ साभग्री य धसकाइको प्रभाणीकयणको 
व्मिस्था गने य 

सयकाय ८         ८  सॊघ, प्रदेि  

१६ सॊस्थागत प्रफन्त्ध )भाऩदण्ड, नभनुा भोडु्यर 
साभग्री विकास, सभन्त्िम य सहजीकयण 
रगामतका राधग सॊघस्तयभा  सॊयचना विकास, 
प्रदेि साभाशजक विकास भन्त्त्रारमको शिऺा 
भहािाखाको कामभविियणभा सभािेि,  स्थानीम 
तहभा पोकर प्िाइन्त्टको व्मिस्था(  

तह ३     ३  सॊघ, प्रदेि, स्थानीम तह 

१७ अनौऩचारयक प्रौढ विद्यारम, खरुा विद्यारम, 

धाधभभक प्रकृधतका विद्यारम रगामतका सॊस्थाहरू 
सॊस्थागत विकास य सञ्चारनका राधग अनदुान 
उऩरधध गयाउने य 

सॊस्था         स्थानीम तह 

१८ जेद्ष नागरयक, श्रधभक,  कैदीहरूका राधग         स्थानीम तह, आिश्मकताभा आधारयत 
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आिश्मकताभा आधारयत धनयन्त्तय धसकाइको  
प्रफन्त्ध गने य 
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ऩरयच्छेद चाय् अन्त्तयसम्फशन्त्धत विषम तथा ऺेत्रहरू 

 

४.१ ऩरयचम  

ऩरयच्छेद तीनभा शिऺा ऺेत्रकाअन्त्तगभतका भखु्म उऩऺेत्रहरू प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा, 
आधायबतू शिऺा, भाध्मधभक शिऺा, अनौऩचारयक शिऺा तथा आजीिन धसकाइरगामत ऩाठ् मयभ 
तथा भू्मा् कन य शिऺक व्मिस्थाऩन तथा विकाससॉग सम्फशन्त्धत ितभभान अिस्थाको विद्ऴेषणका 
आधायभा चनुौतीहरू ऩवहचान गयी मस मोजनाका राधग उद्देश्म, यणनीधतहरू तथा प्रभखु नधतजा, 
वयमाकराऩ तथा रक्ष्महरूसवहतको मोजनाको खाका प्रस्ततु गरयएको छ य ऩरयच्छेद तीनका 
विधबन्न खण्डहरूभा ती खण्डहरूसॉग सम्फशन्त्धत विधबन्न अन्त्तयसम्फशन्त्धत विषमहरू जस्तै् सभता तथा 
सभािेशिकयण; स्िास््म, ऩोषण तथा ददिा खाजा; छात्रिशृि; आऩतकारीन तथा सॊकटऩूणभ अिस्थाभा 
शिऺा; विद्यारम बौधतक विकास; शिऺाभा सूचना तथा सञ् चायरगामतका कधतऩम ऩऺहरू सभािेि 
गरयएका बए ऩधन मी अन्त्तयसम्फशन्त्धत विषमराइभ सभग्रभा विद्ऴेषण गयी मोजनाभा प्राथधभकता प्रदान 
गनभ य विधबन्न उऩऺेत्रसॉग सम्फशन्त्धत गयाउन सहमोग ऩरु् माउने उद्देश्मरे मस ऩरयच्छेदभा प्रस्ततु 
गरयएको छ य मी विषमराइभ मस खण्डभा अरग्गै प्रस्ततु गदाभ कधतऩम यणनीधत तथा 
वयमाकराऩहरू दोवहयन जाने बए ऩधन अशघ्रो ऩरयच्छेदका यणनीधत तथा वयमाकराऩहरूरे 
सम्फशन्त्धत खण्ड िा उऩऺते्रभा प्रमोग गने कुयाभा वििेष ध्मान ददन्त्छ बन े मस ऩरयच्छेदरे ती 
विषमराइभ व्मिशस्थत गनभ य विधबन्न उऩऺेत्रभा उऩरशधध प्राधद्ऱराइभ  सहमोग ऩरु् माउॉछ य   

मस ऩरयच्छेदभा शिऺाभा सभता तथा सभािेशिकयणको अधबिवृद्ध; विद्यारम स्िास््म, ऩोषण तथा 
ददिा खाजा य छात्रिशृि जस्ता आिश्मकीम सेिाको सञ् चारन तथा व्मिस्थाऩन;  आऩतकारीन 
तथा सॊकटऩूणभ अिस्थाभा शिऺाका राधग तमायी; विद्यारम बौधतक विकास; य शिऺाभा सूचना तथा 
सञ् चाय जस्ता अन्त्तयसम्फशन्त्धत विषमहरू सभािेि गरयएको छ य मसभा उश्रशखत प्रत्मेक विषमको 
अिधायणा तथा विद्यारम शिऺाभा मसको आिश्मकता, विद्यभान अिस्थाको विद्ऴेऺ ण गयी चनुौतीहरू 
ऩवहचान गरयएको छ बन ेमस मोजनाभा मस विषमका उद्देश्म, अऩेशऺत नधतजा तथा मोजना अिधधभा 
सञ्चारन गरयने भखु्म वयमाराऩ तथा रक्ष्महरू उ्रेख गरयएको छ य 
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४.२ िैशऺक सभता य सभाििेीकयण 

४.२.१  ऩरयचम 

नेऩार साभाशजकसाॊस्कृधतक रूऩभा विविधता बएको भरुकु हो य महाॉ विधबन्न बावषक, साॊस्कृधतक  
तथा जातजाधतगत सभदुामहरूको फसोिास छ य नऩेारी सभाजको मो विविधताराइभ एकाधतय 
ऩवहचान तथा साभ्मभका रूऩभा धरन े गरयन्त्छ  बन े अकोधतय ऐधतहाधसक रूऩभा मही धबन्नताका 
आधायभा  साभशजक विबेद य फशञ्चतीकयण ऩयेका सभदुामहरू ऩधन छन। य उदाहयणका राधग दधरत 
तथा सीभान्त्तकृत सभदुाम, नेऩारीफाहेक अन्त्म भातबृाषी सभदुाम, अ्ऩस् ख्मक साॊस्कृधतक 
सभदुामहरू ऐधतहाधसक रूऩभा साभाशजक, आधथभक तथा िैशऺक फशञ्चतीकयणभा ऩनभ गइभ अवहरेसम्भ 
ऩधन मस्तो फशञ्चतीकयणको असय कुनै न कुनै रूऩभा देशखने गयेको छ य    बौगोधरक  ऺते्रगत, 
आधथभक स्तयगत तथा  रैश् गक धबन्नताको प्रबाि ऩधन िैशऺक ऩहुॉच, सहबाधगता य नधतजाभा 
ऩरययहेको देशखन्त्छ  य त्मसैगयी विधबन्न वकधसका अऩा् गता बएका  फारफाधरकाहरू तथा कदठन 
ऩरयशस्थधतभा यहेका फारफाधरकाहरूभा शिऺाको ऩहुॉच ऩरु् माइभ सहबागी फनाउन थऩ प्रमास आिश्मक 
छ य  

 उश्रशखत विविधता बएको नऩेारी सभाजभा विविधताराइभ ऩवहचान ददन,ु सम्भान गनुभ, सेधरबे्रसन 
गनुभ य व्मशक् तगत धबन्नताको कदय गयी विविधता (diversity) राइभ  प्रोत्सावहत गनुभ आिश्मक छ य 
फारफाधरकाभा बएका  उश्रशखत रगामतका धबन्नतारे ऩहुॉच, सहबाधगता तथा नधतजाभा पयक 
नऩने अिस्था सजृना गयी सभता (equity) कामभ गनुभ आिश्मक छ य मस्तो सभतारे अिसयको 
सभानता भात्र सजृना नगयी अिसय असभान हनुाका कायण ऩवहचान गयी धतनराइभ सभान फनाउन 
वििेष तथा थऩ प्रफन्त्ध गनुभ ऩदभछ य  सभता अधबिवृद्धसवहत विविधताराइभ सभािेि गनभ  (inclusion) 
प्रत्मेक फारफाधरकारे स्िीकारयएको य भहत्त्ि ददएको भहससु गनुभ ऩदभछ य  मस प्रकाय शिऺाभा 
विविधता (diversity), सभता (equity) य सभािेशिता (inclusion) को प्रिधभन गनुभ आिश्मक छ य मो 
साभाशजक न्त्माम स्थावऩत गनभ शिऺाभा सफैको ऩहुॉच तथा सहबाधगताको अधधकाय सधुनशद्ळत गन ेकामभ 
बएकारे भहत्त्िऩूणभ य अत्मािश्मक छ य 

विविधताको सम्भान य सभता तथा  सभािेशिता अधबिृवद्ध गयी शिऺाभा सफैको सहज ऩहुॉच ऩरु् माइभ 
अथभऩूणभ सहबाधगता कामभ गने य धसकाइ सधुनशद्ळत गनभका राधग मसका कायण तथा फाधाहरू 
ऩवहचान गयी ती फाधाहरू हटाउन ुऩदभछ य मस्ता फाधाहरूभा सभदुाम तथा ऩरयििअनसुाय धबन्नता 
हनुसक्न ेकुयाराइभ ऩधन ध्मान ददन ुऩदभछ य कुन ैफाधाहरू बौधतक तथा स्रोतसाभग्रीसॉग सम्फशन्त्धत 
हनु सक्दछन। बने कुनै साॊस्कृधतक, साभाशजक, भनोिैऻाधनक हनुसक्दछन। य कधतऩम फाधाहरू 
सॊयचनागत ऩधन हनु सक्दछन। य  



Nepal: Education Sector Plan, 2021-2030 (draft V-1), March 2021 
 

115 
 

मस ऩरयच्छेदभा विविधताको सम्भान य सभता तथा  सभािेशिता अधबिवृद्ध गयी शिऺाभा सफैको 
सहज ऩहुॉच, सहबाधगता तथा धसकाइका राधग नऩेारको विद्यारम शिऺा ऩद्धधतभा हार सम्भका 
कामभ तथा प्रगधतको सश् ऺ प् त सभीऺा गयी त्मसभा देशखएका अन्त्तयहरू (gaps) का आधायभा 
चनुौतीहरू ऩवहचान गरयएको छ य मसभा देशखएका अन्त्तय तथा चनुौतीहरू हटाइभ विविधता अनकूुर 
हनुेगयी शिऺाभा सफैको सहज ऩहुॉच, सहबाधगता तथा धसकाइका राधग सभता तथा सभािेशिता 
अधबिवृद्ध गनभका राधग मस मोजनाभा अऩनाइन ेयणनीधत तथा वयमाकराऩहरूसभेत उ्रेख गरयएको 
छ य  

सभता तथा  सभािेशितासम्फन्त्धी केही यणनीधत तथा वयमाकराऩहरू प्रायशम्बक फारविकास तथा 
शिऺा, आधायबतू शिऺा य भाध्मधभक शिऺारगामत अन्त्म  सम्फशन्त्धत विषमगत खण्डभा ऩधन 
सभािेि गरयएको बए ऩधन उश्रशखत उऩऺते्रसॉग अन्त्तयसम्फशन्त्धत भहत्त्िऩूणभ विषमका रूऩभा 
मसराइभ मस ऩरयच्छेदभा अरग्गै प्रस्ततु गयी मोजनाको सभग्र खाका सभािेि गरयएको छ य 
त्मसैरे अन्त्म खण्डभा सभािेि बएका यणनीधत तथा वयमाकराऩहरूरे सम्फशन्त्धत उऩऺेत्रका सभग्र 
वयमाकराऩराइभ स् गदठत य अन्त्तयसम्फशन्त्धत गनभ सहमोग गये ताऩधन समता तथा  समावेशितासम्फन्त्धी 
सभग्र मोजना विकास गयी अरु उऩऺेत्रसॉग सम्फशन्त्धत गयाउन मसरे सहमोग गने छ य  

४.२.२  ितभभान अिस्था 

नेऩारको  शिऺाभा फाधरका तथा भवहराहरू य अऩा् गता बएकाहरूका राधग केही वििेष प्रफन्त्ध 
स्िरूऩ वि.सॊ. २००४ सारभा छात्राहरूका राधग छुटै्ट विद्यारम ऩद्मकन्त्मा विद्याश्रभको स्थाऩना य  
वि. सॊ. २०२१ भा रेफोयेटयी स्कुरभा दृवद्शविहीन फारफाधरकाका राधग एकीकृत विद्यारम शिऺा 
प्रायम्ब बइभ हारसम्भ सञ्चाधरत छ य त्मसैगयी वि. सॊ. २०२५ देशख खगने्त्रफहादयु फस्नेतको 
अगिुाइभा सरुु बएको नेऩार अऩाङ्ग अन्त्ध सॊघ निजीिन गहृरे २०२६ सारदेशख अऩाङ्ग 
ऩरुुषहरूको राधग आिसीम व्मिस्था सरुु गयेकोभा २०३१ सारदेशख भवहराहरूका राधग ऩधन 
आिसीम प्रफन्त्धको सरुुआत बएको धथमो य अऩा् गता बएका व्मशक् तको स्माहाय तथा शिऺाको 
प्रफन्त्धसवहत मो नऩेार अऩाङ्ग अन्त्ध सॊघ निजीिन गहृ केही ऩधछ खगने्त्र निजीिन केन्त्रका रूऩभा 
स्थावऩत बइभ हार काठभाडौँको जोयऩाटीभा सञ्चारन बयइयहेको छ य शिऺा धनमभािरी २०२८ 
अनरुुऩ २०३० सारभा वििेष शिऺा ऩरयषद् गठन बइभ अऩा् गता बएकाहरूको शिऺाका राधग 
सयकायफाट औऩचारयक स ॊस्थागत थारनी बएको ऩाइन्त्छ य फाधरका तथा भवहरा शिऺाभा वि.सॊ. 
को २०५० को दिकदेशख केही प्रोत्साहनभूरक कामभ प्रायम्ब बए ऩधन अऩा् गतारगामत आधथभक, 
साभाशजक, बावषक, रैश् गक तथा बौगोधरक कायणरे फशञ् चतीकयणभा ऩयेका फारफाधरकाको 
शिऺाभा ऩहुॉच तथा सहबाधगतका राधग वि.सॊ. को २०५० को दिकदेशख केही मोजनाफद्ध प्रमास 
सरुु बएको धथमो य  
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सभताभूरक एिॊ सभािेिी शिऺाका राधग नेऩाररे अऩा् गता बएका व्मशक्तका राधग सभताभूरक 
अिसय सधुनशद्ळत गनेसम्फन्त्धी सॊमकु्त याद्स स् घीम प्राभाशणक धनमभहरू सन। १९९३, एधसमा तथा 
प्रिान्त्त ऺते्रका अऩा् गता बएका व्मशक्तहरूको दिक सन। १९९३२००२, साराभान्त्का घोषणा 
सन। १९९४, तथा भवहरा विरुद्ध हनुे सफै प्रकायका बेदबाि उन्त्भरुन गने भहासशन्त्ध १९७९ तथा 
सॊमकु्त याद्स स् घीम अऩा् गता बएका व्मशक्तको अधधकायसम्फन्त्धी भहासशन्त्ध सन। २००६ आददभा 
प्रधतिद्धता जनाएको छ य मी सम्ऩूणभ भहासशन्त्ध एिॊ घोषणाऩत्रहरूरे अऩा् गता बएका 
व्मशक्तरगामत वििेष शिऺाको आिश्मकता बएका सफैराई शिऺाका यावद्सम कामभयभको भूरधायभा 
सभािेि गनुभऩने कुयाभा जोड ददएका छन। य वििेषगयी सॊमकु्त याद्स सङ  घीम अऩा् गता बएका 
व्मशक्तको अधधकायसम्फन्त्धी भहासशन्त्ध, सन। २००६ को धाया २४ रे अऩा् गता बएका 
फारफाधरकारे अन्त्म फारफाधरकासॉगै सभान आधायभा सभाििेी शिऺा ऩाउन ेअधधकायराई सधुनशद्ळत 
गयेको छ य मस भान्त्मताराई नऩेार सयकायरे ऩधन स्िीकाय गयी उक्त अन्त्तयाभवद्सम भहासशन्त्धभा 
हस्ताऺय गयी सॊसद्रे अनभुोदन सभेत गरयसकेको छ य 

खासगयी सफैका राधग शिऺाको डकाय घोषणाऩत्र य तदनसुाय नेऩाररे फनाएको यावद्सम 
कामभमोजनारे विधबन्न कायणरे शिऺाको ऩहुॉचबन्त्दा फावहय यहेका फारफाधरकाहरूराइभ शिऺाभा 
सभािेि गनभका राधग सभािेिीकयणको अिधायणासवहत ऩहुॉच विस्तायभा जोड ददइभ छात्रिृशिरगामत 
प्रोत्साहनभूरक कामभयभहरू सञ्चारन गनुभका साथै भवहरा शिऺक धनमशुक् तफाट प्रायम्ब बएको 
आयऺणराइभ काननुी भान्त्मतासवहत भवहरा, जनजाधत, दधरत, भधेिी य दगुभभ ऺेत्रका राधग शिऺक 
धनमशुक् तभा धनशद्ळत प्रधतित आयऺणको प्रफन्त्ध बएको छ य  

नेऩारको सॊविधानको प्रस्तािनारे नेऩारराई सभाििेी फनाउन े अठोट गयेको छ य सॊविधानरे 
आधायबतू तहको शिऺाराई नागरयकको भौधरक हकको रूऩभा धरदै आधायबतू तहको शिऺा 
अधनिामभ य धन:िु् क हनु े य अऩाङ  ता बएका य आधथभक रूऩरे विऩन्न नागरयकरे काननु फभोशजभ 
धन:िु् क शिऺा ऩाउन े हक हनु े य नेऩारभा फसोफास गन े प्रत्मेक नऩेारी सभदुामराई काननु 
फभोशजभ आफ़्नो भातबृाषाभा शिऺा ऩाउने हक हनुे व्मिस्था गयेको छ य यावद्सम शिऺा नीधत 
२०७६ रे ऩधन शिऺाभा सभता य सभािेशिता अधबिवृद्धका राधग विधबन्न नीधतहरू तम गयेको छ य 
अधनिामभ तथा धन:िु् क शिऺा ऐन २०७५, अऩा् गता बएका व्मशक्तको अधधकायसम्फन्त्धी ऐन 
२०७४ य अधनिामभ तथा धन:िु् क शिऺा धनमभािरी, २०७७ रे अऩा् गता बएका व्मशक्त तथा 
आधथभक साभाशजक रूऩरे ऩछाधड ऩयेका सभदुामराई छात्रिशृि तथा नेऩार सयकायरे तोवकददए 
फभोशजभका िैशऺक सॊस्थाद्राया धन्िु् क रूऩभा विद्यारम शिऺा, उच्च शिऺा य प्राविधधक तथा 
व्मािसावमक शिऺा उऩरधध गयाउन े प्रािधान याखेको छ य विद्यारम शिऺाभा सभता य 
सभािेिीकयणका राधग सूचकसवहतको एकीकृत सभता यणनीधत २०७१ कामाभन्त्िमफाट 
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फहफुशञ्चतीकयणभा ऩयेका फारफाधरकहरूराई थऩ सहमोग सवहतको िैशऺक अिसयको व्मिस्था 
गरयएको छ य अऩा् गता बएका फारफाधरका, छात्रा, दधरत तथा जनजाधत सभदुामका 
फारफाधरकहरूराई छात्रिशृि य प्राविधधक तथा  व्मािसावमक शिऺाभा प्राथधभकता एिभ। आयऺण 
कोटाको व्मिस्थारे मस सभूहका फारफाधरकाको शिऺाभा ऩहुॉच य सहबाधगता फढेको त्मा् करे 
देखाएको छ ताऩधन ऩहुॉचभा सधुायका साथै सहबाधगता य गणुस्तय सधुायभा अझै थपु्र ैकामभहरू गनुभ 
ऩने देशखएको छ य मसै सम्फन्त्धभा ददगो विकास रक्ष्म ४ रे सभािशेिता य सभताराइभ वििेष जोड 
ददएअनसुाय नेऩाररे यावद्सम कामभ मोजना तमाय गयेको छ य  

नेऩारभा विद्यारम शिऺाभा सफैको सभताभूरक य सभािेिी ऩहुॉचका राधग उश्रशखत नीधतगत 
व्मिस्थाका साथै विधबन्न कामभकॊ भहरू ऩधन सञ् चाधरत छन। य उदाहयणका राधग  ददिा खाजा,  
ऩाठ् मऩसु्तकसवहत धन्िु् क शिऺा, अऩा् गता बएका फारफाधरकाहरू, छात्रा तथा सीभान्त्तकृत 
फारफाधरकाहरूराई रशऺत गयी आिासीम तथा गैय आिासीम छात्रिृशिरे सभताभूरक य सभािेिी 
ऩहुॉचका राधग मोगदान गयेका छन। य त्मसै गयी सभता तथा सभािेशिताका राधग आधायबतू तहभा 
भातबृाषा तथा फहबुाषाको प्रमोग गयी धसकाइन े नीधत, विद्यारम तहभा भवहरारगामत शिऺक 
धनमशुक् तको सभािेिी  व्मिस्था,  विद्यारम नसभको प्रायम्ब, ऩाठ् मयभभा रैश् गकरगामत साॊस्कृधतक, 
धाधभभक, जातजातीम सम्िेदनिीरताराइभ विचाय गयी विविधताको सम्भान गने प्रमास गरयएको, 
स्थानीम बाषा, सॊस्कृधत, इधतहास, ऻान तथा धसऩराइभ विद्यारम शिऺाभा सभािेि गनभ स्थानीम 
ऩाठ् मयभ तथा धसकाइ वयमाकराऩराइभ स्थानीमकयण गने प्रफन्त्ध, ऩयम्ऩयागत धसकाइ ऩद्धधत य 
औऩचारयक शिऺासॉग सम्फन्त्ध स्थावऩत गने नीधत, फहृत मौधनकता शिऺा तथा प्रजनन। 
स्िास््मसम्फन्त्धी विषमिस्तरुाई ऩाठ् मयभभा सभाििे गरयएको छ य फारफाधरकाहरूको गनुासो 
तथा सझुािहरू धरशखत तथा भौशखक रूऩभा सनु्नका राधग रैश् गक सम्ऩकभ  विन्त्द ु य विद्यारमभा 
गनुासो सनुिुाइसम्फन्त्धी व्मिस्था, सभािेिीकयण य सभतासम्फन्त्धी विषमिस्तरुाई शिऺक ताधरभभा 
सभािेि रगामतका कामभयभहरू कामाभन्त्िमन गरयएका छन। य 

विद्यारम ऺेत्र विकास मोजनारे अथभऩूणभ ऩहुॉचभा, कामभभूरक सहबाधगताभा य अथभऩूणभ धसकाइ 
उऩरशधधभा सभता गयी तीन ओटा ऺेत्र ऩवहचान गयेको छ य ऩहुॉच सधुनशद्ळत गनुभ बनकेो विद्यारम 
शिऺाभा बनाभ बएका फारफाधरकाहरूरे बमयवहत य सौहारभ विद्यारम िाताियणभा स्िागत गनुभ हो 
बने सहबाधगता बनकेो साभाशजक तथा िैशऺक प्रवयमाभा सयुशऺत बािनाका साथ स्िीकामभ हनु ुहो 
य धसकाइ उऩरशधध बन्नारे फारफाधरकारे आिश्मकता अनसुायको जीविकोऩाजभन तथा जीिनोऩमोगी 
धसऩ धसक्न ुहो य धर् ग, साभाशजक-आधथभक अिस्था, बौगोधरक अिशस्थधत, स्िास््म तथा ऩोषणको 
शस्थधत, अऩा् गता, जातजाधत, बाषा य स् कटासन्न अिस्थाका फारफाधरकाराइभ सभता सदुृढीकयणका 
राधग रशऺत सभूह भानकेो छ य 



Nepal: Education Sector Plan, 2021-2030 (draft V-1), March 2021 
 

118 
 

आधायबतू तह कऺा १–८ य भाध्मधभक तह कऺा ९–१२ को खदु बनाभ दय यभि: ९२.७ य 
४७.६ ऩगेुको, भाध्मधभक तहभा रैवङ्गक सभता सूचक सभदयभा ऩगुकेो य आधायबतू तथा 
भाध्मधभक तह ऩूया गने दय विगतको तरुनाभा फढेको छ य हार देिबय ३८० ओटा स्रोतकऺा 
तथा ३३ ओटा वििेष विद्यारम य २३ ओटा सभािेिी विद्यारमफाट अऩा् गता बएका 
फारफाधरकाहरूरे शिऺाभा अिसय ऩाइयहेका छन। य ऩरयणाभस्िरूऩ ७७ हजाय बन्त्दा फढी 
अऩा् गता बएका फारफाधरकाहरू विद्यारमभा बनाभ बएका छन। य स्थानीम तहहरूभध्मे  १२६ 
तहभा आधायबतू तहको विद्यारम उभेय सभूह (५-१२) िषभका फारफाधरकाहरू विद्यारम फावहय 
नयहेको घोषणा बएको छ य अऩा् गता बएका फारफाधरका, छात्रा, दधरत तथा जनजाधत 
सभदुामका फारफाधरकहरूराई छात्रिशृि य प्राविधधक तथा  व्मािसावमक शिऺाभा प्राथधभकता एिभ। 
आयऺणको व्मिस्थारे मस सभूहका फारफाधरकाको शिऺाभा ऩहुॉच य सहबाधगता फढेको छ य 
साऺयता दयभा ऩधन उ्रेख्म िवृद्ध बएको छ य  

सभग्रभा आधायबतू तह ऩयुा गने दय ८२ प्रधतित ऩगुेको छ बने कऺा ८ य कऺा १२ सम्भको 
वटकाउ दय यभि: ७९.३ य २४ ऩगेुको छ य आधायबतू तह कऺा (१- ८ ) य भाध्मधभक तह 
(९- १२) भा खदु बनाभ दय यभि: ९२.७ प्रधतित तथा ४७.६ प्रधतित ऩगुकेो छ य  त्मसै गयी 
प्रायशम्बक फारधफकासको अनबुिसवहत कऺा एकभा बनाभ हनुे फारफाधरकाको प्रधतित ६८.७ ऩगुेको 
छ य प्रायशम्बक फारधफकास कामभयभभा कुर बनाभ दय ८६.४ प्रधतित ऩगुेको छ य साऺयता 
अधबमान कामभयभको सफ़रताको ऩरयणाभ स्िरूऩ साऺयता दय ८२ प्रधतित ऩगुकेो छ य कऺा 
एकभा बनाभ बई कऺा ८ ऩयुा गने फारक य फाधरकाको अनऩुात १.०४ कामभ बएको य मही 
अनऩुातभाध्मधभक तथा उच्च तहभा ऩधन ऩगुेको छ य आधायबतू तहको रैश् गक सभता सूचक 
०.९८ ऩगुी सभदयको नशजक यहेको छ बन े भाध्मधभक तहको रैश् गक सभता सूचक सभदय 

(१.०१) भा ऩगुी सन्त्तधुरत अिस्थाभा यहेको छ य आधायबतू तह ऩयुा गने विद्याथॉहरूको 
प्रधतितभा बएको िवृद्धरे भाध्मधभक तहभा कुर बनाभ दय ऩधन िवृद्ध बई ५९ प्रधतित ऩगुकेो छ य 
आधायबतू तथा भाध्मधभक तहभा दधरत विद्याथॉको बनाभ दय िवृद्ध बई कऺा १–५ भा १९.५, 
कऺा ६–८ भा १५.६, कऺा ९–१० भा १२.३ य ११–१२ भा ८.७ प्रधतित ऩगुेको छ य 
त्मसै गयी विधबन्न जनजाधत य सभदुामका फारफाधरकाहरूको बनाभ दयभा ऩधन िवृद्ध बई कऺा १–५ 
भा ३३.७ कऺा ६–८ भा ३७.६ कऺा ९–१० भा ३७.६ य कऺा ११– १२ भा ३८.१ प्रधतित 
ऩगेुको छ य आधायबतू शिऺा भातबृाषाभा ऩाउने व्मिस्था छ य आधायबतू तथा भाध्मधभक तहभा 
भवहरा शिऺकको अनऩुात यभि ४४.९ प्रधतित य २० प्रधतित ऩगुेको छ य  

ददिा खाजा, धन्िु् क ऩाठ् मऩसु्तक, छात्रा तथा सीभान्त्तकृत फारफाधरकाहरूराई रशऺत गयी 
आिासीम तथा गैय आिासीम छात्रिशृि, विद्यारम तहभा रैश् गक सभताका राधग भवहरा शिऺकको 
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व्मिस्था, विद्यारम नसभ, ऩाठ् मयभभा रैश् गक सम्िेदनिीरता कामभ, सभािेिीकयण य 
सभतासम्फन्त्धी विषमिस्तरुाई शिऺक ताधरभभा सभािेि रगामतका कामभयभहरू कामाभन्त्िमन गरयए 
ताऩधन अझै विद्यारम शिऺाभा सभता य सभािेशिता कामभ गनभ सवकएको छैन य आधायबतू 
विद्यारम उभेय सभूह (५-१२) का अझै ६.२ प्रधतित फारफाधरकाहरू विद्यारम फावहय यहेका छन। 
बने धफचैभा विद्यारम छाड्न ेदय उ्रेख्म यही तहगत वटकाउ दयभा सधुाय आिश्मक देशखन्त्छ य 
त्मसै गयी विधबन्न तहको विद्यारम ऩयुा गनेभध्मे करयफ दइुभ धतहाइ विद्याथॉको िैशऺक उऩरशधध 
सन्त्तोषजनक छैन य विद्यारम फावहय यहेका, धफचैभा विद्यारम छाडी तह ऩयुा नगने, अऩेशऺत 
िैशऺक उऩरशधध प्राद्ऱ गनभ नसकेकाहरूराइभ सम्फोधन गयी सभता तथा सभािेशिता अधबिृवद्ध गनुभ 
आिश्मक देशखएको छ य  

उश्रशखत विद्ऴेषणको आधायभा देहाम फभोशजभका चनुौतीहरू ऩवहचान गरयएको छ: 

१. रशऺत सभूह भवहरा, दधरत, जनजाधत, रोऩोन्त्भखु सभदुाम,  कदठन बौगोधरक अिस्थाभा यहेका, 
जोशखभभा ऩयेका,  आधथभक रूऩरे विऩन्न, द्रन्त्द्र प्रबावित तथा साभाशजक तथा आधथभक कायणरे 
फशञ्चतीभा ऩयेका व्मशक्तहरूको शिऺाभा सभताभूरक ऩहुॉच ऩरु् माउने य  

२. सफै वकधसभका अऩा् गता बएकाहरूका राधग शिऺाभा ऩहुॉच सधुनशद्ळत गने य 

३. अऩा् गता बएका, कदठन बौगोधरक अिस्थाभा यहेका य साभाशजक रूऩरे ऩधछ ऩयेका 
फारफाधरकाहरूराई विद्यारम शिऺाभा वटकाइ याख्न ेय 

४. रशऺत सभूहको विद्यारमभा सहबाधगता तथा उऩरशधध सधुनशद्ळत  गने य 

५. विद्यारमहरूभा रैश् गक य अऩा् गभैत्री बौधतक तथा िैशऺक िाताियण धनभाभण गने य 

६. ऩाठ् मयभ, ऩाठ् मसाभग्री, शिऺण धसकाइ प्रवयमारगामत सभस्त िैशऺक प्रणारीभा विविधता, 
सभता तथा सभािेशिता अधबिवृद्ध गने य  

७. विद्यारमभा कुनै ऩधन प्रकायको विबेद, दवु्मभिहाय, हेऩाइभ नहनु े सधुनशद्ळततासवहत फारभैत्री 
फनाउन ेय 

४.२.३ उद्दशे्महरू 

१. भवहरा, दधरत, जनजाधत, रोऩोन्त्भखु सभदुाम, अऩा् गता बएका, कदठन बौगोधरक अिस्थाभा 
यहेका, जोशखभभा ऩयेका, आधथभक रूऩरे विऩन्न, द्रन्त्द्र प्रबावित तथा साभाशजक तथा आधथभक 
कायणरे फशञ्चतीभा ऩयेका व्मशक्तहरूराइभ शिऺाभा ऩहुॉच ऩरु् माउने य  

२. रशऺत सभूहका फारफाधरकाहरूको धसकाइभा सहबाधगता िवृद्ध गयी गणुस्तय सधुनशद्ळत गने य 
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३. विविधता, सभता एिॊ सभािेिी शिऺाका भू्म, भान्त्मता अनकुुर गणुस्तयीम सेिा प्रिाहका गन े
जनिशक्तहरूको ऩेसागत दऺता य सऺभता सधुनशद्ळत गदै िैशऺक सिुासन कामभ गनभ विद्यभान 
सॊयचनाहरूराई जिापदेही फनाउन ेय  

४. ऩाठ् मयभ, ऩाठ् मसाभग्री, शिऺण धसकाइ प्रवयमारगामत सभस्त िैशऺक प्रणारीभा विविधता, 
सभता तथा सभािेशिता अधबिवृद्ध गयी  विद्यारमराइभ फारभैत्री फनाउन ेय  

५. विद्यारमभा कुनै ऩधन प्रकायको विबेद, दवु्मभिहाय, हेऩाइभ नहनु ेसधुनशद्ळतता गने य 

४.२.४ यणनीधतहरू 

१. स्थानीम तहभापभ त। घयधयुी सिेऺण गयी फारफाधरकाको अिस्था य आिश्मकता ऩवहचान गयी 
सोअनसुाय ऩहुॉच य सहबाधगताको प्रफन्त्ध धभराइने छ य  

२. सफै तह य प्रकायका विद्यारमहरूभा रैश् गक तथा अऩा् गभैत्री बौधतक अिस्था तथा िैशऺक 
िाताियणको विकास गयी वििेष रशऺत सभूहका सफै फारफाधरकाहरूराई विद्यारम शिऺा 
उऩरधध गयाइन ेछ  य  

३. जवटर बौगोधरक ऺेत्रभा फसोफास गने, रोऩोन्त्भखु तथा सीभान्त्तकृत सभदुामका फारफाधरका, 
साभाशजक फवहस्कायभा ऩयेका फारफाधरका तथा अऩा् गता बएका सफै फारफाधरकाराई 
सभेट्नका राधग आिश्मकताभा आधारयत फैकश्ऩक शिऺा कामभयभका विधबन्न नभनुाहरूसभेत 
विकास गयी ऩहुॉच सधुनशद्ळत गरयने छ य 

४. विद्यारमभा ददिा खाजासवहत स्िास््म, ऩोषण, सयसपाइ तथा स्िच्छतासम्फन्त्धी सेिा तथा 
शिऺाको प्रफन्त्ध तथा वकिोरयहरू रशक्ष्मत भवहनािायी स्िच्छतासम्फन्त्धी सेिा तथा शिऺा प्रदान 
गरयने छ य 

५. आाधायबतू तहभा फह ु तथा भातबृाषाभा धसकाइको अिसय प्रदान गनुभका साथै ऩाठ  मयभभा 
स्थानीम बाषा, सॊस्कृधत, बगूोर, इधतहास, ऻान तथा धसऩ सभािेि गरयने छ य त्मसै गयी 
धसकाइराइभ जीिनोऩमोगी धसऩसॉग आाफद्ध गरयने छ य  

६. आिश्मकतानसुाय ऩोिाक, स्टेसनयी तथा धसकाइ सभाग्रीका राधग छात्रिशृि उऩरधध गयाइन े
छ य  

७. विद्यारमभा अधबबािकको स ॊरग्नता फढाइन ेछ य   

८. धसकाइ वयमाकराऩराइभ सहबाधगताभूरक फनाइभ विद्याथॉका आिश्मकता सम्फोधन गने गयी  
विविधता कामभ गरयने छ बन ेविद्यारमभा कुनै ऩधन प्रकायको विबेद, दवु्मभिहाय, हेऩाइभ नहनु े
सधुनशद्ळततासवहत फारभैत्री िाताियण धसजभना गरयन ेछ य 
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९. रशऺत सभहुका फारफाधरकाका धसकाइ आिश्मकता सम्फोधन गयी उनीहरुको गणुस्तयीम 
शिऺा प्राद्ऱ गने हकको सधुनशद्ळतताका राधग सभमसाऩेऺ ऩाठ् मयभभा अनकुुरन, नभनुा िैशऺक 
साभग्रीको विकास तथा शिऺण गने धसऩमकु्त जनिशक्तको व्मिस्था गरयने छ य   

१०. विद्यारमका गधतविधधभा सभािेिी सहबाधगताको प्रफन्त्ध गरयने छ य  

११. औऩचारयक विद्यारम शिऺाफाट फशञ्चतीभा ऩयेका रशऺत सभूहका फारफाधरकाहरुको शिऺा 
ऩाउन े हकको सधुनशद्ळतताका राधग सभदुाम, साभदुावमक अध्ममन केन्त्र, गैय सयकायी सॊघ 
सॊस्था, धनजी ऺते्र य औऩचारयक विद्यारमहरूराई सहबागी गयाइन ेछ य 

४.२.५ उऩरशधध, नधतजा, प्रभखु वयमाकराऩ तथा रक्ष्म 

 क)  उऩरशधध (Outcomes)  

१२.  विद्यारम तहको शिऺाभा सभताभूरक ऩहुॉच य सभािेिी सहबाधगतासवहत सफैका राधग 
गणुस्तयीम शिऺा सधुनशद्ळत हनुेय 

 ख)  नधतजा  (Results) 

१. भवहरा, दधरत, जनजाधत, रोऩोन्त्भखु सभदुाम, अऩा् गता बएका, कदठन बौगोधरक अिस्थाभा 
यहेका, जोशखभभा ऩयेका, आधथभक रूऩरे  विऩन्न,  द्रन्त्द्र प्रबावित तथा साभाशजक तथा आधथभक 
कायणरे फशञ्चतीभा ऩयेका सफै फारफाधरकाहरूरे शिऺा प्राद्ऱ गने अिसय ऩाउने छन। य 

२. रशऺत सभूहका फारफाधरकाहरूको धसकाइभा सहबाधगता िवृद्ध गयी गणुस्तय सधुाय हनुेय 

३. विविधता, सभता एिॊ सभािेिी शिऺाका भू्म, भान्त्मता अनकुुर गणुस्तयीम सेिा प्रिाहका गन े
जनिशक्तहरूको ऩेसागत दऺता य सऺभता सधुनशद्ळत गदै िैशऺक सिुासन कामभ गनभ विद्यभान 
सॊयचनाहरू जिापदेही फन्न ेछन। य 

४. विद्यारमभा कुनै ऩधन प्रकायको विबेद, दवु्मभिहाय, हेऩायइयवहत फारभैत्री िाताियण धसजभना हनु े
छ य 

५. ऩाठ् मयभ, ऩाठ् मसाभग्री, शिऺण धसकाइ प्रवयमा रगामत सभस्त िैशऺक प्रणारीभा विविधता, 
सभता तथा सभािेशिता अधबिवृद्ध हनु ेय  

६. विद्यारमहरूभा अऩा् ग भैत्री य रैश् गक भैत्री िाताियण सजृना हनु ेय
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ग( प्रभखु वयमाकराऩहरू 

ताधरका ४.१: सभता य सभािेशिताका प्रभखु वयमाकराऩहरू तथा रक्ष्म 

य.सॊ. प्रभखु वयमाकराऩहरू इकाइ बौधतक रक्ष्म (५ िषभ) कैवपमत 
  १ २ ३ ४ ५ जम्भा 

 

१ 

 

स्थानीम तहहरूभा व्मशक्तको अिस्था, 
धसकाइ आिश्मकता  ऩवहचान गने 
सॊमत्र विकास गने य 

ऩटक  १ 
   १ स्थानीम तह 

२ शिऺाको (प्रायशम्बक फारविकास, 

आधायबतू, भाध्मधभक, प्रविधधक तथा 
व्मािसावमक शिऺा तथा आजीिन य 
धनयन्त्तय शिऺा) अिसयफाट फशञ्चत 
हनुाका कायण ऩवहचान गयी िैमशक्तक 
आिश्मकता अनसुायको फैकश्ऩक 
िैशऺक कामभयभहरू तथा सहामता 
ऩद्धधत तजुभभा  गयी कामाभन्त्िमन गने 
य 

धनयन्त्तय       िैकश्ऩक िैशऺक कामभयभ बन्नारे 
औऩचारयक विद्यारम शिऺाको 
िैकश्ऩक यरुऩभा सञ्चारन गरयन े
िैशऺक कामभयभ फझु्नऩुदभछ  य 

सॊघ,प्रदेि य स्थानीम तह 

४ विद्यारम फावहय यहेका सफ ै
फारफाधरकाराई विद्यारम धबत्र 
्माउन तथा अध्ममनभा धनयन्त्तयताको 
सधुनशद्ळत गनभ जनसहबाधगता सवहतको 
कामभयभ सञ्चारन गने य 

धनयन्त्तय       स्थानीम तह 

५ वििेष रशऺत सभूहका विद्याथॉहरूको 
आिश्मकता य साभाशजक सयुऺाका 
कामभयभ तथा अिसय रागत ( 

Opportunity Cost ) सॉग तादात्म्म गयी 
छात्रिशृि ददन ेव्मिस्था धभराउन े

धनयन्त्तय       सॊघ, प्रदेि य स्थानीम तह 

६ सफै आधायबतू विद्यारमहरूभा बिन, 

कऺाकोठा, पधनभचय, प्रमोगिारा, 
िौचारम, ऩानी, ऩसु्तकारम, फकु कनभय 
जस्ता बौधतक तथा िैशऺक ऩूिाभधाय 
अऩा् गता एिॊ रैश् गक भैत्री फनाउने 
य 

धनयन्त्तय       सॊघ, प्रदेि य स्थानीम तह 

७ फारफाधरकाराई अध्ममनको 
धनयन्त्तयताका राधग ददिा खाजा 
व्मिस्था रगामतका विधबन्न 
प्रोत्साहनको व्मिस्था गदै फारकेशन्त्रत 
शिऺण, फारभैत्री िैऺशणक िाताियण, 

शिऺक विद्याथॉधफच सभुधयु सम्फन्त्ध 
विकास, धसकाइभखुी शिऺण ऩद्धधत, 
कऺाकोठा, सम्भानऩूणभ व्मिहाय जस्ता 
उऩामहरूको अिरम्फन गने य 

धनयन्त्तय       स्थानीम तह 

८ वििेष आिश्मकता हनुे 
फारफाधरकाहरूका राधग भौजदुा 
ऩाठ् मयभभा अनकुुरन गयी 
कामाभन्त्िमन गने य 

ऩटक १ 
    १ अऩाङ्गताका आधायभा विषमिस्तभुा 

घटफढ तथा भू्मा् कन प्रवयमाभा 
(सभम थऩ गने तथा फैकश्ऩक 
प्रद्ल धनभाभण) सभेत सम्फोधन गने 
य सॊघ 
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९ फारफाधरकाहरूको धसकाइ 
आिश्मकता अनरुुऩका धसकाइ साभग्री 
तथा अन्त्म आिश्मक साभग्री 
विकासका राधग ऩेसागत विकासका 
कामभयभभा सभता तथा 
सभािेिीकयणका विषमिस्तहुरूराई 
सभािेि गने य 

ऩटक १ 
    १ सॊघ य प्रदेि 

१० विद्यारम शिऺा तथा आजीिन 
धसकाइको आिश्मकता अनसुायको 
धसकाइ साभग्रीको विकास गने य 

धनयन्त्तय       सॊघ य प्रदेि 

११ धसकाइ सहजीकयणभा सञ्चाय तथा 
सूचना प्रविधधको उऩमोगका राधग 
आिश्मक ऩूिाभधाय तथा ऺभता विकास 
गने य  

धनयन्त्तय       सॊघ य प्रदेि 

१२ यावद्सम ऩाठमयभ प्रारूऩ अनरुुऩ 
ऩाठ् मयभको स्थानीमकयण गयी 
ऩाठ  मयभभा स्थानीम 
आिश्मकताअनसुायका विषमिस्त ु
सभािेि गनभ स्थानीम तहका शिऺा 
अधधकृत, प्रधानअध्माऩक, शिऺक तथा 
विद्यारम व्मिस्थाऩन सधभधतका 
ऩदाधधकायीराई अधबभखुीकयण गने य 

ऩटक  १ 
 १ 

 २ स्थानीम 

१३ ऩाठ् मयभ तथा धसकाइ साभग्रीराई 
अऩा् गभैत्री तथा रैश् गक उियदामी 
फनाउदै सफ ैफारफाधरकाको धसकाइ 
सधुनशद्ळत गनेय  

ऩटक  १ 
   १ सॊघ प्रदेि य स्थानीम 

१४ शिऺण ऩेसाभा वििेष रशऺत सभूहका 
व्मशक्तहरूको सहबाधगता फढाई 
सभािेिी तु् माउन उश्रशखत 
सभूहराई शिऺक तमायीका राधग 
छात्रिशृिको अिसय ददन ेय 

धनयन्त्तय       सॊघ 

१५ आजीिन धसकाइ तथा धनयन्त्तय 
शिऺाका सहबागीहरूको आिश्मकता 
अनसुायको धसकाइ सहजीकयण 
साभग्रीको व्मिस्था गने तथा 
कामाभन्त्िमनका राधग स्थानीम तहका 
िैशऺक व्मिस्थाऩक तथा 
सहजकताभहरूको ऺभता विकास गने 

ऩटक  १ 
 १ 

 २ स्थानीम तह 

१६ ऩाठ् मयभभा स्थानीम बाषा, सॊस्कृधत, 
बूगोर, इधतहास, ऻान तथा धसऩ 
सभािेि गने य  धसकाइराइभ 
जीिनोऩमोगी धसऩसॉग आ फद्ध गने य 

ऩटक १ १ १   १ सॊघ, स्थानीम तह 

१७ आधायबतू तह सम्भको शिऺा 
भातबृाषा/फहबुाषाभा ऩाउने व्मिस्था 
गने तथा भातबृाषाका ऩाठ्यऩसु्तक 
विकास तथा धनभाभण गने य  

धनयन्त्तय       सॊघ य प्रदेि 

 

१८ स्थानीम तहफाट आधायबतू शिऺाको ऩटक 
  १ 

  १ स्थानीम तह 
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उभेय सभूहका सफै 
फारफाधरकाहरूराई विद्यारम बनाभ गने 
व्मिस्था धभराई अधनिामभ शिऺा 
सधुनशद्ळत बएको सािभजधनक घोषणा 
गने व्मिस्था धभराउने य 

१९ सभता यणनीधत गयेको व्मिस्थाअनसुाय 
रैश् गक सभानता य 
सभािेिीकयणराई एकीकृत भदु्दाको 
रूऩभा सम्फोधन गने य 

धनयन्त्तय       सॊघ प्रदेि य स्थानीम 

२० विद्यारमभा कुनै ऩधन प्रकायको विबेद, 
दवु्मभिहाय, हेऩाइभ नहुने सधुनशद्ळत गनभ 
मससम्फन्त्धी शिऺा तथा स ॊमन्त्त्र 
स्थाऩना गनेय 

धनयन्त्तय         स्थानीम 

२१ ऩाठ् मयभ, ऩाठ् मसाभग्री, विद्यारम 
िाताियणा तथा धसकाइ प्रवयमाराइभ 
सभता य सभािेशिताका दृवद्शरे ऩयीऺण 
तथा सधुाय गने य 

ऩटक १   १ 
 २  स्थानीम 

२२ शिऺाभा सभता य सभािेिीकयणका 
ऺेत्रभा कामभयत सयकायी तथा गैय 
सयकायी सॊघ सॊस्थाहरूधफच 
जिापदेवहता सवहतको कामभगत 
सभन्त्िम गने य 

धनयन्त्तय    

 

   सॊघ प्रदेि य स्थानीम 

२३ प्रदेि तहभा गदठत रैश् गक 
सञ्जारराई स्थानीम तहहरूभा विस्ताय 
गयी फारवििाह, रैश् गक वहॊसा, 
हाधनकायक रैश् गक अभ्मास तथा 
सकायात्भक ऩरुुषत्िका विषमभा  
सचेतनाभूरक कामभयभ सञ्चारनभा 
ऩरयचारन गने य विद्यारम तहभा 
रैश् गक सम्ऩकभ  व्मशक्तको ऺभता 
अधबिवृद्ध गने य 

धनयन्त्तय       प्रदेि य स्थानीम 
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४.३ ददिा खाजासवहत स्िास््म तथा ऩोषण कामभयभ 

४ .३. १ ऩरयचम 

फारफाधरकाको विकास तथा धसकाइसॉग उनीहरूको स्िास््म तथा ऩोषणको अिस्थाको प्रत्मऺ 
सम्फन्त्ध हनु्त्छ य स्िास््म तथा ऩोषणको याम्रो अिस्थारे फारफाधरकाराइभ धसकाइ सहबाधगता 
फढाइभ उऩरशधध सधुाय गनभ प्रोत्सावहत गदभछ य फारफाधरकाको याम्रो स्िास््मका राधग सयसपाइ 
तथा स्िच्छताको अभ्मास (Sanitation and hygiene practice) य प्रायशम्बक स्िास््म जाॉच तथा 
स्िास््म सेिाहरूको प्राशप् त सहज रूऩभा हनु ुऩदभछ य मस्ता आधायबतू स्िास््म , सयसपाइ तथा 
स्िच्छतासम्फन्त्धी सेिा तथा अभ्मास विद्यारमभा प्रदान गदाभ सेिा प्रिाहराइभ तरुनात्भक रूऩभा 
सहज, प्रबािकायी य धभतव्ममी फनाउन सहमोग ऩगु्न े देशखएको छ (Bundy et al., 2018)य 
फारफाधरकारे षोषणमकु् त खाना प्राप् त गनभका राधग विद्यारमभा धफताउन ेतथा आउनेजान ेसभम 
सभेतराइभ गणना गदाभ हनु आउन े७८ घण्टाको सभमको करयफ भध्मधतय खाना /खाजाको प्रफन्त्ध 

विद्यारमभा हनु आिश्मक छ य त्मसैगयी फारफाधरकारे विद्यारमभा प्राप् त गने स्िास््म,  
सयसपाइ, स्िच्छता तथा ऩोषणसम्फन्त्धी शिऺारे उनीहरूको स्िास््म, सयसपाइ, स्िच्छता तथा 
ऩोषणको अिस्थाभा सधुाय हनुाका साथै उनीहरूभा मससम्फन्त्धी उऩमोगी ऻान, धसऩ तथा ऺभता 
हाधसर बइभ स्िस्थ जीिनका राधग सहमोग प्राप् त हनु्त्छ य खासगयी १२ /१३ िषभको उभेयदेशखका 
फाधरकाहरूकाा राधग साभान्त्म सयसपाइ तथा स्िच्छतासम्फन्त्धी अभ्मासका अधतरयक् त 
भवहनािायीसम्फन्त्धी सयसपाइ तथा स्िच्छता (Menstrual hygiene) सम्फन्त्धी सहमोग तथा शिऺा ऩधन 
उशिकै आिश्मक छ य विद्यारमभा आधारयत स्िास््म तथा ऩोषणसम्फन्त्धी मस्ता कामभयभहरूरे 
विद्याथॉको बनाभ तथा वटकाउ दय फढाउन य अनऩुशस्थत हनुे तथा धफचैभा विद्यारम छाड्ने दय 
घटाउन मोगदान गयी धसकाइ उऩरशधध सधुाय गनभ सहमोग गदभछ य  

नेऩारभा विद्यारमभा ऩहुॉच िवृद्ध बइभ बनाभ दय तथा रैश् गक सभानता सूचकजस्ता स्ख्मात्भक 
िैशऺक उऩरशधधहरूभा उ्रेख्म सधुाय बए ऩधन विद्याथॉको वटकाउ दय  ,कक ा।षाकोठाभा 
सहबाधगता  ,धसकाइ उऩरशधधजस्ता गणुस्तयसम्फन्त्धी उऩरशधधहरूभा धेयै सधुाय गनुभऩने छ य 

गणुस्तयीम उऩरशधधहरू हाधसर गनभका राधग विद्याथॉहरू िायीरयक ,भानधसक तथा फौवद्धक रू ऩभा 
तमाय हनु ुऩदभछ य मसका राधग विद्यारमभा विद्याथॉहरूराइभ प्रदान गरयन ेस्िास््म , ददिा खाजा 
तथा ऩोषण य सयसपाइ तथा स्िच्छतासम्फन्त्धी सेिा तथा सहमोगको बधूभका भहत्त्िऩूणभ हनु्त्छ य 

नेऩारका फारफाधरकाहरूभा ऩातरोऩन  ,कभतौर जस्ता िीघ्र कुऩोषण तथा ऩडुकोऩनजस्ता 
दीघभकारीन कुऩोषणरगामत अन्त्म िकु्ष्भ तथा फहृत ऩोषक तत्त्िहरूको कभी  ,ऩानीजन्त्म य 
भाटोजन्त्म ऩरयजीविहरूको सॊयभण धेयै यहेको देशखन्त्छ य मस्तो अिस्थारे फारफाधरकाहरूको 
िायीरयक ,भानधसक य फौवद्धक वकधसभरे कभजोय हनुाका  साथै उनीहरूको िैशऺक उऩरशधधहरू 
न्त्मून हनु े सम्बािना फढाउॉदछ य मही अिस्थाराइभ विचाय गयेय नऩेारभा ऩधन विद्यारमका 
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फारफाधरकाहरूका राधग ददिा खाजा सवहतको स्िास््म, ऩोषण तथा सयसपाइ य 
स्िच्छतासम्फन्त्धी कामभयभको आिश्मकता भहससु गयी विगत केही िषभदेशख मस्ता केही 
कामभयभहरू सञ् चारन गरयदै आएको छय  

 

नेऩारका सन्त्दबभभा बएका केही काननुी तथा नीधतगत प्रािधानहरूरे ऩधन विद्यारम स्िास््म तथा 
ऩोषणराइभ विद्यारम ऺते्रको मोजनाभा सभािेि गयी कामाभन्त्िमन गनुभऩने आधाय तमाय गयेको छ 
य उदाहयणका राधग नऩेारको सॊविधानरे प्रत्माबतू गयेको शिऺा, स्िास््म य  खाद्यसम्फन्त्धी 
अधधकायहरू, खाद्य सम्प्रबतुासम्फन्त्धी काननु, यावद्सम स्िास््म नीधत २०७६, यावद्सम शिऺा नीधत 
२०७६, फारफाधरकासम्फन्त्धी काननु इत्माददरे फारफाधरकाको स्िास््म, ऩोषण तथा 
खाद्यसम्प्रबतुासम्फन्त्धी अधधकाय स्थावऩत गयेको छ य 

 

स्िास््म, ऩोषण तथा ददिा खाजासम्फन्त्धी केही यणनीधत तथा वयमाकराऩहरू मस 
मोजनाको प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा, आधायबतू शिऺा य भाध्मधभक शिऺा 
खण्डभा ऩधन सभािेि गरयएको बए ऩधन उश्रशखत उऩऺेत्रसॉग अन्त्तयसम्फशन्त्धत 
विषमका रूऩभा विद्याथॉको विकास य धसकाइराइभ सहमोग ऩगु्ने विद्याथॉ सहामता 
प्रणारीभध्मे एक भहत्त्िऩूणभ प्रणारी विद्यारमभा आधारयत स्िास््म तथा ऩोषण 

(खाजासवहत)  सम्फन्त्धी मोजनाको सभग्र खाका मस खण्डभा प्रस्ततु गरयएको छ य  
त्मसैरे अन्त्म खण्डभा सभािेि  बएका स्िस््म, ऩोषण तथा ददिा खाजासम्फन्त्धी 

कामभयभरे विधबन्न उऩऺेत्रसॉग अन्त्तयसम्फशन्त्धत गयाउन सहमोग ऩगु्दछ य मस 
खण्डभा दसिा खाजाको ितभभान अिस्थाको सभीऺा गयी चनुौतीहरू ऩवहचान 
गरयएका छन। बने चनुौतीको साभना गनभका राधग आिश्मक यणनीधतहरू, उद्देश्म, 
नधतजा तथा भखु्म वयमाकराऩ य रक्ष्महरू सभािेि गरयएको छ य  

४ .३. २  ितभभान अिस्था  

नेऩारभा विधबन्न सभमभा विद्यारम स्िास््म तथा ऩोषण (SHN), य ऩानी, सयसपाइ तथा स्िच्छता 
(WASH)   सम्फन्त्धी केही कामभयभ तथा धनधाभरयत कऺा तथा ऺेत्रका विद्याथॉका राधग ददिा 
खाजा कामभयभ सञ् चारन बएका छन। य विद्यारमभा स्िास््म, ऩोषण तथा ददिा खाजा 
कामभयभको ितभभान अिस्थाको विश् रेषण गदाभ सफैका राधग शिऺाको डकाय फैठक सन। २००० 
रे धसपारयस गयेको FRESH (Focusing Resources on Effective School Health) ढाॉचाराइभ विचाय 
गरयएको छ (WB, 2002)यमस ढाॉचारे भखु्मगयी चायओटा अ् गहरू सभािेि गयेको छ य ऩवहरो, 
विद्यारम स्िास््मसम्फन्त्धी नीधतहरू तम गनुभ; दोस्रो, सयुशऺत ऩानी तथा सयपाइसवहत सयुशऺत 
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विद्यारम िाताियण धसजभना गनुभ; तेस्रो, धसऩभा आधारयत स्िास््म शिऺाको प्रफन्त्ध गनुभ; य चौथो, 
विद्यारमभा आधारयत स्िास््म तथा ऩोषण सेिा प्रदान गनुभ यहेका छन। य   ितभभान अिस्थाको 
विश् रेषणभा ददिा खाजा, स्िास््म तथा ऩोषण र सयसपाइ तथा स्िच्छताको अरगअरग सभीऺा 
गयी धतनीहरूको अन्त्तयसम्फन्त्ध उ्रेख गरयएको छ य 

 

ददिा खाजा 
नेऩारभा सन। १९७४ देशख छाधनएका शज्राका छाधनएका प्राथधभक विद्यारमभा विश् ि खाद्य 
कामभयभको खाद्यान्न अनदुानभा आधारयत ददिा खाजा कामभयभ प्रायम्ब बएकोभा विधबन्न चयण य 
भात्राभा  हारसम्भ सञ् चारन हुॉदै आइभ मस िषभ कणाभरी य सदूुयऩशश् चभ प्रदेिका आठ शज्राभा 
खाद्यान्न अनदुानभा ददिा खाजा कामभयभ सञ् चाधरत छ बन े सन। २००८ देशख छाधनएका 
प्राथधभक विद्यारम तथा सभदुामभा प्रायम्ब गरयएको सयकायको नगद अनदुानभा आधारयत ददिा 
खाजा कामभयभराइभ विस्ताय गयी आधथभक िषभ २०७७/२०७ भा  साभदुावमक विद्यारमभा ऩूिभ 
प्राथधभकदेशख कऺा ५ का सफै विद्याथॉराइभ  ददिाखाजाको व्मिस्था गरयएको छ य  नेऩार 
सयकायरे ददिा खाजाभा विगत केही िषभदेशख रगानी विस्ताय गदै आइभ आधथभक िषभ २०७७-७८ 
भा मो रगानी करयफ ८ अयफ ऩगुकेो  छ य नेऩारको हार कामाभन्त्िमनभा यहेको ऩन्त्रौँ 
मोजनारगामत शिऺा  ,स्िास््म ऺेत्रका भखु्म यणनीधतक दस्तािेजहरूभा ददिा खाजाराइभ 
प्राथधभकता ददइएको छ बने  विद्यारम ऺेत्र विकास मोजनारे फारफाधरकfहरूको स्िास््म तथा 
ऩोषण शस्थधतभा सधुाय ्माई उनीहरूराई विद्यारमभा वटकाउन े जस्ता िैशऺक उऩरशधधहरू 
हाधसर गनभ ददिाखाजा सवहतको स्िास््म य ऩोषण कामभयभराई अन्त्तयसम्फशन्त्धत अिधायणाको 
रूऩभा अशघ सायेको धथमो य  

 

विगत करयफ चाय दिक देशख नै देिका खाद्य असयुशऺत  विकास विका गरयफी तथा न्त्मून भानि  
विकास सूचका् क यहेका ऺते्रहरूभा रशऺत रूऩभा सञ् चारन यहेको ददिा खाजारे शिऺा, 
स्िास््म, ऩोषण य साभाशजक सयुऺाको दृवद्शकोणरे केही भहत्त्िऩूणभ उऩरशधधहरू हाधसर गयेको 
अध्मन तथा विश् रेषणहरूरे देखाएका छन। य जस्तै : नऩेारकै ददिा खाजाको राधग बएको 
रागत राब विश् रेषण (CBA) रे ददिा खाजाभा बएको प्रत्मेक १ डरयको रगानीरे ५ .२ डरयको 

प्रधतपर एउटा राबग्राहीको जीिनभापभ त यावद्सम अथभतन्त्त्रभा हनु े देखा उॉछ (WFP, 2018)य मस 
विश् रेषणको यभभा ददिा खाजा बएको य नबएको ऺेत्रहरू (विद्यारम )को िैशऺक त्मा् क को 
तरुना गदाभ ददिा खाजा नबएको ऺेत्र बन्त्दा सो बएको ऺते्रभा विद्याथॉहरूको विद्यारमभा 
वटवकयहने दय ०.८८ िषभरे फढी बएको  देखाउॉछ य  

 

सयकायरे प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺादेशख कऺा ५ सम्भका सािभजधनक विद्यारमभा 
अध्मनयत सफै विद्याथॉका राधग ददिा खाजाको प्रफन्त्धका राधग फजेट छुट् माएय भहत्त्िऩूणभ 



Nepal: Education Sector Plan, 2021-2030 (draft V-1), March 2021 
 

128 
 

उऩरशधध हाधसर गयेको बए ऩधन नीधत तथा काननुी व्मिस्था, वििीम ऩमाभप् तता तथा ददगोऩन, 
कामभयभका राधग उऩमकु्त स ् गठनात्भक व्मिस्था, उऩमकु्त कामभयभ विकास य कामभयभ 
सञ् चारन तथा व्मिस्थाऩनका ऺते्रभा विधबन्न भदु्दा तथा चनुौती देएका छन। य ऩधछ्रो नेऩारको 
विद्यारम खाजा कामभयभको विश् रेषणरे (Poudel & Haag, 2020) मस कामभयभभा वििीम ऺभता 
तथा सभदुामको सहबाधगताभा याम्र ै प्रगधत बइभ केही सधुाय भात्र गनुभऩने बए ऩधन नीधत तथा 
धनमाभक ढाॉचा, सॊगठनात्भक स ॊयचना तथा सभन्त्िम य कामभयभ धडजामन तथा कामाभन्त्िमनको 
अिस्था बन ेकभजोय देखाएको छ य 

 

शिऺा, विऻान तथा प्रविधध भन्त्त्रारमद्बाया िावषभक फजेट तथा कामभयभ कामाभन्त्िमनका राधग तमाय 
गरयएको कामभयभ कामाभन्त्िमन ऩशुस्तकाका आधायभा ददिा खाजा कामभयभ सञ् चारन हनुे गयेको 
छ बन ेशिऺा तथा भानि स्रोत विकास केन्त्ररे तमाय गयेको साभदुावमक विद्यारमभा  ददिा खाजा 
भाऩदण्ड तथा कामभयभ सहजीकयण ऩशुस्तका, २०७६ रे कामभयभ सञ् चारनका केही भाऩदण्ड य 
प्रवयमा धनधाभयण गयेको छ तय काननुी आधायसवहत नीधतगत भागभदिभक दस्तािेजको आिश्मकता 
देशखएको छ य अध्ममनहरूरे देखाएअनसुाय (Poudel & Haag, 2020) आिश्मकतानसुाय 
अधबबािकको सभेत स ॊरग्नताभा विद्यारम तहका सफै फारफाधरकाराइभ ददिा खाजाको व्मिस्था 
गने गयी काननुी प्रफन्त्ध ऩधन आिश्मक देशखएको छ य त्मस्तै वििीम अिस्थाको कुया गदाभ 
धेयैजसो विद्यारमभा आिश्मक बौधतक ऩूिाभधाय, साभग्री तथा खाजा फनाउन े व्मशक्तरगामत 
व्मिस्थाऩकीम कामभ तथा ऺभता विकासका राधग फजेटको प्रफन्त्ध गरयएको छैन बन ेआिश्मक 
ऩौवद्शक खानाका राधग भू्म िवृद्धको अनऩुातभा प्रधत एकाइ हारको फजेट रु १५ ऩमाभप् त देशखदैन 
य विद्यारम तहदेशख स  ॊघीम तहसम्भको ददिा खाजासॉग सम्फशन्त्धत स् गठन सॊयचना, ठाडो य 
तेसो सभन्त्िम तथा सहकामभकामभको स्िरूऩभा तथा कामभऺ ेत्रभा ऩरयभाजभन आिश्मक देशखएको छ 
य ददिा खाजाराइभ स्थानीम उत्ऩादनसॉग जोड्ने, आिश्मक फहृत। तथा सूक्ष्भ ऩौवद्शक तत्त्ि 
सभािेि बएका फह ु भेनहुरू स्थानीम स्तयभै तमाय गने कामभराइभ प्रथधभकता ददन ु ऩने छ य 
खाद्यान्न उत्ऩादन, वितयणभा साना वकसान, स्थानीम व्माऩारय तथा अधबबािकको सहबाधगता 
फढाउन ुछ य ददिा खाजाराइभ स्थानीम उत्ऩादनसॉग जोड्न ेकामभका राधग केही स्थानभा ऩयीऺण 
गरयए ऩधन ती अनबुिराइभ विस्ताय तथा सॊस्थागत गनभ सवकएको छैन य मस फाहेक ददिा खाजा 
कामभयभराइभ विद्याथॉको सभग्र ऩोषण अिस्थाको सदुृढीकयण गने गयी एकीकृत तथा सम्फशन्त्धत 
गनुभ ऩने छ य  

विद्यारम स्िास््म य ऩोषण 

विद्याथॉको स्िास््म तथा ऩोषणको अिस्थारे उनीहरूको स ॊऻानात्भक ऺभता, िैशऺक उऩरशधध, 
गणुस्तयीम जीिन तथा सभाजका राधग विधबन्न ऩऺभा मोगदान गने ऺभताराइभ प्रबाि ऩान े
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बएकारे उनीहरूको स्िास््म तथा ऩोषणको अिस्था याम्रो फनाइन ु ऩदभछ य मसका राधग 
विद्यारमभा आधारयत स्िास््म तथा ऩोषण कामभयभका भाध्मभफाट स्िास््म तथा ऩोषण सेिा तथा 
शिऺा प्रदान गनुभ एउटा धभतव्ममी तथा प्रबािकायी तरयका देशखएको छ य मही कुयाराइभ विचाय 
गयेय सन। १९९२२००४ का राधग विद्यारम तथा सभदुाम स्िास््म कामभयभका नाभभा केही 
सभदुामभा कामभयभ सञ् चारन गयेको धथमो य सन। २००४ भा सयकायको स्िास््म तथा 
जनस् ख्मा भन्त्त्रारमरे तमाय गयेको यावद्सम ऩोषण यणनीधतभा १३ ओटा स्िास््म तथा 
ऩोषणसम्फन्त्धी यणनीधतहरू गयेकोभा त्मसभध्मे एउटा यणनीधत विद्यारम स्िास््म तथा ऩोषणसॉग 
सम्फशन्त्धत धथमो य मसरे विद्यारमका फारफाधरकाहरूभा कुऩोषण घटाउन ेय विद्याथॉहरूको िवृद्ध, 
विद्यारम बनाभ य उऩशस्थधत फढाइभ धसकाइ उऩरशधध सधुाय गने रक्ष्म धरएको धथमो य सन। 
२००६ भा शिऺा य स्िास््म तथा जनस् ख्मा भन्त्त्रारमरे सॊमकु्त रूऩभा विद्यारम स्िास््म तथा 
ऩोषण यणनीधत तमाय गयेको धथमो बन ेत्मसका आधायभा सन। २००८ भा मससम्फन्त्धी सॊमकु् त 
कामभमोजना (Joint Action Plan-JAP on SHN) तमाय गयेको धथमो य सन। २००८२०१२ का राधग   

SHN यणनीधत तथा JAP का आधायभा जाइकाको सहमोगभा स्मा्जा य धसन्त्धऩुा्चोक शज्राका 
केही प्राथधभक विद्यारमभा सञ्चारन गरयएको SHN ऩाइरट ऩरयमोजनारे ऩरयमोजना सञ् चारन 
बएका स्थानभा स्िास््मसम्फन्त्धी व्मिहायभा सकायात्भक ऩरयितभन गनभ य  intestinal worm 

infestations घटाउन सहमोग गये ऩधन कामाभन्त्िमन य सभन्त्िम बन े प्रबािकायी बएको देशखएन  

(MOH/MOE, 2014; Shrestha et al. 2016) य मो ऩाइरट ऩरयमोजना सभाप् त बएऩधछ JAP राइभ 
अध्मािधधक गयी सन।  २०१४/२०१५ देशख २०१९/२०२० सम्भ ५ िषभका राधग तमाय 
गरयएको JAP भा विद्यारम स्िास््म तथा ऩोषणको न्त्मूनतभ प्माकेज ऩधन तमाय गरयएको धथमो य 

न्त्मूनतभ प्माकेजअन्त्तगभत िावषभक स्िास््म ऩयीऺण, अधभिावषभक रूऩभा जकुाको  औषधध वितयण, 
आिश्मकतानसुाय प्रधतस्थाऩन हनुे व्मिस्थासवहत सफै प्राथधभक विद्यारमका राधग प्राथधभक 
उऩचाय साभग्रीको फाकस, कऺा ६१० का फाधरकाहरूका राधग आइयन चक् की, छात्रा य 
छात्रका राधग अरगअरग िौचारम, व्मस्थाऩन सधभधतको सऺभताभा सधुाय तथा फार 
क्रफहरूको ऩरयचारन यहेका छन। य िावषभक स्िास््म ऩयीऺण, अधभिावषभक रूऩभा 
जकुाको  औषधध वितयणका कामभयभ,  प्राथधभक विद्यारमका राधग प्राथधभक उऩचाय साभग्रीको 
फाकस य मसको प्रधतस्थाऩन य आइयन चक् की वितयण कामभयभ स्िास््म ऺेत्रफाट सञ् चारन हनुे 
गदभछन। य प्राथधभक विद्यारमका राधग प्राथधभक उऩचाय साभग्रीको फाकस एक ऩटक प्रदान 
गरयए ऩधन सफै विद्यारमराइभ उऩरधध बएका छैनन। बन े अधधकाॊिभा प्रधतस्थाऩन हनु नसक्दा 
प्रमोग विवहन हनु ऩगुेका छन। य अन्त्म कामभयभहरू विद्यारम य स्थानीम स्िास््म सॊस्थाको 
सहकामभ य सवयमताभा बय ऩनभ गइभ उऩरशधधभा विविधता देशखएको छ य एकाधतय विद्यारम 
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स्िास््म तथा ऩोषण यणनीधत, २००६ ऩरयभाजभन गयी सान्त्दधबभकयण गनुभ छ बन े अकोधतय 
कामभयभ कामाभन्त्िमनका राधग स्थानीम स्तयभा विद्यारमभा आधारयत सॊमन्त्त्र तथा ऺभता विकास 
आिश्मक छ य   

ददिा खाजारगामत फार स्िास््म तथा ऩोषणराइभ नऩेारका विधबन्न काननु तथा नीधतहरूभा 
सभािेि गरयएको कुया उ्रेख गरयसवकएको छ य मस यभभा नेऩारको ऩन्त्रौँ मोजनारे एक 
विद्यारम एक स्िास््म कामभकताभको व्मिस्था गरयने उ्रेख गयेको छ बन ेिागभती प्रदेिरे एक 
विद्यारम एक नसभ कामभयभ केही विद्यारमफाट सरुु गयी यभि: विस्ताय गरयहेको छ य ऩन्त्रौँ 
मोजनारे फारफाधरकाको स्िस््म, ऩोषण, सयसपाइ तथा स्िच्छता य खाद्य सम्प्रबतुासम्फन्त्धभा 
नीधतगत प्राथधभकता ददए ऩधन वमनराइभ विद्यारमसॉग कसयी जोड्ने बन्त् न ेयणनीधतहरूरे स्ऩद्श गनभ 
सकेका देशखदैनन। य यावद्सम मोजना आमोगको सॊमोजकत्िभा तमाय गरयएको फहुऺ ेत्रीम ऩोषण 
मोजना दोस्रो, सन। २०१८२०२२ (MSNP-II) रे विधबन्न ऺेत्रधफचका कामभयभ एकधत्रत गने, मस 
सम्फन्त्धी नीधत तथा यणनीधत धनभाभण य कामभयभभा सभन्त्िम गने सॊमन्त्त्र फनाए ऩधन एकाधतय 
ऺेत्रगत उियदावमत्त्िभा प्राधथभकता यहन े हनुारे सभन्त्िमात्भक कामभ प्रबािकायी हनु सकेको 
देशखदैन बने अकोधतय विद्यारमसॉग मस फहुऺ ते्रीम ऩोषण मोजनाको दयो सम्फन्त्ध स्थावऩत हनु 
सकेको छैन (Poudel & Haag, 2020) य पेरय मसरे ऩोषणभा वििेष जोड ददन े बएकारे 
फारफाधरकाको स्िस््म, ऩोषण तथा ददिा खाजा य सयसपाइ तथा स्िच्छताराइभ अन्त्तयसम्फशन्त्धत 
तथा आिश्मकतानसुाय एकीकृत गनभ ऩमाभप् त हनु ेदेशखदैन य 

विद्यारम ऺेत्र विकास कामभयभरे फारफाधरकाको स्िास््म तथा ऩोषणभा सधुाय गयी धसकाइ 
सधुाय गनभका राधग  जकुा धनमन्त्त्रण, सूक्ष्भ ऩोषक तत्त्ि ऩूयण तथा दृवद्श एिभ। श्रिणको जाॉच य 
स्िास््म तथा ऩोषण शिऺा प्रदान गयी विद्यारमका सफै विद्याथॉहरूको स्िास््म तथा ऩोषणको 
अिस्थाभा सधुाय गने उद्दशे्म याखी विधबन यणनीधतहरू प्रस्ताि गरयएका धथए य मी उदे्दश्म 
प्राशप् तका राधग सञ् चारन गरयने प्रामजसो कामभयभहरू स्िास््म ऺेत्रफाट िा स्िास््म ऺेत्रसॉग 
सभन्त्िम गयी कामाभन्त्िमन गनुभ ऩने हुॉदा कामभयभको नधतजाभा एकरूऩता देशखएको छैन य वििेषत् 
विद्यारम य स्थानीम स्िास््म सॊस्थाको सवयमता य स्िेशच्छक सहकामभभा मी कामभयभहरूको 
प्रबािकारयता धनबभय बएको देशखन्त्छ य 

सयसपाइ तथा स्िच्छता 

विद्यारमभा हनुे सयसपाइ तथा स्िच्छताको अभ्मास तथा शिऺारे फारफाधरकाको स्िास््मभा 
सकायात्भक प्रबाि ऩने स्ऩद्श छ य मसरे फारफाधरकाको बािी जीिनका राधग  सयसपाइ तथा 
स्िच्छताको अभ्मासभा सहमोग गनाभका साथै ऩरयिाय तथा सभदुामभा ऩधन मसरे सकायात्भक 
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प्रबाि ऩादभछ य फारफाधरकाको स्िच्छ खानेऩानी तथा सयसपाइभा ऩहुॉच हनु ु उनीहरूको 
सॊविधान प्रदि हक ऩधन हो  बन े ददगो विकास रक्ष्म नॊ. ४ य ६ अन्त्तगभत सफै विद्यारमहरूभा 
सयुशऺत तियरे व्मिशस्थत खानेऩानी, सयसपाइ य स्िच्छताको प्रािधान हनुऩुने गयी सूचकाङ  क 
ऩधन तोवकएको छ य   

तत्काधरन शिऺा विबागरे २०७४ भा तमाय गयी २०७६ भा ऩरयभाजभन गरयएको  
विद्यारमहरूभा खानेऩानी, सयसपाइ तथा स्िच्छतासम्फन्त्धी कामभविधध, २०७४ रे उ्रेख 
गयेअनसुाय सफै विद्यारमहरूभा हनु ुऩने खानेऩानी, सयसपाइ तथा स्िच्छता सवुिधाहरूभा स्िच्छ 
वऩउन े ऩानीसवहत ऩमाभप् त ऩानी; विद्याथॉ सङ  ख्माअनसुाय अरगअरग सपा य सयुशऺत स्थानभा 
फार, रैश् गक, अऩाङ  गता य िाताियण भैत्री िौचारम; िाताियणीम सयसपाइ,  हरयमारी िाताियण 
य स्िच्छता सवुिधा;  विद्यारमभा भवहनािायी स्िच्छता व्मिस्थाऩन; सपा य स्िच्छ खाद्य 
ऩदाथभसवहतको बान्त्सा/खाजा घय; विऩद जोशखभ व्मिस्थाऩन; सयसपाइ तथा स्िच्छता प्रिधभन य 
ददगोऩनका राधग सॊस्थागत व्मिस्था यहेका छन। य उश्रशखत सवुिधा तथा सेिाफाहेक 
फारफाधरकाका राधग सयसपाइ तथा स्िच्छतासम्फन्त्धी शिऺाको प्रफन्त्ध ऩधन विद्यारमभा हनु 
आिश्मक छ य स्िच्छता प्रिधभन य ददगोऩनका राधग विद्यारमहरूभा खानऩेानी, सयसपाइ तथा 
स्िच्छतासम्फन्त्धी कामभविधध, २०७४ को ऩनुयािरोकन गयी तदनकूुरको सॊस्थागत व्मिस्था 
आिश्मक छ य   

प्रत्मेक विद्यारमभा  छात्र य छात्राका राधग अरगअरग िौचारम धनभाभण गने कामभभा विगत 
केही िषभदेशख वििेष जोड ददइएको य नमाॉ विद्यारम बिन धनभाभण गदाभ िौचारमसभेत सभािेि 
गनभ थाधरएकारे मसभा याम्रो प्रगधत बएको छ य तय ऩधन विद्याथॉ स् ख्माको अनऩुातभा 
िौचारमको व्मिस्था, ऩमाभप् त ऩानी य साफनुको प्रफन्त्ध, सपाइ, विद्याथॉको उभेय सभूहअनसुाय 
पयक आकाय तथा स्थानभा िौचारम य विधबन्न वकधसभका अऩा् गता बएकाहरूका राधग 
िौचारमको वििेष प्रफन्त्ध गनभ बने धेयै विद्यारमभा फाॉकी नै यहेको छ य विद्यारमभा भवहनािायी 
स्िच्छता व्मिस्थाऩनका राधग केही कामभहरू बएका छन।, जस्तै: छात्र य छात्राराइभ अरग अरग 
िौचारम, गतिषभदेशख सरुु गरयएको धन:िु् क सेधनटयी प्माड वितयण य तय ऩधन कधतऩम 
विद्यारमभा अझै ऩधन सयुशऺत य सहज चेन्त्ज कोठा/स्थानको अबाि, ऩानी तथा सयसपाइ 
प्रफन्त्धको कभजोयी तथा प्रमोग बएका साभग्रीको व्मस्थाऩनभा सभस्मा देशखएको छ बने अधधकाॊि 
विद्यारमभा भवहनािायी स्िच्छतासम्फन्त्धी शिऺा तथा ऩयाभिभको व्मिस्था यहेको छैन य 
िाताियणीम सयसपाइ,  हरयमारी िाताियण य स्िच्छता सवुिधाभा ऩधन कधतऩम विद्यारमरे प्रगधत 
गये ऩधन धेयैजसो विद्यारमरे मसभा थऩ कामभ गनुभ छ य धेयैजसो विद्यारमभा बान्त्सा/खाजा 
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घय/कोठाको प्रफन्त्ध नै छैन बन े बएकाहरूभध्मे कधतऩमको सयसपाइ य स्िच्छताभा सधुाय 
आिश्मक छ य विऩद तथा जोशखभ व्मिस्थाऩनको तमायीका केही कामभ बए ऩधन मसभा विऩद, 
जोशखभ तथा भहाभायी सभािेि गयी थऩ सधुाय गनुभ आिश्मक छ य फारफाधरकाका राधग 
सयसपाइ तथा स्िच्छतासम्फन्त्धी शिऺाको प्रफन्त्धका राधग स्िास््म, ऩोषण य सयसपाइ तथा 
स्िच्छताको शिऺाको ऩद्धधत तथा सॊयचना विद्यारमभा आिश्मक छ य   

ददिा खाजा, स्िास््म तथा ऩोषण य सयसपाइ तथा स्िच्छताको ितभभान अिस्थाको सभीऺाका 
आधायभा धनम्नधरशखत चनुौतीहरू ऩवहचान गरयएको छ :   

१. ददिा खाजा, स्िास््म तथा ऩोषण य सयसपाइ तथा स्िच्छताका राधग धभतव्ममी, 
प्रबािकायी, ददगो य ऩमाभप् त स् गठनात्भक स ॊयचना विकास गयी तीनै तहको सयकायका 
मससम्फन्त्धी कामभराइभ व्मिशस्थत गने 

२. सॊघीम सॊयचनाअनसुाय स्थानीम ऺभता सदुृढीकयण तथा सफै विद्यारमभा स्िास््म कभॉको 
व्मिस्था गने 

३. ददिा खाजा, स्िास््म तथा ऩोषण य सयसपाइ तथा स्िच्छताका कामभयभका राधग ऩमाभप् त 
तथा ददगो वििीम प्रफन्त्ध सधुनशद्ळत गने   

४. विद्यारम खाजाका राधग उऩमकु्त स्िरूऩ धनधाभयण गयी ऩौवद्शक तथा स्िस्थकय विद्यारम 
खाजा सधुनशश् चत गने  

५. ददिा खाजाका राधग खाना टोकयी तथा भेन ु विकासरगामत ऩोषण तथा स्िास््मको 
आधायबतू गणुस्तयका राधग विद्यारमको प्राविधधक ऺभता विकास गने   

६. विद्यारम खाजा कामभयभराइभ स्थानीम कृवष तथा व्माऩायसॉग जोड्न े

७. कामभयभराइभ प्रबािकायी रूऩभा अनगुभन गने य सभमाफद्ध कामभयभ भू्मा् कन ऩद्धधत 
विकास गने 

८. विद्यारम खाजाराइभ सफै कऺाका विद्याथॉरे प्राप् त गने गयी काननुी प्रफन्त्ध गने 

९. विद्यारम खाजा, विद्यारम स्िास््म, ऩोषण तथा सपाइ तथा स्िच्छतासम्फन्त्धी नीधतगत 
तथा कामभयभगत फहुऺ ेत्रीम सभन्त्िमराइभ प्रबािकायी फनाउन े 

१०. विद्यारम खाजा, विद्यारम स्िास््म, ऩोषण तथा सपाइ तथा स्िच्छतासम्फन्त्धी कामभराइभ 
एकीकृत तथा सम्फशन्त्धत गने  
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११. विद्यारम स्िास््म तथा ऩोषणका यणनीधतराइभ सन्त्दबभ साऩेऺ ऩरयभाजभन तथा विकास गयी 
कामभन्त्िमन गने  

१२. सयसपाइ तथा स्िच्छताका राधग भाऩदण्ड विकास गयी कामाभन्त्िमन गने य 

४ .३. ३ उद्दशे्म   

मस मोजनारे विद्यारम स्िास््म, ऩोषण य सयसपाइ तथा स्िच्छतासम्फन्त्धी धनम्नधरशखत 
उद्देश्महरू याखेको छ : 

१. विद्यारम खाजासॉग सम्फशन्त्धत सेिाहरूभा सधुाय गयी प्रत्मेक विद्यारमभा फारफाधरकाराइभ 
स्िस्थकय तथा ऩौवद्शक खाना प्राशप् तको सधुनशश् चतता गनुभ 

२. विद्यारमभा फारफाधरकाको स्िास््म, ऩोषण य सयसपाइ तथा स्िच्छताका सेिाभा सधुाय 
गनुभ 

३. विद्यारमभा अध्ममन गने फारफाधरकाहरूका स्िास््म, ऩोषण य सयसपाइ तथा 
स्िच्छतासम्फन्त्धी व्मिहायराइभ प्रोत्साहन गनुभ 

४. अधबबािकहरू, स्थानीम सयकाय तथा अन्त्म सयोकायिाराहरूको सभन्त्िम तथा 
सहबाधगताभा सदुृढ गयी फारफाधरकाको ऩोषण, स्िास््म य धसकाइ उऩरशधधभा सधुाय गनुभ 

५. विद्यारम स्िास््म, ऩोषण य सयसपाइ तथा स्िच्छतासम्फन्त्धी कामभयभहरू कामाभन्त्िमनका 
राधग मससम्फन्त्धी िासकीम प्रफन्त्ध तथा उियदावमत्त्ि सदुृढ गनुभ य 

४ .३. ४  यणनीधतहरू  

 मोजनाका उदे्दश्महरू हाधसर गनभ धनम्नधरशखत यणनीधतहरू अिरम्फन गरयनेछ : 

१. शिऺा  ,स्िास््म य कृवष ऺेत्रराई सभेत सभटे ा।ने गयी विद्यारम स्िास््म तथा ऩोषण 
यणनीधत २००६ को ऩनुायिरोकन तथा ितभभान ऩरयऩेक्ष्मभा अध्मािधधक गरयन ेछ य ददिा 
खाजारगामत स्िास््म तथा ऩोषण कामभयभहरू तीनै तह य अन्त्म ऺते्रसभेतको रागत 
साझेदायीभा व्मिस्थाऩन हनुे गयी काननुी भान्त्मता सवहतको धनमाभक ढाॉचा य कामभन्त्िमनका 
राधग आिश्मक भाऩदण्ड य कामभविधध तमाय गरयने छ य  

२. फारफाधरकाको राधग विद्यारमभा नै सपा  ,ताजा य ऩोवषरो खाजा तमायी को राधग चावहने 
बान्त्सा तथा बण्डाय, बान्त्साभा प्रमोग हनुे आिश्मक बाॉडाितभन य अन्त्म साभग्रीहरू तथा 
सभूहभा हात धनु ेरगामतका सवुिधा विस्ताय गरयने छ य  
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३. ददिा खाजा कामभयभराइभ यभि् विस्ताय गदै आधायबतू तहसम्भका सम्ऩूणभ 
फाराफाधरकाराई विद्यारमभा खाजा उऩरधध गयाइने छ बन े अधबबािकको सॊरग्नताभा 
भाध्मधभक तहसम्भका विद्याथॉका राधग खाजाको प्रफन्त्ध गरयने छ य विद्याथॉरे ददिा खाजा 
ऩाउन ेकुयाराइभ अधधकायका रूऩभा स्थावऩत गयाइन ेकाननुी प्रफन्त्ध गरयन ेछ य 

४. ददिा खाजा सवहतको स्िास््म तथा ऩोषण कामभयभराई कामभन्त्िमन य व्मिस्थाऩनका राधग 
तीनै तहका सयकायभा आिश्मक ऺभता सवहतको जनिशक्त  ,कामभन्त्िमन सॊमन्त्त्र य सॊस्थागत 

व्मिस्थाऩन गरयने छ य मी कामभयभहरूराई विद्यारम तहभा एकीकृत य प्रबािकायी 
रूऩभा कामाभन्त्िमन गनभ विद्यारमभा आिश्मक सॊमन्त्त्रसवहत ऺभता विकास तथा  एक 

विद्यारम एक स्िास््मकभॉको अिधायणाराई कामाभन्त्िमन गरयने छ य  

५. विद्यारमभा विद्याथॉ स्ख्माको अनऩुातभा ऩमाभप् त ऩानी, साफनु तथा सपाइ साभग्रीसवहत 
आिश्मक स्ख्माभा छात्र य छात्राका राधग अरगअरग िौचारम तथा मरुयनर , 
वकिोरयहरूका राधग चेन्त्ज रुभ, प्रमोग बइसकेका साभग्री व्मिस्थाऩन, हात धनु े ठाउॉ, 
स्िच्छ खानेऩानी, कऺाकोठा तथा विद्यारम ऩरयसय सयसपाइको प्रफन्त्ध य घेयाफायाको 
व्मिस्था गरयने छ य    

६. विद्यारमहरूभा प्राथधभक उऩचाय वकट वितयण तथा प्रधतस्थाऩन, फारफाधरकाहरूको 
आिधधक स्िास््म जाॉच  ,जकुाको औषधध तथा िकु्ष्भऩोषक तत्त्ि प्रदामक ट्यािरेटहरू 
(धबटाधभन ए य आइयण पोधरक एधसड आदद  )को वितयण  य वकिोरयहरूको भवहनािायी 
स्िच्छताको राधग स्मानीटयी प्माड वितयणराई स्िास््म ऺेत्रको सहकामभभा धनमधभत य 
प्रबािकायी फनाइने छ य  

७. विद्यारमभा स्िास््म  ,खाद्य सयुऺा,  सपाइ तथा स्िच्छता, वकिोरयहरूका राधग भवहनािायी 
स्िच्छता य ऩोषणसम्फन्त्धी शिऺा प्रदान गनभ स्िास््म य कृवषऺेत्रसॉग सभन्त्िम य सहमोगभा 
सॊमकु् त कामभ मोजना धनभाभण गयी कामभन्त्िमन गरयने छ य  

८. ददिा खाजाको राधग स्थानीम उत्ऩादनभा आधारयत (कृवष उत्ऩादनराई प्रोत्साहन गने  गयी )
खाद्य टोकयाी धनभाभण य मस टोकयीको आधायभा साभाशजक  ,साॊस्कृधतक रूऩरे स्िीकामभ य 

फारफाधरका रुशच सभेतराई ध्मानभा याखी गणुस्तयीम तथा ऩोवषरो खाजा भेन ु तमाय 
गनभको राधग आिश्मक प्रविधधको विकास तथा मस प्रविधधराई सञ् चारन गनभ सफै 
स्थानीमको ऺभता अधबिवृद्ध गरयने छ य  
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९. ददिा खाजाको राधग चावहन े खाद्य साभग्रीहरूको आऩूधतभको राधग स्थानीम उत्ऩादनभा 
आधारयत आऩूधतभ शृ्रङखराको धनभाभण गनभ आिश्मक ऩूिाभधायको धनभाभण  ,वकसान तथा 
वकसान सभूहहरूराई ऺभता अधबिवृद्धरगामत अन्त्म आधथभक य प्राविधधक सहमोगको राधग 
कृवषरगामत अन्त्म का।षेत्रसॉग सहकामभ गने व्मिस्था धभराइने छ य  

१०. ददिा खाजा सवहतको स्िास््म तथा ऩोषण कामभयभको वििीम स्थावमत्ि य ददगोऩनको राधग 
तीनै तहका सयकायहरूसॉग साझेदायी  ,ऺते्रगत एकता ,धनजी-सािभजधनक साझेदायी ,विकास 

साझेदाय सॊस्थाहरूको सहमोग ,अधबबािकहरूको सहबाधगता य सहमोगको राधग आिश्मक 
सहमोगी िाताियण तथा सॊमन्त्त्रको विकास गरयन ेछ य  

११. कामभयभको अनगुभन  ,भू्माङ  कनरगामत खाद्य सयुऺा  ,गणुस्तयसम्फन्त्धी प्राविधधक 
सहमोगको राधग आिश्मक प्रविधध  विकाससवहत ,सॊघीम य प्रादेशिक विद्वविद्यारमहरू तथा 

नेऩार सयकायको प्राविधधक सॊस्थाहरू (जस्तै  खाद्य प्रविधध तथा गणुस्तय धनमन्त्त्रण विबाग ,
स्िाास््म भन्त्त्रारम ऩरयिाय क्माण भहािाखा   सभन्त्िम य सहकामभ गरयने छ य  

१२. ददिा खाजारगामत स्िास््म, ऩोषण तथा सयसपाइ य स्िच्छतासम्फन्त्धी कामभयभको 
अनगुभन तथा भू्मा् कन साधन, सॊमन्त्त्र य प्रवयमाभा ऩनुयािरोकन गयी प्रबािकायी 
फनाइन ेछ य  

४.३.५ उऩरशधध, नधतजा, प्रभखु वयमाकराऩ तथा रक्ष्म 

 क) उऩरशधध (Outcomes) 

१. विद्यारमभा अध्ममन गने सफै फारफाधरकाको स्िास््म तथा ऩोषणको अिस्थाभा सधुाय, 
भनोसाभाशजक कुिरता (well-being) भा अधबिृवद्ध तथा धसकाइभा सधुायसवहत सयुशऺत तथा  
यभाइरो (joyful) धसकाइ िाताियणभा ऩूणभ ऩहुॉच तथा सहबाधगता हनु ेय 

 ख) प्रभखु नधतजाहरू )Key results( 

१. विद्यारम स्िास््म तथा ऩोषण यणनीधत अध्मािधधक तथा ऩरयभाजभन बइभ ददिा खाजासवहत 
विद्यारम स्िास््म तथा ऩोषण य सयसपाइ तथा स्िच्छतासम्फन्त्धी स्ऩद्श बधूभका तथा 
शजम्भेिायी धनधाभयण तथा कामाभन्त्िन हनु ेय 

२. विद्यारम खाजाराइभ विद्याथॉको अधधकायका रूऩभा स्थावऩत गने काननुी प्रफन्त्ध हनु ेय 
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३. ददिा खाजारगामत स्िास््म तथा ऩोषण तीनै तह य अन्त्म ऺते्र सभेतको रागत साझेदायीभा 
व्मिस्थाऩन हनुे गयी काननुी भान्त्मता सवहतको धनमाभक ढाॉचा य कामभन्त्िमनका राधग 
आिश्मक भाऩदण्ड य कामभविधध तमाय हनु ेय  

४. प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺादेशख आधायबतू तह कऺा ८ सम्भका साभदुावमक 
विद्यारमका सफै फारफाधरकाहरूरे स्िस्थकय, ऩौवद्शक  य स्थानीम उत्ऩादनभा आधारयत ददिा 
खाजा स्थानीम तहभापभ त विद्यारमफाट प्राप् त हनु ेय 

५. साभदुावमक भाध्मधभक विद्यारम य सॊस्थागत विद्यारमका सफै कऺाका विद्याथॉहरूरे 
अधबबािकको सहबाधगताभा ददिा खाजा िा खाना प्राप् त हनु ेय 

६. ददिा खाजा सवहतको स्िास््म तथा ऩोषण कामभयभराई कामभन्त्िमन य व्मिस्थाऩनका राधग 
तीनै तहका सयकायभा आिश्मक ऺभता सवहतको जनिशक्त  ,कामभन्त्िमन सॊमन। त्र य सॊस्थागत 
प्रफन्त्ध हनु ेय मी कामभयभहरूराई विद्यारम तहभा एकीकृत य प्रबािकायी रूऩभा कामाभन्त्िमन 
गनभ विद्यारमभा आिश्मक सॊमन्त्त्रसवहत ऺभता विकास तथा एक विद्यारमभा एक 
स्िास््मकभॉको व्मिस्था हनु ेय  

७. विद्यारमभा विद्याथॉ स्ख्माको अनऩुातभा ऩमाभप् त ऩानी, साफनु तथा सपाइ साभग्रीसवहत 
आिश्मक स्ख्माभा छात्र य छात्राका राधग अरगअरग िौचारम तथा मरुयनर , 
वकिोरयहरूका राधग चेन्त्ज रुभ, प्रमोग बइसकेका साभग्री व्मिस्थाऩन, हात धनुे ठाउॉ, स्िच्छ 
खानेऩानी, कऺाकोठा तथा विद्यारम ऩरयसय सयसपाइको प्रफन्त्ध य घेयाफायाको व्मिस्था हनुे  
य    

८. विद्यारमहरूभा प्राथधभक उऩचाय वकट वितयण तथा प्रधतस्थाऩन, फारफाधरकाहरूको आिधधक 
स्िास््म जाॉच  ,जकुाको औषधध तथा िकु्ष्भऩोषक तत्त्ि प्रदामक ट्यािरेटहरू (धबटाधभन ए य 

आइयण पोधरक एधसड आदद )को वितयण य वकिोरयहरूको भवहनािायी स्िच्छताको राधग 
स्मानीटयी प्माडको वितयण  धनमधभत रूऩभा हुन े य  

९. विद्यारमभा विद्यथॉराइभ स्िास््म  ,खाद्य सयुऺा,  सपाइ तथा स्िच्छता, वकिोरयहरूका राधग 
भवहनािायी स्िच्छता य ऩोषणसम्फन्त्धी आधायबतू शिऺा प्राप् त हनु ेय 
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ग)  प्रभखु वयमाकराऩहरू  तथा रऺ (Major activities and target) 

ताधरका ४.२: ददिा खाजा , स्िास््म तथा ऩोषणका प्रभखु वयमाकराऩहरू तथा रक्ष्म 

य.सॊ. प्रभखु वयमाकराऩहरू इकाइ बौधतक रक्ष्म (ऩवहरो ५ िषभ) बौधतक रक्ष्म 
(१० िषभ) 

कैवपमत 

  १ १ २ ३ ४ ५ जम्भा   

१ नीधतगत  ,काननुी य धनमाभक ढाॉचा य दस्तािेज  विकास 
(स्िास््म तथा ऩोषण यणनीधत ऩरयभाजभन ; JAP ऩरयभाजभन; 
ददिा खाजाको काननुी प्रिन्त्ध सदुृढीकयण ; स्िास््म, ऩोषण 
य सयसपाइ तथा स्िच्छतासम्फन्त्धी भाऩदण्ड तथा स्थानीम 
कामाभन्त्िमन ढाॉचा विकास) 

दस्तािेज 
स् ख्मा 

४ १ 
-  - ५  सॊघीम  ,प्रादेशिक य स्थानीम 

सयकाय 

२ सयकायका तीनै तहभा फहुऺ ेत्रीम सभन्त्िम सॊमन्त्त्र स्थाऩना, 
सॊघीम शिऺा भन्त्त्रारम, प्रदेि, स्थानीम तह य विद्यारमभा 
ददिा खाजा, स्िास््म, ऩोषण य सयसपाइ तथा 
स्िच्छतासम्फन्त्धी आािश्मक सॊयचना ऩवहचान , स्थाऩना तथा 
सञ् चारन  

तह  

सञ्चारन 
धनयन्त्तय 

२ २    ४  सॊघीम  ,प्रादेशिक य स्थानीम 
सयकाय 

३ विद्यारम तथा स्थानीम तहका राधग ददिा खाजा, स्िास््म, 
ऩोषण य सयसपाइ तथा स्िच्छतासम्फन्त्धी कामभयभ 
सञ् चारन प्रवयमा विकास 

तह  २     २  स्थानीम तह तथा विद्यारम 

४ ददिा खानाका राधग बान्त्सा तथा बण्डाय, बाॉडाितभन तथा 
आिश्मक साभग्रीको प्रफन्त्ध  

विद्यारम 
प्रधतित 

२५ ५० २५ 
  १००  प्रदेि य स्थानीम तह 

५ स्िस्थकय तथा ऩौवद्शक ददिा खाजाको प्रफन्त्ध विद्याथॉ ३० 
राख 

३६ 
राख 

४२ 
राख 

५० 
राख 

५१ 
राख 

  सॊघ य स्थानीम तह 

६ ददिा खाजाको तमायी तथा वितयण विद्यारम         
७ ताधरभ/प्रचायप्रसाय/भेन ु तमायी य आिधधक अन्त्म ऺभता 

अधबिवृद्ध वयमाकराऩ 
स्थानीम तह ७५३ ७५३ ७५३ ७५३ ७५३ ७५३   

८ ददिा खाजाको राधग चावहने खाद्य साभाग्री आऩूधतभभा बाग 
धरने स्थानीम कृवष सहकायी  ,वकसान सभूहराई ताधरभ 
तथा सहमोग 

स्थानीम तह ७५३ ७५३ ७५३ ७५३ ७५३ ७५३  स्थानीम कृवष विकास 
एकाइ 
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९ प्रत्मेक विद्यारमराई एक स्िास््मकभॉको व्मिस्था विद्यारम १० 
हजाय 

६ 
हजाय 

६ 
हजाय 

३ 
हजाय 

 

 

 

२५ 
हजाय 

 प्रदेि तथा स्थानीम तह 

 
१० आिधधक स्िास््म जाॉच, जकुाको औषधध  य िकु्ष्भऩोषक 

तत्त्ि प्रदामक ट्यािरेटहरू (धबटाधभन ए य आइयण 
पोधरक एधसड आदद )प्रदान  

विद्याथॉ ५० 
राख 

५० 
राख 

५० 
राख 

५० 
राख 

५० 
राख 

२५० 
राख 

 स्थानीम स्िास््म सॊस्था 
तथा विद्यारम 

११ विद्यारमराई प्राथधभक उऩचायको वकट प्रदान तथा 
प्रधतस्थाऩन  

विद्यारम 
प्रधतित 

२५ २५ २५ २५ 
 १००  स्िास््म भन्त्त्रारम 

१२ विद्यारमभा स्िास््म  ,सपाइ तथा स्िच्छता ,खाद्य सयुऺा,  
ऩोषण य वकिोरयहरूका राधग भवहनािायी स्िच्छतासम्फन्त्धी 
शिऺा  

विद्यारम 
प्रधतित 

२५ ५० २५ 
  १००  स्थानीम स्िास््म सॊस्था 

तथा विद्यारम 

१३ विद्यारमभा विद्याथॉ स्ख्माको अनऩुातभा ऩमाभप् त ऩानी, 
साफनु तथा सपाइ साभग्रीसवहत आिश्मक स्ख्माभा छात्र 
य छात्राका राधग अरगअरग िौचारम तथा मरुयनर, 
वकिोरयहरूका राधग चेन्त्ज रुभ, प्रमोग बइसकेका साभग्री 
व्मिस्थाऩन, हात धनुे ठाउॉ, स्िच्छ खानेऩानी, कऺाकोठा 
तथा विद्यारम ऩरयसय सयसपाइको प्रफन्त्ध य घेयाफायाको 
व्मिस्था 

विद्यारम 
प्रधतित 

२५ ५० २५ 
  १००  शिऺा भन्त्त्रार,स्थानीम  तह 

तथा विद्यारम 

१४ कऺा ६ देशख १२ वकिोरयहरूराइभ  भवहनािायी 
स्िच्छताको राधग स्मानीटयी प्माडको व्मिस्था 

विद्याथॉ १० 
राख 

१० 
राख 

१० 
राख 

१० 
राख 

१० 
राख 

५० राख  स्िास््म भन्त्त्रारम य 
स्थानीम तह 

१५  प्रबािकायी अनगुभन का राधग ऩद्धधत तथा सफ्टिेयको 
विकास तथा ताधरभ 

१  

ऩटक 
१  

३ 
   १ 

३ 
 सॊघ, प्रदेि य स्थानीम तह 

१६ कामभयभको प्रबािकारयता, कामभकुिरता तथा प्रधतएकाइ 
रागतको अध्ममन तथा तथा विधबन्न भोडाधरहरूको 
अध्ममन 

स् ख्मा १ १  २ 
 २  सॊघ, प्रदेि 
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४.४ छात्रिशृि 

 

४.४.१ ऩरयचम 

छात्रिशृिरगामत विद्याथॉराइभ प्रदान गरयने सहमोगरे न्त्मून आम बएका ऩरयिाय, सवुिधाविवहन तथा 
कदठन ऩरयशस्थधतभा यहेका फारफाधरकाहरूराइभ विद्यारम शिऺाभा ऩहुॉच तथा सहबाधगताका राधग 
सहमोग गयी सभता तथा सभािेशिताको अिस्था सधुायभा मोगदान गदभछय मस्तो सहमोगरे 
आधथभक अबािका कायणरे विद्यारम ऩोिाक, स्टेसनयीरगामतका साभग्रीहरू, ददिा खाजा इत्मादद 
उऩरधध हनु नसकी विद्यारमभा हनु े विद्याथॉको अनऩुशस्थधत य विद्यारम छाड्न े दय घटाउन 
सहमोग गदभछ य मसफाट सफै फारफाधरकाराइभ विद्यारम तहको शिऺाभा ऩहुॉच य सहबाधगता 
सधुनशश् चत गनभ य आाधायबतू तहभा अधनिामभ शिऺा कामाभन्त्िमनभा सहमोग ऩगु्दछ य त्मसै गयी 
मसफाट विद्यारमभा उऩशस्थत हनु य धसकाइभा सवयमताऩूिभक सहबागी हनु उत्प्रयेणा प्राप् त हनु े
बएकारे फारफाधरकाको धसकाइ सधुाय गयी शिऺाको गणुस्तय सधुाय गनभभा ऩधन मोगदान हनु्त्छ 
य विद्यारम शिऺाभा सफैको ऩहुॉच य सहबाधगता सधुनशश् चत गनभका राधग प्रदान गरयन े मस्ता 
छात्रिशृि तथा प्रोत्साहनहरू भूरत् गरयफी केशन्त्रत हनु आािश्मक छ य गरयफी केशन्त्रत 
छात्रिशृिको प्रािधानरे सवुिधाविवहन तथा कदठन ऩरयशस्थधतभा यहेका फारफाधरकाहरूराइभ ऩधन 
सभेट्न सक्दछ य 

रशऺत सभदुामहरू वििेषत् गरयफ, सवुिधाविवहन, अऩा् गता बएका तथा विधबन्न वकधसभका 
कदठन ऩरयशस्थधतभा यहेका फारफाधरकाहरूराइभ छात्रिशृिरगामत अधतरयक् त सहमोग गनुभ ऩने 
कुयाराइभ नेऩारको सॊविधान तथा विधबन्न नीधतहरूरे ऩधन आधाय प्रदान गयेको छ य साभदुावमक 
विद्यारमभा अध्ममन गने कऺा १० सम्भका सफैका  विद्याथॉरे िु् क धतनभ नऩने य ऩाठ् मऩसु्तक 
धन्िु् क प्राद्ऱ गने व्मिस्था यहेको छ बन ेकऺा ५ सम्भका सफै विद्याथॉका राधग विद्यारमभा 
ददिा खाजाको प्रफन्त्ध बएकोरे विद्याथॉको विद्यारमभा उऩशस्थधत य धसकाइप्रवयमासॉग प्रत्मऺ 
रूऩभा सम्फशन्त्धत अन्त्म आिश्मकताराइभ सम्फोधन गने उद्देश्मरे छात्रिशृि प्रदान गनुभ उऩमकु् त 
हनु्त्छ य मस्तो सहमोगरे प्रत्मऺ रूऩभा विद्याथॉराइभ य अप्रत्मऺ रूऩभा सम्फशन्त्धत ऩरयिायराइभ 
आधथभक सयुऺा प्रदान गदभछ य हनु त आधथभक रूऩभा कभजोय विद्याथॉराइभ सहमोग दइुभ तरयका 
िा उद्देश्मरे  गनभ सवकन्त्छ य ऩवहरो, विद्याथॉराइभ विद्यारम आउन, धनयन्त्तयता ददन य धसकाइभा 
सहबागी हनु सहमोग गनुभ य दोस्रो, ऩरयिायका राधग अिसय भू्म प्रदान गयी सयुऺा प्रदान गनुभ 
य विद्यारमभापभ त। विद्याथॉराइभ प्रदान गरयन े मस्तो सहमोग विद्याथॉको धसकाइ सहबाधगतासॉग 
प्रत्मऺ रूऩभा सम्फशन्त्धत हनु ु अथाभत। उश्रशखत दइुभ तरयकाभध्मे ऩवहरो स्िरूऩको हनु ु फढी 
उऩमकु् त हनु्त्छ बन ेऩरयिायराइभ प्रत्मऺ सहमोग ऩगु्ने दोस्रो वकधसभको सहमोग आािश्मकतानसुाय 
साभाशजक सयुऺा कामभयभअन्त्तगभत  स्थानीम तहरे अरग्गै प्रदान गनभ गनुभ उऩमकु् त हनु्त्छ य 
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मसको अथभ, दोस्रो प्रकायको सहमोगराइभ शिऺा ऺेत्रभा सभािेि नगयी साभाशजक सयुऺाअन्त्तगभत 
सभािेि गयेय आिश्मकतानसुाय शिऺासॉग सम्फशन्त्धत गयाउन ुउऩमकु् त हनु्त्छ य  

छात्रिशृिसम्फन्त्धी केही यणनीधत तथा वयमाकराऩहरू आधायबतू तथा भाध्मधभक शिऺा खण्डभा 
ऩधन उ्रेख गरयएको बए ऩधन मसराइभ व्मिशस्थत ऩद्धधतका रूऩभा विकास गनभ छात्रिशृिका सफै 
ऩऺहरू सभािेि गयी मस खण्डभा अरग्गै प्रस्ततु गरयएको छ य त्मसैरे आधायबतू तथा 
भाध्मधभक शिऺा खण्डभा उ्रेख गरयएका यणनीधत य वयमाकराऩरे छात्रिशृिराइभ 
अन्त्तयसम्फशन्त्धत गनभ सहमोग गने छन। बन ेकामभयभको सभग्र स्िरूऩ तथा विस्ततृीकयणका राधग 
मस खण्डरे सहमोग गनेछ य मस खण्डभा छात्रिृशिसम्फन्त्धी ितभभान अिस्थाको सॊशऺप् त 
विश् रेषणका आधायभा चनुौतीहरू ऩवहचान गरयएको छ य मसभा ऩवहचान गरयएका चनुौतीहरूको 
साभना गयी छात्रिशृिराइभ प्रबािकायी फनाउनका राधग मस मोजनाका छात्रिशृिसम्फन्त्धी उद्देश्म, 
यणनीधतहरू, अऩेशऺत नधतजा, भखु्म वयमाकराऩहरू य रक्ष्म प्रस्ततु गरयएको छ य   

४.४.२ ितभभान अिस्था 

नेऩार सयकायरे विद्यारम तहका विद्याथॉहरूका राधग विधबन्त् न वकधसभका छात्रिशृिहरू प्रदान 
गरययहेको छ य हार विधबन्त् न वकधसभका छात्रिृशिहरू प्राप् त गने विद्याथॉ स् ख्मा विद्यारम 
तहको कुर विद्याथॉ स्ख्माको करयफ ५० प्रधतित यहेको छ य कऺा १५ भा कुर विद्याथॉ 
स्ख्माको करयफ ७० प्रधतितरे कुनै न कुनै प्रकायको छात्रिशृि ऩाएका छन। य हार विद्यारम 
तहभा विद्याथॉराइभ प्रदान गरयदै आएका विधबन्त् न वकधसभका आिासीम य गैयआिासीम छात्रिशृिहरू 
धनम्नअनसुाय यहेका छन।्  
आिासीम छात्रिशृि 

आिासीम छात्रिशृिअन्त्तगभत आधथभक िषभ २०७७ /७८ भा प्रदान गरयएका छात्रिशृिका वकधसभ,  
रशऺत विद्याथॉ स्ख्मा य छात्रिशृिको यकभ धनम्नअनसुाय यहेको छ्  

 

ताधरका ४.३: विधबन्न वकधसभका आिासीम छात्रिशृिहरू 

 

य  .सॊ.  छात्रिशृिको वकधसभ विद्याथॉ स्ख्मा िावषभक यकभ 

१ वपडय छात्रािास (छात्रा)  ४२० प्रधत भवहना रु ४,०००/ 
का दयरे १० भवहनाका 
राधग प्रधत विद्याथॉ जम्भा रु 
४०,०००/  

२ अऩा् ता बएका विद्याथॉ ७४८७ 

३ भकु् त कभरायी ३०३ 

४ भोडेर स्कुर ५०६ 

५ वहभारी छात्रािास १७३६ 
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६ रोऩोन्त्भखु य सीभान्त्तकृत सभदुामका 
फारफाधरका 

५० 

७ सडक फारफाधरका तथा फारश्रधभक २५० 

जम्भा १०७५२ 

उश्रशखत आिासीम छात्रिशृिभध्मे कभरायी छात्रिशृिको स् ख्मा यभि् घट्दै गइभ केही 
िषभसम्भ भात्र यहन ेछ बने भोडेर स्कुर छात्रिशृिराइभ विद्याथॉको आिश्मकतासॉग जोड्न ु ऩने 
देशखन्त्छय मस प्रकाय आिासीम छात्रिशृि ऩाउनेको स ् ख्माराइभ हारको स ् ख्माकै िरयऩरयभा 
यहन ुआिश्मक देशखन्त्छ यछात्रिशृि यकभभा भू्म िवृद्धअनसुाय सभामोजन आिश्मक हनु्त्छ य   

गैयआिासीम छात्रिशृि 

गैयआिासीम छात्रिशृिअन्त्तगभत आधथभक िषभ २०७७ /७८ भा प्रदान गरयएका छात्रिशृिका वकधसभ,  
रशऺत विद्याथॉ स्ख्मा य छात्रिशृिको यकभ धनम्नअनसुाय यहेको छ्  

ताधरका ४.४: विधबन्न वकधसभका गैयआिासीम छात्रिशृिहरू 

य .सॊ.  छात्रिशृिको वकधसभ विद्याथॉ स्ख्मा िावषभक यकभ (रु)  

१ अऩा्ता 
क  )िैशऺक साभग्री  

ख  )मातामात खचभ (प्रमोग बए भात्र)  

ग  )सहमोगीका राधग  

 

 

४५,११६ 
 

१००० 

३००० 

५००० 

२ छात्रा 
क  )कणाभरी,  कऺा १५ 

ख  )कणाभरी,  कऺा ६८ 

ग  )अन्त्म (कणाभरीफाहेक),  कऺा १५ 

१५,७३,३७१ 
 

१००० 

१५०० 

४०० 

३ दधरत ८,३१,७१२ ४०० 

४ रोऩोन्त्भखु य सीभान्त्तकृत सभदुामका 
फारफाधरका 

५२,६३९ ५०० 

५ भकु् तकभरायी  

क  )कऺा १ ८  

ख  )कऺा ९ १०   

ग  )कऺा ११ १२   

२९० 
 

१५००  

१८०० 

५०००  
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६ गरयफी केशन्त्रत 

क )कऺा ९१०  

ख  )कऺा ९ १२ (विऻान 
विषमफाहेक)  

ग   )कऺा ९ १२ (विऻान विषम)  

  

६००० 

१८००० 

२४००० 

७ द्बन्त्दऩीधडत 

क  )कऺा १ ५  

ख  )कऺा ६ ८  

ग   )कऺा ९ १०  

घ   )कऺा ११ १२ 

  

१२००० 

१४००० 

१६००० 

१८००० 

८ सवहद ऩरयिाय 

क  )कऺा १ ५  

ख  )कऺा ६ १०  

ग   )कऺा ११ १२ 

  

१२००० 

१८००० 

२४००० 

उश्रशखत छात्रिशृिभध्मे गरयफी केशन्त्रतफाहेक अन्त्म सफै छात्रिशृि सम्फशन्त्धत सभूहका सफैरे 
प्राप् त गने बएकारे सभूह ऩवहचानफाहेक अन्त्म कुनै छनोटका आधाय आिश्मक ऩदैन य गरयफी 
केशन्त्रत छात्रिशृि बने प्रोशक्स धभन्त्स टेशस्टङ (Proxy Means Testing-PMT) का आधायभा 
कोटाअनसुाय छनोट गरयन्त्छ य भकु् तकभरायी, द्बन्त्दऩीधडत, सवहद ऩरयिायका फारफाधरकाका 
राधग प्रदान गरयन ेछात्रिशृि ऩाउनहेरूको स् ख्मा यभि: घट्दै जाने देशखन्त्छ य  आधथभक िषभ 
२०७७ /७८ भा प्रदान गरयएका उश्रशखत विधबन्त् न वकधसभका आिासीम तथा ग ाैयआिासीम दिैु 
छात्रिशृि गयी जम्भा २६ राख फारफाधरकारे छात्रिशृि प्राप् त गरययहेका छन। बन ेमसका राधग 
जम्भा २ अयफ ७० कयोड फजेट विधनमोजन गरयएको छ य  

विधबन्त् न वकधसभका छात्रिृशि प्राप् त गने विद्याथॉको स् ख्मा धेयै देशखए ऩधन धेयैजसो विद्याथॉरे 
प्राप् त गने छात्रा, दधरत य रोऩोन्त्भखु तथा सीभान्त्तकृत जनजाधत छात्रिशृिको यकभ ज्मादै न्त्मून 
बएकारे मसफाट कुनै मोगदान हनु सक् न ेदेशखदैन य पेरय मस्तो नगन्त्म यकभको छात्रिशृि कुन 
प्रमोजनका राधग बन्त् ने ऩधन स्ऩद्श छैन य त्मसैरे उद्देश्मविना साभाशजक, जातीम तथा रैश् गक 
आधायभा छात्रिशृि प्रदान गनुभको उऩादेमता ऩधन ऩवुद्श हुॉदैन य छात्रिशृिसम्फन्त्धी अध्ममनहरूरे 
ऩधन ज्मादै न्त्मून यकभ तथा गरयफी केशन्त्रत हनु नसक्दा मस्ता छात्रिशृि प्रबािकायी नबएका 
देखाएका छन।  (DOE, 2075) फताएका छन। य पेरय कऺा १५ का सफै विद्याथॉरे ददिा खाजा 
तथा कऺा ११० का सफै विद्याथॉरे िु् क धतनभ नऩने य ऩाठ् मऩसु्तक धन्िु् क प्राप् त गने 
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बएकारे छात्रिशृिको उद्देश्म िा प्रमोजन, प्राप् त गने आधाय तथा यकभको ऩनुयािरोकन 
आिश्मक देशखन्त्छ य 

ितभभान अिस्थाको उश्रशखत विश् रेषणका आधायभा छात्रिशृिसम्फन्त्धी धनम्नधरशखत चनुौतीहरू 
ऩवहचान गरयएको छ :   

१. धेयै विद्याथॉरे प्रप् त गने छात्रा, दधरत य रोऩोन्त्भखु तथा सीभान्त्तकृत जनजाधत छात्रिशृिको 
यकभ ज्मादै न्त्मून हनु ु

२. धेयैजसो छात्रिशृिहरू धनशश् चत आधाय तथा आिश्मकताभा आधारयत नबइभ सफैराइभ प्रदान 
गरयन ु

३. अधधकाॊि छात्रिशृि गरयफी केशन्त्रत नबइभ जातजाधत य धर् गराइभ आधाय भानये प्रदान 
गरयनारे मसको औशचत्म य सान्त्दधबभकताभा प्रश् न उठ्न ु

४. आिासीम फाहेकका छात्रिशृिका उदे्दश्म तथा उऩमोधगता स्ऩद्श ऩानुभ 

५. कधतऩम व्मशक् त  तथा सेिाग्राहीरे जातजाधत य धर् गका आधायभा ददइन े मस्ता 
छात्रिशृिप्रधत सकायात्भक नहनु ुय मसरे साभाशजक असभानताराइभ घटाउन बन्त्दा फढाउन 
सहमोग गयेको सोचाइ याख् न ु

६. रशऺत विद्याथॉ छनोट गयी छात्रिशृि वितयण गनभका राधग स्थानीम तहभा स्िामिता नहनु ु

७. छात्रिशृि वितयण य मसको उऩमकु् तता तथा प्रबािकारयताको अनगुभन तथा भू्मा् कनराइभ 
प्रबािकायी फनाउन ु

 

.४ ४.३  उद्दशे्म  

मस मोजनाका छात्रिशृिसम्फन्त्धी धनम्नधरशखत  उद्दशे्महरू यहेका छन। : 

१. आधथभक रूऩरे विऩन्त् न, सवुिधाविवहन, कदठन ऩरयस्थधतभा यहेका य अऩा् गता बएका 
फारफाधरकाहरूराइभ विद्यारमभा सहज ऩहुॉच ऩरु् माइभ धसकाइभा उनीहरूको सहबाधगता य 
उऩरशधध फढाउन ेय 

२. विद्यारम शिऺाभा सभता िवृद्ध गयी सभािेिी फनाउने य 

३. सफै फारफाधरकाका राधग धसकाइ सधुनशश् चत गयी धसकाइ गणुस्तय िवृद्ध गने य 
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४.४.४ यणनीधतहरू 

१. हारका छात्रिशृिका वकधसभ य छनोटका आधायको ऩनुयािरोकन तथा ऩरयभाजभन गयी रशऺत 
य आािश्मकताभा आधारयत छात्रिशृि ऩद्धधत विकास गरयन ेछ य छात्रिशृिका राधग भूरत: 
गरयफीराइभ केशन्त्रत गयी आधथभक रूऩरे विऩन्त् न, सवुिधाविवहन, कदठन ऩरयस्थधतभा यहेका य 
अऩा् गता बएका फारफाधरकाहरू सहबागी हनु ेव्मिस्था धभराइने छ य  

२. सम्फशन्त्धत विद्यारम य सभदुामको सहबाधगताभा स्थानीम तहभा छात्रिशृि व्मिस्थाऩन सधभधत 
गठन गरयने छ य 

३. छात्रिशृिका राधग छनोटका भखु्म आधायधसहत एकभदु्श अनदुान यकभ स्थानीम तहभा 
ऩठाइने छ य 

४. आिासीम तथा गैयआिासीम गयी दइुभ वकधसभका छात्रिृशि व्मिस्था गयी छनोटका राधग 
ऩायदिॉ आाधायहरू प्रमोग गरयने छ य  

५. छात्रिशृि उद्देश्मभूरक फनाइने छ य जस्तै् जस्तै ददिा खाजा उऩरधध नगयाइएकाहरूका 
राधग ददिा खाजा, स्टेसनयी तथा धसकाइ साभग्री, ऩोिाक इत्माददका राधग य ददिा खाजा 
उऩरधध गयाइएकाहरूका राधग ददिा खाजाफाहेक अन्त्मका राधग छात्रिशृि प्रदान गनभ 
सवकन्त्छ य  

६. छात्रिशृि यकभको ऩनुयािरोकन गयी उद्देश्मअनरुुऩ ऩमाभप् त हनु ेगयी व्मिस्था गरयने छ य 

७. स्थानीम तहहरूरे आिश्मक स्रोत व्मिस्थासवहत कामभविधध तमाय गयी थऩ विद्याथॉराइभ 
छात्रिशृि प्रदान गनभ सक्नछेन। य 

८. शिऺा ऺेत्रको फजेटभा सभािेि छात्रिशृि विद्याथॉराइभ विद्यारमभा अध्ममन गनभ य धसकाइ 
वयमाकराऩभा सहमोगी हनु ेकामभभा केशन्त्रत गरयनछे बन ेऩरयिाय तथा व्मशक्तको जीिनमाऩन 
तथा क्माणसॉग सम्फशन्त्धत सहमोग आिश्मकतानसुाय साभाशजक सयुऺाअन्त्तयगत स्थानीम 
तहरे अरग्गै प्रदान गने व्मिस्था धभराउन ेछन।  य  

४.४.५ उऩरशधध, नधतजा, प्रभखु वयमाकराऩ तथा रक्ष्म 

क) उऩरशधध (Outcomes) 

१. विद्यारम तहको शिऺाभा सफैको ऩहुॉच य सहबाधगता सधुनशश् चत बइभ सभता य 
सभािेशिताभा सधुाय हनु ेय 

 



Nepal: Education Sector Plan, 2021-2030 (draft V-1), March 2021 
 

145 
 

 

ख) प्रभखु नधतजाहरू  

१. वििेषत् गरयफीभा यहेका, कदठन ऩरयशस्थधतभा यहेका, सवुिधाविवहन य अऩा् गता बएका 
फारफाधरकाराइभ केशन्त्रत गयी एकीकृत छात्रिशृि प्रणारीको विकास य कामाभन्त्मन हनुे य  

२. उद्देश्म य आिश्मकताभा आधारयत बएय छात्रिशृि वितयण हनु ेय 

३. रशक्ष्मत सभूहको विद्यारमभा बनाभ हनु,े वटवकयहन ेय धसकाइभा सहबाधगताको दयभा सधुाय 
बइभ धसकाइभा सधुाय हनु ेय
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ग) प्रभखु वयमाकराऩहरू  तथा रक्ष्म 

ताधरका ४.५:  छात्रिृशिहरूसम्फन्त्धी प्रभखु वयमाकराऩहरू  तथा रक्ष्म 

य.

सॊ. 
प्रभखु वयमाकराऩहरू एका

इ 

बौधतक रक्ष्म (ऩवहरो ५ िषभ) बौधतक 
रक्ष्म 
(१० 
िषभ) 

कैवपमत 

  १ १ २ ३ ४ ५ जम्भा   

१ छात्रिशृि छनोट तथा 
वितयण धनदेशिका विकास 

ऩट
क 

१ 
 -  - १  सॊघीम  ,य स्थानीम 

सयकाय 

२ छात्रिशृि व्मिस्थाऩन सधभधत 
गठन  

स्था
नीम 
तह  

७५
३ 

    ७५३   स्थानीम सयकाय 

३ 

 

धनदेशिकाअनसुाय 
छात्रिशृिका राधग विद्याथॉ 
छनोट तथा  छात्रिशृि 
वितयण  

क  )आिासीम छात्रिशृि  
(अऩाङ्गता बएका राधग 

सभेत)  

विद्या
थॉ 
स
्ख्मा 

 

 

१२ 
हजा
य 

 

 

१२ 
हजा
य 

 

 

 

 

 

 

१२ 
हजा
य 

 

 

 

 

१२ 
हजा
य 

 

 

१२ 
हजा
य 

 

 

 

६० 
हजाय 

 स्थानीम तह तथा 
विद्यारम 

 

 

कऺा १५ भा 
करयफ  २०, कऺा 
६८ भा करयफ  
१५ य कऺा ९१२ 
भा करयफ  १० 
प्रधतित विद्याथॉ 
 

ख  )गैयआिासीम (अऩाङ्गता 
बएका राधग सभेत)  

  कऺा १५ 

 ६ 
राख 

६ 
राख 

६ 
राख 

६ 
राख 

६ 
राख 

३० 
राख 

 

 कऺा ६१२  ३ 
राख 

३ 
राख 

३ 
राख 

३ 
राख 

३ 
राख 

१५  
राख 

 

४ अनगुभन तथा भू्मा् कन   तह ७६
१ 

७६
१ 

७६
१ 

७६
१ 

७६
१ 

७६१ ७६१  सॊघ, प्रदेि य 
स्थानीम तह 
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४.५ आऩतकारीन तथा सॊकटऩूणभ अिस्थाभा शिऺा 
      (Education in Emergency and Crisis Situation) 

४.५.१ ऩरयचम  

मदु्ध, द्रन्त्द, भहाभायी तथा प्राकृधतक प्रकोऩको अिस्थाभा ऩधन फारफाधरकाको धसक्न ऩाउन े
अधधकायराई सॊयऺण गदै धसकाइराई धनयन्त्तयता ददन े िैकश्ऩक उऩाम सवहतको िैशऺक 
कामभयभराई  आऩतकारीन तथा सॊकटऩूणभ अिस्थाभा शिऺा (Education in emergency and 

crisis ) को रूऩभा धरने गरयन्त्छ य मसको भूर उदे्दश् म विधबन्न कायणरे उत्ऩन्न सॊकटकारीन 
अिस्थाभा फारफाधरकारगामत शिऺासॉग सम्फद्ध व्मशक्त, ऩरयिाय तथा सभदुामको जीिन यऺा, 
प्रकोऩफाट धसशजभत सॊकटको व्मिस्थाऩन,  साभाशजक द्रन्त्द तथा वहॊसा य दरुुऩमोगफाट 
फारफाधरकाराई सयुशऺत याख् नकुा साथै सभग्र शिऺा ऺेत्रराई धनिाभध रूऩभा वयमािीर हनु ेगयी 
िैशऺक कामभयभहरूको तमायी तथा सञ्चारन गनुभ हो य मस अिधायणाअन्त्तगभत सम्बावित 
जोशखभको ऩूिभ तमायी  (preparedness), आऩतकारीन अिस्थाभा ऺधत कभ हनुे गयी तत्कारको 
व्मिस्थाऩन  (response)  गने आऩतकार ऩश् चात ऺधतको आऩूयण  (recovery) गने  कामभढाॉचा  
सभेवटएको हनु ुऩदभछय  

आऩतकारीन तथा सॊकटऩूणभ अिस्थाभा शिऺाको अिधायणा फार अधधकायको रूऩभा स्िीकाय 
गरयए ऩधछ मसराइभ थऩ प्रबािकायी फनाउन े कामभ प्रायम्ब बएको हो य अधधकायका ऺेत्रभा 
बएका अन्त्तयाभवद्सम काननुहरू, विद्वव्माऩी घोषणाहरू, अन्त्तयाभवद्सम एिभ। ऺते्रीम घोषणा तथा 
प्रधतिद्धताहरूफाट ऩरयरशऺत मस अिधायणाराई प्रबािकायी रूऩभा कामाभन्त्िमन गनभ विधबन्न 
याद्सहरूरे आआफ्नो नीधत, काननु तथा मोजनाहरूभा आऩतकारीन अिस्थाभा शिऺा (Education 

in emergency) राई सभाििे गने गयेका छन। य नेऩारभा ऩधन प्रकोऩ व्मिस्थाऩन तथा 
सॊकटकारीन अिस्थाभा शिऺा प्राप् त गने फारफाधरकाको अधधकायराई कुशण्ठत हनु नददने गयी 
नीधतगत तथा काननुी व्मिस्थाका अधतरयक्त आिधधक यावद्सम मोजना,  शिऺा ऺेत्रको दीघभकारीन 
मोजना य िावषभक फजेट तथा कामभयभभा सभािेि गरयदै आएको छ य वििेषत: राभो द्रन्त्दको 
ऩरयिेिभा शिऺा ऺते्रभा ऩयेको प्रबाि,  २०७२ को विनािकायी बकूम्ऩ तथा विधबन्न सभम य 
स्थानभा घटेका प्राकृधतक प्रकोऩका घटनाहरूका साथै कोधबड१९ रगामतका भहाभायीहरूका 
प्रबािका कायण फारफाधरकाको शिऺा प्राप् त गने अधधकायभा ऩगुेको अियोधफाट ऩाठ धसकी मस 
शिऺा ऺेत्रको मोजना (२०२१-२०३०) भा आगाभी १० िषभका राधग नीधत तथा कामभयधभक 
प्राथधभकता य कामाभन्त्िमन ढाॉचा सभािेि गरयएको छ य   
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मस खण्डभा भूरत: तीन प्रकायका आऩतकारीन अिस्थाहरू सभािेि गरयएको छ् 

क(  प्राकृधतक प्रकोऩ जोशखभ न्त्मूनीकयण  (DRR, Disaster risk reduction) : बकूम्ऩ, फाढीऩवहयो, 
हािाहयुी, वहभऩात, वहभऩवहयो, आगोरागी, चट् माङ, खडेयी, दघुभटना, अधत शचसो य तातो िाताियण 
आदद य  

ख( भहाभायी (Pandemic, epidemic): झाडाऩखारा, काराज्िय, हैजा, बाइयर ज्ियो, डे् ग,ु टाइपाइड, 
हेऩाटाइवटस, फडभफ्रू, एनफ्रूएन्त्जा, ऺमयोग, कुद्षयोग, ठेउरा, स्िाइन फ्रू, कोधबड आदद सरूिा 
योगहरूय 

(ग(  मदु्ध, द्रन्त्द्र, विस्थाऩन, फसाइसयाई (War, conflict, displacement, migration): आन्त्तरयक तथा फाह् म 
मदु्ध एिभ। द्रन्त्द्र तथा साम्प्रदावमक, धाधभभक, याजनीधतक आादद द्रन्त्द्र, मदु्ध, िोषण, दयुाचाय तथा अन्त्म 
कायणरे नागरयकहरूको विस्थाऩन तथा फसाइसयाइ, आन्त्तरयक तथा फाह् म स्थानान्त्तयणका कायण 
फारफाधरकारे शिऺा प्राप् त गने अधधकायराई सयुशऺत याख् न ेय 

शिऺा ऺते्रसॉग प्रत्मऺ रूऩभा सम्फशन्त्धत उश्रशखत सम्बावित सॊकटका तीनओटा फृहिय 
ऺेत्रहरूको व्मिस्थाऩनभा धनम्नानसुाय अन्त्तयसम्फशन्त्धत विषमराई केन्त्रविन्त्दभुा याख् न ुऩने हनु्त्छ य   

क) अधधकाय  (Right): कधतऩम अिस्थाभा सॊकटरे नागरयकको अधधकाय कुशण्ठत हनु ऩगु्छ य 
नागरयक तथा फारफाधरकाको फाच्न ऩाउन,े विकास गनभ ऩाउन,े सहबागी हनु ऩाउने य वहॊसा, िोषण 
तथा दयुाचाय आददफाट सयुशऺत यहन े जस्ता आधायबतू अधधकायराई विऩतको सभमभा ऩधन 
कामभ यहने सधुनशद्ळतता हनु ुऩदभछ य  

ख) सभाििेीकयण  (Inclusiveness): जोशखभ िा सॊकटरे सभाजभा ऩछाधड ऩयेका िगभ, अऩा् गता 
बएका फारफाधरका, भवहरा तथा फदृ्ध फदृ्धाराईराई फढी प्रबावित गयेको हनु्त्छ य टाठा फाठारे 
फढी सवुिधा प्राप् त गने हनु सक्छ य तसथभ विऩतको सभमभा कभजोय िगभराई विबेदयवहत रूऩभा 
सवुिधा िा सहमोग ऩाउन ेसधुनशश् चतता हनु ुऩदभछ य 

ग) सभता य न्त्माम  (Equity and justice):  जोशखभरे साभाशजक धबन्नता (social divide) फढाउन े
सम्बािनाभा िृवद्ध हनुसक् न ेबएकारे एउटै स्िरूऩको (blanket approach) मोजनारे सफैराई न्त्माम 
नगनभ सक्छ  य त्मसैरे सभाजका सफैबन्त्दा कभ सवुिधा प्राप् त व्मशक् तरे सफैबन्त्दा फढी पाइदा 
ऩाउन े गयी सफैका राधग धनष्ऩऺ अिसयको सभानता (Raow, 2001) का आधायभा  विऩदको 
व्मिस्थाऩनभा सभमभा साभाशजक न्त्मामको प्रत्माबधूत हनु ुऩदभछ य  

घ) ऩहुॉच (Access): विऩदको सभमभा फारफाधरकारगामत सभाजका ऩछाधड ऩयेका 
नागरयकहरू खाद्यान्त्न्न, फास, औषधध उऩचाय, शिऺण धसकाइ जस्ता  आधायबतू आिश्मकताहरूको 
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ऩहुॉचफाट फशञ्चत हनु सक्छन। य तसथभ विऩद मा सॊकटकारीन सभमभा ती आधायबतू 
आिश्मकाभा सफैको ऩहुॉच हनु ेविषमराई प्राथधभकता ददइन ुऩदभछ य   

ङ) गणुस्तय य सिुासन (Quality and good governance):  जोशखभ िा सॊकटको सभमभा प्रिाह हनु े
सेिाभा गणुस्तय सधुनशद्ळत गरयनकुा साथै  सिुासनका आधायबतू भान्त्मताहरू जस्तै काननु िा 
विधधभा आधारयत  (rule of law), उियदावमत्ि (accountability), ऩायदशिभता (transparency) य सहबाधगता 
(participation)  सधुनशश् चत हनु ुऩदभछ य  

च( सेिाको दऺता (Eefficiency of service): सेिा प्रिाह जधत चसु्त य प्रबािकायी हनु्त्छ त्मधत नै 
सॊकटभा ऩयेका व्मशक्तहरूको उद्धाय तथा ऩनुस्थाभऩन य स्िास््म तथा  शिऺा जस्ता आधायबतू 
सेिा सभमभा नै ऩाउॉछन। य परस्िरूऩ सॊकट िा विऩदफाट हनु ेऺधत कभ हनु जान्त्छ य 
भानिीम, वििीम एिभ।  बौधतक स्रोत साधनको धभतव्ममी ऩरयचारन गयी तत्कार धेयै सेिा प्रिाह 
गने भान्त्मता मस अन्त्तगभत ऩदभछ य  

४.५.२ ितभभान अिस्था 

क) नीधतगत तथा कामभयधभक अिस्था  

नेऩारको सॊविधानरे अधनिामभ तथा धन्िु् क आधायबतू शिऺा,  धन्िु् क  भाध्मधभक शिऺा तथा 
सवुिधाविहीन तथा अऩा् गहरूका राधग धन्िु् क उच्च शिऺाको सधुनशश् चतताका साथै 
फारफाधरका भाधथ हनु े विबेद, सजाम य दयुाचायराई धनषेध गयेको छ य अधनिामभ तथा धन्िु् क 
शिऺा ऐन (२०७५) य अधनिामभ तथा धन्िु् क शिऺा धनमभािरी (२०७७) रे छात्रिशृि,  
ददिाखाजा,  सवुिधा विवहनहरूका राधग वििेष सहमोग,  भातबृाषाभा शिऺासवहत कुनै ऩधन 
अिस्थाभा फारफाधरकाको शिऺा प्राप् त गने अधधकाय कु शण्ठत नहनु े उ्रेख गयेको छ य 
त्मसैगयी फारफाधरकाराई िायीरयक सजाम (corporal punishment),  भानधसक तथा िायीरयक 
उत्ऩीडन तथा हेऩाइ (bulling) य मौन दयुाचाय (sexual harassment)  फाट भकु् त याखी धसकाइराई 
धनयन्त्तयता ददने गयी बमयवहत शिऺण धसकाइ धनदेशिका (२०६७)  जायी बएको छ बन ेविद्यारम 
िाशन्त्त ऺेत्र यावद्सम कामभढाॉचा य कामाभन्त्िम धनदेशिका (२०६८)  रे विद्यारमराई सिस्त्र गधतविधध 
य अन्त्म वहॊसाफाट भकु् त याख् ने, विद्यारमराई दरगत याजनीधत तथा अन्त्म हस्तऺेऩफाट भकु् त याख् न े
य विद्यारमराई बेदबाि, दवु्मभिहाय, फेिास्ता य िोषणफाट भकु् त याखी धसकाइको धनयन्त्तयताको 
प्रिद्धभन गने विधध तथा प्रवकमा सभाििे गयेको छ य  

त्मसै गयी फारभैत्री विद्यारम यावद्सम प्रारूऩ (२०६७) रे विद्यारमको  प्रबािकारयता, 
सभाििेीकयण, शिऺाभा रैश् गक ऩऺ, फारफाधरका, ऩरयिाय य सभदुामको सहबाधगता, स्िास््म, सयुऺा 
य फचािट,  विद्यारमको बौधतक अिस्था, शिऺणधसकाइ प्रवयमा, भातबृाषाभा शिऺणधसकाइ य  
विद्यारम व्मिस्थाऩन जस्ता नौ वििेष ऺते्रका न्त्मूनतभ य अऩेशऺत भाऩदण्ड सवहतको कामभढाॉचा 
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विकास गयी विऩद्कारीन शिऺाको व्मिस्थाका राधग आधाय तमाय ऩायेको छ बन े विद्यारम 
शिऺाका राधग एकीकृत सभता यणनीधत  , २०७१ रे साभाशजक अिस्था,  रैश् गकता,  बौगोधरक 
अिशस्थधत, अऩा् गता, जात य जातीमता, बाषा, स्िास््म य ऩोषण, तथा सॊकटासन्न सभूहका  
विद्यारम फावहय यहेका फारफाधरकाहरूराई विद्यारम शिऺाको दामयाभा ्माउन,े विद्यारमभा बनाभ 
बएका विद्याथॉहरूको धसकाइ य उऩरशधधभा सधुाय ्माउन ेएिभ। विद्यारम धफचैभा छाड्नेदयराई 
घटाउन ेजस्ता प्रभखु उदे्दश्महरूसवहत फारफाधरकाको अिस्थाअनसुाय छुट्टाछुटै्ट सम्फोधन गने गयी 
धसकाइ सधुनशद्ळत गन ेभागभदिभन गयेको छ य  

फहृत। विद्यारम सयुऺा न्त्मूनतभ प्माकेज (Comprehensive School Safety minimum package, 

2018) रे सयुशऺत विद्यारम न्त्मूनतभ भाऩदणडरे वििेषत:  शिऺा ऺते्रभा प्राकृधतक विऩशिको 
प्रबािभा केशन्त्रत यही ३ ओटा वऩरयहरू;  (१ )सयुशऺत धसकाइ ऩूिाभधाय (Safe Learning 

Facilities)  (२ )विऩद् जोशखभ व्मिस्थाऩन  (School Disaster (Risk) Management) को 
सदुृढीकयण य  (३ )सयोकायिारा तथा सभदुामफ  विऩद जोशखभ न्त्मूनीकयण य उत्थानिीरताको 
शिऺा    (Disaster Reduction and Resilience Education) का न्त्मूनतभ भाऩदण्ड तमाय गयी 
विद्यारमभा आधारयत कामाभन्त्िमनको ऩरयक्ऩना गयेको छ य फहृत। विद्यारम सयुऺा गरुुमोजना 
तथा कामाभन्त्िमन कामभविधध (Comprehensive school safety master plan , 2017 and 

Comprehensive school safety minimum package , 2018) रे अऩेऺा गयेका विद्यारम सयुऺाका 
भाऩदण्डहरू कामाभन्त्िमन गने सम्फन्त्धभा भागभदिभन गदभछ य  वििेषत विद्यारम ऺते्र विकास 
मोजना य फहृत। विद्यारम सयुऺा गरुुमोजनारे ऩरयक्ऩनागयेको फहृत। विद्यारम सयुऺा न्त्मूनतभ। 
प्माकेज कामाभन्त्िमनका राधग सहजता प्रदान गनभ मो कामभविधध ्माइएको हो य मसभा 
विद्यारमको न्त्मूनतभ। सयुऺा उऩामका राधग गनुभऩने वयमाकराऩहरू सभेट्दै शिऺक य विद्याथॉराई 
भतृ्म ु य घाइते हनुफाट फचाउन,े विऩद्ऩधछ विद्यारमराई धनयन्त्तयता ददनसक्न े िाताियण तमाय 
गने, शिऺाभा गरयन े रगानीको सयुऺा तथा सधुनशद्ळत गने िाताियण फनाउन,े य शिऺाका 
भाध्मभफाट विऩद् जोशखभ न्त्मूनीकयण य उत्थानिीरता विकास गने जस्ता उद्देश्म धरई प्राकृधतक 
प्रकोऩका कायण शिऺा ऺते्रभा ऩने प्रबािको व्मिस्थाऩनको आधाय तमाय ऩयेको छ य  

 

सभग्र शिऺा ऺते्रराई सयुशऺत याखी ददगो य अनकुुर धसकाइ िाताियण सधुनशद्ळत गनभ ददगो 
विकास रक्ष्म ४ को यावद्सम कामभढाॉचा (SDG4 National Framework,  2030) रे सयुशऺत 
विद्यारम य प्रकोऩ व्मिस्थाऩनका सम्फन्त्धभा विधबन्न प्रािधानहरूको तम गयेको छ य नीधत 
ऩनुयािरोकन तथा ऩरयभाजभन गने,  यावद्सम तथा अन्त्तयाभवद्सम भाऩदण्ड य अनसुन्त्धानभा आधारयत 

प्रितभनात्भक कामभयभको धनभाभण तथा कामाभन्त्िमन गने, धसकाइका राधग आिश्मक ऩने आन्त्तरयक 
तथा िाह्य िाताियणका न्त्मूनतभ भाऩदण्ड तमाय गन े  तथा अन्त्तयाभवद्सम भानिीम काननुको 
ऩरयऩारना गदै अधधकायभा आधारयत रैश् गक सॊिेदनिीरता, सयुऺा चासो तथा फारभैत्री य 
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वहॊसायवहत िैशऺक कामभढाॉचाको प्रिद्धभन गने जस्ता विषम अशघ सायेको छ य ऩन्त्रौं मोजनारे  

प्राकृधतक प्रकोऩ व्मिस्थाऩन य उत्थानिीरताका राधग ऺभता विकास गने छुटै्ट अन्त्तयसम्फशन्त्धत 
विषमको अध्माम उ्रेख गरयएको छ यमसरे अधनिामभ तथा  धन्िु् क शिऺाको भाऩदण्डको 
आधायभा विद्यारमभा सभताभूरक ऩहुॉच सधुनशश् चत गनभ सयकायका सफै अङ  गहरूराई ऺभतािान 
फनाउन ेनीधत अशख्तमाय गयी सयुशऺत विद्यारमको आधाय तमाय ऩायेको छ य   

हार कामाभन्त्िमनभा यहेको विद्यारम ऺेत्र विकास कामभयभ (SSDP 2016-22) रे विऩद जोशखभ 
न्त्मूनीकयण य प्रधतकामभराई अन्त्तयसम्फशन्त्धत विषमको रूऩभा वििेष प्राथधभकता दददै भखु्मत् 
सयुशऺत ऩनुधनभभाभण तथा बकूम्ऩ प्रबावित शज्राहरूका विद्यारमको भभभत –सम्बाय य बकूम्ऩीम 
प्रबाि फावहयका शज्राभा सयुशऺत धनभाभण तथा प्रफरीकयणभा केशन्त्रत यहन ेउ्रेख गयेको छ य 
सयुशऺत विद्यारमको अिधायणारे फहृत। विद्यारम सयुऺाको ढाॉचाको तीन खम्फाराई सभेटेको छ् 

(१ )सयुशऺत ऩूिाभधाय (२ )विऩद् जोशखभ व्मिस्थाऩनको सदुृढीकयण य (३ )सयोकायिारा तथा 
सभदुामफशाच उत्थानिीरताको शिऺाय मसरे विद्याथॉहरूराई धसकाइको सयुशऺत िाताियण 
सधुनशद्ळत गनभका राधग सफै विद्यारमभा विद्यारम सयुऺा तथा विऩद् जोशखभ न्त्मूनीकयण 
कामभयभहरू सञ् चारन गनुभऩने विषमभा जोड ददएको छ य  

यावद्सम शिऺा नीधत,२०७६ रे ऩधन सयुशऺत धसकाइ िाताियणका राधग बौधतक तथा भानिीम 
व्मिस्थाऩन एिभ। कामाभन्त्िमनका भाऩदण्ड तमाय गने, सयोकायिाराहरूराई विऩद् 
व्मिस्थाऩनसम्फन्त्धी सैद्धाशन्त्तक एिभ। व्मिहारयक ऻान ददई विऩद्को ऩूिभतमायी, प्रधतकामभ, न्त्मूनीकयण 
य ऩनुराभबसम्फन्त्धी कामभयभराई विद्यारम तथा शिऺारमको िावषभक कामभताधरकाभा याख् न,े 

विद्यारमभा हनु सक्न े हेऩाइ, वहॊसा, असयुऺा, बम, त्रास, गारीफेइज्जती, विबेदरागमतका 
गैयसॊयचनात्भक विऩद् तथा जोशखभहरूको न्त्मूनीकयणका राधग विद्याथॉ, शिऺक य सभदुामका 
सदस्महरूको सहकामभभा कामभयभहरू सञ् चारन गदै विद्यारमहरूराई फारभैत्री, छात्राभैत्री, 
अऩा् गताभैत्री तथा सयुशऺत, वहॊसायवहत य बमयवहत धसकाइ केन्त्रको रूऩभा विकास गरयने उ्रेख 
गरयएको छ य मस प्रकाय  शिऺाका सम्फन्त्धभा  नीधतगत य कामभयधभक प्रथधभकता हुॉदै आएको 
छय   

 

ख) प्रभखु यावद्सम विऩशि य सम्फोधनको अिस्था   
२०७२ फैिाख १२ को विनासकायी बकूम्ऩ य त्मस ऩधछका ऩयाकम्ऩफाट ठूरो जनधनको ऺधत 
बमो य यावद्सम ऩनुधनभभाभण प्राधधकयणरे २०७३ फैिाखभा प्रकाशित गयेको विऩद् ऩश् चात 
ऩनुउभत्थान ढाॉचा (Post Disaster Recovery Framework-PDRF) को प्रधतिेदनअनसुाय उक्त बकूम्ऩफाट 
७,९२३ विद्यारमहरू य ४९,६८१ कऺाकोठाहरूको ऺधत बएको धथमो य ऺधतग्रस्त 
विद्यारमहरूको ऩनुधनभभाभणका राधग छुटै्ट केन्त्रीम आमोजना कामाभन्त्िमन एकाइ स्थाऩना गयी सो 
एकाइफाट ऩनुधनभभाभणसम्फन्त्धी नीधतगत भागभधनदेिन एिभ। स्रोतअनरुुऩ विद्यारम ऩनुधनभभाभण कामभ 
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सञ् चारन बैयहेको छ य वििेषत: बकूम्ऩ प्रबावित शज्राहरूभा  Build Back Better को विद्वव्माऩी 
अिधायणाराई आत्भसात गयी नेऩार यावद्सम बिन धनभाभण सॊवहता एिभ। बिन धनभाभणसम्फन्त्धी 
प्रचधरत भाऩदण्डहरू ऩूणभऩारना हनु ेगयी बौधतक रूऩभा सदुृढ, सयुशऺत य फारभैत्री विद्यारमहरू 
ऩनुधनभभाभण कामभ बैयहेको छ य मस कामभयभ अन्त्तयगत Japan Fund for Poverty Reduction (JPRSP) फाट 
८ नभूना विद्यारम, Emergency Earthquake Assistance Project (EEAP) ADB  फाट १३६ विद्यारम ,Disaster 

Resilience School Project (DRSP) ADB  फाट १३० विद्यारम ,Emergency School Reconstruction Project (ESRP) 

JICA फाट २३६ विद्यारम ,USAID फाट १७ विद्यारम, बायत सयकायको अनदुानफाट ७० 
विद्यारम, चीन सयकायफाट ७ ओटा  य निे सयकायको सहमोगभा २४  विद्यारम विद्यारम बिन 
धनभाभण गने रऺ यहेको छ य तथावऩ तोवकएको अिधध धबत्र सफै ऺधतग्रस्त विद्यारमको 
आिश्मकताराई सम्फोधन हनु े गयी सभन्त्मावमक रूऩभा धनभाभण तथा ऩनुधनभभाभण गनभ स्रोतको 
सधुनशद्ळता गनुभ, धनभाभण सम्ऩन्न बएका बौधतक ऩूिाभधायहरूराई उच्चतभ। रूऩभा सदऩुमोगभा ्माउन ु 

य धनभाभण सम्ऩन्न बएका बौधतक ऩूिाभधायहरूको ददगोऩनाका राधग सॊयऺण सम्िद्धभनको सधुनशद्ळता 
गनुभ जस्ता चनुौतीहरू विद्यभान छन। य  

कोबड -१९ को शिऺा ऺेत्रभा ऩायेको नकायात्भक प्रबािराइभ  य सम्फोधनसॉग सम्फशन्त्धत केही 
कामभहरू विगत ११ भवहनाफाट सञ् चारन गरयएका छन। य भानि इधतहाधसक कै ठूरो विद्वव्माऩी 
भहाभायी कोधबड१९ रे नेऩारको ऩधन साभाशजक एिभ। आधथभक जीिनभा ठूरो नकायात्भक 
असय ऩरु् मामो य  मस भहाभायीफाट शिऺा ऺते्रराई सयुशऺत याख् न नऩेार सयकायरे २०७६ चैत्र 
४ देशख सफै शिऺण सॊस्थाहरू, धनमधभत ऩठनऩाठन य सफै तहका ऩयीऺाहरूका साथै शिऺासॉग 
सम्फशन्त्धत साभाशजक सयुऺा, विकास धनभाभण, अध्ममन अनसुन्त्धान तथा साभदुावमक कामभयभहरू 
स्थधगत गरयएको धथमो य नऩेारको शिऺा ऺेत्रका ३५ हजाय ५ सम २० विद्यारमहरू  ,१४ सम 

२५ उच्च शिऺा प्रदामक िैशऺक सॊस्थाहरू य १ हजाय ३ सम ४९ प्राविधधक शिऺारमहरू , 
देिबयका ऩूिभ प्राथधभकदेशख भाध्मधभक तहसम्भ अध्ममनयत ८१ राख २७ हजाय १ सम ८३ 
विद्याथॉहरू,  प्राविधधक शिऺा तथा व्मािसावमक ताधरभको ऺेत्रभा यहेका १ राख ४३ हजाय १ 
सम ७३ य उच्च शिऺाभा अध्मनयत ४ राख २३ हजाय ९ सम ९६ विद्याथॉहरूका शिऺण 
धसकाइ कोधबड -१९ फाट प्रबावित बएय त्मसै गयी विद्यारम तहका ३ राख ६८ हजाय ७ सम 
९०, प्राविधधक शिऺा तथा व्मािसावमक ताधरभभा १२ हजाय ८ सम १६ य उच्च शिऺाभा 
कामभयत ९ हजाय २ सम ६९ शिऺकका दैधनक शिऺण धसकाइ कामभ अिरुद्ध बएको धथमोय 
देिव्माऩी फन्त्दाफन्त्दी सरुूहुॉदा कऺा ९ सम्भको सफै ऩयीऺाहरू सम्ऩन्न बए ताऩधन एसईई, कऺा 
११ य १२ का ऩयीऺाहरू य विद्वविद्यारम तहका सफै ऩयीऺाहरू प्रबावित हनु ऩगुेय 

 कोधबड-१९ रे वििेषत: शिऺण धसकाइभा ऩायेको असयराई कभ गनभ य फैकश्ऩक भाध्मभफाट 
फारफाधरकारे धसक्न ऩाउन ेअिसयराई धनयन्त्तयता ददन केही नीधतगत य कामभयधभक प्रमासहरू 
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हुॉदै आएका छन। य जसभध्मे विकास साझेदायहरू सभेतको सहकामभभा कोधबड-१९ को असय 
न्त्मूनीकयण गयी िैशऺक ऺधत कभ गनभ य शिऺण धसकाइराई धनयन्त्तयता ददन शिऺा ऺेत्रको बैऩयी 
मोजना तमाय बमो बन ेसोका आधायभा विद्याथॉ धसकाइ सहजीकयण धनदेशिका, २०७७, विद्यारम 
शिऺासम्फन्त्धी आकशस्भक कामभमोजना, २०७७, विद्यारम सञ्चारनसम्फन्त्धी कामभढाॉचा, ऩाठ् मिस्त ु

सभामोजन ढाॉचा २०७७  तमाय बएको य भाध्मधभक शिऺा ऩयीऺा (एसईई) नधतजा प्रकािन तथा 
प्रभाणीकयण कामभविधध, २०७७ जायी गरयमो य  

विद्यारम तहको ऩाठ  मयभराई केशन्त्रत गयी विधबन्न विषमभा अनराइन, अपराइन धसकाइ 
साभग्री तमाय बै िेफसाइटभा याशखएको य कऺा १ देशख १० सम्भका राधग येधडमो तथा दूय 
शिऺा ऩाठ प्रसायणको सभम ताधरका सािभजधनक गयी सोही अनसुाय ऩाठहरू प्रसायण सरुु 
गरयएको धथमोय मसै सन्त्दबभभा नऩेार सयकायरे २०७७ आषाढ १ देशख िैकश्ऩक भाध्मभफाट 
धसकाइ प्रायम्ब गनभका राधग सम्फशन्त्धत सफैराई सािभजधनक रूऩभा आव्हान गयेको धथमो य 
मसका अधतरयक्त कोधबड भहाभायीको अिस्थाभा सयुऺाका साभान्त्म उऩामहरूसवहत धसकाइराई 
धनयन्त्तयता ददन सहमोग ऩगु्ने य विद्याथॉ शिऺकभा ऩयेको भनोसाभाशजक असयराई कभ गने 
खारका चेतनाभूरक सन्त्देि तमाय गयी भन्त्त्रारम य शिऺा तथा भानि स्रोत विकास केन्त्रको 
िेफसाइटभा याशखएको य केही येधडमो वटबीफाट प्रसायणसभेत गरयदै आएको छ य मसै यभभा 
विधबन्न स्थानीम तहहरू, केही गैयसयकायी स ॊघसॊस्था, शिऺकका ऩेसागत तथा विषमगत 
सञ् जारहरू तथा विद्यारमहरूरे ऩधन शिऺकको ऺभता विकासरगामतका कामभहरू सञ् चारन 
गयेका छन। ताऩधन मी प्रफन्त्धहरूभा सफैको ऩहुॉच ऩरु् माउन  य मसराइभ प्रबािकायी फनाउन ुऩने 
देशखमो य     

उऩमुभक्त अनसुायका आऩतकारीन अिस्थाहरूरे आगाभी ददनहरूका राधग शिऺाको सॊयचना, 
बौधतक ऩूिाभधाय,  धसकाइ िाताियण, धसकाइका राधग आिश्मक ऩने स्रोत साधन,  आऩतकारीन 
अिस्थाभा धसकाइ धनयन्त्तयताका राधग आिश्मक हनुे व्मिस्थाऩकीम तथा ऩेसागत ऺभता य 
आऩतकारीन अिस्थाको तमायी, प्रधतकामभ य ऩनुरुत्थानको बयऩदो प्रणारी विकास गनुभऩने 
आिश्मकता सभेत देखाएका छन। य  

ग) चनुौतीहरू  

प्राकृधतक प्रकोऩ,  भहाभायी िा अन्त्म साभाशजक साॊस्कृधतक कायणरे उत्ऩन्न हनुे आऩतकारीन 
अिस्थाको स्थान, ऩरयिेि य अिस्थाअनसुाय केही ऩूिाभनभुान गनभ सवकए ताऩधन सभम, स्िरूऩ य 
भात्राको एकीन बविष्मिाणी गनभ बन े सवकदैन य त्मसै गयी कधतऩम प्रकोऩ, भाहाभायी तथा 
आऩतकारको ऩूिाभनभुान गनभ नसवकन े ऩधन हनु्त्छ य तसथभ आऩतकारीन अिस्थाको शिऺाराई 
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मोजनाभा कसयी सभािेि गने बने्न नै प्रभखु भदु्दा हो य स्रोत तथा सभम सीभा कधत हनु े य 
शजम्भेिाय को हनु े जस्ता भदु्दाहरू मसभा यहेका छन।  य नेऩारको शिऺा ऺते्रको मो मोजना 
फनाउन ेसन्त्दबभभा धनम्नानसुायका भदु्दाहरू चनुौतीका रूऩभा देशखन्त्छन। :    

क) आऩतकारीन अिस्थाभा शिऺा (Education in Emergency) अन्त्तय सम्फशन्त्धत विषमको 
रूऩभा िा छुटै्ट विधाको रूऩभा सम्फोधन गने ? 

ख) छुटै्ट मोजना फनाउन े वक मोजनाको हयेक अ् ग (component) भा मस विषमको प्रत्माबधूत 
गने ? 

ग) प्राकृधतक प्रकोऩ य सोको जोशखभको विषमभा भात्र सीधभत हनुे वक भहाभायी तथा साभाशजक 
तथा याजनीधतक द्रन्त्दरे धसजभना गने अियोधको सभेत सािधानी अऩनाउन े? 

घ) अनभुान गनभ नसवकने (Unpredictable) घटनाराई कसयी मोजनाभा सभेट्न े य स्रोतको 
व्मिस्था कधत गने ? 

ङ) कधतऩम सॊकट अन्त्तयाभवद्सम हनु्त्छन।, कधतऩम यावद्सम त कधतऩम स्थानीम तहका हनु्त्छन। य 
मसभा कुन सॊकटराई कुन तहभा कसयी सम्फोधन गने य मोजना कुन तहको फनाउन े? 

च) मोजना तत्काधरक फनाउन ेवक दीघभकाधरक ?  

छ) सॊकटकारीन शिऺा मोजना धनभाभणभा को सहबागी हनु ेय मसको प्रवयमा के हनुे ? 

उश्रशखत अनसुायका भदु्दाहरूरे सजृना गयेका चनुौतीहरूराई विचाय गयेय सफै प्रकायका 
सम्बावित सॊकटकारीन अिस्थाराई व्मिस्थाऩन गने गयी स्रोत, साधन य शजम्भेिायीको 
होधसमायीऩूिभक सम्फोधन गनुभ नै आगाभी मोजनाको प्रथधभकता हनु ुऩदभछ य  

 

४.५.३ उद्दशे्महरू 

साभान्त्मत: विऩदको अिस्थाभा शिऺा व्मिस्थाऩनको भखु्म उदे्दश्म जस्तो सकैु ऩरयशस्थधतभा ऩधन 
फारफाधरकाको शिऺा प्राद्ऱ गने अधधकायराई सधुनशश् चत गयी उनीहरूको िायीरयक, भानधसक य 
फौवद्धक विकासराई अफरुद्ध हनु नददन ु हो बने विशिद्श रूऩभा मस्तो शिऺाका धनम्नानसुायका 
उद्दशे्म हनुेछन।्     

१. स् कटको सम्बावित जोशखभ कभ गनभ औऩचारयक तथा अनौऩचारयक शिऺाको भाध्मभफाट 
ऩूिभ सािधानी  य तमायीको िाताियण तमाय गने य  

२. सम्बावित स् कटको साभना गने अथाभत। उत्थानिीर (resilient) प्रणारीका राधग  बौधतक, 
भानिीम य आधथभक स्रोतको तमायी गने (preparedness) य 
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३. स् कटको प्रधतकामभ (response)  को सॊमन्त्त्र य कामभढाॉचा तमाय गने य  

४. अ्ऩकारीन य दीघभकारीन ऩनुस्थाभऩन (recovery) गने य 

 ४.५.४ यणनीधतहरू 

आऩतकारीन तथा सॊकटऩूणभ अिस्थाभा शिऺाका यणनीधतहरूरे  प्रकोऩ जोशखभ न्त्मूनीकयण य 
व्मिस्थाऩन,  भहाभायी य मदु्ध, द्रन्त्द्र, विस्थाऩन तथा फसाइसयाई गयी तीनै ऩऺराइभ सभेट्न ुऩदभछ 
य  प्रकोऩ जोशखभ न्त्मूनीकयण य व्मिस्थाऩन (DRR, Disaster risk Reduction  and Management) 
अन्त्तगभत बकूम्ऩ,  ज्िाराभखुी, फाढीऩवहयो, हािाहयुी, अधसना, वहभऩात, वहभऩवहयो, आगरागी, 
चट्याङ,  अधतिवृद्श, अनािवृद्श खडेयी, दघुभटना, िीतरहय, रू, अधत शचसो य तातो िाताियण आदद 
प्रकोऩहरूको फायेभा ऩूिभसािधानी, प्रकोऩफाट फच्न ेउऩामहरूका फायेभा जनकायी तथा धसऩ विकास, 

य प्रकोऩफाट शिऺा ऺेत्रराई फचाउन आिश्मक तमायी ऩदभछन। य त्मसै गयी  भहाभायी 
(Pandemic, epidemic) अन्त्तगभत  झाडाऩखारा, काराज्िय, हैजा, बाइयर ज्ियो, डेङ् ग,ु टाइपाइड, 
हेऩाटाइवटस, फडभफ्रू, एनफ्रूएन्त्जा, ऺमयोग, कुद्षयोग, ठेउरा, स्िाइन फ्रू, कोधबड  रगामतका 
सरुिा योग तथा भहाभायीहरूफाट फच्न ऩूिभसािधानी, योकथाभ तथा उऩचायको आिश्मक तमायी य 
भहाभायीका सभमभा शिऺण धसकाइराई धनयन्त्तयता ददने फैकश्ऩक उऩमहरूको तमायी ऩदभछन। य  

मदु्ध, द्रन्त्द्र, विस्थाऩन, फसाइसयाई (War, conflict, displacement, migration) अन्त्तगभत  आन्त्तरयक 
तथा फाह्य मदु्ध एिभ। द्रन्त्द्र तथा साम्प्रादावमक, धाधभभक, याजनीधतक द्रन्त्द्र य मदु्ध तथा साभाशजक 
साॊस्कृधतक विसॊगधतका कायण प्रबावित बई भाधनसहरूको विस्थाऩन तथा फसाइसयाइ, सवुिधाबोग 
तथा अिसयको खोजीभा हनुे आन्त्तरयक तथा फाह्य फसाइसयाइ आददको अिस्था आउन नददन य 
आइहारे ऩधन फारफाधरकाराई सयुशऺत याख।  न ेय  धसकाइको धनयन्त्तयताको सधुनशश् चतताका राधग 
आिश्मक नीधतगत य कामभयधभक तमायी ऩदभछन। य  

मी तीनओटै ऩऺराइभ ध्मानभा याखेय  आऩतकारीन तथा सॊकटऩूणभ अिस्थाभा शिऺासम्फन्त्धभा 
मस मोजनाका भखु्म यणनीधतहरू धनम्नअनसुाय हनुछेन।्      

१. शिऺा ऺते्रभा प्रत्मऺ िा ऩयोऺ रूऩभा प्रबाि ऩाने विऩद िा सॊकटहरूको ऩूिाभनभुान तथा 
त्मसको भात्रा िा सॊकटासन्नता (vulnerability) को भू्माङ । कन (assessment) तथा  
विद्ऴेषण गरयने छ य 

२. हयेक स्थानीम सयकायरे सॊकटासन्नता (vulnerability) को भू्मा् कन (assessment) का 
आधायभा ऩूिाभनभुान तथा प्रधतकामभको फहृत।  (comprehensive) मोजना य विद्यारमहरूरे 
आ-आफ्ना विद्यारमको मोजना तमाय गने छन। य   
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३. शिऺासम्फन्त्धी ऐन कानून, ऩाठ् मयभ य शिऺासम्फन्त्धी नीधतहरूको  ऩनुयािरोकन गयी  
आिश्मकतानसुाय ऩरयभाजभन गरयने छ बन े विऩद तथा सॊकटभा शिऺासम्फन्त्धभा विकास 
गरयएका भाऩदण्ड, कामभविधध तथा धनदेशिकाहरूराइभ एकीकृत गरयने छ य  

४. विऩद् प्रधतयोधी बौधतक ऩूिाभधायको धनभाभण तथा ऩनुस्थाभऩन गरयन ेछ य  

५. िैशऺक सेिा धनयन्त्तयताको राधग आिश्मक हनु ेमन्त्त्र उऩकयण, औषधध, खाद्यान्न, ऩोिाक 
तथा  अन्त्म याहत साभग्री (relief materials)  को प्रफन्त्ध गरयने छ य 

६. विद्याथॉ, शिऺक , अधबबािक तथा तीनै तहको सयकायको तमायी (preparedness),  

योकथाभ (prevention), प्रधतकामभ (response), य ऩनुस्थाभऩन (recovery) का राधग ऺभता 
विकास गरयने छ य  

७. विऩदभा सेिा प्रिाहको सॊमन्त्त्र, प्रणारी य सेिा प्रिाहको यणनीधतक केन्त्रको स्थाऩना गरयने 
छय 

८. विऩद् व्मिस्थाऩनको तमायी (preparedness), प्रधतकामभ (response), य ऩनुस्थाभऩन 
(recovery)  भा गैयसयकायी ऺेत्र तथा विकास साझेदायहरूको सहबाधगता य सहमोगसभेत 
ऩरयचारन गरयन ेछ य 

९. विऩद व्मिस्थाऩनका ऩयम्ऩयागत ऻान, धसऩ तथा अनबुिहरूराई सभमानकुुर ऩनुव्माभख्मा 
तथा प्रमोगभा ्माइन ेछ य 

१०. प्रकृधतक विऩद, भहाभायी, िाशन्त्त सयुऺा य अधधकायका ऺते्रभा काभगने सयकायी तथा 
अधभसयकायी धनकामहरूधफच केन्त्रदशख िडातह सम्भ सभन्त्मम य शजम्भेिायीको सॊमन्त्त्र 
फनाइन ेछ य 

११. विऩद व्मिस्थाऩन य सॊकटकारभा शिऺाको धनयन्त्तयता सम्फन्त्धभा बएका अन्त्तयाभवद्सम 
सपर अभ्मासहरुराई स्थानीमकृत (localize)  गरयने छ  य  

१२. विद्यारम िाशन्त्त ऺेत्रसम्फन्त्धी अिधायणाराई साथभकता ददन याजनीधतक दर, ऩेसागत सॊघ 
सॊगठन तथा विद्याथॉ क्रफहरू य अन्त्म साभदुावमक ऺेत्रधफच सभन्त्िम सहकामभ गदै 
मसप्रधत सफैराई शजम्भेिाय फनाइने य  

१३. प्राकृधतक प्रकोऩको जोशखभ न्त्मूनीकयणका राधग हरयत विद्यारम अधबमान, जरिाम ु
ऩरयितभन, शिऺा तथा ददगो विकासका धनधभि शिऺा जस्ता कामभयभहरूराई 
कामाभन्त्िमनभा ्माइने छय   

४.५.५ प्रभखु प्राथधभकता ऺते्र, नधतजा तथा वयमाकराऩ  

क( प्रभखु प्राथधभकता ऺते्र 
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ताधरका ४.६:  आऩतकारीन तथा सॊकटऩूणभ अिस्थाभा शिऺाका प्राथधभकता ऺते्र 

  भखु्म ऺेत्र 

 Core Area  

भरु धसद्धान्त्तहरू  

Key Principles  

भरु नधतजाहरू 

 Key solution  

१ प्राकृधतक प्रकोऩ  व्मिस्थाऩन 
(Natural hazards/ DRRM ) 
का राधग 

ऩूिभतमायी (Preparedness), 

सम्फोधन (response) and 

ऩनुउभत्थान (recovery)   

अधधकायभा आधारयत (Right 

based),   

- सॊकटासन्नता (vulnerability) को भू्माङ्कन 
(assessment)  

सभता य सभािेिीता Equity and 

inclusiveness  

ऩूिभतमायी (Preparedness) 

ऩहुॉच (Access) स्थानीमकृत मोजना (Localized planning)  

न्त्माम (Justice)  सचेतना तथा ताधरभ (Awareness and training)  

गणुस्तय य सिुासन (Quality 

and good governance)  

उत्थानिीर ऩूिाभधाय विकास (Resilient school 

construction reconstruction)   

दऺता (Efficiency)   तत्कार सम्फोधन सॊमन्त्त्र (Immediate response 

mechanism) 

 ऩनुरुत्थान अझ सदुृढ धनभाभण (Recovery, build 

back better)  

२  

भहाभायी (Epidemic/ 

Pandemic) को सभमभा 
स्िास््म उऩचाय सवहत 
शिऺाको व्मिस्थाऩन य  सेिा 
प्रिाह /  धसकाइको धनयन्त्तयता  

स्िास््म ऩवहरो प्राथधभकता 
(Health first)  

जनचेतना (Awareness),  

खाद्य सयुऺा (Food and 

security)  

ऩूिभ तमायी (Preparedness)   

धसकाइ सभािेिी अिसय य 
सहबाधगता  (Access to learning 

Inclusiveness  

Participation )  

सेिा प्रिाह (Service delivery)   

ऩनुरुत्थान (Recovery)  

िैकश्ऩक धसकाइ (Alternative learning ) 

३  मदु्ध, साभाशजक द्रन्त्द,  वहॊिा,  
फसाइसयाइको (War, conflict 

and displacement , migration) 

अिस्थाभा ऩधन आधायबतू 
अव्मकताको ऩूधतभ सवहत 
धसकाइको धनयन्त्तयता  

फारफाधरका िाशन्त्त ऺेत्र 
(Children as zone of peace)  

याजनीधतक तथा साभाशजक  सभझदायी य  
घोषणा  (Political Consensus , declaration)  

फारफाधरकाराई ऩवहरो 
प्राथधभकता (Putting the child at 

the center)  

 आचाय सॊवहताको कामाभन्त्िमन (Code of 

conducts)  

रैश् गक तथा अऩा् गता य 
साभाशजक सभािेशिता (Inclusion 

of Gender, disability, 

marginalized and more 

vulnerable children)  

विद्यारम य स्थानीम तहभा सयुशऺत धसकाइ कामभ 
सभूह  (Safe learning action groups at 

local/school level)  

सयुशऺत खनेकुया य फास (Safe food and 

shelter)  

भनोसाभाशजक सहमोग (Psychosocial support)  

धसकाइको धनयन्त्तयता (Learning continuation ) 

  प्रणारीगत सधुाय य ऺभता विकास (System 

strengthening and capacity building)  
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ख) उऩरशधध 

१. आऩतकारीन तथा सॊकटऩूणभ ऩरयशस्थधतभा ऩधन फारफाधरकाको सयुऺासवहत शिऺा प्राद्ऱ गने 
अधधकायराई सधुनशश् चत हनुे य 

ग) नधतजा 
 

१. विद्यारम तथा सभग्र शिऺा प्रणारीभा प्राकृधतक प्रकोऩ  व्मिस्थाऩनका राधग ऩूिभतमायी, 
प्रधतकामभ  तथा ऩनुउभत्थानको मोजना तथा ऺभता विकास हनुे य  

२. आिश्मक बौधतक, भानिीम य आधथभक स्रोतको व्मिस्थाऩनसवहत विद्यारम तथा शिऺा प्रणारी 
उत्थानिीर (resilient)  हनुेय  

३. भहाभायीको सभमभा स्िास््म उऩचायसवहत शिऺाको व्मिस्थाऩन य  सेिा प्रिाह /  धसकाइको 
धनयन्त्तयता  हनु ेय 

४. मदु्ध, साभाशजक द्रन्त्द,  वहॊिा,  फसाइसयाइको  अिस्थाभा ऩधन आधायबतू अव्मकताको ऩूधतभ 
सवहत धसकाइको धनयन्त्तयता हनु ेय 
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घ) वयमाकराऩहरू तथा रक्ष्म 

ताधरका ४.७ :   आऩतकारीन तथा सॊकटऩूणभ अिस्थाभा शिऺाका वयमाकराऩहरू तथा रक्ष्म 

य.सॊ .  सधुारका शवषयक्षेत्र  मोजना अिधधको 
कुर  रऺ  

रक्ष्म शजम्भेिाय धनकाम 

२०२१ २०२२ २०२३ २०२४ २०२५ २०२६ २०३० 

१ सयुशऺत विद्यारम नीधत ऩनुयािरोकन 
तथा  भाऩदण्ड धनभाभण  

 १  धनयन्त्तय  
कामाभन्त्िमन 
हनेु  

धनयन्त्तय  
कामाभन्त्िमन 
हनेु 

धनयन्त्तय  
कामाभन्त्िमन 
हनेु 

धनयन्त्तय  
कामाभन्त्िमन 
हनेु  

धनयन्त्तय  
कामाभन्त्िमन 
हनेु 

 

२ ऺभता विकास            तीनै तह  
 उत्थानिीरताका राधग  whole 

school approach का आधायभा 
सचेतना विकास  

३५५२० 
विद्यारम   

५००० १०००० १०००० १०५२०   धनयन्त्तय  
कामाभन्त्िमन 
हनेु  

धनयन्त्तय  
कामाभन्त्िमन 
हनेु 

स्थानीम सयकाय  

 शिऺक तथा विव्मस ताधरभ  ७०००० जना  १०००० २०००० २०००० १०००० १०००० 
 स्थानीम सयकाय 

 स्थानीम तहभा  सॊकटासन्नता  

भू्मा् कनका आधायभा मोजना  
धनभाभण  

७५३ स्थानीम 
सयकाय  

३५३  ४०० धनयन्त्तय  
कामाभन्त्िमन 
हनेु  

धनयन्त्तय  
कामाभन्त्िमन 
हनेु 

धनयन्त्तय  
कामाभन्त्िमन 
हनेु 

धनयन्त्तय  
कामाभन्त्िमन 
हनेु  

स्थानीम सयकाय 
विद्यारम  

 धनयन्त्तय य सयुशऺत धसकाइ का 
राधग शिऺक विद्याथॉ सशम्भधरत  
कामभ सभूह Safe learning action 

group धनभाभण य ऩरयचारन  

३५५२० 
विद्यारम  

५००० २०००० १०५२०  धनयन्त्तय  
कामाभन्त्िमन 
हनेु  

धनयन्त्तय  
कामाभन्त्िमन 
हनेु 

धनयन्त्तय  
कामाभन्त्िमन 
हनेु 

विद्यारम  
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३ DRR Resilient विद्यारम बिन 
धनभाभण    

 मो कामभयभ विद्यारम बौधतक ऩूिाभधाय विकास खण्डभा सभािेि हनेुछ य  तीनै तहको 
सभन्त्िमभा   

४ बौधतक ऩूिाभधायऩनुधनभभाभण ,  
सफरीकयण   

तीनै तहको 
सभन्त्िमभा   

५ विद्यारमहरुभा सूचना प्रविधधको 
विस्ताय   

मो कामभयभ विद्यारम सूचना प्रविधध विकास खण्डभा सभािेि हनुेछ य तीनै तहको 
सभन्त्िमभा   

६ स्िास््म सवुिधा सवहतको स्िास््म 
शिशऺक / कामभकताभको व्मिस्था   

३५५२० 
विद्यारम  

५००० २०००० १०५२०  धनयन्त्तय  
कामाभन्त्िमन 
हनेु  

धनयन्त्तय  
कामाभन्त्िमन 
हनेु 

धनयन्त्तय  
कामाभन्त्िमन 
हनेु 

तीनै तहको 
सभन्त्िमभा   

७ हरयत, सपा, िान्त्त य सयुशऺत  
विद्यारम प्रिद्धभन ( Green, Clean, 

Peace and safe  schools ) 

३५५२० 
विद्यारम  

५००० २०००० १०५२०  धनयन्त्तय  
कामाभन्त्िमन 
हनेु  

धनयन्त्तय  
कामाभन्त्िमन 
हनेु 

धनयन्त्तय  
कामाभन्त्िमन 
हनेु 

स्थानीम सयकाय 
विद्यारम 

८ आऩतकारीन तथा सॊकटऩूणभ 
अिस्थाभा शिऺासॉग सम्फशन्त्धत 
विधबन्न भाऩण्ड, धनदेशिका तथा 
कामभविधधहरू एकीकृत गने 

१ ऩटक १ १   १  सॊघ य स्थानीम 
तह 

 

 कामभयभ कामाभन्त्िन ढाॉचाको विस्ततृीकयण  

१.  आऩतकारीन तथा सॊकटऩूणभ अिस्थाभा शिऺाका राधग नीधतहरूको ऩनुयािरोकन तथा न्त्मूनतभ भाऩदण्डहरू विकास तथा एकीकयण  गरयने छ य त्मसैका 
आधायभा ताधरभ तथा सचेतना साभग्री विकास गरयने छ य  

२. सयुशऺत विद्यारमका राधग ऺभता विकास गनभ धनम्नानसुाय गरयनेछ् 
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(क) ३५५२० विद्यारमभा नै आधायबतू चेतना विस्ताय गनभ हयेक विद्यारमका प्रधानाध्माऩक य विव्मस अध्ममऺराई प्राकृधतक  प्रकोऩ य भहाभायीभा शिऺा 
व्मिस्थाऩन तथा अधधकायभा आधारयत शिऺाका सम्न्त्धभा ३ ददन ेताधरभ उऩरधध गयाइने  छ य 

(ख)  ताधरभ प्राद्ऱ विव्मस अध्मऺ एिभ। प्रधानाध्माऩकफाट आआफ्नो विद्यारमभा शिऺक विद्याथॉहरूका राधग  ऺभता विकास ताधरभ तथा सचेतनासम्फन्त्धी 
कामभयभ सञ्चारन गने छन। य   

(ग)  ७५३ स्थानीम तहभा vulnerability Assessment गयी हयेक स्थानीम तहभा प्रकोऩ व्मिस्थाऩन य सॊकटभा शिऺासम्फन्त्धी हयेक ३ िषभभा ऩनुयािरोकन गने 
गयी   २०३० सम्भको मोजना फनाउने व्मिस्था धभराइनेछ य  

(घ)  हयेक विद्यारमभा प्राकृधतक  प्रकोऩ य  भहाभायीभा शिऺा व्मिस्थाऩन तथा अधधकायभा आधारयत शिऺासम्फन्त्धी कामभयभराई कामाभन्त्िमन तथा प्रिद्धभन गनभ  

शिऺक विद्याथॉ अधबबािक यहेको Education in Emergency and Crisis Action group  गठन गयी  ऩरयचारन गरयने छ य   

(ङ) विद्यारमभा हनेु बौधतक धनभाभण तथा भभभत सम्बायका कमभयभभरूराई vulnerability Assessment  को findings राई आधारयत गरयने छ य  सफै प्रकायका 
विकास धनभाभणराई सयुशऺत विद्यारमको  अिधायणा य भाऩदण्ड अनसुाय गरयनेछ य   

(च) सूचना प्रविधधभा आधारयत धसकाइसाभग्री, बौधतक ऩूिाभधाय य ऺभता विकासका कामभयभहरुराई ESP को  ICT in Education component भा सभामोजन गरयने 
छ य   

(छ) मोजना अिधधभा हयेक विद्यारमभा प्राथधभक उऩचाय कऺ य स्िास््मकभॉको व्मिस्था धभराइनेछ यतत्कारका राधग स्थानीम स्िास््म केन्त्रहरूसॉगको 
सभन्त्िमभा विद्यारमभा स्िास््म सेिा उऩरधध गयान ेछ य 

(ज) प्राकृधतक प्रकोऩको जोशखभ न्त्मूनीकयणका राधग हरयत विद्यारम अधबमान, जरिाम ु ऩरयितभन शिऺा तथा ददगो विकासका धनधभि शिऺा जस्ता 
कामभयभहरुराई व्माऩक रुऩभा कामाभन्त्िमनभा ्माउन  मोजना अिधधभा सफै विद्यारमराई Green, Clean, Peace and Safe  विद्यारमको रूऩभा प्रिद्धभन गरयने छय   

(झ)  सयुशऺत विद्यारमको भाऩदण्ड ऩूया गयेका  स्थानीम सयकायराई  resilient  स्थानीम तहको रूऩभा  घोषणा गने अधबमान गयी  मोजना अिधधभा  ७५३ 
तहनै सयुशऺत हनेु छन। य 
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४.६ विद्यारम बौधतक ऩूिाभधाय  विकास 
४.६॰१  ऩरयचम 

फारफाधरका विद्यारमभा बनाभ हनुका राधग सयुशऺत विद्यारम, ऩढ्नका राधग कऺाकोठा, खे्नका 
राधग खेरभैदान, िौचका राधग िौचारम, सपाइ य वऩउनका राधग खानऩेानी जस्ता बौधतक 
ऩूिाभधाय विद्यारमका आधायबतू सॊयचना हनु। य एक विद्याथॉका राधग सवुिधाजनक रूऩभा 
ऩठनऩाठनभा सहबागी फन्न प्रायशम्बक फारविकास तथा आधायबतू तहका प्रायशम्बक कऺाका राधग 
प्रधत विद्याथॉ ०॰ ७५ िगभ धभटय य उच्च आधायबतू तह तथा भाध्मधभक तहका राधग प्रधत विद्याथॉ 
१॰०० िगभधभटय फयाफयको ऺेत्रपरको भाऩदण्ड शिऺा धनमभािरी २०५९ को धनमभभा 
तोवकएको छ य यावद्सम शिऺा नीधत २०७६ रे विद्यारमहरूभा बिन, कऺाकोठा, पधनभचय, 
प्रमोगिारा, िौचारम, ऩानी, ऩसु्तकारम, फकु कनभय जस्ता बौधतक ऩिूाभधाय तमाय गने,  विद्यारम 
बिनरगामत सम्ऩूणभ बौधतक ऩूिाभधाय विऩद जोशखभभकु्त फनाउदै सफै विद्यारमराई सयुशऺत एिॊ 
फारभैत्री, हरयत विद्यारमको रूऩभा  विकास गने  रगामतका नीधतगत व्मिस्थाऩन गरयएको छ 
य यावद्सम शिऺा नीधतरे आत्भसात गयेको सफैका राधग सयुशऺत बौधतक ऩूिाभधाय विकास एिॊ 
विस्तायको नीधत य हारसम्भको अभ्मासका आधायभा बएको धसकाइ अनबुिका आधायभा  शिऺा 
ऺेत्रको मो मोजनाभा  प्रस्ताि गरयएको छ य  

मस खण्डभा विद्यारमको बौधतक ऩूिाभधाय विकासको ितभभान अिस्थाको सभीऺाका आधायभा 
चनुौतीहरू ऩवहचान गयी आगाभी दि फषभका राधग विद्यारमको बौधतक ऩिूाभधाय विकासका  
उद्देश्म, यणनीधत, नधतजा य प्रभखु वयमाकराऩहरू तथा रक्ष्म उ्रेख गरयएको छ य 

४.६॰२ ितभभान अिस्था 

नेऩारभा हार कुर विद्यारमको सङ  ख्मा ३५,५२० भध्मे २७,५४० साभदुावमक विद्यारम  
यहेका छन। य देिका सफै साभदुावमक विद्यारमहरूभा गयी जम्भा ९४,८१५ विद्यारम बिन 
यहेकाभा  ५९,९४० बिन ऩक् की छन। य ती बिनहरूभा जम्भा  १,७३,५८२ कऺाकोठा 
सञ् चारनभा यहेका छन। बन े १,६९,१३८ ओटा कोठा नऩगु यहेको त्मा् क यहेको छ य 
प्रधानाध्माऩका राधग फेग्रै कोठा जम्भा  ८,९८७ विद्यारमभा भात्र देशखन्त्छ बने ११,०६९ 
विद्यारमभा अरग्गै कम्प्मटुयको कोठा यहेको छ य सफै विद्यारमभा गयो जम्भा िौचारमको 
स् ख्मा ९३,७२५ यहेकोभा धेये जसोभा ऩानीको याम्रो आऩूधतभ बएको देशखदैन  य मी 
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विद्यारमहरूभा जम्भा ५४,२८३ स्टाप कोठा, ९५,३३ ऩसु्तकारम कोठा र ३,३५८ खेरकुद 
कोठा यहेका छन। बन े६,१८७ ओटा कोठाभा विऻानका ्मािहरू यहेका छन। य  

२०७२ सारभा गएको विनासकायी बकुम्ऩफाट ७,९२३ विद्यारमहरूका ४९,६८१ कऺाकोठाभा 
ऺधत ऩगेुको धथमो य जसभध्मे हारसम्भ ६,०८५ विद्यारमहरू ऩनुधनभभाभण बइसकेका छन।  बन े
१,४६८ विद्यारम धनभाभण सम्ऩन्न हनु ेयभभा यहेका छन। य  

स ॊघीमता कामाभन्त्िमन बन्त्दा अशघ तत्कारीन शिऺा विबागभा बौधतक धनभाभणसम्फन्त्धी काभ गने 
फेग्रै िाखा य सफै शज्रा शिऺा कामाभरमहरूभा प्राविधधक सवहतको व्मिस्थाऩनभा विद्यारम 
शिऺाभा बौधतक ऩूिाभधायको काभ हदैु आएकोभा हार शिऺा तथा भानि स्रोत विकास केन्त्रभा 
अधत न्त्मून प्राविधधक कभभचायीको व्मिस्था यहेको छ बन े कामाभन्त्िमनको शजम्भेिायी स्थानीम 
तहहरूको यहेको छ बन े धनभाभणको भाऩदण्ड तथा आधाय सॊघीमतहफाट हुॉदै आएको छ य 
मसफाट मोजना य कामाभन्त्िमनभा तारभेर धभराउन य सूचना प्राप् त गनभ चनुौती बइयहेको छ य  

विद्यारमका प्राथधभकता प्राप् त सऺभता (PMEC) धबत्र यहेको कऺाकोठा, छात्राका राधग फेग्रै 
िौचारमसभेत हारसम्भ ऩणूभ हनु सकेको छैन बन ेप्राथधभकता प्राप् त सऺभता न ैऩमाभप् त ऩूिाभधाय 
हो िा होइन बन्न ेऩधन विचाय गनुभ ऩने छ य यावद्सम शिऺा नीधत २०७६ रे गयेको नीधतगत 
प्रािधान कामाभन्त्िमन गदाभ विद्यारमभा तहगत एिभ। विद्याथॉ सङ  ख्माका आधायभा फन्नु ऩने बौधतक 
ऩूिाभधाय (शिऺण धसकाइ कऺ, कामभिारा/प्रमोगिारा, ऩसु्तकारम, अधतरयक्त वयमाकराऩ एिभ। 
खेरकऺ,  विद्यारम सबाहर, भञ् च, फगचैा, कम्प्मटुय कऺ, शिऺक कऺ, प्रधानाध्माऩक कऺ) 
के य कधत आिश्मक हो ऩने हो य ऩूिाभधाय धनभाभणको दावमत्ि सॊघ, प्रदेि य स्थानीम तह कसरे 
कसयी धरन ेहो बने्न विषम स्ऩद्श गनुभ आिश्मक देशखएको छ य विद्यारम शिऺाभा प्रमोग बएको 
ऩूिाभधायका सन्त्दबभभा एकीकृत िैशऺक सूचना व्मिस्थाऩन व्मिस्थाऩन प्रणारीभा आफद्ध बए 
ताऩधन ऩूिाभधायको प्राविधधक एिभ। िस्तधुनद्ष आकरन गनभ सवकएको छैन य हारै भात्र फहृत। 
रूऩभा ऩनुधनभभाभणका यभभा केन्त्रीम आमोजना कामाभन्त्िमन  एकाइ )CLPIU) फाट विद्यारम 
धनभाभणभा ४  ओटा भोडाधरटी (विद्यारम व्मिस्थाऩन सधभधतफाट धनभाभण हनु,े ठेक् काफाट धनभाभण 
हनु.े दात ृधनकामफाट धनभाभण हनु ेय गैय सयकायी सॊघसॊस्थाफाट धनभाभण हनु)े अिरम्फन गरयएका 
छन। य प्राप् त सूचनाका आधायभा हारसम्भ ऩूिाभधायको आिश्मकता सम्फोधन हनु सकेको छैन य  

विद्यारम धनभाभणका राधग हारसम्भ अिरम्फन गरयएका ऩद्धधतभा रागत अनभुानभा एकरुऩता 
कामभ हनु सकेको छैन य जस्तै ४ कोठाको बिन फनाउदा विद्यारम ऺेत्र विकास 
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कामभयभअन्त्तगभत रु ३६  राख विधनमोजन बएको छ बने सोही नाऩ फभोशजभको बिन केन्त्रीम 
आमोजना कामाभन्त्िमन  एकाइफाट धनभाभण गदाभ रु ६० राखदेशख ७२ राख सम्भको रागत 
इशस्टभेट तमाय बइभ कामाभन्त्िमनभा यहेका छन। य  बिन फन्न ेय फनाउने विधध य प्रवयमाभा कहॊ 
वििाद य काननुी प्रद्ल उदठयहेका छन। य शिऺा भन्त्त्रारमअन्त्तयगतको सफै बन्त्दा ठूरो फेरुजकुो 
वहॊस्सा बिन धनभाभणको यहेको छ य बिन धनभाभण गने धसरधसराभा बिन आचाय सॊवहताको 
ऩारना नबएका कायण धेयैजसो विद्यारमहरू अऩा् गताभैत्री फन्न सकेका छैनन। य मसफाट 
विद्यारम ऩूिाभधाय विकाससॉग सम्फशन्त्धत धनम्नधरशखत चनुौतीहरू यहेका देशखन्त्छन।्  

१. विद्यारम शिऺाअन्त्तगभत विकास एिभ। विस्ताय गनुभऩने बौधतक ऩूिाभधायको स्िरूऩ तथा मसभा  
राधग आिश्मक बधूभका स्ऩद्श ऩानुभ य 

२. ऩूिाभधाय विकासका विधध तथा प्रवयमाराई गणुस्तयीम ऩायदिॉ एिॊ जिापदेही फनाउन ुय 
३. सयुशऺत विद्यारमका बौधतक ऩिूाभधायका राधग उममकु्त भाऩदण्ड य भोडाधरटी  विकास गनुभय 
४. सयुशऺत विद्यारम ऩिूाभधाय विकास एिभ। विस्तायका राधग भास्टय प्रान विकास गनुभ य   
५. आिश्मक स्रोतको व्मिस्थाऩन गनुभ य 
६. ऩूिाभधायहरूराई अऩ् गता य रैश् गक भैत्री फनाउन ुय  

४.६॰३ उद्दशे्म 

१. सयुशऺत विद्यारम ऩिूाभधाय विकास गयी गणुस्तयीम शिऺा व्मिस्थाऩनभा सहमोग गनुभ , 

२. विद्यारम शिऺा ऩूिाभधायका राधग आिश्मक भाऩदण्ड विकास य कामाभन्त्िमन गनुभ,  
३. गणुस्तयीम ऩूिाभधाय विकास एिभ। विस्तायका राधग ऩायदिॉ एिॊ जिापदेवह प्रणारीको विकास 

गनुभ,   

४.६॰४ यणनीधतहरू 

१. विद्यारम शिऺाभा सञ्चाधरत विद्यारमको तह य विद्याथॉ स् ख्माका आधायभा आिश्मक ऩने 
ऩूिाभधायको ऩनुऩभरयबावषत गरयन ेछय     

२. ऩूिाभधाय विकासका राधग विद्याथॉ स्ख्माको प्रऺेऩण. देिको बगूोर. हािाऩानी य रागतका 
आधायभा भाऩदण्ड विकास गरयन ेछ य 

३. विद्यारम ऩूिाभधाय विकासका राधग सॊघ. प्रदेि य स्थानीम तहको रागत साझेदायीका 
आधायभा स्रोत व्मिस्थाऩन प्रारूऩ विकास गरयन ेछ य 
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४. स्थानीम तहको सॊमोजनभा विकास बएका ऩूिाभधायहरूको विद्यारम बन्त्दा फावहयका अन्त्म 
ऩऺसॉग उऩमोगका सन्त्दबभभा विधध विकास प्राद्ऱ हनु ेआम्दानीराइभ सॊफद्धभन भभभतका राधग 
व्मिस्था धभराइन ेछ य  

५. विद्यारम ऩूिाभधाय विकासका राधग विकास साझेदाय तथा विधबन्न सॊघसॊस्था एिॊ 
धनकामहरूसॉग रागत साझेदायी गरयन ेछ य 

६. एक विद्यारमभा ऩूिाभधाय विकासका सफै कामभ एकै ऩटक धनभाभणको गने गयी विद्यारम 
सम्ऩणूभ धनभाभणको अिधायणा कामाभन्त्िमन गरयन ेछ य 

७. विद्यारमहरू धनभाभण गदाभ कऺाकोठा, शिऺक, प्रधानाध्माऩक तथा प्रिासधनक कऺ, ऩानी, 
िौचारम )विद्याथॉ स् ख्माको अनभुान तथा उभेयराइभ विचाय गयेय(, बान्त्सा िा खाजा 
घयरगामत सफैको मोजना सभािेि गयी धडजामन गरयने छ बन े धनभाभण  बइसकेका 
विद्यारमहरूभा थऩ स यचनाको मोजना एकै ऩटक गरयने छ य  Build Back Batterको 
अिधायणा फभोशजभ ऩनुभधनभाभण अगाधड फढाइन ेछ य 

८. ऩूिाभधाय धनभाभणसॉग ै सयुशऺत विद्यारम एिभ। िाताियणीम ऩऺराइभ एकीकृत प्रणारीको 
विकास गयी सॊस्थागत ऺभता अधबिृवद्ध गरयन ेछ य 

९. अन्त्तय सयकाय य अन्त्म सयोकायिाराहरूधफच सभन्त्िम, सहकामभ य साझेदायीभा विद्यभान 
ऩूिाभधाय उऩमोग एिॊ जनिशक्तको उऩमोगसम्फन्त्धी नीधत तमाय गयी कामाभन्त्िमन गरयनछे य 

४.६॰५ नधतजा तथा प्रभखु वयमाकराऩहरू 

क( उऩरशधध  

१.   सफै विद्याथॉहरूराइभ सयुशऺत य उऩमकु्त बौधतक अिस्थासवहतको विद्यारमभा अध्ममन गने 
अिसय हनेु य 

ख( नधतजा 

१. विद्यारम शिऺाअन्त्तगभत विकास एिॊ विस्ताय गनुभऩने बौधतक ऩूिाभधायको स्िरूऩ तथा  
बधूभका  ऩरयबावषत हनु ेय 

२. बौधतक ऩूिाभधायको आिश्मकता ऩवहचान य भाऩदण्ड सवहतको १० िषे भास्टय प्रान तमाय 
हनु ेय   

३. ऩूिाभधाय विकासको राधग स्रोत य शजम्भेिायीको विन्त्माससवहत कामाभन्त्िमन प्रारूऩ विकास 
हनुये 
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४. देिका सफै विद्यारमहरूभा आिश्मक बौधतक ऩूिाभधाय विकास य विस्ताय हनु ेय  
५. एक विद्यारम सम्ऩूणभ ऩूिाभधाय (A school with complete infrastructure)  को 

अिधायणाअनसुाय  ऩूिाभधाय विकास हनु ेय 

६. विद्यारमहरूभा अऩा् गता एिभ। छात्राभैत्री सॊयचना व्मिस्था हनु ेय  

७. ऩूिाभधाय विकासका राधग आिश्मक विधध. भाऩदण्ड य स्तयीकयणका सूचक तमाय हनु ेय 

८. विद्यारमहरूभा फनकेा स ॊयचनाको सम्फधभन तथा भभभत सम्बायका ऩद्धधत विकास हनु ेय  

ग( वयमाकराऩ तथा रक्ष्म 

ताधरका ४.८:  विद्यारम बौधतक ऩूिाभधाय विकासका  वयमाकराऩहरू तथा रक्ष्म 

य.सॊ. प्रभखु वयमाकराऩहरू इकाइ बौधतक रक्ष्म (५ िषभ) बौधतक 
रक्ष्म (१० 
िषभ) 
  

कैवपमत 

१ २ ३ ४ ५ जम्भा 

 

१ 

 

 

विद्यारम शिऺा अन्त्तगभत विकास 
एिॊ विस्ताय गनुभऩने बौधतक 
ऩूिाभधायको स्िरूऩ तथा  
बधूभका  ऩरयबावषत गने 
 

ऩटक १     १  सॊघ 

२  ऩूिाभधाय विकास भास्टय प्रान 
तमाय 

 ऩटक १     १  सॊघ तथा 
स्थानीम तह 

३ ऩूिाभधाय विकास प्रारूऩ  विकास 
य तीनै तहभा  स्रोतको 
विधनमोजना  

ऩटक 

 

 

धनमधभत 

 

१     १ 

 

 

 सॊघ, प्रदेि 
तथा 
स्थानीम तह 

४ एक विद्यारम सम्ऩूणभ ऩूिाभधाय 
(A School with Complete 

Infrastructure) अनरुूऩ बौधतक 
ऩूिाभधायको विकास गने  
  

विद्यारम 
स ् ख्मा 

s       हारका 
करयफ ८ 
हजाय 
विद्यारमहरू 
तमाय 
बइसकेकारे 
अन्त्मका 
राधग 

सॊघ, प्रदेि 



Nepal: Education Sector Plan, 2021-2030 (draft V-1), March 2021 
 

167 
 

तथा 
स्थानीम तह  

५ भाऩदण्ड एिॊ स्तयीकयणका 
सूचक विकास 

ऩटक १       सॊघ 

६ अऩा् गताभैत्री रैश् गक भैत्री 
सॊयचनाको विकास 

विद्यारम 
स ् ख्मा 

       प्रदेि तथा 
स्थानीम त 

७ विद्यारमहरूभा फनेका स ॊयचनाको 
सम्फधभन तथा भभभत सम्बाय  

विद्यारम 
स ् ख्मा 

       स्थानीम तह 
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४.७ शिऺाभा सूचना य प्रविधध 
    (ICT in Education) 
४.७.१ ऩरयचम 

सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको कुिर य प्रबािकायी प्रमोगरे धसकाइ सधुाय गनभ, धसकाइराई 
सान्त्दधबभक फनाउन, धसकाइप्रधत विद्याथॉराई अधबप्ररेयत गनभ य िैशऺक व्मिस्थाऩन सधुाय गयी 
सिुासन कामभ गनभ सहमोग गदभछ य शिऺाभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको विकास तथा प्रमोगरे 
सफै विद्याथॉका राधग सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको आधायबतू ऩहुॉच ऩरु् माई धडशजटर धबन्नता कभ 
गने, सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधराई शिऺण धसकाइको साधनका रूऩभा प्रमोग गयी धसकाइ सधुाय 
गने, सफैका राधग शिऺाभा ऩहुॉच ऩरु् माउन े य शिऺाको व्मिस्थाऩकीम तथा िासकीम ऩद्धधतराई 
कुिर य प्रबािकायी फनाई सिुासनको प्रत्माबधूतका राधग सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको प्रमोगराई 
सहमोग ऩरु् माउन ुऩदभछ (MoE, 2013) य मी चायओटा भागभदिभक धसद्धान्त्तका आधायभा शिऺाभा 
सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको गरुुमोजना सन। २०१३-२०१७ धनभाभण गरयएकोभा मी धसद्धान्त्तहरू 
अवहरेको सन्त्दबभभा ऩधन उशिकै सान्त्दधबभक देशखन्त्छन। य 

उश्रशखत धसद्धान्त्तका आधायभा उक्त गरुु मोजनारे धनधाभयण गयेका शिऺाभा सूचना तथा सञ्चाय 
प्रविधधका उद्देश्महरूभा सफै विद्याथॉका राधग सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधराई आधायबतू साऺयताका 
रूऩभा विकास गयी धडशजटर धडबाइड कभ गन;े शिऺाभा सभताभूरक ऩहुॉच ऩरु् माई गणुस्तय 
अधबिृवद्ध गने य शिऺाको सेिा प्रिाह तथा प्रणारीभा सधुाय गयी सिुासनको प्रत्माबधूत गने यहेका 
छन। य मसका राधग उक्त गरुु मोजनारे ऩवहचान गयेका चायओटा ऺते्रहरूभा सूचना तथा सञ्चायका 
राधग सॊयचना (कनेशक्टधबटी, साभग्री, आॉकडा) तमाय गने; भानिीम स्रोत विकास गने; धडशजटर 
साभग्री विकास गने य िशैऺक ऩद्धधत तथा व्मिस्थाऩन सधुाय गने यहेका धथए य मी चायओटा 
ऺेत्रभा गरुुमोजनारे यणनीधत, वयमाकराऩ तथा रक्ष्महरू धनधाभयण गयेको धथमो य हारको 
ऩरयशस्थधत अनकूुर यणनीधत, वयमाकराऩ तथा रक्ष्महरू अध्मािधधक तथा ऩरयभाजभन गयी मी 
ऺेत्रहरू मस मोजनाभा ऩधन सभािेि गनुभ उऩमकु्त हनुे देशखन्त्छ य  

कोधबड-१९ को भहाभायीरे शिऺाभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको प्रबािकायी प्रमोगको 
आिश्मकताराई थऩ ऩवुद्श गयेको छ य विधबन्न प्रकायका विऩत तथा भहाभायीभा ऩधन 
शिऺणधसकाइराई धनयन्त्तयता ददन े कामभभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधरे भहत्त्िऩूणभ सहमोग गनभ 
सक्दछ य मस सन्त्दबभभा बइयहेको ऺभताका आधायभा अनराइन तथा अपराइन रगामतका 
बच ुभअर भाध्मभ प्रमोग गयी  धसकाइराई धनयन्त्तयता ददन खोशजए ऩधन ऩमाभद्ऱ ऺभता तथा सॊयचनाको 
अबािरे सफैराई सभेट्न सवकएको छैन (Poudel, Kafle, 2020) य मस्तो अिस्थाभा सफैका 
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राधग सहज ऩहुॉच ऩगु्ने गयी शिऺाभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको विकास गनुभ चनुौतीऩूणभ कामभ 
यहेको छ य 

मस ऩरयच्छेदभा शिऺाभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधसम्फन्त्धी ितभभान अिस्थाको सभीऺा गयी 
चनुौतीहरू ऩवहचान गरयएको छ य ऩवहचान गरयएका चनुौतीहरू साभना गनभका राधग मोजनाका 
उद्देश्म, यणनीधत तथा प्रभखु वयमाकराऩ तथा रक्ष्महरू धनधाभयण गरयएको छ य शिऺाभा सूचना 
तथा सञ्चाय प्रविधधको प्रमोग गने सम्फन्त्धभा सम्फशन्त्धत विषमगत उऩऺेत्रहरू जस्तै: प्रायशम्बक 
फारविकास तथा शिऺा, आधायबतू शिऺा, भाध्माधभक शिऺा, अनौऩचारयक शिऺा तथा आजीिन 
धसकाइ, ऩाठ् मयभ तथा भू्मा् कन, शिऺक विकास तथा व्मिस्थाऩनरगामत सभग्र िैशऺक 
व्मिस्थाऩनभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको प्रमोगका केही ऩऺहरू ऩधन उ्रेख गरयएको बए ऩधन 
सभग्रताभा शिऺाभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको विकास तथा प्रमोगको अिस्थाको विद्ऴषेणका 
आधायभा मस ऩरयच््दभा मोजनाको खाका सभािेि गरयएको छ य त्मसैरे मस ऩरयच््दका 
आधायभा शिऺाभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधसम्फन्त्धी सभग्र मोजना धनभाभण गयी सम्फशन्त्धत विषम 
ऺेत्रसॉगै सम्फशन्त्धत गयाइन ुऩदभछ य 

४.७.२ ितभभान अिस्था 

विद्यारम शिऺाभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको विकास य प्रमोगको ितभभान अिस्थाको विद्ऴषेण गदाभ 
आिश्मक नीधत, कानून तथा यणनीधतहरूको अिस्था य धतनको कामाभन्त्िमन, शिऺाभा सूचना तथा 
सञ्चाय प्रविधधसम्फन्त्धी गरुु मोजना तथा मसको कामाभन्त्िमन य विद्यारम ऺेत्र विकास मोजनाका 
कामभयभ, रक्ष्म य प्रधगतको सभीऺा गनुभऩने हनु्त्छ य नेऩाररे फोडभ फैंक नीधत, २०७१ ्माई 
विद्यारम रगामतभा कनशेक्टबटी य सयुऺाको विषमभा नीधतगत स्ऩद्शता प्रदान गयेको छ य त्मसैगयी 
नेऩारको सूचना तथा सञ्चाय प्रविधध नीधत २०७२ रे सूचना तथा सञ्चायका सॊयचनाभा ऩहुॉच 
ऩरु् माउने विषमभा नीधत धनधाभयण गयेको छ बन े शिऺाभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधसम्फन्त्धी गरुु 
मोजना कामाभन्त्िमन गने रगामतका नीधतहरू उ्रेख गयेको छ य धडशजटर नेऩारको कामभढाॉचा, 
२०७६ रे विद्यारम तथा क्माम्ऩसहरूभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधध शिऺा, शजमोस्प्माधसमर य 
शजआइएस (Geospatial/GIS) शिऺा प्रदान गने य शिऺा ऺेत्रको सूचना तथा सञ्चाय प्रविधध 
शिऺासम्फन्त्धी ऺभता विकास गने य सफैका राधग सूचना प्रविधधसम्फन्त्धी साऺयता प्रदान गन े
उ्रेख गयेको छ य 

नेऩार सयकायरे २०७६ सारभा स्िीकृत गयेको यावद्सम शिऺा नीधत य विऻान तथा प्रविधध प्रिधभन 
नीधतभा ऩधन शिऺाभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको प्रमोगसम्फन्त्धी नीधतहरू उ्रेख गरयएको छ य 
उक्त शिऺा नीधतभा सफै विद्यारम तथा शिऺणसॊस्थाहरूभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधसम्फन्त्धी सॊयचना 
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तमाय गने, कनशेक्टधबटी ऩरु् माउने, ताधरभ, शिऺणधसकाइ तथा व्मिस्थऩनभा सूचना तथा सञ्चाय 
प्रविधधको प्रमोग गनभका राधग आिश्मक साभग्रीको व्मिस्थाऩन य जनिशक्त सॊयचना तमाय ऩाने 
जस्ता विषम उ्रेख गरयएको छ य एकाधतय शिऺाभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधका राधग 
उश्रशखत दस्तािेजहरूरे नीधतगत आधाय तमाय गयेका छन। बने अकोधतय शिऺाभा सूचना तथा 
सञ्चाय प्रविधधसम्फन्त्धी गरुु मोजना, २०१३-२०१७  तमाय बई यणधनधत, कामभयभ तथा रक्ष्महरू 
धनधाभयण गरयएको छ य 

शिऺाभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधसम्फन्त्धी गरुु मोजना, २०१३-२०१७ रे १० हजाय विद्यारमभा 
शिऺणसकाइका राधग इनटयनेट कनशेक्टधबटी सवहत सूचना प्रविधका सॊयचनाका विकास तथा प्रमोग 
गने; शिऺक तथा शिऺा ऺेत्रको अन्त्म जनिशक्तका राधग सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको प्रमोग गने; 
सफै स्रोत केन्त्रहरूभा धडशजटर डाटा केन्त्र स्थाऩना गने; धनयन्त्तय धसकाइको प्रफन्त्ध गने; सूचना 
प्रविधध विषम ऩाठ् मयभ सभािेि गने; अन्त्तयवयमात्भक धडशजटर साभग्री तमाय गने; सफै स्रोत 
केन्त्रहरूभा धडशजटर साभग्री आदानप्रदान गने प्रेटपभभ फनाउन;े धनयन्त्तय धसकाइको प्रफन्त्ध गने; 
सूचना प्रविधध विषमिस्त ुऩाठ् मयभभा सभािेि गने; अन्त्तयवयमात्भक धडशजटर साभग्री तमाय गने; 
िैशऺक सूचना तथा व्मिस्थाऩन प्रणारीराई धडशजटराइज गन;े िैशऺक सूचना तथा व्मिस्थाऩन 
प्रणारीराई धडशजटराइज गने; स्रोतकेन्त्रराइभ सूचना प्रविधधको केन्त्रका रूऩभा विकास गने 
रगामतका कामभयभहरू धनधाभयण गरयएका धथए य उक्त गरुुमोजनाभा कामभयभ सञ्चारनका राधग 
आिश्मक यणनीधत तथा रक्ष्महरू ऩधन धनधाभयण गरयएको धथमो य 

त्मसैगयी विद्यारम ऺेत्र विकास कामभयभभा ऩधन सूचना तथा सञ्चाय प्रविधका वयमाकराऩ सभािेि 
गरयएको छ य विद्यारम ऺेत्र विकास मोजनाभा सभािेि गरयएका भखु्म वयमाकराऩहरूभा 
धसकाइभा सूचना प्रविधधको प्रमोगका राधग आिश्मक साभग्री विद्यारमराई उऩरधध गयाउन;े 
विऻान, गशणत य अ्ग्रजेी विषमभा विद्यतुीम साभग्री धनभाभण गने; ऩूिाभधाय विकास य शिऺण धसकाइ 
साभग्री प्रदान गने; नभनुा विद्यारमहरूभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको धसकाइ केन्त्र स्थाऩना गने; 
एकीकृत रेखा सफ्टिेमय (CGAS) कामाभन्त्िमन गने य एकीकृत िैशऺक व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारी 
(IEMIS) विकास गने यहेका धथए य 

उश्रशखत नीधतहरू तथा मोजनारे रशऺत गयेका शिऺाभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको प्रमोग 
सम्फन्त्धी कामभभा बएको प्रगधत य ितभभान अिस्थाको सॊशऺद्ऱ सभीऺा महाॉ प्रस्ततु गरयएको छ य 

एकीकृत िैशऺक व्मिस्थाऩन तथा सूचना प्रणारी (IEMIS) राई िबेभा आधारयत फनाइएको छ 
ताऩधन धेयैजसो विद्यारमभा कम्प्मटुयरागमत सूचना प्रविधधसम्फन्त्धी साभग्री तथा इन्त्टयनेट 
कनेशक्टधबटीको अबाि हनुारे मसराई ऩूणभ रूऩभा विद्यारमभा आधारयत फनाउन सवकएको छैन य 



 
Nepal: Education Sector Plan, 2021-2030 (draft V-1), March 2021 

 

171 
 

त्मसैगयी विद्यारम, प्राविधधक शिऺा तथा व्मािसावमक ताधरभ य उच्च शिऺाका अरगअरग िैशऺक 
सूचना ऩद्धधत बएकारे धतनीहरूधफच सम्फन्त्ध स्थावऩत गनभ कदठनाइ बएको छ य विद्यारमहरूभा 
सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको सॊयचना विकासका िावषभक रूऩभा रागनी गरयएको हुॉदा धेयैजसो 
भाध्मधभक विद्यारमहरूभा कम्प्मटुय रगामतका साभग्री उऩरधध गयाउन े य इन्त्टयनेट 
कनेशक्टधबटीका केही काभ बए ऩधन एकाधतय मी सवुिधाहरू न्त्मून छन। बन े अकोधतय शिऺण 
धसकाइभा मी स्रोतहरूको प्रमोग गने विद्यारमहरूको स्ख्मा ज्माॉदै कभ यहेको छ य कधतऩम 
विद्यारमहरूको विधबन्न व्मशक्त तथा सॊघसॊस्था भापभ त ऩधन मस्ता सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधसम्फन्त्धी 
साभग्री प्राद्ऱ गने गयेका छन। य एकाधतय साधन तथा सॊयचना फढाउन आिश्मक छ बन ेअकोधतय 
मसको प्रबािकायी प्रमोगका राधग शिऺकको ऺभता िृवद्ध गनुभऩने छ य 

शिऺण धसकाइभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको प्रमोगका राधग धडशजटर साभग्रीको ऩमाभद्ऱ नहनु ुऩधन 
सभस्माका रूऩभा यहेको छ य विद्यारम ऺेत्र विकास कामभयभअन्त्तगभत ऩाठमयभ विकास केन्त्ररे 
कऺा ६, ७ य ८ का राधग गशणत, विऻान य अ्ग्रजेी विषमभा केही धडजीटर साभग्री तमाय गयेको 
छ य त्मसैगयी केही धनजी ऺेत्रका सॊस्थाहरूफाट ऩधन विधबन्न विषमभा धडशजटर साभग्री तमाय गने 
कामभ बइयहेको छ य दृवद्श विवहनका राधग ऩधन केही ऩाठ् मऩसु्तकहरू धडशजटराइज गने कामभ 
बएको छ य कोबड-१९ को भहाभायीको सभमभा मस्ता धडशजटर साभग्रीराई िेग्रै िेिऩोटभर 
फनाइभ सफैको ऩहुॉच हनु े गयी याशखएको छ य ऩाठ् मयभ विकास केन्त्रद्राया विकास गरयएका 
साभग्रीका विद्यतुीमप्रधत ऩधन िेिसाइटभा याख् न े गरयएको छ य कोधबड-१९ को अिस्थाभा 
धसकाइराई धनयन्त्तयता ददन मसका अधतरयक्त विधबन्न बच ुभअर भाध्मभफाट ऩधन कऺा सञ्चारन 
गरयएको धथमो य धडशजटर साभग्री धनभाभण केही भात्राभा बए ऩधन ऩमाभद्ऱ भात्राभा साभग्री उऩरधध 
नहनु,ु बएका साभग्रीहरू ऩधन अन्त्तयवयमत्भक नहनु ु य सहज प्राद्ऱ हनु सक्न ु जस्ता सभस्माहरू 
यहेका छन। य त्मसैगयी सफै विद्यारमभा इन्त्टयनटे कनेशक्टधबटीरगामत सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको 
सॊयचना ऩरु् माउने, ऺभता विकास गनभ विधबन्न वकसभका अऩाङ्गता बएकाहरूको राधग ऩधन उऩमोगी 
हनु ेगयी साभग्री विकास गने कामभभा चनुौतीहरू देशखएका छन। य 

ााधथ उ्रेशखत उऩरशधध तथा अिसयहरूको आधायभा गत िैशऺक २०७६÷७७ को अन्त्त्मिाट 
कोभिड१९ को प्रबािफाट भरुकु बयका सफै विद्यरामहरू ६ भवहना बन्त्दा फढी सभम अप्रत्माधसत 
रूऩभा फन्त्द यहन गएको अिस्थाभा शिऺा भन्त्त्रारमरे विद्यारम शिऺासम्फन्त्धी आकशस्भक कामभ–
मोजना जायी गयी सोका आधायभा शिऺा तथा भानि स्रोत विकास केन्त्ररे सयकायी प्रमास य अन्त्म 
सयोकायिारा साथै विधबन्न धनकामको सभन्त्िमभा विद्याथॉ धसकाइराई धनयन्त्तयता ददनका राधग 
विविध फैकश्ऩक धसकाइका विधधहरूको विकास, व्मिस्थाऩन य सञ्चारन गयेकोभध्मे प्रविधधभा 
आधारयत विधधहरू प्रभखु यहेका धथए य मी विधधहरूभा प्रभखुत् छाऩाका शिऺण धसकाइ 
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साभग्रीहरू, येधडमोफाट प्रसारयत साभग्रीहरू, वट.बी.िाट प्रसारयत साभग्रीहरू, वेवसाइट तथा विद्यतुीम 
भाध्मभफाट प्राद्ऱ साभग्रीहरू, On line Portal हरूको ऩहुॉचफाट प्राद्ऱ साभग्रीहरू -CEHRD sf] learning 

portal, You tube Channel/Virtual classes, CDC को ई–ऩसु्तकारम साथै अन्त्म सॊस्थाहरूद्राया धनधभभत  
Online ;fdu|Lx¿_  / lzIf0f l;sfO ;d"x u7g, Online based Zoom meeting धसकाइका भखु्म विधधहरू 
यहेका धथए य मस अिधधभा बए गयेका वयमाकराऩहरूको आधायभा रगबग १३% विद्यारमहरूरे 
भात्र िेिभा आधारयत साभग्री  प्रमोग गयेको देशखन्त्छ बन े फाॉकी विद्यारमहरूरे अन्त्म फैकश्ऩक 
विधधहरू प्रमोग गयेको देशखन्त्छ य मसको अथभ विद्यारमहरूभा बएको इन्त्टयनेट सवुिधा सीधभत िा 
कभ गणुस्तयको यहेका कायण िा उऩरधध साभग्रीहरू प्रमोगकताभ अनकूुर तथा सान्त्दधबभक नबएका 
कायण  अऩेऺाकृत विद्यारम य विद्याथॉ स्ख्मारे उमोग नगयेको हनु सक्छ य  

िैशऺक व्मिस्थाऩनभा ऩधन सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको प्रमोग गने यभभा एकीकृत िैशऺक 
व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारी (IEMIS) स्थाऩना य स्थानीम तहसम्भ एकीकृत सशञ्चत कोष व्मिस्थाऩन 
प्रणारी (SUTRA) विकास गयी अनराइन गरयएको छ य त्मसैगयी विधबन्न सूचना तथा कधतऩम 
सेिाका राधग आिेदन ददने रगामतका कामभका राधग अनराइन ऩद्धधत विकास गरयएको छ य 
विद्यारमको रेखाप्रणारीराई व्मिशस्थत गने, ऩयीऺाका पायाभ रगामतका कामभराई अनराइन गनभ  
थऩ कामभ गनुभऩने छ य 

विद्यारम ऺेत्र विकास मोजना  (SSDP) कामाभन्त्िमनको हारसम्भको अिस्थाभा हार सञ्चारनभा 
यहेका जम्भा २८,८३३ साभदुावमक विद्यारमहरूभध्मे ५०.२% विद्यारमभा विद्यतु य १८.७% 
विद्यारमभा इन्त्टयनटेको सवुिधा उऩरधध छ बन े ४१.९% विद्यारमभा कम्प्मूटयको सवुिधा छ 
यकम्प्मूटयको सवुिधा बएका विद्यारमभध्मे करयफ ३७.०% विद्यारमभा भात्र शिऺण धसकाइ 
प्रमोजनभा कम्प्मूटयको प्रमोग बएको छ अधबरेख छ य प्रिासधनक कामभभा भात्र कम्प्मूटय सवुिधा 
प्रमोग गने विद्यारमको स् ख्मा कम्प्मूटयको सवुिधा हनुभेध्मे करयफ ३६ प्रधतित यहेको हुॉदा 
कधतऩम विद्यारमभा कम्प्मूटय बए ऩधन प्रमोग नबएको अिस्था ऩधन छ य मसयी हेदाभ सयकायी तथा 
अन्त्म सॊस्थाहरूफाट हार सञ्चारनभा यहेका प्रधफधधभा आधारयत विधबन्न विधध तथा ऩद्धधतराई अझ 
सभमसाऩेऺ  सके भात्र उऩरधध सवुिधाहरूराई अधधकतभ उऩमोग गनभ सवकने देशखन्त्छ य            

स्ख्मात्भक रूऩभा शिऺाभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधसम्फन्त्धी गरुु मोजना २०१३२०१७ भा 
१० हजाय विद्यारमभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधका उऩकयण तथा कनशेक्टधबटी सवहतको सॊयचना 
तमाय गने रक्ष्म याखेकोभा हारसम्भ   करयफ १२ हजायको हायाहायीका साभदुावमक विद्यारमभा 
कम्प्मटुय बए  ताऩधन केही विद्यारमहरूभा भात्र व्मिशस्थत रूऩभा सॊयचना तमाय बएको देशखन्त्छ य 
इन्त्टयनेट सवुिधा बएका साभदुावमक विद्यारमहरू करयफ ५ हजाय ४ सम विद्यारम भात्र यहेका 
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देशखन्त्छन। यत्मसै गयी केन्त्रभा धडशजटर ऩसु्तकारम, डाटा केन्त्र य धडशजटर स्टुधडमो स्थाऩनभा 
उ्रेख्म प्रगधत बएको देशखॊदैन य केही प्रशिऺक, शिऺक तथा कभभचायीराई सूचना तथा सञ्चाय 
प्रविधधको प्रमोगसम्फन्त्धी ताधरभ ददइएको छ बन ेमसराई विस्ताय गनुभऩनेछ य 

वि.सॊ. २०७६ देशख नेऩार दयुसञ्चाय प्राधधकयणरे ऩधन ग्राभीण दूयसञ्चाय विकास कोष भापभ त। केही 
विद्यरमहरूराई प्रस्ताि आह्वान गयी कनेशक्टधबटी य अन्त्म सॊयचनाभा सहमोग गरययहेको छ य 

उश्रशखत सभीऺाका आधायका शिऺाभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधसम्फन्त्धी धनम्नधरशखत चनुौतीहरू 
ऩवहचान गरयएको छ: 

१. सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधसम्फन्त्धी आधायबतू सॊयचना जस्तै विद्यतु, इन्त्टयनेट कनशेक्टधबटी 
आददको विस्ताय तथा सफै विद्यारमहरूभा व्मिस्था 

२. शिऺाभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको प्रबािकायी प्रमोगका राधग डाटा सेन्त्टय, धडशजटर ्माि, 
धडशजटर ऩसु्तकारम सवहतको एकीकृत प्रणारीको विकास 

३. सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधसम्फन्त्धी उऩकयणको व्मिस्था त्मसको सञ्चारन य प्रमोगका राधग 
ऺभता विकास 

४. सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको प्रमोगफाट सभता अधबिवृद्ध य धडशजटर धडबाइड कभ गनुभ 

५. अन्त्तयवयमात्भक धडशजटर साभग्रीको ऩमाभद्ऱ विकास य ऩहुॉच 

६. विधबन्न वकधसभका अऩाङ्गता बएका व्मशक्तका राधग उऩमकु्त हनुेगयी साभग्री विकास य प्रमोग 

७. सफै प्रमोगकताभराई सहज हनु े गयी िैशऺक व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारी तथा रेखा प्रणारी 
व्मिशस्थत गनुभ 

८. शिऺाको सेिा प्रिाह तथा व्मिस्थाऩनभा  सूचना प्रविधध (E-governance) को प्रमोगराई 
सहज हनु ेगयी विस्ताय गनुभ 

९. विधबन्न तहका सयकाय तथा इन्त्टयनेट प्रदामक सॊस्थाहरूका धफच सभन्त्िम य सहकामभ व्मिशस्थत 
गनुभ 

४.७.३ उद्दशे्महरू 

१. धसकाइराई प्रबािकायी, गणुस्तयीम य सान्त्दधबभक फनाउन सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको प्रमोग 
विस्ताय गने य 
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२. धडशजटर धडबाइस कभ गदै जाने य विधबन्न वकधसभका अऩाङ्गता बएका व्मशक्तहरूरगामत 
सफैभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधभा आधारयत शिऺाभा ऩहुॉच ऩरु् माउने य 

३. शिऺासम्फन्त्धी विधबन्न सेिाभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधध प्रमोग गयी सहज य धछटोछरयतो य 
सस्तो फनाउन ेय 

४. शिऺाको सभग्र व्मिस्थाऩनराई सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको प्रमोग गयी प्रबािकायी, 
कामभकुिर, ऩायदिॉ य सभताभूरक फनाउन ेय 

४.७.४ यणनीधतहरू 

1. सफै विद्यारमहरूभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधका आधायबतू सॊयचना तथा उऩकयणको प्रफन्त्ध 
गरयनछे य सयुशऺत बौधतक य प्राविधधक प्रिन्त्ध धभराइन ेछय 

2. सॊघीम तहभा एकीकृत िैशऺक सूचना तथा सञ्चाय प्रविधध केन्त्रको विकास गरयनेछ य 

3. सफै शिऺकहरूको ऺभता विकास गयी शिऺक ऩेसाभा प्रिेिका राधग आधायबतू सूचना तथा 
सञ्चाय प्रविधधको धसऩ अधनिामभ गरयनेछ य 

4. विधबन्न कऺा य विषमका राधग अन्त्तयवयमात्भक धडशजटर साभग्री विकास गरयनेछ य 

5. सफै ऩाठ् मयभ तथा ऩाठ् मसाभग्रीको धडशजटरप्रधत सहजै उऩरधध हनु ेव्मिस्था धभराइने छ य 

6. विधबन्न वकधसभका अऩाङ्गता बएकाहरूका राधग उऩमोगी हनु े गयी धडशजटर साभग्री विकास 
गरयनछे य 

7. ताधरभ केन्त्रहरूका व्रेन्त्डेड ऩद्धधतफाट ताधरभ सञ्चारन गयी सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको 
प्रमोग गयी शिऺकको ऩेसागत विकासभा सहमोग ऩरु् माइनछे य 

8. शिऺक सहामता य ऩदृ्षऩोषण प्रणारीभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको प्रमोग गरयनछे य 

9. इऩोटभरराई व्मिशस्थत फनाइन ेछ य 

10. विद्वव्माऩी रूऩभा उऩरधध िैशऺक स्रोत साभग्रीहरूभा इन्त्टयनेटका सवुिधा विस्ताय भापभ त 
विद्यारम एिभ। विद्याथॉहरूको ऩहुॉचभा विस्ताय गरयन ेछ य  

11. आधायबतू ऩूिाभधाय सधुनशद्ळत गनभ तीनओटै सयकायधफच एकीकृत कामभयभ य फजेटको व्मिस्था 
गने साथै सम्फशन्त्धत धनकामहरू फीचभा सभन्त्िम य सहकामभ गने य धनमधभत स्रोत य साधनको 
उऩरधध गयाइन ेछ य 
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12. IEMIS राई थऩ व्मिशस्थत गरयनेछ य शिऺाका विधबन्न सेिा तथा व्मिस्थाऩन सूचना तथा 
सञ्चाय प्रविधधको प्रमोग विस्ताय गरयनछे य 

13. हार भरुकु बयी सञ्चारनभा यहेका साभदुावमक अध्ममन केन्त्रहरूभध्मे कशम्तभा एक स्थानीम 
तह एक साभदुावमक अध्ममन केन्त्र अनऩुातभा Digital Learning Centre, साऺयतासॊग 
व्मिसावमक सऩ विकास य अन्त्म वयमाकराऩ सञ्चारन गयी अनौऩचारयक तथा धनयन्त्तय 
शिऺाराई सभेत सम्फोधन गयी धनयनतयता ददइन ेछ य 

14. साभदुावमक अध्ममन केन्त्र य साभदुावमक ऩसु्तकारमहरू एकीकृत गयी सूचना तथा सञ्चाय 
प्रविधधको प्रमोग गयी सेिाराई सहज य प्रबािकायी फनाइनेछ य 

15. विधबन्न तहका सयकाय य इन्त्टयनेट प्रदामक सॊस्थाहरूधफच सभन्त्िम य सहकामभ िृवद्ध गरयन ेछय 

४.७.५ नधतजा, वयमाकराऩ तथा रक्ष्म 

क) उऩरशधध 

१. विद्यारमभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको विस्ताय बइभ धसकाइराई प्रबािकायी, गणुस्तयीम य 
सान्त्दधबभक फनाउन सहमोग ऩगु्नाका साथै विद्यारम शिऺाको व्मिस्थाऩनभा सधुाय आइभ सिुासन 
प्रिधभन हनु ेय 

ख) नधतजा 

१. शिऺाभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको प्रबािकायी प्रमोगका राधग केन्त्रीम डाटा सेन्त्टय तथा 
धडशजटर ्माि स्थाऩना य सञ्चारन हनु ेय 

२. प्रत्मेक ताधरभ केन्त्र सूचना तथा सञ्चाय प्रविधध केन्त्रको रूऩभा विकास  तथा सञ्चारन  हनुये 

३. सफै विद्यारमभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको ऩूिाभधाय विकास बई सफैको ऩहुॉच ऩगु्नये 

४. विधबन्न कऺा य विषमका राधग अन्त्तयवयमात्भक धडशजटर साभग्री विकास बइभ ती साभग्रीभा 
विद्याथॉको सहज ऩहुॉच हनु े य 

५. सफै साभदुावमक विद्यारमहरू य विद्याथॉहरूभा सूचना य सञ्चाय प्रविधधसम्फन्त्धी आधायबतू 
सवुिधाभा ऩहुॉच ऩगु्न ेय 

६. सफै भाध्मधभक विद्यारमहरूरे धसकाइ तथा व्मिस्थाऩकीम कामभभा सूचना य सञ्चाय प्रविधधको 
प्रमोग गयेका हनु ेय 

७. सूचना प्रविधधभा आधारयत शिऺक सहामता प्रणारीको विकास तथा सञ्चारन हनुे य 
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८. साभदुावमक धसकाइ केन्त्रभा सूचना प्रविधधको प्रमोगभा विस्ताय हनु ेय 

९. सूचना प्रविधधभा आधारयत एकीकृत िशैऺक सूचना तथा व्मिस्थाऩन प्रणारी सधुाय बइभ  सदुृढ 
हनु ेय 

१०. सूचना प्रविधधको प्रमोगरे विद्यारमदेशख सॊघीम धनकामहरूसम्भको व्मिस्थाऩन य सिुासनभा 
सधुाय आउने य 

११. अनगुभन, भू्मा् कन तथा प्रधतिेदन प्रणारीभा सधुाय बई रागत, जनिशक्त य सभमको फचत 
हनुये  

ग) प्रभखु वयमाकराऩ तथा रक्ष्म  

ताधरका ४.९: शिऺाभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधसम्फन्त्धी  वयमाकराऩहरू तथा रक्ष्म 

य.सॊ. वयमाकराऩ एकाइ ऩवहरो ऩाॉच िषभको रक्ष्म जम्भा १० 
िषभ 

कैवपमत 

१ २ ३ ४ ५ 

१. डाटा सेन्त्टय तथा धडशजटर ्माि स्थाऩना  स्ख्मा  १       

२. प्रत्मेक ताधरभ केन्त्रराई सूचना तथा 
सञ्चाय प्रविधध केन्त्रको रूऩभा ऺभता 
विकास गने (सॊयचना तथा जनिशक्त) 

स्ख्मा ४ १० १० ५   २९  

३. विद्यारमभा ICT सॊयचना विस्ताय गने विद्यारम 
स्ख्मा 

        

४. प्रत्मेक विद्यारम इन्त्टयनेट कनेशक्टधबटी          

५. शिऺक विकास तथा तमायी कोसभभा ICT 
सभािेि गने 

ऩटक  १       

६. शिऺक छनोटका राधग आधायबतू ICT 
सीऩ अधनिामभ गने गयी कोसभ ऩरयितभन गने 

 १        

७. शिऺक य िैशऺक व्मिस्थाऩनको ICT 
सम्फन्त्धी ऺभता अधबिृवद्ध गने 

         

८. शिऺक तथा कभभचायी ताधरभ धरान्त्डेड 
भोडभा सञ्चारन गने 

         

९. विधबन्न कऺाका राधग अन्त्तयवयमात्भक 
धडशजटर साभग्री विकास 

         

१०. अन्त्तयवयमात्भक धडशजटर साभाग्रीहरू 
विधबन्न वकधसभका अऩाङ्गता बएकाहरूका 
राधग ऩधन उऩमकु्त हनेु गयी विकास गने 
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११. Education Portal व्मिशस्थत गने           

१२. ऩाठ्ययभ तथा ऩाठ्यसाभग्रीका धडशजटर 
प्रधत सफैराई सहजरूऩभा उऩरधध गयाउने 

         

१३ IEMIS राई व्मिशस्थत गने          

१४ विधबन्न सूचना तथा सेिाहरूराई ICT को 
प्रमोग गयी धछटो य प्रबािकायी फनाउने 

         

१५ साभदुावमक अध्ममन केन्त्रहरूको ICT 
ऺभता िृवद्ध गने 

         

१६ साइिय सेक्मरुयट प्रणारी सदुृढ गने           

१७ सञ्चारनभा यहेका  CLC हरूभा धडशजटर 
धसकाइ केन्त्र स्थाऩना गने]{  
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ऩरयच्छेद ऩाॉच् सिुासन तथा व्मिस्थाऩन 

५.१  ऩरयचम  

शिऺा ऩद्धधतभा धनणभम तथा कामाभन्त्िमनको सभग्र प्रवयमारे िासकीम प्रफन्त्ध (governance) राइभ 
जनfउॉद छ य मसभा सॊयचना तथा प्रवयमा दिैु ऩदभछन। य विद्यारम ऺेत्रको मो मोजनाका सन्त्दबभभा 
िासकीम प्रफन्त्धअन्त्तगभत मोजनाको प्रबािकायी ढ् गरे तथा कुिरताऩूिभक कामाभन्त्िमन गयी 
फारफाधरकाको सहबाधगता य धसकाइभा सधुाय गनभ आिश्मक सॊयचना, बधूभका तथा कामभ प्रवयमा 
सभािेि हनु्त्छन। य मस्ता  सॊयचना तथा कामभ प्रवयमाहरूरे सहबाधगता तथा सहभधतभा धनणभम गनुभ 
तथा धनणभम कामाभन्त्िमन गनुभ, धनशद्ळत दृवद्शकोण िा उदे्दश्मभा आधारयत हनु,ु कामभसम्ऩादनभा 
प्राथधभकता ददइभ उियदामी हनु,ु कामभसम्ऩादनभा प्रबािकारयता तथा कामभकुिरता कामभ गनुभ, 
विद्याथॉको धसकाइप्रधत जिापदेही बइभ ऩायदिॉ हनु ुय विधधको सिोच्चता तथा सभताराइभ प्रोत्साहन 
गयी सिुासन (good governance) को प्रत्माबधूत गनुभऩदभछ य शिऺाभा तीनै तहका सयकाय, विद्यारम 
तथा सभदुाम, गैयसयकायी धनकाम तथा विकास साझेदायहरूको बधूभका यहन ेबएकारे बधूभकाअनसुाय 
सिुासन कामभ गनभ मी सफैको मोगदान यहन्त्छ य 

शिऺा ऺेत्रको मस मोजनाको कामाभन्त्िमनका राधग आिश्मक सॊस्थागत सॊयचनासवहत ऺभता विकास, 
मोजना कामाभन्त्िमनको शजम्भेिायी सवहतको प्रफन्त्ध य उऩमकु्त अनगुभन तथा भू्मा् कन प्रणारी 
स्थावऩत गनुभ ऩदभछ य सिुासन तथा व्मिस्थाऩनसम्फन्त्धी उश्रशखत तीन ऩऺहरूको उशचत 
व्मस्थाऩनका राधग मोजनाका उद्देश्म, अऩेशऺत नधतजा य कामभयभको स्िरूऩ; सॊिैधाधनक 
प्रािधानअनसुायको सॊघीम सॊयचनाभा विधबन्न तहका सयकायको दावमत्त्ि; तथा ऻान, प्रविधध, 
भू्मभान्त्मता य दृवद्शकोणभा आएको ऩरयितभनराइभ विचाय गनुभ ऩदभछ य नेऩारको सॊविधानभा सॊघ, 
प्रदेि य स्थानीम तह गयी तीन तहका सयकायका एकर य साझा अधधकायका सूचीसवहत शिऺाको 
िासकीम प्रफन्त्ध तथा व्मिस्थाऩन हनु े व्मिस्था बएको छ य मस सन्त्दबभभा सॊविधानभा सॊघीम 
एकाइहरूका राधग  एकर य साझा अधधकाय तथा दावमत्िको रूऩभा विषमहरू प्रस्ततु बएका 
सन्त्दबभभा एकर अधधकाय भूर रूऩभा प्रबािी बइभ साझा अधधकाय ऩरयऩयुक िा सम्ऩयुक बएय 
आउॉछ बने्न विषमराइभ ध्मान ददनाका साथै शिऺाभा विशिद्शीकृत प्रकृधतका कामभको सञ् चारन तथा 
व्मिस्थाऩनका राधग वििषे प्रफन्त्धको आिश्मकताराइभ ऩधन विचाय गनुभ ऩदभछ य त्मसै गयी मोजना 
कामाभन्त्िमन तथा व्मिस्थाऩनभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको प्रमोग, सभता य सभािेशिताको प्रिधभन, 
नधतजाप्रधतको शजम्भेिायी य उियदावमत्त्िजस्ता ऩऺहरूराइभ प्राथधभकता ददन ुऩदभछ य  



 
Nepal: Education Sector Plan, 2021-2030 (draft V-1), March 2021 

 

179 
 

मस ऩरयच्छेदभा सिुासन प्रिधभन गयी शिऺा ऺेत्रको मस मोजनाको कामाभन्त्िमनफाट अऩशेऺत नधतजा 
हाधसर गनभका राधग आिश्मक सॊस्थागत सॊयचना, ऺभता विकास, मोजना कामाभन्त्िमनको सभग्र 
व्मिस्था य अनगुभन, भू्मा् कन तथा प्रधतिेदन प्रणारीका सम्फन्त्धभा ितभभान अिस्थाको सभीऺा 
गरयएको छ य ितभभान अिस्थाको सभीऺाका आधायभा मस मोजनाका अऩेशऺत नधतजा प्राधद्ऱका 
राधग प्रस्तावित कामभयभहरूको कुिर तथा प्रबािकायी कामाभन्त्िमन गनभका राधग आिश्मक  
सॊस्थागत सॊयचना, ऺभता विकास, मोजना कामाभन्त्िमनको सभग्र व्मिस्था य अनगुभन, भू्मा् कन 
तथा प्रधतिेदन प्रणारीको स्िरूऩ प्रस्ततु गरयएको छ य मसभा मोजना कामाभन्त्िमनका राधग 
आिश्मक सॊस्थागत सॊयचना तथा ऺभता विकाससवहत सिुासन प्रिधभन, मोजना कामाभन्त्िमनको सभग्र 
व्मिस्था य अनगुभन तथा भू्मा् कन प्रणारीको गयी तीन खण्डभा विषमिस्त ुप्रस्ततु गरयएको छय 

५.२  सॊस्थागत सॊयचना य ऺभता विकास  

५.२.१  ऩरयचम  

नेऩारको शिऺा ऺेत्रको ितभभान सस्थागत स ॊयचना सॊघीम स्िरूऩभा तीन ैतहभा प्रिाह गने िशैऺक 
सेिाराई धनयन्त्तय गने तत्कारीन सभस्मा सभाधानका राधग कभभचायीको व्मिस्थाऩन य 
सॊगठनात्भक स्िरूऩभा केही ऩरयितभन गयी व्मिस्थाऩन गरयएको छ य फदधरदो ऩरयिेिअनसुाय 
िासकीम सॊयचना, प्रवकमा य ऺभता सधुाय गरयएभा भात्र िशैऺक गधतविधध प्रबािकायी बइभ 
सिुासन कामभ हनुे बएकारे सॊघीम स यचनाअनसुाय तीन तहको सयकायका अधधकाय तथा दावमत्ि; 
शिऺाभा बएको स्ख्मात्भक विस्ताय; ऻान, विऻान, प्रविधध य सञ् चायभा बएको विकास; साभाशजक 
चेतनाभा आएको ऩरयितभन रगामतका ऩऺहरूराइभ सभेत विचाय गयेय सॊस्थागत सॊयचना य ऺभता 
विकास गयी सिुासन प्रिधभन गनुभ आिश्मक देशखएको छ य  

मसभा मोजनाका प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा, आधायबतू शिऺा य भाध्मधभक शिऺाभा 
सफैको ऩहुॉच  य सहबाधगता सधुनशश् चत गयी  गणुस्तयभा सधुाय; अनौऩचारयक तथा आजीिन 
धसकाइका अिसयहरूको विस्ताय; य सभता तथा सभािेशिताको प्रिधभनसवहत जिापदेही िैशऺक 
सिुासन कामभ  गने उद्दशे्मरे आिश्मक सॊस्थागत सॊयचना य प्रवयमा स्थावऩत गनभ खोशजएको छ 
बन ेत्मका राधग आिश्मक ऩने ऺभता विकासको आिश्मकता ऩधन ऩवहचान गरयएको छ य मस 
खण्डभा सिुासन प्रिधभन गयी शिऺा विकासका कामभयभहरू कामाभन्त्िमनका राधग विद्यभान 
ऩद्धधतको सभीऺा गयी मस विद्यारम ऺेत्रको मोजनाको प्रबािकायी य कुिर कामाभन्त्िमनका राधग 
सॊस्थागत सॊयचना, ऺभता य प्रवयमाभा देशखएका चनुौतीहरू ऩवहचान गरयएको छ य ऩवहचान 
गरयएका  चनुौतीहरू साभना गयी सिुासन प्रिधभन गनभका राधग आिश्मक सॊयचना, ऺभता य 
प्रवयमाको विकास तथा ऩरयितभनको प्रस्ताि ऩधन गरयएको छ य 
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५.२.२ ितभभान अिस्था 

ितभभान अिस्थाभा सॊघभा शिऺा, विऻान तथा प्रविधध भन्त्त्रारम यहेको छ य याद्सको शिऺासम्फन्त्धी 
सभवद्शगत नीधत धनधाभयण, शिऺासम्फन्त्धी भाऩदण्ड य स्तय धनधाभयण, सॊघीम मोजनाको विकास, 
अनगुभन तथा भू्माङ कन गनुभ भन्त्त्रारमको प्रभखु दावमत्ि यहेको छ य भन्त्त्रारमअन्त्तगभत केन्त्रीम 
तहभा शिऺा तथा भानिस्रोत विकास केन्त्र, ऩाठ मयभ विकास केन्त्र य  िशैऺक गणुस्तय ऩयीऺण 
केन्त्र यहेका छन। य त्मसैगयी स्िामि धनकामका रूऩभा यावद्सम ऩयीऺा फोडभ य शिऺक सेिा 
आमोग  वयमािीर  छन। य  

विद्यारम शिऺाको सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन गनभका राधग सॊघीम, प्रादेशिक य स्थानीम तहभा ऐन 
तथा धनमभािरीहरूको धनभाभण तथा ऩरयभाजभन नबएकोरे कामाभन्त्मनभा जवटरता धसजभना बएको छ 
य वििेष गयी सॊघीम शिऺा ऐन जायी हनु नसकेको कायणरे प्रदेि य स्थानीम काननुहरू विकास 
हनु फाधा बै िशैऺक गधतविधध व्मिशस्थत रूऩभा सञ् चारन हनु नसकेका गनुासाहरू 
सयोकयिाराहरुफाट आइयहेका छन। य 

साविकभा िैशऺक जनिशक्त विकास केन्त्रअन्त्तगभतका यहेका २९ िैशऺक ताधरभ केन्त्रभध्मे 
सातओटा केन्त्र प्रदेि भातहतभा हस्तान्त्तयण बई प्रदेि शिऺा ताधरभ केन्त्रका रूऩभा वयमािीर 
यहेका छन। बने अरू ताधरभ केन्त्रहरू खायेज बएका छन। य त्मसैगयी साविकका ऺेत्रीम शिऺा 
धनदेिनारमहरू प्रदेिको साभाशजक विकास भन्त्त्रारमअन्त्तगभतका शिऺा विकास धनदेिनारमभा 
ऩरयितभन बएका छन। य साविकका शज्रा शिऺा कामाभरमहरू शिऺा विकास तथा सभन्त्िम 
एकाइभा रुऩान्त्तयण बएका छन। य रोकसेिा आमोगरे स्थानीम तहका राधग कम्तीभा एउटा 
स्थानीम तहभा एक जना शिऺा सेिाको कभभचायी ऩरु् माउने रक्ष्मका आधायभा  करयफ सात सम 
जना शिऺा सेिाका कभभचायीको धसपारयस गयेको छ य तत्काधरन धनजभती सेिा ऐनभा बएको 
व्मिस्थाअनसुाय २४ )घ( )१( को फढुिारे धसजभना गयेको अव्मिहारयक ऩदसोऩान अझै व्मिशस्थत 
हनुसकेको छैन बन ेसॊघीम स्िरूऩअनसुाय सेिा प्रिाहका राधग आिश्मक सॊयचना तथा ऺभताराइभ 
ऩधन सधुाय गनुभऩने छ य  

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ कामाभन्त्िमनभा आएऩधछ त्मस ऐनफभोशजभ तोवकएका २३ 
ओटा कामभफाहेक अन्त्म कामभका राधग शज्रा तहभा शिऺा विकास तथा सभन्त्िम एकाइ याशखमो 
तय ती एकाइको काभराई प्रबािकायी फनाउन सवकएको छैन य एकाधतय सभन्त्िमको राधग 
कामभ बएका शज्राको सभन्त्िम एकाइ वयमािीर य प्रबाकायी नबएको अिस्था छ बने अकोतपभ  
प्रदेि सयकायहरूरे प्रदेि स्तयका सेिा प्रिाह गनभ ऺेत्रीम स्तयभा धडधबजन कामाभरम स्थाऩना गने 
यभ फढेको छ य त्मसै गयी प्रदेि शिऺा धनदेिनारमको बधूभका ऩधन ऩनुऩभरयबावषत गनुभ ऩने 
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देशखन्त्छ य शज्रा सभन्त्िम एकाइ य प्रदेि धनदेिनारमभा ठूरा सॊयचना य ऩिूाभधाय छन। तय 
उऩमोग नहुॉदा शजणभ हुॉदै जान ेअिस्था छ य  

साविकको ऩयीऺा धनमन्त्त्रण कामाभरम य उच्च भाध्मधभक शिऺा ऩरयषद् गाधबएय सॊघभा  यावद्सम 
ऩयीऺा फोडभ गठन बएको छ ताऩधन स्थानीम तहफाट सञ्चारन हनु े आधायबतू तहको अशन्त्तभ 
ऩयीऺाभा सहजीकयण कसयी गने, कऺा १० को ऩयीऺा सञ्चारन य व्मिस्थाऩनका राधग प्रदेि 
तहभा कस्तो सॊयचना यहन े य कऺा १२ को ऩयीऺा यावद्सम तहभा सञ्चारनका राधग कस्तो 
सॊस्थागत प्रफन्त्ध हनुऩुने बन्न े विषम ऩधन स्ऩद्श हनु सकेको छैन य विद्यारमभा सञ्चारन बइयहेको 
प्राविधधक धायरगामत हार प्राविधधक शिऺा तथा व्मािसावमक ताधरभ ऩरयषद् द्राया सञ्चारन बएका 
ऩोधरटेशक्नक य टे्रडस्कुररगामत धनजी प्रदामकफाट सञ्चारन बइयहेका कामभयभहरूराई व्मिशस्थत 
फनाउन सॊघ य प्रदेिस्तयभा कस्तो सॊयचना उऩमकु्त हनु्त्छ बन्न ेविषम ऩधन टुङ गो रागेको अिस्था 
छैन य शिऺकहरूराई स्थामी ऩदभा धसपारयस गनभ य शिऺकका राधग अध्माऩन अनभुधतऩत्र प्रदान 
गने कामभभा सॊरग्न शिऺक सेिा आमोगका काभकायिाहीहरू सञ्चारन य व्मिस्थाऩनका राधग 
प्रदेि स्तयभा कस्तो सॊयचना हनु ेबन्ने विषम ऩधन टुङ गो राग्न फाॉकी नै यहेको अिस्था छ य 
विद्यारम धनयीऺक य स्रोत व्मशक्तरे प्रदान गदै आएका सेिा सभाद्ऱ प्राम् बइभ विद्यारमहरूभा 
शिऺक सहमोगको ऩद्धधत न ैटुटेको अिस्था छ य  

सयकायका विधबन्न तहहरूधफच  सहजीकयण य सभन्त्िमनका ऩऺभा सधुाय गनुभ ऩने आिश्मकता 
भहससु बएको छ बन ेनधतजा प्रधतको जिापदेवहताभा सधुाय गनुभ ऩने छ य सभग्रभा याज्मका तीनै 
तहका सयकायरे एउटै रम य गधतभा तय आ-आफ्ना धबन्नधबन्न वििेषता य ऺभताराई सम्फोधन गने 
वकधसभको सॊस्थागत व्मिस्था, ऺभता विकास य सो अनसुाय कामाभन्त्िमन गने सपरताका राधग थऩ 
कामभ गनुभ ऩने देशखन्त्छ य  

५.२.३ उद्दशे्म  

मस मोजनाभा सिुासनका राधग  सॊस्थागत सॊयचना य ऺभता विकाससम्फन्त्धी सभग्र उद्देश्म सॊघीम 
सॊयचना फभोशजभ सयकायको सफै तह य धनकामभा शिऺाको िासकीम प्रफन्त्धराई थऩ सदुृढ फनाउदै 
नधतजाभखुी व्मिस्थाऩन प्रिद्धभन गनुभ यहेको छ य मस मोजनाभा सिुासन प्रिधभनका राधग  
सॊस्थागत सॊयचना य ऺभता विकाससम्फन्त्धी उद्देश्महरू धनम्नअनसुाय यहेका छन।्  

१. नेऩारको विद्यारम शिऺा ऺेत्रका िैशऺक गधतविधध सभन्त्िम  ,सहकामभ ,सहअशस्तत्ि य 
सहकारयताको सॊिैधाधनक प्रत्माबधूतका आधायभा सञ्चारन गनभका राधग सॊघ  ,प्रदेि य स्थानीम 
तहको अन्त्तयसम्फन्त्ध सदुृढ फनाउने सॊमन्त्त्र य सॊस्थागत व्मिस्था गने   
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२. विधबन्न अनसुन्त्धानका नधतजा य विद्याथॉको उऩरशधधका नधतजाफाट प्राद्ऱ गणुस्तयको कभजोय 
नधतजाराई सम्फोधन गने स्थानीम, प्रदेि य सॊघीम तहभा गणुस्तय सम्फोधन गने सॊयचना य 
जनिशक्तको व्मिस्था गने  

३. कामभसम्ऩादनप्रधत  उियदामी  तथा  नधतजाप्रधतको जिापदेही  य  सभता तथा सभािेशिताराइभ 
प्रोत्साहन गयी शिऺाभा सिुासन अधबिृवद्ध गने  

४. विद्यारमका शिऺक तथा प्रधानाध्माऩक य स्थावऩत अन्त्म सॊयचना य सॊमन्त्त्रभा काभ गने 
कभभचायी य सॊस्थाको ऺभता अधबिवृद्ध गने  

५.२.४ यणनीधतहरू  

१. सॊघ  ,प्रदेि य स्थानीम तहको अधधकाय तथा दावमत्त्िरगामतका ऩऺहरूभा स्ऩद्शता कामभ गनभ 
आिश्मक काननुी प्रफन्त्ध गरयन ेछ य  

२. सॊघ  ,प्रदेि य स्थान ाीम तहको अन्त्तयसम्फन्त्ध प्रगाढ फनाउन यावद्सम शिऺा ऩरयषदको सॊयचनाभा 
ऩरयितभन गयी प्रदेि तथा स्थानीम तहको प्रधतधनधधत्ि हनु ेव्मिस्था गनुभका साथै य कामाभन्त्िमन 
सधभधत ऩधन गठन गरयन ेछ य 

३. हारको शज्रा शिऺा सभन्त्िम तथा विकास एकाइराइभ ऩनुसंगदठत गरयन ेछ य 

४.  शिऺक ताधरभ केन्त्रहरू विस्ताय तथा सदुृढ गरयन ेछ य 

५. स्थानीम तहभा शिऺक सहामता प्रणारी स्थाऩना गरयन ेछ य 

६. अनौऩचारयक शिऺा य जीिन ऩमभन्त्त धसकाइको व्मिस्थाऩनका राधग सॊघ, प्रदेि, स्थानीम तह 
तथा सभदुामभा आिश्मक सॊमन्त्त्र तमाय गरयन ेछ य 

७. प्रदेिभा कऺा १० का राधग ऩयीऺा फोडभ स्थाऩना गरयन ेछ य 

८. प्रधानाध्माऩकराइभ थऩ शजम्भेिाय फनाइभ ऺभता सधुाय गरयन ेछ य 

९. स्थावऩत सॊयचना य सॊमन्त्त्रभा काभ गने कभभचायी य सॊस्थाको ऺभता अधबिृवद्ध गरयन ेछ य  

५.२.५ उऩरशधध, नधतजा, प्रभखु वयमाकराऩ  

 क)  उऩरशधध (Outcomes) 

१.  शिऺाका सफै धनकाम तथा विद्यारमभा सिुासन प्रिद्धभन बइभ फारफाधरकाको धसकाइप्रधत 
उियदामी प्रणारीभा विकास हनु ेय 

 ख)  प्रभखु नधतजाहरू )Key results( 
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९. तीन ै तहका सयकाय विद्यारमरगामत शिऺाको िासकीम तथा व्मिस्थाऩकीम कामभका राधग 
आिश्मक सॊयचना तथा जनिशक् त तमाय हनुे य 

१०. तीनै तहका सयकाय विद्यारमरगामत शिऺाको िासकीम तथा व्मिस्थाऩनभा सहबागी हनु े
सफै धनकामको दावमत्ि य अधधकाय स्ऩद्श हनेु य 

११. शिऺाको िासकीम प्रफन्त्ध तथा व्मिस्थाऩनभा सहबागी हनु ेसफै धनकाम तथा जनिशक्तको 
ऺभता विकास गने ऩद्धधत स्थाऩना बइभ ऺभता सधुाय हनेु य 

१२. शिऺा सेिा प्रिाह सहबाधगताभूरक, कामभसम्ऩादनप्रधत उियदामी, विद्याथॉको धसकाइप्रधत 
जिापदेही, सभताभूरक तथा सभािेिी बइभ कामभसम्ऩादन उद्देश्मभूरक, प्रबािकायी तथा कुिर 
हनु ेय  

ग) प्रभखु वयमाकराऩ य रक्ष्म 

ताधरका ५.१: सॊस्थागत सॊयचनाका राधग प्रभखु वयमाकराऩ य रक्ष्म 

य.सॊ. प्रभखु 
वयमाकराऩहरू 

इकाइ बौधतक रक्ष्म (५ िषभ) बौधतक 
रक्ष्म 
(१० 
िषभ) 

कैवपमत 

१ २ ३ ४ ५ जम्भा 

१ आिश्मक काननुी 
प्रफन्त्ध तथा 
भाऩदण्ड विकास 

स ् ख्मा ८ ७५३    ७६१  सॊघ, 
प्रदेि 
तथा 
स्थानीम 
तह 

 

२ 

 

 

यावद्सम शिऺा 
ऩरयषदको 
सॊयचनाभा ऩरयितभन 
य कामाभन्त्िमन 
सधभधत धनभाभण तथा 
सञ्चारन 
 

ऩटक 

 

 

 

 

सञ्चारन 

१/१ 

 

 

 

 

 

२/४ 

˅ 

 

 

 

 

 

 

२/४ 

˅ 

 

 

 

 

 

 

२/४ 

˅ 

 

 

 

 

 

 

२/४ 

˅ 

 

 

 

 

 

 

२/४ 

१/१  सॊघ 

३  शज्रा शिऺा 
सभन्त्िम तथा 
विकास एकाइको 
ऩनुगभठन  

 
स् ख्मा 

२० ˅ ˅ ˅ ˅  

२० 

 सॊघ तथा 
प्रदेि 

४ शिऺक ताधरभ स ् ख्मा  २२ २९ २९ २९ २९  २९  सॊघ तथा 
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केन्त्र थऩ तथा 
सदुृढ गने  

धनमधभत + ७    

 
प्रदेि  

५ स ॊघ. प्रदेि तथा 
स्थानीम तहभा 
सॊगठन तथा 
व्मिस्थाऩन सबे 
गयी सॊगठन तथा 
जनिशक्तको 
ऩनुसंयचना गने 

ऩटक १     १  सॊघ, 
प्रदेि 
तथा 
स्थानीम 
तह 

६ प्रधतिेदन य 
त्मा् क प्रणारी 
सधुाय तथा सदुृढ 
गने  
  

ऩद्धधत  १     १   

सॊघ, 
प्रदेि 
तथा 
स्थानीम 
तह 

७ प्रधानाध्माऩकराइभ 
कामभसम्ऩादन कयाय 
गयी नधतजाप्रधत 
शजम्भेिाय फनाउन े 

ऩद्धधत 

प्रअ 
स्ख्मा 

१ 

 

 

५ 
हजाय 

५ 
हजाय 

५ 
हजाय 

५ 
हजाय 

२० 
हजाय 

 स्थानीम 
तह भावि 
तथा 
कऺा 
१८ 
चरेका 
आधायबतू 
विद्यरारम 

८ शिऺक तथा 
सभस्त विद्यारम 
शिऺा प्रणारीराइभ 
धसकाइप्रधत 
उियदामी  फनाउने 
ऩद्धधत विकास गयी 
कामाभन्त्िमन गने 

ऩद्धधत १ ˅ ˅ ˅ ˅ १  स्थानीम 
तह, 
विद्यारम 

९ स्थानीम तहभा 
शिऺक सहामता 
प्रणारी स्थाऩना 
तथा सञ् चारन गने 

स्ख्मा ७५३ ˅ ˅ ˅ ˅ ७५३   स्थानीम  

१० अनौऩचारयक शिऺा 
य जीिन ऩमभन्त्त 

सॊमन्त्त्र ८ ८ + 

७५३  

˅ ˅ ˅ ७६१  सॊघ, 
प्रदेि 
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धसकाइसम्फन्त्धी 
विधबन्न तहभा 
स ॊमन्त्त्र विकास गने 

तथा 
स्थानीम 
तह 

११ विद्यारम स्िास््म 
तथा ऩोषण, 
सयसपाइ तथा 
स्िच्छता, विऩत 
तथा 
भहाभायीसम्फन्त्धी 
सेिा तथा 
सभन्त्िमसम्फन्त्धी 
स मन्त्त्र विधबन्न तह 
तथा विद्यारमभा 
विकास गने 

सॊमन्त्त्र ८ ७५३    ७६१  सॊघ, 
प्रदेि, 
स्थानीम 
तह तथा 
विद्यारम 

१२ शिऺासम्फन्त्धी 
कामभका राधग 
स्थानीम तह, प्रदेि 
तथा सॊघका 
जनिशक्त तथा 
सॊयचनाको ऺभता 
विकास गने 

स ॊयचना  २६१ ३०० २००   ७६१  स ॊघ, 
प्रदेि, 
स्थानीम 
तह 

 

उश्रशखत वयमाकराऩको व्माख्मा 

१. सॊघरे सॊघीम शिऺा ऐन तथा धनमभािरी तथा विद्यारम शिऺासम्फन्त्धी मस मोजनाका विधबन्न 
खण्डभा उ्रेख बएअनसुाय एकीकृत भाऩदण्ड विकास गने य प्रदेि तथा स्थानीम तहभा 
शिऺासम्फन्त्धी काननु तथा कामभविधध तमाय गयी राग ुगने य 

२. सॊघीम शिऺा, विऻान तथा प्रविधध भन्त्त्रीको अध्मऺतभा प्रादेशिक साभाशजक भन्त्त्री य 
स्थानीम तहको उशचत प्रधतधनधधत्ि हनु े गयी यावद्सम शिऺा ऩरयषद गठन य सम्फशन्त्धत 
सशचिहरू य स्थानीम तहको प्रधतधनधधत्ि हनु ेगयी कामाभन्त्िमन सधभधत गठन गने य    

३. सॊघ य प्रदेिफाट सञ्चारन हनु े िैशऺक गधतविधधको सञ् चारन तथा स्थानीम तहरूसॉग 
सभन्त्िम य सहजीकयण गनभ प्रदेि भातहतभा यहन ेगयी हारको शज्रा शिऺा सभन्त्िम तथा 
विकास एकाइराइभ ऩनुसंगदठत गयी ३ िा ४ शज्रा कामभऺ ेत्र हनु ेगयी २० ओटा एकाइ 
व्मिस्थाऩन गने य 
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४. हारका २२ आोटा शज्रा शिऺा सभन्त्िम तथा विकास एकाइराइभ प्रदेिअन्त्तयगतका 
शिऺक ताधरभ केन्त्र रूऩभा ऩनुसंगदठत गयी ताधरभ केन्त्रहरू २९ ओटा फनाउने य 

५. सॊघ, प्रदेि तथा स्थानीम तहभा विद्यारम शिऺासॉग सम्फशन्त्धत कामभका राधग सॊगठन तथा 
व्मिस्थाऩन सबे गयी सॊगठन तथा जनिशक्तको ऩनुसंयचना गने 

६. स्थानीमरे प्रदेि य सॊघभा  ,प्रदेिरे सॊघभा प्रगधत प्रधतिेदन य त्माङ  क ऩठाउन े य 
सािभजधनक गने आिश्मक काननुी व्मिस्था, सॊमन्त्त्र य प्रविधधको विकास गने य विद्याथॉ, 
शिऺक य शिऺण सॊस्थाको धनमधभत गणुस्तय ऩयीऺण (विद्याथॉ उऩरशधध ऩयीऺण य 

सॊस्थाको कामभसम्ऩादन ऩयीऺण )गने य त्मसको नधतजाको कामाभन्त्िम बए नबएको सभेत 
ऩयीऺण गयी सािभजधनक गने नीधतगत व्मिस्था गने य 

७. प्रधानाध्माऩकराइभ ऩाॉच िषभका राधग कामभसम्ऩादन कयाय गयी याम्रो कामभसम्ऩदन गने प्रअ 
राइभ अको एक अिधधसम्भका राधग भात्र कयाय अिधध थऩ गनभ सवकन े व्मिस्था गयी  
ऺभता विकासको व्मस्था गने य 

८. शिऺकराइभ विद्याथॉको धसकाइप्रधत उियदामी फनाउने ऩवद्धत विकास गने य 

९. स्थानीम तहभा ऩठनऩाठनभा शिऺकहरूराई सहमोग गने ऩद्धधतको विकास गयी  
विद्यारमहरूको सहबाधगताभा शिऺक सहामता तथा प्रितभनात्भक कामभका राधग विषम 
शिऺकको सञ् जार गठन तथा सञ्चारन गने य 

१०. अनौऩचारयक शिऺा य जीिन ऩमभन्त्त धसकाइको व्मिस्थाऩनका राधग सॊघ, प्रदेि, स्थानीम 
तह सॊमन्त्त्र तमाय गने य साभदुावमक अध्ममन केन्त्रराइभ ऩनुसंयचना गयी प्रबािकायी 
फनाउनेय  

११. विद्यारम स्िास््म तथा ऩोषण, सयसपाइ तथा स्िच्छता, विऩत तथा भहाभायीसम्फन्त्धी सेिा, 
शिऺा तथा तमायीका राधग स ॊघभा सभन्त्िम तथा स्थानीम  तहभा सहकामभ य सभन्त्िम 
सॊमन्त्त्र विकास गने य  

१२. सभग्र स्थानीम तहका शिऺाका धनकाम तथा कभभचायी य सयोकायिाराको ऺभता विकासका 
कामभयभ सघन कामभमोजना विकास गयी कामाभन्त्िमन गने य 
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५.३ शिऺा ऺते्रको मोजना कामाभन्त्िमनको प्रफन्त्ध 

५.३.१ ऩरयचम 

मोजनाको सपर कामाभन्त्िमन गयी अऩेशऺत नधतजा तथा उऩरशधध प्राद्ऱ गनभका राधग कामाभन्त्िमनको 
उऩमकु्त प्रफन्त्ध आिश्मक छ य कामाभन्त्िमन प्रफन्त्धअन्त्तगभत आिश्मक स् गठन तथा सॊयचना, 
जनिशक् त, नीधत , काननु तथा भाऩदण्डसवहतको शजम्भेिायी य उियदावमत्त्ि ऩदभछन। य मस 
ऩरयच्छेदको अशघ्रो खण्डभा मस मोजनाका राधग आिश्मक स् गठन, सॊयचना तथा ऺभता 
विकासका यणनीधत तथा वयमाकराऩहरू उ्रेख गरयसवकएकोरे कामाभन्त्िमन प्रफन्त्धको भहत्त्िऩूणभ 
ऩऺका रूऩभा मसराइभ धरइभ मस खण्डभा कामाभन्त्िमनको प्रवयमा तथा शजम्भेिायीराइभ थऩ स्ऩद्श 
ऩारयएको छ य   

मोजना कामाभन्त्िमनको प्रफन्त्धअन्त्तगभत फावषभक मोजना तथा फजेट तजुभभा, वयमाकराऩ धनधाभयण तथा 
कामाभन्त्िमन, वििीम व्मिस्थाऩन तथा अनगुभन य भू्मा् कनरगामत कामाभन्त्िमनका राधग 
आिश्मक सॊयचना, जनिशक् त , प्रवयमा य शजम्भेिायी तथा उियदावमत्त्िहरू ऩदभछन। य नऩेारभा 
सॊघीम सॊयचनाअनसुाय सॊघ, प्रदेि य स्थानीम तहको सॊयचना तमाय बइभ तीन ै तहका सयकाय 
वयमािीर बएको तीन िषभ कवटसकेको छ बन े केही काननुी प्रफन्त्धसवहत भखु्म सॊयचना तथा 
जनिशक् त य शजम्भेिायी धनधाभयण गरयएको छ ताऩधन याज्म प्रणारीराइभ सॊघीम सॊयचनाअनरुूऩ ऩणूभ 
रूऩभा रुऩान्त्तयण गने कामभ ऩयुा बएको  छैन य त्मसैरे एकाधतय मो स्यभणराइभ सहज 
रुऩान्त्तयण गनभ सहमोग गने गयी कामाभन्त्िमन प्रफन्त्ध गनुभ ऩने छ बन े अकोधतय मोजना 
कामाभन्त्िमनका विशिद्श कामभहरू सम्ऩादनभा राधग आिश्मक सॊयचना तथा प्रफन्त्ध ऩधन आिश्मक हनु 
सक् दछन। य कामाभन्त्िमन प्रफन्त्ध तमाय गदाभ विचाय ऩरु् माउन ुऩने अको ऩऺ बनकेो मस मोजनाको 
कामाभन्त्िमन सॊयचना तथा प्रवयमारे  सभग्र शिऺा प्रणरीराइभ प्रबाि ऩाने बएकारे कामाभन्त्िमन 
प्रफन्त्धको ददगोऩन, प्रबािकारयता तथा कामभकुिरताभा ध्मान ददन ुहो य  

उश्रशखत सन्त्दबभभा मस खण्डभा शिऺा ऺेत्रको मो मोजना कामाभन्त्िमनको प्रफन्त्ध उ्रेख गरयएको 
छ य कामाभन्त्िमन प्रफन्त्धको सभग्र ऩऺअन्त्तगभत मस ऩरयच्छेदको अशघ्रो खण्डभा उश्रशखत 
स् गठन, सॊयचना तथा ऺभता विकासका यणनीधत तथा वयमाकराऩहरू ऩधन सभािेि हनु ेबएकारे 
त्मसराइभ सभेत आधायभा भानये कामाभन्त्िमन प्रफन्त्ध उ्रेख गरयएको छ य मस मोजनाको अनगुभन 
तथा भू्मा् कनका विस्ततृ यणनीधत तथा वयमाकराऩहरू आगाभी खण्डभा सभािेि गरयएकारे  
मस खण्डभा कामाभन्त्िमन प्रफन्त्धको य शजम्भेिायी भात्र सभािेि गयी सॊघ प्रदेि स्थानीम तह तथा 
विद्यारमअन्त्तगभत कामभन्त्िमनको शजम्भेिायी तथा प्रवयमा इश् गत गरयएको छ य  
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५.३.२ ितभभान अिस्था   

नेऩारभा सॊघीम सॊयचनाअनसुाय सॊघ, प्रदेि य स्थानीम तहको सॊयचना तमाय बइभ तीनै तहका 
सयकाय वयमािीर बइभ केही काननुी प्रफन्त्धसवहत भखु्म सॊयचना तथा जनिशक् त य शजम्भेिायी 
धनधाभयण बए ताऩधन याज्म प्रणारीराइभ सॊघीम सॊयचनाअनरुूऩ रुऩान्त्तयण गनभ थऩ कामभ गनुभ ऩने 
देशखन्त्छय शिऺा ऺेत्रभा ऩधन मसै अनसुाय सॊयचनात्भक रुऩान्त्तयण गनुभ ऩने छ य सॊघभा यहेको 
शिऺा, विऻान तथा प्रविधध भन्त्त्रारमरे सभग्र शिऺा नीधत तथा मोजना तजुभभा, यावद्सम मोजना 
आमोग, अथभ भन्त्त्रारम तथा अन्त्म विषमगत भन्त्त्रारमहरूसॉग सभन्त्िम तथा सहकामभ गदभछ य त्मसै 
गयी विकास साझेदायहरूसॉग सहकामभ तथा सभन्त्िम गने य मोजना तथा कामभयभहरूको सभग्र 
अनगुभन तथा भू्मा् कन गने शजम्भेिायी ऩधन शिऺा, विऻान तथा प्रविधध भन्त्त्रारमको यहेको छ य 
भन्त्त्रारमअन्त्तगभत सभग्र विद्यारम ऺेत्रका कामभयभको यणनीधतक मोजना विकास, सभन्त्िम, भाऩदण्ड 
विकास, अनगुभन तथा िैशऺक सूचनाको व्मिस्थाऩन, शिऺक ताधरभका कोसभहरू विकास तथा 
शिऺा सेिाका कभभचायीको ऺभता विकास गनभका राधग शिऺा तथा भानि स्रोत विकास केन्त्र, 
ऩाठ् मयभ तथा ऩाठ् मसाभग्री विकासका राधग ऩाठ् मयभ विकास केन्त्र य िशैऺक ऩवद्धत, नीधत तथा 
कामभयभको उऩरशधध तथा प्रबाि अध्ममन गयी सधुायका भागभ ऩवहचान गनभ सघाउने कामभका राधग 
िैशऺक गणुस्तय ऩयीऺण केन्त्र गयी तीनओटा विबागीम विकामहरू यहेका छन। य शिऺक छनोट, 
फढुिा तथा अध्माऩन अनभुधत ऩत्रसम्फन्त्धी कामभ गनभ शिऺक सेिा आमोग य शिऺक अधबरेख तथा 
धनिृिबयण रगामतका  धनििृ शिऺकको सेिाका राधग सॊघीम भाभरा तथा साभान्त्म प्रिासन 
भन्त्त्रारमअन्त्तगभत शिऺक वकताफखाना यहेको छ य यावद्सम ऩयीऺा फोडभरे कऺा १२ य कऺा १० 
भा  सािभजधनक ऩयीऺा सञ्चारन गरययहेको छ य 

प्रदेि तहभा साभाशजक विकास भन्त्त्रारम य अन्त्तगभत एकएकओटा शिऺा विकास धनदेिनारम य 
एकएकओटा ताधरभ केन्त्रहरू यहेका छन। बन े केही प्रदेिहरूरे केही धडधबजनर कामाभरमहरू 
खो्न थारेका छन। य स्थानीम तहभा शिऺा भहािाखा /िाखा यहेका छन। यप्रत्मेक विद्यारमभा 
विद्यारम व्मिस्थाऩन सधभधत यहनकुा साथै शिऺकभध्माे एक जनाराइभ प्रधानाध्माऩक धनमकु् त गयी 
विद्यारम सञ्चारनको शजम्भेिायी ददइएको छ य मसका अधतरयक् त स ॊघीम शिऺा भन्त्त्रारमअन्त्तयगत 
प्रत्मेक शज्राभा एउटाका दयरे ७७ ओटा शज्रा शिऺा विकास तथा सभन्त्िम एकाइहरू यहेका 
छन। य  

सॊघीम सॊयचनाअनसुाय कामभसम्ऩादन गनभका राधग तत्कार ऩरयितभन गरयएको उश्रशखत स् गठन 
सॊयचना तथा जनिशक् त व्मिस्थाऩन विद्यारम शिऺाभा सिुासन काभम गयी कुिर व्मिस्थाऩनका 
राधग ऩमाभद्ऱ नदेशखएका सन्त्दबभराइभ विचाय गदाभ मस मोजनाको प्रबािकायी य कुिर कामाभन्त्िमनका 
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राधग ितभभान प्रफन्त्धभा ऩरयभाजभन तथा सधुाय आिश्मक देशखएको छ य हारको सॊयचनाभा 
देशखएका केही सभस्मा तथा चनुौतीहरू धनम्नअनसुाय छन।्   

१. स्रोत केन्त्र ऩद्धधत विघटन बइभ अको स्थानीम शिऺक सहामता ऩद्धधत स्थाऩना नहुॉदा देशखएको 
कदठनाइ हटाउनका राधग स्थानीम शिऺक सहामता ऩद्धधत विकास गनुभ  

२. तत्कारभा यहेका २९ शिऺा ताधरभ केन्त्रराइभ ७ ओटाभा खमु्च्माइएको अिस्थाभा शिऺक 
ताधरभको ऺभता अऩमाभद्ऱ बएकारे विस्ताय गनुभ य 

३. एकाधतय ऩमाभद्ऱ कामभविियणा विना न ैतत्काधरन शज्रा शिऺा कामाभरमहरूराइभ जनिशक् त केही 
कभ गयी ७७ ओटा शज्रा शिऺा विकास तथा सभन्त्िम एकाइभा रुऩान्त्तयण गयी स ॊघीम 
शिऺा भन्त्त्रारमअन्त्तगभत याशखएको छ बन े अकोधतय स्थानीम तहभा जनिशक् त अबाि हनुारे 
विद्यारमका राधग सहमोग तथा अनगुभन प्रणारी व्मिशस्थत हनु नसकेको अिस्थाभा स् गठन 
तथा दयिन्त्दी ऩनुयािरोकन गनुभ य  

४. विद्यारम शिऺाका सन्त्दबभभा प्रदेि तहको बधूभका तथा कामभविियण स्ऩद्श गनुभ ऩने य तदनकूुर 
कामाभन्त्िमन सॊमन्त्त्र ऩनुसंयशचत गनुभ य 

५. सॊघीम सयकायफाट प्राद्ऱ सितभ अनदुानफाहेक अन्त्म अनदुान तथा प्रदेि य स्थानीम तहको 
आम्दानीफाट प्राद्ऱ हनु ेफजेटराइभ एकीकृत गयी स्थानीम तहभा शिऺा मोजना धनभाभण गनुभ य 

६. सॊघ, प्रदेि तथा स्थानीम तहहरूधफच सभन्त्िम य सहकामभ सदुृढ गने, आिश्मक सूचनाको सहज 
आदान प्रदान गने य अनगुभन प्रधतिेदनराइभ व्मिशस्थत गयी सफै तहका सयकाय तथा 
सयोकायिाराहरूरे सहजै प्राद्ऱ गनभ सक्न ेव्मिस्था धभराउन ुय 

५.३.३ मोजना कामाभन्त्िमनको प्रफन्त्ध 

मस मोजना कामाभन्त्िमनको अिधधभा सॊघीम सॊयचनाअनसुाय हारसम्भ गरयएका कामाभन्त्िमन प्रफन्त्धको 
अनबुिका आधायभा कामाभन्त्िमन प्रफन्त्धभा आिश्मक सधुायसवहत स्ऩद्श शजम्भेिायी य उियदावमत्ि 
धनधाभयण गनुभ आिश्मक छ य शिऺा ऺेत्रका कामभयभ कामाभन्त्िमनका राधग िावषभक यणनीधतक 
मोजना तजुभभा, आिश्मक नीधतगत भाऩदण्ड ऩरयभाजभन तथा विकास , कामभयभ कामाभन्त्िमन तथा 
अनगुभन तथा भू्मा् कनका राधग तीन तहका सयकायधफच शजम्भेिायी तथा उियदावमत्त्िको 
स्ऩद्शताका साथै एक अकोधफच आऩसी सभन्त्िम, सहकामभ य आदान प्रदान ऩद्धधतको विकास 
आिश्मक छ य मसका राधग तीन तहका सयकायधफच ठाडो (Vertical) अन्त्तयसम्फन्त्ध य सञ्चाय 
प्रणारी तथा प्रत्मेक सयकायका विधबन्न धनकामधफचको तेसो (Horizontal) सभन्त्िम तथा सञ्चाय 
प्रणारी ऩधन स्थवऩत हनुऩुछभ य पेरय मस मोजनाको कामाभन्त्िमनको भखु्म थरो िा एकाइ विद्यारम 
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बएकारे विद्यारमभा कामाभन्त्िमनको उऩमकु्त प्रफन्त्धका साथसाथै स्थानीम तहरे विद्यारमका 
वयमाकराऩहरूको धनमधभत अनगुभन तथा कामाभन्त्िमनभा आिश्मकतानसुाय सहमोग य सभन्त्िम गनुभ 
ऩदभछ य  

सॊघीम तहफाट शिऺाका राधग प्रदेि तथा स्थानीम तहभा जान े अधधकाॊि फजेट सितभ अनदुान 
(Conditional grants) हनु े बएकारे सो अनदुानको खचभ गदाभ धनधाभरयत भाऩदण्ड ऩारना गनुभ ऩने 
हनु्त्छ बने प्रदेि तथा स्थानीम तहरे आफ्न ै तथा अन्त्म स्रोतफाट शिऺाभा गने रगानीराइभ ऩधन 
सभग्रताभा शिऺाको ऩहुॉच, सहबाधगता, गणुस्तय तथा सभता य सभािेशिता प्रिधभन गने वकधसभरे 
व्मिशस्थत गनुभ ऩदभछ य प्रदेि तथा स्थानीम तहहरूरे सॊघीम तहफाट प्राद्ऱ सितभ अनदुानका 
अधतरयक्त अन्त्म अनदुान य उनीहरूको आफ्न ै स्रोतफाट व्मिस्था गरयएको फजेट सभेटेय िावषभक 
फजेट तथा कामभयभ धनधाभयण गनुभ ऩदभछ य मस प्रकाय शिऺा ऺेत्रको मो मोजना कामाभन्त्िमनका 
राधग तीनै तहका सयकाय सॊयचनाभा सधुाय तथा ऺभता विकास गनुभका साथै विद्यारमको ऩधन 
ऺभता विकास गनुभ आिश्मक छ य  

शिऺा ऺेत्रको मस मोजनाको सभग्र कामाभन्त्िमन प्रवयमका राधग विधबन्न तहभा धनशम्नरशखत प्रफन्त्ध 
गरयन ेछ्  

स ॊघीम तह 

१. सॊघीम शिऺा भन्त्त्रीको अध्मऺताभा शिऺा ऐनभा व्मिस्था बएअनसुायको यावद्सम शिऺा ऩरयषदभा 
प्रदेि साभशजक विकास भन्त्त्री तथा स्थानीम तहका प्रभखु िा उऩप्रभखुको ऩधन प्रधतधनधधत्त्ि हनु े
व्मिस्था धभराउनाका साथै मस ऩरयषदको सशचिारम स्थाऩना गने य 

२. भन्त्त्रारम स्तयीम विकास सभस्मा सभाधान सधभधतभा गरयन ेचौभाधसक सभीऺाभा मस मोजनाको 
कामाभन्त्िमन अिस्था तथा उऩरशधधको सभीऺा गयी अन्त्तयभन्त्त्रारम तथा विधबन्न तहका 
सयकायहरूधफचको सभन्त्िम य सहकामभका राधग यावद्सम  विकास सभस्मा सभाधान सधभधतरे 
सहमोग गने य  

३. शिऺा सशचिको अध्मऺताभा गठन हनु ेमोजना कामाभन्त्िमन सधभधत शिऺा भन्त्त्रारमको मोजना 
भहािाखा प्रभखु, भन्त्त्रारमअन्त्तगभतका केन्त्रीम धनकामका प्रभखुहरू, यावद्सम मोजना आमोग, अथभ 
भन्त्त्रारमरगामतका प्रधतधनधध य प्रदेि सभाशजक भन्त्त्रारमका सशचिको धद्ऱधनधधत्त्ि यहन े छ 
यमस सधभधतको फैठकभा आािश्मकता बएभा विकास साझेदायका प्रधतधनधधराइभ ऩधन आभशन्त्त्रत 
गनभ सवकन ेछय  
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४. सॊघीम तहभा शिऺा तथा भानि स्रोत विकास केन्त्र तथा शिऺा भन्त्त्रारमको मोजना 
भहािाखारे कामभन्त्िमनका राधग सम्फशन्त्धत धनकामहरूधफच सभन्त्िम गने छन। बन े शिऺा तथा 
भानि स्रोत विकास  केन्त्ररे िावषभक कामभयभ कामाभन्त्िमन ऩशुस्तकाको विकास, िैशऺक सूचना 
प्रणारी व्मिस्थाऩन य िावषभक शस्थधत प्रधतिेदन तमायी गने छ य  

५. ऩाठ् मयभ विकास केन्त्र य िैशऺक गणुस्तय ऩयीऺण केन्त्ररे प्रदेि तथा स्थानीम तहसॉग 
आिश्मक सभन्त्िम गयी धनधाभरयत कामभयभ सञ् चारन गने छन।य 

६. शिऺा भन्त्त्रारमको मोजना तथा अनगुभन भहिाखाअन्त्तगभतको िैदेशिक सहमता सभन्त्िम 
िाखारे  विकास सहामता सञ् चारनका राधग विकास साझेदायहरूधफच सभन्त्िम गनेछय   

७. विधबन्न विषम ऺेत्रभा अन्त्तयभन्त्त्रारम तथा अन्त्तयधनकाम सभन्त्िम य सहकामभका राधग 
आिश्मकतानसुाय सभन्त्िम सॊमन्त्त्र विकास हनुेछ य 

८. मो मोजनाका प्रभखु उऩरशधध सूचकहरू  (KPI), कामभयभ नधतजा सूचकहरू (PRF) य िावषभक 
कामभयभ तथा फजेटका आधायभा शिऺा तथा भानि स्रोत विकास केन्त्रसॉग सहकामभ गयी 
भन्त्त्रारमको मोजना भहािाखारे िावषभक रूऩभा अनगुभनसूचक तमाय गयी धनमधभत रूऩभा 
अनगुभन प्रधतिेदन तमाय गनेछ य 

९. शिऺा भन्त्त्ररमरे विकास साझेदाय तथा सयकायका सम्फशन्त्धत धनकामहरू सभेतको सहबाधगताभा 
कामभयभ कामाभन्त्िमनको िावषभक सभीऺा गयी सधुायका राधग सझुाि प्रदान गने तथा सधुायका 
राधग कामभ मोजना तमाय गनभ सहमोग गने ऩद्धधतराइभ व्मिशस्थत गने य 

प्रदेि तह 

१. प्रदेि तहभा साभाशजक विकास भन्त्त्रारमरे प्रदेि शिऺा विकास धनदेिनारमभापभ त आिश्मक 
सभन्त्िम गनेछन। बन े प्रदेि भातहतभा यहन े शिऺा धडधबजन कामाभरम तथा ताधरभ केन्त्रहरूरे 
धनधाभरयत कामभयभ कामाभन्त्िमन गनेछन। य 

२. प्रदेि शिऺा धडधबजन कामाभरमभापभ त कामभयभ कामाभन्त्िमन सम्फन्त्धभा स्थानीम  तह तथा सॊघीम 
तहसॉग आिश्मक सभन्त्िम गनेछन। य 

३. मोजनाका राधग सॊघीम सयकायफाट प्राद्ऱ हनु े सितभ अनदुानका अधतरयक् त अन्त्म अनदुान तथा 
प्रदेिको आफ्नै स्रोतफाट सञ् चारन हनुेगयी एकीकृत रूऩभा िावषभक मोजना तमाय प्रदेि 
साभाशजक विकास भन्त्त्रारमरे तमाय गने छ बन ेकामाभन्त्िमनको अिस्थाको एकीकृत िैशऺक 
सूचना व्मिस्थाऩन प्रणारीभापभ त धनमधभत रूऩभा प्रधतिेदन प्राद्ऱ हनु ेव्मिस्था धभराउनेछन। य 

४. प्रदेिभा प्रदेि ऩयीऺा फोडभ स्थाऩना गयी कऺा १० को सािभजधनक ऩयीऺा सञ्चारन गनेछन। य 
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स्थानीम तह 

१. स्थानीम तहरे सॊघीम तथा प्रदेि तहफाट वििीम हस्तान्त्तयणभापभ त प्राद्ऱ सितभ अनदुान तथा 
अन्त्म अनदुान य आफ्न ैस्रोतको फजेटसभेत सॊरग्न गयी िावषभक शिऺा फजेट तथा कामभयभ 
तमाय गनेछन। य 

२. स्थानीम तहका शिऺा भहिाखा  /िाखाको ऺभता विकास गयी सदुृढ गरयन ा ेछ बन ेस्थानीम 
तहरे कामभयभ कामाभन्त्िमनका राधग आिश्मकतानसुाय सधभधतहरू धनभाभण गनेछन। य 

३. स्थानीम तहरे कामभयभ कामाभन्त्िमनको धनमधभत अनगुभन तथा सहजीकयण गयी विद्यारमभा 
कामभयभहरू प्रबािकायी रूऩभा कामाभन्त्िमन हनुे सधुनशद्ळतताका साथै सभस्मा सभाधानका राधग 
आिश्मक नीधत धनदेिन तथा सभन्त्िम गने छन। य 

४. कामभयभ कामाभन्त्िमनका राधग आिश्मकतानसुाय स्थानीम तहरे काननु तथा भाऩदण्ड तथा 
धनदेशिका विकास गने छय 

५. स्थानीम तहरे एकीकृत िैशऺक सूचना व्मिस्थाऩनभापभ त धनमधभत रूऩभा कामभयभ 
कामाभन्त्िमन तथा त्मसका नधतजाहरूको विियण तमाय गने, त्मसको सभीऺा गयी थऩ सधुाय 
भा प्रमोग गने, मोजना धनभाभणको आधायका रूऩभा प्रमोग गने य सॊघीम तथा प्रदेिभा सभेत 
आिश्मक विियण सहजै प्राद्ऱ हनु ेसधुनशद्ळतता गने छन। य  

६. स्थानीम तहरे शिऺण धसकाइभा आिश्मक सहमोग तथा आदान प्रदानका राधग स्थानीम 
स्तयभा शिऺक तथा विऻ सभूह सशम्भधरत शिऺक सहामता प्रणारी विकास तथा सञ् चारन 
गने छन। य 

विद्यारम 

१. विद्यारमरे विद्यारम सधुाय मोजना (SIP) तमाय गयी फावषभक रूऩभा अध्मिधधक गनेछन। य 

२. विद्यारम व्मिस्थाऩन सधभधतरे स्थानीम तहफाट प्राद्ऱ फजेट तथा विद्यारमको आफ्न ै
आम्दानीसवहत सभािेि गयी िावषभक कामभयभ तथा फजेट तजुभभा य कामाभन्त्िमन गनेछन। य 

३. विद्यारम व्मिस्थाऩन तथा धनधाभरयत कामभयभ कामाभन्त्िमनका राधग प्रधानाध्मऩकराइभ 
शजम्भेिायी प्रदान गयी उियदामी फनाइने छ य  

४. विद्यारमरे वििीम व्मिस्थाऩन, खरयद प्रवयमा, शिऺक व्मिस्थाऩन तथा शिऺकको कऺा 
कोठाभा सभम तथा कामभको सधुनशद्ळततासम्फन्त्धी आिश्मक भाऩदण्ड तमाय गयी राग ु
गनेछन।य 
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५. विद्यारमहरूरे अधबबािक तथा सयोकायिाराहरूसॉग अन्त्तयवयमा तथा सहकामभ गनभ अधबबािक 
बेरा तथा फैठकहरू आमोजना गने य साभाशजक ऩयीऺणराइभ प्रबािकायी फनाउन ेछन। य 

६. विद्यारमरे स्थानीम सयकायका सम्फशन्त्धत एकाइहरू, स्थानीम साभदुावमक तथा गयैसयकायी 
सॊस्था तथा स्रोत व्मशक्तसभेतको सहकामभभा विद्याथॉका राधग ऩोषण, स्िास््म, सयसपाइ तथा 
स्िच्छतासम्फन्त्धी सेिा तथा शिऺाको व्मिस्था य आऩतकारको व्मिस्थाऩनसभफन्त्धी धसऩ 
प्रदान गनभका राधग आिश्मक सधभधत िा सॊयचना तमाय गने छन। य विद्यारमरे विद्याथॉराइभ 
विषमगत धसकाइका साथसाथै विधबन्न अधतरयक्त वयमाकराऩ तथा साभदुावमक कामभभा 
सहबाधगताका राधग आिश्मक शजम्भेिायी तथा कामभमोजना तमाय गनेछन। य 

सभदुावमक अध्ममन केन्त्र 

१. साभदुावमक अध्ममन केन्त्रको सञ् चारनका राधग व्मिस्थाऩन सधभधत गठन गरयन ेछ य 

२. स्थानीम तहफाट प्राद्ऱ अनदुान तथा आफ्न ैस्रोतफाट प्राद्ऱ आम्दानी सभेतका आधायभा स्थानीम 
तहको सभन्त्िमभा  व्मिस्थाऩन सधभधतरे िावषभक मोजना धनभाभण गयी कामाभन्त्िमनको व्मिस्था 
धभराउने छ य  

३. साभदुावमक अध्ममन केन्त्ररे विधबन्न विषमगत स्थानीम तहका एकाइहरू, साभदुावमक तथा 
गैयसयकायी स ॊस्थाहरू तथा सभदुामसॉग आिश्मकतानसुाय सहकामभ गयी कामभयभहरू सञ् चारन 
गने छ य 

५.३ अनगुभन तथा भू्मा् कन 

५.३.१ ऩरयचम 

िैशऺक कामभयभहरूभा स्रोत साधनको विधनमोजन य वितयण के कसयी बइयहेको छ, रगानीको 
प्रिाह सभशुचत ढङ  गरे बएको छ िा छैन, कामभयभ कामाभन्त्िमन प्रवयमाभा त्रटुीहरू छन। िा छैनन।, 
िैशऺक वयमाकराऩहरू धनधाभरयत कामभताधरकाअनसुाय सभमभै कामाभन्त्िमन बई रशऺत प्रधतपर 
प्राधद्ऱतपभ  उन्त्भखु बएका छन। िा छैन बने्न कुया धनशद्ळत गनभ व्मिस्थाऩनफाट कामभयभ 
कामाभन्त्िमनको रक्ष्म य प्रगधत फायेभा धनमधभत िा आिधधक रूऩभा धनगयानी, धनयीऺण, ऩनुधनभयीऺण, 
ऩमभिेऺण एिभ। जाॉचफझु गने गयाउन ेकामभ अनगुभन होय मसरे कामभयभको प्रगधत य ितभभान 
शस्थधतको फायेभा जानकायी गयाउॉदछ य िैशऺक कामभयभहरूको सान्त्दधबभकता, उऩमकु्तता, दऺता य 
प्रबािकारयताको सन्त्दबभभा सवु्मिशस्थत एिभ। उद्देश्मऩणूभ ढ् गरे जाॉचफझु तथा रेखाजोखा गने कामभ 
भू्मा् कन हो य भू्मा् कन प्रधतपर य प्रबािसॉग फढी केशन्त्रत हनु्त्छ य अनगुभन साभान्त्मत् 
कामभयभ कामाभन्त्िमनको चयणभा भात्र गरयन्त्छ बन ेभू्मा् कन कामभयभ सञ् चारनका चयणका साथै 
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कामभयभ सम्ऩन्न बए ऩश् चात। ऩधन गरयन्त्छ य अनगुभन य भू्मा् कनरे िैशऺक कामभयभहरूभा 
बएको रगानीराई ऩायदिॉ,  नधतजाभखुी, जिापदेही य उियदामीऩूणभ फनाउन सहमोग गदभछन। य 

विद्यारम ऺेत्र विकास कामभयभको कामाभन्त्िमनको यभभा धसवकएका ऩाठहरूको आधाय तथा सॊघीम 
सॊयचनाको सन्त्दबभभा अनगुभन तथा भू्मा् कनको ितभभान अिस्था, चनुौती तथा सभस्माहरू, उद्देश्म, 

यणनीधत एिभ। मस शिऺा ऺेत्रको मोजनाभा सॊघीम स्िरूऩअनसुायको अनगुभन तथा भू्मा् कन 
प्रणारीको विकासका राधग सफै तहका सयकाय, सफै धनकाम य सफै कामभयभहरूको कामभयभ 
अनगुभन ढाॉचा, साधन, विषम य प्रधतिेदनसम्फन्त्धी विषमहरू मस ऩरयच्छेदभा प्रस्ततु गरयएको छ य 

५.३.२ ितभभान अिस्था 

नेऩारभा आठौं मोजनाफाट अनगुभन तथा भू्मा् कनराई मोजनाको अधबन्न अ् गको रूऩभा 
सभेटेको ऩाइन्त्छ य यावद्समस्तयभा प्रधानभन्त्त्रीको अध्मऺताभा यावद्सम विकास सभस्मा सभाधान 
सधभधत (NDAC) य भन्त्त्रारमस्तयभा सम्फशन्त्धत भन्त्त्रीको अध्मऺताभा भन्त्त्रारमस्तयीम विकास सभस्मा 
सभाधान सधभधत (MDAC) गठन बई चौभाधसक रूऩभा फैठक फस्न े य विकास कामभयभहरूको 
चौभाधसक प्रगधत सभीऺा गने गदभछ य यावद्सम शिऺा ऩद्दधतको मोजना अिधधभा शिऺा भन्त्त्रारमभा 
भू्मा् कन िाखा यहेकोभा २०४९ ऩधछ मसराइभ अनगुभन िाखाका रूऩभा विकास गरयमो बन े
२०६३ ऩधछ अनगुभन भहािाखाका रूऩभा विकास गरयएको धथमो य सॊघीम सॊयचना प्रायम्ब 
बएऩधछ भन्त्त्रारमको सॊयचनागत ऩरयितभन बइभ मोजना तथा अनगुभन भहािाखाअन्त्तगभत अनगुभन 
तथा भू्मा् कन िाखा यहेको छ य 

िैशऺक अनगुभन तथा भू्मा् कन कामभ सॊघीम तहभा शिऺा, विऻान तथा प्रविधध भन्त्त्रारम य शिऺा 
तथा भानि स्रोत विकास केन्त्र रगामतका धनकामहरूफाट. प्रदेि तहभा साभाशजक विकास भन्त्त्रारम 
य प्रदेि शिऺा विकास धनदेिनारमफाट, शज्रा स्तयभा शिऺा विकास तथा सभन्त्िम एकाइफाट य 
स्थानीम स्तयभा स्थानीम शिऺा िाखाफाट हुॉदै आएको छ य  िशैऺक गणुस्तय ऩयीऺण केन्त्ररे 
िैशऺक सॊस्थाहरूको कामभसम्ऩादन ऩयीऺण तथा विद्याथॉहरूको उऩरशव्ध ऩयीऺण गदै आएको छय 
विद्यारम धनयीऺक तथा स्रोतकेन्त्रफाट शिऺकराई शिऺण प्रवयमाभा स्थरगत प्राविधधक सहमोगका 
अधतरयक्त विद्यारम एिभ। शिऺण धसकाइ प्रवयमा रगामतका विषमभा धनयीऺण तथा सऩुरयिेऺण हनु े
गयेकोभा अवहरे आएय स्रोतकेन्त्र खायेज बएका हनुारे सऩुरयिेऺणका राधग कुन ैसॊस्थागत प्रफन्त्ध 
यहेको छैनय  

ददगो विकासको शिऺासम्फन्त्धी रक्ष्म नॊ ४ कामाभन्त्िमनका राधग तमाय गरयएको कामभढाॉचा, विद्यारम 
ऺेत्र विकास मोजना, चारू आिधधक मोजना, नेऩार सयकायको नीधत, कामभयभ तथा फजेटका रक्ष्म 
भाऩनका राधग विकास गरयएका सूचकका आधायभा अनगुभन तथा भू्मा् कन गरयन ेगरयएको छय  



 
Nepal: Education Sector Plan, 2021-2030 (draft V-1), March 2021 

 

195 
 

िावषभक कामभयभ कामाभन्त्िमनको राधग भन्त्त्रारमद्बाया तमाय गरयएको कामभयभ कामाभन्त्िमन 
ऩशुस्तकाभा िावषभक कामभयभको अनगुभनसम्फन्त्धी प्रफन्त्ध गरयएको छ य  

विद्यारम ऺेत्र विकास कामभयभ कामाभन्त्िमनभा बएका सफर य कभजोय ऩऺको जानकायी धरन ेतथा 
रक्ष्म य िास्तविक कामाभन्त्िनको अिस्थाधफचको अन्त्तय ऩिारगाउनका राधग नधतजा ताधरका 
अनसुायको सूचना स् करन गरयएको छ य विद्यारम, विद्याथॉ, शिऺक, कऺाकोठा तथा 
ऩूिाभधायसम्फन्त्धी भखु्म सूचना प्राधद्ऱको आधायको रूऩभा िशैऺक व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारी (EMIS) 

राई धरइएको छ य विद्याथॉको िैशऺक उऩरशव्ध, शिऺक तथा विद्याथॉको साभाशजक तथा बावषक 
ऩदृ्षबधूभ रगामतको विषमभा ऩधन त्मा् क स् करनको कामभ सरुू गरयएको छ य फाह्य 
भू्मा् कन सभूहफाट विद्यारम ऺेत्र विकास कामभयभको भध्मािधध भू्मा् कन कामभ सम्ऩन्न बएको 
छ य विद्यारम तह, स्थानीम तह, प्रदेि य सॊघीम तहभा िैशऺक मोजना धनभाभण, कामाभन्त्िमन तथा 
सभीऺाको राधग िशैऺक व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारीको उऩमोग गरयएको छ य विद्यारम ऺेत्र 
विकास कामभयभभा िैदेशिक सहमोगको कधतऩम अॊि रशक्ष्मत नधतजाभा आधारयत गयी िाह् म सॊस्था 
िा विऻद्बाया बकु्तानी सूचकहरू (disbursement indictors-DLI)  रुजू गयेय भात्र उऩरशधधअनसुाय 
सयकायरे बकु्तानी ऩाउने व्मिस्था ऩधन गरयएको छ य 

उश्रशखत प्रफन्त्ध बए ऩधन सॊघीम सॊयचनाअनसुाय अनगुभन तथा भू्मा् कन प्रणारीराइभ थऩ 
व्मिशस्थत गयी आिश्मक नधतजाहरू सफै तहको सयकायरे प्राद्ऱ गनभ सक्न ेगयी स्िचाधरत फनाइन ु
ऩनेछ यमसका राधग हार प्रमोगभा यहेको िैशऺक सूचना प्रणारीभा सधुाय गयी एकीकृत सूचना 
प्रणारीका भाध्मभफाट तीनै तहका सयकायरे आिश्मक सूचना प्राद्ऱ गनभ सक्ने फनाइन ुआिश्मक छ 
य अनगुभन तथा भू्मा् कनका नधतजाका आधायभा कामभयभभा सधुाय गने ऩरयऩाटीराइभ व्मिशस्थत 
गनुभ जधन उशिकै आिश्मक छ य   

उश्रशखत विद्ऴषेणका आधायभा प्रभखु मस मोजनाभा अनगुभन तथा भू्मा् कनसम्फन्त्धी 
धनम्नधरशखत चनुौतीहरू ऩवहचान गरयएको छ् 

१. िैशऺक अनगुभन तथा भू्मा् कनका राधग यावद्सम भाऩदण्डको विकास,स्थानीम एिभ। यावद्सम 
रूऩभा उऩमोगी भाऩनमोग्म सूचकहरूको धनधाभयण, भाऩनमोग्म सूचकको धनभाभण  तथा 
सूचकसॉग ऩरयशचत धसऩ य दऺता बएका अनगुभनकताभ तथा दऺ जनिशक्त विकास गनुभ 

२. अनगुभनराइभ भागभा आधारयत फनाउन,ु अनगुभनभा धनमधभतता य एकरूऩता कामभ गनुभ, 
अनगुभन कामभभा दोहोयोऩना हटाउन,ु अनगुभनराइभ मोजनाफद्ध  गनुभ, ऩमाभद्ऱ साधन स्रोतको 
प्रफन्त्ध  गनुभ 
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३. अनगुभनको प्रधतिेदन व्मशस्थत गनुभ य अनगुभन तथा भू्मा् कनफाट प्राद्ऱ ऩदृ्षऩोषणको 
उऩमोग गने ऩद्धधत विकास   

४. सॊघीमता कामाभन्त्िमनका यभभा बएको सॊयचनागत ऩरयितभन ऩश् चात विद्यारम धनयीऺण 
सऩुरयिेऺणको काभ ऩनुसंगदठत गनुभ   

५. तीन ै तहका सयकायधफच अनगुभन य भू्मा् कनभा सहकामभ य सभन्त्िम गयी एकीकृत 
प्रधतिेदन प्रणारीको विकास गनुभ 

६. सहबाधगतात्भक साभूवहक अनगुभन तथा भू्मा् कन प्रणारीको सधुनद्ळतता गनुभ, अनगुभन 
तथा भू्मा् कनभा सूचना तथा प्रविधधको उऩमोगभा व्माऩकता ददन ु

७. अनगुभन तथा भू्मा् कन कामभराई धनष्ऩऺ, बयऩदो य विद्वसनीम फनाउन ुय 

५.३.३ उद्दशे्म  

१. प्रबािकायी तथा कुिर अनगुभन प्रणारी विकास गनुभ  

२. अनगुभन तथा भू्मा् कन प्रणारीराइभ नधतजाभा आधारयत फनाउन ु

३. मोजना कामाभन्त्िमनका चयणभा आएका सभस्मा तथा चनुौतीहरूराई सभमभै सम्फोधन गयी 
अऩेशऺत उऩरशव्ध हाधसर गनुभ य 

४. मोजनाको रगानीदेशख प्रबाि तहसम्भको भू्मा् कन गयी आिश्मकताभा आधारयत मोजना 
धनभाभणभा सहमोग गनुभ य 

५.३.४ यणनीधतहरू 

१. एकीकृत िैशऺक अनगुभन तथा भू्मा् कन भागभदिभन धनभाभण य उऩमोग गरयन ेछ य 

२. अनगुभन तथा भू्मा् कन य प्रधतिेदन कामभराई धछटो, छरयतो, व्मिशस्थत य प्रबािकायी 
फनाउन प्रविधधको प्रमोग य सञ्जारीकयण (सफ्टिेमयको धनभाभण गयी) गरयने छ य 

३. िैशऺक सूचना व्मिस्थाऩन प्रणारीराई थऩ सदुृढीकयण गयी आिश्मक सूचकसवहत 
स्िचाधरत फनाइने छ य सूचक विकासका राधग प्रभखु नधतजा सूचक ( अनसूुची १: KPIs)  
तथा नधतजा खाका ( अनसूुची २: PRF) राइभ भखु्म आधाय फनाइन ेछ य  

४. यावद्सम सूचकको अधतरयक्त आिश्मकतानसुाय स्थानीम सूचकहरूराई सभेत सूचना प्रणारीभा 
आिद्ध गने प्रणारीको विकास गरयन ेछ य 
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५. विद्यारमदेशख शिऺाका स्थानीम, शज्रा, प्रदेि तथा केन्त्रीम धनकामहरू एिभ। शिऺा सम्फद्ध 
सफै कामभयभ, मोजना तथा ऩरयमोजनाहरूको अनगुभन तथा भू्मा् कन य प्रधतिेदनको राधग 
िेफभा आधारयत एकीकृत िैशऺक सूचना व्मिस्थाऩन प्रणारी सञ् चारनभा ्माइने छ य 

६. मोजनाका आगत (Input), प्रवयमा (Process), ऩरयणाभ (Output), उऩरशधध (Outcome) य 
प्रबाि (Impact) सभेतको अनगुभन तथा भू्मा् कनका राधग आिश्मक काननुी तथा 
सॊयचनागत व्मिस्थासवहत जनिशक्तको प्रफन्त्ध गयी प्रभाणभा आधारयत अनगुभन, भू्मा् कन 
तथा प्रधतिेदन प्रणारीको विकास गरयनछे य कुन तहरे कुन कुन स्तय कुन कुन विषमको 
अनगुभन तथा भू्मा् कनराइभ ध्मान ददन ेबन्न ेधनशद्ळत गरयन ेछ य 

७. विद्याथॉ उऩरशधध ऩयीऺण तथा विद्यारम कामभसम्ऩादन ऩयीऺराइभ थऩ व्मिशस्थत य धनमधभत 
गरयन ेछ य 

८. अनगुभन तथा भू्मा् कनफाट प्राद्ऱ ऩदृ्षऩोषणराई अधनिामभ रूऩभा रागू गने प्रणारीको 
विकास गरयन ेछ य 

९. अन्त्तयधनकाम य अन्त्तयसयकायी तहको सभन्त्िम य सहकामभभा जोड ददइन ेछय 

१०. कुर फजेटको धनशद्ळत वहस्सा अनगुभन तथा भू्मा् कनभा छुट्याई नधतजाभूरक अनगुभन 
तथा भू्मा् कन प्रणारीको अिरम्फन गरयन ेछ य 

११. सहबाधगताभूरक अनगुभन तथा भू्माङ  कन प्रणारीको कामाभन्त्िमन गरयन ेछ य 

१२. प्रत्मेक िशैऺक मोजना, कामभयभ तथा ऩरयमोजनाहरूको धनमधभत आिधधक भध्मािधधक तथा 
अशन्त्तभ भू्मा् कन प्रणारी स्थावऩत गरयन ेछ य 

१३. अनगुभन भू्मा् कन तथा प्रधतिेदनभा आधारयत बई सम्फद्ध जनिशक्त, धनकाम, कामभयभ, 
मोजना तथा ऩरयमोजनाराई ऩयुस्कृत य दण्ड गने प्रणारीको विकास गरयन ेछ य 

१४. कऺाकोठाको धसकाइको अनगुभन, सऩुरयिेऺण तथा भू्मा् कनराई प्रबािऩूणभ फनाउन 
कामभस्थरभा आधारयत अनगुभन, भू्मा् कन, सऩुरयिेऺण एिभ। प्रधतिेदन प्रणारीको प्रफन्त्ध 
गरयन ेछ य 

५.३.५ उऩरशधध, नधतजा, प्रभखु वयमाकराऩ तथा रक्ष्म 

 क) उऩरशधध (Outcomes)  

१. प्रबािकायी अनगुभनको भाध्मभफाट मोजना कामाभन्त्िमनका चयणभा आएका सभस्मा तथा 
चनुौतीहरूराई सभमभै सम्फोधन बइभ अऩेशऺत उऩरशव्ध हाधसर हनु ेय मोजनाको भू्मा् कनभा 
आधारयत बइभ आिश्मकताभा आधारयत मोजना धनभाभणका राधग ऩदृ्षऩोषण प्राद्ऱ हनुे य 

  ख) प्रभखु नधतजाहरू )Key results( 



 
Nepal: Education Sector Plan, 2021-2030 (draft V-1), March 2021 

 

198 
 

१. नधतजाभा आधारयत अनगुभन प्रणारी स्थावऩत हनु ेय 

२. अनगुभनका आधायभा नधतजा सधुाय हनु ेय 

३. अनगुभन तथा भू्मा् कनका सॊस्थागत सॊयचना तथा ऺभता विकास हनु ेय 

४. विद्याथॉ उऩरशधध ऩयीऺण तथा विद्यारम कामभसम्ऩादन ऩयीऺराइभ थऩ व्मिशस्थत य धनमधभत 
बइभ मसका नधतजाहरूका आधायभा सधुाय गने ऩरयऩाटी स्थावऩत हनुये 

५. विबन्न कामभयभहरूको उऩरशधध तथा प्रबािको आिधधक भू्मा् कन हनु े य 

घ) अनगुभन तथा भू्मा् कनका भखु्म वयमाकराऩहरू 

 

ताधरका ५.२: अनगुभन तथा भू्मा् कनका प्रभखु वयमाकराऩ य रक्ष्म 

य. 
सॊ. 

वयमाकराऩ PsfO रक्ष्म )ऩवहरो ५ िषभ( कैवपमत 

१ २ ३ ४ ५ जम्भा 
१ अनगुभनको शजम्भिेायीसवहत 

एकीकृत िैशऺक अनगुभन 
तथा भू्मा् कन भागभदिभन 
विकास  

ऩटक १ 
    १ सॊघ 

२ नधतजाभा आधारयत अनगुभन 
प्रणारीका राधग सूचकहरू  
तमाय तथा अध्मािधधक गने 

 १ १ १ १ १ ५ सॊघ, स्थानीम 
तह 

३ कामभयभ कामाभन्त्िमन गने 
प्रत्मेक तह तथा धनकामरे 
आपूरे कामाभन्त्िमन गयेका 
कामभयभको अनगुभन गने  

 

धनकाम 
      सॊघ,स्थानीम 

तह  

४ कामभयभ कामाभन्त्िमनको 
चौभाधसक  तथा िावषभक 
सभीऺा तथा प्रधतिेदन  

ऩटक ३ ३ ३ ३ ३ १५ सॊघ, प्रदेि 
तथा स्थानीम 
तह 

५ िैशऺक सूचना व्मिस्थाऩन 
ऩद्धधतभा सधुाय गयी तीन ै
तहका सयकायरे आिश्मक 
सूचना धरन सक्ने गयी 
एकीकृत तथा व्मिशस्थत गने 

सधुायऩटक 

 

 

कामाभन्त्िमनऩटक 

 

 

 

 

 

१ 

 

 

 

२ 

 

 

 

 

२ 

 

 

 

 

२ 

 

 

 

 

२ 

 

 

 

 

२ 

१ 

 

 

१० 

सॊघ 

६ शस्थधत प्रधतिेदन तमाय गने ऩटक १ १ १ १ १ ५ सॊघ, प्रदेि 
तथा स्थानीम 
तह 

७ विधबन्न कामभयभको आिधधक 
भू्मा् कन गने 

कामभयभ 
 १ २ 

 २ ५ सॊघ, प्रदेि 

८ शिऺा ऺेत्रको मोजना  
कामाभन्त्िमनको सभग्र 
भू्मा् कन गने  

ऩटक 
  १ 

 १ २ सॊघ 
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९ विद्याथॉको धसकाइ उऩरशधध 
ऩयीऺण गने  

कऺा  ८ ५ १० 
  सॊघ,स्थानीम 

तह 

१० विद्यारमको कामभसम्ऩादन 
ऩयीऺण गने य 

विद्यारम प्रधतित, 
कऺा १८  

 २५ २५ २५ २५ 
 सॊघ,स्थानीम 

तह 

११ स्थानीम तहरे अनगुभन 
ऩद्धधत विकास तथा 
कामाभन्त्िमन गने 

ऩद्धधत  
७५३ 

१ 

७५३ 

 

 

७५३ 

 

 

७५३ 

 

 

७५३ 

 

 

७५३ 

१ 

७५३ 

सॊघ,स्थानीम 
तह  

१२ अनगुभन, भू्मा् कन तथा 
प्रधतिेदन प्रणारीराइभ सदुृढ 
गनभ ऺभता विकास गने 

७६१ ३०० २०० १७१ 
   सॊघ,स्थानीम 

तह य प्रदेि 

१३ विद्यारमहरूभा गरयने 
साभाशजक ऩयीऺणराइभ 
प्रबािकायी य धनमधभत 
फनाउन े

 विद्यारम सफै सफै सफै सफै सफै सफै स्थानीम तह, 
विद्यारम 

१४ विद्यारमहरूको रेखा ऩयीऺण  विद्यारम सफै सफै सफै सफै सफै सफै स्थानीम तह, 
विद्यारम 

१५ विधबन्न विषम तथा भदु्दाभा 
अध्ममन तथा अनसुन्त्धान 

स् ख्मा ९ ११ १२ १२ १२ ४४ सॊघ य प्रदेि 

रद्शव्म् ताधरकाको यभस् ख्मा १ सॉग सम्फशन्त्धत अनगुभन  तथा भू्मा् कनका राधग भखु्म 
शजम्भेिायी धनम्नअनसुाय हनु ुउऩमकु्त हनु ेछ् 

विधबन्न तहका सयकायका अनगुभन तथा भू्मा् कनसम्फन्त्धी  विशिद्श शजम्भेिायी ऩवहचान गरयएभा 
दोहयोऩन हट्न ेय सफै ऩऺ सभािेि हनु सहमोग ऩगुी अनगुभन तथा भू्मा् कन कामभ प्रबािकायी य 
कामभकुिर हनु सहमीग ऩगु्दछ य मस सन्त्दबभभा शिऺा ऺेत्रको मस मोजनाभा अनगुभन तथा 
भू्मा् कनसम्फन्त्धी सॊघ. प्रदेि य स्थानीम तहका विशिद्श शजम्भेिायी ऩवहचान गरयएको छ य महाॉ 
के विचाय ऩरु् माउन ुआिश्मक छ बन ेअनगुभन तथा भू्मा् कनसम्फन्त्धी सॊघ. प्रदेि य स्थानीम 
तहका मी विशिद्श शजम्भेिायी धबत्रका नधतजा तथा प्रधतिेदनहरू सफै तहका सयकायका धनकामरे 
सहज तथा धनमधभत रूऩभा प्राद्ऱ गने ऩवद्धत स्थावऩत गरयन ुआिश्मक छ बन ेमी विशिद्श शजम्भेिायी 
भात्र बएकारे अनगुभनका राधग आिश्मकताअनसुाय थऩ ऺेत्र सभािेि गनभ सवकन ेछ य  

१. बौधतक सॊयचना, शिऺकको ऩमाभद्ऱता य मोग्मता, सभदुामको सहबाधगता, प्रविधधभैत्री िाताियण 

धनभाभण, शिऺक विद्याथॉभैत्री िैशऺक िाताियण, ऩाठ् मऩसु्तक वितयणरगामत कामभयभका आगत  
(Inputs) को अनगुभनको भखु्म शजम्भेिायी स्थानीम तहको हनु ेछ य 

२. शिऺण धसकाइ वयमाकराऩ, विद्याथॉ भू्मा् कन, नेततृ्ि य व्मिस्थाऩन, सह तथा अधतरयक्त 
वयमाकराऩ, धनमधभतता, ऩाठ् मयभ कामाभन्त्िमन, शिऺक ताधरभ अनौऩचारयक कऺा खरुा तथा 
फैकश्ऩक कऺा, विद्यारम सभामोजन, शिऺक दयफन्त्दी धभरानरगामत कामभयभ कामाभन्त्िमन 
प्रवयमा (Process) को अनगुभनको भखु्म शजम्भेिायी प्रदेि तथा स्थानीम तहको हनु ेछ य 
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३. शिऺक विद्याथॉ धनमधभतता प्रधतित, धसकाइभा प्रविधधको प्रमोग,  बनाभदय,  वटकाउ दय, कऺा 
दोहोर् माउन ेदय, ताधरभ प्राद्ऱ शिऺक प्रधतित, प्रविधधमकु्त विद्यारम स् ख्मा, प्राविधधक शिऺाभा 
ऩहुॉचरगामत कामभयभको ऩरयणाभ (Output) को अनगुभनको भखु्म शजम्भेिायी स्थानीम तहको 
हनु ेछ य 

४. विद्याथॉको धसकाइ उऩरशधध, सेिाग्राहीको सन्त्तवुद्श, शिऺकको ऩसेागत सन्त्तवुद्श,  तह ऩूया गने 
दय, रैश् गक सभता तथा अन्त्म सभता सूचक, आन्त्तरयक सऺभतारगामत कामभयभको उऩरशव्ध 

(Outcome) को अनगुभनको भखु्म शजम्भेिायी प्रदेि तथा सॊघीम तहको हनु ेछ य 

 

५. जीिनऩमभन्त्त धसकाइ, दऺताको उऩमोग, विविधताको सम्भान, सभता तथा सभािेिीकयणरगामत 
कामभयभको प्रबाि (Impact) को अनगुभनको भखु्म शजम्भेिायी सॊघीम तहको हनुे छ य  
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ऩरयच्छेद छ् रगानी य स्रोत व्मिस्थाऩन  

 

६॰१ ऩरयचम 

आधथभक तथा साभाशजक विकासभा गधत प्रदान गयी सभदृ्ध याद्स धनभाभण तथा उन्त् नत सभाज विकासका 
राधग सयकाय तथा सभदुामरे फारफाधरकाको शिऺाभा प्राथधभकताका साथ रगानी गनुभ आिश्मक 
छ य बविश्मका राधग गणुस्तयीम भानि सॊसाधनको विकास गनभ शिऺाभा रगानी गरयन्त्छ य त्मसैरे 
फारफाधरकाको शिऺाभा गरयन े रगानी व्मशक्त, सभाज य  याज्मको दीघभकाधरन विकासका राधग 
सहमोग गदभछ य याज्म धनभाभणको दीघभकारीन सोचराइभ भूतभ रूऩ ददन शिऺाभा याज्मरे 
प्राथधभकताका साथ रगानी गनुभ आिश्मक छ य शिऺाभा याज्मको रगानीरे प्रभखु तीन ऩऺराई 
ध्मान ददन ु ऩदभछ य ती तीन ऩऺहरूभा ऩवहरो, याज्मका सफै फारफाधरका य नागरयकराई िैशऺक 
अिसय य सहबाधगता; दोस्रो, सहबागी बइभ सकेकाराई उशचत  य गणुस्तयीम शिऺाको सधुनशश् चतता 
य तेस्रो, स्रोतको सभताभूरक वितयण य उऩमोग यहेका छन। य  

शिऺाभा रगानीको विश् िव्माऩी प्रिृशि तथा यावद्सम आकाॊऺाराइभ विचाय गयेय नेऩारभा ऩधन सयकाय 
तथा सभदुामफाट विगत केही दिकदेशख शिऺा ऺेत्रभा रगानीराइभ विस्ताय गरयएको छ य   
नेऩारभा याज्मफाट शिऺाभा गरयन े रगानीराई नऩेारी सभाजको आकाॊऺ ा तथा आिश्मकता, 
मससम्फन्त्धी विश् िव्माऩी भान्त्मता, ददगो विकासको रक्ष्मका राधग शिऺाको मोगदान, अन्त्तयाभवद्सम 
सभदुामको चासो य शचन्त्ता इत्मादद ऩऺराई ध्मानभा याखी व्मिस्थाऩन  गरयदै आएको छ य 
मसराई विधबन्त् न नीधतगत दस्तािेजहरूरे आधाय प्रदान गयेका छन। य नेऩारको सॊविधानरे 
शिऺाराई भौधरक हकको रूऩभा धरई आधायबतू शिऺा अधनिामभ य धन्िु् क एिभ। भाध्मधभक 
शिऺा धन्िु् क हनु े व्मिस्था गयेको छ य उक् त भौधरक हक कामाभन्त्िमन गनभ अधनिामभ तथा 
धन्िु् क शिऺासम्फन्त्धी ऐन २०७५ जायी बएको छ बन ेउक् त ऐन कामाभन्त्िमनका राधग अधनिामभ 
तथा धन्िु् क शिऺासम्फन्त्धी धनमभािरी २०७७ ऩधन स्िीकृत गयेको छ य सॊिैधाधनक एिभ। 
काननुी प्रािधानअनसुाय विद्यारम शिऺाभा सभताभूरक ऩहुॉच सवहतको गणुस्तयीम शिऺा प्रदान गनुभ 
सयकायको दावमत्ि बएको छ य मसका राधग आिश्मक स्रोतको खोजी,  प्राथधभकीकयण,  स्रोतको 
उशचत विधनमोजन, प्रबािकायी कामाभन्त्िमन, अनगुभन तथा भू्मा् कन य प्रधतिेदनसम्फन्त्धी व्मिस्था 
गनुभ आिश्मक छ य 

सॊिैधाधनक व्मिस्थाफभोशजभ विद्यारम शिऺा सञ् चारनको भूर शजम्भेिायी स्थानीम तहको बए ताऩधन 
शिऺा साझा सूचीको विषम यहेकोरे शिऺाको वििीम व्मिस्थाऩनभा सॊघ, प्रदेि य स्थानीम तहका 
साथै सभदुाम य धनजीऺेत्रको सभेत साझेदायी आिश्मकता ऩदभछ य नेऩारको सॊविधानभा वििीम 
व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धभा सितभ अनदुान, सभानीकयण अनदुान, सभऩूयक अनदुान, वििेष अनदुान य 
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आन्त्तरयक ऋणको व्मिस्था सम्फन्त्धभा उ्रेख गयेको ऩाइन्त्छ य सभानीकयण अनदुानको हकभा 
प्राकृधतक तथा विि आमोगको धसपारयसभा सॊघीम सयकायफाट स्थानीम तथा प्रदेि तहभा वििीम 
हस्तान्त्तयण हनुे गयेको छ य वििेष अनदुान य सभऩूयक अनदुानको यावद्सम मोजना आमोगफाट 
वििीम हस्तान्त्तयणसम्फन्त्धी व्मिस्थाऩन हुॉदै आएको छ य सितभ अनदुान सम्फशन्त्धत विषमगत 
भन्त्त्रारमफाट आिश्मक प्रवयमा ऩयुा गयी स्थानीम य प्रदेि तहभा वििीम हस्तान्त्तयण गने अभ्मास 
यहेको छ य आन्त्तरयक ऋणको व्मिस्था सम्फन्त्धभा स्थानीम य प्रदेि तहफाट हार अभ्मास बएको 
देशखदैन य सॊघीम सयकायफाट हस्तान्त्तयण हनु ेउश्रशखत विधबन्त् न वकधसभका अनदुानफाहेक स्थानीम 
तथा प्रदेि तहको आफ्न ैस्रोतभा आधारयत फजेट ऩधन शिऺा ऺेत्रभा सम्फशन्त्धत तहरे विधनमोजन 
गनभ सक्दछ य 

शिऺाभा याज्मको ऩमाभप् त रगानी  सभताभूरक य न्त्मामऩूणभ सभाज व्मिस्था विकासका राधग 
भहत्त्िऩणूभ ऩऺ हो य एकाधतय स ॊिैधाधनक प्रािधानरे भरुकुरे सभता य न्त्मामभा आधारयत 
सभाजिाद उन्त्भखु याज्म ऩरयक्ऩना गनुभ, अकोधतय शिऺाभा ऺेत्रको रगानी य धनजीको ऺेत्रभा 
सॊरग्नता यभि् फढ्दै जानरेु शिऺाभा रगानीका सम्फन्त्धभा चनुौती थवऩएको छ य याज्म सॊघीम 
स्िरूऩभा व्मिस्थाऩन हुॉदै गदाभ सॊघ, प्रदेि य स्थानीम तहको रगानीराई कसयी सभन्त्िमात्भक 
तरयकारे उद्देश्मभूरक फनाउन े बन्त् न े विषम ऩधन शिऺाभा रगानीका सम्फन्त्धभा अहभ। भहत्त्िको 
विषम फनकेो छ य 

शिऺाभा आिश्मक ऩने स्रोत ऩवहचान गरी तिनलाइइ एकधत्रत  गनुभ य उऩमकु्त तरयकारे वितयण 
तथा उऩमोग गनुभ शिऺाभा रगानीको प्रफन्त्ध गदाभ ध्मान ददन ुऩने भहत्त्िऩूणभ ऩऺ हनु। य शिऺाभा 
आिश्मक ऩने वििीम स्रोत कहाॉफाट जटुाउने, कुन कुन ऺेत्रभा स्रोतको विधनमोजन गने, 
विधनमोशजत स्रोतको प्रिाह कसयी गने य उऩरधध स्रोतको उऩमोग कुन ढ् गफाट गने बन्त् न ेविषमभा 
जधत ध्मान ऩगु्दछ, िशैऺक रगानीको ऩऺ उशिन ैसऺभ हनु्त्छ य व्मिशस्थत हनु्त्छ य 

मस सन्त्दबभभा शिऺा ऺते्रको मो मोजना कामाभन्त्िमनका राधग रगानी तथा स्रोत व्मिस्थाऩन  
सम्फन्त्धभा ितभभान अिस्थाको सभीऺा गयी मसभा देशखएका चनुौतीहरू उ्रेख गरयएको छ य 
ऩवहचान गरयएका चनुौतीहरूको साभना गदै वििीम व्मिस्थाऩनराइभ प्रबािकायी फनाउनका राधग 
मसका उद्दशे्म तथा यणनीधतहरू प्रस्ततु गयी स्रोतको आकरन तथा रगानीका ऺेत्र य रागत 
अनभुान गरयएको छ य     

६॰२ ितभभान अिस्था 

शिऺाभा रगानी फढाउन ु ऩछभ बन्न े विषमभा सैद्धाशन्त्तक रूऩभा याजनीधतक तहभा य नेऩारका 
नीधतगत दस्तािेजहरूभा सहभधत देशखन्त्छ य सफैको धायणा रगानी फढाउने कुयाभा एकै हनुरुाई 
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रगानी िवृद्ध गने प्रमासको भहत्त्िऩूणभ आधाय भान्त् न सवकन्त्छ य नेऩारका सफैजसो याजनीधतक 
दरको यावद्सम तहको चनुािी घोषणाऩत्रभा कुर यावद्सम फजेटको कम्तीभा २० प्रधतित शिऺाभा 
रगानी गरयन ेकुया उ्रेख गरयएको छ य  

शिऺाभा याज्मको रगानीको अिस्था 

नेऩारभा वि. सॊ. २०४९/५० भा शिऺाभा याज्मको रगानी कुर यावद्सम फजेटको करयफ ८.५ 
प्रधतित भात्र यहेकोभा सफैको राधग शिऺा अधबमान (सन। १९९० को दिक) सॉग ै आ.ि. 
२०६७/६८ भा आइऩगु्दा मो प्रधतित १७.१ ऩगुकेो धथमो य कुर गाहभस्थ उत्ऩादनसॉग शिऺा 
ऺेत्रको फजेट तरुना गदाभ वि .सॊ २०५५  देशख २०७५ सम्भको अिधधभा नेऩार सयकायको शिऺाभा 
रगानी कुर गाहभस्थ उत्ऩादनको औसत ३.७ प्रधतित यहेको धथमो य विगत एक दिक अिधधभा 
सयकायफाट कुर यावद्सम फजेटको औसत १३.२ प्रधतित फजेट शिऺा ऺेत्रभा रगानी बएको 
ऩाइन्त्छय नेऩारभा शिऺाको रगानीभा िैदेशिक सहामताको ऩधन भहत्त्िऩूणभ अॊि यहेको छ य विगत 
५ िषभभा शिऺा ऺेत्रको फजेट तथा उक्त फजेटभा िैदेशिक सहामताको अिस्था हेदाभ कुर शिऺा 
फजेटको औसत १०.६८ प्रधतित िैदेशिक सहामताको यहेको छ य विगत ५ िषभको शिऺा ऺेत्रको 
फजेट देहामअनसुाय यहेको छ य 

ताधरका ६ .१: विगत ऩाॉच िषभभा शिऺा फजेटको स्िरूऩ   ( फजेट रु कयोडभा) 
आ.ि. शिऺा फजेट  िैदेशिक 

सहामता यकभ 
िैदेशिक 
सहामता 
प्रधतित 

 िावष भक फजेट 
िवृद्ध प्रधतित 

कुर सॊघीम 
फजेटभा शिऺा 
फजेटको अॊि  

शिऺा फजेटभा 
गाहभस्थ उत्ऩादनको 
प्रधतित  

2073/74 11636 1034 8.88 17.96 ११.१ ४.1 

2074/75 12664 1096 8.65 8.84 ९.९ 
 

4.2 

2075/76 13451 1287 9.57 6.21 १०.२ 4.१ 

2076/77 16376 1746 10.66 21.74 १०.६ 4.4 

2077/78 17171 2451 14.28 4.86 ११.७ 
 

4.4 

 स्रोत् अथभभन्त्त्रारम )सम्फशन्त्धत आ.ि. का फजेट ऩशुस्तकाहरू(  

भाधथको ताधरकाअनसुाय कुर शिऺा फजेट िावषभक रूऩभा िृवद्ध हुॉदै गएको देशखन्त्छ य विगत ५ 
िषभभा औसत ११.९ प्रधतितका दयरे शिऺाको फजेट िृवद्ध बएको देशखन्त्छ ताऩधन िावषभक भू्मिृवद्ध 
दयसॉग तरुना गने हो बन े औसत िास्तविक फजेट िवृद्ध दय ५ प्रधतितको हायाहायीभा भात्र 
देशखन्त्छय कुर यावद्सम फजेटभा शिऺा ऺेफको ऩाॉच िषभको फजेटको अॊि ९.९ प्रधतितदेशख ११.७ 
प्रधतितसम्भ यहेको देशखन्त्छ य आ. ि. 2067/68 बने मो प्रधतित १७.1 ऩगुकेो धथमो य 
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त्मसै गयी, विकास साझेदाय सॊस्था (DPs) हरूसॉग सॊमकु्त रगानी प्रफन्त्ध (JFA) एिभ। ऺेत्रगत विकास 
ढाॉचा (SWAP) भा आधारयत ऩरयमोजनाका आधायभा रगानीको प्रमास बैयहेको छ य विगत ५ 
िषभको विद्यारम शिऺा ऺते्रको फजेट विश् रेषण गदाभ कुर शिऺाको फजेटफाट िावषभक रूऩभा औसत 
६९.५ प्रधतित फजेट विद्यारम ऺेत्रभा छुट् माइएको देशखन्त्छ य मसराइभ  तरको ताधरकाभा प्रस्ततु 
गरयएको छ य   

ताधरका ६ .२: SSDP सभमािधधभा सयकायी य िैदेशिक स्रोतको अिस्था फजेट  ( फजेट रु कयोडभा) 

आ.ि. 
जम्भा शिऺा 

फजेट 

SSDP 

 फजेट  फजेट % 
िैदेशिक सहमोग 

यकभ 
िैदेशिक 
सहमोग % 

2073/74 11636 8598 73.89 770.00 8.96 

2074/75 12664 9306 73.48 783.00 8.41 

2075/76 13450 9293 69.09 918.00 9.88 

2076/77 16375 9884 60.36 1089.0 11.02 

2077/78 17171 12125 70.61 1328.0 10.95 

स्रोत् अथभभन्त्त्रारम )सम्फशन्त्धत आ. ि. का फजेट ऩशुस्तकाहरू(    

विगत ५ िषभको विद्यारम ऺेत्र विकास कामभयभका राधग नेऩार सयकाय य िैदेशिक सहमोगफाट 
रगानीको वहस्सा औसतभा यभि् ९०.२ य ९.८ प्रधतित यहेको छ य  

शिऺाभा घयऩरयिाय य धनजी रगानी   

शिऺा ऺेत्रभा घयऩरयिायको रगानी उरेख्म छ बन ेमसभा धनजी ऺेत्ररे ऩधन रगानी गरययहेको छ 
य शिऺाभा गरयन ेसािभजधनक य घयऩरयिाय तथा धनजी रगानीराइभ भरुकुरे अिरम्फन गयेको दिभन 
य याज्मका विह् गभ यावद्सम नीधतको साऩेऺताभा हेने गरयन्त्छ य नऩेारको सॊविधानरे नेऩार याज्म 
सभाजिाद उन्त्भखु हनु े य आधायबतू तहसम्भको शिऺा धन:िु् क य अधनिामभ हनु े तथा भाध्मधभक 
तहसम्भको शिऺा धन:िु् क हनु े कुया भौधरक हक कै रूऩभा सभािेि गयेको छ य त्मसै गयी 
शिऺाराई नागरयक अधधकायको रूऩभा याज्मका नीधतभा उ्रेख बएको छ य मो ऩऺफाट शिऺाभा 
गरयन े सािभजधनक य धनजी रागानीराई विद्ऴषेण गदाभ शिऺाभा सािभजधनक रगानी फ ढाउन ु ऩने 
अिस्था देशखन्त्छ य  

नेऩारभा धनजी ऺेत्रफाट सञ् चाधरत सॊस्थागत विद्यारभा ऩढ्न े विद्याथॉ स् ख्मा कुर विद्याथॉ 
स् ख्माको २५ प्रधतितबन्त्दा फढी यहेको छ य प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा बन े५० प्रधतित 
बन्त्दा फढी फारफाधरका धनजी ऺेत्रफाट सञ् चाधरत विद्यारमभा यहेका छन। य  विद्यारम तहसम्भको 
शिऺाको प्रफन्त्ध याज्मको दावमत्ि हनु े सॊिैधाधनक प्रत्माबधूतराई सम्फोधन गने सन्त्दबभभा धनजी 
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ऺेत्रको सहबाधगता केकसयी हनु ेबन्त् न े विषम ऩधन शिऺाभा रगानी य स्रोत व्मिस्थाभा भहत्त्िऩणूभ 
हनु्त्छ य नेऩारका धनजी ऺेत्रफाट सञ् चाधरत शिऺण सॊस्थाभा सयकायी खचभ (रगानी) प्रत्मऺ रूऩभा 
नबए ऩधन प्रिासधनक य व्मिस्थाऩकीम कामभभा सहमोग तथा सहजीकयण य धनमभनका ऩऺभा 
सयकायको बधूभका यहेको छ य त्मसका राधग सयकाय तथा धनजी  खचभ के कधत बमो बनी 
वहसाफवकताफ गयेको ऩाइदैन य मो सहज ऩधन छैन य प्रधत विद्याथॉ  धनजी य सािभजधनक ऺते्रफाट 
के कधत रगानीभा बएको छ बन्ने एउटा अनसुन्त्धान प्रधतिेदनरे देखाएको नधतजा महाॉ प्रस्ततु 
गरयएको छ य महाॉ प्रधत विद्याथॉ सािभजधनक खचभ विधबन्न तहका सयकायरे सम्फशन्त्धत तहरे 
शिऺाभा गयको खचभका आधायभा धनकाधरएको छ बन े प्रधत विद्याथॉ धनजी रगानीरे साभदुवमक 
विद्यारमभा अधबबािकरे गने विधबन्त् न प्रत्मऺ तथा अप्रत्मऺ खचभ य धनजी विद्यारमभा ऩढाउन े
अधबबािकरे धतयेको िु् करगामत सफै खचभहरू सभािेि बएका छन। य 

ताधरका ६.३: नऩेारभा प्रधत विद्याथॉ रगानीको तरुनात्भक अिस्था  

शिऺाको तह प्रधत विद्याथॉ रगानी  रु 
सािभजधनक धनजी 

ऩूिभ प्राथधभकयफारविकास य शिऺा ३६०२ १७३३६ 

प्राथधभक तह (कऺा १-५) ११५३६ २०२५४ 

आधायबतू  तह (कऺा ६-८) ११२५१ १९९८४ 

भाध्मधभक तह (कऺा ९-१०) १०६८१ ३१६९६ 

भाध्मधभक तह (कऺा ११-१२) १६५५६ ३५७५२ 

स्रोत: NCE-Nepal (Cited from, UNESCO/IIEP and MOE, 2018) 

भाधथको ताधरकाअनसुाय ऩूिभ प्राथधभकयफारविकास य शिऺाफाहेक अन्त्म तहहरूभा सािभजधनक 
रगानीको तरुनाभा धनजी रागानी करयफ दोधफय बएको देशखन्त्छ  बन े ऩूिभ प्राथधभकयफारविकास 
य शिऺाभा बन े धनजी रगानी सािभजधनक रगानीको झण्डै ऩाॉच गणुा फढी देशखन्त्छ य धन:िु् क 
विद्यारम शिऺाराइभ याज्मको दावमत्िका रूऩभा कामाभन्त्िमन गनभका राधग अवहरेकै अिस्थाभा ऩधन 
सयकायको रगानी फढाउन ुजरुयी देशखन्त्छ बन ेसभग्रभा शिऺा प्रिाह सधुाय गयी फारफाधरका भैत्री 
िाताियभा सफैका राधग गणुस्तयीम शिऺाको प्रफन्त्धका राधग थऩ रगानी आिश्मक छ य  

भरुकुरे स ॊघीम गणतन्त्त्रात्भक सॊविधान वि॰ सॊ॰ २०७५ भा प्राद्ऱ गयेऩधछ सॊघीम स्िरूऩको याज्म 
व्मिस्थाऩन गने यभभा सॊघ, प्रदेि य स्थानीम तीनै तहका सयकायको धनिाभचन बएय ती सयकायहरू 
वयमािीर बएको सन्त्दबभभा सॊिैधाधनक भागभदिभन तथा त्मसफाट धसजभना बएका दावमत्त्ि, प्राथधभकता 
तथा शजम्भेिायीरे शिऺाभा स्रोत तथा रगानीको स्िरूऩ धनधाभयणराइभ भहत्त्िऩूणभ आधाय तमाय गदभछ 
बन े ददगो विकास रक्ष्म तथा फारअधधकाय तथा शिऺासम्फन्त्धी नेऩाररे गयेका प्रधतफद्धता, यावद्सम 
काननु तथा नीधतहरू ऩधन शिऺाभा सािभजधनक रगानीका आधायहरू हनु। य    
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पेरय सािभजधनक विद्यारमहरूभा विद्याथॉको बनाभ दय घट्न था्न ुय  स ॊस्थागत )धनजी( विद्यारमभा 
फढ्नरेु एकाधतय सािभजधनक शिऺाको व्मिस्थाऩन तथा गणुस्तयप्रधत अधबबािक विश् िस्त हनु 
नसकेको बन्त् न े देशखन्त्छ बन े अकोधतय आधथभक रूऩरे सऺभ तथा सहज ऩरयशस्थधतभा यहेका य 
आधथभक रूऩरे कभजोय तथा सवुिधाविवहनधफचको धबन्त् नताराइभ पयावकरो ऩादै रैजान े कामभराइभ 
फारभशस्तष्कभा न ैयोऩण गयी मसरे सभाजका असभानता य द्बन्त्दराइभ भरजर गयेको देशखन्त्छ य 
मस्तो अिस्थाभा शिऺाको रगानीरे मस्तो धबन्त् नता तथा असभानताराइभ साॉघरु् माउन सहमोग 
गनुभऩछभय 

सािभजधनक विद्यारमहरूभा विद्याथॉको बनाभ दय घट्न थारेको य  स ॊस्थागत )धनजी( विद्यारमभा 
फढ्न थारेको एउटा त्म तर प्रस्ततु आॉकडारे ऩधन स्ऩद्श ऩादभछन। :     

ताधरका ६.४: सािभजधनक य धनजी विद्यारमभा विद्याथॉको बनाभको अिस्था 

शिऺाको तह 
साभदुावमक  धनजी  

२०१९य२० २०१८य१९ िवृद्ध % २०१९य२० २०१८य१९ िवृद्ध % 

आधायबतू तह 
(कऺा १५) 

2,398,809 2,734,695 -12 1,055,476 937,460 13 

आधायबतू तह 
(कऺा ६८) 

1,307,939 1,389,783 -6 456,889 431,160 6 

आधायबतू तह 
(कऺा १८) 

3,706,748 4,124,478 -10 1,512,365 1,368,620 11 

भाध्मधभक तह 
(कऺा ९१०) 

787,800 807,967 -2 246,791 218,935 13 

स्रोत: शिऺा तथा भानि स्रोत विकास केन्त्रको फ््मास प्रधतिेदनॱ )2019-20( य )201८-१९( 

भाधथको ताधरकाभा प्रस्ततु सन। २०१८/१९ य २०१९/२० को त्मा् क तरुना गदाभ नेऩारका 
साभदुावमक विद्यारमभा विद्याथॉ स् ख्मा घट्न थारेको देशखन्त्छ बन े धनजीभा फढी यहेको छ य 
शिऺाभा याज्मको रगानीका दृवद्शरे विद्याथॉ स्ख्मा यभि: साभदुावमक विद्यारमभा घट्दै जान ुय 
धनजीभा फढ्दै जानरेु रे सािभजधनक शिऺा गरयन ेरगानीप्रधत थऩ सॊिेदनिीर हनु ऩने बएको छ य 
मसरे एकाधतय भरुकुरे अिरम्फन गयेको नीधत य भौधरक हक एिभ। नागरयक अधधकायको रूऩभा 
शिऺाराइभ गरयएको सॊिैधाधनक प्रत्माबधूतका फायेभा सॊिेदनिीर बइभ शिऺाभा रगानी हनु ऩने कुयाको 
स् केत गयेको छ बन े अकोतपभ  स्रोतको आश्मकताको अनभुान ऩधन धनजी तथा सािभजधनक 
विद्यारमभा जान ेविद्याथॉ स् ख्मा विचाय गनुभ ऩने हनु्त्छ य    

अकोतपभ , शिऺाभा घयऩरयिायको रगानी ऩधन उ्रेख्म बएको अध्ममनहरूरे देखाएका छन। य 
धनजी विद्यारमहरूभा िु् करगामत सफै खचभ घयऩरयिायफाटै हनु े गदभछ बन े साभदुावमक 
विद्यारमहरूभा ऩधन घयऩरयिायको रगानी विद्याथॉको स्टेसनयी तथा डे्रसरगामत हनु े बएकारे 
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फारफाधरकाको शिऺाभा उनीहरूको उ्रेख्म रगानी बइयहेको छ य विद्यारम शिऺाभा करयफ 
४८॰९ प्रधतित घय ऩरयिायको, ४॰६ प्रधतित शिऺणसॊस्थाहरूको आफ्न ैकभाइ  य २॰१ प्रधतित 
गैयसयकायी सस्थाहरूको गयी कुर धनजी रगानी करयफ ५५॰५ प्रधतित य फाॉकी करयफ ४४॰५ 
प्रधतित भात्र सािभजधनक रगानी अनभुान छ )ESA, 2020) य शिऺाका सफै तहभा गणुस्तय य 
ऩहुॉच अधबिृवद्धका विधबन्न कामभयभहरू सञ्चारनका राधग सभन्त्िमात्भक रूऩभा स्रोतको खोजी य 
व्मिस्थाऩन गने जस्ता प्रमास धनयन्त्तय रूऩभा बइभ यहेका छन। य तय ऩधन विद्यारम उभेयका सफै 
फारफाधरकाहरूराइभ विद्यारमभा ्माउन य वटकाउन ऩधन थऩ रगानी आिश्मक देशखन्त्छ बन े
कधतऩम विद्यारमहरूभा धसकाइका राधग आिश्मक न्त्मूनतभ प्रफन्त्धका राधग ऩधन थऩ रगानी 
आिश्मक देशखन्त्छ य त्मसै गयी दधरत, भवहरा, विधबन्न प्रकायका ऩरयस्थधतभा यहेका. विऩन्न तथा 
अऩा् गता बएका फारफाधरकाहरूराइभ शिऺाको ऩहुॉच तथा सहबाधगता फढाइभ सभािेशिता प्रिधभन 
गने नीधतगत व्मिस्थाको कामाभन्त्िमनका राधग थऩ रगानी आिश्मक देशखन्त्छ य पेरय िैशऺक 
गणुस्तय ऩयीऺण केन्त्ररे िैशऺक सॊस्थाको कामभसम्ऩादन ऩयीऺण य विद्याथॉ उऩरशधध ऩयीऺणका 
नधतजारे ऩधन गणुस्तय अधबिृवद्धका राधग रगानीका दामया फढाउन ुआिश्मक देशखएको छ य मी 
छरपररे विद्यारम शिऺाभा हारको फजेट ऩमाभप् त नहनुाका साथै कामाभन्त्िमनको ढाॉचाभा ऩधन 
सधुाय आिश्मक देखाएका छन। य 

शिऺाका विधबन्त् न उऩऺते्रभा बएको रगानीको अिस्था  

शिऺाभा गरयन ेरगानी धसकारू (विद्याथॉ) का राधग हो य  त्मसका राधग शिऺक व्मिस्थाऩनभा   
सिाभधधक रगानी हनु े गछभ य बौधतक ऩूिाभधाय तथा सॊयचना  ,िैशऺक साभग्री ,प्रिासधनक खचभ,  
छात्रिशृि, ददिा खाजा आदद रगानीका प्रभखु विषमऺेत्र हनु। य उदाहयणका राधग नऩेारभा 
विद्यारम ऺेत्रको कुर खचभको ६५ प्रधतित बन्त्दा फढी वहस्सा शिऺक तरफभा बइभ यहेको छ य 
विद्यारम ऺेत्रअन्त्तगभतका विधबन्न उऩऺेत्रहरूभा दइुभ आधथभक िषभको रगानीको अिस्था ताधरका ६.५ 
भा प्रस्ततु गरयएको छ य   

ताधरका ६.५: शिऺाभा विधबन्त् न उऩऺते्रगत सॊघीम रगानी 
उपक्षते्र 2019/20 2020/21 

बजेट )रु लाख( प्रतिशि बजेट )रु लाख( प्रतिशि 

प्रायशम्बक फारविकास तथा 
शिऺा 

2,733.20 1.67 2,938.00 1.71 

आधायबतू तह 68,072.80 41.57  84,974.30 49.49 

भाध्मधभक तह 28,348.40 17.31 33,134.10 19.30 

प्राविधधक शिऺा 4,077.20 2.49  9,558.90 5.57 

उच्च शिऺा 17,638.40 10.77 17,624.40 10.26 

अनौऩचारयक शिऺा तथा 
आजीिन  धसकाइ 

1,345.20 0.821 584.7 0.34 
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िैशऺक व्मिस्थाऩन 41,540.70 25.37  22,897.80 13.33 

जम्भा 163,755.90 100 171,712.20 100 

स्रोत् अथभभन्त्त्रारम )फजेट ऩशुस्तकाहरू( 

मो ताधरकारे सफैबन्त्दा फढी रगानी आधायबतू शिऺाभा य त्मसऩधछ भाध्मधभक शिऺाभा यहेको 
देखाउॉदछ य िैशऺक व्मिस्थाऩनभा सन। २०१९/२० भा बन्त्दा सन। २०२०/२१भा झण्डै आधा 
फजेट कभ बए ऩधन मसभा तेस्रो ठूरो फजेट यहेको छ य 

शिऺाभा गयेको रगानीको िस्तऩुयक रूऩभा मधत रगानी गयेकोरे मधत उऩरशधध बमो बन्न गाह्रो छ 

वकनवक शिऺाभा गरयएको रगानीको प्रधतपर तत्कारै देशखॉदैन य पेरय शिऺाभा गरयन ेरगानीराई 
भानिीम सन्त्तवुद्शसॉग जोड्ने ऩधन गरयन्त्छ, जनु भाऩन गनभ सहज छैन य शिऺाभा गरयन े रगानी 
भानि सॊसाधन विकासको राधग गरयन े रगानीको रूऩभा धरइन े गयेको ऩाइन्त्छय मी दीघभकारीन 
प्रबाि ऩाने विषमऺेत्रका अधतरयक्त िस्तऩुयक सूचकका आधायभा ऩधन शिऺाभा रगानीको उऩरशधध 
हेने गरयन्त्छ य  

अशघ्रा खण्डहरूभा विस्ततृ रूऩभा उ्रेख बएका त्मा् कअनसुाय साऺयता दयभा िवृद्ध, 
विद्यारमभा बनाभ दय, उिीणभ दय, विद्याथॉ िैशऺक उऩरशधध जस्ता ऩऺभा बएको प्रगधतराई शिऺाभा 
गरयएको रगानीको प्रधतपरको रूऩभा धरइने गरयन्त्छ य नेऩारभा विद्यारम उभेय सभूहका 
फारफाधरका वििषे गयी आधायबतू तह )कऺा १५(, आधायबतू तह )कऺा १८(  य भाध्मधभक 
तहभा खदु बनाभदय यभि् ९७.१, ९३.४ य ४७.६ ऩगुी उ्रेख्म रूऩभा फढ्न ु य उच्च शिऺाभा 
सभेत कोया बनाभदय फढ्न ुसाथै साऺयता दयभा उ्रेख्म िवृद्ध हनु ुराई शिऺाभा गरयएको रगानीको 
याम्रो प्रधतपरको रूऩभा धरइन्त्छ य त्मसै गयी शिऺण सॊस्थाभा छात्राको स्ख्मा उ्रेख्म रूऩभा 
फढ्न ु य शिऺक स्ख्मा िवृद्ध हनु ु ऩधन शिऺाभा गरयएको रगानीको प्रधतपर हो य नेऩारभा 
शिऺाभा रगानीका सम्फन्त्धभा शिऺक व्मिस्थाऩनको स्िरूऩ य शिऺाभा याज्मको रगानीको विषम 
सिाभधधक ऩशेचरो फनकेो छ य मी विषमिस्तहुरूका फायेभा अशघ्रा खण्डहरूभा विस्ततृ रूऩभा 
चचाभ गरयएको छ य  

उश्रशखत जानकायी तथा विद्ऴषेणको आधायभा देहाम फभोशजभका चनुौतीहरू ऩवहचान गरयएको छ: 

१. शिऺासम्फन्त्धी अन्त्तयाभवद्सम ऩरयिेि, स्थावऩत भू्म य भान्त्मता, सॊिैधाधनक प्रत्माबधूत, याज्मरे 
अशख्तमाय गयेका नीधतराई उशचत रूऩभा सम्फोधन गनभ विद्यारम शिऺा ऺेत्रभा रगनी िवृद्ध य 
ददगो स्रोत व्मिस्थाऩन गने 
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२. सॊघीम सॊयचनाअनसुाय सॊघ, प्रदेि य स्थानीम तह धफचको शिऺाको रगानी भाऩदण्ड य  
वििीम स्रोत हस्तान्त्तयणको उऩमकु् त भाध्मभ धनधाभयण गयी तीनै तहका सयकायराई शिऺाभा 
रगानीको राधग शजम्भेिाय फनाउन े 

३. सॊिैधाधनक भागभदिभन तथा नीधतअनरुूऩ धनजी ऺेत्रफाट शिऺाभा गरयन ेरगानीको व्मिस्थाऩन य 
स्िरूऩ धनधाभयण गयी सािभजधनक सेिा, साभाशजक दावमत्त्ि िा सेिाभूरक व्मिसामका रूऩभा 
विकास गने 

४. प्राविधधक तथा व्मािसावमक शिऺाभा विद्याथॉ अनऩुात फनाउन े सयकायको प्रधतिद्धता 
कामाभन्त्िमन गनभ आिश्मक ऩने वििीम स्रोत ऩवहचान य ऩरयचारन ऩद्धधत सधुनशश् चत गने  

५. िैदेशिक सहामता प्राधद्ऱ, ऩरयचारन, घट्दै गएको िैदेशिक सहामताराई फढाउन य त्मसको 
ददगोऩना सधुनशश् चत गने 

६. आधधुनक प्रविधध वििेषगयी सूचना तथा सञ् चाय प्रविधध भैत्री शिऺण धसकाइ सञ् चारन गनभ 
आिश्मक स्रोतको व्मिस्था गने 

७. शिऺा ऺेत्रका विधबन्न उऩऺेत्रहरू् प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा, आधायबतू शिऺा, 
भाध्मधभक शिऺा, उच्च शिऺा, प्राविधधक तथा व्मािसावमक शिऺा य अनौऩचारयक तथा 
धनयन्त्तय शिऺाभा सयकायी रगानीको सॊयचना (प्राथधभकता य प्रधतित) धनधाभयण गने   

८. विद्याथॉको धसकाइ तथा कुिरताभा  केशन्त्रत बइभ गणुस्तय अधबिवृद्ध गनभ आिश्मक ऩने गयी 
रगानी गनभ स्रोत व्मिस्थाऩन गने   

९. शिऺाभा सभता तथा सभािेशिता सधुाय गयी आधथभक रूऩरे विऩन्त् न, सवुिधाविवहन, विधबन्त् न 
कदठन ऩरयशस्थधतभा यहेका य अऩा् गता बएका फारफाधरकाहरूको ऩहुॉच, सहबाधगता य 
गणुस्तयीम धसकाइ सधुनशश् चत गनभ ऩमाभप् त रगानी प्राप् त गने 

१०. गैयसयकायी ऺेत्रको रगानी, साभदुावमक सहबाधगता य अधबबािकको रगानीराई 
अधबरेखीकयण य प्रोत्साहन गने   

११. वििीम व्मिस्थाऩनक कामभकुिर फउनाउन व्मशक्त, सॊस्था य ऩद्धधतको ऺभता विकास गने 

१२. वििीम गधतविधधराई ऩायदिॉ, जिापदेही, सयरीकृत गयी वििीम सिुासन कामभ गनभ ।   

६॰३ उद्दशे्म 

मोजनाको वििीम व्मिस्थाऩनका प्रभखु उद्देश्महरू देहामअनसुाय यहेका छन।्  
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१. मोजना अिधधका राधग विद्यारम शिऺाभा आिश्मक स्रोतको प्रऺेऩण गनुभ, 

२. विद्यारम शिऺासम्फन्त्धी ऩवहचान गरयएका कामभयभ कामाभन्त्िमनका राधग आिश्मक वििीम 
स्रोत ऩवहचान गनुभ, 

३. उऩरधध सम्बावित स्रोतका आधायभा ऩवहचान गरयएका कामभयभको प्राथधभकता धनधाभण गयी 
कामभयभगत फजेट धनधाभयण गनुभ, 

४. खचभको प्रवयमा य तीन ैतहका सयकायको बधूभका य दावमत्ि स्ऩद्श गनुभ, 

५. रगानीको उऩमोगको अिस्था जानकायी धरन े (प्रधतिेदन ऩद्धधत )उऩमकु् त विधध य प्रवयमा 
प्रस्ततु गनुभ य जिापदेवहता स्ऩद्श गनुभ य 

६॰४ यणनीधतहरू 

मोजनाको वििीम व्मिस्थासम्फन्त्धी यणनीधतहरू देहामफभोशजभ हनुछेन।्  

१. विद्यारम शिऺाको राधग काननुभा तोवकए अनसुायको आधथभक दावमत्ि तीन ैतहका सयकायहरू 
धफचको रागत साझेदायीभा हनुछे य मसका राधग कम्तीभा सॊघीम सयकायको शिऺा ऺेत्रको 
रगानीको अनऩुातभा प्रदेि तथा स्थानीम सयकायरे आआफ्नो स्रोतफाट थऩ रगानी हनु ेअऩेऺा 
गरयएको छ य  

२. शिऺाभा सयकायी अनदुान खचभको शजम्भेिायी स्थानीम तहको बएकोरे आफ्नो तह धबत्रको 
रशऺत िैशऺक ऩहुॉच य सहबाधगता एिभ। गणुस्तय सधुनशश् चत गनभ स्थानीम तहराइभ जिापदेही 
हनु ेऩद्धधत विकास गरयनेछ य 

३. सयकायफाट प्रदान गरयन ेस्रोतको उऩमोग गने प्रभखु एकाइ विद्यारम बएकारे रशऺत गणुस्तय 
सधुनशद्ळत गने जिापदेवहता विद्यारमको हनुछेय 

४. शिऺाभा सािभजधनक रगानी िवृद्ध गयी कुर गाहभस्थ उत्ऩादनको ७ प्रधतित य धतन ै तहका 
सयकायफाट कुर फजेटको िावषभक रूऩभा २० प्रधतित ऩरु् माइन ेछ य  

५. नेऩारको िैदेशिक सहामता नीधतअनरुुऩ शिऺाको फजेटभा हनु े न्त्मूनता ऩयुा गनभका  राधग 
धनशश् चत रक्ष्म हाधसर गनभ फाह्य स्रोतको ऩरयचारन गयी िैदेशिक सहामताको उऩमोग ऺेत्रगत 
उऩागभ (Sector Wide Approach - SWAp) को अिधायणा अनसुाय कामभयभ खचभ तथा नधतजाभा 
आधारयत खचभ (Program-based and Result-based financing) गरयन ेछ य Non-pooling fund 

राई ऩधन धनधाभरयत कामभयभभा आधारयत गयाइन ेछ य ,  
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६. सािभजधनक सेिा , साभाशजक दावमत्त्ि िा सेिाभूरक व्मिसामका रूऩभा यहन े गयी धनशश् चत 
भाऩदण्डका आधायभा शिऺाभा धनजी तथा गैय सयकायी ऺेत्रको रगानीराई प्रोत्साहन तथा 
प्रिधभन गरयन े छ बन े धनजी ऺेत्ररे सािभजधनक सेिा , साभाशजक दावमत्त्ि िा सेिाभूरक 
व्मिसामका रूऩभा यहन ेगयी विद्यारम शिऺा सञ् चारन गनभ व्मिस्था गरयन ेछ य 

७. अिस्था य आिश्मकताका आधायभा सभानीकयण, सभऩयुक, िसतभ य वििेष अनदुानको 
अिरम्फन य उऩमोग गरयने छ य  

८. भाऩदण्डका आधायभा खचभ य प्रधतिेदन ऩद्धधत अिरम्फन गरयन ेछ य 

९. वििीम व्मिस्थाऩन ऺभताभा सधुाय गयी ्माई वििीम कामभकुिरता, ऩायदशिभता, शजम्भेिायी य 
उियदावमत्िराइभ थऩ सफर फनाइन ेछ य   

६॰५ स्रोतको अनभुान य विद्ऴषेण  

साभान्त्मतमा स्रोतको अनभुान य विद्ऴषेण गदाभ दईु भूरबतू प्रवयमा धफचभा साभानजस्म गने प्रमास 
हनु्त्छ य  नागरयक अऩेऺ ा, यावद्सम प्रधतिद्धता, सॊिैधाधनक प्रत्माबधूत, शिऺाका याद्सम नीधत तथा 
कामभयभ )Aspiration and policy need( राई उशचत रूऩभा सम्फोधन गनभ स्रोतको आकरन गनभ ऩने 
हनु्त्छ य त्मसयी आकरन गरयएको स्रोत कधत हनु्त्छ य हाभीसॉग साभ्मभ के कधत छ )Envelope base( 
त्मो ऩधन सॉगसॉगै विश् रेषण गरयन्त्छ य साभान्त्मतमा यावद्सम साभ्मभ कुर गाहभस्थ उत्ऩादनराई आधाय 
फनाइभ धनकाधरन्त्छ य मस प्रकाय आिश्मकता य साभ्मभको धफचभा साभञ्जस्म कामभ गयी मोजनाका 
कामभयभहरू य धतनको प्राधथधभकता धनधाभयण गरयन्त्छ य मी दईु ऩऺराई आधाय भानी महाॉ अनभुान 
य विद्ऴषेण गरयएको छ य  

अऩेऺ ा य नीधतका आधायभा अनभुान 

सॊिैधाधनक प्रािधानअनसुाय आधायबतू शिऺा अधनिामभ य धन्िु् क तथा भाध्मधभक शिऺा धन्िु् क 
गने दावमत्ि याज्मको यहेको छ य प्रत्मेक फारफाधरकाराई शिऺाको हक हनेु य प्रायशम्बक 
फारविकास तथा शिऺाराई आधायबतू शिऺाअन्त्तगभत न ैआिश्मक फजेटको व्मिस्था याज्मरे गनभ 
ऩने हनु्त्छ य त्मस्तै सफैको ऩहुॉच य सहबाधगताको सधुनशद्ळतताका राधग वििेष गयी आधथभक रूऩरे 
विऩन्न, विधबन्न कदठन ऩरयशस्थधतभा यहेका तथा अऩा् गता बएका फारफाधरकाहरूराइभ थऩ प्रोत्सावहत 
आिश्मक हनु्त्छ य अधनिामभ तथा धन:िु् क आधायबतू शिऺा य धन:िु् क भाध्मधभक शिऺा फाहेकका 
अनौऩचारयक तथा धनयन्त्तय शिऺा, विद्यारमतहभा प्राविधधक तथा व्मिसावमक शिऺा, ऩाठ् मयभ तथा 
ऩाठ् मसाभग्री, शिऺक व्मिस्थाऩन य विकास, सूचना तथा सञ्चाय प्रविधध, बौधतक ऩूिाभधाय, विऩद 
व्मिस्थाऩन, ददिा खाजारगामत विद्यारम स्िास््म, ऩोषण तथा सयसपाइ स्िच्छता रगामतको 
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खचभका राधग रगानी सधुनशद्ळत गनुभ आिश्मक छ य मस मोजनाको अनगुभन तथा भू्मा् कन तथा 
व्मिस्थाऩकीम कामभराइभ व्मिशस्थत गनभ य विधबन्न तहभा ऺभता विकासभा थऩ रगानी आिश्मक 
छय 

उश्रशखत आिश्मकता सभेतका आधायभा विषमगत सभूहको प्रायशम्बक अनभुानरे विद्यारम ऺेत्रका 
राधग मोजनाको ऩवहरो िषभभा करयफ २ खयि रुऩमैाॉ रगानी आिश्मक हनुे देखाएका छन। बन े
त्मसऩधछका िषभहरूभा यधभक रूऩभा रगानी िवृद्ध गनुभ आिश्मक देशखन्त्छ य मसअनसुाय ितभभान 
भू्मभा मस मोजनाको ऩवहरो ऩाॉच िषभका राधग करयफ ११ खयफ रुऩैमाॉ रगानी आिश्मक 
देशखन्त्छ य मसरे सॊिैधाधनक प्रधतिद्धताअनसुाय याज्मरे शिऺा ऺेत्रभा आफ्नो दावमत्ि ऩयूा गनभ 
हारको शिऺा फजेटभा िवृद्ध आिश्मक हनु ेदेखाएको छ य  

मो प्रायशम्बक अनभुानराइभ मससॉग सम्फशन्त्धत विधबन्न ऩऺहरूको विद्ऴषेण गयेय ऩनु् वहसाफ गरयएको 
छ य धनजी ऺेत्रका विद्यारमको उऩशस्थधत य ती विद्यारमभा हनु े विद्याथॉको सहबाधगताको 
आकरनरे ऩधन सयकायको रगानीको आकायभा प्रबाि ऩाने कुयाराइभ विचाय गरयएको छ य ितभभान 
रगानीको अनऩुात तथा स्रोतको उऩरधधता (Resource Envelope) सभेतका आधायभा फजेट 
अनभुान गरयएको छ य मसो गदाभ स्रोतको उऩरधधताराइभ विचाय गयेय कधतऩम वयमाकराऩहरूराइभ 
प्राथधभकीकयण ऩधन गरयएको छ य मसका राधग स्रोतको उऩरधधता (Resource Envelope) 
अनभुानको विद्ऴषेण गयी साभ्मभ ऩवहचान गनभ ऩने हनु्त्छ य मसयी साभ्मभ ऩवहचान गदाभ सयकायी 

(तीन ैतहका सयकायको स्रोत),  गयैसयकायी सॊघसॊस्थ य विकास साझेदाय धनकामहरू सफै ऩऺफाट 
उऩरधध हनु सक्न ेस्रोतको अनभुान गनभ ऩने हनु्त्छ य    

स्रोतको उऩरधधता (Resource Envelope) को अनभुान  

कुर गाहभस्थ उत्ऩादन तथा यावद्सम फजेटभा हनु ेिृवद्धका आधायभा आगाभी ५ िषभभा शिऺा ऺेत्रका 
राधग उऩरधध हनुसक्न ेफजेट आकरन गरयएको छ य मसका राधग नेऩारको भध्मकाधरन खचभ 
सॊयचनाको तीन िषभको प्रऺेऩण तथा ऩन्त्रौं मोजनाको ऩाॉच िषभको गाहभस्थ उत्ऩादन  तथा त्मसफाट 
प्राद्ऱ हनु ेसयकायको फजेटको वहस्सा स्रोत आकरनको भहत्त्िऩूणभ आधाय बए ऩधन कोधबड१९ का 
कायण अथभतन्त्त्रभा ऩयेको नकायात्भक प्रबािका कायण मसभा प्रऺेऩण गरयएको कुर गाहभस्थ 
उत्ऩादन तथा आधथभक िवृद्ध भहत्त्िाकाॊऺी देशखएको छ य मसथभ, अथभतन्त्त्रको हारको अिस्था तथा 
सम्बाव्म िवृद्धका आधायभा सम्बाव्म उच्च, भध्मभ तथा न्त्मून िृवद्ध आकरन गरयएको छ य मस 
आरनका आधायभा भध्मभस्तयको प्रऺेवऩत आधथभक िृवद्धदयका आधायभा मस शिऺा ऺेत्रको 
मोजनाका राधग स्रोत ऩवहचान गरयएको छ य  
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ताधरका ६.६: कुर गाहभस्थ उत्ऩादनका आधायभा स्रोतको आकरन  (सन। २०२० को शस्थय भू्मभा( 

य.
सॊ. 

विियण 
2020//21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 

१ कुर गाहभस्थ उत्ऩादनभा िवृद्ध )%(  2.5 
    

 

5.23 5.04 5.02 6.00 

२ कुर गाहभस्थ उत्ऩादन )रु अयफ( 4005 4105 4320 4545 4773 5059 

३ भरुाशस्पधत )%( 6.00 5.12 5.80 5.60 5.30 5.30 

४  कुर गाहभस्थ उत्ऩादनको 
प्रधतितका रुऩभा यावद्सम फजेट  

31.702 30.042 30.042 29.708 29.569 29.508 
 

29.708 29.569 29.508 29.508 

५ कुर गाहभस्थ उत्ऩादनका आधायभा 
यावद्सम फजेटको आकाय )रु अयफ(  

1269.67 1233.22 
 

1297.81 
 

1350.21 
 

1411.33 
 

1492.81 
 

6 कुर गाहभस्थ उत्ऩादनको प्रधतितका 
रूऩभा शिऺाभा रगानी  

4.3 4.5 4.7 4.9 5.0 5.0 

7 शिऺाभा रगानीका  राधग कुर 
गाहभस्थ उत्ऩादनफाट प्राद्ऱ हनुे फजेट 
)रु अयफ( 

171.7 184.7 203.0 222.3 238.3 252.6 

8 शिऺाको कुर फजेटभा विद्यारम 
ऺेत्रको अॊि प्रधतित 

70.6 70.6 70.6 70.6 70.6 70.6 

9 विद्यारम ऺेत्रका राधग कुर 
गाहभस्थ उत्ऩादनफाट प्राद्ऱ हनुे फजेट 
)रु अयफ( 

121.25 130.4 143.4 157.0 168.2 178.3 

 

स्रोत् अथभ भन्त्त्रारम फजेट ऩशुस्तकाहरू, यावद्सम मोजना आमोग ऩन्त्रौँ मोजना तथा भध्मकाधरन खचभ सॊयचना, विद्व 
फैँकको प्रऺेऩ 

उश्रशखत ताधरकाभा गरयएको भध्मभ प्रऺेऩणअनसुाय मस मोजना अथाभत। विद्यारम ऺेत्रका राधग 
सॊघीम स्रोत ऩवहरो िषभ )सन। २०२१/२२( देशख ऩाचौँ िषभसम्भका राधग यभि् रु १३०॰४ रु 
१४३॰४, रु १५७॰०, रु १६८॰२ य  रु १७८॰३  )सन। २०२० शस्थय भू्मभा( उऩरधध हनु े
देशखन्त्छ य मसभा प्रदेि तथा स्थानीम तहरे आफ्नो स्रोतफाट शिऺा ऺेत्रभा गनभ सक्न े रगानी 
सभािेि गरयएको छैन य  

सॊघीम फजेटको अधतरयक्त विधबन्न प्रदेि य स्थानीम तहरे आफ्नो आम्दानीफाट थऩ रगानी गये ऩधन 
मसका राधग भाऩदण्ड धनधाभयण गरयएको छैन य सॊघीम सॊयचनाअनसुाय सॊघ, प्रदेि य स्थानीम तह 
धफचको शिऺाभा रगानीको भाऩदण्ड धनधाभयण गयी तीनै तहफाट रगानी सधुनशद्ळत हनुे व्मिस्था गनुभ 
आिश्मक छ य त्मसैगयी वििीम स्रोत हस्तान्त्तयणको उऩमकु् त भाध्मभ धनधाभयण गयी तीन ैतहका 
सयकायराई शिऺाभा रगानीको राधग शजम्भेिाय फनाउन ुआिश्मक छ य आि २०१९/२० य 
२०२०/२१ को ऩाॉच ओटा प्रदेिरे शिऺाभा विधनमोजन गयेको फजेट कुर प्रदेि फजेटको १॰७ 
देशख ४॰२ प्रधतित अथाभत २॰६४ प्रधतित भात्र यहेको देशखन्त्छ बन े ८० ओटा स्थानीम तहरे 
उनीहरूको आम्दानीफाट ०॰१२ देशख ३२॰५४ प्रधतितसम्भ फजेट छुट् माएका छन। यमो 
प्रधतित  औसत ५॰४३ भात्र हनु आउॉछ य प्रदेि तथा स्थानीम तहरे आफ्नो स्रोतफाट गने रगानी 



 
Nepal: Education Sector Plan, 2021-2030 (draft V-1), March 2021 

 

214 
 

फढ्ने आकरनसवहत कम्तीभा ऩधन कुर फजेटभा शिऺाभा गरयने सॊघीम खचभको अनऩुातभा शिऺा 
ऺेत्रभा गनभ सक्ने रगानी अऩेऺा गरयएको छ य 

६॰६ प्रस्तावित कामभयभ तथा फजेट अनभुान  

विद्यारम ऺेत्रका प्रस्तावित कामभयभअनसुाय फजेट अनभुान गरयएको छ य फजेट अनभुान गदाभ 
सफैका राधग धन्िु् क तथा अधनिामभ आधायबतू शिऺाको सधुनशद्ळततासवहत गणुस्तय सधुायराइभ 
वििेष ध्मान ददइएको छ बन ेप्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाभा न्त्मूनतभ सऺभताका भाऩण्ड ऩयुा 
गयी गणुस्तयीम सेिा सधुनशद्ळत गनभका राधग आिश्मक हनु े गयी रगानीभा िृवद्ध गनुभ ऩने 
आिश्मकताराइभ ख्मार गयेय रगानी िृवद्ध गरयएको छ य भाध्मधभक शिऺाराइभ धन्िु् क गनभ, 
सान्त्दधबभकता फढाउन य गणुस्तय सधुाय गनभ, बनाभ िवृद्ध तथा वटकाउ दय फढाउन य व्मासावमक धसऩ 
तथा प्रविधधभा आधारयत धसकाइको गणुस्तय सधुाय गनभ आिश्मक ऩने फजेट सभािेि गरयएको छ 
य आधायबतू तहभा ऩाॉच िषभभा सफै विद्यारमभा प्राथधभकता प्राद्ऱ न्त्मूनतभ सऺभताका भाऩण्ड ऩयुा 
गने बने भाध्मधभक तहभा दि िषभधबत्र सफै विद्यारमभा मो भाऩदण्ड ऩयुा गने गयी फजेट प्रस्ताि 
गरयएको छ य विद्यारमको बौधतक अिस्था सधुाय य गणुस्तय सधुायका राधग शिऺक विकासभा 
ऩधन रगानी उ्रेख्म यहेको छ य ऩाठ् मयभको सान्त्दधबभकता फढाउने. ऩाठ् मऩसु्तक सधुाय गने, 
शिऺा प्रणारीभा सूचना तथा सञ् चाय प्रविधधको प्रमोगराइभ विस्ताय गने, आधायबतू तहसम्भ ददिा 
खाजाको प्रफन्त्ध गने, सभता तथा सभावििताभा सधुाय गनभ अऩा् गता बएका, आधथभक रूऩभा विऩन्न 
तथा कदठन ऩरयशस्थधतभा यहेका फारफाधरकाहरूभध्मे केहीराइभ आिासीम प्रफन्त्धसवहत शिऺा प्रदान 
गने य अन्त्मराइभ छात्रिृशिका राधग ऩधन उ्रेख्म फजेट प्रस्ताि गरयएको छ य  मसको अधतरयक्त 
विद्यारमभा आधारयत स्िास््म, ऩोषण तथा सयसपाइ तथा स्िच्छता )वकिोरयहरूको भवहनािायी 
सयसपाइ तथा स्िच्छतासभेत( य आऩतकारीन तथा सॊकटऩूणभ अिस्थाभा शिऺाको व्मिस्थाऩनको 
तमायीका राधग ऩधन फजेट सभािेि गरयएको छ य  

  ताधरका ६.७: विद्यारम ऺते्रअन्त्तगभत विधबन्न उऩऺते्र तथा विषमभा प्रस्तावित फजेट  

     उपक्षते्र  2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 

ऩाॉच िषभको 
जम्भा 

 

  78/79 79/80 80/81 81/82 82/83    

प्रायशम्बक फार 
विकास तथा शिऺा 

           
1,968.1  

           
12,050.7  

           
11,909.9  

           
11,859.9  

           
11,798.0  

                   
59,586.53  

6.22 

 

 
 

आधायबतू शिऺा 
        

98,887.24  
      

101,852.89  
      

115,158.35  
      

117,834.72  
      

120,762.40  
                

554,495.59  
57.86 

 

भाध्मधभक शिऺा    38,585.31   
        

41,971.34   
        

45,712.77  
        

48,824.44  
        

52,496.99  
                

227,590.85  
23.75 

अनगुभन तथा 
भू्माङ्कन य ऺभता 

              

130.34  
              

111.50  
              

174.50  
              

108.50  
              

194.50  
                        

719.94  

0.08 

Comment [L1]: To be confirm 
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विकास 
अनौऩचारयक शिऺा 
य जीिन ऩमभन्त्त 
धसकाइ 

           
1,610.60  

           
1,618.85  

           
1,606.85  

           
1,586.10  

           
1,575.60  

                     
7,998.00  

0.83 
 

विद्यारम बौधतक 
सधुाय तथा विऩत 
जोशखभ न्त्मूनीकयण 16684.28  16684.28 16884.28 17084.28 17084.28 

                   

84,421.40   

8.81 

ऩाठ् मयभ  य 
भू्माङ्कन 374.50 377.50 374.00 68.00 56.50 

                     
1,250.50  

0.13 

शिऺक व्मिस्थाऩन 
य विकास 

              
694.94  

              
692.94  

              
690.14  

              
686.00  

              
686.00  

                     
3,450.01  

0.36 

जम्भा )रु 
दिराखभा( 

      
168,935.31  

      
175,359.98  

      
192,510.77  

      
198,051.89  

      
204,654.25  

                
939,512.22   

 

सिुासन तथा 
व्मिस्थाऩन )कुर 
फजेटको २ 
प्रधतित( 

           
3,378.71  

           
3,507.20  

           
3,850.22  

           
3,961.04  

           
4,093.09  

                   
18,790.24  

1.96 

जम्भा )रु 
दिराखभा( 

      
172,314.02  

      
178,867.18  

      
196,360.99  

      
202,012.93  

      
208,747.34  

                
958,302.46  

100 

जम्भा )अभरेयकी 
डरय दिराखभा( 

          
1,472.77  

          
1,528.78  

          
1,678.30  

          
1,726.61  

          
1,784.17  

                     
8,190.62  

 

  

 अनभुान २०२० को शस्थय भू्मभा मोजना कामाभन्त्िमनको ऩवहरो ऩाॉच िषभका राधग जम्भा  

८१९०.६२ धभधरमन अभेरयकी डरयको स्रोत आिश्मक देशखन्त्छ य 

प्रस्तावित फजेटभा नऩगु स्रोत तथा नऩगु स्रोत ऩयुा गने उऩाम 

मस मोजनाका राधग उश्रशखत ताधरका ६.७ भा गरयएको फजेट आकरनअनसुाय आिश्मक ऩने 
स्रोतराइभ ताधरका ६.६ सॉग तरुना गदाभ कुर गाहभस्थ उत्ऩादनका आधायभा प्राद्ऱ हनुसक्न ेस्रोत य 
आिश्मक ऩने स्रोतधफच ताधरका ६.७ भा उ्रेख बएअनसुाय धबन्नता देशखएको छ य  

ताधरका ६.८: मोजनाका राधग अऩगु स्रोतको िावषभक विियण  

 अऩगु स्रोत 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 5-year Total 

 (२०२० को शस्थय 
भू्मभा( 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83   

रु दिराखभा 
       

(41,877.42) 

       

(35,504.29) 

       

(39,361.60) 

       

(33,768.86) 

       

(30,408.62) 

               

(180,920.79) 

अभेरयकी डरय 
धभधरमनभा  

            

(357.93) 

            

(303.46) 

            

(336.42) 

            

(288.62) 

            

(289.90) 

                   

(1,546.33) 
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ताधरका ६.८ भा उश्रशखत विियणअनसुाय मोजना कामाभन्त्िमनको ऩवहरो ऩाॉच िषभका राधग जम्भा  

१५४६.३३ धभधरमन अभेरयकी डरयको स्रोत अऩगु हनु ेदेशखन्त्छ य 

शिऺा ऺेत्रको मो मोजना कामाभन्त्िमनका राधग अऩगु हनु ेमो स्रोत ऩयुा गनभका राधग विधबन्न तरयका 
हनु सक्दछन। य मो नऩगु स्रोत जटुाउनका राधग िैदेशिक सहामता ऩरयचारन गने, प्रदेि तथा 
स्थानीम तहको सोत मोजनाका रशऺत कामभयभभा रगानी गने, शिऺा कय रगाउन ेऺेत्र ऩवहचान, 
अन्त्तयाभवद्सम तथा यावद्सम गैयसयकायी सॊस्थाहरूरे विद्यारम शिऺा ऺेत्रभा गने रगानीराइभ मस 
मोजनाका कामभयभसॉग सम्फशन्त्धत गयाउने जस्ता विक्ऩ हनु सक्दछन। य महाॉ ऩवहरो तरयका 
अथाभत। िदेैशिक सहामता ऩरयचारनफाट प्राद्ऱ हनुसक्ने स्रोतको आकरन शिऺा ऺेत्रभा हार सहमोग 
गरययहेका फहऩुऺीम तथा तथा दद्बऩऺीम विकास साझेदायहरू तथा अन्त्म सम्बाव्म साझेदायहरूफाट 
प्राद्ऱ हनु सक्न ेसहमोगका आधायभा गरयएको छय  

ताधरका ६.९: मोजनाका राधग अऩगु स्रोतका राधग िैदेशिक सहामताको  अनभुान  

य.सॊ. विकास साझेदायहरू SSDP भा सहमोग यकभ 
(USD in millions) 

 ESP का राधग सहमोग 
अनभुान  (USD in millions) 

कैवपमत 

१ विद्व फैँक (WB) 
   

२ एधसमारी विकास फैँक (ADB) 
   

३ मयुोवऩमन मधुनमन (EU) 
   

४ शिऺाभा ग्रोिर सहकामभ 
(GPE)  

   

५ वपनरैण्ड  
   

६ मएुसएड (USAID) 
   

७ जाइका    

८ मधुनसेप    

९ अन्त्म    

जम्भा    

 

मस ताधरकाभा SSDP भा सॊमकु्त वििीम प्रफन्त्धअन्त्तगभत यहेय िा त्मसबन्त्दा फावहय यहेय SSDP का 
धनधाभरयत कामभयभा सहमोग गने य ESP का राधग प्राद्ऱ हनु सक्न ेसहमोगको आकरन गरयएको छय 
SSDP  बन्त्दा फावहय यहेय ऩधन विद्यारम ऺेत्रका विधबन्न कामभयभभा विधबन्न भरुकु तथा धनकामरे 
सहमोग गयेका छन। य मसभा बकुम्ऩऩधछको विद्यारम ऩनुधनभभाभणको सहमोग तथा अन्त्म सहमोगहरू 
ऩदभछन। य विद्यारम ऺेत्रफाहेक उच्च शिऺा, प्रविधधक तथा व्मिसावमक शिऺा रगामतभा ऩधन 
िैदेशिक सहमोग ऩरयचारन गरयएको बए ऩधन मस मोजनाको प्रमोजनका राधग विद्यारम ऺेत्रभा प्राद्ऱ 
हनु सक्न ेसहामताभा भात्र मसभा आकरन गरयएको छ य    
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अऩशेऺत उऩरशधध 

वि.सॊ. २०८७ )सन। २०३०( सम्भ नेऩारभा शिऺाभा तीन ैतहका सयकायको रगानी कुर गाहभस्थ 
उत्ऩादनको कम्तीभा ७ प्रधतित हनुछे य आधायबतू तहसम्भको शिऺा अधनिामभ य ऩूणभ याज्मको 
दावमत्िभा यहेको हनुेछ य शिऺाभा स्रोतको ददगो व्मिस्थाऩन बै िशैऺक ऩहुॉच, सभता, गणुस्तय य 
ऺभता विकासभा उ्रेख्म प्रगधत बएको हनुछे य वििीम व्मिस्थाऩन ऺभताभा सधुाय बई वििीम 
कामभकुिरता, ऩायदशिभता, शजम्भेिायी य उियदावमत्ि सदुृढ हनु ेछ य 
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ऩरयच्छेद सात् मोजनाको नधतजा खाका 
 

७.१ ऩरयचम 

 मस मोजनारे धरएको दूयदृवद्श, दीघभकारीन सोच, मोजनाका सभग्र उद्देश्महरू तथा यणनीधतहरूका 
आधायभा मोजनाको प्रबाि िा गन्त्तव्म ऩवहचान गरयएको छ य गन्त्तव्मभा ऩगु्नका राधग आिश्मक 
उऩरशधध तथा मसका सूचकहरू धनधाभयण गयी मोजनाको ऩवहरो ऩाॉच िषभका राधग प्रत्मेक िषभको 
नधतजा आकरन गरयएको छ बन े दि िषभभा हनु े नधतजाको ऩधन प्रऺेऩण गरयएको छय नधतजा 
खाकाभा उऩरशधध, उऩरशधध सूचकहरू तथा धतनको स् ख्मात्भक भान, सूचना प्राद्ऱ हनु ेस्रोत तथा 
शजम्भेिायीसभेत उ्रेख गरयएको छ य  

नधतजा खाका आिधधक मोजनfको उऩरशधध भाऩन गने स् ख्मात्भक साधन हो य मसफाट 
मोजनाका सभग्र तथा उऩऺेत्रगत उऩरशधध भाऩन गनभ सवकन्त्छ य मसरे िावषभक मोजना धनभाभणका 
राधग आधाय सजृना गनाभका साथै अनगुभन तथा भू्मा् कनको भाऩदण्ड धनधाभयण गनभ सहमोग 
गदभछ य मसफाट मोजनाका अऩेशऺत उऩरशधधका राधग ऩदृ्षऩोषण प्राद्ऱ बइभ नधतजा प्राधद्ऱराइभ 
सहमोग ऩगु्दछ य नधतजा खाकारे विद्यारम तथा सभस्त विद्यारम शिऺा प्रणारीराइभ नधतजाप्रधत 
जिापदेही फनाउन सहमोग गदभछ य  

मस ऩरयच्छेदभा मोजनाको सभग्र खाकाअन्त्तगभत अऩेशऺत प्रबािको आकरन, उऩरशधधहरू तथा 
उऩरशधधका सूचकहरू सभािेि गरयएको छ य त्मसै गयी मसभा भखु्म कामभसम्ऩादन सूचकहरू तथा 
कामभयभ नधतजा ढाॉचा ऩधन प्रस्ततु गरयएको छ य  

७.२ मोजनाको सभग्र नधतजा नधतजा खाका 

मस शिऺा ऺेत्रको मोजनाको कामाभन्त्िमनफाट अऩेऺ ा गरयएका सभग्र नधतजा खाकाअन्त्तगभत देिको 
आधथभक तथा साभाशजक विकासभा मसको प्रबाि िा गन्त्तव्म उ्रेख गरयएको छ य त्मसै गयी 
मोजनाको दीघभकारीन य भध्मकारीन तथा तत्कारीन उऩरशधधहरू उ्रेख गरयएको छ बन े
उऩरशधधका नधतजाका सूचकहरू तथा नधतजा सत्माऩनका स्रोत तथा तरयकाहरू ऩधन उ्रेख 
गरयएको छ य मस ऩधछका दइुभ ताधरकाभा )ताधरका ७.१ य ७.२( नधतजाका प्रभखु सूचकहरूका 
भखु्म कामभसम्ऩादन सूचकहरू (KPIs) य कामभयभ नधतजा सूचकहरू (PRF) सभािेि गरयएको छ य  
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शचत्र ७.१: मोजनाको सभग्र नधतजा नधतजा खाका अऩेशऺत प्रबाि तथा उऩरशधधहरू  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

भध्मकारीन उऩरशधध (Medium-term  outcome) 

उऩरशधध नधतजा सूचक सत्माऩनका स्रोत तथा तरयका 
गणुस्तयीम विद्यारम शिऺा अधधकायका 
रूऩभा स्थावऩत बइभ सफैका राधग सहज 
ऩहुॉच, सहबाधगता य धनयन्त्तयताको 
सधुनशद्ळततासवहत सभता य सभािेशिता प्रिधभन 
हनुे य 

भखु्म कामभसम्ऩादन 
सूचकहरू (KPIs)  

एकीकृत िैशऺक सूचना व्मिस्थाऩन प्रणारी 
 िावषभक शस्थधत प्रधतिेदन  

 विद्याथॉ उऩरशधध ऩयीऺण 

 विद्यारम कामभसम्ऩादन प्रधतिेदनहरू 

 विधबन्न विषमगत अध्ममन, अनसुन्त्धान, 
सिेऺणहरू  

भध्मािधधक तथा अशन्त्तभ  भू्मा् कन 
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 तत्कारीन उऩरशधध (Immediate outcomes)  

उऩरशधध नधतजा सूचक सत्माऩन 
स्रोत तथा 
तरयका 

१५. सफै फारफाधरकाहरूराई गणुस्तयीम प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺाको अिसय 
सधुनशश् चत हनु ेय 

१६. अधनिामभ तथा धन्िु् क आधायबतू शिऺाभा ऩहुॉच य सहबाधगता सधुनशश् चत बइभ 
गणुस्तय अधबिवृद्ध हनु ेय 

१७. भाध्मधभक शिऺाभा सफैको ऩहुॉच सधुनशश् चत बइभ सान्त्दधबभकता य गणुस्तयभा सधुाय 
हनु ेय 

१८. सफै नागरयकका राधग साऺयता, धनयन्त्तय शिऺा य जीिनऩमभन्त्त धसकाइको अिसय 
प्राद्ऱ  हनुेय 

१९. शिऺाका सफै धनकाम तथा विद्यारमभा सिुासन प्रिद्धभन बइभ फारफाधरकाको  
धसकाइप्रधत उियदामी प्रणारीभा विकास हनु ेय 

२०. विद्यारम तहको ऩाठ् मयभ सान्त्दधबभक तथा भू्मा् कन प्रणारी प्रबािकायी बइभ 
दैधनक जीिनका राधग आिश्मक आधायबतू सऺभतासवहत सजृनिीर, सकायात्भक सोच 
बएको, धनयन्त्तय धसकाइप्रधत प्रधतफद्ध य योजगायउन्त्भखु नागरयक तमाय गनभ सहमोग हनु ेय 

२१. सऺभ य अधबप्रेरयत शिऺकको व्मिस्था बइभ विद्याथॉको धसकाइ सधुाय हनुये 
२२. विद्यारम तहको शिऺाभा सभताभूरक ऩहुॉच य सभािेिी सहबाधगतासवहत सफैका 

राधग गणुस्तयीम शिऺा सधुनद्ळत हनुेय 

२३. फारफाधरकाको स्िास््म तथा ऩोषणको अिस्थाभा सधुाय, भनोसाभाशजक कुिरता 
(well-being) भा अधबिवृद्ध बइभ धसकाइभा सधुाय हनु सहमोग ऩगु्ने य 

२४. आऩतकारीन तथा सॊकटऩूणभ ऩरयशस्थधतभा ऩधन फारफाधरकाको शिऺा प्राद्ऱ गने 
अधधकायराई सधुनशश् चत हनु ेय 

२५. सफै विद्याथॉहरूराइभ सयुशऺत य उऩमकु्त बौधतक अिस्थासवहतको विद्यारमभा 
अध्ममन गने अिसय हनुे य    

२६. विद्यारमभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको विस्ताय बइभ धसकाइराई प्रबािकायी, 
गणुस्तयीम तथा सान्त्दधबभक फनाउन सहमोग ऩगु्ने य  

भखु्म 
कामभसम्ऩादन 
सूचकहरू 

(KPIs) 
 
 

 कामभयभ 
नधतजा 
सूचकहरू  
(PRF)  
  

एकीकृत 
िैशऺक 
सूचना 
व्मिस्थाऩन 
प्रणारी 
 िावष भक 
शस्थधत 
प्रधतिेदन 

िावषभक 
अनगुभन 
प्रधतिेदनहरू 

विधबन्न 
तहका 
िावषभक 
प्रगधत 
सभीऺाहरू 

सािभजधनक 
ऩयीऺाका 
नधतजा 
विद्ऴषेण 

 
- 
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७.३ प्रभखु कामभसम्ऩादन सूचकहरू  (Key Performance Indicators-KPIs) 

 

 

ताधरका  ७.१: प्रभखु कामभसम्ऩादन सूचकहरू (KPIs) 

S.N. Indicators 
Baseline 
(2019/20) 

Targets   
5-year target 
(to 2024/25) 

10-year 
target (to 
2030/31) 

      2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25     

  1. Basic education (ECED and PPE)                 

1.1 
Gross enrolment ratio (GER) in 
ECED and PPE 

86.4 89.0 91.6 94.3 97.1 100.0 100 105 

 1.2 
Percentage of Children with 4 years  

67.2 71.2 75.5 80.1 84.9 90.0 90 100 

1.3 
% of ECED/PPE teachers with 
required qualification 

95.7 96.5 97.4 98.3 99.1 100.0 100 100 

1.4 
% of ECED/PPE teachers with basic 
training (15 days) 

91.2 92.9 94.6 96.4 98.2 100.0 100 100 

1.5 
% of Grade 1 new entrants with 
ECED/PPE experience 

68.7 72.5 76.5 80.8 85.3 90.0 90 100 

  2. Basic education (Grades 1–8)                 
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2.1 Gross intake rate in Grade 1 121.9 118.5 115.3 112.1 109.0 106.0 106 100 

2.2 Net intake rate in Grade 1 96.8 97.2 97.7 98.1 98.6 99.0 99 99 

2.3 GER of basic (Grades 1-5) 119.3 117.8 116.3 114.9 113.4 112.0 112 107 

2.4 
Net enrolment ratio (NER) in basic 
education (Grades 1-5) 

97.1 97.7 98.2 98.8 99.4 100.0 100 100 

2.5 GER of basic education (Grades 1-8) 110.4 111.3 112.2 113.1 114.1 115.0 115 110 

2.6 NER of basic education (Grades 1-8) 93.8 94.8 95.8 96.9 97.9 99.0 99 100 

2.7 
Gender parity index (GPI) in NER in 
basic education (Grades 1-8) 

0.98 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.00 1.00 

2.8 Survival rate for Grade 8 79.3 82.9 86.6 90.5 94.6 98.9 98.9 99.5 

2.9 
Completion rate for basic education 
level 

72.7 77.3 82.2 87.3 92.8 98.7 98.7 99 

2.10 
% of out of school children in basic 
education (age 5-12) 

6.2 4.3 3.0 2.1 1.4 1.0 1.0 0 

  3. Secondary education                 
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3.1 GER in Grades 9-10 94.6 96.7 98.9 101.1 103.3 105.6 105.6 109 

3.2 NER in Grades 9-10 68.7 71.1 73.5 76.1 78.7 81.4 81.4 96.4 

3.3 GER in Grades 11-12 51.5 55.9 60.6 65.7 71.3 77.3 77.3 85.8 

3.4 NER in Grades 11-12 25.8 28.2 30.8 33.6 36.7 40.1 40.1 62.2 

3.5 GER in Grades 9-12 71.4 75.0 78.9 82.9 87.1 91.6 91.6 97.4 

3.6 NER in Grades 9-12 47.6 49.5 51.6 53.6 55.8 58.1 58.1 72.1 

3.7 Survival rate to Grade 10 60.3 66.4 73.2 80.6 88.9 97.9 97.9 99 

3.8 Survival rate to Grade 12 24 25.9 28.0 30.3 32.8 35.4 35.4 52.3 

3.9 GPI in NER in Grades 9-12 1.01 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.00 1.00 

  
4. Non-formal education and 
lifelong learning 

                

4.1 Literacy rate for 5 year old+ 78 81.3 84.8 88.3 92.1 96.0 96 100 

4.2 Literacy rate for 15-24 year olds 92 93.4 94.7 96.1 97.6 99.0 99 100 
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4.3 Literacy for 15 year old and above 58 64.0 70.7 78.0 86.1 95.0 95 100 

  
5. Teacher management and 
professional development 

                

5.1 % of female teachers in basic level 43.7 44.9 46.1 47.4 48.7 50.0 50 50 

5.2 
% of female teachers in secondary 
level 

20.6 21.4 22.3 23.1 24.1 25.0 25 30 

5.3 %  ECED schools  meeting  PMEC TBC            60  90 

5.4 % of  basic  schools meeting  PMEC 13.4 18.7 26.0 36.1 50.3 70.0 70 95 

5.5 
% of  secondary schools meeting 
PMEC 

TBC 20 30 40 50 55 60 90 

  6. Sector finance   
       

6.1 
Education sector budget as % of 
national budget 

11.64 12.6 13.5 14.4 15.3 16.1 17.0 20 

6.2 
Provincial education sector budget 
as % of provincial budget 

                

6.3 
LG education sector budget as % of 
Local Government budget 
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७.४ कामभयभ नधतजा खाका (Programme Result Framework-PRF) 

 

ताधरका  ७.२: प्रभखु कामभसम्ऩादन सूचकहरू (KPIs) 

 

य. सॊ. नधतजा सूचक एकाइ आधाय िषभ 
रक्ष्म 

२०&*÷&( 

देखि  

२०*@÷*# 

सम्म 

२०*#÷*$ 

देखि  

२०*&÷** 

सम्म 

कैवपमत 
  

२०&*÷&

( 

२०&(÷*) २०*)÷*! २०*!÷*@ २०*@÷*# 
  

१.प्रायशम्बक फारविकास तथा शिऺा                      
  

१.१ सहजै देशखने बनाभदय  प्रधतित         86.4 89.0 91.6 94.3 97.1 100.0 100.0 105   
  

१.२ ४ िषभ उभेयका फारफाधरकाको बनाभ  प्रधतित  67.2 71.2 75.5 80.1 84.9 90.0 90 100   
  

१.३ आधायबतू ताधरभ प्राद्ऱ शिऺक  प्रधतित  91.2 92.9 94.6 96.4 98.2 100.0 100 100   
  

१.४ 
कऺा १ भा फारधफकासको अनबुि 
सवहत बनभ हनु ेफारफाधरका  

प्रधतित  68.7 72.5 76.5 80.8 85.3 90.0 90 100   
  

१.५ आधायबतू भाऩदण्ड ऩूया गयेका केन्त्र प्रधतित 
 
 

20 30 40 50 55 60 90   
  

१.६ केन्त्र सञ्चारन  स्ख्मा 30039  30039  30039  30039  30039  30039  30039  30039    
  

१.७ फारफाधरकाका राधग धसकाइ साभग्री  स्ख्मा 30039  30039  30039  30039  30039  30039  150195 150195   
  

१.८ ददिा खाजा  स्ख्मा 5555075  538885 532220 525786 514149 499660 2610700 2610700   
  

१.९ 
प्रोत्साहन सहामता प्राद्ऱ गने 
अऩा् गता  बएका  फारफाधरका  स्ख्मा 

 
2689 2868 3058 3262 3479 15355 15355   

  

१.१० 
अधबबािक य व्मिस्थाऩन सधभधत 
अधबभखुीकयण 

केन्त्र   30039  30039 30039 30039 30039 30039 30039   
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१.११ 
आधायबतू शिऺक ताधरभ सञ्चारन 
)१५ ददन( 

स्ख्मा   10000  10000 10039     30039 30039   
  

२. आधायबतू शिऺा             

२.१ कऺा १ भा कूर प्रिेि दय  प्रधतित 121.9  119 115 112 109 106 106 100   
  

२.२ कऺा १ भा खूद प्रिेि दय प्रधतित 96.8 97 98 98 99 99 99 99   
  

२.३ कऺा १-५ भा कूर बनाभ दय  प्रधतित 119.3 118 116 115 113 112 112 107   
  

२.४ कऺा १-५ भा खूद बनाभ दय  प्रधतित 97.1 98 98 99 99 100 100 100   
  

२.५ कऺा १-८ भा कूर बनाभ दय  प्रधतित 10.4 17 27 44 71 115 115 110   
  

२.६ कऺा १-८ भा खूद बनाभ दय  प्रधतित 93.8 95 96 97 98 99 99 100   
  

२.७ 
आधायबतू तहभा सभमोशजत खूद बनाभ 
दय 

प्रधतित 95.0 95 96 96 97 97 97 99   
  

२.८ 
आधायबतू तहभा विद्यारम फावहयका 
विद्याथॉ  

प्रधतित 4.9 4 4 4 3 3 3 1   
  

२.९ 
आधायबतू तहभा रैश् गक सभता 
सूचका् क -खूद बनाभ दयभा_ 

अनऩुात 0.98 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1 1   
  

२.१० कऺा १ भा कऺा दोहोर् माउन ेदय  प्रधतित 12.3 7.0 4.0 2.2 1.3 0.7 0.7 0   
  

२.११ कऺा १ भा कऺा छाड्ने दय  प्रधतित 4.2 2.6 1.6 1.0 0.6 0.4 0.4 0   
  

२.१२ 

कामभसम्ऩादनभा आधारयत अनदुान 

(कऺा १ भा कऺा दोहोर् माउने दय 
य कऺा छाड्ने दय घटेको आधायभा( 

  3000 5000 7000 9000 10500 12482 12482 16652   
  

२.१३ 
आधायबतू तहको कऺा ८ सम्भ ऩगु्ने  
दय 

प्रधतित 79.3 82.9 86.6 90.5 94.6 98.9 98.9 99.5   
  

२.१४ आधायबतू तह ऩूया गने दय प्रधतित 72.7  77.3 82.2 87.3 92.8 98.7 98.7 99   
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२.१५ 
 न्त्मूनतभ शिऺकको व्मिस्थाका 
राधग थऩ शिऺक 

                    
  

२.१५.
१ 

आधायबतू तह कऺा १-५  स्ख्मा   2000 1922       3922     
  

२.१५.
२ 

आधायबतू तह कऺा ६-८ स्ख्मा   10000 10000 4401     28401     
  

२.१६ 

आधायबतू तहभा न्त्मूनतभ सवुिधा 
)PMEC) ऩगेुका विद्यारम )शिऺक, 

कऺाकोठा, ऩसु्तकारम,  ऩाठ्यऩसु्तक 
य छाफ तथा छात्रा िौचारम) 

                    
  

२.१६.
१ 

 ५ भध्मे ३ िाटा न्त्मूनतभ सवुिधा 
)PMEC) ऩगेुका विद्यारम 

प्रधतित  63.6 69.6 76.2 83.4 91.3 100.0 100 100   
  

२.१६.
२ 

 ५ भध्मे ५ िाटा नै  न्त्मूनतभ सवुिधा 
)PMEC) ऩगेुका विद्यारम 

प्रधतित  13.4 18.7 26.0 36.1 50.3 70.0 70 100   
  

२.१७ ददिा खाजा प्राद्ऱ गने विद्याथॉ स्ख्मा 2488386 2765382 3273317 3753791 4211455 4208057 18212002     
  

२.१८ 

प्रोत्साहन तथा छात्रिृशि प्राद्ऱ गने 
विद्याथॉ )गरयफीको येखा भधुनका १८ 
प्रधतित य अऩाङ्गता बएका सभेत गयी 
जम्भा २० प्रधतितका राधग( 

  2510129 837430 843352 843328 842291 841611 4208013     
  

२.१९ ऩाठ्यऩसु्तक उऩरधध हनु ेविद्याथॉ  स्ख्मा 3806639  4187149 4216760 4216641 4211456 4208057 21040063 
 

  
  

२.२० 

दगुभभ ऺेत्र तथा रशऺत 
फारफाधरकाराइभ आिासीम प्रफन्त्ध 
)भाध्मधभक सभेत( 

स्ख्मा 10741 11039 11346 11661 11984 12317 58347     
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३. भाध्मधभक शिऺा                      
  

३.१ कूर बनाभ दय ९-१० प्रधतित  96.4 98.2 100.0 101.8 103.7 105.6 105.6 109   
  

३..२ खूद बनाभ दय ९-१० प्रधतित  68.7  71.1 73.5 76.1 78.7 81.4 81.4 96.4   
  

३.३ कूर बनाभ दय ११-१२ प्रधतित  51.5 55.9 60.6 65.7 71.3 77.3 77.3 85.8   
  

३.४ खूद बनाभ दय ११-१२ प्रधतित  25.8 28.2 30.8 33.6 36.7 40.1 40.1 62.2   
  

३.५ कूर बनाभ दय ९-१२ प्रधतित  71.4 75.0 78.9 82.9 87.1 91.6 91.6 97.4   
  

३.६ खूद बनाभ दय ९-१२ प्रधतित  47.6  49.5 51.6 53.6 55.8 58.1 58.1 72.1   
  

३.७ 
भाध्मधभक तहको कऺा १० सम्भ 
ऩगु्न े दय 

प्रधतित  60.3 66.4 73.2 80.6 88.9 97.9 97.9 99   
  

३.८ 
भाध्मधभक तहको कऺा १२ सम्भ 
ऩगु्न े दय 

प्रधतित  24.0 25.9 28.0 30.3 32.8 35.4 35.4 52.3   
  

३.९ 

भाध्मधभक  तहको )९-१२( खूद 
बनाभ दयभा रैश् गक सभता 
सूचका् क 

अनऩुात 1.01 1.01 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   
  

३.१० 
न्त्मूनतभ शिऺकको व्मिस्थाका राधग 
थऩ शिऺक 

शिऺक   10000 10000 4835 200 350 25385     
  

३.११ 

भाध्मधभक तहभा न्त्मूनतभ सवुिधा 
)PMEC) ऩगेुका विद्यारम (शिऺक, 

कऺाकोठा, ऩसु्तकारम, सूचना तथा 
प्रविधध प्रमोगिारा, विऻान 
प्रमोगिारा,   ऩाठ्यऩतुक य छात्र तथा 
छात्रा िौचारम( 

                    
  

३.११.
१ 

 ७ भध्मे ७ ओटै न्त्मूनतभ सवुिधा 
)PMEC) ऩगेुका विद्यारम 

प्रधतित    20 30 40 50 55 60 90   
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३.११.
२ 

७ भध्मे ५ ओटा  न्त्मूनतभ सवुिधा 
)PMEC) ऩगेुका विद्यारम 

प्रधतित    30 45 55 65 75 90 100   
  

३.१२ 

प्रोत्साहन तथा छात्रिृशि प्राद्ऱ गने 
विद्याथॉ )कऺा ९-१२( (गरयफीको 
येखा भधुनका  य अऩा् गता बएका 
सभेत गयी जम्भा १० प्रधतित( 

स्ख्मा 83594 143283 143226 144064 144598 145963 721135     
  

३.१३ ऩाठ्यऩसु्तक उऩरधध हनु ेविद्याथॉ  स्ख्मा 1019095  1432834 1432263 1440641 1445981 1459628 7211347     
  

३.१४ प्राविधधक धायका विद्यारम  स्ख्मा 484 484 484 484 484 484 484 484   
  

३.१५ नभनुा विद्यारम  स्ख्मा 422 422 422 422 422 422 422 422   
  

४ विद्यारम व्मिस्थाऩन य धनमभन                      
  

४.१ 
विद्यारम खरेुका ददनको सधुनशद्ळता  
(less than 220 Days)  

विद्यारम 9291 11653 14615 18330 22989 28833 28833 28833   
  

४.२ शिऺक उऩशस्थधत दय  प्रधतित  88 90 93 95 97 100 100 100   
  

४.३ विद्याथॉ उऩशस्थधत  औसत ददन ददन  183 186 190 193 196 200       
  

४.४ 
शिऺकरे कऺाकोठाभा धफताएको 
सभम  

                    
 

५. अनौऩचारयक शिऺा तथा  आजीिन धसकाइ                      
  

५.१ ५ िषभभाधथको साऺयता दय  प्रधतित  78 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 98 100   
  

५.२ १५-१४ िषभको साऺयता दय  प्रधतित  92 93.4 93.4 93.4 93.4 93.4 99 100   
  

५.३ १५ िषभभाधथको साऺयता दय प्रधतित  58 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 95 100   
  

५.४ खरुा विद्यारम सञ्चारन  स्ख्मा 121 १२१ १२१ १२१ १२१ १२१ 121     
  

५.५ 
11 य १२ कऺाको राधग खरुा 
विद्यारम सञ्चारन  

स्ख्मा 7 ७ ७ ७ ७ ७ 7     
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५.६ 
साभदुावमक धसकाइ केन्त्रको 
सिरीकयण य सञ्चारन  

स्ख्मा 2150 २१५० २१५० २१५० २१५० २१५० 2150   
   

५.७ साऺयता कऺा सञ्चारन  स्ख्मा 24 १२ 12 0 0 0 24     
  

६. ऩाठ् मयभ य भू्मा् कन                      
  

६.१ 

यावद्सम ऩाठ् मयभ प्रारूऩ २०७६ 
अनरुुऩ कऺा १ देशख १२ सम्का 
ऩाठ्ययभ तथा ऩाठ्यसाभग्री विकास 
य कामाभन्त्िमन 

कऺा  1.2, 6,, 11, 12  3.7  4, 8,9,  5, 10      सिै  कऺा      
  

६.२ 
भू्मा् क प्रवयमा तथा साधन 
विकास, ऩयीऺण य कामाभन्त्िमन 

कऺा  कऺा 1 - 3  
कऺा 11, 

12, 6-8   
कऺा  4 - 5  

कऺा  9- 
10  

    सिै  कऺा      
  

६.३ 
आधायबतू य भाध्मधभक तहभा हनुे 
सािभजधनक ऩयीऺाभा सधुाय 

तह   3 3 3 3 3 3     
  

६.४ 
प्राविधधक धायतपभ का ऩाठ् मयभ 
सभामोजन तथा ऩाठ् मसाभग्री  विकास 

विषमऺेत्र    6 6       
सिै ६ 

विषमऺेत्र  
    

  

६.५ 
प्राविधधक धाय तपभ को कामभयभको 
प्रबािकारयता अध्ममन  

ऩटक   1       2 2     
  

७. शिऺक विकास य  व्मिस्थाऩन                     
  

७.१ 

शिऺक सऺभता कामभढाॉचा विकास 
)विद्वविद्यारमको शिऺक तमायी 
ऩद्धधत, ऩाठ्याॊि, ताधरभ केर य 
स्थानीम तहको राधग सभेतराई 
आधाय ददने गयी( 

ऩटक   1         1     
  

७.२ 
विद्वविद्यारमहरुका शिऺक तमायी 
ऩद्धधतभा ऩरयितभन  

ऩटक   1         1     
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७.३ 

सेिा प्रिेि ताधरभ )खारी बएकोभा 
धनमशुक्त हनुे य नमाॉ थऩ धनमशुक्त 
हनुे( 

प्रधतित    27000 26000 10000 5200 5400 73600     
  

७.४ तधरभ केन्त्रहरुको ऺभता विकास  स्ख्मा   8 30 30     30     
  

७.५ थऩ ताधरभ केन्त्र  व्मिस्थाऩन  स्ख्मा 7 22 22       29     
  

७.६ एक भवहने ऺभता विकास ताधरभ  शिऺक 50000 10000 11000 110000 11538 10000 103538     
  

७.७ 

प्रत्मेक स्थानीम तहरे  विद्यारमका 
शिऺकहरूराई सहमोग गने गयी 
शिऺक सहमोग सभूह गठन य 
ऩरयचारन 

स्थानीम 
तह 

  753 753 753 753 753 753 753   
  

७.८ 

सिै ताधरभ केन्त्रहरूभा अनराइन 
धनयन्त्तय शिऺक सहमोग य 
ऩदृ्षऩोषणको ऩद्धधत विकास  

स्ख्मा   1 7 22     30     
  

८. सभता य सभािेिीकयण                     
  

८.१ वििेष विद्यारम सञ्चारन स्ख्मा 34 48 48 48 48 48 48     
  

८.२ स्रोत कऺा सञ्चारन  स्ख्मा 380 380 380 380 380 380 380     
  

९. ऩिूाभधाय तथा बौधतक सॊयचना एिभ। उत्थानिीर )resilience) िैशऺक िाताियण 
विकास   

  

              
  

९१ 
नमाॉ ऩूिाभधाय य बौधतक सॊयचना 
धनभाभण  

sf]7f 

स्ख्मा  173582 
8000 8000 8000 8000 8000 40000 27116   

  

९.२ भभभत य सम्बाय  
sf]7f 

स्ख्मा 9558 1000 1201 1000 1000 1000 5201     
  

९.३ िौचारम, ऩानी य सयसपाइ 
विद्यारम 

स्ख्मा 
15114 2000 2000 4000 6000 6000 20000 20000   
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९.४ ऺभता विकास कामभयभ  
स्थानीम 
तह 

  753 753 753 753 753 753     
  

९.५ सचेतना कामभयभ सञ्चारन 
स्थानीम 
तह 

  753 753 753 753 753 753     
  

१०.  सूचना तथा सञ्चाय प्रविधध                      
  

१०.१ 

केन्त्रीम तहभा एकीकृत सूचना तथा 
सञ्चाय प्रमोगिारा )ICT Lab) स्थाऩना, 
विकास य प्रमोग 

ऩटक   1 1             
  

१०.२ 

अन्त्तयवयमात्भक विद्यतुीम साभग्री 
)Interactive digital materials) 

विकास  

विषम 9 4 4 4 8 6 24     
  

१०.३ 
अन्त्तयवयमात्भक विद्यतुीम साभग्री 
)Portal सभेत( को व्मिस्थाऩन   

ऩटक 
 

1         1     
  

१०.४ 
विद्यारमहरुभा ऩूिाभधाय विकास 
)Connectivity and equipment) 

विद्यारम  5000 2000 2000 2000 1181 0 7181 12181   
  

१०.५ 

सिै ताधरभ केन्त्रहरुरे अनराइन 
धनयन्त्तय शिऺक सहमोग य 
ऩदृ्षऩोषणको ऩद्धधत विकास 

केन्त्र   10 10 9 0 0 २९     
  

१०.६ 
एकीकृत िैशऺक सूचना व्िमस्थाऩन 
ऩद्धधत थऩ व्मशस्थत गने  

ऩटक 1 1 1     1 3 5   
  

१०.७ 

िैशऺक सेिा प्रिाह )पायभहरू बने 
रगामतका सम्बाव्म सिै 
प्रवयमाराई( राई सूचना तथा सञ्चाय 
ऩद्धधतभा आधारयत फनाउन े 

 

ऩद्धधत      1   १   2 4   
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११. िासकीम प्रिन्त्ध (सॊस्थागत सॊयचना य ऺभता 
विकास( 

                    
  

११.१ 
शज्रा शिऺा सभन्त्िम तथा विकास 
एकाइको ऩनुगभठन  

स्ख् मा 77 2         20     
  

११.२ 

भाध्मधभक तहका प्रधानाध्माऩकराइभ 
कामभसम्ऩादन कयाय गयी नधतजाप्रधत 
शजम्भेिाय फनाउने  

प्रअ 
स्ख् मा 

    7000       7000     
  

११.३ 
कभभचायीको ऺभता विकास )सेिा 
प्रिेि य सेिाकारीन रगामत( 

स्ख् मा   500 500 500 200 300 2000     
  

११.४ 

प्रधतिेदन ऩद्धधत सदुृढ फनाउने 
)कामभयभ,  EMIS, आधथभक य अन्त्म 
ऩऺहरूसॉग सम्फशन्त्धत अनराइन 
ऩद्धधतभा विकास गने( 

स्ख् मा   8 753       761 761   
  

११.५ 

तीनै तहका सयकायभा शिऺा सेिा 
प्रिाह गने कभभचायी व्मिथाऩनका 
राधग सॊगठन तथा व्मिस्थाऩन 
सिेऺण य कामाभन्त्िमन  

ऩटक   1         1     
  

११.६ 

शिऺा सेिाका कभभचायीको ऺभता 
विकासका राधग उच्च अध्ममन  

कामभयभ 

जना   10 10 10 10 10 50 100   
  

११.७ 

िैशऺक नीधत तथा मोजना सम्फन्त्धभा 
स्थानीमका जनप्रधतधनधध य 
कभभचायीको अन्त्तयवयमा  

तह   753   753     753     
  

१२. अनगुभन तथा भू्मा् कन                     
  

१२.१ सभग्र कामभयभको अनगुभन भू्मा्न  ऩटक 3 3 3 3 3 3 15     
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१२.२ िावषभक ऩनुयािरोकन  ऩटक 1 1 1 1 1 1 5     
  

१२.३ भध्मािधधक भू्माङ्कन  ऩटक       1     1     
  

१२.४ अशन्त्तभ भू्माङ्कन             1 1     
  

१२.५ विद्यारम कामभसम्ऩादन ऩयीऺण  
विद्यारम 
स्ख्मा 

  2000 2000 2000 2000 2000       
  

१२.६ विद्याथॉको उऩरशधध ऩयीऺण  कऺा    8   8   10       
  

१२.७ साभाशजक ऩयीणण विद्यारम    35520 35520 35520 35520 35520 35520 35520   
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