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प्राक्कथन
सेनेगरको याजधानी डकायभा बएको प्रवश्व शिऺा सम्भेरनरे “सफैको रागग शिऺा
कामनढाॉचा” तथा सॊमुक्त याष्ट्र सङ्घीम भहासबाफाि “सहस्राब्दी प्रवकास रक्ष्म” अनुभोदन

बए ऩश्चात नेऩाररे सफैका रागग शिऺा यान्ष्ट्रम कामनमोजना २००१–२०१५ तमाय गयी
शिऺाभा सफै फारफाशरकाको ऩहुॉच सुतनन्श्चत गने प्रमास बइयहे को तथ्म सफैभा प्रवहदत नै

छ।सोही कामनमोजनाका आधायभा ऩाॉचवर्षे यणनीततका रुऩभा सफैका रागग शिऺा (सन ्
२००४–२००९) कामनिभ कामानन्त्वमन बइयहे को छ।कामानन्त्वमन तहसम्भ कामनिभसम्फन्त्धी

जानकायी सम्प्रेर्षण गने उद्देश्मरे Education for all (2004-2009) Core Document को
नेऩारी बार्षाभा अनुहदत प्रस्तुत सफैका रागग शिऺा (२००४–२००९) भूर दस्तावेज नाभ
ऩुन्स्तकाराई प्रवतयण गने प्रमास गरयएको हो।मसराई प्रवद्मारमसम्भै ऩुर्माइॉदा कामनिभ

सञ्चारनभा सहबागगता फढी प्रबावकायी कामानन्त्वमन हुने प्रवश्वास शरइएको छ।
मस दस्तावेजभा फारफाशरकाका रागग शिऺाभा ऩहुॉच फढाउन, गुणस्तयीम शिऺा प्रदान

गनन तथा सॊस्थागत ऺभता अशबवप्रृ द्ध गननका रागग आवश्मक कामनिभहरुको तजुभ
न ा
गरयएको

छ।मी

कामनिभहरुराई

भुरुकबय

व्माऩकताका

साथ

कामानन्त्वमनभा

ल्माई

आधायबूत तथा प्राथशभक स्तयको शिऺाभा खासगयी फाशरका, आगथनक न्स्थतत कभजोय

यहे का फारफाशरका, दशरत तथा सुप्रवधाप्रवहीन फारफाशरकाहरुसम्भ शिऺाको ऩहुॉच ऩुर्माउने
यान्ष्ट्रम सॊकल्ऩ अगाडड सारयएको छ।
प्रस्तुत दस्तावेज तनभानणभा सॊरग्न यही आ–आफ्नो ऺेरफाि सहमोग ऩुर्माउनुहुने सम्ऩूणन
भहानब
ु ावहरु तथा छऩाइभा सहमोग प्रदान गने मन
ु ेस्को काठभाडौँ प्रतत शिऺा प्रवबाग
आबाय व्मक्त गदन छ।

अन्त््मभा, मस भर
दस्तावेजको आधायभा कामनिभहरु तजभ
ू
ुन ा तथा कामानन्त्वमन गदै

फारफाशरकाको शिऺा प्राप्त गने अगधकाय सुतनन्श्चत गनन सफै ऩऺफाि सधै झैँ सहमोग
प्राप्त बइयहने अऩेऺा गदन छु।
जनादन न नेऩार
भहातनदे िक
शिऺा प्रवबाग
२०६३ भागन १४ गते प्रवहीफाय
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१. काययकारी साराॊश
१. शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारमद्वाया तमाय ऩारयएको सफैका रागग शिऺा (२००४२००९) को अवधायणा ऩर सन ् २००३ भाचनको आधायबत
ू तथा प्राथशभक शिऺा

कामनिभका दात ृ सभह
ू को सॊमक्
ु त ऩन
ु यावरोकन फैठकभा छरपरका तनशभ्त ऩेि
हुॉदा दात ृ सभद
ु ामरे मसराई सवैका रागग शिऺाको तनशभ्त एउिा ठोस प्रायन्म्बक
दस्तावेजकोरुऩभा स्वीकाय गये का गथए। उनीहरुफाि मस अवधायणा ऩरभा उल्रेख

गरयएका कततऩम प्रवचायहरुका साथै कामनिभ कामानन्त्वमनका तनशभ्त आवश्मक
सङ्गठन, अनुगभन सॊमन्त्र य कामानन्त्वमन यणनीततराई अझ स्ऩष्ट्ि ऩायी सवैका

रागग शिऺाको प्रभुख दस्तावेज (EFA Core Document) का रुऩभा प्रवकशसत गने
सुझाव प्राप्त बमो।

२. श्री ५ को सयकायको "सफैको रागग शिऺा २००४-२००९" कामनिभभा मोगदान
ऩुर्माउन इच्छुक सफै प्रवकास साझेदायहरुरे मस दस्तावेजराई एक भार आधायबूत

दस्तावेजको रुऩभा स्वीकाय गयी कामनिभभा प्रवेि गनन सकुन बन्त्ने भनसामका
साथ मो दस्तावेज तमाय ऩारयएको हो। सवैका रागग शिऺासम्फन्त्धी सफै मोजना
तथा कामनिभ कामानन्त्वमनका साथै कामनिभ कामानन्त्वमनको प्रगतत रेखाजोखाका
तनशभ्त आवश्मक ऩने सच
ू कहरु ऩतन मसै दस्तावेजभा आधारयत हुनेछन ्।

३. मो दस्तावेज सफैका रागग शिऺाको सन ् २०१५ सम्भका रागग तनभानण गरयएको
याष्ट््रयम कामनमोजनाभा आधारयत ऩञ्चवप्रर्षम
न
यणनीततक कामनिभ हो। मसका
ततनविा प्रभुख उद्देश्महरु

यहे का छन ् :

(१) प्राथशभक शिऺाभा ऩहुॉच(Access) तथा सभन्त्मातमकता (Equity)सुतनन्श्चत गने,
(२) प्राथशभक शिऺाको गुणस्तय तथा सान्त्दशबनकता फप्रृ द्ध गने, य
(३) कामनदऺता तथा सॊस्थागत ऺभताको सुधाय गने।

४. आधायबत
ू प्राथशभक शिऺा कामनिभ-दोस्रो चयणका उऩरन्ब्ध य अनब
ु वराई सद्ध
ु हढकयण
गदै तनभानण गरयएको मस कामनिभका नीततगत खाका दिौं मोजना (गरयवी न्त्मूनीकयण
यणनीततक

ऩर

(PRSP), याष्ट््रयम

प्राथशभकताभा
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आधारयत

भध्मावगधक

व्ममखाका

(Medium Term Expenditure Framework ), स्थानीम स्वाम्त िासन ऐन, २०५५ य शिऺा
ऐन सातौं सॊिोधनभा आधारयत छ।
५.

सफैका

रागग

शिऺा

२००४-२००९

का

६

ओिा

कामनिभ

अवमवहरु

(Program

Component) सफैका रागग शिऺा प्रवर्षमक डाकाय कामनढाॉचा (Dakar Framework for Action)
भा तनधानयण बएका ६ ओिा उद्देश्महरुभा आधारयत छन ् :
(१)
(२)
(३)

फार प्रवकास कामनिभको प्रवस्ताय तथा सुधाय

सफै फारफाशरकाहरुका रागग प्राथशभक शिऺाभा ऩहुॉःच
ु को सुतनन्श्चतता
प्रऩछडडएका जनजातत तथा अल्ऩसॊख्मक बाप्रर्षक सभुदामका फारफाशरकाहरू

रगामत सफै फारफाशरकहरुका शसकाइ आवश्मकता ऩतू तन गने
(४)

प्रौढ तनयऺयतादयभा कभी ल्माउने,

(५)

रैङ्गगक तथा सभान्जक बेदबावराई हिाउने

(६)

गण
ु स्तयीम शिऺाका सफै ऩऺहरुभा सध
ु ाय ल्माउने।

६.

मो

दस्तावेज

दिौ

मोजनारे

अवरम्फन

गये का

अवधायणा

अनुरुऩ

गरयवी

न्त्मूनीकयणभा प्रविेर्षरुऩरे रक्षऺत बएको हुॉदा सोही अनुरुऩ कामनिभहरु तनधानयण
गरयएको छ। उदाहयणस्वरुऩ फार प्रवकास कामनिभहरु तुरना्भकरुऩरे गरयफी
प्रबाप्रवत न्जल्राहरुभा केन्न्त्द्रत गयाइएका छन ्। खास गयी फाशरकाहरु, सुप्रवधाप्रवभुख

सभुदामका दशरत, अऩाङ्ग तथा मद्ध
ु य गरयफीको चऩेिाभा ऩयी कहठन ऩरयन्स्थततभा

गुजाया गरययहे का फारफाशरकाहरुराई प्राथशभक प्रवद्मारम जान प्रो्साहन तथा
छारवन्ृ ्तको व्मवस्था गरयएको छ। मसैगयी तनयऺयता य गरयफीफीचको सम्फन्त्धराई

दृन्ष्ट्िगत गयी गरयफीको भायभा ऩये को ऺेरहरुभा आवश्मकताभा आधारयत साऺयता
कऺाका साथै अनौऩचारयक शिऺा कामनिभहरु ऩतन सञ्चारन गरयनेछन ्।
७.

शिऺाको ऩहूॉचभा अशबवप्रृ द्ध गनन, सभाहहत शिऺा प्रणारीको अवरम्फनद्वाया सवैका
शसकाई आवश्मकता ऩूया गनन य गुणस्तयीम शिऺाका सफै ऩऺहरुभा सुधाय ल्माउन

प्रवकेन्न्त्द्रकयणराई प्रभुख यणनीततकोरुऩभा शरइएको छ। प्रवद्मारमको स्वाशभ्व य

व्मवस्थाऩनका रागग स्थानीम सभुदामहरुको ऺभता सुदृढ गरयनेछ। न्ज. शि. का,
न्ज.प्रव.स. तथा गा.प्रव.स.हरुरे तनमशभत ताशरभ तथा अनुगभन भापनत प्रवद्मारम

तथा सम्वद्ध सभुदामराई सॊस्थागत सहामता प्रदान गनेछन ्। प्रवद्मारम सुधाय

मोजना, बौततक तनभानण तथा भभनत सम्बायका रागग प्रवद्मारमराई प्राप्रवगधक
सहमोग प्रदान गरयने छ।
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८.

खासगयी मोजना तनभानण तथा कामनिभ कामानन्त्वमभा छाराहरु तथा भहहरा वगनको
सहबागगताराई

प्रविेर्ष ध्मानभा याखी प्रवद्मभान रैङ्गगक असभानताको तनयाकयण

गने रऺ्म यहे कोछ।
९.

कामनिभको कुर रागत अभेरयकी डरय ८१४.५ शभशरमन ऩुग्ने अनुभान गरयएको
छ। मसभध्मे प्रवकास तथा ऩॉन्ू जगत खचन तपन ३३५.४ शभशरमन डरय यहने छ य

तरव सुप्रवधा य केही प्रिासतनक खचन वाऩत ् श्री ५ को सयकायरे फेहोनु ऩने
साधायण

खचन

४७९.१

शभशरमन

डरय

हुनेछ। कामनिभभा स्थानीम तनकाम
अन्त्तयानन्ष्ट्रम गैयसयकायी सॊघसॊस्था, गैयसयकायी सॊघसॊस्था य नीन्ज ऺेरहरुसॉग
साझेदायीको ऩरयकल्ऩना गरयएको छ य स्थानीम श्रोत ऩरयचारनभा प्रविेर्ष जोड
हदइएको छ।
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२. ऩररचय
सन ् २००२ भा शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारम य शिऺा प्रवबागरे सफैका रागग शिऺा २००४-

२००९ को अवधायणाऩर प्रवकास गयी डडसेम्फय २००२ भा सम्ऩन्त्न आधायबूत तथा
प्राथशभक शिऺा कामनिभ (दोस्रो चयण) को सयकाय-दातस
ृ भूहको सॊमुक्त ऩुनयावरोकन

फैठकभा प्रस्तुत गर्
मो। सो फैठकभा दात ृ सभूहका सदस्महरुरे गये का हिप्ऩणी तथा
सुझावहरुराई सभावेि गयी ऩरयभान्जनतरुऩभा तमाय ऩारयएको अवधायणा ऩरराई २००३ को
जनवयी-पेब्रुवयी भहहनाभा केन्त्द्रीम तहका तनकामहरु् ऺेत्ररम शिऺा तनदे िनारमहरु, न्जल्रा

शिऺा कामानरमहरु, श्रोतकेन्त्द्रहरु, न्जल्रा प्रवकास सशभततहरु, य गाउॉ प्रवकास सशभततहरुसॉग
व्ऩामक छरपर गयाइमो। सफै तहफाि सुझाव य ऩष्ट्ृ ठऩोर्षण सङ्करन गनन

नागरयक

सभाज य सयोकायवाराहरुफीच केन्त्द्रीम, ऺेरीम, न्जल्रा य श्रोत केन्त्द्र तहभा छरपर
कामनिभको आमोजना गरयएको गथमो। भस्मौदाको तैमायी य ्मसराई अन्न्त्तभ रुऩ हदने
िभभा अवरम्फन गरयएको मो सहबागगताभर
ू क प्रक्रिमाको ऩरयणाभस्वरुऩ सफैका रागग

शिऺाका दृन्ष्ट्िकोण य उद्देश्म अनरु
ु ऩ आधायबत
ू तथा प्राथशभक शिऺाको अको चयणका
रागग एउिा ऩरयभान्जनत अवधायणा ऩर प्रवकशसत बएको हो।

सॊिोगधत अवधायणा ऩर भाचन २००३ भा आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺा कामनिभ दोस्रा

चयणका सफै दात ृ सभूह तथा सम्बाव्म प्रवकास साझेदायहरुसभऺ प्रस्तुत गरयएको गथमो।

दात ृ सभुदामरे मस अवधायणा ऩरराई कामनिभ तनभानणका रागग एउिा दरयरो प्रायन्म्बक

दस्तावेजकारुऩभा स्वीकाये य कामनिभ कामानन्त्वमनका रागग यणनीतत, श्रङ्
ृ खरावद्धता,
प्राथशभकता तथा फजेि आवश्मकताका साथै अनुगभन सूचक य स्तय तनधानयणको
भाऩदण ्डजस्ता ऩऺहरुराई सभे्दै सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ का रागग एउिा भुख्म
दस्तावेज तमाय गने फाये ऩतन सुझाव हदएका गथए। मी ऩऺहरुभा उऩमुक्त सुझावका रागग

शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारमरे प्रवऻहरुको प्रवर्षमगत सभूहहरु गठन गयी छरपर गयाई
आवश्मक ऩरयभाजनन गयाएको गथमो।

मो दस्तावेज श्री ५ को सयकायको सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ कामनिभराई मोगदान
ऩुर्म
 ाउन इच्छुक सफै प्रवकास साझेदायहरु सहभत हुन सकून ् बन्त्ने उद्देश्मरे तैमाय ऩारयएको
आधायबूत कामनिभ सम्फन्न्त्ध दस्तावेज हो। कामनिभ कामानन्त्वमनका सफै मोजनाहरु मसै
भुख्म दस्तावेजभा आधारयत

हुनेछन ्। नेऩारभा आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺा (१-५ तह)
का रागग आगथनक तथा प्राप्रवगधक सहामता प्रदान गने तनकामहरुका रागग आवश्मक ऩने
छुट्टै

कागजऩरहरु ऩतन मसै भुख्म दस्तावेजभा आधारयत हुनेछन ्। मसफाहे क मस
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दस्तावेजरे सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ को प्रगतत रेखाजोखा गनन सूचकहरु प्रदान

गनक
ुन ा साथै वाप्रर्षनक यणनीतत कामानन्त्वमन मोजना(ASIP) य न्स्थतत प्रततवेदन (Status
Report)रे सभेत आगाभी सभमभा कामनिभको सॊमुक्त ऩुनयावरोकनका रागग भागन प्रसस्त
गनेछ।

२.१. काययक्रमको ऩष्ृ ठभूमम
सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ श्री ५ को सयकायरे प्रततफद्धता जाहे य गरयसकेको सफैका
रागग शिऺा प्रवर्षमक १५ वर्षे याष्ट््रयम कामनमोजना(National Plan of Action for EFA 20042015) भा आधारयत ऩञ्च वर्षॉम यणनीततक कामनिभ हो। मसका कामनिभ अवमवहरु
(Program Component) डकाय कामन ढाॉचा(Dakar Framework of Action for EFA)रे तम
गये का ६ विा उद्देश्मभा आधारय यहे काछन ्।




फार प्रवकासको प्रवस्ताय तथा सुधाय

सफै फारफाशरकाहरुका रागग शिऺाको सुतनन्श्चतता

आहदवासी, अल्ऩसॊख्मक बाप्रर्षक सभुदाम रगामतका फारफाशरकाहरुका शसकाइ

आवश्मकताहरुको ऩरयऩूततन


प्रौढ तनयऺयताभा कभी



गुणस्तयीम शिऺाका सफै ऩऺहरुको सुधाय।

आधायबूत प्राथशभक शिऺाका रागग आधायबूत प्राथशभक शिऺा कामनिभ दोस्रो चयण य

प्रवगतका ऩरयमोजनाहरुरे आधायिीरा प्रदान गरयसकेका हुनारे सफैका रागग शिऺा २००४२००९का बावी कामनिभ मसै आधायिीरा य प्रवगतभा प्राप्त गये का ऻान य अनुबवभा
आधारयत हुनेछन ्। आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺा कामनिभ दोस्रो चयणफाि शसक्नुऩने
भह्वऩूणन कुयाहरुभध्मे उऩ-ऺेरको बावी सहमोग य कामनिभ रगचरो य सभम अनुकुर
हुनुऩने ऩतन एउिा हो। साथै प्रवद्मारम, शिऺक य स्थानीम सॊस्थाहरुका रागग तनन्श्चत
दृन्ष्ट्िकोण हुनुऩने कुयाराई ऩतन आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺा कामनिभरे प्रष्ट्ि ऩाये को
छ। मसफाहे क न्जल्राहरुराई छुट्टम
् ाइएको फजेिको आकायको ऩरयवतनन (१९९९-२००० भा

४४%फाि २००२-२००३ भा ८७%) फाि प्रवकेन्त्द्रीकयणको ऺेरभा भह्वऩूणन ऩरयवतनन बएको
सङ्केत शभल्दछ। कामनिभ सूचकहरुरे इङ्गगत गये को आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺा

कामनिभको मोगदान तथा कभी कभजोयीका साथै उक्त कामनिभको दोस्रो चयणका
अवगधभा तनशभनत केन्त्द्रीम तथा न्जल्रा तहका सॊस्थाहरुको ऺभताराई ऩतन सफैका रागग
शिऺा २००४-२००९ को मोजना तजुभ
न ा गने िभभा प्रवचाय ऩुर्म
 ाइएको छ। साथै सफैका
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रागग शिऺा २००४-२००९ राई भध्मभ आवगधक व्मम खाका, दिौं मोजना वा गरयफी
न्त्मूनीकयण यणनीतत ऩर य सफैका रागग शिऺा याष्ट््रयम कामनमोजना २०१५ रे भागन
तनदे िन गदन छन ्।

२.२ काययक्रमको औचचत्य
प्रवगत दिकभा आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺा उऩ-ऺेररे श्री ५ को सयकाय य दात ृ
सभद
ु ामफाि मथेष्ट्ि भाराभा ध्मान तथा सहमोग प्राप्त गये को हो। १९९८ को ६९% य २००१

को ८१%फीचको खद
ू बनान दयराई तर
ु ना्भक रुऩरे हे ने हो बने प्राथशभक शिऺाको
ऩहुॉचभा भह्वऩण
ू न प्रगतत बएको प्रष्ट्ि सङ्केत शभल्दछ। मसयी नै चि सभाऩन दयभा ऩतन
१९९८ को ४२% फाि २००१ भा ६०% ऩग
ु ी सध
ु ाय आएको दे खखन्त्छ बने कऺा १ भा छोड्ने

दयभा ऩतन १९९८भा १९.२% फाि २००१ भा १३.९% बै कभी आएको दे खखन्त्छ। मततका
उऩरन्ब्ध हुॉदाहुदै ऩतन सध
ु ाय गनुन ऩने ठाउॉ अझै ऩतन फाॉकी छन ् य आधायबत
ू तथा
प्राथशभक शिऺा अन्त्तगनत मस्ता थप्र
ु ै ऩऺहरु छन ् जसका रागग ततनीहरुभै केन्न्त्द्रत, रक्षऺत
कामनिभ य नीततहरुसहहतको फढी सॊगहठत य सफर प्रमासको खाॉचो छ। उदाहयणका रागग

अझै ऩतन प्रवद्मारम जाने उभेयका फारफाशरकहरुभध्मे १९% प्राथशभक प्रवद्मारम नजाने
छन ् बने प्राथशभक तहभा ८५% शिऺकरे ऩूया ताशरभ शरन फाॉकी नै छ। कऺा १ भा ऩढाइ

दोहोर्
माउनेको दय अझै ३८.७% य कऺा ५ भा कामभ यहने दय केवर ६५.८% भार छ बने
३४.६% (२००१ को

तथ्माङ्क अनुसाय) को भहहरासहहतको प्रौढ साऺयता दय केवर ४८%

भार छ य फार प्रवकासको कुर वास्तप्रवक बनान दय १२.८% भार दे खखन्त्छ।

प्राथशभक शिऺा सफै फारफाशरकाहरुका रागग ऩहुॉचमोग्म फनाउन य शिऺाको गुणस्तयभा
सध
माईयाख्न आवश्मक छै न। अझ
ु ाय ल्माउन अझै थऩ
ु ै गनन फाॉकी यहे को कुया महाॉ दोहोर्

बन्त्ने हो बने नेऩाररे प्र्मेक फारकराई शिऺा प्राप्त गने अगधकाय हुन्त्छ बन्त्ने याष्ट््य
सॊघको फार अगधकायसम्फन्न्त्ध सम्झौता १९८९ राई अनभ
ु ोदन गयी मसभा हस्ताऺय सभेत
गये को

छ।

मसफाहे क

नेऩाररे

आगाभी

२०१५

सम्भभा

सफैका

रागग

शिऺाका

रक्ष्मऩरयऩतू तनका रागग प्रततवद्धता ऩतन जाहे य गये को सन्त्दबनभा मी प्रततवद्धताहरुराई भत
न ऩ
ू रु

हदन श्री ५ को सयकायका रागग आधायबत
ू तथा प्राथशभक शिऺाका कामनिभहरुरे तनणानमक

यणनीततको बशू भका तनवानह गनन सक्दछन ्। उक्त सयकायी प्रततवद्धताराई भत
न ऩ हदन
ू रु
आधायबूत

तथा

प्राथशभक

शिऺा

कामनिभरे

गननसक्छन ्।
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तनणानमक

यणननीततको

बूशभका

तनवानह

२.३ ऱक्षऺत नततजा
२.३.१ २०१५ भा एउिा फारक
२०१५ सम्भभा एउिा फारक शसक्नका रागग न्जऻासु हुनका साथै प्रवश्वव्माऩी सन्त्दबनभा
अन्त्म फारकहरु सयहको ऻानरे सुसन्जजत हुनेछ।
कानूनभा व्मवस्था बएअनुसाय हये क फारकराई गुणस्तयीम शिऺा प्राप्त गने अगधकाय

हुनेछ। नेऩारभा ६-१० वर्षन सभूहका हये क फारकका रागग शरङ्ग, जातजातत, धभन, अऩाङ्गता
य बौगोशरक न्स्थततराई आधाय नभानी तन्िल्
ु क तथा अतनवामन गुणस्तयीम आधायबत
ू
तथा प्राथशभक शिऺाभा ऩहुॉच तथा सो ऩूया गनन ऩाउने व्मावस्था छ।

कऺा १ भा बनान हुने धेयैजसो फारफाशरकहरु फार त्रफकासका अनब
ु व शरएय आएका
हुन्त्छन ्। कऺा १ भा बनान बएका २/३ फारफाशरकहरुरे प्राथशभक तह ५ वर्षनभा ऩयू ा गछन न ्।
सफै

फारफाशरकहरु

सम्फन्न्त्धत

ऩाठ्मिभरे

तनहदन ष्ट्ि

गये का

व्मन्क्त

तथा

याष्ट््यको

आवश्मकता ऩरयऩूततन गने जीवन माऩनका सीऩसहहतका प्रवर्षम वस्तुहरुको भाध्मभफाि
प्रजातान्न्त्रक नागरयक फन्त्ने कुया शसक्छन ्। फारफाशरकहरुको प्रगततको स्तय तथा दय

(अथानत ् गुणा्भक तथा सॊख्मा्भक प्रगतत) को भुख्म आधाय नै प्रवद्मारमभा आधारयत
सूचना तथा तथ्माङ्क हुने गदन छन ्। कऺा १ य २ का सफै प्रवद्मागथनहरु कऺा चढ्ने हुॉदा
कुनै ऩतन फारकरे ती कऺा दोहोर्
माउने कुनै साथी ऩाउॉ दै न।

२.३.२. २०१५ मा एउटा विद्याऱय
सुचारुरुऩभा सञ्चारन बएका प्रवद्मारमहरुरे फारफाशरकाहरुको शसकाइ य प्रवकासका रागग
सुयक्षऺत, प्रेयणादामी य चन
ु ौततऩूणन वातावयण प्रदान गदन छन ्। प्रवद्मारमहरु फाशरका, अऩाङग

फारफाशरका य सुप्रवधाप्रवभुख सभूहका फारफाशरका सफैका रागग उन््तकै सुयक्षऺत य
सहमोगी हुन्त्छन ्। ती सफै आप् ना फारफाशरकाहरुभा आऩसी, सभझदायी, सहमोग य अरुको
बावना य भल्
ू मप्रतत आदयबाव प्रवकास गनन तल्रीन हुन्त्छन ्।
शसकाइका

साभग्री, प्रमोगिारा, ऩुस्तकारम

य

कम्प्मुियका

सुप्रवधारे

प्रवद्माथॉहरुका

नवीनताको खोजी गने शसजनना्भक तथा न्जऻासु भान्स्तष्ट्कहरुराई प्रो्साहहत गरययहे का

हुन्त्छन ्। खर
ु ा य पयाक्रकरो खेरकूद भैदानका साथै ऩमानप्त खेरकूद साभग्रीहरुरे
फारफाशरका तथा आभाफाफुहरुराई आकप्रर्षनत गरययहे का हुन्त्छन ्। प्रवद्मारमको फार-भैरी
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वातावयणरे सधैं फारफाशरका य शिऺकहरुराई ऩूणन सहबागगता य तनमशभतताका रागग
प्रेयकको रुऩभा काभ गरययहे का हुन्त्छन ्। शिऺक य प्रवद्माथॉ प्रवयरै भार अनुऩन्स्थतत यहने
गछन न ्।
सावनजतनक तथा तनजी दव
ु ै प्रवद्मारमहरुरे दऺ तथा गुणस्तयीम शिऺा प्रदान गदन छन ्।

एक अकानको ऩरयऩूयकको रुऩभा काभ गने मी दईु थयीका प्रवद्मारमरे हदने शिऺाभा कुनै
शबन्त्नता हुॉदैन।

प्रवद्मारमहरु सभाजभा सॉगसॉगै फस्ने प्रवशबन्त्न साॊस्कृततक सभूहहरुराई सहहष्ट्णुता, िान्न्त्त

य सह-अन्स्त्वको अशबवप्रृ द्ध भापनत ् एकीकृत गने केन्त्द्रहरु हुनेछन ्। प्रवद्मारमभा आमोजना
हुने साॊस्कृततक गततप्रवगधहरुरे सभुदामभा प्रवद्मभान साॊस्कृततक प्रवप्रवधताप्रतत ऩायस्ऩरयक
आदयबाव शसजनना गयाउने प्रवशबन्त्न सभूहहरुका साॊस्कृततक भूल्म, भान्त्मता य चरनराई
प्रतततनगध्व गनेछन ्।

कामनसम्ऩदानको दृन्ष्ट्िरे प्रवद्मारमहरु स्वाम्त सॊस्था हुनेछन ् य आफ्ना ऩरयकल्ऩनाहरुराई
साकाय रुऩ हदन उनीहरुराई आप् ना आन्त्तरयक श्रोत साधनको सदऩ
ु मोग गने अगधकाय

हुनेछ। प्रवद्मारमहरु कामनकुिरताका रागग आपैं उ्तयदामी हुनेछन ् य रक्षऺत ऩरयणाभ य
्मसको कभी ऩतन उनीहरुकै न्जम्भाको प्रवर्षम हुनेछ। प्रवद्मारमहरुरे शिऺण-शसकाइ

प्रकृमाभा सहकामनराई सुयक्षऺत गनन प्रवद्मारमप्रततको साभुदातमक स्वाशभ्व बावराई सफर
गयाउन य आभाफाफु तथा सयोकायवाराहरुका आकाॊऺा तथा चाहनाहरुराई प्रवद्मारमहरुरे
सक्दो

भाराभा

सयोकायवाराहरुसॉग

ऩूया

गने

तनमशभत

कुया

रुऩभा

सुतनन्श्चत

गनन

अन्त्तयक्रिमाको

आभाफाफु

आमोजना

तथा

गनेछन ्।

साभुदातमक
साभुदातमक

सयोकायवाराहरुका फैठकहरु प्रवद्मारमरे साभना गने सभस्माको तनरुऩण गननका रागग
भार फोराउने छै नन ्, फारश्रशभक, सडक फारफाशरका, फाशरका य कहठन ऩरयन्स्थततभा यहे का
फारफाशरका, अऩाङ्ग फारफाशरकहरुराई सभेत सभे्ने सफै थरयका फारफाशरकाहरुको

आवश्मकता अनुकूरको प्रवद्मारमराई वह
ृ त उ्कृष्ट्ि शिऺाको थरोको रुऩभा प्रवकास गने

नमाॉ दृन्ष्ट्िकोण य मोजना जन्त्भाउने कुयाहरुभा ऩतन मस्ता फैठकहरु केन्न्त्द्रत हुनेछन ्। मी
फैठकहरुरे आप् नो प्रवद्मारमका रागग सभुदामरे याखेको दृन्ष्ट्िकोणराई छरनङ्ग ्माउने छन ्।
मस्ता दृन्ष्ट्िकोणरे प्रवद्मारम सुधाय कामनिभका रागग फशरमो आधाय प्रदान गदन छन ्।

२.३.३ २०१५ मा एउटा कऺाकोठा
कऺाकोठा

प्रवद्मारमको

ऺभताको

ऩूणन

प्रवकास

सुतनन्श्चत

गनन

उनीहरुका

शसकाइ

आवश्मकताहरुको ऩरयऩूततन गनन तैमाय ऩारयएको उ्प्रेयणा जगाउने वातावयण हो। मसरे
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प्रवद्माथॉहरु प्रवशबन्त्न तरयकारे प्रवशबन्त्न गततभा शसक्छन ् य उनीहरुरे गने प्रगततको स्तय
ऩतन प्रवशबन्त्न प्रकायको हुन्त्छ बन्त्ने कुयाराई भान्त्मता हदन्त्छ। मो शिऺक य प्रवद्माथॉफीच य
प्रवद्माथॉ प्रवद्माथॉफीच ऩायस्ऩरयक आदयबाव हुने एउिा भामारु वातावायण हुनेछ। मसरे
प्र्मेक प्रवद्माथॉराई उनीहरुका चाहना अनुरुऩ खुसी, य सुयऺाको अनुबूतत हदराउने छ।

कऺाकोठा पयाक्रकरो (कम्तीभा प्रतत प्रवद्माथॉ ०.७५ वगन शभिय) सपा, ऩमानप्त भाराभा
उजमारो य हावा तछने, आवश्मक साभग्रीहरुरे सुसन्जजत हुन्त्छ। प्रवशबन्त्न ऩरयन्स्थततभा
आवश्मकतानुसाय उऩमोग गनन सक्ने गयी पतननचयको व्मवस्था शभराइएको हुन्त्छ।
शिऺण-शसकाइ अङ्गकारुऩभा शिऺक य प्रवद्माथॉ दव
ु ैरे प्रमोग गने खारका प्रवशबन्त्न

िैक्षऺक साभग्री शभराएय याखखएका हुन्त्छन ्। कऺाकोठाभा ऩाठ्म तथा सन्त्दबन साभग्रीहरु
हुन्त्छन ् जसराई शिऺक तथा प्रवद्माथॉ दव
ु ैरे आप् ना ऩाठका सन्त्दबनभा य अन्त्म

अनौऩचारयक वा पुसनदको सभमभा उऩमोग गछन न ्। कऺाकोठाको केही बाग गखणतको
अभ्मास तथा वाचन जस्ता क्रिमाकराऩका रागग हदन सक्रकनेछ। सफै प्रवद्माथॉहरुका
काभको नभुना दे खखने गयी प्रदन िनका रागग याखखनेछन ् य सभम सभमभा तमनीहरुराई
अद्मावगधक गरयनेछ।

ऩाठ्मिभ तथा िैक्षऺक साभग्रीको तनभानण प्रवशबन्त्न शिऺण-शसकाइ प्रवगधहरुद्वाया सकृम य

फारकेन्न्त्द्रत शिऺा हदने हहसाफरे गरयएको हुन्त्छ। शिऺकरे हये क प्रवद्माथॉको सफर य
कभजोड ऩऺ ऩहहचान गयी आप् नो शिऺण प्रवगधराई प्र्मेक प्रवद्माथॉको आवश्मकता
अनुकूर सभामोजन गयी प्र्मेक प्रवद्माथॉको शसकाइको गुणस्तयभा सुधाय ल्माउने गयी

औऩचारयक तथा अनौऩचारयक प्रवधी प्रमोग गयी शिऺकरे प्रवद्माथॉको भूल्माङ्कन

गनेछन ्। सभस्मा सभाधानको अनुबवका साथसाथै जीवन माऩन सीऩको प्रवकासराई एउिा

भूर त्वको रुऩभा शरन सक्रकन्त्छ। प्रवद्माथॉहरुको अगधकाॊि शसकाइ सानो य रगचरो
सभूहभा व्मन्क्तगतरुऩभा सम्ऩन्त्न हुन्त्छ।
२.३.४ २०१५ भा एउिा शिऺक
हये क शिऺक िैक्षऺकरुऩरे सभथन मोग्म य सप्र
ु शिक्षऺत, ऩेिाभा प्रततफद्ध य फारफाशरकाहरुका
रागग

प्रेयणादामी

य

चन
ु ौतीऩण
ू न वातावयण

शसजनना

गनन

सभप्रऩनत

हुनेछन ्। उनीहरु
प्रवद्माथॉको शसकाइ य ऩाठ्मिभका ऻान अशबवप्रृ द्ध गनन नवीन प्रवगधको प्रमोग य खोजी
गरययहन्त्छन ्।

मसैगयी उनीहरु आपूरे ऩढाउने प्रवर्षमको ऻाता हुनेछन। नमाॉ सूचना तथा सञ्चायसॉग
आपूराई अद्मावगधक गदै जान्त्छन ्। उनीहरु आपैं ऩुनप्रवनचाय, गचन्त्तन, भनन गननसक्ने य
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प्रवद्माथॉहरुका शसकाइ य अन्त्म आवश्मकता अनरु
ु ऩ उऩमुक्त व्मवहाय गननसक्ने हुन्त्छन ्,
उनीहरु फारफाशरकहरुभा प्रववेचना्भक सोचाइको प्रवकास सहज क्रकशसभरे गयाउन य सोका
रागग प्रेरयत गननका साथै उनीहरुका रुगचका प्रवर्षमका प्रवशबन्त्न ऩऺहरुराई फुझाउन भद्दत
गछन न ्। मसफाहे क उनीहरु केवर एकर कऺा य फहुकऺा दव
ु ैको सञ्चारन य व्मवस्थाऩनका
रागग भार सऺभ हुने है नन ् क्रक सॊयगचत य खर
ु ा दव
ु ै थयीका प्रवगधको प्रमोगद्वाया
व्मन्क्तगत तथा सभूह शिऺण गनन ऩतन उन््तकै दऺ हुन्न्त्छन ्।

शिऺकराई सभकऺी तथा शिऺक सॊगठन, साथी, वरयष्ट्ठ शिऺकफाि य आन्त्तरयक रुऩभा
ऩयाभिनदाता शिऺक, व्मवसामी शिऺक सभूह, श्रोत व्मन्क्त य प्रवऻहरुफाि वाह्म तवयरे

प्रिस्त सहमोग शभल्छ। आपूसॉग नन्जकै यहे य प्रवद्मारमभा फारफाशरकाहरुको शसकाइभा
सुधाय ल्माउने काभभा सहमोग गने आपू फसेको सभुदामरे ऩतन शिऺकराई भद्दत गदन छ।

२.३.४. २०१५ मा एउटा समुदाय/जजल्ऱा
हये क न्जल्रारे गा.प्रव.स.हरुरे तमाय ऩाये को गाउॉ शिऺा मोजनाहरुको आधायभा न्जल्रा
शिऺा मोजना तमाय ऩादन छ। मसैगयी गा.प्रव.स. मोजनाहरु गा.प्रव.स. भातहतका प्र्मेक
प्रवद्मारमको प्रवद्मारम सुधाय कामनिभभा आधारयत हुन्त्छन ्। हये क सभुदाम स्थानीम
तहफाि श्रेखणफद्ध रुऩभा तजुभ
न ा गरयने मोजनाहरुको सहबागगताराई सॊस्थागत रुऩ हदन
प्रवद्मारम

सुधाय

कामनिभ, गाउॉ

शिऺा

मोजना

य

न्जल्रा

शिऺा

मोजनाहरुको

कामानन्त्वमनको अनुगभन य भूल्माङ्कन गने कामनभा सक्रिम रुऩभा सॊरग्न हुनेछन ्। न्जल्रा
शिऺा सशभतत, गाउॉ शिऺा सशभतत य प्रवद्मारम व्मवस्थाऩन सशभततरे प्रवद्मारम
सञ्चारन, प्रवद्मारमको फजेि तनभानण य रेखाऩयीऺण शिऺकहरुको तनमुन्क्त, सरुवा,
दयफन्त्दी शभरान, प्रवद्मारमको रागग उऩमक्
ु त वातावयणको शसजनना, िैक्षऺक सभग्रीको
आऩतू तन तथा ऩाठ्मिभको प्रमोगजस्ता कुया सतु नन्श्चत गनेछन ्। न्जल्रा शिऺा अगधकायीरे
श्रोत व्मन्क्त, भाध्मशभक शिऺा प्रवकास इकाइ य प्राथशभक शिऺा प्रशिऺण केन्त्द्रसॉग शभरेय

याष्ट््रयम नीततको खाकाको ऩरयगधशबर यही सभद
ु ामका प्रविद्ध
ु प्रमािहरुका रागग प्राप्रवगधक
सहामता उऩरब्ध गयाउने छन ्।

प्रवद्मारम व्मवस्थाऩन सशभतत, गाउॉ शिऺा सशभतत य न्जल्रा शिऺा सशभततहरु गाउॉ
प्रवकास सशभतत/नगयऩाशरक य न्जल्रा प्रवकास साशभततहरुसॉग सौहाद्रन ऩूणत
न वयरे काभ
गनेछन ् य हारसम्भ ऩतन प्रवद्मारम नजाने फारफाशरकाहरुका रागग प्रवद्मारमको ऩहुॉच,
प्रवद्मारम भै ऩढ्दै गनेहरुको गुणस्तयको सुतनन्श्चताका रागग उ्तयदामी हुनेछन ्।
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न्जल्रा/सभुदामहरुद्वाया गरयने सफै प्रमािहरु फारफाशरकाहरुको शसकाइराई भद्दत गने
िैक्षऺक आधायशिरा खडा गनन तनदे शित हुनेछन ्।

साभुदातमक सयोकायवाराहरु शिऺाभा आवद्ध प्रवद्मारम व्मवस्थाऩन सशभतत, अशबबावकशिऺक

सॊघ, सभुदामभा

आधारयत

सॊघसॊस्थाहरु

तथा

गैयसयकायी

सॊघसॊस्थाहरुको

भाध्मभफाि कामनिभराई ऩ ्ये यणा य गतत हदने िन्क्त हुनेछन ्।

२.४ सबैका ऱाचग मशऺा २००४-२००९ का मुख्य उद्देश्यहरु
सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ को भुख्म उद्देश्म २०१५को ऩरयकल्ऩनाराई साकाय ऩाने
काभभा प्रगतत गनन य सफैका रागग शिऺाभा तनहदन ष्ट्ि गरयएका रक्ष्मप्राप्त गनुन हो।

उदाहयणका रागग सफैका रागग शिऺाको २०१५ सम्भभा सतप्रततित वास्तप्रवक बनान दयको
रक्ष्मऩूया गने िभभा मस कामनिकरे २००९ सम्भभा ९६% वास्तप्रवक बनान दय गने
रक्ष्मयाखेको छ।

२०१५ को रक्ष्मय २००९ को अन्त्तरयभ रऺ्मको ऩयू ै सच
ू ी ताशरका १ भा प्रस्तत
ु गरयएको
छ।

ताशरका १: कामनिभफाि अऩेऺा गरयएका उऩरन्ब्ध
ि.स.
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

सूचक

२००१

२००८/०९

२०१५१

१३

५१

८०

फार प्रवकास सहहत कऺा १ भा बनान ०८

६०

८०

फार प्रवकास/ऩव
ू न प्रवद्मारम

हुनेहरुको प्रततित

कऺा १ भा कुर आगभन दय

१४१

११०

१०२

कऺा १ भा खद
ू आगभ दय

५३.७क

९५

९८

कूर बनान दय

१२३

१०४

१०५

खद
ू बनान दय

८१

९६

१००

२.३

२.५

प्राथशभक शिऺाका रागग तनदे शित कुर १.७ख
याष्ट््रयम उ्ऩादनको प्रततित

मी रऺहरु सफैका रागग शिऺा यान्ष्ट्रम कामनमोजना (२००३) फाि शरइएका हुन ्।सफैका रागग शिऺा यान्ष्ट्रम
कामनमोजना सम्ऩन्त्न बइसके ऩतछ छुट्टै िुरु गरयएको प्रवश्रेर्षणा्भक कामनको ऩरयणाभस्वरुऩ २००९ य
१

२०१५का रक्ष्महरुभा सानाततना कुयाहरुभा एकरुऩता नदे खखएको हो।
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ि.स.
८.

सूचक

२००१

२००८/०९

२०१५१

प्राथशभक शिऺाका रागग तनदे शित कुर ५५.६ख

६०

६५

आवश्मक

९९

१००

९९

१००

शिऺाको फजेिको प्रततित
९.

मोग्मता

य

ताशरभ

प्राप्त १५

शिऺकको प्रततित
१०.

आवश्मक प्रभाणऩर सहहतका शिऺकहरुको

११.

प्रवद्माथॉ शिऺक अनुऩात

३९

३७

३०

१२.१

कऺा १

३९

१०

१०

१२.२

कऺा ५

९

३

८

१३.

कऺा १ दे खख ५ सम्भ ऩुग्नेहरुको दय

६६

८५

९०

६०

८३

८०

कऺा ५ शसकाइ उऩरन्ब्धको प्रततित

४०

६०

८०

१२.

१४.
१५.

प्रततित

दोहोर्
माउने दय्

कामनदऺताको गुणा

१६.

साऺयता दय

१६.१

उभेय सभह
ू १५-२४

७०ग

८२

९५

५४ग

७६

९०

प्रौढ साऺयता (१५+वर्षन)

४८ग

६६

७५

०.९

१.०

१६.२
१७.
१८.

उभेय सभह
ू ६+वर्षन

साऺयता रैङ्गगक सभानता सूचक (१५+ ०.६
वर्षन)

क् १९९७, ख् १९९९, ग् २००१ को जनगणनाफाि
उऩयोक्त

रऺ्महरु

मसप्रकायका छन ् :

ऩूया

गने

सफैका

रागग

शिऺा

२००४-२००९का

तीनविा

उद्देश्म

१) प्राथशभक शिऺाभा ऩहुॉच य सभन्त्माम सुतनन्श्चत गने
२) प्राथशभक शिऺाको गुणस्तय य सान्त्दशबनकताको अशबवप्रृ द्ध गने

३) सफै तहभा प्रवद्मारम य सॊस्थाहरुको कामनदऺता य सॊस्थागत ऺभताको प्रवकास गने।
शिऺा प्र्मेक फारकको अगधकाय बएको सन्त्दबनभा सफैका रागग शिऺा २००४-२००९रे
वास्तप्रवक बनान दय ८१%राई वप्रृ द्ध गये य ९०% ऩुर्माउने उद्देश्म शरएको छ। अको िब्दभा

कामनिभ हार प्रवद्मारमभा बनान नबएका प्रवद्मारम उभेय सभूहका फारफाशरकराई
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प्रवद्मारमको ऩहुॉच य प्रवद्मारमभा तनमशभतरुऩभा अध्ममनयत फारफाशरकहरुराई थभौती
सुतनन्श्चत गननप्रतत रक्षऺत यहने छ। ्मसैरे अऩाङ्गता, धभन, गरयवी, जातजाततमता, ऺेरीम
तथा बाप्रर्षक ऩष्ट्ृ ठबूशभका आधायभा बेदबाव नगयी सफै फारफाशरकाहरुराई प्राथशभक शिऺा
ऩहुॉचमोग्म फनाउन प्रवशबन्त्न उऩामहरुभा जोड हदइनेछ।

सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ को दोस्रो उद्देश्म फारफाशरका य सभुदामको आवश्मकता

अनुकुर य सान्त्दशबनक फनाउने हहसावरे प्राथशभक शिऺाको गुणस्तय अशबवप्रृ द्ध गनुन यहे को
छ। ्मसैरे गुणस्तयीम शिऺा तथा फार प्रवकास कामनिभ, शिऺक, ताशरभ, प्रेयणादामी

शसक्ने वातावयण, उ्प्रेरयत गने िैक्षऺक साभग्री, प्रवद्मारम सञ्चारन हुने वास्तप्रवक हदन य
सभम (घण ्िा)भा वप्रृ द्ध, स्थानीम आवश्मकता य ऩरयन्स्थतत अनुकुरको ऩठ्मिभ तनभानण
गने न्त्मूनतभ याष्ट््रयम भाऩदण ्ड य आगथनक सीभाको तनधानयण गनन जोड हदइनेछ।

सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ को तेस्रो उद्देश्म कामनदऺता तथा सॊस्थागत ऺभताको
सध
ु ाय गनुन हो। मो उद्देश्म प्रान्प्तका रागग गरयने प्रमािहरुभा शिऺक तथा शिऺा सेवाभा

सॊरग्न कभनचायीहरुको कामन ऺभता प्रवकास गनन भानव सॊसाधन प्रवकास मोजना रागू य
कामानन्त्वमन गने, सफै तहका शिऺा सध
ु ायका मोजना तथा कामानन्त्वमनका गततप्रवगधहरुभा

सयोकायवारा तथा नागरयक सभाजको फढी सहबागगता जि
ु ाउने तथा ऩायदशिनता, न्जम्भेवायी
तथा सभन्त्मामभा जोड हदॊदै प्रिासनभा सुधाय ल्माउनेजस्ता कुयाहरु ऩदन छन ्।
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३. सन्दभय
३.१. समाजजक-आचथयक सन्दभय
कुर गाहनस्थ उ्ऩादनको ४०% को स्रोत य झण ्डै ८०% जनसॊख्माको जीवन माऩनको

आधाय कृप्रर्ष नै बएको नेऩार एक कृप्रर्ष प्रधान दे ि हो। नेऩारको प्रततव्मन्क्त आम प्रततवर्षन
२४० अभेरयकी डरय छ य कुर जनसॊख्माको ४२% बाग गरयफीभा गज
ु ाया गरययहे को

अनभ
ु ान गरयएको छ। भानव सच
ू करे दे खाएअनस
ु ाय जनसॊख्माको अगधकाॊि बाग गाउॉ भा
फस्ने बएकारे नेऩारको सम्ऩूणन ग्राशभण सभुदाम प्रविेर्ष गयी भध्म-ऩन्श्चभ य सुदयु -ऩन्श्चभ
ऺेरहरुभा गरयफी एउिा साभान्त्म कया जस्तो बएको छ।

अन्त्म ऺेरहरुको तुरानाभा उच्च जनसॊख्मा वप्रृ द्ध दय, भन्त्द गततको आगथनक वप्रृ द्ध, अऩमानप्त
साभान्जक तथा आगथनक ऩूवानधाय नै महाॉको गरयफीका कायक त्व हुन ्। अको प्रभुख
त्वभा रैङ्गगक बेदबाव
ऩदन छ। मसफाहे क तल्रो जात जातत य जनजातीम सभूहहरुरे

अन्त्म फाॉकी यहे का जनसॊख्माको तुरनाभा आम-गरयफीको अ्मागधक अनुबव गरययहे का छन ्
बने भानवीम प्रवकासको सूचकभा ऩतन तर यहे का छन ्।

अन्त्तयानष्ट््रयम स्तयभा प्रततहदन १ डरय बन्त्दा कभभा जीवन धान्त्ने जस्तो उऩबोग य
खचनको भाऩदण ्डका आधायभा "आम गरयफी" को भाऩन हुन्त्छ। नेऩारभा गरयफीको
प्रवप्रवधता, जहिरता य गरयफी न्त्मूनीकयणभा आभूर सुधायको आवश्मकताराई दृन्ष्ट्िगत गदान
आम गरयफीबन्त्दा एउिा व्माऩक खारको गरयफीको ऩरयबार्षा प्रमोगभा आउन जरुयी

दे खखन्त्छ। आगथनक सहमोग तथा प्रवकास सॊगठन प्रवकास सहामता सशभततभा भागन
तनदे िकरे गरयफी न्त्मूनीकयण दीगो य प्रबावकायी ढॊ गरे हाशसर गननका रागग ध्मान
हदनुऩने तनम्न ५ विा ऺभताराई ऩहहचान गये को छ।


भानवीम ऺभता (शिऺा, स्वास्थ तथा ऩोर्षण)



आगथनक ऺभता (उऩबोग, आम, जेथा)



याजनीततक ऺभता (अगधकाय, प्रबाव, स्वतन्त्रता)



सभान्जक-साॊस्कृततक ऺभता (न्स्थतत, भान, प्रततष्ट्ठा)



सुयऺा्भक ऺभता (सुरुऺा, वातावयण)

हार नेऩारभा कुरजनसॊख्माभध्मे ४०% बन्त्दा फढीभा मी ऩाॉचव
ै िा ऺभताको अबाव छ।

जनसॊख्माको एउिा सानो हहस्साभा भार मी सफै खारे ऺभताहरु ऩाइन्त्छन ्। तनकि
बप्रवष्ट्मभै मो न्स्थततभा सुधाय आइहाल्ने हार कुनै सॊङ्केत दे खा ऩये का छै नन ्।
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३.२ राजनीततक सन्दभय
१९९०को प्रजातन्त्रको ऩुनस्थानऩनारे नेऩारभा थऩ
ु ै ऩरयवतननहरु ल्मामो। जनतारे ऩञ्चामती
िासनकारभा नऩाएको स्वतन्त्रताको अनुबव गनन ऩाए। प्रजातन्त्र य मसको उऩजको रुऩभा
शसजनना

बएको

याजनीततक

वातावयणको

ऩरयणाभस्वरुऩ

जनचेतना

तथा

जनबावना

अशबव्मन्क्तको स्तयभा उल्रेखनीम वप्रृ द्ध बमो। जनतारे असभानता य अन्त्मामप्रवरुद्ध

आवाज तनकाल्न िरु
ु गये । न्जम्भेवायी य ऩायदिॉता सम्फन्त्धी सवारहरु आभ सञ्चायका
साधनहरुका

रागग

सवनसाधायणराई

सभान्त्म

सफै

कुयाहरु

फने, मसको

प्रवर्षमहरु-याष्ट््रयम

उल्रेखनीम

याजनीतत, प्रवकासका

प्रवस्तायको

परस्वरुऩ

कामनिभहरुदे खख

शरएय

साॊस्कृततक प्रचरनसम्भका प्रवर्षमभा सस
ु गू चत हुने अवसय शभल्मो।
१९९० दे खख याजमरे ऩयू ा गनऩ
ुन ने दातम्वको रुऩभा यहे को भौशरक भानव आगधकायको

रुऩभा यहे को आधायबत
ू शिऺाको अवधायणारे गतत शरमो। परस्वरुऩ, सयकायका आठौं,

नवौं य दिौं मोजनाहरुरे आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺाराई सवनसुरब फनाउन उच्च
प्राथशभकता हदए।

प्रजातन्त्रको प्रादब
ु ानवकै कायणरे गदान नेऩारराई प्रवश्वसभुदामसॉग प्रवकास, शिऺा य
सभन्त्माम जस्ता प्रवर्षमहरुभा सॉगसॉगै शभरेय काभ गनन सम्बव बएको हो। उदाहयणका
रागग नेऩाररे १९९० भा जोभहिमनभा सम्ऩन्त्न सफैका रागग शिऺा प्रवश्व सम्भेरन, १९९५
भा फेइन्जङभा सम्भऩन्त्न चौथो प्रवश्व भहहरा सम्भेरन य २००० भा डकायभा सम्ऩन्त्न

प्रवश्व शिऺा सबाभा सक्रिमताकासाथ बाग शरमो। नेऩाररे मी य अन्त्म मस्तै अन्त्तयानर्ष ्हरम
सबा सम्भेरनभा व्मक्त गये का प्रततवद्धताहरुरे साकाय रुऩ शरन फाॉक्रक नै बए ताऩतन
शिऺा

ऺेरभा

गरयने

याष्ट््रयम

प्रवकासका

प्रमािहरुका

रागग

अन्त्तयानष्ट््रयम

ऺेरफाि

प्राप्रवगधक तथा आगथनक सहमोग जुिाउन नेऩार सपर बएको भान्त्नु ऩदन छ। मसैको
ऩरयणाभस्वरुऩ िैक्षऺक सूचकहरुरे दे खाए अनुसाय प्रवगत एक दिकको अवगधभा थऩ
ु ै
सुधायहरु बएका दे खखन्त्छन ्।

तय प्रवकासको गततरे जनताका आकाॊऺाहरुराई ऩूया गनन सकेको छै न। प्रिासतनक
तनकामहरुको ऺभता प्रवकास गने कामन जमादै भन्त्द गततको छ। गरयफभुखी कामनिभहरुका
रागग सयकायफाि चाशरने कदभ य गरयने प्रवशबन्त्न प्रमािहरुराई गतत हदन भुख्म

भाध्मभको रुऩभा काभ गने प्रजातान्न्त्रक सॊध/सॊस्थाहरु कभजोड बएकारे अऩेक्षऺत
उऩरन्ब्ध हाॉशसर गनन प्रवकासका प्रमािहरुरे सॊघर्षन गये का छन ्। तैऩतन असभता य गरयफी
जस्ता सभस्माहरुप्रतत रक्षऺत बूशभ सुधाय जस्तो कामनिभरे दे िको साभान्जक-आगथनक
प्रवकासभा दयु गाभी

प्रबाव

ऩाने

आिा गरयएको छ मसैगयी
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हारै

तनजाभती

सेवा

तनमभावरीभा गरयएका सुधायरे प्रिासनका सफै तहहरुभा कामनकुिरता, ऩायदशिनता य

सुिासन अशबवप्रृ द्ध हुनसक्ने दे खखन्त्छ। स्थानीम स्वम्त िासन ऐन २०५५ य शिऺा ऐन
सातौं सॊिोधन २०५७ रे प्रवद्मारम शिऺा जस्ता जनसयोकायका सवारभा
सयोकायवाराहरुराई सक्रिमरुऩभा सहबागी हुनका रागग फािाहरु खोशरहदएका छन ्।
१९९६ दे खख दे िभा बड्केको हहॊसा य ्मसरे ल्माएको याजनीततक सॊघर्षनका कायण
प्रजातान्न्त्रक सॊस्थाहरुको ऺभता वप्रृ द्ध गने प्रमािहरु गन्म्बयरुऩभा प्रबाप्रवत बएका छन ्।
रगातायको िान्न्त्त सयु ऺाको प्रवग्रॊदो न्स्थततको प्र्मऺ प्रबाव दे ि प्रवकासका प्रमािहरुभा

ऩये को तथ्म १९९५।९६ को ६% को कुर गाहनस्थ उ्ऩादन शसधै झये को २००१।०२को

नकाया्भक वप्रृ द्धरे प्रष्ट्ि ऩादन छ। िान्न्त्त सयु ऺाको न्स्थतत सभाधान गने प्रक्रिमा अगाडड
फढाउने िभभा दीगो िान्न्त्त तथा सव्ु मवस्था बने शिऺा रगामतका प्रभख
सेवाहरुको
ु

व्मवस्थाभा बयऩछन बन्त्ने कुया प्रवसनन हुॉदैन। मस प्रक्रिमाभा शिऺाको तनणानमक बशू भका
यहन्त्छ। सस
ु ञ्चाशरत प्रवद्मारमहरुरे स्थानीम सयोकायप्रतत चासो दे खाउने भार होइनन ् क्रक
सभुदाम तहभा शभरेय यहने प्रवन्ृ ्तको प्रवकास गनन ऩतन तमनीहरुरे भद्दत गछन न। कततऩम

ठाउॉ हरुभा द्वन्त्दऩीडडतहरुको प्रविेर्ष आवश्मकताहरु ऩरयऩूततन गने हहसावरे शिऺाराई
तदनुकुर व्मवन्स्थत गनुन ऩने ऩतन हुन्त्छ।

३.३ जनसॊख्या तथा अध्ययन्
२००१ को जनगणना अनुसाय प्रततवर्षन २.२४%का दयरे वप्रृ द्ध हुने नेऩारको जनसॊख्मा २
कयोड ३१ राख ऩुगेको छ। मसभध्मे २६% (६० राख) औऩचारयकरुऩभा प्रवद्मारम जाने
उभेय सभूह (६-१५ वर्षन) का य करयफ ४३% १५ वर्षन भुतनका फारफाशरकहरु ऩदन छन ्।

ऩहहचान गनन नसकी फायम्फाय छुिभा ऩये को सभेत गयी जम्भा १०१ प्रवशबन्त्न जातजातत य
सभूहहरु बएको तथ्माङ्करे दे खाएको छ। कुर प्रवशबन्त्न ९२ बार्षा य अनेकौं बाप्रर्षकाहरु
भातब
ृ ार्षाका रुऩभा दतान गरयएका छन ्। नेऩारको याष्ट््यबार्षा नेऩारी ४९% जनसॊख्माका

रागग भातब
ृ ार्षा हुनुका साथै धेयै जसोका रागग दोस्रो बार्षा ऩतन हो। मसयी जाततम तथा
साॊस्कृततक प्रवप्रवधता नेऩारको प्रभुख प्रविेर्षताको रुऩभा दे खखन्त्छ जसरे प्रवद्मारम शिऺा
य मसको सुधायभा चन
ु ौततऩूणन सभस्माहरु शसजनना गदन छ।

२००१ को तथ्माङ्करे ८६% जनता ग्राभीण ऺेरभा फसोफास गने य ्मसभध्मे दग
न ऺेरभा
ु भ

फस्ने १४% बएको दे खाउॉ छ। ऩुग्नराई गाह्रो ऩने कठीन बू-बाग, सडक तथा मातामात
रगामतका सॊचाय सुप्रवधाहरुको कभीका आधायभा दग
न ऺेरको ऩरयबार्षा गरयएको छ।
ु भ

आन्त्तरयक तथा वाह्म फसाईं-सयाई नेऩारको इततहाॉसभा साभान्त्म घिना जस्तै बएको छ।
हहभारी तथा ऩहाडी ऺेरफाि तयाईभा, ऩन्श्चभफाि ऩूवभ
न ा य ग्राभीण ऺेरफाि िहरय ऺेरभा
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सनुन आन्त्तरयक फसाइॉ-सयाइभा ऩदन छन ्। अझ, नेऩारका ग्राभीण ऺेरफाि तछभेकी दे ि

बायतभा भौसभी श्रशभक फसाइॉ-सयाई फायम्फाय हुने गदन छ। हारसारै योजगायका रागग ऩूवॉ
एशिमा तथा भध्मऩूवॉ दे िहरुभा जाने िभ फढ्दो भारा छ य ्महाॉफाि ऩठाइने ऩैसारे
नेऩारको अथनतन्त्रभा भह्वऩूणन प्रबाव ऩाने दे खखन्त्छ।

३.४ आधारभूत तथा प्राथममक मशऺा
प्रवगत ५० वर्षनको अवगधभा नेऩाररे शिऺा ऺेरभा उल्रेखनीम प्रगती गये को छ। केवर
सभाजका प्रविेर्ष सप्रु वधा सम्ऩन्त्न वगनभा भार शसशभत यही िरु
ु बएको शिऺा व्मवस्था हार

आएय सवनसाधायणका रागग सर
ु ब बएको छ। प्रवद्मारम ऩहुॉचराई सहज य सयर फनाउने
िभभा दे िबरय नै प्राथशभक तथा भाध्मशभक शिऺाको सॊजारभा उल्रेखनीम वप्रृ द्ध बएको

छ। हार नेऩारभा बएका २५,००० प्रवद्मारमहरुभध्मे धेयै जसोरे प्राथशभक तह (कऺा १
दे खख ५), सात हजायरे तनम्नभाध्मशभक तह (कऺा ६ दे खख ८) य चाय हजायरे भाध्मशभक
तह (कऺा ९-१०)को शिऺा प्रदान गदन छन ्।

प्रवद्मारम जाने उभेयका (६-१५ वर्षन) ६० राख फारफाशरकाहरुभध्मे ५३% प्राथशभक, २९%
तनम्नभाध्मशभक य केवर १८%भार भाध्मशभक प्रवद्मारमभा अध्ममन गनन जाने ऩदन छन ्।
२००१ को िैक्षऺक तथ्माङ्क अनुसाय प्राथशभक प्रवद्मारम जाने उभेयका कयीफ १९%

फारफाशरकाहरु अहहरे ऩतन प्रवद्मारम गैयहे का छै नन ्। ऺेत्ररम शबन्त्नताका आधायभा
वास्तप्रवक बनान दयको न्स्थततराई हे ने हो बने सफैबन्त्दा नयाम्रो न्स्थतत तयाईभा (केवर

७२% ) ्मसऩतछ ऩहाडभा (७७%) य हहभारी ऺेरभा (९०%) बएको ऩाइमो। मसफाि
तयाईऺेरभा सॊरग्नताका कामनिभहरु फढी आवश्मक बएको कुया प्रष्ट्ि हुन्त्छ। मसैगयी ऩाॉच
प्रवकास ऺेरभध्मे सफबन्त्दा कभ वास्तप्रवक बनान दय हुनेभा भध्म ऩन्श्चभ (४८%) ऩदन छ।
रैङ्गगक शबन्त्नताको न्स्थततराई हे ने हो बने फारफाशरकाहरुको वास्तप्रवक बनान दय केवर

७५% छ बने सुप्रवधाप्रवभुखहरुको मो दय ५०% बन्त्दा कभ छ। मी आॉकडाहरुरे के कुयाको

सॊकेत गदन छ बने प्राथशभक शिऺा सफै फारफाशरकाहरुका रागग ऩॉहुच मोग्म फनाउन मी
सभूहहरुप्रतत रक्षऺत प्रविेर्ष कामनिभहरु सॊचारन गनन अतत आवश्मक छ।
प्रवद्मारम तथा प्रवद्माथॉहरुको ऺेरगत प्रवतयणराई हे दान तयाई तथा भध्म-ऩन्श्चभ ऺेर
अझै ऩतन ऩहुॉचका हहसाफरे फारफाशरकहरुका रागग सभस्माका रुऩभा दे खखएका ऺेर हुन ्।
ऩहाडी ऺेररे दे िका आधाबन्त्दा फढी प्रवद्मारम य आधाबन्त्दा थोयै भार कभ प्रवद्माथॉहरु
ओगिे को छ बने तयाईभा मो न्स्थतत िभि् २८% य ४०% यहे को ऩाइन्त्छ। प्रवद्माथॉबन्त्दा
प्रवद्मारम फढी हुने मी ऺेरहरुको न्स्थततराई हे दान तयाइभा बन्त्दा ऩहाडी तथा हहभारी
ऺेरका प्रवद्मारमहरुभा प्रवद्माथॉको चाऩ कभ हुने कुया प्रष्ट्ि हुन्त्छ। प्रवद्मारमको मस्तो
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असभान क्रकशसभको प्रवतयणरे ऩहाडी तथा हहभारी ऺेरका प्रवद्मारमहरुभा साधन-श्रोतहरु
कभ

भाराभा

उऩमोग

हुने न्स्थतत दे खखन्त्छ
प्रवद्मारमहरुको न्स्थतत सॊतोर्षजनक दे खखदै न।

बने

गुणस्तयको

दृन्ष्ट्िरे

तयाईका

शिऺाको गुणस्तय कभ हुनुभा श्रोत तथा साधनहरुको न्त्मामोगचत प्रवतयणको अबाव, ताशरभ
प्राप्त तथा उ्प्रेरयत ऩमानप्त शिऺकहरुको कभीका साथै तनम्नकोिीको शसक्ने
वातावयणजस्ता कायणहरुको हात हुन्त्छ। शिऺकहरुको ताशरभका रागग थुप्रै प्रमािहरु बए
ताऩतन ९७ हजायभध्मे कयीव १५% भार ऩण
ू न रुऩभा ताशरभ प्राप्त छन ् य मीभध्मे धेयैरे

आपूरे ताशरभफाि प्राप्त गये को ऻान तथा सीऩराई कऺाकोठाको प्रमोगभा ल्माइयहे का
छै नन ्।

ऩस्
ु तकहरु

तन्िल्
ु क

रुऩभा

प्रवतयण

गने

सयकायी

नीतत

हुॉदाहुॉदै ऩतन
फारफाशरकाहरुराई सभमभै ऩस्
ु तक उऩरब्ध हुन सक्रकयहे को छै न ्। धेयै प्रवद्मारमहरुभा
खेरकूद भैदान, ऩस्
ु तकारम, प्रऩउने ऩानी, िौचारम, कऺाकोठा य पतननचयजस्ता आधायबत
ू
सप्रु वधाहरुको अबावरे गदान सावनजातनक प्रवद्मारमहरुको शसकाइको वातावयण प्रेयाणदामी य

फार-भैरी हुने कुयाहरुफाि जमादै िाढा यहे का छन ्। साथै प्रवद्मारम य शिऺकहरुको मो
प्रवर्षभ खारको प्रवतयणराई हे ने हो बने धेयै प्रवद्मारमहरुभा कऺा कोठाभा प्रवद्माथॉको
फढी चाऩ य शिऺकको अबाव न्स्थतत छ।

साभान्त्मता सावनजतनक प्रवद्मारमकहरुको न्स्थतत जमादै न्त्मून हुने बएकोरे मीनीहरुको
कामनदऺता ऩतन उच्च हुॉदैन। अगधकाॊि नेऩारीहरुरे ततनन नसक्ने चको ि्ु ल्क शरई

गुणस्तयतम शिऺा हदने तनजी प्रवद्मारमहरु बने िहयी ऺेरभा सञ्चाशरत छन ्। तय
मथाथनभा बने तनजी प्रवद्मारमको मो उच्चस्तयको कामनदऺता य शिऺाको सभग्र गुणस्तयरे

दे िभा साभान्जक वगनहरुफीच पयाक्रकरो खाडर शसजनना गने दईु शबन्त्नशबन्त्नै िैक्षऺक
धायहरु ऩैदा गये को छ।
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४. समस्या र चन
ु ौतीहरु
नेऩारभा आधायबूत शिऺा तनभानणका रागग प्रविेर्ष ध्मान हदनु ऩने सभस्मा य चन
ु ौतीहरु
थप्र
ु ै छन ्। मी भध्मे प्रभुख सभस्मा य चन
ु ौतीहरुको साय तर हदइएको छ : -

४.१ सशस ्त्र जनयुद्ध तथा यसको प्रभाि्
दे िभा व्माप्त आतङ्ककायी गततप्रवगधरे शिऺा ऺेर प्रवशबन्त्न तवयरे प्रबाप्रवत बएको छ।
सॊघर्षनका कायण प्रवद्मारम सञ्चारनभा वाधा ऩुगेको छ , धेयै प्रवद्माथॉ तथा शिऺकहरु
भारयएका छन ्, अऩहयण गरयएका छन ् वा प्र्मऺ वा अप्र्मऺ कुनै न कुनै तवयरे

मातनाको शिकाय फनाइएका छन ्। मसैरे मातना ऩीडडतहरुको आवश्मकता ऩहहचान गयी
उगचत सहमोग भापनत ् फारफाशरकहरुको शिऺाभा कुनै प्रकायको व्मवधान नहुने कुया
सतु नन्श्चत गनन प्राथशभकता तनधानयण गनन जरुयी छ। अझ भह्वऩण
ू न कुया त के हो बने
प्रवद्मारमकहरुराई सच
ु ारुरुऩरे सञ्चारन गनुन, याजनीतत य हहॊसाफाि ततनीहरुराई िाढा
याख्नु य फारफाशरकाहरुराई गण
ु स्तयीम शिऺा हदनु हारका प्रभख
ु चन
ु ौती हुन ्।

४.२ केन्रीकृत शैक्षऺक व्यिस्थाऩन्
प्रवकेन्त्द्रीकयण तपन रैजाने प्रमािहरु बए ताऩतन अतत केन्न्त्द्रकृत िैक्षऺक व्मवस्था कामभै

छ। प्रवकेन्त्द्रीकयणराई सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ का रागग िैक्षऺक मोजना,
व्मवस्थाऩन य कामानन्त्वमन सफैराई सभे्ने भह्वऩूणन यणनीततको रुऩभा ऩहहचान गरयएको

छ। तथाप्रऩ प्रवकेन्त्द्रीकयणको वैचारयक ऩऺभा स्थानीम स्वाम्त िासन ऐन २०५५ य सातौं
शिऺा सॊिोधन ऐन फीच केही असॊगततहरु बने ऩाइन्त्छन ्। मसका साथै कामनिभ
कामानन्त्वमनराई सहज फनाउन आवश्मक भागन तनदे िन तनभानण गनन य प्रवकेन्त्द्रीकयण फाये
वैचारयक स्ऩष्ट्िताका रागग अन्त्म प्रमािहरुको खाॉचो छ।

४.३ शैक्षऺक सुविधाको वितरण्
औसतरुऩभा नेऩारी घयऩरयवाय य प्रवद्मारमहरुफीचको दयु ी केवर ३० शभनेिको भार हुने
अनुभान गरयएको बए ताऩतन दे िको बू-धयातरीम प्रवप्रवधतारे शिऺाको ऩहुॉच अरन्ग्गएय
यहे को वस्ती य गाउॉ हरुभा ऩुर्म
 ाउन सभस्मा शसजनना गये को छ।
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मसैरे जुनसुकै स्थानभा जहाॉका बए ऩतन शिऺाराई सवनसुरब फनाउनका रागग आधायबूत
शिऺाको खाकारे बौगोशरक प्रवप्रवधताराई तनन्श्चतरुऩरे प्रवचाय ऩुर्म
 ाएको हुनुऩछन ।

४.४ मूऱप्रिाहीकरण तथा सहभाचगता
सफैको रागग शिऺा २००४-२००९को दोहोयो उद्देश्म हार प्रवद्मारम जाने उभेयका प्रवद्मारम
नजाने फारफाशरकाहरुको बनान य तह ऩुया गननका रागग ऩहहरे बनान बैसकेकाहरुराई

थभौती गननसॉग सम्फन्न्त्धत छ। मसको अथन हार प्रवद्मारमको शिऺा प्रणारी अन्त्तगनत

नबएकाहरुका रागग प्रवद्मारम शिऺाभा उनीहरुको सहबागगता वप्रृ द्ध गनन य शसकाइ
वातावयणको सध
ु ायका रागग उनीहरुराई अशबप्रेरयत तथा सहमोग गने एउिा अन्त्ततननशभनत

सॊमन्त्र कामनिभको अशबन्त्न अङ्गको रुऩभा हुनऩछन बन्त्ने हो। बनान नहुनेहरुभा अगधकाॊि
फाशरका दशरत तथा अन्त्म सप्रु वधाप्रवभख
फारफाशरकहरु नै हुने बएकारे ततनीहरुराई
ु
प्रवद्मारम ऩठाउने खारको यणनीततरे प्राथशभकता ऩाउन जरुयी छ।

४.५ ऱैङ्चगक समन्याय तथा समानता
२००५ सम्भभा प्राथशभक तथा भाध्मशभक प्रवद्मारम शिऺाभा रैङ्गगक बेदबाव तनयाकयण
य २०१५ सम्भभा रैङ्गगक सभानता सुतनन्श्चत गनन सफैका रागग शिऺाको रक्ष्मप्रान्प्तका
रागग सफै प्रकायका स्रोत य साधनको तीब्र ऩरयचारन हुन जरुयी छ। मो उद्देश्म प्रान्प्तका
रागग सुयक्षऺत तथा फाशरका-भैरी वातावयण अऩरयहामन कुया हो जसका रागग
फारफाशरकाहरुको सहबागगताराई प्रो्साहहत गनन सफै प्रवद्मारमका याम्रयी ताशरभ प्राप्त

शिऺकहरुको व्मवस्था, रैङ्गगक दृन्ष्ट्िकोणरे सॊवेदनिीर ऩाठ्मिभ, िैक्षऺक साभग्री तथा
अनुकुर बौततक सुप्रवधाहरुको आवश्मकता ऩदन छ। मस्तो शसकाइ वातावयण सुतनन्श्चत गने
यणनीतत िैक्षऺक खाकाशबरै तनशभनत बएको हुनुऩदन छ।

४.६ विविध ग्राहक (ऱक्षऺत) समूहहरुको आिश्यकता अनुकुऱ हुने

आ-आफ्ना बार्षा सॊस्कृततक भूल्म य भान्त्मता अवरम्वन गदै सॉगसॉगै शभरेय फस्ने प्रवप्रवध
साॉस्कृततक सभूहहरुको सन्म्भश्रण नेऩारको जनसॊख्माको प्रविेर्षता हो। मसै सन्म्भश्रणरे

याष्ट््यको सभद्ध
 ाइयहेको छ। ्मसैरे
ृ साॊस्कृततक सम्ऩदा तनभानणभा तनयन्त्तय मोगदान ऩुर्म
नेऩारको शिऺा व्मवस्था जनजातत, आहदवासी, सुप्रवधाप्रवभुख तथा उऩेक्षऺत, आहद सफै
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सभूहसॉग सान्त्दशबनक बै दे िका प्रवप्रवध ग्राहक वगनहरुको आवश्मकता य चाहनाराई सभे्ने
खारका हुनुऩदन छ।

४.७ मशऺाको गुणस्तर
गुणस्तय के हो बन्त्नेफाये स्ऩष्ट्ि धायणाको अबाव छ। मसको ऩरयबार्षाका रागग हार कुनै
तनन्श्चत भाऩदण ्ड य आधायहरु छै नन ्। गुणस्तय सुधायका रागग हारसम्भ बएका
प्रमािहरु रगानीफाि प्रेरयत बएकारे शिऺाको गण
ु स्तयीम उ्ऩादन तथा उऩरन्ब्धप्रतत
ऩमानप्त

ध्मान

ऩग्ु न

सक्रकयहे को

छै न।

्मसैरे

हारको

चन
ु ौती

बनेको

शिऺाको

गण
ु स्तयीमताको अवधायणा्भक स्ऩष्ट्िता, सेवा प्रदान गने सफै तहभा दरयरा अनग
ु भन
तथा

भल्
ू माङ्कन

सॊमन्त्रको

व्मवस्था

य

गुणस्तयीम

शिऺाराई

ऩरयबाप्रर्षत

गने

ऩव
ू ानवश्मकताका रागग आधाय तथा भाऩदण ्ड तनधानयण गनुन हो।

४.८ दीगोऩन सम्बन्धी सिाऱ
सफेका रागग शिऺा २००४-२००९ भा हुने जे जतत सुधाय य बप्रवष्ट्मका कामनिभहरु छन
अन्त्तत् श्री ५ को सयकायरे कुनै ऩतन फाहहयी सहमोग प्रवना आफ्नै एउिा िैक्षऺक व्मवस्था
शसजनना

गनन

सकोस ् बन्त्ने

कुयाफाि

प्रेरयत

बएका

छन ्।

तय

प्रवद्मारमभा

सफै

फारफाशरकहरुको उऩन्स्थतत तनमशभत गये य, मोग्म शिऺकहरुको एउिा जभात (काडय)
शसजनना गये य, उऩमुक्त बौततक ऩूवानधायको तनभानण गये य य स्थानीमतहभा एउिा जोशिरो,
जाॉगरयरो, सॊमशभत य प्रववेकी व्मवस्थाऩनको स्थाऩना गये ऩतछ भार श्री ५ को सयकायरे

आफ्नो फजेिरे मसराई सॊचारन गनन य धान्त्न सक्ने दे खखन्त्छ। सफैका रागग शिऺा २००४२००९रे मी सफै भाऩदण ्ड ऩूया गने हदिभा उल्रेखनीम प्रगतत हाशसर गने अऩेऺा
गरयएको छ तय आउॉ दा केही वर्षन सम्भका रागग बने शिऺा ऺेरका रागग फाहहयी
सहामताको जरुयत ऩरययहने छ।

४.९ सबै तहमा व्यिस्थाऩन तथा व्यािसातयक ऺमताको सुधारको आिश्यकता
हये क तहभा प्रवकेन्न्त्द्रकृत सॊगठन य सयोकायवाराहरुको व्मवस्थाऩन ऺभतारे शिऺाका
कामनिभहरुको सपरताराई प्र्मऺ प्रबाव ऩाये को हुन्त्छ। शिऺाको वतनभान खाकारे
कामनिभहरुफाि इच्छाइएका प्रततपर प्राप्त गननका रागग सफै तहभा मोजना कामानन्त्वमन,
अनुगभन य आवश्मक सभामोजनको उऩामका रागग ऺभता प्रवकासका सॊयचनाहरु दरयरो

तवयरे सभावेि गये को हुनुऩछन हार प्रवद्मभान िैक्षऺक व्मवस्थाऩनको सॊयचनाभा सुधाय
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तथा काभ गने ठाउॉ को सॊस्कृततभा ऩरयवतनन ल्माउनका रागग शिऺा ऺेरका जुनसुकै
कामनिभरे ध्मान हदनु ऩने कुया के हो बने मसराई फढी दऺ, कामन सम्ऩादोन्त्भुख य
उ्तयदामी फनाउनु एउिा प्रभुख चन
ु ौती हो।

४.१० सम्बजन्धत सबै तनकाय/अङ्ग र ऺेत्रहरुबीच समन्िय
काभको अनावश्मक दोहोयाव य अस्वस्थ्म प्रततस्ऩधानको न्स्थततफाि िाढा यहन आधायबूत
तथा प्राथशभक शिऺाका रागग प्रवशबन्त्न साझेदायहरु तथा तनकाम/अङ्गहरुद्वाया बएका

प्रमािहरुको सभन्त्वम हुन तनतान्त्त जरुयी छ। फरु एक अकानभा ऩरयऩयू क हुने कामनिभहरुभा
प्रविेर्ष जोड हदनु आवश्मक छ। सभन्त्वमको शसरशसरा, श्रख
ृ रा कसयी तनरुऩण गने बन्त्ने
शिऺाको वतनभान खाका तनभानण गनेहरुका रागग एउिा भख्
ु म चन
ु ोती हो।
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५. मशऺाका ितयमान नीततहरु
शिऺाका रागग आफ्ना नीततगत उद्देश्महरुभा दिौं मोजनारे याष्ट््रयम अथनतन्त्रराई िे वा
हदने साभान्जक प्रवकासको उ्थान य गरयफी न्त्मूनीकयणभा मोगदान ऩर्ु म
 ाउनका रागग

उच्चस्तयीम शिऺाको प्रवस्ताय प्रवकास य अन्त्तयानष्ट््रयम स्तयभै प्रततस्ऩधान्भक भानवीम
श्रोत-साधन उ्ऩादन गनन जोड हदएको छ। मसरे सुप्रवधाप्रवभुख सभुदाम य भहहराहरुको

जीवनस्तय उकास्न भद्दत गने ध्मेमरे साऺयता, साऺयो्तय, आम-आजनन तथा अनौऩचारयक
शिऺा जस्ता कामनिभहरुको कामानन्त्वमनभा ऩतन जोड हदएकोछ। आधायबूत तथा प्राथशभक

शिऺासॉग प्र्मऺरुऩरे सम्फन्न्त्धत दिौं शिऺा मोजनारे तनहदन ष्ट्ि गये को नीतत तथा
नीततगत उद्देश्महरु तनम्न अनुसाय छन ््


प्रवकेन्त्द्रीकयण सन्त्दबनभा स्थानीम स्वाम्त िासन ऐनको बावना अनरु
ु ऩ िैक्षऺक
मोजना य व्मवस्थाऩनको न्जम्भेवायी स्थानीम तनकाम य सभद
ु ामहरुराई हदइनेछ।



प्रवद्मारम व्मवस्थाऩन सशभततहरु प्रवद्मारमको मोजना य व्मवस्थाऩनका रागग



न्जम्भेवाय हुनेछन ्।
िैक्षऺक मोजना य व्मवस्थाऩनभा आवश्मक नेत्ृ व शरन स्थानीम अङ्ग/तनकाम
सभद
ु ाम य प्रवद्मारम व्मवस्थाऩन सभद
ु ामको ऺभता अशबवप्रृ द्ध गरयने छ।



सुव्मवन्स्थत प्रवद्मारम

स्वीकृतत प्रदान गरयनेछ।


नक्िाङ्कनका आधायभा भार नमाॉ प्रवद्मारमहरुराई

तन् िुल्क प्राथशभक शिऺाराई िशभकरुऩभा अतनवामन फनाउॉ दै रगगने छ य दशरत,
सुप्रवधाप्रवभुख, जनजाततम सभूह, फाशरका, अऩाङ्ग फारफाशरका, आगथनकरुऩरे प्रवऩन्त्न
फारफाशरकाहरुका रागग छारवतृ तको व्मवस्था गरयनेछ।



ऩाठ्मिभ रैङ्गगक सॊवेदनिीरताराई दृन्ष्ट्ि ऩुर्म
 ाउने हुने छन य तमनभा प्राथशभक
तहदे खख नै जीवन माऩन सीऩ एकीकृत गरयनुका साथन नागरयक शिऺाभा प्रविेर्ष
जोड हदइनेछ।




प्रवद्मारम शिऺा कऺा १-१२ सम्भको हुनेछ य ऩाठ्मिभ, ऩयीऺा य प्रव्तीम
व्मवस्थाऩनभा सोहीअनुसाय सुधाय गरयनेछ।
ऩयीऺण

प्रमोगको

नततजाको

आधायभा

कऺासम्भ फढाएय रगगनेछ।


तनयन्त्तय

भूल्माङ्कन

प्रणारीराई

५

अनौऩचारयक शिऺा केन्त्द्रफाि नीततहरुको तजुभ
न ा, अनुगभन तथा भूल्माङ्कनका साथै
प्राप्रवगधक सहमोग प्राप्त गने साऺयता कामनिभहरुको कामानन्त्वमनको न्जम्भेवायी
गैय-सयकायी सॊघसॊस्था य स्थानीम तनकामहरुराई सुन्म्ऩइनेछ।
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स्थानीम

तनकामहरु

तनयन्त्तय

शसकाइका

रागग

साभुदातमक

शसकाइ

केन्त्द्रको



स्थाऩनाका रागग न्जम्भेवाय हुनेछन ्।
सफै तहको गुणस्तयीम शिऺाका रागग भाऩदण ्ड तनधानयण गरयनेछन य अनुगभन
तथा भूल्माङ्कनका प्रबावकायी सॊमन्त्रहरु रागू गरयनेछन ्।



सफै तहभा शिऺक अनुभततऩरका रागग प्रकृमा तनधानयण गने य सफै शिऺकहरुसॉग

उक्त अनुभततऩर य आवश्मक न्त्मूनतभ ताशरभ हुनुऩने कुया सुतनन्श्चत गननका
रागग कामानन्त्वमन गने।


प्राथशभक तहदे खख कऺा १२ (वा प्रवीणता प्रभाण ऩर तह) सम्भका शिऺकहरुका
रागग ताशरभसहहत आवश्मक न्त्मन
ू तभ मोग्मता फढाउनका रागग आवश्मक
ऩव
ू ानधायहरुको प्रवकास गने




फाशरका, दशरत तथा सप्रु वधाप्रवभख
ु सभह
ु हरुको गण
ु स्तयीम शिऺाभा ऩहुॉच फढाउन
प्रविेर्ष कामनिभहरुको तजुनभा गने।

प्रवशबन्त्न बाप्रर्षक साभुदामका फारफाशरकाहरुको ऩहुॉचभा वप्रृ द्ध ल्माउन भातब
ृ ार्षाभा
शिऺा हदने कामनिभराई प्रो्साहहत गने।



अन्त्तयानष्ट््रयम गैय सयकायी सॊघ-सॊस्था, सयकायी सॊगठन, नीन्ज ऺेरका उ्साही
व्मन्क्त य सॊघसॊस्थाहरुको साझेदायीभा फार प्रवकास केन्त्द्र य ऩूवन-प्राथशभक कऺाहरु
स्थाऩना गरयनेछन। मसका रागग स्थानीम सभुदामराई प्रो्साहहत गरयनेछ।



प्रवद्मारम तहभा सूचना तथा सॊचाय प्रप्रवगधको सभावेि तथा प्रमोगभापनत ् शिऺाभा
कम्प्मूिय साऺयता य सुचना प्रप्रवगधको प्रवद्धनन गरयनेछ।




अततरयक्त श्रोत-साधन तथा प्रविेर्ष ऻान, सीऩ जुिाउनका रागग नागरयक सभाज
तथा नीन्ज ऺेरसॉगको फढ्दो साझेदायी आवश्मक हुनेछ।
सॊस्थागत तथा िैक्षऺक व्मवस्थाऩन सयर तथा सुदृढ फनाउनु ऩछन । मसभा नीन्ज
सॊस्थाहरुराई सञ्चारन गने कुया सभावेि हुनुऩछन ।

दिौं मोजनारे शिऺाभा जोड हदने कुया बनेको दऺ भानवीम श्रोत-साधनको उ्ऩादन

भापनत ् आपू य गरयफी न्त्मन
ू ीकयणफीचको सम्ऩकन स्थाऩना हो। मोजनारे स्थानीम स्वाम्त

िासन ऐन अनरु
ु ऩको प्रवकेन्त्द्रकयण िैक्षऺक मोजना य व्मवस्थाऩनको यणनीतत हुनऩ
ु ने कुया
स्ऩष्ट्िरुऩभा उल्रेख गये को छ। मोजनारे शिऺा ऐन सातौं सॊिोधन अनस
ु ाय प्रवद्मारम
व्मवस्थाऩनका रागग प्रवद्मारम व्मवस्थाऩन सशभतत न्जम्भेवाय हुने बन्त्ने कुया ऩतन
स्ऩष्ट्िरुऩभा व्माख्मा गये कोछ।

स्थानीम स्वम्तता ऐन शिऺा ऐन दव
ु ैरे स्वशभ्व, श्रोत-साधनको प्रबावकायी उऩमोगभा
स्थानीम तनमन्त्रण य स्थानीम श्रोत ऩरयचारनभागथ जोड हदॊदै शिऺाभा सभुदामको
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सॊरग्नताको आवश्मकताराई औॊल्माएका छन। नेऩारको गरयफी न्त्मूनीकयण यणनीतत ऩर
ऩतन भातनने दिौं मोजनारे शिऺाका नीततहरुराई अतघ सानक
ुन ा साथै प्रवकेन्त्द्रीकयणराई
शिऺाका कामनिभहरुका रागग कामानन्त्वमन यणनीततको रुऩभा औॊल्माएको छ।
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६. सबैका ऱाचग मशऺा २००४-२००९ को काययक्रम अियि (अङ्ग) वििरण
मो कामनिभका अवमव दे हामका सफैका रागग शिऺाका रऺ्महरुफाि शरइएका हुन ् :
 फार प्रवकास प्रवस्ताय



सफै फारफाशरकाहरुका रागग ऩहुॉचको सुतनन्श्चतता

आहदवासी य अल्ऩसॊख्मक बाप्रर्षक सभुदामहरु रगामतका सफै फारफाशरकहरुको
आवश्मकता ऩरयऩूततन



प्रौढ तनयऺयताभा कभी



रैङ्गगक बेदबाव तनयाकयण



गुणस्तयीम शिऺाका सफै ऩऺहरुको सुधाय

मो अवमव (अङ्ग) प्रववयणरे प्र्मेक अवमव अन्त्तगनत प्रवशिष्ट्ि रघ-ु गततप्रवगधहरुभाबन्त्दा

भख्
ु म गततप्रवगध य कामनिभहरुभा जोड हदई कामनिभको एउिा सभग्र खाका प्रदान गनन
खोजेको छ। दाता तनकामहरुराई मस कामनिभका रागग आगथनक सहमोग जि
ु ाउन छुट्टै
सहमोग

सम्फन्त्धी

कागजातहरुको

आवश्मकता

ऩये का

फखत

सहमोग

सम्फन्त्धी

ती

कागजातहरु मो भख्
ु म दस्तावेजको कामनिभ ढाॉचा (खाका)भा आधारयत हुने ठातनएको छ।

६.१. बाऱ विकासको विस्तार :
सफैका रागग शिऺा २०१५का रागग डकाय कामनसम्ऩादन खाकाभा उल्रेख बएको छ "प्रविेर्ष
गयी अतत सॊवेदनिीर तथा सुप्रवधाप्रवभुख फारफाशरकाहरुको रागग वह
ृ त ् फार प्रवकास तथा
शिऺा प्रवस्ताय तथा सुधाय एउिा नीततगत उद्देश्म हुनुऩछन ।" शिऺा तथा खेरकूद
भन्त्रारमको सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ अन्त्तगनत फार प्रवकास कामनिभहरु प्रवस्ताय
गने मही शसद्धान्त्त अनुरुऩको प्रमाि हो।

ितयमान ऩररजस्थतत तथा सिाऱहरु
हार दईु शबन्त्नाशबन्त्नै फार प्रवकास कामनिभअरु सञ्चारन बैयहे काछन ्। ती सभुदामभा

आधारयत फार प्रवकास कामनिभ य प्रवद्मारमभा आधारयत ऩूव-न प्राथशभक कऺाहरु हुन ्। दव
ु ै
कामनिभहरु आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺाको आन्त्तरयक कामनऺभताको गततराई तीव्रता

हदने साधनको रुऩभा दे खा ऩछन न ्। ततनीहरु फारफाशरकाहरुको सॊवेगा्भक, फौप्रद्धक य

िायीरयक प्रवकास सन्त्तुशरत ढॊ गरे गननका रागग फडो सहमोगी ठातनन्त्छ। हार धेयैजसो ऩूवन
प्राथशभक

कऺाहरु

तनम्न

आम

बएका

ऩरयवायहरुको
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ऩहुॉचबन्त्दा

फाहहयका

नीन्ज

प्रवद्मारमहरुफाि सञ्चाशरत छन। शिऺा प्रवबाग/न्जल्रा शिऺा कामानरमको प्राप्रवगधक
सहमोगभा सञ्चाशरत सभुदामभा आधारयत फार प्रवकास केन्त्द्रहरुको सॊख्मा ५,७०० छ।
तमनीहरुरे ३-५ उभेय सभूहका सम्ऩूणन फारफाशरकाहरुराई सभे्न सक्ने ठान्त्न सक्रकदै न।
शसयाहा

न्जल्राभा

फार

प्रवकास

कामनिभहरुको

प्रबाव

सम्फन्त्धी

हारसारै

गरयएको

अध्ममनरे कऺा चढ्ने, दोहोर्
माउने य फीचैभा ऩढाइ छोड्ने कऺा १भा बनान बएका
फारफाशरकाहरुको दय फार प्रवकास कामनिभको अनुबवसहहतकाको िभि् ८३.५, ५.५ य ११
१
य सो अनब
ु वप्रवनाको ४१.७, ३६.७ य २१.६ बएको दे खाएको छ ।

मो नततजारे फार प्रवकास कामनिभहरु प्राथशभक शिऺाको प्रबावकारयता अशबवप्रृ द्धका रागग

सहामकशसद्ध हुने दे खखएकोरे मस्ता कामनिभहरुको प्रवस्ताय हुन आवश्मक छ। साथै
आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺा कामनिभको दोस्रो चयणरे प्राथशभक शिऺा ऩरयमोजना
अन्त्तगनतको फार प्रवकास कामनिभहरुफाये का अध्ममनरे गरयफीको चऩेिाभा ऩये का ऺेरहरुभा
फार प्रवकास कामनिभहरु रागू गनन य प्रवस्ताय गनन फढी उऩमुक्त य आवश्मक बएको ऩतन

दे खाएको छ (गौतभ २००२)। मसैरे भुख्म सवार बनेको नै सफैबन्त्दा सॊवेदनिीर य
सुप्रवधाप्रवभुख उऩेक्षऺत फारफाशरकाहरुको ऩहुॉच सुतनन्श्चत गनन फार प्रवकास केन्त्द्रहरुराई
प्रवस्ताय य सुदृढ गनुन हो। गौतभको अध्ममनरे सहजकतानहरुराई ऩारयश्रशभक वाऩत

छुट्टम
ु ता नगने सभुदामहरुभा
् ाइएको भाशसक रु ५०० प्रविेर्ष गयी मसको जोडा यकभ चक्
अऩुग य अऩमानप्त बएको दे खाउॉ छ। ्मसैरे साभुदातमक ऩरयचारन तथा अशबबावक शिऺा
फार प्रवकास कामनिभका रागग अ्मावश्मक अॊग हुनुऩने सुझाव हदइएको छ।

मसद्धान्त तथा रणनीततहरु
प्रवद्मारमभा

आधारयत

य

सभुदामभा

आधारयत-

मी

दईु

प्रकायका

फार

प्रवकास

कामनिभहरुको िुरुवात य प्रवस्ताय सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ को अवगधभा हुनेछ।
फार प्रवकास केन्त्द्रहरुको व्मवस्था य सॊचारन गने न्जम्भेवायी स्थानीम तनकामहरुको हुनेछ
बने ऩूव-न प्राथशभक कऺाहरुको न्जम्भेवायी सभुदामको व्माऩक सहमोग य सहबागगताभा
प्रवद्मारमहरुरे फहन गनेछन।

मद्मप्रऩ फार प्रवकास केन्त्द्रहरु सभुदामभा य ऩूव-न प्राथशभक प्रवद्मारमहरु प्रवद्मारमभा

आधारयत हुन्त्छन ्, मी दव
ु ै फारफाशरकाहरुको ऩूणन प्रवकास गने साझा उद्देश्मफाि तनदे शित
छन ्। तमनीहरुको रक्ष्म फारफाशरकाहरुको िायीरयक, भानशसक, साभान्जक य सॊवेगा्भक
प्रवकास गनन भद्दत ऩुर्म
 ाउनु हुनेछ।
२

फारफचाऊमए
ू सएयफारफचाऊनवे,२००३ऩष्ट्ृ ठ३९
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मी दव
ु ै कामनिभहरुको तनभानण तथा कामानन्त्वमन भूल्म बागेदायीको शसद्धान्त्तका आधायभा

हुनेछ। प्रवद्मारमहरुरे सयोकायवाराहरुरे ऩूवन-प्रवद्मारम कऺाहरुको स्थानीम भाग बएको
भहसस
ु गये भा भल्
ू म बागीदायीका उऩामहरु ऩहहचान गनऩ
ुन नेछ। प्रवद्मारम य सभुदामभा
आधारयत सॊगठन/गैयसयकायी सॊघसॊस्थाहरुफीचको साझेदायीराई प्रो्साहहत गरयने छ।
सभुदामभा आधारयत केन्त्द्रहरुको व्मवस्थाऩन सॊचारन खचनका रागग श्रोत उऩरब्ध गयाउने
अगधकाय सहहत स्थानीम सयोकायवाराहरुराई सिन्क्तकृत गयाइनेछ।
भागथ

उल्रेखखत

शसद्धान्त्त

य

यणनीततहरुफाि

तनदे शित

मस

कामनिभरे

तनम्न

गततप्रवगधहरुभा जोड हदनेछ।


कामनिभरे फार प्रवकास य ऩव
ू -न प्राथशभक कऺाहरुका बनान प्राथशभक शिऺा थभौतत
तथा

शसकाइ

उऩरन्ब्धजस्ता

गततप्रवगधहरुभा

ऩये का प्रबावराई

सहमोग

तथा

भल्
ू माङ्कन गनेछ।


फार प्रवकास केन्त्द्रहरु कामनिभ सहामता सहहत सफबन्त्दा सॊवेदनिीर य सुप्रवधाहरु
बएका ऺेरहरुभा स्थाप्रऩत हुनेछन ्। मसैरे सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ रे
याष्ट््रयम मोजना आमोगद्वाया ऩहहचान गरयएका "घ" य "ग" वगनका न्जल्रा य

सुप्रवधावान्ञ्चत बनी ऩहहचान गरयएका ऺेरहरुभा फार प्रवकास कामनिभहरुका रागग
सहमोग गनेछ।


कामनिभरे

ऩूवन-प्राथशभक कऺाहरुको स्थाऩना, सहमोग य सञ्चारनका

रागग

गैयसयकायी सॊघसॊस्था, सयकायी सॊघसॊस्था तथा उ्साही नीन्ज उद्मभ, व्मन्क्तसॉगको
साझेदायीराई प्रो्साहहत य सहज गयाउने छ। सॊऻाना्भक प्रवकास, ऩोर्षण, स्वास्थ
तथा

अशबबावक-शिऺाका

ऺेरभा

फार

प्रवकास

य

उस्तै

अन्त्म

सयकायी

तनकामहरुफीच ऩतन प्रतततनगधभूरक सम्ऩकन स्थाऩना गरयनेछ। मसरे उस्तै खारको
प्रवशबन्त्न तनकामहरुको प्रवशबन्त्न प्रमािहरुको सुदृढीकयण तथा सभन्त्वमका साथै
कामनिभ कामानन्त्वमनभा सकया्भक प्रबाव ऩानन भद्दत गनेछ।


साभुदातमक तहभा फार प्रवकास य ऩूवन-प्राथशभक सहजकतानहरुका रागग ऺभता
प्रवकास

गयाइने

छ।

सहजकतानहरुका

रागग

आमोन्जत

ताशरभहरुभा

प्रविेर्ष

आवश्मकता बएकाहरुका रागग सभाहहत शिऺाका अवधायणा य सोका उऩागभहरु



सभावेि हुनेछन ्।
फार प्रवकासका कामनिभहरु सभाहहत शिऺा अनुरुऩ प्रवकशसत गरयनेछन ्।

फारफाशरकाहरुको प्रवकास, ऩोर्षण, सयसपाइ, उनीहरुको शसकाइभा अशबबावकहरुको
सॊरग्नताको भह्व य उनीहरुको सभग्र प्रवकासभा फार प्रवकास कामनिभरे ऩानन
सक्ने प्रबावफाये अशबबावकहरुको चेतना अशबवप्रृ द्ध गने खारका फार प्रवकास

कामनिभहरु िरु
ु हुनब
ु न्त्दा अगध नै आवश्मक प्रभाखणत बैसकेका अशबबावक शिऺा
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सम्फन्न्त्ध कामनिभहरु िुरु गरयनेछन ्। साभुदातमक ऩरयचारनफाहे क अशबबावकहरुभा
चेतना जागयण गनन य प्राथशभक प्रवद्मारम प्रवेि गनुन अतघ फारफाशरकाहरुभा

अन्त्ततननहहत ऺभताको प्रवकासराई सहज फनाउने भह्वफाये को शिऺाका रागग


आभसॊचायका भाध्मभ व्माऩकरुऩभा उऩमोग हुनेछ।
फार प्रवकासका रागग वह
ृ त ् सूचना शिऺा तथा सञ्चाय कामनिभहरु तनभानण
गरयनेछन ् य तमनीहरुराई ग्राभीण तथा दग
न ऺेरका आभाफाफु/अशबबावकहरु सभऺ
ु भ
आभसॊचायका भाध्मभहरुद्वाया ऩर्ु ःामाइनेछन ्।



दीगोऩनराई दृन्ष्ट्िगत गदै स्थानीम उऩरब्ध साभग्रीहरुको उऩमोग गयी हिकाउ
खारका िैक्षऺक साभग्री तनभानण गनन प्राथशभकता हदइनेछ। स्थानीम सभद
ु ामहरुफाि

सम्बव बएसम्भ प्रविेर्ष गयी सप्रु वधावन्न्त्चत सभह
ू का भहहराहरुराई फार प्रवकास य
ऩव
ू न प्राथशभक सहजकतानहरुको रुऩभा बनान गरयनेछ।

फार प्रवकास कामनिभरे आभाफाफुराई आम-आजनन गने गततप्रवगधभा सॊरग्न हुने अवसय
प्रदान गनुक
न ा साथै प्रवद्मारमभा उभेय नऩुगेका फारफाशरकाहरुको बनानराई योक्न भद्दत

गयी गयीफभुखी प्रबाव दे खाउने अऩेऺा गरयएको छ। फार प्रवकास कामनिभहरुरे गरयफहरुका
रागग सकाया्भक प्रबाव ऩाने ठातनएको छ। फारफाशरकहरुराई उनीहरुका सहोदय

बाइफहहनीहरु हे ने प्रविेर्ष न्जम्भेवायी हदइने सन्त्दबनभा प्राथशभक शिऺाभा उनीहरुको
उऩन्स्थतत य थभौतीभा मस कामनिभको प्रबाव सकाया्भक यहनेछ।

६.२ सबै बाऱबामऱकाहरुका ऱाचग मशऺाको ऩहुॉचको सुतनजश्चतता
शिऺाको ऩहुॉच सम्फन्त्धभा सफैका रागग शिऺा २०१५का रागग डकाय कामनमोजनाको
खाकाभा मस्तो उल्रेख बएको छ :

"२०१५ सम्भभा सफै फारफाशरकाहरु प्रविेर्ष गये य

फाशरका, कहठन ऩरयन्स्थततभा गुजाया गरययहेका य अल्ऩसॊख्मक जनजातत सभूहका
फारफाशरकाहरुका रागग गुणस्तयीम तन्िुल्क प्राथशभक शिऺाभा ऩहुॉच हुनका साथै सो ऩूया
गने अवसय प्राप्त हुनेछ।"
दिौं मोजनाभा सफै फारफाशरकाहरुका रागग आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺाभा ऩहुॉच

सुतनन्श्चत गयाउनु सयकायको प्राथशभकता बएको उल्रेख छ। शिऺा तथा खेरकुद

भन्त्रारम आपैरे २०१५ सम्भभा सफै फारफाशरकाहरुका रागग प्राथशभक शिऺाभा ऩहुॉच
सुतनन्श्चत गने चन
ु ौततऩूणन रक्ष्मप्रान्प्तका सन्त्दबनभा २००९ भा ठोस प्रगतत दे खाउने
प्रततफद्धता व्मक्त गये को छ।
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ितयमान जस्थतत र सिाऱहरु
अझै ऩतन प्रवद्मारमको शिऺा प्रणारी फाहहयै यहे का प्राथशभक प्रवद्मारम जाने उभेयसभूहको एउिा ठोस अनऩ
ु ातभा तयाइफाि आउने प्रविेर्ष गयी सुप्रवधाप्रवभुख जस्तै् दशरत,
फाशरकहरु, अऩाङ्ग फारफाशरका य अन्त्म उऩेक्षऺत सभूहहरु ऩदन छन१
्।

अझ, सॊघर्षनका कायण प्रवस्थाप्रऩत ऩरयवाय ऩीडडत फारफाशरकहरुको सॊख्माभा वप्रृ द्ध बै
प्रवद्मारम य प्रवद्मारम जाने फारफाशरकहरु प्र्मऺरुऩरे प्रबाप्रवत बएका छन ् जसरे गदान

शिऺाको ऩहुॉचभा फाधा ऩुगेको छ। दे िभा सफै फारफाशरकहरुका रागग शिऺाको ऩहुॉच
हदराउनको रागग अऩरयहामन कुया बनेको िसस्र सॊघर्षन, हहॊसा य प्राकृततक प्रकोऩफाि ऩीडडत

ऺेरभा फसोफास गरययहे को फारफाशरकहरुका आवश्मकताहरुराई ध्मानभा याख्ने यणनीततक
मोजना य रक्षऺत सॊरग्नताका कामनिभहरुको तनभानण गनुन हो१।

नेऩाररे गरयफी, द्वन्त्द, कठीन बूबाग आहदका कायणरे बोगगयहे को ऩरयन्स्थततराई दृन्ष्ट्िगत

गयी िैक्षऺक सभस्माहरुको डिे य भुकाप्रवरा गनन उऩमुक्त मोजनाका साधन तथा प्रदामका
सॊमन्त्रहरु प्रवकशसत गरयनेछन ्।

श्री ५ को सयकायको शिऺाभा ऩहुॉच वप्रृ द्ध गने प्राथशभक यणनीततहरुभध्मे तन्िुल्क
प्राथशभक शिऺाको व्मवस्था ऩतन एक हो। तय प्रवद्मारम जाने उभेय सभह
ू का १९%
फारफाशरकाहरु प्रवद्मारमभा अझै बनान बएका छै नन ् य फीचैभा ऩढाइ छाड्नेको दयराई हे ने

हो बने प्रवद्मारम व्मवस्थाभा बन्त्दा फाहहय हुनेहरुको सॊख्मा तनकै फढी दे खखन्त्छ। तन्िुल्क
शिऺा बन्त्नारे िल्
ु क नततनुन वा शभनाह गनर
ुन ाई भार शरइनु हुॉदैन, हार शिऺाको प्र्मऺ
१
तथा अप्र्मऺ खचन दव
ु ैरे प्रवद्मारम ऩहुॉचभा अवयोध खडा गरययहे को छ ।

३

खरयद गरयएका

मोकामनिभकोप्रमोजनकारागगसेवाप्रवभुख,उऩेक्षऺतसभूहदशरत(केन्त्द्रीमस्तयफाि२३विासुप्रवधावन्ञ्चत

सभूह ऩहहचान गरयएका)फाशरका, अल्ऩसॊख्मक बाप्रर्षक सभुदाम यान्ष्ट्रम आहदवासी जनजाती प्रवकास
प्रततष्ट्ठान ऐन २०५८ अनस
ु ायका आहदवासी सभह
ू का फारफाशरकाहरु, सडक फारफाशरकाहरु, मद्ध
ु /द्वन्त्द
प्रबाप्रवतफारफाशरकाहरु, दग
न ऺेरकाफारफाशरकाहरु,गरयवफारफाशरकाहरु,कायागायभाजीवनत्रफताइयहे का
ु भ

फारफाशरकाहरु,वेचप्रवखनफाि उद्धाय गरयएका फारफाशरकाहरु य आप्रवासी फाफुआभाका फारफाशरकाहरुराई
जनाउॉ छ। मसफाहे कसुप्रवधाप्रवहहनसभूहहरुकोस्थानप्रविेर्षऩरयबार्षाहरुऩतनप्रमोगहुनेछन ्।
४

डकायकामनमोजनाखाकाभामस्तोउल्रेखबएकोछ्"शिऺाभाठूरोऺततऩर्ु 
माउनेसॊघर्षनअन्स्थयतातथा

प्राकृततकप्रकोऩरेसफैकारागगशिऺाकोरक्ष्मप्रान्प्तकारागगठूरोफाधकहुन ्।शसकाइकाअवसयहरुराई

सुयक्षऺतयभैरीवातावयणभाऩन
ु सॊचारन,ऩुनस्थानऩनगननयतहसनहसबएकोशिऺाव्मवस्थाकोसॊयचनागनन
यसॊकियसॊघर्षनऩश्चातन्स्थततकासन्त्दबनभाफारफाशरकातथाप्रौढहरुकारागगिैक्षऺकआवश्मकताहरुको
रेखाजोखागननसयकायतथानागरयकसभाजकोऺभतावप्रृ द्धगरयनुऩछन ।
५

श्रोत/साधनतथावातावयणअध्ममन,२००२
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ऩाठ्मऩुस्तकहरुको सोधबनान ऩरयवायराई सभमभा नहुनु बैहारे ऩतन सभमभै ऩुस्तकहरु
प्रवतयण नहुनुरे आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺा दोस्रा. चयण अन्त्तगनत तन्िुल्क
ऩाठ्मऩुस्तकहरुको व्मवस्था वास्तप्रवकताभा ऩरयणत हुन सकेको दे खखॊदैन ्। गरयफीको
ये खाभुतनका ४२% जनताको मथाथनताराई हे ने हो बने शिऺाभा गरयने कुनै ऩतन खचनराई
एउिा सभस्मा वा चन
ु ौततको रुऩभा शरइनु जरुयी छ। मसफाहे क आधायबूत तथा प्राथशभक
शिऺा दोस्रा. चयणभा सुप्रवधाप्रवभुख फारफाशरकाहरुको ऩहुॉच य थभौती गनन बतनएका केही
आगथनक सहामता तथा छारवन्ृ ्त जस्ता कामनिभहरुको मोजना तथा व्मवस्थाऩन केन्त्द्रफािै

हुने य मस्ता प्रकृमाभा न्जल्रा तथा प्रवद्मारमको कभै वा हुॉदै नहुने ऩयीऩािी छ१।
मसफाहे क आधायबत
ू तथा प्राथशभक शिऺा दोस्रो चयणभा सप्रु वधाप्रवभख
ु फारफाशरकाहरुको
ऩहुॉच य थभौती गनन बतनएका केहह आगथनक सहामता तथा छारवन्ृ ्तजस्ता कामनिभहरुको
मोजना तथा व्मवस्थाऩन केन्त्द्रफािै हुने य मस्ता प्रक्रिमाभा न्जल्रा तथा प्रवद्मारमको
सहबागगता कभै वा हुॉदै नहुने ऩरयऩाहि छ। आधायबत
ू तथा प्राथशभक शिऺा कामनिभ दोस्रो
चयणरे शसकाएको ऩाठ के हो बने वतनभान केन्त्द्रीकृत मोजना ऩरयऩाहिराई छाडी न्जल्रा

गाउॉ य प्रवद्मारम तहभा सान्त्दशबनक मोजना तपन राग्नु आजको आवश्मकता हो। मस
आवश्मकतासॉग न्जल्रा, उऩ-न्जल्रा तहका शिऺाका कभनचायी तथा प्रवकेन्त्द्रीकृत िैक्षऺक
मोजना तथा व्मवस्थऩनका सॊस्थाहरुको आवश्मकता गाॉशसएको हुन्त्छ।

मसद्धान्त तथा रणनीततहरु
आधायबत
ू तथा प्राथशभक शिऺाराई तन्िल्
ु क य ऩहुॉचमोग्म फनाउने िभभा शिऺाभा राग्ने
प्र्मऺ य अप्र्मऺ खचनभा कभी ल्माई सप्रु वधाप्रवभख
फारफाशरकाहरुका आभाफाफह
ु
ु रुराई
सहमोग गरयने छ। मसैरे िैक्षऺक अवसयका खचनहरु सप्रु वधाप्रवभख
ु सभद
ु ामहरुप्रतत रक्षऺत

हुनेछन ्।
मोजना अवगधभा उऩेक्षऺत/सप्रु वधाप्रवभुख सभह
ू हरुको ऩहुॉच वप्रृ द्ध गनन सभाहहत शिऺाराई
अझ प्रवकशसत गयी फढाएय याष्ट््रयम तहसम्भ ऩर्ु म
 ाइनेछ।

िैक्षऺक मोजना तथा कामानन्त्वमनभा प्रवकेन्त्द्रीकयणराई प्राथशभक यणनीततकारुऩभा रागु
गरयनेछ। न्जल्रा शिऺा मोजना, गाउॉ शिऺा मोजना य प्रवद्मारम सुधाय मोजनाहरु मस्ता
भाध्मभ हुनेछन ् जस भापनत ् फारफाशरकाहरुको प्रवद्मारम ऩहुॉचसम्फन्न्त्ध स्थानीम प्रविेर्ष
खारका आवश्मकताहरुराई प्रबावकायीरुऩभा सभे्न्त्का रागग िैक्षऺक मोजना तनभानण य
कामनिभ कामानन्त्वमन गरयनेछन ्।

६

सॊमक्
ु तयाष्ट्रसॊघीमप्रवकासकामनिभ२००२

36

हार तनभानण मोजना तथा साभान प्रान्प्त केन्त्द्रीमस्तयफािै हुने गये को छ। अफ उप्रान्त्त,
बूकम्ऩ प्रततयोधक बवन तनभानणका रागग उऩमुक्त स्थानीम भल्
ू म-प्रबावकायी तनभानण
साभग्रीहरुको डडजाइन य प्रान्प्तको रागग वैकन्ल्ऩक नभूनाहरु तनभानण गयी सोको प्रमोग
तथा ऩयीऺण गरयनेछ।

आऩसी तारभेरको अबाव बएका सवारहरु रगामत दे िका अतत नै प्रबाप्रवत ऺेरहरुभा
सेवा प्रदान गने सन्त्दबनभा भन्त्रारमहरुफीच सभन्त्वम य सहमोगको खोजी गरयनेछ।
आधायबत
ू तथा प्राथशभक शिऺाभा फारफाशरकहरुको सभन्त्मातमक ऩहुॉच सतु नन्श्चत गनन
अन्त्तय भन्त्रारम य अन्त्तय सॊस्थान सभन्त्वमका रागग शिऺा तथा खेरकूद भन्त्रारम,

स्थानीम प्रवकास भन्त्रारम, भहहरा फारफाशरका तथा सभाज कल्माण भन्त्रारम तथा
सभाज कल्माण ऩरयर्षदसॉग शभरेय काभ गनेछ।
प्राथशभक शिऺाभा ऩहुॉच तथा सभन्त्माम सतु नन्श्चत गनन भागथ उल्रेखखत शसद्धान्त्त
यणनीततहरुफाि तनदे शित दे हाम फभोन्जभका उऩागभ तथा गततप्रवगधहरु मोजनाभा सभावेि
गरयनेछन्


सफै ठाउॉ भा ऩहुॉच सुतनन्श्चत गने उद्देश्मरे सुप्रवधाहरुको आवश्मकता ऩहहचान
गननका रागग शिऺा सुप्रवधाहरुको आवश्मकता ऩहहचान गननका रागग प्रवद्मारम
नक्िाॊकनको अभ्मास गरयनेछ।



प्रवद्मारमभा खासगयी फाशरका तथा सुप्रवधाप्रवभुख सभूहका फारफाशरकाहरुका रागग

नमाॉ तथा सुधारयएको छारवन्ृ ्त तथा आगथनक सहमोगका कामनिभहरु हार
प्रवद्मभान

छारवन्ृ ्त

मोजनाको

प्रबाव

भूल्माङ्कन

अध्ममनको

शसपारयिका

आधायभा रागू गरयनेछन ् य सोही अनुरुऩ फढाएय भागथल्रो तहसम्भ ऩुर्म
 ाउने छन ्।


ऩहुॉचसॉग सम्फन्न्त्धत सवार जस्तै प्रवद्मारमभा छारवन्ृ ्त कामनिभ, आगथनक
सहमता कामनिभ, ऩौन्ष्ट्िक आहाय कामनिभ तथा शिऺाका रागग खाद्म कामनिभभा
सॊरग्न अन्त्तयानष्ट््रयम गैयसयकायी सॊघसॊस्थासॉग सभन्त्वम य सम्फन्त्ध प्रवकशसत
गरयनेछ।



शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारमरे सुप्रवधाप्रवभुख, उऩेक्षऺत सभह
ू हरुराई रक्षऺत गयी
साभान्जक

ऩरयचारनका

कामनिभहरु

रागु

गनेछ।

मी

कामनिभहरुको

उद्देश्म

भातनसहरुराई आफ्ना भाग प्रष्ट्ि रुऩभा अतघ साननका रागग चेतना जागयणका साथै
सिन्क्तकृत गयाउनु हो। मो कामनिभ फार प्रवकास, औऩचारयक शिऺा, रैङ्गगक,
आहदवासी

सभूह

तथा

अल्ऩसॊख्मक

बाप्रर्षक

कामनिभहरुसॊग एकीकृत रुऩभा सॊचाशरत हुनेछ।
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सभुदामका

सवार

सम्फन्न्त्ध



सिस्र सॊघर्षन, हहॊसा तथा दै वी/प्राकृततक प्रकोऩफाि प्रबाप्रवत फारफाशरकहरुको

न्स्थतत ऩ्ता रगाउन य उनीहरुराई तनयन्त्तयरुऩभा सहमोग ऩुर्म
 ाउन सूचना
प्रणारीको प्रवकास गरयनेछ। मसका रागग सयकायी तथा गैय सयकायी तनकाम,

सॊघसॊस्थाहरुसॉग फशरमो सभन्त्वम य सहमोग हुन आवश्मक छ। मसैरे सिस्र
सॊघर्षन य प्राकृततक प्रकोर्षफाि प्रवस्थाप्रऩत तथा ऩीडडत फारफाशरकाहरुको आवश्मकता
ऩरयऩूततनभा सहमोग ऩुर्म
 ाउन एउिा प्रविेर्ष कोर्ष खडा गरयने छ।


शसकाइ वातावयणरे प्रवशबन्त्न रक्षऺत सभह
ू हरुको ऩहुॉचभा भह्वऩण
ू न प्रबाव ऩादन छ।
मसैरे तनभानण तथा बौततक भभनत सम्बायका कामनहरुको थारनी गदान अऩाङ्ग
फारफाशरकाहरुको आवश्मकताहरुराई प्रवचाय ऩर्ु माइने छ। प्रविेर्ष आवश्मकता

बएका फारफाशरकाहरुका रागग श्रोत कऺा तथा भल्
ू माङ्कन केन्त्द्रहरु सवेऺण तथा
नक्िाका आधायभा स्थाऩना/सदृ
ु ढ गरयनेछन ्।


प्रवद्मारम

सध
ु ाय

मोजना

य

गाउॉ

प्रवकास

मोजनाराई

सफै

प्रवद्मारम

य

गा.प्रव.स./नगयऩाशरकाभा फढाउॉ दै रागगने छ य न्जल्रा शिऺा मोजनाहरुराई प्रिासन
मोजना य व्मवस्थाऩनका रागग एउिा भुख्म साधनका रुऩभा प्रवकाशसत गरयने छ।
ऩहुॉचसॉग सम्फन्न्त्धत सवार य चन
ु ौततहरुको साभनाका रागग आवश्मक स्ऩष्ट्ि
दृन्ष्ट्िकोण य यणनीततभा जोड हदइने छ।


िैक्षऺक मोजनाहरु जनताका चाहना ऩूया गने खारका हुन आवश्मक बएकारे
सम्फन्न्त्धत सयोकायवाराहरुरे तमनका प्रवकास गने भार नबै स्वाशभ्व ऩतन ग्रहण
गनन सकून ् बन्त्नका रागग सहबागगता्भक मोजना प्रकृमाहरु थाशरनेछन ् आधायबूत

तथा प्राथशभक शिऺाका हये क मोजना प्र्मेक फारकराई शिऺा तथा एउिा सुयक्षऺत,
स्वस्थ, सभाहहत, सभन्त्मातमक तथा साधन सम्ऩन्त्न शसकाइ वातावयण रागग


अगधकाय हुनेछ बन्त्ने भूर शसद्धान्त्तभा आधरयत हुनछ
े ।
सुप्रवधाप्रवभुख/क्रकनाया रागेका फारफाशरकाहरुका आवश्मकताराई सभे्नका रागग
वैकन्ल्ऩक तथा रगचरो शिऺाभा जोड हदइने छ।

६.३. आददिासी तथा अल्ऩसॊख्यक भावषक समुदायहरु ऱगायतका सबै

बाऱबामऱकाहरुका मसकाइ आिश्यकताहरुको ऩररऩूततय

सम्ऩूणन मुवा तथा प्रौढहरुको शसकाइ आवश्मकता ऩरयऩूततनका सन्त्दबनभा डकाय कामनमोजना
खाकाभा मस्तो उररेख बएको छ।
कामनिभहरुभा

न्त्मामोगचत

ऩहुॉच
आवश्मकताहरुको ऩरयऩूततन हुने।"

"उऩमुक्त शसकाइ तथा

भापनत ्
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सम्ऩूणन

मुवा

तथा

जीवन

माऩ सीऩका

प्रौढहरुका

शसकाइ

नेऩार अगधयाजमको सन्म्वधान २०४७ रे दे िको साॊस्कृततक प्रथा बाप्रर्षक प्रवप्रवधताराई
भान्त्मता हदएको छ य प्राथशभक शिऺा आफ्नो भातब
ु ा गरयहदएको
ृ ार्षा हाशसर गने फािो खर

छ। याष्ट््रयम आहदवासी जनजातत उ्थान प्रततष्ट्ठान ऐन २०५८ (२००२) रे आफ्नो बार्षाको
भाध्मभभा शिऺा हदनुऩने अल्ऩसॊख्मक फारफाशरकाहरुको आवश्मकताराई ऩहहचान गयी

भान्त्मता हदएको छ। शिऺा ऐन, सातौं सॊिोधनरे प्राथशभक स्तयका कऺाहरु भातब
ृ ार्षा

प्रमोग गयी सञ्चारन गने गये को व्मवस्था दे िबयका आहदवासी तथा अल्ऩसॊख्मक बाप्रर्षक
सभद
ु ामका फारफाशरकाहरुको िैक्षऺक आवश्मकता ऩरयऩतू तनका रागग चाशरएको एउिा
भह्वऩण
ू न ऩाइरा हो।

शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारमरे प्राथशभक प्रवद्मारमहरुभा भातब
ु ने
ृ ार्षाभा शिऺा हदनऩ

कुयाभा जोड हदएको छ य साभग्री सहामता तथा शिऺक ताशरभको व्मवस्था भापनत ्
ऩाठ्मिभ सम्फन्न्त्ध आवश्मकता ऩरयऩतू तनका रागग नीततगत उद्देश्महरु ऩतन तनधानयण गये को
छ। याष्ट््रयम कामन मोजना (२००३) रे सफै फारफाशरकाहरुका रागग आधायबत
तथा
ू
प्राथशभक शिऺाको अगधकाय य उनीहरुराई शिऺाका औऩचारयक तथा अनौऩचारयक भाध्मभ

भापनत ् प्रवद्मारमको गुणस्तयीम शिऺाभा सभन्त्मातमक ऩहुॉच हुने ऩरयकल्ऩना गये को छ।
आहदवासी तथा अल्ऩसॊख्मक बाप्रर्षक सभुदामहरुराई सिन्क्तकृत गयाउन शिऺा तथा
खेरकूद भन्त्रारमरे प्राथशभक शिऺा अल्ऩसॊख्मक फारफाशरकाहरुसॉग सान्त्दशबनक हुनुऩने
कुयाभा जोड हदएको छ। सयकायरे फारफाशरकाहरुको फचाउभा जोड हदएको छ य उनीहरुका
दै तनक आवश्मकताराई प्रविेर्ष ध्मान हदएको छ। प्रवद्मारम ऩाठ्मिभभा प्रवप्रवध स्थानीम

सॊस्कृततको झरक हदन य मसराई फारफाशरकाहरुको दै तनक जीवनसॉग फढी सान्त्दशबनक

गयाउन सयकायरे ऩाठ्मिभभा याखखने प्रवर्षमवस्तुहरुभध्मे २०% स्थानीम ऩरयन्स्थतत य
वातावयणभा आधारयत हुनऩने नीतत अऩनाएको छ।

ितयमान नीतत तथा सिाऱहरु
कुर जनसॊख्माको झण्डै ५०% बाग नेऩारीफाहे क अन्त्म बार्षाराई भातब
ृ ार्षाको रुऩभा प्रमोग

गदन छन ्। प्रवगतभा बए गये को प्रमािका फाफजुद सफैका शसकाइ आवश्मकता ऩरयऩूततन गनन
अझै थऩ
ु ै फाधाहरु छन ्। सॊबव दे खखएका यणनीततक मोजनाहरुरे कऺाकोठाको उऩमोगभा
अझै ठाउॉ ऩाउन सक्रकयहे का छै नन ्।

एउिा उ्साहजनक कुया के छ बने नेऩारभा नीततगत वातावयण ऩहहरेको "एकै दे ि, एकै

सॊस्कृतत य एकै बार्षा" बन्त्ने ऩञ्चामतकारीन शसद्धान्त्तबन्त्दा धेयै अगाडड फढी याष्ट््यको फहुसाॊस्कृततक तथा फहु-बाप्रर्षक सॊयचनाराई भान्त्मता हदने तपन उन्त्भुख बएको छ।
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फारफाशरकाहरुको स्थान प्रविेर्षको शसकाइ आवश्मकताराई प्रवचाय ऩुर्म
 ाउनका रागग
प्रवद्मारम

आधारयत

व्मवस्थाऩन

तपनको

गततरे

अल्ऩसॊख्मक

बाप्रर्षक

सभुदामका

फारफाशरकाहरुका रागग प्रेयणादामी वातावयण शसजनना गननभा मोगदान ऩुर्म
 ाउने छ।

आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺा कामनिभ दोस्रो चयणफाि प्राप्त शिऺारे के सङ्केत गदन छ
बने प्रवद्मारमभा िैक्षऺक साभग्री तनभानण गनन य द्वैबाप्रर्षक कामनिभहरुको कामानन्त्वमनभा

सयोकायवारा य अल्ऩसॊख्मक बाप्रर्षक सभुदामहरुको बूशभका तनणानमक हुन्त्छ।
तय सन्म्वधानको ऩरयकल्ऩनाराई प्राथशभक शिऺाको व्मवहायभा ऩरयणत गनन सयकाय य
जनजातत तथा अल्ऩसॊख्मक बाप्रर्षक सभद
ु ामहरुफीच अझ फढी सहमोगको आवश्मकता छ।
अझ

भह्वऩण
ू न

के

हो

बने

स्थानीम

तहभा

फारफाशरकाहरुका

कऺाकोठाका

आवश्मकताहरुराई ध्मान हदनका रागग प्रवद्मारम व्मवस्थाऩनभा प्रवद्मारम व्मवस्थाऩन
सशभततहरुको सॊरग्नता य सिन्क्तकयण जमादै भह्वऩण
ू न हुन्त्छ।
अल्ऩसॊख्मक बार्षाबार्षी सभद
ु ामहरुफाि ऩाठ्मिभका प्रवर्षमवस्तह
ु रु

स्थानीम

बार्षाभा

तनभानण गयी प्रवद्मारमभा ऩठन ऩाठनको व्मवस्था शभराउने सम्फन्त्धभा प्राप्त प्रततक्रिमा
उ्साहजनक यहे को छ।
स्थानीम सभुदाम य अल्ऩसॊख्मक जनजातत सभुहहरुको सहमोगफाि ऩाठमिभ प्रवकास
केन्त्द्ररे ११ विा अल्ऩसॊख्मक बार्षाहरुको ऩाठ्मिभ तथा ऩाठ्मऩुस्तक साभग्री तनभानण गनन
सपर बएको छ। द्वैबाप्रर्षक/फहुबाप्रर्षक फारफाशरकाहरुका आवश्मकताराई ध्मान हदने
िभभा जनजातत तथा अल्ऩसॊख्मक बार्षाबार्षी सभूहहरु आपैं अतघ सयी प्राथशभक

प्रवद्मारमको ऩाठमिभ तथा ताशरभ साभग्रीभा ऩरयवतनन ल्माउनका रागग सहमोग प्रदान
गरययहे का छन ्।

आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺा मोजना दोस्रो चयण अन्त्तगनतको सभाहहत शिऺा ऩयीऺण
मोजनाको

सुधाया्भक

अनुसन्त्धानरे

शिऺकहरु

सभाहहत

शिऺा

नीतत

य

अभ्मास

(सुधाया्भक अनुसन्त्धान ऩरयमोजना २००३) को ऩरयकल्ऩना अनुसाय आफ्ना शिऺण शसकाइ

प्रवगध य साभग्रीहरुभा सुधाय ल्माउन उ्साहहत यहे का दे खाएको छ। शिऺकहरुरे सभाहहत
कऺाकोठा व्मवस्थाऩन अभ्मास, शसकाइ ऺभताहरुको आधायभा प्रवद्माथॉहरुको सभूह

तनभानण, शिऺण साभग्रीहरुको उ्ऩादन तथा प्रमोग य कऺा तथा सभकऺी शिऺण जस्ता
कृमाकराऩहरुभापनत ् नमाॉ शिऺण प्रवगध अऩनाउन थारेको ऩाइन्त्छ। मसयी शिऺक-केन्त्द्रीत

प्रवगध िभि् फारकेन्त्द्रीत प्रवगध तपन उन्त्भुख बै अतघ फहढयहे को ऩाइन्त्छ। सभाहहत शिऺा
ऩयीऺण ऺेरभा प्रवद्मारम सभुदामको सम्ऩकन ऩतन आभा सभूहहरुको फैठक, घय-दै रो भ्रभण

तथा शिऺकहरुको सहबागगता हुने जनसबाहरुजस्ता गततप्रवगधहरु भापनत ् फढी सुदृढ बएको
ऩाइन्त्छ। सभाहहत शिऺा उऩागभको प्र्मऺ प्रबाव सफै खारका आवश्मकता बएका
फारफाशरकाहरुको फढ्दो बनानदयराई हे दान छरनङ्ग हुन्त्छ।
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मसद्धान्त तथा रणनीततहरु
प्राथशभक शिऺा मोजनाको नीततको खाकाशबर आहदवासी तथा अल्ऩसॊख्मक बार्षाबार्षी
सभुदामका फारफाशरकाहरुराई सहामक हुने वातावयण प्रवकास गने कुया सभावेि छ।
मसका रागग शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारमरे स्थानीम तहका फारफाशरकाहरुको
आवश्मकताराई प्रवचाय ऩुर्म
 ाउने आधायका रागग प्रवद्मारमभा आधारयत व्मवस्थाऩन नीतत
रागु गये को छ। प्रवद्मारम व्मवस्थाऩन सशभततहरुरे कऺाकोठाका सभस्मा साधानका
रागग उऩाम खोजन य आहदवासी तथा अल्ऩसॊख्मक बाप्रर्षक सभुदामका फारफाशरकाहरुभा

आ्भ-सम्भानको बाव प्रवकास गनन य उनीहरुको अन्त्ततननहहत साॊस्कृततक तथा बाप्रर्षक
ऺभताहरुराई प्रवद्मारमको साधन/श्रोतको रुऩभा प्रमोग गनन स्थानीम यणनीततहरुको

प्रवकास गनन सक्छन ्। सयकायरे शिऺा नीततको प्रबावकायी कामानन्त्वमन य स्थानीम
व्मवस्थाऩन भापनत ् सुचारुरुऩरे प्रवद्मारम सञ्चारनका रागग प्रवद्मारम व्मवस्थाऩन
सशभततका सदस्म तथा सयोकायवाराहरुको ऺभता प्रवकासभा जोड हदने छ।

प्रवकेन्त्द्रीकृत खाकाशबर यहे को प्रवद्मारमभा आधारयत व्मवस्थाऩनको साय-त्व बनेको नै
स्थानीम तहभा उऩरब्ध भानवीम तथा बौततक श्रोत साधनहरुको अगधकतभ सदऩ
ु मोग

गयी आभाफाफु तथा सभुदामहरुराई सॊरग्न य सिन्क्तकृत गयाई प्रवद्मारम सञ्चारन गनुन
हो। प्रवद्मारमको व्मवस्थाऩन य सञ्चारनभा प्रवद्मारम व्मवस्थाऩन सशभततको ठूरो

बशू भका हुने बए ताऩतन सयकायरे उनीहरुको ऺभता प्रवकास य गण
ु स्तयीम शिऺाभा
फारफाशरकाहरुको सभन्त्मातमक ऩहुॉचका रागग आवश्मक आगथनक तथा प्राप्रवगधक
सहमोगराई तनयन्त्तयता हदनेछ।

भागथ उल्रेखखत शसद्दान्त्त य यणनीततहरुफाि तनदे शित दे हामका गततप्रवगधहरु आहदवासी तथा
अल्ऩसॊख्मक बाप्रर्षक सभद
ु ामका फारफाशरकाहरुको शसकाइ आवश्मकता ऩरयऩतू तनका रागग
सञ्चारन गरयने छन ् :


फारफाशरका, मव
ु ा तथा प्रौढका रागग व्माहारयक य सान्त्दशबनक ऩाठ्मिभका प्रवकास
गने।



ऩाठ्मिभभा नागरयक शिऺा भापनत ् अगधकायभा आधारयत शिऺाका उऩागभभा जोड
हदने।



शसकाइका अवसय प्रवस्ताय गननका साथै शसकाइका उऩामहरुको प्रवप्रवधताका रागग
सूचना तथा सॊचाय प्रप्रवगधहरुको प्रवकास गने।



सफै फारफाशरका, मुवा तथा ऩौढहहरुराई फढी सुयक्षऺत, स्वस्थ तथा आगथनक तथा
साभान्जक दृन्ष्ट्िरे सक्रिम य उ्ऩादनिीर जीवन माऩन गनन सऺभ फनाउन।
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सूचना

सङ्करन, सभस्मा

सभाधान, गहनगचन्त्तन, सभूह

कामन, सम्झौता,

अन्त्तयव्मैन्क्तगत सीऩहरु, आ्भ-चेतनता, दृढता, सॊवेग तनमन्त्रण, द्वन्त्द सभाधान,
तछभेकीहरुसॉगको भेरशभराऩ तथा िान्न्त्तऩूणन फसाइजस्ता साभान्त्म सीऩहरु शसक्ने।


एच ् आई बी/एड्सफाये चेतना वप्रृ द्ध गनन मस प्रवर्षमका सूचना तथा जानकायी
ऩाठ्मिभभा एकीकृत गने य अततरयक्त कृमाकराऩ सञ्चारन गने।



वैकन्ल्ऩक तथा रगचरो शिऺा प्रदान गने।



स्थानीम, याष्ट््रयम तथा अन्त्तयानष्ट््रयम स्तयभा व्माऩकरुऩभा, स्थानीम तनकाम,
सभद
ु ामभा आधारयत सॊध-सॊस्था गैय सयकायी सॊघसॊस्था, अन्त्तययाष्ट््रयम स्तयभा
व्माऩकरुऩभा

स्थानीम

तनकाम, सभद
ु ामभा

आधारयत

सॊघ-सॊस्था, गैयसयकायी

सॊघसॊस्था, अन्त्तयानष्ट््रयम गैयसयकायी सॊघसॊस्था य अन्त्म नीन्ज तनकाम/अॊगहरुसॉगको
साझेदायी

प्रवकास

आहदवासी

सभद
ु ाम

य

अल्ऩसॊख्मक

बाप्रर्षक

सभद
ु ामका

फारफाशरकाहरुप्रतत रक्षऺत कामनिभहरुका कामानन्त्वमनका रागग अततरयक्त श्रोत,
ऺभता, ऻान, दऺता तथा सीऩ जुिाउने एउिा प्रभुख यणनीतत हनेछ।
६.४ प्रौढ तनयऺयताभा कभी
शिऺासम्फन्न्त्ध अगधकाय साऺयतासॉगै िुरु हुन्त्छ। डकाय कामन मोजनाको खाकाभा प्रौढ
तनयऺयता फाये मस्तो उल्रेख छ "२०१५ सम्भभा प्रौढ साऺयताको स्तयभा ५०%
सुधाय"प्रविेर्ष गयी भहहराहरुका रागग तथा सफै प्रौढहरुका रागग आधायबूत तथा प्राथशभक
शिऺाभा सभन्त्मातमक ऩहुॉच हाशसर गने।
अनौऩचारयक शिऺाको प्राथशभक शिऺा, सभग्र

साऺयता

दय, शिऺाको

भह्व

फाये

आभचेतनाराई दृन्ष्ट्िगत गयी शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारमररे डकाय कामन मोजना
खाकारे तनहदन ष्ट्ि गये का रऺ्महरुराई ऩयू ा गनन आवश्मक प्रमाि गनेछ।

ितयमान जस्थतत तथा सिाऱहरु
२००१ को तथ्माङ्क अनुसाय ६ वर्षन भागथकाको साऺयता दय केवर ५४% (ऩुरुर्ष ६५% य

भहहरा ४३% ) दे खखन्त्छ। मसफाि दे िभा कयीफ आधाबन्त्दा फढी जनसॊख्मा तनयऺय यहे को
सॊकेत शभल्दछ। दश्ु चि तनभानण गने गरयफी य तनयऺयता प्राम् सधैं अन्त्तयसम्फन्न्त्धत

हुन्त्छन ् मो दश्ु चि हिाउनका रागग गरयफी हिाउने साऺयता कामनिभको प्रबावकायी
कामानन्त्वमन हुन जरुयी छ। ग्राभीण तथा दग
न
ऺेरहरुभा छरयएय यहे का तनयऺयताका
ु भ
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प्रवशबन्त्न सभूहहरुरे याष्ट््रयम साऺयताको स्तय उकास्ने कामनभा कडा चन
ु ौती शसजनना
गरयहदएका छन ्।

साऺयता य अनौऩचरयक शिऺा ऺेरभा आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺा कामनिभ दोस्रो
चयण अन्त्तगनत बएका प्रमािहरुरे हाभीराई केही ऩाठहरु शसकाएका छन ्।

उदाहयणका रागग अनौऩचारयक शिऺा हाशसर गनेहरुका रागग कामानिभको अवगधभा य
सभान्प्तऩतछ प्रवशबन्त्न बार्षाका प्रवशबन्त्न खारका शिऺण साभग्रीहरुको जरुयत ऩदन छ। मो
ऩतन थाहा हुन आएको छ क्रक कुनै एक खारको औऩचारयक शिऺाको कामनिभरे
शसकाईसम्फन्न्त्ध आवश्मक भाऩदण ्ड सहहतका सॊरग्नताका कामनिभहरुको आवश्मकता ऩने

रक्षऺत सभह
ू को शसकाइ आवश्मकताहरु ऩयू ा गनन सक्तैन। अझ, आधायबत
ू तथा प्राथशभक

शिऺा कमानिभ दोस्रो चयणरे के ऩतन दे खाएको छ बने सप्रु वधाप्रवभुख सभह
ु हरु प्रतत
रक्षऺत अनौऩचारयक शिऺासॉग एकीकृत आम-आजनन गने गततप्रवगध नेऩारभा साऺयताको

न्स्थतत एक सान्त्दशबनक प्रस्तुती (२००२) रे प्रभख
ु ता हदएका तनम्न साऺयता य गरयफीको
चऩेिाभा ऩये का ऺेरहरु अनौऩचारयक शिऺाका अन्त्म गततप्रवगधहरुको थारनी गने एउिा
िड्कायो प्रवेि प्रवन्त्द ु हो।

अनौऩचारयक शिऺाको अझ व्माऩक अथन य ऺेरफाये वकारत गने एउिा नीतत हार तनभानण
प्रकृमाभा छ। मसै व्माऩक दामयाराई सभे्न गा.प्रव.स./नगयऩाशरका गैयसयकायी सॊघसॊस्था,
सभुदामभा आधारयत सॊघसॊस्था य साभुदातमक शसकाइ केन्त्द्रहरुराई अनौऩचारयक शिऺाका
रागग

ऩूयक

कामानन्त्वमन

वा

वैकन्ल्ऩक

भाध्मभका

रुऩभा

ऩरयचारन

गरयने

एउिा

प्रवकेन्त्द्रीकृत

उऩागभ रागू गरयने छ। प्रवकेन्त्द्रीकयणको शसद्धान्त्तअनुरुऩ हारको कोिाभा

आधारयत औऩचारयक शिऺा एकीकृत तथा आवश्मकताभा आधारयत औऩचारयक शिऺातपन
उन्त्भुख हुनेछ। भागभा तनबनय हुने अनौऩचारयक शिऺाका रागग आवश्मक खचन सभुदामको
अगधकतभ सहबागगताभा तमाय ऩारयएको गाउॉ शिऺा मोजनाका आधायभा छुट्टम
् ाइने छ।

तय गाउॉ शिऺा मोजना उऩरब्ध नहुने ठाउॉ भा मो यकभ सभुदामका आवश्मकताको
आधायभा भुख्मता गा.प्रव.स. भापनत ् छुट्टम
् ाइने छ।
शसद्धान्त्त तथा यणनीतत
साऺयताको न्स्थतत सध
ु ाननभा प्रागथशभक शिऺाको ठूरो मोगदान यहन्त्छ। मसैरे न्स्थततभा
सध
ु ाय ल्माउनका रागग साऺयता, अनौऩचारयक शिऺा य प्राथशभक शिऺा कामनिभहरुराई

एक अकानको ऩरयऩूयक फनाइनेछ। अनौऩचारयक शिऺाका कामनिभहरु भध्म तथा सुदयु
ऩन्श्चभाञ्चर प्रवकास ऺेरका हहभारी, ऩहाडी तथा भध्म तयाईका साऺयतादय जमादै न्त्मून
बएका स्थानहरुभा केन्न्त्द्रत हुनेछन ्। मी कामनिभहरु प्रविेर्षत् भहहरा, फाशरका, अऩाङ्ग
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फारफाशरका य सुप्रवधाप्रवभुख सभूह य गरयफीको भायभा ऩये का ऺेरहरुका रागग रक्षऺत
हनेछन ्।

साऺयता कामनिभ ऩढाइ, रेखाइ य गखणत (अॊग्रजीभा ततनविा "R")भा भार जोड हदने नबै
योजगायी य आम-आजननका गततप्रवगधहरुका रागग तनयन्त्तय रुऩभा सऺभ फनाउने मुवा, प्रौढ

य भहहराहरुको सीऩ प्रवकास सुधाय गने अप्रवन्च्छन्त्न शिऺासॉग गाॉशसएको हुनऩछन । ्मसैरे
साऺयता कामनिभभा प्रभुख ती त्व यहे नछन ्् अधायबूत साऺयता, अद्मावगधक सीऩ य
तनयन्त्तय शिऺा।

अनौऩचारयक शिऺा कामनिभहरु फार प्रवकास केन्त्द्र, छारवन्ृ ्त तथा आम-आजननजस्ता

कामनिभ आवद्ध गरयनेछन ्। मसै अनस
 ाउने
ु ाय गततप्रवगधहरुको कामानन्त्वमनभा सहमोग ऩर्ु म
एकीकृत तथा आवश्मकताभा आधारयत नीतत रागू गरयनेछ।

साऺयता कामनिभहरुभा साभद
ु ातमक सहमोग य सकृम सहबागगता फढाउन साऺयता

व्मवस्थाऩनको प्रवकेन्त्द्रीकयण सञ्चारन गरयनेछ। आफ्ना इराका वयऩयका आवश्मकता
अनुरुऩ प्र्मेक गा.प्रव.स./गा.शि.स.का गाउॉ प्रवकास मोजना अन्त्तगनत साऺयताका स्ऩष्ट्ि

रऺ्महरु हुनेछन ्। केन्त्द्रीम, न्जल्रा य उऩ-न्जल्रा तहका सॊस्थाहरुरे शसकाइ-साभग्री, ताशरभ
तथा ऩमानप्त आगथनक सहामतासहहत प्राप्रवगधक सहमोग प्रदान गनेछन ्। शिऺाको याष्ट््रयम

फजेिको अनुऩातसॉगै आगथनक सहमोगभा ऩतन वप्रृ द्ध गरयनेछ। हार अततरयक्त श्रोत, साधन,
ऻान य सीऩ जुिाउन सभुदामभा आधारयत तथा गैयसयकायी सॊघसॊस्थाहरुसॉगको साझेदायी

प्रवकास गने अगधकाय गा.प्रव.स. हरुभै तनहहत छ। तय हारसम्भ मो अगधकायको उऩमोग
हुनसकेको छै न। ्मसैरे मो ऩतछका रागग स्थानीम तहको सिन्क्तकयण प्रक्रिमाको एउिा
अॊग हो। उऩमक्
ुन त शसद्धान्त्त य यणनीततहरुफाि तनदे शित मस कामनिभरे रक्षऺत गये का
गततप्रवगधहरु मस प्रकाय छन ््


साभुदातमक शसकाइ केन्त्द्रहरुको प्रवस्ताय हुनेछ य सम्बव बए सम्भ शिऺाको
तनयन्त्तयताभा जोड हदने दृन्ष्ट्िकोणरे साभुदातमक शसकाइ केन्त्द्र य श्रोत केन्त्द्रहरुफीच
सभन्त्वम प्रवकशसत गरयनेछ।



साऺयता कामनिभको कामानन्त्वमनका रागग आफ्ना बगगनी सॊस्थाहरु रगामात
याजनीततक, व्मावसातमक य साभूहहक सभूहहरु ऩरयचारन हुन आवश्मक छ।
तनयऺयताभा कभी ल्माउने अशबमानभा रागेका सफै तनकाम (सयकायी तथा



गैयसयकायी दव
ु ै) फीच सभन्त्वम स्थाऩनाका रागग सॊमुक्त प्रमािहरु हुनेछन ्।
तनयन्त्तय शिऺा प्रदान गने एउिा प्रबावकायी भाध्मभको रुऩभा सभुदामका नवसाऺय तथा मुवाहरुराई अवसय प्रदान गननका रागग २०५ विै चन
ु ाव ऺेरभा
साभुदातमक शसकाइ केन्त्द्रहरु स्थाप्रऩत गरयने छ।
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तनम्न सायऺता दय बएका २३ विा न्जल्राभा अनौऩचरयक शिऺा सॉगसॉगै दशरत,
भहहरा, अल्ऩसॊख्मक

जनजततम

सभूह

रगामत अन्त्म

उऩेक्षऺत/सुप्रवधाप्रवञ्चत

सभूहहरुभा रक्षऺत आम आजननका कामनिभहरु रागू गरयनेछन ्।


२३ विा न्जल्राभा भहहरा, दशरत तथा आहदवाशसहरुको आवश्मकता ऩूततनका रागग

प्रायन्म्बक फार प्रवकास, आगथनक सहामता कामनिभ तथा आम आजनन कामनिभसॉग
एकीकृत गयी आवश्मकताभा आधारयत साऺयता कामनिभ कामानन्त्वमन गरयनेछन ्।



भातब
ृ ार्षा साऺायताका कामनिभहरु सॊचारन गरयनेछन ्।

अनौऩचारयक शिऺा कामनिभ कामानन्त्वमन अगडड साऺयताको प्रायन्म्बक सवेऺण
गरयनेछ।

प्रायन्म्बक

अध्ममन/अनस
ु न्त्धान

तथा

स्थानीम

तहभा

तथ्माङ्क

सॊकरन/सॊग्रह केन्त्द्रको स्थाऩना शिऺा व्मवस्थाऩन सच
ू ना प्रणारीको सन्त्दबनभा
प्रबावकायी अनग
ु भन तथा व्मवस्थाऩनको ऩव
ू न ितन हो।


भानव सॊसाधन प्रवकास मोजनावािै भानव प्रवकासका रागग एउिा खास मोजना
छान्त्ने य मसको िुरुवात भानव प्रवकास मोजनावािै गयी कामानन्त्वमन गने।



ग्राभीण तथा दग
न ऺेर रगामत सुप्रवधाप्रवभुख/उऩेक्षऺत सभूहहरुफीच साऺयताको
ु भ

न्स्थतत सुधाननका रागग सॊमुक्त नीतत तथा सभन्त्वमा्भक कामनको आवश्मकता
ऩदन छ।

तनयऺयता उन्त्भूरन गनुन एउिा चन
ु ौतीऩूणन कामन हो जसका रागग स्थानीम, याष्ट््रयम य

अन्त्तयानष्ट््रयम तहका नीन्ज, सावनजतनक, सयकायी तथा गैयसयकायी सॊघसॊस्थाहरुफीच सहमोग
य साझेदायीको आवश्मकता ऩदन छ।
६.५ रैङ्गगक बेदबावको तनयाकयण
रैङ्गगक आधायभा शिऺाभा गरयने बेदबाव सफैराई प्रवहदतै बएको तथ्म हो य नेऩार ऩतन
मसको अऩवाद यहन सकेको छै न। मसफाये डकाय कामन मोजना खाकाभा मस्तो उल्रेख
गरयएको छ। "याम्रो गण
ु स्तयको आधायबत
ू शिऺा प्रविेर्ष गयी फाशरकाहरुको ऩहुॉच तथा
प्रगतत सतु नन्श्चत गनन जोड हदॊदै २००५ सम्भका प्राथशभक तथा भाध्मशभक शिऺाभा
रैङ्गगक बेदबाव हिाउने य २०१५ सम्भभा रैङ्गगक सभानताको न्स्थतत हाशसर गने"।

सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ को उद्देश्म जातजातत, धभन, वणन, साभान्जक, आगथनक तथा
बौगोशरक न्स्थततका आधायभा बेदबाव नगयी सफै फारफाशरकहरुराई प्राथशभक शिऺा हदनु
यहे कारे शिऺाभा रैङ्गगक तथा साभान्जक बेदबाव हिाउन जोड हदइनेछ।

मो प्राथशभकता दिौं मोजनारे भूरप्रवाहीकयण य साभान्जक सभाहहतीकयणराई हदएको
प्राथशभकतासॉग भेर खाने खारको छ। (ऩष्ट्ृ ठ ५६) मो अॊग (अवमव) भागथ उल्रेखखत
आहदवासी, अल्ऩसॊख्मक बार्षाबार्षी रगामतका सफै फारफाशरकाहरुका शसकाइ आवश्मकता
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ऩूया गने बन्त्ने अवमव (अङ्ग) सॉग अन्त्तय सम्फन्न्त्धत बएकारे प्रस्ताप्रवत कुनै कुनै
यणनीतत य गततप्रवगध ऩयस्ऩयभा शभशसन वा शभल्न गएका छन ्।

ितयमान जस्थतत तथा सिाऱहरु
गहहयो जयो गाडेको जाततम िभ ऩयम्ऩया, केही जातीम प्रविेर्षको अन्त्म जातत प्रविेर्ष
भागथको प्रबाव तथा गथचो शभचो, अऩाङ्गतासम्वन्न्त्ध ऩूवानग्रह तथा अन्त्धप्रवश्वास, प्रऩतप्र
ृ धान
भूल्म, भान्त्मतारे प्रभुखता ऩाएको व्मवस्था नै नेऩारको साभान्जक तथा रैङ्गगक
बेदबावका प्रभुख कायक त्व हुन ्। मी बेदबावहरुको तनयाकयण नगरुन्त्जेर शिऺाभा
सभानता, सभन्त्माम, तनस्ऩऺता हुन सम्बव छै न। अको कुया, जनसॊख्माको आधा बन्त्दा फढी
हहस्सा ओग्ने भहहराहरुको भानवीम ऺभता अशबवप्रृ द्ध गये य य सफै सुप्रवधा प्रवभुख/उऩेक्षऺत

सभूहहरुराई गरयफी न्त्मूनीकयण कामनिभहरुको शभमोभा ल्माएय भार गरयफी न्त्मूनीकयण
उद्देश्म ऩूया गनन सक्रकन्त्छ।

रैङ्गगक बेदबाव प्रवद्मारमको कऺाकोठादे खख शिऺाको केन्त्द्रीम व्मवस्थाऩन अथानत ्
भन्त्रारमसम्भै व्माप्त छ। केिा (८७%), केिी ७५% खद
ु बनान दयभा दे खखएको १२ % को

पयक वतनभान ऩरयन्स्थततभा व्माप्त बएको रैङ्गगक दयू ीको जवरन्त्त प्रभाण हो। मसैगयी
ऩुरुर्षहरुको साऺयता दय (६५%) छ बने भहहराहरुको सो दय ४३%भार यहे को छ।

शिऺकहरुफीच ऩतन रैङ्गगक बेदबावको न्स्थतत व्माप्त छ। याष्ट््रयम नीततअनरु
ु ऩ प्र्मेक
प्राथशभक प्रवद्मारमभा एक भहहरा यहने व्मवस्था बए ऩतन कयीफ ११,००० प्राथशभक
प्रवद्मारमहरु ऩण
न ऩभा शिक्षऺकात्रफहहन छन ्। कुर ९६, ००० प्राथशभक शिऺकहरु भध्मे
ू रु
केवर २५% भार भहहरा शिऺक छन ्। तमनभा कयीफ ८%भार भहहरा प्रधानाध्माऩक छन ्।

शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारमको भहहरा कभनचायीहरुको अनऩ
ु ातराई हे ने हो बने
याजऩराॊक्रकत द्प्रवन््तम श्रेणीभा ६.८% य तत
ृ ीम श्रेणीभा ६.९% अगधकृत यहे को फताइएको

छ। (प्रवष्ट्ि य कानॉ २००१) हारका मी तथ्माङ्क य आॉकडाहरुभा केही पयक ऩाइए ताऩतन
शिऺा ऺेरभा ऩरु
ु र्ष सभकऺीसॉग भहहराहरुको अनऩ
ु ात दाॉजने सवारभा मो तथ्माङ्करे
खासै

असय

ऩादै न।

सप्रु वधावन्ञ्चत

सभुदामका

व्मन्क्तहरुफाि

शिऺा

तथा

खेरकूद

भन्त्रारमभा बएको प्रतततनगध्व ्मतत नयाम्रो नबए ताऩतन उ्साहजनक बने अवश्म
छै न। ्मसैरे भहहरा तथा प्रवऩन्त्न सभूहहरुको ऺभता प्रवकासका रागग साभूहहक प्रमािभा
नै कामनिभको ध्मान केन्न्त्द्रत हुनेछ।
शसद्धान्त्त तथा यणनीततहरु
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२००२ को रैङ्गगक सवेऺण कामनिभका रागग भुख्म ऩथ प्रदन िक भातननेछ। प्र्मेक
प्राथशभक प्रवद्मारमभा एक जना भहहरा शिऺक याख्ने नीततको कामानन्त्वमनका रागग
उऩमक्
ु त सकाया्भक कदभहरु चाशरनेछन ्।

सफै तहहरुभा शिऺाको व्मवस्थाऩनभा भहहराहरुको बूशभकाराई फढावा हदन रैङ्गगक
दृन्ष्ट्िरे सॊवेदनिीर नीततहरुराई भहहरा तथा सुप्रवधाप्रवभुख/उऩेक्षऺत सभुदामहरुका रागग
ऺभता तनभानण गने गततप्रवगधहरुराई प्राथशभकता हदइनेछ।

रैङ्गगक सवारहरुराई शिऺक ताशरभका प्माकेज तथा कामनिभहरुभा एककृत गरयने छन ्
साथै सप्रु वधाप्रवभुख सभूह य रैङ्गगक सवारका प्रवर्षमवस्तह
ु रुका रागग ऩाठ्मिभराई
सॊवेदनिीर फनाइने छ।

अवसय रागतराई सहमोग प्रदान गनन ऩाठ्मिभ तथा ऩाठ्म साभग्रीहरुराई सप्रु वधाप्रवभख
ु
सभह
ू हरुको

रैङ्गगक

न्स्थतत,

सॊस्कृततक

भान्त्मताहरु

य

जीवनमाऩन

सीऩहरुको

सभाहहतीकयण भापनत ् सान्त्दशबनक फनाउन िैक्षऺक चेतना जागयण य आगथनक सहमोगको

प्माकेजका रागग स्थानीम सभुदामहरुभा आधारयत सॊघसॊस्था, गैयसयकायी सॊस्था गैयसयकायी

सॊस्था सॊरग्न वह
ृ त ् साभुदातमक ऩरयचारन अशबमानरे मी सभूहहरुको भूर प्रवाहीकयण
सम्फन्न्त्ध नीतत तनभानण गनेछन ्।
भागथ

उल्रेखखत

शसद्धान्त्त

य

यणनीततफाि

तनदे शित

मो

कामनिभरे

तनम्नशरखखत

गततप्रवगधहरु सॊचारन गनेछ।


भहहरा शिऺकहरुसम्फन्न्त्ध नीतत कामानन्त्वमनका रागग रैङ्गगक अध्ममन (२००२)रे
गये को शसपारयिफभोन्जभ खारी बएको शिऺक दयफन्त्दीहरुफाये सभुदाम तहभा
जानकायी सॊकरन गरयने छ, सभुदामहरुभा एस.एर.सी. उ्तीणन गने भहहराहरुको

सॊख्मा ऩ्ता रगाउन स्थानीम सवेऺण गरयने छ। साथै कुन प्रवद्मारमभा ऩद
रयक्त बएको सो को स्थानीम तवयभै प्रचाय प्रसाय गरयने य तनमुन्क्त प्रक्रिमाराई
ऩायदिॉ फनाइने छ। सॊबाव्म शिऺकहरुको ऩूरभा वप्रृ द्ध ल्माउन प्रवद्मारम तहभै
अशबभान िुरु गयी एस ्.एर ्.सी.ऩतछ शिऺा सॊकामको अध्ममन चमन गनन प्रो्साहहत
गरयने छ।


प्राथशभक प्रवद्मारमभा भहहरा शिऺकहरुको सॊख्मा फढाउन पीडय छारवासका
एस ्.एर ्. सी. उन््तणनहरुराई छारवन्ृ ्तको व्मवस्थासहहत शिऺक ताशरभ कामनिभभा
आवद्द गरयनेछ।



रैङ्गगक सभानताको रक्ष्मप्रान्प्तका रागग प्रवद्मारम तनभानण गदान फाशरका, अऩाङ्ग
फारफाशरकाका साथै भहहरा शिऺकहरुका रागग प्रविेर्ष व्मवस्था गनन मथेष्ट्ि ध्मान
ऩुर्म
 ाइने छ। नमाॉ कऺाकोठा थऩ गने प्रवद्मारमको चमन गदान कुर बनानभा
फाशरका

तथा

दशरत

प्रवद्माथॉहरुको
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आवश्मक

अनऩ
ु ातसम्फन्न्त्ध

तनधानरयत

भाऩदण ्डराई सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ अन्त्तगनत ऩतन कडाइकासाथ ऩारना
गरयनेछ।



रैङ्गगक सवारप्रतत सॊवेदनिीर हुने ऩाठ्मिभ य ऩाठ्मसाभग्री तनभानण गरयनेछन ्।
शिऺक ताशरभहरुराई ऩतन रैङ्गगक दृन्ष्ट्िरे सॊवद
े निीर फनाइनेछन ्।
प्रवद्मारमभा फाशरकाहरुको बनान तथा थभौतीका रागग आगथनक सहमोग कामनिभभा
जोड हदइनेछ।



व्मवस्थाऩकीम तहहरुभा भहहरा सहबागगता वप्रृ द्ध गनन अन्त्तय ऺेरीम सभन्त्वम य
सहमोग कामभ गरयनेछ।



रैङ्गगक सवारभा चेतना जागयण गनन साभान्जक ऩरयचारनको अशबमान सॊचारन
गरयनेछ।



गरयफी न्त्मन
ू ीकयणका रागग रैङ्गगक बेदबाव घिाउन जरुयी बएकारे रैङ्गगक भर
ू
प्रवाहीकयण तथा सभाहहतीकयण कामनिभहरुरे सफैका रागग शिऺा रक्ष्मप्रान्प्तभा
भार मोगदान ऩुर्म
 ाउने नबै दिौं मोजना/गरयफी न्त्मूनीकयण यणनीतत ऩरका
उद्देश्महरु ऩतन ऩूया हुने अऩेऺा गरयएको छ।

६.६ गुणस्तरीय मशऺाका सबै ऩऺहरुको सुधार्
बनान प्रवस्ताय रगत ्तै गण
ु स्तयीम शिऺाको सुधायहरुको थारनी हुनुऩछन । डकाय खाका(कामन
मोजना) भा मसफाये उल्रेख बएको छ- "गुणस्तयीम शिऺाका सफै ऩऺहरुको सुधाय य

उ्कृष्ट्िताको सुतनन्श्चतता गने जसरे गदान प्रविेर्ष गये य साऺयता, गखणतीम साऺय तथा
आवश्मक जीवन माऩन सीऩहरुभा भान्त्मता प्राप्त तथा उल्रेखनीम उऩरन्ब्ध हाशसर गनन
सक्रकमोस ्।"

शिऺाको गुणस्तय फारफाशरकाहरुको सभग्र व्मन्क्त्वको प्रवकास तथा उच्च स्तयको
शसकाइ उऩरन्ब्धहरुसॉग सम्फन्न्त्धत छ जसको चरयताथनका रागग ऩाॉचविा अऩरयहामन
आधायबूत त्वहरु मस प्रकाय छन ् :

१. मशऺक् प्रवद्माथॉहरुसॉग प्र्मऺ अन्त्तयक्रिमा गने ताशरभ प्राप्त य प्रबाविारी शिऺकहरु
प्रवद्मारम व्मवस्थाऩनभा भह्वऩूणन अॊग भातनन्त्छन ्। फारफाशरकाहरुको सवानङ्गगण प्रवकास

य उच्च तहको शसकाइका रागग उच्च नैततक प्रततवद्धता अशबप्रेयणा, आवश्मक तहको शिऺा
तथा ताशरभ य आपूरे ऩढाउने प्रवर्षमभा ऩूणन दऺतासहहतका शिऺकहरु नबै नहुने त्व
हुन ्। शिऺा तथा खेरकूद भन्त्रारम अन्त्तगनत स्थाप्रऩत प्रवद्मारम तनयीऺणारमको
आवश्मक गण
ु स्तयीम शिऺाको भाऩदण ्ड अनस
ु ायको शिऺक य शसकाइ वातावयण बए
नबएको हे ने न्जम्भेवायी हुनेछ।
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२. ऩाठ्यऩुस्तक तथा शैक्षऺक सामग्रीहरु् फारफाशरकाहरुको ऻान तथा शसकाइका रागग

ऩाठ्मऩुस्तक तथा िैक्षऺक साभग्रीहरु प्रभुख श्रोत हुन। ्मसैरे सान्त्दशबनक ऩाठ्मिभ,
सायत्व सभे्ने प्रवर्षमवस्तु, साभग्रीहरु य कऺाकोठाभा ऩाठ्मिभको प्रबावकायी
कामानन्त्वमन प्रकृमा गुणस्तयीम शिऺाका रागग नबै नहुने कुया हुन ्।
३. मसकाइ िातािरण् कऺाकोठा ऩाठ्मिभ कामानन्त्वमन हुने शिऺाको प्रभुख थरो हो।

प्रेयणादामी शिऺण-शसकाइ वातावयणको शसजनना, स्थानीम ऩरयन्स्थती य वातावयण अनुकुर
तनशभनत ऩाठ्मिभको तनभानण, प्रवशबन्त्न प्रकायका शिऺण साभग्रीहरुको व्मवस्था तथा

फारकेन्त्द्रीत शिऺण शसकाइ प्रवगधहरुका वप्रृ द्ध कऺाकोठा सध
 ाउने प्रभख
ु ायभा मोगदान ऩुर्म
ु

त्वहरु हुन ्।
४. विद्याऱय सध
ु ार् सम्ऩण
ू न शिऺा व्मवस्थाको केन्त्द्र भातनने प्रवद्मारमका रागग सफै
फारफाशरकाहरुराई गण
ु स्तयीम शिऺा सतु नन्श्चत गननका रागग बौततक भानवीम तथा
िैक्षऺक स्रोत साधनहरुजस्ता आधायबत
ू सप्रु वधाहरुको व्मवस्था हुन जरुयी छ।
५. व्यिस्थाऩन तथा ऺमता विकास् गुणस्तयीम शिऺा प्रान्प्तका रागग साधनहरुको
प्रबावकायी उऩमोग सुतनन्श्चत गनन सफै तहहरुभा तनणनम गने अगधकाय व्मवस्थाऩनभा

तनहहत हुन्त्छ। सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ का रागग प्रवकेन्त्द्रीकयण एउिा वह
ृ त्
कामानन्त्वमन यणनीतत बएको सन्त्दबनभा ऺभता प्रवकास-प्रविेर्ष गयी प्रवद्मारम, सभुदाम य
न्जल्रा तहभा तनतान्त्त आवश्मक कुया हो। भानव श्रोत प्रवकासको सेवा प्रवद्मारमभा

आधारयत मोजना य व्मवस्थाऩनका रागग ऺभता वप्रृ द्ध गनन ऩाठ्मिभको प्रबावकायी

कामनन्त्वमन तथा शिऺा सेवाको प्रबावकायी प्रवतयण बए नबएको प्रगतत अनुगभन गननका

रागग शिऺकहरुराई उनीहरुको ऩेिाभा भद्दत ऩुर्म
 ाउने प्रवद्मारमभा आधारयत सुऩयीवेऺक
य अनुगभन य न्जल्रा य गाउॉ का मोजना तमाय गनन कामानन्त्वमनका रागग अतत आवश्मक
त्व हुनेछन ्। ऺभता तनभानणको उद्देश्म शिऺक, प्रधानाध्माऩक, श्रोत व्मन्क्तहरु य
प्रवद्मारम तनयीऺकको प्रवद्मारमको सभग्र प्रवकासका रागग ऩेिागत अगुवाइ हदने ऺभता

प्रवकस गनुन हुनुऩनेछ। प्रधानाध्माऩक, श्रोत व्मन्क्त प्रवद्मारम व्मवस्थाऩन सशभतत तथा
अशबबावक-शिऺक सॊघ य स्थानीम तनकामहरुको ऺभता प्रवकास ऩतन उन््तकै भह्वऩण
ू न
हुन्त्छ।

प्रवद्मारम व्मवस्थाको प्रथभ सप्रु वधाबोगी सभद
ु ाम ऩदन छ। मसैरे शिऺाको यणनीततक तथा

तनणनमसम्फन्न्त्ध प्रक्रिमाभा मसको सॊरग्नता अऩरयहामन हुन्त्छ। मो फारफाशरकाहरुको फढ्दो
िैक्षऺक प्रगतत य प्रवद्मारमको सभग्र प्रवकासभा उनीहरुको तनयन्त्तय सहमोग य मोगदान
जुिाउन अतत नै भह्वऩूणन हुन्त्छ। साझा रक्ष्मप्रान्प्तका रागग ऩायस्ऩरयक सहमोग जुिाउन
साभुदातमक ऩरयचारनरे प्रवद्मारम य सभद
ु ामफीचको फढदो अन्त्तयक्रिमाराई सॊकेत गदन छ।

49

गुणस्तयीम शिऺाका रागग भागथ उल्रेखखत ऩाॉचविा आधायबूत कुयाहरुफाहे क फार
प्रवकासको अनुबव बएका फारफाशरकाहरु कऺा एक य ्मसऩतछका कऺाहरुभा फढी याम्रो
प्रगतत गने अनुसन्त्धानहरुरे दे खाएका छन ्।

ितयमान जस्थतत तथा सिाऱहरु
शिऺाको गुणस्तयभा सुधाय ल्माउने ध्मेमरे सयकायरे शिऺाका सफै तहभा सहमोग गने
ऩरयऩािीको प्रवकास तथा सुदृढीकयण गये कोछ। याष्ट््रयम िैक्षऺक जनिन्क्त प्रवकास केन्त्द्र,
दयू शिऺा केन्त्द्र तथा प्राथशभक शिऺा ताशरभ केन्त्द्रहरुराई कऺाकोठाको अध्माऩनराई
सुधाय ल्माउने य दे िबयका शिऺकहरुराई सेवाकारीन ताशरभ प्रदान

गने न्जम्भेवायी

सुन्म्ऩएको छ। मसै गयी यान्ष्ट्रम िैक्षऺक जनिन्क्त प्रवकास केन्त्द्रको शिऺकहरुको शिऺा
नीतत तनभानणको प्रायन्म्बक कामनभा भद्दत ऩुर्म
 ाउन य शिऺकहरुको ताशरभ कामनिभहरुको
सुधाय प्रक्रिमाभा तीव्रता ल्माउन शिऺक शिऺा ऩरयमोजना सॊचारन बैयहे को छ। भाध्मशभक
शिऺा प्रवकास इकाइ तथा प्रायन्म्बक शिऺा ताशरभ केन्त्द्र भापनत ् भाध्मशभक शिऺा प्रवकास
केन्त्द्र अन्त्तगनत प्रदान गरयएका सेवाहरुको सुदृढीकयणका रागग एउिा सॊयचना्भक

ऩुनसनभामोजन प्रक्रिमा अगाडड फहढयहे को छ। प्रवद्मारम झुण ्ड (क्रस्िय) भा िैक्षऺक
सेवाहरु प्रदान गनन श्रोत केन्त्द्रहरुरे भह्वऩूणन बूशभका खेरेका छन ्।

मसैगयी ऩाठ्मिभ प्रवकास केन्त्द्र ऩाठ्मिभभा य ऩाठ्मऩस्
ु तकको गण
ु स्तयीमताको रागग
प्रविेर्ष बशू भका खेशरयहे को छ। हार ऩाठ्मिभ सध
ु ायको एउिा प्रक्रिमा चारु छ।

प्रवद्मभान सहमोग ऩरयऩािीका फावजद
ु प्रवशबन्त्न अध्ममनहरुरे प्राथशभक प्रवद्मारमभा

गखणत, साभान्जक शिऺा य नेऩारीजस्ता प्रवर्षमहरुको उऩरन्ब्ध दय साभान्त्मता तनम्न यहे को
दे खाएका छन ् (कऺा ५ का प्रवद्माथॉहरुको भूल्माङ्कन, तनयीऺण, १९९९) आधायबत
ू

प्राथशभक शिऺा कामनिभ दोस्रो चयण अन्त्तगनत सध
ु ाया्भक अनस
ु न्त्धानद्वाया गरयएको
अध्ममनरे के दे खाएको छ बने प्रवद्मारमराई प्रबावकायी फनाउने आधायबत
ू ऩव
ू ानधाय ऩयू ा
नबएसम्भ प्रवद्मारम तहभा गण
ु स्तय सध
ु ायको कुया हावादायी बार्षण शसवाम केही हुॉदैन
(िैक्षऺक अन्त्वेर्षण तथा प्रवकास अनुसन्त्धान केन्त्द्र, २००२)।
प्राथशभक तहभा मोग्म तथा ताशरभ प्राप्त शिऺकहरुको अबाव छ। कूर ९७,००० प्राथशभक
शिऺकहरुभा केवर

१५%भार ऩूणरु
न ऩभा ताशरभ

प्राप्त

छन ्।

शिऺकहरुको

प्रवतयण

एकनासको छै न, एकदभै असभान क्रकशसभको छ य प्रविेर्ष गयी हहभारी ऺेरका शिऺकहरु
अनुऩन्स्थत

यहने प्रचरन व्माप्त छ। मसफाहेक तयाईका प्रवद्मारमहरुभा प्रवद्माथॉको

अ्मगधक चाऩ य बौततक सुप्रवधा अऩमानप्त दे खखन्त्छ बने हहभारी ऺेरका कुनै कुनै

प्राथशभक प्रवद्मारमभा प्रवद्माथॉको सॊख्मा जमादै न्त्मून यहे को ऩाइन्त्छ। साथै शिऺा ऐन य
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तनमभावरीहरुरे तोकेअनुसाय आवश्मक ऩढाउनु ऩने हदन य शिऺण सभम (घण ्िा) को
त्रफयरै ऩारना गरयन्त्छ।

प्रवद्मारम तहभा गुणस्तयीम शिऺाका रागग आवश्मक श्रोत साधन हार प्रवद्मारमभा
ऩुगगयहे का छै नन ्। उदाहयणका रागग प्रवद्मारमभा सभमभा ऩाठ्मऩुस्तक ऩुग्दै नन ्, ऩाठ्मिभ

य सहामक ऩाठ्म साभग्रीहरु उऩरब्ध छै नन ्, बए ऩतन ऩमानप्त भाराभा उऩरब्ध छै नन ्।
अझ प्रिासतनक कामनको फोझरे गदान श्रोत केन्त्द्रफाि शिऺकराई प्राप्त हुने बनेका ऩेिागत
सहमोग न त ऩमानप्त छन ् न याम्रो गण
ु स्तयका नै।
भागथ

उल्रेखखत

प्राथशभक

प्रवद्मारमका

गुणस्तयीम

शिऺा

सम्फन्न्त्ध

अनेकन

सभस्माहरुराई हे दान मस ऺेरभा गरयने भह्वऩण
ू न सध
ु ायका प्रमासहरु प्रवद्मारम, रगानी
गरयने साधन श्रोत य सेवा प्रदाम सॊमन्त्रप्रतत तनदे शित हुनु अतत जरुयी छ।
्मसैरे सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ रे कऺाकोठाको शसकाइ वातावयण, शिऺकहरुको
कामनकुिरता,

ऩाठ्मिभ

तथा

शिऺण

साभग्रीहरु,

प्रवद्मारमहरुको

न्जम्भेवायीभा जोड हदएको छ।

सभद
ु ामप्रततको

शसद्धान्त्त तथा यणनीततहरु
प्राथशभक शिऺाको गुणस्तयसम्फन्न्त्ध सभस्माहरुको सभाधानका रागग गरयने प्रमासहरु
शिऺक/कऺाकोठा, ऩाठ्मऩुस्तक, सुऩयीवेऺण, अनुगभन

य

प्रवद्मारम

व्मवस्थाऩनप्रतत

तनदे शित हुनुऩदन छ। ्मसैरे सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ रे शिऺकको ऺभता/मोग्मता
फढाउने, कऺाकोठाको शसकाइ वातावयणभा सुधाय ल्माउने य सभमभै ततनको प्रवतयण
सुतनन्श्चत

गने

प्रवद्मारमभा

आधारयत

स्वाम्त

सुऩरयवेऺण

तथा

अनुगभन

य

प्रवद्मारमहरुको प्रवकेन्त्द्रीकृत व्मवस्थाऩनको सुतनन्श्चतताका रागग जोड हदएको छ।

स्वीकामन गण
ु स्तयप्रवनाको प्राथशभक स्तयको ऩहुॉचको खासै अथन हुदैन। हाम्रा बावी
सन्त्तततराई अन्त्तयानष्ट््रयम भाऩदण ्डको ऻान य सीऩ प्रदान गननका रागग प्रप्रवगधभा प्रवकास

य शिऺाको गण
ु स्तयभा वप्रृ द्ध हुनु अ्मावश्मक कुया हो। मसका रागग प्राथशभक शिऺाका
रागग भाऩदण्ड, सीभा य व्मवस्थाऩनका उऩमक्
ु त उऩामहरुको कामानन्त्वमन हुन जरुयी छ।
शिऺकहरुराई उगचत तवयरे ताशरभ प्रदान गनन य सभाहहत शिऺाका त्वहरु, कऺाकोठाभा

प्रवप्रवध व्मवस्थाऩन य शिऺण प्रवगध तथा कृमाकराऩभा आधारयत फार-केन्न्त्द्रत शिऺण

शसकाइ प्रवगधहरु शिऺक ताशरभ कामनिभभा सभावेि गननका रागग शिऺक ताशरभ
कामनिराई प्रवस्ताय य सुधाय गरयनेछ। चारू शिऺण अनुभती प्रक्रिमाराई प्रवस्ताय य सुदृढ
गरयनेछ। शिऺा ऐन तथा तनमाभवरी अनुसाय शिऺकहरुराई प्रवशबन्त्न ऺेरहरुभा आव्तनक

ताशरभ प्रदान गरयनेछ। दिौं मोजना ऩतछ शिऺकहरुराई स्थानीम तहफािै तनमुक्त गरयने
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छ।

तय

हारको

शिऺकहरुको

असभान

प्रवतयणराई

ध्मानभा

याखी

हार

कामनयत

शिऺकहरुका रगग ऩुन् दयफन्त्दी शभरान गरयने कुयाभा जोड हदइने छ।

फारफाशरकाहरुको जीवनसॉग सान्त्दशबनक फनाउन प्राथशभक तहको ऩाठ्मिभभा सुधाय

ल्माइने छ य शिऺक तनदे िन ऩुन्स्तका, ऩाठ्मिभ तथा अन्त्म शिऺण साभग्री य सहामक
ऩाठ्म

साभग्रीहरु

सफै

प्रवद्मारमहरुभा

उऩरब्ध

गयाइनेछन ्।

दिौं

मोजनाऩतछ

ऩाठ्मऩुस्तकहरुराई सभमभै उऩरब्ध गयाउन ऩाठ्मऩुस्तकको उ्ऩादन य प्रवतयणका रागग

नीन्ज ऺेरराई प्रो्साहहत गरयनेछ। ऩाठ्मऩस्
ु तक, शिऺक तनदे िन ऩन्ु स्तका, शिऺण साभग्री
तथा सहामक ऩाठ्म साभग्रीहरुको उ्ऩादन तथा प्रवतयणका रागग ऩतन नीन्ज ऺेरराई

प्रो्साहहत गरयनेछ। प्रवप्रवध ऩाठ्मऩस्
ु तकहरु भध्मे उऩमक्
ु त ऩाठ्मऩस्
ु तक चमन गनन
प्रवद्मारमराई अवसय हदइने छ। तय ऩाठ्मिभ प्रवकास केन्त्द्र ऩाठ्मिभको खाका तमाय

गनन प्राथशभक शिऺाका रागग ऩाठ्मिभ तमाय गनन य केन्त्द्रद्वाया उ्ऩादन तथा प्रकािन
गरयएका ऩस्
ु तकहरु प्र्मेक कऺाको गण
ु स्तय, आवश्मकता य भाऩदण्ड अनक
ु ु रका फनाउन
न्जम्भेवाय हुनेछ।
भागथ उल्रेखखत

सद्धान्त्त

तथा

यणनीततहरुफाि

तनदे शित

मो

कामनिभरे

दे हामका

गततप्रवगधहरुभा दृन्ष्ट्ि ऩुर्म
 ाउनेछ

तनम्न शरखखत ५ विा आधायबूत कुयाहरु भापनत ् शिऺाका भूल्म तथा भाऩदण्ड
तनधानयण गने्

(१) शिऺक (२) ऩाठ्मऩुस्तक/शिऺण साभग्री (३) शसकाइ वातावयण (४) प्रवद्मारम सुधाय (५)
व्मवस्थाऩन तथा प्रवकास


शिऺकहरुका रागग आव्तनक ताशरभ



शिऺकहरुका रागग ऩुनदन यफन्त्दी शभरान



मोजना तथा व्मवस्थाऩनसम्फन्न्त्ध ताशरभ



प्रवद्मारमभा आधारयत सुऩयीवेऺण तथा अनुगभन ताशरभ





अनुसन्त्धान, अन्त्वेर्षण तथा प्रवकास

प्रवद्मारमभा ऩुस्तकारम तथा कम्ऩमुिय

प्रवद्मारम सुधाय मोजनाभा आधारयत गुणस्तय सुधायसम्फन्न्त्ध गततप्रवगधहरुका
रागग प्रवद्मारम अनुदान



प्रवद्मारम सभुदाम व्मवस्थाऩनभा हस्थान्त्तयण गुणस्तयभागथ हदइएको जोडरे

थभौतीराई फढाउने य शिऺा व्मवस्थाको प्रबावकारयताभा वप्रृ द्ध हुने आिा गरयएको
छ।
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७. काययक्रम काययन्ियनका ऱाचग मसद्धान्त र रणनीततहरु
७.१ मागय तनदे शक मसद्धान्त
नेऩाररे २०१५ सम्भभा सफैका रागग शिऺाका रक्ष्मऩूया गने प्रततवद्धता व्मक्त गये को छ।
्मसैरे

श्री

५

को

सयकायका

रागग

गरयफी

न्त्मूनीकयणको

रक्ष्मप्रान्प्तभा

आफ्ना

प्रततवद्धताराई साकाय रुऩ हदन आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺा उऩ-ऺेरका रागग प्राप्त

हुने सहमोग एउिा भह्वऩूणन यणनीतत हो। यान्ष्ट्रम मोजना तथा नीततहरुरे सफैका रागग
शिऺा २००४-२००९ को तनभानणका रागग भह्वऩूणन आधाय प्रदान गदन छ। दिौं मोजना-जन
ु

गरयफी न्त्मन
ू ीकयण यणनीतत ऩर ऩतन हो। मसभा उल्रेखखत गरयफी न्त्मन
ू ीकयण रक्ष्मका
रागग शिऺाराई एउिा भह्वऩण
ू न खम्फाको रुऩभा ऩहहचान गयाउॉ छ।

सफैका रागग शिऺा अशबमानद्वाया तनदे शित गरयफी न्त्मन
ू ीकयण यणनीतत ऩररे (१)
प्रवकेन्त्द्रीकयण तथा साभान्जक ऩरयचारन (२) ऩहुॉचका रागग साभान्जक तथा साॊस्कृततक
व्मवधानहरुभा कभी (३) प्रवद्मारमको अनग
ु भन तथा सऩ
ु रयवेऺण व्मवस्था सफरीकयण
भापनत ् प्राथशभक शिऺाको ऩहुॉच तथा गुणस्तय सुधाय गने रक्ष्मशरएको छ। भध्मभ
आवगधक व्मम खाका रगामत सफैका रागग शिऺाका रागग प्रवकेन्त्द्रीकयण सुधाय यान्ष्ट्रम
कामन मोजना रगामत याष्ट््यसॊघीम सहस्राब्दी प्रवकास रक्ष्मरगामतको शिऺा ऺेरभा प्रबाव
ऩाने सुधायभा प्रमािहरु सफै दिौं मोजनभा स्वीकृत गरयएका छन ्।

दिौं मोजनाफाि शरइएका नीतत तथा तनदे िनहरुफाि तनदे शित सफैका रागग शिऺा २००४२००९ रे गरयफभुखी गततप्रवगध तथा उऩागभहरुभागथ जोड हदएको छ। गरयफभुखी
गततप्रवगधहरुराई तनदे शित गने शसद्धान्त्तहरुरे सुप्रवधाप्रवभुख ऺेरहरुभा प्रवद्मारम सॊचारन

गने आवश्मक ऩव
ू ानश्मकताहरु ऩूया गने य फारफाशरकाहरुको शिऺाका रागग अवसय रागत

को भाध्मभका रुऩभा उनीहरुराई आगथनक सहामता भापनत ् य सुप्रवधाप्रवभुख ऩरयवायहरुराई
आम-आजनन

गने

कामनिभहरु

सुतनन्श्चत

गनेछन ्।

गरयफ

तथा

सुप्रवधाप्रवभुख

फारफाशरकहरुका रागग आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺा ऩहुॉचमोग्म फनाउने उद्देश्मरे

उनीहरुप्रतत रक्षऺत हुने खारका प्रविेर्ष कामनिभहरुको तनभानण य कामानन्त्वमन हुनेछ। मस्ता
कामनिभहरु गरयफ तथा सुप्रवधाप्रवभुख/प्रवऩन्त्न सभूहहरु फसोफास गये का ऺेरहरुप्रतत रक्षऺत
हुनेछन ्।
गरयफभुखी गततप्रवगध तथा उऩागभ शसद्धान्त्तफाहे क सफैका रागग शिऺा २००४ रे िैक्षऺक
गततप्रवगधहरुको मोजना य कामानन्त्वमनभा सुप्रवधाप्रवभुख सभूह य भहहराहरुराई ऩतन प्रविेर्ष

जोड हदने छ। रैङ्गगक भूरप्रवाहीकयण तथा साभान्जक सभाहहतीकयण नै ऩाठ्मिभ तथा

शिऺण साभग्रीहरुको ऩरयभाजनन, शिऺक ताशरभ कामनिभहरु तथा साभान्त्मतमा साभान्जक
तथा रैङ्गगक सभानताभा सुधाय ल्माउने प्रमोजनका रागग प्रायन्म्बक उऩामहरु हनेछन ्।
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फाशरका तथा सुप्रवधाप्रवभुख सभूहहरुप्रतत रक्षऺत आगथनक सहामता, छारवन्ृ ्त य अन्त्म

िैक्षऺक सहमोगजस्ता कामनिभहरु शिऺाभा सभाहहतीकयण गने व्माऩक यणनीततको अॊगका
रुऩभा हुनेछन ्।
सफैका रागग शिऺा २००४-२००९को मस ऩतछको अको शसद्धान्त्त हो िुसासन। सुिासनका
अऩरयहामन

त्वहरुभा

स्वाशभ्व, सभन्त्माम, ऩायदशिनता, न्जम्भेवायी, सहबागगता

तथा

कामनकुिरता ऩदन छन ्। श्रोत साधनहरु स्ऩष्ट्ि प्रक्रिमा अन्त्तगनत सही काभका रागग
सदऩ
ु मोग गनन य अऩेक्षऺत उऩरन्ब्ध हाशसर गनन ऩायदशिनता य न्जम्भेवायीका सॊमन्त्रहरु
कामनिभ कामानन्त्वमन प्रक्रिमाभा सभावेि गरयनेछन।

सप्रु वधाबोगीहरुभा स्वाशभ्वको बाव प्रवकाशसत होस ् बन्त्ने हे तर
ु े व्मवस्थाऩन सच
ू ना

प्रणारीभा तथ्माङ्क सवनसाधायणको ऩहुॉच तथा कामनिभका गततप्रवगधहरुको मोजना, तनभानण,
कामानन्त्वमन य अनग
ु भनभा सयोकायवारा, नागरयक सभाज तथा जनप्रतततनगधहरुराई सॊरग्न
गयाउने प्रक्रिमाफाये सवनसाधायणराई जानकायी हदने उद्देश्मका रागग छुट्टै व्मवस्था गरयनेछ।

मस दस्तावेजभा अगाडड उल्रेख बएको नीतत सम्फन्न्त्ध खाका तथा भागथ उल्रेखखत
शसद्धान्त्त अन्त्तगनत सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ रे प्रवकेन्त्द्रीकयणराई कामानन्त्वमनको
वह
ृ त ् यणनीततको रुऩभा अॊगाल्ने छ। मसफाि मो आिा गरयएको छ क्रक स्थानीम श्रोत

साधन उऩमोगका रागग सभुदामको सक्रिम सहबागगता तथा अगधकायसहहतको स्थानीम

तहको मोजना तथा व्मवस्थारे सयोकायवाराहरुफीच स्वाशभ्वको बाव प्रवकशसत गयाउने
भार है न फरु मसरे उ्तयदातम्व, ऩायदिॉता, सभन्त्माम तथा दीगोऩनभा ऩतन सुधाय
ल्माउने छ।

७.२ प्रवकेन्त्द्रीकयण
दोश्रो आधायबत
ू तथा प्राथशभक शिऺा मोजना अन्त्तगनत, ५ विा न्जल्राभा प्रवद्मारम सध
ु ाय
मोजना भापनत ् प्रवकेन्त्द्रीकृत िैक्षऺक मोजना ऩयीऺणको रुऩभा रागू गरयएको छ। स्थानीम

तहफाि िभि् केन्त्द्रतपन उन्त्भख
ु हुने मो उऩागभ दोस्रो आधायबत
ू तथा प्राथशभक शिऺा
कामनिभका प्रवगतको कामनिभ वर्षनभा फाॉकी यहे का ६३ न्जल्राहरुभध्मे पाल्तु ७ विा

न्जल्रा य एउिा श्रोत केन्त्द्रभा ऩतन रागू गरयएको छ। साथै शिऺाको ऩहुॉचभा सध
ु ायका
रागग गा.प्रव.स./नगयऩाशरक/न्जल्रा प्रवकास सशभततहरुसॉगको सहमोग आधायबत
तथा
ू
प्राथशभक शिऺा मोजना अन्त्तगनत बएको अको प्रमास हो। प्राथशभक शिऺाका रागग
आवश्मक साधायण फजेि न्जल्रा प्रवकास सशभतत भापनत प्रवाहहत हुन्त्छन ्।
अझ, आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺा कामनिभ अन्त्तगनत प्रवद्मारम

प्रिासनको

प्रवकेन्त्द्रीकयणभा एउिा उऩागभको रुऩभा कयाय सॊझौता भापनत ् प्रवद्मारमको व्मवस्थाऩन

स्थानीम सभुदामभा हस ्तान्त्तयण गने कामन सॊचारनका रागग एउिा खाका तमाय बएको छ
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य सयकायद्वाया स्वीकृत हुने प्रक्रिमाभा छ। २००३-२००६ फीचको ३ वर्षनको अवगधभा १५००
प्रवद्मारम सभुदामराई हस ्तान्त्तयण गनन सहमोग गने िभभा साभद
ु ातमक प्रवद्मारम

सहमोग ऩरयमोजनाका रागग श्री ५ को सयकाय तथा प्रवश्व फैंकफीच सॊझौताभा हस्ताऺय
बैसकेको

छ।

आिा

छ

प्रवद्मारमको

साभुदातमक

व्मवस्थाऩन

प्रवद्माथॉको

कामन

सम्ऩादनसॉग मसको सम्फन्त्ध, शिऺाको गुणस्तय, अनुगभन तथा िैक्षऺक मोजना सम्फन्त्धभा

साभुदातमक प्रवद्मारम सहमोग ऩरयमोजनाको कामनन्त्वमनको ऩहहरो वर्षनफाि भह्वऩूणन
ऩाठहरु शसक्न सक्रकने छ।

प्रवकेन्त्द्रीकयणको भख्
ु म उद्देश्म शिऺण प्रक्रिमाराई फढी अथनऩण
ू न फनाउनका रागग मसभा

स्थानीम व्मन्क्तहरुराई सहबागी गयाउन य तनणनम हदने कुयाभा सऺभ फनाउने वातावयण
शसजनना गनुन हो। मो आभाफाफह
ु रु गण
ु स्तयीम शिऺा सेवाको भागन शसजनना गनन सऺभ
फनाउने प्रक्रिमा प्रवकासको आवश्मकतासॉग सम्फन्न्त्धत छ। सयकाय सयोकायवाराहरुको
ऩयाभिनभा तैमाय बएका गाउॉ शिऺा मोजना, नगयऩाशरका शिऺा मोजना य न्जल्रा शिऺा
मोजना भापनत ् स्थानीम व्मन्क्तहरुको आवश्मकताहरुप्रतत सकाया्भक सहमोग बावका
रागग प्रततवद्ध यहे को छ। स्थानीम स्वाम्त िासन ऐन २०५५ अनुसाय सफैका रागग शिऺा

२००४-२००९ का रागग प्रवकेन्त्द्रीकयण नै कामानन्त्वमनको प्रभुख यणनीतत हुनेछ। मसका
रागग केन्त्द्रीकृत तथा कभनचायीतन्त्र तनमन्न्त्रत व्मवस्थाफाि प्रवशबन्त्न स्थानीम तनकाम, गैय
सयकायी सॊघसॊस्था, अन्त्तयानष्ट््रयम गैयसयकायी सॊघसॊस्था, सभुदामभा आधारयत सॊघसॊस्था
रगामतका नीन्ज सॊगठनको सहमोगभा सभुदामद्वाया तनमन्न्त्रत तथा प्रवद्मारमभा
आधारयत मोजना य व्मवस्थाऩन तपन उन्त्भुख यणनीततक ऩरयवतननको खाॉचो छ।

स्थानीम स्तयफाि िभि् केन्त्द्रतपन उन्त्भुख हुने मोजना नीतत नै प्रवकेन्त्द्रीकयणको भुख्म
उऩागभ हुनेछ। प्रवद्मारम सुधाय मोजना, प्रवद्मारम शिऺा मोजना य न्जल्रा शिऺा मोजना
प्रवकेन्त्द्रीकृत मोजना तथा कामनिभ कामानन्न्त्वत गने भाध्मभ हुनेछन ्।
प्रवद्मारम सुधाय मोजना प्रवद्मारम तथा सभुदाम तहभा ऩहुॉच, िैक्षऺक प्रक्रिमाको गुणस्तय
तथा व्मवस्थाऩनभा सुधाय ल्माउने एउिा साधन हो। साथै मो सम्बव बए सम्भको

अगधकतभ उऩरन्ब्ध प्राप्तका रागग प्रवद्मारमको भानवीम, बौततक तथा प्रव्तीम साधनश्रोतहरुराई प्राथशभकता तनधानयण गने मोजना सॊमन्त्र ऩतन हो। मसरे प्रवद्मारमभा
फारफाशरकाहरुको फचावि (थभौती), तनधानरयत सभमभा आिातीत उऩरन्ब्धसहहत िैक्षऺक
चि सम्ऩन्त्न गने रगामतका गुणस्तयीम शिऺा सुतनन्श्चत गनन जोड हदनेछ। सान्त्दशबनक
आवश्मकता

अनुकुर

ऩाठ्मिभको

तनभानण

तथा

सभामोजनभा

चाशरने

आवश्मक

ऩाइरासहहतको खाका तनभानण य आभाफाफु तथा सयोकायवाराहरुराई मोजना कामानन्त्वमन,
अनुगभन तथा भूल्माङ्कन प्रक्रिमाभा सॊरग्न गयाउनु प्रवद्मारम सुधाय मोजनाका साय
त्व हुन ्।

55

मसयी मो साधन श्रोतभागथ स्थानीम सॊस्थाहरुको तनमन्त्रणको सुतनन्श्चतताका रागग प्रमोग
हुने सॊमन्त्र हो। मसका साथै मसरे मस ऺेर कामनयत गैयसयकायी सॊघसॊयस्था, साभुदातमक
सॊघसॊस्था तथा तनजीऺेरहरुसॉग ऩतन सम्फन्त्ध याख्न चाहन्त्छ।

मसैगयी गाउॉ शिऺा मोजना तथा नगय शिऺा मोजनारे प्रविेर्ष गयी सफैका रागग शिऺाभा
ऩहुॉच सुतनन्श्चत गने कुयाभा जोडा हदॊदै एउिा व्माऩक मोजना तनभानण गनेछन ्। मी
मोजनाहरुभा सभाजका सप्रु वधाप्रवभुख/उऩेक्षऺत सभूहहरुका िैक्षऺक आवश्मकताराई ध्मान
हदने सॊमन्त्रहरु सभावेि हुनेछन ्। चेतना तनभानण, साऺयता कामनिभ, शिऺाका वैकन्ल्ऩक
उऩागभहरु प्रविेर्ष आवश्मकता बएकाहरुका रागग शिऺा, फार प्रवकास/ऩव
ू -न प्राथशभक शिऺा,
ग्राभीण शिऺा मोजना तथा नगयऩाशरक शिऺा मोजनाका अशबन्त्न अॊग हुन ्। मो दव
ु ै
ऩऺफाि शिऺाभा स्वस्थ य सन्त्तशु रत श्रोतहरुको फाॉडपाॉड गयी केन्त्द्रीम प्रिासन य स्थानीम
प्रिासतनक इकाइहरुफीच साझेदायी प्रवकशसत गने अवधायणाको उऩज हो।

न्जल्रा शिऺा मोजना सफै गाउॉ शिऺा मोजना, नगयऩाशरका मोजनाहरु शभराएय फनाइएको
हुन्त्छ य मसरे सयकायफाि उऩरब्ध बएको न्जल्रा तहभा ऩरयचाशरत श्रोतहरुफाि
कामानन्त्वमन हुने िैक्षऺक गततप्रवगधहरुराई प्राथशभकता हदन्त्छ। शिऺाको गुणस्तय य सोका
रागग वातावयणभा सुधायका रागग सयकायी तथा गैयसयकायी सॊघ सॊस्थाफीच साझेदायीको

प्रवकास गनन न्जल्रा शिऺा कामानरमरे साझेदायी सॊगठनहरुफीच साझेदायी ऩरभा हस्ताऺय
गनेछ य साभूहहक रुऩभा सॊचारन गरयने गततप्रवगधहरुराई न्जल्रा शिऺा मोजना सभावेि
गनेछ।

प्रवद्मारम सुधाय मोजना, गाउॉ शिऺा मोजना, नगयऩाशरका शिऺा मोजना तथा न्जल्रा
शिऺा

मोजनारे

तल्रो

तहका

िैक्षऺक

गततप्रवगधहरुका

रागग

आगथनक

श्रोत

तथा

अनुगभनका रागग आधाय प्रदान गनेछ। न्त्मूनतभ ऩाॉच वर्षन अवगधका मी मोजनाहरुराई
कामनन्त्वमन

प्रक्रिमाभा

प्राप्त

शिऺाराई

सभावेि

गनन

य

सभम-सभमभा

दे खाऩने

आवश्मकताहरुभा दृन्ष्ट्ि ऩुर्माउन सक्रकने गयी रगचरो ऩानन तनयन्त्तयरुऩभा ऩरयभान्जनत तथा
अद्मावगधक गरयनेछन ्।

प्रवद्मारम सुधाय मोजना, नगयऩाशरका सुधाय मोजना तथा न्जल्रा सुधाय मोजनाराई
प्रवकेन्त्द्रीकृत िैक्षऺक मोजना य व्मवस्थाका साधनकारुऩभा उऩमोग गनुन बनेको सफै तहभा
ऺभता प्रवकास अतत जरुयी छ बन्त्ने हो। शिऺा तथा खेरकूद भन्त्रारमरे प्रवद्मारम

व्मवस्थाऩन सशभतत, गा.प्रव.स./गा.शि.स., नगयऩाशरका, न्ज.प्रव.स./न्ज.शि.स.का सदस्म तथा
सम्फन्न्त्धत प्रवद्मारम, सभुदाम य न्जल्रा तहका सयोकायवाराहरुराई प्रवद्मारम सुधाय

मोजना, गाउॉ शिऺा मोजना, नगय शिऺा मोजना य न्जल्रा शिऺा मोजनाको कामानन्त्वमन य
अनुगभनका रागग एउिा वह
ृ त ् भानव सॊसाधन प्रवकास मोजनाको तनभानण गरयसकेको छ।
भानव सॊसाधन प्रवकास मोजनाका सम्फन्न्त्धत आवश्मक कुयाहरुराई सफैका रागग शिऺा
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२००४-२००९ का कामनिभ अवमवभा ऩहहरे नै सभावेि गरयसक्रकएको छ। सफैका रागग
शिऺा २००४-२००९ भा उल्रेख नबएका ऺभता प्रवकास गततप्रवगधहरुका रागग अततरयक्त
प्राप्रवगधक सहामता उऩमोग गरयने छ।
अझ, सभुदामराई प्राप्रवगधक सहमोग प्रदान गनन य प्रक्रिमाका दरयरो य कभजोड ऩऺहरुको
तनरुऩण गनन प्रवकेन्त्द्रीकयणको प्रक्रिमाराई सुधाया्भक अनुसन्त्धान कामनिभ तथा सहामता

सभूहहरुसॉग आवद्ध गयाइने छ। ऩायदिॉ भाऩदण्ड तथा मोजनाहरुको भूल्माङ्कनभा
आधारयत एकभस्
ु ि अनद
ु ान सहमोग प्रणारीको प्रमोगद्वाया प्रवद्मारम तथा सभद
ु ामहरुको
ऩहहचान गरयएका गततप्रवगधहरुभा यकभ खचन गरयनेछ। शिऺा तथा खेरकूद भन्त्रारमरे

ऩयू क शसद्धान्त्तको प्रमोग कामनिभको साभान्त्म अॊग बएको कुया शरखखत रुऩभा प्रभाखणत
गनेछ।

७.३ ऩहुॉच तथा समन्याय सध
ु ारका रणनीतत
प्रवकेन्त्द्रीकयणको वह
ृ त ् यणनीतत अन्त्तगनत कामनिभरे प्राथशभक शिऺाभा ऩहुॉच तथा
सभन्त्माम सुतनन्श्चत गनन प्रवशबन्त्न यणनीततहरु अवरम्वन गने छ। प्रवद्माथॉ तथा

प्रवद्मारम दव
ु ैराई आगथनक सहामता हदनु ऩहहरो यणनीतत हुनेछ। मस्ता सहामताहरु
(उदायणको रागग छारवन्ृ ्त, शिऺाका रागग खाना, ऩोिाक आहद) को उद्देश्म फाशरका, दशरत
ऩरयवायका फारफाशरका, गरयफ तथा आहदवासी फारफाशरकाहरु, अऩाङ्ग फारफाशरकाहरु,
एच.आई.बी/एड्स ् सॊिशभत फारफाशरकाहरु, द्वन्त्द ऩीडडत फारफाशरकाहरु तथा अन्त्म

सप्रु वधाप्रवभख
ु फारफाशरकाहरुरे बोग्नु ऩये का प्रवशबन्त्न साभान्जक तथा आगथनक सभस्माहरु
सभाधान गनन भद्दत गनुन हो।

हार प्रवद्मभान सहामता कामनिभको रेखाजोखा गयी सहमोगको प्रकाय, छनौिको भाऩदण्ड
तथा सॊमन्त्र तनन्श्चत गरयने छ। फाशरका, अऩाङ्ग फारफाशरका, दशरत तथा अन्त्म
सप्रु वधाप्रवभख
सभह
ु
ू का
प्रवद्मारम

सध
ु ाय

गरयनेछन ्।प्रवद्मारमका

फारफाशरकाहरुको बनान
अनभ
ु ोदनका
रागग

मस्तो

अनद
ु ानका
कामन

वप्रृ द्ध गने प्रवद्मारमहरुराई एकभष्ट्ु ि
अततरयक्त

सम्ऩादनभा

थऩ

आधारयत

श्रोतहरु

आगथनक

प्रदान

सहामता

मोजनाका रागग भाऩदण्ड तथा प्रकृमा कामनिभ कामानन्त्वमन गनुन अतघ नै प्रवकशसत
गरयनेछन ्।

मद्मप्रऩ मी साधनहरुको रक्ष्म य प्रिासनभा सुधाय ल्माउन आवश्मक ठातनए ताऩतन
अनुसन्त्धानरे हारका सन्त्दबनभा छारवन्ृ ्तजस्ता कामनिभरे प्रवद्मारम बनानभा उल्रेखनीम

वप्रृ द्ध ल्माउने कुया दे खखएको छ। तय मस्ता आगथनक सहामता ऩहुॉचसम्फन्न्त्ध त्कारका
सभस्मा सभाधान गने रक्षऺत भध्मभ आवगधक यणनीतत भार हुन ्। प्रवद्मारम उऩस्थीतत
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दे िबय नै तनमशभत बैसकेऩतछ प्रवद्माथॉप्रतत रक्षऺत आगथनक सहमोग कामनिभ िभि्
हिाउॉ दै रगगने छ।
ऩहुॉच तथा सभन्त्माम सुधायको दोस्रो यणनीततभा प्रवद्मारमको बौततक वातावयणको सुधाय
ऩदन छ। बनान तथा थभौततका रागग प्रवद्मारमभा फार भैरी (खास गयी फाशरका-भैरी)
वातावयण शसजनना हुन आवश्मक छ। मसका रागग कामनिभरे सहामता ऩुर्माउने
गततप्रवगधहरुभा कऺाकोठा तनभानण, कऺाकोठा ऩन
ु स्थानऩना, प्रवद्मारमहरुको बौततक
वातावयणको सध
ु ाय तथा तनमशभत भभनत सम्बाय ऩदन छन ्।

मशऺकहरुको तनयुजक्त तथा दरबन्दी ममऱान्
प्राथशभक प्रवद्मारमभा ऩहुॉच तथा सभन्त्माम सुतनन्श्चत गने तेस्रो यणनीतत हुनेछ। भहहरा
शिऺक, दशरत, आहदवासी तथा सुप्रवधाप्रवभुख सभुदामका शिऺकहरुराई तनमुन्क्तका रागग
प्रविेर्ष प्राथशभक हदइनेछ। मी शिऺकहरु सुप्रवधाप्रवभुख फारफाशरकाहरुका रागग योर भोडेर
हुनेछन ् य प्रवद्मारमभा फाशरका-भैरी वातावयण शसजनना गनन मोगदान ऩुर्माउने छन ्।
फार प्रवकास तथा ऩूव-न प्राथशभक शिऺा प्रवस्ताय-ऩहुॉच प्रवस्ताय कामनिभको एउिा अङ्ग
कामनकुिरता अशबवप्रृ द्ध गने चौथो यणनीतत ऩतन हो। फार प्रवकासरे शसकाइ उऩरन्ब्ध तथा
थभौती दव
ु ैभा-खास गयी कऺा १ भा उल्रेखनीम सुधाय दे खाएको छ।

प्रवकेन्त्द्रीकयणको वह
ृ त ् यणनीततराई दृन्ष्ट्िगत गदान स्थानीम तहभा यकभ उऩरब्ध गयाई

फार प्रवकास य ऩव
ू न-प्राथशभक शिऺाराई आगडड फढाइने छ। कामनिभरे ऩव
ू न-प्राथशभक कऺा
सॊचारन गने प्रवद्मारमहरुराई य फार प्रवकास केन्त्द्रहरुराई प्रमानप्त जोडा यकभ उऩरब्ध

गयाउने छ। सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ रे घ य ग न्जल्राहरुभा भार फार प्रवकास
कामनिभहरु केन्त्द्रीत गनेछ य हार सॊचाशरत अरु कामनिभहरुका सहकतानहरुको ऩारयश्रशभक
श्री ५ को सयकायरे फेहोने छ।
ऩहुॉच तथा सभन्त्माम सध
ु ायको ऩाॉचौ यणनीततका रुऩभा व्माऩक अवधायणाका रुऩभा
शरइएको सभाहहत शिऺा ऩदन छ। साभान्जक रुऩभा उऩेक्षऺत सभह
ू का फारफाशरका, अऩाङ्ग
फारफाशरका, आहदवासी फारफाशरका, प्रविेर्ष िैक्षऺक आवश्मकता सहहतका तथा कठीन

ऩरयन्स्थततभा यहे का फारफाशरकाहरुका आवश्मकताहरुराई सभे्ने उऩामहरु कामनिभभा
सभावेि

गरयएका

छन ्।

काभदाय

फारफाशरका, कुनाकाप्चा

य

अरन्ग्गएका

ऺेरका

फारफाशरकाहरु, औऩचारयक शिऺाका रागग य अन्त्म तनमशभत प्रवद्मारम हान्जय हुन नसक्ने
फारफाशरकाहरुका रागग वैकन्ल्ऩक तथा रगचरा खारका प्रवद्मारमहरुको व्मवस्था गरयने
छ।
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प्रौढ तनयऺयताभा कभी ल्माउने कामनिभको एउिा अवमवका साथसाथै शिऺाको ऩहुॉचभा
वप्रृ द्ध ल्माउने छै िौं यणनीतत ऩतन हो। आभाफाफुका रागग आम आजनन गने गततप्रवगध
सहहतका आवश्मकताभा आधारयत िैक्षऺक कामनिभहरुरे आभाफाफुहरुभा िैक्षऺक जागयण
अशबवप्रृ द्ध गनन भद्दत शभल्ने आिा गरयएको छ। साऺय आभाफाफुहरु प्रवद्मारम व्मवस्थाऩन
सशभतत, अशबबावक-शिऺक सॊघ वा अन्त्म कुनै तवयरे फढी आफ्ना फारफाशरकहरुराई
प्रवद्मारम ऩठाउने य प्रवद्मारमका गततप्रवगधहरुभा सहबागग हुने दे खखन्त्छन ्।

७.४ गुणस्तर तथा सान्दमभयकता अमभिवृ द्धका ऱाचग रणनीतत्
सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ रे गुणस्तय तथा सान्त्दशबनकता अशबवप्रृ द्धका रागग केही
यणनीततहरुको अवरम्वन गने छ। मीभध्मे सफैबन्त्दा ऩहहरे शिऺण शसकाइभा सुधाय हो।

एक तहभा स्रोत व्मन्क्तहरुद्वाया प्रदान गरयएको सहमोग रगामत प्रभाण ऩर तथा अवतनक
शिऺक ताशरभ दव
ु ै ऩदन छन ् बने अको तहभा शिऺकको दयफन्त्दी शभरान, शिऺक उ्प्रेयणा

य हये क प्रवद्मारमराई एक बन्त्दा फढी भहहरा शिऺक उऩरब्ध गयाउने जस्ता सवारहरु
सभाधान गने यणनीतत ऩदन छन ्।

गुणस्तय तथा सान्त्दशबनकता अशबवप्रृ द्धका रागग सम्फन्न्त्धत दोश्रो यणनीतत शिऺण-शसकाइ

साभग्री सुधाय गनुन हो। कामनिभरे बनान बएका फारफाशरकाहरुराई ऩाठ्मऩुस्तक तथा
शिऺकहरुराई सहामता साभग्रीहरु प्रदान गने छ। प्रवद्मारमहरुराई प्रवशबन्त्न प्रकायका

सहामक ऩाठ्मसाभग्री तथा अन्त्म सन्त्दबन साभग्रीहरु प्रदान गरयनेछन ्। ऩाठ्मऩस्
ु तकहरु
छनौि गने अवसय हदइने छ। दिौं मोजना अनरु
ु ऩ ऩाठ्मऩस्
ु तक उ्ऩादन तथा प्रवतयणका
रागग नीन्ज ऺेरराई प्रो्साहहत गरयने छ।

गण
ु स्तय तथा सान्त्दशबनताको वप्रृ द्ध गनन तेस्रो यणनीततभा ऩाठ्मिभभा प्रवकास एक तनयन्त्तय
प्रक्रिमाभा ऩदन छ। स्थानीम दृन्ष्ट्िरे सान्त्दशबनक फनाउने जोडका साथ ऩाठ्मिभभा प्रवर्षमवस्तह
ु रुको ऩन
ु यावरोकन, ऩरयभाजनन य सॊसोधन गरयने छ। ऩाठ्मिभका २०% प्रविेर्ष

प्रवर्षमहरु स्थानीम ऩरयन्स्थततभा आधारयत हुनेछन ् य मस्ता प्रवर्षमफस्तह
ु रुको अध्माऩनका
रागग शिऺकहरुराई उगचत सहमोग प्रदान गरयनेछ। कामनिभ अवगधबय ऩाठमऩस्
ु तक
उ्ऩादन तथा आऩूततनभा नीन्ज ऺेरको बूशभकाको भूल्माङ्कन रगामत शसकाइ साभग्रीको

उ्ऩादन सम्फन्न्त्ध दऺता तथा प्रबावकारयता ऩन
ु यावरोकन गरयने छ। तनन्श्चत छनौि
गरयएका प्रवद्मारमहरुभा ऩुस्तकारम तथा कम्प्मूिय िुरुवातका रागग साधनश्रोतहरुभा
ध्मान हदइने छ।

अन्त््मभा गुणस्तय तथा सान्त्दशबनकता वप्रृ द्ध गने चौथो यणनीतत हो सफै तहभा नमाॉ
प्रवकेन्त्द्रीकृत ढाॉचा अन्त्तगनत अनुगभन तथा भल्
ू माङ्कन प्रणारीको प्रवकास। स्थानीम
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स्तयभा प्रवद्मारम तहभा आधारयत सुऩरयवेऺण तथा अनुगभनरे न्जल्रा शिऺा अगधकायी
य श्रोत व्मन्क्तहरुफाि प्राप्त सहमोगका रागग ऩूयकको काभ गने छन ्। प्रवकेन्त्द्रीकयण

अन्त्तगनतका केन्त्द्रीम तहका उस्तै तनकामहरुरे न्जल्रा तथा स्थानीम तहरे सहजीकयण
तथा अनुगभनभा सने बूशभकारे गदान केन्त्द्रीम तहभा भार नबै स्थानीम तहभा ऩतन एउिा

फशरमो शिऺा व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको आवश्मकता ऩदन छ, जसरे गदान प्रकृमा
अनुगभन, कामनिभ सम्ऩादन अनुगभन तथा व्मवस्था सम्ऩादन अनुगभनका रागग
आवश्मक ऩने तथ्माङ्क उ्ऩादन सॊकरन/सॊग्रह य प्रवश्रेर्षण गनन सक्रकन्त्छ। कामनिभका

प्रथभ दईु वर्षनभा ऩयीऺणका रुऩभा साभद
ु ातमक शिऺा व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको

कामानन्त्वमन गरयने छ य मसको नततजा हे यी कामनिभराई यान्ष्ट्रम स्तयसम्भ अगाडड
फढाइने छ। शिऺा व्मवस्थाऩन सच
ू ना प्रणारीरे रैङ्गगक, बौगोशरक, स्थानीम जाततमता
तथा सॊस्था (नीन्ज तथा सावनजतनक) को प्रकायका आधायभा छुट्टा छुट्टै तथ्माङ्क सभावेि

गने छ। स्थानीम, न्जल्रा तथा केन्त्द्रीम तहभा सच
ू नाभा आधारयत मोजना तथा नीतत
तनभानणराई अझ फढाउने प्रमािहरु गरयनेछन ्।

केन्त्द्रीम तहको अनुसन्त्धानसॉगसॉगै न्जल्रा स्तयीम अनुसन्त्धान तथा प्रवकासका रागग ऩतन
यकभ उऩरब्ध गयाइने छ। प्रवद्मभान प्रणारीका सफर तथा कभजोय ऩऺहरुराई उगचत

तफयरे ऩहहचान गयी ततनभा दृन्ष्ट्ि ऩुर्माउनका साथै स्थानीम तहभा प्रवकेन्त्द्रीकयणको
शसद्धान्त्त अनुरुऩ ऩाठ शसक्रकएको नशसक्रकएको कुया ठहय गनुन अनुसन्त्धान गततप्रवगधहरुको

रक्ष्म हुनेछ। मसका साथै गा.प्रव.स., न्जल्रा तथा केन्त्द्रीम तहभा प्रवद्मारमभा िैक्षऺक
मोजना प्रकृमाराई जानकायी गयाउने ऻान शसजनना गने सॊस्कृततको प्रवकास अनुसन्त्धानको
रक्ष्म

हुनेछ। मसफाहे क अन्त्म ऺेरहरुका साथै तनहदन ष्ट्ि भाऩदण्ड सुतनन्श्चत गनन
जनसॊख्माको आधायभा प्रवद्मारमको स्थाऩना, प्रवद्मारम ऩूवानधाय बौततक तनभानणभा
साभुदातमक मोगदान तथा आगथनक सहामताका रागग भाऩदण्ड तथा आधायहरु प्रवकशसत
गरयने छन ्।

७.५ कायय दऺता तथा सॊस्थागत ऺमता सुधारका ऱाचग रणनीततहरु्
शिऺा मोजना तथा व्मवस्थाऩनको प्रवकेन्त्द्रीकृत व्मवस्थारे प्राथशभक शिऺासॉग सम्फन्न्त्धत

सफै तहका िैक्षऺक सॊस्थाहरुको कामन दऺता तथा सॊस्थातग ऺभता सुधायका रागग
प्रवशबन्त्न उऩामहरु सभावेि गने छ।

आधायबत
ू तथा प्राथशभक शिऺा कामनिभ दोस्रो चयण अन्त्तगनत शिऺा तथा खेरकूद
भन्त्रारमरे ऩहहरे नै िुरु गये को ऩहहरो यणनीतत केन्त्द्रीकृत व्मवस्थाऩनफाि सभुदामद्वाया
तनमन्न्त्रत

य

सभुदामभा

आधारयत

मोजना
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तथा

व्मवस्थाऩनको

रुऩभा

प्रवद्मारम

व्मवस्थाऩनराई सभुदामभा हस्तान्त्तयण गनुन हो। सभुदामको व्मवस्थाऩनभा आधारयत
प्रवद्मारमहरुभा प्रवद्मारमभा आधारयत प्रबावकायी अनुगभन आफ्ना फारफाशरकाहरुको

शिऺाका रागग फाफुआभा कै फढी सॊरग्नता य प्रवद्मारम य सभुदाम प्रतत शिऺकहरुको फढी

न्जम्भेवायी हुने अऩेऺा गरयएको छ। मसयी प्रवद्मारमको कामनऺभताभा वप्रृ द्ध हुनेछ।
सभुदामद्वाया खोशरएका य सभद
ु ामका कोर्षद्वाया व्मवन्स्थत प्रवद्मारमहरुराई उनीहरुको
आवश्मकता अनुसाय कामनिभको कोर्षफाि ऩतन यकभ उऩरब्ध गयाइने छ।

प्रवकेन्त्द्रीकृत प्रवद्मारम सॊचारन अन्त्तगनतको दोस्रो यणनीतत प्रवद्मारम सध
ु ाय मोजना हो।

प्रवद्मारम सध
ु ाय मोजनाभा ऩहहचान गरयएका आवश्मकताहरु तथा प्रस्ताप्रवत तनहदन ष्ट्ि
गततप्रवगधहरुका आधायभा श्रोत तथा फाॉढपाॉडभा रचकता अऩनाउन सक्रकने स्ऩष्ट्ि तथा
ऩायदिॉ भाऩदण्ड फभोन्जभ प्रवद्मारमहरुराई एकभष्ट्ु ि यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ। प्रवद्मारम

सध
ु ाय मोजनारे शिऺकहरुका रागग तनभानण गने मोजनाको ऩतन प्रवकास गनेछ। कामनिभ
अवगधभा प्रततफारकका रागग सतु नन्श्चत गरयएको श्रोतसॉगै स्थानीम तहफाि केन्त्द्रतपन
उन्त्भुख मोजनाराई िशभकरुऩभा ७५ विै न्जल्राभा प्रवस्ताय गरयनेछ।

सफै तहका शिऺण सॊस्थाहरुभा कामनदऺता तथा सॊस्थागत दऺताभा सुधाय ल्माउनका
रागग

अऩनाइने

सम्फन्न्त्धत

तेस्रो

यणनीततभा

गततप्रवगधहरुको

भन्त्रारमको

कामानन्त्वमन

ऩदन छ।

भानव

सॊसाधन

प्रवकेन्त्द्रीकृत

प्रवकास

िैक्षऺक

मोजनाका

मोजना

तथा

व्मवस्थाऩनको प्रबावकायी कामानन्त्वमनका रागग स्थानीम तहभा प्रविेर्षगयी प्रवद्मारम य
ततनका व्मवस्थाऩन सशभतत, गा.प्रव.स., नगयऩाशरका, गाउॉ

शिऺा सशभतत, नगय शिऺा

सशभतत, न्जल्रा प्रवकास सशभतत तथा न्जल्रा शिऺा सशभततभा ऺभता प्रवकासका रागग
प्रविेर्ष प्रमासहरुको खाॉचो ऩनेछ। स्थानीम तहभा ऺभता प्रवकास सम्फन्न्त्ध कामनिभका
रागग न्जल्रा शिऺा अगधकायी तथा श्रोत व्मन्क्तहरुको तनयन्त्तय सहमोगका अततरयक्त
प्रधानाध्माऩक, प्रवद्मारम व्मवस्थाऩन सशभतत य गाउॉ शिऺा सशभततका सदस्महरुराई
ताशरभको अवसय प्रदान गरयनेछ। कामनिभ अवगधभा प्रवशबन्त्न श्रोत केन्त्द्रहरु न्जल्रा शिऺा
कामानरम य अन्त्म सेवा प्रदान गने बवनहरुको तनभानण भापनत ् स्थानीम बौततक सॊयचना
तनभानण गनन ऩतन आवश्मक छ। कामनऺभता तथा सॊस्थागत ऺभता तनभानणका रागग

आफ्नो ऺभता य मोग्मताको फढी सदऩ
ु मोग हुने गरय न्जम्भेवायी फहन गनन भूख्म
कभनचायीराई थभौती गने वा उऩमुक्त स्थानभा फहारी गनुन ऩतन उन््तकै जरुयी छ।
कामनऺभता तथा सॊस्थागत ऺभताको सुधाय गने चौथो यणनीतत हो। स्थानीम तनकाम,
अन्त्तयानन्ष्ट्रम

गैयसयकायी

सॊघसॊस्था

तथा

सभुदामभा

आधारयत

सॊघसॊस्थाहरु

सॉगको

साझेदायीको प्रवकास। स्ऩष्ट्ि न्जम्भेवायी सहहत िैक्षऺक प्रवकासभा सक्रिम सॊरग्नता
सुतनन्श्चत गनन अन्त्तयानन्ष्ट्रम गैयसयकायी सॊघ, गैयसयकायी सॊघसॊस्था य सभुदामभा आधारयत
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सॊघसॊस्था तथा नीन्ज ऺेरसॉगको साझेदायीको प्रवकासका रागग भागनतनदे िन तनभानण
गरयनेछ। साझेदायी तथा सहमोग स्थाऩनका रागग न्जल्रा शिऺा अगधकायीहरुराई अन्त्म
साझेदाय सॊगठनहरुसॉगको सभझदायी ऩरभा हस्ताऺय गनन साभुहहक रुऩरे सॊचारन गरयने
कामनिभहरुराई न्जल्रा शिऺा मोजनाभा सभावेि गनन अगधकाय प्रधान गरयनेछ।

७.६ विकेन्रीकृत प्रणाऱी अन्तगयत वितरण प्रक्रक्रया
प्रवतयण गरयने प्रवशबन्त्न िैक्षऺक सेवाहरु प्रवद्मारमका फारफाशरकाहरुप्रतत रक्षऺत छन ्।

मसका रागग एउिा प्रभुख ऩूव-न आवश्मकता बनेको अशबबावक तथा आभाफाफुहरुरे आफ्ना
फारफाशरकहरुराई प्रवद्मारम ऩठाउनु हो। स्थानीम शिऺा सेवा सुत्रफधाभा ऩहुॉच सुतनन्श्चत
गनन य सभग्र उऩन्स्थततराई िे वा हदने साभान्जक उ्प्रेयणा, सुयऺा, जाॉगय तथा हौसरा
प्रदान गनुन गा.प्रव.स. तथा नगयऩाशरकाको न्जम्भेवायी हुनेछ। मस प्रक्रिमाभा प्राप्रवगधक श्रोत
साधन जुिाउने कामन गाउॉ शिऺा सशभतत, स्थानीम श्रोत केन्त्द्र तथा न्जल्रा शिऺा

कामनरमरे गनेछन ्। प्रवद्मारम बनान नबएका फारफाशरकाहरुराई भूर प्रवाहभा ल्माउन
अशबप्रेरयत गने छारवन्ृ ्त गाउॉ शिऺा मोजनाभा आधारयत हुनेछन ्। तय ऩहहरे दे खख नै
प्रवद्मारमभा बएका फाशरका, दशरत फाशरका, सुगधवाफन्न्त्चत तथा आहदवासी सभुदामहरु
तथा प्रवशबन्त्न प्रकायका अऩाङ्ग फारफाशरकाहरुराई थभौतत गने छारवन्ृ ्तहरु बने

प्रवद्मारम सध
ु ाय मोजनाभा आधारयत हुनेछन ्। आिा छ, स्थानीम तहभा स्थानीम तनकाम,
अन्त्तयानन्ष्ट्रम गैयसयकायी सॊघसॊस्था, सयकायी सॊघसॊस्था तथा व्मन्क्तहरुरे प्रवशबन्त्न तवयरे
मोगदान ऩर्ु माउने छन ्।

प्र्मेक प्रवद्मारमको रागग भानवीम, बौततक, िैक्षऺक तथा अन्त्म श्रोत साभग्रीहरु अतत
आवश्मक कुयाहरु हुन ्। प्रवद्मारमहरुराई शिऺण अनभ
ु तत प्राप्त बएका प्रवद्मारम
व्मवस्थाऩन सशभततहरुद्वाया तनमक्
ु त हुने य एकभष्ट्ु ि अनद
ु ान सहमोग भापनत ् तरव ब्ता
सप्रु वधा हदइने शिऺकहरु प्रमाप्त सॊख्माभा उऩरब्ध गयाइने छन ्। सीऩ तथा ऻानराई
अद्मावगधक याखी उनीहरुको ऩेिागत प्रवकासका रागग तनमशभत रुऩभा अवसयहरु प्रदान
गनन प्रधानाध्माऩक तथा श्रोत व्मन्क्तहरुरे शिऺकहरुको काभभा सहमोग प्रदान गनेछन ्।

यान्ष्ट्रम िैक्षऺक जनिन्क्त प्रवकास केन्त्द्र अन्त्तगनतको प्रवद्मभान ताशरभ सॊजार सेवाकाशरन
ताशरभ, ऩुन्तानजगी कोसन य अध्माऩन सम्फन्न्त्ध श्रोत साधनका रागग न्जम्भेवाय हुनेछ।
शिऺकहरुको कामनसम्ऩादनको ऩष्ट्ृ िऩोर्षण प्रवद्मारम व्मवस्थाऩन सशभतत तथा अन्त्म
सयोकायवाराहरु य खास गयी अशबबावकहरुफाि प्राप्त हुनेछ।
प्र्मेक प्रवद्मारमको प्रवद्मारम सुधाय मोजनाभा बौततक सुधायसम्फन्न्त्ध कुयाहरु सभावेि

गरयनेछन ्। तमनीहरुभा नमाॉ कऺाकोठाको व्मवस्था, प्रवद्मभान प्रवद्मारम बवनहरुको
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ऩुनस्
न थाऩना, िौचारम तथा प्रऩउने ऩानी सम्फन्न्त्ध सुप्रवधा य प्रवद्मारम वातावयणको
साभान्त्म कुयाहरु ऩदन छन ्। न्जल्राभा नमाॉ सावनजतनक तनभानण कामनहरुका रागग प्राथशभकता

हदइनेछ जसराई यान्ष्ट्रम तहभा वाप्रर्षनक यणनीततक कामनन्त्वमन मोजना तथा वाप्रर्षनक कामन
मोजना तथा फजेिभा झल्काइने छ।
यान्ष्ट्रम खाकाराई ध्मानभा याखख न्जल्रा शिऺा मोजना अनुरुऩ न्जल्राहरुभा श्रोतहरुको

फाॉडपाॉड गनुन शिऺा प्रवबागको न्जम्भेवायी हुनेछ। श्री ५ को सयकायको श्रोत मोजनाभा
प्रमाप्त यकभ प्रवतनमोजन बए नबएको साथै न्जल्राहरुराई छु्माएको यकभ कुन हदसम्भ
न्त्मामोगचत छ बन्त्ने कुया सतु नन्श्चत गने न्जम्भेवायी शिऺा तथा खेरकूद भन्त्रारमको हो।
ऩन
न थाऩना तथा साधायण प्रवद्मारम सुधायका रागग छु्माइने श्रोतहरुका रागग ऩतन सोही
ु स्

प्रक्रिमा रागु हुनेछन ्। मसका साथै प्रवद्मारमहरुको बौततक सप्रु वधाको रागग स्थानीम
तनकाम, अन्त्तयानन्ष्ट्रम गैयसयकायी सॊघ सॊस्था, गैयसयकायी सॊघसस्था तथा व्मन्क्त प्रविेर्षरे
प्रवशबन्त्न तवयरे मोगदान ऩर्ु माउने छन ् बन्त्ने ऩतन आिा गरयएको छ।

श्री ५ को सयकाय प्राथशभक तहका सफै फारफाशरकहरुराई तन्िुल्क ऩाठ्मऩुस्तक प्रदान
गनन य प्र्मेक वर्षनको िैक्षऺक वर्षनको िुरुकै हदनभा उक्त ऩुस्तकहरु उऩरब्ध गयाउन

प्रततवद्ध छ। हार ऩाठ्मऩुस्तकको प्रकािन जनकशिऺा साभग्री केन्त्द्रद्वाया य प्रवतयण

एजेन्त्ि भापनत ् साझा प्रकािन द्वाया हुने गये को छ। मी एजेन्त्िहरु (प्रामि् स्थानीम ऩुस्तक
ऩसरहरु) रे न्जल्रा शिऺा कामानरमरे गये को अनभ
ु ानको आधायभा आवश्मक सॊख्माभा
ऩुस्तकहरुको अडय गदन छन ्। मस व्मवस्था अन्त्तगनत दे िबयका रागग आवश्मक ऩने
ऩाठ्मऩुस्तकको सभग्र अनुभातनत सॊख्माका ऩुस्तकहरु प्रकािन गनन रगाउनु जनकशिऺा

साभग्री केन्त्द्रको न्जम्भेवायी हो। हारसम्भ ऩाठ्मिभ प्रवकास केन्त्द्ररे प्रकािकहरु-खास गयी
जनक शिऺा साभग्री केन्त्द्रराई ऩाठ्मऩुस्तकका क्माभया-तमायी-प्रतत उऩरब्ध गयाउने

न्जम्भेवायी शरइदै आएको छ। तय शिऺा तथा खेरकूद भन्त्रारम हारसारै ्मसै सॉग
सम्फन्न्त्धत तनशभनत कामन मोजना अनुरुऩ ऩाठ्मऩस्
ु तकको प्रवतयण तथा उ्ऩादनभा नीन्ज

ऺेरराई प्रो्साहहत गने कामनका रागग अतघ फढी यहे कोछ। अन्त्म श्रोत साभग्रीहरु ऩाठ्मिभ
प्रवकास केन्त्द्र/शिऺा प्रवबागफाि उ्ऩादन/तनभानण बई न्जल्रा शिऺा कामानरम तथा स्थानीम
श्रोत केन्त्द्र भापनत ् शिऺकहरुराई उऩरब्ध गयाइनेछन ्।

प्राथशभक प्रवद्मारम (आपैरे) फाहे क, अनौऩचारयक शिऺाका प्रवशबन्त्न गततप्रवगधहरु रगामत
फार प्रवकास तथा ऩूवन-प्राथशभक शिऺा दव
ु ैका रागग सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ रे

ऩतन आवश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाउनेछ। सभुदामभा फार प्रवकासको व्मवस्था सुतनन्श्चत
गने काभभा गा.प्रव.स. तथा नगयऩाशरकाको प्रभुख बूशभका यहनेछ। कामनिभ अवगधभा फार

प्रवकास केन्त्द्रहरुराई साभग्री, ऩारयश्रशभक, ताशरभ तथा जोडकोर्षका रुऩभा अनुदान सहमोग
प्राप्त हुनेछ। साभग्री तथा ताशरभका रागग अततरयक्त अनद
ु ानको व्मवस्था भापनत ् नमाॉ
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नमाॉ

फार

प्रवकास

सभुदामसॉगैको

केन्त्द्रहरुको

कयायीम

स्थाऩनका

आधायभा

रागग

प्रो्साहहत

गा.प्रव.स./नगयऩाशरकाहरु

गरयनेछ।

तपन

मी

प्रवाहहत

श्रोतहरु
गरयनेछ।

गा.प्रव.स.हरुराई ऩतन फार प्रवकास व्मवस्था प्रवस्ताय गनन य तमनका प्रवद्मभान केन्त्द्रहरुभा
गुणस्तयभा वप्रृ द्ध ल्माउन अन्त्तयानन्ष्ट्रम गैयसयकायी सॊघसॊस्था तथा सयकायी सॊघसॊस्थाहरु
दव
ु ैशसत कयायीम सम्फन्त्ध स्थाऩनाका रागग प्रो्साहहत गरयनेछ।

अनौऩचारयक शिऺाका कामनिभहरु प्रवकेन्त्द्रीकृत प्रकृमाहरुभा आधारयत हुनेछन ्। जसफाि
रगचरा शिऺा कामनिभ तथा प्रवद्मारम फाहहयका कामनिभहरु रगामत स्थानीम
अनौऩचरयक शिऺा सम्फन्न्त्ध आवश्मकताहरुराई सभे्ने खारका मोजनाहरु गा.प्रव.स. तथा
नगयऩाशरकाहरुरे तनभानण गनेछन ्। आवश्मक तनयीऺण ऩतछ गाउॉ शिऺा मोजना तथा
नगयऩाशरका शिऺा मोजनाराई यकभ उऩरब्ध गयाइने छ। यान्ष्ट्रम स्तयको अनौऩचारयक
शिऺाको ढाॉचा अनरु
ु ऩ न्जल्राहरुराई श्रोत फाॉडपाॉड गने न्जम्भेवायी अनौऩारयचक शिऺा
केन्त्द्र तथा शिऺा प्रवबागको हुनेछ।
हारको व्मवस्थाभा ऩहहचान गरयएका कभजोयीहरुराई सफैको रागग शिऺा २००४-२००९ को
कामानन्त्वमन अवगधभा ध्मान हदइने छ। मस कामनभा प्राथशभकता बनेको प्रवद्मारमराई
प्र्मऺ रुऩभा हदइने अनुदानको भारारई वप्रृ द्ध गने हो। मस्ता अनुदानहरुभा आधायबूत

तथा कामनिभभा आधारयत यकभहरु ऩनेछन ्। मस क्रकशसभको ऩरयवततनत कामनरे प्रवद्मारम
शबरको

गुणस्तय

सुधायका

रागग

प्रवद्मारम

व्मवस्थाऩन

सशभतत

य

शिऺकहरुराई

न्जम्भेवायी सुन्म्ऩने छ य स्थानीम ऺभता प्रवकासका रागग प्रविेर्ष प्रमासहरुको आवश्मकता
ऩनेछ। श्री ५ को सयकायरे सभुदामद्वाया व्मवन्स्थत तथा यकभ प्रदान गरयएका
प्रवद्मारमरे ऩतन शिऺकहरुको ऩारयश्रशभकका रागग सुरभा आधारयत एकभुष्ट्ि अनुदान
प्राप्त गने कुयाको सुतनन्श्चत गनेछ।

दोस्रो प्राथशभकताभा सफै प्रवद्मारमहरुभा मोग्म तथा ताशरभ प्राप्त शिऺकको सुतनन्श्चतता
ऩदन छ। मसका रागग शिऺण ऩेिाभा भहहरा य अल्ऩसॊख्मक सभूहराई तनमुक्त गनन प्रविेर्ष
प्रावधानको

कामानन्त्वमन

रगामत

शिऺक

ताशरभ

तथा

शिऺण

अनुभतत

ऩरजस्ता

सवारहरुभागथ ध्मान फढ्दो भाराभा केन्त्द्रीत हुन आवश्मक छ। शिऺक सेवा आमोगराई
शिऺक अनुभतत ऩर हदने कामनभा भार शसशभत गनन ऩतन जरुयी छ। प्रमाप्त भाराभा
प्राभाखणक शिऺकहरुको आऩूततन सुतनन्श्चत गनन हार ताशरभ हदने सॊस्थाहरुराई प्रायन्म्बक

कामनिभहरु तनभानणका रागग प्रो्साहहत गरयने छ। यान्ष्ट्रम िैक्षऺक जनिन्क्त प्रवकास
केन्त्द्ररे दे िभा शिऺक शिऺा तथा ताशरभ कामनिभहरुको सभन्त्वम गने छ।
अनौऩचारयक शिऺा कामनिभको हारको कोिा प्रणारीराई आवश्मकताभा आधारयत एकीकृत
प्रणारीभा सानुन ऩतन जरुयी हुनेछ। शिऺा तथा खेरकूद भन्त्रारमरे शसकाइ उऩरन्ब्धको
भान्त्मता सतु नन्श्चत तथा स्थानीम तनकाम भापनत ् कामनन्त्वमन सदृ
ु हढकयण गये य य शिऺा
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प्रवबाग, अनौऩचारयक शिऺा केन्त्द्र य ऩाठ्मिभ प्रवकास केन्त्द्रफीचको सभन्त्वमभा सुधाय
ल्माई तनमशभत प्रणारीशबर अनौऩचारयक शिऺाराई शभराएय याख्ने छ। वैकन्ल्ऩक
प्रवद्मारम कामनिभहरु अनौऩचारयक शिऺा कामनिभभा एकीकृत गरयने छन ्।

७.७ कायायन्ियनको िातािरण
प्रवकास प्रकृमा य गयीवी न्त्मूनीकयणभा शिऺाको अ्मन्त्त भह्वऩूणन बूशभका यहने बए
ताऩतन मसका उऩरन्ब्धहरु बने स्वत् प्राप्त हुने होइनन ्-शिऺारे के ऩूया गनन सक्छ य के
मोगदान ऩुर्माउन सक्छ बन्त्ने कुया धेयै हदसम्भ मसको मोजना व्मवस्थाऩन तथा
सॊचारन कामानन्त्वमन कसयी हुन्त्छ बन्त्ने कुयाभा तनबनय गछन । मो धेयै हदसम्भ त नीतत
तथा कामनिभहरुको तनभानण तथा कामानन्त्वमनका साथसाथै कामनिभको सम्ऩादन तथा
व्मवस्थाको उऩरन्ब्धको अनुगभन तथा भूल्माङ्कनभा तनबनय यहने कुया हो।

हार सावनजतनक शिऺाभा प्रवश्वासको कभी छ। तैऩतन फहुसॊख्मक नेऩारीहरुका रागग मो नै
शिऺाको एक भार अवसय हो। सफै फारफाशरकाहरुराई गुणस्तयीम शिऺाभा न्त्मामोगचत

ऩहुॉच सुतनन्श्चत गनुन सफैको रागग शिऺा २००४-२००९को प्रभुख चन
ु ौती हो। दे िभा
प्रवद्मभान सिस्र जनमुद्ध, याजनीततक अन्स्थयता, खन्स्कॉदो आगथनक धयातर य शिऺा
ऺेरको अऩमानप्त ऺभताराई दृन्ष्ट्िगत गदान सफैका रागग शिऺाका रागग शिऺाका सफै

गततप्रवगधहरुको उऩमक्
ु ततवयरे मोजना, कामानन्त्वमन य अनग
ु भन हुनु एउिा आवश्मकता हो।
मसैरे सफःैका रागग शिऺा २००४-२००९ नेऩारी फारफाशरकहरुका रागग अथनऩण
ू न य
सान्त्दशबनक फनाउनका रागग आभाफाफु तथा स्थानीम सयोकायवाराहरु िैक्षऺक प्रकृमाभा
सहबागग बै तनणनम शरन सक्ने वातावयण शसजनना गनन जरुयी छ।

मसैगयी सप्रु वधावन्न्त्चत फारफाशरका, दशरत फारफाशरका, आहदवासी फारफाशरका, अऩाङ्ग
फारफाशरकाहरु, फाशरका प्रवद्माथॉ य द्वन्त्द प्रबाप्रवत फारफाशरकाहरु प्रतत सॊवेदनिीरता

तथा जोड नै सफैका रागग शिऺा २००४-२००९को भख्
रक्ष्मराई
ु म रक्ष्म हो। मो प्रभख
ु
वाप्रर्षनक यणनीततक कामानन्त्वमन मोजनाहरुभा ऩतन झल्काइने छ।

मसैरे स्थानीम शिऺक, ऩाठ्मऩुस्तक, शिऺण-शसकाइ साभग्री, बनानका रागग आगथनक

सहमोग, प्रवद्मारम व्मवस्थाऩन सशभततहरुको ऺभता प्रवकास, साऺयता कऺा रगामत
प्रवद्मारमभा कऺाकोठा, खानेऩानीका धाया तथा फाशरकाहरुका रागग छुट्टै िौचारमजस्ता

आधायबूत सेवासुप्रवधा भा जोड हदन यान्ष्ट्रम मोजना आमोगद्वाया वगगनकृत सफैबन्त्दा
गरयव न्जल्रा तथा सुप्रवधाप्रवभुख सभूहहरु फसोफास गने भुख्म ऺेरहरुभा सफबन्त्दा तनधनन

तथा िैक्षऺक सुप्रवधाफाि सफैबन्त्दा फन्न्त्चत सभुहहरुराई उच्च प्राथशभकता हदइने छ।
प्राथशभकताको तनधानयण प्रदाम सम्फन्न्त्ध तनधानरयत भान्त्मता तथा भाऩदण्डका आधायभा
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गरयनेछ। मस िभभा प्रवतयण गरयने साभग्री य प्रवतयण गने प्रकृमा सफनसाधायणरे

अवरोकन गनन सकून ् य ती साभग्रीहरु य ततनीहरुको गुणस्तय सभेतको तनयीऺण गनन
सकुन ् बन्त्नका रागग सावनजतनक गरयने छन ्।

कामनिभको कामानन्त्वमनको प्रायम्ब शिऺा तथा खेरकूद भन्त्रारमरे आफ्नो भातहतका सफै
तहभा कभनचायीहरुको अशबभुखीकयण कामनिभ सॉगै कामनिभको जानकायी साभान्त्मतमा

सवनसाधायणराई य खासगयी ऩहहचान गरयएका सयोकायवाराहरुराई हदने कामन मोजनाको
थारनीफाि हुनेछ। मस भख्
ु म दस्तावेजराई नेऩारीभा अनव
ु ाद गरयने छ य २००५ को
वाप्रर्षनक यणनीततक कामानन्त्वमन मोजनाको रेखाजोखा हुनु अगावै सयोकायवाराहरु य शिऺा
तथा खेरकुद भन्त्रारमका कभनचायीहरुराई व्माऩक रुऩभा प्रचाय प्रसायका रागग प्रवतयण
गरयनेछ।
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८. सबैका ऱाचग मशऺा २००४-२००९ काययक्रम व्यिस्थाऩन
सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ रे प्रवद्मारम तहको शिऺाराई एउिा शसॊगो रुऩभा हे दनछ।
एक अकानभा आऩसी सहमोग जुिाउने दृन्ष्ट्िरे फार प्रवकास/ऩूव-न प्राथशभक दे खख भाध्मशभक

(उच्च भाध्मशभक शिऺा सभेत) सम्भ एउिा दरयरो सभन्त्वम कामभ गरयने छ। कामनिभ
प्रवशबन्त्न बागभा खन्ण्डत नहोस ् य नदोहोरयमोस ् बन्त्ने कुयाभा प्रविेर्ष ध्मान ऩुर्माइनेछ।
कामनिभ कामानन्त्वमनका रागग एउिा उऩमुक्त आधाय प्रदान गनन प्रवद्मभान सॊस्थाहरुराई
सुदृढ फनाइनेछन ्।

सवानङ्गगण, सॊस्थागत तथा व्मन्क्तगत कामन सम्ऩादनराई वप्रृ द्ध य सम्फन्न्त्धत गयाउन य
साभान्त्मरुऩभा १०औॊ मोजनाको िैक्षऺक उद्देश्म प्रान्प्त य खास गयी सफैका रागग शिऺा

२००४-२००९ को कामानन्त्वमनका रागग शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारमरे सावनजातनक कामन
सम्ऩादन व्मवस्थाऩनका दे हामका ऺेरहरुभा आवश्मक भद्दत गनेछ : 

सयोकायवाराहरुको दृन्ष्ट्िकोणराई सभावेि गयाउने दातम्व



सॊगठना्भक शसकाइको दृन्ष्ट्िकोण



भानवीम तथा प्रवन््तम श्रोत साधन सम्फन्त्धभा सुसािन तथा



सॊमक्
ु त प्रिासतनक सॊयचनाका रागग सेवा, प्रव्त तथा प्रवप्रवध ऻान, सीऩको
सभन्त्वम

मसको अथन शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारम य शिऺा प्रवबाग (य अन्त्म मस्तै केन्त्द्रीम

तनकाम/अॊगहरु), शिऺा प्रवबाग भहातनदे िक तथा शिऺा प्रवबागका िाखा, शिऺा प्रवबाग तथा
ऺेरीम शिऺा तनदे िनारम, ऺेरीम शिऺा तनदे िनारम य शिऺा प्रवबाग, ऺेरीम शिऺा
तनदे िनारम य न्जल्रा शिऺा कामानरम फीचको व्मवस्थाऩन ऩऺको सम्फन्त्ध कामन
सम्ऩादन कयायको अॊगको रुऩभा स्ऩष्ट्ि रुऩभा ऩरयबाप्रर्षत कामन प्रववयणतपन अगाडड फढ्ने
छ। कामनिभ व्मवस्थाऩनरे गैयहान्जयी, भ्रष्ट्िचाय तथा अन्त्म नीतत तनमभहरुको गैय-ऩारना
वा अवऻा ऩिक्कै सहन गे छै न।

८.१ सॊस्थागत प्रबन्ध (बन्दोबस्त)ः्
शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारम सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ को नीतत प्रवश्रेर्षण तथा
तनदे िनका रागग न्जम्भेवाय हुनेछ। जसभा शिऺा प्रवबागरे कामानन्त्वमन सहजीकयण गने
अॊगको रुऩभा बशू भका तनवानह गनेछ। शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारमको वह
ृ त ् तनदे िनका

अन्त्तगनत शिऺा प्रवबागका भहातनदे िकरे अन्त्म उस्तै तनकामहरु (यान्ष्ट्रम िैक्षऺक जनिन्क्त
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प्रवकास केन्त्द्र, दयू शिऺा केन्त्द्र, ऩाठ्मिभ प्रवकास केन्त्द्र अनौऩचारयक शिऺा केन्त्द्र,

भाध्मशभक शिऺा प्रवकास केन्त्द्र) अन्त्तयानन्ष्ट्रम सयकायी सॊघ सॊस्था, गैय सयकायी सॊघसॊस्था
रगामत अन्त्म सॊगठनका सभन्त्वमभा कामनिभ व्मवन्स्थत गनेछन ्।

प्रवकेन्त्द्रीकृत कामनिभको कामानन्त्वमनभा भहसुस बएका आवश्मकता अनुरुऩ मोजना
तनभानणका रागग न्जल्रा, झुण ्ड (क्रसिय) तथा साभुदातमक तहभा सयोकायफाराहरुको

सॊरग्नता यहने छ। मी मोजनाहरुराई केन्त्द्रीम तहका मोजनासॉगसॉगै सॊचारन तथा
सभाहहत गयी कामानन्त्वमन गरयने छ। कामनिभको वास्तप्रवक कामानन्त्वमन न्जल्रा, श्रोत
केन्त्द्र तथा सभद
ु ाम तहभा सयोकायवाराहरु भापनत ् हुनेछ। शिऺा प्रवबागरे प्राप्रवगधक
सहमोग तथा अनग
ु भनको व्मवस्थाका रागग जोड हदनेछ। मी अनग
ु भन कामनरे
सॊरग्नताका कामनिभहरुको कभीकभजोयी य तत कामानन्त्वमन कसयी गयाउने बन्त्ने कुया
भल्
ू माङ्कन गननभा सध
ु ाया्भक बशू भका तनवानह गनेछ।

८.२ काययक्रम काययकारी बोडय (ऩररषद)
सफै प्रवद्मारम शिऺाराई सभे्ने एउिा उच्च स्तयीम कामनिभ कामनकायी फोडन कामनिभ
व्मवस्थाऩनराई दीधनकारीन यणनीततक तथा नीततगत हदिा प्रदान गने छ। मसभा दे हाम
फभोन्जभका व्मन्क्तहरु यहने छन ््

(१) सगचव, शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारम

अध्मऺ

(३) सगचव, अथन भन्त्रारम

सदस्म

(४) सगचव, कानुन तथा न्त्माम भन्त्रारम

सदस्म

(५) सगचव, तनभानण तथा बौततक मोजना भन्त्राराम

सदस्म

(६) सगचव, स्थानीम प्रवकास भन्त्रारम

सदस्म

(७) सगचव, भहहरा, फारफाशरका तथा सभाज कल्माण भान्त्रारम

सदस्म

(८) प्रभुख, भहारेखा तनमन्त्रको कामानरम

सदस्म

(२) सगचव, यान्ष्ट्रम मोजना आमोग

सदस्म

(९) सह-सगचव, मोजना भहािाखा, शिऺा तथा सॊस्कृतत भन्त्रारम

सदस्म

(१०) कामनकायी तनदे िक, यान्ष्ट्रम िैक्षऺक जनिन्क्त प्रवकास केन्त्द्र

सदस्म

(११) भहातनदे िक, शिऺा प्रवबाग

सदस्म-सगचव

आवश्मकता

अनुसाय

अन्त्म

सॊघ, सॊस्था

तथा

तनकामका

प्रतततनगधहरुराई

वैठकभा,

सहबागीताको रागग आभन्त्रण गरयने छ। कम्तीभा वर्षनभा २ ऩिक फस्ने कामनिभ
कामनकायी वोडनको वैठकरे दे हामका प्रवर्षमहरुभा नीतत तनदे िन तथा सल्राह प्रदान गनेछ।
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कामनिभ कामानन्त्वमनसॉग सान्त्दशबनक सवारहरु



कामनिभ कामानन्त्वमनको सभग्र प्रगतत



कामनिभराई प्राप्त फाहहयी सहमोगको प्रबावकारयता



अन्त्म यान्ष्ट्रम सॊस्थाहरुसॉगको सभन्त्वम

प्रवद्मारम तहको सभग्र उऩागभ सुतनन्श्चत गनन भाध्मशभक शिऺा सहमोग कामनिभ तथा
सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ दव
ु ै सोही कामनिभ कामनकायी वोडनद्वाया तनदे शित हुनेछन ्।

८.३ काययक्रम व्यिस्थाऩन सममतत
दे हामका सदस्महरु बएको मस सशभततरे कामनिभ कामनकायी वोडनका नीतततनदे िन य
तनणनमहरु ऩारना बए नबएको हे नेछ। साथै सभग्र कामनिभको व्मवस्थाऩन, अनुगभन तथा
सभन्त्वम ऩतन मसकै न्जम्भेवायी शबर ऩनेछन ्।

(१) सह-सगचव, मोजना भहािाखा, शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारम

अध्मऺ

(२) भहातनदे िक, शिऺा प्रवबाग

सदस्म

(३) भहातनदे िक, ऩाठ्मिभ प्रवकास केन्त्द्र

सदस्म

(४) तनदे िक, मोजना तथा प्रिासन शिऺा प्रवबाग

सदस्म

(५) कामनकायी तनदे िक, यान्ष्ट्रम िैक्षऺक जनिन्क्त प्रवकास केन्त्द्र

सदस्म

(६) तनदे िक, दयू शिऺा केन्त्द्र

सदस्म

(८) सह-सगचव, स्थानीम प्रवकास भन्त्रारम

सदस्म

(७) तनदे िक, अनौऩचारयक शिऺा केन्त्द्र

सदस्म

(९) तनदे िक, प्रवद्मारम शिऺा भहािाखा, शिऺा प्रवबाग

सदस्म-

सगचव
आवश्मकता

अनुसाय

अन्त्म

सॊघ

सॊस्था

तथा

तनकामका

प्रतततनगधहरुराई

कामनिभ

व्मवस्थाऩन सशभततका फैठकहरुभा बाग शरन आभन्त्रण गरयनेछ।
कामनिभ व्मवस्थाऩन सशभततरे प्रवद्मारम स्तयीम शिऺाका रागग वाप्रर्षनक यणनीततक
कामानन्त्वमन मोजना तथा वाप्रर्षनक कामनमोजना तथा फजेिको व्माऩक तमायी (प्राथशभक तथा
भाध्मशभक दव
ु ैराई सभे्न) राई सहज गयाउनुका साथै मसको कामानन्त्वमनको अनुगभन

ऩतन गनेछ। सशभततको वैठक अन्त्म कामनहरुका अततरयक्त दे हामका कामन सम्ऩादन गनन
कम्तीभा तीन भहहनाभा एकऩिक फस्ने छ्


कामनिभ कामनकायी वोडनको तनदे िनको ऩारना गने।
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उऩ-ऺेरको कामनिभराई सहज फनाउने शिऺा ऺेरराई सुव्मवन्स्थत गने खाकाभा
आवश्मक सॊिोधनको ऩहर गने



वाप्रर्षनक

यणनीततक

कामानन्त्वमन

मोजना, वाप्रर्षनक

कामनमोजना

तथा

फजेिको

तैमायीराई सहज गयाउने ,



वाप्रर्षनक यणनीततक कामनन्त्वमन मोजनाको कामनन्त्वमन ऩऺको प्रगतत अनुगभन गने।

शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारम, शिऺा प्रवबाग तथा अन्त्म केन्त्द्रीम तथा न्जल्रा
स्तयीम सॊस्थाहरुको प्राप्रवगधक सहामतासम्फन्न्त्ध आवश्मकताहरु ऩहहचान गने।



कामनिभशबरै, ऺेर, सभग्र ऺेरबरय य अन्त्म सम्फन्न्त्धत कामनिभ व्मवस्थाऩनका
आवश्मकताहरुभा

प्रवशबन्त्न

कामनिभ

गततप्रवगध

तथा

नीततगत

सॊगततको

िभवद्धताको ऩन
ु यावरोकन गने।

८.४ िाह्य सहायता
कारान्त्तयभा प्रवना कुनै प्रवदे िी सहमोग श्री ५ को सयकायको ऩूणन सहमोगभा सॊचारन हुने
शिऺा व्मवस्था शसजनना गनुन भुख्म रक्ष्म हो। प्रवदे िी सहमोग प्रवना नै श्री ५ को सयकायरे

ऩूणत
न ् व्महोने सफै िैक्षऺक व्मवस्था शसजनना गने दीघनकारीन रक्ष्म बए ताऩतन सफैका
रागग शिऺा २००४-२००९ कामनिभ कामानन्त्वमनका रागग थप्र
ु ै द्प्रवऩऺीम तथा फहुऩऺीम
तनकामहरुफीच साझेदायीको प्रवकास हुने आिा गरयएको छ य मो ऩतन आिा गरयएको छ
क्रक गैयसयकायी सॊघसॊस्था, सयकायी सॊघसॊस्था साथसाथै स्थानीम तनकामहरुरे ऩतन
अततरयक्त श्रोत साधन जुिाउन भद्दत गनेछन ्।
मी अॊग

तनकामहरुद्वाया प्रदान

गरयएका

श्रोत

साधनहरुराई

शिऺा

तथा

खेरकुद

भन्त्रारमरे अथन भन्त्रारमको सहमोगभा प्रवकशसत गये को खाकाभा सभावेि गयाइने छ। मो
खाका जुनसुकै प्रकायको सहमोगराई स्थान हदन हुने गयी रगचरो तयीकारे तनभानण
गरयएको हुन्त्छ।
शिऺा

तथा

खेरकुद

भन्त्रारम

वाह्म

साधनराई

सुव्मवन्स्थत

गनन

य

साझेदायी

तनकामहरुसॉग सभन्त्वम कामभ गनन न्जम्भेवाय हुनेछ। उक्त उद्देश्म प्रान्प्तका रागग उक्त
भन्त्रारमरे आगाभी वर्षनको कामनिभको रागग वाप्रर्षनक यणनीतत कामानन्त्वमन मोजना य
वाप्रर्षनक कामनमोजना तथा फजेिफाि सॊझौताका रागग प्र्मेक वर्षन भाचन भहहनाभा एउिा
सॊमुक्त ऩुनयावरोकन िोरी गठन गने छ। भन्त्रारमरे उगचत सभन्त्वम सूचनाको प्रचाय
प्रसाय सुतनन्श्चत गननका रागग प्र्मेक तीन-तीन भहहनाभा सॊमुक्त स्थानीम दाता

सभूहहरुको फैठकको आमोजना गने छ य आवश्मक ऩये भा अततरयक्त कामनदरहरुको ऩतन

व्मवस्था गने छ। शिऺा तथा खेरकूद भन्त्रारमरे स्थानीम, न्जल्रा तथा केन्त्द्रीम तहका
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अन्त्तयानन्ष्ट्रम तथा यान्ष्ट्रम गैयसयकायी सॊधसॊस्थाहरु शसत सॉगै शभरेय काभ गने सम्फन्त्ध
प्रवकासराई सहज गयाउन भद्दत गने छ।
प्रवशबन्त्न प्रवकास साझेदायद्वाया प्रदान गरयने सहमोगभा प्राप्रवगधक सहामता ऩतन एउिा
भह्वऩूणन त्व हुने अऩेऺा गरयएको छ। कामनिभ व्मवस्थाऩन सशभततको रगानी बएको
साधनको आधायभा शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारमद्वाया प्रवकशसत खाकाद्वाया प्राप्रवगधक
सहमोग सॊचाशरत हुनेछ।
यान्ष्ट्रम ऺभता प्रवकासका रागग प्रवद्मभान यान्ष्ट्रम श्रोत साधन सम्फन्त्धी सॊस्थाहरुको

ऻान सीऩ य अनब
ु वराई प्राथशभकता हदइनेछ। मसरे कुन हदसम्भको फाहहयी प्राप्रवगधक

सहमोगको आवश्मकता ऩने हो सोको तनधानयण गनेछ। दीधनकारीन अन्त्तय्यान्ष्ट्रम प्राप्रवगधक
सहमोग सभकऺी सॊस्थाहरुभा ऩतन सरु यऺत रुऩभा याखखने छ। तमनीहरुनै कामन सम्ऩादन,

भल्
ू माङ्कन तथा आवश्मक ऩरयवतननको शसपारयिको रागग न्जम्भेवाय हुन्त्छन ्।
प्राप्रवगधक सहमोगको अवधायणा व्मवस्था अन्त्तगनतकै ऺभता प्रवकासको एउिा अङ्ग हुनेछ
य मसफाि नै सल्राहकाय/ऩयाभिनदाताहरुरे कामनका रागग आफ्ना सभकऺीहरुराई
सम्फन्न्त्धत िाखाहरु आपैंरे अऩेऺा गये को उऩरन्ब्ध हाशसर गने कामनराई सहज फनाई
अगाडड फढाउन भद्दत गछन न ्। अको िब्दभा सम्फन्न्त्धत िाखा वा तनकामको प्र्मऺ

सॊरग्नता प्रवना ऩयाभिनदाताहरुद्वाया तमाय ऩारयएका साभानहरुराई तनरु्साहहत गरयने छ।
शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारमरे मस व्मवस्थाको सभग्र सभन्त्वम गने छ।

71

९. काययक्रम सच
ू क, अनग
ु मन तथा मल्
ू याङ्कन्
गरयफी न्त्मूनीकयण यणनीततरे गरयफी न्त्मूनीकयण यणनीतत कामनिभ सूचकहरुको अनुगभन

गने न्जम्भा सम्फन्न्त्धत भन्त्रारमको बएको कुया प्रष्ट्ि रुऩभा उल्रेख गये को छ। सफैका
रागग शिऺा २००४-२००९ को सूचक तथा अनुगभनरे मो प्रकृमाभा मोगदान ऩुर्माउने छ।

९.१. सूचकहरु
सूचक खाकारे सहस्राब्दी प्रवकास रक्ष्म य गरयफी न्त्मूनीकयण यणनीतत अन्त्तवनती सूचकराई

सहमोग प्रदान गरययहे को छ। बप्रवष्ट्मका य गरयफी न्त्मूनीकयण यणनीततऩर वा गरयफी
अनुगभन तथा भूल्माङ्कन व्मवस्था सम्फन्न्त्ध सूचना तथा तथ्मभा एकरुऩता ल्माउन
प्रमासहरु बैयहे का छन ्। सफै सच
ू कहरुको प्रववयणराई छुट्टै पाइरभा व्मवन्स्थत गरय याखखने
छ।

हये क वर्षन वाप्रर्षनक यणनीततक कामानन्त्वमन मोजना, वाप्रर्षनक कामन मोजना तथा फजेि तनभानण
गने िभभा कामनिभका गततप्रवगध तथा रक्ष्महरु ऩरयभाय्न्जत गरयने छन।
हये क वर्षन अनग
ु भन ऩन
ु यावरोकनराई बयसक भाध्मशभक शिऺा सहमोग कामनिभको
तनमशभत सॊमक्
ु त साझेदायी ऩन
ु यावरोकन सॉगसॉगै (सॊमक्
ु त रुऩभा) सञ्चारन गरयने छ।

कामनिभ अनुगभनका रागग दईु छुट्टै तहका सूचकहरुको प्रमोग हुनेछ।
 प्रवशबन्त्न तहभा बनान दय, दोहोर्
माउने य तह ऩुया गने दय कामनकुिरता साऺयतादय,

रैङ्गगक सभानता सूचक य कूर यान्ष्ट्रम उ्ऩादनभा शिऺाको अॊि (खण ्ड २.४ को
ताशरका १ हे नह
ुन ोस) राई ध्मान हदने कामनिभ उऩरन्ब्धको अनुगभनका रागग १८
विा सूचक (व्मवस्था कामन सम्ऩादन सूचक बन्त्ने गरयएको)।



कामनिभ अन्त्तगनत गततप्रवगधहरुको कामन सम्ऩादन भाऩन गने कामनिभ कामन
सम्ऩादनका केही सूचकहरु

सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ का रागग सूचक कामन मोजनाभा उल्रेख बए जस्ता

कामनिभ कामनसम्ऩादन सूचक सफै तहका सफै गततप्रवगधहरुका रागग ऩरयबाप्रर्षत हुनेछन ्।
न्जल्रा शिऺा मोजनाहरुरे न्जल्रा गततप्रवगध सूचकहरुराई प्रततत्रफन्म्वत गयाउने छन ् य
हये कको प्रगतत वाप्रर्षनक न्स्थतत प्रततवेदनभा ऩतन उल्रेख गने छन ्। मथाथनभा मसको अथन

सफै अॊग/तनकाम तथा िाखाहरुरे कामन सम्ऩादन सूचकका आधायभा भाऩन गरयएका य
सुप्रवधाबोगीहरुफाि प्राप्त प्रततक्रिमाहरु भापनत ् गततप्रवगधभा आधारयत मोजना तथा फजेि
तनभानण गनऩ
ुन छन । मसको अथन मो हो क्रक प्रवद्मारमदे खख केन्त्द्रीम तहसम्भ कामनिभ
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कामानन्त्वमनभा सॊरग्न हये क तनकामरे सूचक प्रान्प्तका रागग आवश्मक तथ्माङ्कहरुको
अनुगभन गनुन ऩने छ। ्मसैरे मस भुख्म दस्तावेजभा ऩहहरे उल्रेख बए फभोन्जभको

एउिा दरयरो प्रवद्मारम व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी केन्त्द्रीम, न्जल्रा य साभुदातमक तहभा
नबै नहुने बएको छ।
सूचकहरुको आधाय ये खा तनधानयण गनन प्राथशभक शिऺा उऩ-ऺेरका तीनविा सूगचऩरको
उऩमोग गरयने छ।

एउिा आधाय वर्षनको सूचना (अथानत २००३)को रुऩभा कामनिभ िरु
ु हुनब
ु न्त्दा रग्तै अगाडड,
तेस्रो भध्मावगध भल्
ू माङ्कन अवगध (२००६) भा य अको अन्न्त्तभ तमायी प्रततवेदन (२००९)
को रुऩभा कामनिभ कामनन्त्वमनको अन्त््मततय।

९.२ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
अनग
ु भन

प्रवद्मारम

तहदे खख

िुरु

हुन्त्छ। प्रधानाध्माऩकहरु प्रवद्मारम व्मवस्थाऩन
सशभततसॉग भेर खाने तथा प्रवद्मारम सुधाय मोजना अनुरुऩका आफ्नै प्रवद्मारमका
सुधायहरुको भाऩन गने प्रविेर्ष सूचकहरु प्रवकशसत गनन न्जम्भेवाय हुनछ
े न ्। प्रवद्मारम
व्मवस्थाऩन सशभतत प्रवद्मारमको सभग्र सॊचारनको अनुगभन तथा आभाफाफुजस्ता
सान्त्दशबनक सयोकायवाराहरुको सॊरग्नता भापनत ् साभान्जक भूल्माङ्कन सुतनन्श्चतताका

रागग न्जम्भेवाय हुनेछन ्।
प्रधान अध्माऩकहरु श्रोत केन्त्द्र भापनत ् न्जल्रा शिऺा कामानरमभा एउिा तनन्श्चत ढाॉचाभा

स्तयीकृत तथ्माङ्कहरु सॊकरन गननका रागग न्जम्भेवाय हुनेछन ्। ती श्रोत केन्त्द्रहरु आफ्नो
ऺेरका सफै प्रवद्मारमहरुको तथ्माङ्क सॊकरन गयी ततनको व्मवन्स्थत प्रप्रवष्ट्िी य प्रगततको
ऩुनयावरोकन गनन य सुधायका उऩामहरुभा सहभत हुनका रागग सफै प्रवद्मारमहरुको
भाशसक फैठक फोराउने काभका रागग न्जम्भेवाय हुनेछन ्। न्जल्रा शिऺा सशभततको

सगचवारमको रुऩभा ऩतन काभ गने न्जल्रा शिऺा कामानरम न्जल्रा स्तयीम नीततगत
तनणमनहरुका रागग भाशसक रुऩभा फैठक फोराउने गछन ।
तथ्माङ्कहरुराई श्रोत केन्त्द्रहरुफाि तनन्श्चत ढाॉचाभा ऩरयवतनन गयी ऺेरीम कामानरम तथा
शिऺा प्रवबागराई आवगधक अध्मावगधक तथ्माङ्क ऩेि गनुन न्जल्रा शिऺा कामानरमको

न्जम्भेवायी हुनेछ। न्जल्रा शिऺा कामानरमहरुरे गा.प्रव.स., नगयऩाशरका य न्ज.प्रव.स. भापनत ्
प्राप्त तथ्माङ्कराई सॊकरन गरय िैक्षऺक व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीभा ऩर्ु माउन शिऺा
प्रवबागभा ऩठाउने छन ्। ऺेरीम तनदे िक तथा न्जल्रा शिऺा अगधकायीहरु शिऺा तथा

खेरकुद भन्त्रारमराई ऩूयक रैभाशसक प्रगतत प्रववयण ऩेि गननका रागग न्जम्भेवाय हुनेछन ्।
मी सफै प्रततवेदनहरुभा आधारयत शिऺा ऺेरको सभग्र प्रगततको चौभाशसक ऩुनयावरोकन
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एक उच्चस्तयीम अनुगभन तथा भूल्माङ्कन सशभततरे गने गदन छ। मो सशभततका तनणनमहरु
शिऺा प्रवबाग वा अन्त्म सम्फन्न्त्धत केन्त्द्रीम तहका तनकामहरु भापनत आवश्मक सुझाव
सल्राह सहहत सुधायका रागग न्जल्रा शिऺा कामनरमहरुभा ऩठाइनेछन ्। यान्ष्ट्रम स्तयभा

प्रवद्मारम स्तयको शिऺाका रागग कामनिभ व्मवस्थाऩन प्रगतत तथा कामानन्त्वमनको
अनुगभन गने गहन न्जम्भेवायीसहहतको एउिा उच्चस्तयीम अनुगभन तथा भूल्माङ्कन
सशभततको गठन बएको छ। सशभततभा दे हाम अनुसायका सदस्महरु यहनेछन ्।
(१) शिऺा तथा खेरकूद भन्त्री/याजमभन्त्री

अध्मऺ

(२) शिऺा तथा खेरकूद सहामक भन्त्री

सदस्म

(३) सदस्म या.मो.आ. ( शिऺा)

सदस्म

(४) सगचव, शिऺा तथा खेरकूद भन्त्रारम

सदस्म

(५) सगचव, अथन भन्त्रारम

सदस्म

(६) सगचव, आवास तथा बौततक मोजना भन्त्रारम

सदस्म

(७) सगचव, कानून तथा न्त्माम भन्त्रारम

सदस्म

(९) प्रभुख केन्त्द्रीम अनुगभन इकाइ, शिऺा तथा खेरकूद भन्त्रारम

सदस्म

(११) भहातनदे िक, शिऺा प्रवबाग

सदस्म-सगचव

(८) प्रभुख, भहारेखा तनमन्त्रकको कामनरम

सदस्म

(१०) सह-सगचव, मोजना भहािाखा शिऺा तथा खेरकूद भन्त्रारम

सदस्म

दे हामका काभ कायवाहरुका रागग प्र्मेक चाय-चाय भाहहनाभा सशभततको फैठक फस्नेछ : 



सफै प्रवद्मारम स्तयको शिऺाको प्रगततको ऩुनयावरोकन य अनुगभन गनन।
प्रवद्मारम स्तयको शिऺाका गुणस्तय सुतनन्श्चत य भूल्माङ्कन गनन।

कामनन्त्वमनभा दे खा ऩये का फाधाराई साभना गनन आवश्मक नीततगत तनणनम शरन य
सभग्र प्रणारी प्रबाप्रवत गने कभजोडीहरुराई सच्माउन।



कामनिभ कामानन्त्वमनभा सॊरग्न अन्त्म सशभततहरुराई तनदे िन हदन।

शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारमरे रैभाशसक आधायभा सम्ऩूणन ऺेरहरुको प्रगतत अनुगभन
गने यान्ष्ट्रम मोजना आमोगराई प्रततवेदन ऩेि गदन छ। यान्ष्ट्रम मोजना आमोगको खाका

अन्त्तगनत प्रधानभन्त्रीको अध्मऺताभा गहठत यान्ष्ट्रम प्रवकास कामन सशभततको फैठक
तनमशभत सभमावगधभा प्रगततको सभीऺा गनन य सुधायका रागग आवश्मक तनणनम गनन
फस्ने गदन छ। उक्त फैठकका तनणनमहरुराई सुझाव सहहत सुधायका रागग शिऺा तथा
खेरकूद भन्त्रारमभा ऩठाइन्त्छ।
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शिऺा तथा खेरकूद भन्त्रारमअन्त्तगनत मस खारको प्रणारीको अनुगभनराई सुदृढ ऩानन य
उगचत सूचना प्रवाह सुतनन्श्चत गनन एउिा नमाॉ अनुगभन भहािाखाको स्थाऩना हुनेछ।
ऩायदशिनता तथा न्जम्भेवायीभा सुधाय ल्माउन सफै तहका तनकामहरुराई अनुगभनसम्फन्न्त्ध
प्रततवेदन प्रकािन तथा सम्फन्न्त्धत सयोकायवाराफीच प्रचाय प्रसाय गनन प्रो्साहहत गरयनेछ।
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१०. सबैका ऱाचग मशऺा २००४-२००९ को आचथयक ऩऺ (श्रोत)
श्री ५ को सयकायरे आफ्नो सम्ऩण
ू न फजेिको १५ प्रततित शिऺा ऺेरराई य शिऺाको कूर

फजेिको ५५ प्रततित आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺा उऩ-ऺेरराई छुट्टम
् ाउने नीतत शरएको

छ। सफैका रागग शिऺा २०१५ का रागग श्री ५ को सयकायको यान्ष्ट्रम कामनमोजनाभा २००९
भा कूर गाहनस्थ उ्ऩादनको ३.७% शिऺा ऺेरका रागग छुट्टम
् ाउने अनुभान गरयएको छ।
दे िको याजनीततक न्स्थततरे गदान कूर गाहनस्थ उ्ऩादनको वप्रृ द्धको ऩूवाननुभान गनन जमादै

कठीन छ। प्रवगतका प्रचरनरे शिऺा ऺेरको रगानीभा प्रविेर्ष गरय आधायबूत तथा
प्राथशभक शिऺा उऩऺेरभा िशभक वप्रृ द्ध हुॉदै गये को सॊकेत शभल्दछ। (१९९० को कूर शिऺा
फजेिको ४८% वप्रृ द्ध बै २००९ भा ५२% ऩुगेको)।

हार सयकायरे शिऺकहरुको तरवका रागग अनुदान तथा सानो यकभ प्रिासतनक खचनका

रागग प्रदान गदै आएको छ। प्राथशभक शिऺाको गुणस्तय सुधायका रागग अतत भह्वऩूणन
भातनने गैय-तरव आव्तनक खचनका रागग छुट्टम
् ाउने यकभ जमादै न्त्मून छ। श्री ५ को
सयकायरे

तन्िुल्क

ऩाठ्मऩुस्तक, फाशरका

तथा

सुप्रवधाप्रवभुख

फारफाशरकका

रागग

छारवन्ृ ्त तथा खाद्मान्त्न अबाव ऺेरहरुभा ऩौन्ष्ट्िक आहाय प्रवतयणका रागग ऩतन खचन
गछन । महाॉ उल्रेख गनुन ऩने कुया मो छ क्रक महाॉ प्रस्ताप्रवत फजेि केवर साॊकेततक भार हो

जसराई कामनिभ कामानन्त्वमन अवगधभा फदशरॊदो ऩरयन्स्थतत य आवश्मकता अनुकुर ऩानन
ऩरयवतनन गनन सक्रकन्त्छ।

१०.१ सबैका ऱाचग मशऺा २००४-२००९ का ऱाचग आचथयक आिश्यकता
घयऩरयवायफाि होस ् वा याजमफाि जहाॉसुकैफाि बए ऩतन शिऺाभा गरयएको खचनराई
भानवीम ऩॉज
ू ी तनभानण गने रगानी प्रवाहको रुऩभा शरइएको छ (फेकय, १९६४)। मस

रगानीफाि प्राप्त हुने प्रततपरको दयरे प्रवशबन्त्न शिऺाका रागग सावनजातनक खचन फाॉडपाॉड
गनन प्राथशभकताहरु प्रदान गनन सक्छ। अनस
ु न्त्धानरे अन्त्म िैक्षऺक तहको तर
ु नाभा
व्मन्क्तगत तथा साभान्जक दव
ु ैको प्रततपर दय प्राथशभक तहभा उच्च बएको दे खाउॉ छ
(ऩयाजर
ु ी, सकायोऩउरस २०००)।

सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ का रागग खचन सम्फन्न्त्ध आवश्मकताका अनभ
ु ान प्र्मऺ

खचन (सभद
ु ाम य अशबबावक फाहे क) साधायण, प्रवकास तथा ऩॉज
ू ीगत खचनहरु सभे्ने उऩऺेत्ररम उऩागभको दृन्ष्ट्िकोणभा आधारयत छ।
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ताशरक ३ः् आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺाको साधायण (तनमशभत) फजेि (अभेयीकी डरय
१० राखभा)
िसॊ

कामनिभ

वर्षन

आधायबत
ू

वजेि २००४

२००५

२००६

२००७

२००८

जम्भा

शिऺक तरफ तथा ७५.२५ ७५.२५

८२.५१

८२.५१

८२.५१

३९८.०३

(साधायण फजेि)
१.

ब्ता
२.

प्रिासतनक

खचन ३.३७

३.३७

३.३७

३.३७

३.३७

१६.८५

३.

रेखन साभग्री

०.३३

०.३३

०.३३

०.३३

०.३३

१.७७

४.

अवकाि

७.३७

८.०९

८.०९

९.७९

१०.७७

४४.९२

३.५०

३.५०

३.५०

३.५०

३.५०

१७.५०

साधायण ८९.८२ ९०.५५

९८.६४

९९.५४

१००.५२

४७९.०७

१८.७५ १८.९०

२०.५९

२०.७८

२०.९८

१००.००

ऩश्चातका सप्रु वधा
(तनव्ृ तीबयण
आहद)
५.

िैक्षऺक
व्मवस्थाऩन
(िैक्षऺक
व्मवस्थाऩक तरव
ब्ता)
कुर

फजेि
%
उऩयोक्त

ताशरकाभा

ऩण
न ऩभा
ू रु

सयकायको

न्जम्भेवायी

हुने साधायण फजेि सभे्ने
ऺेरहरुराई प्रष्ट्िरुऩभा दे खाइएको छ। प्राथशभक प्रवद्मारमभा कूर शिऺकहरुको सॊख्मा

२००४ दे खख २००५ सम्भभा ८३,०००, २००६ दे खख २००७ सम्भभा ९१,००० ऩुग्ने अनुभान
गरयएको छ। उक्त अवगधबय प्रतत शिऺक प्रततवर्षन औसत तरफ रु. ६८,००० हुन आउॉ छ।
हये क वर्षन रु. ११,००० प्रवद्मारमको सम्ऩूणन प्रिासतनक खचन वाऩत ् प्रदान गरयने छ।
प्रततवर्षन प्रतत शिऺक ३०० का दयरे हदइदै आएको रेखन साभग्री खचनराई कामभै याखखने
छ। अवकाि ऩश्चातका सुप्रवधा तथा शिऺा व्मवस्थाऩन सम्फन्न्त्ध खचनहरुको अनुभान
वतनभान व्मम स्तयभा आधारयत गरयएकाछन ्।
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ताशरका ४ः् आधारयत प्राथशभक शिऺा प्रवकास फजेि (अभेरयकन डरय १० राखभा)
खचन
ि.स.

फजेि िीर्षनक

२००४

खचनको श्रोत
२००५

२००६

२००७

२००८

जम्भा

श्री

५

को

प्रवदे िी
सहमोग

सयकाय
१.

सफैका

रागग

८.८६

९.२२

शिऺा

(२००३-

तन्िुल्क

२.६३

२.६३

प्राथशभक

८.४४

९.२८

१.०१

१८.०८

१.७५

१६.३३

०५)को
सहमोगका रागग
प्राथशभक
प्रवद्मारम
तनभानण
ऩरयमोजना*
२.
३.

ऩाठ्मऩस्
ु तक

२.६३

२.६३

१३.१७

१३.१७

१०.२१

११.२३

१२.३६

५१.५२

९.८५

१.५३

१.६४

१.७६

१.८८

७.८२

७.८२

०.०१

०.०१

०.०२

०.०२

०.०२

०.०८

०.०८

१.१२

१.२४

१.३६

१.५०

१.६५

६.८६

६.८६

१.७१

१.८८

३.६०

०.१३

३.६०

३.६०

२.६३

४१.६८

प्रवद्मारम
ऩौन्ष्ट्िक

आधाय

कामनिभ
४.

यान्ष्ट्रम
छारवन्ृ ्त
कामनिभ

५.

िहहदका
फारफाशरकाहरुका

६.

रागग छारवन्ृ ्त
अनौऩचारयक
शिऺा

तथा

यान्ष्ट्रम साऺयता
अशबमान*
७.

प्रवद्मारम
स्थान्त्तयण

३.४७

तथा

आगथनक सहमोग
कामनिभ (२००३२००५)
८.

साभदातमक

४.००

४.००

प्रवद्मारम
सहमोग कामनिभ
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४.००

१९.२०

१९.२०

खचन
९.

जनसॊख्मा शिऺा

खचनको श्रोत

०.०९

०.०९

०.०९

०.०९

६.४०

५.३३

५.३३

३.०५

०.०९

०.४५

०.४५

२०.१२

४.८३

ऩरयमोजना*
१०.

शिऺक

शिऺा

१५.२९

ऩरयमोजना
(२००२-२००७)*
११.

भहहरा शिऺा

२.११

१.६८

१.१७

०.९२

०.६७

६.५४

६.५४

१२.

आधायबत
ू

२.३०

२.४०

२.४०

२.४०

२.५०

१२.००

५

०.२०

०.२०

०.२०

०.२०

०.२०

१.००

२१.३६

३०.८०

३७.७९

४३.९०

४१.१५

१७५.००

-

१७५.००

५९.८४

६९.९०

६६.८६

७१.७०

६७.१३

३३५.४३

५६.४६

२६८.९७

१७.२६

२०.६२

१९.४३

२१.५८

२१.१२

१००.००

१६.८३

८३.१७

तथा

प्राथशभक

७.००

शिऺा
प्रवकास

(फार
सहहत)

ऩरयमोजना
१३.

साभद
ु ातमक

१.००

शसकाइ

केन्त्द्र/फार
रागग
सहमोग
१४.

का

मुनेस्को

सफैका

रागग

शिऺा (२००४-०९)
(उच्च ऩरयदृश्म)
कुर

प्रवकास

फजेि
%

*अतघल्रा वर्षनहरुको खचन सभावेि छै नन ्।

ताशरका ४ रे आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺा उऩ-ऺेर कामनिभका रागग छुट्टम
् ाइएको
प्रवकास फजेिराई दे खाउॉ छ। गुणस्तयीम शिऺाका सफै ऩऺहरुभा सुधाय ल्माउनका रागग
शिऺण, शसकाइ गततप्रवगध सहज गयाउने खचन सफैका रागग शिऺाको प्रवकास फजेिरे

सभे्नु ऩछन बन्त्ने ठातनएको छ। तरको ताशरका नॊ. ५ भा दे खाइएझैं कुर फजेि (अभेरयकी

डरय ८१४.५ शभशरमन)को ४१% प्रवकास फजेि (अभेरयकी डरय ३३५.४३ शभशरमन) ऩनन
आउॉ छ।
ताशरका ५ः् कुर आधायबूत शिऺा फजेि अभेरयकी डरय (शभशरमनभा)
ि.सॊ.

िीर्षनक

२००४

२००५

२००६

२००७

२००८

कुर

%

१.

कुर

८९.८२

९०.५५

९८.६४

९९.५४

१००.५२

४७९.०७

५९.०९
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साधायण
फजेि
२.

प्रवकास

५७.२६

६८.३९

६४.४४

७१.५७

७०.०५

३३५.४३

४०.९१

१४७.०८

१५८.९४

१६३.०८

१७१.११

१७०.५७

८१४.५

१००.००

१८.१४

१९.६०

२०.११

२१.१०

२१.०४

१००.००

फजेि
३.

कुर

आधायबूत
शिऺा
फजेि
%

सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ अन्त्तगनत केही कामनिभहरु अगाडड नै स्वीकृत बै
कामनन्त्वमन बैयहे का छन ्। फाॉक्रक यहे को सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ िीर्षनक अन्त्तगनत

दे खखएको यकभ अभेरयकी डरय १७५.०० शभशरमन अततरयक्त दाता सहमोगका रागग
छुट्टम
् ाइएको यकभ हो। भूल्म अशबवप्रृ द्ध कय (भ्माि) य अन्त्मवाऩत राग्ने सफै खचन श्री ५ को

सयकायरे फेहोने छ। प्रस्ताप्रवत कामनिभ फजेिको अवमव प्रऩच्छे को प्रवस्तत
प्रववयण
ृ
ऩरयच्छे द दईु भा सॊरग्न सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ प्रवकास खचनका रागग खचन
श्रोतसम्फन्न्त्ध ऩरयदृश्म :

एक प्रस्ताव नाभक छुट्टै दस्तावेजभा प्रस्तुत गरयएको छ।

१०.२ काययक्रमऱाई खचय ददने तौरतररका
आधायबत
ू तथा प्राथशभक शिऺा दोस्रो चयण उऩ-ऺेरगत उऩागभको डारो पन्न्त्डङ िैरीभा

कामानन्त्वमन बइयहे को छ। सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ को रागग सहमोगरे कामनिभभा
मोगदान ऩर्ु माउन इच्छुक सफै दाताहरु (दातस
ृ ॊस्था, याष्ट्र) राई सभे्नका रागग प्रवशबन्त्न

खारका वैकन्ल्ऩक तौयतरयकाहरुको सदऩ
ु मोग गनन सक्दछ। मसैरे खचन गने तौयतरयकाभा

फजेि सहमोगदे खख शरएय डारो पन्ण्डङ दे खख शरएय ऩहहरे नै छुट्टम
् ाइएको साभग्री सहमोग
ऩदन छन ्। सम्बव बएसम्भ सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ का रागग दात ृ सहमोग
प्रवकासका रागग यान्ष्ट्रम फजेिभा प्रततप्रवन्म्वत हुनेछ। मो श्री ५ को सयकायको प्रवदे िी
सहमोग नीतत अनुरुऩ हुनेछ। प्रवकास साझेदायहरुफाि अऩेऺा गरयएको कुर अनुदान भध्मे

ऋणको बाग अनुदानको बागको तुरनाभा जमादै कभ हुनेछ।
शिऺा प्रवबागभापनत ् कामानन्त्वमन य स्थानीम ढाॉचाभा सम्ऩन्त्न गरयने सफैका रागग शिऺा
२००४-२००९ राई सहज गयाई अगाडड फढाउने कामनभा शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारमरे

भद्दत गनेछ। प्रवकेन्त्द्रीकृत िैक्षऺक मोजना तथा व्मवस्थाऩनका प्रकृमा तथा तौयतयीका
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(कामनिर
ैं ी) हार मी प्रकृमाहरुराई तनदे शित गनन सञ्चारन बैयहे का छन ् य सफैका रागग
शिऺा २००४-२००९ ऩतन तदनुकुरको फनाइने छ।

सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ राई ऺेरगत सहमोग, भाध्मशभक शिऺा सहमोगको प्रवकास
तथा मसराई िे वा हदने सन्त्दबनभा हे रयनुऩछन । दै तनक व्मवस्थाऩनभा वाप्रर्षनक यणनीतत

कामानन्त्वमन मोजनाभा आधारयत न्जल्रा शिऺा मोजना, वाप्रर्षनक कामन मोजना तथा फजेिफाि
मसको ये खदे ख हुनुऩछन । कामनिभ खाकाराई आवश्मकतानुसाय िैक्षऺक वातावयण अनुकुर
उऩमोग हुने गयी रगचरो क्रकशसभरे तनभानण गरयनऩ
ु नेछ।

१०.३ रकम प्रिाह सयन्त्र्
प्रवकेन्त्द्रीकृत िैक्षऺक व्मवस्थाऩन २०५९ को भागन तनदे िकाभा उल्रेख बए फभोन्जभ
प्राथशभक शिऺाको व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन स्थानीम तनकामहरुराई सन्ु म्ऩएको छ। मसै
गयी

स्थानीम

तनकामहरुराई

िैक्षऺक

आवश्मकता

ऩहहचान

गनन

िैक्षऺक

मोजनाहरु

प्रततऩादन गनन तथा ततनराई कामानन्त्वमन य अनुगभन गनन अगधकाय हदइएको छ। स्थानीम

तनकामराई अगधकाय सुम्ऩने मसतै कामनिभभा प्रव्तीम प्रवकेन्त्द्रीकयण ऩदन छ जसअनुसाय
साधायण तथा प्रवकास दव
ु ै खचन सभे्न शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारम तथा शिऺा

प्रवबागरे न्जल्रा प्रवकास सशभततको न्जल्रा प्रवकास कोर्षराई एकभुष्ट्ि अनुदान उऩरब्ध

गयाउॉ छ। न्जल्रा प्रवकास कोर्ष एउिा गैय-न्स्थरयकयण (नन ्-फ्रीज) खाता हुनेछ। स्थानीम
प्रवकास अगधकयीराई न्जल्रा प्रवकास कोर्षफाि न्जल्रा शिऺा कोर्षभा यकभ तनकासा गने
अगधकाय हुनेछ य मो ऩतन नन ् फ्रीज खाता नै हुनेछ।
स्वीकृत न्जल्रा वाप्रर्षनक मोजनाभा (न्जल्रा शिऺा मोजनाफाि शरइएको) आधारयत न्जल्रा

शिऺा कामनरमरे न्जल्रा शिऺा कामानरमको कोर्षफाि यकभ प्राप्त गने छ। ्मस ऩतछ
न्जल्रा शिऺा कामनरमरे नगयऩाशरका, गा.प्रव.स. तथा प्रवद्मारमहरुराई िभि् नगयऩाशरका
शिऺा मोजना, गाउॉ शिऺा मोजना य प्रवद्मारम सध
ु ाय मोजनाको आधायभा यकभ स्वीकृत

गने छ। शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारमरे श्री ५ को सयकायको श्रोत साधन मोजनाभा

शिऺाका रागग ऩमानप्त यकभ प्रवतनमोजन बए नबएको य न्जल्राका रागग गरयएका
प्रवतनमोजन न्त्मामोगचत बए नबएको कुया सुतनन्श्चत गने छ।

सयकायद्वाया प्रदान गरयने एकभुष्ट्ि यकभ न्जल्रा, प्रवद्मारम तथा सभुदामका ऩहहचान

गरयएका आवश्मकता अनुरुऩका तनधानरयत गततप्रवगधहरुभा रगचरो ऩायारे फाॉडपाॉड गनन
सक्ने गरय ऩायदिॉ भाऩदण्डभा आधारयत गरयएको हुन्त्छ।
तय एकभुष्ट्ि यकभ अन्त्तगनत सभेहिन ऩहहरो प्राथशभकता अन्त्तगनत बने शिऺा तथा
खेरकुद भन्त्रारमरे तनधानयण गये को भाऩदण्ड य सीभाका आधायभा आधायबूत ऩूवन
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आवश्मकताहरु ऩनेछन ्। कामन सम्ऩादनका आधायभा शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारमद्वाया

प्रवकशसत भाऩदण्डफभोन्जभ न्जल्रा, गा.प्रव.स. तथा प्रवद्मारमहरुराई अततरयक्त यकभ
छु्माइने छ।

82

११. दीगोऩन तथा जोखखम
कामनिभरे श्री ५ को सयकायका आफ्नै खाका शबरका मोजना, नीतत तथा सॊयचनाशबर यहे य
य स्ऩष्ट्ि तथा व्मवन्स्थत ढॊ गरे श्री ५ को सयकायका सफै तहभा सॊस्थागत ऺभता सुदृढ
गने रक्ष्मशरई दीगोऩन प्रवकास गनन चाहन्त्छ। कामनिभको मोजना तथा सम्ऩादनभा उच्च

भाराभा साभुदातमक सॊरग्नताका साथ प्रवकेन्त्द्रीत शिऺा व्मवस्थाऩनभा प्राथशभक शिऺाराई
स्थामी य सवर फनाउने यणनीततरे सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ कामनिभ अवगधऩतछ
खासगयी

आगथनक

न्स्थतत

कभजोय

बएका

प्रवद्मारम

य

सभुदामहरुभा

कामनिभको

कामानन्त्वमन दीगो हुने आिा गरयएको छ।
खासगयी स्थानीम प्रिासनभा प्रमानप्त ऺभताको अबाव, कभजोय आगथनक आधाय, तथा
अन्स्थय याजतनततक न्स्थततको कायण उ्ऩन्त्न जोखखभहरुराई हे दान सफैका रागग शिऺा
२००४-२००९ राई एउिा उच्च जोखखभ फहन गने कामनिभ भान्त्नै ऩने हुन्त्छ। िसस्र
जनमद्ध
ु का कायण उ्ऩन्त्न आगथनक कहठनाइरे गदान प्रवकास फजेि तथा सफैका रागग शिऺा
२००४-२००९ को रागग साधायण (तनमशभत) फजेिको प्रततवद्धताराई साकाय रुऩ हदन
सयकायरे साॉच्चैनै सॊकिको न्स्थतत साभाना गनुन ऩरययहे को छ।

आगथनक हदगोऩनका सन्त्दबनभा ऩतन मसरे कामनिभराई ठूरो जोखखभको न्स्थततभा
ऩुर्म
 ाउॉ छ।
शिऺा

ऺेरभा

गरयने

सुधायहरुरे

भार

फाशरका

तथा

सुप्रवधा

प्रवभुख

ऩष्ट्ृ िबशू भका

फारफाशरकाहरुराई शिऺाको ऩहुॉच सुतनन्श्चत गने जस्ता कामनिभका प्रभुख उद्देश्महरु ऩूया

हुन सक्तैनन ्। कामनिभराई दरयरो फनाउन भद्दत हदने ितनहरु/अवस्थाहरुका रागग स्वास्थ,
खानेऩानी आऩूततन, कानुनी व्मवस्था, उद्मभ रगामतका अन्त्म ऺेरको ऩतन उन्त्नतत प्रगतत
हुन जरुयी छ। मसका रागग सयकायी प्रवबाग, कामनरम य सफै प्रिासतनक तहहरुभा सयकायी
तहफाि गरयफभुखी सुधायका कामनिभहरुको कामानन्त्वमनभा तनयन्त्तय प्रततवद्धता तथा
साभूहहक प्रमािहरुको आवश्मकता ऩदन छ।

सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ को कामनन्त्वमनरे कामनिभ उऩागभका रागग एउिा वह
ृ त्
नीततगत खाका प्रदान गदन छ। मसै गयी दात ृ आगथनक सहमोग भध्मभ आवगधक व्मम

खाका तथा प्रवकासका रागग यान्ष्ट्रम फजेिभा प्रततप्रवन्म्वत हुने कुयाभा ऩतन सहभतत बएको
छ। सफैका रागग शिऺा २००४-२००९का रागग सॊिोधन गरयएको भध्मभ आवगधक व्मम
खाकाको ऩूवाननुभान अनुभातनत हहसाफहरुभा सभावेि गरयएको छ।

साभुदातमक व्मम-बाय फहन गने प्रो्साहहत तथा कामानन्न्त्वत गने कुनै खाका नबएको
अवस्थाभा शिऺाभा राग्ने खचनभा केही मोगदान ऩुर्माउने ऩयम्ऩयाको प्रवकास बएको छ।
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स्थानीम सभुदामहरुरे आव्तनक खचनभा मोगदान ऩुर्माउनुका साथै प्रवद्मारम तनभानण तथा

ऩुनस्थानऩनाभा जनश्रभ, जभीन, साभग्री तथा अन्त्म आगथनक श्रोतभापनत ् मोगदान ऩुर्माउने
गछन न ्। मस कामनिभ अन्त्तगनत आव्तनक व्मम तथा प्रवकास खचनभा सहबागी हुने खारका
मोगदानसहहत मो प्रचरनरे तनयन्त्तयता ऩाउनु ऩदन छ। सयकायको सीशभत ऺभताको कायणरे

कामनिभरे अको सॊकिको न्स्थतत साभना गनुन ऩने हुन्त्छ। सफैका रागग शिऺा २००४२००९का सफै कामनिभहरु सपर हुनका रागग व्मवस्थाका सफै तहहरुभा सुसञ्चारन हुन
सक्ने सभह
ू हरु स्थाप्रऩत हुन जरुयी छ। मसका रागग ऺभता प्रवकासको जेष्ट्ठताका िभका
आधायभा बन्त्दा ऩतन सॊस्थागत आधायभा व्मवन्स्थत हुनका साथै सफैका रागग शिऺा
२००४-२००९ का सॊरग्नताका

कामनिभहरु (सयोकायवारा

तथा

सेवा प्रदामकहरु)

को

जाततमता, जनजाततमताजस्ता सवारहरुभा स्ऩष्ट्ि रुऩभा ध्मान केन्न्त्द्रत हुन जरुयी छ। मी
चन
ु ौततहरुको साभनाका रागग सॊस्थागत सदृ
ु ढीकयण तथा ऺभता प्रवकासका रागग
प्रबावकायी तथा ठीक सभमभा प्राप्रवगधक सहमोगको व्मवस्था हुनु जमादै भह्वऩण
ू न कुया
हो। अको कुया कामनिभको दीगोऩन तथा मसराई अझ दरयरो जग प्रदान गयी अझ
अगाडड फढाउनका रागग आवश्मक एउिा भह्वऩूणन स्तयको ऺभता तथा सॊस्भयण
प्रवकासका रागग केही

वर्षनका रागग

कभनचायीहरुराई साप्रवककै ऩदभा थभौती गने

सयकायसॉग स्ऩष्ट्ि प्रततवद्धता हुन जरुयी छ।
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ऩररमशष्ट १ः्
समग्र युजक्त सॊगत खाका
प्रववयणा्भक सायाॊि
रक्ष्म

सच
ू क

प्रभाणीकयण

२०१५

सफैका

सम्भभा प्र्मेक

ऩरयकल्ऩनाहरु

३

वर्षनभा तनधननभख
ु ी सध
ु ायका

रागग वास्तप्रवक बनानदय = याष्ट्रव्माऩी

शिऺाका

साभान रागग

रक्ष्मतथा १००% तह ५ फच्ने सूचीको सवेऺण

एभ.डड.न्ज.एस.प्राप्त

=

१००%

गने

साऺयता=७५%
रैङ्गगक

ऩौढ तनमशभत

व्मवस्थाऩन

प्राथशभक

उऩऺेरको सुधाय

तथा प्रवाह

शिऺा अन्त्म

ऺेरहरुभा

सूचना ऩमानप्त प्रगतत

वाप्रर्षनक

न्स्थतत

प्रततवेदन

व्मवस्थाऩन

आधायबूत

तनयन्त्तय प्रततवद्धता

सभनता प्रणारी प्रततवेदन

सूचक =१.०
प्रमोजन्

सयकायको

तथा

शिऺा प्रवाहका

खचन सॊचारन

बएका सुयऺा

सूचना प्रवद्मारम

्मतत

रागग व्मवस्थाऩन

प्रवकेन्त्द्रीकृत

न्जल्रा आगथनक

शिऺा

नयाम्रयी

सशभतत प्रवॊग्रदै न

प्रणारी गा.प्रव.स.

रागू

व्मवस्था

अवस्था

सशभततका खासै प्रवग्रॊदैन।

सॊख्मा
रेखाऩयीऺणभा
ऩहहचान
यकभ

गरयएका
प्रवाह

शिऺा

व्मवस्था तथा सूचना
प्रणारीभा

ऩहहचान

गरयएका

तथ्माङ्क

प्रवाह
प्रततपर्
१.फढ्दो
सभन्त्माम

सफैका
ऩहुॉच

रागग प्र्मेक

३

वर्षनभा प्रवकेन्त्द्रीकृत

तथा शिऺाका सूचक १६ याष्ट्ि194ः्यव्माऩी
जसरे

सम्भभा

गदान

२००९ सूगचहरुको सवेऺण

वास्तप्रवक तनमशभत

बनानदय 195– ९६%

व्मवस्थाऩन

सभुदामराई स्थानीम

शिऺा ऩहुॉच तथा सभन्त्माम

सूचना सुधायका

प्रणारी प्रततवेदन
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व्मवस्थाऩनरे

सऺभ फनाउने।

रागग

२. गुणस्तय वप्रृ द्ध

सफैका रागग शिऺा वाप्रर्षनक

न्स्थतत ताशरभ,

सूचक ९-१३ य १५- प्रततवेदन प्र्मेक ३ व्मवस्था
१८

जसरे

गदान वर्षनभा

सहमोग
य

प्रवकासभा

२००९ सम्भभा तह याष्ट्ि194ः्यव्माऩी

सध
ु ायरे

५ भा फचावि 195– सगू चहरुको प्रततवेदन तथा
८५% प्रौढ साऺयता तनमशभत

शिऺा वातावयणभा

195– ६६% रैङ्गगक व्मावस्थाऩन
सच
ू क 195–०.९%

सॊस्थागत ऺभता

तथा सूचक

उऩरब्ध

७,८,

बएको
गण
ु स्तय
शसकाइ

सध
ु ाय

सूचना ल्माउन भद्दत गनेछ

प्रणारी प्रततवेदन

३. सुधारयएको कामन सफैका रागग शिऺा प्र्मेक
दऺता

ऺभता

३

१४ यान्ष्ट्रम

यकभको सूचीहरुको

सभग्र उऩमोग दय

सवेऺण

वर्षनभा सुधायराई ऩूणन रुऩभा

व्माप्रऩ कामानन्त्वमन

गनन

शिऺा स्थानीम

तथा

सूचना केन्त्द्रीम

प्रणारी प्रततवेदन

प्रमानप्त

तहभा
ऺभता

वाप्रर्षनक रेखा ऩयीऺण प्रवकास गनन सक्रकने
प्रततवेदन

सधायण (तनमशभत) फजेि

छ।

४७९.०७

शिऺक

तरफ

३९८.०

प्रव्तीम

ऩमानप्त

प्रवद्मारम

अनद
ु ान

१६.८५

प्रववयण

भाराभा

अनुदान

१.७७

आन्त्तरयक कोर्ष

तरफ

१७.५

रेखन साभग्री
अवकाि ऩश्चातका सुप्रवधा
व्मवस्थाऩन

तनवन्ृ ्तबयण ४४.९२

तथा

उऩरब्ध

फाह्म
रेखा
ऩयीऺण

सफैका रागग शिऺा ०४-०९को प्रवकास
तथा ऩॉज
ू ीगत फजेि
कामनिभ

३३५.४३
प्रवशबन्त्न

१. प्राथशभक फार प्रवकास सुधाय
२. ऩहुॉच सुतनन्श्चत
३.

शसकाइ

तथा

आवश्मकताका

प्रवशबन्त्न
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१७५.००

प्रवन््तम

ऩमानप्त

१४.०४

प्रववयण

भाराभा

६०.२०
०.४

आन्त्तरयक फाह्म
तथा

सहमोग

ऩरयऩूततन

प्रवशबन्त्न

४. प्रौढ सायऺयता

११.९

५. रैङ्गगक सभता

६४.०४

६. गण
ु स्तय सध
ु ाय

०.५४

७. औजाय साभान तथा गाडड साभग्री
८. सन्त्चारन (दै तनक) तथा वप्रृ द्धगत

८.९८

तरफ

अन्त्म प्रवकास ऩरयमोजनाहरु
प्राथशभक

प्रवद्मारम

तनभानण

प्रवशबन्त्न

ऩरयमोजना सहमोग

७.८२

कामनिभ
यान्ष्ट्रम छारवन्ृ ्त कामनिभ

फारफाशरकाहरुका

अनौऩचारयक

शिऺा

तथा

०.०८

रागग

६.८७

यान्ष्ट्रम

साऺयता अशबमान

३.५९

प्रवद्मारम स्थानान्त्तयण तथा आगथनक

१९.२०

सहमोग कामनिभ
साभुदातमक
कामनिभ

प्रवद्मारम

०.४५

सहमोग

२०.११
१०.११

जनसॊख्मा शिऺा ऩरयमोजना

१२.००

शिऺक शिऺा ऩरयमोजना
भहहरा शिऺा

१.००

शिऺा (फार प्रवकाससहहत) ऩरयमोजना
साभुदातमक

शसकाइ

१८.०८

५१.५२

प्राथशभक प्रवद्मारम ऩौन्ष्ट्िक आहाय

छारवन्ृ ्त

(१६०.४३)

९.६०

तन्िुल्क ऩाठ्म ऩुस्तक

िहीदका

१४.९

केन्त्द्र/फार

प्रवकासका रागग मुनेस्को सहमोग

कुर
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८१४.५

फाह्म
रेखा
ऩयीऺण

उऩरब्ध

ऩरयशिष्ट्ि

२ः्

सफैका

रागग

शिऺा

२००४-२००९

प्रवकास

खचनका

रागग

आगथनक

श्रोतसम्फन्न्त्ध एक प्रस्ताव् शिऺा तथा खेरकूद भन्त्रारम, काठभाण्डौ, नेऩार नोबेम्वय
२००३

ऩरयचम
सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ को मो भुख्म दस्तावेजरे एउिा ऩञ्च वर्षॉम उऩ-ऺेरीम
आधायबत
ू तथा प्राथशभक शिऺा कामनिभको सभग्र खाका प्रस्तुत गदन छ। कामनिभका

अवमव तथा कामनन्त्वमन यणनीततका प्रवस्तत
ृ प्रववयणका अततरयक्त मस दस्तावेजभा सफैका
रागग शिऺा २००४-२००९ को सभग्र प्रवन््तम आवश्मकता ऩतन सभावेि छ।

दे िभा साधनश्रोतको कहठनाइराई हे दान प्रस्तप्रवत सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ राई
आवश्मक ऩने खचन य श्री ५ को सयकायफाि प्राथशभक तथा आधायबूत शिऺा उऩ-ऺेरराई

छुट्टम
् ाउने खचनको फाॉडपाॉडफीच श्रोत साधन सम्फन्न्त्ध खाडर शसजनना हुने आिॊका गरयएको
छ। मसैरे सफैका रागग शिऺा २००४-२००९का रागग प्रवकास तथा ऩॉून्जगत खचन ऩयू ा गनन
फाहहयी सहमोगको खोजी गरयने छ।

्मसैरे मस दस्तावेजरे दइु विा प्रवन््तम ऩरयदृश्मका रागग प्रस्ताव प्रस्तुत गदन छ। जसको
तनभानण सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ को प्रवकास तथा ऩॉन्ू जगत खचन सभे्नका रागग

गरयएको हो। उक्त दव
ु ै ऩरयदृश्मका रागग गततप्रवगधभा आधारयत प्रवस्तत
ृ फजेि ऩतन
सभावेि गरयएको छ। श्री ५ को सयकायका स्वीकृत तथा चारु साधायण फजेि तथा अन्त्म
प्रवशबन्त्न कामनिभहरु भुख्म दस्तावेजभा ऩहहरा नै सभावेि गरयएका छन ् (ताशरका दईु
भुख्म दस्तावेज हे नह
ुन ोस ्)।

सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ प्रवकास खचनका रागग दईु ऩरयदृश्म

सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ का रागग आवश्मक ऩने कुर अनुभातनत खचन अभेरयकी

डरय ८१४.५ शभशरमन बएको कुया सफैका रागग शिऺाको भुख्म दस्तावेजभा उल्रेख
बैसकेको छ।

मो कुर यकभभध्मे श्री ५ को सयकायरे साधायण फजेिरे अभेरयकी डरय ४७९.०७ शभशरमन

सभे्ने अनुभान गरयएको छ। सफैका रागग शिऺा २००४-२००९को भुख्म दस्तावेजको
ताशरका ५ भा दे खाए फभोन्जभ प्रवकास तथा ऩॉन्ू जगत खचन ऩूया गननका रागग जम्भा
अभेरयकी डरय ३३५.४३ शभशरमन आवश्मक गने अनुभान गरयएको छ।

सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ को प्रवकास तथा ऩॉन्ू जगत खचन सभे्नका रागग दईु
शबन्त्नाशबन्त्नै ऩरयदृश्महरु प्रस्तुत गरयएका छन ्- उच्च य तनम्न।
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उच्च ऩरयदृश्म अन्त्तगनत अभेरयकी डरय १७५ शभशरमन य तनम्न अन्त्तगनत १४५ शभशरमन
डरय हुने अनुभान गरयएको छ। मी दव
ु ै ऩरयदृश्महरुभा भूल्म अशबवप्रृ द्ध कय (भ्माि) य अन्त्म
कयको बाय श्री ५ को सयकायरे फेहोने छ य दव
ु ै ऩरयदृश्मभा प्राप्रवगधक सहमोग सभावेि
छै न। प्रवकास साझेदायहरुसॉग बएको सहभतत अनरु
ु ऩ नै प्रप्रवगधक सहामतासम्फन्न्त्ध तनणनम
हुनेछ।
तर हदएको ताशरकारे दव
ु ै ऩरयदृश्मका रागग अवमवगत फजेिको फाॉडपाॉड दे खाउॉ छ।

ताशरका १ः् सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ का रागग फजेिको अवमवगत फाॉडपाॉड
अभेरयकी डरय (हजायभा)
िसॊ

गततप्रवगध

उच्च ऩरयदृश्म

%

फजेि रु.भा अभेरयकी

तनम्न ऩरयदृश्म
फजेि

डरयभा

%

रु. फजेि

भा

अभेरयकी
डरयभा

१.

कुर फजेि
प्राथशभक

१३१२५००२ १७५०००

१०८७५४०५ १४५००५

१०५३०००

१४०४०

८.०२

८४०२५०

११२०३.३

७.७३

४५१२८०१

६०१७१

३४.३८

३२२४०५५

४२९८७.४

२९.६५

३०२००

४०३

०.२३

३०२००

४०२.७

०.२८

१११५२५०

१४८७०

८.५०

१०५५२५०

१४०७०.०

९.७०

८९४८७५

११९३२

६.८२

८६५७५०

११५४.३

७.९६

४८०४५२८

६४०६०

३६.६१

४३२३६५८

५७६४९

३९.७६

फाल्म
अवस्था
प्रवकास
प्रवस्ताय
२.

३.

सफैराई
ऩहुॉच
सतु नन्श्चत
सफैका

आवश्मकता
४.

ऩरयऩूततन

तनयऺयताभा
कभी

५.

रैङ्गगक

असभानताके
अन्त््म

६.

गुणस्तयीम
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शिऺाका
सफै
ऩऺहरुको
७.

सध
ु ाय
सय

साभान ४०७५०

५४३

०.३१

२७९८०

३७३.१

०.२६

८९८१

५.१३

५०८२६२

६७७६.८

४.६७

तथा गाडड
८.

सॊचारन
खचन

६७३५९८
तथा

फप्रृ द्धगत
तरफ

ताशरका १ रे सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ को ध्मान फारफाशरका, कऺाकोठा य
प्रवद्मारमभा केन्न्त्द्रत बएको दे खाउॉ छ। दव
ु ै ऩरयदृश्मभा शिऺाको गण
ु स्त वप्रृ द्ध गने

अवमवराई सफैबन्त्दा उच्च य ्मसऩतछ सफै फारफाशरकाहरुराई ऩहुॉच सतु नन्श्चत गने
प्राथशभकता प्रदान गरयएको छ। ऩयू क शसद्धान्त्त अनरु
ु ऩ दै तनक आवश्मक ऩने खचन (ताशरभ

१ के नॊ. ८) राई न्त्मूतभ तहभा याखखएको छ। उऩमक्
ुन त ताशरकाभा उल्रेखखत तरव वप्रृ द्धको
भहर अन्त्तगनत ३५ न्जल्राका स्रोत व्मन्क्त, ओबयसीमय, इन्ञ्जनीमय, शिऺा प्रवबाग य
केन्त्द्रीम तहका अन्त्म अस्थामी कभनचायीहरु ऩदन छन ्।
दव
ु ै ऩरयदृश्म अन्त्तगनत २००४ दे खख २००९ सम्भको वाप्रर्षनक व्मम अनुभानराई ताशरका २
भा दे खाइएको छ।

ताशरका २ः् दईु ऩरयदृश्मभा वाप्रर्षनक फजेिको छुट्टै छुट्टै प्रववयण
ऩरयदृश्म

२००४।५

२००५।६

२००६।७

२००७।८

२००८।९

कुर फजेि
अभेरयकन
डरय
राखभा

उच्च

२९.७८

३६.८१

४९.९८

४२.६९

१७५.००

कुर फजेि
(११.२८)
-%)

(१७.०२)

(२१.६१)

(२५.७०)

(२४.३९)

(१००)

तनम्न

२३.९६

३१.०७

३७.४१

३४.९७

१४५.०१

ऩरयदृश्मभा

१९.७४

१७.६०
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दि

ऩरयदृश्म

(१२.१४)

(१६.५२)

(२१.४३)

(२५.८०)

(२४.१२)

(१००)

कुर फजेि
-%)
दव
ु ै ऩरयदृश्मको वस्
ृ तत
ृ गततप्रवगधभा आधारयत प्रववयण
प्रवन््तम ऩरयकल्ऩना
उच्च तथा तनम्न दव
ु ै ऩरयदृश्महरुको ऩरयकल्ऩनाहरुको प्रवस्तत
ृ प्रववयण तर हदएको छ।

कामनिभको गुणस्तय कामभ गननका रागग दव
ु ै ऩरयदृश्मको इकाइ भूल्म मथावतै याखखएको
छ। रक्ष्मको आकाय भारा पयक छ।
१. फार प्रवकास प्रवस्ताय
सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ रे दव
ु ै ऩरयन्स्थततभा गयी प्रवद्माभान ५७००को प्रवकास

खचनसहहत उच्च ऩरयन्स्थतत ऩरयदृश्मका १३,००० य तनम्न ऩरयदृश्मका ११,००० ऩूवन प्राथशभक
कऺाहरुराई सहमोग प्रदान गनेछ।

दीगोऩन प्रदान गननका रागग सयकायरे हार प्रवद्माभान ५७०० फार प्रवकास/ऩूवन प्राथशभक

कऺाहरुको ऩरयश्रशभक खचन फेहोने छ। प्रवकास खचनरे आधायबूत साभग्री तथा आव्तनक
ताशरभराई सभे्छ। कामनिभ अवगधभा उच्च न्स्थतत ऩरयदृश्मभा ३-५ वर्षनका २,६००००

फारफाशरका तथा तनम्न ऩरयदृश्मका हकभा २२,०००० फारफाशरकाहरु राबान्न्त्वत हुनेछन ्।
मसफाहे क प्रवद्मभान फार प्रवकास/ ऩूवन प्राथशभक कऺाहरुफाि ११,४००० फारफाशरकाहरु
राबान्न्त्वत हुनेछन ्।
२००९ भा फार प्रवकास/ऩूवन प्राथशभक कऺाको अनुबव शरएय कऺा १ भा ८०%
फारफाशरकाहरुराई बनान गयाउने यान्ष्ट्रम कामन मोजनाको रक्ष्मप्रान्प्तका रागग सफैका रागग
शिऺा २००४-२००९ को मोगदान ६०% हुने अनभ
ु ान गरयएको छ।
फार प्रवकास/ऩव
ू न प्राथशभक कऺाहरुको व्मवस्थाऩनका रागग

गा.प्रव.स./नगयऩाशरका

न्जम्भेवाय हुनेछन ्।
नमाॉ फार प्रवकास /ऩव
ू न प्राथशभक कऺाहरुको प्रतत इकाइ भल्
ू म रु. ४९,५०० य हार

सॊचाशरतका रागग रु. १६,२५० हुने अनभ
ु ान गरयएको छ।
बयखयै स्थाऩन बएका फार प्रवकास/ ऩव
ू न प्राथशभक कऺाहरु आउॉ दा वर्षनहरुभा "चारु"
भातनने छन ्।
ि.स.

गततप्रवगध

फार/ऩूवन प्राथशभक कऺाको प्रतत इकाई भूल्म
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हारसारै
फार

स्थाप्रऩत प्राथाशभक

फार

प्रवकास/ऩूवन प्रवकास/ऩूवन प्राथशभक

प्राथशभक कऺाहरु

कऺाहरुको आव्तनक
खचन

१.

सॊस्थाऩन

२०००

०

२.

आधायबूत साभग्री

५०००

२५००

ऩारयश्रशभक

१३०००

१३०००

४.

ताशरभ

२५००

६२०

५.

जोडा कोर्ष

२७०००

कुर इकाइ रागत

४९५००

३.

१६२५०

२.० सफै फारफाशरकहरुका रागग शिऺाको ऩहुॉच सुतनन्श्चत गने
२.१ गाउॉ शिऺा मोजना
गाउॉ प्रवकास सशभतत सफै फारफाशरकाहरु प्रविेर्ष गयी फाशरका, सफै प्रकायका अऩाङ्गता
सहहतका

फारफाशरकाहरु, दशरत, काभदाय

फारफाशरकाहरु, आहदवासी

फारफाशरकाहरु,

अल्ऩसॊख्मक बाप्रर्षक सभद
फारफाशरकाहरुको ऩहुॉचका रागग
ु ामका तथा सप्रु वधाप्रवभख
ु
न्जम्भेवाय हुनेछ। एकीकृत गाउॉ प्रवकास मोजना भापनत ् सवनसर
ु ब ऩहुॉच सतु नन्श्चत गननका
रागग दव
ु ै ऩरयदृश्मभा दे हामका गततप्रवगधहरु सञ्चारनका रागग प्रततवर्षन प्रतत गा.प्रव.स. रु.
५००० छुट्टम
् ाइएको छ्


प्रवद्मारम

नक्िाङ्कन

प्रवद्मारम

बनान

नबएका

फारफाशरकाहरु

य

तनयऺय

व्मन्क्तहरुको सवेऺण तथा तथ्माङ्क बण ्डायणको व्मवस्था।


अशबबावक शिऺा रगामत जागयण वकारत तथा साभान्जक ऩरयचारन।



खेरकूद, हस्तकरा-गचरकरा



न्स्थतत प्रततवेदनको तमायी/प्रवतयण

कामनिभ अवगधभा प्रवद्मारम नक्िाङ्कन अभ्मास दईु ऩिक हुनेछ। ऩहहरो कामनिभ
कामनन्त्वमनको ऩहहरो वर्षनभा य दोस्रो चौथो वर्षनभा।
ि.स.

गततप्रवगधहरु

इकाइ

गाउॉ शिऺा मोजना
१.

इकाइ भल्
ू म
१८०००

प्रवद्मारम

गा.प्रव.स.

नक्िाङ्कन/सवेऺण/शिऺा
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२०००

व्मवस्थाऩन

सूचना

प्रणारी
२.

चेतना/वकारत

गा.प्रव.स.

१०००

३.

खेरकूद/हस्तकरा-

गा.प्रव.स.

१०००

अनुगभन, रेखा ऩयीऺण गा.प्रव.स.

१०००

कुर इकाइ भूल्म

५०००

गचरकरा
४.

तथा न्स्थतत प्रततवेदन

फार प्रवकास/ऩूवन प्राथशभक कऺा सायऺयता कामनिभ, वैकन्ल्ऩक शिऺा, उच्च कामन सम्ऩादन
गने

गा.प्रव.स.हरुराई

फोनस

तथा

प्रवद्मारम

बनान

नबएका

फारफाशरकहरुराई

भूरप्रवाहीकयणका राःागग आगथनक सहामता तथा छारावन्ृ ्त गाउॉ प्रवकास मोजनाभा
आधारयत हुनेछन ्/तय मी सफै गाउॉ शिऺा केन्त्द्र/ गा.प्रव.स.को गठन तथा सञ्चारनभा बय
ऩने छन ्।
२.२ प्रवद्मारम बौततक सुप्रवधाको सुधाय


नमाॉ कऺा तनभानण तथा पतननचय् कामनिभ अवगधभा हार उच्च न्स्थतत ऩरयदृश्मभा
पतननचय सहहतका ११००० नमाॉ कऺाकोठा य तनम्न न्स्थतत ऩरयदृश्मभा ८३४९ नमाॉ



कऺाकोठाको तनभानण हुनेछ।
वाह्म वातावयण सुधाय् वाह्म वातावयण सुधाय (प्रऩउने ऩानी, िौचारम तथा
कम्ऩाउण ्ड) अन्त्तगनत उच्च य तनम्न न्स्थतत ऩरयदृश्मभा गयी जम्भा १०,०००
प्रवद्मारम ऩनेछन ्।



प्रवद्मारम ऩुनस्थानऩना् उच्च न्स्थतत ऩरयदृश्मभा १०,००० कऺा कोठा य तनम्न
ऩरयदृश्म ६००० कऺा कोठाको ऩुनस्थानऩना गरयनेछ।



श्रोत केन्त्द्रहरुको तनभानण् उच्च न्स्थतत ऩरयदृश्मभा २५० विा य तनम्न न्स्थतत
ऩरयदृश्मभा ७५ विा स्रोत केन्त्द्र तनभानण गरयनेछ।



न्ज.प्रव.स.का बवन् कामनिभ अवगधभा उच्च न्स्थतत ऩरयदृश्मभा ११ विा न्ज.प्रव.स.का
बवन तनभानण गरयनेछन ् य तनम्न ऩरयदृश्मभा न्जल्रा शिऺा कामनरम बवनराई
प्राथशभकता हदइएको छै न।

ि.स.

गततप्रवगधहरु

१.

नमाॉ

इकाइ
कऺाकोठा कऺाकोठा
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इकाइ भल्
ू म
२,३७,०००

तनभानण तथा पतननचय
(२१७०००+२००००)
२.

वाह्म

वातावयण प्रवद्मारम

सध
ु ाय

(प्रऩउने

४०,०००

ऩानी,

िौचारम

य

कम्ऩाउण ्ड
(१००००+२५०००+५०००)
३.
४.

ऩुनस्थानऩना
श्रोत

केन्त्द्र

तथा

कऺाकोठा
तनभानण श्रोत केन्त्द्र

२५,०००
९००,०००

पतननचय

(८०००००+१०००००)
५.

न्जल्रा

शिऺा न्ज.प्रव.स.

कामनरम

बवन

९०,०००,०००

तनभानण तथा पतननचय
(८९०००००+१०००००)
२.३ वैकन्ल्ऩक शिऺा

वैकन्ल्ऩक शिऺाका दईु उऩागभ हुनेछन ्् प्रवद्मारमको ऩहुॉच फाहहय य रगचरो शिऺा।
कामनिभ अवगधभा उच्च न्स्थतत ऩरयदृश्म अन्त्तगनत १५०० सभुदामभा आधारयत ऩहुॉच
फाहहयका य १००० रगचरा प्रवद्मारमहरुराई सहमोग प्रदान गरयने छ। मसैगयी तनम्न
न्स्थतत ऩरयदृश्म अन्त्तगनत १००० सभुदामभा आधारयत ऩहुॉच फाहहय य ८०० रगचरा
प्रवद्मारमहरुराई सहमोग प्रदान गरयनेछ।
प्रवद्मारम ऩहुॉच फाहहयका कामनिभरे प्रविेर्ष गयी हहभारी तथा ऩहाडी ऺेरभा छरयएय यहे का
साना वस्तीहरुभा जहाॉ नमाॉ प्रवद्मारम खोल्न सम्बव छै न य बैयहे काहरुरे ऩतन दग
न ताका
ु भ
कायण सेवा ऩुर्माउन सक्रकयहे का छै नन ् - ्महाॉका ६-८ वर्षनका फारफाशरकाहरुराई रक्षऺत
गये को छ।

मस कामनिभरे कऺा १-३ सम्भका फारफाशरकाहरुराई उनीहरुकै वासस्थानभा य ऩतछ फढ्दै
गएय घयदे खख प्रवद्मारम जान सक्ने बए ऩतछ साप्रवक रुऩभा प्राथशभक प्रवद्मारम ऩठाउने
सप्रु वधा उऩरव्ध गयाउने छ।

मसैगयी रगचरो शिऺा उऩमक्
ु त उभेयभा प्रवशबन्त्न कायणवि तनमशभत रुऩभा प्रवद्मारम

जान नसक्ने फारफाशरकाहरुप्रतत रक्षऺत छ। फारफाशरकाहरुको उभेय सह
ु ाउॉ दो एउिा सधन
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ऩाठ्मिभ रागू गरयने छ। ३ वर्षनको अवगधभा प्राथशभक शिऺा ऩूया गने रगचरो शिऺाका

रागग रक्षऺत सभूहको उभेय सभूह ८-१४ वर्षन हुनेछ।
रगचरो शिऺाका सम्बाव्म स्थानहरुभा फारभजदयु व्माप्त हुने िहयी उऩ-िहयी य
औद्मोगगक ऺेरहरु ऩदन छन ्।

प्रवद्मारम ऩहुॉच फाहहय य रागचरो शिऺा दव
ु ै सभुदामभा आधारयत हुनेछन ् य तमनरे खर
ु ा
ऩहुॉच कऺाकोठा शसकाइ य व्मन्क्तगत फहुकऺा शिऺण ऩद्धतत अऩनाउनेछन ्। प्र्मेक
प्रवद्मारमरे फढीभा २० जना फारफाशरका बनान गनेछ। प्रवद्मारमको ऩहुॉच फाहहयरे
प्राथशभक प्रवद्मारमको औऩचारयक ऩाठ्मिभ, ऩाठ्मऩस्
ु तक रागु गनेछ

बने रगचरो

शिऺारे प्रविेर्ष तवयरे तनभानण गरयएका सघन ऩाठ्मऩस्
ु तकहरु प्रमोगभा ल्माउने छन ्।
वैकन्ल्ऩक शिऺा रागग इकाइ भल्
ू म तनम्न भान्त्मताहरुभा आधारयत छ :
ि.स.

गततप्रवगधहरु

इकाइ

इकाइ भूल्म

१.

सॊस्थाऩन

प्रवद्मारम

२०००

२.

आधायबत
ू

शसकाइ सेि

५०००

साभग्री
३.

ऩारयश्रशभक

व्मन्क्त

२६०००

४.

ताशरभ

व्मन्क्त

३०००

५.

व्मवस्थाऩन

प्रवद्मारम

६०००

इकाइ भूल्म

४२०००

प्रवद्मारम ऩहुॉच फाहहय य रगचरो शिऺा दव
ु ैका रागग प्रततवर्षन प्रवद्मारम इकाई भूल्म रु.
४२,००० हुनेछ।

२.४ समादहत मशऺा
सभाहहत शिऺाराई सभग्र सफैका रागग शिऺा कामनिभका यणनीततको रुऩभा शरइएको छ।
तय उच्च तथा तनम्न दफ
ु ै न्स्थतत ऩरयदृश्मभा साभान्त्मीकयणका रागग कामनिभ अवगधबय

कडा तनगयानी य अनब
ु वका कागजात सहहत मो उऩागभ ५०० विा प्रवद्मारमभा गहन
रुऩरे कामानन्त्वमन गरयनेछ।

मस गततप्रवगधका रागग इकाइ भूल्म मस प्रकाय यहे को छ्
गततप्रवगध

इकाइ

नमाॉ

साप्रवक

प्रवद्मारम सुधाय

प्रवद्मारम

५०००

५०००

प्रवद्मारम

२०,०००

१०,०००

ताशरभ

95

शसकाइ

तथा

अन्त्म केन्त्द्र

२०,०००

२०,०००

४५,०००

३५,०००

सहामक साभग्री
कुर

२.५ विशेष शैक्षऺक आिश्यकता भएका विद्याथीहरुका ऱाचग मशऺा
४० विा नमाॉ तनयीऺण केन्त्द्र उच्च य ३३ विा तनम्न न्स्थतत ऩरयदृश्म अन्त्तगनत स्थाप्रऩत
गरयनेछन ् य साप्रवक ३५ विा कामभै यहनेछन ्।

तनयीऺण केन्त्द्रका रागग इकाइ भूल्म मस प्रकायको हुनेछ :
गततप्रवगध

नमाॉ स्थाप्रऩत

सॊस्थाऩन भूल्म

५५०००

चारु

सॊचारन भूल्म

०

३५,०००

श्रोत व्मन्क्त

५२०००

५२,०००

कुर

१०७०००

८७०००



२०० अऩाङ्ग फारफाशरकाहरुरे नै अन्त्तयान्ष्ट्रम/यान्ष्ट्रम गैयसयकायी सॊघसॊस्था य
अन्त्म सॊघसॊस्थाहरुको साझेदायीभा स्वयोजगाय भूरक फजायभुखी सीऩहरु शसक्नेछन ्।

मसका रागग प्रततवारक इकाइ भूल्म रु. ६५०० हुने अनुभान गरयएको छ।
दव
ु ै ऩरयदृश्महरुभा प्र्मेक श्रोत कऺाभा कम्तीभा १० जना फारफाशरकहरु राबान्न्त्वत हुने
गयी ४९ विा नमाॉ य ३०९ विा साप्रवकका आवासीम श्रोत कऺाहरुराई सहमोग प्रदान
गरयनेछ। प्रतत श्रोतकऺाका रागग इकाइ भल्
ू म तनम्नानस
ु ाय हुनेछ्
गततप्रवगध

इकाइ

प्रवशबन्त्न

उऩकयण

सॊस्थाऩन भूल्म

चन्ल्त भूल्म

६,०००

६,०००

१७,०००

४,०००

रगामतका
साभग्रीहरु

(फहहया

१२,०००

दृन्ष्ट्िप्रवहहन

३०,०००,

अऩाङ्ग

५,०००

सस्
ु त

भनन्स्थतत १०,०००)
शिऺक

ब्ता

भहहना

५००

प्रतत व्मन्क्त
का
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दयरे
सट्टा शिऺक

व्मन्क्त

५४,०००

५४,०००

ताशरभ

व्मन्क्त

२८,०००

५,०००

हे यचाह गने

व्मन्क्त

३९,०००

३९,०००

सॊस्थाऩन

केन्त्द्र

५०००

प्रतत

फारक फारक

प्रततभहहना

८००००

८०,०००

२७४०००

१८८,०००

रु.

१०००का दयरे खाना
जम्भा


दृर्ष ्हिप्रवहहन प्रवद्माथॉहरुराई ऩुन् प्रमोग गरयन सक्रकने ब्रेर ऩुस्तकहरु प्रदान गरयने
छ।

दव
ु ै

न्स्थततका

ऩरयदृश्मभा

हये क

ऩतछल्रा

वर्षनहरुभा

च्माततए

पािे का

ऩुस्तकहरुको फदरा २०% ऩुस्तकहरु प्रदान गरयने छ। ब्रेर ऩुस्तकहरुका रागग
एकभुस्ि रु ३,५०,००० छुट्टम
् ाइएको छ।


दव
ु ै ऩरयदृश्मभा सफै खारका अऩाङ्ग फारफाशरकाहरुको सवानङ्गगण प्रवकासका रागग
प्र्मेक न्जल्रारे खेरकूद तथा अततरयक्त कृमाकराऩ सञ्चारनका रागग रु.
१०,००० ऩाउने छ।

२.६ द्िन्द तथा दै िी /प्राकृततक प्रकोऩ कोष
दै वी

/प्राकृततक

प्रकोऩ

एच ्.आई.बी/एड्स ् तथा

द्वन्त्दफाि

ऩीडडत

फारफाशरकाहरुको

सहमोगका रागग प्रतत वर्षन १०,०००,००० रुऩैमाॉ छुट्टम
् ाइएको छ। मो यकभ प्राकृततक प्रकोऩ
तथा द्वन्त्दवाि ब्केका/तहसनहस बएका सॊस्थाहरुको ऩन
ु स्थानऩना/सहमोगका रागग ऩतन
खचन गरयने छ।

३. सबैका मसकाइ आिश्यकता ऩररऩूततय गनय
सान्त्दशबनकता, अनक
ु ु रता, जीवन

माऩन

सीऩ, रैङ्गगक

सभन्त्वम, स्थानीम

त्वहरु

सभाहहतीकयण जस्ता कुयाहरुभा प्रविेर्ष जोड हदई ऩाठ्मिभ/ऩाठ्मिभ साभग्री ऩन
ु तननयीऺण्
मसका रागग प्रततवर्षन रु. १,०४०,००० छुट्टम
् ाइएको छ।
सॊचार तथा प्रचार प्रसार
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सयकायी सॊरग्नताका कामनिभहरुको प्रचाय प्रसाय, सफैका रागग शिऺा २००४-०९ को
प्रबावकायी कामनन्त्वमन तथा अनुगभनका रागग सॊचाय भाध्मभ अशबमान तथा सॊचायका
रागग प्रततवर्षन रु. ५,००००० छुट्टम
् ाइएको छ।

४. तनरऺरतामा कमी
सयकायको अनौऩचारयक तथा साऺयता अशबमान भापनत प्रौढ शिऺा कामनिभ सॊचारन
गरयनेछ। सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ रे न्त्मून साऺयता बएका ठाउॉ हरुराई रक्षऺत गदै

प्रविेर्ष गयी भहहरा साऺयता तथा प्रवद्मारम फाहहयका फारफाशरका रागग कामनिभ सॊचारन
गनेछ।
मदहऱा साऺरता काययक्रम् मो कामनिभरे ६०,००० भहहराहरुराई आधायबत
ू साऺयता शिऺा

प्रदान गनेछ। जसभध्मे दव
ु ै ऩरयदृश्मभा प्रततवर्षन ८०% (४८०००) रे कामनभर
ू क साऺयता

हाशसर गनेछन ्। उच्च तथा तनम्न दव
ु ै ऩरयदृश्मभा कामनभर
ू क साऺयता सहहतका १५%
भहहरारे आम आजनन गने स्वयोजगाय भूरक सीऩहरु हाशसर गनेछन ्। उच्च ऩरयदृश्मभा
कुर ७२०० य तनम्न ऩरयदृश्मभा ४८०० भहहराहरु आम आजनन गने सीऩहरुफाि राबान्न्त्वत

हुनेछन ्। मी कामनिभहरु तनम्न साऺयता बएका १८ न्जल्राभा दे खखएको नततजाका
आधायभा चक्
ु ता गने शसद्धान्त्त अनुसाय सञ्चारन हुनेछन ्।
गततप्रवगध

इकाइ

ऩहहरो चयण

आम

आजनन

ताशरभका
सहजकतान ऩरयश्रभीक

व्मन्क्त

६,०००

ताशरभ

व्मन्क्त

२,०००

व्मवस्थाऩन खचन

केन्त्द्र

७,०००

शसकाइ साभग्री

केन्त्द्र

२,५००

सुऩयीवेऺण

व्मन्क्त

५००

कुर

प्रतत

भहहरा

सीऩ
रागग

इकाई भल्
ू म

१८,०००
इकाइ ८७५

प्रतत भहहरा ५०००

भूल्म
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विद्याऱय ऩहुॉच बादहरका बाऱबामऱकहरुका ऱाचग काययक्रम्
कामनिभ अवगधभा प्रवद्मारमको ऩहुॉच फाहहयका २,५००० प्रविेर्ष गयी कऺा १ दे खख ३ का

ऩढाइ छाड्ने फारफाशरकाहरुराई रक्षऺत गरयने छ। मो कामनिभरे प्रविेर्ष गयी प्रवद्मारम
छाड्ने फारफाशरकाहरुराई औऩचारयक शिऺाततयै पकानउन प्रविेर्ष ध्मान हदनेछ। प्रतत इकाइ
भल्
ू म तनम्न ऩरयकल्ऩनाहरुभा आधारयत छ :
गततप्रवगध

इकाइ

भूल्म

सहजकतान ऩरयश्रशभक

व्मन्क्त

ताशरभ

व्मन्क्त

२,०००

व्मवस्थाऩन भूल्म

केन्त्द्र

७,०००

शसकाइ साभग्री

केन्त्द्र

२,५००

सुऩयीवेऺण

व्मन्क्त

५००

जम्भा

१८,०००

६,०००

प्रतत फारक इकाइ भूल्म

८७५

सामुदातयक मसकाइ केन्र् मोजना अवगधभा नव साऺयहरु भाझ साऺयताराई दीगो फनाउन
य अवसयराई जीवन ऩमनन्त्त प्रवस्ताय गने उद्देश्मरे दव
ु ै न्स्थततभा प्र्मेक तनवानचन ऺेरभा

एउिाको दयरे २०५ विा साभुदातमक शसकाइ केन्त्द्रको स्थाऩना गरयने छ। प्र्मेक
साभुदातमक शसकाइ केन्त्द्र सञ्चारनका रागग प्रतत वर्षन एक भुस्ि रु. ५०,००० प्रदान गरयने
छ।

सामाजजक ऩररचाऱन

प्र्मेक वर्षन दव
ु ै न्स्थततभा सभाजका कभजोय सभह
ू /ऩऺहरुको सवारहरुराई सभे्ने िैक्षऺक
गततप्रवगधहरुको एकीकृत कामनिभभा जोड हदने मोजन तथा यणनीततक तनणनम हदने कामनभा

सहबागगताका रागग प्रो्साहहत गनन सभुदामको चेतनाको स्तयभा वप्रृ द्ध गनन साभान्जक

ऩरयचारनका रागग रु. ३,०००,००० छुट्टम
् ाइने छ। मसको भूर उद्देश्म बनेको प्रवद्मारम

बनान हुने उभेयका फारफाशरकाहरुराई ित प्रततित बनान गनुन य गा.प्रव.स. हरुराई तनयऺयता
भुक्त ऺेर घोप्रर्षत गनुन हो।
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५. ऱैङ्चगक भेदभािको तनराकरण
उ्साहवद्धनक सहामता् सफैका रागग शिऺा २००४-२००९रे हार प्रवद्मारम नजाने जहिर
सभूहका १९% राई उ्प्रेयक आगथनक सहामता भापनत ् भूर प्रवाहीकयण गने रक्ष्मशरएको
छ। प्रवद्मारमको ऩहुॉच फाहहयका १२०,००० फारफाशरकाहरुराई प्रवद्मारम िुरु गये को एक
वर्षनका रागग प्रतत वर्षन रु. ५०० उ्प्रेयक छारवन्ृ ्तका रुऩभा प्रदान गरयने छ। प्रतत वर्षन ५००

रुऩैमाको मो इकाइ भूल्म अनुभातनत खचनको प्रमोजनको रागग भार हो। आफ्ना आधायबूत

आवश्मकताका आधायभा आफ्नै भान्त्मताहरु तम गने सम्फन्त्धभा गा.प्रव.स.हरुराई रचकता
अऩनाउने अवसय प्रदान गरयने छ। मस मोजना भापनत मोजना अवगधको अन्त््म सम्भभा
६०,००० फारफाशरकाहरु भूर प्रवाहहत हुनेछन ्।
छात्रिजृ त्त् सफैका रागग शिऺा रगामत प्रवद्मारम शिऺा प्रणारीका कुर दशरत फाशरका य
सुप्रवधाप्रवभुख फारफाशरकाहरुको ५०% राई सहमोग प्रदान गरयने छ।

िुरुको ऩहहरो वर्षनभा प्रततवर्षन प्रतत प्रवद्माथॉ रु २५० हदइने छ य मसराई आउॉ दा वर्षनहरुभा

फढाएय रु.३५० ऩारयने छ। औसतभा सफैका रागग शिऺा २००४-२००९ रे प्रततवर्षन उच्च
न्स्थतत ऩरयदृश्मभा ३,५०,००० य तनम्न न्स्थतत ऩरयदृश्मभा ३,३२,५०० फारफाशरकाहरुराई
सहमोग प्रदान गने छ। मही सुप्रवधा मतत नै सॊख्माको फारफाशरकाहरुरे यान्ष्ट्रम छारव्ृ ती
कामनिभफाि प्राप्त गनेछन ्। सम्बव बएसम्भ मस कोर्षराई प्रवद्मारम सुधाय मोजना
भापनत ्

तनदे शित

गरयनेछ।

उ्साहवद्धनक

आगथनक

सहमोग

फारफाशरकाहरुराई आउॉ दा वर्षनहरुभा छारवतृ त प्रदान गरयने छ।

भापनत ्

भूर

प्रवाहहत

ऩूिय सेिाकाऱीन मशऺक तामऱम छात्रित्ृ ती् प्र्मेक वर्षन एस ्.एर ्.सी गरयसेकऩतछ दिजोड

दईु शिऺा सॊकामभा वा शिऺक इजाजत ऩर शरन मोग्म हुनका रागग प्राथशभक शिऺक
ताशरभ केन्त्द्रभा बनान हुन इच्छुक भहहरा तथा दशरत मुवाहरुराई प्रततवर्षन प्रततभहहना रु.
१,००० का दयरे ५० विा छारव्ृ ती प्रदान गरयने छन ्।

मदहऱा तथा दमऱतहरुका ऱाचग व्यािसतयक सहायता् दव
ु ै ऩरयदृश्मभा प्र्मेक न्जल्रभा

शिऺण वा तनजाभती सेवा सॊगठन (काडय) प्रवेि गनन इच्छुक भहहरा तथा दशरतराई

व्मावसातमक सॊस्थाहरु भापनत ् प्राप्रवगधक सहमता प्रदान गनन प्रततवर्षन एकभस्
ु ि रु. १०,०००
प्रदान गरयने छ।

विद्याऱयऱाई बोनस (ऱाभाॊश)ः् दव
ु ै ऩरयदृश्मभा ५०% भहहरा वा दशरत शिऺकहरु
तनमुन्क्त

गने

ग्राभीण

प्रवद्मारमहरुराई

प्रवद्मारमको

सहमोगस्वरुऩ रु.५०,००० प्रदान गरयनेछ।
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प्रवकासका

रागग

खचन

गनन

६. गुणस्तरीय मशऺाका सबै ऩऺहरुको सुधार गने्
विद्याऱय सुधार योजना् प्र्मेक प्रवद्मारमका प्रतत फाशरका, दशरत, अऩाङ्ग तथा

अल्ऩसॊख्मक बाप्रर्षक तथा जनजाततम सभूहहरुका रागग रु. २०० य दव
ु ै ऩरयदृश्मभा बूऺेरहरुको सहमोगको स्तयभा प्रवशबन्त्नता दे खाइ प्रवद्मारम सुधाय मोजना तमाय गनन य

कामानन्त्वमन गननका रागग फाॉक्रक यहे का फारफाशरकाहरुका रागग जनहह रु. १७० प्राप्त
गनेछ। प्रथभ वर्षनभा यकभ भागका रागग ७१०० प्रवद्मारमरे प्रवद्मारम सुधाय मोजना
तमाय गनेछन ् बने कामनिभ अवगधको अन्त््मततय २३००० प्रवद्मारमहरुरे प्रवद्मारम सुधाय

मोजना तमाय गयी कामानन्त्वमन गनेछन ्। प्रवद्मारम सुधाय मोजना कोर्ष कामनदऺता हाशसर

गनन रागग ऩने औसतभा १३४ प्रवद्माथॉ सम्भको वास्तप्रवक बनानदय कामभ गनन सक्ने
प्रवद्मारमराई प्रदान गनन सक्रकनेछ।
विद्याऱयऱाई काययसम्ऩादन बोनस (ऱाभाॊश)

दव
ु ै ऩरयदृश्मभा कऺा ५ भा ९०% फचावि (थभौती) दय हाशसर गने प्रवद्मारमराई रु.
१०,०००को कामनसम्ऩादन फोनस प्रदान गरयनेछ।

तन्शुल्क ऩाठ्यऩुस्तक् प्राथशभक तहका प्र्मेक फारकरे ऩाठ्मऩुस्तक तन्िुल्क रुऩभा

ऩाउनेछन ्। हिकाउऩनको दृन्ष्ट्िरे प्र्मेक तहका रागग मस्ता ऩुस्तकहरुको भूल्म प्रतत सेि
रु. १०० तनधानयण गरयएको छ। मस कामनिभरे दव
ु ै ऩरयदृश्मभा तन्िुल्क ऩाठ्मऩुस्तक
प्रवतयणभा राग्ने ५०% खचन फेहोनेछ। फाॉकी यहे को ५०% यकभ तन्िुल्क ऩाठ्मऩुस्तक
कामनिभको साधायण फजेिफाि फेहोरयनेछ।

आधारभूत मसकाइ सामग्री् दव
ु ै ऩरयदृश्मभा हये क जनहह वाप्रर्षनक रु. ५० ऩाउने छ।

बुक कनयर् दव
ु ै ऩरयदृश्मभा प्र्मेक प्रवद्मारमराई एउिा फुक कननय स्थाऩनाका रागग एकै
ऩिक जम्भा रु १००० प्रदान गरयने छ।

आव्तनक शिऺक ताशरभ् दव
ु ै ऩरयदृश्मभा प्र्मेक वर्षन ४५,५६२ शिऺकरे भागभा आधारयत
सयदय ६ हदने आव्तनक शिऺक ताशरभ हाशसर गनेछन ्। मस अन्त्तगनत श्रोत केन्त्द्रहरुको
सुदृढीकयण सभेत ऩनेछ। मस ताशरभको इकाइ भूल्म प्रतत शिऺक रु. १००० हुनेछ।
मोजना तथा व्मवस्थाऩन ताशरभ् दव
ु ै ऩरयदृश्मभा १५,००० जनाराई (प्र्मेक प्रवद्मारमफाि

३ जनाको सभूह) हये क वर्षन मो ताशरभ प्रदान गरयनेछ। मस कामनिभको इकाइ भूल्म प्रतत
व्मन्क्त रु. ८७८ छ।

मशऺा व्यािस्थाऩन सूचना प्रणाऱी, योजना, अनुगमन तथा जस्थतत प्रततिेदन् दव
ु ै
ऩरयदृश्मभा न्जल्रा, ऺेरीम तथा केन्त्द्रीम तहहरुभा शिऺा व्मवस्थाऩन, सूचना प्रणारी,
मोजना

अनुगभन

तथा

न्स्थतत

प्रततवेदन

७,५०,००००० छुट्टम
् ाइएको छ।
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सुदृढीकयणका

रागग

बनेय

एकभुस्ि

रु

विद्याऱयमा आधाररत सुऩरीिेऺण तथा अनुगमन् प्रवद्मारमभा आधारयत सुऩयीवेऺण
तथा अनुगभनको अशबवप्रृ द्धका रागग प्र्मेक वर्षनका रागग रु. ५०० छुट्टम
् ाइएको छ। मसरे

प्र्मेक वर्षन उच्च न्स्थतत ऩरयदृश्मका २३,००० य तनम्न न्स्थतत ऩरयदृश्मका ४,००० दे खख
२३,०००

प्रवद्मारमहरुराई

सहामता

प्रदान

गने

रक्ष्मशरएको

छ।

प्रवद्मारम

सुधाय

मोजनाभा प्रततप्रवन्म्वत गततप्रवगध तथा सूचकहरुको अनुगभनभा प्रवद्मारम व्मवस्थाऩन

सशभतत, गाउॉ प्रवकास सशभतत तथा अशबबावक शिऺाराई सॊरग्न गयाउने भनसामरे मस्तो
गरयएको हो।
प्रवद्मारम व्मवस्थाऩनको यणनीततक तनणनमभा सक्रिम साभद
ु ातमक सहबागगताका रागग

प्रो्साहहत गयाउने उद्देश्मरे प्रततवेदनराई प्रचाय प्रसाय य जानकायीका रागग सभद
ु ाम सभऺ
ऩेस गरयनेछ।

अनस
ु न्धान, अन्िेषण तथा विकास् दव
ु ै न्स्थततभा प्रवद्मारमभा आधारयत कामन अनस
ु न्त्धान
रगामतका केन्त्द्र तथा न्जल्राहरुभा उऩयोक्त िीर्षनकका रागग प्रततवर्षन रु. ५,००००००
छुट्टम
् ाइएको छ।

विद्याऱय ऩुस्तकाऱय तथा कम््युटर मशऺाको थाऱनी काययक्रम् उच्च न्स्थतत ऩरयदृश्मभा

९० य तनम्न ऩरयदृश्मभा २५ विा प्रवद्मारमभा ऩुस्तकारम तथा कम्प्मुिय शिऺा प्रायम्ब
गरयने छ। मस कामनिभका रागग प्रतत प्रवद्मारम इकाइ भल्
ू म रु. ६,५०,००० छ।
इकाइ भूल्मको तनधानयण तनम्न आधायभा गरयएको छ।
ि.स.

प्रववयण

सॊख्मा

यकभ

जम्भा

१.

कम्प्मुिय

८

५०,०००

४००,०००

प्रप्रन्त्िय

१

२००००

२०,०००

म.ु ऩी.एस.

५

१२०००

६०,०००

पोिोकऩी ऩेऩय

२४

३००

७,२००

५.

काहिन ज

२

५०००

१०,०००

६.

प्रवद्मुत/सौमन

१

५००००

५०,०००

पतननचय/ऩुस्तक

१

७२८००

७२,८००

ऩुस्तक

३००

१००

३०,०००

२.
३.
४.

फोडन (प्मानर)
७.

याख्ने दयाज
८.

प्रतत

प्रवद्मारम

६५०,०००

इकाइ भल्
ू म
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जजल्ऱा मशऺा योजना् दव
ु ै ऩरयदृश्मभा न्जल्रा शिऺा मोजनाराई सहमोग ऩुर्माउनका

रागग प्र्मेक न्जल्राराई रु. ५,००००० को एकभुस्ि यकभ प्रदान गरयने छ। मस यकभको
प्राथशभकता तनधानयण न्जल्राहरुरे आपूरे ऩहहचान गये का आवश्मकता अनुसाय गनेछन ्।
एक भुस्ि यकभको प्राथशभकता तनधानयण सम्फन्न्त्ध नीतततनदे िन तमाय ऩायी न्जल्राहरुभा
ऩठाइने छ।

समुदायद्िारा

व्यिजस्थत

विद्याऱयहरुऱाई

एकमुस्ट

रकम

सहयोग्

सभुदामराई

व्मवस्थाऩन हस्तान्त्तयण गननका रागग उच्च न्स्थतत ऩरयदृश्म अन्त्तगनत ६५०० य तनम्न
अन्त्तगनत

६०००

प्रवद्मारमहरुराई

एक

ऩिकका

छुट्टम
् ाइएको छ।

रागग

एकभुस्ि

रु.

६००,०००,०००

७. उऩकरण तथा गाडी् उच्च न्स्थतत ऩरयदृश्मभा रु. ४०,७५०,००० य तनम्नभा २७,९८०,०००
मस िीर्षनकका साभान तथा गाडी खयीद गननका रागग खचन गरयनेछ।
८. सॊचाऱन तथा िवृ द्धगत खचय् कुर फजेिको ५१% यकभभध्मे उच्च य तनम्न न्स्थतत

ऩरयदृश्मभा िभि् रु. ६७३,५९८००० य रु. ५०८,२६२,००० सम्भको वप्रृ द्धगत तरफ तथा
सञ्चारन खचनका रागग छुट्टम
् ाइएको छ। खचनराई न्त्मूनतभ तहभा कामभ याखखएको छ।
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