
खानीखोला गाउँपाललकाको लिक्षा योजना कायाान्वयन कायानीलि- २०७७ 

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई माध्यवमक तह सम्मको विक्षाको व्यिस्थापन गने विम्मेिारी प्रदान गरे  

अनरुुप खानीखोला गाउपावलकाले विक्षा सम्बन्धी नीवत पाररर गरी त्यसलाई कायाान्िय गनाका लावग  विक्षा ऐन र 

विक्षा योिना समेत वनमााण गररसकेको छ । यस गाउँपावलकाले विक्षा ऐनका प्रािधान अनसुार योिनाले वनधाारण 

गरेका लक्ष्यहरुलाई हावसल गनाको लावग तपवसल बमोविमको कायानीवत पाररत गरी लाग ुगने वनणाय गरेको छ । 

१. पह चँको सवुनवितता 

• चार िर्ा उमेर समहुका सबै बालबावलकालाई बविमा आधा घण्टाको पैदल वहडाइमा बाल विकास केन्र पगु्ने 

गरी नयाँ बालविकास केन्रहरुको स्थापना र परुाना बालविकास केन्रको समायोिन गने ।  

• सबै बालबावलकालाई बालविकास केन्रमा भनाा गराउनका लावग अवभभािकहरुलाई उत्प्रेररत गना सचेतना र 

सहयोगका कायाक्रमहरु संचालन गने ।  

• तीन िर्ा सम्मको उमेर समहुका बालबावलका र गभामा रहकेा बच्चाहरुको समेत पोर्ण, बवृि र विकासमा 

सहयोगी ह न अवभभािकहरुलाई सचेतना र सहयोगका कायाक्रमहरु संचालन गने ।  

• भौगोवलक दरुीका कारण बालविकास  केन्रमा उपवस्थत ह न नसक्ने बालबावलकाका लावग घर, 6f]n tyf 

sfo{ynf]d} वसकाइ सामग्री उपलब्ध गराउने व्यिस्था गने ।  

• गाउँपावलका वभत्रका ५-१२ िर्ा उमेर समहुका सबै बालबावलकाहरुलाई आधारभूत विक्षाको पह चँ 

परु् याउनका लावग नक्साङ्कन गरी विद्यालय समायोिन, िह कक्षा विद्यालय स्थापना र आिश्यकता अनुसार 

विद्यालय स्थानान्तरण गने ।  

• आधारभतू विक्षा पणुारुपमा वनिलु्क र अवनिाया गनाको लावग अवभभािक सचेतना र सहयोगका कायाक्रमहरु 

संचालन गने ।  

• गाउँपावलका वभत्र बसोबास गने गररब, अपाङ्गता भएका व्यवि, सामाविक रुपले पवछ परेका र भावर्क र 

िातीय अल्पसंख्यकहरुका बालबावलकाहरुलाई विद्यालय विक्षामा पह चँ सवुनवित गनाका लावग छात्रबवृि, 

आय आिान, सचेतना िस्ता कायाक्रमहरु संचालन गने ।  

• अवभभािक िा संरक्षक कोवह नभएका अनाथ बालबावलकाहरुको लावग गाउँपावलकाले वििेर् कायाक्रम 

संचालन गरी उवनहरुलाई खान बस्नको सवुबधा सवहतको आिासीय विक्षा प्रदान गने व्यिस्था गने।  

• गाउँपावलका वभत्र सबैको पह चँमा माध्यवमक तहको विक्षा परु् याउन हाल संचालनमा रहकेा माध्यवमक 

विद्यालयहरुमा भौगोवलक विकटता र अपाङ्गताका कारण िान नसक्ने बालबावलकाहरुका लावग आिासीय 

विद्यालय संचालन गने ।   



• माध्यवमक तहको विक्षा पणुा रुपमा वनिलु्क गना विद्यालय र अवभभािकहरुका लावग आय आिानका 

कायाक्रमहरु संचालन गना विवभन्न वकवसमका सहयोग कायाक्रमहरु संचालन गने ।  

• आधारभतू तह िा माध्यवमक तहको विक्षा परुा गरेपवछ विवभन्न कारणले औपचाररक विक्षालाई वनरन्तरता 

वदन नसकेका व्यविहरुका लावग रुवच र क्षमता अनसुारको प्राविवधक र व्यिसावयक विक्षा तथा तावलम प्रदान 

गना  गाउँपावलकामा एउटा िह प्राविवधक विद्यालयको स्थापना गने ।  

• गाउँपावलका वभत्र साक्षरताको सिेक्षण गने र सबै प्रौिहरुलाई साक्षर बनाउनका लावग आिश्यक दवेखएका 

िडा र टोलहरुमा साक्षरता कक्षाहरु संचालन गने ।  

•  मावनसहरुमा पि्ने बानीको विकास गना र वसकाइलाई िीिन पयान्त वनरन्तरता वदनका लावग प्रत्येक िडामा 

एउटा सामदुावयक वसकाइ केन्रको स्थापना गने र त्यसै मार्ा त साक्षरता र वनरन्तर वसकाइका कायाक्रमहरु 

संचालन गने ।  

• गाउँपावलकामा रहकेो एक मात्र उच्च विक्षा प्रदान गने श्री िनविकास माध्यवमक विद्यालयलाइ श्रोत 

साधनयिु बनाउने र उच्च विक्षाका आकांक्षी क्षमतािान व्यविहरुलाई उच्च विक्षाको पह चँ उपलब्ध गराउने 

।  

२. व्यिस्थापकीय क्षमता सदुृविकरण 

• बालविकास केन्रमा आउने बालबावलकाका अवभभािकहरुबाट बालविकास केन्र व्यिस्थापन सवमवत 

बनाउने र समदुाय तथा विद्यालयमा संचावलत बालविकास केन्रहरुको व्यिस्थापनमा अवभभािकहरुलाई 

विम्मेिार बनाउने ।  

• बालविकास केन्रमा वदिा खािा, ििु खानेपानी, खेल्ने सामग्री, खेल्ने ठाउँ आवदको महत्िबारे 

अवभभािकहरुलाई िानकारी गराउने कायाक्रम संचालन गने र सो को उवचत प्रबन्धका लावग 

अवभभािकहरुको सहयोग र संलग्नता बिाउने ।  

• नगर सभाद्वारा पाररत विक्षा ऐन र वनयमािली अनसुार गठन भएका विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतहरुलाई 

विद्यालयको समग्र व्यिस्थापन कायामा पणुा विम्मेिार बनाउने र प्रधानाध्यापकहरुलाई लक्ष्य तोकी 

विद्यालयका सबै पक्षमा सधुारका लावग विम्मेिार बनाउन लगाउने ।  

• विद्यालयहरुमा ‘ गणुस्तरीय विक्षाका लावग न्यनुतम सक्षमताको अिस्था २०६९ ‘ र बालमैत्री विद्यालय 

रावरिय प्रारुप २०६७ ‘  मा उल्लेवखत प्रािधानहरुको कायाान्ियन गना सहयोग गने ।  

• व्यिस्थापन सवमवतहरु र प्रधानाध्यापकहरुलाई विद्यालयको आय-व्यय, विद्याथीको वसकाइको गणुस्तर, 

भौवतक अिस्था, विद्यालयका आिश्यकताहरु आवद समग्र पक्षहरुको पारदिी वििरण समय समयमा 



अवभभािकहरु समक्ष पेि गना लगाउने र विद्यालय व्यिस्थापनमा अवभभािकहरुको सहयोगी भवूमका 

सवुनवित गने । 

• सामदुावयक वसकाइ केन्रहरुलाई अनौपचाररक विक्षा र िीिनपयान्त वसकाइका कायाक्रमहरु संचालनका लावग 

विम्मेिार बनाउने र वतनीहरुको व्यिस्थापनमा स्थानीय व्यविहरुलाई संलग्न गराउने ।  

३. गुणस्तरमा सधुार  

• प्रत्येक बालविकास केन्रमा बालविकास पाठ्यक्रममा वनधाारण गररएका वक्रयाकलापहरु संचालन गरी 

बालबावलकाहरुको िारीररक, बौविक,  सामाविक र संिेगात्मक विकासलाई सहयोग गने ।  

• बालविकास केन्रमा एक िर्ाको अध्ययन पवछ कक्षा १ मा भनाा ह न िाने बालबावलकाहरुले सामान्य भावर्क 

र गवणतीय सीप हावसल गरेको सवुनवित गने ।  

• विद्यालय विक्षामा पाठ्यक्रम कायाान्ियनलाई िोड वदने र पाठ्यक्रमले तोकेका वसकाइ उपलवब्धहरु हावसल 

भएको सवुनवित गने ।  

• विद्यालयहरुमा अवतररि र सह-वक्रयाकलापहरु मार्ा त बालबावलकाहरुको वििेर् क्षमता र रुवच पवहचान गरी 

त्यसको विकासका लावग कायाक्रमहरु संचालन गने ।  

• प्रत्येक विद्यालयमा पसु्तकालय र आिश्यकता अनसुार प्रयोगिाला र संग्रहालय समेतको व्यिस्था गरी 

विद्याथीको वसकाइलाई गुणस्तरीय बनाउन सहयोग गने ।  

 

• विद्यालयमा विद्याथीहरुको वसकाइलाई अथापणुा, रमाइलो र व्यिहाररक बनाउनका लावग बालबावलकाहरुका 

अनभुिलाई उपयोग गने र कक्षाकोठामा सहयोगात्मक र सक्रीय वसकाइलाई िोड वदने ।  

• प्रत्येक बालबावलकाको समग्र पक्षको विकासलाई दखेाउने गरी विद्याथी काया संचवयकाको व्यिस्था गने र 

समय समयमा अवभभािकहरुलाई त्यसबारे िानकारी गराई आिश्यक राय सझुाि र सल्लाह वलने ।  

• विद्याथीहरुको वसकाइले उवनहरुको दवैनक व्यिहारमा पारेको सकारात्मक  प्रभािबारे अिलोकन गरी 

विक्षकले समय समयमा अवभभािकहरुलाई िानकारी वदने र वलने काम गने ।  

• गाउँपावलका वभत्र प्रावबवधक र व्यिसावयक तावलम तथा विक्षा प्रदान गने विद्यालय र संस्थाहरुमा सम्बवन्धत 

विर्यको प्रयोगात्मक सीप प्रदान गने आिश्यक भौवतक सवुिधाहरु र दक्ष िनिवि भएको सवुनवित गने र 

त्यस्ता संस्थाबाट उत्पावदत िनिविको रोिगारी िा स्िरोिगारीको अिस्थाबारे गाउँपावलकामा सचूना 

व्यिस्थपन गने ।  



• अनौपचाररक विक्षाका कक्षाहरुमा सहभावग भएका प्रौिहरुको वसकाइ र त्यसबाट उवनहरुको दवैनक 

व्यिहाररक िीिनमा परेको प्रभािबारे सबै सामदुावयक अध्ययन केन्रहरुले समय समयमा सिेक्षण गरी 

िानकारी व्यिवस्थत गररराख्ने । 

• अनौपचाररक विक्षा प्राप्त गरेपवछ आय आिानमा बवृि गरी िीिनस्तरमा सधुार ल्याएका र पिाइ तथा 

वसकाइलाई वनरन्तरता वदएका व्यविहरुको वििरण गाउँपावलकाले प्रकािन गरी सबैलाई वसकाइ प्रवत उत्प्रेररत 

गने ।  

• उच्च विक्षामा प्रिेि परीक्षाका आधारमा क्षमतािानहरुलाई मात्र प्रिेि गराउने र यस तहको विक्षालाई 

अनसुन्धानमलुक बनाउg]] ।  

४. क्षमता विकास 

• बालविकास सहयोगी कायाकतााहरुलाई बालबावलकाको चौतर्ी विकासमा कसरी सहयोग परु् याउने भन्ने 

विर्यमा पनुताािगी तावलम गाउँपावलकाले संचालन गने ।  

• अवभभािकहरुलाई बालविकास र वसकाइबारे िानकारीमुलक अवभमवुखकरण कायाक्रम संचालन गने र 

त्यसबारे परम्परागत रुपमा गररएका अभ्यासहरुका सकारात्मक पक्षहरुबारे छलर्ल गने ।  

• विक्षकहरुलाई पाठ्यक्रम वनमााण, पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तकको सम्बन्ध, पाठ्यक्रम कायाान्ियन योिना, 

विद्याथी उपलवब्धको मलु्याङ्कन आवद विर्यमा  तावलम संचालन गने ।  

• गाउँपावलका वभत्र उपलब्ध िनिवि  र समय समयमा बावहरबाट बोलाइएका विर्य विज्ञहरुबाट विक्षकको 

कक्षा अिलोकन गना लगाई पषृ्ठपोर्ण वदने र विक्षकले कक्षामा संचालन गने  वक्रयाकलापहरुमा सधुार गना 

सहयोग गने ।  

• गाउँपावलका वभत्रका विद्यालयहरुमा कायारत विक्षकहरुको विर्यगत सवमवतहरु बनाई समय समयमा गोष्ठी, 

छलर्ल, कायािाला आवदको आयोिना गने ।  

• विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत, बालविकास केन्र व्यिस्थापन सवमवत, सामदुावयक वसकाइ केन्र व्यिस्थापन 

सवमवत र  क्याम्पस व्यिस्थापन सवमवतका पदावधकारीहरुको क्षमता विकासका लावग तावलम, गोष्ठी, 

छलर्ल, कायािाला आवद संचालन गने ।  

• विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु र सामदुावयक अध्ययन केन्रका पररचावलकाहरुका लावग  व्यिस्थापन तावलम 

संचालन गने ।  

• गाउँपावलकामा प्रचवलत परम्परागत सीप, कला, संस्कृवत आवदबारे िानकारी राख्ने स्थानीय व्यविहरुलाई 

समय समयमा विद्यालयमा बोलाई श्रोतव्यविको रुपमा काम गना लगाउने  ।  
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