
      गाउँकाययपालिकाको कायायिय, लिक्षा िाखा 

     बार्षिक प्रगलत सलमक्षा  

  २०७८/०४ /१६ 

 

  प्रस्तुतकताय: 

हररचन्द्र सापकोटा 

अलधकृत स्तर सातौं लिक्षा 



   लिक्षाको माध्यमवाट नै व्यलिको सवायलगगण लवकाि भई सक्षम, प्रलतस्पर्षध र 
उत्पादनलसि जनिलि तयार हुन्द्छ । राष्ट्रको सामालजक, आर्षथक  तथा 
साांस्कृलतक लवकािमा त्यस्ता जनिलिको महत्वपुणय योगदान हुन ेगदयछ । 

    नेपािको सांलवधानको धारा ३१ तथा स्थालनय सरकार सांचािन ऐनको अनुसुची 
८ ज मार्य त जनिलि उत्पादनको आधार माध्यलमक तह सम्मको लिक्षाका 
काययक्रम सांचािन, व्यवस्थापन तथा लनयमन गन े लजम्मेवारी तथा  अलधकार 
स्थालनय सरकारिाई हस्तान्द्तरण गरेको छ । जस्मा आधारभूत लिक्षामा सव ै
नागररकको पहुचँको हक हुन,े प्रत्येक नागररकिाई आधारभूत तह सम्मको लिक्षा 
अलनवायय र लन : िुल्क पाउने, माध्यलमक तह सम्मको लिक्षा लन:िुल्क हुने जस्ता 
अलधकार राज्यवाट प्रत्याभूत हुन ेव्यवस्था गरेको छ ।  

   गाउँपालिकािे प्रचलित लिक्षा ऐन, लनयमाविी,तथा काययलवलधको प्रयोग गरी  
आरु्िाई प्राप्त लजम्मेवारी लनवायह गनुयको साथ ैअलधकारहरुको प्रयोग गद ैलवलभन्न 
स्रोतवाट प्राप्त अनुदान लवतरण गन,े काययक्रमहरु कायायन्द्वयन गन,े अलभिेख 
व्यवस्थापन गन,े सामालजक तथा िेखा परीक्षण गराउने, लवद्यािय व्यवस्थापन 
सलमलत गठन गन ेकायय गद ैआइरहकेो छ । लसलमत कमयचारीको बावजुत लनयलमत 
रुपमा लवद्यािय अनुगमन गन,े कक्षा अविोकन गने, नमूना लिक्षण गन,े प्र.अ. 
तथा लिक्षकसांग अन्द्तर्क्रक्रया र  अलभमुखीकरण साथै लवद्याियहरुको लनयमन तथा 
सांचािन गराउन ेकायय गद ैआइरहकेो छ ।  

 

 

  
 

 

 



  xfn ufpFkflnsf If]q leq #@ j6f ;fd'bflos / * j6f ;+:yfut 

ljBfnox? ;+rfngdf /x]sf 5g\ . ;fd'bflos dWo] * dfWolds, ^ 

lgDgdfWolds / !* k|fylds 5g\ . # j6fdf sIff !@ ;Ddsf]  k7gkf7g 

eO/x]sf] 5 . @ j6f ljBfnodf e]6g/L / s[lif ;DalGw !* dlxg] l;k 

tflnd sfo{s|dx? ;+rfngdf /x]sf 5g . z}lIfs hgzlQm tkm{ afnljsf; 

s]Gb|df #^ hgf, dfWolds txdf @& hgf, lgDg dfWolds tkm{ #% / 

k|fylds tx tkm{ !$@ u/L hDdf @)$ hgf lzIfsx? ;fd'bflos 

ljBfnox?df sfo{/t 5g\ . Kflnsfsf] tkm{jf6 sl/j !% hgf lzIfsx?sf]  

nflu tnj eQf cg'bfg :j?k pknAw u/fOPsf] 5 eg] sl/j $) hgf 

lzIfsx?nfO{ ljBfnosf] cfGtl/s  ;|f]taf6 kfl/>lds Joj:yfkg u/L 

sfdsfhdf nufOPsf] 5 . ljBfnodf * hgf n]vfsf] sfd ug]{ sd{rf/L / 

#@ ;xof]uL sd{rf/L  u/L  $) hgf ljBfno sd{rf/L sfo{/t 5g\ .  



 ;fd'bflos tkm{ afnljsf; sIffdf *&^, k|fylds txdf $,#^@, 

lgDgdfWolds txdf @,%^#, dfWolds tx -sIff ( / !)_ df !,%)! / 

dfWolds tx -sIff !! / !@_ df $^) u/L hDdf (,&^@ ljBfyL{ 

cWoog/t 5g\ eg] ;+:yfut ljBfnodf sl/j @,()) afnaflnsfx? 

cWoog/t 5g\ . 

 kl5Nnf] 3/w'/L ;j]{If0f cg';f/ ufpFkflnsfdf cem} klg $@( afnaflnsf 

ljleGg sf/0fn] ljBfno aflx/ /x]sf 5g\ eg] EMIS l/kf]6{ @)&^ sf 

cg';f/ aLr}df k9fO 5f8\g] !@=!!% / sIff bf]xf]¥ofpg] !$=@%% 

ljBfyL{x? /x]sf 5g\ . ljBfnox?df n}lËs ;dtf ;"rsfÍ ;Gtf]zhgs 

b]lvG5 . z}lIfs ;q @)&^ df ;fd'bflos ljBfnox?sf] cf};t l;sfO 

pknAwL b/ %%=%% /x]sf] 5 . 
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क्र.

सां 

क्रक्रयाकिापहरु लवलनयोजन   
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खचय रु 
(हजारमा ) 
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१ आधारभूत तथा माध्यलमक 

लिक्षक त.भ अनुदान 

९६००० ९६००० १०० 

 

२ बा.लव.के लिक्षक तथा लवद्यािय 

कमयचारी व्यवस्थापन अनुदान 

८२२३ ४९४० ६० 

३ प्रलत लवद्याथी िागतका 

आधारमा लिक्षण सामग्री एवम 

कक्षा ८ परीक्षा सांचािन अनुदान 

२३६८ २००४ ८४.६२ 

४ लवद्याथीको िालग लन:िुल्क 

पाठ्यपुस्तक अनुदान 

५०५२ ४८८५ ९०.७५ 

५ लवद्याथी छात्रवृलि अनुदान १९८४ १३९४ ७० 



क्र.

सां 

क्रक्रयाकिापहरु लवलनयोजन   
(हजारमा) 

खचय रु 
(हजारमा) 

खचय 
(%) 

 

६ लवद्यािय सांचािन तथा 

व्यवस्थापन अनुदान 

१६८८ १४६१ ८६.५ 

७ अनौपचाररक तथा बैकलल्पक 

लिक्षा काययक्रम 

४०० ००० ०० 

८ क्रदवा खाजाको िालग लवद्यािय 

िाई अनुदान 

९६२३ ५१२३ ५३.२३ 

९ लवद्यािय भौलतक पुवायधार 

लनमायण अनुदान 

१४०० १४०० १०० 

१० िैलक्षक गुणस्तर सुदढृीकरण 

एवम कायय सम्पादनमा आधाररत 

प्रोत्साहन अनुदान 

२६३८ १९३५ ७३.३५ 



क्र.सां क्रक्रयाकिापहरु लवलनयोजन   
(हजारमा ) 

खचय रु 
(हजारमा ) 

खचय (%) 

 

११ लन:िुल्क सेलनटरी प्याडको िालग 

प्रलत लवद्याथी अनुदान 

३५१९ खचय 

नभएको 

०० 

१२ कोलभड १९ कारण उत्पन्न 

पररलस्थलतमा लस.स को िालग 

िैलक्षक काययक्रम 

५२४२ २४२३ ४६.२२ 

१३ अांग्रेजी,गलणत र लवज्ञान लविय 

लिक्षण सहयोग अनुदान 

२१६० १७५७ ८१.१३ 

१४ राष्ट्रपलत िैलक्षक सुधार काययक्रम ३२५० २५४० ७८.१५ 

१५ बा.लव.के लिक्षक अनुदान, 

अलतररि क्रक्रयाकिाप, घेरवार, 

कक्षा व्यवस्थापन (प्रदिे सरकार) 

१६५० १५०० ९०.९ 



क्र.सां क्रक्रयाकिापहरु लवलनयोजन  
(हजारमा) 

खचय 
(हजारमा) 

१ लिक्षक, बालवके लिक्षक, कमयचारी, 

क्याम्पस, प्रालवलधक लिक्षािय 
अनुदान 

७४८८ ७४७६ ९९.८३ 

२ लवद्यािय घेरावार, बाि मैत्री 

सांरचना, खाजा व्यवस्थापन 

 करेिा बारी, खानेपानी  

३९०० ३९०० १०० 

३ तालिम, परीक्षा, अनुगमन, अ.कृ, 

बैठक, कम्प्युटर लवतरण 

१८०० १४७९ ८२.१६ 



क्र.स ं सम्पन्न काययहरु उऩऱब्धीहरु 

१ ११ लवद्याियका २० जनाको िालग लिक्षक 

अनुदान लवतरण गररएको । 

लवद्याियको पठन 

पाठनमा सहज वातावरण 

बनेको 

 
२ मा.लव र लन.मा.लव का ९  जना लिक्षकको िालग 

सितय अनुदान लवतरण गररएको । 

३ १४ वटा लवद्याियका ४८ वटा कोठा नमूना 

बािमैत्री  कक्षाकोठामा रुपान्द्तररत 

 

 

बािमैत्री लसकाई 

वातावरण लनमायण भएको 
४ २ वटा बािलवकाि केन्द्र र २ वटा लवद्याियका 

कक्षा कोठा ममयत । 

५ ६ वटा बािमैत्री सौचािय लनमायण भएका । 

६ छात्रा(२७३७), दलित(२५३), अपागग(४०) र 

लसमान्द्तकृत(१२८१) जनािाई 

कुि१८,७७५०० छात्रवृलि लवतरण गररएको । 

लवद्याथी लनयलमतता र 

लसकाइ उपिलधधमा सुधार 



क्र.स ं सम्पन्न काययहरु उऩऱब्धीहरु 

७ ४ वटा (४—९) कोठा भएका पक्की भवन लनमायण सुरलक्षत र बािमैत्री 

लवद्यािय वातावरण 

लनमायण भइ लसकाइ 

उपिधधीमा सुधार  

८ ४ वटा लवद्याियमा स्वच्छ खानेपानी 

लवतरणको व्यवस्था भएको 

९ ८ वटा लवद्याियमा ल्यापटप, प्रोजेक्टर रटलभ र 

साउन्द्ड बक्स लवतरण गररएको 

सूचना तथा प्रलवलध 

मैत्री लिक्षण लसकाई 

वातावरण लनमायण 

भएको 
१० ११ वटा लवद्याियमा १/१ थान कम्प्युटर र 

लप्रन्द्टर लवतरण गररएको 

११ २ वटा लवद्याियमा आइलसटी ल्याव र २ 

वटामा  पूस्तकािय स्थापना भएका 

१२ ३३ सय थान स्व अध्ययन सामग्री लवतरण 

गररएको । 

लवपदमा लिक्षाको 

अवसर प्राप्त भएको 



क्र.सां सम्पन्न काययहरु उऩऱब्धीहरु 

१३ ४ वटा बाहके सवैमा लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत 

गठन भएको  ( नवज्योलत प्रा.लव, महने्द्र ज्योलत 

मा.लव,जनजालत उत्थान प्रा.लव र चेपाङ् प्रा.लव बाँकी )  

लवद्याियमा 

सूिासन, 

लजम्मेवारीपन, 

जवार्दलेहता 

अलभवृलि हुनुको 

साथै लिक्षकको 

पेिागत लवकािमा 

सहयोग 

१४ सवै लवद्याियमा सामालजक परीक्षण सम्पन्न भएको 

१५ लवद्याियहरुको िेखा परीक्षण कायय  सम्पन्न भएको 

१६  सामुदालयक लवद्याियहरुमा ६० पटक अनुगमन गरी 

पृष्ठपोिण प्रदान गररएको 

१७ प्रधानाध्यापक, लिक्षक तथा लव.व्य.स प्रलतलनधी लवच 

सांयुि अन्द्तर्क्रक्रया र छिर्ि गररएको 

१८ ४० जना लिक्षकहरुको कक्षा लिक्षण लसकाई 

कृयाकिाप अविोकन गरी सुझाव तथा पृष्ठपोिण 

प्रदान गररएको 



क्र.स ं सम्ऩादन गररएका कायतहरु उऩऱब्धीहरु 

१९ २० वटा नमूना कक्षा लिक्षण गरी अनुभव 

आदान प्रदान गररएको 

लवद्याियमा सूिासन, 

लजम्मेवारीपन, 

जवार्दलेहता अलभवृलि 

हुनुको साथै लिक्षकको 

पेिागत लवकािमा 

सहयोग 

 

२० १६ वटा लवद्याियमा सांयुि अन्द्तर्क्रक्रया गरी 

पेिागत समस्या समाधानमा सहयोग 

पुयायईएको 

२१ ८० जना लिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा 

कमयचारीिाई तालिम प्रदान गररएको 

२२ १३ वटा लवद्याियको अलभभावक भेिामा 

सहलजकरण गरी कतयव्य, दालयत्व तथा लनलत 

लनयमको वारेमा सूिुलचत गराइएको 

२३ लिक्षक अलतररि क्रक्रयकिाप आयोजना लिक्षकको पेिागत लवकािमा 

सहयोग 



क्र.सां सम्पन्न काययहरु उपिधधीहरु 

२४ गाउँलिक्षा नीलत तयार गरी िागु हुने क्रममा रहकेो लवद्याियका िैलक्षक 

क्रक्रयाकिाप र व्यवस्थपकीय 

पक्षमा सुधार हुनुको साथै  

आर्षथक पारदर्षितामा 

सन्द्तोिजनक सुधार भएको । 

२५ सवै लवद्याियहरुको बार्षिक प्रगलत प्रलतवेदन तयार 

गररएको । 

२६ िाखाका सवै सूचना, अलभिेखहरुको एक्रककृत 

प्रोर्ाईि तयार गररएको । 

२७ ७ वटा प्र.अ बैठक र ५ वटा लिक्षा सलमलत बैठक 

सांचािन गररएको। 

२८ लिक्षा ऐन तथा काययलवलध तयार गरी सोलह 

अनुसार काययक्रम कायायन्द्वयन गररएको । 



 प्रलवलध मैत्री लसक्षण लसकाई वातावरण लनमायण नहूनु । 

 लवद्याियमा बािबालिकाहरुको लनयलमत उपलस्थलत कम हुनु , 

 परीक्षा केलन्द्रत लिक्षण पिलतमा सुधार हुन नसकु्न, 

 केलह लवद्याियका प्र.अ हरुको प्रिासनीक क्षमता कमजोर दलेखनु, 

 योजनाबि रुपमा लसके्न र लसकाउने वातावरण लनमायण गनय नसकु्न, 

 लवद्याियमा पूणय बािमैत्री लसकाई वातावरण लनमायण हुन नसकु्न, 

 स्थालनय समुदायमा लवद्यािय प्रलत अपनत्व लसजयना हुन नसकु्न, 

 सुरलक्षत लवद्यािय वातावरण लनमायण नहुनु,  

 कोलभड १९ को प्रभावको कारण िलक्षत काययक्रम पुरा गनय नसकु्न, 

 लवद्याियमा िैलक्षक सुिासनमा कलम हुनु, 

 तालिम अभावको कारण आर्षथक अलभिेलखकरण व्यवलस्थत 

नभएको । 

 

 

 



 सवै बािबालिकाहरुमा लिक्षाको पहूचँ लवस्तार गनुय । 

 नक्सागकनको आधारमा लवद्यािय समायोजन र पुनर्षवतरण गरी 

पहुचँ र सहभालगता सुलनलस्चत गनुय । 

 सूचना, सांचार र प्रलवलधमा लिक्षकको पहुचँ लवस्तार गनुय । 

  भनाय भएका सवै बािबालिकािाई रटकाउनु र लसकाउनु । 

 अलभभावकहरुिाई आफ्नो लजम्मेवारी र दालयत्व प्रलत सचेत वनाउनु 

 ईच्छुकहरुिाई प्रालवलधक र व्यवसालयक लिक्षाको अवसर प्रदान गनुय 

 भौलतक प्रगलत र लिकाइ वातावरण लवच तािमेि गराउनु । 

 लवद्याियिाई भय, लवभेद र दवु्ययवहारमुि बनाउनु । 

 लवद्याियिाई प्रकोप र महामारीको अवस्था प्रलत उत्थानलसि 

बनाउनु । 

 िैलक्षक जनिलिमा पेिागत जवार्दलेहता अलभवृलि गनुय । 

 

 



 सावयजलनक लिक्षा सुधारको िालग सरोकारवािा पक्ष सरकारात्मक हुनु 

 लिक्षा लनयमाविी तयार गरी सोलह अनुसार कायय सञ्चािन हुनु, 

 बािमैत्री गाउँपालिका घोिणा भई पूवायधार लवकाि गररद ैजानु, 

 पालिकावाट प्रत्येक आ.व.मा लिक्षामा िगानी बृलि गद ैजानु, 

 लिक्षा नीलत तयार भई िागु हुने क्रममा जानु, 

 प्राय सवै लवद्याियमा सुरलक्षत तथा बािमैत्री कक्षाकोठा  तयार हुनु, 

 पालिकावाट अपुग लिक्षक व्यवस्थापनको िालग अनुदान लवतरण 

गररन,ु 

 लवद्यािय क्रदवाखाजाको िालग अनुदानको व्यवस्था गररनु, 

 बािलवकाि लिक्षक तथा कमयचारीको िालग न्द्युनतम पाररश्रलमक 

प्रदान गने व्यवस्था हुनु। 

 लतनै तहका सरकारवाट लिक्षामा िगानी गने अवस्था रहनु 

 

 



 लवद्यािमा बािमैत्री वातावरण लनमायण भएको कारण बािबालिकाहरुको 

कक्षा छाडने दरमा कलम आउने 

 लिक्षा लनलत अनुसार काययक्रमहरु सञ्चािन हुने पररपारटको सुरुवात भएको 

कारण लवद्यािय लिक्षामा योजनावि िगालन भइ उपिलधध स्तर वृलि हुद ै

जाने । 

 आर्षथक िगानी र भौलतक सुलवधा लनरन्द्तर बढद ैगएकोिे गुणस्तररय 

लसकाईको सम्भावना रहकेो । 

 भौगोलिक रुपमा लनकट र लवद्याथी सांख्या न्द्युन रहकेा लवद्यािय मजय वा 

स्तर घटुवा गनय सकेमा १५ जना भन्द्दा धेरै लिक्षकिाई अन्द्य लवद्याियमा 

लमिान गनय सक्रकने । 

 

 





























































































  
 
    लजज्ञासा र सुझाव छन क्रक ?? 

 

  सहयोग र अवसरको िालग धन्द्यवाद ।। 


