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काययढााँचा 
 

शिक्षाके्षत्र योजना विकासकाययढााँचा, २०७७ 

संघीय स्िरुपको राज्य धयिस्थामा राज्यका सबै तहका सरकारबीचको आपसी समन्त्िय र 
सहकाययबाट नै राज्यले पररलशक्षत िरेका उदे्दश्य प्राप्त िनय सवकन्त्छ भने्न मनसायले नेपाल सरकार 
शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविगि मन्त्त्रालयले नयााँ दस िरे्ष (२०७८-२०८७) शिक्षा क्षेत्र योजना तयार िनय 
लािेको सन्त्दभयमा तीनै तहका सरकारलाई योजना तजुयमाको प्रवक्रयामा सहजीकरण होस ्भन्ने उदे्दश्यले 
यो सामग्री तयार िररएको छ । यसमा समाविष्ट खाका अनसुार तीनै तहका सरकारहरूले योजना 
तयार िदाय योजनाको  आिारभतू स्िरुप र प्राविगिक पक्षमा एकरुपता कायम िनय  र तीनै तहका 
योजनाबीच अन्त्तरसम्बन्त्ि स्थावपत िनय समेत सहयोि पगु्ने अपेक्षा िररएको छ। यो सामग्रीमा हाल 
नेपालमा नयााँ शिक्षा योजना बनाउनपुने औशचत्य, उदे्दश्यहरू, सैद्धाशन्त्तक आिार,  प्रवक्रया,  राविय 
सूचकहरू र प्रस्तावित ढााँचाका बारेमा उल्लेख िररएको छ ।  

१.पषृ्ठभगूम 

शिक्षालाई सामाशजक आगथयक रूपान्त्तरणको मूल विर्षयक्षेत्र मागनदै आएको पाइन्त्छ ।नेपालको 
संवििानले समाजिाद उन्त्मखु राज्य प्रणालीमा आिाररत भई प्रत्येक नािररकलाई राज्यबाट आिारभतू 
तहसम्मको शिक्षा अगनिायय र गनिःिलु्क तथा माध्यगमक शिक्षा गनिःिलु्क पाउने हक सगुनशित िरेको 
छ ।यसका अगतररक्त अपाङ्गता भएका र आगथयक रूपमा विपन्न नािररकलाई काननुबमोशजम गनिःिलु्क 
शिक्षा पाउने  र मातभृार्षामा शिक्षा पाउने हक समेतको धयिस्था िरेको 
छ । राज्यको आगथयक समवृि र सामाशजक न्त्यायसवहतको समतामूलक समाज गनमायणका लागि 
िणुस्तरीय शिक्षाको सगुनशितता र सबैका लागि जीिनपययन्त्त शिक्षाको समान अिसरले ददिो िाशन्त्त, 
असल संस्कृगत, सामाशजक सवहष्णतुा तथा साझा मूल्यको प्रिियन िरी राि गनमायणमा आिश्यक मानि 
संसािनको विकासमा शिक्षाको अहम ्भगूमका रहनेमा दईु मत छैन । 

मानि संसािनको विकासबाट मलुकुको उपलब्ि प्राकृगतक स्रोतसािन र अिसरहरूको समशुचत 
पररचालन हनु िई नेपाल सरकारले राखेको २५ िरे्ष दीघयकालीन सोच “समदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली” 
सवहतको समनु्नत राि गनमायणमा शिक्षाको माध्यमबाट योिदान परु् याउन सवकन्त्छ । यही िहृत्तर 
उदे्दश्य प्रागप्तका लागि राविय रूपमा नै िैशक्षक काययक्रमहरूबीच तादात्म्यतातासवहत तीनै तहका 
सरकारको आपसी समन्त्िय र सहकाययमा शिक्षा योजना गनमायण हनु े अपेक्षा िररएको हो । यसै 
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सन्त्दभयमा नेपालको संवििानमा भएका शिक्षा सम्बन्त्िी प्राििान, २५ िरे्ष राविय दीघयकालीन सोच, 

राविय शिक्षा नीगत र राविय विज्ञान प्रविगि तथा निप्रितयन नीगत, सामदुावयक विद्यालय सबलीकरण 
दिक (२०७६-२०८५) का लागि सम्बोिन िनुयपने विर्षयहरू, १५िरे्ष ददिो विकास लक्ष्य, पन्त्रौँ 
आिगिक योजनाका लक्ष्यहरू र हालै कोगभड-१९ ले पारेको प्रभािलाई समेत सम्बोिन िने िरी 
नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविगि मन्त्त्रालयले १०िरे्ष (वि.सं.२०७८ देशख २०८७ सम्म) 
शिक्षा क्षेत्रको नयााँ शिक्षा योजना गनमायणलाई अिागड बढाएको छ । तीनै तहमा गनमायण हनु े
प्रस्तावित योजनाले नेपाललाई सन ्२०२२ सम्ममा विकासिील मलुकुको रूपमा र सन ्२०३० 
सम्ममा ददिो विकासका लक्ष्य हागसल िदै मध्यम आय भएको मलुकुको रूपमा स्तरोन्नगत िने तथा 
समदृ्ध नेपाल र सखुी नेपालीको राविय अपेक्षा पूरािने काययमा मलुकुको शिक्षाले माध्यमको रूपमा 
भगूमका खेल्ने िरी वििेर्ष प्राथगमकता सवहतको लक्ष्य गनिायरण र कायायन्त्ियन ढााँचा प्रस्ततु िने अपेक्षा 
िररएको छ ।  

२. औशचत्य 

वि.सं. २०१० को नेपालमा शिक्षा नामक योजना कायायन्त्ियन भएसाँिै शिक्षामा आम नािररकको 
चासो बढेको र राविय माि तथा विश्व पररिेिबाट गसशजयत ज्ञानको विकासमा नेपालको शिक्षा नीगत, 

योजना, काययक्रम तथा पररयोजनाहरू कायायन्त्ियन हुाँदै आएका छन ् ।प्राथगमक शिक्षा पररयोजना, 
आिारभतू तथा प्राथगमक शिक्षा पररयोजना, आिारभतू तथा प्राथगमक शिक्षा काययक्रम, सबैकालागि 
शिक्षा काययक्रम, माध्यगमक शिक्षा सहयोि काययक्रम, शिक्षक शिक्षा पररयोजना, प्राविगिक तथा 
धयािसावयक शिक्षा तथा तागलम पररयोजना,  सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, उच्च शिक्षा पररयोजना, 
विद्यालय क्षेत्र सिुार योजना तथा विद्यालय क्षेत्र विकास योजना जस्ता योजना तथा काययक्रमहरू 
कायायन्त्ियनमा आए ।नेपालको नयााँ संवििान र संघीय संरचनामा शिक्षाका योजना तथा काययक्रमहरू 
सरुुिात िने क्रममा तयार िररएको चाल ुविद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एस.एस.डी.पी.) को ५-िरे्ष 
(वि.सं. २०७३-२०७८)काययक्रमको समयािगि आिामी २०७८ साल असार मसान्त्तमा समाप्त हुाँदैछ 
। 

मलुकमा संघीय स्िरूपको राज्य धयिस्था स्थापना भई तीनै तहका सरकारहरू वक्रयािील छन ्। 
राज्यको यो बदगलाँदो िासकीय स्िरूप लिायत स्थानीय, राविय र विश्वधयापी पररिेिमा िेरै पररितयन 
भइसकेका छन ्। अब गनमायण हनुे शिक्षा योजनाका विर्षयिस्तलुाई फरक ढङ्गबाट सम्बोिन िनुयपने 
अिस्था गसजयना भएकोछ । राविय आिार, मापदण्ड र स्तर गनिायरण िने शजम्मेिारी संघीय 
सरकारकै हनुे संिैिागनक प्राििान भएको सन्त्दभयमा संघीय सरकारले बनाउने शिक्षा योजनाले  
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मलुकुलाई शिक्षा विकासको माियदियन ददनपुने र तीनै तहका सरकारले बनाएका योजनाका मूल ममय 
र िन्त्तधयहरूलाई प्रगतगबशम्बत िनुय पने हनु्त्छ । यी  मान्त्यतालाई आत्मसात ्िरी तीनै तहका योजना 
गनमायणमा आपसी सहकायय हनुपुने देशखन्त्छ । तीनै तहका शिक्षा योजनाहरू साँि साँिै विकास िनय 
सकेमा योजनाको अन्त्तरसम्बन्त्ि स्थावपत िरी अपेशक्षत उदे्दश्य धयिहाररक र कायायन्त्ियन योग्य हनु 
सक्छ । संवििानको ममयअनसुार समन्त्िय, सहअशस्तत्ि, सहकायय र सहकाररताको गसद्धान्त्तमा 
आिाररत शिक्षा योजना गनमायणमा साँिै कायय िनय आिश्यक देशखएको छ । यदद त्यसो हनु सकेमा 
स्रोत र सािनको उच्चतम प्रयोि हनुेछ । समस्य पवहचान र प्राथगमकीकरणमा िणुात्मकता आउन े
हनु्त्छ । 

त्यसैिरी नेपालको िैशक्षक विकासमा िैदेशिक सहयोिको महत्िपूणय भगूमका रहेको छ । राविय 
शिक्षा बजेटको गनकै ठूला वहस्सा िैदेशिक सहयोिमा गनभयर रही आएको छ । आगथयक मात्र नभै 
अन्त्तरायविय तथा विश्वधयापी ज्ञान, सीप र प्रविगि आदन प्रदान र आजयनको माध्यम िैदेशिक विकास 
साझेदारहरू बन्त्दै आएका छन ्। साथै नेपाललाई अन्त्तरायविय पररिेिसाँि पररशचत हनु गनकै मद्दत 
गमलेको छ । यसरी नेपालको िैशक्षक विकासमा सहकायय िदै आएका अन्त्तरायविय दिपक्षीय र 
बहपुक्षीय विकास साझेदारको अगतररक्त राविय र अन्त्तरायविय िैरसरकारी संस्थाहरुको पगन महत्िपूणय 
भगूमका रवह आएको छ । विितका योजनाहरु जस्तै यो दि िरे्ष योजनाले पगन सिै प्रकारका 
िैशक्षक सरोकारिलाहरूको योिदानको लागि आिार प्रदान िनेछ । शिक्षाका राविय िैशक्षक लक्ष्य 
पूरा िनय आिश्यक पने अपिु राविय स्रोतको (Resource gap) लाई सम्बोिन िने सािनको रुपमा 
काम िने छ ।  

३.उद्दशे्य 

संिैिागनक ममय, मलुकुले गलएको दीघयकालीन विकासको सोच र आिश्यकतालाई आिार मानी संघ, 

प्रदेि र स्थानीय तहका शिक्षा क्षेत्रका प्रथगमकता पवहचान र सोको सम्बोिन हनुेिरी िरी 
समन्त्ियात्मक रुपमा दस िरे्ष नयााँशिक्षा क्षेत्र योजना विकास िनय सहयोि परु् याउन ुयस सामग्रीको 
प्रमखु उदे्दश्य रहेकोछ । यसका विशिष्टीकृत उदे्दश्यहरू गनम्नानसुार राशखएकोछन ्: 

(क) संघ, प्रदेि र स्थानीय तहको सामञ्जस्यतापूणय शिक्षा योजना गनमायणका लागि प्राविगिक आिार 
तयार िरी आपसी सहकायय र समन्त्िय सवहतको गसकाइको िातािरण, सगुनशित िनुय 

(ख) शिक्षा विर्षयक्षेत्र अन्त्तियतका गबगभन्न उपक्षेत्रको ितयमान अबस्था, उपलशब्ि, प्रमखु समस्या 
तथा चनुौतीको विश्लरे्षण िदै आिामी दिकका गनगमत्त शिक्षा विकासका अिसर र प्राथगमकता 
पवहचान िरी योजनामा सम्बोिन िनुय 

(ि) आपसी सहकाययबाट शिक्षा योजना विकास िने र कायायन्त्ियन िने क्षमता विकास िनुय 
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(घ) तीनै तहका सरकारका िैशक्षक नीगत, योजना र काययक्रमहरुमा सामञ्जस्यता कायम िरी 
राज्यको सािन र स्रोतको उच्चतम उपयोि िरी अपेशक्षत िैशक्षक उदे्दश्य प्राप्त िनुय  

४.  योजना विकासको मूलभतू मान्त्यताहरु  

समग्र राविय विकासको सन्त्दभयमा शिक्षा क्षेत्रबाट िररएका अपेक्षाको पररपगुतय गनकै नै महत्त्िपणुय छ 
। यसका साथै हरेक धयशक्तका अन्त्तगनयवहत प्रगतभा र सम्भािनालाई उशजल्याउने र प्रस्फुवटत हनुे 
अिसर प्रदान िदै समतामलुक समाज गनमायण मा योिदान िने कुरा त्यशत्तकै महत्त्िपणुय छ । यस 
सन्त्दभयमा विद्यालय शिक्षाको गनगमत्त दीघयकालीन योजना गनमायण िदाय िणुस्तरीय शिक्षामा पहुाँच 
सगुनशित िने, शिक्षाको सान्त्दगभयकतामा सिुार िने, सेिा प्रिाहमा कुिलता र प्रभािकाररता अगभिवृद्ध 
िने र नगतजामा समता प्रिद्धयन िने विर्षयले पकै्क पगन प्राथगमकता पाउने देशखन्त्छ ।  

योजना गनमायण प्रवक्रयाका दृवष्टले सरोकारिालाहरुको स्िागमत्ि र सहभागिताले (Ownership and 

participation) उशत्तकै महत्त्ि पाउनपुने देशखन्त्छ । योजना गनमायणको प्राविगिक पाटोले ितयमान 
अिस्था र आिस्यकताको विश्लरे्षणमा सघाउने मात्र होइन । यसले त हाम्रा नीगत, काययक्रम र 
लिानीले कसरी र कुन मात्रामा अपेशक्षत ददिमा र गबन्त्दमुा पगु्न सहयोि िछयन भनेर तालमेल 
कायम िनय सघाउने अपेक्षा िररन्त्छ । यो तालमेल कायम िनय नसक्दा एक प्रकारको समस्यामा 
अको प्रकारको उपचार खोजेजस्तै उदे्दश्य प्रागप्तमा सहयोिी हनु नसक्ने भएकाले अपनत्ि र 
सहभागिता जस्ता सामाशजक पाटोका साथै प्राविगिक औशचत्यको दोस्रो पाटोलाई साँिसाँिै हेररनपुने हनु 
आउाँछ ।  

कायायन्त्ियनका दृवष्टले सबल बनाउन तीनै तहमा बने्न योजनामा आपसी सामञ्जस्यता र तालमेल 

(coherence)कायम िने विर्षयमा उशत्तकै ध्यान परु् याउन ु पने देशखन्त्छ । कायायन्त्ियनस्थलको 
िास्तविकतासाँि नजोगडएका योजनाले दराजमा िोभा ददनसक्छ तर भोगलको िैशक्षक स्तर उकास्न 
अपेशक्षत सहयोिी नहनु सक्छ । त्यसकारण संघीय नेपालको ितयमान सन्त्दभयलाई दृवष्टित िदै 
कायायन्त्ियन सहजता, र यसले माि िने कायायन्त्ियन िातािरण बारे पगन उशचत छलफल हनु ु
िाञ्छगनय हनुसक्छ । योजनामा वित्तीय आाँकलन र प्रबन्त्ि,  स्पष्ट कायायन्त्ियन ढााँचा,  अनिुमन 
प्रणाली र यी विर्षयको उपलशब्िसाँि स्पस्ट सम्बन्त्ि स्थावपत िने प्रयास भएको हनु्त्छ ।  

५.  योजना विकास प्रवक्रयाको माियदियन  

(क) संघ, प्रदेि र स्थानीय तह आआफ्नो योजना विकास िनय स्ितन्त्त्र हनु्त्छन ् । तथावप कायय 
सरलीकरण, सहजता र एक अकोबाट गसक्न सवकने अिस्था मात्र नभई स्रोत सािनको 
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पररचालनलाई समेत मध्यनजर िरी नेपालका विितका शिक्षा योजनाहरू, आिगिक योजनाहरू, 
िैदेशिक सहयोिमा सञ्चागलत योजनाहरू लिायत हाल सम्म प्रयोिमा आएका सामग्रीका 
आिारमा संघीय र प्रदेि/स्थानीय तहको योजनाको ढााँचा (विर्षयसूची) अनसूुची १ राशखएको छ 
। यस अनरुुप तीनै तहका योजना गनमायण हुाँदा आपसी सामञ्जस्यता कायम िनय उपयोिी हनुे 
अपेक्षा िररएको छ । तथावप मूल राविय नीगत, प्राथगमकता, उदे्दश्यहरू र सूचकहरूलाई 
आत्मसात ्िदै प्रदेि तथा स्थानीय तहको आआफ्ना थप प्राथगमकता तथा लक्ष्यहरू गनिायरण 
िनय यसले बािा पगु्ने छैन ।  

(ख) प्रस्तावित शिक्षा योजना सहभागितात्मकरूपमा गनमायण तथा कायायन्त्ियन हनुे, स्थानीय 
स्रोतसािनको उच्चतम उपयोि िररने, चरणबद्धरूपमा लािू हनु,े ितयमान सामाशजक अिस्थामा 
यिुान्त्तकारी पररितयन (paradigm shift) ल्याउन सक्नखेालका नगतजामखुी काययक्रमहरू 
समािेि भएको, उपलशब्ि र दक्षताको गनयगमत अनिुमन िने प्रणाली समािेि भएको र 
कायायन्त्ियन योग्य हनुे मान्त्यता (principle) मा आिाररत हनुेछ ।  

(ि) अन्त्तरायविय रूपमा िररएका प्रगतबद्धता, ददिो विकासका शिक्षा सम्बन्त्िी लक्ष्य-४ र चाल ुपन्त्रौँ 
योजनामा उल्लेख भएका लक्ष्यका आिारमा रावियस्तरका िन्त्तधय सूचकहरू कायम िररएको 
छ, यसमा हालको राविय आिार अिस्था (national baseline status) र  योजना अिगिको 
विगभन्न चरणमा प्राप्त िने लक्ष्यका प्रक्षवेपत अिस्था समेत अनसूुची ३मा राशखएको छ । ती 
सूचकहरूले प्रदेि र स्थानीय तहसाँिको तलुनात्मक अिस्था अिित िनय मद्दत िने छन ्। 

(घ) प्रदेि र स्थानीय तहले राविय सूचकलाई मध्यनजर िरी आआफ्ना सूचकहरू, गतनको हालको 
अिस्था र स्रोत तथा सामर्थययका आिारमा अनसूुचीमा ददएअनसुार आिगिक लक्ष्यका सूचकहरू 
प्रक्षेपण िरी  प्रस्ततु िनुयपनेछ । 

(ङ) संघीय र प्रदेि सरकारले समानीकरण (equalization), समपूरक (complementary) सितय 
(conditional) र वििेर्ष (special) अनदुान क्रमि: प्रदेि र स्थानीय तह तथा प्रदेि सरकारले 
स्थानीय तहलाई उपलब्ि िराउनपुने संिैिागनक धयिस्था भएकाले आिारभतू सूचकको वििेर्ष 
महत्त्िहनु्त्छ । शिक्षाको वित्तीय धयिस्थापनको ढााँचाअनसुार आआफूले िरेको गनकािाको 
खचयको अिस्थाको अगभलेखसमेत राख्नपुने र  सम्बशन्त्ित सरकारले प्राप्त िरेको रकमको खचयको 
प्रगतिेदन समेत ददनपुने भएकाले सम्बशन्त्ित सरकारका आिारभतू सूचकहरू एक अकायलाई 
महत्त्िपूणय हनुेछन।्यसका अगतररक्त प्रदेि र स्थानीय तहका सूचकहरू प्राकृगतक स्रोत तथा 
वित्त आयोिका लागि समेत उशल्लशखत विगभन्न प्रकारका अनदुानका लागि आिार तथा सूत्र 
गनिायरण िनय उपयोिी हनु सक्छन ्भने्न कुरालाई ख्याल िनुयपने हनु्त्छ । 
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(च) योजना गनमायणका मूल पक्ष सूचकहरू नै हनु ् । त्यसैले सम्भि भएसम्म पररिेि र 
आिश्यकताअनसुार सिेक्षण समेत िरेर तर्थयपरक सूचक र गतनको अिस्था पवहचान िनुयपने 
हनु्त्छ । 

(छ) सामान्त्यतया योजना गनमायणका तीन चरण हनु्त्छन:्  

प्रथम चरणिः योजना गनमायण पूियको तयारी (सूचना, तर्थयतर्थयाङ्क तथा जानकारी सङ्कलन) 

दोस्रो चरणिः योजना विकास (विश्लरे्षण, प्राथगमकता गनिायरण, दृवष्टकोण, उदे्दश्य, रणनीगत, 
काययक्रम, कायययोजना, नगतजा खाका विकास आदद) र 

तेस्रो चरणिः कायायन्त्ियन र अनिुमन तथा मूल्याङ्कन(यस बारेमा अनसूुची ४ मा विस्ततृ रूपमा 
ददइएको छ ।) 

(ज) प्रस्तावित योजना गनमायण िदाय समयािगिको कारणले यी मागथका तीन चरणका िगतविगिहरू 
साँिसाँिै िनुयपने अिस्था देशखन्त्छ । अनसूुची १ मा उपलब्ि िराइएको खाकामाकायय िदै जााँदा 
अनभुिका आिारमा र उपलब्ि तर्थय तर्थयाङ्कका आिारमा खाकामा समेत केही पररितयन िनय 
आिश्यक हनुसक्छ । तथावप एकरूपताका लागि सकेसम्म एउटै खाकामा विर्षयिस्त ुप्रस्ततु 
िनय उपयकु्त हनु्त्छ भने्न कुरालाई साथसाथै ख्याल िनुयपने हनु्त्छ । यस प्रयोजनका लागि 
अनसूुची ४ मा योजना गनमायणको चरण र प्रवक्रया उल्लेख िररएको छ ।  

(झ) शिक्षा योजनाले सम्बोिन िनुयपने सम्भावित प्रमखु विर्षयक्षेत्र(जनु अनसूुची १ मा उल्लेख िरी 
उपलब्ि िराइएको छ । ती विर्षयक्षेत्रमा बालविकास र शिक्षा, आिारभतू शिक्षा, माध्यगमक 
शिक्षा, शिक्षामा िणुस्तर, शिक्षामा कमजोर िियको पहुाँच, अन्त्तरसम्बन्त्िित मदु्दाहरू, संस्थाित 
क्षमता र तीनै तहका सरकारबीचको अन्त्तरसम्बन्त्ि आदद छन ्। सबै तहमा योजना विकास 
िदाय ती प्रत्येक विर्षयित क्षेत्र (Thematic Area) अन्त्तियत चरणबद्ध रूपमा ितयमान अिस्था 
(तर्थय तर्थयाङ्कसवहत), प्रमखु समस्या तथा चनुौती र अिलम्बन िनयपने उपाय (रणनीगत, 
काययक्रम तथा वक्रयाकलाप) र अन्त्त्यमा अपेशक्षत उपलशब्ि उल्लेख िदाय उपयकु्त मागननेछ । 
योजनाको अन्त्त्यमा यी सबै विर्षयिस्तलुाई नगतजा खाकामा (नमनुा अनसूुची २ मा ददइएको  
छ ।)सम्बोिन िनय सवकन्त्छ । यसो िदाय सबै तीनै तहको योजनामा एकरूपता समेत आउन े
छ । 

६.  योजनाको मूल्याङ्कन 

योजना विकासको एउटा महत्त्िपूणय पक्ष यसको मूल्याङ्कन (Appraisal) हो ।योजना विकास िने 
प्रवक्रया प्राविगिक प्रयास पगन हो । त्यसको प्राविगिक मूल्याङ्कन हनुपुछय भन्ने मान्त्यता छ । योजना 
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मूल्याङ्कन िने क्रममामागथ ×योजना विकासको मूलभतू मान्त्यता र गसद्धान्त्त"िीर्षयकमा उल्लेख भए जस्तै 
योजना विकासमा कसले नेततृ्ि ियो र के कस्तो सहभागिता भयो, के कसरी शिक्षा क्षेत्रको मदु्दा 
तथा चनुौतीहरूलाई पवहचान िरी प्राथगमकता, रणनीगत र काययक्रमहरू विकास िररयो, स्रोत सािानको 
अनमुान तथा प्रक्षेपण के आिारमा िररयो जस्ता पक्ष महत्त्िपूणय मागनन्त्छ । योजना स्िीकृत िनुयपूिय 
यी विर्षयका बारेमा स्पष्ट हनु जरुरी छ । यसले योजनाको कायायन्त्ियन पक्षलाई बल पयुायउाँछ । 
अपेशक्षत उदे्दश्य पूरा हनु अपररहायय मागनन्त्छ । यस प्रकार योजनाको मूल्याङ्कन आन्त्तररक र बाह्य 
दिैु रूपमा िररन्त्छ । 

आन्त्तररक मूल्याङ्कन सामान्त्यतयािः योजना सम्बद्ध सरोकारिालाबीचमा अन्त्तरवक्रया िरी अशन्त्तम रूप 
ददइन्त्छ भने बाह्य मूल्याङ्कन प्रवक्रयामायोजना गनमायणमा संलग्न भएकाभन्त्दा बावहरी संस्था िा विज्ञबाट 
िररन्त्छ । संघीय तहको राविय योजनाको मूल्याङ्कन बाह्य (अन्त्तरायविय स्तरका विज्ञ) िा विज्ञहरूको 
समूहबाट िराइनेछ । प्रदेि र स्थानीय तहको मूल्याङ्कनका लागि पगन आपसी समन्त्ियमा आिश्यक 
धयिस्था गमलाइनेछ । यसका लागि संघीय सरकारको योजना विकास िनय िदठत प्राविगिक परामिय 
समूहको सल्लाह तथा सझुािका आिारमा आिश्यक धयिस्था गमलाइनेछ । 

७. योजना गनमायणकोमूल खाका  
१. प्रस्तावित योजना २०७८ श्रािण १ देशख २०८३ असार मसान्त्तसम्म पवहलो खण्ड र २०८२ 

साउनदेशख २०८८ असार मसान्त्त दोस्रो खण्ड हनुेछ ।  

२. योजनाको पषृ्ठभगूम खण्डमा सम्बशन्त्ित प्रदेि स्थानीय सरकारको सेिा क्षते्रगभत्रको सामाशजक, 
आगथयक, भौिोगलक,जनसाविक र  शिक्षा क्षेत्रको छोटो अिस्था प्रस्ततु िररनेछ ।  

३. योजनाको समीक्षा खण्डमा हालसम्म कायायन्त्ियन भएका काययक्रमहरूको झलक,  भोगिएका 
समस्या एिं चनुौतीहरू र मखु्य उपलशब्ि उल्लेख िररनेछ । विर्षय क्षेत्रसाँि सम्बशन्त्ित प्रमखु 
समस्या, चनुौती तथा अिसरलेख्दा प्राथगमकताक्रममा लेख्न,े आिश्यक मात्र लेख्न,े भरसक िेरै 
लामो सूची नबनाउने िनुयपछय।   

४. अिस्था  विश्लरे्षण खण्डमा पूिय प्राथगमक शिक्षा,  अनौपचाररक शिक्षा तथा जीिनपययन्त्त 
गसकाइलिायत माध्यगमक तहसम्मको विद्याथी भनाय सङ्खख्या,  समािेिीकरणको अिस्था,  
शिक्षकहरूको वििरण,  शिक्षकविद्याथी अनपुात, कक्षा तथा विर्षयित गसकाइ उपलशब्ि, भौगतक 
अिस्था गसकाइ िातािरणको संशक्षप्त वििरणसवहत उपक्षेत्रित मखु्य समस्या एिम ् चनुौती र 
अिसर उल्लेख िररनेछ । 
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५. दीघयकालीन सोच (vision), उद्दशे्यहरू, रणनीगत, काययनीगत र अपेशक्षत उपलशब्ि लेख्न े
आिार:दीघयकालीन सोच: दीघयकालीन सोचले सम्बशन्त्ित विर्षय क्षेत्र कहााँ (Where) पगु्ने हो, सोको 
उत्तर खोज्दछ । तसथय वि.सं. २१०० सम्म सम्बशन्त्ित विर्षयक्षेत्र (Sector) मा कहााँ पगु्ने हो एक 
िाक्यमा लेख्न ेर अनािश्यक रूपमा विस्तार (Qualifying Clause) निने िनुयपछय।  

उद्दशे्य: उदे्दश्यले सम्बशन्त्ित विर्षयक्षेत्रको वकन (Why) को उत्तर खोज्ने हनु्त्छ । उदे्दश्य साध्य 
(End) भएकाले माध्यम (Means) को रूपमा यसलाई उल्लेख िनय जरुरी हुाँदैन ।  

रणनीगत :रणनीगत उदे्दश्य हागसल िने माध्यमभएकाले यसले सम्बशन्त्ित विर्षयक्षेत्रमा कसरी 
(How) को उत्तर खोज्दछ । कुन उदे्दश्य हागसल िनयका लागि कुन रणनीगत राशखएको हो भन्ने 
स्पष्ट हनुपुदयछ । यसका लागि रणनीगतको नम्बर ददाँदा १ नम्बर उदे्दश्यका लागि रणनीगत नम्बर 
(१.१,१.२, ........, आदद) िरी सम्बन्त्ि देखाउने िनुयपछय। एउटा उदे्दश्यका लागि बढीमा ३ 
िटासम्म रणनीगत लेख्न सवकन्त्छ ।रणनीगत लेख्दा 'िने' िा'ने' मा टुङ्खग्याउने िनुयपछय । रणनीगत 
माध्यम (Means) भएकाले यो लेख्दा उदे्दश्य िा साध्य (Ends) लाई समािेि िनय जरुरी नहनुे, 
माध्यम (Means) मात्र लेख्न े िनुयपछय। (जस्तै : शिक्षाको िणुस्तर िवृद्ध िनय गनयगमत शिक्षक 
सहयोि काययक्रम सञ्चालन िने भन्नुपदैन । िणुस्तर िवृद्ध उदे्दश्य हो भने शिक्षक सहयोि 
काययक्रम सञ्चालन रणनीगत हो । त्यसकारण रणनीगत लेख्दा 'गनरन्त्तर शिक्षक सहयोि काययक्रम 
सञ्चालन िने' मात्र लेख्नपुने हनु्त्छ ।) 

काययनीगत : योजनाको रणनीगत कायायन्त्ियन िनय काययनीगत लाि ु िररन्त्छ । तसथयप्रत्येक 
रणनीगतसाँि सम्बशन्त्ित काययनीगत लेख्न ुआिश्यक हनु्त्छ । काययनीगत लेख्दा 'िररनेछ' िा 'नेछ' मा 
टुङ्खग्याउनपुदयछ । त्यसपगछ कोष्ठकमा सम्बशन्त्ित रणनीगत नम्बर उल्लेख िनुयपदयछ । 
उदाहरणका लागि गनयगमत शिक्षक सहयोि काययक्रमका प्रभािकारी बनाउन “प्रत्येक विद्यालयमा 
िा केही विद्यालयका नयााँ शिक्षकहरु केशन्त्ित िरी पेसाित सहयोि परु् याउन अनभुिी र दक्ष 
शिक्षकलाई पररचागलत िररनेछ” (१)- यसमा (१) ले यो काययनीगत रणनीगत नं. १ साँि सम्बशन्त्ित 
रहेको छ भने्न देखाउाँछ । 

अपेशक्षत उपलशधि : उशल्लशखत रणनीगत र सोअनरुुप गलइने काययनीगत तथा काययक्रमहरू सञ्चालन 
िरेपगछ योजनाको अन्त्त्यमा हागसल िररने प्रगतफल (Output), असर (Outcome) र प्रभाि 
(Impact) सम्भि भएसम्म मापनयोग्य आिार तर्थयाङ्क (Baseline) र लक्ष्य (Target) समेत खलु्ने 
िरी उल्लेख िने िनुयपछय।यसले योजनाको नगतजा खाका तयार िनय मद्दत पयुायउाँदछ ।अपेशक्षत 
उपलशब्ि लेख्दा 'पिेुको हनुेछ'िा 'भएको हनुेछ' मा टुङ्खग्याउने िनुयपछय। 

६. मागथ नं ४ मा उल्लेख िररएको अिस्था विश्लरे्षणको आिारमा हरेक उपक्षेत्रको प्राथगमकता 
गनिायरण िररनेछ ।  
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७. योजनाको नीगत तय िदाय उपक्षेत्रितका प्राथगमकताहरूलाई सम्बोिनिने काययक्रमहरू कसरी र 
केकस्ता स्रोतसािनहरू प्रयोि िरी कसको माध्यम र सहभागिताबाट कायायन्त्ियन िने स्पष्ट 
नीगतित धयिस्था बुाँदाित रूपमा प्रस्ततु िररनेछ ।  

८. उदे्दश्यको प्रागप्तका लागि सञ्चालन िररने  काययक्रम र सोका लागि आिश्यक बजेटको प्रक्षेपण 
िदाय महत्त्काङ्खक्षी नहनुे िरी धयिहाररक र िास्तविक पक्षलाई विचार िरी प्रक्षेपण िनुयपनेछ । 
सामन्त्यतया गनशित प्रक्षेपण विगिको अिलम्बन िनुयपनेछ। यसका लागि आिश्यकमहससु भएमा 
संघीय शिक्षा क्षेत्र योजना विकासका लागि िदठत प्राविगिक सगमगतबाट आिार उपलब्ि िराइने 
छ । त्यसैलाई सबैले आत्मसात ्िनुयपनेछ ।त्यसैिरी िैशक्षक सूचक र िणुात्मक विर्षयिस्तकुो 
प्रक्षेपण तथा भविश्यका विर्षयिस्त ुआाँकलन िदाय पगन िास्तविक्ताको नशजक पगु्ने िरी िनय पनेछ 
।  

९. नगतजा तागलकाको टेबलको पवहलो कोलममा २०७८(आिारिर्षय)  सम्मको  तर्थयाङ्क उल्लेख िने 
र बााँकी कोलमहरूमा २०३१ मा प्राप्तिनय गनिायरण िररएको राविय लक्ष्यसाँि सकेसम्म प्रादेशिक 
तथा स्थानीय लक्ष्य मेलखाने िरी आिगिक सङ्खख्यात्मक लक्ष्यहरू उल्लेख िने िनुयपछय।  
प्रादेशिक तथा स्थानीय लक्ष्य गनिायरण िनय सहजहोस ्भने्न अगभप्रायले राविय लक्ष्यसमेत गनदृयष्ट 
ढााँचामा उल्लेख िररएको छ । 

 
 
 

 

 

अनसूुची १(क): १०-िरे्ष नयााँ शिक्षा के्षत्रयोजना (२०७८-२०८८)विकासको 
प्रस्तावित खाका (संघीय तह) 

 

काययकारी सारािं  

(यसमा पररचय, विितका प्रयास, समस्या तथा मदु्दाहरू र नयााँ योजनाको उदे्दश्य, गनमायण प्रवक्रया, 
मखु्य रणनीगत र अपेशक्षत उपलशब्िहरू समेट्ने) 
पररच्छेद १: पररचय 

१.१ पषृ्ठभगूम 

१.२ नेपालमा योजनाबद्ध शिक्षा विकासको समीक्षा(परुाना सबै शिक्षा योजना) 
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१.३ विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको ५-िरे्ष काययक्रम (२०७३ – २०७८) को उपलशब्ि समीक्षा  

१.३.१ समवष्टित समीक्षा 

१.३.२ विर्षयित क्षेत्र  

१.३.३ अन्त्तरसम्बशन्त्ित विर्षयक्षेत्र 

१.३.४ आगथयक तथा वित्तीय स्रोत  

१.४ ददिो विकास लक्ष्य (शिक्षा) सम्बन्त्िी योजना र प्रारशम्भक प्रिगत समीक्षा 

पररच्छेद२: १०-िरे्ष नयााँ शिक्षा क्षते्रयोजना 

२.१ पषृ्ठभगूम 

२.२ दीघयकालीन राविय सोच 

२.३ शिक्षाको िन्त्तधय/माियशचत्र 

२.४ उदे्दश्यहरू 

२.५ रणनीगतहरू 

पररच्छेद३: शिक्षाका क्षते्रहरू 

३.१  प्रारशम्भक बालविकास र शिक्षा 

३.२ आिारभतू शिक्षा 

३.३ माध्यगमक शिक्षा 

३.४ प्राविगिक तथा धयािसावयक शिक्षा र गसप विकास तथा तागलम 

३.५ माध्यगमक तहको शिक्षासाँि उच्च शिक्षाको अन्त्तरसम्बन्त्ि 

३.६ पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री (स्टेम, अगतररक्त/सहवक्रयाकलाप, परम्पराित र मौगलक विर्षय, 
पूिीय दियन र शिक्षा, मातभृार्षालिायतका विर्षयमा राविय ढााँचा गनमायण)  

३.७ शिक्षक धयिस्थापन र विकास 

३.७.१ शिक्षण पेसाप्रगत आकर्षयण र शिक्षक गनयशुक्त  

३.७.२ शिक्षक तयारी 
३.७.३ शिक्षण गसकाइ वक्रयाकलाप 

३.७.४ शिक्षक पेिाित सहयोि पद्धगत 
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३.७.५ शिक्षक क्षमता विकास काययक्रम 

३.७.६ शिक्षक उत्तरदावयत्ि  
३.७.७ शिक्षक पनुिःवितरण  

३.८ िैशक्षक धयिस्थापन सबलीकरण(सामदुावयक विद्यालय सबलीकरणसमेत) 

३.९ अनौपचाररक शिक्षािः साक्षरता,गनरन्त्तर शिक्षा, जीिनपययन्त्त गसकाइ र शिक्षा 

३.१० दूर शिक्षा तथा खलुा गसकाइ 

३.११ िणुस्तरीय साियजगनक शिक्षा  

३.१२ आगथयक तथा सामाशजक रूपमा पछागड परेका िियको पहुाँच/समािेिी शिक्षा (समतासम्बन्त्िी 
रणनीगतलाई वििेर्ष ख्याल िने) 

३.१३ शिक्षामा सूचना प्रविगि 

पररच्छेद ४: संस्थाित संरचना र क्षमताविकास (स्थानीय, प्रदेि र संघ तीनै तहको संरचना र 
अन्त्तरसम्बन्त्ि) 

पररच्छेद ५: लिानी र स्रोतधयिस्थापन 

पररच्छेद ६: कायायन्त्ियन, अनिुमन तथा मूल्याङ्कन, समन्त्िय र सहजीकरण 

पररच्छेद ७:मखु्य-मखु्य वक्रयाकलाप र उपलशब्ि सूचक 

सन्त्दभय सामग्रीहरू 

अनसूुचीहरू 
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अनसूुची १(ख): १०-िरे्ष नयााँ शिक्षा के्षत्रयोजना (२०७८-२०८७) 
विकासको प्रस्तावित खाका (प्रदेि तह) 

 

काययकारी सारािं  

(यसमा पररचय, विितका प्रयास, समस्या तथा मदु्दाहरू र नयााँ योजनाको उदे्दश्य, गनमायण प्रवक्रया, 
मखु्य रणनीगत र अपेशक्षत उपलशब्िहरू समेट्न सवकने) 
 

पररच्छेद १: पररचय 

१.१ पषृ्ठभगूम(यसमाअििारणा, सन्त्दभय, शिक्षा क्षेत्रको समग्र विश्लरे्षणिः सबल पक्ष, आन्त्तररक तथा 
बाह्य िातािरण र सिुार िनुयपने पक्षहरू समेट्न सवकन)े 

१.२ विितका योजनाको प्रिगत समीक्षा(विितमा तयार भएको छ भने) 

१.३ शिक्षा क्षेत्रको ितयमान क्षते्रित अिस्था विश्लरे्षण  

 

पररच्छेद२:  नयााँ शिक्षा क्षते्रयोजना 

२.१ सन्त्दभय र औशचत्य 

२.२ दीघयकालीन राविय सोच 

२.३ …प्रदेिको दीघयकालीन सोच िन्त्तधय/माियशचत्र 

२.४   उदे्दश्यहरू 

२.५ रणनीगत 

२.६ प्रमखु उपलशधि सूचकहरू 

पररच्छेद३: शिक्षाका क्षते्रहरू 

(संवििानअनसुार प्रदेि सरकारको अगिकार क्षेत्रमा उच्च शिक्षा र प्राविगिक तथा धयिसावयक 
शिक्षालाई वििेर्ष जोड ददइएकाले त्यी विर्षयक्षेत्रमा विस्ततृ योजना विकास हनेु अपेक्षा िररएको छ । 
साथै शिक्षक तागलमका विर्षयमा प्रदेि सरकारलाई वििेर्ष शजम्मेिारी ददने अभ्यास सरुु भएको छ । 
अन्त्य विर्षयक्षेत्रमा प्रदेि सरकारअनसुार स्थनीय तहलाई अनदुान उपलब्ि िराएर होस ् िा 
विद्यालयलाई अनदुान उपलब्ि िराएर िा अन्त्य माध्यमबाट फरक फरक प्राथगमकतामा सहयोि 
िरररहेको अिस्था छ । त्यसैले ती सबै विर्षयक्षते्रलाईखाकामा ददइएको छ । प्रदेि सरकारले 
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अिस्था, आिश्यकता, सरकारको प्राथगमक्ता र उपलब्ि हनेु सम्भावित स्रोत र सािनका आिारमा 
योजनामा विर्षयिस्त ुधयिस्थापन िनुयपनेछ ।) 

३.१  प्रारशम्भक बालविकास र शिक्षा 

३.२ आिारभतू शिक्षा 

३.३ माध्यगमक शिक्षा 

३.४ प्राविगिक तथा धयािसावयक शिक्षा र गसप विकास तथा तागलम 

३.५ माध्यगमक तहको शिक्षासाँि उच्च शिक्षाको अन्त्तरसम्बन्त्ि 

३.६ पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री (स्टेम, अगतररक्त/सहवक्रयाकलाप, परम्पराित र मौगलक विर्षय, 
पूिीय दियन र शिक्षा, मातभृार्षा, स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री तथा राविय 
ढााँचाअनकूुल प्रदेि तहको ढााँचा गनमायण)  

३.७ शिक्षक धयिस्थापन र विकास 

३.७.१  शिक्षक तयारी 
३.७.२  शिक्षण पेसामा आकर्षयण र गनयशुक्त  

३.७.३  शिक्षण गसकाइ वक्रयाकलाप 

३.७.४ उत्तरदावयत्ि  

३.७.५  शिक्षक सहयोि पिगत 

३.७.६ शिक्षक क्षमता विकास काययक्रम  

३.८ िैशक्षक धयिस्थापन सबलीकरण (सामदुावयक विद्यालय सबलीकरणसमेत) 

३.९ अनौपचाररक शिक्षािः साक्षरता,गनरन्त्तर शिक्षा, जीिनपययन्त्त गसकाइ र शिक्षा 

३.१० दूर शिक्षा तथा खलुा गसकाइ 

३.११ िणुस्तरीय साियजगनक शिक्षा  

३.१२ शिक्षामा सूचना प्रविगि 

३.१३ शिक्षामा कमजोर िियको पहुाँच/समािेिी शिक्षा 

पररच्छेद ४: संस्थाित संरचना र क्षमताविकास (स्थानीय, प्रदेि र संघ तीनै तहको संरचना र 
अन्त्तरसम्बन्त्ि) 

पररच्छेद ५: लिानी र स्रोतधयिस्थापन 
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पररच्छेद ६: कायायन्त्ियन, अनिुमन तथा मूल्याङ्कन, समन्त्िय र सहजीकरण 

पररच्छेद ७: मखु्य मखु्य वक्रयाकलाप र उपलशब्ि सूचक 

सन्त्दभय सामग्रीहरू 

अनसूुचीहरू 
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अनसूुची १(ि): १०-िरे्ष नयााँ शिक्षाके्षत्र योजना(२०७८-२०८७) प्रस्तावित 
खाका (स्थानीय तह) 

 

काययकारी सारािं  

(यसमा पररचय, विितका प्रयास, समस्या तथा मदु्दाहरू र नयााँ योजनाको उदे्दश्य, गनमायण प्रवक्रया, 
मखु्य रणनीगत र अपेशक्षत उपलशब्िहरू समेट्न सवकने) 
पररच्छेद १: पररचय 

१.१ पषृ्ठभगूम(यसमाअििारणा, सन्त्दभय, शिक्षा क्षेत्रको समग्र विश्लरे्षणिः सबल पक्ष, आन्त्तररक तथा 
बाह्य िातािरण र सिुार िनुयपने पक्षहरू समेट्न सवकन)े 

१.२ विितका योजनाको प्रिगत समीक्षा(विितमा तयार भएको छ भने) 

१.३ शिक्षा क्षेत्रको ितयमान क्षते्रित अिस्था विश्लरे्षण  

 

पररच्छेद२: नयााँ शिक्षा क्षते्रयोजना 

२.१ सन्त्दभय र औशचत्य 

२.२ दीघयकालीन राविय सोच 

२.३ स्थानीय तहकोदीघयकालीन सोच तथा िन्त्तधय 

२.४ … पागलकाको दीघयकालीन सोच तथा िन्त्तधय  

२.५   प्रमखु उदे्दश्यहरू 

२.६ स्थानीय तहको दीघयकालीन रणनीगत 

२.७ प्रमखु उपलशब्ि सूचकहरू 

पररच्छेद३: शिक्षाका क्षते्रहरू 

३.१  प्रारशम्भक बालविकास र शिक्षा 

३.२ आिारभतू शिक्षा 

३.३ माध्यगमक शिक्षा 

३. ४ उच्च शिक्षा र माध्यगमक शिक्षाको उच्च शिक्षासाँि सम्बन्त्ि (यदद कुनै स्थानीय तहले 
आिश्यकता महससु िरेमा) 

३.५ प्राविगिक तथा धयािसावयक शिक्षा र गसप विकास तथा तागलम 
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३.६ पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री (स्टेम, अगतररक्त/सहवक्रयाकलाप,परम्पराित र मौगलक विर्षय, पूिीय 
दियन र शिक्षा, मातभृार्षा, स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री तथा राविय तथा प्रदेि 
ढााँचाअनकूुलको पाठ्यसामग्री)  

३.७ शिक्षक धयिस्थापन र विकास 

३.७.१  शिक्षक तयारी 
३.७.२  शिक्षण पेसामा आकर्षयण र गनयशुक्त  

३.७.३  शिक्षण गसकाइ वक्रयाकलाप 

३.७.४ शिक्षकको उत्तरदावयत्ि 

३.७.५  शिक्षक सहयोि पिगत 

३.७.६ शिक्षक क्षमता विकास काययक्रम  

३.८ विद्यालय धयिस्थापन (प्रिानाध्यापक धयिस्थापन समेत) 

३.९ गनरन्त्तर शिक्षा, खलुा गसकाइ, अनौपचाररक शिक्षा, जीिनपययन्त्त गसकाइ र शिक्षा 

३.१० िणुस्तरीय साियजगनक शिक्षा  

३.११ आगथयक तथा सामाशजक रूपमा पछागड परेका िियको पहुाँच/समािेिी शिक्षा 

३.१२ शिक्षामा सूचना प्रविगि 

३.१३ शिक्षामा कमजोर िियको पहुाँच/समािेिी शिक्षा 

पररच्छेद ४: संस्थाित संरचना र क्षमताविकास (प्रदेि र संघीय तहसाँिको अन्त्तरसम्बन्त्ि) 

पररच्छेद ५: लिानी र स्रोतधयिस्थापन 

पररच्छेद ६: कायायन्त्ियन, अनिुमन तथा मूल्याङ्कन, समन्त्िय र सहजीकरण 

पररच्छेद ७: मखु्य मखु्य वक्रयाकलाप र उपलशब्ि सूचक 

सन्त्दभय सामग्रीहरू 

अनसूुचीहरू 
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अनसूुची २ 

१. प्रस्तावित काययक्रम र नगतजा खाका (उपलशब्ि सूचकहरू)  

क्र 

स ं मखु्य 

काययक्रमहरू 
लक्ष्य 

एकाइ  
२०&*÷&( २०&(÷*) २०*)÷*! २०*!÷*@ २०*@÷*# 

२०*#÷*$ 

दखेि  

२०*&÷** 

सम्म   

योजना 

अवखिको 

जम्मा  

          

          

          

          

          

 

२. वित्तीय योजना  

मखु्य काययक्रमहरू 

योजना 

अवखिको 

कुल 

लागत   

२०&*÷&( २०&(÷*) २०*)÷*!  २०*!÷*@ २०*@÷*# 

२०*#÷*$ 

दखेि  

२०*&÷** 

सम्म   

स्रोतको आकँलन  

        संघ  प्रदेि  स्थानीय  
           

           

           

नोट: बजेट प्रक्षेपण िने आिार पगछ उपलब्ि िराइने छ ।  
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अनसूुची ४ 

प्रदेि एिम ्स्थानीय योजना गनमायणका चरणहरु र काययढााँचा 

काययहरु कायय विशिगतकरण  शजम्मेिारी 

१ आत्मसातीकरण  मखु्य सरोकारिालाहरुको िैठक बसी प्राप्त योजनाको खाका अध्ययन तथा 
छलफल िने र योजना विकास िने प्राविगिक सगमगत िठन िने ।  

प्रदेि र स्थानीय तह 

योजना तयार िनय प्राविगिक सगमगत 

र उपसगमगत िठन िने ।  

प्रदेि तहमा …….. अध्यक्षता र  शिक्षा हेने अगिकारी  सशचि रहन ेिरी ५ 

सदस्यीय र स्थानीय तहमा……  को अध्यक्षता र  शिक्षा अगिकृत सशचि र  

प्रिानाध्यापकहरु समेतको  बढीमा ५ जना सम्म योजना विकास प्राविगिक 

सगमगत िठन िने ।  िाडय अध्यक्षहरुको संयोजकत्िमा सम्बशन्त्ित िाडयका  
विधयस  अध्यक्ष र  प्रिानाध्यापक तथा सामदुावयक गसकाइकेन्त्िका अध्यक्ष 

रहेको उपसगमगत िठन िने र सम्बशन्त्ित िाडयको अिस्था विश्लरे्षण, प्राथगमकता 
गनिायरण र  र योजना बानाउने काययमा सहयोि िने ।  

प्रदेि र स्थानीय तह  

शजम्िेिारी बााँडफाड र कायययोजना 
गनमायण 

योजना गनमायणका लागि समयसीमा तोकी शजम्मेिारी समेत तोक्ने  योजना विकास सगमगत 

२ अिस्था पवहचान:  प्रारशम्भक बाल 

विकास तथा शिक्षा आिारभतू 

शिक्षा, माध्यगमक शिक्षा तथा 
प्राविगिक शिक्षा लिायतका 
विर्षयक्षेत्रमा अिस्था पवहचान िने  

(i) अिस्था अनसुार सम्बशन्त्ित िाडयमाफय त साियजगनक भेला,  बहस काययक्रमहरु 

तथा सिेक्षण काययक्रम संचालन िरी आिामी योजनाका बारेमा जानकारी 
ददन ेर  शिक्षाको विगभन्न क्षेत्र तथा उपक्षेत्रहरुमा नािररकहरुको 
अल्पकालीन तथा दीघयकालीन अपेक्षा संकलन िने ।  

(ii) प्रदेितहले हरेक स्थानीय तहको मखु्य अपेक्षा हरु संकलन िने । 

 

योजना विकास सगमगत 

आलश्यकता अनसुार 

विज्ञको परामिय गलएर  
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(iii)बालबागलका, शिक्षक, विद्यालय भौगतक पूिायिार आदद बारेमा वििरण 

संकलन िने (अनसूुची ३ मा प्रस्ततु सूचकलाई मखु्य आिार गलने)  
(iv) प्रदेि तथा स्थानीय तहको िहृत्तर अल्पकालीन तथा दीघयकालीन दूरदृवष्ट 

तथा लक्ष्यहरु आददको ितयमान अिस्थाको विश्लरे्षण िने ।     

३ समस्या, चनुौती, अिसरको 
पवहचान िने  

मागथको विश्लके्षणको आिारमा सम्बशन्त्ित प्रदेि/स्थानीयतहको  समस्या, 
चनुौती, अिसरको पवहचान िने ।  

योजना विकास सगमगत  

४ प्रथगमकता गनिायरण िने   सशम्बिान, नीगत, कानून र मागथ पवहचान भएका प्रमखु समस्या एिम ्कमी 
कमजोरीहरुका आिारमा योजनामा समेटने िरी प्राथगमकता गनिायरण िने   

“” 

५ दीघयकालीन सोच, गनिायरण िने  योजनाको कायायन्त्ियन पिात देशखने पररिगतयत अिस्था (एकै िाक्यमा ) उल्लेख 

िने  

“” 

६ उदे्दश्य गनिायरण  िने  शिक्षाका उपक्षेत्रहरु जस्तै बालविकास र शिक्षा, अनौपचाररक शिक्षा, 
आिारभतू माध्यगमक र प्राविगिक शिक्षा समेवटन ेिरी लक्ष्यहरु गनिायरण िने  

“” 

७ नगतजा सूचक / लक्ष को   तयारी 
तथा गनिायरण िने  

दीघयकालीन सोच,  अिस्था विश्लरे्षणको गनतजा, राविय लक्षहरु समेतका 
आिारमा आिगिकरुपमा प्राप्त िने िरी अनसूुची ३ अनसुार  नगतजा सूचक 

प्रक्षेपण िरी गनिायरण िने ।   

“” 

८ रणनीगत गनिायरण  रुपान्त्तरणकारी नीगतित धयिस्था (paradigm shift) समेत । “” 

९ प्रमखु काययक्रमहरुको 
विशितीकरण िने  

अन्त्तर सम्बशन्त्ित विर्षयहरुलाई योजना अिगिमा कसरी कायायन्त्ियिमा लगिन्त्छ 

?   कायायन्त्ियनमा कस्को के भगूमका हनुे ?, वित्तीय  कहााँबाट कसरी पररचालन 

िने ?  संख्यात्मक तथा िणुात्क नगतजा केहनुे ?  अनिुमन मूल्याङ्कन कसरी िने 

? जस्ता विर्षयमा विशितीकरण िररने छ ।    

“” 
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१० वित्तीय आकलन िने  वित्तीय स्रोतको अनमुान सवहत काययक्रमित िावर्षयक बााँडफााँड र योजनाको कूल 

लाित  

“” 

१२  योजनाको मूल्याङ्कन  आन्त्तररक मूल्यङ्कन सम्बशन्त्ित सरोकारिलाहरुिाद र बाह्य मूल्याङ्कन िाह्य विज्ञ 

िा संस्थािाट िने िराउने (आिश्यक देशखएका नपेाल सरकार शिक्षा विज्ञान 

तथा प्रविगि मन्त्त्रालयले सहयोि िनय सक्न)े  

विज्ञ सहयोि 

१३  पनुरािलोकन  मूल्याङ्कनको गसफाररसको आिारमा योजनाको पनुरािलोकन िरी अशन्त्तम रुप 

ददन े 

“” 

१५ स्िीकृगत  योजनाको औपचाररक स्िीकृगत  प्रदेि सरकार /  

स्थानीय सरकार  

१५ कायायन्त्ियन  योजनाको कायायन्त्ियन,  अनिुमन (गनरन्त्तर) ,   मूल्याङ्कन िावर्षयक अिस्था 
(status report) ,  मध्यािगि र अशन्त्तम मूल्यङ्कन तथा प्रगतिेदन हनु ेप्रबन्त्ि िने 

।  

प्रदेि सरकार /  

स्थानीय सरकार र 

विद्यालयहरु  

नोट:  योजना गनमायण प्राविगिक सगमगतको काययको रेखदेख सम्बशन्त्ित तहले िने र योजना गनमायणको क्रममा हरेक कायय प्रिगतको प्रगतिेदन प्रदेि / स्थानीय सरकारला 
जमनकारी ददई आिश्यक सझुाि गलने ।  
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शिक्षा के्षत्रका सूचकहरू 

योजना विकासको मूलभतु आिार सूचक (Indicator) हनु । पवहलेको अिस्था कस्तो गथयो, हालको अिस्था कस्तो छ । पवहला र 
ितयमान अिस्थाको विश्लरे्षणिाट भविश्यमा के िने भने्न जानकारी सूचकहरूिाट प्राप्त िनय सवकन्त्छ । सूचक जगत बस्तिुत र धयिहाररक 
हनु्त्छन ् योजना पगन सोवह अनसुारको बन्त्छ। तर्थयमा आिाररत सूचकलाई मापन योग्य बनाई सकेसम्म एकाईित गभन्नता देशखन े
(Disaggregated) िरी धयिशस्थत िनुय पने हनु्त्छ । यहााँ प्रस्ततु िररएका सूचकहरू नेपालको संवििानमा भएका शिक्षा सम्बन्त्िी धयिस्था, 
शिक्षा सम्बन्त्िी प्रचगलत काननु, नेपाल सरकारको समदृ्द नेपाल-सखुी नेपाली सवहतको दीघयकागलन सोच, राविय शिक्षा नीगत, २०७६, विज्ञान-

प्रविगि तथा निप्रितयन नीगत, २०७६, सामदुावयक विद्यालय सिलीकरण दिक २०७६-२०८५ का काययक्रमहरू, राविय योजना आयोिले 
तयार िरेको १५-िरे्ष दीिो विकास लक्ष्य सम्बन्त्िी माियदियन, दीिो विकास लक्ष्य ४ सम्बन्त्िी नेपाल राविय काययढााँचा, पन्त्रौँ आिगिक 
योजनामा तय िररएका शिक्षा सम्बन्त्िी लक्षहरू र सयुंक्त राि संघ तथा साकय मा नेपालले राखेका प्रगतिद्धताहरूिाट गलइएको छ ।  

यसरी तल प्रस्ततु भएका सूचकहरूको आिार िर्षय, अशघल्लो प्रत्येक पााँच िर्षयसम्म प्रत्येक िर्षय र पगछल्लो पााँच िर्षयको मान (अंकन) प्रस्ततु 
भएको हनुपनेछ । ती अंक (value) राख्नका लागि संघ, प्रदेि र स्थानीय तहको छुट्टाछुटै्ट उल्लेख िनय गमल्ने िरी तागलका ददइएको छ ।  
संघ (राविय) स्तरका सूचकहरुमध्ये केही केही सूचकहरु मान िा अंक (value) मागथ उल्लेख भएका सामग्रीमा गनिायरण भै सकेका हनुाले 
ती सामग्रीहरूिाट जस्ताको तस्तै गलएर प्रस्ततु िररएको छ । गनिायरण हनु नसकेका सूचकको मान खाली छागडएको छ । प्रदेि र 
स्थानीय तहले भने आिार िर्षय लािायतका सिै सूचक आाँफै गनिायरण िनुय पनेछ ।  

तागलकामा मखु्य उपलशब्ि सूचकहरू (Key Performance Indicators-KPI) र  काययक्रम तथा नगतजा खाका (Program and Results 

Framework-PRF) िरी दूई प्रकारका सूचकहररू प्रस्ततु िररएको छ । प्रस्तावित सूचकहरू र गतनीहरूको आिार िर्षय र िन्त्तधय 
(Target) िर्षयको मानमा विगभन्न अध्ययन।अनसुन्त्िान तथा तर्थयपरक जानकारीका आिारमा पररितयन हुाँदै जान सक्ने देशखन्त्छ । त्यसैले 
यसलाई जीिन्त्त (तर्थयका आिारमा पररितयन िनय सवकने) समाग्रीको रुपमा गलइएको छ । संघ, प्रदेि र स्थानीय तहहरूले आ-आफ्ना 
शिक्षा योजना गनमायण िदाय गनिायरण भै सकेका सूचकहरूलाई मूल आिार गलई आिश्यकता र औशचत्यका आिारमा स्थान वििेर्षका नयााँ 
सूचकहरू थप्न र सान्त्दगभयक नदेशखएका सूचकहरूलाई हटाउन सक्नेछन ्। तर, नेपाल सरकारको राविय नीगत, योजना, काययक्रम तथा 
प्रगतिद्धता गभत्र परेका सूचकहरू (जसलाई *सङ्केत िररएको छ) भने यथाित राखी सोको ररपोवटयङ्खसमेत हनुे िरी धयिस्थापन िनुय पनेछ ।   
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मखु्य उपलशब्ि सूचकहरू (Key Performance Indicators-KPI) 

क्र.सं. सूचक राविय, प्रदेि र 
स्थानीय तहको सूचक 

आिार 
िर्षय 

२०७७ 

२०७९ २०८२ २०८७ सूचकको 
स्रोत 

कायय 
सम्पादन 
सम्बन्त्िी 
सूचनाको 
स्रोत 

१. प्रारशम्भक बालविकास र शिक्षा  

१.१ प्रारशम्भक बालविकास र शिक्षामा कूल भनाय दर* 

(%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ८६.2 ८९.५ ९४.० ९९.० दद.वि.ल. ४ 

(न.ेरा.का.) 
फ्ल्यास ररपोटय 

१.२ प्रारशम्भक बालविकास र शिक्षाको अनभुि गलई 
कक्षा १ मा नयााँ भनाय भएका बालबागलका* (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय 68.6 ७३.० ८५.० ९५.0 दद.वि.ल. ४ 

(न.ेरा.का.) 

फ्ल्यास ररपोटय 

२. आिारभतू शिक्षा (कक्षा १ - ८)  

२.१ कक्षा १ मा नयााँ भनाय भएका बालबागलकाको 
खदुप्रिेि दर (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ९६.9 ९७.५ ९९.० १०० वि.क्ष.ेवि.यो. 
(सामान्त्य 

फ्ल्यास ररपोटय 
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समायोजन) 

 

२.२ कक्षा १ मा नयााँ भनाय भएका बालबागलकाको 
कूल प्रिेि दर (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय १21.9 ११५.० १०७.० १०५.० वि.क्ष.ेवि.यो. 
(सामान्त्य 
समायोजन) 

फ्ल्यास ररपोटय 

२.३ आिारभतू तह (प्राथगमक कक्षा १-५) मा खदु 
भनाय दर* (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय 
९७.1 ९९.० ९९.५ १०० 

दद.वि.ल. ४ 

(न.ेरा.का.) 

दद.वि.ल. 

(रा.समीक्षा) 

फ्ल्यास ररपोटय 
दद.वि.ल. 

(रा.समीक्षा) 

२.४ आिारभतू तह (प्राथगमक कक्षा १-५) मा कूल 
भनाय दर* (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ११९.२ ११5.0   वि.क्ष.ेवि.यो. 
 

फ्ल्यास ररपोटय 

२.५ आिारभतू तहको कक्षा ५ को खदुप्रिेि दर* 

(%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ९८.३    फ्ल्यास ररपोटय फ्ल्यास ररपोटय 

२.६ आिारभतू तहको कक्षा ५ को कूलप्रिेि दर* 

(%) 

स्थानीय        

प्रदेि        
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राविय ११3.0 ११0.0 १07.0 १05.0 दद.वि.ल. ४ 

(न.ेरा.का.) 
फ्ल्यास ररपोटय 

२.७ आिारभतू तहको कक्षा ५ सम्म वटकाउ दर* 

(%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ९३.०    फ्ल्यास ररपोटय फ्ल्यास ररपोटय 

२.८ 
 

आिारभतू तह (प्राथगमक कक्षा ५) पूरा िने दर* 

(%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय 
८५.८ ९३.१ ९५.५ ९९.५ 

दद.वि.ल. ४ 

(न.ेरा.का.) 

दद.वि.ल. 

(रा.समीक्षा) 

फ्ल्यास ररपोटय 
दद.वि.ल. 

(रा.समीक्षा) 

२.९ 
 

आिारभतू तहमा  (प्राथगमक कक्षा १-५)मा भनाय 
भएका ५-९ िर्षय उमेर भन्त्दा मागथका 
बालबागलका* (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय २२.२ 

 

 

२०.० १५.० १०.० फ्ल्यास ररपोटय 
दद.वि.ल. ४ 

(न.ेरा.का.) 

फ्ल्यास ररपोटय 

२.१० आिारभतू तह (प्राथगमक कक्षा १-५) कूल भनाय 
दरमा लैवङ्गक समता सूचाङ्क* 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय 
१.०६   १.०१ 

दद.वि.ल. 

(रा.समीक्षा) 

फ्ल्यास ररपोटय 
दद.वि.ल. 

(रा.समीक्षा) 

२.११ आिारभतू तह (कक्षा १-८) मा खदु भनाय दर* स्थानीय        
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(%) प्रदेि        

राविय ९३.४ ९९.०  १०० पन्त्रौँ योजना 
वि.क्ष.ेवि.यो. 

फ्ल्यास ररपोटय 
दद.वि.ल. 

(रा.समीक्षा) 

२.१२ आिारभतू तह (कक्षा १-८) मा कूल भनाय दर 

(%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ११०.४    फ्ल्यास ररपोटय फ्ल्यास ररपोटय 

२.१३ आिारभतू तहको कक्षा ८ सम्मको वटकाउ दर* 

(%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ७९.३ 

 
  

९५.० 

 

फ्ल्यास ररपोटय 
दद.वि.ल. 

(रा.समीक्षा) 

फ्ल्यास ररपोटय 
दद.वि.ल. 

(रा.समीक्षा) 

२.१४ आिारभतू तहको कक्षा १ मा भनाय भई कक्षा ८ 
पूरा िने दर*(%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ७2.7 
 

  
९५.० 

 

दद.वि.ल. ४ 

(न.ेरा.का.) 

फ्ल्यास ररपोटय 
 

  ९५.० 

२.१५ आिारभतू तह(कक्षा १-८) कूल भनाय दरमा 
लैवङ्गक समता सूचक* 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय 
1.0१ 1.01   

फ्ल्यास 
ररपोटयवि.क्ष.ेवि

.यो. 

फ्ल्यास ररपोटय 

२.१६ कक्षा ३ मा न्त्यनुतम नेपाली भार्षा स्थानीय        
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गसकाइ उपलशब्ि 
हागसल िरेका (कक्षा ३ 
को आिारभतू िा तह 
२ हागसल भएका) 
बालबागलकाको सङ्खख्या 
(%) 

 

प्रदेि        

राविय कागतयक-मशङ्खसरमा नयााँ नगतजा आउन े
भएकाले सोही बमोशजम पगछ राशखने 

िै.ि.ुप.के. िै.ि.ुप.के. 
ररपोटय तथा 
फ्ल्यास ररपोटय 

िशणत स्थानीय  कागतयक-मशङ्खसरमा नयााँ नगतजा आउन े
भएकाले सोही बमोशजम पगछ राशखने 

  

प्रदेि    

राविय   

२.१७ कक्षा ५ मा न्त्यनुतम 
गसकाइ उपलशब्ि 
हागसल िरेका (कक्षा ५ 
को आिारभतू तह 
हागसल भएका) 
बालबागलकाको सङ्खख्या 
(%) 

नेपाली भार्षा स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ४५.० ५२.० ६०.० ७०.० िै.ि.ुप.के. िै.ि.ुप.के. 
ररपोटय तथा 
फ्ल्यास ररपोटय 

िशणत स्थानीय        

प्रदेि        

राविय २८.३ ४०.० ६०.० ७०.० िै.ि.ुप.के. िै.ि.ुप.के. 
ररपोटय तथा 
फ्ल्यास ररपोटय 

अङ्खग्रजेी स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

२.१८ कक्षा ८ मा न्त्यनुतम 
गसकाइ उपलशब्ि 

नेपाली भार्षा स्थानीय        

प्रदेि        
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हागसल िरेका (कक्षा ८ 
को तह ३ हागसल 
भएका) बालबागलकाको 
सङ्खख्या (%) 

राविय ६८.५ ७० ७२ ७५ िै.ि.ुप.के. िै.ि.ुप.के. 
ररपोटय तथा 
फ्ल्यास ररपोटय 

िशणत स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ५३.५ ६०.० ६५.० ७०.० िै.ि.ुप.के. िै.ि.ुप.के. 
ररपोटय तथा 
िैशक्षक सूचना 

विज्ञान स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ४३.८ ५०.० ६०.० ७०.० िै.ि.ुप.के. िै.ि.ुप.के. 
ररपोटय तथा 
िैशक्षक सूचना 

२.१९ विद्यालय िावहर रहेका 
बालबागलका*  (%)  

 

आिारभतू (कक्षा १-

५) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय 2.9 १.० ०.५ ० दद.वि.ल. ४ 

(न.ेरा.का.) 

िैशक्षक सूचना 
तथा फ्ल्यास 
ररपोटय 

आिारभतू (कक्षा १-

८) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय 6.6  १.० ० दद.वि.ल. ४ 

(न.ेरा.का.) 

िैशक्षक सूचना 
तथा फ्ल्यास 
ररपोटय 
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२.२० आिारभतू तह (कक्षा १-८) अध्यापनरत कूल 
शिक्षक मध्ये मवहला शिक्षकको सङ्खख्या*(%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय 

 

 

 

 

४3.7 ४५.० ५०.० ५०.० फ्ल्यास ररपोटय 
पन्त्रौँ योजना 
दद.वि.ल. ४ 

(न.ेरा.का.) 

िैशक्षक सूचना 
तथा फ्ल्यास 
ररपोटय 

३. माध्यगमक शिक्षा (कक्षा ९-१२) 

 

 

३.१ माध्यगमक तह (कक्षा ९-१२) मा खदु भनाय दर* 

(%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय 47.6  ६५.०  फ्ल्यास ररपोटय 
पन्त्रौँ योजना 
 

पन्त्रौँ योजनाले 
वि.सं.२१०० 
(९५.० %) 
मा परु् याउन े
लक्ष 

३.२ माध्यगमक तह (कक्षा ९-१२) मा कूल भनाय दर* 

(%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय 71.4   ९९.० फ्ल्यास ररपोटय 
दद.वि.ल.  

(रा.समीक्षा) 

िैशक्षक सूचना 
तथा फ्ल्यास 
ररपोटय र 

दद.वि.ल.  

(रा.समीक्षा) 
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३.३ माध्यगमक तहमा कूल भनाय दरमा लैवङ्गक समता 
सूचक* (कक्षा ९-१२) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय 1.02 १.० १.० १.० पन्त्रौँ योजना 
वि.क्ष.ेवि.यो. 
दद.वि.ल.  

(रा.समीक्षा) 

फ्ल्यास ररपोटय 
दद.वि.ल.  

(रा.समीक्षा) 

३.४ आिारभतू तहिाट माध्यगमक तहमा ट्राशन्त्जसन 
दर* (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय 97.5    फ्ल्यास ररपोटय फ्ल्यास ररपोटय 

३.५ कक्षा १ मा भनाय भएका बालबागलका मध्ये 
कक्षा १० मा पगु्ने दर (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय 60.3    फ्ल्यास ररपोटय फ्ल्यास ररपोटय 

३.६ कक्षा १ मा भनाय भएका बालबागलका मध्ये 
कक्षा १२ मा पगु्ने दर (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय २4.0    फ्ल्यास ररपोटय फ्ल्यास ररपोटय 

३.७ माध्यगमक तह (कक्षा ९-१२) मा काययरत 
मवहला शिक्षक सङ्खख्या* (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय 20.6 २२.० २७.० ३३.० फ्ल्यास ररपोटय 
दद.वि.ल. ४ 

(न.ेरा.का.) 

िैशक्षक सूचना 
तथा फ्ल्यास 
ररपोटय 
 



32 
 

३.८ माध्यगमक तह (कक्षा ९-१२) मा अध्ययनरत 
विद्याथी मध्ये विज्ञान र प्राविगिक तथा 
धयािसावयक शिक्षा विर्षयमा भनाय भएका विद्याथी 
सङ्खख्या*(%) 

स्थानीय  

 

विज्ञान       

प्रा.धया.       

प्रदेि  विज्ञान       

प्रा.धया.       

राविय 

 

विज्ञान   १५.०  पन्त्रौँ योजना दद.वि.ल.  

(रा.समीक्षा) 

तथा िैशक्षक 
सूचना 

प्रा.धया. १०.० १७.० ३०.०  पन्त्रौँ योजना दद.वि.ल.  

(रा.समीक्षा) 

तथा िैशक्षक 
सूचना 

३.९ कक्षा १० का विद्याथी गसकाइ उपलशधि* 

(अङ्कमा) 

 

नेपाली 
भार्षा 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

िशणत स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

विज्ञान स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

अङ्खग्रजेी स्थानीय        
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प्रदेि        

राविय       

४. शजिन-पययन्त्त शिक्षा तथा गसकाइ र अनौपचाररक शिक्षा  

४.१ साक्षरता दर (१५ िर्षय भन्त्दा मागथ) (%) स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ५८.०  ९५.०  पन्त्रौँ योजना पन्त्रौँ योजनामा 
वि.सं.२१०० 
मा (९९.० %) 
परु् याउन ेलक्ष 

 

४.२ साक्षरता दर (६ िर्षय भन्त्दा मागथ) (%) स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ८२.० ८९.० ९५.० १०० दद.वि.ल. ४ 

(न.ेरा.का.) 

दद.वि.ल.  

(रा.समीक्षा) 

तथा िैशक्षक 
सूचना  

४.३ साक्षरता दर (१५-२४ उमेर समूह) (%) स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ९२.०  ९९.०  पन्त्रौँ योजना दद.वि.ल.  

(रा.समीक्षा) 

तथा िैशक्षक 
सूचना 
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४.४ साक्षरता दरमा लैवङ्गक समता (१५ िर्षय भन्त्दा 
मागथ)  

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ०.६५   ०.८० दद.वि.ल.  

(रा.समीक्षा) 

दद.वि.ल.  

(रा.समीक्षा)  

५. प्राविगिक तथा धयािसावयक शिक्षा र सीप विकास तागलम 

 

 

५.१ प्राविगिक तथा धयािसावयक सीप विकास तथा 
तागलम प्राप्त आगथयक रूपले सवक्रय 

जनिशक्त*(%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ३१.० ४०.० ५०.० ७५.० पन्त्रौँ योजना दद.वि.ल.  

(रा.समीक्षा) 

तथा िैशक्षक 
सूचना 

५.२ प्राविगिक तथा धयािसावयक शिक्षा(कक्षा ९-१२ 
िा गडप्लोमा िा वप्र-गडप्लोमा िा सो 
सरह)उत्तीणयजनिशक्त*  (िावर्षयक सङ्खख्या) 

 

स्थानीय छात्रा       

छात्र       

प्रदेि छात्रा       

छात्र       

राविय छात्रा       

छात्र       

६. सिुासन तथा धयिस्थापन  

६.१ आिारभतू तह (कक्षा१-५) मा विद्याथीिःशिक्षक 
अनपुात(सामदुावयक विद्यालय) 

स्थानीय        

प्रदेि        
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राविय २४:१  ३०:१ ३०:१ फ्ल्यास ररपोटय 
पन्त्रौँ योजना 

िैशक्षक सूचना 

६.२ आिारभतू तह (कक्षा६-८) मा विद्याथीिःशिक्षक 
अनपुात(सामदुावयक विद्यालय) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ३०:१  ३०:१ ३०:१ फ्ल्यास ररपोटय 
पन्त्रौँ योजना 

िैशक्षक सूचना 

६.३ आिारभतू तह (कक्षा१-८) मा विद्याथीिःशिक्षक 
अनपुात(सामदुावयक विद्यालय) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ३३:१ ३१:१ ३०:१ ३०:१ पन्त्रौँ योजना िैशक्षक सूचना 

६.४ माध्यगमक तह (कक्षा ९-१०) मा विद्याथीिःशिक्षक 
अनपुात(सामदुावयक विद्यालय) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ४०:१  ३०:१ ३०:१ फ्ल्यास 
ररपोटयपन्त्रौँ 
योजना 

िैशक्षक सूचना 

६.५ माध्यगमक तह (कक्षा९-१२) मा विद्याथीिःशिक्षक 
अनपुात 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ४१:१ ३५:१ ३०:१ ३०:१ पन्त्रौँ योजना िैशक्षक सूचना 

७. उच्च शिक्षा 
 

 

७.१ उच्च शिक्षामा कूल भनाय दर(%) प्रदेि        

राविय १२.० १७.० २२.० २५.० पन्त्रौँ योजना  

पन्त्रौँ योजनमा 
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दद.वि.ल. ४ 

(न.ेरा.का.) 

वि.सं.२१०० 
मा (४०.० 

%)परु् याउन े
लक्ष 

७.२ उच्च शिक्षामा मवहला सहभागिता अनपुात प्रदेि        

राविय ०.९० ०.९४ ०.९६ १.० दद.वि.ल.  

(रा.समीक्षा) 
दद.वि.ल. ४ 

(न.ेरा.का.) 

दद.वि.ल.  

(रा.समीक्षा) 

७.३ प्राविगिक उच्च शिक्षामा विद्याथी भनाय दर(%) प्रदेि        

राविय २५.०  ३३.०  पन्त्रौँ योजना िैशक्षक सूचना 

८. शिक्षामा लिानी 
 

 

८.१ कूल बजेटको शिक्षा क्षेत्रमा विगनयोशजत 
बजेट*(%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय १०.6८ १५.० १७.० २०.० दद.वि.ल. ४ 

(न.ेरा.का.) 

िैशक्षक सूचना 

८.२ आिारभतू तह (कक्षा १-८) मा प्रगत विद्याथी 
सरकारी खचय (रू. हजारमा) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय १८ २१ २४  पन्त्रौँ योजना िैशक्षक सूचना 

८.३ माध्यगमक तह (कक्षा९-१२) मा प्रगत विद्याथी 
सरकारी खचय (रू. हजारमा) 

स्थानीय        

प्रदेि        
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राविय ११ १५ १७  पन्त्रौँ योजना िैशक्षक सूचना 

 

काययक्रम तथा नगतजा खाका (Programmes and Results Framework-PRF) मा आिाररत सूचकहरू 

क्र.सं. सूचक राविय, प्रदेि र स्थानीय 
तहको सूचक 

आिार िर्षय 

२०७७ 

२०७९ २०८२ २०८७ सूचकको 
स्रोत 

कायय सम्पादन 
सम्बन्त्िी 
सूचनाको स्रोत 

१. प्रारशम्भक बालविकास र शिक्षा 
 

 

१.१ प्रारशम्भक बालविकास र शिक्षामा खदु 
भनाय दर* (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय 67.2  १००  फ्ल्यास ररपोटयर 
पन्त्रौँ योजना 

िैशक्षक सूचना 

१.२ प्रारशम्भक बालविकास र 
शिक्षाकेन्त्ि(सङ्खख्या) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय 30,039    फ्ल्यासररपोटय फ्ल्यासररपोटय 

१.३ प्रारशम्भक बालविकास र शिक्षामा भनाय 
भएका बालबागलकाहरू मध्ये आिश्यक 
खोप प्राप्त िरेका बालबागलका दर* (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

१.४ तोवकएको न्त्यूनतम मापदण्ड पूरा िरेका स्थानीय        
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प्रारशम्भक बालविकास र शिक्षाकेन्त्ि(%) प्रदेि        

राविय 

 

      

१.५ प्रारशम्भक बालविकास र शिक्षामा भनाय 
भएका बालबागलकाहरू मध्ये 
मनोसामाशजक विकासका लागि उशचत 
िातािरण पाएका बालबागलका (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

१.६ प्रारशम्भक बालविकास र शिक्षामा 
बालबागलका र तागलम प्राप्त शिक्षक तथा 
सहजकतायको अनपुात 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय २३:१    फ्ल्यासररपोटय फ्ल्यासररपोटय 

१.७ प्रारशम्भक बालविकास र शिक्षामा काययरत 
तोवकएको योग्यता प्राप्त शिक्षक तथा 
सहजकताय* (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ९५.7 ९७.० १०० १०० दद.वि.ल. ४ 

(न.ेरा.का.) 
िैशक्षक सूचना 

१.८ प्रारशम्भक बालविकास र शिक्षामा ददिा 
खाजा, खेल तथा गसकाइ सामग्रीसवहतको 
अनदुान प्राप्त िने बालबागलकाको 
सङ्खख्या* (हजारमा) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ५80 ६२० ६५० ७०० फ्ल्यासररपोटय 
दद.वि.ल. ४ 

(न.ेरा.का.) 

फ्ल्यासररपोटय 

२. आिारभतू शिक्षा (कक्षा १ -८) 

 

 

२.१ आिारभतू तह (कक्षा १-८) मा स्थानीय        
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अध्ययनरत बालबागलकाहरू मध्ये आफ्नो 
मातभृार्षा र विद्यालयमा शिक्षण-गसकाईको 
माध्यम भार्षा फरक भएका 
बालबागलकाको सङ्खख्या  (%) 

 

प्रदेि        

राविय     फ्ल्यासररपोटय फ्ल्यासररपोटय 

२.२ मातभृार्षामा पठनपाठन हनुे विद्यालय*  

(सङ्खख्या) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय २८० ३०० ३२४  पन्त्रौँ योजना िैशक्षक सूचना 

२.३ आिारभतू तहमा काययरत तोवकएको 
योग्यता प्राप्त शिक्षक*(%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ९६.५ 
 ९७.५ १०० दद.वि.ल. ४ 

(न.ेरा.का.) 

िैशक्षक सूचना 

२.४ आिारभतू तह(कक्षा १-५) मा विद्याथी र 
तागलम प्राप्त शिक्षकको अनपुात 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

२.५ आिारभतू तह (प्राथगमक कक्षा १-५)को 
समायोशजत खदु भनाय दर* (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय 98.1    फ्ल्यासररपोटय फ्ल्यासररपोटय 

२.६ आिारभतू तह(कक्षा १-८) मा विद्याथी र 
तागलम प्राप्त शिक्षकको अनपुात 

स्थानीय        

प्रदेि        
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राविय 

 
      

२.७ आिारभतू तहको कक्षा १-५ िाट सोही 
तहको कक्षा ६ मा ट्राशन्त्जसन 

(Transit)दर* (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

रावि 93.0 

    
फ्ल्यासररपोटय फ्ल्यासररपोटय 

२.८ आिारभतू तहको कक्षा ८ को कूलप्रिेि 
दर* (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय 93.5    फ्ल्यासररपोटय फ्ल्यासररपोटय 

२.९ आिारभतू तह (कक्षा १-८)को 
समायोशजत खदु भनाय दर* (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय 95.7    फ्ल्यासररपोटय फ्ल्यासररपोटय 

२.१० आिारभतू तह (कक्षा १-८)मा भनाय 
भएका ५-१२िर्षय उमेर समूहका भन्त्दा 
मागथका बालबागलका* (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय 17.0    फ्ल्यासररपोटय फ्ल्यासररपोटय 

२.११ आिारभतू तहको कक्षा १ मा भनाय भई 
कक्षा ८ पगु्ने छात्रा र छात्रको समता 
अनपुात 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय १.०१ १.०१ १.०० १.०० दद.वि.ल.  

(रा.समीक्षा) 
दद.वि.ल.  

(रा.समीक्षा) 

३. माध्यगमक शिक्षा (कक्षा ९-१२)  



41 
 

३.१ माध्यगमक तह (कक्षा ९-१२) मा 
काययरत न्त्यूनतम योग्यता तथा तागलम 
प्राप्त शिक्षकहरू* (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ९६.० ९७.० ९८.५ १०० दद.वि.ल. ४ 

(न.ेरा.का.) 

िैशक्षक सूचना 

३.२ कक्षा १२ को अशन्त्तम परीक्षामा उत्तीणय 
छात्रा र छात्र दर (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       
३.३ माध्यगमक तह(कक्षा ९-१०) मा विद्याथी 

र तागलम प्राप्त शिक्षकको अनपुात 

स्थानीय        
प्रदेि        
राविय       

३.४ माध्यगमक तह(कक्षा ११-१२) मा 
विद्याथी र तागलम प्राप्त शिक्षकको 
अनपुात 

स्थानीय        
प्रदेि        
राविय       

३.५ हरेक प्रदेिमा संघीय सरकारको 
लिानीमा सञ्चागलत राविय विज्ञान 
माध्यगमक विद्यालय (सङ्खख्या) 

स्थानीय        
प्रदेि        
राविय       

४. शजिन-पययन्त्त शिक्षा तथा गसकाइ र अनौपचाररक शिक्षा 
 

 

४.१ भावर्षक तथा िशणतीय साक्षरता सीप 

(१५-िर्षय भन्त्दा मागथ) * (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        
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राविय ७१.७ ७८.९ ८६.१ ९८.० दद.वि.ल. ४ 

(न.ेरा.का.) 

िैशक्षक सूचना 

४.२ भावर्षक तथा िशणतीय साक्षरता सीप 

(१५-िर्षय भन्त्दा मागथका मवहला)*(%) 

 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ६३.४ ७२.० ८०.६ ९५.० दद.वि.ल. ४ 

(न.ेरा.का.) 

िैशक्षक सूचना 

४.३ यिुा तथा ियश्कहरूले प्राप्त िरेको 
अनौपचाररक शिक्षाको समकक्षता गनिायरण 
दर*(%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

४.४ अनौपचाररक शिक्षामा िावर्षयक रूपमा यिुा 
तथा ियश्कहरूको सहभागिता दर*(%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

४.५ शजिन-पययन्त्त शिक्षा तथा गसकाइमा 
विश्वस्तरको नािररक सम्बन्त्िी विर्षयको 
समायोजन  

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

५. प्राविगिक तथा धयािसावयक शिक्षा र सीप विकास तागलम 

 

 

५.१ हरेक स्थानीय तहमा कशम्तमा एक िटा 
प्राविगिक तथा धयािसावयक शिक्षा 
प्रदायक सामदुावयक विद्यालय(सङ्खख्या) 

 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ४८४ ५८४ ६८४ ७५३ राविय नीगत 

फ्ल्यासररपोटय 
फ्ल्यासररपोटय 
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५.२ प्राविगिक तथा धयािसावयक शिक्षा(लामो 
अिगि) तथा सीप विकास (छोटो अिगि) 
प्रदायक संस्था तथा केन्त्ि (सङ्खख्या) 

स्थानीय छोटो अिगि       
लामो अिगि      

प्रदेि छोटो अिगि       
लामो अिगि      

राविय छोटो अिगि ११३१ ११५५ १२१५ १२५०  एकीकृत सङ्खख्या 

लामो अिगि ६१८ ६४९ ६७८ ७५३ एकीकृत सङ्खख्या 

५.३ प्राविगिक तथा धयािसावयक सीप विकास 
तागलम  (छोटो अिगि) प्राप्तिरी सीप 
परीक्षण उत्तीणय जनिशक्त* (िावर्षयक 
सङ्खख्या) 

स्थानीय मवहला       
परुूर्ष      

प्रदेि मवहला       
परुूर्ष      

राविय मवहला       
परुूर्ष      

५.४ ईन्त्टरनेट उपयोि िनय सक्ने आगथयक 
रूपले सवक्रय जनिशक्त* (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ५८.० ६९.२ ७८.९ ९५.० दद.वि.ल.  

(रा.समीक्षा) 
दद.वि.ल. ४ 

(न.ेरा.का.) 

दद.वि.ल.  

(रा.समीक्षा) 

५.५ पूिय गसकाइ तथा कायय अनभुि, 
स्िअध्ययन िा अनौपचाररक 

स्थानीय        

प्रदेि        
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काययक्रमहरूबाट गसकेका ज्ञान, सीप र 
क्षमताको सीप परीक्षणका आिारमा प्राप्त 
सीपको तह िा के्रगडट जम्मा िरी 
प्राविगिक तथा धयािसावयक शिक्षा िा 
सािारण शिक्षामा प्रिेिका लागि आिेदन 
ददनेप्राविगिक जनिशक्त (सङ्खख्या) 

 

राविय       

५.६ कक्षा १२ उत्तीणय सरहको गडप्लोमा तथा 
प्राविगिक तथा धयािसावयक विर्षयको 
शिक्षा पूरा िरी श्रम बजारमा प्रिेि 
िरेका जनिशक्त (सङ्खख्या) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

५.७ कक्षा १० पूरा िरी प्राविगिक तथा 
धयािसावयक शिक्षा(उदाहरणका लागि 
गडप्लोमा) मा प्रिेि िने विद्याथी दर (%)  

 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

५.८ िणुस्तर सगुनशितता तथा प्रत्यायन प्रमाण 
शचन्त्ह प्राप्त िरी सञ्चालनमा रहेका 
प्राविगिक तथा धयािसावयक शिक्षा तथा 
सीप विकास तागलम काययक्रमहरू*(%)  

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

५.९ पूिय गसकाइ अनभुि(Prior Learning) का स्थानीय मवहला       
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आिारमा सीप परीक्षण भई औपचाररक 
प्रमाणपत्र प्राप्त (Recognition of Prior 

Learning) प्राविगिक जनिशक्त*(सङ्खख्या)  

 

परुूर्ष       

प्रदेि मवहला       

परुूर्ष      

राविय मवहला       

परुूर्ष      

६. सिुासन तथा धयिस्थापन 

 

 

६.१ शिक्षण-गसकाइ वक्रयाकलापमा कम्प्यटुर 
लिायतको प्रविगिको उपयोि भएका 
विद्यालय (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

६.२ न्त्यूनतम गसकाइ सिलीकरण मापदण्ड 
(Minimum Enabling Conditions) 

पूरा िरेका आिारभतू तहका विद्यालय 
(%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

६.३ न्त्यूनतम गसकाइ सिलीकरण मापदण्ड 
(Minimum Enabling Conditions) 

पूरा िरेका माध्यगमक तहका विद्यालय 
(%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

६.४ न्त्यूनतम गसकाइ सिलीकरण मापदण्ड 
(Minimum Enabling Conditions) 
पूरा िरेका प्राविगिक तथा धयािसावयक 
शिक्षा प्रदायक शिक्षालय )(%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       
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६.५ नगसयङ् सेिा तथा सवुििा पिेुको विद्यालय 

(%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

६.६ नगसयङ् सेिा तथा सवुििा पिेुका प्राविगिक 
तथा धयािसावयक शिक्षा तथा सीप 
विकास तागलम प्रदायकशिक्षालय (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

६.७ आिारभतू तह (कक्षा१-८) मा छात्रिशृत्त 
प्राप्त िने विद्याथी* (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

६.८ माध्यगमक तह (कक्षा९-१२) मा 
छात्रिशृत्त प्राप्त िने विद्याथी * (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय २२.० २४.० २५.०  पन्त्रौँ योजना िैशक्षक सूचना 

६.९ प्राविगिक तथा धयािसावयक शिक्षा(लामो 
अिगि)तथा सीप विकास (छोटो अिगि) 
मा छात्रिशृत्तप्राप्त िने विद्याथी (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ३६.० ३९.३ ४०.३ ४२.० दद.वि.ल.  

(रा.समीक्षा) 
दद.वि.ल. ४ 

(न.ेरा.का.) 

दद.वि.ल.  

(रा.समीक्षा) 

६.१० आिारभतू तहको विद्यालयमा नेततृ्ि 
विकास तथा धयिस्थापन सम्बन्त्िी तागलम 

स्थानीय        

प्रदेि        
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प्राप्त प्रिानाध्यापक (%) राविय       

६.११ प्रचगलत कानूनमा धयिस्था भए बमोशजम 
प्रिानाध्यापक तथा प्राचायय गनयकु्त िने 
माध्यगमक विद्यालय (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

६.१२ प्राविगिक तथा धयािसावयक शिक्षा 
प्रदायक शिक्षालयमा नेततृ्ि तथा 
धयिस्थापन सम्बन्त्िी तागलम प्राप्त प्राचायय 
(%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

६.१३ बालबागलकालाई आिारभतू जीिन-

सीपसवहत कोगभड जस्ता महामारी तथा 
विपद् जोशखम न्त्यूनीकरणसम्बन्त्िी 
अगभमखुीकरण काययक्रम सञ्चालन िने 
आिारभतू तहको विद्यालय (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

६.१४ बालबागलकालाई आिारभतू जीिन-

सीपसवहत कोगभड जस्ता महामारी तथा 
विपद् जोशखम न्त्यूनीकरण सम्बन्त्िी 
अगभमखुीकरण काययक्रम सञ्चालन िने 
माध्यगमक तहको विद्यालयमा (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

६.१५ बालबागलकालाई आिारभतू जीिन-

सीपसवहत कोगभड जस्ता महामारी तथा 
स्थानीय        

प्रदेि        
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विपद् जोशखम न्त्यूगनकरण सम्बन्त्िी 
अगभमखुीकरण काययक्रमसञ्चालन िने 
प्राविगिक तथा धयािसावयक शिक्षाप्रदायक 
शिक्षालय (%) 

राविय       

६.१६ समता ईन्त्डेक्सका आिारमा राविय और्षत 
भन्त्दा कम समता ईन्त्डेक्स भएका 
स्थानीय तहहरू 

प्रदेि        

राविय       

६.१७ विद्यतुको पहुाँच पिेुको विद्यालय* (%) स्थानीय        

प्रदेि        

राविय 34.7 ५०.० ७०.० १०० फ्ल्यास ररपोटय 
र दद.वि.ल. ४ 

(न.ेरा.का.) 

िैशक्षक सूचना 

६.१८ ईन्त्टरनेट सवुििा पिेुको विद्यालय* (%) स्थानीय        

प्रदेि        

राविय 12.7 ४७.२ ६५.८ ९९.० फ्ल्यास ररपोटय 
र दद.वि.ल. ४ 

(न.ेरा.का.) 

िैशक्षक सूचना 

६.१९ खानेपानी, िौचालय र प्राथगमक स्िास्र्थय 
सेिाको पहुाँच पिेुको विद्यालय* (%) 

 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय ८५.9 ८८.३ ९१.९ ९९.० फ्ल्यास ररपोटय 
र दद.वि.ल. ४ 

(न.ेरा.का.) 

िैशक्षक सूचना 
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६.२० अपाङ्गतामैत्री विद्यालय* (%) 

 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय १८.० ६०.० ८०.० ९९.० फ्ल्यास ररपोटय 
र दद.वि.ल. ४ 

(न.ेरा.का.) 

िैशक्षक सूचना 

६.२१ राविय तथा स्थानीय पाठ्यक्रममा मानि 
अगिकार, ददिो विकास, लैवङ्गक समानता 
जस्ता विर्षयिस्तहुरूको 
समािेिीकरणभएको सगुनशितता 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

६.२२ एक िर्षयमा सेिािाट अिकास गलने 
शिक्षक (गनितृ्त भएका समेत) दर* (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय 3.0    फ्ल्यास ररपोटय फ्ल्यास ररपोटय 

६.२३ िणुस्तर सगुनशितता र प्रत्यायन प्रणालीमा 
आिद्ध विद्यालय सङ्खख्या (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

६.२४ मखु्य विर्षयहरूमा गडशजटल पाठ्यसामग्री 
प्रयोि िने विद्यालय सङ्खख्या (%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

६.२५ स्थानीय र प्रदेि तहमा औद्योगिक 
प्रशिक्षाथी (Apprenticeship) तथा 

स्थानीय        

प्रदेि        
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काययस्थलको गसकाई सम्बन्त्िी सञ्चालन 
भएका काययक्रम (सङ्खख्या) 

राविय       

६.२६ राविय पेसाित सक्षमता मानक  
(National Occupational 

Competency Standard) को आिारमा 
सीपको के्रगडट जम्मा िने प्राविगिक 
जनिशक्त (सङ्खख्या) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

६.२७ राविय योग्यताको ढााँचाअनसुार तयार 
िररएको राविय पेसाित सक्षमता मानक 
(National Occupational 

CompetencyStandard) को आिारमा 
गसकाई उपलधिीको परीक्षण भएका 
काययक्रम (सङ्खख्या) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

७. उच्च शिक्षा 
 

 

७.१ प्राविगिक उच्च शिक्षा प्रदायक सङ्काय 
(सङ्खख्या) 

प्रदेि        

राविय       

७.२ उच्च शिक्षामा उपलधि छात्रबशृत्त* (%) प्रदेि        

राविय ३६.०   ४२.० दद.वि.ल.  

(रा.समीक्षा) 

दद.वि.ल.  

(रा.समीक्षा) 

७.३ विज्ञान अध्ययन केन्त्िको स्थापना भएका प्रदेि        



51 
 

प्रदेि (सङ्खख्या) राविय ० ३ ४  पन्त्रौँ योजना िैशक्षक सूचना 

७.४ विद्याथीलाई आिारभतू जीिन-गसपसवहत 
कोगभड जस्ता महामारी तथा विपद् 
जोशखम न्त्यूनीकरण सम्बन्त्िी 
अगभमखुीकरण काययक्रम सञ्चालन िने 
उच्च शिक्षा प्रदायक संस्था (%) 

प्रदेि        

राविय       

७.५ क्षेत्रीय तथा अन्त्तरायविय स्तरबाट नेपाली 
विद्याथीका लागि प्राप्त छात्रिशृत्त* 

(सङ्खख्या) 

 

राविय २,८०० ३,०८०   दद.वि.ल. ४ 

(न.ेरा.का.) 

िैशक्षक सूचना 

८. शिक्षामा लिानी 
 

 

८.१ शिक्षामा कूल ग्राहस्र्थय उत्पादनको अंि 
(%) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

८.२ सतु्रमा आिाररत शिक्षामा लिानी (%) स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

८.३ आिारभतू तह(कक्षा १-५) मा प्रगत 
विद्याथी लाित (रू.) 

स्थानीय        

प्रदेि        
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राविय       

८.४ प्राविगिक तथा धयािसावयक सीप विकास 
तागलम  (छोटो अिगि) मा प्रगत शिक्षाथी 
लाित (रू.) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

८.५ प्राविगिक तथा धयािसावयक शिक्षा(लामो 
अिगि)मा प्रगत शिक्षाथी लाित (रू.) 

स्थानीय        

प्रदेि        

राविय       

८.६ उच्च शिक्षा(सािारण) मा प्रगत विद्याथी 
लाित (रू.) 

प्रदेि        

राविय       

८.७ उच्च शिक्षा(प्राविगिक) मा प्रगत विद्याथी 
लाित (रू.) 

प्रदेि        

राविय       

८.८ िणुस्तर सगुनशितता तथा प्रत्यायन प्राप्त 
क्याम्पस (सङ्खख्या) 

प्रदेि        

राविय ७२ ७९ ९२  पन्त्रौँ योजना िैशक्षक सूचना 

सूचकका स्रोतहरू 

१. पन्त्रौँ योजना भन्नाले राविय योजना आयोिले २०७६ साल फािनुमा प्रकािन िरेको आिगिक योजनालाई बशुझन्त्छ । 

२. दद.वि.ल.  (रा.समीक्षा) भन्नाले राविय योजना आयोिले २०७७ असारमा प्रकािन िरेको ददिो विकास लक्षको राविय समीक्षाको 
प्रगतिेदनलाई बशुझन्त्छ । 

३. दद.वि.ल. ४ (न.ेरा.का.) भन्नाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविगि मन्त्त्रालयले २०७६ साल परु्ष१४ िते स्िीकृत िरेको ददिो विकास लक्ष 
४: नेपाल राविय कायय ढााँचालाई बशुझन्त्छ । 
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४. वि.क्षे.वि.यो. भन्नाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविगि मन्त्त्रालयले २०७३ साल कागतयक ८ िते स्िीकृत िरी कायायन्त्ियन भईरहेको७-िरे्ष 
विद्यालय क्षेत्र विकास योजनालाई बशुझन्त्छ ।  

५. िैशक्षक सूचना भन्नाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविगि मन्त्त्रालयले हरेक िर्षय प्रकािन िरेको िावर्षयक िैशक्षक सूचनालाई बशुझन्त्छ ।  

६. फ्ल्यास ररपोटय भन्नाले शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्िले हरेक छ-छ मवहनामा प्रकािन िरेको ररपोटयलाई बशुझन्त्छ । 

७. िै.ि.ुप.के. ररपोटय भन्नाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविगि मन्त्त्रालय अन्त्तरितको िैशक्षक िणुस्तर परीक्षण केन्त्िले प्रकािन िरेको िावर्षयक 
तथा आिगिक ररपोटयलाई बशुझन्त्छ । 

 


