
विद्यालय व्यिस्थापन समिमि एिि ्शिक्षक अमििािक 
सङ घको क्षििा विकास सहजीकरण पशुस्िका २०७९  

१ पररचय 

नेपालको संविधानले शिक्षालाइ िौमलक हकको रूपिा स्थावपि गरेको र विद्यालय शिक्षा व्यिस्थापनको 
शजम्िेिारी स्थानीय िहबाट हनेु व्यिस्था गररएको छ ।सबै बालबामलकाले शिक्षा पाउने हकको समुनशिि 
गनन र विद्यालय शिक्षालाइ गणुस्िरीय बनाउनका लामग सँघीय िहिा नेपाल सरकार विज्ञान िथा प्रविमध िथा 
िानि स्रोिविकास केन्द्र लगायिका वििागीय कायानलयहरू प्रदेि िहिा सािाशजक विकास िन्द्रालय 
लगायिका कायानलय र सिग्रिा स्थानीय िह व्यिस्थापकीय कािका लामग खवटरहेको अिस्था छ ।    

नेपाल सरकार एिि ्स्थानीय िहले प्रत्येक विद्यालयको व्यिस्थापन िथा िैशक्षक गणुस्िरिा सधुार ल्याउन 
विद्यालयहरुिा विद्यालय व्यिस्थापन समिमि िथा शिक्षक अमििािक संघ गठन गने नीमिगि व्यिस्था गरेको 
छ र उनीहरुको मनशिि काि, किनव्य िथा अमधकारहरु कानूनि व्यिस्था गररएको छ । विद्यालय 
व्यिस्थापन समिमि िथा शिक्षक अमििािक सघंका पदामधकारीहरुलाई उनीहरुको काि किनव्य र शजम्िेिारी 
बोध गराई कायनदक्षिा अमिबवृि गनन र विद्यालय सचुारु रुपले संचालन गने गराउने िहत्िपूणन शजम्िेिारी 
मनिानह गननका लामग विमिन्न क्षििा अमििवृिका कायनक्रिहरुको आिश्यकिा पदनछ । यही आिश्यकिालाइ 
िध्यनजर गरेर चाल ुआि २०७९।०८०िा देिका सबै सािदुावयक विद्यालयका व्यिस्थापन समिमिका 
पदामधकारीहरूका  दईुददने  क्षििा विकास कायनक्रि सञ्चालन गनन लामगएको छ । 

 क्षििा विकास कायनक्रिका लामग स्थानीय िहिा २७९०६ विद्यालयका लामग जम्िा ५५८१२ जना 
सहिागी हनेु गरी ५५८१२०००। पाचँ करोड अन्द्ठाउन्न लाख बाह्र हजार रकि  स्थानीय िहिा विशिय 
हस्िान्द्िरण िएको छ । 

विमनयोशजि बजेट अप्राप्त िएिा स्थानीय िहबाट बजेटिा साझेदारी गनन सवकने व्यिस्था शिक्षा विज्ञान िथा 
प्रविमध िन्द्रालयको मनणनय अनसुार स्िीकृि कायनक्रि कायानन्द्ियन पशुस्िका २०७९।०८० िा उल्लेख 
िएको छ । उक्त कायनक्रि सञ्चालन गनन सहयोग पयुानउने उदे्दश्यले यो सहजीकरण पशुस्िका विकास गररएको 
हो । यो िामलि पशुस्िका स्थानीय िहबाट िामलि सञ्चालन गदान प्रयोग हनेु अपेक्षा गररएको छ । 

२ िामलि अिमध : दईु ददन  

 

३ िामलिका सहिागीहरू 

प्रत्येक सामुदाययक यिद्यालयबाट यिद्यालय व्यिस्थापन सयमयिका 

अध्यक्ष १ जना यिक्षक अयििािक सङ्घका अध्यक्ष १ जना गरी २ जना 

 



३ िामलि सञ्चालन गने : 

स्थानीय िह 

४ िामलि सञ्चालनका उद्दशे्यहरू: 

क यिद्यालय  गुणस्िरीय यसकाइ केन्द्रको रूपमा यिकास गनन यिद्यालय 

व्यिस्थापन सयमयि एिम् यिक्षक अयििािक सँघल ेयनिानह गनुनपन े

िूयमका स्पष्ट गन े। 

ख यिद्यालय व्यिस्थापन सयमयि यिक्षक अयििािक सङ्घलाइ 

यिक्षासम्बन्द्धी नीयिगि व्यिस्था र सङ्घीय एिम् स्थानीय िहका 

कानूनले िोकेका काम किनव्य र अयधकारको बारेमा जानकारी ददन । 

ग यिद्यालयमा सँघ प्रदिे र स्थानीय िहबाट यिक्षा लयक्षि कायनक्रम 

कायानन्द्ियनको  यियध पद्दयि र प्रदक्रयाबारे बिाउन  । 

घ यिद्यालयको ििनमान अिस्थाको यिष्लेषण गनन यिद्यालय सामायजक 

परीक्षणका स्िमूल्याङ्कनका सूचक जानकारी यलन र  प्रयोग गनन  .  

ङ यिद्यालयका आिश्यकिा पयहचान गरी सूचीकृि गनन र 

सरोकारिालासँग सञ्चार गनन । 

च यिद्यालयमा गनुनपने सुधारका लायग बने्न यिद्यालय सुधार योजना  

यनमानण र कायानन्द्ियनमा यिद्यालय व्यिस्थापन सयमयि यिक्षक 

अयििािक सङ्घको िूयमका पयहचान गनन । 

छ यिद्यालय व्यिस्थापन सयमयि र यिक्षक अयििािक सङ्घको बैठक 

सञ्चालन माइन्द्युट गन ेयिषय कायानन्द्ियन एिम् समीक्षा सामायजक 

परीक्षण लगायिका यिषयमा सहजीकरण गनन  । 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
५ िामलििा सिािेि गररएका प्रिखु विषयहरू 

पयहलो ददन 

सेसन लाग्न े

समय 
सेसनका यिषयहरू 

सेसन 

१  

६० 

यमनेट 

क  पररचयात्मक कायनक्रम 

ख िायलम सञ्चालन यियध 

प्रदक्रया  र उद्देश्य  

ग हामी कस्िो यिद्यालय 

बनाउन चाहन्द्छौ ? 

सहिागीहरूको चाहना संकलन 

सेसन 

२  

१२० 

यमनेट 

क  यिद्यालय यिक्षासम्बन्द्धी 

सँघीय एिम ्स्थानीय िहका 

नीयिगि व्यिस्था 

ख यिक्षा ऐन यनयमािली 

एिम ्स्थानीय िहबाट 

िोदकएका यिद्यालय 

व्यिस्थापन सयमयि र यिक्षक 

अयििािक सँघलाइ 



िोदकएका काम किनव्य र 

अयधकार 

ग  कायनयजम्मेिारीका 

आधारमा गनुनपन ेकायनको 

सूची ियारी  

सेसन 

३ 

९० 

यमनेट 

क यिद्याथी सहयोग कायनक्रम 

(स्काउट{, बालक्लि{, ददिा 

खाजा{,  स्यायनटरी प्याड, 

छात्रबृयि आदद ) 

ख यिद्याथी सहयोग कायनक्रम 

सञ्चालन यियध पद्दयि र 

प्रदक्रया 

 

 

 

 

 

 दोस्रो ददन 

 

सेसन लाग्न े

समय 
सेसनका यिषयहरू 

सेसन 

१  

९० 

यमनेट 

क यिद्यालयमा हुने 

यिक्षण यसकाइ 



दक्रयाकलाप 

(पढाइहुने यिषय) 

ख यिद्यालय यिक्षण 

यसकाइ सुधारमा 

यिव्यस र यिअसँको 

िूयमका 

सेसन 

२  

९० 

यमनेट 

क यिद्यालय 

सामायजक परीक्षण 

ख यिद्यालय सुधार 

योजना  

सेसन 

३ 

७० 

यमनेट 

• आचारसंयहिा 

यिकास र 

कायानन्द्ियन  

• बैठक सञ्चालन  

• कायनयोजना 

यनमानण  

• समापन 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
विद्यालय व्यिस्थापन समिमिका पदामधकारीहरूका लामग क्षििा विकास कायनक्रिको पररचय  
ददनः    पवहलो  सरः पवहलो   सियः १ घण्टा  
 
१.पररचय 

 

  नेपालको संविधान २०७२ जारी िएसँगै  विद्यालय शिक्षाको व्यिस्थापनको िूल शजम्िेिारी स्थानीय िहबाट सम्पादन 
हुँदै आएको छ  । स्थानीय िहको नेिृत्िमा विद्यालय व्यिस्थापनिा िूलि विद्यालय व्यिस्थापन समिमि शिक्षक अमििािक 
सँघ वक्रयािील छन िन ेविद्यालयको िैशक्षक नेितृ्ि विद्यालयका प्रधानाध्यापक व्यिस्थापन समिमिको सदस्य सशचि र 
शिक्षक अमििािक सङ्घको सदस्यको रूपिा वक्रयािील छन । चाल ुआि २०७९।०८० को स्िीकृि िावषनक कायनक्रि 
अनसुार स्थानीय िहिा विशिय हस्िान्द्िरण िएको क्षििा विकास कायनक्रि सञ्चालनिा सहयोग पयुानउने उद्देश्यले यो 
सहजीकरण पशुस्िका ियार पाररएको हो । दइुददनसम्ि सञ्चालन हनुे क्षििा विकास कायनक्रििा पवहलो सर सञ्चालनका 
लामग सहयोग पगुोस िने्न उद्देश्यले यो सर ियार गररएको हो ।  
 

२. उद्दशे्यः यस सरको अन्द्त्यिा सहिागीहरू मनम्नमलशखि कायन गनन सक्षि हनुेछन।् 

क) सहिागीहरू एक आपसिा पररचि हनु । 

ख) िामलििा सिािेि िएका विषयिस्िकुो जानकारी मलन । 
ग) िामलि सञ्चालनका विमध पद्दमि र प्रवक्रयाका विषयिा पररशचि हनु । 
घ) हािी कस्िो विद्यालय बनाउन चाहन्द्छौ ? सहिागीहरूको चाहना संकलन संकलन गनन । 

 

३. विषयिस्ि ु

 पररचयात्मक कायनक्रम 

  िायलम सञ्चालन यियध प्रदक्रया  र उद्देश्य  

 हामी कस्िो यिद्यालय बनाउन चाहन्द्छौ ? सहिागीहरूको चाहना संकलन 

४. सािग्री 

 िायलम कायनक्रमको व्यानर 

 िायलमका यिषयिस्िु (सहिागी सङ््याका आधारमा यप्रन्द्ट प्रयि) 

 मेटाकाडन, न्द्यूजयप्रन्द्ट र साइनपने। 

  



५. सहजीकरण वक्रयाकलाप 

 

   वक्रयाकलाप नं. १ : उदघाटन एिम ्कायनक्रमको जानकारी                       

(२० मिनटे ) 
 प्रशिक्षकबाट सहिागीहरू सबैलाइ एकिषु्ठ रूपिा स्िागि सवहि आिन ग्रहण गराउने । 
 िामलिको उद्घाटन स्थानीय िहको प्रिखु िा उपप्रिखु िा िामलि सञ्चालन िएको िडाध्यक्षबाट 

व्यानर पढेर िा पररिेि अनसुार अन्द्य विकल्प अनसुार उदघाटन गनन लगाउन े । 
 िामलिका सहिागीहरूलाइ एक आपसिा पररचय गराउने । 
 प्रशिक्षकबाट िामलिको उद्देश्य ( सहजीकरण पशुस्िकाको पेज न िा लेशखए अनसुार) प्रस्ििु 

गने । 
 

 

 

  वक्रयाकलाप नं. २ : सहिागीहरूको चाहना एिम ्अपके्षा सकंलन  (४० मिनटे ) 
 प्रशिक्षकबाट सहिागीहरू अध्यक्ष एिि ्पदामधकारीहरूले पयुानएको योगदानप्रमि एकिषु्ठ रूपिा 

सम्िान व्यक्त गने । 
 सहिागी विद्यालय व्यिस्थापन समिमि अध्यक्ष र शिक्षक अमििािक सँघका अध्यक्ष एिि ्

सदस्यलाइ पालैपालो आफ्नो विद्यालय  कस्िो होस िन्न ेचाहना राख्न ुिएको छ  र आफ्नो 
िमूिका कस्िो होस िन्ने चाहना गनुन िएको छ ? िन्न ेप्रश्न उठान गने र सहिागीहरूबाट प्राप्त 
िएको जिाफका प्रिखु बुदँाहरू लेख्न ेिा लेख्न लगाउन े।  

 सहिागीहरूलाइ प्राप्त दूरदृवष्ठलाई सम्िान व्यक्त गदै  दइुददने िामलििा सिािेि हनु े
विषयिस्िकुो प्रस्ििुी गने । 

 विषयिस्ि ुिूलि यसै विषयलाइ सिािेि गने िर यस विषयिा यस अगामड िामलि सञ्चालन 
िएको िा सहिागीले थप विषयिािा िामलिको चाहना गरेको अिस्थािा िी विषयिस्ि ुसिेि 
सिािेि गरेर िामलिका विषयिस्ि ुअशन्द्ििीकरण गने  अन्द्थ । 
 

५. प्रयियिम्िन: 

 सरिा िएका विषयिस्िकुो िारांि रूपिा बिाउदै प्रश्नािलीका िाध्यिबाट सहिागीको 
मसकाइ अिस्थािारे जानकारी गराउने । 
 



 
 
 
यिद्यालय व्यिस्थापन सम्बन्द्धी नीयिगि एिम् कानूनी व्यिस्था 
ददनः    पवहलो  सरः दोस्रो   सियः २ घण्टा ००मिनटे 

 
१.पररचय 

 

  नेपालको संविधान २०७२ जारी िएसँगै  विद्यालय शिक्षाको व्यिस्थापनको िूल शजम्िेिारी स्थानीय िहबाट सम्पादन हुँदै 
आएको छ  । स्थानीय िहको नेिृत्िमा विद्यालय व्यिस्थापनिा िूलि विद्यालय व्यिस्थापन समिमि शिक्षक अमििािक 
सँघ वक्रयािील छन िने विद्यालयको िैशक्षक नेितृ्ि विद्यालयका प्रधानाध्यापक व्यिस्थापन समिमिको सदस्य सशचि र 
शिक्षक अमििािक सङ्घको सदस्यको रूपिा वक्रयािील छन । विद्यालय व्यिस्थापनका सन्द्दिनिा िएका नीमिगि व्यिस्था र 
कानूनी विषयिा जानकारी गराउने उदे्दश्यले यो सर ियार गररएको हो ।   
 

२. उद्दशे्यः यस सरको अन्द्त्यिा सहिागीहरू मनम्नमलशखि कायन गनन सक्षि हनुेछन।् 

क विद्यालय शिक्षासम्बन्द्धी संबैधामनक नीमिगि एिि ्कानूनी प्रािधानबारे जानकारी ददन े । 

      ख विद्यालय व्यिस्थापन समिमि एिि ्शिक्षक अमििािक सँघका लामग स्थानीय िहबाट 
िोवकएका शजम्िेिारी पहचान गने   । 

ग कानूनी एिि ् मनमिगि व्यिस्थाका आधारिाविद्यालय व्यिस्थापन समिमि एिि ् शिक्षक 
अमििािक सँघले गनुनपने कायनको सूची बनाउन   । 
 

३. विषयिस्ि ु

 यिद्यालय यिक्षासम्बन्द्धी नीयिगि व्यिस्था 

 यि व्य स र यि अ सँ लाइ कानूनले िोकेको कायन यजम्मेिारी 

  विद्यालय व्यिस्थापन समिमि एिि ्शिक्षक अमििािक सँघले गनुनपने कायनहरू 

४. सािग्री 

 िायलमका लायग यनययमि सामग्री मेटाकाडन, न्द्यूजयप्रन्द्ट र साइनपेन। 

 यिक्षा ऐन यनयमािली 
 



 
 
५. सहजीकरण वक्रयाकलाप 

 

वक्रयाकलाप नं. १ : यिक्षासम्बन्द्धी सबंधैायनक व्यिस्था  जानकारी    (१० मिनटे ) 
 प्रशिक्षकले  सहिागीहरूलाइ नेपालको संमबधान २०७२ ले बालबामलकाहरूको शिक्षासम्बन्द्धी 

के कस्िो व्यिस्था गरेको छ होला िनेर खलुा प्रश्न राख्न े। 
 सहिागीहरूबाट प्राप्त िएको िनाइलाइ सम्िान व्यक्त गदै संविधानको धारा ३१ 

सम्बन्द्धीदेहायको व्यिस्था  पािरप्िाइन्द्ट प्रस्ििुी िाफन ि िा लेखेर देखाउने र 
आिश्यकिासम्बन्द्धी छलफल गराउने   । 
 

(१) प्रत्येक नागररकलाई आधारििू शिक्षािा पहुँचको हक हनुेछ । 
(२) प्रत्येक नागररकलाई आधारििू िहको शिक्षा अमनिायन र मनःिलु्क शिक्षा िथा िाध्यमिक 
िहसम्ि मनःिलु्क शिक्षा पाउने हक हनुेछ । 
(३) अपाङ्गिा िएका र आमथनक रुपले विपन्न नागररकलाई काननु बिोशजि मनःिलु्क उच्च शिक्षा 
प्राप्त गने हक हनुेछ 
(४) दृविविहीन व्यशक्तलाई बे्रलमलवप िथा बवहरा र स्िर िा बोलाइ सम्बन्द्धी अपाङ्गिा िएका 
व्यशक्तलाई साङ्केमिक िाषाको िाध्यिबाट काननु बिोशजि मनःिलु्क शिक्षा पाउने हक हनुेछ । 
 

 संमबधानले व्यिस्था गरे बिोशजि यस गाउ िा सिदुायका बालबामलकाहरूको पढन पाउने 
हकको कायानन्द्ियन गने दावयत्ि वि व्य स र शि अ सँ  िा रहेको विषय जानकारी 
गराउदै वक्रयाकलापको अन्द्त्य गने  । 
  
वक्रयाकलाप नं. २ :  यिद्यालय सञ्चालनसम्बन्द्धी काननूी व्यिस्थाको जानकारी                       

(१० मिनटे ) 
 प्रशिक्षकबाट सहिागीहरू संमबधानिा िएको व्यिस्था पमछ विद्यालय सञ्चालनका लामग कुन कुन 

कानूनले व्यिस्था गरेको छ ? िन्न ेप्रश्न खलुा रूपिा राख्न े। 
 सहिागीबाट प्राप्त िएको जानकारी जोड्दै विद्यालय शिक्षािा वििेषि देहाय बिोशजिका 

कानूनहरू वक्रयािील रहेको जानकारी गराउने । 



स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 
शिक्षा ऐन, २०२८ (संसोधन सवहि) 
शिक्षा मनयिािली, 2०५९(संसोधन सवहि) 

अमनिायन िथा मनिलु्क शिक्षासम्बन्द्धी ऐन, २०७५ 

अमनिायन िथा मनिलु्क शिक्षासम्बन्द्धी मनयिािली, २०७७ 
स्थानीय िहबाट जारी िएका ऐन मनयि कायनविमध मनदेिका 

   

 

वक्रयाकलाप नं. ३ :  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रािधानबारे  जानकारी                       

(१० मिनटे ) 
 प्रशिक्षकबाट सहिागीहरू सबैलाइ नेपालको संविधानको प्रािधान बिोशजि विद्यालय शिक्षाको 

व्यिस्थापनको शजम्िेिारी स्थानीय िहिा रहेको जानकारी गराउने र यि व्य स र यि अ स ँ

लाइ िोदकएको कायनयजम्मेिारीले संयिधानले व्यिस्था गरेको यिषय कायानन्द्ियनमा 

सहज पुग्न ेयिषय उजागरण गन े । 
 संविधानिा िएको व्यिस्था बिोशजिको संबैधामनक प्रािधान कायानन्द्ियनका लामग स्थानीय 

सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा (११) (ज) ले गरेको  व्यिस्था पािरप्िाइन्द्ट प्रस्ििुी 
िा लेखेर देखाउने  । 
 
स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्द्धी ऐन २०७४ व्यिस्था गरेका कायनहरू  

१.प्रारशम्िक बाल विकास िथा शिक्षा,आधारििु शिक्षा,अमििािक शिक्षा,अनौपचाररक शिक्षा,खलुा िथा िैकशल्पक मनरन्द्िर मसकाई,सािदुावयक मसकाइ र 
वििेष शिक्षा सम्बशन्द्ध मनमि,काननु,िापपदण्ड,योजना िजुनिा,कायाननियन,अनगुिन,िूल्याँङ्कन र मनयिन, 
२.सािदुावयक, संस्थागि गदुठ र सहकारी विद्यालय, स्थापना ,अनिुमि,संचालन,व्यव्सथापन िथा मनयिन, 
३.प्राविमधक शिक्षा िथा व्यव्सावयक िामलिको योजना िजुनिा, संचालन, अनिुमि,अनगुिन,िलु्याङ्कन र मनयिन, 
४.िाििृाषािा शिक्षा ददने विद्यालयहरुको सम्पमि व्यिस्थापन, 
५.गामिएका िा बन्द्द गररका विद्यालयहरुको सम्पमि व्यिस्थापन, 
६.गाउँ िथा नगर शिक्षा समिमि गठन िथा ियिस्थापन, 
७.विद्यालय व्यिस्थापन समिमि गठन िथा व्यिस्थापन, 
८.विद्यालयको नािाकरण, 
९. सािदुावयक विद्यालयको जग्गाको सिामित्ि,सम्पमिको अमिलेख,संरक्षण र व्यिस्थापन, 
१०.विद्यालयको गणुस्िर अमििृवि िथा पाठयसािग्रीको वििरण, 
११.सािदुावयक विद्यालयको शिक्षक िथा किनचारीको दरबशन्द्द मिलान , 



१२.विद्यालयको नकसाङ्कन,अनिुमि,शस्िकृमि,सिायोजन िथा मनयिन, 
१३.सािदुावयक विद्यालयको िैशक्षक पिुानधार मनिानण,ििनि सम्िार,सञ्चालन र व्यिस्थापन, 
१४.आधारििु िहको परीक्षा सञ्चालन,अनगुिन िथा व्यिस्थापन , 
१५.विद्याथी मसकाई उपलशधधको परीक्षण र व्यिस्थापन,  
१६. मनिलु्क शिक्षा,विद्याथी प्रोिसाहन िथा छारिृमिको व्यिस्थापन, 
१७.टयूसन,कोशचङ्ग जस्िा विद्यालय बावहर हनुे अध्यापन सेिाको अनिुमि िथा मनयिन, 
१८.स्थामनयस्िरको िैशक्षक ज्ञान,मसप र प्रविमधको संरक्षण, प्रिदनधन र स्िररकरण, 
१९. स्थामनय पसु्िकालय र िाचनालयको सञ्चालन िथा व्यिस्थापन, 
२०. िाध्यमिक िहसम्िको िैशक्षक कायनक्रिको सिन्द्िय िथा व्यिस्थापन, 
२१.सािदुावयक विद्यालयलाई ददने अनदुान िथा सोको बजेट व्यिस्थापन ,विद्यालयको आय िययको लेखा अनिुासन कायि,अनगुिन र मनयिन, 
२२.शिक्षण मसकाई शिक्षक र किनचारीको िामलि िथा क्षििा विकास, 
२३.अमिररक्त िैशक्षक वक्रयाकलापको सञ्चालन।   
 

 
 

वक्रयाकलाप नं. ४ :  विद्यालय व्यिस्थापन समिमि र शिक्षक अमििािक सघँलाइ कानूनले 
िोकेका कािहरू                   (४० मिनटे ) 
 

 प्रशिक्षकले सबै िामलिका सहिागीहरूलाइ िपाइहरू कुन कानून अनसुार समिमिको 
पदामधकारीहरू हनु ुिएको हो र यहाँहरूले कुन कानूनअनसुार काि गदै हनुहुनु्द्छ ? िन्ने प्रश्न 
राख्न ेर िामलिका कम्िीिा ४ जनाको विचार बझु्न े 

 ४ जनाको विचार बझु्ने क्रििा सकेसम्ि सिाबेिी मसिान्द्िका आधारिा विद्यालय व्यिस्थापन 
समिमि र शिक्षक अमििािक सँघलाइ शजम्िेिारी ददन े। 

 सिय व्यिस्थापन गदै थप कसैले िचार राख्न चाहेिा अिसर प्रदान गने । 

 शिक्षा ऐन मनयिािलीले िोकेको काि किनव्यको प्रस्ििुी सहिागीिािूलक 
ढंगबाट गनन लगाउने 
विद्यालय व्यिस्थापन समिमिलाइ िोवकएका कायनहरू 

शिक्षा ऐन २०२८ (संसोधन सवहि) ले िोकेका काि किनव्य र अमधकार 
(क) विद्यालय सञ्चालनको लामग प्राप्त साधन र स्रोिको पररचालन गने, 

(ख) विद्यालयको चल, अचल सम्पशिको लगि राख्न,े राख्न लगाउन ेर सरुक्षा गने, 

(ग) विद्यालयको िैशक्षक, िौमिक िथा आमथनक िथ्याङ्क र वििरण अध्यािमधक गराई राख्न,े 



(घ) विद्यालयको िावषनक बजेट स्िीकृि गने र त्यसको जानकारी गाउँ शिक्षा समिमि र शिक्षा विकास 
िथा सिन्द्िय इकाईलाई ददन,े 

(ङ) विद्यालयिा स्िच्छ िैशक्षक िािािरण कायि राख्न राजनैमिक, धामिनक िा साम्प्रादावयक िािनाको 
आधारिा विद्यालयको िािािरण धमिल्याउन नददन,े 

(च)  शिक्षा विकास िथा सिन्द्िय इकाईबाट खवटएको शिक्षकलाई हाशजर गराई काििा लगाउन,े 

(छ) शिक्षा विकास िथा सिन्द्िय इकाईबाट खवटएको शिक्षकलाई हाशजर गराई काििा लगाउन,े 

(ज) लेखा परीक्षकको प्रमििेदन अनसुार कारिाही गने र त्यसको प्रमििेदन शिक्षा विकास िथा सिन्द्िय 
इकाईिा पेि गने, 

(झ) शजल्ला शिक्षा समिमि र  शिक्षा विकास िथा सिन्द्िय इकाईले ददएको आदेि िथा मनदेिनहरुको 
पालना गने, 

(ञ) आफैले मनयकु्त िा बढुिा गरेका शिक्षकको लामग िोवकए बिोशजिको पाररश्रमिक िथा सवुिधाको 
व्यिस्था गने,    

(ट) शिक्षाको गणुस्िर कायि गने सम्बन्द्धिा शिक्षक अमििािक संघ गठन गने, 

शिक्षा मनयिािली अनसुर शिक्षक अमििािक संघको काि, किनव्य र अमधकार देहाय बिोशजि हनुछेः 
(क) विद्यालयिा शिक्षाको गणुस्िर कायि गननको लामग आिश्यक काि गने,  

(ख) यस मनयिािली बिोशजि विद्यालयले िलु्क मनधानरण गरे नगरेको सम्बन्द्धिा विद्यालयलाई आिश्यक 
सझुाि ददन,े 

(ग) विद्यालयको िैशक्षक गमिमबमधबारे मनयमिि जानकारी राख्न ेिथा सो सम्बन्द्धिा अन्द्िरवक्रया गने । 

 
शिक्षा मनयिािली २०५९ ले सािदुावयक विद्यालय व्यिस्थापन समिमिको काि, किनव्य र अमधकार 
देहाय बिोशजि हनुेछ । 
(क) विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख, मनरीक्षण र व्यिस्थापन गने , 
(ख) विद्यालयको लामग चावहने आमथनक स्रोि जटुाउने, 
(ग) शिक्षकलाई िामलिको लामग छनोट गने,  
(घ) िामलििा जाने शिक्षकलाई िामलिबाट फकेपमछ कम्िीिा िीन िषन विद्यालयिा सेिा गनुनपने 

सम्बन्द्धिा सिनहरु मनधानरण गरी कबमुलयिनािा गराउने, 
(ङ) शिक्षकहरुको सेिाको सरुक्षा र सम्बद्र्धन गने, 
(च) विद्यालयको स्रोिबाट व्यहोने गरी शिक्षक िथा किनचारी मनयशुक्त गने र त्यसरी मनयकु्त गदान शिक्षक 

िथा किनचारीलाई िोवकददएको िलब स्केलिा नघटाई िलब, ििा खिुाउने,  
(छ) नेपाल सरकारबाट स्िीकृि िएको दरबन्द्दीको शिक्षक पद ररक्त हनु आएिा स्थायी पूमिनको लामग 

सो पद ररक्त िएका मिमिले पन्द्र ददनमिर शिक्षा विकास िथा सिन्द्िय इकाईिा लेखी पठाउने, 



(ज) विद्यालयका शिक्षक िथा किनचारीहरुको हाशजरी जाँच गरी गयल हनुे शिक्षक िा किनचारीउपर 
आिश्यक कारिाही गने िथा आिश्यकिाअनसुार आफ्नो राय सवहिको प्रमििेदन कारिाहीको लामग शिक्षा 
विकास िथा सिन्द्िय इकाईिा पठाउने, 
(झ) विद्यालयको िैशक्षक स्िर िवृि गनन आिश्यक सािान िथा िैशक्षक सािग्रीहरुको व्यिस्था गनन,ेे 
(ञ) नेपाल सरकारबाट सञ्चालन हनुे विमिन्न कायनक्रिहरुिा विद्यालयलाई सररक गराउने, 
(ट) विद्याथीहरुको पालना गनुनपने आचारसंवहिा बनाई लागू गने, 
(ठ) शिक्षकहरुको अमिलेख अध्यािमधक गराइराख्न,े  
(ड) प्रत्येक िषन विद्यालयका चन्द्दादािा र अमििािकहरुको िेला गराई विद्यालयको अशघल्लो िैशक्षक 

िषनको आय, व्यय िथा िैशक्षक उपलधधी र आगािी िषनको िैशक्षक कायनक्रिको सम्बन्द्धिा जानकारी 

गराउने, 
(ढ) शिक्षकलाई गररएको वििागीय कारबाहीको जानकारी इकाई प्रिूख सिक्ष जानकारी पठाउने, 
(ढ) शिक्षकलाई गररएको वििागीय कारबाहीको जानकारी शिक्षा विकास िथा सिन्द्िय इकाई प्रिखु 

सिक्ष पठाउने, 
(ढ१) विद्यालयको लेखा परीक्षणको लामग प्रचमलि कानून बिोशजि दिान िएका लेखा परीक्षकहरुिध्येबाट 
कम्िीिा िीन जना लेखा परीक्षकको नाि मनयशुक्तको लामग शिक्षा विकास िथा सिन्द्िय इकाई प्रिखु 
सिक्ष मसफाररस गने, 
(ढ२) विद्याथी, शिक्षक िथा अमििािकलाई विद्यालयको विकास िथा पठनपाठन सम्बन्द्धिा उत्प्ररेरि 

गनन आिश्यक व्यिस्था मिलाउने, 
(ण) विद्याथीलाई उपलधध गराइएको छारिशृिको रकि सोधिनानको लामग सम्बशन्द्धि मनकायिा िाग 

गने, 
(ि) व्यिस्थापन समिमिको सशचिालय विद्यालय ििनिा राख्न ेिथा विद्यालयको कागजपर र अमिलेख 

सरुशक्षि गने,   
शिक्षक अमििािक सघँलाइ िोवकएका कायनहरु  

 
शिक्षा मनयिािली अनसुर शिक्षक अमििािक संघको काि, किनव्य र अमधकार देहाय बिोशजि हनुेछः 
(क) विद्यालयिा शिक्षाको गणुस्िर कायि गननको लामग आिश्यक काि गने,  
(ख) यस मनयिािली बिोशजि विद्यालयले िलु्क मनधानरण गरे नगरेको सम्बन्द्धिा विद्यालयलाई आिश्यक सझुाि ददन,े 



(ग) विद्यालयको िैशक्षक गमिमबमधबारे मनयमिि जानकारी राख्न ेिथा सो सम्बन्द्धिा अन्द्िरवक्रया गने । 
 

 

 स्थानीय िहबाट कुनै थप कायनशजम्िेिारी िोवकएको अिस्थािा सो सिेि बिाउन े। 
स्थानीय िहबाट िोवकएका काि किनव्य एिि ्अमधकार 

 
 वक्रयाकलाप नं. ५  विद्यालयिा गनुनपने गनुनपने कायनहरूको प्राथमिकिा सूची बनाउन े                   

(३० मिनटे ) 
 

 प्रशिक्षकले सहिागीहरूको ध्यानाकषनण गदै कानूनले िोकेका कािहरू यहाँहरूले हेनुनियो । 
यहाँहरूको विद्यालयहरू सबै एकैनािका छैनन ।  सिस्याहरू पमन  फरक फरक खालका 
छन । यी कानूनले िोकेका कायनहरूका आधारिा यहाँहरूले प्राथमिकिाका साथ गनन सक्न े
कुनै पाँचिटा कािहरू विद्यालय व्यिस्थापन समिमि र शिक्षक अमििािक सँघलाइ छुट्टाछुटै्ट 
लेख्न अनरुोध गने । लेख्न लगाउदा कुनै सहिागीले लेख्न नसक्न ेअिस्था िएिा अरूको सहयोग 
मलन ेअथानि आफेले सहजीकरण गने अथानि अिस्था अनसुार िौशखक रूपिा िामलि कक्षिा 
प्रस्ििु गने अिसर प्रदान गने । 

 सबैले लेशखसकेपमछ प्रस्ििुीका लामग सिय व्यिस्थापन हनुेगरी िामलि कक्षिा एउटा मनयि बनाउने 
।उदाहरणका लामग सहिागी सङ्ख्याका आधारिा कागजका साना साना टुक्रा बनाउने । िी कागजका टुक्रा 
िध्ये हनुे ३ िटािा ठीक शचन्द्ह लगाउने र अन्द्यिा खाली राख्न े। एक पटक विद्यालय व्यिस्थापन समिमिका 
िफन बाट सहिागी िएकाहरूलाइ िार कागजका टुक्रा िान्न लगाउने । जस जसले ठीक शचन्द्ह लगाएको टुक्रा 
िानु्न िएको छ । मिनीहरूलाइ आफुले ियार गनुनिएको प्राथमिकिाका कािहरू िन्ने अिसर प्रदान गने । 
यो क्रि सवकएसँगै शिक्षक अमििािक सँघबाट सोही प्रक्रयाबाट सहिागी छनोट गरी प्रस्ििुीको अिसर प्रदान 
गने ।    
 
वक्रयाकलाप नं. ६  विद्यालय व्यिस्थापन समिमिबाट िएका असल अभ्यासहरू सिय: १५ मिनटे 
सहजकिानबाट देििर २७ हजारिन्द्दा बढी सािदुावयक विद्यालय िएको दृटान्द्ि बिाउदै विद्यालयिा 
व्यिस्थापन समिमिका फरक फरक अभ्यास हदैु आएका छन ।विद्यालय व्यिस्थापन समिमि एिि ्शिक्षक 
अमििािक सँघका प्रयासबाट विद्यालय पररििनन िएका सयौ उदाहरणहरू यरिर पाइन्द्छ । नेपाल सरकार 
शिक्षा विज्ञान िथा प्रविमध िन्द्रालयबाट निनुाका लामग छनोट िएकिा विद्यालयहरू िा अन्द्य उत्कृि नमिजा 
ल्याउने विद्यालयका अभ्यासबारे जानकारी गराउने उदे्दश्यले यो वक्रयाकलाप िय गररएको छ ।सहिागी 



िएकै विद्यालय िा अन्द्य विद्यालयबाट देहायको ढाँचािा विद्यालय व्यिस्थापन समिमिका पदामधकारीलाइ 
प्रस्ििु गनन लगाउने । 
 
क विद्यालयको नाि ठेगाना र अध्ययनरि विद्याथी सङ्ख्या: 
ख विद्यालयको पवहलेको अिस्था: 
ग विद्यालय व्यिस्थापन समिमिबाट िएको पहलकदिी लगानी :  
घ पररिमिनि नमिजा 
ङ काि गदै गदानको अिस्थाका मसकाइ :        
 

५. प्रयियिम्िन: ५ यमनटे 

 सरिा िएका विषयिस्िकुो िारांि रूपिा बिाउदै प्रश्नािलीका िाध्यिबाट सहिागीको मसकाइ अिस्थािारे जानकारी 
मलने । 

 प्रशिक्षकले यस सरिा बोल्न ेअिसर नपाएकाहरूलाइ अिसर दददै केही प्रश्नहरू सोध्ने  
o विद्यालय व्यिस्थापन समिमि एिि ्शिक्षक अमििािक सघँ कुन कानून अनसुार बनकेो हो ? 
o शिक्षा ऐन मनयिले िोकेका कुनै ४ िटा कायनशजम्िेिारी बिाउन ुहोस । 
o विद्यालय व्यिस्थापन समिमि एिि ्शिक्षक अमििािक सघँको पदामधकारीका नािाले कानूनले िोकेको कायनजम्िेिारी 

अनसुार के काि गने सोच बनाउन ुिएको छ ? 
 

 
ददनः    पवहलो  सरः िसे्रो   सियः १ घण्टा ३०मिनटे 

 
 
 

विद्याथी सहयोग कायनक्रि 
१) पररचय: शिक्षा पाउने हकको संबैधामनक िौमलक हकको कायानन्द्ियनका िाध्यिबाट िालिामलकाको 

सिनिोिखुी विकासका लामग विद्यालयहरू सञ्चालन िएका छन । विद्यालयिा मसकाइ िािािरण ियार गने 
प्रिखु दावयत्ि विद्यालयको हो । विद्यालयिा गणुस्िरीय मसकाइका लामग सहयोग गनन विद्यालय व्यिस्थापन 
समिमि र सिदुायिा बालबामलका अमििािक र शिक्षक बीचिा अन्द्योन्द्याशश्रि सिबन्द्ध कायि गरी 
गणुस्िरीय शिक्षाका लामग सहयोग गननशिक्षक अमििािक सँघको गठन िएको छ ।बालबामलकाहरूको 
मसकाइलाइ योजनबि रूपिा अगामड बढाउनका लामग सँघीय सरकार, प्रदेि सरकार, स्थानीय िह सँघ 
संस्था अमििािकहरूले विद्याथी केशन्द्रि सहयोग उपलधत्ध गराइरहेका छन । विद्याथी सहयोग कायनक्रि 
िूलि आिश्यकिािा आधाररि छन । विद्यालयको नेितृ्िले विद्याथी सहयोग कायनक्रिलाइ सही अथनिा बझु्न 
सकेन िने यसबाट आिािीि उपलधध हामसल गनन सवकदैन यस अथनिा यस सरिा विद्यालय शिक्षािा 
विद्याथीका लामग सहयोग पयुानउने उदे्दश्यले सञ्चामलि प्रिखु विद्याथी केशन्द्रि सहयोग कायनक्रिलाइ कुन 
रूपिा सञ्चालन गने िने्निा केशन्द्रि रहनेछ ।  



२) उदे्दश्य: 
यस सरको अन्द्त्यिा प्रशिक्षकहरूिा देहाय बिोशजिको सक्षििा हामसल हनुेछ । 

 विद्यालय शिक्षािा विद्याथी केशन्द्रि कायनक्रिको सूची ियार गनन । 
 विद्याथी केशन्द्रि सहयोग कायनक्रिको उपादयेिा बिाउन । 
 विद्याथी केशन्द्रि सहयोग कायनक्रि सञ्चालनका लामग विद्यालय व्यिस्थपन समिमिको िमूिका पवहचान गनन  । 
३) सािग्री 

यस सर सञ्चाललनका लामग प्रशिक्षकले देहाय बिोशजिको सािग्रीको व्यिस्था मिलाउन ुपनेछ । 
 कायनक्रि कायानन्द्ियन पशुस्िका २०७९ (चाल ुआमथनक िषन ) 
 ददिा खाजा व्यिस्थापनसँग सम्बशन्द्धि मनदेशिका 
 छारबमृि व्यिस्थापन मनदेिका 
 स्यामनटरी प्याड व्यिस्थापन मनदेिका 

 
४) िु् य विषयिस्ि:ु 
 विद्याथी सहयोग केशन्द्रि प्रिखु कायनक्रि 
 कायनक्रि सञ्चालनका विमध प्रवक्रया र पद्दमि 
 अपेशक्षि नमिजा 
 ररपोवटनङ्ग 
५)  सहजीकरण प्रवक्रया: 

   
वक्रयाकलाप न १ : विद्याथी सहयोग कायनक्रि र लशक्षि सिूहको सूची  
सिय: १० मिनटे 
 
प्रशिक्षक साथीहरू 
विद्यालय शिक्षािा करीि ८० लाख विद्याथीहरू अध्ययनरि छन । संमबधानले िौमलक हकको रुपिा 
प्रत्याििू गरेको शिक्षाको सहज पहुँच स्थावपि गननका लामग पैिीस हजार िन्द्दा बढी विद्यालयहरू सञ्चालनिा 
रहेका छन । विद्यालयिा अध्ययन गनन आउने बालबामलकाहरूको पषृ्ठिमूि फरक फरक छ । फरक 
फरक आिश्यकिा र पषृ्ठिमूिलाइ सम्िान गदै सबै बालबामलकाका लामग अनकुुल मसकाइ िािािरण ियार 
गननका लामग विद्याथीका लामग सहयोगी कायनक्रि ियार िएका छन । यस िामलि कायनक्रिका 
सहिागीहरूको जानकारीका आधारिा विद्याथी सहयोग कायनक्रि कुन कुन रहेका छन । सो को सूची 
सािवुहक रूपिा ियार गनन प्रोत्साहन गनुनहोस । देहायको ढाँचािा कुनै एक सहिागीलाइ वटपोट गनन र अरू 
सहिागीलाइ बिाउन लगाउनहुोस । 
 

 
 



 
विद्याथी सहयोग कायनक्रि 

क्र स विद्याथी सहयोग कायनक्रि लशक्षि सिूह 
   
   
   
   
   
   

 
वक्रयाकलाप न २ : विद्याथी सहयोग कायनक्रि र लशक्षि सिूहको सूची 
सिय: २० मिनटे 
 
 
वक्रयाकलाप न १ अनसुार ियार िएको सूची कशिको अद्याविधक िएको छ ? प्रशिक्षकले  स्लाइड प्रस्ििु 
गदै सहिागीलाइ अध्ययन गनन लगाउन ुहोस । 
विद्याथी सहयोग कायनक्रि 
 

विद्याथी सहयोग कायनक्रि 
क्र 
स 

विद्याथी सहयोग कायनक्रि दर 

१ कक्षा १ देयख १२ सम्म अध्ययनरि यिद्याथीका लायग यनिःिलु्क पाठ्यपसु्िक अनदुान  
२ ECED दयेख कक्षा ६ सम्िका विद्याथीलाइ ददिा खाजा 

साविकको कणानली अञ्चलका िगुु̧  डोल्पा¸ हमु्ला¸ जमु्ला र कामलकोट शजल्लाका स्थानीय िहले प्रमि 
विद्याथी दैमनक रू. २०।– का दरले िथा अन्द्यिा प्रमि विद्याथी दैमनक रू. १५।– का दरले 

प्रमिविद्याथी  िावषनक रूपिा १८० ददन 
चार शजल्लािा बस्िगुि सहयोगिा आधाररि  ददिा खाजा उपलधध िइरहेको छ ।  

 

३ मनःिलु्क सेमनटरी प्याड वििरण 
 सेमनटरी प्याड (वििरण िथा व्यिस्थापन) कायनविमध, २०७६ का आधारिा वििरण गरने 

 

 

४ आिािीय छारिृशि 
िकु्त कम्लहरी छारिृशि (आिासीय) 
अपाङ्गिा िएका विद्याथीका लामग छारिृशि  (आिासीय)  
वफडर छारािासिा अध्यनरि छारालाई  छारिृशि (आिासीय)  

४० हजार 
प्रमिविद्याथी 



सािनजमनक मनजी साझेदारीिा सञ्चामलि निनुा विद्यालयिा स्िीकृि कोटािा अध्यनररि छारछारालाई 
छारिृशि  (आिासीय)  
वहिाली आिासीय छारिृशि 
विद्यालयिा अध्ययनरि अमि सीिान्द्िकृि सिदुायका विद्याथीका लामग आिासीय छारिृशि 

सडक बालबामलका िथा बालश्रमिकका लामग आिासीय िैशक्षक प्रबन्द्धका लामग  छारिृशि 
HI V प्रिाविि िालिमलका िथा िादी सिदुायका विद्याथीका लामग आिासीय प्रिन्द्ध 

 

५ गैर आिािीय छारबमृि 
छात्रा छात्रिृयि 

कक्षा १-८ कणानली 

प्याकेज समेि (गैर 

आिासीय) 

क) मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र कायलकोट यजल्लाको हकमा १-५ मा 

अध्ययनरि छात्राहरूका लायग िार्षनक रू .१०००। (एक हजार) र  

कक्षा ६-८ मा अध्ययनरि छात्राहरूका लायग िार्षनक रू .१५००। (एक 

हजार पाँच सय) का दरल े। 

ख) अन्द्य यजल्लाको हकमा प्रयि यिद्याथी िार्षनक रू ४००।- का दरले । 

दयलि  छात्रिृयि 

कक्षा १-८  (गैर 

आिासीय) प्रयि यिद्याथी िार्षनक रू ४०० । 

यिपन्न लयक्षि 

छात्रियृि (PPTS)   

यिपन्न लयक्षि छात्रियृि कायानन्द्िनयन मापदण्ड, २०७८ मा 

उयल्लयखि आधार र प्रदक्रया बमोयजम छात्रियृि यििरण 

गररन े

आधारििू िहमा 

अध्ययनरि लयक्षि 

समहू यिद्याथीका 

लायग छात्रियृि 

नेपाल सरकारद्वारा घोयषि अयि सीमान्द्िकृि, लोपोन्द्मुख 

जािजायि िथा सीमान्द्िकृि समहू लगायि मुसहर, चेपाङ, 

राउटे, डोम, दसुाद, बनकररया, कुसुन्द्डा, हायु, दकसान, 

कुसबायडया, लेप्चा, मेचे, राजी, सुरेल, बराम,ु बोटे, दनुिार, 

धानुक, झाँगड, लोहमी, माझी, सिार/सन्द्थाल, यसयार, थामी, 

थुडाम, बादी एिम ्मकु्त कमैया, िादी, हयलया, चरूिा िथा 

कोयिड-१९ को सड्क्क्रमणबाट मृत्य ु िएका पररिारका 

छात्रछात्राका लायग आधारिूि िह (कक्षा १-८) मा 

अध्ययनरि यिद्याथी सङ््या यदकन गरी प्रयि यिद्याथी 

िार्षनक रू ५ सयका दरल े यिद्यालयमा अनुदान उपलब्ध 

गराउने 

आधारिूि िहमा 

अध्ययनरि लयक्षि 

समूह यिद्याथीका 

लायग छात्रिृयि प्रयि यिद्याथी िार्षनक रू ५०० । 



मुक्त कम्लहरीका 

लायग छात्रिृयि गैर 

आिासीय 

 

 आधारिूि िह  (कक्षा १-८)का 

लायग प्रयि यिद्याथी मायसक रू  

१५०/- का दरले १० मयहनाको 

िार्षनक रू १,५००/- 

 माध्ययमक िहको छात्रिृयि (कक्षा 

९-१०) का लायग प्रयि यिद्याथी 

मायसक रू १८०/- का दरले १० 

मयहनाको िार्षनक रू १,८००/- 

 माध्ययमक िहको छात्रिृयि (कक्षा ११-१२) का लायग प्रयि यिद्याथी मायसक रू 

५००/- का दरले १० मयहनाको िार्षनक रू ५,०००/- 

 

अपाङ्गिा िएका 

यिद्याथीका लायग 

छात्रिृयि (कक्षा १-

१२) गैर आिासीय 

 सहयोगी सहायिा सेिा छात्रियृि (गरै आिासीय): घरबाट आउँदा जाँदा र 

यिद्यालयमा रहदँा यनरन्द्िर रूपमा अरूको सहयोग र साधन आिश्यक पने 

अपाङ्गिा िएकालाई प्रयि यिद्याथी प्रयि मयहना रू.५००।- का दरल े१० 

मयहनाको लायग रू.५,०००।-, 

३. यािायाि सिेा छात्रियृि (गरै आिासीय): घरबाट आउँदा जाँदा 

यािायािका साधन िा अन्द्य उपकरण प्रयोग गनुनपन े अपाङ्गिा िएका 

बालबायलकालाई  प्रयि यिद्याथी प्रयि मयहना रू.३००।- का दरले १० 

मयहनाका लायग रू.३,०००।- 

४. ियैक्षक सामग्री छात्रिृयि (गरै आिासीय): घरबाट यिद्यालयसम्म आउन 

जान सके्न अिस्थाको अपाङ्गिा िएका लाई प्रयि यिद्याथी प्रयि मयहना 

रू.१००।- का दरल े१० मयहनाको रू.१,०००।- 

 

  

  

  
 

 
 यी बाहेकका विद्यालयिा सञ्चालनिा रहेका बालक्लि स्काउट अथिा अन्द्य कुनै िएिा सो सिेि बिाउने । 
 विद्याथीहरूका लामग लशक्षि गरेर शिक्षा िथा िानि स्रोि विकास केन्द्रबाट विकास एिि ्प्रकािन गररएको 

मसकाइ चौिारी Leaning Portal को प्रयोग सम्बन्द्धी जानकारी गराउने । 
 विद्याथीका लामग हनुे प्रत्यक्ष सहयोग र विद्यालयिा प्राप्त हनुे बजेटको िूल स्रोि विद्यालय िहको िैशक्षक 

सूचना व्यिस्थापन प्रणाली(Integrated Educational Information Management System IEMIS) िएको 
विषय सहजकिानले बिाइददने । 

 यसका अलािा स्थानीय िह र प्रदेि सरकारबाट सञ्चालन गररएका कायनक्रि बिाउने । 
 
वक्रयाकलाप न २ : विद्याथी सहयोग कायनक्रि सञ्चालनिा विद्यालय व्यिस्थापन समिमिको िमूिका 
सिय: २० मिनटे 
 

 प्रशिक्षकले ियार िएको विद्याथी सहयोग कायनक्िको सूची आधारिा ४ जना प्रशिक्षाथीलाइ (दईु जना वि व्य 
स र दईुजना शिअसँ)अगामड बोलाउने र प्यानलिा राख्न े 

 चार जना प्यानमलि सहिागी छान्द्दा कम्िीिा एक जना िवहला सहिागीिा गराउने । 



 चार जना सहिागीलाइ कम्िीिा एक एक िटा विद्याथी सहयोग कायनक्रिको वि व्य स र  शिअसँको 
िमूिकाका  विषयिा प्रश्न सोध्ने । 

 िामलि कक्षिा िएका अन्द्य सिेिलाइ प्रश्न सोध्न सिय ददने । 

अन्द्त्यिा प्रशिक्षकले विद्याथी सहयोग कायनक्रिको उपादयेिाका विषयिा विद्याथीको अिस्था फरक फरक हनुे 
र कमिपय विद्याथी हरू आमथनक अिस्था नाजकु हनुे हुँदा पढाइलाइ मनरन्द्िरिा ददन नसक्ने र कमिपयको 
घर नशजक अनकुुल विद्यालय निएको हुँदा पठनपाठनका लामग बावहर बस्नपने अिस्था र कमिपयलाइ 
मसकाइ मनरन्द्िरिाका लामग थप  अमिप्ररेणा ददनपुने अिस्था लगायिका कारणले विद्याथी सहयोग उपलधध 
गराउन ुपरेको दृटान्द्ि र वि व्य स र शिअसँले लशक्षि सिूह पवहचान र यसको उपादयेिासिेि बिाउन र 
यसबाट मसकाइिा सधुार लयाउन पहल गने जस्िा सन्द्दिन जोडदै वक्रयाकलापको अन्द्त्य गने  

 
 
 
वक्रयाकलाप न ३ : विद्याथी सहयोग कायनक्रि सञ्चालनिा गने विमध प्रवक्रया  सिय: २० मिनटे 

 
प्रशिक्षकले प्यानल छलफल पमछ सहजकिानले विद्याथी सहयोग कायनक्रि सञ्चालन गदान अपनाउनपुने 
चरणबि विमध प्रवक्रयाका विषयिा प्रशिक्षाथीको ध्यानाकषनण गराउदै देहायको विषयिा आिश्यकिा अनसुार 
सहजीकरण गने । 
क छारबमृि वििरणका लामग सँघीय सरकार, प्रदेि सरकार एिि ्स्थानीय िहबाट स्िीकृि मनदेशिका, कायनविमध, 
िापदण्ड संकलन गने र सोही बिोशजि चरणबि कायानन्द्ियनको समुनशिििा गने । 
छारबमृि वििरणका िोवकएको िापदण्ड पूणनि पालना गने र वििरणका सन्द्दिनिा वििेष कायनक्रिको आयोजना गरी 
छारबमृि र मसकाइको अन्द्िसनम्बन्द्ध स्थावपि गने । 
ख स्यामनटरी प्याड (वििरण िथा व्यिस्थापन) कायनविमध, ले मनदेि गरे बिोशजि स्यामनटरी प्याड वििरण अमिलेख 
व्यिस्थापन र प्रमििेदन गने, प्रधानाध्यापकको हैमसयििा विद्यालयको एक िवहला शिक्षकलाइ फोकल शिक्षकको 
रूपिा शजम्िेिारी िोक्ने र कायनवििरणका विषयिा अमििखुीकरण गने गराउने  
ग ददिा खाजा व्यिस्थापनसिन्द्धी मनदेिका िापदण्ड कायनविमध र स्थानीय िहबाट िय गरेको लागि साझेदारी एिि ् 
सञ्चालन पद्दमिका आधारिा देहाय बिोशजिको कायानन्द्ियन व्यिस्थापन गने  

• स्थानीय िहसँग सिन्द्िय गरी स्थानीय िहले सबै विद्यालयका लामग एउटै िेन ुियार गरेको िएिा सोही िेन ु
कायानन्द्ियन गने । 

• ददिा खाजा व्यिस्थापनका लामग विद्यालय व्यिसथापन समिमिको बैठक राख्न ेखाजा व्यिस्थापन उप समिमि 
गठन गने र एक जना शिक्षकलाइ फोकल शिक्षकको कायनशजम्िेिारी िोक्ने¸ 

• व्यिस्थापन गदान ददिा खाजा व्यिस्थापन सहयोगी पशुस्िका २०७७  आधार मलने̧  
• स्थानीय िहसँग सिन्द्िय गरी स्थानीय िहका स्िास्थ्य कृवष िाखाबाट सहयोग मलने र ददिजा खजाका लामग 

स्थानीय कृवष उपज प्रयोगको व्यिस्था मिलाउने । 
• लागि साझेदारीका लामग सहजीकरण गने¸ 



• खाजाका लामग विद्याथीलाइ नगदै नददने र विमिन्न विकल्पको उपयोग गने गराउने̧  
• अध्ययनरि विद्याथी स्याका आधारिा बढी िीडिाड नहनु ेगरी  विद्यालयले खाजा सिय िोक्ने̧  
• ददिा खाजा व्यिस्था गदान बजारबाट खररद गररएको जङ्क फुड नखिुाउन े। िाजा र पोवषलो ददिाखाजाका 

लामग उपलधध िएसम्ि स्थानीय कृवष उपजिा आधाररि खाद्यान्न¸ िरकारी¸ दधु¸ दही¸ िाछा-िासु̧  फलफूल 
लगायिका सािग्रीहरू स्थानीय कृषकबाट खररद गने । स्थानीय कृषकसँग खररद गररएका खाद्यान्नको 
पररणाि खलु्ने वििरण र विलिरपाई सरुशक्षि रुपिा राख्न ेर िएको खचन विद्यालय व्यिस्थापन समिमि िा 
खाजा व्यिस्थापन उपसमिमिबाट अनिुोदन गने व्यिस्था मिलाउने̧  

• विद्यालयबाट गररएको ददिा खाजा कायनक्रिको मनरीक्षण अनगुिनको लामग  विद्यालयिा एक ददिा खाजा 
अनगुिन मनरीक्षण पशुस्िका खडा गने र उक्त मनरीक्षण पशुस्िकािा सङ्घीय सरकार, प्रदेि सरकार र स्थानीय 
िहका पदामधकारी एिि ्किनचारी र मनरीक्षण अनगुिनिा खवटएका व्यशक्तले आफ्नो राय सझुाि उल्लेख गने 
व्यिस्था मिलाउने ¸ 

• ददिा खजासँग सम्बशन्द्धि सूचना एवककृि िैशक्षक सूचना प्ररणालीिा आबि गने र िोवकएको ढाँचिा 
प्रमििेदन ददने ।  

• ददिा खाजाको सिग्र व्यिस्थापनलाइ विद्यालयिा हनुे शिक्षण मसकाइ वक्रययाकलापसँग जोडने । 
• विद्यालयका शिक्षक किनचारीका साथैं अमििािकहरूसँग ददिा खाजाको विषयलाइ अमििखुीकरण गने   

 
 
६ प्रमिविम्ि 
सिय: ५ मिनटे 
प्रशिक्षक साथीहरू िपाइको यस सरिा िएको सहजीकरणले प्रशिक्षाथीिा कस्िो मसकाइ प्रिाि पायो िने्न 
विषयिा उपयकु्त विमध िाफन ि मसकाइको प्रमिविम्ि हेनन एिि ्िूल्याङ्कन गनन सक्नहुनु्द्छ । उदाहरणका लामग 
देहायका प्रश्न सोध्न सवकन्द्छ । 
क विद्यालय शिक्षािा विद्याथीहरूलाइ शिक्षण मसकाइको अलािा थप सहयोगका लामग कुन कुन कायनक्रि 
सञ्चालन गररएको छ ? 
ख विद्याथीका लामग थप सहयोगात्िक कायनक्रि सञ्चालन गररनकुो कारण के के होलान?   
ग विद्यालयिा ददिा खाजा व्यिस्थापन कसरी हन्द्छ ? 
घ विद्याथी सहयोगक कायनक्रि सञ्चालनका कुनै दइु विमध पद्दमि बिाउन ुहोस । 
 
 
 
 
ददनः    दोस्रो  सरः पयहलो   सियः १ घण्टा ३०मिनटे 

 



 
 

विद्याथीका लामग शिक्षण मसकाइ कायनक्रि  
१ पररचय: नेपाल सरकार अन्द्िगनि शिक्षा विज्ञान िथा प्रविमध िन्द्रालय, प्रदेि सरकार अन्द्िगनको शिक्षा हेने 
िन्द्रालय, स्थानीय िह अन्द्िगनि शिक्षा यिुा िथा खेलकुद िन्द्रालय, विद्यालयिा विद्यालय व्यिस्थापन समिमि, 
प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यिस्थापन समिमि, शिक्षक अमििािक सँघ लगायिको संस्थागि संयन्द्र, शिक्षक किनचारीको 
व्यिस्था सबै विद्याथीहरूको मसकाइ सहजीकरणका लामग हो । विद्याथीको मसकाइिा सहयोग पयुानउन सवकएन िन े
िन्द्रालय देशख विद्यालय िहसम्ि खवटएका िपाइ हाम्रो उपशस्थमिलाइ अथनपूणन िान्न सवकदैन । त्यसैंले यस सरिा 
विद्याथीका लामग विद्यालयिा सञ्चालन गररने शिक्षण मसकाइसँग सम्बशन्द्धि विषयिा विद्यालय व्यिस्थापन समिमि एिि ्
शिक्षक अमििािक सँघ िाफन ि सहयोग जटुाउनिेा केशन्द्रि रहनेछ ।  
२ उदे्दश्य: 
यस सरको अन्द्त्यिा प्रशिक्षकहरूिा देहाय बिोशजिको सक्षििा हामसल हनुेछ । 

 राविय पाठ्यक्रि प्रारूप २०७६ ले व्यिस्था गरे अनसुार विद्यालयिा पठनपाठन हनुे विषय बिाउन । 
 विद्याथी िूल्याङ्कन प्रािधानबारे बिाउन । 
 स्थानीय पाठ्यक्रि अन्द्िगनि चलेका विषयको जानकारी आदान प्रदान गनन  । 
 मसकाइ सधुारका लामग विद्यालय व्यिस्थापन समिमि, शिक्षक अमििािक सँघको िमूिका पवहचान गनन । 
६) सािग्री 

यस सर सञ्चाललनका लामग प्रशिक्षकले देहाय बिोशजिको सािग्रीको व्यिस्था मिलाउन ुपनेछ । 
 राविय पाठ्यक्रि प्रारूप २०७६ 
 लेटर ग्रमेडङ्ग मनदेिका  
 िामलिका लामग आिश्यक पने मनयमिि सािग्री  

 
७) िु् य विषयिस्ि:ु 
   विद्याथी शिक्षण मसकाइ कायनक्रि 
 विद्याथी िूल्याङ्कन र स्थानीय पाठ्यक्रि 
 मसकाइ सधुारका लामग विद्यालय व्यिस्थापन समिमि, शिक्षक अमििािक सँघको िमूिका 
८)  सहजीकरण प्रवक्रया: 

   
वक्रयाकलाप न १ : विद्याथी शिक्षण मसकाइ सहयोग कायनक्रि  
 
सिय: ३५ मिनटे 
 

 सहजकिानले विद्यालय व्यिस्थापन समिमि, शिक्षक अमििािक सँघले विद्यालयिा कुन कुन विषय पढाइ हनु्द्छ होला ? 
िने्न खलुा प्रश्न राख्न ेर विषय वटपोट गदै जाने । 

  प्राप्त िएको जानकारीलाइ धन्द्यिाद दददै यी विषय पढाउने िने्न विषय कसले िोक्छ होला िने्न शजज्ञासा राख्न े 



 राविय पाठ्यक्रि प्रारूप २०७६ ले िोकेका ढाँचा अनसुार पठनपाठन हनुे विषय बिाउने  
  विद्यालयको िह अनसुार विषयहरू फरक हनुे दृिान्द्ि बिाउने  ।  
 राविय पाठ्यक्रििा िएको विद्यालयको उिेरगि अिस्था बिाउन देहायको संरचना बिाउने  
o नेपालको विद्यालय शिक्षा आधारििू र िाध्यमिक गरी दईु िहको रहेको  
o एक िषन अिमधको प्रारशम्िक बालविकास िथा शिक्षा (४ िषन) 
o कक्षा १ देशख कक्षा ८ सम्ि गरी जम्िा आठ िषनको आधारििू शिक्षा (५ देशख १२) 
o कक्षा ९ देशख १२ सम्िको चार िषन अिमधको िाध्यमिक शिक्षा(१३ देशख १५ र व्याविक िफन  १६) 
 िाध्यमिक शिक्षा साधारण, परम्परागि र प्राविमधक िथा व्यािसावयक गरी िीन प्रकारको हनुे  
 व्यािसावयक धारिफन  थप एक िषन अिमधको व्यािहाररक अभ्यास सिेवटन ेछ ।  
 सहजकिानले िोवकएको संरचना अनसुार शिक्षकहरूले पठापाठन गने िएकाले सोही अनसुार शजम्िेिारी िोवकएको हनुे 

प्रािधान बिाउने ।  
आधारििु िह कक्षा १ देख ३ सम्ि पठन पाठन हनुे विषयहरू 
क्र स विषय साप्तावहक 

पाठ्यघण्टा 
िावषनक 
कायनघण्टा 

१ िावषक मसप विकाससम्बन्द्धी 
वक्रयाकलाप (नेपाली) 

५ १६० 
 

२. िावषक मसप विकाससम्बन्द्धी 
वक्रयाकलाप (अग्रजेी) 

४ १२८ 

 गशणिीय मसप विकाससम्बन्द्धी 
वक्रयाकलाप 

४ १२८ 

४  
विज्ञान, स्िास्थ्य र िारीररक 
शिक्षा, सािाशजक अध्ययन, 
चाररमरक विकास िथा 
मसजननात्िक कलासम्बन्द्धी 
वक्रयायाकलाप (सेरोफेरो) 
 
 
 

४ २५६ 

 मािृिायषक यसप 

स्थानीय 

यिषयिस्िुसम्बन्द्धी 

दक्रयायाकलाप 

५ १६० 

 जम्मा २६ ८३२ 



 
 
विद्यालय शिक्षाको राविय पाठ्यक्रि प्रारुप २०७६ 

आधारििु शिक्षा (कक्षा ४–५) 
आधारििू शिक्षा कक्षा (४–५) िा विद्याथीहरुलाई िाषा, गशणि, विज्ञान िथा प्रविमध , सािाशजक अध्ययन िथा 
िानििूल्य शिक्षा, स्िास्थ्य िारीररक िथा मसजननात्िक कला, िाििृाषा िथा स्थानीय विषयका मसकाई क्षरेहरु 
प्रदान गररनछे । यस िहको पाठ्यक्रि धेरै बाशझलो नहनु ेगरी विकास गररन ेछ । यस िहिा 
बालबामलकाहरुले आफ्नो िाििृाषािा मसक्न ेअिसर प्रदान गनेछन ्। यस िहिा रहन ेविषय पाठ्यघण्टा 
(के्रमडट आिर) र बावषनक कायनघण्टा मनम्नानसुार हनुछेनः् 
क्र.सं. विषय     पठ्यघण्टा.   बवषनक कायन घण्टा 
१ नपेाली.      ५  १६० 

२ अंग्रजेी             ५  १६० 

३ गशणि      ५  १६० 

४ विज्ञान िथा प्रविमध    ५  १६० 

५ सािाशजक अध्ययन िथा िानििूल्य शिक्षा ५  १६० 

६ स्िास्थ्य िारीररक िथा मसजननात्िक कला ३  ९६ 

७ िाििृाषा÷स्थानीय विषय   ४  १२८ 

 जम्िा ३२ १०२४ 

  

आाधारििू शिक्षा कक्षा(६–८) 
(क) साधारण शिक्षा कक्षा(६–८) 
क्र.सं. विषय     पठ्यघण्टा     बवषनक कायन घण्टा 
१ नपेाली      ५ १६० 

२ अंग्रजेी      ५ १६० 

३ गशणि      ५ १६० 

४ विज्ञान िथा प्रविमध    ५ १६० 

५ सािाशजक अध्ययन िथा िानििूल्य शिक्षा ५ १६० 

६ स्िास्थ्य िारीररक िथा मसजननात्िक कला ३ ९६ 

७ िाििृाषा÷स्थानीय विषय   ४ १२८ 

    जम्िा   ३२ १०२४ 

रिव्यः स्थानीय विषय अन्द्िगनि िाििृाषा, स्थानीय कला, संस्कृमि, ज्ञान, मसप, प्रविमध, पेसा िथा व्यिसाय 
अमििखुीकरण सम्बन्द्धी विषयिस्िसुिेि सिेट्न सवकनछे ।  
(ख) संस्कृि÷गरुुकुल÷िेद विद्याश्रि शिक्षा कक्षा(६–८)    
क्र.सं. विषय       पठ्यघण्टा बवषनक कायन घण्टा  



१ नपेाली        ५ १६० 

२ अंग्रजेी÷संस्कृि रचना      ५ १६० 

३ गशणि        ५ १६० 

४ विज्ञान िथा प्रविमध÷संस्कृि व्याकरण    ५ १६० 

५ सािाशजक अध्ययन िथा िानििूल्य शिक्षा÷किनकाण्ड  ५ १६० 

६ िेद िथा नीमि िास्त्र      ४ १२८ 

७ संस्कृि िाषा       ३ ९६ 

   जम्िा      ३२ १०२४ 

रिव्यः सािाशजक अध्ययन िथा िानििूल्य  शिक्षा विषयलाई संस्कृि शिक्षा विषयको विषयबस्िलुाई सिेि 
अनकूुल गरी सम्बशन्द्धि िाषािा नै पठनपाठन गनन सवकनछे । 

 

 (ग) गोन्द्पा िथा विहार÷िदसान शिक्षा कक्षा(६–८) 
क्र.सं. विषय        पठ्यघण्टा  बवषनक कायन घण्टा 
१ नपेाली         ५ १६० 

२ अंग्रजेी÷संस्कृि रचना       ५ १६० 

३ गशणि         ५ १६० 

४ विज्ञान िथा प्रविमध       ५ १६० 

५ सािाशजक अध्ययन िथा िानििूल्य शिक्षा    ५ १६० 

६ िोट िाषा िा पाली िाषा िा संस्कृि िा अन्द्य िाषा÷उदुन िषा  ४ १२८ 

७ स्थानीय विषय िा बौद्द शिक्षा, िा सम्िोटा व्याकरण िा अन्द्य  ३ ९६ 

 ऋाचार शिक्षा (ददमनयाि)÷कुरान(अरमबक)   

    जम्िा      ३२ १०२४ 

रिव्यः सािाशजक अध्ययन विषयलाई सम्बशन्द्धि परम्परागि शिक्षा विषयको विषयिस्िलुाई सिेि अनकुुल 
हनुगेरी सम्बशन्द्धि िाषािा नै पठनपाठन गनन सवकनछे । 

 

 (क) साधारण शिक्षा  
(अ) िाध्यमिक शिक्षा कक्षा(९–१०) 
क्र.सं. विषय       पठ्यघण्टा बवषनक कायन घण्टा  
१ नपेाली        ५ १६० 

२ अंग्रजेी        ५ १६० 

३ गशणि        ५ १६० 

४ विज्ञान िथा प्रविमध      ५ १६० 

५ सािाशजक अध्ययन       ४ १२८ 

६ ऐशच्छक प्रथि       ४ १२८ 



७ ऐशच्छक वििीय       ४ १२८ 

   जम्िा      ३२ १०२४ 

 

(आ) िाध्यमिक शिक्षा (कक्षा ११–१२) 
क्र.सं. विषय   कक्षा ११        कक्षा 
१२ 

    पठ्यघण्टा बवषनक कायन घण्टा   पठ्यघण्टा   

 बवषनक कायन घण्टा 
१ नपेाली   ३   ९६     ३ 
   ९६ 

२ अंग्रजेी   ४   १२८     ४ 
   १२८ 

३ सािाशजक अध्ययन ५   १६०     ५ 

  – १६० 

४ जीिनोपयोगी शिक्षा – –  ५ – 

५ ऐशच्छक प्रथि  ५   १६०     ५ 
   १६० 

६ ऐशच्छक वििीय  ५   १६०     ५ 
   १६० 

७ ऐशच्छक ििृीय  ५   १६०     ५ 
   १६० 

 जम्िा   २७   ८६४     २७  

  ८६४ 

८ थप ऐशच्छक  ५   १६०     ५ 
   १६० 

 

 
वक्रयाकलाप न २ : स्थानीय पाठ्यक्रिको कायानन्द्ियन सिय : १५ मिनटे 
सहजकिानले विद्यालयिा स्थानीय पाठ्यक्रिको कस्िा कस्िा विषय कायानन्द्ियन िइरहेको िने्न विषयिा सहिागी 
विद्यालय व्यिस्थापन समिमि, शिक्षक अमििािक सँघबाट प्रमिमनमधत्ि हनुे गरी धारणा राख्न लगाउने र सहजकिानबाट 
पररिमिनि पाठ्यक्रिको ढाँचा अनसुार स्थीय पाठ्यक्रिको कायानन्द्ियनका विषयिा सहजीकरण गने । 
 
 
वक्रयाकलाप न ३ : मसकाइ सधुार ३५ मिनटे 



 सहजकिानले अवहलेसम्ि आइपगु्दा विद्यालय व्यिस्थापन समिमि, शिक्षक अमििािक सँघलाइ नीमिमनयिले िोकेका 
कुरा विद्यालय सञ्चालन िइरहेका विद्याथी सहयोग कायनक्रि विद्यालयिा पढाइ हनुे विषयहरू विद्याथी िूल्याङ्कन जस्िा 
धेरै विषयिा छलफल िएको सन्द्दिन बिाउने  

 लगानी हुँदा हदैुपमन विद्याथीको मसकाइ अिस्थािा आिा गरेजमि सधुार हनु सकेको छैन । विद्याथीको मसकाइ 
अमिबवृि हनु नसक्नकुा कारण के के होलान र सधुारका लामग के गनन सवकएला िने्न विषयिा एक सिूह कायन गनन 
लगाउन ुहोस । 
सिूह कायनको ढाँचा 

मसकाइिा सधुार 
नहनुाको कारण 

सधुारका लामग के 
गनुनपलान ? 

समिमि। सँघको िमूिका 

   
   

  
 सिूह कायनसँगै सिूहगि रूपिा प्रस्ििु गनन लगाउनहुोस र सबै सिूहबाट प्राप्त िएका साझा विषयको सारसंके्षपसवहि 

वक्रयाकलापको अन्द्त्य गनुनहोस । 
 

६ प्रमिविम्ि  सिय: ५ मिनटे 
यस सरिा िएको छलफलका आधारिा सहिागीलाइ देहायका प्रश्न सोधेर मसकाइ प्रमिविम्बको िूल्याङ्कन 
गनुनहोस । 
क विद्यालय िहिा लागहुनुे पाठ्यक्रि पाठ्यपसु्िक कसले िोक्ने गदनछ ? 
ख विद्यालय िहिा कुन कुन विषयको पठनपाठन हनु्द्छ ?   
ग पठनपाठनलाइ विव्यस र शिअसँले कसरी सहयोग गनन सक्दछन ?  
 
 
 
 
ददनः    दोस्रो  सरः दोस्रो   सियः २ घण्टा  
 

 
 

विद्यालय सािाशजक परीक्षण र विद्यालय सधुार योजना  
१ पररचय: हाम्रा सबै विद्यालयहरू सिुासनका लामग अनकुरणीय हनुपुदनछ । बालबामलकाहरू र सिदुायका 
व्यशक्तहरूले विद्यालयका प्रत्येक गमिविमध सकु्ष्ि रूपिा मनयाली रहेका हनु्द्छन ।  विद्यालयिा सम्पादन हनुे 
सबै कायनक्रिहरू विमध पद्दमििा आधाररि पारदिी बनाउने कायनिा विद्यालय व्यिस्थापन समिमि र शिक्षक 
अमििािक सँघको िमूिका िहत्िपूणन हनु्द्छ । विद्यालयिा सम्पादन िएका सबै कायनक्रिहरू यसबाट प्राप्त 
िएका नमिजाका विषयिा सिदुायका व्यशक्तहरूले चासो राख्न ेपद्दमि बसेिा यसबाट एकामिर विद्यालयिा 



सिुासन कायि हदैु जान्द्छिने अकोमिर विद्यालयप्रमि सिदुायको स्िामित्ि अमिबवृि िइ सािाशजक 
सिुासनका लामग सहयोग पगु्दछ । यस सरिा विद्यालयिा हनुे सािाशजक परीक्षणका विषयहरू र सािाशजक 
परीक्षणले उठान गरेका विषयिा केशन्द्रि रहेर विद्यालयिा सधुार गनुनपने पक्षको पवहचान हदैु विद्यालय सधुार 
योजना अद्यािमधक गराउने विषयिा केशन्द्रि हनुेछ ।     

    
 

सम्बशन्द्धि विषयिा िाफन ि सहयोग जटुाउनेिा केशन्द्रि रहनेछ ।  
२ उदे्दश्य: 
यस सरको अन्द्त्यिा प्रशिक्षकहरूिा देहाय बिोशजिको सक्षििा हामसल हनुेछ । 

 विद्यालय सािाशजक परीक्षण िापदण्ड २०७८ बिोशजि सािाशजक पररक्षण हनुे विमध पद्वमि बिाउन । 
 सािाशजक परीक्षणबाट प्राप्त िएका सूचनाका आधारिा सधुारका क्षेर पवहचान गनन । 
 विद्यालयिा गनुनपने सधुारका लामग विद्यालय सधुार योजना अद्यािमधक गने जानकारी प्राप्त गनन   । 
 विद्यालय सधुार योजना कायानन्द्ियनका लामग विद्यालय व्यिस्थापन समिमि र शिक्षक अमििािक सँघको 

शजम्िेिारी पवहचान गनन । 
९) सािग्री 

यस सर सञ्चाललनका लामग प्रशिक्षकले देहाय बिोशजिको सािग्रीको व्यिस्था मिलाउन ुपनेछ । 
 विद्यालय सािाशजक परीक्षण िापदण्ड २०७८ 
 विद्यालय सधुार योजना 

 
१०) िु् य विषयिस्ि:ु 
 विद्यालय सािाशजक परीक्षण िापदण्ड  
 सधुारका क्षेर पवहचान 
 विद्यालय सधुार योजना र कायानन्द्ियन 
११)  सहजीकरण प्रवक्रया: 

   
वक्रयाकलाप न १ : विद्यालय सािाशजक परीक्षण िापदण्ड 
 
सिय: १५ मिनटे 
 

 सहजकिानले विद्यालय व्यिस्थापन समिमि, शिक्षक अमििािक सँघका पदामधकारीहरूलाइ कुन कुन विद्यालयिा 
सािाशजक पररक्षण हनुे गरेको छ ? सो प्रश्न खलुा रूपिा राख्न ेर प्रमिवक्रया स्िरूप हाि उठाउन लगाउने ।   

  प्राप्त िएको जानकारीलाइ धन्द्यिाद दददै सािाशजक परीक्षण गदान अपनाइएको विमध पद्दमिका विषयिा दईुजना 
सहिागीलाइ िन्न लगाउने र सािाशजक परीक्षण निएको अिस्था वकन सािाशजक परीक्षण िएको छैन सो को कारण 
िन्न सिय ददने । 



  सहजकिानले विद्यालयका प्रत्येक गमिविमधका विषयिा जानकारी मलने चासो राख्न ेर सधुारका लामग सझुाि ददने अमधकार र 
दावयत्ि सिदुायका नागररकको हनेु र विद्यालय सधुारका लामग आउने विचारहरुलाई सम्िान गदै गणुस्िर अमिबवृिका लामग 
संयोजन गने अिसर र दावयत्ि विद्यालय व्यिस्थापन पक्षसँग रहने िफन  सच्ि बनाउदै विद्यालय सािाशजक परीक्षण कानूनि 
गररनपुने व्यिस्था िएको बिाउने र विद्यालयिा सञ्चालन हनुे सबैकायनक्रि बजेट एिं प्राप्त स्रोि साधनको मििव्ययी 
ढंगले उपयोग गरी अमधकिि प्रमिफल प्राप्त गनन विद्यालयका गमिविमधलाई सहिागीिािूलक पारदिी  एिं जिाफदेवह 
विद्यालय शिक्षा पद्दमिको विकास गने प्रयोजनका लामग विद्यालय सािाशजक परीक्षण िापदण्ड २०७८ जारी िएको विषय 
जानकारी गराउने ।   
वक्रयाकलाप न २ : सािाशजक पररक्षण गने गराउन ेविमध  
सिय १० मिनटे 
 

 सहजकिानले विद्यालयिा गररने सािाशजक परीक्षण गने विमध पद्दमिका विषयिा खलुा प्रश्न  गने र प्राप्त िएको 
जानकारीलाइ धन्द्यिाद दददै  देहाय बिोशजिको जानकारी गराउन े

 यिक्षा यनयमािली २०५९को यनयम यनयम १७१ (क) बमोयजम सयमयि गठन गने   

  सामायजक परीक्षणका लायग गररने ियारी, छलफल एिं यनणनय गदान स्थानीय िहको 

सामायजक/यिक्षा सयमयिको संयोजक िा प्रयियनयधको सहिागीिा गराउने । 

 सामायजक परीक्षण गराउनु पूिन यिज्ञको संयोजकत्िमा हरुसमेिको प्रयियनयधत्ि हुने गरी दहेाय 

बमोयजमको  प्रायियधक उपसयमयि गठन गने । 

o सयमयिल ेमनोयनि गरेको यिज्ञ– संयोजक 

o यिद्यालयका यिक्षकहरु मध्येबाट प्रधानाध्यापकले िोकेको एक जना सदस्य  

o यिद्यालयबाट यनकटिम यछमेकी यिद्यालयका यिक्षा िास्त्र संकायमा स्नािक मयहला यिक्षक मध्ये 

िडा कायानलयले िोकेको एक जना सदस्य  

 
वक्रयाकलाप न ३ : सािाशजक परीक्षण गररन ेविषयिस्ि.ु  सिय: १५ मिनटे 

 सहजकिानबाट आजका ददनसम्ि विद्यालयिा सािाशजक परीक्षण गदान कुन कुन विषय सिािेि गदै आउनिुएको छ ? 
िने्न प्रश्न शिक्षक अमििािक सँघका िफन बाट सहिागीहरूलाइ सोध्न ेर एक सहिागी एक बुदँा पालैपालो िन्न लगाउने 
। सबैको पालो सवकएपमछ विषयिस्ि ुपरुा निएको अिस्थािा खलुा रूपिा थप गनन लगाउने । 

 सहिागीको िनाइ सवकएपमछ देहायका सािाशजक परीक्षणिा सिािेि हनुपुने  विषय देखाउने र सहिागीलाइ रूज ु
गरन लगाउन े। 

 यिद्यालय सुधार योजना, यिद्यालय यिकास योजना, िार्षनक कायन योजना कायानन्द्ियनको अिस्था, 

 यिद्यालय सेिा के्षत्रमा यिद्यालयको पहुचँ िथा सेिा के्षत्रका सब ैबालबायलका यिद्यालयमा िनान 

िए निएको,  

 िार्षनक यिषयगि, कक्षागि र िहगि यसकाइ उपलयब्धस्िर िथा यिक्षकबाट िएका कायनमूलक 

अनुसन्द्धान, घटना अध्ययन प्रयििेदनहरु,  

 यिद्यालय सुरक्षाको अिस्था, यिद्यालयको बालमैत्री िथा लैयङ्गकमैत्री िािािरण (िैयक्षक 

गुणस्िर परीक्षण केन्द्रबाट प्रयुक्त व्यिस्थापन परीक्षण सूचकहरुसयहि), 



 िैयक्षक सामग्रीको उपलब्धिा, यिक्षण यसकाइमा यसको प्रयोग र व्यिस्थापन, 

 िौयिक व्यिस्थापन (यिद्यालयको जग्गा व्यिस्थापन, ििन, उपयुक्त कक्षा कोठा, खेलमैदान, 

घेराबार), 

 खानेपानी सरसफाइ िथा स्िच्छिासम्बन्द्धी १० सूचकहरु (पानी सयहिको छात्र िथा छात्रा 

िौचालय, िौचालयको सञ्चालन अिस्था (ढोकाको छेयस्कनी, युररनलको उचाइ, अपांगिामैत्रीपन 

आदद), 

 समुदाय यिद्यालय सम्बन्द्ध, अयििािक िेला, छलफलका यिषयिस्ि,ु यिद्यालयप्रयि 

अयििािकको दयृष्टकोण र सामायजक सम्बन्द्ध, 

 यिद्यालयको िार्षनक आयव्ययको र बेरुजुको अिस्था, 

 यिक्षक यिद्याथी, यिक्षक–यिक्षक, यिद्यालय समुदाय सम्बन्द्ध सामदुाययक संघ सस्थाहरुसँगको 

सम्बन्द्ध, समन्द्िय र सहयोग 

 यिद्यालयको पूिानधार यिकास, स्िीकृि बजेट र िोदकएको समयमा गुणस्िरीय कायन सम्पन्न िए 

निएको (बेरुजुको अिस्था), 

 यिद्यालयमा यनिुल्क ददिा खाजा िथा सेयनटरी प्याड व्यिस्थापन, 

 अनुगमन (यियिन्न िहबाट हुने गरेको अनुगमन अिस्था, पाप्त सुझाि कायानन्द्ियन आदद), 

 यिक्षक िथा यिद्याथीको यनययमििा िथा यजम्मेिारी पालना गरे नगरेको, अपनत्ि, पारदर्िनिा, 

सुिासनको अिस्था,  

 पयानिरणीय प्रिाि िथा यिद्यालयल ेसामुदाययक यिकासमा पारेको सामायजक आर्थनक प्रिाि  

 यियिधिाको सम्मान (िाषा, धमन, यलङ्ग) सासं्कृयिक संरक्षणमा योगदान, 

 यिद्यालय सञ्चालनको ददगोपन (यििीय, यिद्याथी सं्या, िैयक्षक यिकास िथा सहयोग), 

 गुनासो सुनुिाई कायानन्द्ियनको अिस्था (गुनासो पेरटका व्यिस्थापन), 

 यिद्याथीको यसकाइ र व्यिहाररक जीिनको सम्बन्द्ध 

 यिद्यालयमा सूचना प्रयियधको प्रयोगको अिस्था, 

वक्रयाकलाप न ४ : सािाशजक परीक्षणका लामग िूल्याङ्कनका आधार       सिय: ३० मिनटे 
 सामायजक परीक्षण सयमयिल ेयिद्यालयको समग्र अिस्था मूल्याङ्कन गदान सामायजक परीक्षण मापदण्ड २०७८ का 

आधारमा मूल्याङ्कन गनुनपदनछ िने्न यिषय जानकारी ददन ेर सूचक यसै पुयस्िकाको अनुसुचीमा समािेि गररएको छ ।  

  सहिागीहरूलाइ सूचक उपलब्ध गराइ अध्ययन गनन लगाउने र सोही आधारमा स्िमूल्याङ्कन गनन लगाइ दहेायको 

ढाँचामा अंकन गनन र कुन कुन क्षेत्रमा सुधार गनुनपने अिस्था छ ? पयहचान गनुनहोस । 

क्र 

स 

यिषय पूणानङ्क प्राप्ताङ्क 

१ यिद्यालयबाट गठन िएका सयमयिहरु (यिद्यालय 

व्यिस्थापन सयमयि यिक्षक अयििािक सघँ यिक्षक 

स्टाफ खाजा व्यिस्थापन सयमयि लगायि)को बठैक र 

यनणनय कायानन्द्ियनको अिस्था 

१०  



२ यिद्यालयको नाममा रहकेो जग्गा एिं स्रोिको उपयोगको 

अिस्था 

(जग्गा कक्षाकोठा फर्ननचर िौचालय पसु्िकालय 

प्रयोगिाला) 

१०  

३ पारदिीिा सम्बन्द्धी दक्रयाकलाप (सम्पाददि कामको 

सािनजयनकरण गनुासो व्यिस्थापन आयव्यय 

सािनयजकरण लगायि) को अिस्था 

१०  

४  िथ्याङ्क यििरण एि ंयिद्यालय प्रोफाइलको प्रयोग ८  

५ यिद्यालय सञ्चालन  एिं प्राप्त उपलयब्ध (बार्षनक 

क्यालणे्डर यिद्यालय सञ्चालन एिं यिद्याथी यसकाइ 

उपलयब्ध) को अिस्था 

२२  

६ आर्थनक प्रणालीको व्यिस्थापन १०  

७ यिद्याथी सयुिधा  िथा सहयोग(मापदण्ड बमोयजमको 

ददिा खाजा स्काउट,रेडक्रस,बालक्लब गठन छात्रबृयि 

यििरण स्िास्थ्य उपचारको व्यिस्थाअयिररक्त 

दक्रयाकलाप यिद्यालय,अन्द्िर यिद्यालय,अन्द्िर यजल्ला 

खेलकुद प्रयियायगिा लगायि ) 
 

१५  

८  कायनसम्पादन ससँ्कृयि(यनयमानुसार प्रधानाध्यापकको 

यनयुयक्त यिक्षकले कक्षामा यबिाएको समय यजम्मेिारी 

िोदकएको स्थानीय पाठ्यक्रमको यनमानण र 

कायानन्द्ियन िहगि यिक्षक इन्द्चाजनका व्यिस्था िएको 

) 

१५  

कूल पूणानङ्क १००  

 
 
 
वक्रयाकलाप न ४ :  विद्यालय सधुार योजना : २० मिनटे 

 सहजकिानले सािाशजक परीक्षण प्रमििेदनले विद्यालयिा सधुार गनुनपनेिनी औल्याएका विषय लगायि विद्यालयको सिग्र 
अिस्थालाइ गणुस्िरीय बनाउनका लामग कसरी अगामड बढनपुलान िने्न विषयिा सहिागीहरूको राय िाग गने । 

 सहिागीबाट प्राप्त िएको सझुािलाइ सम्िान गदै सधुारका लामग विद्यालय सधुार योजनािा सिािेि गनुनपने विषयिा 
सबैको एकिि बनाउने । 

 विद्यालय सधुार योजना आफैिा सधुार निएर सधुारका लामग योजना िएको िफन  सहिागीहरूलाइ सचेि गराउदै 
देहायको विषय छलफल गराउने  



 विद्यालय सधुार योजनाका  िाध्यिबाट विद्यालयलाइ िैशक्षक गणुस्िर सधुारका लामग राम्रो विद्यालय(Better School), 
राम्रो शिक्षण  (Better Teaching) र राम्रो मसकाइ (Better learning) अिसरको समुनशिििा प्रदान गनुन हो यसका 
लामग विद्यालय व्यिस्थापन समिमि (विव्यस) शिक्षक अमििािक सँघको नेितृ्ि र सबै सरोकारिालाहरूको सहयोग 
िथा सहिामगिािा विद्यालयको िैशक्षक गणुस्िरिा जोड ददनकुो साथै सिग्र पक्षको सधुारिा केशन्द्रि रही विद्यालय 
सधुार योजना ियार गनुन पदनछ । 

 सहजकिानले हाल कायानन्द्ियनिा िएको विद्यालय सधुार योजनाको हाडनकवप उपलधध गराइ सरसिी अध्ययन गनन 
लगाउने र उपलधध गराउन ेर  विद्यालय सधुार योजनाको प्रिखु अंि संके्षपिा बिाइददने । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
के िपाइ विद्यालय सधुार योजना अद्यािमधक गदै हनुहुनु्द्छ ? चरणबि रूपिा अगामड बढौ । 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
वक्रयाकलाप न ४ : विद्यालय सधुार योजना र विव्यस शिअसँको अन्द्िसनम्बन्द्ध      सिय: ३० मिनटे 
 

 सहजकिानले देहायको प्रसङ्ग बिाउदै सिूहकायनका लामग ियारी गने  

कायानन्द्ियन गने सिीक्षा गने र पनु अद्यािमधक गने

विद्यालय व्यिस्थापन समिमिबाट शिफाररस गने स्थानीय िहबाट स्िीकृि गने

विद्यालय सधुार योजना अद्यािमधक गने कायानन्द्ियनको शजम्िेिारी िोक्ने

सािूवहक दृविकोण अनरुूप विद्यालय रुपान्द्िरण गनन के गनुनपलान ?  

विद्यालय सधुार योजनािा सिािेि िएका िर कायानन्द्ियन निएका हालसम्म समावेश नभएका

हालको अिस्था कस्िो छ ? पवहचान गनुनहोस ।
सामाजिक परीक्षण प्रजिवेदनले के भन्छ ? सरोकारवालाहरूको सनु्तजिको अवस्था

१)विद्यालय कस्िो बनाउन ेअमििािक शिक्षक विद्याथी शिक्षाविदको सहिागीिािा सािूवहक 
दृविकोण ियारी गनुनहोस ।

कस्तो शैजक्षक उपलब्धि हाजसल गने ? कस्तोव्यवस्थापन र कस्तो पूवााधार बनाउने ?



 नेपालिा विद्यालय सधुार योजना बनाउन ेअभ्यास बीस िषन अगामड देशख हदैु आएको 
छ । योजना बनेपमन विद्यालयिा आिागरेपमि सधुार हनु सकेन । विद्यालय सधुार 
योजना बने्न िर विद्यालय सधुार नहनुकुा कारण के हनु सक्दछन ।  यसिा विद्यालय 
व्यिस्थापन समिमि र शिक्षक अमििािक सँघले कस्िो िमूिका कस्िो हनु ुपदनछ िने्न 
विषयिा एक सिूह कायन गनन लगाउन ुहोस । 
 
सिूह १ : विद्यालय व्यिस्थापन समिमि सिूह 

योजना अनरुुप 
विद्यालयिा 
सधुार नहनुकुा 
कारण कुन 
कुन हनु ?   

योजनालाइ व्यिहाररक र 
कायानन्द्ियन गनन सवकन ेबनाउन 
के गनुनपलान ? 

 समिमिको िमूिका 

   
   

 
सिूह २ : शिक्षक अमििािक सँघ सिूह 

योजना अनरुुप 
विद्यालयिा सधुार 
नहनुकुा कारण 
कुन कुन हनु ?   

योजनालाइ व्यिहाररक र 
कायानन्द्ियन गनन सवकन े
बनाउन के गनुनपलान ? 

 शिअसकँो िमूिका 

   
  

 सिूहकायन पिाि दईु सिूहबाट प्रस्ििु गनन लगाउनहुोस र प्रस्ििुीप्रमि सम्िान व्यक्त गदै विद्यालय सधुार योजना 
विद्यालय सधुरुका लामग िएकाले योजना बनाउदा नै विव्यस र शिअसकँा पददधकारीहरूको सवक्रय सहिागीिा 
आिश्यक िएको र कायानन्द्ियनका प्रत्येक चरणिा सहजीकरण र अनगुिनको खाँचो पने विषय बिाउने । 

  एक पटक बनेको योजना सधै सधैका लामग अनकुुल नहनुेिफन  सहिागीलाइ सचेि बनाउदै देहायको सकन ल देखाएर 
सियको िाग र आिश्यकिालाइ विद्यालय सधुार योजनाले संबोधन गनन सक्नपुने विषय बिाउने । 
 
विव्यस र शिअसँले विद्यालयिा गनन खोजेको सधुारको दस्िािेज विद्यालय सधुार योजना िएकाले योजना वििेषि 
विव्यस र शिअसँको आिाज हो िन्न सवकन्द्छ । यसका लामग विव्यस र शिअसँ योजना बनाउदा कायानन्द्ियन गदान र 
सिीक्षा गदान सधै चनाखो िइरहनपुदनछ ।  
 
 
ददनः    दोस्रो  सरः िसे्रो   सियः १ घण्टा १० यमनटे 

 
 

of]hgf 

lgdf{0f 

(Plan)

sfof{Gjog

(Do)

;dLIff

(See)



 
विव्यस र शिअसँका िािी कायनयोजना  

१ पररचय: विव्यस र शिअसँबाट सम्पादन हनुे सबै वकसीिका कायनहरू एिि ्शजम्िेिारीहरू कानूनि िोवकएका 
छन।विव्यस र शिअसँका पदामधकारीका लामग सञ्चालन गररएको दईुददने क्षििा विकास कायनक्रिको अशन्द्िि 
चरणिा आइपगेुको ििनिान अिस्थािा विव्यस र शिअसँबाट विद्यालयिा गररने सधुारका कायनहरूिा आधाररि 
िािी कायनयोजना मनिानण र कायनक्रि सिापनका यो सर केशन्द्रि रहनेछ ।  
२ उदे्दश्य: 
यस सरको अन्द्त्यिा प्रशिक्षकहरूिा देहाय बिोशजिको सक्षििा हामसल हनुेछ । 

 विव्यस र शिअसँका  बैठकका एजेण्डा िय गने िाइन्द्यटु गने  कायानन्द्ियन गने गराउने विषयिा आधारििु 
जानकारी मलन । 

  विव्यस र शिअसँका आचार संवहिाबारे छलफल गनन । 
 िािी कायनयोजनािा सिािेि गररने विषयिस्ि ुपवहचान गनन । 
 विद्यालयको आन्द्िररक अनगुिनबारे जानकारी मलन 

 
३  िामलि सािग्री 
यस सर सञ्चाललनका लामग प्रशिक्षकले देहाय बिोशजिको सािग्रीको व्यिस्था मिलाउन ुपनेछ । 

 बैठकका िाइन्द्यटु प्रमिमलपी   
 कायनयोजना ढाँचा 
 िामलिका लामग आिश्यक पने मनयमिि सािग्री  

 
१२) िु् य विषयिस्ि:ु 
  विव्यस र शिअसकँो आचारसंवहिा मनिानण 
 बैठक सञ्चालन र िाइन्द्यटु 
 कायनयोजना 
 सिापन 
१३)  सहजीकरण प्रवक्रया: 

   
वक्रयाकलाप न १ : आचारसंवहिा विकास र कायानन्द्ियन सिय: २० मिनटे 
 

 विद्यालयलाइ व्यिशस्थि रूपिा सञ्चालन गनन गराउनका लामग विव्यस र शिअसँबाट सम्पादन हनु ेसबै वक्रयाकलापहरू 
विद्याथी अमििािक शिक्षक किनचारी सिदुायका व्यशक्तहरूका लामग अनकुरणीय हनुपुदनछ । यसका लामग विव्यस र 
शिअसलेँ के गनुनपने र के गनन नहनुे िने्न विषयिा आचारसंवहिा बनाएर कायानन्द्ियन गनुनपदनछ ।आचारसंवहिा बनाउने 
व्यशक्तले कायानन्द्ियन गनुनपदनछ । यसका लामग केही उदाहरण देखाइ थप आचारसंवहिा बनाउन अनरुोध  
 



विद्यालय व्यिस्थापन समिमिको आचार संवहिा  
क्र 
स 

विद्यालयिा गनुनपने  गनन नहनु े

१ पठनपाठनका लामग स्िच्छ सरुशक्षि 
र िान्द्ि िा िािािरण ियार 
सहयोग गने 

पठन पाठनिा प्रिाि पनेगरी होहल्ला गने 
गराउने र िािािरण लाइ अिान्द्ि बनाउने 
। 

२ सबै शिक्षक किनचारी र विद्याथीसँग 
शिि िाषािा सञ्चार गने । 

विद्याथी शिक्षक किनचारीलाइ हेप्ने वििेद 
गने र अश्लील िधद प्रयोग गने  

३ मनयिले िोके अनसुारको ढाँचा मबमध 
पद्दमिका आधारिा बैठक बस्ने 
बैठकिा एजेण्डा अनसुारका सबै 
सदस्यहरूको राय सल्लाह र सझुाि 
मलने र मनणनय गने 

बैठकिा अनपुशस्थि हनुे िा बैठकिा 
उपशस्थि हुदँा पमन अनाबश्यक विषयिा 
प्रिेि गरी एजेण्डा बावहरका विषय उठान 
गरी होहल्ला गने । 

४   
 
वक्रयाकलाप न २ : बैठक सञ्चालन िाइन्द्यटु गने: १० मिनटे 
 

 सहजकिानले बैठक सञ्चालन एिि ्िाइन्द्यटुका सम्बन्द्धिा हाल िइरहेको अभ्यासका विषयिा सहिागीहरूबाट 
जानकारी मलइ बैठक सञ्चालन एिि ्िाइन्द्यटुका सम्बन्द्धिा देहायका विषयिा जानकारी गराउने र 
आिश्यकिा अनसुार छलफल गराउने । 
 
विव्यस र शिअसँले आफ्नो शजम्िेिारी िहनका लामग बैठक बस्नपुदनछ । बैठक सञ्चालनका लामग विव्यस र 
शिअसँले कायनविमध बनाउनपुदनछ । बैठक सञ्चालन कायनविमधिा बैठक बस्ने अिमध, सिय, एजेण्डा िय गने, 
सदस्यहरूलाइ जानकारी गराउने, बैठकिा सदस्यहरूको धारणा राय सल्लाह मलन,े मनणनय गने, मनणनय 
प्रिाशणि कवहले कसरी गने, िएको मनणनय कायानन्द्ियन गने गराउने, अनगुिन गने गराउन,े सिीक्षा गने, बैठक 
बस्दा अशघल्लो बैठकका मनणनय कायानन्द्ियनको अिस्था समिक्षा गने लगायिका विषयहरूिा एक स्पि िापदण्ड ियार 
गनुनपदनछ ।   
 
वक्रयाकलाप न ३ : कायनयोजना विकास: २० मिनटे 
दइुददने िामलि कायनक्रििा सहिागी िएपिाि िएका मसकाइका आधारिा विद्यालयिा गने सधुारका लामग 
देहाय बिोशजिको िािी कायनयोजना बनाउन लगाउनहुोस । 
क्र 
स 

के 
गने  

वकन गने कसले 
गने 

कसरी 
गने 

कसको 
सहयोग 
मलन े

कवहले 
गने 

 

        



        
        
        
 
वक्रयाकलाप न ४ : सिापन कायनक्रि २० मिनटे 
 
दईुददनसम्ि सञ्चालन िएको िामलिका सन्द्दिनिा सहिागीहरूबाट सिीक्षा गरने अिसर ददइ िामलिको सिापन गने । 
िामलि आयोजकका िफन बाट सबैप्रमि धन्द्यिाद व्यक्त गने । 
 
 
 
 
 


