
 

 
जमैिनी नगरपामिका‚ कुश्मिसेरा  

बागिुङ 
सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा शिक्षा सम्बन्धध कािूि निर्ावण सुझार् संकलि कार्विालाबाट 

पाररत सार्वजनिक शिक्षा सुधार सम्बन्धध जैशर्िी घोषणा पत्र २०७६ 

जैमिनन नगरपामिकाको आयोजनािा नगर प्रिखु श्री ्द्रराराज पेलिेको अध्यक्षता‚ मिक्षाका िागग राश्रिय अमियान 
नेपािको सहकायय र ओपन सोसाइटी फाउण्लिेनको सहयोगिा मिनत २०७६।०९।०६ गते मिक्षाविद प्रा.ला. श्री िनप्रसाद 
िाग्िे‚ नेपाि सरकारका पिूय सगिि ला. श्री िहाश्रि ििाय‚ NCE Nepal का अध्यक्ष श्री डलल्िीराि सुिेदी ‚ इकाइ प्रिुख श्री 
रिाकाद्ररत ििाय तनहुुँ‚ जैमिनी नगरकाययपामिका‚ मिक्षकका पेिागत संगठनका प्रनतननधीहरु‚ प्रधानाध्यापकहरु‚ मिक्षक‚ 
विव्यस र मिअसंका अध्यक्षहरु पत्रकारहरु र विद्यार्थी सिेतको उपश्थर्थतीिा जैमिनी नगरपामिकािा आयोश्जत साियजननक 
मिक्षाको गणुथतर सुधार तर्था थर्थाननय तहिा मिक्षा काननू ननिायण सुझाि सकंिन काययिािाबाट पाररत साियजननक मिक्षा 
सुधार सम्बश्द्ररध घोषणा पत्र २०७६ 

१. राश्रिय मिक्षा नीनत २०७६ अनसुार बािविकास देखख कक्षा ८ सम्ि अननिायय र ननिलु्क तर्था िाध्यमिक तह 
ननिुल्क गने प्रािधान अनसुार आफ्नो विद्यािय सेिा के्षत्रका विद्यािय उिेरका सब ैिाििामिका हरुिाइ जैमिनी 
नगरपामिकाको सिद्ररिय र सहकाययिा बबद्याियको पहुुँि सुननमित गने । 

२. मिक्षण सिय कायायद्ररियन काययविगध २०७४ अनसुार बबद्यािय तर्था कक्षाकोठािा हुने मिक्षण र सियिाइ िापन 
तर्था बबमिेषण गरर यसको अगधकति उपयोगका िागग मिक्षण मसका् सिय कालयको प्रयोग िाफय त बबद्यार्थी 
ननयमितता र मसका् उपिश्व्ध अमिबदृ्दद गने‚ मिक्षक र बबद्यार्थीको िामसक हाुँश्जरी पररक्षण गने । 

३. उत्कृरट मिक्षक‚ बबद्यार्थी र बबद्यािय िाइ सम्िान तर्था परुथकृत गने प्रणामिको बबकास गने । 
४. बािबामिकाको िनाय‚ ननरद्ररतरता र घरिा पढने बातािरण सुननश्मित गनय अमििािकिाइ श्जम्बेिार बनाइ 

विद्यािय सधुार काययिा सिंग्न गराउन बबमिद्ररन क्रियाकिापहरु जथतैैः कश्म्तिा २ िदहनािा १ पटक कक्षागत 
अमििािक िेिा‚ बबद्यािय थििुल्यांकन काययििहरु संिािन गने । 

५. मिक्षकहरुको िामसक िठैक बसी बािबामिकाको ननयमितता र मसका् जथता विषयिा छिफि गने । 
६. बबद्याियिा रहेका विषयगत मिक्षकहरुको संिग्नता र सहिागगतािा विषयगत वििाग गठन गरर एकापसिा 

कक्षा अििोकन गने‚ सझुाि मिने ददने र मििेर संगसंग ैयोजना ननिायण गने जथता मसक्ने मसकाउने गनतबबधी 
सञ्िािन गने । 

७. विद्याियिा सिूना तर्था सञ्िार प्रविगधको प्रयोग सम्बद्ररधी ननदेमिका २०६९ सिेतिा् िध्यनजर गदै कक्षा 
मिक्षणिा कम््यटुर, िश्ल्टमिडलया प्रोजेक्टर, ्ण्टरनेट िगायतका िाध्यिबाट मिक्षण मसकाइ क्रियाकिाप 
सञ्िािन गने, पथुतकािय र बबज्ञान प्रयोगिािाको व्यबथर्था र प्रयोग गने । 

८. बबद्यािय हाता मित्र उच्ि ननैतक आिरण कायि गदै िादक पदार्थय सेिन‚ िद्यपान तर्था धमू्रपान िगायत 
सूतीजद्ररय पदार्थय सेिन नगने,  कुन ैपनन प्रकारको अननैतक क्रियाकिापिा संिग्न नहुने िगायतका आिारसंदहता 
ननिायण गरर सबिेै देख्ने गरर टाुँस र कायायद्ररियन गने  सार्थ ैमिक्षकिे आफूिा् सिुदायिा अनकुरणीय व्यश्क्त 
(role model) का रुपिा प्रथततु गने । 



९. बबद्याियिा् बाििैत्री‚ अपाङ्गिैत्री‚ िैङ्गगकिैत्री गराइ बािबामिकािा् िारीररक तर्था िानमसक दण्ल सजाय‚ 
दवू्ययबहार र िेदिाि निएको सुननश्मित गरर विद्याियिाइ दहसंा रदहत बनाउने । 

१०. मसका्िा पछाली परेका िाििामिकाहरुिाइ मसकाइ सुधारका िागग सधुारात्िक कक्षा सिंािन गने । 
११. मसका् उपिश्व्धिाइ केद्ररािा राख्दै बबद्यािय सुधार योजना ननिायण‚ कायायद्ररियन र सिय सियिा समिक्षा 

गने पररपाटीको विकास गने । 
१२. नगरपामिका सिेतको सहकाययिा सानासाना बािबामिकाको अनकूुिको िारीररक अिथर्थािा् ख्याि गदै कम्तीिा 

कक्षा ३ सम्ि लेथक बेञ्ि हटा् गिसो तातोबाट सुरक्षक्षत हुने गरी िुईं बसाइ व्यिथर्था मििाउने, कक्षा कोठािा 
ििि: सद्ररदिय सािग्रीयकु्त मिते्त िेखन, विद्यार्थी उपश्थर्थनत बोलय तर्था तामिका, जब िाटय, विमिद्ररन गित्र तर्था 
नक्िाहरु, कोटेिन आददबाट कक्षाकोठा सजािट गने तर्था कक्षाकोठा मित्र ैसानो र् याक/दराज व्यिथर्थापन गरी 
बाि सद्ररदिय सािग्री सदहतको बाि पथुतकािय व्यिथर्थापन गने । 

१३. बािबामिकाहरुिा् ददनिर िोकिोकै पढ्न ुपने बाध्यात्िक अिथर्थाबाट िुक्त गने ध्येयका सार्थ अमििािक 
िेिा,  सिेतना जथता  काययििबाट प्रिार प्रसार तर्था परैिी गदै अमििािकहरुको सक्रियता,  सहिागगता‚ 
िगानी र नगरपामिका र िालय कायायिय संगको सहकाययिा विद्यार्थी घरबाट विद्यािय आउुँदा खाजा मि् पठाउने 
व्यिथर्था मििाउन अमििािकहरुिा्  अनरुोध गरी ददिा खाजाको सुननश्मित गने, 

१४. हरेक मिक्षकिे पाठ्यिििा िएका मसका् उपिश्व्ध परूा गनय पाठयोजना सदहतको मिक्षक लायरी प्रयोग‚ 
अद्यािगधक र कायायद्ररियनको सुननश्मित गने र सो को अनगुिन सिेत गने । 

१५. विद्याियको िेनतक िाताबरणिा् ताजा, िनिोहक बना् प्रर्थि दृश्रटिा न ैविद्यािय प्रनत सकारात्िक िािना 
विकास गने हेतूिे मिक्षक तर्था विद्यार्थी पररिािन गरी हररत विद्यािय काययिि कायायद्ररियन ननदेमिका २०७५ 
बिोश्जि विद्यािय हातािा िकृ्षारोपण गने तर्था विद्याियिा फूिबारी र करेसाबारी व्यिश्थर्थत गने, 

१६. विमिद्ररन सरकारी तर्था गरै सरकारी संघसंथर्थाहरुसुँग सिद्ररिय गरी थर्थानीय थतरिा सञ्जाि ननिायण गने सार्थ ै
उक्त सञ्जािको सहकाययिा आिमयक कायय योजना ननिायण गरी थर्थानीय स्रोत साधनको नक्िांकन, सकंिन र 
सिुगित पररिािन गने, 

१७. नगरपामिका थतरिा प्रगनत समिक्षा गरी सुधारका िागग प्रधानाध्यापकहरुको बठैक कश्म्तिा २ िदहनािा १ पटक 
संिािन गने । 

१८. सम्बश्द्ररधत िला अध्यक्षहरुको पहििा कश्म्तिा २ िदहनािा १ पटक िैक्षक्षक सधुारका िागग सरोकारिािाहरु विि 
िैक्षक्षक अद्ररतक्रकय या काययिि संिािन गने । 

१९. सािाश्जक बबकास समिनत सिेतको जनप्रनतननधी हरुको सहिागगतािा बबद्याियको ननयमित अनगुिन‚ िलू्यांकन 
र परृठपोषणका काययहरु गने । 

२०. मिक्षाका नीनत ननयि अनसुार पठनपाठनको िाध्यि नेपािी‚ अंगे्रजी िा दिु ैप्रयोग गनय पाउने प्रािधान अनसुार 
र्थप िाध्याििा पढाइ गनय िाहने बबद्याियहरुिाइ नगरपामिकाबाट प्रोत्साहन अनदुान उपिव्ध गराउने । 

२१. नगरपामिकाबाट मिक्षकको पेिागत विकासिा सहयोग, बबद्यार्थी प्रनतिा पदहिानका काययिि संिािन गने । 
२२. काननू ननिायण गरर बबद्यार्थी संख्या र सिंामित कक्षाको आधारिा बबद्यािय साने‚ गाभ्ने‚ तह घटाउने‚ मिक्षक 

व्यबथर्थापन र दरिद्ररदी मििानका कायय गने‚ यस पनछ दरिद्ररदी निएका र कि िएका बबद्याियहरुका िागग 
नगरपामिकािे आिमयक व्यबथर्था गदै जाने । । 

२३. िैक्षक्षक िषय २०७६ को अद्ररत सम्ििा जैमिनी नगर मिक्षा ऐन जारी गरर आधारिुत तर्था िाध्यमिक तह सम्िको 
विद्यािय मिक्षािाइ गणुथतररय र व्यबश्थर्थत बनाउदै िैजाने । 
शर्नतिः २०७६ साल पौष ६ गत े
जैशर्िी िगरपाशलका‚ कुन्मर्सेरा 
बागलुङ 
 


