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शैि क गो ी २०७६ का सुझावह लाई काया वयन गन ितब ता 
नेचास यान गाउँपािलका¸ सोलखुु बूले िमित २०७६/०२/१२ गते संचालन गरेको शिै क गो ीमा ा.डा. िव ानाथ 
कोइरालाको मु य िश णमा यसगाउँपािलकाका जनिनवािचत पदािधकारीह  र कमचारीह ¸ यस गाउँपालिलका 

े का या पसका मखु तथा अ य ह  र सबै िव ालयका .अ.¸ िव. य.स. का अ य  र िश क एवम ्
राजनीितक दलका मखु वा ितिनिध सहभागी भएका हामी सबै जना उ  काय ममा ा  हन आएका तपिसल 
बमोिजमका २१ बुँदसेुझावह लाई काया वयन गन ितब  छ  ।(गो ीका मु य उ े यह  ३ वटा िथए ।१) 
िव ालयको यव थापन ¸(२) शिै क गणु तर सधुार¸(३) गाउँपािलका र िव ालयबीचको अ तस ब ध ।) 
तपिसल 
१¸ िव ालयको गणु तर सधुार गन मु य यि  हामी िश क ह  र यसमा िव ालय शासन¸ गाउँपािलका 
 लगायतकािनकायको भावकारी भिूमका रहनेछ । इ टरनेट लगायत िविधको योग िश ण िसकाइ 
 ि याकलापदेिख कामको  मू याङ्कन स म गन हामी ितब  छ  । 
२¸ िव ालयको गणु तरको खाका तयार गन िव ाथ ¸ िश क¸ अिभभावक¸ समदुाय र िव ालय प रवार तथा 
 गाउँपािलकाको संयु  पहल रहनेछ । र िविभ न भाषाको सीप¸ आय आजनको सीप र उ पादनलाई 
 िसकाइमा जोड्ने सीप लगायतलाई गणु तरको खाका िभ  समिेटनेछ । 
३¸  बालमै ी लगायत रा ो भौितक संरचना तयार गन िव ाथ को समते सझुाव िलई उपयु  भौितक संरचना 
 तयार गन पहल ग रनेछ । 
४¸ िन प  परी ाको मा यमबाट उ कृ  नितजा याउन भिूमका खे ने¸ िविधको योग गन स म¸ गरी खाने 
 सीप िसकाउन स म¸ छुवाछुत अ य गन भिूमका खे ने ज ता सकारा मक र प रणाममखुी भिूमका  खेलकेा 
 िव ालयका िश क र कमचारीह लाई परु कृत गन कामको थालनी ग रनेछ । 
५¸ सकारा मक सोचको िवकास गन तथा िविवध े को ान¸ सीप बढाउन िव ालय तहदेिख नै यस 
 गाउँपािलका े का यि ह  जो वदशे तथािवदेशमा रहेका छन् ती यि ह सँग संवाद गन र अनुभव 
 आदान दान गन कामको थालनी ग रनेछ । 
६¸ बालिवकास के मा बालबािलकाका अिभभावकको अनुभव आदान दान गन कायको थालनी ग रनेछ । 
 जसबाट साना बालबािलकाह ले बालमै ी वातावरणमा हकन र खे ने अवसर ा  गनछन् । 
७¸  िश ण िसकाइलाई िवषयकेि त भ दा बालकेि त िसकाइ तफ पा त रत ग रनेछ । 
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८¸ िव ालय गािभदंा र थाना तरण हदँा खाली भएका िव ालय भवनह मा पर परागत सीप िवकास के  
 (खाडी बुनाइ¸ ठेक  कँुदाइ लगायत)¸ सचूना िविध सार के ¸ पु तकालय¸ थानीय साम ीको सं हालय¸ 
 सीप िवकासको संवाद के को पमा मशः िवकास गद लिगनेछ । 
९¸ िव ाथ  कम भई िव ालयका िश कह को कामको बोझ कम हन गएको अव थामा ती िव ालयमा ये  
 नाग रक तथा थानीय सीप भएका यि ह  लगायत बीच संवाद र अनभुव आदान दान गन कामको 
 सु वात  ग रनेछ । 
१०¸ िवषय िव  िश कह को ान िविभ न िव ालयमा सार गन कामको थालनी ग रनेछ । 
११¸ िश कह लाई दान ग रने तािलमलाई िश ण ग रने िवषयसँग र िविधसँग मा  केि त ग रनेछ । यसरी 
 तािलम ा  िश कह लाई इ टरनेटको पहचँ र यापटप लगायत िविधको यव था मशः ग रंद ैलिगनेछ 
१२¸ यस गाउँपािलका े मा आगामी िदनमा थापना हने औ ोिगक ाममा िश क तथा िव ाथ को िश ण 
 िसकाइ ि याकलापलाई मशः जोड्द ैलिगनेछ । 
१३¸ िव ालयमा िव ाथ को क ा छोड्ने दर घटाउन र िव ालय बािहर रहकेा यि लाई िव ालयमा िभ याउन 
 िव ालयह मा सचूना िविध लगायतका ोतबाट नयाँ-नयाँ ान र िश ण िसकाइ सीपको खोजी गरी 
 िव ाथ को ानलाई समेत समटेेर येक िवषयको िश ण िसकाइ ि याकलापलाई रोचक र आकषक 
 बनाइनेछ । 
१४¸ यावहा रक ान र सीपका लािग अिभभावक¸ िव ाथ  र िश कह  बीचको अ ति यालाई अिघ बढाइनेछ  
१५¸ थानीय मातभृाषाह लाई ो साहन गन उ  मातभृाषाह  र नेपाली तथा अं ेजी सिहतको संयु  श दकोष 
 तयार गनका लािग आव यक श दह  िव ालयका िश कह  माफत् संकलनको काम अिघ बढाइनेछ । 
१६¸ िव ालय प रसर लगायत े मा िव ाथ  सिहतको सहभािगतामा वृ ारोपणको काम अिघ बढाइनेछ । 
१७¸ यावहा रक सीपमा आधा रत तािलमको कोष तयारी गन समदुाय¸ िव ालय¸ िव  समहू तथा गाउँपािलका 
 लगायतका िनकाय र यि ह को राय सझुाव संकलन गरी यावहा रक सीप ब न गन उपयु  तािलमको 
 याकेज  तयारी ग रनेछ र यसरी तयार ग रएको याकेजमा आधा रत तािलममा िव ालय तथा समाजका 
 यि ह लाई समिेटनेछ ।  
१८¸ आगामी िदनमा गाउँपािलका र िव ालयको दािय व¸ भिूमका र काय िज मवेारी बारे प  हनका लािग 
 गाउँपािलका¸ िव ालय यव थापन सिमित¸ िश क अिभभावक संघ तथा िश कह  बीच  संवाद र 
 अ ति या संचालन ग रनेछ । 
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१९¸ सबै िव ालयह मा योग र ाकृितक िचिक साको ान र िश ा िदने यव था मशः िमलाउँद ैलिगनेछ । 
२०¸ कितपय िव ालयह मा िव ाथ  सं या यनू भएका कारण वा कितपय िव ालयमा कम िश क भएका 
 कारण एउटै िश कलाई िश ण ग रने बह िवषयका बारे द  बनाउन ुपन भएकोले िश कह लाई यसरी बह 
 िवषय िव  बनाउनउपयु  तािलम र िविधको यव था िमलाइनेछ । र िवषयगत िश कह को 
 अ तिव ालयगत अ ति याको अिभयान संचालन ग रनेछ । 
२१¸ क ा १ देिख ५ स म थानीय पाठ्य म तयारीका लािग िव  समहू लगायतको सहयोग िलई काय ार भ 
 ग रनेछ । 
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