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१. पषृ्ठभनूमिः 

स्र्क्षा देर् विकासका साथै मयाशददि एिम ्पररतकृि जीिि र सम्मानिि रोजगारी िथा उद्मम विकासको आधार हो । 

समदृ्ध प्रदेर् र सखुी िागररक भन्ने विकासको िारालाई यथाथशमा िदल्ि, ज्ञािमा आधाररि समाजको माध्यमबाट ददगो 

र्ास्न्त्ि र समवृद्ध हानसल गराउिका लानग स्र्क्षालाई सर्क्त माध्यमका रुपमा तिीकार गररएको छ । विद्यालय स्र्क्षाको 

रै्स्क्षक गणुतिरमा सधुार ल्याउि राष्ट्रका लानग आिश्यक दक्ष, अिरु्ानसि एिम ् नसजशिर्ील जिर्स्क्त उत्पादि गिश 

विद्यमाि साधि र स्रोिलाई अनधकिम पररचालि गरी तथािीयतिरमै समाि रै्स्क्षक अिसर सनुिस्िि गदै खोजमा 

आधाररि नसकाइ, आधनुिक रै्क्षस्णक विनध र प्रविनधमा आधाररि नसकाइ सहजीकरणमा जोड ददि ुआिश्यक छ । 

यसका लानग विद्यालयमा उपयकु्त रै्स्क्षक िािािरण नसजशिा गरी विद्यालयको विद्यमाि रै्स्क्षक एिम ् व्यितथापकीय 

पक्षमा सधुार गदै सामदाुवयक विद्यालयलाई अनभभािक िथा विद्याथीको पवहलो रोजाइको रै्स्क्षक गन्त्िव्यका रुपमा 

विकास गिश आदर्श विद्यालय विकासको अिधारणा अगानड साररएको हो। यस अिधारणामा आधाररि भई स्र्क्षालाई 

कामकाजी, उत्पादिमूलक, श्रमप्रनि सम्माि भािसवहिको बिाउिे र उत्पाददि जिर्स्क्तलाई जीिि जीउिे कलासवहिको 

आधारभिू ज्ञाि िथा सीपयकु्त बिाई आफ्िो तथािीयिा, कला, सँतकृनि र संतकारले यकु्त िागररक बिाउिे लक्ष्य रहेको 

छ । 

२. आदर्श विद्यालयको औस्चत्यिः 

स्र्क्षा प्रणालीले आफ्िा विद्याथीलाई सविय, निधशक्क, उत्सकु र सजृिर्ील विद्याथी, रै्स्क्षक उपानध पिाि व्यस्क्तगि, 

पाररिाररक र सामास्जक रूपमा योगदाि ददि सक्िे िागररकको रूपमा विकास गिे अपेक्षा गदशछ । हाम्रो स्र्क्षालाई 

जीिि र जगिसँग सापेक्ष बिाउि प्राचीि रै्स्क्षक आदर्श िथा आधनुिक प्रविनधजन्त्य रूपान्त्िरणलाई समायोजि गरेर 

उत्पादिर्ील जिर्स्क्त देर्को परम्परागि मूल्य, मान्त्यिा र संतकृनिको प्रिद्धशि िथा रावष्ट्रय एिम ् अन्त्िरावष्ट्रय रुपले 

समेि प्रनितपधाश गिश सक्ि ेगरी पाठ्यिम कायाशन्त्ियि िथा रै्क्षस्णक प्रबन्त्ध गिश आिश्यक देस्खन्त्छ । आदर्श विद्यालय 

विकास निम्ि पक्षहरुको विकास गिशका लानग औस्चत्यपूणश हनु्त्छ । 

 स्र्क्षक र विद्याथीहरुमा नसजशिर्ीलिा र मेहिि गिे बािीमा उल्लेख्य सधुार ल्याउि, 

 नसकाइलाई जीििोपयोगी सीपमा आधाररि बिाउँदै श्रमप्रनि सकारात्मक भाििा भएका व्यिहाररक िागररक 

ियार गिश । 

 विद्याथीहरुमा राष्ट्रप्रमे‚ सच्चरररिा‚ अिरु्ासि‚ आज्ञाकाररिा‚ संतकृनिको जगेिाश‚ सामास्जक मलु्य‚ मान्त्यिा र 

असल सँतकार‚ व्यिहारकुर्ल सीप जतिा पक्षहरुको समसु्चि विकास गिश, 
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 बालबानलकाको नसकाइको गनि, अिभुि, रुस्च र क्षमिा अिसुारको पठिपाठिलाई उस्चि रुपमा  सम्बोधि 

गिश, 

 समाजको अपेक्षा र आिश्यकिा एिम ्स्र्क्षाको उत्पादििीच िालमेल नमलाउि ।  

३. आदर्श विद्यालय विकास कायशिमको उद्दशे्यिः 

विद्यालयको रै्स्क्षक िािािरणमा एवककृि सधुार गिश आदर्श विद्यालय विकास गिे प्रयोजिमा निम्ि नलस्खि उद्देश्यहरु 

रास्खएको छिः 

क) आदर्श रै्स्क्षक िािािरण र वियाकलाप मार्श ि विद्याथीमा तिाबलस्म्िपिको  विकास गिे । 

ख) विद्यालयको आन्त्िररक र बाह्य िाििरणमा सधुार ल्याई बालबानलकाहरूमा जीििोपयोगी सीपको विकास गिे । 

ग) तिाबलम्बी , नसजशिर्ील र सीपयकु्त विद्याथी उत्पादि गरी रोजगारी र उत्पादिमा योगदाि ददिे । 

घ) नसकाइलाइ आधारभिू ज्ञाि िथा सीपयकु्त बिाई आफ्िो तथािीयिा, कला, सँतकृनि र संतकारयकु्त िागररक 

बिाउिे । 

४. आदर्श विद्यालयको आिश्यकिािः 

 विद्यालयमा राष्ट्रप्रमे, सदाचार, सच्चरररिा, तितथ प्रनिष्पधाश‚ अिरु्ासि, तथािीय र मािभृाषाका पाठ्यिमको 

निमाशण र कायाशन्त्ियि‚ सँतकृनिको जगेिाश‚ गरुुकुल पद्धनिका सकारात्मक पक्षको अिसुरण‚ जीिि प्रासविक 

कायशिम निमाशण र कायाशन्त्ियि‚ सरुस्क्षि विद्यालय िािािरण नसजशिा‚ सरोकारिालाहरुको सविय सहभानगिा 

एिम ् समदुायमा तथावपि असल मलु्य‚ मान्त्यिा‚ संतकृनि र संतकारको आत्मसाि ् र खराि आचरण एिम ्

संतकारको सधुार जतिा कायशलाई आधारको रुपमा समेवटिे गरी सामदुावयक विद्यालयको रै्स्क्षक गणुतिर 

अनभिवृद्ध गिश आदर्श विद्यालयको आिश्यकिा छ ।  
 

५. आदर्श विद्यालय तथापिा िथा  छिौटको मापदण्ड र आधारहरुिः  

क. कायशिमको पवहलो चरणमा प्रदेर्को ३६ िटा प्रादेस्र्क नििाशचि क्षेरलाई आधार मािी तथािीय िह र 

विद्यालयहरुसँग समन्त्िय गरी प्रनि नििाशचि क्षेर एउटा विद्यालय आदर्श विद्यालय विकासका लानग छिौट गिे,  

ख. सरोकारिालाहरुको सहभानगिामा विद्यालय सधुार योजिा ियार र कायाशन्त्ियि गिे । 

ग. निनमशि योजिा कायाशन्त्ियिका लानग विद्यालय‚ तथािीय संघ संतथा‚ तथािीय िह र सरकारबाट लगािीको व्यितथा 

नमलाउि‚े 
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घ. तथािीय िह, विद्यालय व्यितथापि सनमनि, स्र्क्षक अनभभािक संघ, तथािीय संघसतथा समेिको समन्त्िय, सहयोग 

र सहकायशमा आदर्श विद्यालय सम्बन्त्धी कायशयोजिा निमाशण र कायाशन्त्ियि गिे । 

ङ. आदर्श विद्यालयले विद्याथीको नसकाइलाई अथशपूणश बिाइश व्यिहार पररििशि गिश न्त्यिुिम रै्स्क्षक िािािरण नसजशिाका 

लानग रै्स्क्षक पूिाशधारमा सधुार‚ विद्याथी केस्न्त्िि वियाकलाप सञ्चालि‚ प्रविनधमैरी स्र्क्षण नसकाइ वियाकलापका 

लानग आिश्यक पूिाशधार‚ स्र्क्षकहरुको पेर्ागि प्रनििद्धिा एिम ् उत्प्ररेणा‚ विद्यालय तिात्य िािािरण तथापिा‚ 

सामदुावयक सहभानगिा जतिा कायशमा योजिािद्ध सधुार कायशको थालिी गदै लैजािे व्यितथा नमलाउिे‚ 

च. तथािीय िहसँगको समन्त्ियमा प्रदेर् नििाशचि क्षेरलाई आधार मािी सञ् चानलि सामदुावयक विद्यालय छिौट गररि‚े 

छ.  न्त्यूििम भौनिक पूिाशधार सवहिका सधुारोन्त्मखु सामदुावयक विद्यालयहरुलाई यस कायशिममा प्राथनमकिा ददइिे‚ 

ज. िेपाल सरकार र प्रदेर् सरकारले िमूिा विद्यालयको रुपमा विकास गिशका लानग छिौट गरेका  िाहेकका 

विद्यालयहरुलाई प्राथनमकिा ददइिे। 

६. आदर्श विद्यालय तथापिाका र्िशहरु 

 आदर्श विद्यालय विकास कायशिममा छिौट भएका विद्यालयहरुले निम्ि र्िश पालिा गिुशपिेछ । 

6.1.पूिाशधार विकासिः 

 विद्यालय भिि, कक्षा कोठा, रंगरोगि गिुशपिे । विद्यालय पररसर मौनलकिा झस्ल्किे गरी आकषशक बिाउि ु
पिे, 

 पतुिकालय तथापिा गरी विद्याथी, स्र्क्षकले अनधकिम उपयोग गिुशपिे, 
 प्रयोगर्ाला तथापिा गरी विद्याथी, स्र्क्षकले अनधकिम उपयोग गिुशपिे, 
 व्यिसावयक कायशर्ाला कक्ष तथापिा गिुशपिे, 
 र्दु्ध वपउिे पािीको व्यितथा र सरसर्ाई व्यितथापि राम्रो हिुपुिे, 
 चमेिा गहृ निमाशण र सधुार गरी उपयोग गिुशपिे, 
 विद्यालयमा घेरबार र िगैचा निमाशण र सधुार गरी िािािरणमैरी हिुपुिे, 
 प्राथनमक उपचार कक्षको व्यितथा गिुशपिे, 
 छाराछारहरुको लानग छुट्टाछुटै्ट र्ौचालयको व्यितथा भएको हिुपुिे । 

 विद्यालयमा िगैंचा अनििायश हिुपुिे जसमा विद्याथीहरुलाई पररचालि गिुशपिे । 

6.2. सरु्ासिका पक्षहरुिः 

 सरोकारिालाको सहभानगिामा कस्म्िमा ५ िषे विद्यालय सधुार योजिा निमाशण गरेको हिुपुिे,  

 विद्यालय सञ् चालिको लानग स्र्क्षक, विद्याथी िथा अनभभािकका लानग आचारसंवहिा निमाशण र कायाशन्त्ियि 
गरेको हिुपुिे, 
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 लेखा परीक्षण, सामास्जक परीक्षण नियनमि गरेको हिुपुिे र खचशको सािशजनिकीकरण गिुशपिे, 
 नियनमि सूचिा प्रिाहको व्यितथा िथा गिुासो सिुिुाई गरी समतया समाधाि गिुशपिे, 
 नियनमि स्र्क्षक तटार् िैठक, निणशय प्रवियामा सामवुहकिा कायाशन्त्ियि गिुशपिे, 
 बाल क्लि, तकाउट, जनुियर रेडिस सकश ल तथापिा र पररचालि गिुशपिे, 
 विद्यालयसँग अनभभािक र अन्त्य सरोकारिालाको नियनमि अन्त्िविश या भएको हिुपुिे, 
 सूचिा अनधकारी र गिुासो सनु्न ेअनधकारीको व्यितथा हिुपुिे । 

6.3. स्र्क्षण नसकाइिः 

 स्र्क्षण नसकाइ लगायि अन्त्य रै्स्क्षक गनिविनधहरुमा ICT को प्रयोग गररएको हिुपुिे, 
 विद्याथीको नसकाईमा स्र्क्षक िथा विद्यालयको रचिात्मक सहयोग हिुपुिे, 
 विद्याथीहरुलाई नियनमि प्रयोगात्मक अभ्यासको अिसर ददिपुिे, 
 सकभर कम मूल्य पिे र मूल्य िै िपिे (low cost and no cost) स्र्क्षण सामग्रीको निमाशण, संकलि, प्रयोग र 

व्यितथापि गिुशपिे, 
 प्रभािकारी मूल्याँकि पद्धनिको प्रयोग गिुशपिे, 
 विद्याथी परामर्शको व्यितथा गरी पषृ्ठपोषण ददिपुिे, 

 विद्याथीहरुलाघ उत्पादिसँग जोनडिे गरी प्रयोगात्मक अभ्यास गिुशपिे । 

७.  आदर्श विद्यालयका तिरुप  र विरे्षिाहरु 

विद्यालयको प्रिेर् विन्त्दमैु केही सनु्त्दर िा उत्प्ररेणात्मक उद् गारहरू राख्न सवकन्त्छ, जसले विद्यालयको आदर्श र 

विरे्षिालाई प्रनिविस्म्बि गदशछि ्। संतकारमा हकुाशऔ,ं प्रकृनिमा नसकाऔ‚ं प्रविनधमा रमाऔ‚ं तिािलम्िी एिम ् राष्ट्रप्रमेी 

बिाऔ ंको आदर्शलाई विद्यालय विकासको आधार मान्न सवकन्त्छ । आदर्श विद्यालय विकासका क्षेर‚ हिुपुिे तिरुप र 

विरे्षिाहरुलाई निम्ि िमोस्जम सूचीकृि गदै विरे्षिा यकु्त विद्यालयको विकास िै आदर्श विद्यालय विकास हो भन्ने 

मान्त्यिा रास्खएको छ । यस कायशिममा छिौट भएका विद्यालयहरुले देहायको विरे्षिा प्रदर्शि गिश सक्ि ेगरी रै्स्क्षक 

गनिविनध सञ्चालि गिुशपिे हनु्त्छ । 

7.1.प्रर्ासनिक व्ियितथापि 

 व्यितथापकीय र सरु्ासिका पक्षहरुको कायाशन्त्ियि, 

 विद्यालय र्ास्न्त्िक्षेर कायशिम कायाशन्त्ियि‚ 
 सरुस्क्षि िािािरण नसजशिा‚ 
 विद्यालय तिात्य िािािरण नसजशिा‚ 
 ददिाखाजा व्यितथा िथा जङ्करू्डको प्रयोगमा नियन्त्रण, 
 विद्यालय र समदुायको िािािरणीय सरसर्ाई अनभयाि सञ्चालि, 
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 योग स्र्क्षा‚ अनभभािक स्र्क्षा, वकर्ोर वकर्ोरी स्र्क्षा‚ संगीि र खेलकुद एिम ् सहवियाकलाप सञ्चालिको  
योजिािद्ध व्यितथा,  

 स्र्क्षक र विद्याथीमा नसक्िे, नसकाउिे सम्मािजिक िािारणको नसजशिा‚ 
 

 

7.2. रै्स्क्षक व्यितथापि 

 ि्य र प्रमाणमा आधाररि स्र्क्षण, खोजमा आधाररि नसकाइ र प्रदर्शिमा आधाररि मूल्याङ्कि प्रणाली उन्त्मखु 
रै्स्क्षक वियाकलाप निमाशण र कायाशन्त्ियि‚ 

 पररयोजिा कायश (समसामवयक गनिविनधमा विद्याथीसँग सरोकारिालाहरूको छलर्ल, समाजमा विविध विषयको 
जािकारी नलि पठाउि ेव्यितथा, विनभन्न सामास्जक गनिविनधमा सहभागी गराउिे, घर िा समाजका गनिविनधको 
ररपोवटशङ िथा प्रतििुीकरण व्यितथा) 

 विरे्ष आिश्यकिा भएका बालबानलकाहरुका लानग उपयकु्त र प्रभािकारी स्र्क्षण नसकाइ प्रविया सञ्चालि,  

 विद्याथीको मौनलक नसजशिालाई सीप अथिा लेखिमार्श ि अनभव्यक्तको अिसर प्रदाि गिे, 
 कक्षाकोठामा विविधिापूणश व्यितथापि‚ 
 विद्यालयमा ििीििम रै्क्षस्णक प्रविनध प्रयोगको व्यितथा,  

 जीििोपयोगी सीपमा आधाररि स्र्क्षा प्रदाि गिे, 
 आिश्यकिा अिसुार स्र्क्षकलाई मािभृाषाको िानलम‚ मािभृाषा र तथािीय पाठ्यिमको निमाशण र प्रयोग‚  

 प्रत्यक्ष संलग्ििामा ज्ञािको नसजशिा गिे िािािरण‚  

 गरुुकुल पद्धिीका सकारात्मक पक्षको अिसुरण‚ 

 विद्यालयमा रावष्ट्रयिा‚ तथािीय साँतकृनिक पररिेर्‚ परम्परागि ज्ञाि र सीपको संरक्षण र विकास, 
 विद्याथीमा लगिर्ीलिा‚ नसजशिर्ीलिा‚ पररश्रमी, अिरु्ासि र आज्ञाकाररिा जतिा सीप िथा व्यिहारहरुको 

विकास गिश सवकिे वियाकलाप सञ्चालि गिे,  

 तथािीय भाषा, संतकृनि र रीनिररिाजको जगेिाशमा सहयोगी िािािरण नसजशिा‚ 
 तथािीय समदुायको मखु्य पेसा‚ कला र संतकृनिको विद्यालयमा अभ्यास र विद्याथीमा सीपको विकास‚ 

 

7.3. िीनि िथा आचार संवहिा 

 समवपशि िथा व्यािसावयक स्र्क्षक र आचारसंवहिाको पूणश पालिा गिे िािािरण नसजशिा‚ 

 सरोकारिालाहरुको आचारसंवहिा निमाशण‚ प्रदर्शि र कायाशन्त्ियि‚ 
 स्र्क्षक विद्याथी नियनमििा, 

 

7.४.भौनिक व्यितथापि 

 विद्यालय बगैँचा निमाशण िथा व्यितथापि, 
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 विद्यालय निमाशण र सधुारमा तथािीय सामग्रीको प्रयोग‚ 

 विद्यालयमा हररि िािािरण नसजशिा, 
 कक्षाकोठामा बकु किशर‚ 

 

7.५.सरोकारिालाहरुको सहभानगिा 

 सरोकारिालाहरु सिैमा सामवुहक दावयत्ि र बराबरीको भाििाको विकास‚ सामवुहक निणशय पद्धिी‚ 
 िालमैरी,  लैंनगक मैरी एिम ्अपाि मैरी विद्यालय ‚  

 समिा र सहभानगिामूलक व्यितथापि प्रणाली ‚ 
 निणशय प्रवियामा सरोकारिालाहरुको सहभानगिा एिम ्स्र्क्षक अनभभािक सामवुहक भेटघाट । 

 

८. आदर्श विद्यालयका अपेस्क्षि उपलबधीिः 

 विद्यालयको बािािरण सर्ा हराभरा र मिमोहक भएको हिुे, 
 विद्यालयका भौनिक सवुिधा चतुि र आकषशक भएको हिु,े 
 विद्यालयमा सामवुहकिामा विश्वास गिे र आदर्श िेितृ्ि भएको हिुे, 
 विद्यालयसँग सम्बद्ध पक्ष स्र्क्षक अनभभािक सँघ र विद्यालय व्यितथापि सनमनि, अनभभािक र अन्त्य निकायको  

निरन्त्िर सहयोग, अिगुमि हिुे र पषृ्ठपोषण प्रदाि भएको हिुे, 
 स्र्क्षक विद्याथी र अनभभािकको उच्च समन्त्िय िथा सहभानगिा भएको विद्यालय हिुे, 
 विद्यालयमा अनिररक्त वियाकलाप सञ्चालि गिुशपिे र अन्त्य तथािमा अनिररक्त वियाकलाप एिम ्प्रनियोनगिात्मक 

कायशिममा विद्यालयको सहभानगिा भएको िथा उत्कृष्ठ िनिजा प्राप्त भएको हिुे, 
 तथािीय पाठ्यिम िथा मािभृाषाको पाठ्यिम, पाठ्यपतुिक निमाशण र प्रयोग भएको हिुे, 
 अनभभािक, स्र्क्षक र विद्याथीहरुले पालिा गिे आचारसंवहिा निमाशण र पूणश रुपमा पालिा गरेको हिुे, 
 विद्यालयले गरेका सबै कायशिमहरु अन्त्य विद्यालयहरुले अिकुरण गिश योग्य हिुे, 
 समदुाय र विद्यालयको एक आपसमा सहयोगी भाििाको विकास हिुे, 
 विद्यालय जङ्करू्ड निषनेधि क्षेर भएको हिुेछ । 

९. सरोकारिालाहरुको भनूमकािः 

आदर्श विद्यालयका सरोकारिालाहरुको भनूमका निम्ि बमोस्जम हिु पदशछ । 

अ. विद्यालय व्यितथापि सनमनि एिम ्स्र्क्षक अनभभािक संघको भनूमकािः 
प्रचनलि स्र्क्षा ऐि नियमािलीमा उल्लेख भएको काम, किशव्य र अनधकारका अनिररक्त विद्यालय व्यितथापि 
सनमनि एिम ्स्र्क्षक अनभभािक संघले आदर्श विद्यालय विकासका सम्बन्त्धमा निम्ि बमोस्जमको भनूमका 
नििाशह गिुशपिे हनु्त्छ ।  

क. आदर्श विद्यालय विकासको योजिा निमाशण एिम ्कायाशन्त्ियि गिे, 
ख. विद्यालयका लानग आिश्यक स्रोिको खोजी गिे, उपयकु्त पररचालि गिे, 
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ग. विद्यालयमा उपयकु्त रै्स्क्षक िािािरण सजृिा गिे, विद्यालयमा प्रयोग हिुे बोली बचि, व्यिहार, गनिविनधहरु 
सबैले अिसुरण योग्य बिाउिे, 

घ. प्र.अ., स्र्क्षक, विद्याथीहरुलाई स्र्क्षण एिम ्नसकाइका लानग आिश्यक रै्स्क्षक सामग्रीको विकास एिम ्
प्रयोगमा आिश्यक सहयोग परु् याउिे, 

ङ. विद्यालय, समदुाय र अनभभािकबीच समुधरु सम्बन्त्ध बिाइराख्न े। 

 

आ. अनभभािकिः 
च. अनभभािक तियम ्असल बािी व्यहोरा भएको साथै बालबानलका अिकुुल िािािरण सजृिा गिुशपिे,  

छ. अनभभािकमा विद्यालय प्रनि अपित्िको भाििा भएको हिुपुिे,  

ज. आफ्िा बालबानलका नियनमि रुपमा विद्यालयमा उपस्तथि भए िभएको खोजी गिे, 
झ. घरमा बालबानलकालाई नसकाईमैरी िािािरण सजृिा गिे, 
ञ. बालबानलकालाई विद्यालयमा स्र्क्षकहरुसँग अिरु्ानसि भई पढि ुपछश भन्ने ज्ञाि ददिे, 
ट. बालबानलकालाई नियनमि पढाईका अनिररक्त िैकस्ल्पक नसकाई वियाकलापमा सहभागी हिुे अिसर प्रदाि 

गिे,  

ठ. घरमा िा समदुायमा दददी, बवहिी, दाज,ु भाई र नछमेकीहरुसँग नमलेर बतिे आिीबािीको विकास गराउि,े 

ड. विद्यालय जाँदा आिश्यक पिे वकिाब, कापी, कलम जतिा सामग्रीहरु समयमा िै उपलबध गराउिे, 
ढ. विद्यालय जाँदा सधैं रै्स्क्षक सामग्री नलएर जाि लगाउिे साथै लगे िलगेको एवकि गिे, 
ण. बालिानलकालाई विद्यालयमा िा अन्त्यर हिुे नसकाईका लानग उपयकु्त मिोरञ्जिात्मक वियाकलापका लानग 

समयमा िै खचशको व्यितथा नमलाइ उिीहरुको हौसला बढाउिे, 
ि. विद्याथीलाई पोषणयकु्त खाजा घरैबाट ियार गरी पठाउि,े 

थ. प्रधािाध्यापक, कक्षा स्र्क्षक, विषय स्र्क्षक र अन्त्य स्र्क्षकहरुसँग आफ्िा बालिानलकाको रै्स्क्षक अितथा र 
अन्त्य अितथाका बारेमा नियनमि रुपमा जािकारी नलिे, 

द. सामास्जक वियाकलाप िथा सािशजनिक कायशिमहरुमा सहभागी गराउिे, 
ध. आफ्िा बालिानलकालाई विद्यालय पठाउँदा सर्ाईमा ध्याि ददई विद्यालय पोर्ाकमा पठाउिे, 
ि. सािालाई माया र ठूलालाई आदर गिुश पछश भन्ने कुरा नसकाउिे, 
ऩ. घर िै पवहलो पाठर्ाला हो भन्ने कुरालाई मिि ्गरी बालबानलकाको नसकाइमा सहयोग गिे, 
प. निरन्त्िर विद्यालयको सम्पकश मा रहिे िथा आिश्यकिा अिसुार सहयोग परु् याउिे 
र्. बालिानलकालाई राष्ट्रप्रमे, सदाचार, अिरु्ासि जतिा आदर्श गणुहरुको विकासका लानग घर पररिारमा समय 

समयमा विनभन्न कृयाकलाप गराउिे (संविधाि ददिसको ददिमा घरमा ित्ती बाल्िे, निहारमा रङ्बाट िेपालको 
िक्सा बिाउि ेजतिा वियाकलाप) 

इ. स्र्क्षकिः 
क. विद्याथीहरुको नसकाइको गनि, अिभुि, रुस्च र क्षमिा अिसुारको नसकाइ वियाकलाप सञ् चालि गिे, 
ख. स्र्क्षक आरू् अिरु्ानसि, लगिर्ील, मेहििी हिुपुिे,   

ग. स्र्क्षक तियम ्आफ्िो िािी व्यहोरा आचरणको वहसाबले अिकुरणीय हिुपुिे, 
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घ. पठिपाठिमा विद्याथीहरुको कमी कमजोरी बझेुर आर्िो विषयमा कुि विद्याथी कमजोर छ पत्तालगाइश 
पषृ्ठपोषण ददिे, 

ङ. स्र्क्षण प्रविनध सम्बन्त्धी क्षमिा भएको, 
च. अनिररक्त कृयाकलापको योजिा बिाई कायाशन्त्ियि गिुशपिे, 
छ. विद्याथीलाई र्ान्त्ि र अिरु्ासिमा रहेर पढ्िको लानग उत्प्ररेरि गिे, िािािरण ियार पािे, 
ज. विषयिति ुअिसुार रै्स्क्षक सामग्रीहरु प्रयोग गिे साथै तथािीयतिरमा उपलव्ध हिुे रै्स्क्षक सामग्रीहरुलाई 

प्राथनमकिा ददिे, 
झ. कक्षा कायश र गहृकायश नियनमि परीक्षण गरी नसकाइमा सधुार ल्याउिमा उपयोग गिे, 
ञ. विद्याथीलाई नसकाइमा उत्प्ररेरि गिे,  

ट. विद्याथीहरुलाई पठिपाठि गराउँदा निरन्त्िर मूल्याङ्कि गरी पषृ्ठपोषण ददिे, 
ठ. अनभभािकहरुसँग विनभन्न माध्यमबाट सम्पकश मा रहिे, अन्त्िविश या गिे, 

ड. विद्यालयको बावषशक कायशिम बिाउिे समयमा सहभागी हिुे र बावषशक कायशिम अिसुार सहकायश गिे, 
ढ. स्र्क्षक, विद्याथी, अनभभािक, स्र्क्षक अनभभािक संघ, विद्यालय व्यितथापि सनमनि साथै अन्त्य 

सरोकारिालाहरुसँगको अन्त्िरविया कायशिमहरुमा सहभागी हिुे, 
ण. विद्यालय सधुार योजिा, कायशमूलक अिसुन्त्धाि, कक्षाकोठा व्यितथापि जतिा नबषयमा ध्याि ददिे, 
ि. विद्यालय र विद्याथी मेरा हिु भन्ने भाििा राख्न,े 
थ. पठिपाठि गराउँदा ियाँ ियाँ कुरा साथै देर् विदेर्का समसामवयक गनिविनध बारे विद्याथीलाई अिगि 

गराउि,े 

द. पाठ्यपतुिक मार िभई अन्त्य प्रविनधहरुको खोजी गरेर स्र्क्षण गराउिे, 
ध. विद्यालयको आचारसंवहिा पूणश रुपमा पालिा गिे, 
ि. विद्याथीलाई राष्ट्रप्रमे, सच्चरररिा, अिरु्ासि, आज्ञाकारीिा, संतकृिीको जगेिाश, सामास्जक मूल्य मान्त्यिा, 

संतकारको अिसुरण र कुर्ल व्यिहार सीप जतिा पक्षको प्रानप्तमा सहयोग गिे, 
ई. विद्याथी 
क. रै्स्क्षक भनूमकािः 

 पाठ्यिम र पाठ्यपतुिकमा समेवटएका विषयितिकुा अनिररक्त अन्त्य विषयको पनि ज्ञाि नलिे, 
 अध्ययि गरेका विषयितिलुाई आिश्यकिा अिसुार व्यिहारमा प्रयोग गिे, 
 देर् र राष्ट्रप्रनि प्रमे र सद् भाि भएको हिुपुिे, 
 देर् विदेर्का समसामवयक गनिविनधप्रनि विरे्ष चासो राख्न,े 
 रै्स्क्षक सामग्रीको आिश्यकिाअिसुार प्रयोग र जिि गिे, 
 िबझेुका नबषयलाई पालोपालो गरेर स्र्क्षकसँग सोध्िे, 
 विद्यालयमा अिपुस्तथि हिु परेमा कक्षा स्र्क्षकलाई पवहला िै जािकारी ददिे 
 अनिररक्त वियाकलापमा नियनमि रुपमा सविय सहभागी हिुे । 

ख. सामास्जक भनूमकािः 
 समदुायमा हिुे कायशिमहरुमा सहभागी हिुे, 
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 सभ्य र स्र्ष्ट भाषा प्रयोग गिे, 
 सािालाई माया, ठूलालाई आदर, असक्तलाई आदरपूिशक सहयोग गिे, 
 पािी प्रयोग गरेपनछ धारा बन्त्द गिे, 
 र्ौचालयको प्रयोग पनछ पािी राखेर सर्ा गिे, 
 कसैसँग िररसाउिे, अरु ररसाए पनि आरूँ् स्र्ष्ट भाषामा बोल्िे, 
 र्ोहरमैला जथाभािी िर्ाल्िे, र्ोहर दानि (डतट विि) को प्रयोग गिे, 
 अरुलाई चोट पगु्िे कुराहरु िबोल्िे, 
 बोल्दा सधैँ हँनसलो भएर मतुकुराएर बोल्िे, 

ग. राष्ट्र र रावष्ट्रयिािः 
 राष्ट्रको सम्पत्तीको माया गिे । सरकारी भिि, मठ मस्न्त्दरहरु, देिल, विद्यालयहरु जतिा सम्पदाहरुको 

संरक्षण गिे, 
 आफ्िै देर्मा उत्पाददि सामािहरुको प्रयोग गिे बािी बसाल्ि,े 
 कामलाई ठूलो सािो िभिी उच्च सम्माि ददिे, 
 कुिै पनि ठाउँमा कसैले नियििस गलि काम गरेको छ भिे स्र्क्षक, अनभभािक िा आिश्यकिा अिसुार 

प्रहरीलाई खबर गिे, 
 आफ्िो देर् नभर रहेका सम्भाििाका साथै राम्रा कुराहरुको खोजी गिे, 
 देर् विदेर्को उदाहरणलाई नलएर आफ्िो देर्को िकारात्मक िलुिा मार िगिे, 
 राष्ट्र र रावष्ट्रयिाप्रनि सम्मािपूणश भाििा राख्न,े 

घ. अिरु्ासि/िैनिक आचरणिः 
 विद्यालय जाँदा नियनमि रुपमा सर्ा पोसाक प्रयोग गिे, 
 यथासम्भि तथािीय र कम खस्चशलो सामाि प्रयोग गिे, 
 आफ्िो र्रीरको सरसर्ाइमा ध्याि ददिे (विहाि िेलकुा दाँि माझ्िे, नियनमि हािमखु धिुे, कपाल सर्ा 

राख्न ेकोिे, मोजा नियनमि धोएर प्रयोग गिे), 
 जथाभािी िथकु्िे, अरुको अगानड िाक, काि, स्जउ िकोट्याउिे, नसगाि निकाल्िे जतिा काम िगिे, 

रुमालको प्रयोग गिे, 
 खािेकुरा खाँदा आिाज िनिकाल्िे, मखुमा खािेकुरा राखेर िबोल्िे, खाँदै िवहड्िे,  

 अरुलाई असर पिे गरी वटभी, मोिाइल जतिा उपकरण प्रयोग िगिे िा िचलाउि,े 
 अिािश्यक विजलुीबत्ती िबाल्िे, बलेको देखेमा निभाउिे, 
 आरु्भन्त्दा ठूलालाई सम्माि र सािालाई माया गिे आमा, बबुा, गरुुलाई सधै आदर गिे, 
 समाजमा छरनछमेकीहरु र इष्टनमरसँग असल सम्बन्त्ध राख्न,े 
 बस चढ्दा, मस्न्त्दरमा पूजा गिश जाँदा, सामाि वकन्त्दा र यतिै अन्त्य गनिविनधमा सहभागी हुँदा नभड िगरी 

पालो िा लाइिमा बसेर कायश गिे, 
ङ. पयाशिरणिः 
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 आफ्िो घर िथा विद्यालय िररपरर रु्लहरु, िरकारी, स-सािा रुख विरुिा लगाउिे, 
 विद्यालय िा िररपररका बगैंचाका रु्लहरु आिश्यक िपरी िवटप्िे, िोट विरुिा, रुख जोगाउिे, िोट 

विरुिाका हाँगा मिुा िच ुँड्िे, 
 आिश्यकिा अिसुार घरपालिुा जिािर पाल्िे, 
 जंगलमा पाइिे जंगली जिािर िथा पंक्षीलाई माया र संरक्षण गिे 

 कुवहिे र िकुवहिे स्चजहरुलाई छुट्टा छुटै्ट राख्न,े 
 कुिै पनि र्ोहोर िा िािािरणमा प्रदवुषि हिुे ितिहुरु िोवकएको ठाउँमा मार जम्मा जिे 

च.  खािपाििः 
 आफ्िो समाजमा उत्पादि भएका खािेकुराहरुलाई प्रथनमकिा ददइश प्रयोग गिे, 
 खािेकुरा प्रयोग गदाश बासी, सडेगलेका, जङ् क रु्डलाई पूणशरुपमा िवहतकार गिे, 
 नबदेर्मा उत्पाददि सामािहरुभन्त्दा तिदेर् कै सामािलाई प्रयोग गिे, 
 तिातथ उपचारका लानग पवहचाि िथा प्रयोगमा आएका तथािीय जडीबटुीलाई पवहलो प्राथनमकिा ददिे, 
 तिात्यको लानग हानिकारक लागपुदाथश, धमु्रपाि र मध्यपाि िखािे/िगिे, 
 अनधक या अनि कम मारामा िखाइश र्रीरको आिश्यकिा अिसुार खािे ।  

 पौवष्टक ित्िको सन्त्िलुि नमलाएर खािा खािे । 

 खािेकुराहरु राम्ररी सर्ा गरी पकाएर मार खािे । 

झ. रहिसहि/संतकृनििः 
 सरल, सरुस्क्षि र भि जीिियापि गिे, 
 जिुसकैु काम गदाश िृद्ब, मवहला, अर्क्त र उपेस्क्षि समूहलाई प्रथम प्राथनमकिा ददिे, (जतिै-गाडी चढ्दा, 

अतपिालमा वटकट नलँदा, अन्त्य सेिा सवुिधा नलँदा) 

 आफ्िो जाि, धमश, भेषभषुाको सम्माि गरी सम्पस्त्तको रूपमा संरक्षण गिे, अन्त्य संतकार संतकृनिहरुलाई 
सम्माि गिे र कुिै पनि प्रकारको विभेद िगिे, 

 लोप हुँदै गएका परुािा संतकृनिहरुलाई संरक्षण गिे, नििीहरुको प्रचारप्रसार गिे, 
 शंृ्रगारका सामग्रीहरु प्रयोग गदाश भद्दा िररकाले िगिे, 
 अिािश्यक गहिाहरूको प्रगोग िगिे । 

ज. विद्याथीको दैनिकीिः 

 समयको सदपुयोगका लानग समयमै उठ्िे, अध्ययि गिे, खािा खाि े। नबहाि उठि ेपढ्िे, जतिा दैनिक 
हिुे कामको समय िानलका बिाउिे, 

 समय िानलका अिसुारको कामको समीक्षा गदै कायाशन्त्ियि गिे, 
 कामका साथसाथै आराम गिे समय पनि राख्न,े पवहलो प्राथनमकिा अध्ययि र कामलाई ददिे, 
 रु्सशदको समयमा महाि ्व्यस्क्तहरुका पतुिक पढ्िे साथै लेखहरु लेख्न ेबािी बसाल्िे, 
 विस्र्ष्ट र अिकुरणीय व्यस्क्तत्िहरूका जीििी पढ्िे, अन्त्ििाशिाश सनु्ने,  
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 सामास्जक, रावष्ट्रय र अन्त्िराशवष्ट्रय घटिािमहरूमा चासो राख्न,े अद्यािनधक हिुे । 

१०. तथािीय िहको भनूमकािः 

 आदर्श विद्यालय कायशिम संचालिको लानग छिोट भएका विद्यालयहरुसँग सम्झौिा गिे, 
 आदर्श विद्यालय विकासका लानग थप विस्त्तय व्यितथा गिे, 
 विद्यालयको विद्यालय सधुार योजिामा आदर्श विद्यालय विकास योजिा समािेर् गरी कायाशन्त्ियिका लानग 

प्राविनधक सहयोग उपलबध गराउिे, 
 आदर्श विद्यालय विकास कायशिम प्राप्त गरेका विद्यालयहरुको नियनमि अिगुमि िथा पषृ्ठपोषण प्रदाि गिे 

 यो सहजीकरण पसु्तिका बमोस्जमका वियाकलाप आफ्िो तथािीय िहका सबै विद्यालयमा लागू गिे प्रयास 
गिे । 

 आिश्यकिा अिसुार स्र्क्षा विकास निदेर्िालय र सामास्जक विकास मन्त्रालयसँग समन्त्िय गिे । 

1१. सामास्जक विकास मन्त्रालय र स्र्क्षा विकास निदेर्िालयको भनूमकािः 

 आदर्श विद्यालय सम्बन्त्धी मागशदर्शि, सहजीकरण पसु्तिका ियारी िथा अद्यािनधक गिे । 

 छिोट भएका विद्यालयहरुलाई तथािीय िह मार्श ि बजेट उपलबध गराउिे, 
 आदर्श विद्यालय विकासका लानग अनभमखुीकरण कायशर्ाला संचालि गिे, 
 तथािीय िह र कायशिम संचालि भएका विद्यालयहरुलाई आिश्यकिा अिसुार प्राविनधक सहायिा उपलबध 

गराउिे, 
 विद्यालयहरुको अिगुमि गरी पषृ्ठपोषण प्रदाि गिे, 
 आदर्श विद्यालय सम्बन्त्धी कायशिमहरू लाग ुगिश विद्यालय र तथािीय िहहरूलाइश उत्प्ररेरि गिे । 

१२. विद्यालयले सञ् चालि गिुशपिे मखु्य वियाकलापहरूिः 

 एक जिा स्र्क्षकलाई यो कायशिमको स्जम्मेिार स्र्क्षकका रुपमा र्ोकल स्र्क्षकका रुपमा िोक्िे, 
 सहजीकरण पसु्तिकाको प्रभािकारी कायाशन्त्ियि गिे, 
 आदर्श विद्यालय सम्बन्त्धी सम्भाविि कायशिमहरू विकास र कायाशन्त्ियि गिे, 
 विद्यालय भिि, पररसर, घेरािार आदद मौनलक, आकषशक बिाउिे, 
 विद्यालयमा जनडबटुी िथा र्लरु्ल जन्त्य िितपनिहरू लगाइश हररयालीपूणश िािािरण बिाउिे, 
 रचिात्मकिा, देर्भस्क्त िथा रावष्ट्रयिा प्रिधशि हिुे खालका प्रिचि, गोष्ठी, िाटक, लेखि, अनभिय, पररसम्बाद 

जतिा सावहस्त्यक िथा साँतकृनिक कायशिम सञ्चालि गिे, 
 सामास्जक िथा साँतकृनिक गनिविनधहरूमा विद्याथी, स्र्क्षक र कमशचारीको पररचालि गिे, 
 आदर्श श्रबय दृष्य सामग्रीको विकास र प्रयोग गिे । 
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१३. बजेट खचश गिश सवकि ेक्षरेहरुिः 

 स्र्क्षक, विद्याथी, अनभभािक, वि.व्य.स., स्र्.अ.स.को लानग आचार संवहिा निमाशण र अनभमखुीकरण, 
 विद्याथीका लानग जीििोपयोगी, व्यिहाररक सीप िथा कौर्ल हानसल गराउिे प्रयोजिाथश आिश्यक 

सचेििामूलक  

 अनभभािक स्र्क्षा कायशिम विकास िथा सञ्चालि,  

 विद्यालय िथा समदुायमा सरसर्ाइश लगायिका विविध सचेििामूलक अनभयाि सञ् चालि, 

 प्रविनधमैरी स्र्क्षणका लानग इन्त्टरिेट प्रयोग सम्बन्त्धी खचश,  

 सामास्जक परीक्षण िथा सािशजनिक सिुिुाइ कायशिम सम्बन्त्धी खचश, 
 विद्यालयको िनिजा विश्लषेण िथा रै्स्क्षक गणुतिर अनभिवृद्ध कायशर्ाला सञ्चालि सम्बन्त्धी खचश,  

 विद्याथीले पररिार, समदुाय िथा विद्यालयमा नसकेका सीपलाई प्रदर्शि,  

 विद्याथी प्रनिभा पवहचाि, प्रोत्साहि िथा प्रनितपधाशत्मक कायशिम सञ् चालिमा हिुे खचश,  

 विद्यालय ति:मूल्याङ्किका सूचक ियारी गरी मूल्याङ्कि गिे र सधुारका योजिा निमाशण र कायाशन्त्ियि । 

 

समाप्त 


