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कोहलपुर नगरपाललकाका मुख्य शैलिक उपललधि र भावी योजनाहरु 

पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गररएको लववरण 

लमलत २०७८ कालतिक १४ गते 

स्थान: कोहलपुर नगरपाललका सभाहल 

 

क. पररचय 

यो कोहलपुर नगरपाललका, लिक्षा युवा तथा खेलकुद िाखाका उपललधि र भावी 

योजनाहरुका लवषयमा पत्रकार सम्मेलनका लालग तयार गररएको लववरण हो । 

नगरपाललकाले लवद्यालय लिक्षाको के्षत्रमा गरेका मुख्य मुख्य काययहरु र भावी 

योजनाको सार सङ््कके्षप यसमा समेलिएको छ । 

ख. मुख्य कायिहरुको सूची 

१. कोहलपुर नगरपाललकाबाट लनम्नानुसारका लशिासम्बन्िी ऐन, लनयम र 

कायिलवलिहरु जारी गररएको छ : 

१. कोहलपुर नगरपाललका लिक्षा ऐन, २०७६ 

२. लिक्षक दरबन्दी लमलान काययलवलि, २०७६ 

३. कोहलपुर नगरपाललका लिक्षा लनयमावली, २०७४ 

४. कोहलपुर नगरपाललका लवलिय समानीकरण काययक्रम कायायन्वयन 

लनदेलिका, २०७६ 

५. अपाङ््कगता भएका लवद्याथीहरुको लेखाजोखा केन्र सञ्चालन तथा 

व्यवस्थापन काययलवलि, २०७७ 

६. कोहलपुर नगरपाललका लवद्यालय स्थापना, कक्षाथप, स्थानान्तरण र 

नामाकरण सम्बन्िी काययलवलि , २०७८ 

७. आिारभूत तह (कक्षा-८) को वालषयक मूल्याङ््ककन काययलवलि, २०७८ 

८. लवद्यालयमा बाल संरक्षण नीलत, २०७८ (लवद्यालयहरुमा तयार भइरहेको) 

९. कोलभड-१९ को जोलखमरलहत वातावरणमा लवद्यालयमा पठनपाठन 

सञ्चालन काययलवलि, २०७८ 

१०.  समावेिी लिक्षा नीलत, २०७८ 

११. बाललका तथा समावेिी लिक्षा सञ्जाल गठन तथा पररचालन काययलवलि, 

२०७८ 

ग. हालसम्म गररएका केही मुख्य कायिहरु 

१.  कोहलपुर बााँके लजल्लाको पलहलो साक्षर नगरपाललका घोषणा भएको छ । 

२. कोहलपुरलाई बााँके लजल्लाको पलहलो साक्षर नगरपाललका घोषणा भएकोमा 

लजल्ला समन्वय सलमलतबाि ५० लाख रुपैयााँ पुरस्कार प्राप्त भएको छ । उक्त रकमबाि 

नेपाल रालरिय माध्यलमक लवद्यालय खडगवारमा एक तले चार कोठे पक्की भवन 

लनमायण भएको । 

४. पााँचविा लवद्यालयहरुमा ५ विा लवषयगत लिक्षक लसकाइ केन्रहरुको स्थापना 

गररएको छ । 

५. उपमेयर कप मलहला लक्रकेि प्रलतयोलगता सम्पन्न गररएको छ । 

६. ललडर मालव र लिडर स्कुलहरु लनिायरण गरी लवद्यालयको नेिवकय  स्थापना गररएको 

छ । 

७.  सामालजक अध्ययन लवषयका पाठहरुलाई नेपाली भाषामा लिक्षण गने लनणयय 

भएको छ । 

८.  कोहलपुर िैलक्षक झलकको पलहलो र दोस्रो अङ््कक प्रकािन गररएको छ । 

९.  कोहलपुर नगरपाललकाको िैलक्षक लस्थलतको ब्रोसर (facts sheet) प्रकािन 

गररएको छ । 

१०. लवद्यालयहरु खुलेको पढाइ भएको र लिक्षकको उपलस्थलतको औसत लदन र सबै 

लवद्यालयको औसत लसकाइ उपललधि पलहचान गरी सावयजलनक गररएको छ । यस 

तथ्याङ््ककले लिक्षकको काययसम्पादन मूल्याङ््ककन र प्रिानाध्यापक छनौिका लालग 

भौगोललक के्षत्रको औसत इकाइ अङ््कक पलहचान गनय सहज भएको छ । 

११. िैलक्षक झलकमािय त् लवद्यालयहरुमा गएको सब ै प्रकारका अनुदान रकमको 

लववरण सावयजलनक गररएको छ । 

१२.  सबै बाललवकास केन्रका लिक्षकहरुलाई पााँच लदने बालमैत्री लसकाइसम्बन्िी 

आिारभूत ताललम प्रदान गररएको छ । 

१३.  सालवकको स्रोतकेन्र रहेको भवनलाई वाइिाई र सभाहल सलहतको लिक्षक 

केन्र बनाइएको छ । 

१४.  पााँचविै लवषयगत लसकाइ केन्रहरुमा काययिाला गरी प्रश्नपत्र बैङ््कक लनमायण 

गररएको छ । 

१५.  बाललवकास केन्रहरुलाई बालमैत्री लसकाइ सामग्री प्रदान गररएको छ । 

१६.  बाललवकास केन्रको स्तरोन्नलत कायय िुरु गररएको छ । (यस वषय ३ विा) 

१७.  सब ैआिारभूत तथा माध्यलमक लवद्यालयहरुमा कम््युिर र वाइिाई सुलविा 

उपलधि गराइएको छ । 

१८. सबै लवद्यालयबाि काययलवलि लनमायण गरी लवद्यालयका वालषयक मूल्याङ््ककन र 

नलतजा प्रकािन गररएको छ ।  

१९. नगरपाललकाले जारी गरेको काययलवलिका आिारमा लवद्यालयमा मूल्याङ््ककन 

सलमलतबाि कक्षा-८ को गराई िाखबाि वालषयक नलतजा प्रकािन गररएको छ । 

२०.  पलहलो पिक IEMIS का आिारमा कक्षा-८ को वालषयक नलतजा प्रकािन 

गररएको  छ । 

२१. दललत, मुक्त कमैया अलत लवपन्न र लोपोन्मुख लवद्याथीहरुलाई झोला लवतरण 

गररएको छ । 

२२. िाखाबाि लिक्षक डायरी प्रकािन तथा लवतरण गररएको छ ।  

२३.  कायायलयमा लवद्यालय लववरणको फ्लेक्स लप्रन्ि प्रदियन गररएको छ । 

२४. कक्षा ११ को अनुमलत लदाँदा पाठ्यक्रमले तोके अनुसार ऐलछछक प्रथम, ऐलछछक 

लितीय, ऐलछछक तृलतय र थप ऐलछछक लवषयको अनुमलत ललनु पने र अनुमलत लदाँदा 

प्रालवलिक िारका लवषयहरुलाई सामुदालयक र संस्थागत लवद्यालयमा िेरै नदोहोररने 

गरी समानुपालतक रुपमा लवषय लवतरण गने व्यवस्था लमलाइएको छ । यसबाि िैलक्षक 

हब नीलत कायायन्वयनमा मद्दत पुग्ने आिा गररएको छ । 

२५. सबै सामुदालयक लवद्यालयका २७५ जना लिक्षकहरुको दरबन्दी लमलान गररएको 

छ । साथै लिक्षा लनयमावलीमा उल्लेख भएको वैिालनक प्रलक्रया बमोलजम सबै 
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सामुदालयक लवद्यालयहरुमा तहगत प्रिानाध्यापकको लनयुलक्त व्यवस्था लगभग 

सम्पन्न भएको छ । 

२६. संस्थागत लवद्यालयका लालग वालषयक काययक्रम तथा बजेिहरु लवतरण गररएको छ 

।  

२७. संस्थागत लवद्यालयहरुका लालग समेत लागू हुने गरी लवद्यालय स्थापना गने, कक्षा 

थप गने ठाउाँ सारी गने, नामाकरण गने काययलवलि जारी गररएको छ । आगामी ५ 

वषयसम्म नयााँ संस्थागत लवद्यालय खोल्न स्थलगत गररएको छ । 

२८. सब ैसंस्थागत लवद्यालयमा काययरत लिक्षक तथा कमयचारीहरुको तलब श्रम ऐनले 

तोकेको प्रचललत मापदण्ड अनुसार हुनु पने नीलतगत व्यवस्था गररएको छ । 

२९. सबै संस्थागत लवद्यालयहरुबाि प्रदान गररने छात्रवलृिलाई काययलवलि बमोलजम 

ललक्षत समुदायका १० प्रलतितले लवद्यालयबािै छात्रवलृि पाउने व्यवस्था गररएको छ 

। 

३०. सबै लवद्यालयको िाईमा नगरपाललकाको लनणयय बमोलजम रालरिय झण्डा रहेको 

लवद्यालयको लोगो राख्न लनदेिन भएको छ । 

३१. सबै लवद्यालयको भवन र गाडीमा नेपाल सरकारले तोकेबमोलजमको पहे ाँलो रङ्क 

लगाउने लनणयय भएको छ ।  

३२. साझेदार संस्थाहरुसाँग सहकायय गरी लवद्यालयहरुमा समावेिी िौचालय लनमायण, 

समावेिी लवद्यालय सुिार योजना, वलृि लवकास मागयदियन प्रलिक्षण, आलदजस्ता 

लवलभन्न काययक्रमहरु सञ्चालन गररएको छ । 

ङ. सबैभन्दा महत्वपूणि उपललधि 

१. अलनवायय तथा लन:िुल्क आिारभूत लिक्षाको कायायन्वयन  

२. कोहलपुरलाई साक्षर नगरपाललका घोषणा 

३. लिक्षक दरबन्दी लमलान र तहगत प्रिानाध्यापकको प्रलक्रयागत वैिालनक 

लनयुलक्त 

४. लिक्षक अपुग भएका लवद्यालयहरुमा नगर लिक्षक अनुदानको व्यवस्था  

५. सबै लवद्यालयहरुमा कम््युिर र वाइिाइ सुलविा 

६. श्रम ऐन अनुसार लनजी लवद्यालयले लिक्षक कमयचारीलाई तलब भिा लदने 

प्राविान 

च. भावीयोजना 

१. लिक्षा लनयमावलीको पररमाजयन गने 

२. नगर लिक्षा योजना लनमायण गने 

३. ठुला स्कुल (Big School) र साना आकषयक लवद्यालय (Attractive School) 

लनमायणको योजना गने 

४. बाललवकास केन्रहरुलाई स्रोतसािनले सम्पन्न गरी पूणयरुपमा बालमैत्री बनाउने 

५. लवद्यालयहरुको छाना भुई पखायल र झ्यालढोकालाई  मम्मयत गरी सुदृढ बनाउने 

६. वडा लिक्षा सलमलत गठन गरी लक्रयािील बनाउने 

७. सामुदालयक-संस्थागत वा संस्थागत-संस्थागत लवद्यालय समायोजन (मजय) गदै जाने 

८. लवद्यालयहरुको वगीकरण गने 

९. माध्यलमक लवद्यालयहरुमा सवारी सािनको क्रमि: व्यवस्था गदै जाने 

११. बाल लवकास केन्रहरुको दरबन्दी र सङ््कख्या समायोजन गने 

१२. लवद्यालयहरुमा कोहलपुर नगरपाललकाको वस्तुगत लववरणयुक्त स्थानीय लवषय 

पठनपाठन गराउन पाठ्यपुस्तक लनमायण गने । 

छ. लनष्कर्ि 

यसका साथै नेपाल सरकारको नीलत अनुरुप लन:िुल्क तथा अलनवायय आिारभूत 

लिक्षा कायायन्वयन गनयका लालग कोहलपुर नगरपाललका के्षत्रका सबै लवद्यालयहरुमा 

कक्षा ८ सम्म पूणयरुपमा लन:िुल्क लिक्षा प्रदान गनय लवद्यालयहरुलाई नगरपाललकाबाि 

बजेि अनुदानको व्यवस्था गररएको छ । लिक्षक दरबन्दी लमलानको क्रममा 

लवद्यालयको मौजुदा लवद्याथी सङ््कख्या र लिक्षकको अनुपात अनुसार आवश्क पने 

लनमालव र मालव तहमा लिक्षक उपलधि गराउने नगरपाललकाको नीलत अनुरुप 

हालसम्म ४० बढी लिक्षक उपलधि गराइएको छ । 

लिक्षक दरबन्दी लमलानको काययबाि वषष ाँदेलख लिक्षक अभावको समस्या झेललरहेका 

लवद्यालयहरुमा लवद्याथी सङ््कख्या अनुपातका आिारमा तहगत लिक्षकहरु उपलधि 

भएका छन् । सबै तहका लवद्यालयमा कलम्तमा एक जना न्यूनतम िैलक्षक योग्यता प्राप्त 

स्थायी लिक्षकको  व्यवस्था भएको छ । लिक्षक लवद्यालयको लवषयगत दरबन्दीको 

अनमेल सम्बन्िी समस्याहरु कम भएका छन् । अपाङ््कगता भएका, मलहला, अिक्तता 

भएका लिक्षकहरुलाई भरसक घरपायक हुने गरी व्यवस्थापन गररएको छ । योग्यता 

प्राप्त र क्षमतावान् लिक्षकलाई लवद्यालयमा नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर प्राप्त भएको छ । 

सबै लवद्यालयहरुमा कम््युिर र इन्िरनेिको व्यवस्था लनलित भएको छ ।  

लवद्यालयको लेखापरीक्षण र सामालजक लेखा परीक्षणलाई लनयलमत गररएको छ । 

िैलक्षक गलतलवलिहरु पारदिी भएका छन् । यसबाि लवद्यालयको िैलक्षक पूवायिार 

सुदृढ बनाउन ठूलो मद्दत पुगेको छ । कोहलपुरमा लवकास हुाँदै गएको उत्साहप्रद िैलक्षक 

वातावरणबाि नगरपाललकाबालहरबाि स्थायी, योग्य र क्षमतावान् लिक्षकहरु सरुवा 

भई आउन आकलषयत भएका छन् । वषष ाँदेलख खुलम्चाँदै गएका आिारभूत प्राथलमक 

लवद्यालयहरु समेत कक्षा थप गरी लवद्यालयको स्तरोन्नलत गने क्रममा रहेका छन् । 

समग्रमा कोहलपुरको िैलक्षक वातावरण उत्साहजनक रुपमा सुदृढ बन्दै गएको छ । 

ज. कृतज्ञता 

कोहलपुर नगरपाललकाको िैलक्षक लवकासमा हालसम्म प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा 

आआफ्नो के्षत्रबाि योगदान पुयायउनु हुने सबै महानुभावहरुमा कोहलपुर नगरपाललका 

हालदयक िन्यवाद व्यक्त गदयछ । साथै आगामी लदनमा यसैगरी सहयोग प्राप्त हुाँदै जानेछ 

भन्ने आिा गदयछ । 

प्रस्तुतकताि  

अनन्तकुमार पौड्याल 

लशिा प्रमुख 

अलिकृत दशौ ौँ/ उपसलचव 

कोहलपुर नगरपाललका, बाौँके 

 

 

 


