
�ब�यालय/�श	ालय सुधार योजना तयार गदा� �यान 

�दनुपन� कुराह� 

 

१. �ब�यालय/
श�ालयको दरू�ि�ट, �येय, ल�य¸ रणनी�त¸ नी�त तथा काय !म र काय योजना �नमा ण गदा  

%याल गनु पन( बुँदाह+ः 

के (.वषय) क�त अव3ध 

Vision(दरू�ि�ट) १० वष  मा3थ 

Mission(�येय) ५ दे7ख १० वष  

Goals(ल�य) ३ दे7ख ५ वष  

Objectives(उ;े<य) २ दे7ख ३ वष  

Policy & Program (�न�त तथा काय !म) १ वष  

Action Plan(काय  योजना) घ?टा, @दन हAता, म@हना, चौमा
सक 

 

�व�प र  विृ#तः 

� �ब�यालय/
श�ालयको दरू�ि�ट (Vision) बनाउने तEरका: 

• आHनो �ब�यालय/
श�ालय आजको १० बष प�छ कJतो हुनुपद छ भ�न पEरकLपना गन(, 

• दरू�ि�ट ले%दा छोटो, सरल र 
मठो भाषामा एक अनुOछेदमा ले%ने वा एकभPदा वढR वाSयमा प�न 

ले%ने ।  

उदाहरण: कणा लR �ब�यालय/
श�ालयमा पढने सबै .व�याथVहW सतX�तशत पास हुनेछन ्र सतX�तशत 

काम पाइरहेका हुनेछन ्। 

� �ब�यालय/
श�ालयको �येय(Mission) बनाउने तEरका: 

• �येय �नमा ण गदा  
श�क¸ कम चारR र सरोकारवालाहWको सहभा3गता गराउने  

• ५ वा १० वष मा पूरा गन  स[कने खालका �येयह+ल%ने ।  

उदाहरण:@टएसएलसीवा \डAलोमा सतX�तशत .व�याथV उ^तीण  हुनेछन ्। 

� संJथाको दरू�ि�ट र तहगत उ;े<यहW बनाउँदा लामो वा छोटो समयमा पुरा गन  सSने गरR छु`याउनु पन(छ र 

�नधा रण गEरएका उ;े<यह+ काया Pवयन गन  सSने हुनुपद छ । 

दरू�ि�ट (Vision Statement): 

दरू�ि�ट भनेको सaपणू  योजना पb�तको आधार �नमा ण गनु  हो । यो उOच तहका नेता तथा 

XवPधकहWले बनाई आHनो�ब�यालय/
श�ालयको तLलो Jतरसaम परु ्याउछन ् । दरू�ि�टमा dयSत 

गEरएको वाSयले सङगठनको उOचतम मह^वकाf�ा (expectations)लाई  'त�ब(वन गरेको हु*छ । जुन काम 

गन� .यि/तका ला0ग चुनौतीपूण� हुन जा*छ । दरू�ि�ट सकेसaम छोटो, 
मठो र सरल भाषामा ले7खएको 

हुनपुद छ  

 



�येय (Mission Statement): 
� �येय भPनाले �ब�यालय/
श�ालय/संJथा Jथा.पत हुनुको मु%य कारण के हो ? संJथाको मु%य काम के हो 

? र यसका सरोकारवालाहW को को हुन ्? भPने जनाउँछ ।  

� �येय �ब�यालय/
श�ालय/संJथाको मुलभूत काम र दरू�ि�टसँग सaबिPधत भएर ले%नु पद छ । 

� �येयले .व�यालय/ 
श�ालय/संJथाको Xकृ�त, अवधारणा, भ.व�यमा गEरने मु%य उ;े<यहW र .व�यालयको 

सैbािPतक तथा दाश �नक प�लाई समेत जनाउँछ ।  

 

म%ुय उ;े<यलाई उ;े<यहW (Goals) र फेEर उ;े<यहWलाई प�न टु!याई रणनी�तक उ;े<य ( Strategic 

objectives) बनाउँदै लजैान ुपद छ । रणनी�तक उ;े<यलाई काया Pवयन उ;े<य (Operational objectives )मा 

टु!याउन ु पद छ । अP^यमा काया Pवयन उ;े<यहWलाई काय योजना (Actioni plan )  मा पEरणत गरR 

योजनालाई काया Pवयन गनु पद छ । हरेक काय योजनामा क�त पसैा लाlछ,, क@हले परुा गन  स[कPछ, 

कJतो mोत चा@हPछ जJता कुरा Jप�ट हुनपुद छ ।  

समय .वभाजनका @हसाबले हेदा  साधारणतया दरू�ि�ट १० वष  भPदा वढR, म%ुय उ;े<य ५–१० वष का 

ला3ग, उ;े<यहW ३–५ वष का ला3ग, रणनी�तक उ;े<यहW २–३ वष का ला3ग, काया Pवयन उ;े<य एक वष का 

ला3ग र काय योजना �नमा ण गदा  घ?टामा तो[कएको हुPछ । काय योजना तयार गदा  हरेक काय योजनालाई 

क�त समय, क�त रकम र कJतो खालको Xा.व3धक सहयोगको आव<यकता पद छ, ^यो प�न उLलेख 

गनु पद छ ।  

एउटा सJंथाले राखेको सJंथागत उ;े<यहW यस Xकार छन:् जानी राखo । 

१)  गणुा^मक 
श�ण र 
सकाइबाट .व�याथVहWले साPद
भ क सीप र pान हा
सल गरR रोजगारRका 

ला3ग योlय हुनेछन ्र  

२)  योजनाबाट उपलdध आ3थ क सहयोगबाट कसरR सJंथागत .वकास गन  स[कPछ भPने Xयोगा^मक 

सीप हा
सल गEरनेछ ।  

३)  यो योजना कEरब तीन बष मा परुा हुनेछ ।  

यसरR सJंथाले के के गन( भPने कुराहWको ए[कन भसैकेप�छ प@हलो ३ वष(मा गEरने [!याकलापको 

रणनी�तक उ;े<य यस Xकार तोकेको छ: 

 

!.स.ं सJंथाको रणनी�तक उ;े<य 

१ रोजगारदाताहWसँग म�ैqपणू  सaबPध कायम गन( 

२ रोजगारदाताहWसँग अPत[! या गन( 

३ बा.ष क Xाpीक सधुारका काम गन( 

४ बा.ष क Xयोगा^मक Project Work तयार गन( 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

२.�ब�यालय/
श�ालयले दरू�ि�ट, �येय, ल�य¸ रणनी�त¸ नी�त तथा काय !म र काय  योजना �नमा ण गदा  

देहायका .वषयह+लाई अ�ययनको आधार बनाई हालको अवJथालाई �ब<लेषण गरs । 

.वषय .ववरण स%ंया अवJथा 

 

 

भौ�तक पवूा धारको 

अवJथा 

क�ा कोठाको स%ंया  

 

 

Xयोगशालाह+को स%ंया    

कम चारR क�   

सभाहल   

पJुतकालय   

अPय   


श�क तथा अPय 

कम चारR -Xा.व3धक 

धारतफ कोमाq_ 

 


श�क दरबPदR   

कम चारR दरबPदR   

काय रत 
श�क र कम चारR   

�बषयगत ता
लम XाAत 
श�क   

ता
लम अXाAत 
श�क    

dयवJथाप[कय नेतृ̂ वकता  ता
लम 


लएको 

  

तtयाfक तथा 

dयवJथापन 

तtयाfकसकंलन, dयवJथापन र 

भ?डारण सaबPधी काय  गन( 

िजaमेवार 

dयिSत 

  

.व�याथV सहायता 

काय !म 

अ�तEरSत क�ा,परामश ,ओजेटR तथा 

अvयास 
सकाइ जJता काय मा 

सलंlनता  

  

Vision 

Mission 

Goals 

Strategic  

Policy & Program 

Action Plan  



३. मा3थको .ववरणका आधारमा �ब�यालय/
श�ालयको पाचँ वष( ल�यस@हत .व<लेषणा^मक ढाँचा तयार गनु होस ्

। 

!.स.ं .वषय  .ववरण 

१ भौ�तक पवूा धारको अवJथा  

१ भना  ल3ैगक,जा�तगत 

३ 
श�क  तथा अPय कम चारR  

४ ता
लमको अवJथा  

५ तtयाक dयवJथापन  

६ .व�याथV .ववरण अ�तरSत क�ा ,परामश ,ओ जे टR तथा 

अvयास 
सकाइ 

४.�ब�यालय/
श�ालयको अवJथा तथा �ब<लेषणको आधारमा �ब�यालय/
श�ालय दरू�ि�ट, �येय, ल�य¸ 

रणनी�त¸ �न�त तथा काय !म र काय योजनाको खाका तयार पानु होस ्. 

के (.वषय) नमनुा �ब�यालय/
श�ालयको वाJत.वक 

Vision-दरू�ि�ट_ 
सJंथालाई गणुJतरका @हसावले १५ वष 
भq एक 

उ^कृ�ट सJंथाको Wपमा .वकासगनु  । 

 

Mission-�येय_ 

राि�xय तथा अPतरा ि�xय रोजगार वजारमा पणू  

Wपमा खपत हुनसSने dयावसा�यक yाजुयट 

उ^पादन गनु  । 

 
 

Goals-ल�य_ 

सJंथाको भौ�तक, मानवीय, dयवJथापकzय र 

आ3थ क प�का साथै श{ै�क गणुJतरमा सधुार 

Lयाउन ु। 

 
 
 

Objectives 

-उ;े<यह+_ 

अvयास काय मा XभावकाEरता Lयाउन मे
सन, 

उपकरण र काय शाला क�को dयवJथा गनु  

१) 

२) 

३) 

४) 

५) 

 



Operational 

Objectives 

-काय !मका 

उ;े<य_ 

सPत
ुलत र अ�नवाय  Wपमा सब ै समहूका 

.व�याथVहWका ला3ग मे
सन, उपकरण र 

काय शाला क�का Xयोगको dयवJथा 
मलाउन ु। 

१) 

२) 

३) 

४) 

५) 

 

Action Plan 

-काय  योजना_ 

काय शाला �नमा ण कहाँ, क@हले, �नमा ण स
म�त 

गठन, कामको िजaमा, Xा.व3धक Wपमा 

�नरR�ण र अनगुमनको dयवJथा, काम वा 

सामyीको खEरद गनु पन( भए सो को dयवJथा 

आ@द खुलेको काय  योजना हुनेछ । 

..................... 

....................... 

 

 

५. �ब�यालय/
श�ालयको सरोकारवालाह+को उपिJथ�तमा समy अवJथाको (SWOT Analysis) 

.व<लेषणगदा  देहायका प�ह+मा गनु पद छ । 

!.सं. .ववरण अवJथा �ब<लेषण 

१ सवल प�ह+  

२ दवु ल प�ह+  

३ अवसरह+  

४ चुनौतीह+  

नोटM अवJथा �ब<लेषण गदा  श{ै�क, सामािजक,Xा.व3धक,आ3थ क,वातावरणीय र राज�न�तक 

प�ह+लाईसमेत समे`नपुन(छ । 

६. �ब�यालय/
श�ालयको वत मान अवJथा, यसको भावी नी�त र उ;े<यका आधारमा तय गEरएका 

[!याकलापह+को काय योजना तयार गनु होस ् । काय योजना तयार गदा  मा3थ उLले7खत SWOT 

Analysisबाट आएका सूचनालाई समेत �यान @दनपुन( छ । 

काय�योजना ढाँचा 
!.सं. [!याकलाप उ;े<य �ब3ध लागत िजaमेवार 

पदा3धकारR 

उपलि|ध काय  

सaपPन 

हुने अव3ध 

सूचकाfक 

         
         
         
         

७.[!याकलाप तय गदा  म%ुयतया �नaनानसुारका �ेqलाई समे`न ुपन(छ । 



७.१ मे
सन तथा औजारह+को आधु�नकzकरण ( अ3धकतम ३० X�तशतसaम) 

काय शालाको ला3ग आव<यक मे
शनहW, 
श�णको ला3ग �dय �<य सामyीहW, पुराना मे
शनहWको मaम त 

संभार, Lयाबको ला3ग आव<यक सामyीहW, �dय �<य सामyीको खEरद, �नमा ण, कaAयुटर खEरद, 

एलसीडी XोजेSटर जडान, इPटरनेट जडान आदR । 

७.२ स-साना मम त तथा �नमा ण काय ह+(अ3धकतम २० X�तशतसaम) 

काय शाला क�ाकोठाको रंगरोगन, मम तः �बजुलR, पानी, �याल, ढोका,साना कामहW,तारवार, 

कaपाPड वाल �नमा ण,काय शाला तथा Lयाव �नमा ण 

७.३ शै�7णक सुधार तथा 
श�क कम चारR ता
लम 

X
श�कहWलाई ता
लममा पढाउँदा लाlने खच ,स�ा 
श�कखच स@हत.व.वध .वषयको 
श�ण, Xयोगा^मक 

काय , कम चारR ता
लममा हुने खच लाई समावेश गन( । 

७.४ 
श�ण सामyी खEरद तथा �नमा ण 

.व�याथVको Xयोगको ला3ग सHटवेयरको खEरद,.व�याथVको Xयोगको ला3ग EरफरेPस (.वषयगत, 

उ�योग, रोजगारदाता, dयवसायहWमा र ^यसको ला3ग लाlने �मण, खाजा) खच ,काय शालामा 

.व�याथVले Xयोग गन( सामyी खEरद,�वाईट बोड , माक र, 
भ^त ेकागजको खच ,चाट , yाफ–पेपर, 

Jपेसल पेन आ@दको खच  । 
 

७.५ अनुसPधान र तtयाfक dयवJथापन 

Xयोगा^मक काय , XोजेSटकाय , सHटवेयर खEरद, पुJतकालय, लेखा, Jटोर, आ@दको ला3गअनुसPधान 

जन लहWको खEरद 

७.६ अ�ययन¸ �मण र अवलोकन 

X
श�कहWलाई देश 
भq वा .वदेशमा ता
लममा पढाउँदा लाlने खच , .व�याथVहWको समहूमा 

श{ै�क �मण, .वषयगत, उ�योग, रोजगारदाता, dयवसायहWमा र ^यसको ला3ग लाlने �मणर 

खाजा खच ,गे�ट Jपीकरको ला3ग लाlने खच , .व.वध .वषयको 
श�ण आ@दको ला3ग 

खच ,X
श�कहWको अ�ययन अबलोकन �मणमा हुने खच ,X
श�कहWको �मता अ
भव.ृbको ला3ग 

�नद(
शका (Manual, Handbook )आ@दको �नमा ण खच  । 

 

७.७ काय मा आधाEरत ता
लम 

ओजेटR, अXेिPसप, इPटन
सप 

 

७.८ समुदाय पEरचालन 

Xा.व3धक �ब�यालय/
श�ालयको .वकास तथा �ोत पEरचालन लगायत ल{�त समुहका .व�याथVह+का ला3ग 

Xा.व3धक �ब�यालय/
श�ालयमा उ^XेEरत गन का ला3ग समुदायसँग आव<यकता अनुसार XचारXसार¸ बैठक¸ 

भेला¸ गो�ठ�¸ अPत[! या¸ �  यालR¸ �तु बजार सव(�ण¸ बजारRकरण तथा आ@द । 

 



अत: Xा.व3धक �ब�यालय/
श�ालय सुधार योजना तयार गन( !ममा काय !म अनुसारका �बि^तय अनुमान गदा  कुल 

XJतावको ३० X�तशत मे
सन तथा औजारह+को आधु�नकzकरण र स-साना मम त तथा �नमा ण काय ह+मा अ3धकतम 

२० X�तशतसaम XJताव गन  स[कने छ भने बाँकz ५० X�तशत अPय खच  शीष कह+मा औ3च^यतका आधारमा 

XJताव गन  स[कने छ । 

 

७.९ समुदाय �ब�यालय/
श�ालयमा सहकाय  

Xा.व3धक �ब�यालय/
श�ालयह+ले पेश गरेको Xा.व3धक �ब�यालय/
श�ालय सुधार योजना अPतग तका 

.व
भPन [!याकलापह+ स�चालन गदा  Jथानीय तहको समेत सहयोग र सहभागीता 
लनुपन( भएको हँुदा 

खच  लाlने वा खच  नलाlने काय !म/[!याकलाप ह+लाई�नaन ढाँचामा XJतुत गनु पन( छ । 


स न ं काय !म/[!याकलाप 
समदुायको योगदान 

नगद िजPसी �मदान/.वp/सचूना 

     

     

     

८. सामािजक तथा वातावर7णय सुर�ा 

Xा.व3धक �ब�यालय/
श�ालयको सुधार योजना तयार गदा  �ब
भPन [!याकलापह+ समावेश गन( गEरPछ । 

तर ती [!याकलापह+ सामािजक¸ वातावरण¸ JवाJtय र सुर�ाको �ि�टकोणले मै�qपूण  हुनुपद छ । जसबाट 

कुनै प�न हानी नोSसानी हुन न@दन सजकता अपनाउनुपद छ । 

 

९. +जुसूची 

Xा.व3धक �ब�यालय/
श�ालयको सुधार योजनाको XJताव पेश गदा  �नaन +जुसूची भरR बझुाउनुपन(छ ।  

स-साना �नमा ण काय  गदा  �यान प�ु  याउन ुपन( प�हW प�न जानौ । 

पEरयोजनाले पछा\ड परेको �ेq र उ^पी\डत समदुायलाई म%ुय लाभािPवत समहूको Wपमा Jवीकार 

गरेको छ । गEरब द
लत, म@हला, मधेसी, स.ुवधा.वहRन समदुायका जनजा�तहW पछ न ्। �यन ै

पछा\ड परेका लाभािPवत समहुको हक @हतलाई सरं�ण गन  र वातावरणीय Xभावमा नकारा^मक 

असर पन  न@दने [क
समबाट सJंथाको सरंचना सधुारका ला3ग �नमा ण काय हW गEरन ुपछ  । 

पEरयोजनाले ठुला ठूला �नमा ण काय को अपे�ा गरेको छैन । �नमा ण काय  गदा  वातावरणीय तथा 

सामािजक dयवJथापन XाWपअनसुार गEरन ुपछ , जसको उ;े<य यस Xकार रहेको छ । 



→ भ.व�यमा गEरने योजनाबाट सामािजक र वातावरणीय Xभावमा X�तकूल Xभाव कमगन का ला3ग 

नी�तगत ढाचँाको Jथापना पानु ,  

→ सामािजक र वातावरणीय X�तकूल Xभावलाई सबंोधन गन( [क
समको योजना �नमा ण X[!याको 

प@हचान गनु , 

→ सामािजक र वातावरणीय X�तकूल Xभाव सबंोधन गन( योजनाको गाइडलाइन तयार पानु , 

→ जो7खममा रहेका समदुायको लाभलाई म�यनजर राखी जो7खम समदुाय .वकास ढाचँा �नमा ण गनु , 

→ पEरयोजनाका काय !महWको �नमा ण काय मा सरोकारवाला तथा उपभोSताहWको सहभा3गता र 

�नण य X[!याका भाग
लने अवJथाको स�ुनि<चत गनु  र 

→ सामािजक र वातावरणीय X�तकूल Xभावको dयवJथापन, कम गन( उपाय र जो7खम समदुाय 

.वकास ढाचँा �यानमा राखी काय !मको काया Pवयन र सJंथागत dयवJथा पEरभा.षत गनु  

 

!.स.ं सामािजक म;ुा (Issue) गछ /गद�न 

१. तपाईको योजनाले कुन ैसमदुायले आHनो जी.वकोपाज नको ला3गXयोग गद� आएको �ोत 

वापहँुचमा असर गछ  [क? 

 

२. के तपाईको योजनाको पEरल{�त �ेq (Catchment area) मा आ@दवासीहWको बाहुLय 

रहेको छ ? 

 

३. के तपाईको सJंथागत सधुार योजनामा सबकैो समान अ3धकारको कदर गEरएको छ ?  

४. के तपाईको योजनामा XJता.वत काय !महWले आ@दवासीहWको सJंकृ�त एव ंजीवनशलैRमा 

बाधा अडचन पयुा उँछ कz ? 

 

५. के तपाईका XJता.वत काय !महWले आ@दवासीहWको साझा सामदुा�यक सपंि^त एव ं

जी.वकोपाज नमा असर गछ  ? 

 

६. के तपाईका XJता.वत काय !महWले धा
म क, साँJकृ�तकएव ंपरुाताि^वक JथलहWमा असर 

गछ  कz ? 

 

७. के Jथानीय आ@दवासीहWले, तपाईले Lयाएको XJतावलाई साकारा^मक ढंगले हेरेका छन ्?  

८. तपाईको योजनाको पEरल�ीत �ेqको सामािजक सरोकारवालाहWलाई सaबोधन गन  थप 

अनसुPधान गन  ज+रR छ ? 

 



!.स.ं सामािजक म;ुा (Issue) गछ /गद�न 

९. XJता.वत जोडकोषबाट गEरने Xा.व3धक 
श�ामा म@हलालाई Jथान @दएको छ ? जसबाट 

उनीहWले .वदेशमा प�न काम पाउन सकुन ? 

 

१०. XJता.वत जोडकोषबाट @दईने Xा.व3धक 
श�ामा आ@दवासीलाई क�तको Jथान @दइएको छ ? 

जसबाट उनीहWले .वदेशमा प�न काम पाउन सकुन ? 

 

११. तपाईको सधुार काय !ममा गEरने �नमा ण, मम त एव ंसभंार काय बाट पन  आउने 

वातावरणीय असरहWको dयवJथापनको ला3ग गनु पन( नी�त�नयमको पालना गन  तयार हुन ु

हुPछ ? 

 

 

 

 

 

 

 


