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हरित विद्यालय काययक्रम कायायन्ियन वनरे्दविका, २०७५ 

प्रस्तािना 

शैक्षिक संस्थाहरु र वरपरको िेत्रमा व्यापक हररयाली क्षवकासमार्फ त पथृ्वीको बहन िमता 

अक्षिवकृ्षि गनफ, वातावरण प्रदषुणबाट जैक्षवक क्षवक्षवधतामा परेको असर न्यनूीकरण गद ै

पाररक्षस्थक्षतक पिक्षतमा सन्तलुन कायम गनफ, स्वच्छ एवम ् हररत पथृ्वी िावी पसु्तालाई 

हस्तान्तरण गनफ, क्षशिाका माध्यमबाट क्षवद्याथी तथा आम जनसमदुायमा वातावरण मैत्री 

व्यवहार क्षवकास गनफ, क्षदगो क्षवकासको लक्ष्य हाक्षसल गनफका क्षनक्षतत क्षवद्यालय तथा शकै्षिक 

संस्थाको पररसर र सेवािेत्रमा व्यापक हररयाली प्रविफन गनफ एक विद्यालय एक बगैंचा 

तथा बृहत हरित के्षत्र वनमायणको कायफलाई प्रिावकारी रुपले अगाक्षि बढाउन वाञ्छनीय 

िएकोले, नपेाल सरकार, क्षशिा, क्षवज्ञान तथा प्रक्षवक्षध मन्त्रालयले क्षशिा क्षनयमावली, 

२०५९ को क्षनयम १९२ ले क्षदएको अक्षधकार प्रयोग गरी यो “हरित विद्यालय काययक्रम 

कायायन्ियन वनरे्दविका, २०७५” बनाएकोछ । 

परिच्छेर्द–१ 

संवक्षप्त नाम, प्रािम्भ ि परिभाषा: 

 

१.१  यो क्षनदके्षशकाको नाम “हररत क्षवद्यालय कायफक्रम कायाफन्वयन कायाफन्वयन 

क्षनदके्षशका, २०७५” रहकेो छ । 

१.२ यो क्षनदके्षशका क्षशिा, क्षवज्ञान तथा प्रक्षवक्षध मन्त्रालयबाट स्वीकृत िएको क्षमक्षतदके्षि 

लाग ूहुनेछ । 

१.३ पररिाषा: क्षवषय वा प्रसङ्गले अको अथफ नलागेमा यस क्षनदके्षशकामा;- 

क) “इकाइ” िन्नाले क्षशिा क्षवकास तथा समन्वय इकाइलाई सतझनपुछफ । 

ि) “कायफक्रम” िन्नाले एक क्षवद्यालय एक बगैंचा तथा बहृत हररत िेत्र 

क्षनमाफण कायफक्रमलाई सतझन ुपछफ । 

ग) “केन्र” िन्नाले क्षशिा तथा मानव स्रोत क्षवकास केन्रलाई सतझनपुछफ । 

घ) “प्रधानाध्यापक” िन्नाले क्षवद्यालयको नेततृ्व वहन गरी व्यवस्थापकीय 

तथा प्रशासक्षनक क्षजतमेवारी क्षनवाफह गन े क्षवद्यालयको प्रमिु कायफकारी 

पदाक्षधकारीलाई सतझनपुछफ । 
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ङ) “बहृत हररत िेत्र” िन्नाले क्षवद्यालयको पररसर वा सेवा िेत्रक्षित्र रहकेो 

िाली जग्गा वा सावफजक्षनक जग्गा वा बट्ुयान िते्रक्षित्र क्षवद्यालय र 

समदुायको प्रयासमा विृारोपण गरी बनाइएको हररयालीयकु्त िेत्र 

सतझनपुछफ र सो शब्दले हाल कायम रहकेो हररयाली िते्रलाई समेत 

जनाउँछ । 

च) “मन्त्रालय” िन्नाले क्षशिा, क्षवज्ञान तथा प्रक्षवक्षध मन्त्रालयलाई सतझन ु

पछफ | 

छ) “क्षवद्यालय” िन्नाले नपेाल सरकारबाट अनमुक्षत वा स्वीकृक्षत प्राप्त 

सावफजक्षनक तथा क्षनजी लगानीका क्षवद्यालय सतझनपुछफ र मदरसा, गतुबा र 

क्षबहार, गरुुकुल र आश्रम, क्षवशेष क्षशिाको स्रोतकिाहरुलाई समेत 

जनाउँछ । 

ज) “स्थानीय तह” िन्नाले गाउँपाक्षलका, नगरपाक्षलका, उपमहानगरपाक्षलका, 

महानगरपाक्षलकालाई सतझनपुछफ। 

झ) “सतपकफ  क्षशिक” िन्नाले क्षवद्यालयले हररत क्षक्रयाकलापको क्षवशेष 

क्षजतमेवारी क्षदएको क्षशिकलाई सतझनपुछफ । 

 

परिच्छेर्द–२ 

     काययक्रमको लक्ष्य तथा उदे्दश्यहरु 

 

२.१  एक क्षवद्यालय एक बगैंचा तथा बहृत हररतिते्र क्षनमाफण कायफक्रमको मखु्य लक्ष्य 

प्रत्येक क्षवद्यालयमा कक्षततमा पक्षन एउटा बगैंचा क्षनमाफण र क्षवद्यालय सेवािेत्रका 

सावफजक्षनक स्वाक्षमत्वमा रहकेो िाली जक्षमनमा विृारोपण गरी हररयालीयकु्त 

वातावरण बनाउन ुरहकेो छ । 

२.२  क्षनदके्षशकाको उद्दशे्य: यो क्षनदके्षशकामा दहेायका उद्दशे्यहरु रहकेा छन:् 

क) क्षवद्यालयको वातावरण सर्ा, शान्त, सरुक्षित र हररयालीयकु्त बनाउन े। 

ि) क्षवद्यालयलाई आकषफक र मनोरम स्थलको रुपमा क्षवकास गने । 
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ग) क्षवद्यालयलाई एक जीक्षवत प्रयोगशाला (Living Laboratory) को 

रुपमा क्षवकास गन े। 

घ) क्षवद्याथीले प्राप्त गरेको सैिाक्षन्तक ज्ञानलाई व्यवहाररक र जीवनोपयोगी  

बनाउने । 

ङ) क्षवद्याथीहरुलाई पररयोजनामा आधाररत क्षसकाइका माध्यमबाट 

वास्तक्षवक अनिुव क्षदलाउनकुा साथै आत्मक्षनिफरतामा जोि क्षदन े। 

च) प्रत्येक क्षवद्यालयमा जैक्षवक बगैंचा क्षनमाफण गरी क्षवद्याथीहरुलाई पोषक 

तत्व िानेकुराको ज्ञान, क्षसप र अक्षिवकृ्षिको क्षवकासमा टेवा पयुाफउने । 

छ) क्षवद्यालयलाई उदाहरणीय हररत केन्रको रुपमा क्षवकास गरी समदुायको 

लाक्षग अनकुरणीय क्षसकाइ केन्र बनाउने । 

ज) क्षवद्यालय सेवािते्रक्षित्रका िाली सावफजक्षनक जग्गामा विृारोपण गरी 

हररत िेत्र क्षनमाफणमा सहयोग पयुाफउने | 

झ) क्षवद्यालय सेवािेत्रक्षित्र वातावरण संरिण गनफ क्षवद्याथी, क्षशिक, 

अक्षििावक र  समदुाय पररचालन गने । 

 

परिच्छेर्द–३ 

    काययक्रम कायायन्िनयका लावग संिचनात्मक व्यिस्था 

 

३.१  एक क्षवद्यालय एक बगैंचा तथा बहृत हररत िते्र क्षनमाफण कायफक्रम कायाफन्वयनको 

लाक्षग दहेायको संगठनात्मक संरचना क्षनमाफण र पररचालन गररन ेछ: 

३.१.१ हररत क्षवद्यालय कायफक्रम कायाफन्वयन क्षनदशेक सक्षमक्षत: 

यस क्षनदके्षशकाको कायाफन्वयनको क्रममा नीक्षतगत व्यवस्था गनफ र क्षवक्षिन्न 

केन्रीय क्षनकाय बीच समन्वय गनफ र आवश्यक क्षनदशेन क्षदनको लाक्षग 

केन्रीय तहमा दहेाय बमोक्षजमको एक हररत क्षवद्यालय कायफक्रम क्षनदशेक 

सक्षमक्षत रहनछे: 

क) सक्षचव, क्षशिा, क्षवज्ञान तथा प्रक्षवक्षध मन्त्रालय (क्षशिा हनेे) अध्यि 

ि) सहसक्षचव, राक्षरिय योजना आयोग (क्षशिा हनेे)   सदस्य 
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ग) सहसक्षचव, क्षशिा, क्षवज्ञान तथा प्रक्षवक्षध मन्त्रालय  

(क्षवद्यालय क्षशिा) सदस्य 

घ) सहसक्षचव, कृक्षष, िकू्षम व्यवस्थापन मन्त्रालय सदस्य 

ङ) सहसक्षचव, जलस्रोत, उजाफ तथा क्षसंचाइ मन्त्रालय सदस्य 

च) सहसक्षचव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सदस्य 

छ) सहसक्षचव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सदस्य 

ज) सहसक्षचव,संघीय माक्षमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 

झ) महाक्षनदशेक, क्षशिा तथा मानव स्रोत क्षवकास केन्र सदस्य 

ञ) वररष्ठवैज्ञाक्षनक,नेपाल कृक्षष अनसुन्धान पररषद ् 

(बाह्रय अनसुन्धानतर्फ )   सदस्य      

ट) अध्यि, नेपाल क्षशिक महासंघ सदस्य       

ठ) अध्यि, क्षनजी तथा आवासीय क्षवद्यालय संगठन  सदस्य  

ि) अध्यि, राक्षरिय क्षनजी तथा आवासीय क्षवद्यालय संगठन   सदस्य  

ढ) अध्यि, नेपाल राक्षरिय अक्षििावक संघ सदस्य 

ण) अध्यि, अक्षििावक संघ नपेाल   सदस्य 

त) उपमहाक्षनदशेक, क्षशिा तथा मानवस्रोत क्षवकास केन्र    सदस्य–सक्षचव 

३.१.२  प्रदशेस्तरीय कायफक्रम समन्वय तथा अनगुमन सक्षमक्षत: 

एक क्षवद्यालय एक बगैंचा तथा बहृत हररत िेत्र क्षनमाफण कायफक्रम 

प्रिावकारी रुपमा कायाफन्वयन गन ेसतबन्धमा प्रदशेस्तरमा समन्वय गनफ, 

एकरुपता कायम गनफ र क्षनरीिण, अनगुमन तथा मलू्याङ्कन गनफको लाक्षग 

सामाक्षजक क्षवकास मन्त्रालयको सक्षचव अध्यि र प्रदशे क्षशिा क्षवकास 

क्षनदशेनालयको क्षनदशेक सदस्य–सक्षचव रहने गरी स्थानीय तहका 

प्रक्षतक्षनक्षध र अध्यिबाट मनोक्षनत क्षवक्षिन्न िेत्रका सरोकारवालाहरु सदस्य 

रहने गरी बक्षढमा १३ सदस्यीय प्रदशेस्तरीय कायफक्रम समन्वय तथा 

अनगुमन सक्षमक्षत रहनेछ । 

३.१.३  कायफक्रम कायाफन्वयन क्षजल्ला सहजीकरण सक्षमक्षत: 

क्षजल्ला तहमा समन्वय, सहजीकरण र क्षनरीिण तथा अनगुमन गनफको 

लाक्षग क्षजल्ला समन्वय सक्षमक्षतका प्रमिुको अध्यितामा क्षशिा क्षवकास 
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तथा समन्वय इकाइका प्रमिु सदस्य सक्षचव रहन े गरी अध्यिबाट 

मनोक्षनत क्षवक्षिन्न िते्रका सरोकारवालाहरु सदस्य रहन े गरी बक्षढमा ११ 

सदस्यीय एक क्षवद्यालय एक बगैंचा तथा बहृत हररत िेत्र क्षनमाफण 

कायफक्रम कायाफन्वयन क्षजल्ला सहजीकरण सक्षमक्षत रहनछे । 

३.१.४  गाउँ/नगरस्तरीय कायफक्रम कायाफन्वयन सक्षमक्षत: 

गाउँपाक्षलका/नगरपाक्षलकाका प्रमिुको अध्यितामा स्थानीय तहमा 

कायफक्रमको कायाफन्वयन, व्यवस्थापन, सहजीकरण र रेिदिे गनफको 

लाक्षग कायफक्रम सतबि सरोकारवालाहरुको प्रक्षतक्षनक्षधत्व हुने गरी बक्षढमा 

९ सदस्यीय स्थानीय गाउँ/नगरस्तरीय कायफक्रम कायाफन्वयन सक्षमक्षत 

रहनछे । 

३.१.५  कायफक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सक्षमक्षत:  

प्रत्येक क्षवद्यालयमा व्यवस्थापन सक्षमक्षतका अध्यिको अध्यितामा 

दहेायबमोक्षजमको एक हररत कायफक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

सक्षमक्षत गठन हुनेछ । 

क) क्षवद्यालय व्यवस्थापन सक्षमक्षतका अध्यि               – अध्यि 

ि) सतबक्षन्धत विाले तोकी पठाएको प्रक्षतक्षनक्षध १ जना – सदस्य 

ग) क्षवद्यालयका प्रधानाध्यापक – सदस्य 

घ) क्षशिक अक्षििावक संघको अध्यि – सदस्य 

ङ) गैरसरकारी संस्था वा स्थानीय क्षशिाप्रेमीहरु मध्येबाट  

अध्यिले मनोक्षनत गरेका १ जना – सदस्य 

च) वन उपिोक्ता सक्षमक्षतका अध्यि र अक्षििावकहरु  

मध्येबाट सक्षमक्षतले मनोक्षनत गरेको कततीमा १ जना  

मक्षहला सक्षहत २ जना       - सदस्य 

छ) क्षवद्यालयका इको क्लबका अध्यि  – सदस्य 

ज) सतपकफ  क्षशिक               – सदस्य–सक्षचव 

३.२  इको क्लब सतबन्धी व्यवस्था: 

 ३.२.१ एक क्षवद्यालय एक बगैंचा तथा बहृत हररत िते्र क्षनमाफण कायफक्रमलाई 

प्रिावकारी रुपमा सहिाक्षगतामलुक तररकाबाट सञ्चालन गनफ, क्षवद्याथी 
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तथा अक्षििावकहरुबीच सचेतनामलुक कायफक्रम सञ्चालन गनफ र 

क्षवद्याथीबाट कायफक्रम सञ्चालनमा सक्षक्रय िकू्षमका क्षनवाफह गनफ गराउनका 

लाक्षग प्रत्येक क्षवद्यालयमा इको क्लब रहनछे । 

३.२.२ इको क्लबको प्रमिु संरिक क्षवद्यालयका प्रधानाध्यापक र सतपकफ  

क्षशिक (Focal Teacher) संरिक रहने छन ्।  

३.२.३  क्षवद्यालयमा अध्ययनरत क्षवद्याथीबाट इको क्लब कायफ सक्षमक्षत गठन गनफ 

सक्षकनेछ । उक्त कायफ सक्षमक्षतको कायफकाल २ बषफको हुनछे । 

पठनपाठनको अवक्षध समाप्त िई  वा अन्य कुनै कारणबाट इको क्लब 

कायफ सक्षमक्षतको पद ररक्त हुन गएमा ररक्त िएको १ मक्षहनाक्षित्र पदपकू्षतफ 

गनुफपने छ । प्रत्येक २ बषफको अवक्षध परूा िएपक्षछ इको क्लबको कायफ 

सक्षमक्षत क्लबका साधारण सदस्यहरुको साधारण सिाबाट पनुगफठन  

हुनेछ । 

 ३.२.४ आधारितू तहमा बक्षढमा ९ र माध्यक्षमक तहमा ११ दके्षि १५ जना 

सतमको कायफ सक्षमक्षत सामकु्षहक छलर्लको माध्यमबाट गठन हुनछे । 

जसमा कक्षततमा ३३ प्रक्षतशत छात्रा हुन ेगरी अध्यि १ जना, उपाध्यि १ 

जना, सक्षचव १ जना, कोषाध्यि १ जना र बाँकी सदस्य चयन गररनेछ ।  

  ३.२.५  एक क्षवद्यालय एक बगैंचा तथा बहृत हररत िते्र क्षनमाफण कायफक्रममा 

सक्षक्रय सहिागी िई उद्दशे्य प्राक्षप्तमा सहयोग गनुफ इको क्लबको कतफव्य 

हुनेछ ।इको क्लबको गठन प्रक्षक्रया, बैठकसतबन्धी कायफक्षवक्षध, साधारण 

सदस्यता, कोषको सञ्चालन र अन्य काम, कतफव्य र अक्षधकार सो 

क्लबको क्षवधानमा उल्लेि िए अनसुार हुन ेछ ।  

  ३.२.६ इको क्लबको आफ्नो छुटै्ट एउटा कोष हुनछे । उक्त कोषमा 

दहेायबमोक्षजमका रकम जतमा गनफ सक्षकनेछ: 

क) क्षवद्यालयबाट प्राप्त अनदुान रकम, 

ि) क्षवद्याथीहरुबाट प्राप्त सहयोग रकम, 

ग) अक्षििावकबाट प्राप्त सहयोग रकम, 

घ) पवूफ क्षवद्याथीबाट प्राप्त सहयोग रकम, 

ङ) सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त अनदुान र सहयोग रकम, 



7 

 

च) स्थानीय क्षशिाप्रमेी, व्यापारी, प्रक्षतष्ठान, उद्योगबाट प्राप्त सहयोग 

रकम, 

छ) क्षवद्याथीहरुले तयार गरेको सामग्री क्षबक्रीबाट प्राप्त रकम, 

ज) इको क्लबबाट सञ्चालन गररएका नसफरी, तरकारी, र्लरू्ल, रू्ल 

जस्ता सामग्री क्षबक्रीबाट प्राप्त रकम, 

झ) क्षवद्यालयमा िेर गएको उपकरण वा सामान क्षबक्री गरेर प्राप्त रकम, 

ञ) साधारण सदस्यबाट उठेको र अन्य रकम |  

३.३ एक क्षवद्यालय एक बगैंचा तथा बहृत हररत िते्र क्षनमाफण कायफक्रम कायाफन्वयनका 

लाक्षग गक्षठत क्षवक्षिन्न तहको सक्षमक्षतको बैठक सतबन्धी कायफक्षवक्षध सो सक्षमक्षत 

आरै्ले क्षनधाफरण गरे बमोक्षजम हुनछे । 

३.४ क्षवक्षिन्न तहमा मनोक्षनत सदस्यको पदावक्षध ३ वषफको हुनछे ।  

 

 परिच्छेर्द–४ 

हरित विद्यालय काययक्रमको कायय के्षत्र 

 

 ४.१  क्षवद्यालय पररसरक्षित्र बगैंचा तथा हररत िते्र क्षनमाफण सतबन्धी कायफिते्र:  

क) क्षवद्यालयमा हररत बगैंचा, 

ि) क्षवद्यालयमा हररत घरेाबार (जैक्षवक घरेाबार) 

ग) औषक्षधजन्य जक्षिबटुी क्षबरुवाहरुको बगैंचा 

घ) सदावहार तथा मौसमी रू्लबारी 

ङ) छत, बरण्िा, कररिोर आक्षदमा गमलामा अनाफमने्टल क्षबरुवा तथा आकषफक 

रू्लका क्षबरुवाहरु 

च) अन्य क्षवक्षिन्न क्षबरुवाहरु (धपूी, अशोका, साइकस, क्षक्रसमस क्षि आक्षद) 

छ) र्लरू्लका क्षबरुवाहरु (अतबा, आँप, क्षलक्षच, स्याउ, नासपाती आक्षद) 

सक्षहतको बगैंचा 

४.२ क्षवद्यालय सेवािेत्रमा रहकेो िाली जग्गामा हररत िते्र क्षनमाफण सतबन्धी कायफिते्र: 

क) सावफजक्षनक तथा बाँझो सावफजक्षनक जग्गामा क्षवक्षिन्न क्षकक्षसमका विृारोपण, 
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ि) तरकारी ितेी,  

ग) र्लरू्ल िेती 

घ) काष्ठजन्य क्षबरुवाहरु  

ङ) जक्षिबटुी र औषधीजन्य बोटक्षबरुवा 

च) बहृत विृारोपण  

छ) बाटो तथा सिकको साइिमा उपयकु्त विृारोपण र हररत सिक क्षनमाफण 

४.३  अन्य कायफिते्र: 

क) इको पसु्तकालयको स्थापना 

ि) जैक्षवक संग्रहालय क्षनमाफण 

ग) एक्वाररयम, हबेररयम क्षनमाफण, संकलन र संरिण 

 

परिच्छेर्द–५ 

हरित विद्यालय काययक्रम कायायन्ियनको आधाि तथा मापर्दण्डहरु 

 

५.१  क्षवद्याथीहरुको रुक्षच, िमता, क्षसकाइस्तर, क्षवद्यालयको िाली जग्गा, हावापानी 

समेतको आधारमा क्षवद्यालयले हररत िते्र क्षनमाफणका लाक्षग पररच्छेद ४ 

बमोक्षजमको िते्रमध्ये कुन ैवा सबै िेत्र छनौट गनुफपने छ । 

५.२  सबै क्षवद्यालयहरुले एक क्षवद्यालय एक बगैंचा तथा बहृत हररत िते्र क्षनमाफण 

कायफक्रम अक्षनवायफ रुपमा सञ्चालन गनुफ पनेछ ।प्रत्येक क्षवद्यालयले क्षवद्यालय 

पररसरक्षित्र कततीमा एउटा बगैंचा क्षनमाफण गनुफ पनेछ ।  

५.३  िाली जग्गा ज्याद ै कम िएका क्षवद्यालयहरुले गमला, कौसी, बोरा, पिाफल, 

बरण्िा, छत लगायतका उपयकु्त स्थान र तररका छनोट गरी बगैंचा क्षनमाफण गनुफ 

पनेछ । 

५.४  क्षवद्यालयको िवन, किाकोठा, शौचालयले ओगटेको जग्गाको अक्षतररक्त १ 

रोपनी िन्दा कम जग्गा िए रू्लबारी, अनाफमेन्टल क्षबरुवा र औषधीजन्य (हबफल) 

क्षबरुवाहरु रोप्न ुपनछे । 
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५.५  िाली जग्गा ५ रोपनीसतम हुने क्षवद्यालयहरुले रू्लबारी, औषक्षधजन्य क्षबरुवाहरु र 

तरकारी बगैंचा वा अन्य उपयकु्त िालका क्षबरुवाहरु लगाई हररत िते्र क्षनमाफण गनुफ  

पनेछ । 

५.६  िाली जग्गा २० रोपनीसतम हुने क्षवद्यालयहरुले रू्लबारी, औषधीजन्य रुिहरु, 

तरकारी बगैंचा र र्लरू्ल लगाउन ुपनछे ।सोिन्दा बक्षढ िाली जग्गा िएकोमा 

यसका अक्षतररक्त िौगोक्षलक अवस्था र सरुिा समेतलाई दृक्षिगत गरी माछापालन 

वा माहुरी पालन थप गनफ सक्षकनछे । 

५.७  क्षवद्यालय पररसर र क्षवद्यालय सेवािेत्र क्षित्र विृारोपण, सरसर्ाइ, पानीका महुान 

संरिण गनुफपनेछ । 

५.८  आफ्नो क्षवद्यालयको क्षवद्याथी, अक्षििावक र समदुायमा वातावरण संरिण 

सतबन्धी जनचेतना जगाउन ुपनेछ । 

५.९  प्राक्षवक्षधक तथा व्यावसाक्षयक क्षशिा सञ्चालन गने क्षवद्यालयहरुले बाली क्षवज्ञान 

वा पशपुालन क्षवषय सञ्चालन गरेको िए थप बगैंचा प्रयोगशालाको रुपमा तयार 

गनुफ पनछे । 

५.१०  क्षवद्यालयहरुले स्थानीय तह, सामाक्षजक संस्था, गैरसरकारी संस्थाहरुसँगको 

समन्वय र सहकायफमा एक क्षवद्यालय एक बगैंचा तथा बहृत हररत िते्र क्षनमाफण 

कायफक्रम सञ्चालन गनफ सक्नछे । 

५.११  क्षवद्यालयको आफ्नो स्वाक्षमत्वमा रहकेो जग्गा क्षलजमा वा अन्यलाई िािामा क्षदन 

पाउन ेछैन । 

परिच्छेर्द–६ 

काययक्रम कायायन्ियन प्रवक्रया 

 

६.१  मन्त्रालयले क्षनदके्षशका तयार गने, आवश्यकताअनसुार संशोधन एवम ् पररमाजफन 

गने र प्रोत्साहन अनदुानको व्यवस्था गने । 

६.२  केन्रले हररत क्षवद्यालय कायफक्रम कायाफन्वयन स्रोत पकु्षस्तका तयार गने र क्षजल्ला 

तहसतम प्रक्षशिक प्रक्षशिण सञ्चालन गन े। 

६.३  प्रदशे क्षशिा क्षवकास क्षनदशेनालयले समन्वय, सहजीकरण र अनगुमन गने । 



10 

 

६.४  स्थानीय तहले आवश्यक स्रोत क्षवक्षनयोजन, कायफक्रम कायाफन्वयनको रेिदिे, 

व्यवस्थापन, समन्वय, सहजीकरण, क्षनरीिण तथा अनगुमन गन,े गराउने । 

६.५ क्षशिा क्षवकास तथा समन्वय इकाइले सतपकफ  क्षशिकलाई सहजीकरण गन,े 

समन्वय गन,े आपसी सहयोगको वातावरण क्षसजफना गने । 

६.६  क्षवद्यालयले सतपकफ  क्षशिक तोक्न,े आवश्यक स्रोतसाधन संकलन र प्रयोग गन े

क्षवद्यालय बगैचँामा क्षशिक, कमफचारी र क्षवद्याथीहरुलाई पररचालन गने, क्षवक्षिन्न 

सरकारी तथा गरैसरकारी संस्थासंग समन्वय र सहकायफ गन े । बहृत हररत िते्र 

क्षनमाफणका लाक्षग विृारोपण गन,े संरिण गन,े बारबन्धन गन,े क्षबरुवा हुकाफउन े

लगायतका कायफहरु गने । 

६.७  प्रत्येक क्षवद्यालयले क्षवद्याथीहरुको इको क्लब बनाउन,े सो क्लबको कायफकारी 

सक्षमक्षत गठन गरी पदाक्षधकारीहरुलाई अक्षिमिुीकरण गन,े क्लबको क्षवधान तयार 

गरी कायाफन्वयन गने, कायफक्रम सञ्चालनमा क्लबको पररचालन गने जस्ता 

कायफहरु गने । 

६.८  क्षवषयवस्तु क्षमल्दो क्षशिण क्षक्रयाकलाप, सह–क्षक्रयाकलाप तथा अक्षतररक्त 

क्षक्रयाकलाप र अन्य जीवनोपयोगी क्षक्रयाकलाप सञ्चालनमा इको क्लबको 

पररचालन गने । 

६.९  सब ैइको क्लवले आफ्नो क्षवद्यालयको शैक्षिक तथा िौक्षतक अवस्थालाई दृक्षिगत 

गरी क्षवधान तयार गरी क्षवद्यालय व्यवस्थापन सक्षमक्षतबाट स्वीकृक्षत िएपक्षछ लाग ू

गने । क्षवधानको ढाँचा सामान्यतया अनसुचूी –१ अनसुारको हुनेछ । 

 

परिच्छेर्द–७ 

विविध 

 

७.१  क्षवद्यालयले समय समयमा मलू्याङ्कन गरी उत्कृि क्षवद्याथी र सदनलाई सतमान 

वा परुस्कृत गन ेव्यवस्था क्षमलाउन ुपछफ ।  

७.२  यस कायफक्रममा क्षशिक तथा कमफचारी, क्षवद्यालय व्यवस्थापन सक्षमक्षत तथा 

क्षशिक अक्षििावक संघका पदाक्षधकारी, किा ४ दके्षि माक्षथका क्षवद्याथीहरु र 

स्वके्षच्छक रुपमा अक्षििावक तथा स्थानीय क्षशिापे्रमीहरुले िाग क्षलनछेन ्। किा 
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३ र सो िन्दा तल्लो किाका क्षवद्याथीहरुलाई अवलोकन कायफमा मात्र संलग्न 

हुनेछन ्।  

७.३  क्षवद्याथीहरुलाई क्षवक्षिन्न सदनमा क्षविाजन गरी पालैपालो िाग क्षलने अवसर 

क्षदनपुनेछ । िमता र उमरेलाई ध्यानमा रािी क्षवद्याथीहरुलाई क्षवक्षिन्न शारीररक 

कायफ गनफ प्रोत्साक्षहत गररनछे । क्षवद्याथीको इच्छा, चाहना, रुक्षच अनसुारका 

कायफक्रममा पररचालन गररनेछ ।  

७.४  क्षशिक, कमफचारी र क्षवद्याथीहरुले क्षवद्यालयको जग्गालाई पणूफ उपयोग गनफ नसक्न े

अवस्था क्षसजफना िएमा उक्षचत पाररश्रक्षमक क्षदई अन्य कामदार लगाउन सक्षकनछे । 

सतिव िएसतम बगैंचाको आतदानीबाट पाररश्रक्षमक क्षदई यसलाई क्षदगो बनाउन े

प्रयत्न  

गनुफपनेछ । 

७.५  क्षवद्यालय बगैचँालाई क्षसकाइ र मनोरञ्जनसँग जोि्न ुपनेछ । 

७.६ क्षवद्यालयमा आयोजना हुन े क्षवक्षिन्न कायफक्रममा सजावट, अक्षतक्षथ सत्कार, 

स्वागत, सतमान जस्ता कायफमा आफ्नै बगैंचाको रू्ल, रू्लको माला, 

बोटक्षबरुवाको पात वा अन्य यस्तै वस्तुको प्रयोग गनुफ पनछे ।  

 

परिच्छेर्द – ८ 

वनरे्दविकाको संिोधन ि व्याख्या 

 

८.१  यस क्षनदके्षशकाको संशोधन तथा पररमाजफन मन्त्रालयलबाट गनफ सक्षकनछे । 

८.२  यस क्षनदके्षशका प्रचक्षलत क्षशिा ऐन तथा क्षनयमावली र अक्षनवायफ तथा क्षनिःशलु्क 

क्षशिा ऐनसगँ बाँक्षझएको हकमा बाँक्षझएको हदसतम अमान्य हुनछे । 

८.३  यस क्षनदके्षशकामा िएको प्रावधान थप स्पि गनुफपन े िएमा मन्त्रालयको व्याख्या 

अक्षन्तम हुनछे ।  
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अनुसूची –१ 

इको क्लबको विधानको ढााँचा: 

१. प्रस्तावना 

२. इको क्लबको नाम र ठेगाना 

३. उद्दशे्यहरु 

४. सदस्यता प्राक्षप्त र समाक्षप्त 

५. साधारण सदस्यहरुको काम, कतफव्य र अक्षधकार 

६. कायफ सक्षमक्षतको गठन 

७. कायफ सक्षमक्षतको काम, कतफव्य र अक्षधकार 

८. बैठक सञ्चालन प्रक्षक्रया 

९. प्रमिु संरिकको काम, कतफव्य र अक्षधकार 

१०. संरिकको काम, कतफव्य र अक्षधकार 

११. आक्षथफक व्यवस्था र कोष सञ्चालन 

१२. वाक्षषफक कायफक्रम तयारी र स्वीकृक्षत 

१३. कायफ सक्षमक्षत क्षवघटन 

१४. अनगुमन र मलू्याङ्कन 

१५. क्षवधान संशोधन 

१६. क्लबबाट सतपादन हुन ेमखु्य मखु्य कायफक्रमहरु 

१७. क्षवक्षवध 


