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आधारभत
ू शिक्षा

देहायमा राखिएका प्रश्नहरूका आधारमा सुझाव खदई आधारभूत खिक्षाको
भाखव स्वरूप खिमााण गिे कायामा अमूल्य सहयोग गररखदिुहुि सम्बखधधत
सबैमा हाखदाक अिुरोध गदाछौं
१ आधारभतू विद्यालयहरू प्रवत अवभभािकहरूको आकर्षण िढाउन के के गनषन पलाष ?
२ आधारभतू विक्षामा सिै िालिावलकाको पहचुँ लाई सवन नवित गनष स्थानीय सरकारको
भवू मका कस्तो हनन पलाष ?
३ विद्यालयमा भनाष उमेर पगन ेका सिै िालिावलकालाई भनाष गराउन र वनयवमत रूपमा
विद्यालयमा ल्याउन के कस्ता उपायहरू अपनाउनन पलाष ?
४ आधारभतू विक्षालाई अवनिायष र वनिल्न क बनाउन के के गनषन पलाष ?
५ बावलका, दवलत, अपाङ्ग लगायत पवि परे का सबै समदन ायका लावग आधारभतू
विद्यालयमा सहज तररकाले पठनपाठनको व्यिस्था वमलाउन के के गनष आिश्यक
ठान्नन हन्ि ?
६ अन्य साथीसुँग बसेर पढ्न नसक्ने वििेर् प्रकारमा बालबावलकाहरूका लावग विक्षाको
व्यिस्थापन कसरी गनषन पलाष ?
७ विद्यालयमा िालिावलकाहरूको स्िास््यको लावग के कस्ता सवन िधा र साधन उपलव्ध
हनन पदषि र वजम्मेिारी कस्को हनन पिष ?
८ विद्यालय तथा घरपररिारमा भोग्नन परररहेको िारीररक तथा मानवसक दण्ड
सजायहरूलाई कसरी न्यनू ीकरण गनष सवकन्ि ?
९ आधारभतू तहको विक्षामा भावर्क नीवत कस्तो हनन पिष ?
१० मातभृ ार्ालाई माध्यमको रुपमा िा विर्यको रुपमा कसरी लागू गनषन उवचत होला?
११ वनजीी र सामदन ावयक विद्यालयहरू िीीचको अन्तरलाई कसरी घटाउन सवकन्ि ?
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१२ विद्यालयको आम्दानी, बजेट वनमाषण तथा खचष वििरणलाई पारदिी तथा प्रभािकारी
कसरी िनाउन सवकएला ?
१३ धामषवीक विद्यालयहरूका विक्षक तथा कमषचारीहरूको योग्यता र तलिमानको
समकक्षता कसरी वनधाषरण गने ?
१४ अनौपचाररक विक्षािाट गररने वसकाईलाई कसरी वनयवमत वसकाईसुँग जोड्ने ?
१५ विद्यालयमा अवभभािक तथा समदन ायका मावनसहरूको सहभावगता कसरी िढाउन
सवकन्ि ?
१६ विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको गठन प्रकृया कस्तो हनन पलाष ? साथै विद्यालय
व्यिस्थापन सवमवतको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको योग्यता के कवत हनन पदषि ?
१७ प्रधानाध्यपकको योग्यता, िनौट र वनयवन ि प्रकृया के कवत र कसरी गनषन पदषि ?
१८ भक
ू म्प लगायत अन्य प्राकृवतक प्रकोपहरू िाट सरन वक्षत रहन विद्यालयले के कस्ता
तयारीहरू गनषन पलाष ?
१९ विक्षकले तावलमिाट वलएका ज्ञान तथा सीपहरूलाई कक्षा कोठामा प्रयोग गनष गराउन
के गनषन पलाष ?
२० वसकाइको व्यिहाररकता परीक्षण गनष कसरी र कस्तो प्रकारको मल्ू याङ्कन गने
व्यिस्था वमलाउनन उपयि
न होला ?
२१ वसकाई प्रकृयालाई अनगन मन र सपन ररिेक्षण प्रभािकारी िनाउन कस्तो सयं न्र
आिश्यक होला?
२२ विद्यालयको अनगन मन र सपन ररिेक्षणको लावग कसले कस्तो भवू मका खेल्नन उवचत
होला ?
२३ आधारभतू तहमा आिश्यक विक्षक तथा कमषचारीको दरिन्दी के आधारमा कसरी
वसजषना गनषन उपयि
न ठान्नन हन्ि ?
२४ विक्षक तथा कमषचारी िनौट तथा वनयवन िको प्रकृया कस्तो हनन पिष ?
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२५ विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूको योग्यता कवत हने र
कसले कसरी िनौट गनष उपयि
न होला ?
२६ आधारभतू विक्षाको मार्ष त परम्परागत ज्ञान, सीप, तथा प्रविवधको सरं क्षण र प्रिर्द्षन
कसरी गने ?
२७ आधारभतू विक्षाको गणन स्तर कायम गनष कस्ले के गनषन पदषि ?
२८ आधारभतू तहको ितषमान पाठ्यक्रममा के के सधन ार आिश्यक ि ?

