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सन्दर्ा
जिक्षा मन्रालले राजिर् पाठ्यक्रम प्रारुप, जिद्यालर् क्षेर सुधार कार्ाक्रम अन्तरगत प्राजिजधक
जिक्षाको सहि पहुि सुजनपश्चत गने उद्देश्र्का साथ साधारण माध्र्जमक जिद्यालर्हरुमा कक्षा
९ देजिकक्षा १२ सम्म प्राजिजधक धारको व्यािसाजर्क जिक्षाको प्रारम्र् गरे को छ । प्राजिजधक
धार तर्ा जिजर्न्न पााँि जिषर् क्षेरहरुमा कक्षा सञ्चालन गररएको छ। देिर्र र्स्ता
जिद्यालर्हरुको सड्ख्र्ा ९९ ओटा रहेका छन् ।
मन्रालर्ले जिद्यालर्को पूिााधार पुगेका सामुदाजर्क जिद्यालर्हरुमा सञ्चाजलत र्स प्रकारका
जिद्यालर्हरुले िनिाहना अनुसार प्राजिजधक तथा रोिगारमुिी िनिजि उत्पादन कार्ामा
सहिता पुग्ने अिसर प्रदान गरे को छ । साथै आर्थथक रुपमा कमिोर, घरर्ासी रुपमा अन्र्र गइ
प्राजिजधक जिक्षा हाजसल गना असक्षम तथा प्राजिजधक क्षेरमा कार्ा गना इच्छु क सिैलाई
र्सप्रकारको व्यिस्था लार्कारी हुने अिस्था जसिाना र्एको छ ।
प्राजिजधक जिद्यालर्को सञ्चालन तथा व्यिस्थापन कार्ाका लाजग नेपाल सरकारले नर्ााँ
पाठ्यक्रमको व्यिस्था गरर कार्ाान्िर्नमा ल्र्ाएको छ । उि जिषर् पठन पाठनका लाजग
प्राजिजधक तर्ा का प्रजिक्षक, सहार्क प्रजिक्षक आददको प्रिन्ध गरे को छ। प्रर्ोगात्मक अभ्र्ासका
लाजग ल्र्ाि व्यिस्थापन गना पर्ााप्त रकमको पजन प्रिन्ध गरे को छ । प्रजिक्षकलाई जिक्षण तथा
प्रजिक्षण कार्ामा सहिताप्रदान गना प्रजक्षक्षक ताजलमको प्रिन्ध पजन गररएको छ ।
प्राजिजधक धार तर्ा दुई व्याि प्प्प्राजिजधक एसएसलसीका ग्य्रािुएटहरु उत्पादन र्इ सके का
छन्। त्र्सैगरी कक्षा ११ को नजतिा पजन एक व्यािको र्इ सहेको छ । कक्षा ११ को नजतना
सन्तोषिनक देजिएन । कू ल ९९ जिद्यालर्हरुमध्र्े २८ जिद्यालर्हरुको कक्षा ११ को नजतिा
िून्र् हुन गएको अिस्था छ । र्सले प्राजिजधक धारतर्ा का जिद्यालर्हरुमा पठनपाठन, िैजक्षक
अिस्थाका बारे का सूक्ष्म अनुगमन तथा अिलोकन गरी मु्र् समस्र्ा र्दकन गना अत्र्ािश्र्क
देजिएको सन्दर्ामा र्ो अनुगमन कार्ा सम्पन्न गररएको हो ।
अनुगमनको उद्देश्र्
र्ो अनुसन्धान कार्ाको उद्देश्र् देहार्िमोजिम रहेको छ
१

प्राजिजधक धार तर्ा का जिद्यालर् सञ्चालनको अिस्था र्दकन गनुा

२.

प्राजिजधक धार तर्ा रहेको मु्र् मु्र् समस्र्ाहरु र्दकन गनुा

३.

प्राजिजधक धार तर्ा को जिद्यालर् सञ्चालन तथा व्यिस्थापममा सुधार गना पने

पक्षहरु

पजहिान गनुा
अनुगमन गदाा अपनाइएको जिजध तथा प्रदक्रर्ा
क)

जिल्ला जिक्षा कार्ाालर्का पदाजधकारीहरुसाँग छलर्ल तथा अन्तरदक्रर्ा

ि)

प्राजिजधक धार सञ्चालन र्एका जिद्यालर्हरुको, कक्षा सञ्चालन प्रदक्रर्ाको
अिलोकन

ग)

जिद्याथी तथा जिक्षक तथा अजर्र्ािकहरुसाँग अन्तरदक्रर्ा तथा छलर्ल

घ)

जिद्यालर्का प्रधानाध्र्ापकसाँग अन्तरदक्रर्ा

ड)

जिद्यालर् व्यिस्थापन सजमजतका पदाजधकारीहरुसाँग छलर्ल तथा अन्तरदक्रर्ा

प्राप्त सूिना
जिद्याथी:
 आफ्नै घरपररिेिमा प्राजिजधक धार तर्ा को जिक्षामा सहर्ाजगता हुन पाउदा ज्र्ादै िुिी
लागेको
 कम ििामा पजन प्राजिजधक जिक्षा पढ्न पाउनु हाम्रो िौर्ाग्य्र् हो
 सैद्धाजन्तक जिषर्िस्तु बढी र्एकाले पठन पाठनमा समस्र्ा देजिएको र प्रर्ोगात्मक
पक्षलाई र्थेष्ट समर् ददन नसदकएको
 कजतपर् जिषर्मा र्ोग्य्र् प्रजिक्षक पाउन कठीन र्एकाले सही रुपमा पठनपाठन हुन
नसके को
 जिक्षक जिरामी परे को अिस्थामा पठनपाठन ठप्प्प हुने अिस्था रहेकाले कोषा सक्न पजन
करठन हुने अिस्था रहेको

 परीक्षा के न्र जिल्ला र्न्दा बाजहर तोदकएकाले परीक्षाको समर्मा िातािरणीर् रुपमा
अनुकूलन गना समस्र्ा र्इ राम्रो साँग परीक्षा ददन नसदकएको
जिक्षक । प्रजिक्षक
 पाठ्यक्रमअनुसारको पठन सामग्रीको अर्ािका कारण पठन पाठनमा समस्र्ा र्ोग्नु
परे को
 प्रजिक्षकलाई ताजलमको प्रिन्ध नर्एकाले पठन पाठनलाई बढी प्रर्ािकारी बनाउन
नसदकएको
 पाररश्रजमक न्र्ून र्एकाले नोकरीका लाजग अन्र्र प्रर्ास जनरन्तर गने अिस्थाका कारण
अध्र्ापन तर्ा कम आकषाण हुने गरे को
 पाठ्यक्रम तथा पाठ्यिस्तु बीि सामन्िस्र् हुन नसके को ।
 कक्षा ८ सम्म नेपाली माध्र्मबाट पढेर आउने जिद्याथीका कारण अड्खग्रेिी माध्र्ममा
पठन पाठन गदाा बढी समर् जलने र जसकारुले जसक्न तुलनात्मक रुपमा समस्र्ा र्ोग्ने
गरे को
 जिद्यालर्मा इन्टरनेट सुजिधा कमिोर र कजतपर् जिद्यालर्मा नर्एका कारण
प्राजिजधक जिषर् पठनपाठनमा समस्र्ा र्ोग्य्दै आइएको
 प्राजिजधक सहर्ोग पद्धजत जिकास नर्एकाले समस्र्ा परे का िित कहााँ कोसाँग सम्पका
गरी समाधान गने र्न्ने पक्ष अन्र्ोलपूणा रहेको
 पठनपाठनको सुपररिेक्षण तथा जनरीक्षणको व्यिस्था नर्एकाले गुणस्तरीर्
पठनपाठनको अिस्था सुजनजश्चत हुन नसके को
 प्राजिजधक धारतर्ा प्रजिक्षण गने जिक्षकलाई जिद्यालर्ले ल्र्ापटप सम्म उपलब्ध गराउन
नसके को कारण जिश्व ज्ञान साँग तुलना गरी पठनपाठन गना करठनाइ रहेको
 कक्षा १० पजछ के ? कक्षा १२ समाप्त र्एपजछ अजनिार्ारुपमा गनुा पने ओिेरटको
व्यिस्था के ? कसरी? र्न्ने पक्ष अन्र्ोलमा रहेकाले अस्पस्टता बीि कार्ा गरी रहनु परे को
।

जिद्यालर् व्यिस्थापन सजमजत
 प्रजिक्षकलाई रटकाइ राख्नमा समस्र्ा
 प्रजिक्षकको पाररश्रजमक कम
 कक्षा १२ सम्मको जनरन्तरता हुने नहुने अन्र्ौल
 ओिेटीसम्बन्धी व्यिस्था के कसरी
 प्रर्ोगात्मक कार्ाका लाजग आिश्र्क िैजक्षक सामग्रीको ददगोपना कसरी राख्ने र्न्ने पक्ष
करठन
 ल्र्ाि व्यिस्थापनका लाजग आिश्र्क कक्षाकोठाको अर्ािका कारण ल्र्ाि सञ्चालनमा
करठनाइ
 प्रधानाध्र्ापक प्राजिजधक जिषर्मा अनजिज्ञ र्एकाले उसको र्ुजमकाका बारे मा
अजर्मुिीकरण आिश्र्क देजिएको
जिल्ला जिक्षा सम्बन्ध कमािारीहरु
 कार्ाक्रम राम्रो तर धेरै जिषर्मा अझै पजन अन्र्ौल कार्म
 जिक्षक तथा प्रजिक्षक व्यिस्थापनमा समस्र्ा
 जनरीक्षण तथा अनुगमन कार्ाले कु नै पजन प्राजिजधक सहर्ोग गना सक्ने क्षमताको अर्ाि
 कक्षा १० पजछ के गने र्न्ने पक्षमा अन्र्ौलता कार्म
 ओिेरटको प्रिन्ध के कसरी र्न्ने पक्ष अझै पजन जिल्लालाई स्पस्ट िानकारी आउन
नसके को
 प्रजिक्षकको लाजग पाररश्रजमक ज्र्ादै कम

क्षेरीर् जिक्षा जनदेिक
अनुगमनका क्रममा क्षेरीर् जिक्षा जनदेिक पूिााञ्चलसाँग पजन झापामा र्ेट र्एको जथर्ो । उि
कममा प्राजिजधक जिद्यालर्का सन्दर्ामा क्षेरीर् जिक्षा जनदेिकको के कस्तो अनुर्ि रहेको छ
र्नी के ही क्षण छलर्ल तथा अन्तरदक्रर्ा पजन सम्पन्न र्एको जथर्ो । छलर्बाट प्राप्त सूिना
तल उल्लेि गररएको छ ।
 कार्ाक्रम राम्रो समुदार् तथा अजर्र्ािकहरुबाट िाराम्िार िुिी व्यि गरे को तर
उनीहरुको पठनपाठनको जनरन्तरतामा प्रार् प्रश्न उठाउने गरे को अिस्था
 प्रजिक्षक रटकाउनमा समस्र्ा प्राजिजधक जिद्यालर्को बारे मा पर्ााप्त प्रिोधीकरण हुन
नसके काले धेरै जिषर्हरुमा अन्र्ौलता कार्म
 प्राजिजधक जिद्यालर्का सञ्चालक तथा व्यिस्थापकहरुका समस्र्ाहरुको सुनुिाइ हुने गने
कार्ाको प्रारम्र् नै नर्एको अिस्था
 पर्ााप्त ल्र्ाि तथा ल्र्ािमा आधाररत पठनपाठन हुन नसके को अिस्था
 क्षेरीर् िा राजिर् रुपमा प्राजिजधक जिद्यालर्का सञ्चालक तथा व्यिस्थापकहरुको गोष्टी
गरी िास्तजिक समस्र्ाहरु सुन्ने कार्ाको थालनी हुन अत्र्ािश्र्क
जिश्लेषण
१.

जिद्याथीहरुमा पठनपाठन प्रजत जनकै

ठू लो उत्साह रहेको अिस्था देजिन्छ।

जिद्याथीहरु स्िस्र्ु ता रुपमा उत्प्रेरणाका साथ पठनपाठनमा तजल्लन र्एको
अिस्था जिद्यमान छ । र्सबाट स्थानीर् र जिद्यालर् तहमा नै प्राजिजधक धार

तर्ा को

जिषर्को व्यिस्था बढी उपर्ोगी र्एको र्न्नेमा जिद्याथीहरु जिश्वस्थ रहेकाछन्।
उनीहरुका कक्षा १२ सम्म नै जनरन्तर पढ्न पाइने हो िा अन्र्र र्े री िानु पने हो र्न्ने आिड्खका
रहेको अिस्था छ । कजतपर् जिद्यालर्हरुमा कक्षा ११ र १२ सञ्चालन र्एको अिस्था देजिएन।
२

प्रजिक्षकहरु अध्र्ापन तथा प्रजिक्षण कार्ामा जिम्मेिार पूणा रूपमा लाजग परे का छन् ।
जिद्यालर्को अिस्था र स्थान र व्यिस्थापनको उपलब्धताका आधारमा प्रर्ोगात्मक
पक्षलाई पजन उजिकै रुपमा प्राथजमकता ददइएको अिस्था देजिन्छ । तर कक्षाकोठा,

प्रर्ोगात्मक अभ्र्ासका लाजग पर्ााप्त कक्षा कोठाको प्रिन्ध हुन नसके को पजन छ। र्सबाट
तोदकएको मापदण्डका आधारमा प्रर्ोगात्मक अभ्र्ासहरु हुन नसके को अिस्था देजिन आएको
छ । िैजक्षक गुणस्तरमा समस्र्ा उत्पन्नहुने अिस्था देजिन आएको छ ।
३

पाठ्यक्रम अनुसारको पाठ्यसाग्री नर्एकाले पठपाठन कार्ामा समस्र्ा र्ोग्नु पने अिस्था
जिद्यमान रहेको छ। जिक्षकहरुले पठनपाठनका लाजग पर्ााप्त अध्र्र्न सामग्री िुटाउन
समस्र्ा परे को अिस्था देजिन्छ । जिद्यालर्को र्ौजतक िातािरण, स्रोत र साधनको
उपलब्धतामा सहि रहेको अिस्था देजिदैन । प्राजिजधक धार तर्ा को लाजग तोदकएको
पाठ्यक्रममा आधाररत स्रोत सामग्रीको अर्ाि महसूस गरे को अिस्था छ । नेट तथा
इन्टरनेन सुजिधा सहि देजिएन । प्रजिक्षकलाजग ल्र्ापटपको व्यिस्था गरे को अिस्था
पजन देजिएन। र्सबाट उनीहरुलाई गुणस्तरीर्

जिक्षण गना आिश्र्क सहिकारी

िातािरण प्राप्त र्एको अिस्था रहेन ।
४.

कक्षा ८ सम्म नेपालीमा पठनपाठन गदै आएका जिद्याथीलाइ एकै पटक कक्षा ९ मा

अङ्ग्ग्रेिी माध्र्ममा र त्र्समा पजन पाठ्यपुस्तकको अर्ािमा अध्र्ापन

गराउनमा जनकै ठू लो

समस्र्ा र्ोग्न परे को अिस्था देजिन आएको छ । कजतपर् जिद्याथीहरुलाई
प्राजिजधक िव्दािली , प्राजिजधक जिषर्को आधारर्ूत

सहिरुपमा

िनाकारी गराउनमा पजन समस्र्ा

र्ोग्नु परे को र्थाथाता देजिन्छ ।
४

जिद्यालर्मा इन्टरनेटको सुजिधा, IT ल्र्ािको सुजिधा उपर्ोग गना सक्ने अिस्था
देजिएन। प्रजिक्षकलाई समेत प्रजिक्षण सहिीकरणका लाजग ल्र्ापटपको प्रिन्ध हुन
नसके काले पठनपाठनलाई थप व्यिजस्थत गराउन सके को अिस्था देजिएन । र्सबाट
पाठ्यसामग्रीको अर्ािमा स्रोत सामग्रीहरु िोिी गरी अध्र्र्न अध्र्ापन कार्ालाई

स्तरीर्
५

बनाउन सके को अिस्था छैन ।

पाठ्यक्रम के ही िोजझलो र्एको , कक्षा ९ र १०, १० र ११ िीिको पाठ्यिस्तुमा
सामञ्जस्र्ता हुन नसके को अिस्था देजिन आएको छ । जिक्षक तथा जिद्याथी दुिै पक्ष

र्समा सहमत छन् ।
६.

प्रजिक्षकहरुका लाजग ताजलमको प्रिन्ध नर्एकोले पठनपाठनमा समस्र्ा रहेको देजिन
आर्ो । प्रजिक्षकलाई पठनपाठनमा कु नै प्राजिजधक समस्र्ा आइ परे को अिस्थामा कहााँ

कोसाँग सम्पका गरी समाधान गने र्न्ने पक्षको व्यिस्था हुन नसके का कारण प्रजिक्षण
कार्ामा समस्र्ा उत्पन्न हुने गरे को अिस्था देजिन आएको छ । साथै के ही जिषर्क्षेरहरुमा
िाह्य स्रोत व्यजि पजन स्थानीर् तहमा पाउन करठन र्एकाले पाठ्यक्रमले तोके को
गुणस्तर तथा जसकाइ उपलजब्ध हाजसल जनिााध रुपमा गराउनमा समस्र्ा देजिन आएको
छ । जिल्ला जिक्षा कार्ाालर्मा प्राजिजधक िनिजिको उपलब्धता छैन । र्सबाट जिल्ला
तहबाट नै प्राजिजधक जिषर्मा परे का समस्र्ा हल हुने अिस्था देजिएन ।
७

प्राजिजधक जिद्यालर्का सञ्चालक तथा व्यिस्थापक एिम् प्रजिक्षकका आफ्ना समस्र्ाहरु
व्यि गने स्थान, अिसर र मौकाको प्रिन्ध समेत नगररएको अिस्थाका कारण कजतपर्
अिस्थामा उनीहरुमा अन्र्ौलता रहेको देजिन्छ। ओिेटीको प्रिन्ध कसरी गने,
र्सकार्ाको व्यिस्थापन के हो, ओिेटी गराउने संस्थासाँगको सहकार्ा के कसरी? आर्थथक
व्यिस्थापन के कसरी र्न्ने पक्षहरुमा पजन उनीहरुमा अन्र्ोलता देजिन्छ । िार्थषक रुपमा
गोष्टी िा सेजमनार िा क्षेरीर् रुपमा र्ने पजन उि प्रकारका सेजमनार िा गोष्टी नर्एका
कारण जिजिध पक्षहरुमा उनीहरुमा अन्र्ोल रहन गरे को अिस्था देजिन आएको छ ।

जनष्कषा
१.

कक्षा ९ मा प्राजिजधक धारसञ्चालन गने जिद्याथीले जनिााध रुपमा कक्षा १२ सम्म
पठनपाठन गना पाउने कु राको सुजनजश्चतता र्नााका समर्मा नै गना उपर्ुि हुने देजिन्छ ।
र्सबाट उनीहरुमा कजम्तमा पजन कक्षा १२ सम्मको जिद्यालर् जिक्षा पूरा गने अिसर
प्राप्त हुन िान्छ । र्सप्रजत जिद्याथी र उनका अजर्र्ािक तथा जिद्यालर् सञ्चालकहरु
बढी जिजन्तत छन् ।

२

प्राजिजधक धार तर्ा प्रजिक्षण कार्ामा कार्ारत प्रजिक्षकको पाररश्रजमक ज्र्ादै न्र्ून देजिन
आर्ो । र्सका कारण उनीहरुको रटकाउ दर ज्र्ादै समस्र्ामूलक रहन पुगेको छ ।
पठनपाठनमा पूणारुपमा समर्थपत र्ािले सदक्रर्ता देिाउने अिस्था देजिएन । जनरन्तर
अन्र् जनकार्मा िाजगरका लाजग प्रर्त्न गने अिस्था देजिएको छ । र्सका लाजग
उनीहरुको पाररश्रजमकका पुनव्यािस्थापन हुन अत्र्ािश्र्क देजिन्छ ।

३

पाठ्यक्रम तथा जतनको स्तरमा समस्र्ा देजिन आएको छ । प्रत्र्ेक धारको पाठ्यक्रममा
रहेको समस्र्ा र्दकन गरी तत्काल पाठ्यक्रममा सुधार अत्र्ािश्र्क देजिएको छ ।

४

ओिेरटको व्यिस्थालाई तत्काल जिद्यालहरुमा िानकारी गराउनु पने अिस्था देजिएको
छ । र्सको समग्र व्यिस्थापन र आर्थथक पक्षसम्बन्धी प्रिन्ध समेतलाई िीघ्र िानकारी
गराउन उपर्ुि देजिर्ो।

५

प्रजिक्षकहरुलाई ताजलम ददन सके को अिस्था रहेन । ताजलमका लाजग प्रजिक्षकहरु तर्ार
छन् । ताजलम िोिेका छन् । अत: उनीहरुलाई ताजलमको प्रिन्ध िरुरी देजिन आएको
छ।

६

प्रजिक्षकहरुलाई प्रजिक्षणका क्रममा परे का प्राजिजधक समस्र्ाहरु समाधान हुने अिस्था
जिल्ला तथा जिद्यालर् तहमा छैन । र्सका लाजग सम्र्ाजित जनकार् िा सस्था पजहिान
गरी सम्पका स्थाजपत गराउन उपर्ुि देजिन आएको छ ।

७

प्राजिजधकहरु तथा जसकारु दुिैले पाठ्यसामग्रीको अर्ािमा उनीहरुलाई पठनपाठनमा
समस्र्ा र्एको अिस्था िताएका छन् । जिद्यालर् तथा समुदार्मा अन्र् िैजक्षक
सामग्रीको व्यिस्था छैन । साथै इन्टरनेट सुजिधा सजहतको ICT ल्र्ािको प्रिन्ध पजन
छैन । र्सबाट न्र्ूनतम पठनसामग्रीको अर्ािमा पठनपाठन गनुा पने अिस्था छ । अत:
र्सतर्ा उच्च प्राथजमकता ददइ सहि िातािरण तर्ार गना अत्र्ािश्र्क देजिन आएको छ
।

८

प्रजिक्षक कार्ामा सम्लग्न जिक्षकहरुलाई न्र्ूनतम रुपमा अत्र्ािश्र्क एक ल्र्ापटप
समेतको प्रिन्ध र्एको अिस्था छैन । र्सका कारण उनीहरुले आफ्नै जनिी साधन प्रर्ोग
गना पने अिस्था देजिर्ो। र्ो अिस्थाको तत्काल जनरुपण हुन अत्र्ािश्र्क देजिर्ो ।
कजम्तमा पजन प्रजिक्षण कार्ामा सम्लग्न व्यजिहरुलाई अजनिार्ारुपमा

एक एक

ल्र्ापटपको प्रिन्ध गना अत्र्ािश्र्क देजिन आएको छ ।
९

प्राजिजधक धार सञ्चालन गने प्रजिक्षक तथा सञ्चालकहरुका लाजग राजिर् िा क्षेरीर्
गोष्ठी िा सेजमनार मार्ा त सूिनाको प्रिोधीकरण, समस्र्ाको सुनुिाइ र सम्बोधन गने
अभ्र्ासको थालनी गना अत्र्ािश्र्क देजिन आएको छ। उनीहरुका समस्र्ा सुन्ने र
समाधान गने िातािरण जसिाना गना, िैजक्षक गुणस्तरमा सुधारगना र्स प्रकारका
कार्ाक्रम अत्र्ािश्र् देजिर्ो ।

जसकाइ
१.

न्र्ूनतम सहिकारी िातािरण जिना गुणस्तरीर् जिक्षण र जसकाइ सम्र्ि छैन ।
प्राजिजधक धारका लाजग प्रारजभ्मक कार्ा नै न्र्ूनतम सहिकारी िातािरण जनमााण हो ।
सहिकारी िातािरण जनमााणको पक्ष धार सञ्चालन र्एको दुई िषा सम्म पजन पूरा हुन
सके को अिस्था रहनु कार्ाक्रमको जडिाइनमा नै समस्र्ा हो र्न्ने जसकाइ रह्यो ।

२

साधारण सामुदाजर्क जिद्यालर्हरुमा प्राजिजधक धार सञ्चालन गदाा कक्षा ८ को
साधारण धारबाट प्राजिजधक धारमा िादा सड्खक्रमण काजलन अिस्थामा जसकारु रहने
कु रा र्थाथा हो । माध्र्मका कारण र जिषर्िस्तुको प्राजिजधक प्रकृ जतका कारण
उनीहरुमा उि समस्र्ा रहनेकुरालाई र्थेष्ट ध्र्ान ददइ र्सको व्यिस्थापन गना पद्धजतले
सके को रहेनछ र्न्ने जसकाइ रह्यो। के ही समर् उनीहरुलाई प्राजिजधक िव्दािली,
प्राजिजधक जिषर्का जििेषता सामान्र् अिधारणा िस्ता कार्ामा प्रदान गना उपर्ुि हुने
जसकाइ रहेको छ ।

३

प्राजिजधक धारमा सम्लग्न प्रजिक्षकले प्रजिक्षणका क्रममा र्ोगेका प्राजिजधक समस्र्ाको
समाधान अत्र्ािश्र्क छ। तर त्र्सको उजित प्रिन्ध पद्धजतले गना सके को अिस्था
देजिएन। कजम्तमा पजन सम्पका गने जनकार् पजहिान गने, प्राजिजधक समस्र्ाहरुको
िाहेरी गने र जतनको समाधान गने संस्थागत प्रिन्ध गनुा अजनिार्ा हुने जसकाइ रह्यो ।

४

प्राजिजधक धार तर्ा को जिक्षा सञ्चालन गदाा प्रजिक्षकको प्राजिजधक जििेषज्ञताका
आधारमा पाररश्रजमक व्यिस्थापन हुन नसके का कारण प्रजिक्षकको रटकाउपनामा
अत्र्न्त समस्र्ा रहन गएको छ । र्स पक्षलाई धार सञ्चालनका समर्मा र्थेष्ट ध्र्ान
ददन नसके को अको जसकाइ रहन गएको छ ।

५

धार सञ्चालन पूिा जिद्यालर्, जिद्यालर् व्यिस्थापन, प्रजिक्षक तथा जसकारु समेतलाई
धारको जििेषता, सञ्चालन प्रदक्रर्ा, उच्च जिक्षासाँगको जनरन्तरता, प्रर्ोगात्मक पक्षको
व्यिस्था, ओिेटीको प्रिन्ध र र्सका जिजर्न्न जनकार्को र्ूजमका िस्ता पक्षहरुमा
अजर्मूिीकरण गरी िास्तजिक सूिनाका बारे मा सिेत गराइ धार सञ्चालन गदाा
प्राजिजधक धार सञ्चालनमा थप सहि हुने अको जसकाइ रहन गएको छ । र्ो पक्ष
कार्ाान्िर्न तहमा ज्र्ादै कमिोर रहेको अिस्था छ ।

