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शैक्षिक जनशक्षि विकास केन्द्रको तालिम नीलत, २०६२
(तत्कािीन क्षशिा तथा खेिकुद मन्द्राियबाट लमलत २०६२/२/२४ मा स्िीकृत)
1.

प्राथलमक क्षशिकको हकमा विद्यमान आिश्यक न्द्यू नतम योग्यताको तह बढाइने छ ।

2.

प्राथलमक, लनम्न माध्यलमक र माध्यलमक क्षशिकका िालि तोवकएको शैक्षिक योग्यताका
अलतररि पूिस
व ेिाकािीन तालिमका रूपमा १० मवहने क्षशिक तयारी कोसव लिनुपने व्यिस्था
अलनिायव िररने छ ।

3.

विद्यािय प्रणािीमा क्षशिण पेसाका िालि अध्यापन अनुमलतपरिाई एक पूिस
व तव बनाइने
छ । साथै अनुमलतपरको निीकरण िने व्यिस्था पलन िररने छ ।

4.

स्थानीय स्िायत्त शासन ऐन र क्षशिा ऐनको भािना अनुकूि क्षशिक छनोट प्रवियािाई
िलमक रूपमा स्थानीयकरण िररने छ ।

5.

विद्यािय प्रणािीमा सेिारत तालिम प्राप्त निरे का सबै क्षशिकहरूिाई यथाशक्य लछटो दश
मवहने तालिम ददइने छ ।

6.

विद्यािय क्षशिाका सबै तहमा क्षशिक विकास व्यिस्थािाई सुदृढीकरण िने उद्देश्यिे
तालिम, अनुमलतपर र पेसाित विकास प्रवियािाई एक अकावमा आबद्ध िररने छ ।

7.

अल्पकािीन तालिम, पुनतावजिी तालिम र आितवक तालिमिाई प्रमाणीकरण तालिम
कायविमको एक अङ्गको रूपमा िणना िररने छ ।

8.

सेिाकािीन र सेिाप्रिेश क्षशिक तालिमका िालि प्रभािकारी तालिम पाठ्यिम र सामग्रीको
विकास िरी कायावन्द्ियन िररने छ ।

9.

सुयोग्य, तालिम प्राप्त र प्रलतबद्ध प्रक्षशिकहरू मार्वत् क्षशिक तालिम उपिव्ध िराइने छ ।

10.

अनुकूि लसकाइ िातािरणको उपिब्धताका िालि तालिम सुविधाहरू सुलनक्षित िररने तथा
त्यस्ता सुविधाहरूमा सुधार िरी स्तर िृवद्ध िररने छ ।
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11.

सबै तह र सं स्थाहरूमा तालिम व्यिस्थापनको दितामा सुधार िनव उपयुि उपाय र
प्रयत्नहरू अििम्बन िररने छन् । यस सन्द्दभवमा शैक्षिक जनशक्षि विकास केन्द्रिाई आदशव
सं स्थाको रूपमा विकास िररने छ ।

12.

अनुिमन र तालिम उत्तराद्धव सहयोि योजनािाई तालिमको िुणस्तर सुलनक्षित िने उपायको
रुपमा कायावन्द्ियन िररने छ ।

13.

तालिममा लनरन्द्तर सुधार िनवका िालि शैक्षिक जनशक्षि विकास केन्द्र र यसका विलभर
तहका सं स्थाहरूिे अनुसन्द्धान, अनुिमन र मूल्याङ्कनसम्बन्द्धी काम िने छन् ।

14.

तालिम सं स्था, विद्यािय र क्षशिकहरूको कायवसम्पादनको मूल्याङ्कन िने कायवसम्पादन
सूचकहरूको विकास एिम् कायावन्द्ियन िररने छ ।

15.

तालिममा प्रक्षशिाथीिे हालसि िरे को उपिक्षव्धको मूल्याङ्कन िनव लनरन्द्तर मूल्याङ्कन प्रणािीको
प्रयोि िररने छ ।

16.

सबै कायविमहरूमा िै वङ्गक दृविकोणिे सं िेदनशीि र सन्द्तुलित व्यिहार एिम् अभ्यासहरू
कायम राख्न िम्भीर प्रयत्नहरू िररने छन् ।

17.

पद बहािी िनुव अिालि सबै तहका प्रधानाध्यापकििायत नयााँ लनयुि हुने क्षशिा सेिाका
अलधकृतहरू (दितीय र तृतीय श्रे णी) का िालि सेिा प्रिेश तालिम एक पूिस
व तवको रूपमा
रहने छ ।

18.

शैक्षिक व्यिस्थापन तालिम सबै तहमा कायवरत सबै शैक्षिक व्यिस्थापक तथा िालि अलनिायव
हुने छ ।

19.

पुनतावजिी तालिम कायविम, स्ि–अध्ययन सामग्री तथा स्थिित सहयोि योजनाहरूको
माध्यमबाट लनरन्द्तर पेसाित विकासका िालि अिसरहरूको लसजवना िररने छ ।

20.

व्यिस्थापकहरूको उत्प्रेरणा तथा मनोबि प्रिद्धवन िने एिम् उच्च कायवसम्पादनिाई
प्रोत्सावहत िने समेत उद्देश्यिे विशेष पदस्थापन योजना तजुम
व ा िरी कायावन्द्ियन िररने
छ ।
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21.

तालिम सं स्थाहरूमा योग्य, तालिमप्राप्त र प्रलतबद्ध तालिम व्यिसायीहरू उपिब्ध भएको
सुलनक्षित िनव प्रक्षशिकको तयारी, प्रक्षशिकको विकास र अलभप्रेरणा िालि विशेष प्याकेज
कायविम लिजाइन िरी कायावन्द्ियन िररने छ ।

22.

तत्कािीन तालिम सं स्थाहरू (शैक्षिक जनशक्षि विकास केन्द्र, दूर क्षशिा केन्द्र, माध्यलमक
क्षशिा विकास केन्द्र) िाई एउटै छातामा िाभेर क्षशिक तालिम प्रणािीिाई एकीकृत िरी
सुदृढ बनाइने छ ।

23.

प्रत्येक सं स्था र लनकायको भूलमका र क्षजम्मेिारीहरू वकटान िरी अन्द्तरावविय तथा राविय
सं स्था एिम् लनकायहरूसाँि सं स्थाित सम्बन्द्ध कायम िररने छ ।

24.

तालिम कायविमहरूको संस्थाित सहकाररता, समन्द्िय र सञ्चार सुलनक्षित िनव सािवजलनक र
लनजी दुिै तालिम सं स्थाहरूका प्रलतलनलधहरू रहे को िेरीय (Zonal) क्षशिक तालिम समन्द्िय
सलमलत (शैक्षिक तालिम केन्द्रका सेिा िेर लभरको तालिम िेर समेट्ने सलमलत) िठन
िररने छ ।

25.

प्राविलधक सहयोि र प्रविलध हस्तान्द्तरणका िालि शैक्षिक जनशक्षि विकास केन्द्रिे आंक्षशक
समय काम िने आधारमा अन्द्य व्यािसावयक सं स्थाका विशेषज्ञहरूिाई काममा ििाउन
सक्ने छ ।

26.

सङ्गठनात्मक प्रभािकाररता र सं स्थाित िमता अलभिृवद्ध िने उद्देश्यिे शैक्षिक जनशक्षि
विकास केन्द्र प्रणािीिाई व्यािसावयक स्िायत्तता प्रदान िररने छ ।
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