
पषृ्ठभमूि 

नेपालको संमिधानको प्रस्तािनािा " दिगो शामतत, सुशासन, मिकास र सम्िृमिको पररकल्पनाका साथ 

सितािुलक, सभ्य सिाज मनिााण गने"  भमनएको छ/ संिैधामनक व्यिस्था अनुरुप संमिय सरकार र 

प्रिेश सरकारले भमिष्यका कणाधारहरु मशक्षाको उज्यालो िाट िमतित नहोउन भन्ने अमभप्र्यायका साथ 

िईु िर्ा मभत्र पढ्ने उिेरका िालिामलकाहरु सिै मिद्यालयिा हुनेछन भनेर नीमत तथा कायाक्रि अमि 

सारेको छ/ यसै नीमत अनुरुप मिद्यालय छाड्ने कारणको अनुसतधान गरर सुधार कायाक्रि संिालन गने 

भमन उल्लेख सिेत गररएको छ/ मिद्यालय छाड्ने प्रिुख कारणहरू िध्ये लागु और्धको प्रयोग पमन 

िुख्य कारणको रुपिा रहेको छ/ १३ िर्ाको उिेर लागु और्ध प्रयोगकताा िन्ने औसध उिेर भएको 

अध्ययनहरुले िताउिछन्/ प्रिेश नम्िर १ को कुल जनसंख्याको कररि ११% (२०६८ को जनगणना 

अनुसार) १३- १९ िर्ा उिेर सिुहको रहकेो छ/ यो उिेर सिुहनै कुल लागु और्ध प्रयोगकतााको २०% 

महस्सा ओगटेको तथ्याङ्कहरुले िताउिछन/ हाम्रो प्रिेशको ठुलो जनसंख्या शहर, शहर उतिुख गाउ, 

सीिाके्षत्रिा रहकेो छ/ लागु और्ध प्रयोगकतााहरु यस्तै स्थानहरुिा िदि रहने गरेको तथ्यका कारण यी 

के्षत्रहरु सम्भामित प्रकोपका के्षत्रहरुका रुपिा मिमत्रत छन्/   

मि. स. २०८० मभत्र अमतकिमिकमशत रास्रिाट िाथी उठ्िै त्यसको २५ िर्ा मभत्रिा मिश्वका उच्च 

आर्थाक िृमििर भएका िेशहरु सरह नेपाललाई उभ्याउने दििाकामलन तथा रणनैमतक लक्ष्यका रुपिा " 

सम्िृि नेपाल, शुमख नेपामल " लाई मलईएको छ/ यस रामस्रय लक्ष्य हामसल गनाका मनमम्त आिश्यक 

जनसमि भनेका आज मिद्यालयहरुिा अध्यनरत दकशोर-दकशोरी नै हुन/ मिद्यालयिा रहेका यी साना 

साना कोमपलाहरुलाई सकारात्िक, सुसंस्कृत,नैमतक, सभ्य, लागु और्ध िरु्बयाशनिाट िुि, सृजनशील, 

सािामजक उत्तरिायी  र रमस्रयता भाि जागृत गराउन उत्प्रेरणा प्रिान गनुा प्रिेश सरकारको िामयत्ि 

हो/ सुिररत्र मनिााणका  लामग मिद्याथी, अमभभािक, मशक्षक, राजनीमतक िल, सिंार के्षत्र, उद्योगी, गैर 

सरकारी संस्था, सुरक्षा मनकाय एिं सम्पुणा प्रिेश िासीको िहत्िपुणा योगिानको आिश्यकता रहतछ/ 

उल्लेमखत आधार, तथ्याङ्क एिं पृष्ठभूमििा प्रिेश सरकारले आ. ि. २०७५/०७६ को िार्र्ाक नीमत, 

कायाक्रि तथा िजेटिा "ि अमि िढ्छु" नाराका साथ सगरिाथा रटतस क्लि (STC) (संिालन तथा 

व्यिस्थापन) कायामिमध, २०७५ प्रिेश सरकार िमतत्रपररर्ि िैठकिाट पाररत गरर मिमत 

२०७५/१०/०४ िा प्रिाणीकरण भई लागु गररएको छ/ 

लक्ष्य (Goal )   

प्रिेशको सािामजक तथा सांस्कृमतक पक्षहरुलाई सुििृ गिै  दकशोर अिस्थािा प्रिेश गरेका कक्षा ९ 

िेमख १२ सम्ि अध्ययन गने १३-१९ िर्ा उिेरसिूहका  मिद्याथीहरु  लाई सक्षि, सिल, मजम्िेिार,  



िररत्रिान, सकारात्िक, सुसंस्कृत,नैमतक, सभ्य, लागु और्ध िरु्बयाशनिाट िुि, सृजनशील, सािामजक 

उत्तरिायी तथा सितािूलक सिाज मनिााण गना सहयोग पुयााउने/   

उिशे्य (Objectives ) 

१) मिद्यालयिा आधाररत सिेतना तथा जागरणिूलक कायाक्रि सञ्चालन गने ।  

२) लागू और्ध िवु्यासनको प्रयोगलार्ा तयूनीकरण गने शैमक्षक िेतना िुलक¸पाठयक्रि¸तामलि 

मनिेमशका तथा कायाक्रि संिालन गने ।  

३) नैमतक मजम्िेिार तथा सािामजक िामयत्ि मनिााह गना सके्न नागररक तयार गने आधार िनाउने ।  

४) दकशोर दकशोरीहरुलाई  िातािरण संरक्षण¸ प्रकोप व्यिस्थापन तथा नैमतक िामयत्ि मजम्िेिार 

नागररक िन्न उत्प्रेरणा जगाउने ।  

५) स्थानीय मिद्यालय स्तरिा लागू पिाथा िवू्यासन मनराकरण¸ प्रकोप सिेतना¸ नैमतक मशक्षा तथा 

उद्यिी िन्न उत्प्रेरणा जगाउन दकशोर दकशोरीहरुलाई सािामजक कायािा लाग्न  उत्प्रेरणा प्रिान गने । 

६) मिपि आउनु पूिा र मिपिका सियिा स्ियंसेिी काया गने, प्रयोगात्िक अध्ययन मिमध अिलम्िन 

गरी मिपिका िेला अपनाउनु पने सािधानीका मिर्यिा मिद्यालय स्तरिा सिेतना फैलाउने । 

७) सभ्य, सुसंस्कृत, कूलत र कूसंस्कार िुि नागररक उत्पािन गना योगिान गने । 

८) उच्च मशक्षा तथा रोजगारीका आधार र सम्भािनाका मिर्यिा मिशेर् कक्षा संिालन गने । 

९) रादफक सिेतना, िमहला हहसंा, छुिाछुत आदि मिर्यिा सिस्य तथा मिद्याथीहरुलाई सिेतना 

गराउने । 

१०) राष्ट्र, रामष्ट्रयता तथा िेशको सिृमिका सम्ितधिा सकारात्िक भािना जागृत गराउने। 

११) शैमक्षक सफलता हामसल गनाका मनमम्त अध्ययनलाई फरादकलो र अनुसतधानिूलक िनाउन 

भूमिका खेल्ने । 

 

दक्रयाकलापहरु(Activities )  

१) लागु और्धका मिर्यिा मशक्षािुलक कक्षाहरु संिालन गने/ 

२) दकशोर-दकशोरीहरुलाई सािामजक कायाहरु (सािाजामनक के्षत्र, िठ, िमतिर, िेि िेिालय, प्रामिन 

के्षत्र आदि स्थानहरुिा सरसफाई र सहरी के्षत्रहरुिा रादफक सिेतना आदि) िा  संग्लग्न गराई सिाज र 

राष्ट्र प्रमत उत्तरिायी एिं नैमतकिान िन्न उत्प्रेरणा दिने दक्रयाकलाप गराउने/  

३) प्राध्यापक,डाक्टर, ईमतजमनयर, िदकल,  सफल उद्द्द्यािी, व्यिसायी, रास्रसेिक किािारी, प्रहरी 

तथा जंगी किािारी, कलाकार, खेलामडहरुको रोस्टर िनाई उज्िल भमिष्यका लामग कररयर 

काउमतसमलङ्ग तथा स्ििेश िै आफुले जानेका मशप र ज्ञानकू प्रयोग गरर सम्िृमिको लक्ष्य हामसल गना 

योगिान गना उत्प्रेरणा दिने काया गने /  



४) भुकम्प, िादि, पमहरो, आगलागी लगायत हुने अतय मिपिका िेला अपनाउनु पने, पुिा तयारी र 

मिपि पमछको अिस्थाका मिर्यिा सैधामततक एिं प्रयोगात्िक(मसिुलेशन) ज्ञान दिने काया गने/  

५) रास्रका लामग आिश्यक पिाा जुनसुकै िेला स्ियंसेिी िन्न्छु भन्ने भािना जागृत गराउनका मनमम्त 

सािामजक कायाहरुिा स्ियंसेिकका रुपिा पररिालन गिै यसको िहत्िका िारेिा जानकारीिुलक 

मभडीयो, अमडयो िा अतय सािग्रीको प्रयोग गरर स्ियिसेिी भािना जागृत गराउने/  

५) िेतनािुलक कायाक्रिहरु उत्पािन गरर युटुि, टेमलमभजन, रेमडयो िा अतय छापाका िाध्यि िाट 

प्रकाशन तथा प्रशारण गने/ 

 

………………….. 

 

प्रिशे सरकारले लमक्षत िगा सम्ि यो ि अमि िढ्छु कायाक्रिलाई  प्रभािकारी कायाातियन गना 

सगरिाथा रटतस क्लि (STC)सिंालन तथा व्यिस्थापन कायामिमध¸२०७५ ल ेव्यिस्था गरे ििोमजि 

प्रिशे¸ मजल्ला¸ स्थानीय एि ंमिद्यालयस्तरिा मनम्न सयंतत्र गठन गना सके्नछ ।  

क) आततररक िामिला तथा कानून ितत्रालयका िाननीय िमतत्रज्यु को संयोजकत्ििा ५ सिस्यीय 

मनिेशक तथा अनुगिन समिमत ।  

ख) प्रमतमनमध सभा¸ रामष्ट्रय सभा¸प्रिेश सभाका सिस्य एिं मजल्ला सितिय समिमतको प्रिुख सिेतको 

एक सल्लाहकार समिमत ।  

ग) प्रिेश समिि¸आततररक िामिला तथा कानून ितत्रालयको संयोजकत्ििा १० सिस्यीय कायाक्रि 

कायाातियन तथा संयोजन समिमत ।  

ि) कायाक्रिलार्ा प्रभािकारी रुपिा सञ्चालन गना ितत्रालय स्तरीय एक छुटै्ट सितिय र्कार् साथै एक 

सम्पका  व्यमि (फोकल पसान) 

ङ) प्रिेश अततगात प्रत्येक मजल्लािा प्रिुख मजल्ला अमधकारीको संयोजकत्ििा १४ सिस्यीय मजल्ला 

स्तरीय अनुगिन समिमत ।  

ि) िहानगरपामलकारउपिहानगरपामलकारनगररगाउँपामलका प्रिुखको अध्यक्षतािा १८ सिस्यीय 

स्थानीय तह स्तरीय सितिय तथा सहजीकरण समिमत ।  

छ) सम्िमतधत मिद्यालयका प्रधानाध्यापकको संयोजकत्ििा सात सिस्यीय मिद्यालय तहको कायाक्रि 

कायाातियन समिमत ।  

ज) मिद्यालयिा कक्षा ९ िेमख १२ सम्ि अध्ययन गने मिद्याथीहरु िध्येिाट १५ सिस्यीय सगरिाथा 

रटतस क्लि ९एसटीसी० ।  

िामथ उल्लेखीत कायाक्रिलार्ा प्रभािकारी रुपिा संिालन गरी यो कायाक्रिको अिमध िहुिर्र्ाय रहकेो 

छ । स्थानीय तहले प्रत्येक मिद्यालयिा यो कायाक्रिको स्िािीत्ि ग्रहण गरी दिगो रुपिा संिालन गनेछ 

र  एक सदक्रय नैमतकिान¸ सुसंस्कृत सिाज मनिााण भई  सुतिर¸ शातत¸ सििृ नपेाल मनिााण गन ेसपना 



साकार हुतछ यसका लामग मनम्न सरोकारिाला पक्षहरुको सदक्रय सहभागीताका लामग प्रिेश सरकारले 

सिै प्रमत अपेक्षा राखेको छ ।  

क। राजनैमतक िलहरु 

ख। मिद्यालयका मशक्षकहरु  

ग। अमभभािकहरु  

ि। मिद्याथीहरु  

ङ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, रामस्रय अनुसतधान  

ि। गैर सरकारी संस्था (रेडक्रस, स्काउट आदि) 

छ। पत्रकार तथा संिार िाध्यि  

ज। गाउँ¸ नगर तथा िहानगरपामलका 

झ। उद्योग व्यिसायी 

ञ। मजल्ला िालकल्याण समिती िाल क्लिहरु 


