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िक�रगाट�न (KG) िश�ाले ब�ाह�को जीवनभरीको अ�यन 
र पूण� ��� िवकासको मह�पूण� जग बसाउने काय� गद�छ। 
��नशील एवं िविवधताका स��मा प्रचिलत KG िश�ाका 
बिलयो प�ह�का फाइदा उठाउँदै, नयाँ KG िश�ा नीितलाई 
�ूल बष� 2017/18 बाट सु� गरेर काया��यन ग�रएको छ।

गुण�रको अिभवृ��

िश�क-छात्रको अनुपात 1:15 दे�ख (प्रधाना�ापक सिहत) 
1:11 (प्रधाना�ापक स��िलत नभएको)को �स्थित स� सुधार 
गन� जसले गदा� िश�कह�लाई पाठ तयारी गन� थप �मता 
प्रा� �न्छ, �ूलमा आधा�रत पा�क्रमको िवकास गन� 
सिकन्छ, पेशागत सहयोग र िवकास �न सक्छ, िविवध 
आव�कता भएका ब�ाह�को सेवा र अिभभावकसँग 
जानकारीको आदान-प्रदान गन�मा सुधार �ाउन सिकन्छ;

िव�ाथ�का िविवध आव�कताह�को प्रब�न

िन� आय भएका प�रवारका िव�ाथ�ह�: यो� KGs का 
िव�ाथ�ह�लाई शु�मा छुट प्रदान गन� र �ूलसँग स���त 
खच�ह�का लािग थप अनुदान1 प्रदान गन� काय� जारी रा�;

वृहत् सामािजक सुर�ा सहायता को अधीनमा अनुदान दर KG 
िव�ाथ�ह�को लािग �ूल स���त खच�ह�को लािग अनुदानको �रमा 
पेग ग�रएको छ।

1

NCS िव�ाथ�ह�: िविभ� िव�ालय-आधा�रत समथ�न सेवाह� 
प्र�ाव ग�रन्छ र NCS मा िव�ाथ� भना� गन� KGs ह�ले 
उनीह�को िव�ालय िवकास आव�कता अनुसार सा�िभ�क 
सेवाह�को लािग आवेदन िदन सक्छन्; िश�क प्रिश�णलाई 
अझ सु�ढ पा�रने; 2019/20 �ूल बष�बाट शु� �ने गरी NCS 
िव�ाथ�ह�को लािग उनीह�को सहयोगलाई सहज बनाउन 
भना� भएका NCS िव�ाथ�ह�को सङ्�ा अनुसार 
�ीम-KGs लाई 5-�रीय अनुदान उपल� गराइन्छ। 1 NCS 
िव�ाथ� भना� गन� KGs ले पिन अनुदान प्रा� गद�छ;

िवशेष आव�कता भएका िव�ाथ�ह�: KGs मा भाग िलन 
पूव�-�ूल पुनवा�स सेवाह� िक�रगाट�न-तथा-बाल देखभाल 
के� (KG-cum-CCC) मा अन-साइट पूव�-�ूल पुनवा�स 
सेवाह� र एकीकृत काय�क्रम माफ� त प्रदान ग�रन्छ; र िवशेष 
आव�कता भएका िव�ाथ�ह�का लािग KG-cum-CCCs 
प्रदान ग�रन्छ; र

िश�क-िश� अनुपातमा 1:11 स�को वृ��ले िश�कह�का 
लािग िव�ाथ�ह�का िविवध आव�कताह�को पूित� गन�का 
लािग अझ धेरै स्थानको िनमा�ण गरेको छ। िश�कह�का लािग 
िश�ा �ुरोले थप संरचना�क सेवारत प्रिश�ण 
काय�क्रमह�को प्रदान गन�छ।

KGs ले एक �ा�रयर भऱ् याङ र प्रित�धा��क �रको 
पा�रश्रिमक प्रदान गरेर गुण�रीय िश�कह�लाई आकिष�त 
गन� र ब� प्रो�ाहन गन� प्रो�ाहन िदने;

�ूल प�रसर र सुिवधाह�को सुधार गन�, दीघ�कालीन �पमा 
KG प�रसरह�का प्रावधानलाई वृ�� गन� उपायह�लाई 
प्रितपािदत गन� र KG प�रसरका लािग आवेदनह� मू�ा�न 
गन�का लािग सु�व�स्थत संय� अपनाउने;

अिभभावकह�को िश�ालाई बढावा िदने साथै KGsलाई 
अिभभावक-िश�क सिमितह� िनमा�ण गन� प्रो�ाहन गन�;

KG का प्रधाना�ापक र िश�कह�को िनर�र �वसाियक 
िवकासको लािग प्रो�ाहन िदने, उदाहरण��प, िनर�र 
�ावसाियक िवकास योजनालाई लागू गरेर साथै प्रचिलत 
िश�क प्रिश�ण काय�क्रमह�लाई बढावा िदएर;

िविवध आव�कताह� भएका िव�ाथ�ह�को सहायतालाई 
थप सु�ढ पान�;

हङकङमा KG िश�ाका बारेमा धेरै शोधह� गन�।

गुण�रआ�ासन ढाँचालाई संशोधन गन�;

KGs को पारदिश�ता र प्रशासनलाई बढावा िदने;

सरकारका प्रावधानह�

प्र�ेक िव�ाथ�का दरले प्राथिमक एकाइ रा�बाट अनुदान, 
जुन गुण�रीय आधा-िदन (HD) सेवाह�का प्रावधानह�का 
िनयम अनु�प पया�� �न्छ; पूण� िदन (WD) KG भएका 
ठाउँह�मा, �ूलको शु� �ुनतम �रमा �न्छ;

प्र�ेक WD ठाउँ र लामो WD ठाउँका िन�� HD एकाइ 
अनुदानको 30%तथा 60% का दरले थप अनुदान क्रमश: िदइने 
छ; र

�ूलह�का अवस्थाह�का आधारमा अित�र� अनुदानह�, 
ज�ै, घरभाडाका लािग अनुदान, प�रसर अनुर�ण अनुदान, 
भा�ेका लािग अनुदान, गैर-चीनी भाषा बोल्ने (NCS) 
िव�ाथ�ह�लाई प्रो�ाहन गन�का लािग अनुदान, आिद। NPM 
KGs लाई दरह�मा र सरकारी भाडामा पैसा िफता� जारी 
रहनेछ।

नीितको उ�े� सबै यो� ब�ाह�का लािग राम्रा गुण�रको र 
अित िकफायती KG िश�ा प्रदान गनु� र िव�ाथ�ह�को िवशेष 
आव�कताह�लाई सुहाउने िविभ� सेवाह�का िविधह�मा 
उनीह�को प�ँच बढाउनु हो।

KG िश�ा योजना (योजना) मा सामेल �ने गैर-नाफा मूलक (NPM) 
KGs का लािग िसधै िन� सुिवधाह� प्रदान ग�रने छ:

िक�रगाट�न िश�ा पा�क्रम

नैितक, बौ��क, शारी�रक, सामािजक कौशल एवं 
सौ�य�िश�ाका �ेत्रह�मा ब�ाह�को स�ुिलत िवकासमा 
बढावा िदने;

ब�ाह�लाई राम्रा रहन-सहनका आदतह� साथै बिलयो र 
�स्थ शरीर िवकास गन� सहयोग िदने;

ब�ाह�मा अ�यनमा �िच, िज�ासु बु�� तथा खोज गन� 
उ�ुकतालाई बढावा िदने;

ब�ाह�मा सकारा�क मू� र मनोवृित िसखाउनका लािग।

KG िश�ा पा�क्रमका ल�ह� िन� प्रकार छन्:

In case of any discrepancy between the English version and the other language 
version, the English version shall prevail.

(Nepali)




