राि य िशक्षा आयोगको ूितवेदन
२०४९
(सारसं क्षेप)

राि य िशक्षा आयोग,
केसरमहल, काठमाड ।
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राि य िशक्षा आयोगका सदःयह
(१) ौी गोिवन्दराज जोशी िशक्षा, सं ःकृित तथा समाज कल्याण मन्ऽी अध्यक्ष
(२) डा. ऽैलोक्यनाथ उूेती िशक्षािव
(३) डा. बालगोपाल वै

उपाध्यक्ष

सदःय, राि य योजना आयोग सदःय

(४) ौी केदारभक्त माथेमा उपकुलपित, िऽभुवन िव िव ालय सदःय
(५) ौी ौीकृंण आचायर् उपकुलपित, महे न्ि सं ःकृत िव िव ालय सदःय
(६) डा. ई रूसाद उपाध्याय सिचव, िशक्षा तथा सं ःकृित मन्ऽालय सदःय
(७) ौीमती सुूभा िघिमरे अध्यक्ष, नेपाल ूाध्यापक सं घ सदःय
(८) डा. सुरेशराज शमार् उपकुलपित, काठमाड िव िव ालय सदःय
(९) डा. पूणक
र् ान्त अिधकारी िशक्षािव

सदःय

(१०) डा. रामावतार यादव िनदशक, पा

बम िवकास केन्ि, िऽभुवन िव िव ालय सदःय

(११) डा. शेषकान्त अयार्ल सहूाध्यापक, िचिकत्साशा

अध्ययन सं ःथान सदःय

ु ी क्याम्पस सदःय
(१२) ौी िहक्मतिसं ह भण्डारी उपूाध्यापक, सरःवती बहुमख
(१३) ौी सुदशर्न िरसाल रिज ार, िऽभुवन िव िव ालय सदःय
(१४) ौी चन्िशेखर ठाकुर ूधानाध्यापक, जु
(१५) डा. लेखनाथ बेलवासे िशक्षािव
(१६) ौी पुंपबहादुर ौे

माध्यिमक िव ालय, गौर सदःय

सदःय

राि य िशक्षा सिमित सदःय–सिचव
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१. िशक्षाको राि य उ ेँय, सं रचना र नीित
िशक्षालाई जीवनको अिनवायर् आवँयकता मािनएकाले मानव इितहासका िविभ

चरणमा यसबारे िवचार

हुँदै आएको छ।समय समयमा िशक्षाको िबषय र माध्यमको छनोटमा फेरबदल भएको छ, उ ेँय र
नीितमा पुनिवर्चार गिरएको छ र प ित तथा ूिबयाह मा पिरवतर्न पिन गिरएको छ। नेपालमा लामो
समय सम्म परम्परागत िशक्षा ूणालीको ूचलन पिछ राणाकालमा आधुिनक िशक्षा प ितको ूारम्भ
भएको हो र िशक्षाको योजनाका िनिम्त २००४ सालितर ूारिम्भक चे ाह

् तर
दे खा परे का हुन।

२००७ सालमा ूजातन्ऽको ःथापनापिछ माऽ राि य िशक्षाको िवकासका लािग योजनाब

ूयास हुन

थालेको पाइन्छ। िवसं २००९ सालमा िशक्षा सिमितको ःथापना भयो र यस सिमितले राि य िशक्षामा
समयानुकूल पिरवतर्नको लािग सुझाव िदए अनुसार २०११ सालमा

राि य िशक्षा योजना आयोगको

गठन भयो। २०१७ सालको राजनैितक पिरवतर्नपिछ २०१८ सालमा सवार् ीण िशक्षा सिमितको गठन
भयो। िशक्षामा ब्यापक पिरवतर्न गनबममा

िबशेष गरी दक्ष जनशिक्तको उत्पादन गन र पंचायती

ब्यवःथामा अझ बढी आःथा जगाउने राि य िशक्षा प ितको योजना २०२८ सालमा लागु गिरयो। तर
२०३६ को िव ाथीर् आन्दोलनले पंचायती ब्यवःथाूितको आःथामा ू

िचन्ह लगायो।त्यसपिछ राि य

िशक्षा प ितको योजनाका कितपय मूलभूत कुराह मा पुनिवर्चार गिरयो। यसै बममा २०३९ मा गिठत
शाही उच्च िशक्षा आयोगले २०४० मा आफ्नो ूितवेदन ूःतुत गर्यो र यसलाई लागु गन बममा
महे न्ि सं ःकृत िव िव ालयको ःथापना र अध्ययन सं ःथानह लाई सं कायका
साथै अ
ूवृि

पमा पिरवतर्न गनुक
र् ो

साधारण फेरबदल भए। यस अबिधमा िऽभुवन िव िव ालयको ूशासनमा केन्िीकरणको

बढ्दै गई शैिक्षक वातावरण झन् झन् अब्यव्यिःथत हुदै गयो भने िशक्षामा पं चायतीकरण पिन

बढ्दै गएकोले शैिक्षक समुदायमा िबिोहको भाबना पिन ूबल हुँदै गयो।यसैको फलःव प २०४६
सालको ऐितहािसक जनआन्दोलनमा ूाथिमक कक्षादे िख उच्च कक्षासम्मका िव ाथीर्ह

समेत अ का

साथसाथै ूजातन्ऽको माग गद सडकमा उऽे र तीमध्ये कित शहीद पिन भए। यसरी दे शमा ूजातन्ऽको
पुनःःथापना भएपिछ सामािजक पिरवतर्न तथा राि य पुनिनर्मार्णमा िशक्षाको िवशेष भूिमका रहने कुरालाई
मनन गरी समयमै राि य िशक्षालाई नयाँ आयाम िदनु पन आवँयकताको अनुभव भयो।राि य

िशक्षा

प ितको योजनाका केही अव्यावहािरक लआयह ले गदार् यस िशक्षा प ितको कायार्न्वयन अविधमा नै
यसका कितपय मूलभूत नीितह मा नै पिरवतर्न ल्याइएको िथयो। उ ेँय र नीितका

पमा आदशर् दे िखने

राि य िशक्षा प ितको योजना व्यापक जनिहतको ूयोजनको िनिम्त भन्दा पिन िनयोजनका िनिम्त िथयो
भ े कुरा बमशः ःप

हुँदै गयो।

गत चार दशकमा नेपालले िशक्षामा लगानी गरे को त दे िखएको छ तर त्यसअनु पको ूितफल िनकै कम
रहे को छ। फलःव प िविभ

िवसं गित र िवकृितह
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बोकेर िहिडरहे को हालको िशक्षा ूणाली धा

रा लाई किठन भएको छ।अिभभावकह ले ठू लो रकम खचर् गरे र िव ालयह मा पठाउँदा पिन आफ्ना
सन्तानका लािग राॆो िशक्षाको व्यवःथा गनर् सकेका छै नन्। नेपालको उच्च िशक्षाका कायर्बमह को
सं चालन गन िऽभुवन िव िव ालय आज अनेक समःयाले मःत छ। िनजी क्याम्पसह
चाप ूत्येक वषर् बढ्दै आएको, िनयिमत
नहुने कारणले गदार् पा

िव ाथीर् भनार्को

पमा पढाइ नहुने, समयमा जाँच नहुने र परीक्षाफल ूकािशत

बममा समयानुकुल सुधार हुन सकेको छै न।पं चायती व्यवःथामा राजनीित गनर्

निदने राजनीितले िशक्षा क्षेऽलाई राजीनीितको साधन बनाएकाले िशक्षालाई आज पिन राजनीितबाट मुक्त
गनर् सिकएको छै न। साधारण र ूािविधक उच्च िशक्षाका सं ःथानका अनुसन्धान केन्ि र केन्िीय
िवभागमा उपयुक्त कायर्बमह को अभाव, िविवध शैिक्षक िबयाकलापको कमी तथा ूशासनमा बढ्दो
खचर्का साथै पिरवितर्त ूजातािन्ऽक सन्दभर्का लािग उपयुक्त शैिक्षक नीित, िनयम र कायर्बमह को
िनमार्ण भइनसकेकाले गदार् पिन उच्च िशक्षा आज अनेक िवसं गित र समःयाह ले मःत छ। सं ःकृत
िशक्षाका लािग गिरएको लगानीको तुलनामा पिन िव ाथीर् सं ख्या कम छ। राि य िशक्षाको वतर्मान
िःथित र मूलभूत समःयाह को अवलोकन गदार् के ःप

भएको छ भने यसमा यथाशीी सुधार गनुप
र् न

आवँयकता छ। तर सुधारको ःव प कःतो हुनपु छर्, राि य िशक्षाले कुन िदशा र आयम िलनुपछर् भ े
कुरा यस सन्दभर्मा िवचारणीय छ। यस ूस मा २०४६ को जनआन्दोलन र ूजातन्ऽको पुनवर्हाली,
२०४७ को नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, राि य आकांक्षा र ूितब ता, समसामियक अन्तरार्ि य
वातावरण र भिवंयलाई हे नप
र्ु न हुँदा यी िविभ

पक्षमा िचन्तन मनन गरी िशक्षाको राि य उ ेँय

िनम्निलिखत अनुसार िनधार्िरत गनुर् वाञ्छनीय छः
(१)

िशक्षाले ूत्येक व्यिक्तमा अन्तिनर्िहत ूितभा र व्यिक्तत्व िवकासका सं भावनालाई ूंफुिटत गनर्
सहयोग गनुप
र् छर्।

(२)

िशक्षाले ूत्येक व्यिक्तमा सावर्भौम मानवीय मूल्यका साथै राि य तथा सामािजक मान्यता र

आःथाह को सम्ब र्न गरी ःवःथ सामािजक िवकासका िनिम

सहयोग गनुप
र् छर्।

(३)

िशक्षाले व्यिक्तको समाजीकरणमा सहयोग गद सामािजक एकतालाई सु ढ बनाउनुपछर्।

(४)

िशक्षाले राि य तथा अन्तरार्ि य पिरवेशमा आफ्नो पिहचान कायम राख्दै व्यिक्तलाई आधुिनक
युगमा साम ःयपूणर् जीवन यापनका िनिम्त सहयोग गनुप
र् छर्।

(५)

िशक्षाले समाजको आधुिनकीकरणमा सहयोग गरी दे श िनमार्णका िनिम्त मानव सं शाधनको िवकास
गनुप
र् छर्।

(६)

िशक्षाले ूाकृितक वातावरण र राि य सम्पदाको सं रक्षण र सदुपयोग गनर् सहयोग गनुप
र् छर्।

(७)

र् छर्।
िशक्षाले समाजमा पिछ परे का व्यिक्तह लाई राि य मूलधारामा समािहत गनर् सहयोग गनुप
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िशक्षाको सं रचना
राि य िशक्षाका उपयुक्त
र्
उ ेँय पूितर्का िनिम्त िशक्षाको वतर्मान सं रचनामा पिरवतर्न गरी आयोगले नयाँ
सं रचना ूःतािवत गरे को छ। िशक्षाको नयाँ सं रचनाअन्तगर्त िशक्षा र सीप ूदान गन तीन मागर्ह
औपचािरक, अनौपचािरक र व्यावसायमूलक। िनयिमत

पमा िशक्षण सं ःथाह मा िदइने िशक्षा

औपचािरक िशक्षा हो कुनै पिन व्यिक्तले पूरा समय पढ्ने िव ाथीर्का
िशक्षा ूा

गरे को हुन्छ।िव ालयह , महािव ालयह

छन्:

पमा आफूलाई राखी औपचािरक

र िव िव ालयह बाट व्यिक्तह लाई औपचािरक

पमा िशक्षा ूदान गन परम्परा छ।तर अनौपचािरक िशक्षा गनर् िदइने िशक्षाको अविध र आवँयकता
अनुसार फरक फरक हुन सक्छ। साक्षरता िशक्षा, कायर्मूलक ूौढ िशक्षा र चेलीबेटी कायर्बम
् व्यवसायमूलक िशक्षा चािहँ सीप तािलम हो जसमा
अनौपचािरक िशक्षाका उदाहरण हुन।

ानको भन्दा

कायर्मा िवशेष जोड रहन्छ ।व्यवसयामूलक ूिशक्षण अन्तगर्त व्यावसाियक िशक्षा र ूािविधक िशक्षण
पदर्छन्। राि य िशक्षाको ूःतािवत सं रचनामा औपचािरक, अनौपचािरक एवं ूािविधक तथा व्यावसाियक
िशक्षालाई यथासम्भव एकीकृत गन ूयास गिरएको छ।
ूःतािवत

सं रचनालाई

दािहनेितरबाट

दे ॄेितर

हे द

जाँदा

िशक्षालाई

मुख्य

तीन

तहमा

रािखएको

छ।ूाथिमक तह, माध्यिमक तह र उच्च तह। ूाथिमक तहको १ दे िख ३ कक्षा सम्मलाई आधारभूत
िशक्षा भिनएको छ र अनौपचािरक िशक्षाको आधारभूत सीप तािलमको तह र व्यावसाियक िशक्षाको
आधारभूत सीप तािलमको तहलाई पिन आधारभूत िशक्षाको समतुल्य बनाइएको छ।िविभ
गदार् औपचािरक

पमा आधारभूत िशक्षा ूा

कारणह ले

गनर् नसकेकाह का लािग अनौपचािरक िशक्षा र

व्यावसाियक िशक्षाको सीप तािलमको व्यवःथा गनर् सिकन्छ।ूाथिमक िशक्षा ५ कक्षासम्मको हुनेछ।
माध्यिमक िशक्षा तीन चरणमा सम्प
माध्यिमक

हुनेछ- िनम्न माध्यिमक (६-८), माध्यिमक(९-१०) र उच्च

िशक्षा(११+१२)। अनौपचािरक

ूािविधक िशक्षा िलनेह

पले िशक्षा ूा

पिन माध्यिमक िशक्षाका िविभ

हुन पाउने छन्। यसका िनिम्त िविभ
ूवेश परीक्षामा सिम्मिलत

गनह

र िविभ

तहका व्यावसाियक र

चरणमा ूवेश गरी औपचािरक िशक्षामा सामेल

तहका परीक्षामा िनजी

पमा सिम्मिलत भई परीक्षा िदन पाइने र

हुन सिकने व्यवःथा िमलाइने छ।व्यावसाियक िशक्षामा ूािविधक तािलमकै

माध्यमबाट मािथल्ला तहमा पुग्न बहुूािविधक सं ःथानह को ःथापना हुनेछ र औपचािरक िशक्षाका
माध्यमबाट पिन यःता सं ःथानह मा ूवेशका िनिम्त खुल्ला गिरनेछ।
उच्च िशक्षाको क्षेऽमा अिहलेको एकीकृत व्यवःथालाई िवकेिन्ित गरी बमशः क्षेऽीय ःतरका
िव िव ालयह को व्यवःथा गिरनेछ। ती क्षेऽका वतर्मान उच्च िशक्षा सं ःथाह ले क्षेऽीय वा अन्य
िव िव ालयसँग सम्बन्धन िलनेछन्। ूवीणता ूमाणपऽ तहलाई उच्च माध्यिमक
िव िव ालयको ःथापना गरी िविभ

िशक्षामा ल्याइनेछ र

शैिक्षक कायर्बमह को सं चालन गन व्यवःथा िमलाइनेछ।ूःतािवत
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सं रचनामा साधारण, पेशागत र सं ःकृतमा ःनातक तह तीन वषर्को हुनेछ।ूािविधक क्षेऽमा बाहे क अ
िवषयमा

िव ावािरिध(पीएचडी)

गनर्का

लािग

एमिफल

लाई

पूवार्वँयक

मािननेछ।बहुूािविधक

सं ःथानह बाट िनधार्िरत शतर् पूरा गरे मा बहुूािविधक सं ःथाह बाट ूािविधक उच्च िशक्षा सं ःथाह मा
ूवेशका िनिम्त र खुला िव िव ालयबाट औपचािरक िव िव ालयह मा ूवेशका लािग पिन अवसरह
उपलब्ध गराइनेछ।
िशक्षाका राि य उ ेँयह को पिरपूितर्का िनिम्त उपयुक्त
र्
शैिक्षक सं रचनालाई ध्यानमा राखी राि य
नीितह को अवलम्बन गनुर् पन हुँदा यःता नीितह मध्ये िशक्षाका िवशेष क्षेऽसँग सम्ब
सम्बिन्धत अध्याय अन्तगर्त ूःतुत सुझाउह का

पमा समािव

ूःतुत गिरएका छन्, जुन राि य िशक्षाका िविभ

पक्षसँग सम्ब

गिरएका नीितह

पिन खास उ ेँयसँग माऽ नभई िविभ

नीितह

छन्। यहाँ केही मूलभूत नीितह

माऽ

भएकाले व्यापक छन्। यहाँ िसफािरस

उ ेँयसँग सम्ब

छन् तापिन ितनलाई खास

समूह अन्तगर्त रािखएको छ।
(१)

व्यिक्तलाई उसको अन्तिनर्िहत ूितभाको िवकासका िनिम्त सहयोग गनर् िनम्निलिखत अनुसारको
व्यवःथा गनुप
र् दर्छ:
ु भ बनाई ूितभाको पिहचान गन,
(क) ूाथिमक िशक्षालाई सवर्सल
(ख) िव ालयीय िशक्षाको अवसरबाट बि त रहे का बालबािलकाह का िनिम्त अनौपचािरक
िविभ

कायर्बमह

पमा

सं चालन गन,

(ग) ूितभाशाली योग्य, पिरौमी र दक्ष व्यिक्तह लाई उपयुक्त ःतरको उ रो र िशक्षाका लािग
अवसर र ूोत्साहन िदने।
(२)

ूत्येक व्यिक्तमा सावर्भौम मानवीय मूल्यका साथै राि य तथा सामािजक मान्यता र आःथाह को
सम्ब र्न गरी ःवःथ समाजको िवकास गनर् ूाथिमक तहदे िख उच्च तहसम्मको शैिक्षक
कायर्बममा ियनलाई उपयुक्त र सान्दिभर्क

(३)

पले समायोिजत गनुर् पदर्छ।

समाजीकरणलाई सुगम तुल्याई सामािजक एकताको सु ढीकरण गनर् िनम्निलिखत अनुसारको नीित
अवलम्बन गनुप
र् छर्:
(क) भाषाभाषीह को आकांक्षालाई ध्यानमा राखी मातृभाषामा ूाथिमक िशक्षाको व्यवःथा गनर्,
ूोत्सािहत गन,
(ख) रा भाषा र सरकारी कामकाजको भाषाका
उच्च तहसम्मको िशक्षा रा भाषामा िदने,
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पमा नेपाली भाषाको ूयोगलाई ध्यानमा राखी

(ग)

रा भाषा, राि य भाषा तथा सािहत्य, कला र सं ःकृितका िविवध पक्षमा मौिलक िसजर्ना गनर्

व्यिक्तलाई सक्षम तुल्याउने,
(घ)

नेपाली जीवनसँग सम्ब

ान–िव ानका िविवध पक्षमा उच्चःतरीय अध्ययन अनुसन्धानलाई

ूोत्सािहत गन,
(ङ) नेपाली र नेपालका राि य भाषाह को सम्ब र्न, अध्ययन र अनुसन्धान गनर् एउटा राि य
ःतरका सं ःथाको ःथापना गन,
(च) जातीय जीवनका िविवध पक्षलाई पा

बममा समुिचत

पले समायोिजत गरी

ान र

समझदारीको िवकास गन।
(४)

आजको

राि य

तथा

अन्तरार्ि य

पिरवेशमा

आफ्नो

पिहचान

कायम

राख्दै

साम ःयपूणर्

जीवनयापनका लािग व्यिक्तलाई सक्षम तुल्याउनका िनिम्त िनम्निलिखत नीित िलनुपछर् :
(क) अन्तरार्ि य भाषाका

पमा अंमज
े ीको आवँयकतालाई

ि गत गरी िवषयका

पमा अंमज
े ी

भाषाको िशक्षालाई ूाथिमकता िदने,
(ख) िछमेकी दे शका भाषाह

र अन्तरार्ि य भाषाह को िशक्षणलाई आवँयकतानुसार वृि

गन,

(ग) राि य र अन्तरार्ि य सन्दभर्मा मानवीय व्यवहार, सं ःकृित र िसजर्नाका िविवध पक्षको
तुलनात्मक अध्ययनलाई ूोत्सािहत गन।
(५)

िशक्षाका माध्यमबाट मानव सं साधनको िवकास गरी समाजको आधुिनकीकरण र दे श िनमार्णमा
सहयोग पुर्याउन िनम्निलिखत अनुसारको नीित िनधार्रण गनुर् पन दे िखन्छ:

(क)

समाजमा वै ािनक चेतनाको िवःतार गनर् िशक्षाका सबै तहमा िव ानलाई आवँयकतानुसार

समायोिजत गन,
(ख)

िव ान र ूिविधको िवकासलाई ूाथिमकता िदई थप उच्च शैिक्षक सं ःथानह को ःथापना गन,

(ग)

ूत्येक िवकास क्षेऽमा ूािविधक िव ालयह को िवकास गन र सो अन्तगर्त आवँयकतानुसार र

अन्य ूािविधक िव ालयह को ःथापना गन।
(६)

ूाकृितक वातावरण तथा राि य सम्पदाको सं रक्षण र सदुपयोग गनर् िनम्निलिखत अनुसारको नीित
अवलम्बन गनुर् पदर्छ:

(क)

दे शको ूाकृितक र सांःकृितक वातावरण तथा सम्पदाको सं रक्षणका िनिम्त िशक्षाका िविभ

तहमा वातावरण िशक्षालाई समुिचत

पमा समािव

गन,
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(ख)

सं चार माध्यमह बाट वातावरण सं रक्षणका साथै कृिष िवकासका िनिम्त अनौपचािरक िशक्षा ूदान

गन,
(ग)

वातावरण िशक्षालाई ूभावकारी बनाउन अध्ययन–अध्यापन र अनुसन्धान कायर्को िवःतार गन,

(घ)

राि य सम्पदाको सं रक्षणका लािग कृिषको महत्वलाई ध्यानमा राखी ूारिम्भक तहदे िख नै कृिष

िशक्षालाई समािव

गन,

(ङ)

कृिष सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान कायर्को सु ढीकरण र िवःतार गन,

(च)

खेर गइरहे का ौमशिक्तको सदुपयोग गनर् दे शका सबै क्षेऽमा ूािविधक तथा व्यावसाियक

िशक्षाको िवःतार र िवकास गन।
(७)

समाजमा पिछ परे का व्यिक्तलाई राि य मूलधारामा समािहत गनर् िनम्निलिखत अनुसारको
व्यवःथा गनुर् पदर्छ:

(क)

सबै तहका िशक्षामा मिहलाह लाई ूाथिमकता िदई ूोत्सािहत गन,

(ख)

अपा

(ग)

आिथर्क तथा सामािजक

तथा अशक्त बालबािलकाह लाई उच्च िशक्षासम्मको उपयुक्त व्यवःथा गन,
पले पिछ परे का जनजाित र समुदायको उत्थानका लािग िशक्षा र

तािलमह को व्यवःथा गन, र
(घ)

अनाथ र असहाय बालबािलकाह का िनिम्त समुिचत िशक्षाको व्यवःथा गन,

(ङ)

भौगोिलक

ि ले पिछ परे का क्षेऽमा िशक्षा ूसारको समुिचत व्यवःथा

गन।

शैिक्षक व्यवःथापन
ु ा साथै ःतरीय पिन हुनपु छर्।
िशक्षाका राि य उ ेँयह को ूाि का िनिम्त राि य िशक्षा व्यापक हुनक
यसका

िनिम्त

शैिक्षक

सं रचनामा

समयानुकूल

पिरवतर्न

गरी

िशक्षाको

गुणःतरलाई

बढाउने

कायर्बमह का साथै व्यवःथापन पक्षलाई सु ढ तुल्याउनु आवँयक छ।
(८)

र् छर्:
औपचािरक िशक्षाको ूचिलत शैिक्षक सं रचनामा िनम्निलिखत अनुसारको पिरवतर्न गनुप

(क)

ूाथिमक तह (१–५) को कक्षा १ दे िख ३ सम्मको िशक्षालाई आधारभूत िशक्षा मा े,

(ख)

माध्यिमक तहको कक्षा ६–८ लाई िनम्नमाध्यिमक िशक्षा, कक्षा ९–१० लाई माध्यिमक िशक्षा र

१०+२ लाई उच्च माध्यिमक िशक्षा मा ,े
(ग)

उच्च तहको िशक्षामा साधारण, िव ान, िशक्षाशा , व्यवःथापन र सं ःकृतमा साधारण वा अनसर्

सिहतको ःनातक कायर्बम सामान्यतः तीन वषर्को बनाउने,
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(घ)

दुई वषर्को ःनातको र तहपिछ ःनातको र िडप्लोमा वा एम.िफल. कायर्बमको सं चालन गन र

िव ावािरिध गनर्का लािग एम.िफल. अिनवायर् बनाउने।
(९)

अनौपचािरक

पले िशक्षा आजर्न गन ूिबयाको िवःतार गनर् िनम्निलिखत अनुसारको व्यवःथा

गनुर् आवँयक छ:
(क)

साक्षरताको राि य पिरभाषा िनधार्रण गन,

(ख)

अनौपचािरक

(ग)

खुला िव ालय र खुला िव िव ालयबाट अनौपचािरक िशक्षाको िवःतार गन।

(घ)

पऽाचार, रे िडयो र टे िलिभजनका माध्यमबाट िविभ

पमा िशक्षा आजर्न गरे कालाई औपचािरक िशक्षामा ूवेश गनर् अवसर िदने,

िविधह को ूयोग गरी अनौपचािरक िशक्षाको

सं चालन गनर् आवँयक व्यवःथा गन।
(१०) व्यावसाियक र ूािविधक िशक्षामा िनम्निलिखत अनुसारको व्यवःथा हुनपु दर्छ:
(क)

अनौपचािरक

पबाट आधारभूत सीप तािलमको सम्ब र्न गन,

(ख)

व्यावसाियक िव ालयह बाट मध्यम र उच्चमध्यम ःतरीय ूिशक्षणह

(ग)

बहुूािविधक िव ालयबाट उच्चःतरीय ूिशक्षण िदने।

(११) िशक्षाका गुणःतरको सम्ब र्न िशक्षा िवकासको अक

िदने, र

महत्वपूणर् पक्ष हो। यसका िनिम्त

िनम्निलिखत अनुसारको व्यवःथा गनुर् वाञ्छनीय छ:
(क)

व्यावसाियक तथा ूािविधक िशक्षा लगायत औपचािरक िशक्षाका िविभ

तहमा ूवेशका लािग

सम्ब

सं ःथाले िनधार्िरत गरे को ूवेश परीक्षामा सिम्मिलत भई छािनएको हुनपु न,

(ख)

िशक्षणलाई ूभावकारी र िव ाथीर् केिन्ित बनाउन िशक्षण प ितमा िविवधता ल्याउने,

(ग)

िव ालयह मा काम गन िशक्षकह का लािग तािलम अिनवायर् गरी सबैलाई ूिशिक्षत तुल्याउने,

(घ)

उच्च िशक्षामा काम गन िशक्षकह ले ःनातको र तहपिछको ूिशक्षण, एम.िफल. वा िपएच.डी.

गनुर् पन,
(ङ)

िव ाथीर्ह को मूल्यांकन गन पिरपाटीलाई ःतरीय र सामियक बनाई परीक्षालाई व्यविःथत र

िनयिमत बनाउने,
(च)
पा

िशक्षाका सबै तहमा पठनशीलताको अिभवृि का िनिम्त सबै शैिक्षक सं ःथाह ले न्यूनतम सं ख्याका
पुःतक र पऽपिऽका भएका पुःतकालयको िवकास गनुर् पन,
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(छ)

िशक्षक नै शैिक्षक व्यवःथाको मे दण्ड भएकाले सबै तहका िशक्षकका सेवाको सुरक्षाका साथै

उनीह को हकिहतको सं रक्षण गन,
(ज)

आफ्ना िव ाथीर्ह को शैिक्षक उपलिब्धमा िशक्षकको िवशेष भूिमका रहने हुँदा िव ाथीर् ूितको

िशक्षकको जवाफदे हीलाई ूभावकारी बनाउने,
(झ)

िशक्षक र िशक्षा ूशासकह ले आफूलाई सिबय राजनीितबाट अलग्ग राखी शैिक्षक वातावरणको

सम्ब र्न गनुप
र् न,
(ञ)

िशक्षाका सबै तहमा पठन पाठनका साथै िव ाथीर्ह को शारीिरक, मानिसक र भावनात्मक

िवकास गनर् िविवध कायर्बमह को सं चालनका िनिम्त ूोत्सािहत गन,
(ट)

ान र सीपको िवकास, िशक्षाका िस ान्त र प ितमा आएका पिरवतर्न र दे श कालका मागलाई

ध्यानमा राखी पा
(ठ)

पा

बमह मा समयोिचत सुधार गन,

पुःतकह को गुणःतरमा सुधार गनर् ूितःपधार्का आधारमा लेखन, ूकाशन र िवतरणको

व्यवःथा गन,
(ड)

िनजी क्षेऽमा िव ालय, महािव ालय, उच्च शैिक्षक सं ःथानह

तथा िव िव ालयह को ःथापना

गरी सं चालन गनर् ूोत्सािहत गन,
(ढ)

िव ालयको िशक्षामा सुधार गन र िव ालयह को समूह बनाई ितनको िनरीक्षण व्यवःथालाई

ूभावकारी बनाउने,
(ण)

उच्च िशक्षामा सुधार ल्याउनका िनिम्त शैिक्षक िबयाकलापको समन्वय र मूल्यांकन गरी

सरकारी अनुदान िदन िव िव ालय अनुदान आयोगको ःथापना गन,
(त)

उच्च

िशक्षाको

केन्िीकृत

व्यवःथालाई

िवकेिन्ित

गरी

िशक्षाको

गुणःतर

बढाउन

बहुिव िव ालयको िस ान्तलाई व्यवहारमा कायार्िन्वत गराउने,
(थ)

िशक्षाका िविवध पक्षमा नीित–िनमार्ण तथा योजना र कायर्बमह को ूभावकारी कायार्न्वयनका

िनिम्त िविभ
(द)

ःतरका िनकायह को ःथापनाका साथै वतर्मान व्यवःथापनलाई स ढ तुल्याउने,

राि य िशक्षाको िवःतार र सु ढीकरणका लािग राि य लगानीमा समुिचत बृि

आन्तिरक तथा बा

ॐोतह को पिरचालन गन।
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गनुक
र् ा साथै

२. ूाथिमक िशक्षा
नेपालको जनसं ख्याको ठू लो भाग अझै िनरक्षर छ। बालबािलकाह मा िनरक्षरता हटाउने उपायमध्ये
ु भ गराउदै लै जानु पिन एक हो। २००७ सालदे िख नै यसतफर् बिमक
ूाथिमक िशक्षालाई सवर्सल
ूयास शु

पमा

भए पिन राि य िशक्षा प ितको योजना २०२८ र आधारभूत तथा ूाथिमक िशक्षा कायर्बम

२०४५ का ूयासह

िवशेष महत्वपूणर् मािनन्छन्। यसै पृ भूिममा थप महत्वपूणर् कदमका

१९९० मा थाइल्याण्डमा भएको "सवैका लािग िशक्षा" सम्बन्धी िव

पमा सन्

सम्मेलनका िसफािरशह मा

ु
नेपालले सहमित जनाएको छ।साथै सं यक्त
रा सं घको तत्वावधानमा सोही वषर्को सेप्टे म्बर मिहनामा
भएको बालबािलकासम्बन्धी िव िशखर सम्मेलनको "बाल बचावट, सं रक्षण तथा िवकाससम्बन्धी िव
घोषणापऽ" लाई अनुमोदन गरी नेपालले सन् १९९० को

दशकमा कायार्न्वयन गनर्का लािग तयार

गरे को कायर्योजना अनुसार आफ्नो राि य कायर्योजना तयार गरे को छ। यस कायर्योजना अनुसार
नेपालमा अिहले ूाथिमक कक्षामा पढ्ने उमेरका बालबािलका ६२ ूितशत माऽ भनार् हुने गरे कोमा
िव.सं . २०५७मा शतूितशत पुर्याउने र त्यसमा पिन अिहले ३१ ूितशत बािलकाह

माऽ भनार् हुने

गरे कोमा त्यसलाई शतूितशत पुर्याउने लआय रहे को छ। यःतै अिहले भनार् भएकामध्ये २७ ूितशतले
माऽ ूाथिमक िशक्षा पूरा गन िःथितलाई पिन ७० ूितशत पुर्याउने लआय रािखएको छ।
२०४७ सम्मको तथ्यांक हेदार् ूाथिमक िव ालयमा िव ाथीर् भनार् ूितशतमा उल्लेखनीय वृि
दे िखन्छ तापिन कितपय क्षेऽमा बािलकाह

भएको

र अन्य िपछिडएका वगर्ह मा िशक्षाको अवसर र

सहभािगताको अझै कमी छ। भौगोिलक िवकटताका कारणले स-साना बालबािलकाह
सक्दै नन्। यःतै बीचमै पढाइ छोड्ने र दोहोर्याउनेह को सं ख्या िनकै हुन,ु पा

िव ालयमा जान

बममा पिरवेश सुहाँउदो

र जीवनोपयोगी पक्षको कमी हुन,ु मातृभाषामा ूाथिमक िशक्षाको आवँयक व्यवःथा नहुन,ु तोिकएको
न्यूनतम योग्यता र तािलमूा

िशक्षक हालसम्म ३० ूितशत माऽ हुन,ु िव ालयमा तोिकएको

समयअनु प पठनपाठनको वातावरण ज्यादै न्यून हुन ु आिद कारणले गदार् ूाथिमक िशक्षाको िःथित त्यित
उत्साहजनक छै न। िविभ

समुदायका बालबािलकाह लाई िशक्षाआजर्नूित आकिषर्त गन, गुणःतर

बढाउने तथा शैिक्षक व्यवःथापनमा सुधार ल्याउने उपायह तफर् ूाथिमक

िशक्षा िनिदर्

हुनपु न

आवँयकता छ।
सुझाउह :
ूाथिमक िशक्षामा सामियक सुधार ल्याउन िनम्निलिखत बमोिजम आवँयक व्यवःथा गनर्का लािग
सुझाउह

ूःतुत गिरएका छन्:
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(१)

ूाथिमक िशक्षाको मूलभूत उ ेँय िशक्षालाई बालकेिन्ित गरी बालबािलकामा अन्तिनर्िहत
क्षमताको िवकास गन, दै िनक व्यवहारमा आइपन साधारण लेखाई, पढाई र िहसाब सम्बन्धी

सीपको िवकास गन, जीवनोपयोगी मूल्य, मान्यता र आःथाह को सम्ब र्न गरी इमान्दारी,
ःवाबलम्बन र ौमशीलता जःता गुणह

गन हुनपु छर्।
(२)
(३)

र नागिरक, वै ािनक तथा वातावरणीय चेतनाको िवकास

ूाथिमक िशक्षा ५ वषर्को हुन ु पछर् र कक्षा १ मा ूवेश गन िव ाथीर् ६ वषर् लागेको हुनपु छर्।

ु भ गराउँदै लै जान हालसम्म ूचिलत ूाथिमक िशक्षामा केही
ूाथिमक िशक्षालाई सवर्सल

सं रचनात्मक समायोजन गिरनुपछर्। यसो गदार् कक्षा १ दे िख ३ सम्मको िशक्षालाई आधारभूत
साक्षरताको
मािननु

पमा मािननुपछर् र अनौपचािरक िशक्षाको आधारभूत साक्षरतालाई यसको समकक्ष

पछर्।

साथै

कक्षा

१–३

सम्मको

बालबािलकाह को िव ालय जाने सुगमतालाई
आधार िव ालयह

आधारभूत

ु भ
सवर्सल

साक्षरतालाई

बनाउन

ि गत गरी ूाथिमक िव ालयका अितिरक्त

पिन खोल्नु पछर्। िव ाथीर् सं ख्या कम भएका यःता िव ालयह मा बहुवगीर्य

ँ ाली कम िशक्षकबाट पिन पठन पाठनको व्यवःथा गनर् सिकन्छ तर यःता
िशक्षण प ित अग

िव ालयमा कम्तीमा दुई िशक्षकको िनयुिक्त हुन ु आवँयक छ।

(४)

ूाथिमक िशक्षामा वाःतिवक जीवनसँग सम्बिन्धत तथा वातावरण िशक्षा, कृिष जःता िवषयको
व्यावहािरक

ान िदनमा समेत ध्यान िदइनुपदर्छ। तर यस सम्बन्धमा कक्षामा सै ािन्तक िशक्षण

नभई िव ालयमा िविभ

व्यावहािरक कायर्कलापह का (जःतै करे साबारी, फूलबारी, फलफूलका

िब वा रोप्ने आिद) माध्यमबाट िव ाथीर्ह लाई ूेिरत गनुप
र् दर्छ।
(५)

ूाथिमक िशक्षामा सफाइ, ःवाःथ्य र शारीिरक िशक्षाका साथै हःतकला, िचऽकला जःता िविभ
िवषयमा व्यावहािरक कायर्कलापह का माध्यमबाट अिभमुखीकरण गनुप
र् दर्छ।

(६)

ूाथिमक िशक्षाका लआय र आधारह लाई

ि गत गरी ौी ५ को सरकार िशक्षा मन्ऽालयले

अिधराज्यका ूाथिमक िव ालयह लाई उपयुक्त हुने गरी वतर्मान पा
सुधारसिहत ूाथिमक िशक्षाको राि य पा

(७)

बम तयार गरी लागू गनुर् पदर्छ।

कुनै इच्छु क िव ालय वा समुदायले आफ्नो क्षेऽको िव ालयमा छु ै पा
गनर् चाहे मा त्यःतो पा

बममा आवँयक

बम तयार गरी लागू

बम राि य उ ेँय र लआयसँग मेल खाने हुनपु छर् र ौी ५ को सरकार,

िशक्षा मन्ऽालयबाट ःवीकृत गिरएको हुन ु पदर्छ।
(८)

नेपाली मातृभाषा नभएका नेपालका अन्य राि य भाषाभाषी क्षेऽका िव ालयमा िशक्षाको माध्यमका
पमा राि य भाषाह को ूयोग गनर् सिकनेछ। हाल नेपाली बाहे क नेपालमा बोिलने अन्य
भाषाह मा पठनपाठनको लािग चािहने आवँयक पा
पा

साममी उपलब्ध हुन नसकेमा त्यःतो

साममी उपयुक्त माऽामा उपलब्ध नभएसम्म लेखपढ नेपाली भाषामा गरी आवँयक व्याख्या

र िनदशन आिद कायर् मातृभाषामा गन व्यवःथा हुन ु उपयुक्त दे िखन्छ।

(९)

बहुभािषक समुदायका बालबािलकाह लाई ःथानीय मातृभाषाको अध्ययन गनर् ूोत्सािहत गनुप
र् छर्।

(१०) ूाथिमक कक्षामा तािलका २ मा उल्लेख भएका िवषयह को पठन पाठन ूःतािवत गिरएको छ
:
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तािलका २
कक्षा १ दे िख ५ सम्म पढाइने िवषय र अंक िवतरण
ब सं

िवषयह

कक्षा
१

२

३

४

५

१

नेपाली भाषा

१००

१००

१००

१००

१००

२

मातृभाषा वा अन्य भाषा

१००

१००

१००

१००

१००

३

अंमज
े ी भाषा

-

-

-

१००

१००

४

गिणत

१००

१००

१००

१००

१००

५

सामािजक िशक्षा

१००

१००

१००

१००

१००

६

ःवाःथ्य,

तथा ५०

५०

५०

५०

५०

कला (हःतकला, िचऽकला, ५०

५०

५०

५०

५०

शारीिरक

वातावरण िशक्षा
७

नृत्य आिद)
८

(११) पा

िव ान

-

-

-

१००

१००

जम्मा

५००

५००

५००

७००

७००

पुःतकह का साथै ूत्येक िव ालयमा िव ाथीर्ह ले िमलेर वा पालैपालो गरी पढ्न पाउने

गरी स–साना िचऽ–पुःतकह

र बाल–सािहत्य तथा र सन्दभर् साममीका

िव ानका िविवध िवषयह मा सरल पा
साममीको सं कलनमा बृि

पमा भाषा र

साममीको व्यवःथा हुन ु पदर्छ। बमशः यःता पा

ान

गरी स–साना पुःतकालयको ःथापनातफर् ूत्येक िव ालयले तयारी गनुर्

पदर्छ।
(१२) यःतो पा

साममी सबै िव ालयह मा पुर्याउनका िनिम्त िव ालयलाई वािषर्क

उपलब्ध गराएर त्यसैबाट िचऽ पुःतकह , बालसािहत्य र सन्दभर् पुःतकह
ूयोग गराउनु उपयुक्त हुनेछ। िशक्षण पा

अिनवायर्

साममीका

पमा केही रकम

िकनी िव ालयमा

पमा कालोपाटी र चकको िव ालयमा

पमा व्यवःथा हुन ु पदर्छ। आधार तथा ूाथिमक िव ालयह ले आवँयक िशक्षण

साममीको िनरन्तर वृि

गनुर् पदर्छ।

(१३) ूत्येक िव ालयमा बालबािलकाह का िनिम्त खेलकूद, ःकाउिटङ, सरसफाई र िविभ
ूितयोिगतात्मक कायर्बमह को िनयिमत

ूकारका

पमा आयोजना हुनपु दर्छ र यःता कायर्बमह का

िनिम्त आवँयक न्यूनतम साममी राख्ने व्यवःथा हुनपु दर्छ।

(१४) ूाथिमक कक्षाका बालबािलकाह को मूल्या न गन िनयिमत पिरपाटी बसाल्नु पछर्। यसो गदार्
गृह कायर्, मौिखक कायर् र अितिरक्त िबयाकलापमा सं लग्नताका साथै पाठका अन्त्यमा कक्षा
परीक्षा िलई सोको अिभलेख राख्ने व्यवःथा हुनपु छर्।
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(१५) कक्षा ३ का अन्तमा सम्बिन्धत िव ालयका ूधानाध्यापक र ःथानीय ॐोत केन्िको ूधान

अध्यापकले खटाएका एक जना िशक्षक समेतको सिमितले िव ाथीर्को िलिखत परीक्षा तथा
मौिखक अन्तवार्तार् ारा मूल्यांकन गरी िव ाथीर्को ःतर िनधार्रण गरे र परीक्षाको आधारसिहत
परीक्षाफल िजल्ला िशक्षा कायार्लयमा पठाउने व्यवःथा गनुर् उपयुक्त हुनेछ।

(१६) कक्षामा मा ूयोगात्मक तथा िलिखत परीक्षाह का आधारमा मूल्यांकन गनुर् उपयुक्त हुन्छ र
कक्षा ५ को अिन्तम परीक्षा िजल्ला ःतरमा िजल्ला िशक्षा अिधकारी ारा सं चालन गनुर् पन
व्यवःथा हुनपु छर्।

(१७) ूाथिमक तहमा िशक्षकको िनयुिक्त गदार् बालबािलकाको मातृभाषा जानेको व्यिक्तलाई ूाथिमकता
िदनुपछर्। ूत्येक िव ालयमा कम्तीमा एकजना मिहला िशक्षकको व्यवःथा हुनपु छर्।

ु भ
(१८) समुदाय वा ःथानीय एकाइह लाई आफ्नो क्षेऽमा ूाथिमक िव ालय खोली िशक्षालाई सवर्सल
र् छर्।
बनाउने कायर्मा योगदान गनर् ूोत्सािहत गनुप

(१९) साधारणतया ूाथिमक िव ालयको व्यवःथापन अलग्गै हुनपु छर्। ूाथिमक तह समेत समािव
भएका माध्यिमक िव ालयह मा एउटै व्यवःथापन पिन रहन सक्छ।
(२०) ूाथिमक िव ालयह को समूह बनाई ॐोत केन्ि ारा िव ालयको शैिक्षक व्यवःथापन तथा
पठनपाठनका गितिविधको िनरीक्षण गन व्यवःथा िमलाउनु पछर्।
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३. माध्यिमक तथा उच्च माध्यिमक िशक्षा
िवतेका एक दशकमा माध्यिमक

िशक्षा सापेिक्षक

पमा उपेिक्षत रहे को दे िखन्छ। सात

योजना

अविधमा कुनै पिन नयाँ माध्यिमक िव ालयलाई ःवीकृित िदइएन तर त्यस बेला पिन आफ्नै ॐोतले
स ालन गन गरी २०४८ सम्ममा िविभ
२०४७ सम्मको तथ्या

ठाउँमा यःता २५६ वटा िव ालयह

खुलेका पाइन्छन्।

हे न हो भने दे शमा ३९६४ िनम्नमाध्यिमक र १९५३ माध्यिमक िव ालयह

दे िखन्छन्। कुनै माध्यिमक िव ालयमा िव ाथीर् अनुपात सरदर ४० छ भने कुनैममा २०० भन्दा बढी
छ। िव ालयह

उपयुक्त नक्सा नका आधारमा नखोिलएका हुँदा पिन शैिक्षक तथा आिथर्क

ि ले

ितनको िःथितमा सुधार गनर् किठनाई परे को छ। िव ालयह लाई िदइने सरकारी सहायतामा सुधार
आउन सकेको छै न। दुगम
र् , शहरी र मामीण क्षेऽका माध्यिमक िव ालयह को समःया बेग्लाबेग्लै
छन्।माध्यिमक िशक्षामा छु
पा

ाइएको बजेटमा करीब ८५ ूितशत िशक्षकको तलबमै खचर् हुने

हुँदा

बम िवकास, तािलम, िनरीक्षण, िव ालयको भौितक सुिवधा, आवँयक शैिक्षक साममी आिदका

लािग खास रकम उपलब्ध नहुने िःथित छ। कक्षा ९-१० को पा
जःता महत्वपूणर् िवषयह
दे िखन्छन्।यःतै पा

अिनवायर् नहुनाले

िव ाथीर्ह

बममा िव ान र सामािजक

त्यसबाट ूा

बममा सामियक सुधार नहुन,ु गुणःतरयुक्त पा

गनुप
र् न

िशक्षा

ानबाट वि त

पुःतकको कमी, कमजोर

व्यवःथापन पक्ष, िनरीक्षण तथा अनुगमनको अभाव, परीक्षा ूणालीको अवै ािनकता एवम् अिव सनीयता
आिद माध्यिमक िशक्षाका टड्कारा समःया छन्।
उच्च माध्यिमक िशक्षा (१०+२) लाई िव ालय व्यवःथामा अनुकूलन गन, पा
पा

बम िनमार्ण गन,

पुःतकको लेखन तथा ूकाशन गन, िव िव ालयअन्तगर्त सं चािलत ूवीणता ूमाणपऽ तहको

कायर्बमलाई िव ालय व्यवःथामा समेट्ने, परीक्षणसम्बन्धी व्यवःथा गन

आिद ूमुख पक्षह को

समाधान ूःतािवत उच्च माध्यिमक िशक्षामा खोिजनुपन हुन्छ।

सुझाउह
(१)

सं रचना र उ ेँय :

माध्यिमक तहको िशक्षाको उ ेँयदे िख पा

बम र स ालनसम्म समि गत

िवचार गदार् दे शको आिथर्क, सामािजक, राजनैितक तथा शैिक्षक िःथित र सीमाह लाई मध्यनजर
राख्नु आवँयक हुन्छ। उक्त वाःतिवकता र सीमाका आधारमा उपयोगी िशक्षा ूणालीको
ःथापना गन बममा भौगोिलक

ि ले िव ाथीर्ह

घरबाट २ घण्टाभन्दा बढी िहं डेर जानु नपन

गरी कम्तीमा कक्षा ८ सम्म पढ्न पाउने व्यवःथा हुनपु छर्।

(२)

माध्यिमक िशक्षाको सं रचना तीन तहको हुनपु छर् :

(९–१०) र उच्चमाध्यिमक (१०+२)।
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िनम्नमाध्यिमक (कक्षा ६–८), माध्यिमक

(३)

ौमूित सकारात्मक भावना भएका, रा
िव ान िवषयमा उपयुक्त ःतरको

िशक्षाको उ ेँय हुनपु छर्।
(४)

र ूजातन्ऽ ूित आःथावान् तथा नेपाली भाषा, गिणत र

ान भएका, चिरऽवान् नागिरक तयार पानुर् िनम्नमाध्यिमक

माध्यिमक िशक्षा नेपालको आिथर्क िवकासका लािग मानव सं साधनको मूल आधार हुनपु छर्।

भािषक व्यवहारमा सक्षम, सृजनशील, सहयोगी, राि य परम्परा र सं ःकृितसँग पिरिचत, वै ािनक

सुझबुझ भएका, ःवावलम्बी, उ मशील र ूजातािन्ऽक जीवनमूल्यसँग सचेत नागिरक तयार पानुर्

यस िशक्षाको उ ेँय
(५)

हुनपु छर्।

सं ख्यात्मक िवःतारका हकमा आठ अविधमा माध्यिमक तहको उमेर समूहका िव ाथीर्मा सरदर
भनार् ूितशत िनम्नमाध्यिमक िशक्षामा ६०, माध्यिमक िशक्षामा ४५ र उच्च माध्यिमकमा ३०
पुर्याउनु पछर्। यःतो गनर् औपचािरक कक्षा खोलेर माऽ सम्भव नभएमा दूर िशक्षा ूणाली समेत
अपनाउनु पछर्। आठ योजनािभऽ अिधराज्यका सबै िजल्लामा कक्षा १२ सम्मको अध्ययन गन
सहुिलयत ूदान गनुप
र् छर्। औपचािरक िव ालय खोल्न सम्भव नभएमा निजकको िजल्लामा
िव ाथीर्ह लाई छाऽवृि

(६)

तथा अन्य सुिवधा उपलब्ध गराउनु पछर्।

िनम्नमाध्यिमक (६–८) िशक्षामा तािलका ५ मा उल्लेख भए अनुसारका िवषयह को पठनपाठन
ूःतािवत गिरएको छ:
तािलका ५
िनम्नमाध्यिमक कक्षा (६ दे िख ८ सम्म) का िवषयह

िवषय

कक्षा ६

कक्षा ७

कक्षा ८

नेपाली

१००

१००

१००

सं ःकृत

५०

५०

५०

अंमज
े ी

१००

१००

१००

गिणत

१००

१००

१००

िव ान र वातावरण िशक्षा

१००

१००

१००

सामािजक िशक्षा

१००

१००

१००

ःवाःथ्य र शारीिरक िशक्षा

५०

५०

५०

ऐिच्छक भाषा

१००

१००

१००

कला पूवव्र् यावसाियक

५०

५०

५०

जम्मा

७५०

७५०

७५०

(अ)

ऐिच्छक भाषामा मातृभाषा, रा भाषा, अंमज
े ी र सं ःकृतमध्ये कुनै एक िलनुपछर्।

(आ)

कला/पूवव्र् यावसाियकमा िचऽकला, नृत्य, सं गीत, हःतकला र पूवव्र् यावसाियकमध्ये कुनै एक
िवषय िलनुपछर्।
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(इ)

सं ःकृत माध्यिमक िशक्षामा ऐिच्छक भाषा अन्तगर्त सं ःकृत िलनुपछर्।

(७)

माध्यिमक िशक्षा (९–१०) मा तािलका ६ मा उल्लेख भए अनुसारका िवषयह को पठन पाठन
ूःतािवत गिरएको छ:
तािलका ६
माध्यिमक िशक्षा (कक्षा ९ र १०) का िवषयह

िवषय

कक्षा ९

कक्षा १०

नेपाली

१००

१००

अंमज
े ी

१००

१००

गिणत

१००

१००

िव ान (र वातावरण िशक्षा)

१००

१००

सामािजक िशक्षा

१००

१००

ऐिच्छक

२००

२००

अितिरक्त ऐिच्छक

१००

१००

जम्मा

७००+१००

७००+१००

पमा सं ःकृतलाई पिन समावेश गन व्यवःथा हुनपु छर्।

(अ)

नेपाली िवषय अन्तगर्त सहयोगीका

(आ)

ऐिच्छक २०० पूणार् को हुनपु छर्। यस अन्तगर्त िनधार्िरत िवषय समूहह बाट कुनै दुई िवषय वा
एउटै िवषयबाट दुई पऽ िलन सिकनेछ।

(इ)

ऐिच्छकमा निलएको कुनै एक िवषय वा एक पऽ अितिरक्त ऐिच्छकमा िलन सिकनेछ।

(ई)

सं ःकृत माध्यिमक िशक्षामा ऐिच्छक िवषयका

पमा २०० पूणार्

सं ःकृत अिनवायर्

पमा

िलनुपछर्। अितिरक्त ऐिच्छकमा साधारण समूहको अन्य िवषय वा सं ःकृत पिन िलन सिकनेछ।
(उ)

अितिरक्त ऐिच्छकलाई उ ीणर् अनु ीणर्सँग सम्ब

नगरी उ ीणर्भन्दा मािथको ूा ा

जोिडने

व्यवःथा गिरनुपछर्।
(ऊ)

ऐिच्छक र अितिरक्त ऐिच्छकमा िव ालयको क्षमताले व्यवःथा गनर् सकेको िवषय िलन सक्ने
ूावधान हुनपु छर्।

(८)

सं गीत तथा ना

िव ालयह

खोल्न ूोत्सािहत गनुर् पछर्।

(९)

एस.एल.सी. परीक्षा सम्बन्धी व्यवःथा िनम्निलिखत अनुसार गनुप
र् छर् :

(क) एउटै पा

बम

लागू हुने हालको िःथितमा केन्िीय तहमा एस.एल.सी. परीक्षाको तयारी गरी क्षेऽीय तहमा परीक्षा

स ालन गन उ रपुिःतका परीक्षण तथा परीक्षाफल ूकाशन गन आवँयक व्यवःथा िमलाउनु

पछर्। (ख) ू पऽ िनमार्ण, उ रपुिःतका परीक्षण, परीक्षा स ालन ूिबया, परीक्षाफल ूकाशन
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व्यवःथा आिदमा सुधार गनर् उपयुक्त व्यवःथा गिरनुपछर्। (ग) िविभ

िवशेष ह को सिमितको

व्यवःथा हुनपु छर्। (घ) कम्पाटर्मेन्टलको व्यवःथा केही वषर् कायमै रािखनु पछर्।
उच्चमाध्यिमक िशक्षा
(१०) उच्चमाध्यिमक िशक्षा

ान र सीपको िविश ीकरणितर जाने पिहलो चरणका

तहको ूमुख उ ेँय मध्यमःतरको जनशिक्त उत्पादन गन हुनपु छर्।

(११) उच्चमाध्यिमक िशक्षाको धार पाँचको िकिसमको हुनपु छर् :
ूािविधक (४) बहुूािविधक (५) सं ःकृत।

पमा हुनपु छर्। यस

(१) साधारण (२) पेशागत (३)

(१२) समाजमा रोजगार पाउन सिकने गराउन यस तहमा पेशागत तथा ूािविधक िशक्षामा िवशेष जोड
िदइनुपछर्।
(१३) दुगम
र् तथा मामीण क्षेऽमा उच्च माध्यिमक कक्षा खोल्न ौी ५ को सरकारका तफर्बाट िवशेष
ूयास गिरनुपछर्।
(१४) उच्चमाध्यिमक िव ालय ःथापना गदार् त्यसको आसपासमा रहे का सहयोगी िव ालयह को
सं ख्यालाई समेत आधार मा ुपछर्। सुिवधायुक्त तथा जनसहभािगता ूा
उच्च माध्यिमक तह स ालन गनर् ःवीकृत िदइनुपछर्।

िव ालयह लाई पिन

(१५) उच्चमाध्यिमक िशक्षाको अध्ययन अविध साधारणतया दुई वषर्को हुनपु छर्।

(१६) ूचिलत माध्यिमक िव ालयह मा कक्षा ११ र १२ थप गरे र उच्चमाध्यिमक िव ालयह
ःथापना गिरनुपछर्। क्याम्पसका ूवीणता ूमाणपऽ तहका कक्षाह

पिन उच्च माध्यिमक

िशक्षाको सं रचनामा पनर् आउने हुँदा साधारणतया त्यस तहमा १–१२, ६–१२, ९–१२ वा ११–
१२ कक्षा स ालन हुन सक्नेछन्। उपयुक्त
र्
ूकारका िव ालयह

हुने भए पिन अन्ततोगत्वा

उच्चमाध्यिमक िव ालयलाई ६ अथवा ९ दे िख १२ कक्षासम्म चल्ने िव ालयको
गन नीित अपनाइनु पछर्।
(१७) उच्चमाध्यिमकमा पिन मूल पा
पा

बम

ान र

पमा पिरणत

बम सामान्यतया एउटै ूकृितको हुनपु छर्। अन्य िवषय क्षेऽको

सीपको िविश ीकरणितर जाने पिहलो िसं ढीका लािग आवँयक हुने

िवषयवःतुह का आधारमा िनधार्िरत गिरनुपछर्। यसो गदार् हाल िव िव ालयह मा ूचिलत
ूवीणता ूमाणपऽ तहको पा

बमको ःतरलाई कायमै राखी अझ उपयुक्त र व्यविःथत

गिरनुपछर्।
(१८) उच्चमाध्यिमक िशक्षालाई िव ालय िशक्षाको अिभ

अंगका

पमा िवकास गिरने हुनाले यस

तहको िशक्षाको व्यवःथापन पिन माध्यिमक िशक्षा व्यवःथापन सं गठनिभऽै समािहत हुनपु छर्

अथार्त ् स ालक सिमित, िनरीक्षण व्यवःथा

व्यवःथापन सरह हुनपु छर्।

तथा अन्य

िनयमह

माध्यिमक

िव ालयको

(१९) यस तहमा अध्यापन गन िशक्षकह को योग्यता सामान्यतः ःनातको र तहको हुनपु छर्।

िशक्षकह को िनयुिक्त, स वा र बढु वाको व्यवःथा माध्यिमक तहका िशक्षकको व्यवःथा अन्तगर्त
नै उनीह को योग्यताका आधारमा िविभ

पदको सृजना गरी राख्न सिकने व्यवःथा गनुप
र् छर्।
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(२०) उच्चमाध्यिमक िशक्षामा पठनपाठनको गुणात्मकता तथा जनशिक्त उत्पादनमा िवशेष जोड िदइने
हुँदा यस तहका िव ालयको ःथापना, पा

बम–पा

पुःतक तथा अन्य पूवार्धारको उपयुक्त

तयारीका साथ तोिकएको शैिक्षक आधार अनु प गिरनुपछर्।
(२१) उच्चमाध्यिमक िशक्षा पिरष

ऐन, २०४६ लाई आवँयक सं शोधन गरी यस पिरष

परीक्षा सं चालन गन बोडर् तथा यस सम्बन्धी नीित िनमार्ण, पा

अन्तगर्त

बम िवकास अध्ययन मूल्यांकन

आिदको उपयुक्त व्यवःथा िमलाइनु पछर्।
(२२) उच्चमाध्यिमक िशक्षामा िनजी क्षेऽ तथा जनसहभािगतालाई िवशेष जोड िदइनुपछर् र यस
आधारमा उच्चमाध्यिमकसम्म चल्ने िव ालयह

ौी ५ को सरकारबाट वािषर्क अनुदान पाउने,

पटके अनुदान पाउने, ११ र १२ कक्षा आफ्नै ॐोतले सं चालन गन गरी तीन िकिसमका

हुनेछन्।

(२३) उच्च माध्यिमक िशक्षा अन्तगर्त रहेका िविभ

तथा सहयोगको ूकृित फरक फरक हुनपु छर्।

धार अनुसार ौी ५ को सरकारले िदने अनुदान

(२४) उच्चमाध्यिमक िशक्षाको कायर्बमलाई कायार्न्वयन गदार् हाल सं चालन भएका माध्यिमक
िव ालयमा कक्षा ११ र १२ थपेर उच्चमाध्यिमक िव ालय सं चालन गन, उच्चमाध्यिमक तह
(१०+२) माऽै पिन स ालन गन र हाल िव िव ालयले सं चालन गद आएका ूवीणता ूमाणपऽ
तहका क्याम्पस तथा कक्षाह को पा

बम तथा परीक्षा व्यवःथा उच्चमाध्यिमक िशक्षा व्यवःथा

अन्तगर्त ल्याउँदै जाने नीित िलनुपछर्। यी कुराह लाई

बम िनम्नानुसार हुनपु छर्:

ि गत गरी कायार्न्वयनको ूाथिमकता

(क)

उच्चमाध्यिमक कक्षा आवँयक सबै साधन ॐोत उपलब्ध भएको िव ालयमा थिपनु पछर्।

(ख)

हालसम्म क्याम्पस नभएको तर कक्षा ११ र १२ सं चालन गदार् ूित कक्षा कम्तीमा ४०
िव ाथीर् हुने दुगम
र् तथा पहाडी िजल्लाका माध्यिमक िव ालयमा कक्षा ११ र १२ थप्न
सिकने व्यवःथा हुनपु छर्।

(ग)

िव ालयको भवनमा सं चालन भएका, आफ्नो ःथायी िशक्षक नभएका ूमाणपऽ तहका िनजी
क्षेऽका क्याम्पसह

र िव िव ालयह का ूवीणता ूमाणपऽ तहका आंिगक क्याम्पसह को

सम्बन्धन उच्चमाध्यिमक िशक्षा व्यवःथा अन्तगर्त ल्याउनुपछर्।
(२५) (२५) िव िव ालयह ले २०५० सालपिछ ूवीणता ूमाणपऽ तहको सम्बन्धन वा आंिगक
क्याम्पसह
िव िव ालयह

खोल्ने

ःवीकृित

बन्द

गनुप
र् छर्।

साथै

िव.सं .

२०५७

सालसम्ममा

दे शमा

अन्तगर्त ूवीणता ूमाणपऽ तहको कायर्बम सं चालन पूणत
र् ः उच्चमाध्यिमक

िशक्षा अन्तगर्त ल्याइनुपछर्।
(२६) हाल िनजी क्षेऽमा स ािलत ूवीणता ूमाणपऽ तहका कायर्बमह लाई ूःतािवत उच्च
माध्यिमक िव ालयह मा समािहत गनर् वा ःनातक तहमा ःतरबृि

गदार् हाल कायर्रत िशक्षकह को सेवा सुरक्षाको ूत्याभूित हुनपु छर्।
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गनर् ूोत्सािहत गनुप
र् छर्। यसो

(२७) ःवीकृत पा
पा

बमका आधारमा पा

पुःतक तयार गराई ूयोगमा ल्याउने व्यवःथा गिरनुपछर्।

पुःतक लेखन तथा ूकाशनमा एकािधकारको व्यवःथा नराखी िनजीकरण तथा ूितःपधार्को

आधारमा ःतरीय पा

पुःतक लेखाई उपलब्ध गराउनुपछर्।

(२८) कक्षा ११ र १२ को अन्तमा िलइने बा

परीक्षाका आधारमा िव ाथीर्को शैिक्षक उपलिब्ध

मापन गरी उपािध ूदान गिरनुपछर्। िवषयको ूकृित हेरी २ वषर् बा

परीक्षाको ूणाली वा

सेमेःटर ूणाली तथा आन्तिरक मूल्यांकनको व्यवःथा पिन लागू गनर् सिकने व्यवःथा हुनपु छर्।
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४. साधरण उच्च िशक्षा

नेपालको उच्च िशक्षाका कायर्बमह को सं चालन गद आएको िऽभुवन िव िव ालय आज अनेक
समःयाले मःत छ। दे शभिर आफ्ना क्याम्पसह को िवःतार गरे र पिन नपुगेकाले िनजी क्याम्पसह
खुल्दै छन्। िव िव ालयअन्तगर्तका क्याम्पसह ले िव ाथीर् भनार्को चाप ूत्येक वषर् सहँदै आएका भए
तापिन ठोस नीित र योजनाका अभावमा भनार् समःया जःताको तःतै छ। भनार् भए पिन िनयिमत
पढाइ

पमा

नहुने, समयमा जाँच नहुने र समयमा परीक्षाफल ूकािशत नहुने कारणले गदार् िव ाथीर्ह को

अमूल्य समय न

भएको छ। पा

बममा समयानुकूल सुधार हुन सकेको छै न, पा

पुःतकह को

िनमार्णको गित पिन ज्यादै मन्द छ र क्याम्पसह मा पठनपाठन, छाऽावास, पुःतकालय, ूयोगशाला
आिद सुिवधाको कमीले गदार् शैिक्षक वातावरणको िवकास

हुन सकेको छै न। िव िव ालयमा

अनुसन्धानका लािग कायर्बम र ूोत्साहन छै न। उच्च िशक्षा ूाि क नरही ूशासनमुखी भएको छ।
ूचिलत िशक्षा व्यवःथाले उत्पादन गरे को िनम्नःतरीय जनशिक्तलाई काम िदन नसकेकाले उच्च िडमी
हािसल गन िवचारले उच्च िशक्षामा िव ाथीर्ह को भनार् चापको वृि

भएको छ। रा.िश.प.यो. ले

जनशिक्तको उत्पादनका िनिम्त िशक्षा भ े अवधारणा बनाए तापिन २०३६ सालमा त्यो पूरै असफल
भयो। सामािजक मागको नीित िलएर उच्च िशक्षामा अवसरका

ारह

खोिलए तर नेपालका गरीब

करदाताबाट उठे को करबाट शहर बजारका उच्च र मध्यमवगीर्य तथा मािथल्ला वगर्का िव ाथीर् माऽ
लाभािन्वत भएका छन्। िनजी क्याम्पसह

पिन शैिक्षक तथा भौितक सुिवधाह को अपयार् ताले गदार्

गुणात्मक िशक्षा िदन सक्षम भइरहेका दे िखँदैनन्।नेपालले अिहले गरे को िशक्षा क्षेऽको लगानी अन्य
अल्पिवकिसत दे शह को तुलनामा कम छ तर उच्च

िशक्षामा लगाएको ूितशत भने बढी नै छ। ौी

५ को सरकारको आठ प वषीर्य योजनाको आधार पऽले पिन आफ पूरा खचर् बेहोनुर् नपरे मा ौी ५ को
सरकार उच्च िशक्षाको िवःतारकै पक्षमा भएको दे खाएको छ।
उच्च िशक्षाका सन्दभर्मा सान्दिभर्कता र कायर्क्षमताका कुरा पिन िवचारणीय छन्।उच्च िशक्षामा
अध्यापन गराइने िवषयह को सान्दिभर्कता र कायर्क्षमताका ू बारे िवचार नगिरएकाले पा

िवषयह को

औिचत्य र गुणःतरका समःया छँदै छन् भने उच्च िशक्षाको गुणःतरको ॑ास पिन िवचारणीय छ। यःतै
िव िव ालयको आन्तिरक र बा

ःवाय ता िव िव ालयको शैिक्षक सं रचना र शैिक्षक कायर्बमह ,

िशक्षक, कमर्चारी र िव ाथीर्ह लाई िदइने सुिबधा, पा
साथै राि य िवकास सेवा र अितिरक्त िबयाकलापका
बहुिव िव ालयको

अवधारणा

अनुसार

िविभ

बम र पा

बारे मा पिन पुनिवर्चार गनुर् वाञ्छनीय छ।

क्षेऽह मा
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पुःतक, िशक्षण तथा अनुसन्धानका

िव िव ालयह को

ःथापना

तथा

यी

िव िव ालयह का कायर्बमह को समन्वय गनर् र अनुदान िदन एउटा िव िव ालय अनुदान आयोगको
पिन गठन हुनपु न दे िखन्छ।
सुझाउह

:

उच्च िशक्षा (साधारण) सम्बन्धी यी सुझाउह
बनाइएका छन्। ियनमा आिथर्क पक्ष िवशेष
वािषर्क १० ूितशत बृि

वतर्मान िःथितका कितपय पक्षलाई ध्यानमा राखी

पले िवचारणीय छ। उच्च िशक्षामा अिहले रहे को औसत

दर र ५ ूितशत भनार् अनुपात चालू नै रहनेछ। यस वृि

आमूल पिरवतर्न गनुर् राजनैितक

दरलाई तु न्तै

ि ले सम्भव दे िखं दैन। यसका साथै ौी ५ को सरकारको आधारभूत,

ूाथिमक तथा माध्यिमक िशक्षाूित बिढरहे को वचनब ताले गदार् पिन उच्च िशक्षाका क्षेऽबाट अझ
खचर्को कटौती हुने सं भावना छ।
ूितवषर् एस.एल.सी. उ ीणर् हुने िव ाथीर्ह लाई तु न्तै उच्च माध्यिमक (१०+२) ितर वा ूःतािवत
व्यावसाियक तथा ूािविधक तािलम केन्ि वा बहुूािविधक सं ःथानह ितर उन्मुख गराउन पिन अझ बढी
खचर् चािहनेछ। यसकारण अिहलेको पूणर् सरकारी अनुदान िदने ूणालीबाट उच्च िशक्षामा िनजी
ँ ाल्नु पन कुरा ःप
ःवािमत्वलाई ूोत्साहन िदने ूणाली अग
(१)

िव िव ालय अनुदान आयोग:

दे िखन्छ।

नेपालमा चालू तथा ूःतािवत उच्च िशक्षण सं ःथाको िवशेष गरी

िव िव ालय िशक्षाको सामािजक माग र अथर्तन्ऽमा त्यसको भूिमका तथा कायर्लाई पिरभािषत
गनर् एउटा उच्चःतरीय िव िव ालय अनुदान आयोग (University Grant Commission) जःतो
सं ःथाको ःथापना हुनपु छर्। यस सं ःथाले उच्च िशक्षामा सरकारी अनुदानलाई सं चालन

र उच्च

िशक्षाको ःतर तथा एक पता कायम गनछ।
(२)

बहुिव िव ालयको व्यवःथा:

वतर्मान ूजातािन्ऽक वातावरणमा उच्च िशक्षाको अवसर दे शका

सबै क्षेऽका योग्य र ूितभाशाली व्यिक्तह लाई उपलब्ध गराउन िऽभुवन िव िव ालयलाई
िवकेिन्ित गरी िऽ.िव. का आि क क्याम्पसह

र िनजी क्याम्पसह लाई एकीकृत गरे र पूवार् ल,

मध्यमा ल र पि मा लमा एक एक तथा मध्यपि मा ल र सुदूर पि मा लका लािग एक गरी
कम्तीमा चारवटा िव िव ालयह

खोिलनु पछर्। यी िव िव ालयह को ःव प र सं रचनावारे

त्यस क्षेऽका ूािविधक सं ःथानह

तथा महािव ालयह

ूःतािवत िव िव ालय अनुदान आयोगले िसफािरस गनुप
र् छर्। सामान्यतः यी िव िव ालयह सँग
सम्ब

हुनपु छर्। तर िव िव ालयको

कायर्क्षमता, ःतर र मान्यताका कारणले गदार् कुनै पिन शैिक्षक सं ःथानले आफ्नो क्षेऽबािहरका

राि य िव िव ालयसँग सम्बन्धन गनर् पाउनुपछर्।
(३)

र् छर्। यस
िनकट भिवंयमा ौी ५ को सरकारले एउटा खुला िव िव ालयको ःथापना गनुप
िव िव ालयले ूाइभेट परीक्षाथीर्ह का िनिम्त पिन परीक्षा सं चालन गनुक
र् ा साथै अनौपचािरक
माध्यममा उच्च िशक्षाको िवःतारका िनिम्त नेपालको आवँयकतालाई ध्यानमा राखेर दूर
िशक्षणको कायर्बम पिन सं चालन गनुप
र् छर्। यस खुला िव िव ालयलाई ौी ५ को सरकारले
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शु का ५–७ वषर्सम्म एकमु

अनुदान िदनुपछर् र उक्त चरण पार भएपिछ पि का शुल्क, परीक्षा

शुल्क र िडमी शुल्कले नै त्यसलाई आिथर्क
(४)

पमा आत्मिनभर्र गराउनुपछर्।

सरकारी आिथर्क अनुदानको नीितलाई कायार्िन्वत गन ूयोजनका लािग िव ानलाई ूािविधक
िशक्षा अन्तगर्त राख्नु पछर्। आगामी वषर्ह मा पिन ःनातक तहका केही नयाँ िव ान
महािव ालयह को ःथापना गनुप
र् छर्।

(५)

हरे क िव िव ालयिःथत अनुसन्धान केन्ि र केन्िीय िशक्षण िवभागह लाई एउटै व्यवःथा

अन्तगर्त रािखनुपछर्। सो केन्िलाई पढाइ र अनुसन्धानका िनिम्त पुःतकालय, अिभलेख केन्ि,

तथा िविवध ूयोगशालाह को सुिवधाले सम्प
अध्ययन अनुसन्धान सं ःथाका
सुिवधासम्प
(६)

तुल्याउनु पछर्।

उच्च माध्यिमक िशक्षा पिरष
चरणब

गिरनुपछर्। त्यस िनकायलाई एक िविश

पमा िवकिसत गरी ःवाय ता ूदान गनुक
र् ा साथै

उच्च

साधन र

ऐन, २०४६ मा ूःतािवत गरे अनुसार िऽभ ुवन िव िव ालयले

पमा ूवीणता ूमाणपऽ तहको पढाई िव.सं . २०५७ सम्ममा पूणर्

पले बन्द

गिरनुपछर्। अिहलेका िऽभुवन िव िव ालय अन्तगर्तका क्याम्पसह बाट ूवीणता ूमाणपऽ
ःतरलाई बन्द गरे पिछ िव िव ालय अन्तगर्तका सं काय र िवभागह

तथा महािव ालयह ले

ःनातक र ःनातको र िडप्लोमा, एम.िफल र िव ावािरिधका कायर्बमह को सं चालन गिरनुपछर्।
(७)

हरे क िवभाग, सं काय, अध्ययन सं ःथान र क्याम्पसले आफ्नो शैिक्षक र भौितक क्षमताको

आधारमा छु ाछु ै भनार् र ूवेश परीक्षा िलन पाउने व्यवःथा हुनपु छर्।
(८)

मानिवकी र सामािजकशा , िशक्षाशा , व्यवःथापन र िव ान िवषयह मा ःनातक तह ३ वषर्को

हुनपु छर् र यी िवषयह मा ऐिच्छक अनसर् पा
(९)

बमको समेत व्यवःथा गनुप
र् छर्।

ःनातको र तहको ूवेशमा अनसर् पास गरे को िव ाथीर्लाई मा ता िदइनु पछर्। दुई वष
ःनातकमा उ ीणर् पुराना िव ाथीर्ह का लािग १ वष अनसर्को थप पा

बम तयार गनुप
र् छर्।

(१०) िपएच.डी. कायर्बममा नाम दतार् गनर् एम.िफल. लाई पूवार्वँयक गनुप
र् छर् र त्यसलाई बढी
सुसंगत

पमा सं चालन गरे र ूभावकारी तािलमको

अन्य सम्बिन्धत िवषयह

प िदनुपछर्। एम.िफल. का पा

ाँशह मा

पिन रहनुपदर्छ।

(११) अनुसन्धान पेशालाई ूाि क तथा िसजर्नात्मक काममा लगानी समेत गनर् सक्ने िःथितमा पुग्न
सं कायह

र् छर्। िव िव ालय
तथा अनुसन्धान केन्िह लाई बढी आन्तिरक ःवाय ता ूदान गनुप

तहमा गिरने अनुसन्धान सं गिठत, अन्तरिबयात्मक एवं आकषर्क ूाि क अभ्यासका

पमा अगािड

आउनुपछर्। यसका िनिम्त िव िव ालय अनुदान आयोगले उच्च िशक्षामा अनुसन्धान नीित तय
गनुप
र् छर्।
(१२) िव िव ालयका सम्पूणर् गितिविधमा जवाफदे हीको भावनालाई कायम गनर् नीित िनधार्रण ूिबयामा
सहभािगताको अिधकतम सम्भावनाको िवःतार गिरनुपछर्, जसबाट सं काय र िव ाथीर् दुवैमा
िनजत्वको भावना जागिरत होस्। तर सं कायलाई आफ्नो िशक्षण तथा अनुसन्धानको मौिलकता

तथा व्यावसाियक ःतर िनधार्रण गनर् पूणर् ःवाय ता िदइनुपछर् र त्यसमा हःतक्षेप गिरनु हुँदैन।
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िव िव ालयका गितिविधवारे नीित िनधार्रण गदार् सहभािगता, ःप ता र उ रदाियत्वको िनदशक
िस ान्तको पालन गनुप
र् छर्।

(१३) हरे क िव िव ालय, सं काय तथा िवभागमा आफ्नै वा कुनै ःवदे शी वा िवदे शी दाताका सहयोगमा
िवकास कायर्बम सं चािलत गनर् ूोत्सािहत गनुर् पदर्छ जसबाट दे शिभऽ तािलम,

दीघर्कालीन वृि

गो ी, कायर्शाला, िवषय–सं गो ी र अल्पकालीन अध्ययन ॅमण तथा पेशागत आत्मो ितको
व्यवःथा गनर् सिकयोस्।

(१४) िशक्षण िवभाग, सं काय, अध्ययन सं ःथान, कलेज, ःकूल, िव ापीठ र अनुसन्धान केन्िह का तहमा
अिधकारको अत्यिधक िवकेन्िीकरण र यथोिचत माऽामा ूत्यायोजन गिरनुपछर्। नीित, योजना र

मूल्यांकनलाई छोडेर कायर्बम बनाउने र कायार्न्वयन गन सबै कुरामा उपयुक्त तहमा पूरै

िजम्मेवारी सुिम्पने व्यवःथा िमलाइनुपछर्।

(१५) िशक्षण तथा ूशासनका उच्च पदह को िसजर्ना गदार् हरे क पदको कायर्, कायर्बम र भूिमका
ःप

पले पिरभािषत हुनपु छर्। त्यःता पदको पूवार्धार सकेसम्म ःप

हुनपु छर्।

(१६) ूशासिनक र आिथर्क व्यवःथाको सं चालन तथा क्याम्पसका िनिम्त जनसहभािगता पिरचालन गनर्
एउटा क्याम्पस स ालक सिमित रहन सक्नेछ। यसको काम, कतर्व्य र अिधकार तोिकए अनुसार
हुनेछ।

(१७) राि य िवकास सेवालाई सामािजक सेवा र िवःतार कायर्बमका

पमा जनतासम्म लै जान आिथर्क

र् छर्।
ॐोत जुटाएर बेिडट जम्मा नहुने गरी ःवेच्छाका आधारमा सं चालन गन व्यवःथा गनुप

उदाहरणका िनिम

यःता केही कायर्बम हुन ् :

(अ) वृक्षारोपण तथा वातावरण िशक्षा, (आ)

जनसं ख्या िशक्षा, (इ) साक्षरता, (ई) आधार िशक्षा, (उ) ःवाःथ्य िशक्षा, (ऊ) ूितरक्षण
(इम्युनाइजेशन), तथा ए)िव ालयह मा अं मज
े ी, िव ान, गिणत आिद िवषयको िशक्षण। यःतो

कायर्बम ःनातको र तहमा माऽ सीिमत रहनेछ। मामीण सामािजक िवकास र मामीण
समाजशा

जःता िवषयह मा भने राि य िवकास सेवालाई अिनवायर् बनाउनेतफर् ूोत्सािहत

गनुप
र् छर्।
(१८) हरे क िव िव ालयले उपलब्ध सूचना तथा अध्ययन अनुसार आफ्नो आन्तिरक कायर्क्षमता
बढाएर अिन आफ्ना िशक्षकह को कायर्भारलाई पुनिवर्तरण गरे र उपलब्ध तथा आफ्नो आन्तिरक
ॐोत र साधनको पिरचालन गनुप
र् छर्। त्यःतै उच्च िशक्षामा अिधकार ॐोत र साधनको दु पयोग
तथा क्षित (बीचैमा छोड्ने, दोहोर्याउने र असफल हुने िव ाथीर्को सं ख्या तथा कारण) वा उच्च

र् छर्।
िशक्षाको अवसर वारे सघन तथा िवःतृत अध्ययन अनुसन्धान गनुप

(१९) उच्च िशक्षा क्षेऽमा एउटा पूणर् िवकिसत तथ्यांक बक र उच्च िशक्षा सम्बन्धी सूचना व्यवःथापन
ँ डा
ूणाली हुनपु छर्, जसले गदार् समकालीन तथा पुराना उच्च िशक्षा सम्बन्धी सबै महत्वपूणर् आक
र अिभलेखह

त्यसै अिभलेख केन्िमा सिजलै उपलब्ध हुन सकुन्।

(२०) बेला बेलामा सं सारका अ

भागका िवशेष गरी दिक्षण एिशयाका िव िव ालयमा नेतत्ृ व

िलनेह सँग वैचािरक आदान ूदानका कायर्बमह को सं चालन गनुर् पछर्। यसो गनार्ले अन्यऽका
िव िव ालयका तुलनामा आफ्नो वाःतिवक िःथितको जानकारी िलन सहयोग िमल्नेछ।
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(२१) िव िव ालयह , अध्ययन सं ःथानह , सं कायह

र क्याम्पसह ले

आफ्नो शैिक्षक सऽको

कायर्तािलका कम्तीमा पिन तीन मिहना अगावै ूकािशत गरी ूवेश िलन चाहनेह लाई उपलब्ध
गराउनु पछर्।
(२२) िशक्षाको बढ्दो िवःतार र दे शलाई चािहने पेशागत जनशिक्तलाई ध्यानमा राखी आगामी वषर्ह मा
व्यवःथापन िशक्षालाई बढाउँदै जानु पन आवँयकता छ। ूःतािवत सं रचनािभऽ पेशागत

िवषयह को िवःतार गरी िविश ीकरणितर जाने कुरामा ध्यान िदनुपछर्। व्यवःथापनका िविवध
िवषयह को िशक्षण ूिशक्षणका िनिम्त औपचािरक िशक्षाका

पमा सं कायह , महािव ालयह

र

र् छर्।
बहुूािविधक सं ःथान तथा खुला िव िव ालयका तहमा पिन कायर्बमह को सं चालन गनुप
(२३) िव िव ालय अन्तगर्तका महािव ालयह मा ःनातक र ःनातको र ःतरको व्यवःथापन िशक्षाको
कायर्बमह को सं चालन गदार् िवषयह को िवःतार गरी छनौटका सं भावनाह को िवःतार
गनुप
र् छर्। सामािजक मागलाई ध्यानमा राखी व्यवःथापनका िवषयह को िवकास गनुर् र
अन्तिवर्षयक अध्ययनलाई अिघ बढाउनु आवँयक छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेऽ िवःतार र
सु ढीकरणका साथै यस क्षेऽमा िव ावािरिध ःतरीय अनुसन्धानको तयारी गन र अध्यापनका
क्षेऽमा ूवेश गनह का लािग एम.िफल. को अध्ययनको कायर्बम पिन सं चालन गनुप
र् छर्।

एकाितर व्यवःथापन िशक्षालाई सु ढ तुल्याई ःतरीय बनाउँदै जानु छ भने अकार्ितर उच्चःतरीय
अनुसन्धान पिन गनुप
र् छर्।

(२४) ःनातक तह उ ीणर् व्यिक्तलाई माऽ बी.एल. को कायर्बममा ूवेश िदनुपछर्। नयाँ पा
िनमार्ण गदार् कानूनको िशक्षा सै ािन्तक र पेशागत

बम

पमा ूदान गनर्का िनिम्त उपयुक्त र

सामियक बनाउनु आवँयक छ। कानून िशक्षामा एल.एल.एम. को कायर्बम पिन यथाशीय
ूारम्भ गनुर् र यसलाई एम.िफल. सरहको मान्यता िदनुपछर्। यस तहमा कानूनलाई बहुिवषयक
ि कोणले बुझ्ने र सै ािन्तक र व्यावहािरक पक्षको िव ष
े ण गरी सन्तुलन पैदा गनर् सक्ने

ँ ाल्नुपछर्। ःनातक तह र सो भन्दा मािथका कानून िशक्षाका कायर्बमह को
अध्ययनको शैली अग
सं चालन गरे पिछ बमशः कानूनमा िव ावािरिधःतरको अनुसन्धान कायर्बमको ूारम्भ
(२५) उच्च िशक्षाका लािग चािहने गुणःतरयुक्त पा

पुःतक र पा

गनुप
र् छर्।

साममीको अिभवृि का िनिम्त

उपयुक्त ःतरको वै ािनक ःथलगत पूव र् ूिशक्षणको व्यवःथा गरी योग्य लेखकह लाई ूोत्सािहत
गनुर् र लेिखएका पा

पुःतकह को सम्पादन गरी उपयुक्त ःतरमा मुिण गरे र िव ाथीर्ह लाई

उिचत मूल्यमा उपलव्ध गराउनु पछर्।
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५. उच्च िशक्षा (ूािविधक)
ूािविधक क्षेऽमा उच्च िशक्षा ूदान गनर्का लािग अिहले िऽभ ुवन िव िव ालय अन्तगर्तका पाँच अध्ययन
सं ःथानह

कायर्रत छन्। ती हुन-् कृिष तथा पशुिव ान अध्ययन सं ःथान, िचिकत्साशा

अध्ययन

सं ःथान, वन िव ान अध्ययन सं ःथान, िव ान तथा ूिविध अध्ययन सं ःथान र इिन्जिनयिरङ अध्ययन
सं ःथान।२०४७/४८ को तथ्या

अनुसार अिधराज्यभिर यसअन्तगर्त जम्मा ४० क्याम्पसह

सं चािलत

छन्। ियनमा १७,२७० िव ाथीर् र ७५९ िशक्षक कायर्रत छन्।
हालसम्म िव ान बाहे क अन्य ूािविधक अध्ययन सं ःथानह मा सं चािलत शैिक्षक कायर्बम र भनार् लआय

राि य योजनासँग आव

गिरएको भए तापिन उच्चःतरीय ूािविधक जनशिक्तको उत्पादन पयार्

माऽामा

हुन सकेको छै न।भनार्को चाप बढ्दै गएको छ तर ूािविधक अध्ययन सं ःथानह को भौितक क्षमतामा
वृि

भएको छै न। शैिक्षक तािलम िनयिमत हुन सकेको छै न, पा

बम र पा

साममीमा सुधार गरी

आधुिनक बनाउनु पन आवँयकता छ भने पुःतकालय र ूयोगशालाह को सु ढीकरण पिन गनुप
र् नछ।
िऽभुवन िव िव ालयका ूशासिनक र आिथर्क नीितह का कारणले गदार् पिन ूािविधक अध्ययन
सं ःथानका िबयाकलापमा समय समयमा अप

ाराह

आएका छन्। शैिक्षक व्यवःथापनका

समःयाह मा जेिलएका आजका ूािविधक अध्ययन सं ःथानह ले आफ्ना िबयाकलापह को सं चालनका
िनिम्त ःवाय ताको कमी भएको अनुभव गरे का छन्। शैिक्षक गुणःतरको वृि का िनिम्त ूवेश परीक्षाको
व्यवःथा, पा

बम िनमार्ण र मूल्या न प ितको िनधार्रणमा पिन ःवाय ताको अभावले किठनाइको

अनुभव हुन ु ःवाभािवकै हो। दे शको कृिष, उ ोग, ःवाःथ्य सेवा आिद िविभ

क्षेऽमा िव ान र ूिविधको

भूिमकालाई ध्यानमा राखी जनशिक्तको उत्पादनका िनिम्त ूािविधक िशक्षाको सु ढीकरण समुिचत
हुन सकेको छै न र यस ूकारको सु ढीकरण र गुणःतरमा वृि का लािग ूािविधक सं ःथानह को
सं चालनमा िनजीकरणलाई समेत ूोत्सािहत गनुर् पन खाँचो छ।
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पमा

सुझाउह

:

दे शमा ूािविधक उच्च िशक्षाको वतर्मान वःतुिःथित र हाल यःता कायर्बमह

सुचा

पले स ालन

गनर् सामना गनुर् परे का समःयाह को सन्दभर् तथा भिवंयमा ूािविधक उच्च िशक्षाको िवशेष महत्व
समेतलाई

ि गत गरी यथाशीय गनुर् पन समसामियक सुधार एवं ूािविधक उच्च िशक्षामा गुणात्मक

तथा सं ख्यात्मक बृि का िनिम
(१)

िनम्न अनुसारका िसफािरसह

ूःतुत गिरएका छन् :

दे शमा वै ािनक एवं ूािविधक उच्च जनशिक्तको खाँचोलाई मध्यनजर राख्दै ूािविधक उच्च
िशक्षालाई जोड िदई ठोस नीितका आधारमा ूािविधक उच्च िशक्षाको सु ढीकरण, िवःतार तथा
िवकास गनुर् पदर्छ।

(२)

अध्ययन सं ःथानह ले आफ्ना ॐोत र साधनको अिधकतम पिरचालन हुने गरी तथा रोजगारीका

अवसर र योजना आयोगबाट ूा
शैिक्षक कायर्बमह
(३)

जनशिक्तको मागलाई समेत ध्यानमा राखी ःवयंले आफ्ना

तथा भनार् लआय िनधार्रण गरी स ालन गनुर् पदर्छ।

हाल सं चािलत भइरहेका ूािविधक िनम्न र ूमाणपऽ तहका कायर्बमह
बमशः

हटाउँदै

२०५७

साल

सम्ममा

पूणर्

पले

हटाइनु पछर्

कायर्बमह लाई उच्च माध्यिमक िशक्षा अन्तगर्त सम्बिन्धत िनकायह
साथै सीपमूलक उच्च िशक्षाका िनिम

र

िव िव ालयबाट
यसरी

हटाइएका

ारा स ालन गनुर् पदर्छ।

बमशः बहुूािविधक महािव ालयह को ःथापना गनुर्

पदर्छ।
(४)

ूमाणपऽ तहका माऽै कायर्बम स ालन भइरहेका ूािविधक क्याम्पसह

मध्ये केहीलाई

ितनीह को क्षमता तथा क्षेऽीय आवँयकता हे री ःनातक तहको माऽ कायर्बम स ालन गन गरी
तह बृि
(५)

गनुप
र् छर्।

ूािविधक अध्ययन सं ःथानह लाई आफ्नो कायर् क्षमता बढाउन उपािध ूदान गन वाहे क अन्य
गितिविधमा पूणर् ःवाय ता ूदान गरी महािव ालयह लाई पिन आफ्नो िवकास गनर् तथा क्षमता
अिभवृि

(६)

गनर् आवँयक ःवाय ता ूदान गनुर् पदर्छ।

अन्य सम्बिन्धत िवषयक्षेऽका अध्ययन अध्यापन कायर्बमह लाई समेत समावेश गरी अध्ययन
सं ःथानह लाई कायर्दक्षताको आधारमा बमशः पूणर् िव िव ालयको

(७)

ूािविधक अध्ययन सं ःथानह लाई बा
यथावत्

ॐोत र सहयोग ूा

हुन छाडे पिन आफ्ना कायर्बमह

पले स ालन गरी आफ्नै खु ामा उिभनको िनिम

आन्तिरक ॐोत पिरचालन ारा आयॐोतको वृि

पमा िवकिसत गनुप
र् छर्।
सक्षम हुनका लािग आफ्नो

गरी यथासम्भव स ालन खचर्को ूितशत बेहोद

जाने नीित िलइनुपछर्।
(८)

हालको िव ान तथा ूिविध अध्ययन सं ःथानलाई पूणर्

पले अ

ूािविधक अध्ययन सं ःथान सरह

र् छर्।
िवकिसत गरी सुसिज्जत ूयोगशाला, पुःतकालय आिदको व्यवःथा गनुप
(९)

अध्ययन सं ःथान ारा हाल सं चािलत खा

ूिविधको कायर्बमलाई सु ढीकरण एवं िवःतारका

साथै आवँयकता अनुसार अन्य ूिविध सम्बन्धी थप कायर्बमह
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पिन सं चािलत गनुप
र् छर्।

(१०) परम्परागत ूिविधह लाई समयानुकूल बनाई ितनको िवकास गनुप
र् छर्। यसै पिरूेक्षमा आयुविदक
िशक्षा ूणालीको समेत सु ढीकरण र िवःतार गनर् ूोत्सािहत गनुप
र् छर्।
(११) िव ानको उच्च िशक्षामा हाल िविभ

क्याम्पसह मा भौितक पूवार्धार र सुिवधाह को कमी तथा

िव ाथीर् भनार्को बढ्दो चापले शैिक्षक ःतरमा आएको ॑ासलाई घटाउन आवँयक भौितक
पूवार्धार र सेवा सुिवधाको िवःतार एवं िवकासका लािग यस क्षेऽमा लगानीको बृि
(१२) ूािविधक अध्ययन सं ःथानह

गनुप
र् छर्।

तथा सम्बिन्धत सरकारी िनकायह का बीच आपसी समन्वय

कायम गरी सामान्यतया ती िनकायह मा उपलब्ध सुिवधाह को ूयोग पठन पाठन र

अनुसन्धानको बममा आवँयकता अनुसार गनर् िदइने व्यवःथा हुनपु छर्।

(१३) ूािविधक उच्च िशक्षाको िवकास तथा िवःतार गन बममा नयाँ पूवार्धारको िसजर्ना गदार् क्षेऽीय
िवकासको पक्षलाई समेत ध्यान िदनुपछर्।
(१४) ूत्येक अध्ययन सं ःथानले स ालन गरे का कायर्बमह
एकाइलाई उत्कृ

केन्िका

मध्ये उपयुक्तताका आधारमा कुनै

पमा िवकास गनुप
र् छर्।

(१५) ूािविधक उच्च िशक्षालाई समसामियक, उच्च गुणःतरयुक्त एवं सान्दिभर्क बनाउन िनयिमत
आवँयक कायर्बमह

सं चािलत गनुप
र् छर्। यसका लािग बा

बढाइनुपछर् तथा िशक्षकह

बीच र िव ाथीर्ह

पले

िव िव ालयह सँगको सम्पकर्

बीचको आदान ूदान कायर्बमलाई ूोत्सािहत

ु ह को र िवशेष गरी साकर्
गनुप
र् छर्। साथै ूािविधक उच्च िशक्षाको ःतरलाई अन्य मुलक

ु का ूिति त िव िव ालयह का दाँजोमा पुर्याउने कोिशश गनुप
र् छर्।
मुलक

(१६) िव ान र अन्य समूहका लािग बेग्लाबेग्लै ूवेश परीक्षा भइरहे का ःनातक तहका कायर्बमह मा
एक पता ल्याउनका िनिम

२०५१/५२ को भनार्देिख एक िकिसमको माऽ ूवेश परीक्षा गरी

उ ीणर् िव ाथीर् मध्येबाट योग्यताबमानुसार माऽै भनार् िलनुपछर्।
(१७) िव ान र िचिकत्साशा

वाहे क अन्य सबै ूािविधक िवषयह मा ःनातक तहको अविध

साधारणतया चार वषर्को हुनपु छर्। त्यःतै सामान्यतया िव ानमा तीन वषर्को र िचिकत्साशा मा
एम.बी.बी.एस. कायर्बम साढे चार वषर्को हुनपु छर्।

(१८) शैिक्षक कायर्बम सम्बन्धी नीित िनमार्ण तथा िनणर्य ूिबयामा िशक्षक तथा ूाि क वगर्को
अिधकतम सहभािगता गराइनुपछर्। यसलाई अझ गितशील

पले सं चािलत गनर्का लािग

आवँयक सबै अिधकारह को िवभागीय तहसम्म ूत्यायोजन गनुप
र् छर्। साथै िशक्षक वगर्मा उच्च
मनोबलको अिभवृि

गनर् उनीह को वृि िवकास, पदो ित, पुरःकार आिद तफर् िवशेष ध्यान

पुर्याउनु पछर्। िव िव ालयह

बीच सेवा ःथानान्तरण समेत गनर् सिकने व्यवःथा हुनपु छर्।

(१९) अनुसन्धान र उच्च िशक्षालाई एक अकार्को पूरकको

पमा िवकिसत गनुप
र् दर्छ। ःनातक र

सोभन्दा मािथल्लो तहका कायर्बम सं चािलत हुने सबै िवभागह मा अनुसन्धानलाई अिभ
पमा समािव

अ को

गरी बढी भन्दा बढी िशक्षकह लाई अनुसन्धानमा सं लग्न गराउनुपछर्। सरकारी,

गैरसरकारी तथा िनजी िनकायबाट गराइने अनुसन्धान कायर्लाई िव िव ालय अन्तगर्त आकिषर्त
गनुप
र् छर्।
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(२०) ूािविधक अध्ययन सं ःथानह लाई जनशिक्त उत्पादनको साथै अनुसन्धान तथा िवकास कायर् ारा
दे शको वै ािनक एवं ूािविधक क्षमता बृि
कायर्का लािग उत्ूेरकका

तफर् र दे श िवकासका ूािविधक समःयाह

हल गन

र् दर्छ।
पमा ूोत्सािहत गनर् कर सुिवधा तथा अनुदानको व्यवःथा गनुप

साथै ौी ५ को सरकारका ःवािमत्वमा रहेका िवभागह

तथा िनकायह लाई उपयुक्त िनयमको

समेत तजुम
र् ा गरी यसतफर् उन्मुख गराउनुपछर्।
(२१) िव मा भइरहे को नयाँ उच्च ूिविधह को िवकासिसत पिरिचत रहनुका साथसाथै सान्दिभर्कता
अनुसार ती ूिविधह को अध्ययन, अध्यापन तथा क्षमताको िवकासतफर् ूोत्साहन िदनुपछर्।
(२२) जेहेन्दार तथा मेधावी िव ाथीर्ह लाई छाऽवृि

ूदान गनुप
र् दर्छ। यसका साथै परामशर् सेवा,

खेलकूद, िव ाथीर् कल्याण, कायर्–अध्ययन (Workshop) आिद िवषयमा पिन िवशेष ध्यान पुर्याउनु

पछर्। सक्षम तथा गरीव वा पिछपरे का वगर्बाट आएका िव ाथीर्ह लाई उपयुक्त िनकायह बाट
छाऽवृि

तथा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवःथा गनुप
र् छर्।

(२३) ूािविधक उच्च िशक्षाका क्षेऽमा सुधार तथा िवकासका लािग नीित िनमार्ण, मागर्दशर्न गनुक
र् ा साथै
कायर्बमह को मूल्या न गन र आिथर्क अनुदान जुटाउने कायर् िव िव ालय अनुदान आयोगबाट

हुनपु छर्। यस आयोगमा वै ािनक ूिविध को पिन समुिचत ूितिनिधत्व रहनुपछर्।

(२४) आगामी वषर्ह मा ूािविधक उच्च िशक्षा तफर् िव ाथीर् भनार्को ूितशत बमशः बृि

गद दश

वषर्िभऽ कुल िव ाथीर् भनार् सं ख्याको ४० ूितशत पुर्याउने लआय रािखनुका साथै दे शको कुल

गाहर्ःथ उत्पादनको १ ूितशत रकम ूािविधक उच्च िशक्षामा लगानी गन लआय रािखनुपछर्।
(२५) ूािविधक उच्च िशक्षामा पिन जनसहभािगता तथा िनजी क्षेऽको सं लग्नता बढाइनुका साथै नयाँ
ःथापना हुने महािव ालय तथा िव िव ालयह मा समेत आवँयकता अनुसार ूािविधक उच्च
िशक्षाको व्यवःथा गनुर् पदर्छ।
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६. सं ःकृत िशक्षा
सं ःकृत िशक्षाको िवकासका लािग दे शमा शाही उच्च िशक्षा आयोग (२०३९) को िसफािरशका आधारमा
दाङमा २०४३ सालमा महेन्ि सं ःकृत िव िव ालयको ःथापना भयो। हाल यसअन्तगर्तका दे शभिरका ८
िव ापीठह मा उच्च िशक्षामा पठनपाठन गन िव ाथीर्को सं ख्या १००३ छ। पूवम
र् ध्यमाको पठनपाठन
सं ःकृत माध्यिमक िव ालयह मा हुँदै आएको छ। नेपालमा हाल सं ःकृत माध्यिमक िव ालयह को

सं ख्या ४३ छ। यी िव ालयह बाट २०४७ सालको पूवम
र् ध्यमा परीक्षामा सिम्मिलत िव ाथीर् सं ख्या

७१७ छ। नेपालको साधारण िशक्षामा अिहले कक्षा ४ र ५ मा ५०/५० अंकको र कक्षा ६-७ मा

३०/३० अंकको सं ःकृत समािव

छ। कक्षा ८-१० मा एक पऽ इच्छाधीन

पमा सं ःकृत रािखएको

छ।
वतर्मान िशक्षा ूणालीअन्तगर्त सं ःकृत िशक्षा िविभ

समःयाबाट गुिळरहे को छ। सं ःकृत माध्यिमक

िव ालयको सं ख्या ज्यादै कम हुन,ु िशक्षक ूिशक्षणको व्यवःथा नहुन,ु सं ःकृत िवषयको पठनपाठनमा

िनरीक्षण तथा अनुगमनको व्यवःथा नहुन,ु िव ालयह मा िवषयगत िशक्षकको कमी हुन,ु िव ाथीर्ह का
लािग छाऽावासको उिचत ूवन्ध नहुन ु जःता समःया माध्यिमक िशक्षातफर् दे िखन्छन्। सं ःकृत उच्च
िशक्षातफर् िव िव ालयका िनिम

आवँयक अपेिक्षत छाऽ ॐोत नहुन,ु िव िव ालयका शैिक्षक

कायर्बमलाई अन्तरार्ि य मान्यता ूा

हुन नसक्नु, सम्भािवत आिथर्क ॐोतको ूभावकारी पिरचालन

नगिरनु, शैिक्षक-ूाि क ःतर वृि का िनिम

पयार्

कायर्क्षेऽ अत्यन्त सीिमत रहनु, िव िव ालयमा पा

ूयास नहुन,ु सं ःकृत उच्चःतरीय जनशिक्तको
बमको िवकास तथा पा

िनधार्रण र ूकाशन गनर् ूवन्ध नहुन,ु रा का लािग आवँयक पन सं ःकृतिन

पुःतक र पा

साममीको

ूािविधक िव ाको

पठनपाठन तथा िवकास गन व्यवःथा नहुन,ु अनुसन्धान कायर्बमलाई व्यविःथत ढं गले पिरचालन

नगिरनु, शैिक्षक-ूाि क पक्षका तुलनामा ूशासिनक र व्यवःथापन बढी लगानी गन पिरपाटी िवकिसत

हुन ु जःता समःयाह

ूमुख छन्।

आिथर्क ॐोतको पिरचालनतफर् हालसम्म सं ःकृत िशक्षा ूायः सरकारी सहायतामा माऽ िनभर्र रहे काले
सं चालनमा िवशेष किठनाइ परे को छै न तापिन यसका भौितक पक्षको िवकास गनर् र भिवंयमा

आत्मिनभर्रतातफर् उन्मुख हुन सक्ने िःथित दे खा परे को छै न। हाल ःवीकृितूा

सं ःकृत माध्यिमक

िव ालयह को सम्पूणर् खचर् ौी ५ को सरकारले बेहोरे को छ भने उच्च िशक्षातफर् महेन्ि सं ःकृत
िव िव ालयमाफर्त बजेटको लगभग ९८ ूितशत रकम पिन सरकारी अनुदानबाटै बेहोिरएको

दे िखन्छ।त्यसमा ूशासिनक पक्षको तुलनामा ूाि क पक्षको खचर् िनकै कम रहे को छ।
सुझाउह

:

वतर्मान समःयाह को समाधान गरी सं ःकृत िशक्षालाई अझ बढी उपयोगी बनाउनका िनिम
सुझाउह

ूःतुत गिरएका छन् :
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यहाँ केही

नेपालको राि य सं ःकृित र मूल्य एवं मान्यताह को जगेनार् गनर् सक्षम व्यिक्तह

(१)

तयार पानु,र्

सं ःकृतका िविवध शा ीय िवषयह को अध्ययन परम्पराको सं रक्षण गनु,र् रा भाषा एवं अन्य
राि य भाषाह को भािषक, सािहित्यक ूयोग र िशक्षणमा सघाउ पुर्याउनु, सं ःकृत भाषामा िनिहत

उच्चःतरीय सािहित्यक सृजना र शा ीय िचन्तनका साथै आयुवद, ज्योितष, योग जःता ूयोग
ानह को माध्यमबाट रा लाई लाभािन्वत गराउनु र सं ःकृत वा

ूधान

यका िविवध पक्षको

अध्ययन अनुसन्धान परम्परा ारा रा लाई सं ःकृत िव ाको अध्ययन अनुसन्धान गन अन्तरार्ि य
केन्िको

पमा ःथािपत गराउनु सं ःकृत उच्च िशक्षाको ूमुख उ ेँय हुनपु छर्।

सं ःकृत िशक्षाको पा

(२)

बम िनधार्रण गदार् िशक्षाको राि य पिरूेआय र सं ःकृत िशक्षाको

अन्तरार्ि य मान्यतालाई समेत ध्यान िदनु आवँयक छ।

सं ःकृत िशक्षालाई समसामियक, समाजोपयोगी र गितशील बनाउने ूयास जारी रहनुपछर्।

(३)

सं ःकृत िशक्षाको अध्ययन परम्परालाई राि य ःतरबाट अन्तरार्ि य ःतरसम्म िवःतार गन ूय

(४)

हुनपु छर्।

सं ःकृत िशक्षातफर् पूव र् मध्यमादे िख आचायर् तहसम्म सं ःकृत भाषाकै माध्यमबाट सं ःकृतका

(५)

िवषयह को अध्ययन अध्यापन हुनपु छर् र साधारण िशक्षातफर् िव ालय तहदे िख एम.ए. सम्म
रा भाषा तथा अन्तरार्ि य भाषाह को माध्यमबाट पठनपाठन स ािलत हुनपु छर्।

राि य िशक्षाको मूल धारमा समािहत गरी आफ्नो मौिलक िवशेषता कायम राख्न सं ःकृत िशक्षा

(६)

स ालन गनर् तािलका १ मा िदए अनुसारको सं रचनाको व्यवःथा हुनपु छर् :
तािलका–१
ूाथिमक
१

२

३

४

५

माध्यिमक

उच्चमाध्यिमक

उच्चिशक्षा

पूवम
र् ध्यमा

उ रमध्यमा

शा ी

११

१३

६ ७ ८

९ १०

१२

आचायर्
१४

अनुसन्धान

१६ १७

१५
सं ःकृत माध्यिमक िव ालय

(क)
(ख)

सं ःकृत िशक्षाका िनिम

सं ःकृत िशक्षाको िनिम

महेन्ि सं ःकृत िव िव ालय

छु ै ूाथिमक िशक्षाको व्यवःथा नगन।

सं ःकृत माध्यिमक िव ालयह को व्यवःथा कायम राखी यःता

िव ालयह लाई कक्षा ६ दे िख १० सम्म स ािलत गन।
(ग)

सं ःकृत िशक्षाको िनिम

(घ)

शा ी (ःनातक) तीन वषर्को र आचायर् (ःनातको र) दुई वषर्को गरी स ालन गन।

(ङ)

िव ावािरिधको कायर्बम स ालन गन र एक वष अनुसन्धान ूिविध (एम.िफल.) को

उच्च माध्यिमक तह (कक्षा ११ र १२) को छु ै व्यवःथा गन।

ूिशक्षण पूरा गरे काह लाई माऽ िव ावािरिध कायर्बममा सहभागी बनाउने।
(च)

तह पार गरे पिछ आफ्नो योग्यता र

ची अनुसार साधारण िशक्षातफर् जान, िनधार्िरत शतर् पूरा

गरे मा ूािविधक िशक्षातफर् लाग्न र अन्य िवषय क्षेऽह बाट सं ःकृत िशक्षा तफर् आउन पाइने

व्यवःथा समेत हुनपु छर्।
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साधारण िशक्षामा हुने व्यवःथा बमोिजम सं ःकृत िशक्षामा पिन अनौपचािरक िशक्षा र दूर

(छ)

िशक्षाको व्यवःथा बिमक

पमा गद जानुपछर्।

सं ःकृत माध्यिमक िशक्षा
(७)

ःथलगत उपयुक्तता र सम्भाव्यताका आधारमा ूत्येक िजल्लामा कम्तीमा एउटा सं ःकृत
माध्यिमक िव ालयको ःथापना गिरनु पदर्छ।

(८)

राॆरी चल्न नसकेका सं ःकृत माध्यिमक िव ालयह लाई चल्न सक्ने र जन िच भएका

ठाउँह मा सारी व्यविःथत ढ ले स ालन गन व्यवःथा िमलाइनु पदर्छ।
(९)

सं ःकृत माध्यिमक िव ालयह मा कक्षा ६ दे िख ८ सम्म सं ःकृत भाषाको िशक्षणमा माऽ जोड
िदने र कक्षा ९ र १० मा सं ःकृतका िविभ
पा

ऐिच्छक िवषयह

बमको तजुम
र् ा गिरनुपछर् र तदनुसार उपयुक्त पा

समेत पढाउने उ ेँय राखी

पुःतक तथा पा

साममीह को िनमार्ण

गिरनुपदर्छ।

(१०) सं ःकृत पढाउने ूत्येक िशक्षकलाई अिनवायर्

पमा सम्ब

िवषय िशक्षणको तािलम िदने

व्यवःथा िमलाइनु पदर्छ।

(११) ूत्येक सं ःकृत माध्यिमक िव ालयमा छाऽावासको व्यवःथा िमलाउनका लािग ःथानीय सहयोग
जुटाउने, सं भव भएमा अन्य चल तथा अचल सम्पि को उपयोग गन र दाताह
दाताकै कीितर्ःतम्भको

खोजी गरी

पमा छाऽावासको िनमार्ण गराउने समेत व्यवःथा िमलाउनु पदर्छ।

(१२) मन्ऽालय अन्तगर्त सं ःकृत िशक्षा िनरीक्षण एकाइको व्यवःथा गरी शैिक्षक कायर्बमको िनरीक्षण
तथा सु ढीकरणको ूबन्ध िमलाइनु पदर्छ।

(१३) म.सं .िव. अन्तगर्त सं चािलत हुँदै आएका सं ःकृत माध्यिमक िव ालयलाई अन्य साधारण िव ालय
सरह नै मन्ऽालयको व्यवःथापन अन्तगर्त स ालन गन व्यवःथा हुनपु दर्छ।

(१४) सं ःकृत िनम्नमाध्यिमक कक्षा ६ दे िख ८ सम्म साधारण िनम्न माध्यिमक िव ालयह का िनिम
िनधार्िरत रहे का अिनवायर् िवषयह को पठनपाठन हुने व्यवःथाका साथै ऐिच्छक भाषा अन्तगर्त

सं ःकृत िलने व्यवःथा हुनपु दर्छ।

(१५) सं ःकृत माध्यिमक िव ालयह को कक्षा ९ र १० मा पिन साधारण माध्यिमक िव ालयह का
िनिम

िनधार्िरत रहे का अिनवायर् िवषयह को पठनपाठन गराउने, साधारण िशक्षाको ऐिच्छक

पाठन

गराउने

अन्तगर्त अिनवायर् सं ःकृत र वेद, व्याकरण, सािहत्य आिद सं ःकृतका शा ीय िवषयह को पठन
र

िव ालयह का िनिम

अितिरक्त

ऐिच्छकमा

भने

पौरोिहत्य, आयुवद

िनधार्िरत रहेका ऐिच्छक समूहका िवषयह

वा

साधारण

माध्यिमक

मध्येबाट कुनै एक िवषय

पढाउने व्यवःथा गिरनु पदर्छ।
उच्च माध्यिमक िशक्षा
(१६) सं ःकृत माध्यिमक िशक्षा वा तत्समकक्ष परीक्षो ीणर् िव ाथीर्ह लाई उच्च माध्यिमक तहमा ूवेश
िदइनु पदर्छ।
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(१७) साधारण

उच्च

माध्यिमक

िव ालयका

अिनवायर्

िवषयह

नै

सं ःकृत

उच्च

माध्यिमक

िव ालयह मा पिन अिनवायर् रहनुपछर्। यःतै सं ःकृत भाषा र सािहत्यका कम्तीमा दुई पऽह

सं ःकृत उच्च माध्यिमक िव ालयह मा थप अिनवायर् गिरनु पछर्। ऐिच्छक क वगर्मा वेद,
व्याकरण, सािहत्य आिद शा ीय िवषयह
वगर्मा अथर्शा

मध्ये कुनै एक िवषय अन्तगर्त चार पऽ र ऐिच्छक ख

आिद मानिवकी तथा सामािजक शा का िवषयह

रहनु उपयुक्त हुनेछ।

(१८) सं ःकृत िवषय निलई उ ीणर् भएका साधारण माध्यिमक िशक्षाका िव ाथीर्ह लाई पिन पूवार्वँयक
पा

ाँश उ ीणर् गरे मा सं ःकृत उच्चमाध्यिमक िशक्षाका खास िवषयमा ूवेश िदने व्यवःथा गिरनु

पदर्छ।
(१९) न्यूनतम

शैिक्षक

एवं

भौितक

पूवार्धार

पुगेका

र

चलाउन

उत्सुक

सं ःकृत

िव ालयह लाई उच्चमाध्यिमक कक्षा सं चालन गनर् ःवीकृित ूदान गिरनु पदर्छ।

(२०) सं ःकृत उच्चमाध्यिमक िशक्षाको पा
कामह

माध्यिमक

बम, व्यवःथापन, िनरीक्षण, परीक्षा सं चालन आिद सम्पूणर्

साधारण िशक्षा सरह उच्चमाध्यिमक िशक्षा पिरष

अन्तगर्त सं ःकृत एकाइ ारा सं चािलत

हुनपु दर्छ र हाल म.सं .िव. अन्तगर्त स ािलत उ रमध्यमा तहको कायर्बमलाई पिन बमशः यसै
व्यवःथा अन्तगर्त ल्याइनु पदर्छ।
उच्च िशक्षा

(२१) ूायोिगक तथा ूािविधक िव ामा जोड िदने बममा म.स.िव. अन्तगर्त आयुिवर् ान अध्ययन

सं ःथानको व्यवःथा गिरनु उिचत हुनेछ। ूाकृितक िचिकत्सा सम्बन्धी शैिक्षक तथा ूायोिगक

कायर्बम पिन यसै सं ःथान अन्तगर्त स ालन गनर् सिकनेछ।

(२२) अनुसन्धानतफर् िव ावािरिध जःता उपािधमूलक कायर्बमह का साथै सं ःकृतसँग सम्ब
िवषय र क्षेऽमा अल्पकािलक र दीघर्कािलक अनुसन्धान पिरयोजनाह
(२३) आयुवद र बौ

दशर्नसम्बन्धी अध्ययनको िनिम

स ािलत हुनपु दर्छ।

िविभ

छु ै िव ापीठह को व्यवःथा हुनपु दर्छ।

(२४) हाल स ािलत रहे का िव ापीठह को सु ढीकरण गरी नयाँ िव ापीठह को ःथापना तथा
िवःतारका लािग यथासम्भव िनजी ॐोतह को पिरचालनलाई ूोत्सािहत गिरनु पदर्छ।
(२५) अनुसन्धान तथा मन्थ सम्पादनसम्बन्धी ूिविधको ूिशक्षण कायर्बम स ालन गिरनु पदर्छ।
अन्य
(२६) सं ःकृत वा

यको अध्ययनका िनिम

सं ःकृत, पाली र ूाकृत भाषा िसक्न चाहने ःवदे शी तथा

िवदे शी ूिशक्षाथीर्ह का लािग भाषा ूिशक्षणको कायर्बम स ालन गिरनु पदर्छ।

(२७) दे शको धािमर्क तथा सांःकृितक आवँयकताको पिरपूितर्का लािग मध्यम तथा उच्चःतरीय
जनशिक्त पैदा गनर् पौरोिहत्य ूिशक्षण कायर्बम पिन स ालन गिरनु पदर्छ।

(२८) सं ःकृत माध्यिमक िव ालयह मा आधारभूत कक्षाका

पमा चलेका ूाथिमक कक्षाह मा

मातृभाषा वा अन्य भाषाको बदला सं ःकृत पिन िलन पाइने व्यवःथा हुनपु दर्छ।

(२९) गु कुल प ितमा आधािरत आौम पाठशालाह
ूोत्सािहत गिरनुपदर्छ।
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एवं वेदिव ाौमह को स ालनतफर् जनतालाई

(३०) मिहला तथा िविभ

जातजाितका छाऽछाऽाह लाई सं ःकृत िशक्षाूित आकिषर्त गनर् िवशेष

छाऽवृि को व्यवःथा गिरनु पदर्छ।
(३१) उ रमध्यमा उ ीणर् गरे का व्यिक्तह लाई कक्षा ६–८ को र शा ी उ ीणर् गरे काह लाई कक्षा
९–१० को सं ःकृत िशक्षणका लािग ूिशक्षण िदने व्यवःथा िमलाइनु पदर्छ। यःतै साधारण

माध्यिमक िव ालयतफर् अिनवायर् सं ःकृत िशक्षणका िनिम

पिन छु ै सं ःकृत िशक्षकह को

व्यवःथा गरी यःता िशक्षकह लाई पिन ूिशक्षणको ूबन्ध िमलाइनु आवँयक छ।

(३२) माध्यिमक तथा उच्चमाध्यिमक तहमा सं ःकृत पढाउने िशक्षकह को िनयुिक्त, पदो ित र
सेवासुरक्षा आिदको व्यवःथा उक्त तहका अन्य िशक्षकह को िनिम
िनकाय अन्तगर्त िमलाइनु पछर्।
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उल्लेख भए अनुसार सोही

७. ूािविधक तथा व्यावसाियक िशक्षा
हालसम्म पिन नेपालमा ूािविधक तथा व्यावसाियक िशक्षाको ःथान राि य शैिक्षक सं रचनामा ःप
छै न। आधारभूत, िनम्न तथा मध्यमःतरीय सीपयुक्त ूािविधक जनशिक्त उत्पादन गन तािलम
सं ःथानह ले आ-आफ्नै ढं गले कायर्बम सं चालन गिररहे का छन्। ूािविधक उच्च िशक्षातफर्
िव िव ालयका जनशिक्त उत्पादन नीित तथा कायर्बमह

रहे पिन सोभन्दा मुिनका तहह

अझ शैिक्षक
हुन ु पन

मूलधारिभऽ त्यित पिरिचत छै नन्।ूािविधक तथा व्यावसाियक िशक्षाको ःथान मूलधारमा ःप

र औपचािरक, अनौपचािरक तथा उच्च िशक्षासँग यसको समानता वा िभ ता खुलःत हुन ु पन िनतान्त

आवँयक भएको वतर्मान पिरूेक्षमा िशक्षाका सं रचनालाई पुनरावलोकन गनुप
र् न आवँयकता छ।
हाल ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक ूिशक्षण कायर्बम सं चालन गनर् सं लग्न रहे का सं ःथाह मा
ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम पिरष अन्तगर्त सं चािलत ूािविधक िशक्षालय र ूिशक्षण

केन्िह , िऽभुवन िव िव ालयका ूािविधक अध्ययन सं ःथान र शे ड ूोमामह , घरे ल ु तथा मामीण

उ ोग िवभागअन्तगर्तका तािलम केन्िह , ौम िवभागअन्तगर्त ौिमक आपूितर् केन्ि र आयोजनाह ,
कृिष िवभागअन्तगर्त तािलम केन्िह , पयर्टन, सं चार, भूिमसुधार, बन, ःथानीय िवकास तथा ःवाःथ्य

मन्ऽालयह

र िवभागअन्तगर्तका तािलम सं ःथाह , िनजी क्षेऽमा सं चािलत तािलम कायर्बमह

सं गठन तथा क्लवह

ारा सं चािलत तािलम कायर्बमह

र सं घ,

पदर्छन्।नेपालमा अन्य कितपय सं ःथाह

ारा

पिन समय-समयमा अल्पकािलन तािलमह को व्यवःथा गरे को दे िखन्छ। यःता सं ःथाह मा होटे ल
व्यवःथापन तथा पयर्टन तािलम केन्ि, दूरस ार तािलम केन्ि, राि य कम्प्यूटर केन्ि, मिहला ूिशक्षण
ु ूािधकरण तािलम महाशाखा, नापी तािलम महाशाखा,
केन्ि, साना व्यावसाय ूव र्न आयोजना, िव त
ःवाःथ्य मन्ऽालय तािलम महाशाखा, अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी सं ःथाह

िविभ

िनकायह ले सं चालन गद आएका तािलम कायर्बमह को पा

र बकह

बम, तािलम

पदर्छन्।

अविध, गुणःतर,

मान्यता र ूमाणीकरणको ूिबयामा एक पता हुन सकेको छै न। एउटै व्यवसायको ूिशक्षणको
र मान्यता फरक फरक भएको पाइन्छ र इलेिक्शिसयन तािलमह

अविध

६ मिहना, १ वषर्, २ वषर् र ३ वषर्

अविधका छन् र सबैलाई इलेिक्शिसयन भिनन्छ तर कुनै मान्यता ूा

छन् कुनै छै नन्, कुनैको ूवेश

योग्यता तोिकएको र कुनैमा नतोिकएको पाइन्छ। एउटै ूकारको व्यवसायी वा ूािविधकलाई िविभ

ु मा पेशाह को सवक्षण र िव ष
नामले िचनाउने गरे को पिन पाइन्छ। मुलक
े ण नभएको हुँदा तािलम र
कामको तालमेल र कुनै तािलम सं ःथाह मा आधारभूत मेिसन, औजार र उपकरणह
कुनैमा कायर्शालाह

सुसिज्जत भएको, कुनैमा तािलम साममीह

समेत नभएको,

नै नभएको र कुनै सं ःथामा ूच ुर

शैिक्षक साममी नभई तािलम सं चालन भइरहे को पाइन्छ। ूािविधक तथा व्यावसाियक िशक्षाको
व्यवःथापन पक्षका कमीह , कानुनी आधार र िनयमह को अपयार् ता, योग्य र दक्ष ूिशक्षकह को
िशक्षकह को कमी, अपयार्
िःथित अप्

आिथर्क ॐोत अःप

र

नीितले गदार् ूािविधक र व्यवसाियक िशक्षाको आजको

ारो छ।

ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलमको समन्वय, ःतरीकरण र ूमाणीकरणमा पिन धे रै च ुनौित र
किठनाइह को सामना गनुर् पिररहे को छ। आिथर्क ॐोतको ूभावकारी
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पमा पिरचालन हुन नसक्नु

सबभन्दा ठू लो च ुनौतीका

ु को जनसं ख्यामा ठू लो अंश ओगट्ने युवा र
पमा दे िखन्छ। मुलक

बालबािलकाको सं ख्यालाई उपयुक्त सीप र

ान िदलाई आिथर्क िवकासलाई अिघ बढाउन तािलम

आवँयकताको पिहचान हुनपु नमा सो नभएको दे िखन्छ। जसको फलःव प दे शमा सामान्य ःतरका

ूािविधक तथा दक्ष जनशिक्तको ठू लो अभाव दे खापछर्। दे शमा सीपमूलक पेशाह ले सामािजक मयार्दा
ूा

गिरनसकेकाले यःता पेशाह ूितको आकषर्ण कम छ। यसो भएतापिन ौम बजारमा यःता

पेशेवारह को आवँयकता बढ्दै गएको छ। ूािविधक तथा व्यावसाियक िशक्षालाई दे शको औधोिगक

नीित, जनशिक्तको उत्पादनको लआय र िशक्षाका तहह सँग समिन्वत गरी आवँयक आिथर्क ॐोत जुटाई
व्यवःथापन गनुर् आवँयक छ।

सुझाउह

:

ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम कायर्बमह को वतर्मान वःतुिःथित र त्यसको

समीक्षा गरी यस क्षेऽमा हाल दे खा परे का मुख्य समःयाह को सं िक्ष
गराउन सुझाउह
अिभूाय :

िव ष
े णपिछ िनम्न बमोिजम गनर्

पेश गिरएका छन् :

वतर्मान राि य सन्दभर्मा सबैलाई काम र िशक्षा भ े मानव अिधकारको पालना गन,

नागिरकमा आवँयक

ान, सीप र भावनाको िवकास गन सं वैधािनक अपेक्षा पूरा गन, दे शको ूजातन्ऽ,

शािन्त र सं ःकृितको जगेनार् गन, आिथर्क-सामािजक िवकासका साथसाथै आधुिनक सभ्यताको िवकास गन
र आिथर्क-सामािजक जीवनका िविवध क्षेऽमा गिरने व्यवसाय, पेशा, रोजगारी र सेवासम्बन्धी आवँयक
सीप, मनोवृि , व्यिक्तत्व,

ान र समझदारीको िवकासको पूवार्धारको

पमा ूािविधक िशक्षा तथा

व्यावसाियक तािलम िदइनु पछर्।
क्षेऽ :

ूािविधक तथा व्यावसाियक िशक्षा भ ाले यस ूसं गमा कुनै सरकारी, गैरसरकारी, सामािजक-

सांःकृितक सं ःथा वा सं गठनबाट िदइने औपचािरक एवं अनौपचािरक छोटो या लामो अविधको ूािविधक
िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम र व्यिक्तले उसको आिथर्क र सामािजक जीवनको कुनै पेशा वा काम
सम्बन्धी पटक पटक गरे को ूयोगात्मक अभ्यास ारा ूा
व्यिक्तत्व, समझदारी र

वै ािनक र ूािविधक सीप, मनोवृि ,

ान भ े बुझ्नु पनछ। यसका अितिरक्त ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक

तािलमले साधारण मा.िव. मा िदइने व्यावसाियक िवषयह , व्यिक्त कुनै खास पेशा र कामका लािग गन
तयारी, साक्षर बालबािलका र युवालाई जीवनःतर सुधानर् ूदान गिरने जीिवकोपाजर्क आधारभूत सीपह ,
ूौढ एवं बृ ह लाई जीवन िनवार्हका लािग िदइने सीप सम्बन्धी िशक्षा वा तािलम, उ ोग, कृिष, पयर्टन,
व्यापार आिद क्षेऽमा आवँयक आधारभूत एवं मध्यम ःतरीय जनशिक्तलाई ूदान गिरने सीपह , घुम्ती
टोलीह बाट िदइने तािलमह , अन्धा, अपा

र सुःत मनिःथित भएका व्यिक्तह लाई िदइने सीप र

तािलमलाई समेत जनाउने हुन्छ।
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िनम्नानुसार हुनपु छर्।

ूािविधक िशक्षा र व्यावसाियक तािलमका उ ेँयह

(१)
(क)

जनसाधारणको

जीिवकोपार्जनमा

सुधार

ल्याउने

र

आिथर्क

उ ितका

लािग

सीपयुक्त

जनशिक्तको िवकास गन।

(ख)

दे शको सामािजक, आिथर्क, सांःकृितक िवकासका साथै वृहत् ूजातािन्ऽकरण र पुनिनर्मार्णमा
योगदान पुर्याउन व्यिक्तको क्षमता, ूितभा र सीपको िवकास गन,

(ग)

ूिशक्षाथीर्लाई वै ािनक, ूािविधक ूायोजना एवं पिरवतर्नबाट सभ्यता, समाज, राजनीित एवं
वातावरणमा पन ूभावह

(घ)

बुझ्न सक्ने बनाउने,

सामुदाियक कायर्, समूहकायर् र कुनै काममा नेतत्ृ व िदन सक्ने तुल्याउन आवँयक क्षमताको
िवकास गन, र

(ङ)

आिथर्क उ ितका लािग सीपयुक्त जनसाधनलाई अपार ॐोतका

पमा िवकास गन।

व्यावसाियक तथा ूािविधक िशक्षा आधारभूत, मध्यम, उच्चमध्यम र उच्च गरी चार तहको

(२)

हुनपु छर् :

(क)

पिहलो तहमा औपचािरक एवं अनौपचािरक

पमा साधारण साक्षर व्यिक्तह लाई जीवनमा

सुधार ल्याउने जीिवकोपाजर्नका आधारभूत सीपह
(ख)

िदनुपछर्।

दोौो तहमा सामान्य ूवेश परीक्षा उ ीणर् व्यिक्तह लाई औपचािरक तथा अनौपचािरक
छोटो अविधका मोडुलर कोसर्ह , िनयिमत तािलम कोसर्ह , एूेिन्टिसप तािलमह
खास व्यवसायका लािग तयार गन सीपह

(ग)

पमा

र कुनै

िदनुपछर्।

उच्चमध्यम तहमा िनजी र सरकारी क्षेऽमा ःथािपत उ ोगह , िनजी व्यवसायह , रोजगार र

घरे ल ु उ ोगह का लािग चािहने जनशिक्त आपूितर्का लािग जुिनयर टे िक्निसयन र टे िक्निसयन

जःता िविभ

तह र िवषयका टे िक्निसयन तथा शे डःम्यानह

उत्पादन गन र एूेिन्टिसप

तािलमलाई बमशः लागू गद लैजानु पछर्।
(घ)
(३)

उच्च तहमा िसिनयर टे िक्निसयनह को उत्पादन गन व्यवःथा हुनपु छर्।
ूािविधक िशक्षा तथा व्यावासियक तािलम कायर्बमह लाई शैिक्षक सं रचनाको मूलधारामा ःप
ःथान िदनुपछर्।

(४)

ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलमलाई वाःतिवक कामसँग सम्ब

र रोजगारीमूलक बनाई

ु भ पानर् लिचला शैिक्षक सं रचना र भरपद सं गठन बनाई औपचािरक एवं अनौपचािरक
सवर्सल
पमा लागू गिरनुपछर्।

(५)

िनजी तथा सरकारी उ ोग व्यवसायह , मामीण एवं सामुदाियक िवकास आयोजनाह

र साना

तथा घरे ल ु उ ोग व्यवसायह का लािग उपयुक्त जनशिक्त ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक
तािलम कायर्बमह बाट उत्पादन गिरनुपछर्।
(६)

ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम कायर्बमलाई आधारभूत तहदे िख ूािविधक ूिशक्षक
ूिशक्षण कायर्बमसम्म लै जाने नीित िलइनु पछर्।
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(७)

क्षेऽीय ःतरमा रहे का व्यावसाियक तथा ूािविधक िशक्षाका िनकायह ले आफ्नो क्षेऽको ःथानीय
आवँयकता तथा रोजगारीका अवसरह को अध्ययन गरी सोही अनुसारको पा

बम बनाएर

तािलम िदने व्यवःथा गिरनुपछर्। क्षेऽीय िनकायह ले ःथानीय तहमा स ािलत व्यावसाियक
तािलम कायर्बमह का लािग ॐोत केन्िको

(८)

र् छर्।
पमा समेत कायर् गनुप

आधारभूत तहभन्दा मािथका ूािविधक िशक्षा र व्यावसाियक तािलम कायर्बमह को सं चालनमा
आवँयकता अनु प अिहलेको क्षमता (९३४२ व्यिक्त ूितवषर्) लाई आगामी ५ वषर्मा २ गुना
र १० वषर्मा ३ गुना बृि

(९)

गन गरी िवःतार गिरनुपछर्।

तािलम कायर्बमह को सं चालनमा िवःतार गदार् थप ूािविधक िशक्षालयह

वा तािलम केन्िह

क्षेऽीय आधारमा िवकिसत गन तर नयाँ तािलम सं ःथाह को ःथापना गदार् ःथानीय आवँयकता
अनु प सम्भाव्यता अध्ययन गरे र माऽ ःथापना गनुप
र् छर्। यसका लािग जनसं ख्या, आिथर्कसामािजक तथा भौगोिलक सं रचना र तािलम ूा

व्यिक्तको रोजगार तथा सो रोजगारको

िःथितलाई मुख्य आधार मािननु पछर्।
(१०) तािलम कायर्बममा मिहलाह को सहभािगता बढाउन शहरी तथा मामीण क्षेऽका मिहलाह का
लािग उपयुक्त िवषयह

कायर्बममा समावेश गराउने नीित िलनुपछर्। हाल सं चािलत वा अब

सं चालन हुने तािलम कायर्बम र पा

ाँशह मा मिहलाह का लािग कोटा तोकी भनार् िलने

व्यवःथा गिरनुपछर्।

(११) िनजी ःतरमा पिन ूिशक्षण केन्िह

वा पोिलटे िक्नकह

खोली सं चालन गनर्का लािग सम्बिन्धत

सं घ सं ःथा वा उ ोगलाई समन्वय गन राि य िनकाय ूा.िश.तथा व्या.ता. पिरषद्का िसफािरसमा
मेिशन औजार आिद आयात गनर्मा भन्सार र कर छु ट तथा वैदेिशक सहायता वा ःथानीय

बकह ले ऋण िदने ूावधान कानूनमा हुनपु छर्।

(१२) तािलम िदने सं ःथाह लाई आिथर्क तथा ूशासिनक ःवाय ता िदई गुणःतर िनयन्ऽण र समन्वय
गन काम राि य िनकाय ारा गिरनुपछर्।
(१३) ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक पिरषद्ले पा

बम िवकास, तािलम र त्यसको ःतरीकरण,

िनरीक्षण, सीप परीक्षण, वगीर्करण, ूमािणकरण र ूािविधक व्यावसाियक सरसल्लाहको काम गरी
र् छर्।
गुणःतर िनयन्ऽण र समन्वयको सं ःथागत िजम्मेवारी पूरा गनुप
(१४) ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम कायर्बमको सं चालनमा राि य योजना आयोगको नीित
िनदशनमा खोज तथा अनुसन्धान कायर्ह

गन, जनशिक्तको आवँयकताको पिहचान गन,

पेशाह को वगीर्करण गन, व्यावसाियक पेशाह को कायर्सूची तयार गन र तदनु प सीपमूलक
ूिशक्षण कायर्बमह

सं चालन गन गराउने राि य नीित िलइनु पछर्।

(१५) हालसम्म ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम कायर्बमह लाई समेट्ने गरी शैिक्षक
सं रचनामा यःतो ःथान ःप

पमा उल्लेख नभएको हुँदा तािलम कायर्बमह लाई पिन

औपचािरक तथा िव िव ालयका शैिक्षक उपािधह सँग दाँजेर हे न वा समानान्तर

पमा िलने

गरे को पाइन्छ। अबदे िख ूािविधक िशक्षा र व्यावसाियक तािलम कायर्बमलाई िनम्निलिखत

तािलका २–३ मा उल्ले ख भएको शैिक्षक सं रचना अनुसार व्यवःथा गिरनुपछर्।
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तािलका २
ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलमको सं रचना
ःतर

तािलम ूकार
एूेिन्टिसप

पोिलटे िक्नक

सीप परीक्षण
ूािविधक

सीप परीक्षण

िशक्षालय
िडप्लोमा
िसिनयर

िसिनयर

िसिनयर

टे िक्निसयन

टे िक्निसयन

टे िक्नकल टे िक्निसयन

तह – ४

टे िक्निसयन

तह – ३

एस.एल.सी.
टे िक्नकल एस.एल.सी.

जुिनयर

जुिनयर

टे िक्निसयन

टे िक्निसयन

सहभािगता ूमाणपऽ

तह – २
तह – १

आधारभूत सीप
तािलम

िटप्पणी : – पोिलटे िक्नकमा एस.एल.सी., टे िक्नकल एस.एल.सी. वा सो सरहले ूवेश पाउन

सक्ने

छन्।
– ूािविधक िशक्षालयले सं चालन गरे को जुिनयर टे िक्निसयन तािलममा १० कक्षाका िव ाथीर्ले ूवेश
पाउन सक्नेछन्।
– कुनै पिन िवषय र तहको तािलम कायर्बमका लािग आवँयक आधारह
न्यूनतम योग्यताह

हरे क पा

बम वा पा

अविध, अनुभव, उमेर र

ाँश तोके बमोिजम हुनेछ।
तािलका ३

ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम सं चालन गन सं गठन तािलका
ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम पिरष
पा

बम िवकास ूािविधक िशक्षक सीप

तािलमको
ःतरीकरण

तािलम
तथा

परीक्षण ूािविधक

ूािविधक

तथा जनशिक्त

िशक्षालय

वगीर्करण

सवक्षण,

ूमाणीकरण

अनुसन्धान

िनरीक्षण

सल्लाह
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सं चालन
तथा

ूःतािवत शैिक्षक संरचनाका िवशेषताह
(क)

िनम्नानुसार छन् :

सीप परीक्षण प ितलाई ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम कायर्बमको सं रचनासँग
आव

गिरएको छ। यस ूिबयाबाट अनौपचािरक तथा औपचािरक माध्यमबाट सीप हािसल

गरे का ूािविधकह

तथा व्यवसायीह का लािग वृि

िवकासको मौका र ूोत्साहन िमल्नेछ।

सीपको दक्षता ूमािणत गरी दे खाउन सक्नेह का लािग सोही पेशामा पदो ितका अवसरह
र एक पेशाबाट समान ूकृितको अक पेशामा ःथानान्तर भई जाने अवसरह

(ख)

िमल्नेछन्।

कुनै पिन मोडुलर वा तहको ूिशक्षणमा ूवेश पाउनका लािग यित वा उित कक्षा पास

भएको भ े योग्यताह
गरी पा

हटाइएका छन् र ूत्येक तहका लािग न्यूनतम आधारह

िकटान

ाँशको ूकृित अनुसार ूवेशका लािग योग्यता, उमेर आिद तोक्ने र ःतर अनुसार

ूवेश परीक्षाका आधारमा माऽ भनार् िलने ूावधान रािखएको छ। ूत्येक तहका आ–आफ्ना
तािलम अविध फरक फरक हुन सक्ने र ूत्येक तहका पा

ाँशह

आफैमा टु ि ने वा पूणर्

हुने (self terminating) हुनाले तल्लो तह पूरा गरी सीधै मािथ जाने व्यवःथालाई हटाई

ूत्येक तहमा ूवेश परीक्षाको व्यवःथा गिरएको

छ।

(१६) औपचािरक िशक्षा, अनौपचािरक िशक्षा, सीप परीक्षण प ित लगायत ूािविधक िशक्षा तथा

व्यावसाियक तािलम कै सं रचनाबाट समेत कुनै पिन व्यिक्तले कुनै पिन तहको ूिशक्षण कायर्बम

वा पा

ाँशको ूवेश परीक्षामा सामेल हुन सक्ने गिरनु पछर्।

(१७) कुनै पिन तहका तािलमका लािग पा

ाँशको ूकृित हे री उमेर तोक्न सिकने ूावधान रहे कोले

आ–आफ्नो इच्छा, क्षमता र अिभ िच अनुसार बालबािलकादे िख िलएर ूौढ एवं बृ ह ले पिन
व्यावसाियक ूिशक्षण िलन पाउने गरी लिचलो नीित रहनुपछर्।
(१८) दे शमा सं चालन भइरहे का र अब सं चालन हुने व्यावसाियक ूिशक्षण तथा ूािविधक िशक्षाका

कायर्बमह को गुणःतर िनयन्ऽण, ूमाणीकरण र समन्वयका लािग राि य ःतरमा ूािविधक
िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम पिरषद्लाई ूभावकारी िनकायका

पमा िवकिसत गिरनुपछर्।

(१९) ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम पिरषद्ले दे शमा िविभ

िनकायह बाट सं चालन

गिरएका र सं चालन गिरने व्यावसाियक िशक्षा तथा ूािविधक ूिशक्षण कायर्बमह को गुणःतर
िनयन्ऽण, ूमाणीकरण, समन्वय र ःतरीकरण गन कायर् गनुप
र् छर्।
(२०) आधारभूत तथा मध्यमःतरका सीपयुक्त ूािविधक जनशिक्तको क्षेऽ ूािविधक िशक्षा तथा
व्यावसाियक तािलम पिरषद्को कायर्क्षेऽमा रहने गरी ऐन, िनयमह लाई ूभावकारी बनाउँदै

लिगनुपछर्। पिरष

अन्तगर्त रहने गरी एस.एल.सी. परीक्षा पिछ योग्यता र ूवेश परीक्षाका

आधारमा भनार् िलइने हाल थापाथली, पुल्चोक क्याम्पसका िडप्लोमाह
सं ःथाह लाई पोिलटे िक्नक इिन्ःटच्यूटका
(२१) िऽ.िव.

सिमितह

पमा रहने व्यवःथा गिरनुपछर्।

ारा सं चालन भइरहे का पोिलटे िक्नक र शे ड ूोमामह
गठन गरी ःप

र यसूकारका अन्य

सं चालन गनर् गराउन सं चालक

सेवा शतर् तोकेर आवँयक ःवाय ता िदने, िशक्षक कमर्चारीह को

सेवालाई आकषर्क बनाउन वृि

िवकास र तािलमका अवसरह
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उपलब्ध गराउँदै लै जाने र यःता

पोिलटे िक्नक इिन्ःटच्यूट र शे ड ूोमामह को समन्वय, ूमाणीकरण र गुणःतर िनयन्ऽणको कायर्
िऽ.िव. ले बिमक

पमा ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम पिरषद्लाई हःतान्तरण गद

लगी आगामी १० वषर्िभऽमा यो कायर् पूरा गिरसक्ने नीित िलइनुपछर्।
(२२) ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम कायर्बममा ूिशक्षाथीर् र ूिशक्षक अनुपात तोक्ने
ूिशक्षाथीर् कमर्चारी अनुपातका साथै ूत्येक ूिशक्षक कमर्चारीको कायर्भार र कायर् िववरण समेत
तोिकनुपछर्।
(२३) ूिशक्षक कमर्चारीको तािलम, अध्ययन, बढु वा र दण्ड एवं पुरःकारका िनिम

व्यावहािरक र

ूभावकारी मूल्यांकन ूणाली लागू गिरनुपछर्।

(२४) राि य ःतरमा िविभ

तािलम कायर्बम, ूिशक्षण, िशक्षण कायर्का लािग तोिकएका सं ःथाह ले

कुन कुन तहसम्म के के कायर्बम गन भनी कायर् क्षेऽ, तह र सीमाह

ःप

पमा कानूनमा

व्यवःथा हुन ु पदर्छ। उदाहरणका लािग ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम पिरषद्लाई
तोिकनु पन काम, क्षेऽ र तहह
गिरनुपछर्। यःतै गरी अ

हाल िव मान कानूनमा पयार्

नभएकाले त्यसमा सं शोधन

िशक्षण ूिशक्षण सं ःथाका कायर् र क्षेऽह

पिन ःप

पमा तोिकनु

पछर्। साथै केन्िीय ःतरका सं गठनह को कायर्क्षेऽ तोिक सकेपिछ हरे क सं ःथाको िनयम,

िविनयम र सेवा शतर्ह

ःप

हुने गरी बनाई लागू गिरनुपछर्।

(२५) कुनै तािलम केन्ि वा ूािविधक िशक्षालय वा पोिलटे िक्नक इिन्ःटच्यूट खोल्नु परे मा सिजलोसँग
िनजी वा सरकारी, अधर् सरकारी

पमा खोल्न सक्ने िनयमह

बनाइनुपछर्।

(२६) ःथानीय आवँयकता अनुसारका आधारभूत तािलमको पा

बम तथा पा

साममी िनमार्ण

ःथानीय िनकायको सं लग्नतामा िवशेष को वा ूािविध ह को सहयोग िलई केन्िीय ःतरबाट
गराउने व्यवःथा िमलाइनुपछर्। मध्यम र उच्चमध्यम तहका तािलमका लािग पा

पा

बम तथा

साममी िनमार्णमा पिन आ–आफ्नो ःथानीय आवँयकता तथा रोजगारका अवसरह को

अध्ययनलाई आधार बनाईनुपछर्।
(२७) आधारभूत
पा

सीपमूलक

बमको तयारी, पा

तािलमभन्दा

मािथ

ूदान

गिरने

सबै

खालका

तािलमको

सं योजन,

बमको परीक्षा र ःतरीकरण कायर् ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक

तािलम पिरषद्ले गनुर् पनछ। त्यःतै गरे र तािलमको िकिसम, पा

बमको ःतर आिदका िवषयमा

बराबर अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गरी सं शोधन वा अ ाविधक गन कायर् पिन ूािविधक
िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम पिरषद्लाई नै िदइनुपछर्।

ु मा िव ामान पेशाह को नामावली सं कलन र हरे क पेशाका कामको
(२८) अिहलेसम्म पिन मुलक
िववरण (पेशागत िव ष
े ण) तयार नभएको पिरूेआयमा के कःता सीप खास पेसाका िनिम

आवँयक पछर्न ् र कःता पा

बमले सीप अिभवृि

हुन सक्छ भ े कुराको नै िकटान हुन

सकेको छै न। त्यसकारण राि य योजना आयोग र ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम
ु तत्वावधानमा पेशाह को नामावली सं कलन र पेशागत िव ष
पिरषद्को सं यक्त
े ण गरी तदनुसारका
पा

बमको तजुम
र् ा गिरनुपछर्।
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(२९) ूिविधमा िछटो िछटो पिरवतर्न भइरहने हुनाले हरे क िवषयको पा
पा
(३०) पा

बमको अनुगमन र

बमको पिरमाजर्न ूिबया िनयिमत गन व्यवःथा िमलाइनु पछर्।
बम िनमार्ण गदार् रोजगारवाला तथा िनजी उ ोगह लाई समावेश गन, पा

उ मशीलताको

िवकासलाई

ूाथिमकता

िदने

आवँयकतालाई समेत ध्यान िदने व्यवःथा हुनपु छर्।

र

पा

बम

तजुम
र् ा

बम िवकासमा

गदार्

मिहलावगर्को

(३१) पोिलटे िक्नक, एूेिन्टिसप लगायत सबै ूकारका ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम
कायर्बमको समन्वय ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम पिरष बाट र सबैभन्दा तल्लो

तहको आधारभूत सीपको तािलमको समन्वय चािहं सम्बिन्धत मन्ऽालयका िजल्ला एवं गाउँ
ःतरीय कायार्लयह बाट गिरनुपछर्।

(३२) समन्वय गदार् तािलम कायर्बम सं चालन गनर् ःवीकृित िदने, यःता कायर्बमको राि यःतरमा ठीक
दु ःत िरकडर् राख्ने, पा

बमको ःतर िनधार्रण गन, ूािविधक कायर्शालाह को ःतर िनधार्रण गन,

ूिशक्षकह को न्यूनतम योग्यता र तािलम तोक्ने, आिथर्क अनुदान सहयोग िदने, वैदेिशक सहायता

ूा

गराउन सम्बिन्धत िनकायलाई सुझाउ पेश गन, यःता तािलम एवं ूिशक्षण कायर्मा सं लग्न

ूिशक्षक कमर्चारीको सेवा शतर् र सुिवधाह को अध्ययन गरी सुझाउह
कायर्क्षेऽह

तोक्ने कुरामा ध्यान िदइनुपछर्।

पेश गन र सं ःथाह का

(३३) कुन कुन कायर्बमलाई कुन कुन तहको मान्यता र ूमाण पऽ िदनु पन हो सो िनधार्रण गरी
ूमाणीकरण गन व्यवःथा हुनपु छर्।

(३४) राि य ःतर कायम गनर्का लािग ूमाणपऽ र लाइसेन्स िदलाउन ूा.िश. तथा व्या.ता. पिरष
अन्तगर्त राि य सीप परीक्षण सिमितलाई सु ढ गराई त्यसलाई ःवाय

सं ःथाका

पमा खडा

गरी सीप परीक्षण कायर्लाई िवःतार गिरनुपछर्।
(३५) सीप परीक्षणको िवःतार र औ ोिगक िवकास एवं मामीण िवकासको लािग आवँयक ूािविधक
तािलम कायर्बम बनाउन राि य योजना आयोगको नीित िनदशनमा रही ूा.िश. तथा व्या.ता.प.
को सं योजकत्वमा उपयुक्त सं ःथा ारा
िनयिमत

जनशिक्तको आवँयकता पिहचान गराई सं ःथागत

पले तािलम आवँयकता पिहचानका लािग सभक्षणह

पछर्। यसरी आवँयकताका आधारमा िविभ

पमा

गन गराउने व्यवःथा िमलाइनु

तहको सीपयुक्त जनशिक्त तयार गनुप
र् दर्छ।

(३६) आधारभूत तथा मध्यमःतरीय ूािविधक जनशिक्तको लािग वृि िवकासको समःया टड्कारो

पमा

दे िखएको छ। ूिशक्षण नीित, औ ोिगक नीित र रोजगारी नीितका बीच साम ःय हुन ु िनतान्त

आवँयक छ। सीप हािसल गरे का िविभ

तहका ूािविधकका लािग सेवाह को वगीर्करण, सेवा

ूवेशका लािग न्यूनतम क्षमता र पदो ित सम्बन्धी वतर्मान िनयमह मा ठोस सुधार हुन ु
अत्यावँयक छ। िनजी तथा सरकारी उ ोगह , सं ःथानह , आयोजना र कम्पनीह मा ूािविधक

सेवाका लािग छु ै व्यवःथा हुनपु न र लोकसेवा आयोगको सामान्य िस ान्तमा मूलभूत सुधार हुन ु

आवँयक छ।
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(३७) सीपमूलक व्यावसाियक तथा ूािविधक ूिशक्षण हािसल गरे का र सीप परीक्षण िविधबाट
ूयोगात्मक परीक्षा उ ीणर् गरी ूमाणपऽ ूा

गरे का ूािविधक जनशिक्तको वृि

िवकासका

लािग िनम्नबमोिजम गनुर् गराउनु आवँयक छ।
(क)

आधारभूत तथा मध्यःतरीय ूािविधक जनशिक्तको रोजगार एवं वृि िवकासका लािग सबै
िनकायह

(िनजी, सरकारी तथा सं ःथागत र कम्पनीह

समेत) मा ूािविधक सेवातफर् तह १

दे िख तह ६ सम्म पदह को वगीर्करण गन।
(ख)

तह १ मा शु

िनयुिक्त हुने हे ल्पर तथा अदक्ष कामदारह

र तह २ मा तह १ बाट

(कम्तीमा २ वषर्पिछ) पदो ित हुने तथा आधारभूत ौम ूिशक्षण पाएका कामदारह लाई
राख्ने व्यवःथा गन।

(ग)

तह ३ मा कुनै एक सीप परीक्षणको लेभल १ को परीक्षा पास भएका रा.प.अ. तृतीय ौे णी
वा सहायक तृतीय अथवा मोडुलर कोसर्बाट मान्यता ूा

कुनै एक तािलम पाएको आधारभूत

जनशिक्त रहने व्यवःथा गन।
(घ)

तह ४ मा जुिनयर टे िक्निसयन वा टे िक्नकल एस.एल.सी. वा २ दे िख ३ वषर् एूेिन्टिसप
तािलम पाएका वा मोडुलर कोसर्बाट कम्तीमा एक वषर् अविध तािलम र अनुभव भएका वा
सीप परीक्षणबाट आधारभूत सीपको ूमाणपऽ ूा

(लेभल २ को) ूािविधक तथा

व्यावसाियक जनशिक्त रहने व्यवःथा गन।
(ङ)

तह ५ मा टे िक्निसयन तहको ूमाणपऽ पाएको वा सीप परीक्षणबाट लेभल ३ को परीक्षण
पास गरे का वा ूवीणता ूमाणपऽ वा सो सरहको पोिलटे िक्नकल िडप्लोमा पाएका
मध्यमःतरीय ूािविधकह

(च)

रहने व्यवःथा गन।

तह ६ मा टे िक्निसयन सिटर्िफकेट वा पोिलटे िक्नक िडप्लोमा ूा

गरी चार वषर्को कायर्

अनुभव एक वषर्को सुपरभाइजरी तािलम पाएका वा सीप परीक्षणबाट लेभल ४ को परीक्षा

उ ीणर् भई ूमािणत भएका ूािविधकह लाई िसिनयर टे िक्निसयन पदमा राख्ने व्यवःथा गन।
(छ)

ूािविधक सेवातफर् पदो ितको हकमा न्यूनतम सेवा अविध तह १ बाट २ मा २ वषर्, तह २
बाट ३ मा ३ वषर्, तह ३ बाट ४ मा ३ वषर्, तह ४ बाट ५ मा ३ वषर्, र तह ५ बाट ६
मा ४ वषर् (एक वषर्को सुपरभाइजरी तािलम) कायम गन।

(ज)

तह ६ (अिसःटे ण्ट इिन्जनीयर सरह) बाट मािथल्ला तहह

वा ौे णीह मा पदो ित गदार्

ूचिलत िनयममा व्यवःथा भएको अविध कायम गरी सीपमूलक कायर्सम्पादनलाई बढी अं क
भार िदई पदो ित गन, ूािविधक तथा व्यावसाियक सेवाह मा मािथल्लो शैिक्षक उपािध
अिनवायर् नगन।
(झ)

सेवा ूवेश वा पदो ितका लािग शैिक्षक िडमीलाई अिनवायर् आधार बनाउन वतर्मान
अवःथाको ूािविधक तथा व्यावसाियक सेवाको क्षेऽलाई यथावत् राख्नु अव्यावहािरक र
अवै ािनक भएकाले यसमा सुधार गरी िनि त अविधको ूािविधक ूिशक्षण र अनौपचािरक
िशक्षा, सीप परीक्षा र ूािविधक क्षेऽमा गरे को अनुभवलाई समेत समेट्ने गरी ूचिलत िनयम
कानूनमा सं शोधन गन।
45

(ञ)

ँ ाह
उपयुक्त
र्
बुद

(क दे िख ञ सम्म) अनुसार गनर् गराउन लोकसेवा आयोगको सामान्य

िस ान्त, रोजगार नीित, औ ोिगक नीित र ूिशक्षण तथा शैिक्षक नीितह मा आवँयक
सं शोधन गन र समन्वय कायम गन।
ु भ र व्यापक पानर् िनम्निलिखत सुझाउह
(३८) ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम सवर्सल

पेश

गिरएका छन् :
(क)

आधारभूत सीप तािलममा गाउँ र िजल्लाका ॐोतह लाई पिरचालन गन र ूािविधक सहयोग
र केही अनुदान केन्िबाट पिन उपलब्ध गराउने।

(ख)

हाल सं चालन भइरहे का ूािविधक िशक्षालय, क्याम्पसह
अनुदान कायम राख्ने।

(ग)

उ ोगह लाई तािलममा योगदान पुर्याउन अिनवायर्

(घ)

ूा.िश. तथा व्या.ता. पिरष
ःतरलाई यथावत् राख्ने। छाऽवृि

र अन्य तािलमह मा सरकारी

पले लगाउने।

अन्तगर्त स ािलत ूािविधक ूिशक्षण कायर्बमको हालको
वा िनब्यार्जी ऋण दुगम
र् क्षेऽका ूािविधक िशक्षालयह लाई

यथावत् राखी अन्यका हकमा गरीव र जेहेन्दार ूिशक्षाथीर्लाई माऽ यःतो सुिवधा िदने र अ
सबैले शुल्क ितनुर् पन ूावधान राख्ने।

(ङ)

हरे क पोिलटे िक्नक िशक्षालय एवं तािलम केन्िह मा सम्भव भएसम्म उत्पादनका साथसाथै

िसक्ने ूिबयालाई सु ढ गरी उपाजर्न भएको रकमबाट त्यसै सं ःथाको सं चालनमा सहयोग
पुर्याउने।
(च)

ठू ला ठू ला योजना िनमार्ण गदार् आधारभूत र मध्यमःतरीय जनशिक्तलाई तािलम िदने ूावधान
अिनवायर्

(छ)

पमा राख्ने।

ूिविध हःतान्तरण (Technology Transfer) गनर् र महँगा तािलम कायर्बमह

जःता नभई

नहुने कायर्बमको लािग दुई पक्षीय र बहुपक्षीय वैदेिशक सहयोग र ूािविधक सहयोगको

िवःतार गन।
(ज)

ूा.िश. तथा व्या.ता. पिरषद्लाई कानूनले िदएको समन्वय गन लगायतका िवषयह मा बािझन
आउने अन्य केही ऐन भए हटाउने।

(झ)

ूािविधक िशक्षालाई कम खिचर्लो र समुदायको आवँयकता पिरपूितर् गन माध्यमको

पमा

िवकिसत गनर् थुूै अल्पकालीन तािलमको आयोजना गन र िशक्षालयह को अवःथा हे री

िनयिमत ूिशक्षणलाई दुई िसफ्टमा स ालन गन व्यवःथा गन।
(ञ)

त्यःतै गरे र पिरषद्ले उ मी िवकास गन लआयलाई अिघ बढाउन सम्भव हुने िशक्षालयह मा
उत्पादन एकाई (Production Unit) लाई सिबय पान।

(ट)

िशक्षालय रहे को ःथान वरपर आवँयक पन सेवा िशक्षालयले उपलब्ध गराउने र सेवा वापत
िलने शुल्कले िशक्षालयको आजर्न बढाउनाका साथै यःता काममा सं लग्न ूिशक्षक र
ूिशक्षाथीर्लाई यःतो आयको केही अं श िदन सक्ने ूावधान राख्ने।
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(३९) तािलम ूा

र योग्य ूिशक्षकह

नै तािलमको मे दण्ड हुने हुँदा सं ःथागत

पमा िनयिमत

ु िभऽै सं चालन गिरनुपछर्।
ूिशक्षकह को तािलम मुलक

पले

(४०) ूािविधक ूिशक्षकह को तािलममा िवषयसँग सम्बिन्धत सीप र ूिशक्षण िविध जःता दुई पक्षको
उपयुक्त ूिशक्षण िदनुपन व्यवःथा हुनपु छर्।

(४१) ूािविधक

तथा

व्यावसाियक

कमर्चारीलाई पिन िनयिमत

तािलम

व्यवःथापन

एवं

ूशासनमा

सम्ब

व्यवःथापक

र

पमा तािलम िदने व्यवःथा गिरनुपछर्।

(४२) यःता तािलमह लाई िवषयगत ूकृित, तह र िकिसमको आधारमा ३ मिहनादे िख २ वषर्सम्मको
बनाइनुपछर्।
(४३) हालै ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम पिरष

अन्तगर्त ःथािपत ूािविधक ूिशक्षक

ूिशक्षण केन्िलाई मािथ उिल्लिखत तािलम िदने सक्षम सं ःथाका

पमा िवकिसत गिरनुपछर्।

(४४) िऽ.िव. अन्तगर्त रहे को सानोिठमी क्याम्पसलाई िव ालयको व्यावसाियक तािलम िदने सं ःथाका
पमा सु ढ गिरनुपछर्।

(४५) सरकारी, गैरसरकारी, िनजी एवं अधर्सरकारी ःवािमत्वमा सं चािलत उ ोग र सेवासँग मेल खाने
खालको जनशिक्त उत्पादन गिरनुपछर्।
(४६) दक्ष, अधर्दक्ष ौिमक र अन्य कामदारह लाई पेशा, काम तथा रोजगारी सम्बन्धी यथाथर् जानकारी
िदन ौम बजार सूचना (Labour Market Information) िदने व्यवःथा गिरनुपछर्।
(४७) ूािविधक तथा व्यावसाियक तािलम कायर्बम र उ ोगह का बीच घिन

सम्बन्ध कायम गन

तािलमलाई उ ोगको उत्पादकत्व बढाउने खालको बनाउने, सोही अनुसारको पा
गन र तािलमको छनौट तथा नीित िनमार्ण गन व्यवःथा िमलाइनुपछर्।
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बम िनमार्ण

८. िशक्षक िशक्षा
िशक्षकको पेशागत दक्षता बढाई िशक्षणको गुणःतरमा वृि

गनर् िशक्षक िशक्षाको मह वपूणर् भूिमका

हुन्छ। नेपालमा २००४ सालमा आधार िशक्षक िशक्षण केन्िको ःथापनापिछ शु

भएको िशक्षक

िशक्षाले २०१४ मा कलेज अफ एजुकेशनको ःथापनाबाट ठोस मोड िलएको हो।२०२८ पिछ िविभ

ूिशक्षण सं ःथाह लाई समेटेर िशक्षाशा

अध्ययन सं ःथानको ःथापना भयो।त्यसबेला ःथायी ब

िशक्षक तािलम अिनवायर् भएकाले िशक्षा क्षेऽमा काम गनह लाई िशक्षक िशक्षा तथा ूिशक्षणका
कायर्बमले िनकै आकिषर्त गरे को िथयो।फलःव प दे शका िविभ
कायर्बमह

भागमा िशक्षक ूिशक्षणका

अझ िवःतािरत हुँदै गएका िथए।तर ौी ५ को सरकारको ःथायी िशक्षक ब

तािलम

अिनवायर् नहुने िनणर्य गरे पिछ २०३७ ितरदे िख िशक्षक ूिशक्षणको महत्व ःवत घटे र गयो।यसबाट
ूाथिमक िशक्षक तािलमका कायर्बमह लाई सबभन्दा बढी आघात पुग्यो।कितपय कायर्बमह

बन्द

भए। पेशागत दक्षता बढाउनतफर् िशक्षकह को आकषर्ण घट्न गयो। अझ शाही उच्च िशक्षा आयोगको
िसफािरश अनुसार २०४३ ितर िशक्षाशा

अध्ययन सं ःथानलाई साधारण िशक्षाअन्तगर्त िशक्षाशा

सं कायमा पिरणत गरे पिछ त यस सं ःथाअन्तगर्त सं चािलत कायर्बमह
ु ी क्याम्पसका अ
बहुमख

भागका िशक्षाशा का क्याम्पसह

िछ िभ

भएर रहे।िविभ

भएर माऽ रहेनन् ितनीह

सं कायको केन्िीय नेतत्ृ वसं गको िनदशन र समन्वयबाट पिन वि त भए।
अकार्ितर िशक्षाशा

अध्ययन सं ःथानअन्तगर्त ूाथिमक

सम्बिन्धत

िशक्षक ूिशक्षणको व्यवःथा नरहे पिछ ौी ५

को सरकारले सेवाकालीन िशक्षकह का लािग अल्पाविधक तथा आंिशक तािलमको व्यवःथा गनर्
थाल्यो।कितपय यःता तािलमह

पिरयोजनाह

(सेती पिरयोजना, ूाथिमक िशक्षा पिरयोजना) माफर्त

सं चािलत भए। २०४० ितर माध्यिमक तहका लािग समेत केही िवषयह का लािग िशक्षकह को

ूिशक्षण गन कायर्बम िव ान िशक्षा पिरयोजनाबाट शु

भयो।यी तािलमह

ूशःत लागतमा सं चािलत

भएकाले तािलम अविधभर आकषर्क हुन ु ःवभािवक िथयो तर िनयिमत र सं ःथागत हुन नसक्नाले ियनबाट

दीघर्कालीन लाभ कमै हुन गएको अनुभव भएको छ। यस पृ भूिममा िशक्षक िशक्षाको सं ःथागत
िवकासको महत्व अझ बढ्ने हुन्छ। भइरहे को पूवार्धारलाई केही न केही टे वा िमले मा पिन धेरै सफलता

ूा

गनर् सिकन्छ। य िप िशक्षाशा मा पिन िनजी क्षेऽमा केही क्याम्पसह

सं चालन

हुन थाले को

पाइन्छ तर यी पिन पेशागत दक्षता र समन्वयको अभावमा बढी सै ािन्तक र परीक्षामुखी हुने
सम्भावनालाई अःवीकार गनर् सिकदै न।

िशक्षाको गुणात्मकता बढाउँदै लै जान िशक्षक िशक्षा अपिरहायर् पक्ष भएकाले िशक्षा सेवामा कायर्रत

व्यिक्तह लाई ूिशक्षण अिनवायर् गराइनुपन खाँचो छ।दे शमा ६० ूितशत िशक्षकह
रहे को हालको िःथितमा िशक्षक िशक्षाका िविभ

तािलम अूा

िवषयह मा िविश ीकरण, उपािधमूलक कायर्बमह

(आई.एड., बीए , एमए ) का साथै ूिशक्षणका कायर्बमह लाई समेत िवःतािरत तथा िविवधीकृत गरे र

लै जानुपन दे िखन्छ।िव ालयको पा

बम र ूिशक्षणका कायर्बमह का बीच साम ःय ल्याई

ूिशक्षणलाई दै िनक िसकाइ-िशक्षणसँग ूत्यक्ष सरोकार राख्ने िवषयसँग सम्ब
िशक्षाको क्षेऽमा ूमुख च ुनौती हुन आएको छ।
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गराउन जोड िदनु िशक्षक

िशक्षक िशक्षाको ूःतािवत

परे खा र सुझावह

:

िशक्षाको क्षेऽमा खास गरे र िशक्षण पेशामा सं लग्न हुन चाहने तथा यस पेशामा ूवेश गिरसकेका
व्यिक्तह का लािग िशक्षक िशक्षा तथा िशक्षक ूिशक्षण कायर्बम एउटा अिनवायर् आवँयकता हुन
आउँछ। िवषयगत

पमा पिरपक्व र पेशागत

पमा दक्ष िशक्षकले नै ूभावकारी िशक्षणको माध्यमबाट

िव ाथीर्को सवार् ीण िवकासमा एउटा कारकतत्वको भूिमका िनवार्ह गनर् सक्तछ। रा का िवकासको
आधार िशक्षा भएको र दक्ष िशक्षकले िशक्षाको िवकासको गितलाई तीोतर बनाउँदै लै जानुका साथै
यसलाई अथर्पूणर् बनाउन ूमुख भूिमका खेल्ने भएकाले पिन िशक्षक ूिशक्षण कायर्बमको औिचत्यलाई
सबैले सहज

पमा ःवीकानर् पुगेका हुन। दक्ष िशक्षकको उत्पादन गरी ितनको माध्यमबाट राि य

पमै

िशक्षा िवकासका लािग भरपद टे वा ूदान गनुर् िशक्षक िशक्षा तथा िशक्षक ूिशक्षण कायर्बमको मूल
लआय हो।
वतर्मान सन्दभर्मा िशक्षक िशक्षा कायर्बमसँग ूत्यक्ष सरोकार राख्ने सं ःथा िऽ.िव. को िशक्षाशा
् तािलम ूा
र िशक्षा तथा सं ःकृित मन्ऽालय माऽ हुन।

सं काय

िशक्षकको बढ्दो माग र भिवंयमा बढ्ने

ूाथिमक, माध्यिमक र उच्च माध्यिमक तहका िशक्षकह लाई ठू लो सं ख्यामा ूिशिक्षत गनुर् पन
आवँयकतालाई ध्यान राख्दा िशक्षक ूिशक्षण कायर् सं चालन गन हालका उक्त दुई सं ःथा अपयार्

हुने

हुँदा वैकिल्पक उपायह को खोजी गनुर् िनतान्त ज री भएको छ। िव.सं . २०५७ सम्ममा ूाथिमक
तहमा ६१,०४५ िशक्षकह

तथा माध्यिमक तहमा करीव ३७,७४८ िशक्षकह लाई िशक्षक ूिशक्षण

िदने वृहत् कायर् एकाितर हाँकको

पमा छ भने अक ितर सरकारी, गैरसरकारी सं घ सं ःथा तथा अ

थप

िव िव ालयह को सं ख्या पिन बढ्दै जाने िनि त ूायः भएको हुनाले िशक्षक िशक्षण कायर्बमलाई
र्
हाँकलाई आत्मसात् गनर् असं भव ूायः दे िखन्छ। यसरी
वतर्मान ःव प अनुसार स ालन गदार् उपयुक्त
एकाितर बहुिव िव ालयको धारणालाई ःवीकाद

जानु पन आवँयकता छ भने अकार्ितर ती

िव िव ालयले भिवंयमा सं चालन गनर् सक्ने िशक्षक ूिशक्षण कायर्बमको आवँयकता र औिचत्यलाई
पिन समयमै मान्यता िदं दै जानुपन हुन्छ। िशक्षक ूिशक्षणमा पनर् आउने भावी चापलाई वतर्मानमै
ि गत गनर् सक्ने हो भने यो िजम्मेवारी िनजीःतरमा सं गिठत सं ःथाह लाई पिन िदनु पन हुन आउँछ।
अन्यथा िव.सं . २०५७ सम्ममा सबैको लािग िशक्षा भ े हाॆो उ ेँय ूा
ूिशक्षण कायर्बम यसरी िविभ

सं गिठत िनकायह

गनर् किठन हुनेछ। िशक्षक

ारा सं चािलत हुने हुनाले यस कायर्बममा एक पता

तथा समन्वय ल्याउन उि कै ज री पन कारणबाट राि य ःतरमा नै एउटा यःतै िनकायको आवँयकता
महसुस गिरएको छ।
िशक्षक उत्पादन कायर्बमलाई सामान्यतः दुई ूकारमा बाँिडएको छ :
ूिशक्षण।
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िशक्षक िशक्षा र िशक्षक

िशक्षक िशक्षा : वतर्मान िशक्षाशा

सं काय अन्तगर्त र िव िव ालयसँग सम्बन्धन ूा

क्याम्पसह मा िनि त समयाविध पार गरे र तोिकएका पा
उ ीणर् गरे र ूा

ाँशह

िनजी

अध्ययन गरे पिछ सो सम्बन्धी परीक्षा

गन उपािध जःतै : ूवीणता ूमाणपऽ, बी.एड., एम.एड. लाई िशक्षक िशक्षाको

मािनएको छ। साथै शैिक्षक ूशासन, सुपिरवेक्षण र पा

पमा

बम िनमार्ण एवं मूल्यांकन जःता कायर्ह मा

सं लग्न व्यिक्तह लाई िदइने पेशागत िडप्लोमालाई पिन यसूकारको िशक्षािभऽ रािखएको छ।
िशक्षक ूिशक्षण :

िशक्षाशा

सं काय तथा िशक्षा तथा सं ःकृित मन्ऽालय अन्तगर्त सं चालन भइरहे को

ूाथिमक िशक्षक तािलम, प्याकेज तािलम, सेवाकालीन तािलम, छोटो अविधको तािलम र यःतै अन्य
सेवाकालीन तािलमलाई िशक्षक ूिशक्षणको
िनिदर्

पमा िलइएको छ। यःतो कायर्बम िनि त मान्यता र

नीित िनयम िभऽ रहे र सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्य िनजी सं घ सं ःथाह ले पिन सं चालन गनर्

सक्ने ूावधान रािखएको

छ।

िशक्षक ूिशक्षण नीित : केही व्यिक्तमा िशक्षकमा हुनपु न गुण जन्मजात हुन्छ भने धेरै जसोलाई

(१)

ूिशक्षण िदई योग्य र दक्ष तुल्याउनु पन हुन्छ। सफल िशक्षक हुनका लािग िवषयवःतुको
र अनुभव माऽ भएर पुग्दै न, िशक्षा िव ान र ूिविधको अध्ययन गरी आवँयक सीपह

ान

आजर्न

गनुर् पिन उि कै ज री हुन्छ। यसैले ूत्येक िशक्षकमा िशक्षण पेशाूित व्यावसाियक भावना
बढाउन, िशक्षाशा

सम्बन्धी आधारभूत

ान र सीप हािसल गनर् र िशक्षण दक्षता ूा

गनर्

िशक्षक ूिशक्षण अिनवायर् गराउनु पन दे िखन्छ। अत यस सम्बन्धमा िनम्निलिखत अनुसारको
ँ ाल्नु आवँयक दे िखन्छ:
राि य नीित अग

(क)

िव ालय तहको िशक्षण पेशामा ूवेश गनर् िशक्षक ूिशक्षण अिनवायर् गन।

(ख)

हाल िशक्षण पेशामा ूवेश गिरसकेका तर तािलम नपाएका िशक्षकह लाई अिनवायर्

तािलम िदने व्यवःथा िमलाउने।
(ग)

तािलम ूा

िशक्षकह लाई िदने तलब तथा अन्य सुिवधाह

लै जाने।
(घ)
(ङ)
(२)

िशक्षक ूिशक्षणमा मिहलालाई मा ता िदने।
िविभ

तहमा िशक्षकह का लािग ूिशक्षण कायर्बमह

दे शमा बढ्दो िशक्षाको मागलाई

पले

तािलमको तह अनुसार बढाउँदै

िनधार्िरत गन।

ि गत गरी त्यस अनु प िविवध िशक्षक ूिशक्षण कायर्बम

सं चालन गिरनु पछर् र यी कायर्बम सं चालन गन अिभभारा िविभ

िनकाय, िव िव ालय, िशक्षा

तथा सं ःकृित मन्ऽालय, िनजी सं ःथा र गैरसरकारी सं ःथालाई िदइनुपछर्।
(३)
(४)

िशक्षक ूिशक्षण कायर्बमलाई िवकेिन्ित गरी क्षेऽीय िनकायह बाट सं चािलत गिरनुपछर्।

िशक्षक ूिशक्षण तथा िशक्षक िशक्षा िलन आउने ूिशक्षाथीर्ह लाई िदइने छाऽवृि मध्ये
मिहलाह लाई ७० ूितशत र पु षलाई ३० ूितशतका दरले िनि त गिरनुपछर्।
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(५)

सं गठन : िशक्षक िशक्षा कायर्बमलाई सं ःथागत

पमा व्यविःथत, सं गिठत र समिन्वत गरी

सं चालन गनर् िशक्षा तथा सं ःकृित मन्ऽालयले सम्बिन्धत सं ःथाह सँग सम्पकर् राखी राि य ःतरमा
एउटा िनकायको गठन गनुप
र् छर्। उक्त िनकाय ःवतन्ऽ र ःवाय
िशक्षा

सम्बन्धी

राि य

नीित

िनधार्िरत

गनु,र् आवँयक

ूकृितको हुनपु छर्। िशक्षक

िनदशन

िदनु, िशक्षक

िशक्षाका

कायर्बमह मा समन्वय ल्याउनु, कायर्बमको आविधक अनुसन्धान तथा मूल्यांकन गनुर् तथा उक्त
कायर्बमलाई मान्यता िदनु वा ूमािणत गनुर् यसको मुख्य कायर् हुनपु छर्। यस िनकायले वतर्मान
िव िव ालय तथा भावी िव िव ालयह

र िशक्षा तथा सं ःकृित मन्ऽालयका बीच सम्बन्ध

ःथापना गरी आवँयक सहयोग जुटाउने काम पिन गनुप
र् छर्।
(६)

िशक्षक ूिशक्षण कायर्बमको योजना बनाउन, कायार्न्वयन गराउन, िशक्षक ूिशक्षण ूा
व्यिक्तह का लािग पदःथापन गनर् तथा िशक्षक ूिशक्षणमा सं लग्न एकाइह को बीचमा कायर्गत

समन्वय ःथापना गनर् िशक्षा तथा सं ःकृित मन्ऽालयमा एउटा उपयुक्त ःतरको एकाई हुनपु छर्।
(७)

िशक्षा तथा सं ःकृित मन्ऽालय अन्तगर्त रहने क्षेऽीय र िजल्लाःतरीय कायार्लयले छोटो अविधको
तािलम सं चालन गनुप
र् छर्। मन्ऽालय अन्तगर्तका िनकायह ले िशक्षक ूिशक्षण कायर्बम सं चालन
गनुर् पछर् भने िशक्षाशा

सं काय र सो अन्तगर्तका क्याम्पसह ले िशक्षक िशक्षाका साथै िशक्षक

ूिशक्षण कायर्बमको सं चालन गनुप
र् छर्।
(८)

िव िव ालय अन्तगर्त िशक्षाशा

सं कायमा एक केन्िीय क्याम्पसको व्यवःथा गिरनुपछर्। यस

क्याम्पसले िशक्षक िशक्षाका लािग अन्य तहका साथै िव ावािरिध तहको कायर्बम सं चालन गन
र िशक्षक ूिशक्षणका लािग छोटो अविधको ूिशक्षण र प्याकेज तािलमको पिन सं चालन गन

व्यवःथा गनुप
र् छर्। यःतो केन्िीय क्याम्पसका मातहतमा ६ क्षेऽीय िशक्षा क्याम्पसह को सं चालन

हुनपु छर्। जसमध्ये एउटा क्याम्पस व्यावसाियक िशक्षाका लािग सं चालन गिरनुपछर्। यी क्षेऽीय
क्याम्पसह मा प्याकेज तािलमका अितिरक्त ूवीणता ूमाणपऽ तहदे िख एम.एड.ःतर सम्मको

पढाई सं चालन गनुप
र् छर्।
(९)

क्षेऽीय िशक्षा क्याम्पस अन्तगर्त िवःतार क्याम्पस र घुम्ती टोलीको व्यवःथा गिरनुपछर् जसमा
घुम्ती टोलीले ूाथिमक तहका िशक्षकका लािग प्याकेज तािलमको व्यवःथा गनुप
र् छर् भने िवःतार

क्याम्पसमा प्याकेज तािलमका साथै ूवीणता ूमाणपऽ तहको पढाई सन्चालन गिरनुपछर्।

िवःतार क्याम्पस र घुम्ती टोली ारा िदइने प्याकेज तािलम ूाथिमक तहका िशक्षकको लािग

माऽ हुनपु छर्।

(१०) िशक्षक िशक्षाका उ ेँयह

:

िशक्षकलाई तािलम िदई िशक्षणको गुणःतर उठाउनु, िशक्षण

पेशालाई व्यवसायीकरण गनु,र् समाजमा िशक्षण पेशालाई मयार्िदत तुल्याउनु, िशक्षकह को लािग
ु भ गराउनु, िशक्षा क्षेऽमा चािहने िविभ
ूिशक्षणको अवसर सवर्सल

ूािविधक र िवशेष ह

िवषयका िशक्षक, ूिशक्षक,

तयार पानु,र् िशक्षा क्षेऽमा दे खा परे का िविभ

अनुसन्धानको व्यवःथा गनु,र् शैिक्षक क्षेऽमा सं लग्न िविभ

समःयाह को अध्ययन

िनकायह लाई आवँयक सरसल्लाह

उपलव्ध गराउनु, शैिक्षक ूवतर्नसम्बन्धी धारणा ूकािशत गरी ूिशक्षणको ःतर उठाउनु र

51

िव ालयह को वःतुिःथित अनु प िशक्षक ूिशक्षणको िवकास गद लै जानु िशक्षक िशक्षाका
हुनपु छर्।

उ ेँयह

(११) पूवू
र् ाथिमक िशक्षक ूिशक्षण : दे शमा िदनानुिदन बढ्दै गइरहे को पूव र् ूाथिमक िव ालयको
सं ख्यालाई

ि गत गदार् र हालसम्म पिन यस तहमा अध्यापन गन िशक्षकह का लािग कुनै पिन

ूकारको तािलमको व्यवःथा नभएकोले आगामी िदनह मा यःता िशक्षकह लाई पिन ूिशिक्षत
गनुर् पन उ ेँय रािखएको छ। यस ूिशक्षण अन्तगर्त (क) ूवेिशका उ ीणर् गन व्यिक्तलाई १०
मिहने ूिशक्षण र (ख) ूिशक्षण ूा

गरी अध्यापनमा सं लग्न िशक्षकलाई ूत्येक पाँच वषर्मा

छोटो अविधको (कम्तीमा ६ ह े) सेवाकालीन ूिशक्षण िदने व्यवःथा गिरनुपछर्।

(१२) ूाथिमक िशक्षक ूिशक्षण :

(क) ूमाणपऽ तहमा ूाथिमक िशक्षामा िविश ीकरण गराउने गरी

दुई वष उपािधमूलक कायर्बमको सं चालन गिरनुपछर्। (ख) हाललाई ूवेिशका उ ीणर्लाई १०
मिहने तािलम प्याकेज िदई ूाथिमक िशक्षकको ूमाणपऽ िदइने छ। अन्य िवषयमा ूवीणता

ूमाणपऽ पूरा गरे कालाई १० मिहने ूिशक्षण िदई ूाथिमक िशक्षकको व्यवःथा गन तफर् पिन
बमशः जोड िदइनुपछर्। (ग) ूवेिशका उ ीणर् भएका सेवाकालीन िशक्षकका िनिम्त हालको
१५० घण्टे तािलम कायर्बमको पा
िशक्षण

िसकाइका

कायर्कलापसँग सम्ब

दै िनक

बम बढी सै ािन्तक भएकाले त्यसलाई िव ालयको

गितिविधसँग

ूत्यक्ष

सरोकार

हुने

खालका

िवषयवःतु

तथा

हुने गरी सामियक पिरवतर्नका साथ चालू रािखनुपछर् र एकपल्ट यःतो

तािलम िलई सकेकालाई केही उच्चःतरका अ

थप दुईपल्ट तािलम िलई सकेपिछ माऽ पूरा

तािलम िलएको मान्यता िदएर ूमािणत ूाथिमक िशक्षकको ूमाणपऽ िदइनुपछर्। (घ) ूिशक्षण
ूा

गरी अध्यापनमा सं लग्न िशक्षकलाई ूत्येक ५ वषर्मा छोटो अविधको (किम्तमा ६ ह े)

सेवाकालीन तािलम िदइनुपछर्। (ङ) ूवेिशका उ ीणर् गरी १० मिहनाभन्दा कम र ५
मिहनासम्मको तािलम ूा

गिरसकेका सेवाकालीन िशक्षकह लाई ५ मिहनाको थप िवशेष

प्याकेज िदई ूमािणत ूाथिमक िशक्षणको ूमाणपऽ िदइनुपछर्। (च) ूाथिमक िशक्षामा

िविश ीकरण गरी ूवीणता ूमाणपऽ उ ीणर् गरे कालाई ूाथिमक िशक्षामा नै िविश ीकरण गन

गरी तीन वष बी.एड.को कायर्बम स ालन गिरनुपछर्।
(१३) माध्यिमक िशक्षक ूिशक्षण :

(क) अ

सं कायबाट ूमाणपऽ तह उ ीणर् गरे कालाई १० मिहने

तािलम िदई ६, ७, ८ कक्षा (िनम्नमाध्यिमक) का लािग तािलम ूा
िदइनुपछर्। (ख) माध्यिमक िशक्षाका िविभ

िवषयमा िविश ीकरण गराउने गरी तीन वष बी.एड.

को सं चालन गिरनुपछर्। (ग) माध्यिमक िशक्षाका िविभ
एक वष बी.एड. कायर्बमलाई व्यापक

िशक्षकको ूमाणपऽ

िवषयह मा िविश ीकरण गराउने गरी

पमा सं चालन गिरनु पछर्। (घ) ूिशक्षण ूा

गरी

अध्यापनमा सं लग्न िशक्षकलाई ूत्येक पाँच वषर्मा छोटो अविधको (कम्तीमा ६ ह े) सेवाकालीन
ूिशक्षण िदइनुपछर्।

(१४) उच्चमाध्यिमक िशक्षक ूिशक्षण : माध्यिमक िशक्षाका िविभ
उपािध ूा

िवषयमा िविश ीकरण गरी बी.एड.

व्यिक्तलाई दुई वष एम.एड. कायर्बममा सहभागी बनाउने र यस कायर्बममा पिन
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उच्च माध्यिमक ःतरमा अध्यापन गराइने कुनै एक िवषयमा िविश ीकरण गनर् लगाइनुपछर्।
साथै अन्य िवषयमा ःनातको र गरे कालाई ५ मिहने ूिशक्षण कायर्बम स ालन गिरनुपछर्।
(१५) िशक्षा सम्बन्धी अन्य जनशिक्त ूिशक्षण : िशक्षक िशक्षाको िनि त शैिक्षक लआय ूा

गनर्

आवँयक खास ूकारको िशक्षा जनशिक्त उत्पादन गन उ ेँय िलई यो कायर्बम सं चालन
गिरनुपछर्। िशक्षा ूशासन तथा व्यवःथापन, िशक्षा योजना, शैिक्षक सुपिरवेक्षण, पा
मूल्यांकन, िशक्षा िवकास तथा ूवतर्न, िशक्षा ूिविध, िशक्षा अथर्शा

बम तथा

(िव ालयको िव ीय

व्यवःथा) मा दक्ष जनशिक्त तयार पानुक
र् ा साथै ूाथिमक माध्यिमक र उच्चमाध्यिमक िशक्षक
ूिशक्षक जःता जनशिक्त तयार पानर् पिन िनम्नानुसारका ःनातको र कायर्बम सं चालन गिरनुपछर्
:
(क)

बी.एड. गरे कालाई दुई वष एम.एड. कायर्बम सं चालन गन।

(ख)

अन्य िवषयमा ःनातको र गरे कालाई एक वष एम.एड. कायर्बम स ालन गन।

(ग)

अ

िवषयमा ःनातको र व्यिक्तलाई ५ मिहने िशक्षण िविध तािलम िदने।

(१६) व्यावसाियक िशक्षक िशक्षा तथा ूिशक्षण: व्यावसाियक तािलमह

दे शका िविभ

क्षेऽमा िविभ

िनकाय ारा सं चािलत छन्। िव ालयह मा पिन व्यावसाियक िशक्षा िदने गिरएको छ। त्यःता
िव ालयह मा

अध्यापन

गन

व्यावसाियक

िशक्षकह को

व्यावसाियक िशक्षक तािलम िदने एक माऽ सं ःथा िशक्षाशा

आवँयकता

ःवतः

िस

छ।

सं कायको सानोिठमी क्याम्पस हो

जहाँबाट ूमाणपऽ र ःनातक तहका िशक्षकलाई व्यावसाियक िशक्षाको ूिशक्षण सं चालन हुँदै

आएको छ। व्यावसाियक िवषयह

पढाउने िव ालय तथा ूािविधक िव ालयह का िशक्षकह मा

हुनपु न गुण र सीपको अध्ययन गरी सोही अनुसार पा

बम तयार गरे र सानोिठमी क्याम्पसबाट

व्यावसाियक िशक्षक िशक्षा र ूिशक्षण कायर्बम सं चालन गिरनुपछर्।

(१७) ल्याबोरे टरी ःकूल: िशक्षक िशक्षा र ूिशक्षण कायर्बममा भाग िलने ूिशक्षाथीर्ह लाई िविभ
िवषयको पठनपाठन सम्बन्धी सीपको अभ्यास गराउन नेपालको सन्दभर्मा नयाँ नयाँ िशक्षण
िविधह को परीक्षण गनर् र िव ालयको शैिक्षक व्यवःथापकीय, ूशासिनक, आिथर्क आिद
समःयाह को अनुसन्धानका साथै ती समःयाह
िशक्षाशा

सुल्झाउन सक्ने सीप ूदान गन उ ेँयले

सं काय केन्िीय क्याम्पस र क्षेऽीय क्याम्पसह मा एक एक वटा ल्याबोरे टोरी

ःकूलको छनोट गरी िवकास गिरनेछ। साथै िवःतार क्याम्पस र घुम्ती टोलीह सँग पिन यःतो

ूयोजनका लािग िनयिमत

पमा सं चािलत ःथानीय िव ालयह

मध्ये कुनै एक िव ालयसँग

औपचािरक सम्बन्धन ःथािपत गिरनुपछर्।

(१८) बाल अध्ययन केन्ि: िशक्षक िशक्षा र ूिशक्षण िवशेषतः नेपालका बालबािलकाह सँग सम्बिन्धत
हुने हुँदा उनीह को शारीिरक वृि

र मानिसक तथा बौि क िवकाससँग सम्बिन्धत िविवध

पक्षह मा अध्ययन तथा अनुसन्धान गनुर् आवँयक दे िखन्छ। यस ूयोजनका लािग िशक्षाशा
सं काय अन्तगर्त एउटा बाल अध्ययन केन्िको ःथापना गनतफर् ध्यान िदनुपछर्।

(१९) छोटो अविधको पुनतार्जगी ूिशक्षण: िशक्षाको िविभ
मध्ये िवशेष तािलम अूा

क्षेऽमा काम गन ूािविधक र िवशेष ह

र धेरै समय पिहले ूिशक्षण पाइसकेकाह लाई पुनतार्जगी तािलमको
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व्यवःथा गनुर् आवँयक छ। यःतो ूिशक्षण शैिक्षक क्षेऽमा कायर्रत िशक्षक, ूशासक,
सुपिरवेक्षक, योजनािव , पा

बम िनमार्ता, मूल्यांकनकतार् जःता व्यिक्तलाई िदन सिकनेछ।

(२०) सेवा ूवेश तथा सेवाकालीन ूिशक्षण: िव िव ालयको ूाध्यापन सेवामा ूवेश गनर् चाहने तथा
ूवेश गिरसकेका केही वषर्देिख ूाध्यापनरत िशक्षकमध्ये इच्छु क िशक्षकका लािग िवषयगत

िशक्षण िविध, शैिक्षक ूिविध, पा

बम िनमार्ण तथा मूल्यांकन, अनुसन्धान िविध, मूल्यांकन िविध,

शैिक्षक इितहासका साथै िशक्षाका सामािजक तथा दाशर्िनक पक्षह को सम्बन्धमा पिरचयात्मक
जानकारी िदने उ ेँयले छोटो अविधको ूिशक्षण िदइनुपछर्। यःता ूिशक्षणको व्यवःथा गो ी
तथा कायर्शालाका

पमा हुनपु छर् र यःता गो ीह

क्षेऽीय ःतरमा सं चािलत गनुप
र् छर्।
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िशक्षाशा

सं काय अन्तगर्त केन्िीय तथा

९. िवशेष िशक्षा
नेपालमा िवशेष िशक्षाको थालनी भएको दुई दशक भइसकेपिछ पिन यसमा समुिचत िवकास हुन सकेको
छै न। दिरिता, अल्पपोषण, रोग, यौनिवकृित र दुघट
र् ना जःता कारक तत्वले ल्याएको अपा तालाई

अिहले पिन गलत अथर् लगाई पूवज
र् न्मको पाप भ े गिरन्छ। अकार्तफर् सरकारी र गैरसरकारी तहमा
िवशेष िशक्षालाई कल्याणकारी र

ऐिच्छक कायर् जःतो मािनएकाले अिहलेसम्म िवशेष िशक्षा उपेिक्षत

भएको छ। यसका साथै अिहलेसम्म ूितहजार जनसं ख्या ५.२ अनुपातमा रहे का अपा ह को ःतर
िनधार्िरत भइसकेको छै न र ितनका िनिम्त अनुकूिलत पा

बम तथा पा

पुःतक, शैिक्षक साममी र

उपकरणह को अभाव छ। साथै िवशेष िशक्षाका लािग आवँयक तािलमूा
भौितक पूवार्धारको पिन समुिचत व्यवःथा हुन सकेको छै न। िवशेष

ि

जनशिक्त, कायर्बम र

नपुगेको र आिथर्क ॐोत पयार्

नभएको कारणले िवशेष िशक्षाको िःथित अिहले दयनीय छ र ौी ५ को सरकारले २०४८/४९ को

आिथर्क वषर्देखी २६ वटा िवशेष िशक्षा िव ालय र १४ वटा एकीकृत िव ालयको सं चालन खचर् बेहोनर्
थालेको दे िखन्छ। अपा ताको ःतर िनधार्रण गरी भएसम्म साधारण िशक्षामा नै एकीकृत गन र त्यसो

हुन नसकेमा माऽ िवशेष िशक्षाको व्यवःथा गन कुरालाई मानेर िवशेष िशक्षाको व्यवःथापनमा गित
िदनुपन आवँयकता छ।

अपा ह लाई उनीह को

िच र क्षमताअनुसारको सीप िसकाएर आत्मिनभर्र तुल्याई समाजमा एकीकृत

गनुर् आवँयक छ। यसका िनिम्त िविभ

ूकारका तािलम कायर्बमह को व्यवःथा गनुप
र् न हुन्छ।

अपा ह को िशक्षा, हे रचाह र व्यवःथाको कायर् केही किठन भएकाले िवशेष िशक्षाका िविभ
ूिशिक्षत जनशिक्तको अभाव ःप

दे िखन्छ। यसरी अपा ह का लािग िवशेष िशक्षाका कायर्बमको

िनमार्ण, समन्वय र मूल्या न गन एउटा िनकायको खाँचो पिन अिहले िवशेष
सुझाउह

पक्षमा

पले अनुभव गिरएको छ।

:

रा ले आधारभूत िशक्षाका लािग गरे को सं कल्प, अन्तराि य ःतरमा ूितपािदत "सबैको लािग िशक्षा" भ े
ु
िस ान्तको नेपालले गरे को खुला समथर्न, सं यक्त
रा सं घको आ ानमा "बाल अिधकार" का सम्बन्धमा
नेपालले गरे को अनुमोदन तथा नेपालको सं िवधानमा उच्चािरत भएको सं वैधािनक ूितब ता "राज्यले
अनाथ बालबािलका, असहाय मिहला, बृ , अपांग र अशक्तह को सं रक्षण र उ ितका लािग िशक्षा,
ःवाःथ्य र सामािजक सुरक्षाको िवशेष व्यवःथा गन छ" जःता िस ान्त र नीितलाई व्यवहारमा उतानर्का
लािग िनम्निलिखत सुझाउह
(१)

ूःतुत छन् :

अपा ह को सामािजक एकीकरण र ःवावलम्बनका िनिम्त उपयुक्त
िशक्षाको उ ेँय हुनपु छर्।

(२)

ान र सीप ूदान गनुर् िवशेष

अपांगह का िशक्षाको िवःतार र गुणात्मक िवकासको लािग ौी ५ को सरकारको ःतरमा नै

नीितगत ूितब ता हुन ु आवँयक छ। नीितगत ूितब तालाई कानूनी

55

प िदन २०३९ सालमा

तजुम
र् ा भएको अपांगह

सम्बन्धी ऐन (आवँयक सं शोधन सिहत) लागू गनर्का िनिम्त आवँयक

िनयमावली समेत बनाइनुपछर्।
(३)

अपा ह लाई िदइने िशक्षा रा को आधारभूत िशक्षा तथा सबैका लािग िशक्षाको कायर्बमको
अिभ

अंगको

पमा हुन ु अिनवायर् छ। तसथर् अपा ताको कारणबाट आवँयक हुने िःथितमा

िशक्षा ूणालीको मूल पा
पा
(४)

बममा न्यूनतम समायोजन गिरनु पछर् र यःता पा

बमलाई मूल

बम सरह मान्यता िदइनु पछर्।

अपा

िव ाथीर्ह लाई यथासम्भव एकीकृत िव ालय ारा नै िशक्षा िदनु वाञ्छनीय

छ। त्यसका

लािग साधारण िव ालयमै एउटा िवशेष एकाइको व्यवःथा गनर् सिकनेछ। असामान्य
िवकला

पले

(खास सुःत ौवण र सुःत मनःिःथित भएका) लाई माऽ आवँयकता अनुसार िवशेष

िव ालयको व्यवःथा गनुप
र् छर्। तर िवशेष िव ालयको सं ख्या सकभर न्यूनतम राख्नु उिचत
भएकाले त्यसका लािग ूत्येक िवकास क्षेऽमा ौवण र मानिसक क्षमतामा असामान्य
अशक्त

भएका

िव ाथीर्लाई

एक

िव ालयले

सेवा

िदने

व्यवःथा

िमलाइनुपछर्।

पले
यःता

िव ालयह को ःथापना, भौितक सुिवधा र आवासीय व्यवःथामा ौी ५ को सरकारले पूरै सहयोग
गन र स ालनमा सरकारको आिथर्क सहयोगका साथै जनसहभािगता पिरचालन तफर् पिन ध्यान

िदनुपछर्।
(५)

अपा ह लाई िशक्षा िनःशुल्क गिरनुका साथै आवासीय सुिवधा, पा

साममी र उपकरणह

आिद

समेत उपलब्ध गराउने नीित िलइनुपछर्।
(६)

िवशेष िशक्षाको साथर्कता िवकला ह लाई उपयुक्त र ूायोिगक, व्यावसाियक र ूािविधक िशक्षा
तथा तािलम िदई आिथर्क

ि कोणले आत्मिनभर्र हुन सक्ने बनाउनु भएकोले िवशेष िशक्षालाई

सीप केिन्ित बनाउनु युिक्तसं गत छ। तसथर् अपा ह को व्यावसाियक तथा ूािविधक तािलम

िनम्न, मध्यम, उच्चतर, उच्चतम गरी चार ूकारको हुनपु छर्। यी तािलमह का लािग ूािविधक

िव ालयह , घरे ल ु तथा िशल्पकलाका तािलम केन्िह , ौम तथा सामािजक कल्याण मन्ऽालयका
तािलम केन्िह , अपा ह को सं ःथाह

ारा सं चािलत तािलम केन्िह लाई सिबय गराइनु पछर्।

अपा ह लाई िदनुपन सीपवारे अध्ययन गरी तािलमको व्यवःथा िमलाउन जोड िदनुपछर्।
(७)

िवशेष िशक्षाको अनवरत ूसार र गुणात्मक सु ढीकरणका िनिम्त िवशेष िशक्षाका िशक्षक तथा
अन्य जनशिक्तको तािलम कायर्बमको सं ःथागत
यःता ूकारका तािलमका लािग िशक्षाशा

पले िवकास गनर् जोड िदनुपछर्। हाललाई

सं काय अन्तगर्तको िवशेष िशक्षा िशक्षक तािलम

कायर्बमलाई सु ढीकरण तथा साधन एवं ॐोतयुक्त बनाइनु पछर्। भिवंयमा राि य िवशेष िशक्षा
तथा पुनःथार्पन केन्िको ःथापनातफर् ूयास गिरनुपछर्।

(८)

िवशेष िशक्षा िशक्षक तथा सहयोगी कायर्कतार् एवं कमर्चारीह को काम किठन र अपा ह को
असामान्य मनःिःथितको सामना गनुर् पन भएबाट अप्

ारो पिन दे िखन्छ। जो कोही र जःतोसुकै

ूकारको तािलम पाएका िशक्षकबाट अपा ह को िशक्षा सफल र साथर्कताका साथ सम्पादन गनर्
मुिँकल छ। यस कामको िनिम्त उपयुक्त मनःिःथित, अिभवृि
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र अझ सेवाको भावना भएका

िशक्षकको ज रत पदर्छ। तसथर् ियनीह लाई िदइने सेवा सुिवधा सामान्य िशक्षक तथा
कमर्चारीलाई िदइने सेवा सुिवधाभन्दा बढी आकषर्क गराइनु पछर्।
(९)

िवशेष िशक्षाका राि य, क्षेऽीय र िजल्लाःतरीय कायर्बम तथा गितिविधह को नीित िनदशन,
कायर्बम िनमार्ण, समन्वयन, मूल्यांकन आिद कायर्का लािग िवशेष िशक्षा पिरषद्लाई सिबय
गराइनुपछर्।

(१०) अपा ह लाई उपयुक्त ूकारको अितिरक्त िबयाकलापमा सरीक गराई ःथानीय, राि य र
अन्तरार्ि य ूितःपधार्त्मक कायर्बममा भाग िलन पाउने अवसर ूदान गनुर् आवँयक छ। यसो
गनार्ले उनीह को मनोबलमा बृि

(११) अपा
पा

िव ाथीर्का िनिम्त मूल पा

बम िवशेष

हुन सक्छ।

बममा अनुकूलन गन आवँयकता पछर्। सो अनुकूलन कायर्

र िवशेष िशक्षा िवशेष को कायर्टोली ारा

(१२) अन्धा र सुःत ौवण भएका िव ाथीर्का लािग िवशेष पा
र िवशेष िशक्षा िवशेष लाई सं लग्न गराउनु तथा पा

सम्पादन हुन ु वाञ्छनीय छ।

पुःतकको तयारीमा पा

बम िवशेष

पुःतक, शैिक्षक साममीको उत्पादनमा

जनक िशक्षा साममी केन्िलाई सं लग्न गराउनु आवँयक छ। अपा ह का िनिम्त सबै

पा

पुःतक िनःशुल्क िवतरण गन नीित िलनु आवँयक छ ।

(१३) अपा ताका ूारिम्भक अवःथामा कितपय लक्षणह
िव ालय तहका पा

औषधोपचार ारा िनमूल
र् हुन सक्ने भएकोले

बममा अपा ता केिन्ित ःवाःथ्य िशक्षा पिन समावेश हुन ु दीघर्कालीन

पले उपयोगी हुन्छ। साथै भावी पुःतालाई समेत सचेत गराई अपा ताको रोकथाम र
िनदानात्मक उपचारतफर् पिन जोड िदनुपछर्। यस िदशातफर् सम्बिन्धत पा

बम िव ह को

ध्यान आकिषर्त गन व्यवःथा िमलाइनु पछर्।
(१४) अपा ह

पढ्ने िव ालयह मा उनीह का लािग अनुकूिलत पा

पुःतक तथा पा

साममी भएको

पुःतकालय वा पुःतक कक्षको व्यवःथा गनुप
र् छर्। अपा ता केिन्ित िवशेष िव ालयमा भने

िव ाथीर्ह को ूकृित अनुसार छु ै ॄे ल पुःतकालय वा अन्य कक्षाको ःथापना गनुप
र् छर्।

(१५) िवशेष

िशक्षाको

स ालनका

लािग

ौी

५

को

सरकारबाट

दातृसंःथाह बाट र राि य ःतरका सं घसं ःथा तथा दाताह बाट ूा

(१६) अपा

ूा

अनुदान, अन्तरार्ि य

सहयोग पिरचािलत हुनपु छर्।

िव ाथीर्ह लाई िव ालय माफर्त माऽ िशक्षा सेवा िदएर पुग्दै न। अपा

िव ाथीर् तथा

पिरवार सल्लाह सेवा साथै सामुदाियक पुनःथार्पन सेवा कायर्बमको पिन उि कै आवँयकता

छ। सम्बिन्धत िशक्षक, समाजसेवी, सं घ सं ःथाह को माध्यमबाट यःतो सेवा उपलब्ध गराउनेतफर्
िवशेष ध्यान िदइनुपछर्।

(१७) अपा ह का लािग िवशेष िशक्षा िदई सराहनीय कायर् गन सं घ सं ःथा तथा व्यिक्तह लाई
ूोत्साहन गनर् राि य मान, पुरःकार आिदको व्यवःथा गिरनुपछर्।

(१८) अपा ताको ूकृित हे री पा

बम, पा

सामामीको िनमार्ण र सो अनु पको िशक्षा उपलब्ध

गराउनु पन हुन्छ। त्यसैले अपा ताको सं ख्या, उमेर िल , तह, कारण आिदको िवःतृत िववरण

सं कलन गन व्यवःथा िमलाउनुपछर्।
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(१९) िविभ

सांःकृितक, धािमर्क जातीय र आिथर्क कारणले अिधकांश जनमानसमा व्या

रहेको

िवकला ूितको गलत िव ास र व्यवहारमा आमूल पिरवतर्न ल्याउन नसकेसम्म िवशेष िशक्षाको

कुनै भिवंय दे िखं दैन। यसथर् िवशेष िशक्षालाई एउटा अिभयानका

पमा स ालन गनर् जोड िदइनु

पछर्। यःता अिभयानमा िशक्षा, ःवाःथ्य, सं चार, ौम तथा समाज कल्याण मन्ऽालयह

सं ःथाह , औ ोिगक ूित ानह , राजनैितक दलह , युवाशिक्त र िविभ
सं लग्न गराइनु पछर्।
(२०) अपा ह को

कल्याण

कायर्सँग

सम्ब

गैरसरकारी

अपा ह को िशक्षा, भौितक सुिवधा तथा छाऽवृि
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सं ःथा

र

अन्य

िशक्षण

सामािजक सं गठनलाई
सं ःथाह लाई

समेत

ूदान गनर् सिबय र जवाफदे ही बनाइनुपछर्।

१०. अनौपचािरक िशक्षा
नेपालमा २००७ सालमा अन्दाजी २ ूितशत माऽ साक्षर रहे कोमा २०४७ मा ३६ ूितशत पुगेको

छ। िनरक्षरता पु षमा भन्दा मिहलाह मा र शहरमा भन्दा गाउँह मा बढी माऽामा दे िखन्छ। हाल ूौढ
िशक्षा कायर्बम, िव ालयबािहरका बालबािलकाह का िनिम्तको कायर्बम र चेलीबेटी कायर्बम जःता

अनौपचािरक िशक्षाका िबयाकलापह

सं चािलत छन्। कायर्बम सं चालनमा सरकारी र गैरसरकारी

सं ःथाह को सहयोग रहे को छ। तर वतर्मान अवःथामा अनौपचािरक िशक्षाका क्षेऽमा िविभ
छन्। राि य ःतरमा अनौपचािरक िशक्षाूितको अवधारणा, नीित, लआय र उ ेँयको ःप

समःयाह

िकटान छै न र

यसको पिरणामःव प अनौपचािरक िशक्षाका बारे मा ूितव ता दे िखदै न र सरकारी र गैर सरकारी सं घसं ःथा दुबैबाट अनौपचािरक िशक्षा सं चालन भइरहे को तर ती दुई बीच समन्वय गराउने व्यवःथा

ु ा साथै नीित, कायर्बम र कायार्न्वयन बीच तारतम्य पिन िमलेको छै न।अनौपचािरक िशक्षाका
नहुनक

सम्बन्धमा ूचार-ूसार , िनरन्तरता, ःथानीय नेतत्ृ व तथा जनःतरमा जाग कता आिदको अभाव
दे िखन्छ। उपयुक्त पा
िभ ताअनु पका पा

बम र पा

पुःतकह को पिन कमी छ।भौगोिलक तथा आिथर्क

साममी छै नन्। अनौपचािरक िशक्षामा ूभावकारी तािलम, नयाँ ूयोग, लिआयत

समूहको आवँयक्ताअनुसारका ूयोगात्मक िबयाकलापको कमी छ। अनौपचािरक िशक्षाको कायार्न्वयन
गन सं गठनात्मक सं रचना ःप

छै न र कायर्बम सं चालन गन दक्ष जनशिक्तको पिन अभाव छ।

कोटाको आधारमा सं चािलत कायर्बम िजल्लाको आवँयकताका आधारमा होइन, राजनैितक वा अन्य
दवावका आधारमा िवतिरत भएको दे िखन्छ। अनौपचािरक माध्यमबाट

औपचािरक िशक्षाका िविभ

िशक्षा ूा

गनह लाई

तहमा ूवेशका िनिम्त उपयुक्त व्यवःथा छै न। सं गठनात्मक तथा

कायार्न्वयन पक्षका कमीह ले गदार् अनौपचािरक िशक्षाको एउटा व्यविःथत िनकायको खाँचो पिन
अनुभव गिरएको छ।
सुझाउह

:
अनौपचािरक िशक्षाका उ ेँयह

(१)
(क)

िनम्निलिखत अनुसार हुनपु दर्छ:

औपचािरक िशक्षा महण गनर् नसकेका िविभ

लआय ूाि का िनिम्त अनौपचािरक िविधबाट
(ख)

आयु वगर्का व्यिक्तह लाई राि य िशक्षाको
ान, सूचना र सीप ूदान गन।

ूौढ साक्षरता कायर्बमका माध्यमबाट दै िनक जीवनयापनका िनिम्त आवँयक पन कायर्मूलक
ान र सीप ूदान गन।

(ग)

बालिशक्षा कायर्बमका माध्यमबाट ूाथिमक िव ालय जान नसकेका र बीचैमा पढाई छाडेका
बालबािलकाह

(८–१४ वषर्का) लाई साक्षर तुल्याई औपचािरक िशक्षामा ूवेशका लािग

ूोत्सािहत गन।
(घ)

साक्षरो र तथा िनरन्तर िशक्षाको व्यवःथा गरी जीवन व्यापी िसकाइको ूिबयालाई समुिचत
गित ूदान गन।

(ङ)

समाजबाट िनरक्षरतालाई िनमूल
र् गनर् साक्षरता अिभयानको सं चालन गन।
59

(२)

साक्षरताका िविभ

(२)

तह (आधारभूत तह, मध्यम तह र ःवाध्ययन तह) को राि य पिरभाषा

तयार गरी हरे क तहको औपचािरक िशक्षासँग समःतरता तोक्नु पदर्छ। यसैगरी, बालिशक्षा तफर्
पिहलो चरण र दोौो चरणको पा

बम िनधार्रण गरी त्यसको पिन औपचािरक िशक्षासँग

समःतरता तोिकनुपछर्। साक्षरताका िविभ

तहह को समःतरता िनि त गदार् यसको आधारभूत

तहलाई ूाथिमक िशक्षाको कक्षा ३ र मध्यम तहलाई कक्षा ५ सरह मािननुपछर्। यसैअनुसार
बालिशक्षा सदन वा यःतै सं घ सं ःथाबाट ूदान गिरने बालिशक्षाको पिहलो चरणलाई कक्षा ३
सरह र दोौो चरणलाई कक्षा ५ सरह मािननुपछर्। यससन्दभर्मा अनौपचािरक िशक्षाका ूौढ
साक्षरता र बालिशक्षा दुवैको पा

बम िनमार्ण गदार् औपचािरक िशक्षाको पा

बमका मूलभूत

(Main Features) समावेश हुने कुरामा ध्यान पुर्याउनु आवँयक छ। ःवाध्यायन तहमा

तत्वह

लिक्षत समूहका चाख र आवँयकतानुसार सघन पा
िनयिमत कक्षा, दूरिशक्षा, पऽाचार–पा
िविभ

माध्यमह

ाँश (Condensed Course) ह

तयार गरी

ाँश (Correspondense Course), अध्ययन केन्िह

आिद

माफर्त अध्ययनमा िनरन्तरता रहने मौका ूदान गिरनुपछर्।

ूौढ साक्षरताका पिहला दुई तह र बालिशक्षाका दुवै चरणबाट औपचािरक िशक्षामा ूवेश गनर्

चाहनेह का लािग साधारण ूवेश परीक्षा िलई औपचािरक िशक्षामा सामेल हुन पाउने ूावधान

हुनपु छर्।

ःवाध्यायन

तहको

हकमा

यःतै

िकिसमबाट

ूवेश

परीक्षामा

सिम्मिलत

भई

िनम्नमाध्यिमक तहदे िख उच्च माध्यिमक िशक्षासम्म योग्यतानुसार ूवेश िदन सक्ने व्यवःथा

हुनपु छर्।
(३)

सन् १९९०को सबैका लािग िशक्षा िवषयक िव
सम्बन्धी िव

सम्मेलन तथा सन् १९९० कै बालबािलका

िशखर सम्मेलनमा नेपालले दशार्एको ूितब ता अनु प िव.सं . २०५७ सम्म हाल

िव ामान िनरक्षरताको दरलाई ५० ूितशत कम पानुर् पदर्छ।
(४)

अनौपचािरक िशक्षा (ूौढ साक्षरता तथा बालिशक्षा) लाई राि य िशक्षा ूणालीको एक मूल
अ को

(५)

पमा ःथािपत गनुर् पदर्छ।

औपचािरक, अनौपचािरक एवं ूािविधक तीनै िकिसमका िशक्षाका बीच आदान ूदानलाई सिजलो
पान

ि ले ूारिम्भक ःतरदे िख उच्च ःतरसम्म लिचलो सं रचना एवं कायर्बमह को िवकास गनुर्

पदर्छ।
(६)

ु भ गन ितर
साक्षरो र कायर्बम एवं जीवनोपयोगी सीपमूलक िशक्षालाई साक्षरतापिछ सवर्सल
उिचत कदम चाल्नु पछर्।

(७)

समाजबाट िनरक्षरता िनमूल
र् गन उ ेँयले साक्षरता कायर्बमलाई सघन
साथै यसलाई व्यापक पूव र् तयारीका साथै राि य अिभयानका

पमा िवःतार गनुक
र् ा

र् दर्छ। यसरी
पमा स ालन गनुप

सं चालन गदार् खास गाउँ वा िजल्लाको िनरक्षरता उन्मूलन गन कायर्बममा जोड िदनुपछर्।

(८)

साक्षरता अिभयानका लािग ौी ५ को सरकारको िनयिमत कोष वाहेक एउटा अितिरक्त कोष
खडा गिरनुपदर्छ।

(९)

अनौपचािरक िशक्षामा गैरसरकारी सं ःथानह को सिबय भूिमकालाई
राि य तथा अन्तरार्ि य गैरसरकारी सं ःथानह लाई व्यापक
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ि गत गरी दे शमा कायर्रत

पमा पिरचालन गनुप
र् छर्। अन्तरार्ि य

गैरसरकारी सं ःथानह का हकमा आ–आफ्नो कायर्बममा अनौपचािरक िशक्षालाई ूाथिमकता िदई
सघन

हुनपु दर्छ।

पमा स ालन गराउन आिधकािरक ूय

(१०) अनौपचािरक िशक्षामा राि य गैरसरकारी सं ःथाह को सं लग्नता बृि

पिहल्याई उनीह लाई कायर्बम स ालनाथर् ूािविधक सहयोग (तािलम,

ःतरमा यःता सं ःथाह
पा

गनर्का लािग ःथानीय

पुःतक आिद) तथा आिथर्क अनुदान िदने व्यवःथा हुनपु दर्छ।

(११) राि य साक्षरता पा

बम िनमार्ण र पा

साममीह को िवकास तथा कायर्बमको ःव प

(Program Design) को िवकासमा अनौपचािरक िशक्षामा कायर्रत गैरसरकारी िनकायह लाई
समेत सं लग्न गराइनु पदर्छ।
(१२) गैरसरकारी सं ःथाह बाट स ािलत िविभ

कायर्बम ढाँचा (Program Model)ह को अध्ययन गरी
हुनपु छर्।

सृजनशील तथा सफल ढाँचाह लाई अन्य ःथानह मा पिन लागू गन ूय
(१३) हाल उपयोगमा रहे का पा

साममीह लाई बढी समयसापेक्ष तथा कम खिचर्लो बनाउने उ ेँयले

पिरमाजर्न गिरनुपछर्।
(१४) पा

साममीह लाई नेपालीका साथै दे शका राि य भाषा वा भािषकाह मा समेत िवकास गनर्

आवँयक अध्ययन अनुसन्धान कायर् गरी नमूना साममीको िनमार्ण हुनपु छर्।

(१५) सहयोगी कायर्कतार्ह को न्यूनतम योग्यता दुगम
र् क्षेऽमा ८ कक्षा सरह तथा अन्य ःथानमा १०
कक्षा सरहको हुनपु दर्छ।

(१६) साक्षरो र कायर्बमलाई अनौपचािरक िशक्षाको अिभ
साममी र अन्य कुराह को व्यवःथा हुनपु दर्छ।

अंगका

पमा ःथापना गरी आवँयक

(१७) साक्षरताका लािग उपयुक्त वातावरण िनमार्ण गनर् मामीण तथा सामुदाियक अध्ययन केन्िह को
व्यापक

पमा ूबन्ध हुनपु दर्छ।

(१८) नवसाक्षरह को पठनपाठन कायर्लाई चालू राख्न र उनीह को अिभवृि मा िवकास गनर् उपयुक्त
िवषयवःतु समावेश भएका पूरक पा

साममीह को उत्पादन गनुप
र् दर्छ।

(१९) कायर्बमलाई बढी ूभावकारी बनाउनका लािग केन्िीय तहमा मूल ूिशक्षकह
तहमा ूिशक्षकह को व्यवःथा गरी उनीह को सीप र क्षमता बृि

तथा िजल्ला

गनर् समय समयमा तािलमको

व्यवःथा गनुप
र् दर्छ।
(२०) सहयोगी कायर्कतार् (िशक्षक) ह को पूवस
र् ेवा कायर्बमको अविध बढाई यसलाई अझ ूभावकारी

बनाउनुपछर्। एकै जना सहयोगी कायर्कतार्लाई अक वषर् पुनः काममा लगाइएमा पुनतार्जगी

तािलमको व्यवःथा हुनपु छर्।

(२१) गाउँ तथा िजल्लामा छोटो अविधका तािलम तथा पिरचयात्मक गो ीह

सं चालन गरी कायर्बममा

सं लग्न सबै व्यिक्तह लाई अनौपचािरक िशक्षाको महत्व, आवँयकता आिद वारे

ान िदनुपछर्।

(२२) अनौपचािरक िशक्षा कायर्बमलाई व्यविःथत, सुसंगिठत तथा ूभावकारी बनाउनका लािग राि य
नीित िनमार्ण र िनदशनका िनिम्त ौी ५ को सरकारका ूितिनिधह , अनौपचािरक िशक्षािव
गैरसरकारी सं घ सं ःथाका ूितिनिधह

तथा

समेत समावेश भएको एक उच्च ःतरीय राि य

अनौपचािरक िशक्षा पिरषद्को गठन गिरनुपदर्छ।
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(२३) अनौपचािरक िशक्षामा सं लग्न सम्पूणर् सं ःथाह का बीचमा िनयिमत सम्पकर्, बैठक, गो ी आिद गरी
कुशल समन्वय ःथापना गनर्का लािग राि य अनौपचािरक िशक्षा पिरष

अन्तगर्त एक समन्वय

सिमित बनाइनुपदर्छ।
(२४) केन्िीय तहमा हाल रहे को ूौढ िशक्षा शाखालाई अनौपचािरक िशक्षा महाशाखामा पिरणत गरी
तदनुसार जनशिक्तको व्यवःथा हुनपु दर्छ।

(२५) िशक्षा तथा सं ःकृित मन्ऽालय अन्तगर्त राि य ःतरको अनौपचािरक िशक्षा ॐोत केन्िको ःथापना
हुनपु दर्छ। यस केन्िको कायर् आवँयक जनशिक्तका लािग तािलमको व्यवःथा गन, पा
पा

साममीह को

समय

समयमा

पुनरावलोकन

गरी

कायर्बमको मूल्यांकनको व्यवःथा गन आिद हुनपु दर्छ।

आवँयकतानुसार

पिरमाजर्न

बम र

गन र

(२६) क्षेऽीय िशक्षा कायार्लयमा एक अनौपचािरक िशक्षा शाखाको ःथापना गरी आवँयक जनशिक्तको
व्यवःथा हुनपु दर्छ।

(२७) िजल्ला िशक्षा िनरीक्षकको कायार्लयमा अनौपचािरक िशक्षाको िवशेष िजम्मेवारी वहन गन एकजना
ूशासकीय अिधकृत र एकजना तािलम अिधकृतको व्यवःथा हुनपु दर्छ।

(२८) हालसम्म केन्िमुखी भएको अनौपचािरक िशक्षा कायर्बमको कायार्न्वयन ढाँचालाई पूणर्

पले

र् ा गन तथा
पिरवितर्त गरी लिक्षत समूहको आवँयकता र मागको आधारमा कायर्बम तजुम

कायार्न्वयन गन अिभभारा िजल्ला िशक्षा िनरीक्षकको कायार्लयलाई िदइनुपछर्। िजल्ला िशक्षा

िनरीक्षकको कायार्लयले िजल्ला र गाउँ ःतरमा िविभ

सं घ सं ःथा तथा िशक्षािवद्ह को एक

साक्षरता समन्वय सिमित गठन गरी कायर्बमको कायार्न्वयनमा जनसहभािगता जुटाउनु पदर्छ।
(२९) हाल रहेको कोटा ूणाली हटाउनु पदर्छ।

(३०) कायर्बम स ालन गदार् िजल्लाको कुनै िनि त क्षेऽबाट शु

गरी त्यसलाई बमशः बाँकी भागमा

िवःतार गद जानु पदर्छ।
(३१) सहयोगी कायर्कतालाई बढी उत्पेरणा ूदान गनर्का लािग ितनीह लाई िदइने सुिवधा र
पािरौिमक बढाइनु पदर्छ।
(३२) सुपिरवेक्षण ूणालीलाई सु ढ तथा ूभावकारी बनाउनका लािग ःथानीय तहमा सुपिरवेक्षकह
िनयुक्त गरी उनीह को तािलमको राॆो ूबन्ध गनुर् पदर्छ। यसको अलावा िजल्ला िशक्षा

कायार्लयका अनौपचािरक िशक्षा हे न अिधकृतह
गन

व्यवःथा

हुनपु दर्छ।

यस

तहका

तथा िज.िश.िन. बाट समय समयमा सुपिरवेक्षण

सुपिरवेक्षकह लाई

िदइने

भ ामा

आवँयक

बृि

गिरनुपदर्छ।
(३३) अनौपचािरक िशक्षा र औपचािरक िशक्षाका बीच सम्बन्ध ःथापनाका लािग ॐोत केन्ि ूणाली
नभएसम्म िनम्निलिखत अनुसारको ूबन्ध िमलाइनु पदर्छ :

(क)

साक्षरता कक्षाह

(ख)

५–७ वटा ूाथिमक िव ालयको सेरोफेरोमा रहेको एउटा माध्यिमक िव ालयलाई ॐोत
केन्िको

ूाथिमक िव ालयको मातहतमा स ालन गन।

पमा ूयोग गन र उक्त िव ालयका ूधान अध्यापक वा िनजले तोकेको एकजना

िशक्षकलाई सुपिरवेक्षक बनाउने।
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(ग)

९ वा १० कक्षामा अध्ययनरत छाऽछाऽाह ले आ–आफ्ना वडा, टोल वा घरमा अनौपचािरक
िशक्षा स ालन गरी केही िनि त सं ख्यालाई साक्षर तुल्याएमा सो वापत केही अंक िदने
व्यवःथा गन।

(घ)

एस.एल.सी.

परीक्षा

िदएपिछ

६–७

मिहना

परीक्षाफलका

लािग

ूतीक्षा

गनुर्

पन

छाऽछाऽाह लाई साक्षरता अिभयानमा सं लग्न गराउने।
(ङ)

उच्च िशक्षा अन्तगर्तको राि य िवकास सेवामा भाग िलने छाऽछाऽाह लाई साक्षरता
अिभयानमा भाग िलन ूोत्सािहत गन।

(३४) िव ालय
ूभावकारी

बािहरका

बालबािलकाह का

िनिम्त

हाल

चिलरहेको

िशक्षा सदन

कायर्बमलाई

पमा िवःतार गिरनु पदर्छ।

(३५) िवशेष गरी साक्षरता अिभयान कायर्बममा िविभ

राजनैितक दल तथा सामािजक सं ःथाह लाई

पिन सरीक गराई यःता सं घ सं ःथाका कायर्कतार्ह लाई ःवयं सेवकको

पमा पिरचािलत गनुप
र् छर्।

(३६) मामीण ःतरमा रोजगारीको अवसर ूदान गन उ ेँयले सहयोगी कायर्कतार् (िशक्षक) भनार् गदार्
यथासम्भव िव ालय बािहरका ःथानीय योग्य व्यिक्तलाई ूाथिमकता िदनुपछर्।
(३७) अनौपचािरक ूौढ िशक्षामा सहभागी समूहलाई ऋण सुिवधा, सीप िवकासको अवसर, तरकारी तथा
बीउ िवतरण, ूाथिमक उपचार साममीको िवतरण जःता थप सुिवधा र सहयोगको ूबन्ध
िमलाउनुपछर्।
(३८) दे शमा साक्षरता अिभयान पूरा भएपिछ पिन १०–१५ ूितशत जनसं ख्या िनरक्षर रिहरहने एउटा
ःवाभािवक पिरिःथित भएकाले त्यसका लािग साक्षरता कायर्बम चलाई राख्नु पदर्छ र भिवंयमा

कुनै पिन िनरक्षर नरहुन ् भ े अिभूायले ूाथिमक ःतरको िशक्षालाई बमशः अिनवायर् बनाउने

तफर् िवचार हुनपु दर्छ।

(३९) अनौपचािरक िशक्षा वारे जनचेतना जगाउन ूभावकारी ूसार ूचारको व्यवःथा गनुप
र् छर्।
(४०) साक्षरता कायर्बम सम्बन्धी छलफल, ूदशर्नी गो ी, शैिक्षक ॅमण आिद गरी त्यसूित
सकारात्मक धारणाको िवकास गनुप
र् दर्छ।

(४१) राि य ःतरमा एक अनौपचािरक िशक्षा कोषको ःथापना हुनपु छर्। यस कोषलाई ौी ५ को
सरकारको साधारण बजेटबाट ःवतन्ऽ राखी पिरषद्को माध्यमबाट सं चालन गनुप
र् छर्।

(४२) ॐोत पिरचालनका लािग दे श तथा िवदे शका दातृसंःथाह सँग सरकारी ःतरमा आिधकािरक
वातार्लाप हुनपु छर्।

(४३) गाउँ िवकास सिमित, नगरपािलका तथा िजल्ला िवकास सिमितको कोषबाट अनौपचािरक िशक्षालाई
केही रकम छु

ाई सरकारी व्ययभार कम गराउने उपाय गिरनुपछर्।

(४४) हालसम्म अनौपचािरक िशक्षामा ौी ५ को सरकारको बजेट ज्यादै न्यून रहे को सन्दभर्मा
अनौपचािरक िशक्षालाई िशक्षाको बजेटबाट बढी ूितशत छु
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ाइनु पछर्।

११. िशक्षा क्षेऽको आिथर्क व्यवःथापन
ौी ५ को सरकारको बजेटअनुसार शैिक्षक क्षेऽको लगानी २०४७/४८ मा कुल खचर्को १०.५ ूितशत
रहे कोमा २०४८/४९ मा बढे र १२:०० ूितशत पुगेको छ र त्यसबाट ूाथिमक िशक्षालाई ४९.३
ाइएको छ।राि य ूितब ता र जनआकांक्षा अनु प ूाथिमक िशक्षाको अवसरलाई

ूितशत छु

ु भ बनाउने, गुणःतरमा वृि
सवर्सल

गन, शैिक्षक सं ःथाह

आगामी वषर्ह मा िशक्षामा लाग्ने खचर्मा वृि
बृि , गुणात्मक िशक्षाको चाहना,

र कायर्बमह मा िवःतार गन नीितले गदार्

हुने कुरा िनि त छ। िशक्षा आजर्न गनर् चाहनेह को

िशक्षा क्षेऽमा हुने नवूवतर्नह

र िवषय िविवधीकरण जःता

कारणबाट एकाितर थप खचर्को माग भइरहे को छ भने अकार्ितर िशक्षाका िविभ
कायर्बमह ले पिन बढी खचर्को आवँयकता दे खाउँछन्। ूाथिमक र

तहका आ-आफ्ना

माध्यिमक िशक्षाका साथै

आधारभूत साक्षरताको िवःतारमा खचर्को ठू लो राशी व्यय हुने, त्यसमा पिन ज्यादाजसो िशक्षकको
तलबमा नै खचर् हुने हुँदा अन्य शैिक्षक कायर्बमह को िवःतारमा वृि

गनर् अप्

ारो पन दे िखन्छ।

िवशेष गरी ूाथिमक िशक्षाका लािग िदइने अनुदानको ९५ ूितशत िशक्षक तलबमा खचर् हुने भएकोले
िव ालय सं चालनका अन्य पक्षका लािग आिथर्क ॐोतको कमी हुने कुरा ःप
बमशः िनःशुल्क गद जाने र उच्चमाध्यिमक िशक्षाको व्यापक
वषर्ह मा

ती

क्षेऽमा

आिथर्क

लगानी

बढ्दै

जानेछ।उच्च

छ। माध्यिमक िशक्षा

पमा िवःतार गन नीितले पिन आगामी
िशक्षामा

िव िव ालयह को

कायर्बमह को िवःतार र िव िव ालय अनुदान आयोगको ःथापनाले गदार् सरकारी खचर्मा वृि

वृि ,
हुने

दे िखन्छ।ूािविधक तथा व्यावसाियक िशक्षा, अनौपचािरक िशक्षा र िवशेष िशक्षाका क्षेऽमा पिन खचर्
कुरा ःप

बढ्दै जाने

छ।िशक्षामा कुल सरकारी खचर्को १२ ूितशतको वतर्मान िःथितलाई ध्यानमा

राख्दा आगामी वषर्ह मा सो ूितशत अझ बढाउनु पन दे िखन्छ। यसरी एकाितर जनआकांक्षामा
आधािरत िशक्षाको िवःतार र गुणात्मक वृि का िनिम्त आगामी वषर्ह मा लगानी बढाउनु पन खाँचो छ
भने अकार्ितर िनजी क्षेऽलाई िविभ

तहका शैिक्षक सं ःथाह को ःथापना गरी िविभ

कायर्बमह को

सं चालन गनर् अझ बढी ूोत्सािहत गनुर् पन आवँयकता पिन दे िखन्छ। िशक्षा क्षेऽका लािग छु
रकमको अिधकतम सदुपयोग गरी उपलब्ध आन्तिरक र बा

ाइएको

ॐोत पिरचालन गद दे शमा िशक्षाको

िवकास गनुर् आजको एउटा मुख्य च ुनौित भएको छ।
सुझाउह
(१)

:
िशक्षा िवकासका िविभ

उ ेँयह

ूा

गनर् सरकारले िशक्षा क्षेऽलाई थप िव ीय ॐोत उपलब्ध

गराउनु पदर्छ। थप िव ाथीर्ह लाई पढाउन, िशक्षाको गुणःतरमा बृि
कायर्बमह
बृि

गनर् तथा नयाँ

सं चालन गनर् बढी खचर्को आवँयकता पदर्छ। िशक्षामा िनजी क्षेऽको सं लग्नतामा

हुने दे िखए तापिन आगामी वषर्ह मा िशक्षा क्षेऽको खचर्को ठू लो अंश ौी ५ को सरकारको
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बजेटबाट उपलब्ध गराउनु पन दे िखन्छ। यस िनिम्त िशक्षा क्षेऽको िनिम्त कुल बजेटको अंशमा
गनुर् आवँयक हुन्छ। यस पिरूेआयमा कुल बजेटको १५ ूितशत िशक्षा क्षेऽलाई उपलब्ध

बृि

ँ ाल्नु उिचत हुने दे िखन्छ।
गराउने िस ान्त अग

ूाथिमक तथा माध्यिमक िशक्षाको िनिम्त ौी ५ को सरकारले उपलब्ध गराउने रकम

(२)

सम्पूणत
र् या िशक्षक तलबमा जाने भएको हुँदा, िशक्षाको गुणःतरमा गुणःतर िवकास गनर्का िनिम्त
अ

खोज्नु पन हुन्छ। यःता ॐोतह मा मुख्यतः ःथानीय ॐोत आउँछन्।

वैकिल्पक ॐोतह

िजल्ला िवकास सिमित र गाउँ िवकास सिमितह लाई ःथानीय तहमा ूा

हुने रकमको िनि त

ूितशत िव ालयह को शैिक्षक सुिवधा िवःतार र गुणःतर बृि को काममा ूयोग गनुर् उिचत
हुनेछ।

हाल रहेको दरबन्दीको आधारमा अनुदान िदने व्यवःथाको सटृ ा िनम्न बमोिजमको व्यवःथा

(३)

हुनपु छर्:

(क)

िव ालयलाई िदइने अनुदान िजल्ला िशक्षा कायार्लय माफर्त उपलब्ध गराउने,

(ख)

अिहले अनुदान ूा

(ग)

भिवंयमा ौी ५ को सरकारले िव ालय नक्सा नको आधारमा खोले का िव ालयलाई साल
बसाली एकमु

(घ)

गन िव ालयह लाई अिहले जःतै अनुदान िदने,

अनुदान िदने,

भिवंयमा ःथानीय जनताले खोलेका िव ालयह लाई िनधार्िरत तहको पूरा कक्षाह

सं चालन

भइसकेपिछ सरकारी अनुदान िदने,
(४)

उच्च

िशक्षातफर्

महािव ालयह

ूािविधक

िशक्षा

ूदान

िव ालय

तहको

िवदे शी

सं ःथाह ले

नेपालमा

िव ालयह ,

र उच्च शैिक्षक सं ःथानह को ःथापना गनर् चाहे मा ौी ५ को सरकारले

िनधार्िरत गरे का िनयममा रही ती सं ःथाह
(५)

गनर्

शैिक्षक

िनजी क्षेऽमा सं चालन गनर् िदनुपछर्।

व्यवःथापनमा

सुधार

ल्याउन

तथा

िशक्षा

ूदान

गन

कायर्मा

जनसहभािगता बढाउन िजल्ला िवकास सिमित, गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपािलकालाई

िव ालय ःथापना गन र सं चालन गन कायर्मा सं लग्न गराउनु पदर्छ। यी िनकायह ले ःथानीय
ःतरमा उठाउने करको केही ूितशत अिनवायर्

पले िशक्षण सं ःथाह

सं चालन गनर्मा लगाउनु

पन व्यवःथा गनुर् पदर्छ।
(६)

ूाथिमक िव ालयका िशक्षकह को तलब, भ ा तथा मसलन्दको लािग चािहने सम्पूणर् रकम ौी
५ को सरकारबाट अनुदान ःव प ूदान गनुर् पदर्छ।

(७)

ँ ीगत खचर्को लािग चािहने सम्पूणर् रकम ःथानीय
िव ालय भवन िनमार्ण, फिनर्चर तथा अन्य पूज
ॐोत पिरचालन गरी जुटाउनु पदर्छ। यसका िनिम

अनुदानका
(८)

पमा िदने व्यवःथा गनुर् पदर्छ।

ूाथिमक र माध्यिमक िशक्षामा छाऽाह को सहभािगता बढाउनको िनिम
िजल्लाह मा छाऽवृि

(९)

ौी ५ को सरकारले त्यस बराबरको रकम

कोटा वा अन्य सुिवधा (पोशाक आिद) को वृि

कम ूितशत भनार् हुने

गनुर् पदर्छ।

ूाथिमक र माध्यिमक िव ालयमा भनार् भएका िपछिडएका वगर् र समुदायका बालबािलकाह लाई
छाऽवृि

तथा िव ालय पोशाक िदने व्यवःथा गनुर् पदर्छ।
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(१०) ौी ५ को सरकारबाट िनयिमत
िव ालयह , महािव ालयह

पमा अनुदान िदनु नपन र िनजी ॐोतमा सं चािलत भएका

र उच्च शैिक्षक सं ःथानह लाई ितनका शैिक्षक कायर्बमको

सं चालन, िवःतार तथा सु ढीकरण गन कायर्मा सहयोग पुर्याउन पटके अनुदान, सरल ऋण जःता
सहुिलयतह को व्यवःथा गनुर् उिचत दे िखन्छ।

(११) माध्यिमक िव ालयह मा भौितक सुिवधाह मा िवःतार गनुक
र् ा साथै िशक्षाको गुणःतरमा वृि
गनुप
र् न भएकोले िशक्षण शुल्क वाहेक अन्य रकम उठाउन पाइने व्यवःथा गनुर् पदर्छ।
(१२) माध्यिमक िशक्षा बमशः िनःशुल्क गद जाने बममा सरकारलाई पनर् जाने थप व्ययभारको
लेखाजोखा गरी िनःशुल्क गिरसक्ने अविध िनि त हुन ु पदर्छ।

(१३) ूाथिमक तहमा िनःशुल्क पा

पुःतक िवतरण गन नीितको पुनरावलोकन गरी पुःतक िक

नसक्नेह ले माऽ पुःतक िनःशुल्क पाउन सक्ने व्यवःथा िमलाउनुका साथै सहुिलयत दरमा मुख्य
पा

पुःतकह को िबबी िवतरणको व्यवःथा गनुर्

पदर्छ।

(१४) िजल्ला िशक्षा सिमितले ौी ५ को सरकारको अनुदानका साथै आफ्नो आन्तिरक ॐोतबाट समेत
र् छर् र यसै कोषबाट िव ालयह लाई
अथर् सं कलन गरी िजल्ला िशक्षा कोषको ःथापना गनुप
अनुदान िदनुपछर्।
(१५) िव ालय, महािव ालय, िव िव ालय तथा उच्च शैिक्षक सं ःथानह लाई आिथर्क सहयोग र चल
अचल सम्पि

ूदान गन सं ःथा वा व्यिक्तह लाई कर माफी िदने र उिचत

पमा सम्मान गन

पिरपाटी चलाउनु पछर्।
(१६) िव ालय, महािव ालय, उच्च शैिक्षक सं ःथानह

तथा िव िव ालयह मा िनयुक्त िशक्षक तथा

कमर्चारीलाई पूरा कायर्भार िदनुपछर्। काम नभएमा दरबन्दी भएकै आधारमा कुनै पदमा कसैलाई
िनयुक्त गनुर् हुँदैन।

(१७) उच्च माध्यिमक िशक्षा (१०+२) को िवःतार हुँदै जाने सन्दभर्मा आवँयक खचर्को लेखाजोखा
गरी बजेटको िनधार्रण गन र अनुदान िदने काम उच्च माध्यिमक िशक्षा पिरषद्ले गनुप
र् छर्।

(१८) िव ालयह लाई

िदइने

अनुदान

िजल्ला

िशक्षा

सिमित

माफर्त

उपलब्ध

गराउनु पदर्छ।

िव ालयको शैिक्षक कायर्बम िशक्षकको दरबन्दी र िजल्लाको आिथर्क अनुदानको रकमको

िनधार्रण हुनपु दर्छ।

(१९) िव िव ालयह को सं चालन गनर्को िनिम

चािहने रकम ौी ५ को सरकारबाट ूा

गरे र

ूत्येक िव िव ालय तथा उच्च शैिक्षक सं ःथानह को आवँयकता हे री सो अनुदान िदने व्यवःथा
िव िव ालय अनुदान आयोगले गनुर् पदर्छ।
(२०) उच्च माध्यिमक तथा उच्च तहमा िशक्षण शुल्क िनधार्रण गदार् लागत पूरण िस ान्त लागू गरी
िशक्षण शुल्कमा बमशः वृि

गद लैजानु पदर्छ।

(२१) माध्यिमक तथा उच्चिशक्षाको अिन्तम परीक्षाह मा सव च्च अंक ूा
िदइएको छाऽवृि

व्यवःथा हुनपु दर्छ।

गन िव ाथीर्ह लाई हाल

कायम राख्नुपदर्छ र िपछिडएका वगर्का िव ाथीर्ह लाई िवशेष छाऽवृि
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िदने

(२२) ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम कायर्बमको एकाइ लागत घटाउनको िनिम
छाऽावासमा बसी पढ्ने िव ाथीर्का साथै िदउँसो घरबाट आई पढ्ने िव ाथीर्ह
िशक्षक अनुपात बढाउने, शहरी क्षेऽको िव ालयमा छाऽवृि
मामीण क्षेऽका िव ालयमा छाऽवृि
तािलम कायर्बमह

राखी छाऽ

िदने ूथा बन्द गन र शुल्क िलने,

न्यूनतम गन तथा कम लागत पन ूािविधक, व्यावसाियक

ँ ाल्नुपदर्छ।
सं चालन गन नीित अग

(२३) दे शको आिथर्क िवकास गनर्को िनिम

आवँयक हुने मध्यम ःतरको ूािविधक जनशिक्त

उपलब्ध गराउन ूािविधक तथा बहु–ूािविधक िशक्षाको िवःतार हुन ु अत्यावँयक छ। तर

ूािविधक कारणले गदार् यी दुवै िकिसमको िशक्षा ज्यादै खिचर्लो हुन सक्छ। यसथर् ूािविधक

तथा बहु–ूािविधक िशक्षाको सं चालन गराउने उच्च माध्यिमक िव ालयको लािग चािहने रकमको
केही अं श ौी ५ को सरकारले अनुदान ःव प ूदान गनुर् पदर्छ।

(२४) अिधराज्यभिर ःथापना गिरएका ४४ वटा िवशेष िशक्षा िव ालयह मा करीव १,००० अपा
िव ाथीर्ह ले माऽ िशक्षा हािसल गन मौका ूा
गनर्को िनिम

गिररहेको हुँदा िवशेष िशक्षा कायर्बम िवःतार

अझ धेरै ूयास गनुप
र् छर्। यो िशक्षा खिचर्लो भएकोले यसमा िव ाथीर्ह बाट

िशक्षण शुल्क िलनु न्यायोिचत दे िखँदैन। अतः िवशेष िशक्षा कायर्बम ौी ५ को सरकारबाट ूा
हुने अनुदान तथा दातृ सं ःथाह बाट ूा

हुने सहयोगको आधारमा सं चालन गनुर् पन दे िखन्छ।

(२५) खास गरी उच्च िशक्षाका क्षेऽका महािव ालय तथा शैिक्षक सं ःथानह ले सं चालन खचर् उठाउने
िस ान्तमा जानुपछर् र िशक्षण शुल्क र अन्य शुल्क िलए अनुसारको समुिचत सेवा ूदान
गनुप
र् छर्।
(२६) ूितभाशाली र गरीब िव ाथीर्ह लाई उच्चःतरसम्मको अध्ययनका लािग अवसरह
राि य ःतरको एउटा छाऽवृि

ूदान गनर्

कोषको व्यवःथा गनुप
र् छर् र राि य ःतरका सबै छाऽवृि ह को

समन्वय गरी िव ाथीर्ह लाई जानकारी उपलब्ध गराउनुपछर्।
(२७) अनौपचािरक िशक्षाका कायर्बमह को सं चालनमा सहयोग गनर् राि य ःतरमा एउटा अनौपचािरक
िशक्षा कोषको ःथापना गनुर् पदर्छ।
(२८) ूत्येक िजल्लामा िजल्ला िशक्षा सिमितले एउटा िशक्षा पिरबमा कोष (Revolving Fund) को
ःथापना गरी त्यसबाट िव ालयह ले र गरीव िब ाथीर्ह ले ऋण वा सापटी िलन सक्ने व्यवःथा
हुनपु दर्छ।
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१२. शैिक्षक व्यवःथापन तथा िनरीक्षण
नेपालको शैिक्षक व्यवःथापन पक्षमा समय-समयमा पिरवतर्न हुँदै आएको छ। िव.सं . २०२८ मा शु
ँ ालेको हुँदा
भएको राि य िशक्षा प ितको योजनाले व्यवःथापनको क्षेऽमा िवकेन्िीकरणको नीित अग
िशक्षा मन्ऽालय नीित िनमार्ण, मूल्या न र अनुगमन जःता कायर्मा सं लग्न रहने र क्षेऽीय कायार्लयह
कायर्बम कायार्न्वयनमा सं लग्न रहने व्यवःथा गिरएको िथयो।तर िवगत दुई दशकिभऽ शैिक्षक
ूशासनको सं चालनको िसलिसलामा व्यवःथापनका आधारभूत िस ान्तलाई िबसर अिहले िशक्षा तथा
सं ःकृित मन्ऽालय नीित िनमार्णमा भन्दा कायर्बम कायार्न्वयनका ूशासकीय
दे िखन्छ।

क्षेऽीय

िशक्षा

िनदशनालयह

क्षेऽीय

िशक्षा

िनरीक्षक

कायार्लय

काममा नै व्यःत
भएका

छन् र

यी

कायार्लयह लाई ूदान गिरएको सीिमत अिधकार तथा कायर्बमह को अभावले गदार् यी अ॑ाएको काम
गन कायार्लय माऽ बनेका छन्। अकार्ितर िऽभुवन िव िव ालय िवकेिन्ित ूशासनका आधारमा सं चालन
हुन ु पनमा केन्िीय ूशासनका

पमा सं चािलत छ।

ःवीकृत सूचकह का आधारमा हे दार् राि य शैिक्षक व्यवःथापनको ःतर उत्साहजनक दे िखँदैन। यसबाट
व्यवःथापन पक्षमा दक्षताको अभाव दे िखन्छ। खास गरी िशक्षा िवकासको गु योजनाको अभाव,
पिरयोजनाको कायार्न्वयनबाट व्यवःथापनगत दक्षताको अभाव, योजना िनमार्ण कायर्मा दक्षताको अभाव,
मन्ऽालयको सं गठनमा िनकायह

र कमर्चारीको कमी, ूािविधक कायर् गन व्यिक्तह को कमी,

कायर्िवभाजन र अिधकार िवकेन्िीकरणको अभाव जःता कमजोरीह
कायार्लयह को कायर्क्षेऽ र ूभावकािरतामा अपेिक्षत वृि

छन्। क्षेऽीय र िजल्लाःतरीय

भएको पाइ । यसरी शैिक्षक व्यवःथापनमा

रहे का समःयाह को समाधानका साथै सामियक सुधार वाञ्छनीय छ।
ूभावकारी िनरीक्षण व्यवःथाको अिनवायर्तालाई महसूस गरी २०२८ सालमा ूत्येक िजल्लामा पहाड,
तराई तथा उपत्यकालाई िव ालय सं ख्याको आधारमा िनरीक्षकह

तोिकएका िथए।तर २०२८ दे िख

२०४८ सम्ममा िव ालय सं ख्या सरदर तीन गुना बढे कोले िनरीक्षण ूणाली नै पूणर् पले िनिंबय रहन
पुगेको अवःथा छ। िजल्ला ःतरको व्यवःथा र िनरीक्षणलाई ूभावकारी बनाउन ूशासिनक अिधकारको
िवकेन्िीकरण गनुर् आवँयक भएकोले समय समयमा समःयाको समाधान गन ूयास पिन भएको हो।
अिहले िनरीक्षकह लाई िनरीक्षण कायर्मा जाँदा उिचत सुिवधाको व्यवःथा नभएको, िनरीक्षण कायर् सीिमत
माऽामा

हुने गरे को, िजल्ला िशक्षा अिधकारीबाट पिन िनरीक्षण कायर्मा

ची नदे खाइएको कारणले पिन

शैिक्षक िनरीक्षणमा सुधार भएको पाइ । केन्िीय, क्षेऽीय तथा िजल्ला ःतरीय शैिक्षक िनरीक्षण अिहले
ज्यादै ूभावहीन अवःथामा छ। िशक्षा मन्ऽालयअन्तगर्तको पा

बम, पा

पुःतक तथा िनरीक्षण

शाखाले केही वषर् यतादे खी कुनै कायर्बम सं चालन गरे को छै न, क्षेऽीय िनरीक्षकह को काम पिन सीिमत
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भएको छ। राि य िशक्षाको गुणात्मक िवकासका िनिम्त िनरीक्षण ूिबयालाई ूभावकारी तुल्याउन
समुिचत व्यवःथाको खाँचो छ।
सुझाउह
(१)

:
राि य शैिक्षक व्यवःथापनलाई बढी ूभावकारी तथा दक्ष तुल्याउन कायार्न्वयनको तह वा
एकाइसम्म अिधकार ूत्यायोजन गनुप
र् छर्।

(२)

व्यवःथापनका सं गठनबाट अनावँयक तह हटाइनु पछर् र िनणर्यको ूिबया यथासम्भव छोटो

बनाउनु पछर्। कुनै पिन िटप्पणी वा मेमो िनणर्यका तहसम्म पुग्न तीन तहभन्दा बढी पार गनुर्
नपन ूिबयाको अवलम्बन गनुप
र् छर्।

(३)

िशक्षा तथा सं ःकृित मन्ऽालयको सं गठन अनावँयक

पमा व्यापक नगरी यो मन्ऽालय नीित र

योजना बनाउने, कायर्बमको अनुगमन तथा मूल्या न गन जःता काममा सं लग्न रहनुपछर्।
कायार्न्वयनको, काम केन्िीय तहबाट हटाई क्षेऽीय तथा िजल्ला ःतरका कायार्लयह लाई

िदनुपछर्।
(४)

अनुसन्धान तथा िवकास जःता कायर्ह

आफैले वा उपयुक्त सं ःथाबाट गराई िशक्षा ूशासनलाई

दक्ष तथा ूभावकारी बनाउन अिवरल ूयास गनुप
र् छर्।
(५)

पिरवितर्त शैिक्षक पिरूेआयमा राि य िशक्षा सिमितको औिचत्य नरहे काले यसलाई खारे ज गरी
राि य िशक्षाका िविभ

पक्षमा िशक्षा मन्ऽालयलाई सरसल्लाह िदनका िनिम्त एउटा उच्च ःतरीय

र ःथायी राि य िशक्षा सल्लाहकार पिरष
(६)

रहनुपछर्।

उच्च िशक्षाका क्षेऽमा नीित िनधार्रण, कायर्बमह को समन्वय, मूल्या न र अनुगमन कायर्का
लािग िव िव ालय अनुदान आयोग र उच्च माध्यिमक िशक्षा, ूािविधक तथा व्यावसाियक िशक्षा,
अनौपचािरक िशक्षा र िवशेष िशक्षाका क्षेऽमा िविभ

पिरषद्ह

रहनुपदर्छ। यी सबै उच्चःतरीय

िनकायह को काम, कतर्व्य र अिधकार वारे ऐन िनयममा व्याख्या हुन ु पदर्छ। वतर्मान
उच्चमाध्यिमक िशक्षा पिरषद्को ऐनमा आवँयक सं शोधन हुनपु दर्छ।

(७)

िशक्षा मन्ऽालय अन्तगर्तको वतर्मान योजना महाशाखालाई सु ढ गराउनु पछर्। साथै पिरयोजना
समन्वय तथा कायार्न्वयन महाशाखा तथा ूाथिमक िशक्षा महाशाखाको ःथापना गनुप
र् छर्।

(८)

पा

बम पा

केन्िको

पा
(९)

पुःतक तथा िनरीक्षण िवकास केन्िलाई पा

बम तथा पा

पुःतक िवकास

पमा पुनगर्िठत गरी यस केन्िलाई ूाथिमक दे िख उच्च माध्यिमक िशक्षासम्मको

बम बनाउने तथा पा

पुःतक तयार गन िजम्मा िदनुपछर्।

राि य िशक्षा िवकास केन्ि ःथापना गरी यस केन्िले सबै ूकारका िशक्षा ूशासकह

(िनरीक्षक,

ूधान अध्यापक, ूािविधक अिधकृत, िवशेष ) लाई र क्षेऽीय तथा िजल्ला तहका ूिशक्षकह लाई

र् छर्।
तािलम िदने व्यवःथाका साथै अनुसन्धान तथा िवकासको काम गनुप
(१०) परीक्षा िनयन्ऽण कायार्लय वोडर्लाई ःवाय

सं ःथाका

पमा बमशः िवकिसत गनुप
र् छर्

िवकास क्षेऽह बाट एस.एल.सी. परीक्षाको सं चालन गनुप
र् छर्।
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र पाँचै

(११) अनौपचािरक िशक्षा केन्िको ःथापना गरी यस क्षेऽका लािग आवँयक शैिक्षक साममी तयार गन
र ूिशक्षक–िशक्षकह को तािलमको व्यवःथा गनुप
र् छर्।

(१२) वतर्मान रे िडयो िशक्षा तािलम एकाइलाई दूर िशक्षण केन्िका

पमा िवकिसत गरी दूर िशक्षणको

र् छर्।
क्षेऽलाई िवःतार गनुप

(१३) अिधराज्यिभऽ ःथािपत हुने िव िव ालय तथा उच्च िशक्षाका सं ःथाह लाई शैिक्षक क्षेऽमा पूणर्
ःवाय ता िदइनुपछर्। तर शैिक्षक ूाि क क्षेऽभन्दा बािहरका अन्य पक्षमा ती उच्च िशक्षाका

र् न व्यवःथा
सं ःथाह ले ौी ५ को सरकारको राि य शैिक्षक नीित अन्तगर्त रही काम गनुप
गिरनुपछर्।
(१४) क्षेऽीय िशक्षा िनरीक्षकको नाम पिरवतर्न गरी क्षेऽीय िशक्षा िनदशक बनाउनु पछर् र क्षेऽीय
कायार्लयलाई क्षेऽीय ःतरमा शैिक्षक योजना बनाउने, ूाथिमक, माध्यिमक तथा उच्च माध्यिमक
िशक्षकको िनयुिक्तका लािग परीक्षा सं चालन गन, क्षेऽीय ःतरमा िशक्षक, ूिशक्षक, िनरीक्षक तथा
अन्य िशक्षा िवशेष को तािलम सं चालन गनर् र क्षेऽीय ःतरमा एस.एल.सी. परीक्षा सं चालन गनर्
सहयोग पुर्याउने उ रदाियत्व िदनुपछर्।
(१५) िजल्ला िशक्षा िनरीक्षकको नाम पिरवतर्न गरी िजल्ला िशक्षा अिधकारी बनाउनु पछर् र िज.िश.अ.
एउटा ूािविधक सेवाको पद रहनुपछर्।
(१६) िव ालयको सं ख्याको आधारमा ७५ िजल्लालाई क, ख र ग वगर्मा िवभािजत गनुर् पछर् र उक्त
वगर्को आधारमा कमर्चारीह को व्यवःथा गनुप
र् छर्।
(१७) िजल्ला िशक्षा कायार्लय भवनह
अन्य आवँयक भौितक सुिवधाह

बनाउने काममा ूाथिमकता िदइनुपछर् र यस कायार्लयलाई
पिन जुटाइनुपछर्।

(१८) िजल्ला िशक्षा कायार्लयलाई िशक्षकह को िववरण अ ाविधक राख्ने, िशक्षकह को िनयुिक्त, स वा
र बढु वा गन, िनवृि भरण र उपदान उपलब्ध गराउने, िनयिमत

पमा िव ालय िनरीक्षण गराउने

र िव ालय सम्बन्धी सबै आवँयक अिभलेख तथ्याँक राख्ने, कक्षा ५ को र कक्षा ८ को परीक्षा
सं चालन गन तथा ूधान अध्यापक, सं चालक सिमितका सदःय तथा िशक्षकह का िनिम्त
सामियक पिरचयात्मक गो ी तथा तािलम कायर्बमह

सं चािलत गन जःता उ रदाियत्व

िदनुपछर्। िव ालयका ूधानाध्यापक, िशक्षक र कमर्चारी िजल्ला िशक्षा कायार्लयका कमर्चारी
मािननुपछर्।

(१९) ूत्येक िजल्लामा एउटा िजल्ला िशक्षा सिमित हुनपु दर्छ। यस सिमितलाई िजल्ला ःतरका
िव ालयह

ःतरयुक्त तवरबाट सं चालन गनर् आवँयक अिधकार ूदान गनुप
र् दर्छ। यस सिमितको

सं गठन तथा काम, कतर्व्य र अिधकारह

ऐनमा व्यवःथा भए अनुसार हुनपु दर्छ। िजल्लाका

िव ालयह को सं चालन गनु,र् ौी ५ को सरकारबाट ूा
िजल्लाका िव ालयह लाई िनयिमत
िजल्लाःतरीय शैिक्षक योजनाह
पुरःकारह

अनुदान र अन्य ॐोतबाट रकम जुटाई

पमा अनुदान िदनु, िजल्लाका िव ालयह को नक्सा न गनु,र्
बनाउनु तथा िजल्लाका िव ालयह लाई ूोत्सािहत गनर्

िदनु िजल्ला िशक्षा सिमितको ूमुख काम हुनपु दर्छ।
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(२०) सबै ःतरका िव ालयह मा सं चालक सिमितको गठन गनुर् पदर्छ। तर ूाथिमक िव ालयको
हकमा गाउँ िवकास सिमित अन्तगर्त भएका सवै ूाथिमक िव ालयह

का लािग पिन एउटै

सं चालक सिमित रहने व्यवःथा पिन हुनसक्छ।
(२१) ूाथिमक िव ालयको सं चालक सिमितमा ५ दे िख ७ सम्म र अन्य िव ालयमा ९ दे िख ११
जनासम्मको सिमित हुनपु दर्छ। यस सिमितमा िव ालय सं ःथापक, अिभभावक, िशक्षा तथा

समाजसेवी, चन्दादाता तथा िज.िश.अ. का ूितिनिधह

रहनुपदर्छ। सं चालक सिमितको पदाविध

४ वषर्को हुनपु दर्छ र यसका अध्यक्ष तथा सदःय सिचव िजल्ला िशक्षा सिमितले मनोिनत गरे को
हुनपु दर्छ। सम्बिन्धत िव ालयका ूधानाध्यापक यसका पदे न सदःय सिचव हुनपु दर्छ। भौितक

सुिवधा जुटाउने िव ालयका सम्पि को सं रक्षण र सम्ब र्न गन कायर्का साथै सं चालक सिमितले
िशक्षकको िनयुिक्त, स वा र बढु वाको िसफािरस गन र िशक्षकलाई पुरःकार तथा दण्ड िदने
अिधकार पिन पाउनुपछर्।

(२२) ूत्येक िव ालयमा एउटा ूधानाध्यापक हुनपु दर्छ। िव ालयका ूधान अध्यापकको िनयुिक्त, काम
कतर्व्य र अिधकार िनयमावलीमा तोिकए अनुसार हुनपु दर्छ।

र् छर् र ूधान
(२३) ूधान अध्यापक पदमा कुनै िशक्षकलाई खास अविधका लािग िनयुिक्त गनुप
अध्यापकको पदबाट फकपिछ िशक्षकका
(२४) ूधान अध्यापकह का लािग िवशेष पा

पमा काम गन व्यवःथा हुनपु दर्छ।

बम तयार गरी सेवाकालीन तथा पूव र् सेवा तािलम िदने

व्यवःथा गनुर् पदर्छ।
(२५) सबै तहका िशक्षक तथा कमर्चारीको सेवालाई सुरिक्षत तथा मयार्िदत गनर् आवँयक व्यवःथा गनुर्
पदर्छ।

(२६) कुनै पिन िशक्षकले धेरै वषर्सम्म अःथायी

पमा काम गनुर् पन अवःथाको अन्त्य हुनपु दर्छ।

(२७) ूत्येक तहको िशक्षकलाई आवँयक न्यूनतम शैिक्षक योग्यता र तािलमको आवँयकता वारे ौी
५ को सरकारले तोक्नुपछर् र सोही बमोिजम िशक्षकको िनयुिक्त गन व्यवःथा िमलाउनुपछर्।
(२८) िनरीक्षणलाई छु ै कामको
केन्िीय तहमा पा

पमा नहे री पा

बम, तािलम तथा िनरीक्षणलाई समि मा हेन र्

बम, तािलम तथा िनरीक्षणसँग सम्बिन्धत सबै कायर् समावेश भएको एउटा

िनरीक्षण समन्वय सिमितको ःथापना गनुप
र् छर्। िनरीक्षणलाई पा

बमको ूयोगको साधनको

पमा ूयोग गनुप
र् छर्।

(२९) सं ःकृत िव ालयह को व्यवःथापन, पा

बम पा

पुःतक िवकास तथा िनरीक्षणका लािग समेत

आवँयक व्यवःथा िमलाउनुपछर्।
(३०) केन्िीय ःतरमा राि य िशक्षा िवकास केन्िले िनरीक्षकह को लािग िनयिमत सेवा ूवेश तथा
सेवाकालीन तािलमको सं चालन गनुप
र् छर्।

(३१) क्षेऽीय िशक्षा िनदशानलयह ले ूधान अध्यापकह का िनिम्त सामियक तािलमको सं चालन गरी
ूधान अध्यापकलाई िव ालय तहको शैिक्षक िनरीक्षक भई काम गनर् सक्षम तुल्याउनु पछर्।
(३२) िजल्ला ःतरमा िव ालय िनरीक्षण गनर् िव ालयह को समूह (School Cluster) व्यवःथा लागू

गनुप
र् छर्। ूत्येक समूहका लािग एकजना िनरीक्षक िनयुक्त गनुर् अित खिचर्लो हुने हुँदा दुई
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समूहको लािग एक जना िनरीक्षक िनयुक्त गन र िनरीक्षकले क्षेऽ मै बःनु पन व्यवःथा
हुनपु दर्छ।

(३३) िव ालय समूहह का काममा िनरीक्षण तथा सहयोग पुर्याउनका लािग िजल्ला ःतरीय िनरीक्षकको
पिन व्यवःथा हुनपु दर्छ र ूत्येक िनरीक्षकलाई मािसक एकमु

रकम दै िनक ॅमण भ ाको

पमा उपलब्ध गराउनु पदर्छ।
(३४) िव ालय सं चालक सिमितलाई िव ालय सं चालन तथा िव ालयमा पढाई भए नभएको िनरीक्षण
गनर्का लािग ःप

िजम्मेदारी िदनुपछर्। यस कामका िनिम्त सक्षम तुल्याउन िव ालय सं चालक

र् छर्।
सिमितका अध्यक्ष तथा सदःयह लाई गो ी र अिभमुखीकरण कायर्बमको व्यवःथा गनुप
(३५) अनौपचािरक िशक्षाका कायर्बमह को िनरीक्षणका लािग िजल्ला िशक्षा कायार्लयह

अन्तगर्त

व्यवःथा गनुप
र् छर् र यस कायर्मा ॐोत केन्िह ले आवँयक सहयोग पुर्याउनु पछर्।

(३६) समाजबाट िनरक्षरताको उन्मूलन गन लआयलाई ध्यानमा राखी ूयोगका

पमा नगर, गाउँ जःता

ःथानीय िनकायले ूाथिमक िशक्षालाई आफ्ना क्षेऽमा अिनवायर् गराउन चाहे मा ूोत्सािहत
गनुप
र् छर्।
(३७) िनजीकरणलाई ूोत्सािहत गन उ ेँय अनु प िव ालय, महािव ालय, िव िव ालय वा शैिक्षक
सं ःथानह को ःथापना र सं चालन गनर् ूोत्साहन िदनुपछर्। सरकारी अनुदानमा सं चािलत शैिक्षक
सं ःथाह लाई पिन नाफा निलने (Non Profit Making) िनजी सं ःथाका
गनर् चाहे मा ःवीकृित िदनुपछर्।
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१३. िविवधः
(क)

पूव र् ूाथिमक िशक्षा :

नेपालका धेरैजसो िव ालयह मा उमेर नपुगी पढ्न आउने बालबािलकाह लाई सामान्यतः िशशु कक्षामा
राख्ने गिरएको दे िखएको छ।यःता बालबािलकाह का लािग कुनै िनि त वा िनधार्िरत कायर्बम
छै न।ूाथिमक िव ालयकै पा

साममी र कायर्कलापह

पाइन्छ। यसूकार सं चािलत बालिशक्षा कायर्बमह

ारा पठनपाठन गराउने ूयास भइरहे को
िविभ

दे िखन्छन्- कल्याणकारी बालिशक्षा

कायर्बमह , पिरयोजनाजिनत बालिशक्षा कायर्बमह , िनजी बालिशक्षा कायर्बमह
बालिशक्षा

कायर्बमह ।

यसरी

बालिशक्षा

अिनयिमतता पिन दे िखन्छ। यःता कायर्बमह

कायर्बमह मा

िविभ ता,

र िव ालयजिनत

धारणात्मक

अःप ता

र

१ वषर्देिख ३ वषर्सम्मका लािग सं चािलत छन् र यी

सामान्य पिरवारका लािग िनकै खिचर्ला पिन छन्।अिहले शहरी क्षेऽमा ःथािपत िनजी िव ालयह मा
िदइने यस ूकारको

िशक्षा िनकै खिचर्लो छ भने मामीण क्षेऽमा यःता कायर्बमह को आवँयकता र

सम्भावनाबारे पिन िवचार गनुर् आवँयक छ।सं घ-सं ःथाह

र समुदायलाई पूवू
र् ाथिमक िशक्षा

क्षेऽमा सं चािलत गनर् ूेिरत गनुक
र् ा साथै ौी ५ को सरकारबाट ूिशक्षण, पा

िनजी

बम िनमार्ण र िनरीक्षण

एवं िनदशनको व्यवःथा गनुर् पन खाँचो छ।
सुझाउह

:

दे शबाट िनरक्षरता हटाउन ूाथिमक िशक्षामा सुधार ल्याउनुपछर्। तर ूाथिमक िशक्षामा सुधार ल्याउन
पूवू
र् ाथिमक िशक्षा माफर्त बालबािलकाह को पािरवािरक िसकाईसं ग शु दे िख नै सम्बन्ध ःथापना गनुर्
पन कुरा पिन उि कै आवँयक छ। त्यसकारण यी समःयाह को समुिचत समाधान गनर् िविभ
उपायह
(१)

ँ ाल्नु उपयुक्त हुने हुँदा यहाँ केही सुझाउह
अग

ूःतुत छन् :

शारीिरक, मानिसक, बौि क तथा गितिवकासका धारणा अनु प बालबािलकाह को िवकासलाई

ध्यानमा राखी बाल िशक्षा िदनु पूव र् ूाथिमक िशक्षाको उ ेँय हुनपु दर्छ।
(२)

समुदायको माग र आवँयकतालाई ध्यानमा राखी एक वषर्को पूव र् ूाथिमक िशक्षाको व्यवःथाका
लािग ूोत्सािहत गनुर् पदर्छ।

(३)

ूाथिमक िव ालय जाने उमेर नपुगेका ४ वषर् पुगेका बालबािलकाह लाई यस तहमा ूवेशका

लािग योग्य मा ु पदर्छ। पूव र् ूाथिमक िशक्षालाई िशशु ःयाहार केन्ि भन्दा ःप तः अलग

गराइनु पछर्।
(४)

कक्षा एकको पूव र् तयारीलाई समेत
तहको िशक्षालाई पुःतकीय

ि गत गरी पूवू
र् ाथिमक िशक्षाको व्यवःथा गिरनु पछर्। यस

ानभन्दा कायर्कलापपरक बनाइनु पछर्।

75

(५)

बालिवकास तथा बालिशक्षाका िस ान्त र प ितलाई ध्यानमा राखी पूव र् ूाथिमक िशक्षाको
पा

बम राि य सं ःकृितलाई

ि गत गरी बालबािलकाका सामािजक सांःकृितक पिरवेश

अनु पका िवषयवःतुसँग सम्बिन्धत हुनपु छर्।

(६)

पूवू
र् ाथिमक िव ालयह ले अिभभावकह बाट उिचत शुल्क िलई बालबािलकाह का लािग

आवँयक खेलकूदका साममी, पा

साममी तथा ौव्य– ँय साममीह को व्यवःथा िमलाउनु

पदर्छ।
(७)

ौी ५ को सरकारको सम्बिन्धत िनकायले पूव र् ूाथिमक िशक्षाका गितिविधह को मूल्यांकन,
अनुगमन तथा िनरीक्षणको व्यवःथा गनुप
र् छर्।

(८)

र् छर्। यःतो व्यवःथा
मामीण क्षेऽमा पिन पूव र् ूाथिमक िशक्षाको व्यवःथा गनतफर् ूोत्सािहत गनुप
ःथानीय समुदायबाट गनर् सिकन्छ।

(९)

पूव र् ूाथिमक िशक्षामा काम गन िशक्षकह का लािग ूिशक्षणको व्यवःथा िमलाई बालबािलकाको
मातृभाषाको

ान भएका िशक्षक तथा मिहला िशिक्षकाह लाई ूाथिमकता साथ िनयुक्त गनुर्

पदर्छ।
(१०) सामािजक सं घ सं ःथा र सामुदाियक तथा िनजी क्षेऽका आन्तिरक तथा बा

ॐोतबाट पूव र्

ूाथिमक िशक्षाका कायर्बमह का लािग आिथर्क उपायह को पिरचालन गन व्यवःथा िमलाउनु
पदर्छ।

(११) ौी ५ को सरकारले िनधार्रण गरे को शतर्मा रही तथा तोकेका िनकायह बाट ःवीकृित िलई िनजी
क्षेऽमा पूवू
र् ाथिमक िशक्षाको सं चालन गनर् ूोत्सािहत गनुर् पदर्छ।

(१२) नेपाली

बालबािलकाह को

शारीिरक, मानिसक, बौि क

अनुसन्धान गन व्यवःथा हुनपु छर्।
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तथा

भािषक

िवकासको

अध्ययन

(ख)
ौी ५ को सरकारबाट ूा
िव ालयह

िनजी क्षेऽमा सं चािलत िव ालयह :

अनुदानमा सं चािलत िव ालयका साथै आज नेपालमा िनजी तथा आवासीय

पिन सं चािलत छन्।यी िव ालयह

सामान्य वा आवासीय दुवै थरीका पिन छन् र २०३७

सालपिछ यःता िव ालयह को सं ख्यामा िनरन्तर वृि

भएको छ। हाल िशक्षाका क्षेऽमा ौी ५ को

सरकारले ठू लो आिथर्क लगानी गरे को छ तर लगानीको तुलनामा िशक्षाको गुणात्मक वृि
अपेक्षाकृत

भने

पमा हुन नसकेकाले आफ्ना बालबािलकाको गुणात्मक िशक्षाका लािग अिभभावक िनजी तथा

आवासीय िव ालयह ितर आकिषर्त छन्। तर कम भौितक सुिवधा, िशक्षकह को गुणःतरमा कमी,
िशक्षकको आिथर्क सुरक्षाको अभाव, चक शुल्क र िवना योजनाका िव ालयह को ःथापनामा वृि जःता
कुराले के दे खाउँछन् भने यःता िनजी िव ालयह ले शैिक्षक पक्षभन्दा आिथर्क लाभको पक्षलाई बढी
ूाथिमकता िदइएको छ। सावर्जिनक िव ालयको व्यवःथापन सामान्यतया कमजोर हुन्छ भ े
मानिसकताको कारणले गदार् िनजी तथा आवासीय िव ालयमा आफ्ना बालबािलका पठाउने
अिभभावकह

झन् अप्

ारो िःथितमा पुगेका छन्।

िनजी क्षेऽमा सं चािलत िव ालयह

िविभ

ूकारका छन्।िनजी तथा आवासीय िव ालयह लाई एकाितर

सरकारले ःवीकृित िदएर िशक्षा ूदान गन कायर्को महत्वपूणर् िजम्मेवारी िदएको छ भने अकार्ितर ती
िव ालयह

सम्बन्धी ःप

नीित ब

सकेको छै न। बढ्दो शुल्कअनुसारको सेवाको अभावऽ िव ालय

सं चालनमा व्यिक्तगत ःवािमत्व तथा कितपय िव ालयह

कम्पनी ऐन अन्तगर्त दतार् भएका कारणले

ियनको सेवामूलक ःव पमा पिन ू िचन्ह थिपएको छ। सरकारी अनुदानूा

िव ालयभन्दा िभ

अवःथाका यःता िव ालयको ःवािमतव, सं चालन र व्यवःथापन ूिबया, पा

बम र पा

शुल्क िनयन्ऽण, सुपिरवेक्षण र िनरीक्षण आिदबारे ःप

पुःतक,

नीित हुनपु न आवँयकतालाई आज िवशेष

पले

अनुभव गिरएको छ।
सुझाउह
(१)

:
िनजी िव ालय दुई िकिसमका हुनपु छर् (१) सामािजक सेवाको भावनाबाट ूेिरत अथवा मुनाफाको
ि

नराख्ने (Non Profit Making) र (२) सेवामूलक उ ोग। व्यवसायबाट ूेिरत अथवा

मुनाफाको
(२)

ि

राख्ने (Profit Making)।

ौी ५ को सरकारको िनयिमत आिथर्क सहायताको अपेक्षा नगरी सं चालक सिमितले िनधार्रण गरे
अनुसार शुल्क लगाई वा िवशेष व्यवःथा गरी सं चालन गिरएका िव ालयह लाई िनजी क्षेऽका
िव ालयह

मािननुपछर्।
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(३)

िनजी क्षेऽका िव ालयह ले पिन मूल पा
पठनपाठन
पा

(४)

गन

व्यवःथा

िमलाउनुपछर्।

बम चािहँ ौी ५ को सरकारले तोके अनुसार

यःता

िव ालयह मा

साममी लागू गनर् सिकने व्यवःथा समेत हुनपु छर्।

ौी ५ को सरकारबाट ःवीकृत थप पा

थप

शैिक्षक

कायर्बम

र

साममी ूयोग गरी उपयुक्त पठन पाठनको वातावरणमा

वै ािनक िशक्षण िविधबाट अध्यापन गरी उच्चःतरीय िशक्षा िदन यस ूकारका िव ालयह

अिभूेिरत हुनपु छर्।
(५)

िनजी क्षेऽमा स ािलत िव ालयह को समूह बनाई त्यःतो समूह अन्तगर्तका िव ालयह लाई थप
पा

बम तथा परीक्षा व्यवःथा हालको एस.एल.सी. वोडर् अन्तगर्त नै रहने गरी लागू गनर् ौी ५

को सरकारले िनधार्िरत शतर्मा अनुमित िदनुपदर्छ।
(६)

िनजी तथा आवासीय िव ालयको शैिक्षक व्यवःथापन, पठनपाठन आिदको मूल्यांकन अनुगमन
र् छर्।
तथा िनरीक्षणका लािग सम्बिन्धत िनकायले व्यवःथा गनुप

(७)

ःतरीय िशक्षा ूदान गनर् आवँयक भौितक तथा शैिक्षक आवँयकताह को सूची तयार पारी ती
सबै पूवार्धारह

(८)

पूरा गरे का िव ालयह लाई पिहलो चरणमा अःथायी ःवीकृित िदनुपछर्।

िनजी िव ालयह लाई ःथायी ःवीकृित िदं दा िनि त आधार पूरा गरे का तथा आफ्नै भवन

भएकाह लाई ूाथिमकता िदनुपछर्। ःवीकृित ूा
िव ालयह लाई

तोिकएको

अविधिभऽ

लगाइनुपछर्। अन्यथा ःवीकृित र

(९)

(५

गिरसकेका तर न्यूनतम आधार पूरा नभएका

दे िख

१०

वषर्िभऽ)

गनर् सिकने व्यवःथा हुनपु छर्।

उक्त

आधार

पुरा

गनर्

िव ालय सं चालन गनर् ूत्येक िव ालयको एउटा सं चालक सिमित हुनपु छर्। यस सिमितमा
िव ालय सं ःथापक, ःथापनामा सहयोग पुर्याउने चन्दादाता, अिभभावकह ले छानेका ूितिनिध,

सरकारी ूितिनिध तथा िव ालय िशक्षकह ले छानेका ूितिनिध हुनपु छर्। िव ालय सं चालन

सम्बन्धी सम्पूणर् िजम्मेदारी यसै सं चालक सिमितमा हुनपु छर्। साधारणतया िव ालयको सं ःथापक

मध्येबाट एकजना सं चालक सिमितको अध्यक्ष र िव ालय ःथापना वा सं चालनमा ूमुख योगदान

िदने व्यिक्त सं चालक सिमितको सदःय–सिचव हुनपु छर्।

(१०) िव ालयको शैिक्षक कायर्बम तथा कायर्क्षेऽ हेरी िनजी क्षेऽमा सं चालन हुने िव ालयह का लािग
एउटा बोडर् अफ शःटीज पिन गठन गनर् सिकनेछ। िव ालय ःथापनामा सहयोग पुर्याउने,
िव ालयका लािग अक्षय कोष खडा गनर् चन्दा िदने, अचल सम्पि
उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका व्यिक्तह

िदने तथा िशक्षा क्षेऽमा

यस वोडर्का सदःय हुन सक्नेछन्।

(११) हालसम्म नेपालमा िनजी तथा आवासीय िव ालय जे जःतो ःवािमत्वमा रहे का छन् सोही
अनुसारको ःवािमत्वमा रहने नीित िलइनुपछर्।

(१२) िनजी िव ालयह ले आफूले िव ाथीर्ह लाई िदने सहुिलयत र सुिवधा अनु पको शुल्क माऽ िलने
गनुप
र् छर्।
(१३) िनजी िव ालयह ले कम्तीमा ५ ूितशत गरीब तथा जेहेन्दार िव ाथीर्ह लाई िनःशुल्क अध्ययन
गराउने व्यवःथा हुनपु छर्।
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(१४) िनजी क्षेऽका िव ालयह ले ौी ५ को सरकारबाट ःवीकृत तथा िनधार्िरत िनयमका आधारमा
रही आफ्नो आिथर्क क्षमता अनुसार िशक्षकको तलब, स य कोष, उपदान तथा अन्य सुिवधाको
व्यवःथा गनुप
र् छर्।
(१५) िव ालयले ूत्येक वषर् आम्दानी खचर्को लेखा परीक्षण गराउनुपछर् र सो ूितवेदन वारे ौी ५ को
सरकार तथा अिभभावकह लाई जानकारी गराउनुपछर्।
(१६) आफ्नो भवन नभएका िव ालयह ले ूत्येक वषर्को बजेटमा भौितक सुिवधाको व्यवःथा गनर्
बजेटको केही ूितशत छु

(१७) ःवीकृित ूा

ाउनुपछर्।

गरे र चिलरहेका िनजी क्षेऽका िव ालयह लाई ौी ५ को सरकारले भवन िनमार्ण

गनर् सरल ऋण तथा जग्गा उपलब्ध गराउनमा र शैिक्षक उपकरण, सवारी साधन, पा

साममी,

िवशेष क्षेऽका िशक्षक र तािलम आिदको व्यवःथामा आवँयक सहयोग गनुप
र् छर्।

(१८) साधारणतया जुनसुकै ठाउँमा खोिलने िनजी िव ालयह लाई पिन उपयुक्त नक्सा नका आधारमा
खोल्न ःवीकृित िदने व्यवःथा हुनपु छर्।

(१९) दे शका ूत्येक िवकास क्षेऽमा कम्तीमा एउटा उच्चःतरीय िनजी ःतरमा सं चािलत नमूना िव ालय
ःथापना गनर् ौी ५ को सरकारले ूोत्साहन र सहयोग पुर्याउनु पछर्।

(२०) कुनै ःवदे शी वा िवदे शी व्यिक्त वा सं ःथाले पूव र् ूाथिमक, ूाथिमक, माध्यिमक र उच्च माध्यिमक
िव ालय खोल्न चाहे मा ौी ५ को सरकारको सम्ब
बमोिजम गन व्यवःथा हुनपु दर्छ।

िनकायसँग आवँयक सम्झौता गरी सो

(२१) िनजी क्षेऽमा स ालन गिरने िव ालयह को ःथापना र स ालन िनजी ःवािमत्वमा गनर् सिकनेछ।
तर यःता िनजी िव ालयह ले सरकारी दाियत्व पूरा गन व्यवःथा हुनपु दर्छ।

(२२) िनजी क्षेऽमा सं चािलत िव ालयह को भौितक सुिवधा, पठनपाठनको ःतर, िशक्षकको ःतर,
अितिरक्त िबयाकलापका कायर्ह को सम्पादन आिद सबै पक्षह
िव ालयले जनसाधारणका जानकारीको िनिम

ूकाशनमा ल्याउनुपछर्।

(२३) हाल खोिलएका िव ालयह मा कुनै िव ालय राि य मूल पा

बमको पठनपाठन नहुने गरी

खोिलएका भए सोको छानवीन गरी त्यःतालाई पिन राि य मूल पा
ल्याइनुपछर्।
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दशार्उने पुिःतका ूत्येक

बम लागू गन व्यवःथामा

पा

(ग)

िशक्षाका राि य र तहगत उ ेँयह
व्यवःथाका

बम पा
ूा

पमा हे िरन्छ।यसै कारण पा

पुःतक तथा मूल्या न

गनर् तयार गिरने पा
बमअन्तगर्त पा

बमलाई पठन-पाठनको बमव

वःतु, िशक्षण िविध, शैिक्षक साममी र

मूल्या न िविधलाई समेत समेिटएको हुन्छ तर हाॆो शैिक्षक व्यवःथामा पा

बम, पा

पुःतक र

मूल्या नलाई एक अकार्संग सम्बन्ध गरीएको पाइन्छ।
िशक्षाको उ ेँयअनुसार आजको ूजातािन्ऽक वातावरण अनुकूल पा

बममा पिरवतर्न गनुर् पन हुँदा

भोिलका नागिरकह को तयारी गन बममा पिन नयाँ शैिक्षक व्यवःथाअनुसारका बढी वै ािनक
व्यावहािरक र वःतुगत पा
उ ेँयह

ूा

गनर्मा

बमह को िनमार्ण गनुर् पन कायर्मा िवलम्व भइसकेको छ। पा
िशक्षकको

भूिमकालाई

ध्यानमा

राखी

िशक्षक

तािलमको

बमका

व्यवःथाको

आवँयकताबारे अन्यऽ चचार् भइसकेको छ। तर आजको परीक्षामुखी शैिक्षक व्यवःथामा पिरवतर्न गनर्
परीक्षा ूणालीलाई नै व्यविःथत र सु ढ गनुर् आवँयक छ। वषर्को एक पटक जाँच िलएर िव ाथीर्का
उपल्बिधको मूल्या न गन वतर्मान परीक्षा ूणालीमा सुधारको खाँचो छ भने एस.एल.सी. परीक्षाका
कमजोरीह लाई हटाई यसलाई बढी व्यविःथत र ःतरीकृत गनुर् पन आवँयकताको पिन उि कै अनुभव
गिरएको छ।
पा

पुःतकह को िनमार्ण, ूकाशन र िवतरणका समःया पिन

िशक्षाका िविभ

तहका लािग पा

पुःतकह

शैिक्षक व्यवःथासँग गाँिसएका छन्।

िनमार्ण गन ूयास भए तापिन िशक्षाको उ ेँयको

पिरपूितर्मा सहायक हुने पुःतकह को कमी छ।
पा

पुःतकह को ूकाशन कायर्को गित पिन मन्द छ र नेपालको दुगम
र् भौगोिलक िःथितलाई ध्यानमा

राखी पुःतक र पा

साममीको िवतरण व्यवःथामा पिन पयार्

उ ेँय-ूाि का िनिम्त िविभ

माऽामा ूगित हुन सकेको छै न।िशक्षाका

व्यिक्त र सं ःथाबाट भइरहे का पुःतक लेखन, ूकाशन र िवतरण

कायर्ह लाई सु ढ गरी अझ उपयोगी र ूभावकारी तुल्याउनु पन र ले खन तथा ूकाशन कायर्लाई अिघ
बढाउँदै िवतरण ूणालीलाई व्यविःथत गनुर् पन कुरा पिन मह वपूणर् छ।ले खक, सम्पादक, िचऽकार
तथा ूकाशक र मुिकह लाई पेशागत िवकासका िनिम्त अवसरह
ितनका उ म कायर्का िनिम
िनजी तथा सं ःथागत

पुरःकृत गन िनयिमत व्यवःथाको पिन कमी छ। यःतै िकिसमले दे शमा

पमा ूकािशत पुःतकमा िनि त ूित िक े व्यवःथा गरी पुःतक ूव र्न कायर्मा

ूोत्साहनको पिन अभाव दे िखन्छ।
सुझाउह

उपलब्ध गराउने, ूिशक्षण िदने र

:
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(१)

पा

बम पा

पमा िविभ

पुःतक तथा िनरीक्षण िवकास केन्िलाई एउटा राि य ःवाय

दक्ष व्यिक्तह

ूािविधक पक्ष (जःतै :

पा

र दिरलो सं ःथाको

सिम्मिलत गरी िवकास गिरनु पदर्छ। यसले िशक्षाका सम्पूणर्

बम, पा

पुःतक, शैिक्षक साममी, िशक्षण िविध, िनरीक्षण ूिविध र

मूल्यांकन अथवा परीक्षा सुधार) आिद क्षेऽह मा अनुसन्धान, िवकास र िनमार्णको कायर् गरी यस
क्षेऽमा रहे को ठू लो कमीलाई पूरा गनर् सक्नु पदर्छ। िशक्षाको गुणात्मक िवकासका लािग
यसलाई सबैभन्दा महत्वपूणर् पूव र् शतर्को
(२)

िविभ

तहका पा

पमा िलइनु पदर्छ।

बममा राि य उ ँ
े य ूितिविम्बत हुनपु छर्। िव ालयको पा

बम वःतुपरक

र ःथानीय वातावरणिसत मेल खाने गरी छाऽछाऽाह का लािग जीवनोपयोगी हुने िकिसमबाट
िनमार्ण गिरनुपदर्छ।

(३)

िव ालय तहमा कक्षा १ दे िख १२ सम्मको ौँ ृखलालाई

दयगंम गरी उ ेँय, िवषयवःतुको क्षेऽ

र बम, िशक्षण ूिबया र मूल्यांकन ूिबया समेत उल्लेख भएको पा
बमलाई अिन्तम

बम हुनपु दर्छ।

(४)

पा

प िदनुभन्दा अगाडी ःथलगत परीक्षण गिरनुपछर्।

(५)

िशक्षण िसकाईका लािग र िशक्षकलाई सहयोग पुर्याउने खालको भएमा माऽ पा

बमको सही

उपयोग हुन जाने हुँदा िनमार्ण अवःथामा नै त्यस पक्षूित िवशेष ध्यान पुर्याइएको हुनपु दर्छ।
(६)

पा

बमह

ूकािशत गरी िनःशुल्क िवतरण गन पिरपाटी समा

गरी सम्ब

लागत मूल्यमा िबबी िवतरण गन व्यवःथा हुनपु दर्छ।

(७)

ूजातािन्ऽक मूल्य र मान्यतालाई महत्व िदने पा

सं ःथाह को

बम, िशक्षण र मूल्यांकन िविध िवकास गदार्

ूत्येक व्यिक्तको ूितभा, झुकाव, िच र वैयिक्तक िभ तालाई मध्यनजर राखी कायर् गनुप
र् दर्छ।
(८)

आधुिनक

नेपालको

पा

बम

छाऽछाऽाह मा

राि य

आकांक्षा

र

िचन्तनह

(जःतै

:

ःवतन्ऽता, समानता, अिधकार र कतर्व्य, वातावरण, ःवाःथ्य, सरसफाई, जनसं ख्या र ूजातािन्ऽक

मूल्य र मान्यताह ) ूित सजग गराई िशक्षालाई अथर्पूणर् र उपयोगी बनाउने खालको हुनपु दर्छ।
(९)

ूत्येक तहको पा

बम िवकासको काम एउटा िनरन्तर चिलरहने ूिबया भएकाले पा

िनमार्ण, कायार्न्वयन, मूल्यांकन, पिरमाजर्नलाई चिबय
पमा) िलइनु पदर्छ। यसो गदार् पा

बम

पमा (दोहोर्याइ राख्नु पन ूिबयाको

बमलाई समयानुकूल र बदिलं दो पिरिःथित अनु प

सुहाउँदो ढं गले कम्तीमा ५ वषर्िभऽ पिरवतर्न गिरनुपछर्। यसका लािग अध्ययन अनुसन्धानलाई
ूोत्सािहत गिरनुपछर्।
(१०) पा

बम, पा

पुःतक तथा सहायक साममीह को ःतर िनधार्रण गरी उपयुक्तता िनि त गन

कायर् सम्बिन्धत िवषय सिमित माफर्त गराइनुपछर्।
(११) पा

बम, िशक्षण र मूल्यांकन (परीक्षा) िविधको अन्योन्यािौत सम्बन्ध हुने हुंदा ियनको िवकास

पिन आपसी अन्तरिबयाका आधारमा गिरनु पदर्छ। यी तीनैमा िनरन्तरता र आपसी सम्बन्ध
दिरलो भएमा छाऽछाऽाह को अनु ीणर् हुने सं ख्या िनकै घट्न सक्नेछ।

(१२) शैिक्षक साममीको ूयोगले िशक्षण िविधलाई ूभावकारी र

िचकर बनाउने हुँदा ःथानीय ॐोत,

सीप र साधनमा आधािरत साममीह को िवकासमा सकेसम्म िनजी क्षेऽको सहभािगता गराई

िनमार्ण र िबबी िवतरण गराउने व्यवःथा गनुर् पदर्छ।
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(१३) कुनै पिन ःतरको मूल्यांकन (अथवा परीक्षा) प ितले िशक्षकले के र कसरी पढाउँछन्?

िव ाथीर्ह को पठनपाठन सम्बन्धी िबयाकलाप के कःतो छ? गुणःतरको आधारमा िव ाथीर्ह को

छनोट गन काम कि को वःतुगत

पमा भएको छ? आिद कुराह लाई दशार्उने हुँदा सोही

अनु प यसमा ध्यान पुर्याउनु पछर्। अतः मूल्यांकन (परीक्षा) लाई पठनपाठनका साथै वषर्भिर नै
चिलरहने एउटा िनयिमत सकारात्मक शैिक्षक िबयाकलापको

पमा िलइनु पदर्छ। यसका लािग

मािसक, ै मािसक वा ऽैमािसक परीक्षा िलने व्यवःथा गनुर् उपयुक्त हुनछ
े ।

(१४) ूत्येक िव ाथीर्को शैिक्षक ूगित िववरण राख्ने र त्यसमा उसका सम्पूणर् शैिक्षक र अितिरक्त
िबयाकलापको समेत िववरण समावेश गिरनु पदर्छ।
(१५) हालको परीक्षा िनयन्ऽण कायार्लय वतर्मान बढ्दो आवँयकताको तुलनामा ॐोत र जनशिक्तको
ि बाट सा॑ै कमजोर अवःथामा छ। यसलाई एउटा दिरलो ःवाय

सं ःथाको

पमा सं चालन र

िवकास गिरनुपछर्। यसले परीक्षा सं चालनमा सुधार गन कायर् गनुप
र् छर् र परीक्षा सुधार गन
ूिबयामा नमूना ू ह को बक खडा गन, अनुसन्धान गन, ःतरयुक्त ू ह
िवकासमुखी काम पा

बम पा

बनाउने जःता

पुःतक तथा िनरीक्षण िवकास केन्िबाट गराइनुपछर्।

(१६) परीक्षा र मूल्यांकन दक्ष व्यिक्तले माऽ ःतरयुक्त ढं गले गनर् सक्ने िवषय भएकोले त्यसको

व्यवःथापन र स ालन पिन सोही अनु पका िवषय िवशेष ह बाट नै हुनपु छर्। यसकारण यस

क्षेऽमा जनशिक्तको िवकास गनुर् र ितनैबाट परीक्षालाई ःतरयुक्त बनाउने कायर् गराउनु आवँयक
छ।
(१७) अनौपचािरकबाट औपचािरक वा व्यावसाियक िशक्षामा ूवेशका लािग पिन ूवेश परीक्षाको
िवकास गिरनु पदर्छ।
(१८) उच्च िशक्षामा ूवेशका लािग ःतरयुक्त ू पऽको िनमार्ण, परीक्षण र सं चालन तफर् ठोस कदम
चािलनु पदर्छ।
(१९) आगामी वषर्ह मा सेमे र ूणालीलाई पुनः कायार्न्वयन गनबारे सम्बिन्धत िवषयका दक्षह ले

िचन्तन मनन गरी एउटा कायर्बम बनाई लागू गनतफर् िवचार गनुप
र् दर्छ। त्यो नभई िशक्षक र
िव ाथीर्ह को पठनपाठनमा सं लग्नता र जबाफदे हीमा वृि

गनर् किठनाई पन हुन्छ।

(२०) िलिखत र िनबन्धात्मक परीक्षा बाहे क गृहकायर्, पुःतक समीक्षा, कक्षा िनरीक्षण, मौिखक मूल्यांकन
आिद

िविवध

िविधह

ूयोग

गनुप
र् छर्।

साथै

िनबन्धात्मक

परीक्षालाई

वःतुगत

बनाउने

उपायह तफर् पिन कदम चािलनुपछर्।

ु
(२१) िव ाथीर्ह को मूल्यांकन हरे क तहमा मािसक, ऽैमािसक, अ र्वािषर्क र वािषर्क परीक्षाको सं यक्त
आधारमा गिरनु उपयुक्त हुन्छ।

(२२) मूल्यांकनले िशक्षण प ितको पिन ले खाजोखा गन हुँदा िशक्षकको मूल्यांकनमा पिन उनले पढाउने
िवषयका िव ाथीर्ह को शैिक्षक उपलिब्धलाई समेत आधार बनाइनु उपयुक्त हुनेछ।

(२३) िविभ

िवषयमा अनु ीणर् हुने िव ाथीर्ह ले धेरै वषर्सम्म केही पऽको माऽ परीक्षा िदने हालको

ूचलनमा सुधार गनुप
र् छर्।

(२४) राि य िशक्षाको उ ेँय र तह अनुसारका पा
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बम अनु प पा

पुःतकह

तयार गिरनुपछर्।

(२५) भािषक समुदायको आवँयकतालाई ध्यानमा राखी ूाथिमक िशक्षाका पा
भाषाह मा तयार गनर् सम्ब
(२६) पा

पुःतकलाई राि य

भाषाका िव ानह लाई ूोत्सािहत गनुप
र् दर्छ।

पुःतकको ूयोग, िशक्षण ूिबया, पाठयोजना आिद िवषयमा व्यविःथत र बमब

पले चचार्

गिरएको िशक्षक िनदिशका तयार गरी ूत्येक िशक्षकलाई उपलब्ध गराउनुपछर्। सो पुःतकमा

मातृभाषाका माध्यममा िशक्षा िदने िवषयमा र सामान्य कक्षामा एकीकृत गनुप
र् न अपा

बालबािलकाको िशक्षाका िवषयमा पिन व्याख्या गिरएको हुनपु दर्छ।
(२७)

ान िव ानका िविभ

िवषयमा िव ाथीर्ह का लािग पा

र् दर्छ। पा
िशक्षकह लाई ूोत्सािहत गनुप

पुःतकको िनमार्ण र अनुवाद गनर्

पुःतक लेखन, अनुवाद तथा सम्पादनका िनिम्त िवदा,

आिथर्क सुिवधा तथा पुरःकारको व्यवःथा हुनपु दर्छ र लेखक, सम्पादक, अनुवादक तथा
िचऽकारह लाई पुःतकको समुिचत लेखःव िदनुपछर्।
पुःतक र पा

(२८) सबै िव ालयमा ूयोग गिरने पा
िनकायले िनदशन गरे को पा
(२९) पा
पा

बमको ढाँचाका आधारमा हुनपु दर्छ।

पुःतकह को ूकाशनका लािग अवसर िदनुपछर्। िव ालयह लाई िविभ

(३१) पा

सेटबाट छानेर

पुःतकको ूयोग गन ःवाय ता िदनुपछर्।

िनकायबाट ःवीकृत पा

(३०) ौी ५ को सरकारको सम्ब
ःप

ौी ५ को सरकारको सं ब

पुःतकह को ूकाशनलाई ूितःपधार्का आधारमा िवकास गनुप
र् छर्। सबै ूकाशकलाई

उपयुक्त पा
पा

साममीह

पुःतकका

पुःतकलाई ूकाशकह ले मुख्य

पमा ःवीकृत भएको हो वा सहायक पुःतकका

पमा अंिकत गरे को हुनपु छर्।

पुःतकह को ूकाशन दुई ूकारको हुनपु छर्:

पमा ःवीकृत भएको हो सो

पुःतकालय सं ःकरण र िव ाथीर् सं ःकरण।

पुःतकालय सं ःकरण पुःतकालयमा राखी इच्छु क िव ाथीर्ह लाई िदनुपछर् र िव ाथीर् सं ःकरण
चािहँ सहू िलयत दरमा उपलब्ध गराउनुपछर्।

(३२) ौी ५ को सरकारको सम्ब

िनकायबाट पा

गिरएमा िनजी ूकाशकले पिन तदनु प पा
ूकाशन गनर् पाउने व्यवःथा हुनपु दर्छ।

(३३) कक्षा १ दे िख ३ सम्मका पा

बममा आंिशक वा पूणर् सं शोधन वा पिरवतर्न

पुःतक वा सहायक पुःतकह मा सं शोधन गरे र माऽ

पुःतकह , बालपुःतकह

र पा

साममी िव ालयको सं कलनबाट

िव ाथीर्ह लाई िदनुपछर्। यसरी िदं दा िव ालयले न्यूनतम धरौटी िलन सक्ने व्यवःथा हुनपु छर्।

(३४) िव ालयका िनिम्त ूकािशत पा

पुःतकह

सःतो मोलमा िवबी िवतरण गन गराउने व्यवःथा

हुनपु छर् र पुःतकह को मूल्य नेपालभिर नै एउटै हुनपु छर्।

(३५) मिहला वगर्, अपा

तथा सामािजक

ि ले पिछ परे का समुदायका लािग िविभ

सेवाभावले ूेिरत व्यिक्तह बाट िनःशुल्क
व्यवःथा हुनपु छर्।

(३६) िनःशुल्क िवतरण गिरने पा

पमा पा

पुःतक तथा पा

साममी उपलब्ध गराउने

पुःतकका लािग एउटा िनि त आधार बनाई सम्ब

ूकाशन र िवतरण सम्बन्धी काम गराउनु पदर्छ।
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सं घ–सं ःथा र

सं ःथाह बाट

(३७) पा

पुःतक, बालपुःतक, सािहित्यक पुःतक, ान–िव ानका मौिलक मन्थह

र सन्दभर् मन्थह को

राि य ःतरमा ूव र्न गनर् एउटा राि य पुःतक गुठीको ःथापना हुनपु छर् र यसै सं ःथाबाट
पा

र् ा साथै लेखक,
पुःतक तथा अन्य पुःतकह को ूकाशन कायर्को समन्वय र मूल्यांकन गनुक

सम्पादक, अनुवादक, िचऽकार, तथा ूकाशकलाई ूितवषर् पुरःकृत गन, ूिशक्षण र गो ीह को
आयोजना गन, पुःतक ूदशर्नीह को आयोजना गन जःता काम गनुप
र् छर्।
(३८) पुःतक ूव र्न गरी िशक्षाको िवकासमा गित ल्याउन दे शमा ूकािशत ःतरीय पुःतकह को केही
ूित िकिनिदने व्यवःथा हुनपु दर्छ।

(३९) िनःशुल्क िवतिरत गिरने पा

पुःतक, िशक्षक िनदिशकाह , बालपुःतकह

र अन्य पा

साममीह

िजल्ला िशक्षा सिमित माफर्त ःथानीय िव ालय, पुःतकालय तथा अन्य शैिक्षक सं ःथानह ले पाउने
व्यवःथा हुनपु छर्। िनःशुल्क पा

पुःतकह

पुःतक िकनेर पढ्न नसक्नेह लाई माऽ उपलब्ध

गराउने नीित िलइनुपछर्। यसका लािग ःथानीय िनकायह को िसफािरशलाई आधार बनाउनु
पछर्।
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(घ)
पुःतकालय िशक्षाको अिभ

अ

पुःतकालय

भएकाले पुःतकालयिबनाको शैिक्षक सं ःथा अपूणर् हुन्छ। नयाँ

सूचना र सीप आजर्न गनर् िशक्षालय माऽै पयार्

ान,

हुँदैनन्, पुःतकालय पिन चािहन्छन्।तर नेपालमा राणा

कालमा पुःतकालयको ःथापना िनिम्त ूयास गनह

दिण्डत भए। पुःतकालयको िवकासको अनेक

अवरोध आए। ूोत्साहनका अभावमा पिन केही राि य तहका र केही िमऽरा ह का सं ःथाह

ारा

सं चािलत पुःतकालयह को योगदान र सेवा उल्लेखनीय रिहआएको छ। नेपालका िव ालयह मा
पुःतकालयको व्यवःथा राॆो छै न, िऽभुवन िव िव ालयका क्याम्पसह मा समेत पुःतकालयह को
िःथित सं तोषजनक छै न। सावर्जिनक पुःतकालयह को िःथित झन् शोचनीय छ। पुःतकालयसम्बन्धी
राि य नीित तथा ऐन-िनयमह

छै नन्।राि य पुःतकालय भए पिन राि य ःतरमा पुःतकालयह को र

सुचना सेवाको िवकासका िनिम्त समन्वय, नीित िनदशन गन व्यवःथा छै न। पुःतकालय र सूचना सेवा
अिहले दे शमा ज्यादै अपहे िलत अवःथामा छ। यस पक्षमा लगाइएको राि य लगानी ज्यादै कम छ।
शैिक्षक सं ःथामा र सावर्जिनक

पमा पुःतकालयह को समुिचत व्यवःथा गन कायर्मा िवलम्व भएमा

िशक्षाको राि य उ ेँयह को पूितर्मा समेत असर पन कुरालाई ध्यानमा राखी योजनाब

पमा

पुःतकालयह को सम्व र्न गनुर् समयको माग भएको छ।
सुझाउह
िविभ

तहका शैिक्षक सं ःथासँग सम्ब

गरी सं चािलत भएका र सावर्जिनक

तथा सूचना सेवाको िवःतार र सु ढीकरणका लािग िनम्निलिखत सुझाउह
(१)

पमा ःथािपत पुःतकालय

ूःतुत गिरएका छन् :

सबै उमेरका व्यिक्तह मा आत्मो ितका लािग जीवनव्यापी पठन–सं ःकारको सम्ब र्न गनुर् र
औपचािरक

तथा

अनौपचािरक

माध्यमबाट

िशक्षा

ूा

गिररहे काह लाई

पा

साममीका

माध्यमबाट

ानको िवकास, सूचनाको सं कलन र सीपको िसकाइमा सहयोग पुर्याउनु पुःतकालय

र सूचना सेवाको उ ेँय हुनपु दर्छ।
(२)

पिहलेदेिख सं चािलत ूाथिमक र माध्यिमक िव ालयह मा बालबािलकाह का लािग आवँयक

पुःतकह को सं कलनलाई बमशः बढाई उपयुक्त ःतरको बाल पुःतकालयको ःथापनाका िनिम्त
योजनाब

(३)

अब

पमा काम थाल्नुपछर्।

ःथािपत

हुने

ूत्येक

ूाथिमक, माध्यिमक

तथा

उच्च

माध्यिमक

िव ालय

वा

महािव ालयह ले उपयुक्त ःतरका पुःतकालयको व्यवःथा ूारम्भमा नै गरी ूितवषर् आवँयक
पुःतक र पिऽकाह को वृि
(४)

केन्िीकृत

पुःतकालय

महािव ालयह

गद जानुपछर्।
व्यवःथाको

माध्यमबाट

िव िव ालय

अन्तगर्तका

र् छर्।
तथा िवभागह लाई पुःतकालय तथा सूचना सेवा ूदान गनुप
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सं कायह ,

(५)

िव िव ालय अन्तगर्तका सं कायह , महािव ालयह , िवभागह
आ–आफ्ना िवषयका सन्दभर्–पुःतक र पा

(६)

ःथानीय तहमा नवसाक्षरह
पा

तथा अनुसन्धान केन्िह लाई

साममीको सं कलन राख्न ूोत्सािहत गनुप
र् छर्।

र अन्य साक्षरह लाई

ान र सूचनाका िनिम्त पुःतक र

र् छर्। जनघनत्व
साममी उपलब्ध गराउने सेवा कायर् तथा जनसहभािगताको पिरचालन गनुप

भएका गाउँ, नगर र उपनगर क्षेऽमा पुःतकालय तथा वाचनालयह को ःथापना गनर् ूोत्सािहत

गनुप
र् छर्।
(७)

ूत्येक गाउँ िवकास सिमितमा वाचनालयको व्यवःथा गनर् र िजल्ला िवकास सिमित तथा
नगरपािलकाह मा आवँयक पऽ–पिऽका तथा ौव्य ँय साममी समेतका पुःतकालयह को
ःथापना गनर् ूोत्सािहत गनुप
र् छर्।

(८)

पुःतकालय तथा सूचना सेवाका लािग उिचत शुल्कको िनधार्रण गरी लिक्षत समूहलाई सेवा
उपलब्ध गराउनु पछर्। समाजमा पठनशीलताको सम्ब र्न गन उ ेँय राखी शुल्क न्यूनतम

हुनपु छर्।
(९)

पुःतकालय

तथा

सूचना

सेवाको

क्षेऽमा

काम

गन

दक्ष

जनशिक्तको

िवकासका

िनिम्त

िव िव ालयमा पुःतकालय तथा सूचना िव ानको पठनपाठनका लािग एउटा पुःतकालय िव ान
िवभागको ःथापना गनुप
र् छर्। पुःतकालयह मा कायर्रत जनशिक्तलाई अ ाविधक तुल्याउन

ूिशक्षण कायर्बम र कायर्शाला–गो ीह को सं चालन हुनपु छर्।
(१०) केन्िीय तहमा एउटा साधन र सुिवधा सम्प

राि य पुःतकालयको ःथापना हुनपु दर्छ।

(११) ौी ५ को सरकारको िशक्षा तथा सं ःकृित मन्ऽालय अन्तगर्त नेपालका सम्पूणर् पुःतकालयह लाई
हे न एउटा िनकाय हुनपु दर्छ।

(१२) शैिक्षक सं ःथासँग सम्ब

पुःतकालयह को र सावर्जिनक पुःतकालयह को आविधक मूल्यांकन

गरी पुःतकालय सेवाको सुव्यवःथाका लािग व्यिक्त र सं ःथालाई ूितवषर् पुरःकृत गनुप
र् छर्।

(१३) सावर्जिनक पुःतकालयह लाई पिन िनयिमत

(१४) शैिक्षक सं ःथाह सँग सम्ब

पमा समुिचत अनुदान ूा

हुनपु छर्।

तथा सावर्जिनक पुःतकालयह को ःथापना तथा सं चालनका लािग

जनसहभािगताको पिरचालन गनुक
र् ा साथै सेवा भावनाले ूेिरत दाताह बाट समेत आिथर्क सहयोग
जुटाउनु पछर्।
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(ङ)

अितिरक्त िबयाकलाप

अितिरक्त िबयाकलाप िव ाथीर्ह को शैिक्षक िवकासको अिभ
भएकाले यसलाई पा

कायर्कलापका

अितिरक्त िबयाकलापलाई िवशेष
पा

अ

वा सम्पूरक िवषयको

पमा िवकिसत

पमा हे िरनुपछर्। राि य िशक्षा प ितको योजना २०२८ मा

पमा जोड िदइएको िथयो।िशक्षा तथा सं ःकृित मन्ऽालय पा

बम,

पुःतक िनरीक्षण तथा िवकास केन्िअन्तगर्त र िऽभ ुवन िव िव ालयमा पिन अितिरक्त िबयाकलाप

सम्बन्धी िनकाय कायर्रत भए तापिन िव ालयह
कायर्कलापह लाई ूभावकारी

र िव िव ालयका िविभ

क्याम्पसह मा यःता

पमा सं चालन तथा व्यवःथा गिरएको दे िखदै न। नेपाल ःकाउटले पिन

हरे क िव ालयह मा िव ाथीर्को सवार् ीण िवकास गराउने लआय राखी ःकाउिटङको कायर्बम सं चालन

गद आएको छ।

िव ाथीर्ह को िसजर्नात्मक ूितभाको िवकासका िनिम्त नाटकह मा अिभनय र नृत्य कायर्बमका
ूितयोिगताह , सािहित्यक गो ीको आयोजना र सािहित्यक ूितयोिगताह , िचऽकला ूितयोिगताह , िभ े
पिऽका तथा हःतिलिखत पिऽकाको सम्पादन र ूकाशन आिद कायर्बमह लाई िव ाथीर्ह को
आधारमा सबै िव ालयह

र उच्च िशक्षण सं ःथाह मा सं चािलत गरे को पाइँदैन। िविभ

िचका

आयुवगर्का

िव ाथीर्ह को शारीिरक िवकासका िनिम्त खेलकूद, व्यायाम, योग आिदको अभ्यास र ूितयोिगताह को
आयोजनाका साथै वक्तृ त्व कला ूितयोिगता, हािजरीजवाफ ूितयोिगता, िहज्जेूितयोिगता आिद
कायर्बमह को सं चालन धेरै जसो शैिक्षक सं ःथाह मा िनयिमत

पमा दे िखदै न।

यःतै िव ाथीर्ह को उमेर अनुसार उनीह लाई िचिडयाखाना, सं महालय, ऐितहािसक तथा सांःकृितक
महत्वका अवःथल, औधोिगक ूित ानह

र सावर्जिनक महत्वका सं ःथाह को अवलोकन ॅमण गराउन

तथा िव ाथीर्ह मा समाजसेवा, वातावरण सं रक्षण, सरसफाइका भावनाको िवःतारका साथै उनीह लाई
समाजसेवा कायर्मा सिबय तुल्याउन पिन सिकएको छै न।
सुझाउह

:
िव ाथीर्ह का रचनात्मक ूितभाह को िवकासका िनिम्त िनम्निलिखत सह तथा अितिरक्त

(१)

िबयाकलापह को सं चालन सबै शैिक्षक सं ःथाह मा हुनपु छर्:

(क)

सािहत्यका िविभ

िवधाह मा रचनाको अभ्यास र ूितयोिगतात्मक कायर्बमको आयोजना,

(ख)

िभ े पिऽका तथा हःतिलिखत पिऽकाह को सम्पादन एवं ूकाशन,

(ग)

िचऽकलाको अभ्यास र ूितयोिगताको आयोजना,

(घ)

ःथानीय साममीह मा आधािरत हःतकलाको अभ्यास र ूितयोिगता,

(ङ)

नाटक, नृत्य र सं गीतको अभ्यास र ूितयोिगतात्मक ूदशर्न।
शैिक्षक

(२)

सं ःथाह ले

िबयाकलापह
(क)

िविभ

िव ाथीर्ह को

िनयिमत

शारीिरक

िवकासका

िनिम्त

पमा गराउन समुिचत व्यवःथा गनुप
र् छर्:

िकिसमका खेलकूदह को िनयिमत अभ्यास र ूितयोिगता,
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िनम्निलिखत

अनुसारका

(ख)

िव ाथीर्ह को क्षमता अनुसारका व्यायाम र योगाभ्यास,

(ग)

ःकाउट, ःवयंसेवक तथा राि य सेवादलका कायर्बमह ।
िव ाथीर्ह को मानिसक तथा बौि क िवकासका लािग िनम्निलिखत अनुसारका ूितयोिगताह

(३)

शैिक्षक सं ःथाह ले आयोजना गनुप
र् छर्:
(क)

वक्तृ त्व कला ूितयोिगता

(ख)

हािजर–जवाफ ूितयोिगता

(ग)

िहज्जे ूितयोिगता।
िव ाथीर्ह मा

(४)

ान, अनुभव र समझदारीको िवकास गनर् शैिक्षक सं ःथाह ले िनम्निलिखत

अनुसारका शैिक्षक ॅमणह को व्यवःथा गनुप
र् छर् :
(क)

िचिडयाखाना, सं महालयको अवलोकन–ॅमण।

(ख)

ऐितहािसक, सांःकृितक र ूाकृितक महत्वका क्षेऽह को ॅमण।

(ग)

औ ोिगक सं ःथान, सावर्जिनक महत्वका सं ःथाह

र औ ोिगक ःथलको अवलोकन–ॅमण।

िव ाथीर्ह मा सामािजक सेवा र वातावरण सं रक्षण ूितको सचेतता बढाउन शैिक्षक सं ःथाह ले

(५)

िनम्निलिखत अनुसारका कायर्बममा सहभागी गराउन ूोत्सािहत

गनुप
र् छर् :

(क)

िशक्षण सं ःथा र त्यस विरपिरका वातावरणको सरसफाई,

(ख)

सावर्जिनक ःथल (मिन्दर, पोखरी, धारा, चौतारा आिद) को सं रक्षण र सरसफाइ,

(ग)

िव ालयको बगचा, करे साबारीको िनमार्ण तथा सं रक्षण,

(घ)

वृक्षरोपण तथा वातावरण सं रक्षण,

(ङ)

साक्षरता, जनःवाःथ्य र पिरवार कल्याणका कायर्बमह ।
शैिक्षक सं ःथाह मा अितिरक्त िबयाकलापका कायर्बमह लाई व्यविःथत गनर्

(६)
(क)

तह अनुसारका कायर्बमह को सं चालन,

(ख)

अितिरक्त िबयाकलापह मा िविश ता दे खाउने िव ाथीर्ह लाई ूोत्साहन, िशक्षकह लाई
अितिरक्त िबयाकलापको सं चालन सम्बन्धी ूिशक्षण र ूत्येक िव ालयबाट आफ्ना अितिरक्त
िबयाकलापका िनिम्त िनि त रकमको िनधार्रणमा जोड िदनुपछर्।

(७)

िविवध अितिरक्त िबयाकलापह मा ूितयोिगता हुँदा िविश ता दे खाउने िव ालयह लाई ूोत्सािहत
गनुप
र् छर्।

(८)

अितिरक्त िबयाकलापमा समावेश गिरएका र पा
सुझाउका बुँदाह

बमको उ ेँयलाई पूरा गन खालका

ँ ा (५) का केही कायर्बमलाई
(१), (३), (४) का सबै िबयाकलाप र बुद

पठनपाठन ूिबयामा सबै तहमा सामेल गराई िव ाथीर्ह को आन्तिरक मूल्यांकनमा केही
अंकभार िदने व्यवःथा िमलाइनुपछर्।
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(९)

शैिक्षक सं ःथाह को मूल्यांकन गदार् अितिरक्त िबयाकलापको ूभावकारी सं चालन पक्षलाई समेत
आधार बनाउनुपछर्।
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