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सरकार, 
२००७ सालको सफल पिरवतर्नपिछ कन ैिवषयमा बडो नै िछटो िवकास भएको छ भने 
यो िशक्षामा न ैभएको छ । "प नुपछर् "भ ने भावनाले " पढे- िलखे कौने काम हलो 
जोती खायो माम" भ ने उखानलाई उिछनेको छ । जताततैबाट कूल खोिलपाँउ भ ने 
माग सरकारका समक्ष जाहेर छ। सरकारको मलुकु भ्रमणको िसलिसलामा कुनै य तो 
गाउँ िथएन, जहाँका जनताले िशक्षालयको माग नगरेका हुन ् । िशक्षाका लािग 
नेपालीको यो उलर्दो चाख, प्रगितपथमा ल कन चाहने उनीह को महान ् इ छाको 
योतक हो । आ नो राजाको िशक्षाको स ब धमा के कित चाख छ, यो सरकारका 
यारा प्रजाबाट लकेुको छैन । बेला बेलामा िशक्षा स ब धी सरकारका प्रथप्रदशर्क 
महान ्बाणीह ले हामी धेरैलाई साहस प्रदान गरेको छ। िशक्षाको प्रगितमा आज जे 
जित पिन काम भएको छ या हुनेछ, यी सबैमा प्र यक्षतया वा अप्र यक्षतया सरकारको 
नै िनदशन रहनेछ । 

िशक्षाको प्रगितमा के कित काम गनर् सिक छ, यसको िव ततृ जानकारी प्रा त गनर्का 
लािग सवार्ङ्गीण राि ट्रय िशक्षा सिमितको गठन सरकारबाट गत वैशाख २५ गते 
गिरबक्सेको हो ।यस सिमितले िरपोटर् चाडो िदएमा जुन द्रतुगितले िशक्षामा प्रगित गनुर् 
परेको छ, यो िछटो स भव होला भनेर  यही जे ट मसा तको याद सिमितलाई 
बक्सेको हो । स चार र यातायातको असिुवधाले गदार् जे ट चार गते मात्र सिमितको 
पिहलो बैठक ब न सक्यो र यसरी तोिकएको अविधमा  सिमितको िरपोटर् सरकारमा 
जाहेर गनर् सिक न िक भनी सिमितको िवनम्र अनरुोधमा आषाढ १५ गतेस मको 
याद पुन बिक्सयो । 

सिमितका सद यह ले प्रदान गरेको सहयोगका लािग म आभारी छु ।उहाँह को अथक 
पिर मले नै यो िरपोटर् यित चाँडो तयार हुन सक्यो । सिमितको १५ बैठकमा ज मा 
६२ घ टा ३० िमनेट  समय लाग्यो भनी सिमितले गरेको पिर मको अ दाज पाउन 
सिकदैन । िविभ न उपसिमितह मा घ टौ बसी काम गरेको समय यहाँ जोिडएको छैन 
।िविभ न उपसिमितह को बैठकमा अनेक  िशक्षा पे्रमीह को सहयोग सिमितले प्रा त 
गरेको छ ।आ नो अमू य समय प्रदान गरेकोमा सिमित उहाँह  सबै प्रित कृतज्ञता 
ज्ञापन गदर्छ ।यस बाहेक िशक्षा, राि ट्रय िनदशन एवम ् िवकास म त्रालय तफर् का 
अनेक सरकारी कमर्चारीह को सहयोगका लािग सिमितका सद यह ले कृतज्ञता ज्ञापन 
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गनुर् भएको छ ।आ नो िवभागको सहयोगीह को कमर्ठतामा मलाई झन बढी खुसी 
प्रा त भएको छ ।  

नेपालीको िशक्षा िवकासमा सवार्ङ्गीण राि ट्रय िशक्षा सिमितको यो प्रयास के कित 
उपयोगी हु छ, यो भिव यले न ै भ ला ।यस िरपोटर्ले िशक्षाको प्रिगतमा सफल 
पथप्रदशर्न गनर् सक्यो भने स पूणर् ेय सिमितका ती सद यह को साजा हो, जसको 
अथक पिर मिबना आजको यो िरपोटर् स भव हुने िथएन । यसमा भएका त्रिुटह  मेरा 
आ ना हुन,् िकनिक सिमितको अ यक्षको कतर् यको पालना राम्ररी गनर् नसकी  योग्य 
सद यह को यान मलेै यस तफर्  आकिषर्त गनर् सिकन 

जो हुकुम। 

 

आषाढ १५ गते २०१८ िव वब ध ुथापा 
काठमा डू, नेपाल अ यक्ष 
  सवार्ङ्गीण राि ट्रय िशक्षा सिमित 
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२. नेपालमा िशक्षाको पर परा 
नेपाली सं कृित र स यताको इितहासको प्रार भ न ैयहाँका िनवासीह को िचर मरणीय 
शैिक्षक गौरवबाट प्रार भ भएको छ। नेपाल भूिमका िचर मरणीय सपतूह मा िवदेहराज 
जनकको नामले आयार्वतर्को प्राचीन वाङमयलाई अलकृंत पारेको छ। राजिषर् जनक 
ऐिहक ज्ञानका उ चतामा पुगी सुखशाि तपूवर्क प्रजाजनको प्रितपालन गनार्मा जित पटु 
िथए, यितन ैपारमािथर्क ज्ञानमा पिन िन णात िथए वेदा त दशर्नका प्रणेता यास 
मिुनले आ ना छोरा शुकदेवको ज्ञानका िनिम त राजिषर् जनकलाई नै उपयकु्त गु  
ठाने। जनकको राजसभा े ठतम िव वा ह को पिन सभा िथयो। यही राजसभामा 
गागीर् र याज्ञव क्यको प्रिसद्ध शा त्राथर् भएको िथयो।   

नेपालभूिममै रामलक्षमणले धनिुवर् यामा दक्षता प्रा त गरेको अनमुान गनर् सिक छ। 
कारण, साकेतबाट जनकपुरी जाने बाटोमा नेपालको दिक्षण भाग पनुर् वाभािवक हो। 
दशरथका राजकुमारह लाई तपोवनमा याई िशक्षा िदएर नजीकको जनकपुरी लैजाने 
िव वािमत्रको आ म, साकेत र जनकपुरीको बाटोभ दा धेरै टाढा नभएको अनुमान 
सहजै गनर् सिक छ।   

नेपालका अकार् महान ्सपूत गौतम बुद्धले यस भिूमको अक  भागलाई अलकृंत पारे। 
कमर्का डको ख डन गरी नयाँ ज्ञानवादको प्रित ठा गन बुद्ध जुन थलमा ज मे, 
िन चय नै यो थल िवचारम थन र ज्ञानको िविश ट अव थामा पगेुको अनुमान 
सवर्था तकर् स मत छ। राजकुमार िसद्धाथर्ले महािभिन क्रमणपिछ ग डकी क्षेत्रमा रहेका 
अनेक ब्रा हण िव वा ह िसत िशक्षा प्रा त गरेको कुरा बुद्धको जीवनीबाट पिन िविदत 
हु छ। बुद्धको िशक्षाको मह व लोक भाषाको उ नितको पिरचायक पिन छ। गौतमले 
यस समयस मको स पूणर् ज्ञान र आचार यवहारको ख डन गरी नयाँ जीवन दशर्नको 
प्रितपादन गनर् थानीय लोकभाषा–– पाली –– लाई सवर्था समथर् भइसकेको ठाने। 
िन चय न ै यस भाषाको बुद्धकै समयमा पयार् त उ नित भइसकेको िथयो र यो 
आ याि मक िच ताको गु तम भार वहन गनर् पिन समथर् भइसकेको िथयो। जीवनका 
िविवध क ध सदा नै आपसमा सापेक्ष स ब ध राख्दछन।् जसरी मानवदेहको एक 
अंगलाई सबल देख्नासाथ अ  अंग पिन यसका समतु य बलवान ् हु छन ् भ ने 
क पना गनर् सिक छ, यस ैगरी सामािजक वा राि ट्रय जीवनको एक अगंको बलले 
अ  अगंको बलको पिन पिरचय िद छ। जनकदेिख बुद्धस मको हाम्रो देशको शैिक्षक 
साम यर्ले यस समयको कलाकौशल, यव था, पटुता आिदमा अपेिक्षत प्रािविधक 
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ज्ञानको उ नित पिन आ याि मक ज्ञानकै हाराहारीमा पुगेको पिरचय िद छ। यसको 
अिभ यिक्त यस समयमा गणताि त्रक पर परामा पिन भएको छ। कारण, गणत त्र र 
प्रजात त्र यिक्तगत र सामूिहक अिधकार र कतर् यबोधकै आधारमा हुकर् ने िवषय हुन।् 
म ल, वृ जी र िल छिवह मा प्रचिलत जनवादी यव थाको यही पृ ठभिूम हो।   

िल छिव शासनका अनेक लेख, मिूतर्, भवन आिदका नमूना कुनै न कुन ै पमा 
हामीसँग आइपुगेका छन।् भाषाको ज तो प्रौढता र प्रो वलता िल छिव 
िशलालेखह मा िव यमान छन,् यसमा कुनै पिन वदेशीलाई गवर् हुन ु वाभािवकै छ। 
यिद ती िशलालेखका भाषा सािह यग्र थमा रहेका भए ती भाषा, ितनको प्रौढता, 
िविश ट वगर्लाई न ैल य गरी िवशेष पले तयार गिरएका हुन ्भ न सिक छ। तर ती 
साधारण जनताको िनिम त राजाज्ञाका पमा िथए भ ने कुरा सझंदा नेपालको यस 
समयको लोकजीवन पिन यस तरस म पगेुको सहजै अनमुान हु छ। वभावतः 
यितको िशक्षा नेपाली जनजीवनको िनिम त साधारण कुरो िथयो, र यो िशक्षा मािथ 
भिनए झ ैभाषा सािह य ऐिहक र पारलौिकक ज्ञानका साथै जीवनोपयोगी यावहािरक 
कौशल र िवज्ञानका के्षत्रमा पिन लगभग उि तकै सबल िथयो। हो, रा यको भौितक 
उ नित र अवनितको प्रभाव हाम्रो िशक्षाको यस समयको अव थामा पिन अव यमेव 
पर् यो होला, तथािप िशक्षाको सामा य अव थाको िवचार गदार् मािथ उि लिखत हाम्रो 
शैिक्षक क्रममा आमूल पिरवतर्न हुने गरी कुन ै यवधान आएको उदाहरण पाइ न।   

ईसवी सात  शता दीदेिख नेपालले भोट र चीनिसत िवशषे स ब ध राख्ने अवसर 
पायो। हुनत बुद्ध–भद्र ज ता केही नेपाली सपूत ईसाको चौथो पाँच  शता दीमा पिन 
िव वक याण र मानव मात्रलाई ज्ञानामतृ िपलाउने साि वक भावनाले बाटोको भयानक 
वाधाह को पिन परवाह नगरी चीन ज ता टाढाका देशमा पुिगसकेका िथए, तथािप 
सात  शता दीदेिख िहमालय वािरपारीका बाटाह  खुलेकाले नेपालको मह व शैिक्षक 
धरातलमा पिन िवशेष पले ब न गयो।  

उ तरी भारतमा पालवंशका प्रभतुाको साथ ै िवक्रमिशला िवहारको थापना भयो। 
िवक्रमिशला िवहार र नाल दाको मह व एिशयाली िशक्षाको इितहासमा िवशषे पले छ। 
िहमालयपारीबाट यी दईु िव यालयमा प न आउने अिधकांश छात्र नेपालकै बाटो आउने 
भएकोले नेपाल वतः एक ठूलो िशक्षापीठ हुन गयो। किहलेकािहतं िविश ट आचायर्ह  
केही िदन यहाँ बसेर मात्र कतै अ यत्र जा थे। आचायर् पद्मस भव र अितसा दीपंकर 
ी ज्ञानका नाम भारत र भोटिसत जित मात्रामा संलग्न छन ् यित न ै मात्रामा 
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नेपालिसत पिन। नेपालका िवहारह  म यकालस म व तुतः िशक्षापीठ नै िथए। प्राचीन 
आयर्ह को ऋिषकुल पर परा अ यत्र समा त भए तापिन नेपालका िवहारह मा 
सरुिक्षत िथयो। झन ् ईसवी चौध  शता दीमा मुसलमानह ले िवक्रमिशला व त 
गरेदेिख न ै नेपालको ख्याित िवशषे गरी िशक्षाको िनिम त अ तरार्ि ट्रय जग मा झन ् 
ब नगयो।   

पर तु दभुार्ग्यले नेपाललाई पिन धेरै समय छोडने। यक्ष म लका उ तरािधकारीह  फुटे 
र बाग्मती अ चलको रा य पिन फु यो। मेचीदेिख महाकालीस मको भूभाग 
पचासभ दा बढी ख डमा िवभािजत भयो। उता मसुलमान र अिन तीपिछ यूरोपीय 
जाित दिक्षणमा प्रबल हँुदै जान लागे। िव छृङलता र अि त वको नाशको त्रासमा 
िशक्षालाई अपेिक्षत िनि चतता आकाशकुसुम भयो। हुनत यस समयमा पिन िशक्षाको 
आदर िव यमान न ै िथयो, तथािप जीवनको सामा य कमजोरीको छाया पिन वतर्मान 
नै छ। यस कालका अनेक सािह य, कला, िवज्ञान आिदका ग्र थह को ठूलो भ डार 
आज पिन नेपालमा छ, तथािप यसमा अिघको ओज, माधयुर् र बल छैन। िक तु 
ितनका पुि तकामा उि लिखत लेखन थलबाट िविदत हु छ िक िविभ न िवहारह  
िशक्षाको के द्रका पमा कायम न ैिथए।   

ईसवी अठार  शता दीको उ तराद्धर्मा पृ वीनारायण शाहले िवभािजत नेपाललाई सगंिठत   
गरे। उनको नीित र कायर्पद्धितबाट उनी केही समय अझ ैबाँचकेो भए िशक्षाको िदशामा 
पिन कुन ैमह वपूणर् र िदगो यव था गन िथए भ ने कुरा प ट छ। तर उनको 
असामियक िनधनले यसो हुन पाएन। उनका उ तरािधकारीह को समय पिन यदु्धकै 
अ त य ततामा यतीत भयो। यसले गदार् म यकालमा िशिथल हुन लागेको हाम्रो 
शैिक्षक पर परा लगभग िखएर समा त हुन गयो।   

जङ्गबहादरुको उदयले नेपालको आ तिरक िव छँृखलता शा त भएकोले यो समय 
िशक्षाको पुन पादनको िनिम त उपयकु्त िथयो। पर तु एक त वय ं जंगबहादरु 
िशिक्षत िथएनन,् दो ो उनले िशक्षा ज तो मािनसलाई चतेन र बलवान ् तु याउने 
साधनलाई देशिभत्र हुली आ नो र आ ना उ तरािधकारीह को वाथर्मा बाधा पुर् याउन 
पिन उिचत ठानेनन।् अतएव देशमा िशक्षाको िवकासको कुन ै प्रय न भएन। पर तु 
जंगबहादरु आ नो उ तरािधकारीह लाई िनरक्षर राख्न  चाह नथ।े उनले आ नो 
बेलायत यात्रामा िशक्षाको मू य र प्रित ठाको केही पिरचय अव य पाएका िथए। 
अतएव िवदेशबाट फकका दईु तीन वषर्िभत्रै आ ना भाई छोराह लाई पढाउनका 
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िनिम त दईु जना अगें्रजलाई िझकाई आ न ैदरवारिभत्रको एक कोठामा एउटा सानो 
कूलको थापना गरे दरवारिभत्र रहेको कूल, दरवार कूलको नामले प्रिसद्ध भयो। 
मािथ न ै भिनसिकएको छ िक यो कूलमा एउटा घरेल ु िशक्षाको यव था िथयो, 
यसमा कुनै बािहिरया िव याथीर्को प्रवेश िथएन। यो घटना १९१० सालितरको हो। 
जंगबहादरुपिछ रणो ीपिसहं प्राइिमिन टर भए। तर िव यादान ठूलो कुरो हो भ ने 
धारणाले ियनले दरवार कूललाई ब द गन िवचार गरेनन ् ब  आ ना भाइछोराका 
साथै आ ना मन परेका भारदार र चाकिडयाका छोराह लाई पिन यस कूलमा भनार् 
हुने उनले अनमुित िदए। यस अव थामा कूल दरवारिभत्र रहन सक्तैन यो। अतएव 
दरवार कूल काठमाड  शहरको पूवीर् छेउमा सािरयो। धीरश सेर यसको हेरिवचार गन 
भए।  

रणो ीपिसहंको धािमर्क भावनाले सं कृतको पठन पाठनलाई पिन िकि चत ्सहायता 
गर् यो। अंगे्रजी कूल हँुदा सं कृतको पिन कममाकम एउटा पाठशाला हुनपुन ठहराई 
चारजना पि डतलाई िशक्षकको पमा िनयुिक्त गरी उनले दरवार कूल नजीकै 
सं कृत पाठशाला खोले।  

वीरशमशरेले पिन धािमर्क भावनाले न ै पे्रिरत भई यस सं कृत पाठशालालाई केही 
सहायता िदए। उनकै समयमा रानीपोखरी नजीकको यस पाठशालामा १३० जना जित 
िव याथीर्लाई भोजन, कपडा र ब ने यव थाका साथ ैपु तक आिद िदएर पढाइ यो।   

देवशमशरेको नाम राणाशासकह  म ये िवशषे उ लेखनीय छ। ३९ वषर्को यस यवुकले 
अनेक कुरा आटेँको िथयो। तर पािरवािरक ष य त्रको िशकार भई उनले ११३ िदनम ै
लघािरनु पर् यो। पर तु यस छोटो अविधिभत्र पिन उनले आ नो िशक्षाप्रितको अिभ िच 
देखाए। दरवार कूल सवर्साधारणको िनिम त खुला गिरयो। जनताले पिन अपूवर् 
उ साहका साथ यसको वागत गर् यो। जहाँ पिहले १०० पिन िव याथीर् िथएनन,् यहाँ 
करीव २ ह तािभत्र ै५०० का करीव िव याथीर् भए। सं कृत पाठशालामा पिन बािहरबाट 
िदनहँु आई प ने यव था गिरएकोले धेरै िव याथीर् भनार् हुन आए।   

 

िशक्षा प्रणाली र िशक्षाको मा यमका िवषयमा पिन देवशमशरेका यस िवषयका 
स लाहकारह मा पयार् त िवचार भएको िथयो। यी स लाहकारह मा पि डत हिरहर 
आचायर् दीिक्षत, पं. िद यदेव प त, बझांगी राजा जयपृ वीबहादरु िसहं र दरवार 
कूलका बंगाली िप्रि सपल वटेकृ ण मैत्रको नाम िवशेष उ लेखनीय छ। वटेकृ णले 
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कलक ता िव विव यालयबाट एम.ए.बी.एल. पास गरेका िथए। अतएव उनी वाभावतः 
भारतीय आदशर्मा अगें्रजी िशक्षा िदने पक्षपाती िथए। राजा जयपृ वीबहादरु र पि डत 
हिरहर आ.दी. नेपाली भाषाका समथर्क िथए। िद यदेव प तको झुकाउ सं कृतितर 
देिख यो। जयपृ वीबहादरु राजा हुनाका साथ ै च द्रशमशेरका वाई पिन हुनाले 
दरवारमा उनको रवाफ ब ता िथयो। उनले भारतमा अगें्रजी िशक्षा लाभ गरेको, यस ै
बीच जापानको अ यदुय भएको र साथ ैभारतमा पिन वदेशी भावना जागतृ भइरहेको 
देखेका र अनभुव गरेका िथए। उनी जापान ज तै वदेशी शिक्तकै आधारमा नेपालको 
िवकास गनर् चाहने उ साही यवुक िथए। उनले उ साहपवूर्क “अक्षरांकिशक्षा” नामक 
पिहलो नेपाली पा यपु तक तयार गरी य तै िकिसमको िशक्षा िदने जोड िदए। ठूलो 
तानातानपिछ मािथ लो कक्षामा अगें्रजीका साथै भारतका कूलह मा वदेशी भाषाह  
गौण पले पढाउने प्रथाकै अनकुरण गिरयो। तर जे भए पिन नेपाली पिन कुन ैभाषा 
हो र, यसको पिन पढाई हुनपुछर् र? –– भ ने सामा य ितर कारको िहलोबाट कुन ैन 
कुन ै िकिसमले जयपृ वीबहादरु, हिरहर आचायर् र िद यदेवले नेपाली भाषालाई त लै 
कक्षामा भए तापिन िव यालयका तरमा मा य गराए।   

अब िव यालयह  खो ने सम या खडा भयो। सं कृत पढेका यिक्त पिन यादै थोरै 
िथए। ितनको िशक्षा पिन सामा य कमर्का डमै धेरै जसो सीिमत िथयो। उनीह लाई 
िशक्षा िदने कुन ै िवशेष पद्धितको ज्ञान पिन िथएन। तर जे भए पिन िद यदेव 
प तमािथ िव यालय खो ने उ तरदािय व आएपिछ उनले आ नो साम यर्भर गरेकै 
हुन।् राजधानी र पूवर्ितर प्रायः सबै मुख्य मखु्य ठाउँमा केही न केही गनर् सके तापिन 
स यानभ दा पि चम यित छोटो समयमा िशक्षा प्रसारको कुन ैकाम गनर् उनी समथर् 
भएनन।् स तल, पाटी अथवा जुनसुकै सावर्जिनक थल िव यालयमा पिरणत गिरए। 
५० जना छात्र हुने ठाउँमा १ जना िशक्षक र बढी भएका ठाउँमा २ जना िशक्षक राखी 
काठमाड  उप यकामा ५० र बािहर करीव १०० वटा िव यालय खुले। यी िव यालयमा 
िव याथीर्ह लाई िवनामू य लेख्ने पाटी र भएका १।२ पु तक िदइ थे। यी 
िव यालयलाई भाषा पाठशाला भ दथे।   

सरकारितरबाट िशक्षाप्रित देखाएको उ साहको प्रभाव सवर्साधारणमा पिन पर् यो। हुने 
खाने र उदार िवचारका मािनसह  पिन आ नो घर गाउँमा धमाधम पाठशाला खो न 
लागे।   
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देवशमशरेलाई लघारी च द्रशमशरे प्रधानम त्री भए। राणा प्रधानम त्रीह मा 
वाथर्रक्षाको कौशलमा यीभ दा अिधक पटु कोही भएन। एकत त्रीय शासनको िनिम त 
िशक्षा कितको खतरनाक हु छ भ ने कुरा ियनले राम्ररी बुझेका िथए। अतएव ियनले 
देवशमशरेका पालामा खुलेका भाषा पाठशालाह  एक एक गरी ब द गराए। भाषा 
पाठशालाह को योजना बनाउनेह  म ये पि डत हिरहर आचायर् दीिक्षतले वदेशमा 
आ नो िहत नठानी ब बई गई ब नपुर् यो। यहाँ पिन उनले उ साहपूवर्क गोरखाग्र थ 
प्रचारक म डली खोलेर नेपाली पु तकको प्रकाशनमा केही काम अव य गरे, तर उनको 
प्रयासले सफलता पाउन सकेन। राजा जयपृ वीबहादरु नेपाल सरकारका प्रितिनिधका 
पमा कलक ता पठाइए। उनले पिन कलक तामा केही पु तक छपाए, तर सरकारी 

नीितले गदार् ितनको प्रचार हुन पाएन। अ ततोग वा उनले आ न ैरा यमा एक सानो 
पाठशाला राखी स तोष गनुर्पर् यो।  

रा यका िविभ न िवभागमा काम गन केही कािर दाको आव यकता नभएको भए, 
अथवा अंगे्रजह लाई आफू िशक्षापे्रमी भएको कुरा िविदत गराउन ुनपरेको भए सायद 
च द्रशमशेरले देशमा एउटा पिन िव यालय रहन निददंा हुन।् पर तु उपयुर्क्त कारणले 
गदार् केही भाषा पाठशाला, केही सं कृत पाठशाला र दरवार कूल येनकेन प्रकारेण 
च दै रहे। दरवार हाई कूल िव.स.ं १९६७ स म कलक ता िव विव यालयिसत 
स बि धत र यो। यस बीच २०।२५ जनाले कुन ैिकिसमले यािट्रककको परीक्षा पास 
गरे यसपिछ यसको स ब ध पटना िव विव यालयिसत हुनगयो र १९९० मा 
नेपालकै एस.एल.सी. वोडर् गिठत भएकोले प्रवेिशका परीक्षास मका िनिम त नेपालको 
िशक्षानीित वत त्र  भयो।   

िव याथीर्ह  आ नो ज्ञानिपपासा शा त गनार्को िनिम त प्रयाग र कलक ता 
िव विव यालयमा जाँदा भारतमा चिलरहेको वदेशी आ दोलनले प्रभािवत भई नेपाल 
फकर् दा खतरनाक हुन जाने ि थित िथयो। अतएव च द्रशमशेर काठमाड मा १ कलेजको 
थापना गन िवचार गद िथए। पर तु प्रथम महायुद्धको अवसरमा यो कुरा स भव 
भएन। यस समयस म नेपालमा २ जना मेिडकल ग्रयाजुएट इि जिनयर र करीव १५ 
जना बी.ए. को उपािध प्रा त यिक्त िथए। यस ैसाधनलाई िलएर १९७६ िव.स.ं मा 
ित्रभुवन च द्र कलेजको थापना भयो। १९८१ मा यसको नाम ित्रच द्र कलेज भयो। 
सरकारको सामा य िशक्षा िवरोधी नीितले गदार् यस वषर् पिन यस िव यालयमा २४ 
भ दा बढी छात्र िथएनन।् प्रार भमा यसमा कलास ब धी ६ िवषय, गिणत, तकर् शा त्र, 
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इितहास र ितनौटा भाषा मात्र िथए। प्रथम वषर्मा ज मा २ जना छात्र भएको यस 
कलेजमा िप्रि सपल ी मतै्र िथए। १९७७ मा यसमा िवज्ञानका कक्षाह  थिपए। प्रथम 
वषर्का िवज्ञानमा ज मा ३ जना छात्र िथए, पर तु क्रमशः यस कलेजको उ नित हँुदै 
गयो। १९८१ मा बी.ए.का कक्षा, २००४ मा बायोलजी र भगूोल, २००५ मा बी.ए सी का 
कक्षा, २०११ मा आइ.कम. र बी. कम. का कक्षा खुलेकोले यो कलेज कला, िवज्ञान र 
वािण यका िवषयले लगभग पूणर् छ। २००९ स म यहाँ केवल पु ष िशक्षाथीर्ह को 
मात्र प्रवेश िथयो। २०१२ सालदेिख सहिशक्षाको अनुमित प्रा त भएकोले छात्राह ले पिन 
यसबाट लाभ पाएका छन।्   

च द्रशमशेरले केही त शोभाको िनिम त र केही िनजामती कमर्चारीह को 
आव यकताको िवचार गरेर पिन यत्रतत्र गरी २।४ भाषा पाठशाला कायम राख्न िदएको 
कुरा चचार् मािथ भइसकेको छ। य ता पाठशाला राजधानी र धनकुटा, पा पा आिद 
ज तो ग डा भएका ठाउँमा िथए। पिछ प्रभावशाली र खतरनाक नभएका मािनसह को 
िवशेष आग्रहमा यत्रतत्र केही साधारण िव यालयह ले खु ने अनमुित पाए। तर जे भए 
पिन स पूणर् देशमा २००७ सालभ दा अिघ सब ै िकिसमका गरी २०० भ दा बढी 
िव यालय कदािप िथएनन।्   

देशमा िशक्षाको माग ब दै गइरहेको र िवदेशीह का अगाडी पिन लाजमनुर् ि थित हुन 
जाने भएकोले जुद्धशमशरेले २००३ सालमा आधार कूल खो ने योजना बनाए। 
यसप्रकारका कूलमा िवशषेतः ह तकलाकै िशक्षाको प्रधानता भएकोले एकत त्रीय 
शासनको िनिम त यो िशक्षाप्रणाली उित “डरलाग्दो” िथएन। २००३ सालमा बधार् गई 
यस िशक्षा प्रणालीमा तािलम िलई आएका अ यापकह का सहयोगले २००४ सालमा 
काठमाड  उप यकामा १० र अ य पहाड तराईमा गरी ३०।४० वटा कूल खोिलए। तर 
एक त ३।४ मिहनाको तािलम पाएका िशक्षकह  यस िवशषे प्रयोगा मक प्रणालीमा 
दक्ष िथएनन,् दो ो छात्र र उनका अिभभावकह लाई पिन यसमा आ था िथएन र 
ते ो सरकारमा पिन िशक्षा प्रित िवशषे उ साह िथएन। पिरणाम व प आधार िशक्षा 
प्रणाली २०१२ सालमा आई लगभग समा त भयो।   

२००७ सालमा एकत त्रीय शासन प्रणालीको समाि त भयो। िविभ न योजनाको साथ ै
िशक्षाको पिन देश यापी योजना बनाउने तरखर हुन लाग्यो। पिरणाम व प िवदेशी 
िवशेषज्ञह को सहायता समेत िलई एक िशक्षा योजना तयार गन काम शु  भयो र 
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िशक्षा आयोगले एक िशक्षा योजना तयार पर् यो। जसमा प्राथिमकदेिख िलएर 
िव विव यालयस मका िनिम त िव ततृ सुझाउ  छन।्   

एकाितर आज देशमा कुन िकिसमको िशक्षाको आव यकता छ भ ने कुराको िवचार 
िवमशर्को क्रम पिन च दैछ, अक ितर देशमा यापक पले िशक्षण सं थाह को बिृद्ध 
पिन हँुदैछ। ी ५ महाराजािधराजको नेपालको पूवर् पि चमतफर् को सवारीको समयमा 
मौसुफको सवारी भएका ठाउँह मा जनताको तफर् बाट धेरै जसो माग िशक्षालयह  कै 
भएको हुनाले देशमा जनताबाट िशक्षापिट्ट ठूलो चाख देखाएको प ट छ। २००७ 
सालस म ज मा महािव यालय १, िव यालयह  २१, िमिडल कूलह  २०३ र 
पु तकालयह  ज मा ३१ मात्र भएको र हाल महािव यालय ज मा २७, िव यालयह  
१३८, िमिडल कूलह  ३६८, पाठशालाह  ३१६३, पु तकालयह  १२२ र प्रौढ 
िशक्षालयह  १८७८ कायम रहेको हुनाले नेपालमा िशक्षा कसरी ब दै गएको छ सो 
कुराको सहजै अनमुान गनर् सिक छ। नेपालको प्रथम पंचवषीर्य योजना अ तगर्त 
िशक्षालाई छु याइएको रकमको लगभग ८० प्रितशत िशक्षामा खचर् भैसकेको छ। यसको 
अितिरक्त जहाँ वीरशमशरेका पालामा देशभरीमा एउटा पु तकालय िथयो, आज करीव 
करीव प्र येक के्षत्रमा एक न एक सावर्जिनक पु तकालय छन,् ियनबाट पिन 
सवर्साधारणले ज्ञानाजर्न गदर्छन।्   

सरकारी सहायतािवना पिन िवशेष िकिसमबाट िशक्षा िदई आकषर्क उपािध प्रदान गनर् 
नेपाली राि ट्रय िव यापीठ ज ता सावर्जिनक प्रय नबाट च ने िव यालयह  देशको 
सामा य बौिद्धक तर उ च पानर् चे टाशील छन।्   

२००७ साल पौष १ गते नेपालमा एक मह वपूणर् पिरवतर्न भएको छ। पिरवितर्त 
पिरि थितमा अझै पिन यापक पले िशक्षाको िवकास र यसको योजना बनाउन 
बैशाख २५ गते २०१८ को िदन सवार्ङ्गीण राि ट्रय िशक्षा सिमितको गठन भएको छ। 
यस सिमितले तयार गरेको िवधान र योजना तथा सामा य सुझाउह ले देशका 
आगामी िशक्षा पद्धितलाई ग भीरतापूवर्क प्रभािवत पानछ भ ने आशा गनर् सिक छ।   
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३. प्राथिमक तथा मा यिमक िशक्षा 
िशक्षाशा त्रीह को भनाइ छ िक िशक्षा ब चाह को ज म हुनभु दा अगािड न ै शु  
हुनपुछर् , िकनिक आमाबाबुको र उनीह को स पकर् मा आउनेह को चालचलन, िवचार, 
भावना, शैिक्षक तर आिदको प्रभाव गभर्मा रहने ब चाह मािथ पदर्छ भ ने कुरा 
अनभुवले िसद्ध गिरिदएको छ। फेिर िशक्षा भ ने व तु हामीले हरक्षण पाइराखेका 
हु छ , तर यो किहले सुिशक्षा हु छ, किहले कुिशक्षा। खासगरी जसको मन बिलयो छैन 
र बिुद्ध िछि पएको छैन, ितनीह मािथ ितनीह ले देखेसनेुका अथार्त ् ितनीह को 
स पकर् मा आएका हरेक व तु, जीवज तु वा यिक्तको राम्रो या नराम्रो प्रभाव तु त 
पन हु छ। यस िकिसमसगं िवचार गदार् सरकारले समाजको प्र येक सद यको पिहलो 
कतर् य सिुशक्षाको प्रचार र प्रसारको सु यव था गनुर् र यसमा सहयोग िदन ुहो भ ने र 
सो सु यव थाको िवचार गदार् िवशषे गरी, बालबािलकाह को मनमा प्रभाव पान 
यिक्तगत आचरण, सामािजक रीिति थित, िसनेमा, नाटक, पु तक पुि तका, पो टर 
पा लेट, िवज्ञापन आिदको समेत सु यव था हुनु वा छनीय मात्र होइन अिनवायर् पिन 
छ भ ने वारे दईु मत हुन सक्तैन।   

यसरी िवचार गदार् देशका प्र येक क्षेत्रमा उ च िवचार तथा भावना जगाउने र बढाउने 
खालका कलाशालाह , नाटकह , िफ मह , पु तकालयह , सावर्जिनक प्रवचनह , 
खेलकुदह  आिदलाई बढीभ दा बढी मात्रामा प्रो साहन िदन ुज री हु छ र प्र येक घर, 
झोपडी, अ डा अदालत, पाठशाला, अ पताल, कारखाना इ यािद पिन सकेस म य तै 
खालका कायर्कतार्, सरसामान, कायर्क्रम र वातावरणले सशुोिभत हुन ुपिन वा छनीय 
हु छ। य तै प्रकारले देशभरीमा कुि सत र िन न तरका िवचार तथा भावना जगाउने 
र बढाउने खालका िचत्रह , नाटकह , िफ मह , पु तक पुि तकाह , सावर्जिनक 
प्रवचनह , खेलकुदह  आिदको प्रचार प्रसार िनमूर्ल पानर्पिट्ट पिन सिक्रय कदम उठाउन ु
ज री हु छ।   

असल िशक्षा भनेको िवचार, भावना, प्रितिक्रया, आवरणमा उ तम बानी बसा नु हो 
भ ने वारे मतिविभ नता सभंव छ भ ने हामीलाई लाग्दैन। यसउसले हामी यहाँ केही 
असल तथा आव यक बानी प्रित संकेत गनुर् ज री स झ छ : –  

(१) सफा सुघर रहने बानी (२) घर र मानव समाजको अ  सद यह को सखु सिुवधा 
बढाउन तथा दःुख, असिुवधा घटाउन िमिलजुली काम गन र सकेस म सहायता हुने 
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बानी (३) समाजका नैितकतापूणर् वा निैतकतामा िवरोध नहुने रीिति थित र सरकारी 
ऐन कानून आदेशको स मान गन बानी (४) माता िपता आिद आफूभ दा जेठाबाठा र 
गु ह को आदर गन बानी (५) ईश, देश र नरेशको उिचत स मान गन बानी (६) अ  
कसैले आफूलाई गरेको सानो भ दा सानो उपकारलाई पिन स झी सिक्रय पले कृतज्ञ 
हुने बानी (७) जताबाट जसबाट भए पिन गुण िसिकिलने बानी (८) आ नो धमर्को 
पालनमा अ  धमार्वल बीह ले बाधा नपुर् याएमा अ  धमार्वल बीह  प्रित सहानभुिूत र 
सहनशीलता अपनाउने बानी (९) ज तो िकिसमको अिधकार आफूले चाहेको छ य तै 
िकिसमको अिधकार अ लाई पिन प्रा त गराउन सहयोग िदने बानी (१०) कुन ै
समाजोपयोगी पेशावार िवषयमा ब दो दक्षता हािसल गनर् उ योग गिररहने बानी (११) 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मा सयर्को वशमा नपन बानी (१२) मादक पदाथर्ह को 
सेवन नगन बानी (१३) आ नो प्र येक भावना, िवचार र कायर्मा सव च आदशर्लाई 
अपनाउने बानी (१४) प्र येक िदन प्रश त कसरत हुने कायर् तथा खेलमा लाग्ने बानी 
(१५) प्र तुत कतर् यमा एकाग्र हुने बानी इ यािद।    

यो िनिवर्वाद छ िक असल र आव यक बानीह  बारेको हाम्रो िसद्धा तमा नै िशक्षा 
वारेका हाम्रा अ  िवचार र कायर्पद्धितको परंग एवं ढाँचाकाँचा पूणर्तया िनभर्र रह छ, 
रहनुपदर्छ।   

हामीलाई लाग्छ िक मािथ उ लेख गिरएका असल तथा आव यक बानीह  सकेंतमा 
(िशक्षाको प्रारि भक तथा मा यिमक िशक्षाको समेत) ल य वारे प्रश त िनदिशत 
भएका छन।् यस उसले िशक्षाको हरेक तह र क्षेत्रमा यो वारे पूणर्तया सचेत रहनु 
ज री छ। 

पूवर्प्राथिमक िशक्षा (िक डरगाडन) 

'दशवषार्िण ता येत'् भ ने वारे िवचार िविभ नता भए पिन 'लालयेत ्पंचवषार्िण' भ ने 
वारे पा चा य अथवा पूवीर्य सबै िशक्षािव ह मा मतैक्य देिखएको छ। अतः िवशषे गरी 
हाम्रा मलुुकका अिधकांश मातािपता र अिभभावक अिभभािवकाह  िशक्षािविधका 
आधारभूत िसद्धा तह  वारे अिशिक्षत या अनिभज्ञ भएकोले तथा प्राथिमक िशक्षा ५ 
वषर्को उमेर नाघेपिछ मात्र शु  गिर छ भिनएकोले पूवर् प्राथिमक िशक्षालयह को लािग 
पिन सरकार र जनताको तफर् बाट सकेको प्रब ध हुन ुआव यक छ। यसउसले उपयुर्क्त 
खेलकूद र मनोर जनको यव थासिहतका बालउ यानह  प्र येक शहरको प्र येक 
टोलमा र प्र येक गाउँमा कममाकम १।१ वटाको दरले हुनु वा छनीय छ। हाललाई 



 

15 
 

शु मा ७५ लक म ये प्र येकको के द्रीय थलमा या १४ जोन म ये प्र येकको 
के द्रीय थलमा १।१ वटा उक्त प्रकारका बालउ यानह को सरकार र जनताको 
सहयोगबाट थापना होस ्भ ने हाम्रो सझुाउ छ।   

यी बालउ यानह  बालपे्रमी िशक्षा िवशेषज्ञह को मातहतमा संचािलत हुनुपछर्। 
ियनीह मा हाललाई ३ वषर् नािघसकेका तर ५ वषर् ननाघेका बालक बािलकाह लाई 
मात्र थान िदन ुवा छनीय देिख छ। ियनीह मा प्रवेश र भनार् अिनवायर् होइन तर 
िनःशु क हुनुपछर्। यसको लािग केही हदस मको आ दानीवालाह  उपर िवशेष शु क 
लगाउने यव था पिन हुन सक्छ। ियनीह मा आिथर्क ि टबाट िन न तरका 
पिरवारका बालक बािलकाह लाई पिन प्रो साहन िदइनपुछर्।   

प्राथिमक िशक्षा (वषर् ६ को शु देिख वषर् १० को अ तस म) को ल य  

६ वषर्को शु को उमेरदेिख १० वषर्को उमेर परूा नभएस मका बालक बािलकाह को 
शारीिरक, मानिसक, बौिद्धक अव था हेरी मािथ िनिदर् ट ल यको यथास भव धेरै 
अंशलाई पूरा गन।   

उमेर बमोिजम कक्षा िनधार्रण  

शु मा केही किठनाई परे पिन सवार्ङ्गीण िशक्षाको ि टकोणबाट ६ वषर्काह लाई प्रथम 
कक्षामा, ७ वषर्काह लाई िवतीय कक्षामा, एवं ८, ९ र १० वषर्काह लाई क्रमशः 
ततृीय, चतुथर् र पंचम कक्षामा राख्ने िसद्धा तलाई कायार्ि वत गनर् वा छनीय छ। तर 
िवशेष प्रितभाशाली िव याथीर्ह लाई तोिकएका िवषयह मा िवशषे प्रवीणता हािसल गनर् 
हरप्रकारको र प्रश त प्रो साहन िदनपुछर्। य तै पछौटे बालक बािलकाह लाई पिन 
िवशेष यान िदने यव था हुनपुछर्। 

िनःशु क र अिनवायर् पाठशालाका सबै तहका िशक्षकह   

िशक्षाको सबै तहमा िशक्षक हुनेह  बालमनोिवज्ञान, िशक्षाशा त्र आिदमा राम्रो तािलम 
पाएका चिरत्रवान ्र अनुभवी हुनपुछर्।   

प्राथिमक कक्षाह को लािग यसरी तािलम पाएका िशक्षकह भ दा िशिक्षकाह लाई काम 
लाउनपुछर् भ ने हाम्रो राय छ।   
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ज्ञानदरवारको हरेक कोठाको ता चा सिजलैिसत खो दछ। पूवीर् र पि चमी मनीषी तथा 
मनोवैज्ञािनकह को अनभुव र अनुस धानले यो िसद्ध गिरिदएको छ कुन ैसानो बालक 
या बािलकालाई शैिक्षक िवषयमा खेलमा एकाग्र भ ैखानु िपउन ुसमेत भलेुको देख्दा 
िशक्षाको चम कार देिख छ। सूयर्का िकरणह मा स ग्लास वारा एकित्रत नभैकन 
उनीह मा कागत कपडा आिद जलाउने शिक्त हँुदैन। य तै हाम्रा मनबिुद्धका छिरएका 
िकरणह  एकाग्र नभएस म उनीह मा कुन ै िवषयको अज्ञानलाई भ म पान शिक्त 
आउँदैन। एकाग्रता अनमोलको बानी हो। यो िवना कुनै िवषयमा पूणर् सफलता हािसल 
गनर् सिक न। साधारणतः प्र येक बालक या बािलकाको एक न एक िवषयमा िवशेष 
िच हु छ। प्र येक िव याथीर्को वारेको यो िवशषे िचको िवषय प ता लगाउन वा 

यसमा म त गनर् यसका िशक्षक िशिक्षकाह को प्रधान कतर् य मािननपुछर्। सो िवशषे 
िचको िवषय वा िवषय के्षत्र प ता लगाईनासाथ यसैमा िवशेष यान िदन 

यथास भव सहायता र प्रो साहन िदन ु िशक्षक, िशक्षालय, शैिक्षक अिधकारीह  र 
अिभभावकह को कतर् य मािनन ुयोग्य छ। यसो भएमा हाम्रो िव याथीर्ह का िविभ न 
प्रितभाह को उ चतम िवकास हु छ र ितनीह को उ तममो तम कदर र प्रयोग पिन 
हुन सक्नेछ। कुन ै िव याथीर्ले िविभ न िवषयमा िवशेष योग्यता देखाएको छ र कुनै 
िवषयमा कम भए उसको शैिक्षक काम र अ  कामह  हेरी पूणार्ङ्कको आधारमा 
उ तीणर् गनुर् यायसंगत हो।   

प्राथिमक तहका िशक्षा मौिखक, कायर्मय, िचत्रमय, उदाहरणा मक िविधले प्रदान 
गिरनपुछर्। यसरी िदएको िशक्षा िवशषे फलदायक हु छ। पु तकह को नचािहदंो 
कुसमयको बोझलाई पिन यसले हटाउँछ। यसरी ज्ञानेि द्रयह को िववेकपूणर् प्रयोग र 
मरणशिक्तह को िवकास पिन यथे टमात्रामा हुन पाउँछ।   

पु तकह    

हाम्रो ज तो मलुुकमा िशक्षालयह को ज मा अिनवायर् पु तकह मा कमाकम पैयाँ 
खचर् गिरने यव था हुनुपछर् र हुन सक्छ, िशक्षािविध मािथ लेिखए बमोिजम भएमा र 
योग्य िशक्षकह वारा िशक्षा िदइएमा अ  आव यक पु तकह  पाठशालाको 
पु तकालयमा उपल ध हुनपुछर्।   
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लो कक्षामा ग
फाइवर भएक
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िभटािमनको साधारण बोध हुन,ु हावापानी र िविभ न ऋतुह को गुण थाहा 
पाउन,ु मखु्य मुख्य तारा र नक्षत्रह को नामह  जा नु।  

वा य स ब धी िशक्षा: – प्राथिमक र घरेल ु िचिक सकको ज्ञान हुनु, 
कािटएको र पोलेको घाउको उपचार गनर् जा न,ु पोशाक सफाइ, ताजा हावा, 
घाम, वास, आराम र व छताको मह व जा नु।   

(४) गिणत:  १००० भ दा मािथ लेख्न प न िसक्नु, थानीय नापतौलको ज्ञान 
राख्न,ु साधारण गुणन गनर् जा नु, िमि त जोड र घटाउको प्रयोग शु  गनुर्, 
भागको प्रार भ गनुर्, साधारण िहसावका प्र नह  हल गनर् सक्न।ु   

(५) कला:  िविभ न िकिसमका कागज र पातका काम, वाटरकलरको प्रयोग गनुर्, 
माटाको काम, मिूत र् बनाउने काम शु  गनुर्।   

(६) वावल बी िशक्षा:  खा य स ब धी ज्ञान: – बालीको िनि त फाइदा वेफाइदा 
गन, कीराफ याँग्रा र चराचु ं गीको ज्ञान, िबउको िनि त अ न, आल ु र अ  
चीजह  जोहो गनुर्।   

घर स ब धी ज्ञान: – िकताबको िज ला र अ  साधारण चीजह  बनाउन,ु फोटो 
र िकताब राख्ने खाता, अलबम इ यािद बनाउन िसक्न।ु   

व त्र स ब धी ज्ञान: – फाइवर वारे ज्ञान राख्नु, साधारण रंगाइ, िसलाई र 
खेलौना तथा पुतलीको िनि त लुगा का न िसक्नु।   

(७) शारीिरक िशक्षा:   

(क) तालसुर िमलाई खे ने खेल, नक्कल गरी खे ने खेल, कथा हाली खे ने खेल, 
साधारण लोकनृ य, दौ नु, उफ्रन ुइ यािद र वा यमा प्रभाव पान खेलह मा 
िच बढाउँदै लजैानु। सानासाना खेलह , समा न िसकाउन,ु दौ नु, उफ्रन,ु 

तेलकासा, कपदीर्, कानकान िप चा, लकुामारी, ड डीिवयो, सुरीकासा इ यािद र 
घरिभत्र खे ने अ  सानासाना खेलह  खे नु, वाथर् याग, साहस र आ म 
सयंम आिद गुणह  िवकास गनार्मा सहायक हुन सक्ने िकिसमका खेलह  
खे न।ु  
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(ख) साधारण बलप्रदशर्न र आ मपरीक्षण स ब धी खेलह : – ज तो िम काउनु, 
समा नु, च नु, स तुलन गनुर्, बोझा उठाउन,ु नाघ्नु, हु याउनु, उफ्रन ुइ यािद 
एक्ल ैपिन खे न सिकने खेलह  खे न।ु   

चौथो कक्षाको पा यक्रम   

(१)  भाषा:  साधारण कथाह  लेख्न िसकाउनु, साथी र नातेदारह लाई पत्र लेख्न 
जा ने गराउनु, श दकोष उपयोग गनर् जा ने तु याउनु, सानासाना नाटकमा 
भाग िलन िसकाउन,ु मनमन ैप ने बानी बसा न।ु  

(२) सामािजक िशक्षा:  कक्षा ३ मा पढाएका वाहेक बाँकी अ  दईु के्षत्रको कक्षा ३ 
मा झै अ ययन गनुर्।   

(३) िवज्ञान र वा य िशक्षा:  चपाएर खाने बानीको मह व जा नु, मखुमा आउने 
थुकको िक्रयाको वारेमा जा न,ु वासप्र वासको िक्रया वारे साधारण कुरा थाहा 
पाउन,ु स तुिलत भोजन र अिक्सजनको मह व जा नु, कसरी िव वा ब छन 
भ ने र िव वाह को िनिम त काव नडाइअक्साइडको मह वको ज्ञान गनुर्।    

(४) प्र नह  हल गन तरीका जा नु, िमि त जोड, घटाउ, गुणन र भाग गनुर्, 
याक्सनको मतलव र प्रयोग जा नु।  

(५) कला:  साधारण माटाका भाडाह  बनाउनु, तार, दाउरा, लठ्ठी र डोरी आिदबाट 
मिूतर् बनाउन,ु साधारण वाटरकलर, पेि टङ्ग, साधारण िडजाइन गनर् सक्न।ु   

(६) वावल बी िशक्षा:  खा यस ब धी: – खेती गनर्को िनि त जग्गा जमीनको 
हेरचाह र मलजल गनर् जा नु, साधारण पाकिशक्षाको ज्ञान िलन।ु   

घरस ब धी: – घर र कूल िसगंानुर्, घर र कूलको िनिम त साधारण चीजह  
बनाउन,ु हावा संचारको मह व जा न,ु कीलाकाँटा ठोक्न िसक्न।ु   

 

व त्रस ब धी: – लगुा टालटुल गनर् सक्न,ु ओ ने, ओ याउने मरमत गनर् 
िसक्न।ु  

(७) शारीिरक िशक्षा:  ताल र सुर िमलाई खे ने खेल, लोकनृ य, साना साना 
का पिनक तथा सजृना मक िकिसमका खेलह , यायाम िवषयक खेलह , 
ओभरहेड यायर, लाइंगरोप ि टलवार ज ता खेलमा केही समय िदइनपुछर्। 
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अ  खेलह  फुटबलमा, बा केटबलमा केही हदस म प्रितयोिगतामा भाग िलन 
लगाउन।ु  

पाँचौ कक्षाको पा यक्रम    

(१) भाषा:  मनमन ै प ने बानीको िवकास गराउनु, समाचारपत्र र पित्रका प न,ु 
नाटक गनुर्, साधारण िनब ध लेख्नु, वादिववाद गनर् र साधारण लेखापढी गनर् 
िसक्न,ु शुद्ध र प्र ट बो न सहायता गनुर्।    

(२) सामािजक िशक्षा:  िवदेशी मलुुकको जीवन: – भारत, पािक तान, चीन, 
अमेिरका र बेलायत ज ता मलुुकका मािनसह को रीिति थित, खानेकुरा, रहन 
सहन तथा सामािजक, आिथर्क, राजनिैतक र धािमर्क जीवनको साधारण ज्ञान 
बढाउन,ु सयंकु्त रा ट्र सघंको वारेमा साधारण बोध गनुर्, पृ वीको आकार 
प्रकारको साधारण ज्ञान गनुर्।   

(३) िवज्ञान र वा य िशक्षा:  हावाको बनावटको ज्ञान (वेलजार प्रयोगसिहत) गनुर्, 
जीवनको िनि त अक्सीजनको आव यकता थाहा पाउन,ु हावाको चापको ज्ञान 
गनुर्, िव वाह  कसरी अङ्कुिरत हु छन,् िव वाले आ नो बिृद्धको िनि त आहार 
कसरी पाउँछन,् मािनसको शरीरमा खाना कसरी प दछ इ यािद कुराह  
साधारण प्रयोगबाट जा नु, पानीको महुान, पानीको सफाइ, रोग सनार्को मुख्य 
कारणको ज्ञान राख्नु।   

प्राथिमक िचिक सा: – हातखुट्टामा पट्टी बाँ न िसक्न,ु साधारण पाकेका र 
कािटएका घाउह  उपचार गन िविध जा नु।   

रोगको पिहचान: – (१) औलोको जरो (२) िबफर (३) हैजा (४) क्षयरोग, 
ितनीह को कारण, लक्षणह  र गिरने उपचार वारे जा नु।   

(४) गिणत:  साधारण दशमलवको िहसाबको प्रार भ गनुर्। जोड, घटाउ, गुणन र 
भागका किठन प्रयोगह  गनुर्, फ्राक्सन र त्ररैािशकको साधारण ज्ञान गनुर्, रेखा 
गिणत स ब धी आकारको पिरचय पाउन।ु   

(५) कला:  पिहला ४ कक्षामा गरेका कामह  दोहर् याउन,ु काठमा ढंुगामा कँु ने 
काम गनुर्, टोकरी बनाउने काम गनुर्।   

                                                            
 १ तर पर परागत सं कृत पाठशालाह मा चौथो र पाँचौ कक्षामा सं कृत पिन पढाउन सिकनेछ। 
  २ उपयुर्क्त "भाषा" भ नाले "नेपाली भाषा" स झनु पछर् । 



 

25 
 

(६) वावल बी िशक्षा:  खा य स ब धी: – अनुभव िलने कामको आधारमा 
खेतीपाती, चराचु ँ गी तथा व तुभाउ पा ने काममा प्र यक्ष आफैले भाग िलन।ु   

घर स ब धी: – थानीय प्रा य व तु लगाएर मोडले कूल र घर बनाउनु, 
फिनर्चर बनाउन,ु साधारण बाँसरुी बनाउन ुर धनकुाँडस ब धी सामान बनाउन 
सक्न।ु   

व त्र स ब धी: – पिहलेका कक्षाको पा यक्रम दोहर् याउनु, लगुा छा नु, लगुा, 
छाला, रवर, ऊन इ यािद बु न ुर िसउन।ु  

(७) शारीिरक िशक्षा:  यस कक्षाको पा यक्रममा चौथो कक्षाको पा यक्रम दोहर् याउने 
ब ता जोडले िसकाउने।   

ी ५ को सरकार िशक्षा म त्रालयबाट २०१६।१।२०।१ को िवज्ञि तमा प्रकािशत भए 
बमोिजमको यो उपयकु्त पा यक्रम िनदशना मक पले सब ठीक छ, तर यसमा थप 
हाम्रो राि ट्रय धमर् र सं कृितका आदशर्ह  बोध गराउने र बिुद्ध बढाउने खालका 
िहतोपदेश, हाम्रो इितहास, रामायण, महाभारत, भागवत, बुद्धचिरत्र, लिलतिव तार, 
जातक आिदका र क्रमशः अ  धमर् र सं कृितका पिन उदार, उ पे्ररणादायक कथा 
प्रसगंह  प्र येक कक्षाको पा यक्रममा समािव ट  हुनपुछर्। जुनसकैु मलुुकका भए पिन 
वीर, देशभक्त, परोपकारी, मातिृपत ृ गु भक्त, आदशर् बालबािलकाह , कला, कौशल, 
िवज्ञान आिद क्षेत्रमा प्रितभा देखाउने महापु ष र आदशर् मिहलाह को जीवनीह िसत 
सकेस म बढी मात्रामा पिरिचत हुन ुपिन प्राथिमक र मा यिमक िशक्षाको पा यक्रम र 
ा यक्रमको एक अिभ न अंग हुनपुछर्। प्राथिमक िशक्षामा अंगे्रजीको िशक्षालाई नगा ने 

पिन हाम्रो िनणर्य छ।   

पा यक्रममा रािखएका सबै िवषयह , पु तक पुि तकाह  इ यािद मािथ िनिदर् ट र 
अ  असल तथा आव यक बानीह  ब दो मात्रामा बनाउन प्रबल पले सहायक हुने 
खालका हुन ुज री छ।   

परीक्षािविध  

िशक्षािविध ज तै परीक्षािविध पिन यो तहमा मौिखक र कायर्मय हुनपुछर्। प्र येक 
महीनाको छात्रछात्राह को खेलकूद, चिरत्र, िनधार्िरत िवषयह को ज्ञान इ यािदको 
लेखाजोखाको आधारमा मािथ लो कक्षामा उ तीणर् गराउने या नगराउने गनुर्पछर्।   
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मातािपता र िशक्षक िशिक्षकाह को स मेलन 

बालकबािलकाह को सवर्तोमखुी िवकास गन िशक्षाको काम अिभभावकह  र 
िशक्षकह को हािदर्क पर पर सहयोगिवना स भव छैन। यो सहयोगको अभावमा वा घर 
र पाठशालाका आदशर्ह  पर पर िवरोधी भएमा िशक्षा िनरथर्क मात्र होइन हािनकारक 
समेत हुन जाने स भावना छ। यसउसले कममा कम महीनाको एकप ट 
बालकबािलकाह को प्रगित वारे अिभभावक र िशक्षकह का बीच छलफल हुन ुउिचत 
देिख छ। तर समय समयमा अिभभावकह लाई िशक्षालयको आ नो िशक्षा तािलम 
कायर्क्रममा सहयोग गनर् अनरुोध गनुर् पदर्छ।   

एककोठे पाठशालाह  

प्र येक कक्षाको लािग अलग कोठा र अलग िशक्षक प्रा त गन हाम्रो ल य पूरा 
नभएस म य ता एककोठे पाठशालाह बाट पिन काम िलन ुपदर्छ।   

सहिशक्षा 

प्राथिमक िशक्षाको तहमा बालक बािलकाह लाई सहिशक्षा िदइएमा केही आपि त हामी 
देख्दैन ।   

प्र येक कक्षामा िव याथीर्ह को सखं्या– यिक्तगत िशक्षणको सम या 

भौितक िवज्ञान र मनोिवज्ञानका मनु यको यिक्त वको प्रकृित र बनौटस ब धी 
यनूतम आिव कारह ले पिन यो िसद्ध गिरिदएको छ िक कुन ैदईु यिक्तको शरीर, 
मन, बुिद्ध इ यािदको प्रकृित र बनोटमा धेरै असमानता पाइ छ। िशक्षाशा त्रीह को 
पिन यही िनणर्य छ िक ज तो कुन ैअनभुवी डाक्टर वा किवराजले समाजमा देिखने 
रोगीह को उपचार गदार् समेत ितनीह को पथृक पथृक इितहास, परीक्षण इ यािदको 
आधारमा मात्र रोगको िनदान गरी पथृक, पथृक ढंगले उपचार गनर् आव यक ठा दछ। 
य तै प्र येक िव याथीर्को इितहास, शरीर, मन, बुिद्धको प्रकृित र बनौटको िवशषे 
अ ययन आिदको आधारमा मात्र उसका िविभ न कमीह  हटाउने अथार्त ् िशक्षणको 
काम सदा आधािरत हुनपुछर्।   

यस त य उपर िवचार गदार् प्र येक पाठशाला र प्र येक िव यालयमा प्रितिशक्षक २५ 
देिख ४० को अनुपातमा छात्रसखं्या हुनपुछर्। य तै, साँि चकै राम्रो िशक्षा सपु्रब ध 
भएको प्रिशिक्षत अनभुवी योग्य िशक्षकह  भएका आवासयुक्त िशक्षालयह मा मात्र 
िदन सिकनेछ भ ने हामीलाई लाग्दछ।   



 

27 
 

िव याथीर्ह को संख्या प्र येक कक्षामा यसरी सीिमत गनुर् स भव तु याउन िन न 
िलिखत केही उपायह  अपनाउन ुपन देिख छ।   

(१) पाठशालाह लाई िदइने सरकारी सहायतामा बिृद्ध गन।   

(२)  िशक्षणशु कमा बिृद्ध गन।   

(३) मा यिमक र उ चिशक्षाको तहमा सरकारी िव यालयह मा पिन िशक्षा सशु क 
गन,  तर योग्य गरीव िव याथीर्ह लाई आिथर्क सहायताको प्रब ध गन।   

िशक्षाको मा यम 

 सबै प्राथिमक र मा यिमक िव यालयह मा नेपाली र अ  भाषा पढाउँदा वाहेक हरेक 
िवषयमा िशक्षाको मा यम नेपाली भाषा नै हुनपुछर्।   

प्राथिमक िशक्षा प्रमाणपत्र 

धेरैजसो बालक बािलकाह को िनि त प्राथिमक िशक्षा न ैअि तम पाठशाला िशक्षा हुने 
भएकोले यसको अ तमा पाठशालाबाट उ तीणर् भएको प्रमाणपत्र िदन ुवा छनीय छ।   

मा यिमक िशक्षाको िवशेष ल य 

  मािथ िनिदर् ट ल य वाहेक मा यिमक िशक्षाका िवशेष ल य यी हुन:्    

१. शरीर, चिरत्र, साधारण ज्ञानको हैिसयतले देशको योग्य र उपयोगी नागिरकह  
 उ पादन गनुर्।   

२. आिथर्क उ पादन, यातायात, कृिष, उ योगध दा, सिैनक सेवा, औपचािरक सेवा 
आिद  के्षत्रमा ब दो उपयोगी सहायता िदन सक्ने कायर्कतार्ह  पैदा गनुर्।  

३. हरेक िवषयमा उ च िशक्षा हािसल गरी देशको शोभा ब न सक्ने िवशषे 
प्रितभाशाली िव याथीर्ह को उ पादन गनुर्।   

अविध 

मा यिमक िशक्षा ६ वषर्स मको हुनेछ र यो दईु भागमा बाँिडनेछ।   

िशक्षकह  

मा यिमक िशक्षाको पिहलो भागमा िशक्षक िशिक्षकाह  साधारणतः बी.ए. तथा 
बी.ए सी, शा त्री वा सो सरहका वा कममा कम पाँच वषर् यही िवषय पढाई अनभुवी 
आई.ए. वा सो सरहका योग्यतावाला हुनुपदर्छ। दो ो भागमा सकेस म आ नो 



 

28 
 

िवषयमा तािलम प्रा त अनसर् ग्र्याजुएट वा स बि धत िवषयमा िडि टङ्कशन वा प्रथम 
ेणीमा उ तीणर् भएका अनभुवीह  हुनपुछर्।  

पा यक्रम 

पा य िवषय अ तगर्तका िवषयह मा िशक्षा िवभाग वारा गिठत त त  िवषयका 
िवशेषज्ञह को िसफािरश उपर िवचार गरी आव यक केही संशोधन गरी यही अनसुार 
गनुर् वा छनीय ठा दछ । मा यिमक िशक्षाका लािग िन निलिखत िकिसमले वगर् र 
पा य िवषयह  िवभाजन हुनपुछर् : –  

६, ७ र ८ कक्षाको िनिम त –  

नेपाली  १००  
अंगे्रजी १००  
सामािजक ज्ञान १००  
साधारण िवज्ञान  १००  
गिणत १००  
शारीिरक तथा वा य िशक्षा १००  
तलका कुनै एक १००  

७००  
सगंीत, िचत्रकला, नृ यकला, यवसायको प्रारि भक ज्ञान, नेपालको कुन ैअ य भाषा, 
सरल सं कृत।   

सं कृत वगर् ६ र ७ कक्षाको िनिम त –  

१. सं कृत साधारण ३००  

२. नेपाली १००  

३. गिणत  १००  

४. शारीिरक र वा य िशक्षा ५०  

५. िवज्ञान ५०  

६. तलका कुन ैएक १००  

 ७००  
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सगंीत, िचत्रकला, नृ य, यवसायको प्राथिमक ज्ञान, अगें्रजी, सामािजक ज्ञान, नेपालका 
अ य वीकृत भाषा (नेपाली र सं कृतबाहेक)  

सं कृत ८ कक्षाको िनिम त –  

१. सं कृत ३००  

२. नेपाली १००  

३. गिणत १००  

४. शारीिरक वा य िशक्षा ५०  

५. सामािजक ज्ञान ५०  

६. तलका कुन ैएक  १००  

 ७००  

सगंीत, िचत्रकला, नृ य, यवसायको प्राथिमक ज्ञान, अंगे्रजी, िवज्ञान, नेपालका अ य 
वीकृत भाषा (नेपाली र सं कृत वाहेक)  

उ च मा यिमक   

क वगर् – भगूोल, इितहास, नागिरक शा त्र, मनोिवज्ञान, तकर् शा त्र, अथर्शा त्र, नेपालको 
कुन ैएक वीकृत भाषा वा जमर्नी, अगें्रजी, फे्र च, पेिनस, िचिनया, रिसयन 
म ये कुन ैएक।   

ख वगर् – िफिजक्स, केमे ट्री, बायोलोजी, उ च गिणत।   

ग वगर् –इ डि ट्रयल आटर्स, होम इकोनोिमक्स, एिग्रक चर, एजुकेशन, सेके्रटिरयल 
साइ स, प्राथिमक इ जीिनयिरगं, प्राथिमक मेिडकल साइ स, प्राथिमक सिैनक 
िशक्षा, लिलतकला।   

घ वगर् – सं कृत, वेद, याय, याकरण, योितष, सािह य।   

९ र १० कक्षा, क र ख वगर्लाई –  

१. नेपाली    १५०  

२. सं कृत      ५०  

३. अगें्रजी    २००  
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४. गिणत    १००  

५. क अथवा ख बाट कुन ैतीन ३००  

६. आफूले निलएको वगर्बाट क र   

ख म ये कुन ैएक   १००  

     ९००  

 

ग यावसाियक वगर् ९ र १० कक्षा –  

नेपाली सं कृत १५० + ५०   २००  

अंगे्रजी     २००  

ग वगर्बाट कुन ैएक    ३००  

क र ख वगर् म ये कुन ैदईु  २०० (साधारण गिणत पिन  

     ९०० यहाँ इ छाधीनमा िलन सिक छ)  

घ सं कृत वगर् ९ र १० कक्षा –  

सं कृत (घ वगर्बाट कुनै एक)  ५००  

नेपाली     २००  

क, ख, वगर्बाट कुन ैदईु  २००  

     ९००  

नोट: – “ग” र “घ” ले गिणत अिनवायर् िलएकोमा “क” र “ख” बाट कुनै एक िवषय मात्र 
 िलनेछन।् कूलमा शारीिरक यवसाय र खेलकूद गराइन ुपछर्।   

११ कक्षा  

क वगर् आ नो िवषय (कुन ै३) ६००   

नेपाली  २००   

अगें्रजी  २०० 

१०००  



 

31 
 

ख वगर् आ नो िवषय (कुन ै३)  ६००  

 नेपाली  २०० 

 अगें्रजी  २०० 

  १०००  

ग वगर् आ नो िवषय (कुन ैएक) ६०० 

  नेपाली २०० 

अगें्रजी  २०० 

१०००  

 घ वगर् आ नो िवषय   ६०० 

नेपाली  २००  

९ र १० कक्षामा आफूले पढेको क, ख, वगर्को िवषय म ये एक अथवा अगें्रजी ११ 

 कक्षाको पढाइ    २०० 

      १००० 

प्र येक िवषयमा कममा कम महीनाको एक पटक मू यांकन हुनपुछर्। परीक्षा मौिखक र 
िलिखत दवैु हुनपुछर् , र कला, िवज्ञान, खेलकूद ज ता िवषयमा प्रदशर्ना मक र 
यावहािरक पिन हुनपुछर्। य तरी िलइएको परीक्षाफलको आधारमा कक्षा चढाउने 
नचढाउने गिरनपुछर्। िन नतम उ तीणार्ङ्क सयकडा ४० हुनुपछर्। प्रथम ेणीको लािग 
६० प्रितशत, िडि टङ्कशन अथार्त ्िवशषे दक्षताको लािग ७५ प्रितशत हुनपुछर्।  

चिरत्र वारेमा मू यांकन प्रधाना यापकको अ यक्षतामा उहाँह वारा गिठत पाठशालाका 
अ यापकह को एक किमटीले गनुर् उिचत छ।   

अिहलेको एस.एल.सी. ज तो अि तम परीक्षाको लािग प्र येक िव यालयबाट िसफािरश 
गिरएकालाई मात्र उपयकु्त मािननेछ। यसरी िसफािरश गदार् प्राइभेट िव याथीर्लाई पिन 
प्र येक िवषयमा स बि धत िव यालयले परीक्षा िलइसकेको हुनपैछर्। मा यिमकको 
अि तम परीक्षा पास गनलाई म यमाको प्रमाणपत्र िदनपुदर्छ।   
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आवासयुक्त िशक्षालय 

हाम्रा िशक्षालयह मा िशक्षा पाएका िव याथीर्ह  िविभ न िवषयह मा ज्ञान पाएका 
हुनुको साथ ैस चिरत्र हुन ुवा छनीय छ। तसथर् यथाशक्य सु यवि थत आवासयुक्त 
िशक्षालयह लाई प्रो साहन िदनपुछर्। यस िसलिसलामा हाल नेपालीह वारा थािपत र 
सचंािलत आवासयुक्त िशक्षालयह को सु यव थातफर्  िवशषे यान िदइनपुछर्। 
ितनीह को सु यव थाको लािग आव यक भएमा केही समयको लािग यस िवषयका 
िवदेशी अनभुवी िवशषेज्ञह को सहायता प्रा त गिरनपुछर्। हाल ियनीह लाई नमूना 
आवासयुक्त िशक्षालय बनाउनेतफर्  सिक्रय कदम चािलनपुछर्। यसपिछ प्र येक 
अंचलमा कममा कम पाठशाला तरका बालकह को लािग र बािलकाह को लािग एक 
एक वटा तथा िव यालय तरका बालक र बािलकाह को लािग एक एक वटाका 
िहसावले नमूना आवासयुक्त िशक्षालयह  खो ने कायर्क्रम कायार्ि वत गिरनपुछर्।   
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५. िशक्षक प्रिशक्षण 
प्राथिमक कूलका िशक्षकह को प्रिशक्षण   

(१) अिहले िविभ न प्राथिमक कूलको सखं्या ३१६३ छ। हालस म ३००० 
िशक्षकह ले नमर्ल कूलबाट तािलम िलएका छन।् सो म ये लगभग ९०० 
िशक्षकह ले िविभ न कूलह मा काम गिररहेको त य प्रा त भएको छ। यस 
वाहेक अ  कूलह मा पिन कैय  तािलम प्रा त िशक्षकह  िनयकु्त भएका हुन 
सक्दछन।् १०० िशक्षकह लाई अ तरसेवा तािलम पिन िदई सिकएको छ। 
प्रशासकीय अकुशलता, तािलम कायर्क्रम र िनयिुक्त कायर्क्रममा सम वयको 
कमी आिद कारणले कितपय तािलम प्रा त िशक्षकह को उपयोग गनर् सकेको 
छैन। यो भ न आव यक छैन िक िशक्षा िव तार कायर्क्रमको सफल 
स चालनको िनिम त प्रथम आव यकता नै प्रश त संख्यामा तािलम प्रा त 
िशक्षकह  हुन।्   

(२) प्राथिमक िशक्षाको ३ वष योजना संचालनको िनिम त हाल बहाली रहेका बाहेक 
अ  ३७५० तािलम प्रा त िशक्षकको आव यकता छ। यही उ े यपूित र्को िनिम त 
ब दोव त गिरनपुदर्छ। िसद्धा ततः प्राथिमक कूलका िशक्षकले एस.एल.सी. को 
र कममा कम िशक्षक िशक्षण िशक्षालय (नमर्ल कूल) को प्रिशक्षणको 
प्रमाणपत्र प्रा त गनुर्पछर्। तर एस.एल.सी. को प्रमाणपत्र प्रा त मािनसको 
अप्रा यताको कारणले झन ्थोरै योग्यताको प्रा त मािनस पिन िलनपुर् यो। यी 
सबलाई नमर्ल कूलबाट प्रिशक्षण प्रा त गराउन सिकंदैन, कारण एक त 
तािलमको िनिम त सीिमत सिुवधा मात्र छ र अक  कारण यिद यी सबै 
िशक्षालयह को िनिम त तािलम प्रा त िशक्षकह  प्रा त भएपिछ मात्र कूलह  
खो ने हो भने िशक्षाको कायर्क्रम संचालनको िनिम त िढलाइ हुने िथयो। यी 
नमर्ल कूलह बाट प्रिशक्षणप्रा त िशक्षकह  म ये ५० प्रितशत िशक्षक पेशाबाट 
अ यत्र गए। कारण, कसलेै यस पेशामा आ नो अिभ िच राखेनन ् र कसैको 
अिभ िच भए तापिन िशक्षकको पमा उनीह को िनयुिक्त धेरै कालस म पिन 
हुन नसकेकोले िन साह भएर पेशा छा न बा य भए। भिव यमा यस 
िकिसमको नोक्सानी हुन िदन ु हँुदैन। प्रिशक्षणको र िनयिुक्तको कायर्क्रममा 
सम वय हुनपुछर्। के द्रको नमर्ल कूल काठमाड को प्रिशक्षण महािव यालय 
(कलेज अफ एजुकेशन) संग स बि धत छ। अ  नौवटा नमर्ल कूलह  देशका 
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िविभ न भागमा छन ् र ५ वटा घु ती नमर्ल कूल छन।् यी घु ती नमर्ल 
कूलह ले ६ मिहनादेिख १ वषर्स म एक ठाउँमा बसी अक  ठाउँ सनुर्भ दा 
पिहले िशक्षकह को प्रिशक्षण कायर् समा त गद छन।् सबै नमर्ल कूलह ले 
आ नो कायर् सचंालनको िनिम त भाडाका घरह  प्रयोग गदछन।्   

 

प्र येक नमर्ल कूलमा ४ या अझ कम प्रिशक्षकह  छन ् र ७५ प्राथिमक कूलका 
िशक्षकह लाई तािलम िदइ छ। नमर्ल कूलको स पूणर् कायर्क्रमलाई सम वय गन 
काठमाड को के द्रीय नमर्ल कूल छ। यी िविभ न नमर्ल कूलह मा काठमाड  नमर्ल 
कूलले अथर्, सरसामानह  र अ  आव यक चीजबीजह  िवतरण गदर्छ।   

काठमाड  नमर्ल कूलमा बी.ए., बी.ए . र एम.ए . योग्यता भएका प्रिशक्षणह  छन।् 
हरेक वषर् तीस जना मािनसले तािलम प्रा त गदर्छन ्जसम ये धेरै जसोले काठमाड  
उप यकाको प्राथिमक कूलहरमा काम गदर्छन।् जेहे दारलाई िशक्षण पेशामा ता नाको 
िनिम त छात्रविृ त िदने ब दोव त छ।   

तराई क्षेत्रमा नमर्ल कूललाई आव यक संख्यामा प्रिशक्षाथीर्ह  प्रा त गनर् कुन ै
किठनाइ छैन, तर पहाडी क्षेत्रमा नमर्ल कूलको लािग आव यक सखं्यामा 
प्रिशक्षाथीर्ह  प्रा त हँुदैनन,् भइ हाले तापिन तािलमप्रा त िशक्षकह  काठमाड  र तराई 
के्षत्रबाट देशको पहाडी भागह मा िशक्षाको काममा थोरै मात्र जा छन।् िविभ न भागमा 
भएको अवकाश प्रा त भतूपूवर् सिैनकह लाई िशक्षण सेवा गनार्को िनिम त बोलाउन ु
पदर्छ।   

अिहले देशको िविभ न भागमा भएका नमर्ल कूलह मा पैयाँ पठाउन यादै गा ो 
छ। जहाँ रा ट्र बकका शाखाह  छन,् यहाँ यस बक माफर् त पैयाँ बाँ ने यव था 
हुनपुदर्छ। जहाँ माल अ डाह बाट भुक्तानी िदइएको छ, यहाँ एक प्रकारले 
सहयोगा मक िढलाइ भएको पाइ छ। पिरणाम व प िशक्षकह  यादै किठनाइमा 
पदर्छन।् नमर्ल कूललाई कुशलतापूवर्क संचालन गनार्को लािग समयमा पैयाँह  
पठाउन ु यादै आव यक छ। कूलह लाई समयमा पैयाँ भकु्तानी िदनको िनिम त 
बडाहािकमह बाट सहयोग िलनु आव यक छ।   

१ वषर्को प्रिशक्षण अविध हुनपुदर्छ। बडो मुि कलसँग जान ु पन इलाकाह मा यो 
प्रिशक्षण २ वषर्लाई भइरहेको छ, एक वषर् साधारण प्रिशक्षणको िनिम त र अक  
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यावसाियक प्रिशक्षणको िनिम त। प्राथिमक िशक्षा िदने कामह  तीब्र गितले 
बढाउनपुछर्। पिहले प्रिशक्षण निलई िनयकु्त हुने िशक्षकह  वारे ितनीह ले अब उप्रा त 
पाँच वषर्िभत्र न ै प्रिशक्षण िलने काम पूरा गिरसक्नपुछर्। तर १० वषर् िशक्षण कायर् 
गिरसकेकाह का लािग अिनवायर् नभई प्रिशक्षण प्रा त गनुर् इ छाधीन हुनेछ। प्रिशक्षण 
निलई काम गिररहेका िशक्षकह ले ५ वषर्िभत्रमा प्रिशक्षण िलन ुआव यक हुनेछ, तर 
यो िरपोटर् वीकृत भएको िमितले १० वषर्स मको िशक्षणको अनभुव प्रा त गरेका 
िशक्षकह लाई तािलम िलन ु अिनवायर् हुनेछैन। तर िनजह ले चाहेमा तािलम िलन 
सक्नेछन।् ५ वषर्िभत्र न ैप्रिशक्षण िलने काम पूरा गिरसक्नपुछर्।   

प्रिशक्षाथीर्ह लाई प्राथिमक तरमा िसकाइने िविभ न िवषयह मा तािलम िदइ छ, 
जसबाट ितनीह  आ ना तािलम समा त भएपिछ ती िवषयह को बिुद्ध र ज्ञान प्रा त 
गरी अ  केटाकेटीह को कूलमा गई स तोषपूवर्क िसकाउन समथर् हुनेछन।् 
प्रिशक्षाथीर्ह लाई िशक्षणिविधको पा यक्रम पिन िदइ छ अथार्त ् ितनीह लाई, 
केटाकेटीह लाई सफलतापूवर्क िसकाउने तरीका वारे पिन तािलम िदइ छ।  

कलेज अफ एजुकेशनका प्रो. वारा िशक्षाका साधनह  प्रकािशत गिर छन ्र काठमाड  
ि थत के द्रीय नमर्ल कूल वारा िविभ न नमर्ल कूलह मा िवतरण गिर छन।्   

काठमाड  ि थत कलेज अफ एजुकेशनमा एउटा नमनूाको प्रयोगा मक िव यालय छ 
जहाँ प्रिशक्षाथीर्ह ले कसरी िशक्षणको काम गनुर्पछर् भ ने कुरा हेनर् पाउँछन।् 
प्रिशक्षाथीर्ह ले काठमाड  उप यकाका केही प्राथिमक िशक्षालयह मा िशक्षणको अ यास 
पिन गदर्छन।्   

मलुुकका अ  भागह मा नमर्ल कूलह ले िशक्षणको अ यासको िनिम त चािहने 
सिुवधा पाउँदैनन।् नमर्ल कूलको कायर्क्रम र प्राइमरी कूलको कायर्क्रममा उिचत 
सम वय हुनुपदर्छ, जसमा नमर्ल कूलमा प्रिशक्षाथीर्ह ले नमर्ल कूलबाट टाढा नपरेका 
प्राइमरी कूलमा िशक्षण अ यास गनर् सकून।्   

प्र येक नमर्ल कूलको प्रितवषर्को बजेट . ४५,०००।– छ नमर्ल कुलका िशक्षकको 
तलब . २००।– छ घु ती नमर्ल कूलको िशक्षकलाई . ९०।– थप भ ता िदइ छ। 
तािलम अविधस ममा प्रित प्रिशक्षाथीर्लाई वािषर्क मोटामोटी खचर् ने. . ७००।– पनर् 
आउँछ र प्रित मास एक प्रिशक्षाथीर्लाई ने. . ४५।– भ ता िदइएको छ।  
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कलेज अफ एजुकेशनमा अमेिरकाली िशक्षाप्रणाली पिन अपनाइएको छ। य यिप यसको 
थापना भएको सन ् १९५६ देिख यता केवल ४० जवानले मात्र प्रिशक्षण प्रा त गरे 
तापिन यो प्रणाली पूणर् स तोषजनक छ। भाषाशा त्र ( यु यािनिटज) अथार्त ्समाज 
िवज्ञान िवषय र िशक्षाशा त्रको प्रिशक्षण िदन ु राम्रो कुरा हो; तर िहसाब, िवज्ञान र 
यावसाियक तािलम स तोषजनक छैन। िवज्ञानको राम्रो पढाइको िनिम त एउटा 
िवज्ञान प्रयोगशालाको यादै आव यकता छ। यसको तु त यव था हुनुपछर् या त 
तु तै हुन नसके िव याथीर्ह को प्रयोगा मक तािलमको लािग ित्रच द्र कलेज या 
पि लक साइ स कलेजमा यव था हुन ुपदर्छ। यावसाियक िश पप्रिशक्षण स ब धमा 
कलेज अफ एजुकेशनमा प्रा त वतर्मान सुिवधाह को िव तार र सुधार गिरन ुपदर्छ, 
अथार्त ् एउटा बहुकला मक सं था कलेज अफ एजुकेशनको िनकटतम थानमा 
यथाशीघ्र  थािपत गिरन ुपदर्छ। य यिप अमेिरकन पु तकह  मात्र प्रा त छन ्तापिन 
कलेज अफ एजुकेशनको पु तकालयमा सिुवधा राम्रो छ। यस पु तकालयमा सालसाल ै
िकताबह को सखं्या बिृद्ध गिरनु पदर्छ। कलेज भवनको िनिम त अिहलेस म भाडाको 
घर प्रयोग गिरएको छ। ित्रभवुन िव विव यालय कीितर्परुको के्षत्रमा जित सक्दो चाँड ै
यसको पिन आ नो भवन ब न ु पदर्छ। यसभ दा पिहले खुलेको ित्रभवुन 
िव विव यालयको एउटा कलेजको पमा यो रहनु पदर्छ। ७५ िवकास िज ला म ये 
प्र येकमा कममा कम एउटा बहुमुखी कूलको थापना गन योजनालाई कायार्ि वत 
गन हामीलाई कममा कम वषर्को एक सयका दरले प्रिशक्षण प्रा त िशक्षकह  चािहएका 
छन।् यो यादै मह वपूणर् आव यकतालाई पूरा गनर् कलेज अफ एजुकेशनको 
कायर्क्षेत्रलाई फैलाई यसको गितिविधमा ती ता याउनुपदर्छ। िवशषे गरेर िवज्ञान र 
यावसाियक िश पको प्रिशक्षण बिलयो गिरनपुदर्छ। कलेज अफ एजुकेशनको िनकटतम 
थानमा थािपत बहुकला मक िशक्षणसं थाले यावसाियक प्रिशक्षणको िनिम त योग्य 
िशक्षकको िनरीक्षण र सरसामानका सामग्रीह  र कलपूजार्ह  आिदको पमा आव यक 
सिुवधाह  प्रदान गनछ। य तो वैज्ञािनक साधन वारा प्रिशक्षण प्रा त िशक्षकह को 
बहुमुखी कूलह मा स तोषजनक तरीकाले िसकाउन सक्नेछन।्   

कलेज अफ एजुकेशनले वतर्मान समयमा प्रिशक्षाथीर्का भनार् स ब धमा धेरै किठनाइ 
अनभुव गरेको छ। छात्रविृ तह  प्रदान गिरएका छन ् तापिन औसत जेहन भएका 
िव याथीर्ह  पिन प्रश त सखं्यामा प्रा त हँुदैनन।् यो िन साहपूणर् कुराको वा तिवक 
कारण यवुकह मा उ प न िशक्षक पेशाप्रितको अिन छा हो, जसले अिहलेस म आ नो 
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उिचत तर र मयार्दा प्रा त गनर् सकेको छैन। िशक्षकह को तलब थोरै छ र 
ितनीह लाई जुन सामािजक तर िदइएको छ यो पिन नसहुाउँदो र अनाकषर्क छ। 
यो बुिझ छ िक एस.एल.सी. उ तीणर् िव याथीर्ह  भरसक अ  न ैजीिवकाितर धाउँछन ्
र केही नलागे मात्र िशक्षकको पेशा अपनाउनेितर लाग्छन।्   

य तो अ व थ अव थालाई हामीले रहन िदय  भने िशक्षकह को आव यकताको पूित र् 
गन हाम्रो मौका र आशा पूरा हुन सक्दैन। य तो अव था हटाउनको लािग ी ५ को 
सरकार तथा जनता दवुैले एउटा कुन ै खास उपाय अपनाउन ु पनछ। जेहनदार 
युवकह लाई िशक्षकको पेशामा िलनाको िनिम त कुनै प्रकारको आ दोलन हाइ 
कूलह मा चलाइन ुपदर्छ। िशक्षक पेशा यादै राम्रो पेशा हो भ ने वक्त य र अ  
उपाय वारा िव याथीर्ह मा प्रभाव पानुर्पछर्।   

िवशेष पे्ररणा उ प न गनार्को लािग छात्रविृ त प्रदान गन वा अ  मयार्दा प्रदान गन 
उपायह  अपनाउनपुछर्। जसबाट िशक्षक पेशा अपनाउनामा अिभ िच उ प न होओस।् 
िशक्षकह को राम्रो वेतन र सामािजक कदर हुनपुछर्। कलेज अफ एजुकेशनमा भएको 
प्रिशक्षाथीर्ह लाई सफलतापवूर्क िशक्षण समा त गरेमा िशक्षक बनाउने िनि चतता र 
तु तै िनयिुक्त िदइनपुछर्। देशका पहाडी के्षत्र जुन िभ न ैकिठनाई भएका छन ् यहा ँ
िवशेष भ ता िदने यव था गिरनपुछर्। छोटकरीमा भ ने हो भने कममा कम २००० 
राम्रो प्रिशक्षण प्रा त िशक्षकह  प्रा त गरी बहुमखुी कूलह को आव यकता पूरा गन 
िदशामा कदम चा नपुछर्।   

यस िरपोटर्को शु मा उि लिखत तीन प्रकारका तािलमह  चाल ुगद लैजानपुदर्छ। अिन 
मात्र हामी तािलम प्रा त िशक्षकह को आव यक सखं्याप्रितको आशा गनर् सक्दछ । 
कायर्शालाह  लगातार चलाउनपुदर्छ र आिथर्क र अ  आव यक ब दोव तह वारा 
कूल िशक्षकह लाई यसमा भाग िलन सक्ने बनाउनपुदर्छ। आव यक तािलम 
निलइकन ैप्रवेश गन सबै िशक्षकह लाई आफू िनयिुक्त भएको ५ वषर्िभत्र तािलम िलन 
अिनवायर् गिरनुपदर्छ। वा तवमा चािहने यिक्तह  प्रा त नहुने हुनाले शु मा यो 
िनयम राम्रोसंग लागू हुन सक्दैन। तर यथास भव हरेक िशक्षकले आ नो शैिक्षक 
जीवनको शु मा तािलम िलइसकेको हुनपुदर्छ।   

िशक्षाको नयाँ प्रणाली अनसुार मा यिमक िशक्षा ६ वषर्स मको हुनेछ र यसपिछको 
िशक्षण तर िवशषे गरेर मािथ लो तहमा हालको एस.एल.सी. पा यक्रमभ दा बढी 
अथार्त ् अिहलेको इ टरमेिडयट कलेज तर जित हुने हुनाले भिव यका मा यिमक 
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कूल िशक्षकह लाई िवषयह को गिहरो ज्ञान, आजका िशक्षकह लाई भ दा बढी 
आव यक हुनेछ। अतः प्रिशक्षाथीर्ह लाई िविभ न भाषाशा त्र, िवज्ञान, साधारणतः 
यावसाियक िवषय र िवशषेतः आफू िवशेषज्ञ ब न चाहेको िवषयह को पूणर् बुिद्ध र 
ज्ञानले सजाउन कलेज अफ एजुकेशनको पा यक्रममा अनिुचत असर नगरीकन यसको 
िवषयसचूीमा जोड िदन हेतुले सुधानुर्पछर्। कलेज अफ एजुकेशनका टाफह का मनमा 
अ वेषण उ साह बिढरहेको ख डमा यो काम धेरै किठनाईिवना न ैसफल गनर् स भव 
हुनेछ।   

कलेज अफ एजुकेशनको अक  वा छनीय उ नित हो चाँड ैन ै यहाँ एम.ए . िडग्रीको 
पढाइको यव था गनुर्, जसबाट थप कमर्चारीह  र अझ ससुि जत पु तकालयको 
आव यकता हुनेछ। यो एम.ए . पा यक्रममा िशक्षाथीर्ह  प्रवेश गराउन अिधक 
छात्रविृ त ज ता पे्ररणाह  िदनपुदर्छ।   

अ यमा िववेचना र कायर्क्रमको लािग िन निलिखत सुझाउह  पेश गिर छन:्   

(१) तलब भ ताको स तोषजनक केल र सामािजक तर िदएर िशक्षक पेशाको 
उिचत स मान, जसबाट यस पेशामा योग्य मािनसह  प्रा त हुन सकून।्   

(२) उ सािहत नवयवुकह लाई िशक्षण यवसायमा लगाउन हाम्रा हाइ कूलह मा 
िशक्षक विृद्ध आ दोलन चलाइनपुदर्छ।   

(३)  

(क) भिव यमा हाम्रा मा यिमक िव यालयह मा िसकाउन उ सुक हुने 
सबैलाई बी.एड. उपािध (िडग्री) को योग्यता अिनवायर् गराउनपुदर्छ।   

(ख) जबस म िशक्षकको आव यकता बढी मात्रामा रिहर छन ् र राम्ररी 
तािलम पाएका िशक्षकह को आव यकता पूरा गनर् सिक न तबस म 
तािलम  नपाएका नातकह  (ग्र्याजुएट) लाई आफू िनयकु्त 
भएको िमितले ५ वषर्िभत्र तािलम िलइसक्नपुन शतर्मा काममा 
लगाउन सिक छ।  

(ग) पिहला तािलम प्रा त िशक्षकह को िनिम त बराबर कायर्शाला 
अ तरसेवा तािलम प्रसारको पा यक्रमह को यव था गिरनुपदर्छ।   
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(४) कलेज अफ एजुकेशनमा प्रिशक्षाथीर्ह लाई बी.एड.को िडग्री प्रा त गरेपिछ 
िशक्षासेवामा िलइने िनि चतता िदइनपुदर्छ। ितनीह को िनयिुक्तको ब दोव त 
पिहले न ैगिरनपुदर्छ जसबाट िन साहपूणर् िढलाइ नहो◌ेस ् र ितनीह  अ  
यवसायमा तािनने स भावना पिन नहोस।्   

(५) जो टाढा र अ ठेरो ठाउँह मा रह छन ्ितनीह लाई िवशषे भ ता िदइनपुदर्छ।   

(६) कलेज अफ एजुकेशन पा यक्रमको िव तारै िव तारै नवीनीकरण गिरनै पदर्छ 
जसले िक मथैोडोलोजी (िशक्षणिविध) मा िदइएको यानलाई कम नगरीकन 
िवषयमा पिन यादै जोड िदन सिकयोस।्   

(७) एम.ए . को क्लास पिन खो ने र कलेज अफ एजुकेशनको तर उठाउन 
जुिनयर लेक्चररह लाई उ च प्रिशक्षणको िनिम त बािहर पठाउन ु पदर्छ र 
आव यक परेमा केही योग्य यिक्तह  पिन िनयकु्त गिरनपुदर्छ।   

(८) कलेज अफ एजुकेशनलाई ित्रभवुन िव विव यालयको िनमार्ण कायर्क्रममा 
प्राथिमकता िदनु पदर्छ र िव विव यालयको क्षेत्रमा यथाशीघ्र सानुर् पदर्छ।   

(९) कलेज अफ एजुकेशनमा िवज्ञान र यावसाियक प्रिशक्षणको तर िवज्ञानको 
प्रयोगशाला खोलेर, कायर्शाला थापना गरेर र योग्य प्रा यापक िनयुक्त गरेर 
उठाउन ुपदर्छ।   

(१०) नेपाली भाषा पढाइको मा यम हुने िसद्धा त वीकृत भएका पाठशाला र 
िव यालयका िशक्षकह मा नेपाली भाषाको ज्ञान गराउनको लािग सरकारले 
कममा कम ३ महीनाको नेपाली भाषा प्रिशक्षण के द्रको ब दोव त गनुर्पदर्छ।   
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६. समाजिशक्षा 
ी ५ को सरकार िशक्षा िवकास योजना अ तगर्त प्रौढिशक्षा कायर्क्रम २०१३ साल पौष 

महीनादेिख ी ५ को सरकार र संयकु्त रा य अमेिरकाको सयंुक्त आयोजनाबाट 
प्रार भ  भयो। यो कायर्क्रम अनसुार प्रौढ िशक्षा िवभागबाट देशका िविभ न िज लाका 
िविभ न गाउँमा साक्षरता प्रसारका िनिम त प्रौढ िशक्षा के द्रह को थापना भई देशका 
िनरक्षर प्रौढह लाई साक्षर बनाउने काम हँुदै आएको छ। प्रार भदेिख ०१८ साल बैशाख 
महीनास ममा देशभरमा पुगनपुग १८५४ वटा के द्रह  थापना भए। ितनमा प्रायः 
४६३५० प्रौढ साक्षर बनाइए। तर यी के द्रह मा तािलम िदने काम केवल ६ महीनाको 
भ ै ६ महीनामा तािलम प्रा त गरी साक्षर बनेका प्रौढह का िनि त उनीह ले प्रा त 
गरेको साक्षरता कायम राख्ने अ  कुनै योजना बनेको रहेनछ। फल व प ितनीह ले 
प्रा त गरेको साक्षरताको उपयोग हुन नपाई थोरै कालमा न ै जानेको िबसर पुनः 
िनरक्षरका िनरक्षर न ै हुने र यसो भएमा अगािड गरेका सबै प्रय न िवफल भै केवल 
समय न ट र खचर् यथर् हुन जाने हुनाले साक्षरता कायम राख्न केही न केही उपाय 
गनुर् पन देिखएकोले र प्रौढह ले प्रा त गरेको साक्षरतालाई कायम राख्नको साथसाथ ै
ितनीह लाई योग्य नागिरक बनाउन समाजिशक्षाको तािलम पिन िदन सिकने हुनाले 
समाजिशक्षाका ि टबाट केही सुझाउह  तल लेखी पेश गिरएका छन।् यी िन न 
प्रकारका छन:्   

(१) प्रार भमा भरमलुुकको ७५ िवकास िज लामा एक एकवटा ग्राम पु तकालय 
खोली यसका नवसाक्षर र अधर्साक्षर प्रौढह का िनि त सहुाउँदा पु तक 
पुि तका आिद राख्ने।   

(२) प्र येक य ता पु तकालयमा एक एक सेट रेिडयो राखी रेिडयोबाट पिन िशक्षाको 
प्रचार गन। उक्त पु तकालय र रेिडयो सब ैग्राम प चायतका प्रधानप चका 
िज मामा हुनपुदर्छ। उक्त पु तकालय थापना गनर् पु तक पिु तका र केही 
पत्रपित्रकाह  र सो राख्ने दराज तथा लगत राख्ने कापी इ यािद र रेिडयोको 
िज मा िलने र पु तकालयको िज मा िलने, यसलाई सचुा  पले चलाउने र 
बखत बखतमा उहाँ आएका प्रौढह लाई नयाँ नयाँ कुरा िसकाउने र रेिडयोबाट 
सनेुको कुरा प्रौढलाई स झाउने एक जना समाज िशक्षा सयंोजक समेत राख्न 
चािहने खचर् ी ५ को सरकारबाट यहोनुर् पन देिख छ। ती लाइबे्ररीह  थापना 
गनर्लाई प्र येक अ चलमा प्रौढ िशक्षा िवभागबाट कमर्चारीह  गई राम्रो 



 

44 
 

िनरीक्षण र ठाउँको ब दोव त गनुर् आव यक देिख छ। ठाउँको ब दोव त 
भएपिछ चािहने सामान िवभागबाट प्र येक िवकास िज लामा पुर् याउने।   

(३) गाउँका जनताह मा समाजिशक्षाको प्रभाव पानर् हाललाई सबै ठाउँमा एक 
एकवटा मिूभ यान (घु ती चलिचत्र यान) राखी यसबाट िविभ न िवषयका 
िफ मह  देखाउन ुआव यक देिख छ। उप यकाका िनिम त (मुिभ यान) प्रा त 
भइसकेको छ। अब केवल ४ ठाउँका िनि त चारवटा मिुभ यानको आव यकता 
छ।   

(४) प्र येक िवकास िज लामा पन गाउँ गाउँका जनतामा यस यस थान 
अनसुारको मनोर जन कायर् ज तै भजन, कीतर्न, नृ य, गान, हा य इ यािद र 
सां कृितक उ थानमा प्रो साहन िदने कायर् हुन ु आव यक छ र य ता 
थानह मा सारा प्रौढ ज मा हुने हुनाले यसबाट उनीह मा समाजिशक्षाको जग 
राम्ररी बसा न सिकने हुनाले य ता कायर्क्रम चलाउन प्रयास हुनुपदर्छ। यसको 
साथसाथ ै थानीय कला र ह तिश पको उ नित र प्रो साहनको िनि त र 
िवशेष बिुद्धम ताको िनि त केही मात्रामा पुर कार िदने यव था समेत 
हुनपुदर्छ।   

(५) साक्षरता प्राि तपिछ समाजिशक्षाको प्रार भ हुने हुनाले सवर्प्रथम समाजिशक्षाको 
प्रचारका िनि त प्रौढह लाई िशक्षाितर आकषर्ण गनर् पो टर, िल लेट, पा पलेट 
इ यािदको उपयोिगता प्रचरु मात्रामा हु छ र रेखदेख िनरीक्षण गनर् जाने 
यिक्तबाट यी साधनह वारा िशक्षाको प्रचार हुनपुदर्छ।   

(६) समाजिशक्षाको प्रचार गनर् प्र येक वषर् मीनपचासको वा ग्री मकालका िबदामा 
कलेजका छात्रछात्राह लाई तािलम िदई देशको प्र येक अंचल र लकमा पठाउने 
ब दोव त हुनपुदर्छ।   

(७) प्र येक प्रौढ िशक्षाके द्रलाई चािहने मालसामान ज तो िविभ न िवषयका 
प्रौढोपयोगी पु तकह  सामग्री उ पादन के द्रबाट लेख्न लगाउने, यसलाई 
छा ने र ठाउँ ठाउँमा पठाउने काम सबै सामग्री उ पादन के द्रबाट हुनु 
आव यक छ।   
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(८) कममा कम दइुप ट िवभागका कमर्चारीह  आई सबै िवकास िज लामा 
थापना भएका प्रौढ िशक्षाके द्र तथा समाज िशक्षाके द्रको िनरीक्षण र रेखदेख 
हुनपैदर्छ।   

(९) प्रौढ िशक्षाके द्रमा तािलम पाएका प्रौढह लाई साक्षरताको सिटर्िफकेट िदने र 
साक्षरता प्रा त गरी समाजिशक्षामा तािलम प्रा त गरेकालाई यस िकिसमको 
समाजिशक्षाको सिटर्िफकेट िदने यव था हुनपुदर्छ।   

(१०) हालका िज ला कूल िनरीक्षकह बाट समाजिशक्षाको िव तीणर् कायर्क्रमको 
राम्ररी देखरेख हुन स भव नहँुदा प्र येक िवकास िज लामा एक एक जवान 
समाजिशक्षा सगंठनकतार् राख्न ुआव यक छ।   

  

उक्त कायर्क्रमका िनि त लाग्ने प्रारि भक वषर्का खचर्को अ जाम तल पेश गिरएको 
छ। (काम ब दै गएमा उही अनसुार खचर् बढाउँदै लानुपदर्छ।):   

(क) ७५ लकको िनि त ७५ वटा पु तकालयको एकको िनि त ने. . ७००।– को 
दरले वषर्का खचर् (पु तक, आलमारी,ता चा, बही, ब ती, मसल द गरी) ने. . 
५४,०००।–  

(ख) ७५ िवकास िज लामा भ्रमण खचर् ने. . ३०,०००।–  
(ग) शैिक्षक सामानको ढुवानी खचर् ने. . ३०,०००।–  
(घ) िवदेशमा अ ययन भ्रमण गनर् जाँदा (सगंीत, नृ यकला, ह तकला इ यािदका 

कलाकार १० जवानको १ टीमको िनि त) ३०,०००।–  
(ङ) चलिचत्र सामान १४ वटाको ९, १०,०००।– 
(च) मनोर जन तथा सां कृितक कायर्क्रमको  ४०,०००।– 
(छ) पो टर िल लेट, पा पलेट, पपेट र ड्रामा इ यािदको १०,०००।–  
(ज) अ  भपैिर आउने र िविवध िवषयको ३०,०००।–  
(झ) ७५ जवान समाजिशक्षा संयोजकको २००।–  
(ञ) ने. . मािसक दरले १,८०,०००।–   

ज मा प्रारि भक सालको ने. .१३,१४,०००।–  

(११) समाजिशक्षामा अपािहज अथार्त ्अ धा, बिहरा र लाटा आिदका िनिम त िवशेष 
िशक्षण यव थाको समावेश हुन ुआव यक छ।   
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समाजक याणका ि टले असमथर्ह का िनिम त िवशेष प्रकारका िशक्षणसं थाको 
प्रब ध प्र येक स य देशमा भआैएको देिख छ। स य देशमा अ धा, लाटा, ललूा, लगंडा 
र क्षय, कु ट ज ता भयंकर रोगग्र त असमथर् स तानका िनिम त िवशेष प्रब ध 
भएको छ। हाम्रा देशमा पिन य ता असमथर् स तानको कमी छैन। ियनको यव था 
व थ र साधारण स तानका सरह िमलाई ियनलाई यथाशिक्त तािलम गरी कमाई 
खान सक्ने कायर्कुशल बनाइिदन ुसमाजको कतर् य हो। यो पिन समाजिहतको एउटा 
बाटो हो।   

य तै िहसाबले बाबु, आमा तथा सरंक्षकका वशबािहर भैसकेका समाजिवरोधी काममा 
ल कन, लागेका सानासाना केटाकेटीको समेत समाज िहतैषीह ले हेरिवचार गरी 
सामूिहक प्रय नले ितनलाई िसकाई सघाई ितनका चिरत्रको सुधार गरी तहमा याएर 
देशका योग्य नागिरक बनाउने चे टा गनुर्पछर्।  
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ी ५ को सरकार 

िशक्षा िवकास योजना 

प्रौढिशक्षा कायर्क्रम 
छोटकरी पिरचय  

देशको िनरक्षर जनतालाई साक्षरता प्रदान गनर् ी ५ को सरकार र संयुक्त रा ट्र 
अमेिरकाको संयकु्त आयोजनाबाट २०१३ साल पौष महीनादेिख यो कायर्क्रम चालु 
भयो। २०१३ सालभ दा अगािड देशका प्रौढह लाई साक्षर गराउने कुन ैकायर्क्रम िथएन।    

२०१३ सालदेिख २०१८ साल बैशाख महीनास म खोिलएका, खो न ुपन र साक्षर बनेका 
प्रौढह को संख्या तलको तािलका बमोिजम छ।   

साल  खो नपुन 
के द्र ल य 

खोिलएको 
के द्र  

साक्षर 
भएका 
प्रौढको 
सखं्या 

खो न बाँकी कैिफयत 

२०१३–१४ ३०० ३०१ ७५२५  १ बढी 
खोिलयो 

२०१४–१५ ३६८ २२० ५५०० १४८  

०१५–१६ ६०० १४० ३५०० ४६०  

०१६–१७ ९०० ८१५ २०३७५ ८५  

०१७–१८ ९०० बैशाख 
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०१७।१८ सालमा खोिलएका कूलह  

अ चल 
 

िज ला खो नपुन 
सखं्या 

खोिलएको 
सखं्या 

०१८।१९ मा 
खो नपुन 
सखं्या 

कैिफयत 

मेची १. ता लेजुङ – – ५  
 २. पाँचथर – – ५  
 ३. इलाम ७ १२ ५  
 ४. भद्रपरु ३० ७ ५  

कोशी १. सखुंवासभा – – ५  
 २. चनैपुर – – ५  
 ३. धनकुटा ५२ ३६ ५  
 ४. भालाभलेनी  –  – ५  
 ५. िवराटनगर १५ ३ ५  

सगरमाथा १. नामचेबजार – –  ५  
 २. ओखलढंुगा २१ २१ ५  
 ३. िदङला – –  ५  
 ४. भोजपुर २१ ३२ ५  
 ५. उदयपुर १२ – ५  
 ६. राजिवराज २१ २४ ५  
 ७. िसराहा २१ – ५  

जनकपुर १. दोलखा – –  ५  
 २. रामेछाप ३० १८ ५  
 ३. िसधंलुी १२ –  ५  
 ४. सलार्ही १५ – ५  
 ५. जले वर ३७ ३७ ५  
 ६. जनकपरु – – ५  

बागमती १. धािदङ – – ५  
 २. नवुाकोट प. 

१ न ं
३० ३० ५  

 ३. भक्तपुर १५ १३ ३०  
 ४. लिलतपुर १२ ५ ३०  
 ५. काठमाड  १० ३ ३०  
 ६. चौतारा ३७ ३८ ५    
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अ चल 
 

िज ला खो नपुन 
सखं्या 

खोिलएको 
सखं्या 

०१८।१९ मा 
खो नपुन 
सखं्या 

कैिफयत 

 ७. धिुलखेल ० ० ५  
नारायणी १. िचसापानी १५ – ५  

 २. मकवानपुर – – ५  
 ३. िचतौन १२ १४ ५  
 ४. पसार् ७ – ५  
 ५. वारा  २१  –  ५  
 ६. रौतहट २१ – ५  

ग डकी १. मनसुली – –  ५  
 २. का की ३७ २३ ५  
 ३. ल जङु – – ५  
 ४. गोखार् १५ – ५  
 ५. प.४ न.ं 

नवुाकोट 
३० २२ ५  

 ६. िभरकोट – – ५  
 ७. ब दीपुर – – ५  

लिु बनी १. गु मी – – ५  
 २. अघार् –   – ५  
 ३. पा पा ७२ १० ५  
 ४. परासी, 

बुटौल 
४० ३ ५  

 ५. प देही – –   – ५  
 ६. खजहनी – –   – ५  
 ७. िशवराज – – – ५  

धवलािगरी १. छाकार् – – – ५  
 २. मु ताङ – – – ५  
 ३. बागलङु – –   – ५  
 ४. गलकोट – – – ५  

भेरी १. कुम – – – ५  
 २. रा ले – –   – ५  
 ३. स यान ५५ – ५  
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अ चल 
 

िज ला खो नपुन 
सखं्या 

खोिलएको 
सखं्या 

०१८।१९ मा 
खो नपुन 
सखं्या 

कैिफयत 

 ४. यठूान २१ – ५  
 ५. दाङ ८ १३ ५  
   ६. देउखुरी – – – ५  

उ तर 
कणार्ली 

१. हु ला – – – ५    

 २. जु ला २४ – ५  
 ३. मगुु 

कणार्ली 
– – ५  

 ४. कािलकोट – – ५  
दिक्षण 
कणार्ली 

१. दैलेख १५ – ५  

 २. सखुत – – ५  
 ३. जाजरकोट   –   – ५  
 ४. बाँके १२ १२ ५  
 ५. बिदर्या १२ १४ ५  

खपतड १. बझाङ – – ५  
 २. बाजुरा   –   – ५  
 ३. डोटी ४० –  ५  
 ४. अछाम – – ५  
 ५. कैलाली १८ १२ ५  

महाकाली १. दाचुर्ला   – – ५  
 २. बैतडी १५ – ५  
 ३. डडलेधुरा १२ – ५  
 ४. क चनपुर – – ५  
 ज मा ९०० ४०२   
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७. सामािजक तथा सां कृितक कायर्क्रम 
कूलको पढाइका साथसाथ ैचलाइने सामािजक तथा सां कृितक कायर्क्रमह  िकताबी 
ज्ञानलाई जीवनिसत जो ने सबल र रमाइला मा यम हुन।् यसले िव याथीर्ह को 
शारीिरक तथा मानिसक िवकासका साथसाथै सामािजक उ तरदािय वको भावना, एकता 
र आ मिव वासलाई बढाउँछ र िकताबी ज्ञानलाई पिन अझ ै खिँदलो र साथर्क 
तु याउँछ। य ता कायर्क्रमह को अभावमा कूलको पढाइ कोरा िसद्धा तवादी र पट्टाइ 
लाग्दो हुन गएको छ।   

सामािजक तथा सां कृितक कायर्क्रम अ तगर्त खेलकूद र नाचगानह  पिन आउँछन।् 
तर ियनीह  मात्र ै सामािजक तथा सां कृितक कायर्क्रम हुन ् भ ठा न ु भूल हो। 
सामािजक तथा सां कृितक कायर्क्रम अ तगर्त क्लास म बािहरका ती सबै कायर्क्रमह  
आउन सक्छन,् जसमा भाग िलएर िव याथीर्को यिक्त वको सवार्ङ्गीण िवकास हुन 
सक्छ। तर आजकाल अ  कायर्क्रमह को िनिम त चािहने साधनह  नभएकोले प्रायः 
सबै कूलह मा सामािजक तथा सां कृितक कायर्क्रमह  खेलकूद वा नाचगानस म मै 
सीिमत भएको छ। खेलकूद पिन िव याथीर्ह को िनि त ज री छ, कारण यसले 
ितनीह लाई व थ र फुित र्लो बनाउँछ। यसका लािग प्र येक कूलमा एउटा 
साधनस प न सामिूहक कोठा तथा यायामशाला हुनपुदर्छ। स–साना केटाकेटीह लाई 
खेलकूद अ य तै िप्रय हु छ। यसैले खेलकूदकै मा यमबाट पिन ितनीह लाई पढाउन 
केही प्रब ध िमलाउन सके झन ्वेश। यो नभए खेलकूदको चनुाउ, यसप्रकारको हुनपुछर् , 
जो मनोर जनका साथसाथ ै िव याथीर्ह मा एकता तथा अ  सामािजक गुणह  भन 
खालको होस।् प्र येक कूलमा वािषर्क खेलकूद प्रितयोिगता हुनपुछर् र राि ट्रय वा 
के्षत्रीय तरमा सरकारले पिन वािषर्क खेलकूद प्रितयोिगताको आयोजना गरे 
िव याथीर्ह को शारीिरक िवकासका साथसाथै ितनीह मा एकताको बोध पिन हुनेछ। 
य तै गरी बेला बेलामा सरकारले िव याथीर्ह का िनि त ग्री मकालीन िशिवर या 
शरतलीन िशिवरको आयोजना गरेमा सबै के्षत्रका िव याथीर्ह ले आपसमा िवचारको 
आदान प्रदान गन र यसबाट केही िसक्ने मौका पाउँथे।   

हाम्रो मलुुक आज नविनमार्णको पथमा छ। यसलाई सबैको िक्रया मक सहयोग 
चािहएको छ। िव याथीर्को पिन सहयोग यसमा अपेिक्षत छ। िव याथीर् वगर् समाजको 
सबभ दा प्रबदु्ध वगर् हो। भोिल ितनीह  न ै नेपालका कणर्धार हुनेछन।् तर दभुार्ग्यको 
कुरो छ िक आजको पढाइमा ितनीह लाई योग्य नागिरक बनाउने कुनै ठोस कायर्क्रम 
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छैन। फल व प िव याथीर् वगर्मा अनुशासनहीनता र नोकरशाही प्रविृ त ब दै गइरहेछ। 
शारीिरक मलाई ितनीह  हेय ठा दछन।् यी सबै दगुुर्णह  हटाउनका लािग पिन 
सामािजक तथा सां कृितक कायर्क्रम एउटा सबल र सफल मा यम हुन सक्छ। यसमा 
हामीले य तो कायर्क्रम सिजलोिसत राख्न सक्छ । जसले गदार् िव याथीर्ह को मप्रित 
िन ठा जागोस।् ज तै कूलले स ताहमा एकचोिट समाजसेवाको कायर्क्रम राखेर 
नगरसफाइ, सडक वा कुलो िनमार्णका कामह मा भाग िलन िव याथीर्ह लाई पे्रिरत 
गनर् सिक छ। देशको नविनमार्ण कायर्मा पिन िव याथीर्ह को हात हुनपुदर्छ। देशको 
कुन ैभागमा था न लागेको कुन ै ठूलो िवकास र िनमार्ण कायर्मा िव याथीर्ह ले भाग 
िलन पाउनका िनि त ितनीह लाई सरकारले पे्रिरत गनुर्पदर्छ र यादाभ दा यादा 
सिुवधाह  िदनुपदर्छ। मप्रित िन ठा आउने य ता कायर्क्रमह का लािग कूललाई 
समाजबाट एउटा छुटै्ट एकाइको पमा राख्न सिक न। वा तवमा आज समाजका 
सगंठनको आधार न ैएकदम उ टो छ। मप्रित िन ठाको भाव कूलका िव याथीर्ले 
मात्र होइन, समाजका प्र येक यिक्तले देखाउन ु पदर्छ। अ  यस कायर्को प्रार भ 
कूलका िव याथीर् र िशक्षकह ले गनर् सक्छन।्यो सिमित कूलको पढाइका साथसाथ ै
प्रयोगका िनिम त चलाउन िन निलिखत केही सहयोगी कायर्क्रमह  प्र तािवत गनर् 
चाह छ:   

१.  बालचर:  बालचर सं थाको अ तगर्त िव याथीर्ह ले जनसेवाका अनेक  कायर्ह  
गनर् सक्छन।् ज तै मेला इ यािदमा सफाइ वा जनसेवाको कुन ैअ  कायर् गन।   

२. चारपाते क्लब:  यस सं थाको त वावधानमा िव याथीर्ले सानदेैिखन ्आ नु 
िच अनसुारको यवसाय रोजी वावल बी ब न सक्छन।्   

३. सािहि यक गो ठी:  यसको त वावधानमा िव याथीर्ह ले बेला बेलामा 
पत्रपित्रकाह  प्रकािशत गरी किव स मेलन, कथा प्रितयोिगता इ यािदको 
कायर्क्रम राखी सािह यप्रित िव याथीर्ह मा िच जगाउन सक्छन।्   

४. िवज्ञानगो ठी:  यसको त वावधानमा िव याथीर्ह ले बेला बेलामा िवज्ञानमेला 
लगाई ितनीह ले वयं तयार पारेका नमूनाह  (मोडलेह ), य त्रह , ितनीह ले 
ज मा पारेका कीराफ याँग्राह को राम्रो प्रदशर्न गनर् सक्छन।् य तो मेलालाई 
सफल तु याउनमा िव याथीर्का आमाबाबुह ले पिन म त गनर् सक्छन।्   
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५. नाटकगो ठी:  यसले बेला बेलामा ऐितहािसक घटना वा सामािजक सं थालाई 
नाटकको पमा रंगमंचमा देखाई जनताको यान यस घटना वा सम याितर 
आकिषर्त पानर् सक्छन।् जनभावना तयार पानर् पिन नाटक गो ठी एउटा सफल 
साधन हुन सक्छ।   

६. साक्षरता आ दोलन:  मािथ लेिखएका कायर्क्रमह  िसफर्  थानीय कूलह ले 
मात्र चलाउन सक्तैनन ्कारण यसमा प्रश त अथर्को पिन आव यकता पछर्। 
यसलेै ग्री म वा शर कालीन िशिवर, राि ट्रय खेलकूद प्रितयोिगता, औ योिगक 
र ऐितहािसक थानह को भ्रमण, राि ट्रय िनमार्ण कायर्मा भाग िलने इ यािद 
कायर्क्रमह का लािग सरकारले केही अनदुान कूलह लाई िदन ु आव यक 
देिख छ।   

िहजोआज िव याथीर्ह को मनोर जनका साथसाथै ज्ञानबुिद्धमा य य साधन खूवै 
ठूलो सहायक भरैहेछ र साधनले याएस म प्र येक िज लामा य तो एउटा आव यक 

उपकरण सरकारले िव याथीर्ह लाई उपल ध गराउने प्रब ध िमलाउनपुदर्छ। 
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८. उ चिशक्षा 
उ चिशक्षा भ नाले हामी के स झ छ ?  

स य मािनस ती हुन ्जो सव च निैतक तथा बौिद्धक आदशर्ह ले अनपु्रािणत भएको 
जीवनचयार्मा अटल िव वास राख्तछन।् यसको लािग िव यालय र पाठशालाको तरमा 
लिक्षत ज्ञान र िशक्षा पयार् त हँुदैन, यसको लािग िवशषे ज्ञानिपपासा, िवचारशीलता र 
यापक अनुभवको ज रत छ। यो महान ्कायर् साधारणतः सझंने महािव यालय एवं 
िव विव यालयको िशक्षा वारा या यिक्तगत लगनशीलताबाट पिन पूरा हुन सक्दछ।   

आदशर् मािनस  

आदशर् मािनसह  ती हुन ्जो कुनै समाजोपयोगी िवषय वा कायर्को िवशेष ज्ञानको 
आधारमा आ नो आ नो जहानब चाको पालनपोषण गनुर्को साथै सव च निैतक तथा 
बौिद्धक आदशर्ह को सेवा वारा आ नो देशको, मानवसमाजको र प्राणीमात्रको ब दो 
सवार्ङ्गीण िवकासको िनि त सदा सवर्दा प्रय नशील रह छन।् यी निैतक तथा बौिद्धक 
आदशर्ह  क ता हु छन ्भ ने वारे मािथ प्राथिमक र मा यिमक िशक्षाको पिर छेदको 
शु मा केही असल बानीह को चचार्मा केही िदग्दशर्न भसैकेको छ।   

उ चिशक्षाको ल य   

उक्त प्रकारका आदशर् पु ष र नारीह को अिधकतम उ पादन गनुर् र प्र येक िवषयमा 
उ चतम ज्ञान िदन,ु िदलाउन ुिशक्षाको व छ ल य हो।   

उक्त ल यको प्राि त गनतफर्  हाम्रो मुलुकमा के कित काम भएको छ?   
राम्ररी देिखने िकिसमसगं उक्त ल यको प्राि त तफर्  हाल हाम्रो मलुुकमा सगंिठत पले 
भ ैराखेका कायर्ह को िदग्दशर्न िन निलिखत िववरणबाट िम न सक्छ।   

महािव यालयको वतर्मान ि थित   

प्रा त त यांकको आधारमा यो थाहा हु छ िक २००७ सालको क्राि तपिछ देशमा 
उ चिशक्षा प्रा त गनार्को लािग सरकार तथा जनताको तफर् बाट महािव यालयह  खुले। 
यसभ दा अगािड रा यभरीमा एउटा ित्रच द्र कलेज मात्र िथयो। तर सरसरी हेदार् यी 
महािव यालयह को अस तुिलत िवकास भएको देिख छ। भरखर खुलेको 
महािव यालयको वारेमा त कुरै छ्ैरन, पुराना महािव यालयह को पिन य तै हालत छ। 
महािव यालयह मा प्रा यापकह को संख्या पिन धेरै क ती हुनाको साथ ैबी.ए. वा सो 
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सरह पास गरेका यिक्तह ले आिंशक समयको लािग काम गन प्रा यापक भई 
महािव यालयह मा पढाइरहेको देिख छ, साथै िव याथीर्ह को सखं्या पिन धेरै क ती 
छ। यहाँ केही महािव यालयह को त यांक पेश गनुर् अनुपयुक्त नहोला।  
१ सरकारी 
कलेजह को 
नाम 

थािपत 
िमित 

एम.ए. 
पास 
भएका 
प्रा यापक 

बी.ए. वा 
सो सरह 
पास 
भएका 
प्रा यापक 

आंिशक 
समय 
काम गन 
प्रा यापक 

बी.ए. वा 
सो 
सरहका 
छात्रह  

ज मा 
छात्र 

कैिफयत 

१. ित्र–च द्र 
कलेज 

१९७८ ६३ – ९ २७४ १६०० १६०० करीव 
भ ने 
लेिखएको छ। 

२. दरवार 
कलेज 

२००९ ८ – १ २१ १९७  

३. सं कृत 
महािव यालय 

२००९ १६ – – – १३८ एम. यूिजक र 
सािह याचायर्को 
पिन समावेश 
भएको छ। 

४. पद्मक या 
कलेज 

२००८ १२ –   ४ ५९ १४७  

५. पाटन 
कलेज 

२०१५ ७ १ ९ – १०७ िवतीय वषर्को 
र चतुथर् वषर्को 
संख्या नभएको 

६. कलेज 
अफ 
एजुकेशन 

 
२०१३ 

२४ २ १ – १००  
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सरकारी आिथर्क सहायता प्रा त कलेजह  

रकारी आिथर्क 
सहायता प्रा त 
कलेजह   
 

थािपत 
िमित 

एम.ए. 
पास भएका 
प्रा यापक 

बी.ए. वा सो 
सरह पास 
भएका 
प्रा यापक 

आंिशक 
समय काम 
गन 
प्रा यापक 

बी.ए. वा सो 
सरहका छात्रह  

ज मा 
छात्र 

कैिफयत 

१. धनकुटा िडग्री 
कलेज 

२०१२   ५ २ – ८ ३६    

२. जनकपुर िडग्री 
कलेज 

२०१५ ७ – ३ १५ १४१  

३. पृ वीनारायण 
इ टर कलेज, 
पोखरा 

२०१७ ३ १ १ – २६  

४. ित्रभुवन िडग्री 
कलेज, पा पा 

२०१५ ५ – ५ १५ ५५  

५. भोला इ टर 
कलेज, चैनपुर 

२०१७ २ २ – – १९  

  ६. महे द्रर न 
महािव यालय, 
इलाम 

२०१७ २    २ १  २६  

७. नेपाल नेशनल 
कलेज, काठमाड  

२००८ १२ – ११ ६९ १८४  

  ८. भक्तपुर 
इ टर कलेज 

२०१६ ७ – २ – ५२  

९. ी एम बी.बी. 
शाह इ टरकलेज, 
दाङ 

२०१६ ३ २ १ – ६  

१०. सर वती 
इ टरकलेज, 
काठमाड  

२०१६ ९ २ ११ – ८६  

११. पि लक कमसर् 
कलेज, काठमाड  

२०१५ ८ – ६ – १२२  

१२. महे द्र िडग्री 
कलेज, धरान 

२०१२ १० १ ३ २७ १०७  

१३. मोरङ िडग्री 
कलेज, िवराटनगर 

२०१३ १३ – – ५२ २०६  

१४. महे द्र 
िव ये वरी िडग्री 
कलेज, राजिवराज 

२०१४ ८ – – ५ ७४  

१५. ल. कलेज 
काठमाड  

२०११ ८ – – – १६८  
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रकारी आिथर्क 
सहायता प्रा त 
कलेजह   
 

थािपत 
िमित 

एम.ए. 
पास भएका 
प्रा यापक 

बी.ए. वा सो 
सरह पास 
भएका 
प्रा यापक 

आंिशक 
समय काम 
गन 
प्रा यापक 

बी.ए. वा सो 
सरहका छात्रह  

ज मा 
छात्र 

कैिफयत 

१६. ठाकुरराम िड. 
कलेज वीरग ज 

२००९ ११ २ – १९ ८५  

१७. नारायण 
इ टर कलेज 

 १२ – – – ९०  

१८. पि लक 
साइ स कलेज, 
काठमाड  

 ८ – – – २२५  
 

 

महािव यालयह को आिथर्क ि थित  

अथर्को अभावले धेरैजसो महािव यालयको िनजी भवन छैन। छात्रावास त कुन ै
महािव यालयको पिन छैन। ी ५ को सरकारबाट मलुुकको आिथर्क ि थित हेरी 
महािव यालयह लाई पयार् त आिथर्क सहायता िदएको छ।   

आिथर्क सहायता िन न प्रकारले िदएको छ:    

१. सालबसाली आिथर्क सहायता।  

२. कलेजको तर बढाउने।  

३. खेलकूदको मालसामान।  

४. से ट्रल लाईबे्ररीबाट पु तक।   

५. भवन िनमार्ण।   

महािव यालयह लाई सालबसाली तथा महािव यालयको तर बढाउने रकम समेत गरी 
बढीमा ने. . ४३,९००।– स म सहायता िदइएको छ। यित सहायता पाएर पिन 
महािव यालयह को आिथर्क अव था स तोषजनक छैन र कुन ैवषर् सरकारबाट आिथर्क 
सहायता िदइएन भने करीव ज मै महािव यालयह  ब द हुने अव थामा पुग्नेछन।् 
साइ स म.िव. भवन िनमार्णको िनिम त िनकासा भएको रकम िन नप्रकार छ:   

नारायण इ टर कलेजको ने. . ५,००,०००  

पि लक साइ स कलेज, काठमाडौको ने. . ५,००,०००  

राजिवराज कलेजको ने. . ४,००,०००  
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िवराटनगर कलेजको ने. . १,००,०००  

महािव यालयह को िवभाजन   

हाल नेपाल अिधरा यभरमा वीकृत म.िव. को सखं्या २७ छ। किपलव तु इ टर 
कलेज र चहुानडाँडा इ टर कलेजको वीकृित वारे कारवाई भइरहेको छ। िडग्री र 
इ टरकलेज तथा सं कृत महािव यालयको संख्या िन न प्रकारको छ:    

िडग्री कलेज  १३ (साइ स र कमसर् समेत) 

इ टर कलेज ९ (साइ स तथा कमसर् समेत) 

सं कृत महािव यालय ३  

कलेज अफ एजुकेशन १  

ल कलेज १  

कलेज अफ एजुकेशन   

ी ५ को सरकार तथा य.ूएस.ओ.एम.को स झौता बमोिजम से टे बर १९५६ देिख यो 
कलेज चिलरहेछ। यसमा एस.एल.सी. पास भएका िव याथीर्ह लाई चार वष बी.ए . 
तथा बी.ए. वा सोसरह भएकालाई एक वष बी.ए . तािलम िदइने प्रब ध भइरहेको छ। 
यो रा यभरीको एक मात्र िशक्षक िशक्षण कलेज हो।   

हाल नेपाल अिधरा यका १४ अंचलमा महािव यालयह को िवभाजन िन न प्रकारको 
छ:  
िस.न ं अ चल िडग्री कलेजको संख्या इ टर कलेजको 

संख्या 
ज मा 

१ मेची – १ १ 
२ कोशी ४ १ ५ 
३ सगरमाथा १ – १ 
४ जनकपुर १ – १ 
५. बागमती ८ ४ १२ 
६ नारायणी १ – १ 
७. ग डकी – १ १ 
८ लुि बनी १ १ २ 
९ धौलािगरी – – – 
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१० भेरी – १ १ 
११. दिक्षण कणार्ली १ – १ 
१२ उ तर कणार्ली – – – 
१३. ख तड – १ १ 
१४. महाकाली – – – 

नोट: 

यी कलेजह  सबै कला, िवज्ञान, कानून, वािण य म ये कुनैमा मात्र सीिमत छन।् 
अंचलह  म ये ११ अंचलमा कलेज छन,् तीन अंचलमा छैनन।्   

हाल ित्रभुवन िव विव यालयमा िन न िलिखत िवषयह  पढाइ छन।्   

एम.ए.  

१. सं कृत, २. सं कृित, ३. नेपाली, ४. अंगे्रजी, ५. इितहास, ६. राजनीितशा त्र, ७. 
गिणत, ८. भगूोल, ९. यापारशा त्र, १० अथर्शा त्र।   

ित्रभुवन िव विव यालयमा हाल नेपाली प्रा यापकह  ३२ जना तथा कोल बो लान 
अ तगर्तका प्रा यापकह  २४ जना छन ् र अवैतिनक प्रा यापक ३ छन ् र 
िव याथीर्ह को संख्या अिहले २६० पुगेको छ।   

उ च िशक्षामा हाम्रा आव यकताह    

उ च िशक्षाको क्षेत्रमा हाल भरैहेको कायर् उपर िवचार गदार् अिहले हाम्रो मुलुकको 
आव यकता हेरी यो धेरै न ैकम र अनपुयुक्त छ भ ने कुरा प ट हु छ।   

अिहले हाम्रो मलुुकको मुख्य आव यकता उ योगध दा इ जीिनयिरङ (िनमार्णशा त्र), 
कृिष िवज्ञान र औषधोपचारको के्षत्रमा देिख छ। यिद यी क्षेत्रमा हाम्रो उ च 
िशक्षालयह  प्रमुख सहायक हुन सक्दैनन ् भने उनीह मा सरासर त्रिुट रहेको 
मािननुपछर्। हाल तीन अचंलमा बाहेक अ  ११ अंचलमा एक या बढी महािव यालय 
थािपत भैसकेको देिख छ। तर यी सबैजसो महािव यालयह  सैद्धाि तक र सां कृितक 
िवषयह सगं मात्र स बि धत देिख छन।् यावहािरक िवषयह  र देशका प्रमखु 
आव यकताह सगं उनीह को स ब ध नरहेको देिख छ। य तो अव थालाई हामीले 
कायम रहन िदय  भने सवार्ङ्गीण िवकासको बाटो अव द्ध हुनेछ। यस उसले यो 
अव थालाई सुधारी हाम्रा मखु्य आव यकताह  पूरा गनर्मा बढीभ दा बढी सहायक हुने 
िशक्षालयह  र महािव यालयह  खो न ुसरकार एवं देश र आ नो भलो चाहने प्र येक 
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नेपालीको पिहलो कतर् य हुन आएको छ। यो कतर् यमा हामी चकु्य  भने हामी चाँड ैनै 
आ नो देश र आफू समेत भ न नपाउने ि थितमा पुग्ने स भावना छ, िकनिक धेरै 
कालस म परावल बी भएर कुन ै यिक्त वा देशले सुखमय, स मानमय िचरायुको 
आशा राख्नु यथर् छ भ ने त य ससंारको इितहासमा हजार  पटक अका य एव ं
भयकंर पले प्रमािणत भैसकेको छ। तसथर् हामी त यलाई अगंाल , स यका बागी 
नबन , एक भई कमर्ठ बनी देशको प्राणतु य आव यकतालाई अगुवा बनाई अिवकिसत 
आ मग्लािनकारक बाटोलाई शीघ्र पार गरी पणूर् पले सिुवकिसत, आ मस तोषबद्धर्क, 
मनु य सुहाउँदो देशको बाटो तफर्  जाँगर  बढाउँ।  

यसको लािग सरकार र जनताबाट केही नयाँ र प्रभावशाली कदमह  चा नु परे पिन 
पिछ ह ने या अनकनाउने बेला छैन भ ने हाम्रो ढ िव वास एवं अिग्रम सुझाउ छ।   

दईु वषर् यतादेिख ित्रभवुन िव विव यालय खडा भई नेपाल िभत्रका िविभ न 
कलेजह को स ब ध गनुर्को साथ ैआटर्स ्र कमसर् िवषयह मा िशक्षण कायर् पिन शु  
गरी क्रमशः प्रगित भैरहेको छ। िवज्ञान िवषयह  र खास गरी भौितक िवज्ञान 
(िफिजक्स) र रसायन िवज्ञान (केमे ट्री) का िवषयह  यही आउँदो सन ् १९६२ को 
शु देिख न ैपढाई शु  गनुर् उिचत देिख छ र साथ ैहाल िशक्षण भइराखेका िवषयह मा 
पिन अनसु धान कायर् शु  हुनपुदर्छ। वन पित िवज्ञान (बोटानी), जीवशा त्र (जुलोजी) 
र भगूभर् िवज्ञान (िजयोलोजी) का िवषयह मा पिन १९६४ देिख पढाई शु  गनुर् पदर्छ। 
सबै पो ट ग्र्याजएुट िशक्षालयह  िव विव यालयकै अ तगर्त हुनु उिचत देिख छ। हाल 
भाडा ितरी चालु भरैाखेको कलेज अफ एजुकेशन पिन िव विव यालयकै मातहतमा 
राखी यसको लािग िव विव यालय क्या पसमा नै भवन िनमार्ण गरी सानुर् ज री छ।   

नेपालमा कृिष कलेज खो न आव यक भएको र उक्त कलेज िव विव यालयकै 
तफर् बाट शु  गनुर् पन भएकोले सोही िवचारलाई यानमा राखी आव यक िशक्षकको 
कृिष िशक्षण सं था इ यािदह बाट चािहने यव था गनुर्पछर्। आव यक िशक्षकह को 
िनिम त उ चतम तािलम वा अनुस धानको यव था, सरसामानह को ब दोव त र 
अ  प्रारि भक कायर् यथाशीघ्र शु  हुनपुदर्छ।   

ल कलेज िवषय िवचार हँुदा कानून स ब धी िवषयमा अनसु धान गरी ी ५ को 
सरकारलाई समेत कानून िवषयमा राय िदन िम ने गराउन ल कलेजको संचालन 
िव विव यालयकै अ तगर्त हुनपुदर्छ। हाल िव विव यालय बािहर पढाई भइराखेका ल 
कलेजह  ज म ैब द गरी तु तै िव विव यालयमा ल को पढाइ चाल ूहुनपुदर्छ।  
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शारीिरक िशक्षा वारे कूलदेिख न ै खेलकूद, यायाम र वा य िशक्षामा जोड िदन 
लगाउनकुो साथै िव विव यालयमा उ च तरको यायामशाला इ यािदको यव था 
अिवल ब हुनुपदर्छ। सिैनक प्रिशक्षण वारे ी ५ को सरकारको नीितअनसुार चाहेमा 
िव विव यालयमा समावेश गनर् सिक छ तर हाललाई सिैनक प्रिशक्षण पो ट 
ग्र्याजुएटलाई अिनवायर् गनर् उिचत देिखदैन। यो वाहेक लिलतकला, सगंीत, औषधोपचार 
इ यािद िवषयह का कलेजह को थापना गनुर् आव यकतानसुार केही पिछ मात्र 
स भव हुने देिख छ।   

देशमा साक्षरता बढाउनकुो साथ ै यथास भव बढी मात्रामा उ च िशक्षा हािसल गन 
मौका सबैलाई िदलाउन, काम गरी कमाइरहेकाह लाई पिन उ च िशक्षा प्रा त गन 
सहुिलयत िदनलाई िबहान वा साँझमा पिन कलेज चाल ुगनुर् उिचत देिख छ र यसको 
िनिम त हाल िबहान वा राती चाल ु भइराखेका कलेजह को तर इ यािदको सू म 
अ ययन, िव विव यालयले गन र चािहएमा तरमा पिरवतर्न गरी य ता कलेजह को 
सहुिलयतवारे िव विव यालयले न ैप्रब ध गनर् लगाउने गरी यव था िमलाउनुपदर्छ।   

कूल र कलेजको पढाइको िवषय र तरमा साम ज य याउनको लािग 
िव विव यालयले कूलको पा यक्रम िबलकुल ै आ नो ढाँचामा ढा ने काम नगरे 
तापिन साधारण हाइ कूल भए अि तम दईु कक्षाको र उ च सेके डरी कूल भए 
अि तम तीन कक्षाह को पा यक्रम र तर िव विव यालयको आव यकतालाई यानमा 
राखी तथा साथ ै िव विव यालयको राय िलई बनाएमा मात्र राम्रो हुने देिख छ। 
यसबाहेक िव विव यालयले कुन ै प्रािविधक िवषयको पढाइको लािग चाहेमा बेग्ल ै
प्रवेिशका परीक्षा पिन िलन सक्ने हुनुपदर्छ। िशक्षाको मा यम वारे हाललाई नेपाली वा 
अंगे्रजी मा यम गनर् ऐन लागू भसैकेको छ। तर केही वषर्लाई कूलमा पिन अंगे्रजी 
भाषाको िशक्षामा िवशषे जोड िदनपुनछ।   

प्रमखु िसफािरसह   

नयाँ काम गनतफर्   

(क) हाल हाम्रो देशमा िशक्षाको क्षेत्रमा नयाँ काम गनतफर्  र अ  के्षत्रमा पिन 
प्रगितको मखु्य तगारो यातायातको किठनाई न ै भएकोले, यस किठनाइलाई 
प छाउन तु त कदम चािलयोस।्   
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(ख) हाम्रो प्रगितको अक  ठूलो तगारो शारीिरक मको अवहेलना हुनाले 
िव यालयका सबै छात्रछात्राह लाई प्र येक िशक्षालयको िहउँदे वा वष दीघर् 
छुट्टीको कममा कम आधा भाग, सरकारी नगरपािलका या पंचायत वारा 
योजनाबद्ध तरीकाले पिरचािलत कुन ै िनमार्ण या अ  समाजोपयोगी कायर्मा 
लगाउन ुपन प्रब ध होस।् यो िनयम कुन ैसरकारी ओहदामा िलनकुो िनि त 
छात्रह लाई दईु वषर्स म अिनवायर् गन पिन प्रब ध होस।् छात्रह को लािग यो 
दईु वषर्को कममा कम ६ मिहना सैिनक तािलम अिनवायर् गिरयोस।्   

(ग) हाल ी ित्रभवुन िव विव यालयको िनि त िलइएको जग्गामा िविध 
(इलेिक्ट्रकल इ जीिनयिरङ, मेकािनकल इ जीिनयिरङ, केिमकल इ जीिनयिरङ, 
िसिवल इ जीिनयिरङ आिद) सयंकु्त िनमार्णशा त्र (इ जीिनयिरङ) स ब धी 
भरमलुुकको आव यकता पूरा गनर् सक्ने एक महािव यालय थापना गन तफर्  
अिवल ब पयार् त कदम चािलयोस।् हाल प्रािविधकह को ब दो अभावको ख्याल 
गरी हाल भैरहेको इ जीिनयिरङ कूललाई कलेज तरमा बढाई 
िव विव यालयकै तफर् बाट सचंालन हुन ुउिचत देिख छ।   

(घ) देशका िविभ न औ योिगक के द्रह मा एक एकवटा औ योिगक रसायनशा त्र   

(इ डि ट्रयल केिम ट्री) स ब धी महािव यालय थािपत गनतफर्  अिवल ब 
पयार् त कदम चािलयोस।्  

(ङ) िहमालयका जडीबटूीह  संसारभर प्रख्यात छन।् िवदेशबाट पिन ितनीह को 
लािग धेरै माग छ। ती जडीबूटीह को राम्रो अ ययन भई सदपुयोग भएमा 
हाम्रो मलुुकको औषधीस ब धी खचर् धेरै घ ने र आ दानी धेरै ब ने स भावना 
छ। यसउसले यस स ब धको अ ययनको लािग िहमालयको िनकटवतीर् कुनै 
उपयकु्त थानमा औषधिवज्ञान स ब धी एक अ ययशाला अिवल ब 
खोिलयोस।्   

(च) हाल नयाँ महािव यालयह लाई वीकृित िदनतुफर्  िवचार हँुदा िवज्ञान, कृिष र 
प्रािविधक िवषयह  स ब धी िवशषे अ ययन हुने महािव यालयह लाई 
अग्रािधकार िदइयोस।्   

(छ) खास गरी उप यका र औ योिगक के द्रह बाट टाढा रहेका पहाडी अचंलह मा 
त  त  अ चलको पर परा र प्राकृितक साधनह सगं मेल खाने िकिसमका 
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बहुप्रािविधक (पोिलटेकिनक) िव यालय र महािव यालयह  खो नेतफर्  
तदा खसाथ सिक्रय कदम चािलयोस।् य तो महािव यालय प्र येक अ चलमा 
कममा कम एउटाका दरले हुन ुज री देिख छ।   

(ज) कृिष, वन र औषधोपचारस ब धी उ च अ ययनको लािग पिन देशकाल 
सहुाउँदा महािव यालयह  उपयुक्त थानह मा थािपत गनतफर्  यथाशीघ्र 
सिक्रय िवचार गिरयोस।् तर यस वारे सो स भव नभएस म यस स ब धमा 
िड लोमा पा यक्रम भएका िशक्षालयह को थापना गनर् सिक्रय कदम 
िलइयोस।्   

(झ) िव यालय वा िव विव यालयह को प्रमाणपत्रको अनिुचतमा महशूस नहोस ् र 
यिक्तगत या अ पसामिूहक प्रयासबाट उ च लाभ र दक्षता हािसल गनह को 
पिन कदर होस ् भ ने हेतुले कुन ै सरकारी ओहदाको लािग परीक्षा िलइदा 
िव विव यालयका प्रमाणपत्र नभएका सबै परीक्षाथीर्ह ले पिन केही िनयत 
िपयाँ जमानत राखी परीक्षा िदन पाउने र परीक्षामा कुन ैिनयत प्रितशतभ दा 

कम संख्या पाउनेह को जमानत जफत हुने यव था होस।्   

(ञ) हाम्रो मलुुकका िशिक्षत यिक्तह मा ग्रामो मखुी ि टकोण ब नु ज री 
भएकोले नयाँ महािव यालयह को थापना यथास भव उप यका र औ योिगक 
के द्रह बाट टाढा रहेका ग्रामीण र पहाडी इलाकाह मा गन यव था होस।्   

(ट) मािथ िदइएका िसफािरसह  कायार्ि वत गनर् आव यक भए प्र येक अंचलमा 
यही अंचलमा थािपत हुने महािव यालयह को थापना र सचंालनको 
िनिम त यिक्तगत वा पािरवािरक आ दानीको अनपुातमा केही िशक्षाकर िलने 
यव था हुनु पिन उपयुक्त देिख छ।   

हाल चिलरहेका केही महािव यालयको वारेमा यस प्रकारका सुझाउ छन ्  

(क) ित्र–च द्र कलेजमा सामा य कला र िवज्ञानको मात्र पढाइ गनर् लगाउने र 
कलाको पढाइको लािग ित्रच द्र कलेजको परुानो भवन र िवज्ञानको िनिम त 
नयाँ बिनरहेको भवनबाट काम िलन सिकने हँुदा यसतफर्  यान िदन नपन 
देिख छ र यहाँ पढाइ भइरहेको कला र िवज्ञान वाहेक यावसाियक पढाइ 
ज तो िक वािण यको पढाइ र साथ ै िबजनेस एडिमिन टे्रशनको उ चिशक्षा 
प्रदान गन प्रब ध अलग्ग हुनपुदर्छ।   
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(ख) पद्म क या कलेजमा होमसाइ स (गाहर् थिवज्ञान) को िव ततृ पमा पढाइको 
िवशेष यव था गन र साथै त्रीिशक्षाका मखु्य अंगह सगं स बि धत 
िवषयमािथ न ैजोड िदने गरी उक्त कलेजको पुनगर्ठन हुन ुज री छ।   

सं कृत िशक्षा  

देशको िशक्षा िवकासको िनिम त र सो िशक्षाको दैिनक जीवनका लािग उपयोगी 
बनाउन देशभर एउटै िशक्षा प्रणाली अपनाउन ुअथवा भैराखेका िशक्षा प्रणालीह लाई 
एउटै सूत्रमा बा नु िनता त आव यक देिख छ। हाल भैराखेका िविभ न िशक्षा 
प्रणालीह मा साम ज य याउन नसकेबाट देशको शिक्त र धनको क्षय हुन ुअिनवायर् 
छ। हाल एकाितर एस.एल.सी. परीक्षामा सं कृत पढाउने र उता फेिर सं कृत 
परीक्षाह मा अगें्रजी इ यािद पढाउने कायर् दोहोिरन ु मात्र नभै अ ययनमा रािखने 
िवषयको तर ब दै गइरहेकोले पिन यो प्रविृ त नरोकेमा हाम्रो िशक्षा प्रगितितर ब न 
नसक्ने देिखएकोले सो िवषयउपर िवचार गदार् िन न प्रकार िसफािरश गन िनणर्य 
गिरएको   छ।  

(क) सं कृत महािव यालयह मा शा त्रीय शा त्री पढाइ चालु राख्ने तर उक्त 
िव यालयह मा शा त्रीय सं कृत तथा प्राचीन सं कृितितर मात्र िवशषे यान 
िदई पढाउन पाउँदा िशक्षण तर ब दै जानेछ।   

(ख) हाम्रो देशको सं कृितको सरंक्षण र प्रो साहनको िनिम त सं कृत अ ययन 
अ य त आव यक भएकोले हाल पिन भरैाखेको सरह ी ५ को सरकारबाट 
भिव यमा समेत प ने छात्रह लाई िनःशु क पढाइ आिदको प्रो साहन िदन ु
अ याव यक देिख छ। साथ ै संकृत िवषयउपर िवशेष जोड िदई पढाउने 
िव यालयह मा मात्र िवशषे जनताको िच हेरी ठाउँ ठाउँमा खोिलन ुपदर्छ।  

आगामी तीन वषर्स ममा प्र येक अचंलमा आव यक भवन, सरसामान र सुयोग्य 
िशक्षकह  सिहतको िवज्ञान, वािण य, कलाको राम्रो अ ययन हुने एक सुसि जत 
महािव यालय हुनपुदर्छ। यी कलेजह बाट प्र येक वषर्मा अ दाजी ज मा १५०० 
नातकह  उ तीणर् हुने जुन कुरा, हाम्रो जनसखं्याको अनपुातमा बढी हुनेछैन।   

िव विव यालय ऐन, २०१६ दफा ४ (ड) मा पिन उि लिखत भए सरह नेपाल 
अिधरा यिभत्रका महािव यालयह लाई ी ५ को सरकारबाट िदइने ग्रा ट र अ  
िविभ न आिथर्क सहायताह  िव विव यालयको िसफािरस अनसुार मात्र िदन ु उिचत 
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देिख छ। यसको लािग आव यक अिभभारा िव विव यालयले तु त िलन ुपदर्छ र ी 
५ को सरकारबाट पिन िव विव यालयको िसफािरशिवना कुनै पिन 
महािव यालयह लाई आिथर्क तथा अ य सहायता िदन ब द गनुर् पन  देिख छ।   

सबै महािव यालयह मा राि ट्रय झ डा रहनेछ। सर वतीको ष कोण िशक्षालयको 
िच ह हुनेछ।   

सबै महािव यालयह मा र िव विव यालयमा समेत समारोहह  मनाउँदा राि ट्रय 
झ डो तोलन गरी प्रार भ र अ तमा सामिूहक पले ी ५ महाराजािधराजको सलामी 
िदनुपदर्छ।   

हाल भइरहेको यव थामा सुधार गनतफर्    

(क) कुन ै िनि चत यूनतम िवशेष योग्यता भएका िव याथीर्ह लाई मात्र 
महािव यालयह मा भनार् गिरयोस।्   

(ख) ी ित्रभुवन िव विव यालयको लािग कीितर्पुर याङलाटारमा प्रा त भसैकेका 
जग्गामा िनमार्णशा त्र, िवज्ञान र अ  िवषयस ब धी भवनह  तदा खतासाथ 
बनाइनपुछर् र प्रा त नभैसकेका जग्गा पिन प्रा त गन प्रब ध भई यहाँ पिन 
आव यक भवन िनमार्ण कायर् तदा खसाथ हुन ु ज री छ। ित्रभुवन 
िव विव यालय यथाशीघ्र उक्त जग्गामा सािरनुपछर्।   

(ग)  िवज्ञान र अ  िवषयह को बढी भ दा बढी तरको ज्ञान िदन िदलाउनको 
लािग ी ित्रभवुन िव विव यालयलाई यथास भव सिुवधा यथाशीघ्र िदइनु 
वा छनीय छ।   

(घ) एउटै प्रा यापकले एउटा भ दा ब ता महािव यालय वा िव विव यालयमा समेत 
पढाई र अ  प्रशासकीय कायर्को िज मेवारी िलनाले पढाइको तर घ न जाने 
भएकोले यो यव थाको अिवल ब अ त हुन ुवा छनीय छ, तर केही िदनको 
लािग यसरी दईु वा बढी महािव यालयमा काम गनुर् परेमा िशक्षा म त्रालयको 
पूवर् वीकृित अिनवायर् हुनपुछर्।   

(ङ) हाल िवज्ञान र अ  धेरै िवषयह मा पिन हाम्रो मलुुकमा उ च ज्ञान र दक्षता 
भएका प्रा यापकह को कमी भएकोले िवदेशी सहायता अ तगर्त वा अ  उिचत 
उपायले केही वषर्को लािग िविभ न िवषयह मा उ चतम योग्यता भएका 
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िवदेशी प्रा यापकह को सेवा प्रा त गन तफर्  अिवल ब पयार् त कदम 
चािलयोस।्   

(च) िव विव यालय र महािव यालयह मा एक ख48डबाट अक  ख डमा उ तीणर् 
गन काम िव याथीर्ह को मािसक कायर् प्रगितमा आधािरत होस।् शा त्री 
(ग्र्याजुएट) आचायर्   

(पो ट ग्र्याजुएट) आिदको अि तम परीक्षा मात्र छुटै्ट िलने यव था होस।् 
परीक्षाका प्र नह  यथाशक्य परीक्षक र परीक्षाथीर्ह को यिक्तगत तरंग या 
भावनामा िनभर्र नहुने उ तरह  चाहने या प्रो साहन िदने िकिसमको 
(अ जेिक्टभ) तु याउन अिवल ब सिक्रय कदम चािलयोस।् यस िवषयको 
अ ययन गरी िवशषे िसफािरश गनर् यस स ब धी िवशेषज्ञह को एक किमटी 
बनोस।्  

(छ) िशिक्षत यिक्तह मा यथास भव सवार्ङ्गीण ि टकोण हुनु वा छनीय भएकोले 
महािव यालयह  र िव विव यालयमा एक कक्षाबाट अक  कक्षामा उ तीणर् 
हुनलाई सैद्धाि तक र सां कृितक िवषयह  ( यमुािनटीज) िलनेलाई साधारण 
िवज्ञान िवषयको एक पत्र तथा िवज्ञान िवषय िलनेलाई सदै्धाि तक र 
सां कृितक िवषयह  स ब धी एक पत्र अिनवायर् बनाउन ुउिचत देिख छ।   

(ज) प्र येक परीक्षाको यनूतम उ तीणार्ङ्क चािलस प्रितशत गरी प्रथम ेणीमा पास 
हुन यूनतम अंक ६० प्रितशत र िविश ट ेणीमा पास हुन यनूतम अंक ७५ 
प्रितशत गनुर् उिचत देिख छ।   

(झ) प्र येक महािव यालयको या िव विव यालयको िशक्षा पाएको िव याथीर् िव वान ्
हुनुको साथ ैस चिरत्र र कमर्ठ पिन होस ्भ ने तफर्  स बि धत अिधकारीह ले 
िवशेष यान िदनपुछर्। तसथर्, िव विव यालय र महािव यालय आव यक हुनकुो 
साथ ै प्रा यापक र िव याथीर्ह मा नेहमय स ब ध हुन ु ज री भएकोले 
यसतफर्  अिवल ब सिक्रय यान िदइन ुज री छ। यस िनिम त यथास भव 
महािव यालयह मा प्र येक िवषयका प्रित दश िव याथीर्को अनपुातमा कममा 
कम एक प्रा यापक हुनु एव ंप्रा यापक र िव याथीर्का बीच िनकटतम िवचार 
आदान प्रदान ( यटूोिरयल) पद्धितबाट िशक्षा िदन ु िदलाउनु पिन ज री 
देिख छ। िव विव यालयमा उक्त अनपुात दशभ दा कम पिन हुन सक्दछ।   
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(ञ) ी ५ को सरकार, िशक्षा म त्रालयको िनदशनमा िव विव यालयमा र 
महािव यालयका प्रा यापकह वारा या अ  िवशषेज्ञह वारा िविभ न 
िव यालयह मा उ च तरका लोकिप्रय प्रवचनह  गराउने प्रब ध प्र येक अचंल 
र लकमा िनयिमत पले बखत बखतमा हुन ुवा छनीय छ।   

(ट) प्राणीशा त्रको नवीनतम आिव कारह  अनसुार िवशषे गरी उ च िशक्षा त्री र 
पु षह को लािग िबलकुल एक प्रकारको हुन ुवा छनीय नभएकोले गहृ िवज्ञान 
ज ता खास गरी त्रीह लाई िवशषे उपयुक्त भएका िवषयह को उ च िशक्षा 
िदने महािव यालयह को थापना यथाशीघ्र हुन ु र िव विव यालयमा पिन 
यथास भव यस प्रकारको त्री–उपयोगी िवषयह को उ च िशक्षाको लािग िवशषे 
प्रब ध हुन ुज री छ।   

(ठ) प्र येक महािव यालय र िव विव यालयमा खेलकूद, मनोर जन, बुिद्धर जन, 
समाजसेवा, सां कृितक कायर्क्रम आिदको िनिम त एउटा िव याथीर् सघं रहनु 
वा छनीय छ। य तो िव याथीर्संघको ी ५ को सरकार िशक्षा म त्रालय वारा 
पूवर् वीकृत एक िवधान हुनपुछर्।  

(ड) प्र येक महािव यालयमा पा यपु तकह  र अ  उपयकु्त पु तकह  भएको एक 
ससुि जत एवं सु यवि थत पु तकालय हुन ुज री छ। िव विव यालयह को 
पु तकालय अझ बढी सुसि जत र सु यवि थत हुनु आव यक छ।   

(ढ) महािव यालय र िव विव यालयको िशक्षा सशु क हुन ुवा छनीय छ।   

(ण) महािव यालय र िव विव यालयका िविभ न िवषयका पु तकह मा यथासमय 
राि ट्रय सं कृित, पर परा र आदशर्सगं मेल खाने िवषयह  समावेश गिरनपुछर्।   

(त) राि ट्रय गौरवको लािग ित्रभुवन िव विव यालयमा नेपालको इितहास र 
सं कृितको िवशषे अ ययन र अनुस धानको िनि त आव यक प्रब ध हुनु 
िनता त आव यक छ।  

(थ) बी.ए . िडग्री प्रा त गनर्का लािग िव यालयको अि तम परीक्षा पास गनार्साथ र 
नातक भएपिछ अ ययन गन दवुैको लािग पढाइको अविध र पा यक्रम एकै 
प्रकारको गिरन ुउिचत छ।   
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९. िशक्षाप्रशासन 
 

(क) यस िशक्षा यवहारिविधको प्र तुत तजुर्मामा िविभ न दफामा कानून, अथर्, 
योजना िवकास, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, वा य, गहृिनमार्ण 
आिद िविभ न म त्रालय स ब धी िवषयको पिन समावेश भएकोले प्रचिलत 
िनयम, कानूनमा यस िशक्षा यवहारिविधको अनसुार हेरफेर सुधार गिरनपुदर्छ।   

(ख) िशक्षणसं थाह को खाता नेपाल रा ट्र बकका खाताह मा खो न पाउने यव था 
गिरिदने।   

(ग) देशका िविभ न ठाउँह मा िव यालयह को असमान िवभाजन भइरहेको 
देिखएकोले वैज्ञािनक आधारमा ितनको पुनगर्ठन हुनपुन।   

(घ) नेपाल अिधरा यभरीका िव यालयह मा एकनास छािपएका बही, भरपाई, रसीद 
आिद रखाउने र ितनको यव था िशक्षा िवभागबाट गराउने।   

(ङ)  िशक्षा डाइरेक्टर अिफस र अचंल िशक्षा अिफसह मा िशक्षणसं थाह लाई समय 
समयमा िवशेष सहायता िदने; ज तो नयाँ सेक्शन खो दा अ यापक थप गनर्, 
शैिक्षक भ्रमण गनर् स मेलन बोलाउने, आकि मक दैवी प्रकोपमा सहायता गन 
आिद य तै कामका लािग हरेक अचंल िशक्षा अिफसमा वािषर्क कममा कम 
ने. . दश हजार र िशक्षा िनदशन कायार्लयमा कममा कम एक लाखको 
प्रमखुको तजवीजमा खचर्गन गरी आिथर्क वषर्को प्रार भमा िनकासा भइराख्नु 
पदर्छ।   

(च) िव यालयह मा िवशषे च दादाताह लाई प्रो साहन िदने यव था गन।   

(छ) िव याथीर्ह लाई िदउँसो िव यालयमा पौि टक खानेकुरा िदन,ु व थ मि त क 
र व थ शरीरको नागिरक बनाउन चाहने प्र येक सरकारको कतर् य हो; अतः 
कुन ै प्राथिमक पाठशालाका संचालक सिमितले िशक्षालयका िव याथीर्ह लाई 
पौि टक खानेकुरा िदने ब दोव त गनर् चाहेमा सरकारले सो खचर्को १० प्रितशत 
यहोन प्रब ध हुनपुदर्छ। य तै गरी खेलकूदको सामानमा पिन संचालक 
सिमितले सो कुराको प्रब ध गरेमा सरकारतफर् बाट १० प्रितशत खचर् यहोन 
प्रब ध हुनपुदर्छ।   
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(ज) य तै गरी प्राथिमक उपचार म जूषा हरेक प्राथिमक तथा मा यिमक 
िशक्षालयह मा  पदर्छ। छात्रह को िनिम त वा य परीक्षा एवं ितनको 
समुिचत इलाजको यव था हुन ुअ याव यक छ। यसको िनिम त वषर्को दईु 
पटक सरकारतफर् बाट िव याथीर्ह को वा यस ब धी जाँच गराउन ुआव यक 
छ।   

(झ) यसगैरी वदेश र िवदेशमा प्रा त छात्रविृ तह का िनिम त िव याथीर्ह  छा दा 
नेपालका िव यालय या महािव यालयह बाट उ तीणर् भएका िव याथीर्ह लाई 
प्राथिमकता िदने नीित अपनाउन ु वा छनीय देिख छ। साथ ै छात्रविृ तको 
िनिम त िव याथीर्ह  छा दा िविभ न अ चलह लाई पिन प्रितिनिध व िदनपुन 
देिख छ।   

(ञ) प्र येक िशक्षालय र पु तकालयमा “गोरखापत्र” र सरकारी प्रकाशनको आव यक 
सामग्री यथास भव िनःशु क पठाउन ुपदर्छ।   

(ट) यस िशक्षा यवहारिविधमा उि लिखत फीसको िनधार्रणबाट अिहलेस मको 
िव यालयह को आ दानीमा करीव २० प्रितशतको यनूता हुन आउने भएकोले 
िशक्षा यवहारिविध लागू भएको िमितदेिख यसको पूित र्को यव था सरकारले 
गिरिदन ुपदर्छ।   

(ठ) प्राथिमक पाठशालाको आिथर्क सहायतामा पयार् त बिृद्ध हुनपुदर्छ िकनिक 
सरकारको नीित अनसुार यसलाई एकदम िनःशु क रािखएको छ।   

(ड) यापक िशक्षा योजना चलाउन ुपरेकोले िशक्षाको प्रशासन यव था यस ैअनु प 
हुनपुदर्छ।   

(ढ) परीक्षा िनय त्रक अिफसको टाफ र सखं्यामा पयार् त बिृद्ध हुनपुदर्छ।   

(ण) मािथ ला तहका अिधकारीले आव यकतानसुार आफूमा िनिहत अिधकार र 
कतर् य आ ना मातहतका अिधकारीलाई ह ता तिरत गन पूणर् सिुवधा हुनुपछर्।   

(त) िशक्षा िवभागका िनिम त िशक्षा िनदशक आिफसमा छुटै्ट लेखापरीक्षक र 
अिभय ता हुनपुदर्छ र प्र येक अंचलमा पिन िशक्षाको छुटै्ट लेखापरीक्षक र 
ओभरिसयर भएमा सालाना िहसाब जाँच गराउन र भवनह को जीण द्धार गनर् 
र नयाँ राम्रा िव यालय भवनह  बनाउन सुिवधा हुनेछ।   
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(थ) िव यालयका अ यापक र प्रधान अ यापकह को वेतन र थान स माननीय 
हुन ुपदर्छ। िव यालयका प्रधाना यापक ततृीय ेणीका सरकारी अिफसर सरह 
हुनपुदर्छ र १० वषर्स मको राम्रो काम गरेमा ततृीय ेणीबाट िवतीय ेणीमा 
बढुवा पाउनपुछर्। य तै अ  िशक्षकह ले पिन १० वषर्स म काम गरी राम्रो 
योग्यता देखाएमा ततृीय ेणीमा प्रमोशन गिरनपुदर्छ।   

(द) अंचल िशक्षा कायार्लयको उपयकु्त भवन सबै अचंलह मा ब नपुछर्।   

(ध) परीक्षा िनय त्रकको कायार्लय िनिम त उपयकु्त भवन ब नपुछर्।  

(न) प्राइमरी कूल, हाइ कूल, कलेज र यिूनभिसर्टीको नाउँ क्रमशः पाठशाला, 
िव यालय, महािव यालय र िव विव यालय भनी नेपालीकरण गनुर् पदर्छ। यस ै
गरी छात्रह ले पाउने प्राइमरी, सेके डरी, बी.ए. र एम.ए. को उपािध र 
प्रमाणपत्रको पिन क्रमशः प्रथमा, म यमा, शा त्री तथा आचायर् भ ने गरी 
नेपाली नामकरण गनुर्पदर्छ।   

(प) सरकारी मा यिमक िव यालयह  र सरकारी महािव यालयह मा पिन छात्र 
शु क िलनपुछर् र सरकारी र गैरसरकारी िशक्षणसं थाह को यो िविभ नता शीघ्र 
न ैहटाइनपुदर्छ।  
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पिरिश ट 
प्र तािवत िशक्षा ऐनको मसौदा 

नेपाल अिधरा यभर िशक्षामा सुधार, उ नित र एक पता याउन एवं िशक्षण 
सं थाह लाई कानूनी आधार प्रदान गनर् वा छनीय भएकोले,  

ी ५ महाराजािधराज महे द्र वीर िवक्रम शाहदेवको शासनकालको छैट  वषर्मा 
मौसूफबाट यो ऐन बनाउन लगाई, जारी गिरबक्सेको छ।   

१. सिंक्ष त नाम, िव तार र प्रार भ  

(१) यस ऐनको नाम िशक्षा ऐन, २०१८ रहेको छ।   

(२) यो ऐन नेपाल गजेटमा प्रकािशत हुनासाथ, नेपाल अिधरा यभर लागू हुनेछ।  

२. पिरभाषा 

िवषय वा प्रसगंले अक  अथर् नलागेमा यस ऐनमा: ––  

(१) “िशक्षा” भ नाले िशक्षालयह मा िनयिमत पले एक वा बढी अ यापकले २५ वा 
सोभ दा बढी िव याथीर्ह लाई ज्ञानवधर्नका िनिम त सामा य पले पठनपाठन 
गराउने पिरपाटी बु नपुदर्छ।   

(२) “िशक्षालय” भ नाले यस दफाको उपदफा (१) मा उि लिखत पठनपाठन गराउने 
कुन ैपिन िशक्षणसं था स झनपुदर्छ।  

(३) “प्राथिमक िशक्षा” भ नाले कक्षा १ देिख ५ स म िदइने िशक्षा स झनपुदर्छ।   

(४) “मा यिमक िशक्षा” भ नाले कक्षा ६ देिख ११ स म िदइने िशक्षा स झनपुदर्छ।   

(५) “उ चिशक्षा” भ नाले मा यिमक िशक्षाभ दा मािथ लो तहको िशक्षा 
स झनपुदर्छ।   

(६) “समाजिशक्षा” भ नाले समाजक याणका िनिम त िदइने, यस ैदफाको उपदफा 
(३),(४) र (५) को िशक्षाभ दा अितिरक्त, अ  िकिसमको िशक्षा स झनुपदर्छ।   

(७) “िशशुिशक्षा” भ नाले कक्षा १ भ दा मि तर िदइने िशक्षा स झनपुदर्छ।   

(८) “पु तकालय” भ नाले िव याथीर् वा सवर्साधारणको उपयोगका लािग रािखएको 
पु तक पत्रपित्रका आिदको संकलन भएको ठाउँ स झनपुदर्छ।   
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(९) “िशक्षा िवभाग” भ नाले िशक्षा सिचव ी ५ को सरकार नेपालका मातहतमा 
रहेका सबै प्रशासिनक अ डाखानाह  स झनपुदर्छ।   

(१०)  “िशक्षािनदशक” (डाइरेक्टर अफ पि लक इ ट्रक्शन) भ नाले िशक्षा िवभाग 
नेपालको डाइरेक्टर स झनुपदर्छ।   

नोट: – यस ऐन र यस ऐन अ तगर्त जारी हुने िशक्षास ब धी िनयमावली, 
िविध, यवहारिविध र आदेशमा छात्र, अ यापक आिद पुिलङं्गवाची 
श दको प्रयोग भएकोमा, यथाव यक ठाउँमा यसको ता पयर् 
त्रीिलङ्गवाची श द पिन स झन ु पदर्छ।  

३. िशक्षा िवभागको पूवर् वीकृित िवना कुनै िकिसमको िशक्षालय कसैले खो नु 
अवैध ठािननेछ।  

४. यस ऐनको अ तगर्त ी ५ को सरकारले िशक्षाको संगठन, सचंालन, िनदशन र 
प्रशासनका िनिम त िन निलिखत िवषयह मा िनयमावलीिविध र यवहारिविध 
बनाई लागू गनर् सक्ने र समय समयमा त स ब धी आव यक आदेशह  जारी 
गनर् सक्नेछ।   

(क) उ चिशक्षा  

(ख) प्राथिमक र मा यिमक िशक्षा  

(ग) िशशुिशक्षा  

(घ) पु तकालय  

(ङ) समाजिशक्षा  

५. मािथ दफा ४ मा उि लिखत िवषयह  िसत स बि धत आदेशह  यस ऐनमा 
परेसरह मािननेछन।्   

६. यस ऐनको िव द्ध भएको काम कारवाई बिजर्त र गैर काननूी भई, ी ५ को 
सरकारले तोके अनुसार द48डनीय हुनेछ।   

७. अ यथा उ लेख नभएस म यो ऐन प्रार भ हुनुभ दा अिघका िशक्षा स ब धी 
यो ऐनिसत बाझने सबै ऐन, इि तहार, िनयम र िवधान खारेज भएको 
मािननेछ।   
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२. प्राथिमक तथा मा यिमक िशक्षा यवहारिविध  

ी ५ को सरकारले बनाएको यो िशक्षा यवहारिविध (एजकेुशन कोड) २०१८ 
सवर्साधारणको जानकारीका िनिम त प्रकािशत गिरएको छ। िशक्षा ऐन, २०१८ को दफा 
४ ले िदएको अिधकार प्रयोग गरी ी ५ को सरकारले यो िशक्षा यवहारिविध बनाएको 
छ।   

१. सिंक्ष त नाम, िव तार र प्रार भ   

(१)  यसको नाम िशक्षा यवहार–िविध (एजुकेशन कोड) २०१८ रहेको छ।   

(२)  िशक्षा िवभाग मातहत िशक्षण सं थाह को कायर् संचालन िनयिमत पले 
गनार्का लािग यो िशक्षा यवहारिविध नेपाल गजेटमा प्रकािशत हुनासाथ नेपाल 
अिधरा यभर लागू हुनेछ। यसमा प्राथिमक र मा यिमक िशक्षालयह को 
उ लेख गिरएकोले यसले महािव यालयलाई असर पानछैन।   

२. पिरभाषा  

िवषय वा प्रसगंले अक  अथर् नलागेमा यस िशक्षा यवहारिविधमा: ––  

(१) “ऐन” भ नाले िशक्षा ऐन २०१८ स झनपुदर्छ।   

(२) “िशक्षा िवभाग” भ नाले िशक्षासिचव ी ५ को सरकार नेपालका 
मातहतमा रहेका सब ैिशक्षा प्रशासिनक अ डाखानाह  बु नुपदर्छ।   

(३) “िशक्षा िनदशक (डाइरेक्टर अफ पि लक इ ट्रक्शन)” भ नाले िशक्षा 
िवभाग नेपालको िनदशक (डाइरेक्टर) स झनपुदर्छ।   

(४) “अंचल िशक्षा अिधकारी (िडिभजनल एजकेुशन अिफसर)” भ नाले नेपाल 
अिधरा यका कुन ैप्रशासकीय अंचलमा काम गन प्रमखु िशक्षा अिधकारी 
स झनपुदर्छ।   

(५) “िशक्षा िनरीक्षक (एजुकेशन सुपरभाइजर)” भ नाले नेपाल अिधरा यका 
कुन ैिनधार्िरत क्षेत्रमा, काम गन प्रमुख िशक्षा अिधकारी स झनपुछर्।   

(६) “मखु्य अ यापक” भ नाले कुनै पाठशालाको प्रमुख अ यापक 
स झनपुदर्छ।   
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(७) “प्रधाना यापक” भ नाले कुनै िव यालयको प्रमुख अ यापक 
स झनपुदर्छ।   

(८) “िशक्षालय” भ नाले िशक्षणसं था स झनपुदर्छ, जहाँ २५ वा सोभ दा 
बढी िव याथीर्ह  र एक वा सोभ दा बढी अ यापक एक थानमा बसी 
िनयिमत पले अ ययन र अ यापन गदर्छन।्   

नोट: – पिर छेद २ को उपदफा ८ मा जेसुकै लेिखए तापिन िशक्षािनदशक वा 
िनजबाट अिख्तयार पाएको अिधकारीको अनुमित प्रा त गरी यसमा 
उ लेख गिरएको िव याथीर् संख्यामा घटबढ गनर् सिकनेछ।   

(९) “पाठशाला” भ नाले १ देिख ५ कक्षास मको पढाइ हुने प्राथिमक 
िशक्षालय स झनपुदर्छ।   

(१०) “िव यालय” भ नाले ६ देिख ११ कक्षास मको पढाइ हुने मा यिमक 
िशक्षालय स झनपुदर्छ।   

(११) “समाजिशक्षा” भ नाले मािथ दफा २ को उपदफा (९) र (१०) मा 
उ लेख गिरएका िशक्षालयह मा प्रदान गिरने िशक्षावाहेक 
समाजक याणका िनिम त िदइने सबै प्रकारका िशक्षा स झनुपदर्छ।   

(१२) “सचंालक सिमित” भ नाले कुन ैिशक्षणसं थाको संचालन र सुप्रब धका 
लािग गठन गिरएको सिमित स झनपुदर्छ।   

(१३) यस िशक्षा यवहारिविधमा उ लेख गिरएका अिधकारी, अ यापक, छात्र 
तथा अ य यिक्तह का िनिम त पिुलगंवाची श द प्रयोग भएकोमा सो 
थानमा त्रीवाची श दको आव यकता भए यही अनसुार राखी प न।ू   

(१४) अ यक्ष, उपा यक्ष, सेके्रटरी, कोषा यक्ष भ नाले संचालक सिमितका 
पदािधकारी स झनपुदर्छ।   

(१५) “पु तकालय” भ नाले िव याथीर् वा सवर्साधारणको उपयोगका लािग 
िनयम बमोिजम रािखएको पु तक पत्रपित्रका आिदको संकलन भएको 
ठाउँ स झनुपदर्छ।   
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(१६) “बहुमुखी िव यालय” भ नाले सामा य कला, िवज्ञान र वािण यका 
अितिरक्त कुन ै िकिसमको यवसाय, िश प आिदको समेत िशक्षा िदने 
यव था भएको िव यालय स झनुपदर्छ।   

(१७) “सेसन” भ नाले िशक्षालयको वािषर्क कायर्कालको अविध स झनपुदर्छ।   

नोट: – कुन ै िवशषे प्रकारको िशक्षालय खो ने ी ५ को सरकारले वीकृित 
िदएमा र यसका िनिम त छुटै्ट िनयमह  लागू गनर् ी ५ को सरकारले 
आव यक ठहर् याएमा, ती िनयमह िसत बाझने यस िशक्षा 
यवहारिविधका दफा उपदफाह  यस िशक्षालयमा लागू हुने छैनन।्   

३. राि ट्रय झ डा न ै िशक्षालयको र पु तकालयको झ डा हुनेछ र सर वतीको 
ष कोण िशक्षालयको िच ह हुनेछ।   

४. िशक्षालयमा िशक्षा िवभागले वीकृत गरेको प्राथर्ना हुनेछ र यहाँ मनाइने 
समारोहह को प्रार भ र अ त ी ५ महाराजािधराजको सलामीबाट हुनेछ। 
समारोहह  मनाउँदा राि ट्रय झ डो तोलन गरी सामूिहक पले ी ५  
महाराजािधराजको सलामी िदन।ू   

५. िशक्षालयह मा भाषाको मा यम नेपाली भाषा न ैहुनेछ।   

६. प्राथिमक िशक्षा ५ वषर्को र मा यिमक िशक्षा ६ वषर्को हुनेछ।   

७. िशक्षालयको पा यक्रम, पा यपु तक र परीक्षावारे िशक्षा िवभागको समय 
समयको आदेशानुसार गिरनेछ।   

८ िशक्षािनरीक्षक   

िशक्षा िनरीक्षकले अंचल िशक्षा अिधकारीको मातहतमा रही, आ नो क्षेत्रिभत्रका 
पाठशाला, पु तकालय र समाजिशक्षा स ब धी िशक्षणसं थाह को तल लेिखए अनसुार 
सगंठन, सचंालन र िनरीक्षण गनछन।्   

(१) वषर्को कममा कम दईु पटक आ नो के्षत्रिभत्रका पाठशाला, पु तकालय 
र समाजिशक्षा स ब धी िशक्षणसं थाह को िनरीक्षण गन।   

(२) आव यकतानसुार समय समयमा ितनको छ के जाँच गन।   

(३) िशक्षा िवभागको नीित र आदेशानसुार यी िशक्षणसं थाह  खो ने 
थानको िनधो गन, वीकृित िदने, सरकारी आिथर्क सहायता 
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िदलाउनाका लािग िसफािरश गन र िनकासा भएको सरकारी आिथर्क 
सहायता िवतरण गन।   

(४) मािथ उपदफा (१) मा लेिखएका म ये सरकारी िशक्षणसं थाह लाई ी 
५ को सरकारबाट ठेिकएको दरब दी अनुसार स बि धत माल वा 
तोिकएको अ डाबाट तलब भ ता आिद िदने िदलाउने।  

(५) आ नो मातहतका सरकारी अ डाह लाई ी ५ को सरकारबाट ठेिकएको 
दरब दी अनुसार स बि धत माल वा तोिकएको अ डाबाट तलब भ ता 
आिद िदने िदलाउने।   

(६) आ ना मातहतका िशक्षणसं थाह मा थान िरक्त हुन आएमा सरकारी 
अ यापक र कमर्चारीह को अ थायी िनयिुक्त, पे केलको यनूतम 
वेतनमा सो िशक्षण सं थाका सचंालक सिमितको िसफािरशमा, 
िनयमानसुार गन र सो पदमा थायी िनयिुक्तको यव थाका लािग 
अंचल िशक्षा अिफसमा लेख्ने।   

(७) सरकारी िपउन र सो सरहको थायी िनयिुक्त िशक्षणसं था वा अ डाको 
प्रमखुले न ैगन।   

(८) आ नो मातहतका सरकारी अ यापक र कमर्चारीलाई स वा गनुर् पदार् 
अंचल िशक्षा अिफसमा िसफािरस गन।   

(९) आ नो मातहतका अ डाका सरकारी कमर्चारीह को काम र आचरण 
वारेको िववरण राख्ने र िशक्षणसं थाका अ यापक र कमर्चारीह को 
काम र आचरण वारे, स बि धत िशक्षणसं थाको म त य प्रा त गरी 
िववरण राख्ने। कुन ै अ यापक वा कमर्चारीले सो िशक्षणसं था वा 
अ डाको अिहत हुने काम कारवाई गरेको देिखन आएमा र िशक्षा 
िनरीक्षकले यस यिक्तमािथ तु त कारवाई नगरी नहुने ठहर् याएमा, 
िनजले यसलाई िनयमानसुार स पे ड गरी, आव यक कारवाईका लािग 
अंचल िशक्षा अिफसमा लेखी पठाउने।   

(१०) आ नो मातहतका कुन ै िशक्षणसं था स ब धी कुनै सम या पनर् 
आएमा समाधान गन। िशक्षा िनरीक्षकले गरेको िनणर्यमा िच त नबुझे 
स बि धत संचालक सिमितलाई अथवा कुन ै यिक्त भए िनजलाई 
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सचंालक सिमित माफर् त,्  अंचल िशक्षा अिफसमा उजूर गन अिधकार 
हुनेछ। िशक्षा िनरीक्षकका मातहतका सरकारी अ डाका कुनै 
कमर्चारीलाई, आफूमािथ िशक्षा िनरीक्षकले गरेको कारवाईमा िच त 
नबुझ ेिनजले चाहेमा, िशक्षा िनरीक्षक माफर् त नै अंचल िशक्षा अिफसमा 
उजूर गनर् सक्नेछन ्वा िशक्षा िनरीक्षक अिफसमा उजूरी िदई, यसको 
बोधाथर् अंचल िशक्षा अिफसमा पठाउन सक्नेछन।्  

(११) आ नो मातहतका सरकारी अिफसका कमर्चारीह लाई िनयमानसुार 
िबदा िदने िदलाउने।   

(१२) िनयमानसुार नचलेका आ ना मातहतका िशक्षणसं थाह लाई िनकासा 
भएको सरकारी आिथर्क सहायता रोक्ने र वीकृित झक्नुपरेमा, अंचल 
िशक्षा अिफसमा लेखी िनकासा आए बमोिजम गन। िनयमानसुार 
नचलेको कुनै िशक्षणसं थालाई िनकासा भएको आिथर्क सहायता सोही 
िकिसम र सरहको अक  िशक्षणसं थालाई िदलाउन अचंल िशक्षा 
अिफसमा िसफािरश गन।   

(१३) आ नो मातहतका हरेक िशक्षण सं थाको आ दानी खचर्को िहसाव ६।६ 
मिहनामा जाँचकी (अिडटर) िनयकु्त गरी वा गराई जाँच गराउने र 
आफैले पिन जाँ ने।  

१४) पाँच  कक्षास म खुिल नसकेका पाठशालाह मा अ यापक र छात्रसंख्या 
तथा घर, फिनर्चर आिद सरसामान हेरी, उपयकु्त भए मात्र कक्षा थ ने 
वीकृित िदने।   

९. अंचल िशक्षा अिधकारी    

(१) अंचल िशक्षा अिधकारीले, िशक्षा िनदशकको मातहतमा रही आ नो 
अंचलिभत्रका िव यालयह को सगंठन, सचंालन र िनरीक्षण गन।  

(२) आ नो अंचलिभत्र रहेका िशक्षा िनरीक्षक अिफसह  र िशक्षा स ब धी 
अ  अिफसह को देखरेख र िनरीक्षण गन तथा िशक्षा िनरीक्षक 
मातहतका िशक्षण सं थाह  उपर साधारण रेखदेख राख्ने।   

(३) िव यालय खो न ुपदार्, िशक्षा िवभागको नीित र आदेशानुसार ६ देिख 
हरेक साल कक्षा खो दै गई १० कक्षास म पुर् याउन अनुमित िदने र 
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एघार  कक्षा खो न र पणूर् मा यिमक िव यालयको वीकृित र सरकारी 
आिथर्क सहायताका लािग समयमै िशक्षा िनदशक अिफसमा लेख्ने। 
िव यालय खो ने वा यसमा कक्षा थ ने अनुमित िददंा, आव यक 
शतर्ह  पूरा गिरएका छन ्भने मात्र अनमुित िदने। बहुमुखी िव यालय 
थािपत गन वारे, िशक्षा िनदशक अिफसबाट पूवर् वीकृित प्रा त गरी 
मात्र कारवाई गन।   

(४) िव यालयह का लािग िनकासा भएको सरकारी आिथर्क सहायता 
िवतरण गन।   

(५) िनयमानसुार नचलेका िव यालयह को सरकारी आिथर्क सहायता रोक्ने 
र वीकृती िझक्न ु परेमा िशक्षा िनदशक अिफसलाई लेखी, िनकासा 
आए बमोिजम गन।   

(६) िशक्षा िनरीक्षक अिफस मातहतमा रहेका कुनै िशक्षणसं थाह को 
वीकृित, िशक्षा िनरीक्षकको िसफािरशमा झक्ने र प्र तािवत 
िव यालयह मा शतर्ह  पूरा हुन नगएमा खोिलए वा थिपएका 
कक्षाह को अनमुित झक्ने।   

(७) वषर्को कममा कम दईु पटक आ नो अंचलिभत्रका हरेक िव यालयको 
िनरीक्षण गन।   

(८) आव यकतानसुार समय समयमा ितनको छ के जाँच गन।   

(९) सरकारी िव यालयह लाई ठेिकएको दरब दी अनसुार स बि धत माल 
वा तोिकएको अ डाबाट तलब भ ता आिद िदने िदलाउने।   

(१०) आ नो मातहतका सरकारी अ डाह लाई ठेिकएको दरब दी अनसुार 
स बि धत माल वा तोिकएको अ डाबाट तलब भ ता आिद िदने 
िदलाउने।   

(११) िव यालयह मा सरकारी अ यापकको थान िरक्त हुन आएमा, 
पे केलको यनूतम वेतनमा अ थायी िनयिुक्त, सो िशक्षणसं थाका 
सचंालक सिमितको िसफािरशमा िनयमानसुार गन र सो पदमा थायी 
िनयिुक्तको यव थाका लािग िशक्षा िनदशक अिफसमा लेख्ने।   
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(१२) सरकारी िपउन र सो सरहको िनयुिक्त, िशक्षणसं था वा अ डाका 
प्रमखुले न ैगन।   

(१३) िशक्षा िनरीक्षक अिफसबाट स वा वारे िसफािरश भ ैआएकोमा, जाँचबुझ 
गरी आ नो अंचलिभत्र स वा गन। आ नो मातहतका िव यालयका 
सरकारी अ यापक र कमर्चारीलाई र सरकारी अ डाका कमर्चारीलाई 
स वा गनुर् पदार् िशक्षा िनदशक अिफसमा लेखी िनकासा आए बमोिजम 
गन।   

(१४) आ नो मातहतका अ डाका कमर्चारीह को काम र आचरण वारे िववरण 
राख्ने र िव यालयका अ यापक र अ  कमर्चारीह को काम र आचरण 
वारे सो िव यालयका संचालक सिमितको म त य प्रा त गरी िववरण 
राख्ने र कुनै अ यापक वा कमर्चारीले अ डा वा िशक्षणसं थाको अिहत 
हुने काम कारवाई गरेको देिखन आएमा र अ चल िशक्षा अिधकारीले 
िनजमािथ तु त कारवाई नगरी नहुने ठहर् याएमा, िनजलाई 
िनयमानसुार स पे ड गरी, आव यक कारवाईका लािग िशक्षा िनदशक 
अिफसमा लेखी पठाउने। िशक्षा िनरीक्षक अिफसबाट लेखी आएको 
स पे शनवारे, आव यक जाँचबुझ गरी गराई, आ नो म त यसाथ 
िशक्षा िनदशक अिफसमा  लेख्ने।    

(१५) आ नो अंचलिभत्रका पाठशाला, िव यालय वा अ डास ब धी कुने 
सम या पनर् आएमा समाधान गन। अचंल िशक्षा अिधकारीले गरेको 
िनणर्यमा िच त नबुझे स बि धत संचालक सिमित वा कुन ै यिक्तलाई, 
सचंालक सिमित माफर् त िशक्षा िनदशक अिफसमा उजूर गन अिधकार 
हुनेछ। अचंल िशक्षा अिधकारी मातहतका सरकारी अ डाका कुनै 
कमर्चारीलाई आफूमािथ अचंल िशक्षा अिफसरले गरेको काम कारवाईमा 
िच त नबुझ,े िनजले चाहेमा, अंचल िशक्षा अिफस माफर् त न ै िशक्षा 
िनदशक अिफसमा उजूर गनर् सक्नेछन ्वा अचंल िशक्षा अिफसमा उजूर 
िदई यसको बोधाथर् िशक्षािनदशक अिफसमा पठाउन सक्नेछन।्   

(१६) पाठशाला, ततृीय ेणीको पु तकालय र समाजिशक्षा स ब धी 
िशक्षािनरीक्षक अिफसबाट आएको उजूरीमा, अंचल िशक्षा अिधकारीको 
फैसला अि तम हुनेछ।   
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(१७) आ नो अ चलिभत्र रहेका सरकारी िशक्षणसं था र अ डाह का 
अ यापक र कमर्चारीह लाई प्रमोशन िदलाउन, िनयमानुसार कारवाई 
गन।   

(१८) आ नो मातहतका आंचिलक सरकारी अ डा, िव यालय र िशक्षा 
िनरीक्षकलाई िनयमानुसार िबदा िदने िदलाउने।   

(१९) िशक्षा िवभागबाट तोिकएका परीक्षाको सचंालन आव यकतानसुार गन 
गराउने।   

(२०) आ नो अ चलिभत्रका िनयमानुसार नचलेका िशक्षण सं थाह को 
सरकारी आिथर्क सहायता, सोही अ चलिभत्र िनयमानसुार चलेका तर 
सरकारी आिथर्क सहायता नपाएका सोही िकिसम र सरहका 
िव यालयह लाई िदलाउन, िशक्षािनदशक अिफसमा लेखी िनकासा आए 
बमोिजम गन।   

(२१) आ नो अंचलिभत्रका िव यालयस ब धी त याङ्क, सामियक िववरण 
आिद अ यपयर् त राख्ने र हरेक साल िशक्षा िनरीक्षक अिफस 
मातहतका िशक्षण सं थाह को त यांक, सामियक िववरण आिद माघ 
मसा तस ममा प्रा त गरी, आ चिलक शैिक्षक त यांक, िववरण आिद 
हरेक साल फा गुण महीनाभरमा िशक्षािनदशक अिफसमा पुग्ने गरी 
पठाई िदन।ू   

१०. िशक्षा िनदशक (डाइरेक्टर अफ पि लक इ ट्रक्शन) ले िशक्षासिचवको 
मातहतमा रही नेपाल अिधरा यभरीको िशक्षा िवभाग अ तगर्तका अ डा, 
अिफस, िशशुिशक्षा, प्राथिमक िशक्षा, मा यिमक िशक्षा, समाजिशक्षा र सो 
सरहका िशक्षा स ब धी अ  िशक्षणसं थाह को संगठन, सचंालन, िनदशन, 
िनरीक्षण र प्रशासन गनछन।्   

११. अ चल िशक्षा अिधकारी र िशक्षा िनरीक्षकले िशक्षणसं थाह को िनरीक्षण गदार् 
तल लेिखएका कुराह मा िवशेष यान िदन।ू   

कतर् य 

(१) िशक्षालयको वा तिवक पिरि थितको ज्ञान प्रा त गन।   
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(२) स चालक सिमित, प्रधाना यापक र अ यापकह सगं िशक्षालय वारे छलफल 
गरी किठनाईह  हटाउन सकभर प्रय न गन।   

(३) कक्षा कक्षामा गई पढाइ जाँ ने।  

(४) िशक्षकह को योग्यता, सखं्या, काम र आचरण वारे र िव याथीर्ह को संख्या 
वारे जानकारी प्रा त गन।   

(५) आ दानी खचर्को िहसाव जाँ ने र सरकारी आिथर्क सहायता, सावर्जिनक च दा, 
शु क तथा अ  कुन ैम तबाट भएका आ दानीको राम्रो सदपुयोग भएको छ 
छैन।  

(६) आव यक सरसामानको पूतीर् भएको छ छैन।  

(७) अ यापक र िव याथीर्मा अनशुासन छ छैन।   

(८) अिघ अिघका िनरीक्षणमा िदइएको सझुाउ तथा आदेश पालन गिरएको छ छैन।   

(९) सं थाको स पि तको राम्रो सदपुयोग भएको छ छैन।  

(१०) परीक्षा िनयिमत पले िलइएको छ छैन।   

(११) स चालक सिमितले गनुर्पन काम गरेको छ छैन।   

(१२) खेलकूल, यायाम, काउिटङ, मनोर जन आिद वा यलाभका काम कुराह मा 
राम्रो यान िदइएको छ छैन।    

(१३) छात्रावास भए यसको प्रब ध सतंोषजनक छ छैन।   

(१४) िशक्षालय घर उपयकु्त छ छैन।  

(१५) आव यक बहीह  राम्रो तरीकाले रािखएका छन ् छैनन ्आिद सब कुराह मा 
राम्रो ि ट पुर् याई िनरीक्षण गनुर् पदर्छ। राम्रो काम गरेमा प्रो साहन र कुनै 
काममा अिनयिमतता, कमी वा खरावी देिखन आएमा पिवत्र भावनाले यसलाई 
हटाउने सुधान तथा सं थाको उ तरो तर उ नितका लािग हरस भव प्रयास गनुर् 
पदर्छ। िनजह को सफल नेतृ वमा न ै िशक्षण सं थाको सुधार र उ नित 
धेरैजसो िनभर्र छ भ ने कुरा राम्ररी स झनपुदर्छ।  

(१६) िनरीक्षण िरपोटर्को तीन प्रित छपाई एक प्रित िशक्षणसं थालाई िदने, एक प्रित 
आ नो अिफसमा राख्ने र एक प्रित आ नो तालुक अिफसमा पठाई िदने।   
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(१७) आ नो आ नो मातहतका िशक्षण सं थाह  स ब धी बजेट तयार गरी हरेक 
साल माघ मसा तस ममा पुग्ने गरी आ नो आ नो तालुक अ डामा पठाइ 
िदने।   

(१८) आ नो मातहतका िशक्षण सं थाह को स बि धत त यांक िववरण आिद राख्ने 
र अ चल िशक्षा अिफसले अ चल भरीको त यांक िववरण आिद फा गनुभरीमा 
पुग्ने गरी िशक्षािनदशक अिफसमा पठाइ िदने।   

(१९) िशक्षामा सधुार र उ नित याउने वारे थानीय र साधारण दवुै िकिसमको राय 
सझुाउ समय समयमा आ नो आ नो तालुक अिफसमा पठाउने।   

१२. सचंालक सिमितको गठन, अिधकार र कतर् य   

गठन:    

(१) पाठशाला, पु तकालय र समाजिशक्षा स ब धी िशक्षणसं थाह का संचालक 
सिमितमा ५ देिख ७ सद य र िव यालय सचंालक सिमितमा ११ देिख १३ 
सद य रहनेछन,् जसमा अ यक्ष, उपा यक्ष, सेके्रटरी, प्रधाना यापक आिद 
पदािधकारीह  पिन सामेल छन।् िव यालय सचंालक सिमितका सद यह  
म ये एक जना िशक्षक प्रितिनिध पिन रहनेछन।् िव यालयका प्रधाना यापक, 
नगरपािलका वा ग्रामपंचायत भए यसको १ जना सद य र िशक्षक प्रितिनिध 
सचंालक सिमितको पदेन सद य हुनेछन।् िज ला बडाहािकम वा मेिज टे्रट 
िव यालय सचंालक सिमितको अ यक्ष रहनेछन ् र िनजको अनपुि थितमा 
उपा यक्षले अ यक्षको कायर्भार स हा नेछन।्   

(२) पाठशाला सचंालक सिमितमा प्रधाना यापक–१, ग्रामप चायत भए यसको 
सद य–१, अिभभावक सद य–१, च दादाता सद य–१ र बाँकी िशक्षामा अिभ िच 
भएका लगनशील थानीय यिक्त रहनेछन।् जसमा सरकारी कमर्चारी पिन 
हुन सक्तछन।् िव यालय संचालक सिमितमा बडाहािकम वा मेिज टे्रट–१, 
प्रधाना यापक–१, िशक्षक प्रितिनिध–१, नगरपािलका वा पंचायत भए यसको 
सद य–१, च दादाता सद य–१, अिभभावक सद य–३ र बाँकी िशक्षामा अिभ िच 
भएका लगनशील थानीय यिक्त रहनेछन,् जसमा सरकारी कमर्चारी पिन हुन 
सक्तछन।्   
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(३) पु तकालय र समाजिशक्षा स ब धी सचंालक सिमितमा– नगरपािलका वा 
ग्रामप चायत भए यसको सद य–१, र बाँकी िशक्षामा अिभ िच भएका 
लगनशील थानीय यिक्तह  रहनेछन,् जसमा सरकारी कमर्चारी पिन हुन 
सक्तछन।्   

(४) पाठशाला, पु तकालय र समाजिशक्षा स ब धी सं थाको संचालक सिमितमा 
रोिजएका सद यह ले न ै अ यक्ष, सेके्रटरी, कोषा यक्ष आिद पदािधकारीह  
रोजी राख्नू। िव यालय संचालक सिमितमा रोिजएका सद यह ले नै उपा यक्ष, 
सेके्रटरी, कोषा यक्ष आिद पदािधकारी रोजी राख्न।ू   

(५) एक पटक सचंालक सिमित गठन भइसकेपिछ, अक  वषर्देिख हरेक वषर् 
सचंालक सिमितका पदेन सद यह  वाहेक बाँकी सद यह  म येबाट ततृीयाँश 
सद यह  गोलाप्रथा वारा ह नेछन।् यसरी िरक्त हुन आएको थानमा सद य 
रोिजनेछ, हटेका यिक्तह  पुनः रोिजन सक्तछन।् िव यालयका िशक्षक 
प्रितिनिधको चुनाउ हरेक साल िव यालयका अ यापकह ले न ैगनछन।् हरेक 
वषर् कुनै महीनामा यो हेरफेर गन कुराको िनणर्य संचालक सिमितले गनछ। 
सचंालक सिमितले सं थाको काम राम्ररी गनर् नसकी, यसलाई भंग गरी अक  
सचंालक सिमित गठन गन आव यकता देिखएमा पूणर् िववरण खोली 
स बि धत िशक्षा िनरीक्षक वा अंचल िशक्षा अिफसमा लेखी, िनकासा आए 
बमोिजम गनूर्।   

(६) अ यक्षको अनपुि थितमा उपा यक्ष र उपा यक्ष पिन अनपुि थत भएमा 
सचंालक सिमितका सद यह  म यबाट कुन ै एक सद यलाई यस बैठकका 
लािग सभापित रोजी काम चलाउनू।   

(७) िन निलिखत अव थामा कुनै सद य पिन संचालक सिमितको सद यताबाट 
अलग गिरनेछ।   

(क)  मृ यु, (ख) पागल, (ग) असा य रोगी, (घ) यागपत्र, (ङ) अिव वासको 
प्र ताव पास भएमा।   

(८) सचंालक सिमितका सद यको यागपत्र सेके्रटरीकहाँ पुगेपिछको आगामी 
साधारण बैठकमा यसको िनणर्य हुनपुदर्छ। यागपत्र वीकृत नभएस म 
सद य, सचंालक सिमितबाट अलग हुन पाउनेछैन।   
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(९) वषर्को बीचमा सिमितमा थान खाली हुन आएमा, सो संचालक सिमितले न ै
िरक्त थानमा अक  सद य राख्न सक्नेछ।   

(१०) सचंालक सिमितका पदेन सद य वाहेक अ  कुन ै सद यलाई संचालक 
सिमितले सद य सखं्याको तीन ख डको दईु ख डको रायले, अिव वासको 
प्र ताव वीकृत गरी, सद यताबाट हटाउन सक्नेछ। अिव वासको प्र ताव 
राख्दा पणूर् िववरण खोली राख्नपुदर्छ।   

(११) सचंालक सिमितका पदेन सद य वाहेक अ  कुन ैसद य प ट िलिखत कारण 
निदई लगातार तीन पटकस म सामियक (तीन तीन मिहनामा हुने) बैठकमा 
अनपुि थत भएमा, सो सद यलाई सिमितको सद यताबाट हटाउन सिकनेछ र 
हटाएपिछ िनजलाई िलिखत सचूना िदनपुदर्छ।   

(१२) िशक्षणसं थाका अ यापक वा अ  कुन ै वेतनप्रा त कमर्चारी, सचंालक 
सिमितमा पदािधकारी हुन पाउँदैनन।्   

(१३) सचंालक सिमितको बैठकमा सद यह  वाहेक अ  यिक्तह  ब न पाउँदैनन,् 
तर स लाहका लािग कसलैाई राख्नुपरेमा, िलिखत पबाट आमि त्रत गरी सोही 
बैठकका लािग राख्न सिकनेछ, तर आमि त्रत यिक्तले भोट िदन पाउँदैन।   

कतर् य:    

(१४) सचंालक सिमितको साधारण बैठक एक वषर्मा ४ पटक हुनपुदर्छ। एक बैठक र 
अक  बठैकमा तीन महीनाभ दा बढीको अ तर पानुर् हँुदैन।   

(१५) सचंालक सिमितको सद य संख्याका आधार सद यको कोरम हुनेछ। आधार 
गदार् ख ड सखं्या आएमा उप लो परूा सखं्या स झनपुदर्छ र यसले गरेको 
िनणर्य संचालक सिमितले गरेको िनणर्य ठहिरनेछ।   

(१६) साधारणतः संचालक सिमितको बैठक सेके्रटरीले अ यक्षको अनुमित िलई ३ 
िदनको पूवर् सूचना िदई बोलाउनेछन।् अ यक्षले पिन असाधारण बैठक ३ 
िदनको पूवर् सूचना िदई बोलाउन सक्तछन।् सचंालक सिमितका सद य 
सखं्याको तीन ख डको एक ख ड सद यह ले कुन ै खास बैठक बोलाउन 
िलिखत पबाट माग गरेमा, सेके्रटरीले ३ िदनको पूवर् सूचना िदई बैठक 
बोलाउन,ू सेके्रटरीले सो बैठक बोलाउन नसकेमा वा मन नगरेमा अ यक्षले ३ 
िदनको पूवर् सूचना िदई बैठक बोलाउन।ू    
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(१७) प्र येक बठैकको सूचनामा यस बैठकमा छलफल गिरने िवषयह  प ट गरी 
लेखी हरेक सद यकहाँ पठाई सही गराउन ु पदर्छ। बैठकमा उपि थत भएका 
सद यह को संख्याको ४ ख डको ३ ख डको राय नभ ैकायर्क्रमको सूचनामा 
लेिखएको वाहेक कुन ै िवषयमा छलफल गनुर् हँुदैन। कायर्क्रममा निदएको कुनै 
िवषयमा उपयकु्त िविध वारा छलफल गरी िनणर्य भएमा, कुन ैसद यले यस 
वारे पुनः छलफल र िनणर्य गराउन चाहेमा, सचंालक सिमितको यो िनणर्य 
हरेक सद यकहाँ पठाउन ु पदर्छ। सचंालक सिमितको आगामी बैठकमा सो 
िवषयमा फेिर िवचार गरी िनणर्य गनुर्पदर्छ।   

(१८) सचंालक सिमितको बैठक ब दा, प्र ताव बहीमा, सद यह को शु मा 
उपि थितको सही र बैठक समा त भएपिछ प्र तावह को अ तमा पुनः सिह 
हुनपुदर्छ। कुन ैसद यलाई कुन ैप्र तावमा िच त नबुझेमा, िनजले आ नो राय 
प्र ताव बहीमा लेख्न सक्तछन।् संचालक सिमितको हरेक बैठकको कारवाईको 
नक्कल बैठक भएको ७ िदनिभत्र, कुन ैसद यको असहमित भए, यसको पिन 
नक्कल गरी, सेके्रटरी वा प्रधाना यापकले, स बि धत िशक्षा िनरीक्षक वा अचंल 
िशक्षा अिफसमा पठाउनू।   

(१९) सचंालक सिमितका सद यले िशक्षण सं थास ब धी जुनसुकै कुरा पिन 
बैठकमा उपि थत गनर् पाउनेछन,् तर अ यक्षले य ता कुराह  सं थाका 
िनिम त हािनकारक स झमेा वा आपि तजनक ठहर् याएमा, यसमा छलफल 
गनर् निदन पिन सक्तछन।्   

(२०) प्र येक बठैकको पिहलो काम अिघ ला बैठकका प्र तावह  पढेर सनुाउने र 
अनमुोदन िलने हुनपुदर्छ।   

(२१) प्र येक बठैक सं थाको हातािभत्र न ैगनूर्।   

(२२) सचंालक सिमितको मुख्य काम, सं थाका लािग आव यक द्र य ज मा गनुर् र 
सं थालाई राम्ररी संचालन गनुर् हो।   

अिधकार:    

(२३) सचंालक सिमितका सद य (िशक्षक प्रितिनिध वाहेक) ले प्रधाना यापकको 
साथमा िशक्षालयको मौन िनरीक्षण गनर् सक्नेछन ् र आ नो िनरीक्षणको 
म त य यसैका िनिम त रािखएका बहीमा लेख्न सक्नेछन।्   
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(२४) अ यापकह लाई वेतनविृद्ध, प्रमोशन, िडमोशन वा कुन ैसजाय िदनपुन प्र ताव 
रािखएको ख डमा संचालक सिमितको स पूणर् सद य सखं्याको तीन ख डको 
कममा कम दईु ख डको बहुमत आउनुपदर्छ।   

(२५) िशक्षालयका िशक्षक तथा अ  कमर्चारीह को पाकेको महीनाको वेतन अक  
महीनाको १० गतेिभत्र न ैिदनू। यो समयिभत्र िशक्षक तथा अ  कमर्चारीह ले 
वेतन पाएनन ् भने िनजह ले स बि धत िशक्षा िनरीक्षक वा अचंल िशक्षा 
अिफसमा उजूर गनर् सक्नेछन।्   

(२६) िशक्षालयमा भनार् गिरएका िशक्षकह को नाम, ठेगाना, योग्यता, अनभुव आिद 
खोली सदर गनार्का लािग स बि धत िशक्षा िनरीक्षक वा अंचल िशक्षा 
अिफसमा पठाउन।ू योग्यता, अनभुव आिदको प्रमाणपत्र नहेरी कसलैाई भनार् 
गनुर् हँुदैन।   

(२७) सरकारले बात लगाएको वा हद गरेको मािनस िशक्षालयमा भनार् नगनूर्। भनार् 
गदार् सकभर नेपाली नागिरक न ैभनार् गनूर्। प्रथम नेपाली नागिरक, िवतीय 
प्रवासी नेपालीलाई थान िदन ू र यी दईु नपाएमा वा पाइएकाह को योग्यता 
नपुग भएमा अ  मलुकुकालाई अ थायी पबाट भनार् गरे हु छ।   

(२८) िशक्षकह को आचरणको प्रभाव िव याथीर्ह मािथ पन हँुदा स चिरत्र यिक्तलाई 
भनार् गनूर्। मिदरा पान गन, अिफम, गाँजा आिद मादक द्र यह को सेवन गन 
यिक्तलाई िशक्षालयमा भनार् गनुर् हँुदैन। िशक्षालयमा छात्रह को सामु ने 
धमु्रपान गनुर् हँुदैन।   

(२९) िशक्षालयमा आव यकता नरही कुनै िवषयको पढाइ झिकंदा वा कुन ैकक्षा नै 
खारेज गदार् िशक्षकको आव यकता नरही िनजलाई हटाउनु पदार्, पूणर् िववरण 
खोली स बि धत िशक्षािनरीक्षक वा अचंल िशक्षा अिफसमा लेखी, िनकासा आए 
बमोिजम गनूर्। यसरी हटाइन गैरसरकारी िशक्षकलाई एक महीनाको पूवर् सचूना 
अथवा एक मिहनाको पेशगी वेतन िदन।ू िशक्षकले पिन जागीर छा दा एक 
महीनाको पूवर् सूचना िशक्षालयलाई िदनपुदर्छ, सो निदई एकाएक छाडमेा 
िनजको पाकेको वेतन वा िनजको िशक्षालयमा रहेको कुन ैसिंचत कोषबाट एक 
महीनाको वेतन कटाउन सिकनेछ।   
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(३०) अ यापकह को काम, आचरण आिद वारेको िववरण सेके्रटरी वा 
प्रधाना यापकले राख्नू। सानासाना कसरू गरेमा िलिखत चतेावनी िदई यसको 
रेकडर् राख्नू र स बि धत िशक्षा िनरीक्षक वा अचंल िशक्षा अिफसमा पठाउन।ू 
कुन ैिशक्षक वा कमर्चारीले िशक्षण सं थाको अिहत हुने कारवाई गरेको देिखन 
आएमा र संचालक सिमितले यसमािथ तु त कारवाइ नगरी नहुने ठहर् याएमा 
यसलाई िनयमानसुार स पे ड गरी खारेजी वा अ य आव यक कारवाईका 
लािग स बि धत िशक्षा िनरीक्षक वा अंचल िशक्षा अिफसमा पठाउन।ू 
अ यापकलाई खारेज गन अिख्तयार सचंालक सिमितलाई छैन। उजूरीमा यसरी 
दि डत िशक्षकले द ड पाएको सात िदनिभत्र स बि धत िशक्षािनरीक्षक वा 
अ चल िशक्षा अिफसमा उजूर गनर् सक्नेछन।् सो स बि धत अिफसले 
आव यक जाँचबुझ गरी वा गराई, उिचत फैसला िदनेछ। िशक्षा िनरीक्षक वा 
अंचल िशक्षा अिफसरको रायमा कुनै अ यापकलाई तु त स पे ड नगरी नहुने 
भएमा, सो कुरा स बि धत िशक्षालयका संचालक सिमितलाई लेखी, गराउन।ू   

(३१) िशक्षालयका अ यापकले सचंालक सिमितको पूवर् अनमुित प्रा त गरी रोजको 
दईु समयस मको प्राइवेट यूशन गनर् पाउँछन।् उ च ेणी ९ देिख ११ 
स मका िव याथीर्ह लाई यशून गदार् दवुै समय गरी ज मा दइु घ टा र ५ 
िव याथीर् तथा प्राथिमक ेणीका िव याथीर्ह लाई यशून गदार् दवुै समय गरी 
ज मा तीन घ टा र ८ िव याथीर्भ दा ब ता हुन ु हँुदैन। एक समय गदार् ४ 
िव याथीर्भ दा बढी नगनूर्। सेके्रटरी वा प्रधाना यापकले यूशन गनह को नाम 
र यूशनमा प ने िव याथीर्ह को नाम, कक्षा आिद सबै िववरण राख्नू। 
कूलका हातामा कूल चिलरहेको समयमा कसैलाई प्राइवेट यशून गनर् िदनु 
हँुदैन। प्राइवेट यूशनको अनमुित िददंा स चालक सिमितले िशक्षालयको 
पढाइमा कुनै िकिसमको हानी नोक्सानी नपन भनी यिकन भएमा मात्र िदन ूर 
यसमा िवशषे यान िदई, कडाइसाथ यो िनयम पालन गराउन।ू यस िनयमको 
उ लंघन गरेमा, एक पटक अ यापकलाई चेतावनी िदन।ू यस चेतावनीको 
वा ता नगरी अटेर गरेमा दो ो पटक कडा चतेावनी िदन।ू यसको पिन वा ता 
नगरेमा स पे ड गरी आव यक कारवाईका लािग स बि धत िशक्षा िनरीक्षक 
वा अ चल िशक्षा अिफसमा लेख्नू।  
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(३२) गैरसरकारी अ यापक भनार् गन काम संचालक सिमितको हुनेछ। सरकारी 
अ यापक र कमर्चारी भनार् गदार् यस िशक्षा यवहारिविधको दफा ८ को उपदफा 
(६) र दफा ९ को उपदफा (११) बमोिजम गनुर्, गराउन।ु   

(३३) एउटा िशक्षालयमा काम गिररहेको अ यापकलाई, स बि धत िशक्षा िनरीक्षक वा 
अ चल िशक्षा अिफसको वीकृित नभ,ै अक  िशक्षालयमा भनार् गनुर् हँुदैन।   

(३४) कूलको नजीक वा य वा चिरत्रलाई हानी गन वा पढाइमा बाधा पान कुनै 
दिूषत वातावरण उपि थत भएमा वा िशक्षालाई नै हािनकारक कुन ैपिरि थित 
पनर् आएमा, सचंालक सिमितले यसलाई हटाउने सकभर प्रय न गनूर्। हटाउन 
नसकेमा स बि धत अिधकारीलाई लेख्नू, सो अिधकारीले यसमा तु त 
कारवाई गनुर्पदर्छ।   

(३५) िशक्षालयमा खेलकूद, यायाम, काउिटङ, मनोरंजन, पु तकालय, सामूिहक 
कोठा आिदलाई चािहने थान र आव यक सरसामानको प्रब ध गनूर्।   

(३६) टाढाबाट आई िशक्षालयमा प ने िव याथीर्ह का िनिम त िशक्षालयिसत 
गािभएको छात्रावासको प्रब ध गनूर्।   

(३७) िशक्षालयमा भगूोल, िवज्ञान र प्रयोग वारा पढाइने अ  िवषयह का िनिम त 
चािहने सरसामानको यव था गनुर्।  

(३८) सचंालक सिमितले िशक्षालयको आ दानी खचर्को िहसाब िकताबको जाँच, 
स बि धत िशक्षा िनरीक्षक वा अ चल िशक्षा अिफसले वीकृत गरेको 
जाँचकीबाट वा सिमितले जाँचकी िनयकु्त गरी सो अिफसबाट वीकृत गराई, 
यसबैाट ६।६ महीनामा गराई यसको िरपोटर् सो अिफसमा पठाउन।ू कुनै 
िवशेष कारणवश ६ महीनािभत्र जाँच हुन नसकेमा पयार् त कारण खोली 
स बि धत िशक्षा िनरीक्षक वा अंचल िशक्षा अिफसमा लेखी, वीकृित िलई उही 
वषर्िभत्र न ैगराउन।ू सो नगराएमा िशक्षालयले पाएको सरकारी आिथर्क सहायता 
रोक्न सिकनेछ।  

(३९) अ यक्षको िवशषे अिधकार:   

(क) सचंालक सिमितको प्र येक बैठकमा अ यक्षको आसन ग्रहण गनुर् र दईु 
पक्षको भोट बराबर आएमा आ नो साधारण भोट वाहेक िवशेष भोटको 
प्रयोग गनुर्।   



 

89 
 

(ख) कुन ैिवशषे आकि मक पिरि थित सं थामा पनर् आई सं थाको काम र 
सचंालन च न नसक्ने भएमा, सचंालक सिमितको आगामी बैठक 
नहँुदास म सेके्रटरीको स लाहले वा यिक्तगत उ तरदािय वमा 
सचंालक सिमितको सबै अिधकार आ नो हातमा ली काम गनुर् र 
यसको सूचना िववरण खोली, स बि धत िशक्षा िनरीक्षक वा अ चल 
िशक्षा अिफसमा लेख्नु।   

(४०) िशक्षालयका गैरसरकारी अ यापक र अ  कमर्चारीह लाई सरकारी अ यापक र 
अ  कमर्चारीह का लािग ी ५ को सरकारबाट ठेिकएको दरब दीको अकंमा 
नघटाई वेतन िदनपुदर्छ।   

(४१) िशक्षालयमा प ने िव याथीर्का अिभभावकह लाई, सहयोगका लािग समय 
समयमा िशक्षालयमा, िव याथीर्ह लाई पढाउन अनरुोध गनुर्पछर्।   

१३. िशक्षण सं थाह को ी ५ को सरकार र िशक्षा िवभागसगंको लेखापढी 
देवनागिरक िलिपमा रा ट्रभाषा नेपालीमा हुनपुदर्छ।   

१४. िशक्षालयका गैरसरकारी अ यापक र अ  कमर्चारीह को सामािजक मयार्दा 
सरकारी अ यापक र अ  कमर्चारीह को सामािजक मयार्दासरह मािननेछ।   

१५. सचंालक सिमितका सेके्रटरीको अिधकार र कतर् य:    

(१) अ यक्षको अनमुित िलई सचंालक सिमितको बैठक बोलाउने।   

(२)  समय समयमा िशक्षालयको िनरीक्षण गन।   

(३)  सचंालक सिमितले पास गरेका प्र तावह  कायार्ि वत गराउने।   

(४) स चालक सिमितको तफर् बाट लेखापढी गन।   

(५) ज मा भएको द्र य सं थाको नाममा बक वा कोषमा ज मा गन। बक 
भएको ठाउँमा बकमा राख्ने।   

(६) िशक्षालयको दैिनक आ दानी खचर्को िहसाब राख्ने, सचंालक सिमितको 
सामूिहक बैठकमा सो िहसाब िवचाराथर् पेश गन, ६।६ महीनामा 
अिडटर वारा िहसाब जँचाउने समिुचत प्रब ध गन र सं थाको वािषर्क 
बजेट तयार गरी सचंालक सिमितमा पेश गन।   
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(७)  सचंालक सिमितले ठेिक िदएको दरब दी बाहेक पाठशालामा वािषर्क 
ने. . १००।– स म र िव यालयमा ने. . ३००।– स म आ नो साथमा 
राखी आव यक काम पिर आएमा सो रकम सं थाका कायर्का िनिम त 
आ नो जवाफदेहीमा खचर् गनर् सक्ने।  

(८) महीना महीनामा िशक्षालयका अ यापक र कमर्चारीह को वेतनको िबल 
वीकृत गरी वेतन िदने िदलाउने।   

(९) सं थाको स पि त, तमसूक जग्गा जमीनको कागजपत्र र आफूले गनुर् 
पन अ  काम काजस ब धी कागजपत्र राख्ने।   

(१०) प्रधाना यापकले खचर् गन रकम वाहेक अ  सबै खचर् गन।   

(११) प्रधाना यापकबाट आएको सं थाको शु क आिद बुझी भरपाई िदने।  

(१२) बैक वा कोषबाट रकम झक्दा संचालक सिमितले रोजेको कुन ैअ  एक 
सद य र आ नो संयकु्त हताक्षरबाट झक्ने।   

(१३) िशक्षकह लाई प्रधाना यापकले िदन सक्ने िबदा वाहेक अ  िबदा िदने 
अिधकार संचालक सिमित तफर् बाट सेके्रटरीलाई हुनेछ। िशक्षालयका 
सहायक िशक्षकह लाई अपझर्ट िबदा र उपािजर्त िबरामी िवदा िदने 
अिधकार प्रधाना यापकलाई र प्रधाना यापकलाई सो िबदा िदने 
अिधकार सेके्रटरीको हुनेछ। अ यापकह लाई िदइने िवदाह मा सेके्रटरीले 
प्रधाना यापकको रायलाई पूरा मह व िदनपुदर्छ।   

(१४) लामो िबदा (मीनपचास वा वष) हंुदा िशक्षालयका िशक्षक र 
कमर्चारीह को पाकेको महीनाको अितिरक्त अक  एक मिहनाको वेतन 
िदने।   

(१५) िशक्षालयका िशक्षक र अ  कमर्चारीह लाई कुनै पदािधकारीह ले आदेश 
िदनु पदार् प्रधाना यापक माफर् त न ै िदनपुदर्छ। अ यापकह ले पिन 
लेखापढी गनुर्पदार् प्रधाना यापकमाफर् त गनुर्पदर्छ।   

(१६) प्रधाना यापकका मातहतमा रहेका िशक्षालयका िशक्षक र अ  
कमर्चारीह को िनयिुक्त, उ नित, खारेजी आिदमा प्रधाना यापकको 
िलिखत रायलाई परूा मह व िदनपुदर्छ।   
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१६. प्रधाना यापकको अिधकार र कतर् य:    

(१)  िशक्षालयका प्रधाना यापकका योग्य नेतृ वमा न ैिव यालयको धेरै जसो 
सफलता िनभर्र गदर्छ। प्रधाना यापकले आ नो यिक्त व वारा छात्र, 
बाबुआमा र संरक्षकह मा प्रभाव पानुर् पार पिरक सहयोग र 
सहकािरताको मा यम वारा कायर्मा िच पैदा गरी ितनीह मा 
देशो थान, राजभिक्त र देशभिक्तको भावना जागतृ गनुर्, कामकाज गदार् 
शुिद्ध, सहायता र सद्भावनाको ल73य राखी यिक्तगत ई यार् र कलुिषत 
िवचारह लाई थान नदी काम गनुर् ितनको प्रधान कतर् य हो।   

(२) एउटा कक्षाबाट अक  कक्षामा िनयमानसुार प्रमोशन िदने अिधकार 
प्रधाना यापकको हुनेछ। प्रमोशन िददंा िव यालयका अ यापकह को 
स लाह िलन ुबिढया हो। प्रमोशन िददंा वािषर्क परीक्षामा पास भएको 
अंक वाहेक िशक्षालयमा चलेको अ  सामियक परीक्षा एवं 
िव याथीर्ह को अ ययन, चिरत्र आिदको पिन िवचार गनुर्पछर्।  

(३) िशक्षा िवभागबाट समय समयमा प्रकािशत गिरएको परीक्षा स ब धी 
िनयमावली बमोिजम िव याथीर्ह लाई प्रमोशन िदनपुदर्छ।   

(४) िशक्षालयमा राम्रो अनशुासन, असल चालचलन, िश टता आिदको 
िनिम त प्रधाना यापक र अ  अ यापकह  सयंकु्त पले जवाफदेही 
हुनेछन।् फुसर्तका समयमा िव याथीर्ह ले शाि तिसत ब न एवं 
मनोर जन गनर् िव यालयमा एउटा सामिूहक कोठाको यव था गरी 
यसका िनिम त खेिलने खेलह , समाचारपत्र र पत्रपित्रका आिदको 
यव था गनूर्।   

(५) कक्षा कक्षाको दैिनक कायर्क्रम प्रधाना यापकले िशक्षालयका 
अ यापकसंग िवचारिवमशर् गरी बनाउन ु र यसलाई आ नो अिफस र 
हरेक कक्षाको प्रमखु थानमा झु याउन लगाउन।ू   

(६) िशक्षालय लाग्ने समयमा प्रथम १५ िमनेट प्राथर्ना र हािजरीलाई िदनू। 
ज मा पढाइको घ टा ५ लाई सात िपिरयडमा बाँ नु, यसमा प्रथम ४ 
िपिरयड ४५।४५ िमनेटको र आधा घ टाको िव ामपिछ ३ िपिरयड 
४०।४० िमनेटको गनूर्, शुक्रवारको िदनमा ४ िपिरयड मात्र पढाइ गरी 
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बाँकी समयमा सां कृितक कायर्क्रम, वादिववाद, सभा आिदको आयोजना 
गनुर्, यसरी िशक्षालयमा काम गन समय ५ घ टा ४५ िमनेटको हुनेछ। 
पाठशालाका प्रथम तीन कक्षाह मा ६ िपिरयड मात्र पढाइ गनूर्।   

(७) तराई र िभत्री मधेशमा गमीर्को मौसममा आव यकता परेमा बैशाख र 
जे ठ दईु महीना िशक्षालय िबहान गरे हु छ। िबहान गदार् कममा कम 
४ घ टा पढाइ गनूर्। अ  ठाउँह मा यादा गमीर् भई िशक्षालय िबहान 
गनुर् पदार् स बि धत िशक्षा िनरीक्षक वा अंचल िशक्षा अिफसबाट पूवर् 
वीकृित िलई मात्र गनूर्।   

(८) िपछिडएका ठाउँह मा पाठशालाको पढाई स बि धत िशक्षा िनरीक्षक 
अिफसको वीकृित प्रा त गरी िबहान र बेलुकी गरे हु छ।   

(९) ह तामा ज मा ३९ िपिरयड हुनेछ। िव यालयमा अ यापकह लाई २८ 
देिख ३३ िपिरयडस म िदन ूर प्रधाना यापकले िव यालयको अ  पिन 
काम गनुर् पन हँुदा ह तामा १५ देिख २० िपिरयडस म िलन,ू 
पाठशालामा संचालक सिमितले न ैयसको उिचत यव था िमलाउन।ु   

(१०) प्रधाना यापकको आ नो दैिनक कायर्क्रममा कक्षाह को पढाइको 
िनरीक्षण, सफाइ, बहीह को दु ती, खेलकूद आिदको प्रब ध, अिफस 
सचंालन, िव यालयका प्रशासन स ब धी काम र य तै िव यालय 
स ब धी अ  कायर्ह मा यथे ट समय िदनपुदर्छ।   

(११) िव याथीर् भनार् गन, परीक्षा र पाठशालाको आव यक प्रब धक गन, 
थाना तर प्रमाणपत्र िदने, एस.एल.सी. परीक्षाका िनिम त टे ट परीक्षा 
गरी िव याथीर् से टअप गन, िशक्षा िवभाग वारा सचंािलत अ  
परीक्षाह को आव यकतानसुार समुिचत प्रब ध गन।   

(१२) कुन ैिशक्षकले केही ग ती गरेमा प्रधाना यापकले यस कुराको उ लेख 
िव याथीर्ह को सामु ने नगरी एका तमा संझाउन ुर आव यक कारवाई 
गनुर् पदर्छ।   

(१३) एउटा दैिनक डायरी खडा गरी यसमा िशक्षालयमा भएका मह वपणूर् 
घटनाह , िशक्षािवषयका प्रयोगह , प्रगित िवषयका िववरण, कसैलाई 
कुन ैिकिसमको चतेावनी, द ड सजाय िदएमा यसको िववरण लेख्नू।   
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(१४) हरेक अ यापकलाई आ नो आ नो दैिनक कामको डायरी लेख्ने गराउनू 
र ती डायरीह  ह तामा कममा कम एक िदन साधारण ह ताको 
अ तमा हेरी यसमा आ नो म त य र सझुाउ लेख्न,ू हरेक िशक्षकको 
डायरीमा सामियक र ह ता ह तामा गिरने र गिरएका कामको 
िवषयानुसार उ लेख हुनपुदर्छ।   

(१५) सचंालक सिमित वा िशक्षा िवभागबाट प्रा त भएको वा िव याथीर्ह बाट 
उठाइएको खेलकूद शु क, सामूिहक कोठा शु क, परीक्षा शु क, गरीव 
छात्र सहायता शु क, मसल दका िनिम त वीकृत भएको रकम र 
य तै िकिसमका अ  रकमको िज मेवारी प्रधाना यापकलाई हुने हँुदा 
आ दानी खचर्को बही खडा गरी िहसाब िकताव राख्ने गनुर्, सचंालक 
सिमितले यी बहीह  जाँ न खोजेमा जा न िदन।ू यी बहीह को पिन 
वािषर्क बजेट सचंालक सिमितले बनाउनेछ।   

(१६) िशक्षालयको भवन, छात्रावास, फिनर्चर र अ  सरसामान साधारणतः 
प्रधाना यापकका िज मामा हुने हँुदा सावर्जिनक कामका िनिम त 
चािहएमा सो िददंा िशक्षालयको काममा कित पिन हानी वाधा नपन 
भए मात्र र भ के, िबगे्र, नोक्सानी भएको िज मा िलएमा िदए हु छ। 
सरकारी िशक्षण सं थाह मा शैिक्षक कामका लािग मात्र िदन ू र 
राजनिैतक कामकाजका लािग कुनै िशक्षालयको भवन, फिनर्चर आिद 
सरसामान िदन ु हँुदैन। िशक्षालय घर वा छात्रावासका हातािभत्र कुनै 
प्रकारको राजनिैतक गुटब दी वा सा प्रदाियक दलब दीको काम भएको 
वा गरेको ठहिरन आएमा सरकारले अिभयोग सरह कानूनी कारवाई 
गनछ।   

(१७) प्रधाना यापकको अनमुित िवना िशक्षालयको सामा य संचालनमा बाधा 
पन गरी सरोकार नभएको कुनै सरकारी वा गैरसरकारी यिक्त 
िशक्षालयका हातािभत्र प न ु हँुदैन, पसेमा यसमािथ फौजदारी कारवाई 
गिरनेछ।  

(१८) िव यालयमा कुन ै िव याथीर्ले कसूर गरेमा प्रधाना यापकले यसलाई 
एक ह तास मका िनिम त िव यालयबाट िन कािशत गनर् सक्नेछन।् 
िन कासनको अविध ३ िदनभ दा बढी भएमा सेके्रटरीलाई िववरण खोली 
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सचूना िदनू। ठूलो कसूर गदार् िव यालयबाटै िन कािसत गनुर् परेमा 
सचंालक सिमितले िन कासनको अविध एक महीनास म बढाई अंचल 
िशक्षा अिफसमा लेखी िनकासा आए बमोिजम गनुर्, यसरी दि डत 
िव याथीर्ले द डको िव द्धमा अचंल िशक्षा अिफसमा द ड पाएको १५ 
िदनिभत्र उजरू गनर् सक्नेछ।   

(१९) प्रधाना यापकको िज मामा रहेको खेलकूल, मसल द आिदको रकम 
आिथर्क वषर्िभत्र िनजले खचर् गिरहा न ुपदर्छ, नगरेमा िनज उ तरदायी 
ठहिरनेछन।् सचंालक सिमित िज मा रहेको भवन िनमार्ण आिदको 
रकम पिन समयिभत्र खचर् नगरे सचंालक सिमित उ तरदायी हुनेछ।   

(२०) प्र येक सामियक परीक्षापिछ िव याथीर्का सरंक्षकह लाई िव याथीर्को 
काम, उ नित, चालचलन आिद वारेको िरपोटर् पठाउन।ू   

(२१) िशक्षालयमा उठेको शु क, िमितसाथ आ दानी बहीमा चढाई उठेको चार 
िदनिभत्र ैसेके्रटरीकहाँ ज मा गिरिदनू।   

(२२) महीना महीनाको िशक्षालयलाई ठेिकएको दरब दी बमोिजमको वेतन 
भ ता आिद सेके्रटरीबाट पास गराई िदने िदलाउने गनुर्।   

(२३) मा यिमक िव यालयमा लामो िबदा, (मीनपचास वा वष), मा 
प्रधाना यापक नरहँदा िनजले सेके्रटरीसगं राय गरी अ यापकह म ये 
एक जनालाई अिफस इ चाजर् गराई जानू। सो िबदामा काम गरे वापत 
अिफस इ चाजर् हुनेलाई सट्टा िबदा वा िनजको वेतन सरहको पािर िमक 
सचंालक सिमितले िदनु पदर्छ। सरकारी िव यालयमा बजेटले निम ने 
भए सट्टािबदा िदन।ू   

(२४) कुन ै िशक्षक वा कमर्चारी िशक्षालय लाग्ने तोिकएको समयभ दा १५ 
िमनेट िढलो आएमा चतेावनी िदन।ू आएको समय हािजरी बहीमा लेखी 
िनजसगं िढलो आउनाको िलिखत कारण िलई सेके्रटरीकहाँ पठाइिदनू। 
य तो बराबर िढलो आउने िशक्षक वा कमर्चारी चेतावनी पाउँदा समयमा 
आउन सकेनन ् भने िनजह लाई संचालक सिमितले िव यालयबाट 
खारेज गन लेखापढी चलाउन ुपदर्छ। १५ िमनेटभ दा बढी िढलो आउने 
िशक्षकलाई गयल गिरिदन।ू   
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(२५) कुन ै अपझर्ट कारण परी िशक्षालय चिलरहेको बेलामा कुनै 
िशक्षकलाई यस िदनको बाँकी समयका लािग िबदा चािहएमा 
प्रधाना यापकले आव यकता हेरी आ नो तजबीजबाट िबदा िदन 
सक्नेछन।्   

(२६) िशक्षालय लाग्ने समयमा घनघोर वषार् भइरहेको अव थामा पिन िशक्षक 
र कमर्चारी िव यालयमा उपि थत हुनेछन,् तर िव याथीर्को उपि थित 
सखं्या सयकडा ४० पिन नभएमा वा धेरै िभजेर आएको देिखएमा 
प्रधाना यापकको तजबीजले िशक्षालय ब द गरे हु छ। कुन ै िदनमा 
िव यालय चािलरहेको बखतमा कुन ै िवशेष कारणवश बाँकी समयका 
लािग प्रधाना यापकले कारण जनाई िशक्षालय ब द गनर् सक्नेछन।्   

(२७) परीक्षाका उ तर कापीह  परीक्षा भएको िमित देिख ६ महीनास म 
िहफाजत गरी राख्नू।   

(२८) प्रधाना यापकले परीक्षामा चोरी वा अ  कुन ै अनिुचत काम गन 
िव याथीर्लाई सो िदनको परीक्षाबाट िनका न वा सो परीक्षाका बाँकी 
पत्रह मा सि मिलत हुन निदन पिन सक्नेछन।्   

(२९) िशक्षालयमा सामािजक तथा सां कृितक कायर्क्रममा काउिटङ्ग, ग्राम 
वा नगर सफाइ, चारपाते क्लब, सािह यगो ठी, िवज्ञानगोठी, 
नाटकगो ठी आिदमा िवशषे यान िदन ूिदलाउन।ू  

१७. प्र येक िशक्षालयमा आव यकतानसुार िन निलिखत बहीह  हुनैपदर्छ:   

(१) छात्रभनार्बही:  यसमा तल लेिखए बमोिजमका कोठा रहनपुदर्छ।   

(क) िसलिसलेवार न बर।   

(ख) छात्रको नाम र थर।  

(ग) िपताको नाम र पेशा।   

(घ) सरंक्षकको नाम र पेशा।   

(ङ) छात्रको ब ने ठाउँ (बाबु, आमा वा सरंक्षकिसत वा छात्रावासमा)।   

(च) ज मिमित िवक्रम स वत ्बमोिजम।  
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(छ) अक  िशक्षालयबाट आएको िव याथीर् छ भने यस िशक्षालयको 
नाम, प ने गरेको कक्षा, थाना तर प्रमाणपत्रको न बर र 
िमित। सो प्रमाणपत्र िहफाजतका साथ फाइल गरी राख्न।ु   

(ज) भनार् भएको िमित।   

(झ) बाबु, आमा वा सरंक्षकको द तखत (पिहलो पटक भनार् हुन 
आएको छ भने मात्र ( था.प्रमाणपत्र िलई आउनेह लाई यसको 
आव यकता छैन।)  

(ञ) भनार् भएको कक्षा।   

(ट) प्रधाना यापकको द तखत।   

(ठ) कैिफयत।   

(२)  छात्रह को दैिनक हािजरी बही (हरेक कक्षाका िनिम त छुट्टाछुटै्ट हुन 
पदर्छ।)  

(३)  आग तुक बही।   

(४) शु कबही।   

(५) छात्रविृ त बही।   

(६) थाना तर प्रमाणपत्र।   

(७)  थाना तर प्रमाणपत्र िदएको दतार् गन बही।   

(८) थाना तर प्रमाण पत्र आएको दतार् गन बही।  

(९) थाना तर प्रमाणपत्र आएको राख्ने फाइल।   

(१०) िशक्षकह को हािजरी बही (सबै िशक्षकह का िनिम त यौटै बही राखी 
यसमा आउने र जाने समय) र िबदाको समेत कोठा बनाउनू।  

(११) नगदी बही।   

(१२) िशक्षक र अ  कमर्चारीह लाई तलब बाँ ने बही।  

(१३) मसल द आ दानी खचर् बही।   
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(१४) आदेश बही– यसमा प्रधाना यापकले लेख्दछन ् र उपि थत हरेक 
िशक्षकको आदेश मिु तर द तखत हुनपुदर्छ।   

(१५) छात्रह को चालचलन र द ड सजाय बही।  

(१६) िशक्षालयको फिनर्चर र अ  मालसामानको बही।   

(१७) स चालक सिमितको प्र ताव र सचूना बही।   

(१८) सं मरण बही (लगबुक) यसमा प्रधाना यापकले डायरीको पमा 
िव यालय स बि धत मह वपूणर् घटनाह  वारे िवशषे कुराह को 
िववरण लेख्नपुदर्छ।   

(१९) छोटकरी हािजरी बही।   

(२०) िशक्षकह को िवदा बही (दरखा त आएपिछ िबदा माग्नाको कारण 
छो करी र िमितसिहत वीकृित भएको वा नभएको लेख्ने) 
प्रधाना यापक र सेके्रटरी दवुैले एउटै बही यवहार गनर् सक्दछन।् 
िशक्षकको नाम साथ िबदा िदनेको सही पिन यसमा हुनपुदर्छ।   

(२१) पुर कार िवतरण बही।   

(२२) पु तकालय र सामूिहक कोठाको िहसाब राख्ने बही।   

(२३) खेलकूद िवषयको िहसाव राख्ने बही।   

(२४) प्रगितबही (यसमा िव यालयको कक्षा कक्षामा पढाउन तयार गिरएको 
मािसक योजना र भएको प्रगित लेख्नपुदर्छ)।   

(२५) िशक्षकह को सा तािहक िशक्षण प्रगित (डायरी) बही (प्र येक िशक्षकको 
अलग अलग हुनपुदर्छ।)   

(२६) प्रधाना यापकले गरेको िनरीक्षण बही।  

(२७) िशक्षकह को काम र आचरण वारेको बही।   

(२८) भनार् हुन आएका िव याथीर्ह को जाँच गरेकोमा ितनीह को परीक्षाफल 
राख्ने बही।  

(२९) सामियक र वािषर्क वा टे ट परीक्षामा पाएका अंकह  र फल दतार् गरी 
राख्ने बही।  
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(३०) िनरीक्षण बही (िवभागीय) र आग तुक।   

(३१) गरीब छात्र सहायताकोष बही।  

(३२) बहीह  राख्ने काइदा:    

(क) छात्र हािजरी बहीमा हािजर भएका िव याथीर्ह का लािग हा, 
गयल भएकालाई ग, िबरामी भई दरखा त म जूर भएकालाई बे. 
र अ  आव यक कामले िबदा िलएमा िब. जनाउन।ू   

(ख) बहीमा कुनै कुरा पिन पेि सलले लेख्नु हँुदैन, मसीले लेख्नु पछर्।   

(ग) श दमािथ श द वा अंक मािथ अंक लेख्न ु हँुदैन। सयंोगवश 
ग ती भएको ख डमा सफासँग केरी यसको मािथ शुद्ध गरी 
लेख्न ूर यसमा अ यापकले छो करी द तखत गनूर्।   

(घ) लामो अथवा बेला बेलामा पाइने िबदालाई रातो मसीले जनाइ 
िदन।ू   

(ङ) महीनाको अ तमा प्र येक िव याथीर्को हािजरीको सखं्या यसको 
नामको सामु ने लेखी कक्षाका ज मै िव याथीर्ह को हािजरी 
सखं्या जोडी तल िदएको काइदा वारा औसत हािजरी िनका नू।   

भएको पूणर् हािजरी सखं्या  १००  

           ––––––––––––––––––––––––––––––––– = औसत हािजरी  

हुनपुन हािजरी संख्या  

हुनपुन हािजरी संख्या = छात्र संख्या x हािजरी उठेको ज मा िदन।  

दैिनक सरदर हािजरी पिन तल लेिखएको काइदा बमोिजम िनका न।ू  

    मिहनाको ज मा हािजरी  

              ––––––––––––––––––––––––––– = दैिनक सरदर हािजरी  

    काम भएको िदन    

भाग िलदंा आएको शेष, भाजकको आधाभ दा कम रहेछ भने लि ध उही 
राख्नू, तर यिद शेष भाजकको आधाभ दा ब ता रहेछ भने लि धमा एक 
जोिडिदन।ू   
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छािपएका रिज टरह मा यी सबैका लािग बेग्लाबेग्ल ैकोठा हु छन ्र यसलाई 
महीना महीनामा भद जान ुपदर्छ। महीनाको अि तम कामको िदन वा अक  
महीनाको अिघ लो कामको िदनमा हरेक बहीको मािसक कायर् समा त गरी 
प्रधाना यापकले वा िनजले खटाएको अ यापकले बहीह मा द तखत गनूर्।  

१८. शु क स ब धी िनयम:    

(क) प्र येक वगर्का िशक्षकह  (क्लास टीचर) आ नो आ नो वगर्बाट उठेको 
फीस जिरवाना आिदका लािग िज मेवार हुनेछन।् उठाएको िफस 
जिरवाना आिदको रिसद आ नो सही समेत छात्रलाई तु तै िदई 
हा नपुदर्छ र उठेको पैयाँ २४ घ टािभत्र प्रधाना यापकलाई बुझाई िदनु 
पदर्छ। जहाँ फीस आिद उठाउन सिमित वारा बेग्ल ैकािर दा िनयिुक्त 
गिरएको छ यहाँ वगर्का िशक्षकह ले यो काम गनुर् पदन।  

(ख) प्र येक महीनाको फीस यस महीनाको ५, १० र १५ गते उठाउने गनुर्। 
१५ गतेपिछ िफस २०, २५ र महीनाको अि तम िदनमा िलन।ू १५ 
गतेपिछ िफस याउने िव याथीर्ह संग हरेक िव याथीर् २० गतेमा ने. . 
५ पाँच पैसा, २५ गतेमा ने. . १० पैसा र महीनाको अ तमा ने. . 
प चीस पसैा जिरवाना िलन।ू यिद ५, १०, १५, २०, २५ र मिहनाको 
अि तम िदन िबदाको िदन पर् यो भने सो िबदापिछको िशक्षालय खुलेकै 
िदनमा फीस उठाउनू। महीनाको अि तम िदन वा अि तम िदन िबदाको 
िदन पर् यो भने यस िबदाको भोिलप ट पिन िब याथीर्को फीस बुझ्ाएन 
भने ितनको नाम कािटिदन।ू उही कक्षामा सो िव याथीर् भनार् हुन 
आउँदा ने. . १ पुनः प्रवेश फीस र नितरेको महीनादेिख भनार् हुन 
आएको महीनास मको फीस र अ  बाँकी रकम िलई भनार् गनूर्।  

(ग) लामो िबदा (मीनपचास र वष) हुने महीनाको फीस सो िबदा शु  
हुनभु दा पिहले न ैउठाउन।ू  

(घ) िव याथीर् गयल परेको हरेक िदनको िनिम त ने. . ५ पैसा, िढलो 
आएकोमा ने. . २ पैसा र हािजर भई भागेकोमा ने. . १० पैसा 
जिरवाना िलनू।     

(ङ) जिरवाना माफी िदने निदने अिधकार प्रधाना यापकको हुनेछ।   
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(च) पाठशालाह मा जिरवाना लाग्नेछैन।   

(छ) फीस उठाउने िदनमा पिन दैिनक कायर्क्रम रोक्नु हँुदैन। फीस बुझाई 
रहेको िव याथीर् वाहेक अ लाई लेख्ने काम िदई राख्नपुदर्छ।   

१९. फीसको दर:    

(क) प्राथिमक िशक्षा िनःशु क र अिनवायर् गन ी ५ को सरकारको उ े य 
भए तापिन हाल केही वषर्का लािग यसो गनर् अनेक किठनाइह  पन 
स भावना भएको हँुदा, िशक्षा िवभागले तोिक िदएका पाठशालाह मा 
हाल िनःशु क पढाई गन र अ  पाठशालाह का हकमा, सचंालक 
सिमितले १ देिख ५ कक्षास मको िव याथीर् शु क ने. . ३।– मा नबढाई 
िशक्षा िनरीक्षक अिफसको वीकृित प्रा त गरी िनधार्िरत गनर् सक्नेछ।   

(ख) िव यालयका िभ न िभ न कक्षाका लािग प्रित िव याथीर् िन निलिखत 
मािसक फीसको दर िनधार्िरत गिरएको छ:   

कक्षा   दर ने. .  
६  ४।–  
७  ५।–  
८  ५।–  
९, १०  ६।–  
११  ७।–  

(ग) मािथ लेिखएको फीस बाहेक देहायमा िदइएका कामका िनिम त देहायका दरमा 
नबढाई मािसक फीस िलन।ू   

िवषय कक्षा दर ने. .  
खेलकूद ६,७,८ ।२५  
खेलकूल ९,१०,११ ।५० 
पु तकालय मनोर जन 
आिद 

६,७,८ ।१०  

पु तकालय मनोर जन 
आिद 

९,१०,११ ।२०  
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गरीब छात्र सहायता कोष ६,७,८ ।१०  
गरीब छात्र सहायता कोष ९,१०,११ ।२०  
िवज्ञान फी (प नेलाई)  ९,१०,११ मा हरेक िवज्ञान िवषयको  ।५०  

  परीक्षा फीसको दर संचालक सिमितले िनधार्िरत गनूर्।   

  

यी वाहेक अ  कुनै िकिसमको फीस लगाउनु परेमा स चालक सिमितले स बि धत 
अंचल िशक्षा अिफसको पूवर् वीकृित िलई मात्र लगाउन।ू   

मािथ दफा दफामा िनधार्िरत फीस र जिरवानाको दरभ दा बढी कुन ैिव यालयले िलनु 
हँुदैन।  

नजीकका िव यालयह िसत ई यार् र वेषको भावना िलई होडतोड गन उ े यले 
िव यालयको फीसमा घटबढ गनुर् हँुदैन।  

२०. फीस माफ िदने  

(क) िशक्षालयका याकतदार, असल चालचलन भएका र पढाइमा राम्रो 
प्रगित गन गरीब िव याथीर्ह लाई प्रधाना यापकको िसफािरसमा कूल 
सचंालक सिमितले स पणूर् अथवा आधा फीस माफ िदन।ू   

(ख) फीस माफी गराउन चाहने िव याथीर्ह ले प्रधाना यापक माफर् त 
स चालक सिमितमा दरखा त िदनपुदर्छ। प्र येक वषर् िशक्षालय खुलेको 
एक महीना िभत्र ै फीस माफ पाउने िव याथीर्ह को नाम घोिषत 
हुनपुदर्छ। सो नाम घोिषत नभएस म िव याथीर्ले िनयमपूवर्कको फीस 
िदनै पदर्छ। तर एक पटक फीस माफी पाएका िव याथीर्लाई माफी 
खारेज नभएस म फीस ितनुर् पदन। य ता िव याथीर्ले पिन हरेक साल 
फीस माफीका लािग दखार् त िदनपैदर्छ।   

(ग) िशक्षामा िपछिडएका वगर्का िव याथीर्ह लाई फीस माफ िदने िवषयमा 
प्रधाना यापक र स चालक सिमितले िवशषे यान िदन।ू  

(घ) फीस पूरा वा आधा माफ पाएका िव याथीर्ह ले िव यालयमा लागेको 
अ  उपदफा १९ को (ग) बमोिजमको (खेलकूद परीक्षा आिद) पूरै ितनुर् 
पदर्छ।   
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(ङ) वािषर्क परीक्षामा फेल हुने, सामियक जाँचह मा राम्रो नगन, कूलमा 
बदचलनी गन छात्रह को फीस माफी प्रधाना यापकले खारेज गिरिदन 
सक्छन।्   

२१. िव यालयमा िव याथीर्को सखं्या   

(क) पाठशालामा प्र येक िशक्षकका लािग िव याथीर् संख्या २५ देिख ४० 
हुनेछ। िव यालयका ६, ७, ८ कक्षाह मा ४० मा नबढाई र ९, १०, ११ 
कक्षाह मा ५० मा नबढाई िव याथीर् भनार् गनूर्। िव याथीर् संख्या बढी 
भई सेक्शन खो न ु परेमा अक  सेक्सनको यव था गरी स बि धत 
िशक्षा िनरीक्षक वा अ चल िशक्षा अिफसमा सूचना िदन।ू िशक्षालयमा 
अ यापक, थान र सरसामानह लाई ि टमा राखी मािथ लेिखएको 
सखं्यामा घटाई िव याथीर् भनार् गन कुरामा प्रधाना यापक र संचालक 
सिमितको तजबीजले काम गरे हु छ। तर कुन ै कक्षामा िव याथीर्को 
सखं्या २५ भ दा कम भएमा स बि धत िशक्षा िनरीक्षक वा अ चल 
िशक्षा अिफसले सो कक्षा खो न निदन पिन सक्छन।्   

(ख) ५ वषर् उमेर नपुगेका कक्षा १ मा, ६ वषर् नपुगेका २ मा, ७ वषर् नपुगेका 
३ मा, ८ वषर् नपुगेका ४ मा र ९ वषर् नपुगेका ५ मा भनार् गनुर् हँुदैन। 
१२ वषर् भ दा बढीको कुन ैिव याथीर् कक्षा १ मा भनार् गनुर् हँुदैन। यसरी 
क्रमानसुार मािथ ला कक्षाह मा भनार् गदार् उमेर िमलाई भनार् गनूर्। 
उदाहरणाथर् – १० वषर् नपुगेका र १७ वषर्भ दा मािथका छैट  कक्षामा 
भनार् गनुर् हँुदैन आिद। यो िनयम यो िशक्षा यवहारिविध लाग ूभएको 
िमितदेिख अगािड भनार् भइसकेकाह मा लाग ूहँुदैन।  

(ग) कुन ै छात्र पिहला पटक िशक्षालयमा भनार् हुन आउँदा आ नो बाबु, 
आमा वा सरंक्षकका साथमा आई भनार् हुनुपदर्छ। भनार् फामर् भदार् 
िव याथीर्को आमा, बाबु वा सरंक्षक िव याथीर्सगैं आउन नसकेमा 
आ नो तफर् बाट कुन ै मािनसलाई आ नो ह ताक्षरको पत्र माफर् त यो 
काम गन अिधकार दी पठाउनपुछर्।   

नोट: – उमेर एक पटक दतार् भसैकेपिछ यसमा अदली बदली गनर् 
पाइदैन। भूलचकूले ग ती हुन गएमा भनार् भएको एक वषर्िभत्र 
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छात्रको बाबु आमा वा संरक्षकले प्रमाणसिहतको कुरा 
प्रधाना यापक माफर् त अंचल िशक्षा अिधकारीलाई लेखी िनकासा 
भए बमोिजम गनूर्।   

(घ) पाठशालामा सहिशक्षा हुनेछ। िव यालयमा सहिशक्षा गन वारे सचंालक 
सिमितले न ैिनणर्य गनछ।   

२२. (क) पाठशालामा कक्षा १ देिख ४ स म र िव यालयमा ६, ७ र ८ 
कक्षाह मा प्राइवेट तवरबाट पढी आएका िव याथीर् भनार् गनर् सिकनेछ। 
तर कक्षा ६, ७ र ८ मा यसरी  भनार् हुने िव याथीर्ले कक्षा ५ को 
परीक्षा पास गरेको हुनपुदर्छ। प्राइवेट पबाट भनार्  गदार् राम्ररी हरेक 
िवषयको जाँच गरी हरेकमा पास भए मात्र भनार् गनुर् र जाँचका उ तर 
कापीह  िशक्षा िनरीक्षक वा अंचल िशक्षा अिफसर आएका बखत 
देखाउन।ू प्राइवेट पबाट भनार् गिरएका िव याथीर्ह  अयोग्य लागेमा 
िशक्षा िनरीक्षक वा अंचल िशक्षा अिधकारीले तलका कक्षामा झानर् पिन 
सक्नेछन।् पाँच  कक्षा पास गरेको १  वषर् नभई ६ मा, २ वषर् नभ ै७ र 
३ वषर् नभ ै८ मा प्राइवेट पबाट भनार् गनुर्  हँुदैन। पाँचौ कक्षा पास 
गरेपिछ कुनै िव यालयमा नपढेको उिचत कारण पिन देखाउनपुदर्छ। 
सेसनको बीचमा र वािषर्क परीक्षा पास नगरी कुन ै िशक्षालयबाट 
थाना तर प्रमाणपत्र िलइ आएको िव याथीर्लाई प्रमाणपत्रमा लेिखएको 
कक्षाभ दा मािथ लो कक्षामा भनार् गनुर् हँुदैन, तर वािषर्क परीक्षा पास 
गरी थाना तर प्रमाणपत्र ली आएमा यस प्रमाणपत्र बमोिजम 
मािथ लो कक्षामा भनार् गनूर्।   

(ख) िशक्षालयमा वािषर्क परीक्षा निदई िव यालय छा ने िव याथीर् अक  
सेसनमा वा पिछ जिहले आए पिन उही कक्षामा राख्नू। केही गरी 
वािषर्क परीक्षा छ ने उ े यले नछाडी बेरामी भई वा आ नो बश 
बािहरको कारणले परीक्षा िदन नसकेमा र संरक्षकले समय म ैिनयिमत 
प्रमाणपत्र साथ आवेदन पत्र िदएमा प्रधाना यापकले हरेक िवषयमा 
िनयिमत पले परीक्षा िलन सक्नेछन।् यो परीक्षा सेसन आर भ भएको 
एक महीनािभत्र ैभैसक्नुपदर्छ।   
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(ग) िशक्षालयको सेसन पौष १ गतेदेिख मागर् मसा तस म रहनेछ। वष 
िवदा िलनेले पौष १ गतेभ दा िढलो नगरी र िहउँदे िबदा िलनेले फागुन 
१ गतेभ दा िढलो नगरी पढाइ शु  गनूर्। पढाई शु  भएको िमितको 
एक महीनािभत्रस म आएका नयाँ िव याथीर्लाई भनार् गनूर्। यसपिछ 
आएकालाई जाँचको तर उ च गरी उ तीणर् भएकालाई मात्र अक  एक 
महीनास म िशक्षालयमा थान भए भनार् गरे हु छ। तर फीस सब ै
िव याथीर्ले सेसनको शु देिख न ैितनुर्पछर्।   

(घ) िशक्षालयमा ब दा वािषर्क परीक्षा िदनलाई हरेक छात्रले परूा सेसनको 
फीस ितनुर् पदर्छ। तर थाना तर प्रमाण पत्र िलई आउनेह ले उही 
सेसनमा जैले भनार् हुन आए पिन अिघ लो िशक्षालयमा फीस निदएको 
महीनादेिखको फीस िदनुपदर्छ।   

(ङ) एस.एल.सी. मा फेल भै फेिर उही िव यालयमा प न आएका 
िव याथीर्िसत भनार् िफस िलन ु हँुदैन। एघार  कक्षाका िव याथीर्सगं टे ट 
परीक्षा भएको महीनास मको फीस िलन ुपदर्छ। एस.एल.सी. परीक्षामा 
फेल भएका िव याथीर् फेिर भनार् हुन आउँदा जुन महीनास मको फीस 
ितरीसकेको छ यसपिछको महीनादेिखको फीस िलनू। एस.एल.सी. 
परीक्षामा दईु वषर् फेल हुनेलाई फेिर भनार् गनर् कुन ै िव यालयलाई कर 
रहनेछैन।   

(च) प्रवेश फीस कक्षा फीसभ दा ब ता राख्न ुहँुदैन। प्रवेश फीस कित राख्ने 
भ ने कुराको िनणर्य सचंालक सिमितले न ैगनछ।   

(छ) एक पटक िशक्षालयबाट नाम कािटई कुन ै छात्र अक  वषर्मा उही 
िशक्षालयमा भनार् हुन आएमा भनार् बहीमा उसको पूणर् िववरण पुनः 
िदई भनार् गनुर् पदर्छ र कैिफयतमा पिहले भएको भनार् संख्या र िमित 
जनाई िदनपुदर्छ।   

  

२३. थाना तर प्रमाणपत्र (ट्रा सफर सिटर्िफकेट)   

(क) एउटा कूल छा ने इ छा गरी थाना तर प्रमाणपत्र िलन ुपरेमा छात्रको 
बाब,ु आमा वा सरंक्षक वय ंआई कूल छा नाको कारण िददैं दरखा त 
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िदएमा वा आफू आउन नसके◌े सोही यहोराको दरखा त आ नो 
ह ताक्षर साथ पठाएमा प्रधाना यापकले प्रमाणपत्र िदनेछन।्   

(ख) थाना तर प्रमाणपत्रको फीस पाठशालामा ने. . १।– मा नबढाई र 
िव यालयमा ने. . ३।– मा नबढाई िनधार्िरत गनूर्।   

(ग) थाना तर प्रमाणपत्र िनिम त दरखा त पाएको ४ िदनिभत्र (िशक्षालय 
िबदा छैन भने) प्रधाना यापकले प्रमाणपत्र िदइहा न ुपदर्छ।   

(घ) मािथ (ग) बाहेकका अ  कारणले थाना तर प्रमाणपत्र रोिकएमा 
िव याथीर् वा िनजका संरक्षकले स बि धत िशक्षा िनरीक्षक वा अंचल 
िशक्षा अिफसमा लेखी पठाएमा िनजले जाँचबुझ गदार् उिचत ठहरेमा 
प्रधाना यापकलाई थाना तर प्रमाणपत्र िदने आदेश िदनेछन।् जाँचबुझ 
गदार् िढला हुने स भावना हँुदा िव याथीर्लाई सो समयको लािग भनार् 
गनुर् भ ने आज्ञा जुनसुकै िशक्षालयलाई पिन िशक्षा िनरीक्षक वा अंचल 
िशक्षा अिधकारीले िदन सक्नेछन।्   

(ङ) सकल था.प्र. पत्र हराएमा यसको नकल ने. . २।– ितरेमा िदइनेछ। 
तर नक्कल िदनभु दा पिहले आव यक जाँचबुझ एवं सावधानीको 
आव यकता हुने हँुदा िव याथीर्को आमा, बाबु वा सरंक्षकले सकल 
था.प्र. पत्र पाएपिछ िव याथीर् कुन ै िशक्षालयमा भनार् भएको छैन र 
यो प्रमाणपत्र यथाथर्मा हराएको वा न ट भएको हो भनी दरखा त 
िदनुपदर्छ। ढाँटी आदेशपत्र िदएको ठहरेमा जालसाजी स ब धी कारवाई 
गनर् सिकनेछ।   

(च) िशक्षा िवभाग वारा वीकृत नभएका िशक्षालयले िदएको था.प्र.पत्र कुन ै
िशक्षालयले म जूर गनुर् हँुदैन। तर अनमुित पाएका वा अनमुित पाई 
थिपएका कक्षाको था.प्र. पत्रमा स बि धत िशक्षा िनरीक्षक वा अ चल 
िशक्षा अिफसरले मा यता िदएमा यसलाई म जरू गनुर् पदर्छ। 
िवदेशबाट आएका था.प्र. पत्रलाई यहाँका िशक्षा इ पेक्टर वा सो 
सरहको िशक्षा अिधकारीले मा यता िदएको भए मात्र म जूर गनूर्।  

(छ) जुन महीनामा था.प्र.पत्र मािग छ यस महीनास मको िशक्षालय फीस 
र अ  द तुर िलन,ू तर लामो िबदाको (मीनपचास वा वष) अिघ लो 
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महीनामा माग्न आएमा सो िवदाको फीस र अ  द तुर पिन 
िलनपुदर्छ।   

(ज) एस.एल.सी. परीक्षा पास भएका वा िदएकाह  िसत था.प्र. पत्र वापत 
कुन ैिकिसमको फीस द तुर आिद िलन ुहँुदैन।   

(झ) एक पटक िशक्षालय छाडी गई सो सेसनपिछ जुन बेला पिन था.प्र.पत्र 
िलन आएमा नाम कािटएको एक मिहनाको फीस आिद र प्रमाणपत्रको 
िनिम त तोिकएको रकम मात्र िलन।ू  

(ञ) टे ट परीक्षामा फेल भएका िव याथीर्ह ले था.प्र. पत्र मागेमा टे ट 
परीक्षाको फल प्रकािशत भएको महीनास मको फीस िलन,ू परीक्षाफल 
प्रकािशत भएको महीनापिछ जैले आए पिन िनयम बमोिजमको फीस 
िलई प्रमाणपत्र िदन।ू   

(ट) कुन ैछात्र चालू वषर्मा एक िशक्षालय छाडी अक  थानीय िशक्षालयमा 
िशक्षा िनरीक्षक वा अंचल िशक्षा अिफसको पूवर् वीकृित प्रा त नगरी 
भनार् हुन पाउने   छैन। सो वीकृित निलई थानीय िव यालयमा भनार् 
भएको ठहिरएमा िशक्षा िनरीक्षक वा अचंल िशक्षा अिधकारीले सो 
छात्रको नाम यस िशक्षालयबाट का न लगाई सािवक िशक्षालयमा न ै
पुनः भनार् गनर् वा य गनर् सक्नेछन।्   

(ठ) था.प्र.पत्र स ब धी िववादको अि तम िनणर्य अचंल िशक्षा अिधकारीले 
गनछन।्   

२४      (क) ग ती र कसूर गन िव याथीर्लाई प्रधाना यापक र अ  अ यापकह ले 
शाि तपणूर् तरीकाबाट सुधान प्रयास गनुर्पदर्छ। य तो प्रयासबाट 
िव याथीर्ह को जीवन सुध्रने धेरै सभंावना रहने देिखएको छ। य तो 
प्रयासमा प्रधाना यापक र अ  अ यापकह को सफलता बहुतै प्रशंसनीय 
मािननेछ। य ता िब याथीर्का कमजोरी र खरावीका िववरणका साथ 
यसलाई सुधानर् गिरएका उपाय, अपनाइएका तरीका, यसमा भएको 
सधुार र प्रगित आिद सबैको िलिखत िववरण राख्न ुबिढया हुनेछ।   

(ख) सारै न ैठूलोकसरू गरेमा:   

(१) कसरूदारको निैतक उ नित हुने कुने प्रकारको आशा नरहेमा र   
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(२) कसरूदारलाई िव यालयमा राख्दा िव यालय नै िबग्रने र यसको 
प्रित ठामा धक्का लाग्ने स भावना भएमा िन कासनको द ड 
यही िशक्षा यवहारिविधको दफा १६ उपदफा (१८) अनसुार िदन 
सिकनेछ।   

अ यापक र कमर्चारीह ले पाउने िबदा  

२५. िशक्षालयका अ यापक र कमर्चारीह ले ी ५ को सरकारको गजेट बमोिजम 
िबदा पाउनेछन।्   

२६. (क) कुनै िशक्षक घरमा स वा रोग (हैजा, लेग, िबफर आिद) भएर वा 
सरकारी यायालय कचहरीमा सरकारी समन आई जान ुपरेमा वा कुनै 
सरकारी स मेलनमा  सरकार वारा खिटई जान ुपरेमा वा िशक्षा िवभाग 
वा िशक्षालयको कुन ैखास कामको िनिम त िशक्षालयबाटै खिटई जानु 
परेमा िशक्षालयमा हािजर हुन नसक्दा सो िबदालाई िबदाको िकिसम 
अनसुार हािजर बहीमा (काज इ यािद) जनाउन,ू तर वेतन  कट्टी नगनूर्। 
य तो िबदा िददंा प्रधाना यापकले राम्ररी जाँची बुझी मात्र िदन ूर झठुा 
 िरपोटर् गरेको ठहरेमा नोकरीबाट पिन खारेज गनर् कारवाई 
चलाउनू।   

(ख) कुन ैतोिकएको लामो िबदापिछ हािजर हुने िदनमा कुनै िशक्षक िवना 
सचूना वा िवना अनुमित गयल पनर् गएमा य ता िशक्षक खारेज पिन 
हुन सक्दछन ्वा िनजको तलब जफत हुन सक्तछ। तर कुन ै िशक्षक 
अचानक बेरामी पन गएर वा आ नो बश बािहरको कुन ै दैवी घटनाले 
वा य भई िबदा िनकासा िलन नसकी गयल पनर् गएकोमा सचंालक 
सिमितले राम्रोसंग जाँचबुझ गरी उिचत प्रमाणको आधारमा िरयायत 
िदए हु छ।   

(ग) सबै िशक्षकह ले िशक्षकको हािजरी बहीमा कामको िदनमा आफू 
िशक्षालयमा हािजर हुन आई पुगेको समय र िशक्षालय छाडी गएको 
समय लेखी ह ताक्षर गनूर्। त लो दजार्का कमर्चारीह को हािजरी फामर् 
बैग्लै खडा गरी यसमा ितनीह को हािजरी गन गनुर्।   

२७. िव याथीर्ह को हािजरी, िबदा, गयल:    
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(क) िशक्षालयको प्र येक िव याथीर्लाई वषर्मा िव यालय बसेको ज मा 
िदनको कममा कम सयकडा ७५ िदन िशक्षालयमा हािजर हुन ुआव यक 
छ। लामो बेरामी, दैवी प्रकोप वा अ  कुनै िवशषे कारणवश ७५ प्रितशत 
हािजरी नपुगेमा उिचत प्रमाणको आधारमा प्रधाना यापकको तजबीजले 
छुट िदए हु छ। िवनाकारण ७५ प्रितशत हािजरी नपुगेमा, 
प्रधाना यापकले यस िव याथीर्को प्रमोशन रोक्न सक्नेछन।्   

(ख) िशक्षालय लागेको १५ िमनेटिभत्र उपि थत हुने िव याथीर्लाई लेट 
(िढलो) भनी हािजरी बहीमा लेख्न ु र यसपिछ आउनेलाई गयल 
गिरिदन।ू चाल ू महीनाको गयल र लेट जरीवाना अक  महीनाको 
फीसिसत असूल गनुर्।  

(ग) िव याथीर्ह  गयल परी सो गयल परेको दश िदनिभत्र दरखा त िदएमा 
प्रधाना यापकको तजबीजले गयल जरीवाना माफ गरे हु छ। नयाँ 
वषर्को लािग िशक्षालय खुलेको िमितदेिख अकारण लगातार दश 
िदनस म गयल परेमा र अ  बखत लगातार सो  िदनस म गयल 
परेमा सो िव याथीर्को नाम िशक्षालयबाट कािटिदनू र सो िव याथीर् फेिर 
भनार् हुन आएमा दफा न.ं १६ बमोिजम गनूर्। वषर्को आर भमा गयल 
पनह सगं दोबर गयल जरीवाना िलन।ू   

(घ) िव याथीर्लाई िबदा िदने अिधकार प्रधाना यापकलाई हुनेछ। कुन ै
िव याथीर्ले िबदा चाहेमा रीतपूवर्कको दरखा त लेखी आ नो बाबु, आमा 
वा सरंक्षक वा छात्रावासको सपुिर टे डे टको िसफािरस गराई याउनू। 
िबदाको वीकृित सकेस म अगावै िलई ब न।ू   

२८. वषर्मा िशक्षालयमा िदइने सावर्जिनक िबदा    

(क) हरेक िशक्षालयले िन निलिखत िबदा ब ने गनूर्:   

िबदा      िदन  

प्र येक शिन चरवार   १  

ी ५ महाराजािधराजको ज मिदन १  

हिरशयनी एकादशी   १  
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हिरबोिधनी एकादशी   १  

मेषसंक्राि त    १  

ककर् टसकं्राि त    १  

मकरसकं्राि त    १  

कृ णा टमी     १  

ऋिषतपर्णी    १  

घट थापना    १  

दश िबदा    ९ स तमीदेिख पूिणर्मास म  

ितहार िबदा    ३  

ीपंचमी    १  

महािशवरात्री    १  

रामनवमी    १  

सयूर्ग्रहण परेको िदन    १  

प्रजात त्र िदवस    १  

ी पृ वीजय ती   १  

ी ित्रभुवन जय ती   १  

ी बुद्धजय ती    १  

थानीय िबदा    ७  

त्रीजाितलाई तीजको िबदा   १  

वष वा मीनपचास   ४५ यसिभत्र परेका शिनवार  

        र अ  िबदा समेत।  

(ख) आव यकतानसुार वष िबदा िलनेलाई िहउँदमा र मीनपचासको िबदा 
िलनेलाई वषार्को समयमा १५ िदनस मको कृिष िबदा िदन सिकनेछ। 
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यो १५ िदनको िबदामा पिन पनर् आएका शिनवार र अ  सावर्जिनक 
िबदा सामेल छन।्   

(ग) ी ५ महाराजािधराजको ज मिदन, ीपंचमी, प्रजात त्रिदवस र 
जय तीह  परेको िदनमा अ यापक र िव याथीर् सबै िव यालयमा 
भेलाई भई उ सव मनाउनू।  

(घ) मािथ उपदफा (क) मा थानीय िबदा िदन ७ लेिखएकोमा थान, 
वदेशको रीितचलन आिद अनसुारका िबदा, ज तै: –– फागु, गाइजात्रा 
स झन।ू   

(ङ) सकं्रामक रोग (हैजा, लेग, िबफर आिद) फैिलई िशक्षालय ब द गनर् 
आव यक परेमा िशक्षालय संचालक सिमितले एक पटकमा १० 
िदनस म िशक्षालय ब द गरी स बि धत िशक्षा िनरीक्षक वा अचंल 
िशक्षा अिफसमा सचूना िदन।ू   

(च) िबदा परेकै िदनमा िबदा िदनू, यसको अगािड पछािड यही िबदा िदन ु
हँुदैन।   

(छ) िशक्षालयका एक सेसनमा कामको िदन कममा कम २३० हुनपुदर्छ। 
यसमा परीक्षाका िदनह  पिन सामेल छन।्   

(ज) हरेक साल चतै्र महीनामा न ै अंचल िशक्षा अिधकारीले आ नो अचंल 
िभत्र पन िशक्षा िनरीक्षकह  र केही िशक्षणसं थाका अिधकारीह संग 
सरस लाह गरी आगामी वषर्का लािग िबदाको सूिच बनाई सबै 
िशक्षालयह मा पठाउने गनूर्।   

सरकारी िशक्षालयह का िनिम त िवशेष िनयम   

हरेक सरकारी िशक्षणसं थामा तल लेिखएका कुराह मा तल लेिखए बमोिजम गनूर् 
गराउन।ू अ  सबै कुराह मा यस िशक्षा यवहारिविधमा उ लेख भएका अ  दफा 
उपदफा बमोिजम गनूर् गराउन।ू   

(१) अ यापक वा अ य कमर्चारीह  स पे48ड गनुर् पदार् स बि धत िशक्षा िनरीक्षक 
या अचंल िशक्षा अिफसमा लेखी िनकासा आए बमोिजम गनूर्।   
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(२) िशक्षालयको फीस जरीवाना आिदबाट उठेको रकम र सरकारबाट ठेिकएको 
दरब दी अनसुार वा पटके पमा सरकारबाट पाइने रकमको आ दानी, खचर्, 
े ता जाँच आिद ी ५ को सरकार िशक्षा िवभागको िनयम र आदेशानसुार 

गनुर् गराउन।ू   

पु तकालय   
कसैले पु तकालय खडा गन इ छा गरी सरकारी वीकृित िलन खोजेमा िन निलिखत 
कुराह  जनाई स बि धत िशक्षा िनरीक्षक अिफसमा दरखा त िदन।ू िन न िलिखत 
कुराह को पूणर् ज्ञान नभई कुन ैपु तकालयलाई सरकारी वीकृित वा सहायता िदइने 
छैन:   

(क)  

१. पु तकालय रहने ठाउँको नाउँ, भौगोिलक ि थित, अ दाजी जनसंख्या, 
नजीकमा िव यालय भए यसको िववरण।  

२. पु तकालय खडा गनर् चाहने मािनसह  म ये कममा कम ७ जना 
थानीय घर वार भएका प्रिति ठत यिक्तका सिहछाप समेत, यस 
पु तकालयका  िनिम त कित द्र य, जग्गा, जेथा पाउने यसको 
खुलासा।  

 ३. पु तकालयका साथ साथै वाचनालय पिन रहने वा नरहने।   

(ख) कुन ैपु तकालय वीकृित पाएर खडा हुने भएपिछ यसको कायर् संचालनका 
िनिम त एउटा प्रब धकािरणी सिमित खडा गरी आव यक िनयमह  बनाई 
काम गनूर्।   

(ग) वीकृत पाठशालाह  सदा सवर्दा सरकारी अिधकारी वारा जाँचका िनिम त 
खुला रहनुपदर्छ।   

(घ) िशक्षािनरीक्षक र सरकारी अिफसले समय समयमा टूर गदार् पु तकालयह को 
राम्रो िनरीक्षण गरी उिचत अनिुचत पु तकह को िवचार गनछन।् यिद कुन ै
पु तक अनुिचत वा अयोग्य ठहर् यो भने पु तकालयका अिधकारी वगर्लाई 
यसको सूचना िदई सो पु तक जफत भएमा िनरीक्षणबहीमा नोट गिरिदनेछन।्  

(ङ) पु तकालयह को वगीर्करण तल लेिखए अनसुार हुनेछ।  
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क वगर्  पु तक सखं्या १००० देिख मािथ  

ख वगर् पु तक सखं्या ५०१ देिख १००० स म  

ग वगर् पु तक सखं्या ३०१ देिख ५०० स म   

एक पु तकको जित प्रित राखे पिन सो एकै पु तक मािननेछ। सा तािहक, 
वािषर्क, मािसक, त्रमैािसक पित्रकाह  पु तक मािननेछैनन।्   

(च) मािथको संख्यामा (ख) र (ग) ेणीमा कममा कम ततृीयांश नेपाली भाषाका 
पु तक हुनुपदर्छ। (क) वगर्मा सकेस म धेरै नेपाली पु तक रहनुपदर्छ। 
पु तकालयमा य ता कुन ै पु तक राख्न ु हँुदैन जसबाट मािनसको निैतक 
िवकास, आ याि मक िवचार, िवनय, अनशुासन र चिरत्रमा बाधा परोस।्   

पु तकह  य ता हुनपुदर्छ, जसबाट समाजको निैतक, सामािजक, आ याि मक, 
आिथर्क, वैज्ञािनक र राजनिैतक िवकास होस ् र ती व थ चिरत्र गठन गनर् 
सकून।्  

(छ) िशक्षालयह मा पु तकालय: – प्र येक िशक्षालयमा एउटा राम्रो पु तकालय हुनै  
पदर्छ। यसको िनिम त बेग्लै वीकृित िलन ुपदन।   

(ज) साधारणतः पु तकालयमा चार प्रकारका पु तकह  राख्नू। १. रेफरे सका 
पु तकह , २. िशक्षकह लाई चािहने पु तकह , ३. िव याथीर्ह को िनिम त 
उपयोगी पु तकह , ४. कक्षा कक्षामा पढाइने पु तकह । िव याथीर्ह लाई 
पु तकह को उपयोग गनर् प्रो साहन िदने गनूर्। प्रधाना यापकले आ नो 
तजवीजबाट िभ न िभ न िशक्षकह लाई पु तकालयको िभ न िभ न भागको 
िज मेवारी िदन सक्छन।् लाइबे्रिरयन भएका ठाउँमा सो िज मेवारी िनजलाई नै 
हुनेछ। िव यालयमा चारै भागको िज मेवारी िशक्षकले िलएमा, एकै जनालाई 
मात्र िदन सिक छ।   

(झ) पु तकह  िददंा छात्रको याकत, उमेर हेरी सोही अनसुारको पु तक िदन।ू 
पु तक लजैाँदा छात्रले यसको िनिम त रािखएका बहीमा सिह गनुर् पदर्छ। कुनै 
पु तक पिन, िशक्षालयमा पढाइने बाहेक साधारणतः दईु प्रितभ दा ब ता राख्नु 
हँुदैन। िशक्षालयका पु तकालयबाट प्रधाना यापकले कक्षा कक्षाको पु तकालय 
बनाउन सक्नेछन।्  
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(ञ) सामूिहक कोठा:  प्र येक िशक्षालयमा एउटा सामूिहक कोठा रहनपुदर्छ। यसमा 
चािहने बे च, डे क, मेच, आिदको प्रब ध कूलले न ै गनुर् पदर्छ र यहाँ 
फुसर्दको समयमा प न वा मनन ्गनर्को िनिम त िशक्षा िवभाग वारा वीकृत 
सामियक पत्रपित्रका र अखवारह  रािखिदन ु पदर्छ। िव याथीर्ह लाई ती 
पत्रपित्रकाको उपयोग गन प्रो साहन िदने गनुर्पदर्छ। सामिूहक कोठाको प्रब ध 
साधारणतः कुनै िज मेवार िशक्षकको अधीनमा एउटा उ च कक्षाको 
िव याथीर्लाई िदन।ू परुाना ज मा भएका पत्रपित्रकाह  िललाम गरी वा बेची 
आएको आ दानी कमन पकोषमा राख्न।ू   

(ट) हरेक पु तकालयले पालन गनुर् पन केही िनयमह :   

(क) सिूचबही  

(ख) टाफबही  

(ग) पु तकको नाम  

(घ) लेखक र प्रकाशकको नाम  

(ङ) मू य  

(च) क्याटलग न बर  

(छ) हराएको नं. िमित  

(ज) कसरी यो पु तक भनार् गिरयो   

(झ) िदनेको नाम  

(ठ) पु तकह को भनार् असलू गन बही:  यसमा िन निलिखत कोठाह  रहनपुदर्छ:   

(क) क्याटलगको न बर  

(ख)  िनकासी भएको िमित  

(ग) कसलाई िदएको  

(घ) असूल भएको ज मा रकम  

(ङ) पैयाँ असलू गरेको रसीद न बर  

(च) बु नेको सिह  
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(ड) पु तकह  चेक गन िविध:  वषर्को एक पटक १५ िदनका िनिम त बािहर 
गएका पु तकह  सबै ज मा पारी पु तकालय ब द राख्नू र सबै कुरा चेक 
गरी िहसाब िकताब ठीक गनूर्।   

िहसाब ठीक गदार् िन निलिखत कुराको यान राख्न।ू   

(१) अिघ लो वषर् चेक हँुदा पु तक सखं्या कित िथयो।   

(२)  यसपिछ कित थिपए।  

(३) हाल पु तक कित छन।्  

यिद कुन ै पु तक हराएको, नाश भएको वा नफकको छ भने यसको पूरा 
िववरण लेखी प्रधाना यापक वा सेके्रटरी (पु तकालयको) कहाँ पठाउन।ू   

(ढ) पु तकालयको प्र येक पु तकमा पु तकालयको छाप हुनपुदर्छ।   

(ण) पु तक हराएमा वा नोक्सानी भएमा सो हराउने, नोक्सान गन, या ने, फोहर 
पान यिक्तले यसको पूरा मू य र पो टेज ितनुर्पदर्छ वा पु तक भनार् गनुर् 
पदर्छ। यिद कुनै ङृखलाबद्ध पु तक छ भने पूरा ङृखलाकै मू य ितनुर्पदर्छ 
वा भनार् गनुर्पदर्छ।  

३१. छात्रावास    

(१) िशक्षालयमा प ने सबै िव याथीर्, आ ना बाबु, आमा वा अिभभावकको 
देखरेखमा वा िशक्षा िवभाग वारा वीकृत कुन ैछात्रावासमा रहनपुदर्छ।   

(२) छात्रावासको सचंालक र सपु्रब धका िनिम त थानीय यिक्तह को 
एउटा संचालक सिमित रहनपुदर्छ। जुन िशक्षालयको िव याथीर् 
छात्रवासमा ब दछन ् यस िशक्षालयको अ यापक पिन यस सिमितमा 
रहनुपदर्छ। छात्रावास संचालन स ब धी िनयमह  संचालक सिमितले 
बनाई स बि धत िशक्षा िनरीक्षक, अंचल िशक्षा अिधकारी, िशक्षा 
िनदशक वा तोिकएको अिधकारीबाट वीकृित िलन।ू   

(३) छात्रावासमा ब ने िव याथीर् स ब धी िनयमह , प्र येक िव याथीर् 
छात्रावासमा भनार् हुनासाथ िदन।ू   

४) छात्रावासमा ब ने िब याथीर् िशक्षालयमा प ने प्रमािणत िव याथीर् 
हुनपुदर्छ। बािहिरया कोही पिन िनरीक्षकको आज्ञा िवना ब न पाउने 
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छैनन।् छात्रावासका पाहुना पिन ३ िदनभ दा बढी ब न पाउने छैनन ्र 
पाहुनाका िनिम त सकभर छुटै्ट कोठाको प्रब ध हुनपुदर्छ।   

(५) िशक्षालयिसत गािभएको छात्रावासमा सो िशक्षालयको िशक्षक र अ  
छात्रावासमा संचालक सिमितले रोजेको िनरीक्षक (सुपिर टे डे ट) 
हुनपुदर्छ। िनरीक्षकको वेतन सचंालक सिमितको तजवीजले िदनू।   

(६) िनरीक्षकले छात्रावासको संख्या हेरी अदप, काइदा कायम गनर् तथा 
सिुवधा र सु यव थाका लािग ितनीह  म येबाट मिनटर छानी राख्न 
सक्नेछन।्   

(७) िनरीक्षक सकेस म छात्रावासिभत्र ैवा यसको एकदम नजीक ब नपुदर्छ।   

(८) िनरीक्षकले िन निलिखत कुराह मा िवशषे िवचार राख्नपुदर्छ।   

(क) छात्रावासको सफाइमा यान िदने।   

(ख) पानी, शौचालय, नहुाउने ठाउँ, भा छे आिदको प्रब ध गराउने।   

(ग) छात्रावासमा अनशुासन राख्ने, कुन ैगडबडी भएमा सकभर आफै 
सधुान, नसके संचालक सिमित र िशक्षालयिसत गािभएको 
छात्रावासमा प्रधाना यापकलाई खवर िदने।   

(घ) तोिकएको समयमा छात्रह को हािजर िलने र िनजह ले 
अ ययन गरे नगरेको हेन।   

(ङ) छात्रावासका नोकरचाकर आिदको प्रब ध गन र ितनीह मािथ 
िनय त्रण राख्ने।   

(च) छात्रह को खानपीनको राम्रो प्रब ध गन र ितनीह को मेस 
(सामूिहक पले खाने भा छा) को बराबर देखरेख गन।   

(छ) छात्रह को खेलकूद, यायाम, मनोर जन, सां कृितक कायर्क्रम 
आिदमा पूरा िदलच पी िलने।   

(ज) कुन ैछात्र िबरामी परेमा हेरचाह गन गराउने र इलाजको उिचत 
प्रब ध गन। कुन ै संक्रामक रोग भएमा रोगीलाई छात्रावासबाट 
तु त हटाई समिुचत इलाज गराउने यव था गन, आव यक 
परेमा बाबु, आमा वा अिभभावकलाई तु त खवर िदने।   
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सचंालक सिमित वा प्रधाना यापक वारा तोिकएका अ  काम गन।   

(९) छात्रावास, िशक्षा िवभागका अिधकारीको िनरीक्षणका लािग सँधै खुला 
रहनपुदर्छ।   

(१०) छात्रावासमा आव यकतानसुारका (क) छात्र भनार् बही–जसमा छात्रको नाम, 
उमेर, वतन, बाबु, आमा वा सरंक्षकको नाम, छात्रले प ने गरेको िशक्षालयको 
नाम र कक्षा समेत लेिखनपुदर्छ, (ख) छात्र हािजरी बही, (ग) मेस आ दानी 
खचर्बही, (घ) वेतनबही, (ङ) आदेशबही, (च) संचालक सिमितको सूचना तथा 
प्र ताव बही, (छ) वेतनबही र आव यक भएमा अ  बहीह  पिन राख्नू।   

(११) सचंालक सिमितले छात्रावासमा हावा र घाम प ने कोठाह , आव यक फिनर्चर 
र अ  आव यक सरसामानको प्रब ध गनुर् पदर्छ।   

(१२) सचंालक सिमितको तजवीजले प्र येक छात्रबाट बहाल (िसटरे ड) िलन।ू  

(१३) छात्रावासका िव याथीर्ह लाई द ड सजाय िदने अिधकार िनरीक्षक, 
प्रधाना यापक र संचालक सिमितलाई रहनेछ। साधारण कसूर गरेमा, ज तै 
समयको पाव दी नमा नु, ह ला गनुर्, फोहर गनुर्, सफाइमा यान निदन ुआिद 
कुराह मा िनरीक्षकले उिचत सजाय िदनू। ठूलो कसरूमा, ज तै निैतकपतन, 
अटेर गनुर्, पढाइमा बराबर यान निदन ुअथवा य तो छात्रलाई छात्रावासमा 
राख्दा छात्रावासकै अनुशासन नरहने वा प्रित ठामा धक्का लाग्ने आिद 
कुराह मा प्रधाना यापक वा सचंालक सिमितले कारवाई गनुर्।    

३२. यस िशक्षा यवहारिविधको एक प्रित हरेक िशक्षणसं थामा राख्नै पदर्छ र 
राख्दा समय समयमा पिरवतर्न गिरएका कुराह को सूचना हरेक िशक्षणसं थाले 
िशक्षा िवभागबाट पाउनेछ।  

३३. यस िशक्षा यवहारिविधमा थप, घट, पिरवतर्न गन अिख्तयारी ी ५ को 
सरकारलाई  रहनेछ।  

३४. यस िशक्षा यवहारिविधमा उ लेख नभएका िशक्षा िवभागका कमर्चारीह  
आव यकतानसुार ी ५ को सरकारले समय समयमा तोकी िन चय गनछ र 
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ितनको कतर् य र अिधकार वारे ी ५ को सरकार वा िशक्षा िवभागले तोकी 
िन चय गरेमा, सो यसै िशक्षा यवहारिविधमा परे सरह मािननेछ।   

३५. आव यकता परेमा ी ५ को सरकारले यस िशक्षा यवहार िविधका कुन ैदफा 
उपदफालाई केही समयका लािग, गजेटमा सूचना प्रकािशत गरी, िनलि बत गनर् 
सक्नेछ।   

३६. यो िशक्षा यवहारिविध लागू भएको िमितदेिख १९९६ सालको िशक्षा स ब धी 
इि तहार र यस यवहारिविधमा उ लेख गिरएका िवषयह संग बाझने यसभ दा 
अिघका सबै ऐन, िनयम, िवधान खारेज भएको सि भक्नेछ।   
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ीमाननीय िशक्षाम त्री यूको उ घाटन भाषण 
उपि थत िशक्षापे्रमी, 

देशको सबभ दा मह वपूणर् कुरा िशक्षा यव थाका स ब धमा िवचारिवमशर् गरी 
सरकारको समक्ष आ नो सुझाउ प्र तुत गनर् आज हामी एकित्रत भएका छौ।कुनै पिन 
देशको िवकास यस देशका नागिरकह को मानिसक िवकास र ि टकोण, देश र 
समाजप्रित आ नो कतर् य र उ तरदािय वको ज्ञान, प्रािविधक कुशलता इ यािद मािथ 
धेरै अशंमा िनभर्र गदर्छ ।उक्त कुराह  चािहँ देशको िशक्षा पद्धित र िशक्षा यव थामा 
आधािरत हु छ ।अतः िवषयको गा भीरता र यापकतालाई पूणर् पले दयङ्गम गरी 
हामीले यस कुरामािथ िवचार  गनुर्परेको छ । 

केही वषर् अगािड एउटा राि ट्रय िशक्षा पिरयोजना आयोगको गठन गिरएको िथयो, 
जसमा देशका धेरै िशक्षाशा त्री तथा अ य यिक्तह  पिन सि मिलत हुनहुु यो 
।आयोगले एउटा िव ततृ िरपोटर् प्रकािशत गर् यो ।आयोगले गरेका केही िसफािरसह  
कायार्ि वत हुदैछन ् र केही भइ पिन सकेका छन ् ।यस िदशातफर्  हालस म गिरएको 
प्रगित र सरकारले गनर् खोजेका कायर्ह को छोटकरी िववरण म तपाईह को समक्ष 
प्र तुत गनर् चाहा छु । 

सबभ दा पिहले प्राथिमक िशक्षालाई िलउँ ।राि ट्रय िशक्षा आयोगको िरपोटर्मा उ लेख 
भएको प्राथिमक िशक्षाको येय र आदशर्मा केही पिरवतर्न आएको छैन ।सोही अनसुार 
िशक्षा प्रदान हुदैछ ।प्राथिमक िशक्षालाई क्रमशः िनशु क गराउदै लाने यव था पिन 
भइराखेको छ । 

आयोगको िरपोटर् अनुसार २०१८ सालस ममा १,५०,००० एक लाख पचास हजार छात्र 
छात्राह ले प्राथिमक पाठशालाको प्राथिमक िशक्षा पाउन ुपनमा  ल य हालस म चलेका 
सबै िकिसमका भाषापाठशाला, आधार प्राथिमक पाठशाला, िशक्षा िवकासबाट चालु 
भएका र िनवार्चन क्षेत्रका आधारमा खोिलएका प्राथिमक पाठशालाह को रेकडर्बाट पूणर् 
भएको पाइ छ । 

नेपालभरमा ज मा २९९९ प्राथिमक पाठशालाह मा  र हाइ तथा िमिडल कुलमा 
प्राथिमक गे्रडह मा गरी १,५०,००० छात्रछात्राह  प्राथिमक िशक्षा उपाजर्न गिररहेका छन ्
।उपयकु्त आयोगको िरपोटर् अनसुारको उ े य पूरा गनर् १९६५ स ममा ३,००,००० 
छात्रछात्राह लाई प्राथिमक िशक्षा प्रदान गनुर्पदर्छ ।आगामी तीन वषर् िभत्रमा यो ल य 
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पूरा गनर् वषर्को १,००० प्राथिमक पाठशालाका दरले अ  ३,००० प्राथिमक पाठशाला 
खो नपुदर्छ । जसले गदार् ६,००० पाठशालाह मा ३,००,००० छात्रछात्राह ले िशक्षा पाउन 
सक्नेछन ्। 

नयाँ पाठशालाह  खो ने स ब धमा सरकारले िन निलिखत नीित अपनाएको वा 
अपनाउने िवचार छ । 

१ पाठशाला भवन तयार पान अिभभारा जनताले िलनपुदर्छ या कुलको 
नाममा पहाडमा सकेस म १० रोपनी र तराईमा सकेस म १० िवघा जिमन 
दतार् हुनपुदर्छ ।सरकारले जो सकेको आिथर्क सहायता िदनेछ ।तर कायर्को 
उठान चाही जनताबाटन ैहुनु आव यक छ । 

२ अिवकिसत थानह का लािग आिथर्क सहायता सामा य भ दा बढी 
िदइनेछ । 

३ बाक्लो ब ती भएको शहरी के्षत्रमा जनसँख्याको आधारमा कुलको वीकृित 
िदइनेछ।  

४ पातलो ब ती भएका िज लाह मा ५ प्राथिमक पाठशालाको बीचमा १ 
िमिडल कुल र ३ िमिडल कुलको १ हाई कुल रािखनेछ । 

५ देशभिरका प्राथिमक पाठशालाह मा वीकृत पा यपु तकह  रािखनेछन ्। 

६ नयाँ खोिलने प्राथिमक पाठशालाह मा नमर्ल कुल तािलम प्रा त िशक्षक 
रहनपुदर्छ ।कुन ैखास कारण परेमा नजीकैको नमर्ल कुलमा पिछ तािलम 
िलन पठाउने स चालक सिमितले कबुिलयत गनुर्पनछ ।योग्यता पुगेका तर 
नमर्ल तािलम नपाएका िशक्षकह को स चालक सिमितले िदएको िनयिुक्त 
अ थायी हुनेछ । 

७ अ चल िवकास िज लाको ख्याल गरी प्र येक वषर्को नयाँ खोिलने कुलको 
कोटा िवभाजन गिरनेछ । 

८ नयाँ खोिलने प्राथिमक पाठशाला कुलह ले वीकृित पाएपिछ आिथर्क 
सहायता  ९०० पाउनेछन ् ।जसबाट यस िकिसमका पाठशालाले १ 
िशक्षकको तलव िदनेछन ्। 
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९ एक िशक्षक राख्नलाई वािषर्क आिथर्क सहायता  ९०० शु को वषर्मा पाउने 
हुनाले पाठशाला सचुा  पले चलेमा अक  वषर् २ िशक्षक राख्नु पन 
आव यक वषर्मा पाउने देिखएमा छात्रछात्राह को संख्या अनपुातमा २ 
िशक्षक राख्न वािषर्क १५०० र यसै िकिसमले आव यक्ताअनसुार वषर्िप छे 
आिथर्क सहायता थपी क्रमशः ने  २०००, २५००, ३०००  स मको आिथर्क 
सहायता प्राथिमक पाठशालाले पाउन सक्नेछन ्।३००० ने  आिथर्क सहायता 
पाएका पाठशालमा १५० भ दा बढी छात्रछात्राको जु हािजर हुन आव यक 
छ र यस कुलमा ५ वा ५ भ दा बढी िशक्षक भएको हुनपुदर्छ ।ियनमा 
अ यापकको तर पिन िवचार गिरनेछ । 

पा यक्रम र पा यपु तक 

भइरहेका िशक्षणसं थाह मा सुधार गन पा यपु तकको तरमा सुधार नगरी अ  
सधुार यथर् हुने हँुदा पा यपु तक बालमनोिवज्ञान अनसुार देशभिक्त र राजभिक्तको 
भावना प्रवल तु याउने उ े य िलई सुहाउँदा िकिसमका पा यपु तकह  िनका ने 
िवचार भएको छ ।उपयकु्त यव थाको िनि त सरकारबाट िशक्षासामग्री उ पादन के द्र 
चालु गन प्रब ध हँुदैछ । यसो गनर् पा यपु तक लेख्ने तािलम प्रा त लेखकह को 
िनयिुक्तको प्रब ध हुनेछ तर सबै जसो पु तक यसरी लेखाएर मात्र सा य  नहुने हँुदा 
िकताबह को एउटा पा डुिलिप पठाउनाको िनि त िवज्ञापन पिन गिरनेछ ।प्रा त 
पा डुिलिपह लाई एउटा किमटीले जाँची योग्य ठहिरएकालाई सरकार वारा वीकृित 
तथा लेखकह लाई पािर िमक िदई सरकारले न ै सकेस म आ नो िशक्षाको पे्रसमा 
छपाउनेछ ।यस स ब धमा िशक्षा िवशषेज्ञह को एउटा किमटी रहनेछ । 

धेरैजसो िव याथीर्ले पा यपु तक समेत िक न नसक्ने भ ने बिुझएकोले सो अभावको 
पूित र् गनर् र प्रो साहन िदई पा यपु तक अथवा अ  उपयोगी बा यपु तकह  समेतको 
घु ती पु तकालय हरेक िज लामा राख्ने यव था हुदैछ । 
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िशक्षक तािलम 

कुलह को राम्रो स चालनको िनिम त िशक्षण कायर् केवल तािलम प्रा त 
िशक्षकह वारा हुन आव यक छ ।तु तै सबै िशक्षकह लाई तािलम िदन स भव 
नभए तापिन क्रमशः सबै कुलह मा केवल तािलम प्रा त िशक्षकह  मात्र राख्ने 
दीघर्कािलन ल य राख्नु आव यक छ।यस कुरालाई यानमा राखी नमर्ल कुलको 
उ घाटन भैसकेको छ ।यसको ल य िन निलिखत छः 

१ नेपाल अिधरा यभरका प्राथिमक कुलह का लािग तािलम प्रा त िशक्षकह को 
यव था िमलाउने 

२ नेपाल अिधरा यभरका प्राथिमक पाठशालाह को पा यक्रम तथा िशक्षण 
प्रणालीमा एक पता याउने, 

३ वतर्मान प्राथिमक पाठशालामा काम गिररहेका, तर तािलम नपाएका 
िशक्षकह लाई सेवा गिररहेकै अव थामा तािलम िदने। 

यस नमर्ल कुलबाट अिहले स म तािलम िदइएका िशक्षकह को संख्या िन न 
प्रकारको छ। 

२०११ ११८ 

२०१२ ३३८ 

२०१३ १२४ 

२०१४ ७२६ 

२०१५ ३१८ 

२०१६ ५७३ 

२०१७ ७५० 

ज मा     २९४७ 

अिहले पिन थायी र घु ती समेत ज मा १५ वटा नमर्ल कुल रा यका िविभ न 
ठाउँमा खोिलएका छन ्र १००० एक हजार िशक्षक प्रतवषर् तािलम िदने ल य रािखएको 
छ ।अिहले स म किरब ३५ प्रितशत तािलम प्रा त िशक्षक िविभ न प्राथिमक पाठशाला 
र कुलमा िनयकु्त भएका छन ्। 



 

122 
 

मा यिमक िशक्षाको क्षेत्रमा आयोगले गरेका िसफािरसह  र यस स ब धमा 
अिहलेस म भएका प्रगितको सिंक्ष त िववरण िन न िलिखत छः 

१ िज लाका आधारमा एक एकवटा नमूनाको पमा बहुमखुी िव यालयको 
थापना गन, प्रगितः िज लाको आधारमा नयाँ थापना गिरनपुन नमूना पको 
बहुमुखी कुल आजस म एउटा पिन थापना गनर् सिकएको छैन। २०१७-१८ 
मा काठमाड मा खो ने ल य राखी कारवाही भैरहेको छ। 

२ प्रचिलत ढङ्गका हाइ कुलह लाई  बहुमखुी ढङ्गमा पिरवतर्न गन। 

प्रगितः पोखरामा एउटा प्रचिलत ढङ्गको हाइ कुलाई बहुमुखी ढङ्गमा पिरणत 
गरी गत २ वषर् देखी कायर् भै आएको छ ।२०१७–१८मा किरब ४ वटा प्रचिलत 
ढङ्गका हाइ कुललाई बहुमखुी कुलमा पिरणत गन िदशातफर्  कारबाई भैरहेको 
छ। 

३ मा यिमक तरका पा यक्रम तथा पा यपु तकह मा सुधार याई युग तथा 
नयाँ पद्धित अनकुुल गराउने। 

प्रगितः पा यक्रममा सुधार याई यवसाय मक प्रकारको िव ततृ पा यक्रम 
बनाउने प्रय न भरैाखेको छ। 

४ प्रचिलत हाइ तथा मा यिमक िशक्षालयको शैिक्षक वातावरण, भवन, जग्गा 
तथा िशक्षक इ यािदमा सुधार याउने प्रयास गन। 

प्रगितः प्रचिलत हाइ तथा मा यिमक िशक्षालयको शैिक्षक वातावरणमा सधुार 
याउने प्रयास गिरआएको, यसका लािग भवन बनाउन जग्गा प्रदान गन तथा 
शैिक्षक सामग्री, तािलमप्रा त िशक्षकको सहयोग सरकार तफर् बाट प्रदान गन 
िशक्षातफर्  यस वषर् तदा खसाथ कारवाई भआैएको छ । 

५ सहिशक्षालयह लाई प्रो साहन िदनेः 

प्रगितः यसमा खास नीित अपनाई कारवाही भएको छैन। 

६ एउटै पद्धितको मा यिमक िशक्षाको पुनगर्ठन। 

प्रगितः सं कृत प्रणाली र अगें्रजी प्रणालीमा खास गरी मा यिमक तरमा 
सामज य थापना गनर् सकेको छैन। 

७ मा यिमक िशक्षा नीित, िनयम तथा ऐन तथा ऐन काननूको तजुर्मा गन। 
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प्रगितः िनयम तथा ऐन कानूनको तजुर्मा पयार् त मात्रामा हुन पाएको छैन। 

८ िशक्षा प्रचारको िनिम त शैिक्षक कर लगाउने। 

 प्रगितः िशक्षा कर उठाउने यव था हुन सकेको छैन। 

अव उ चिशक्षा स ब धी केही िववरण तपाईह को समक्ष राख्दछुः 

ित्रभुवन िव विव यालयः 

नेपाल अिधरा यमा उ चिशक्षाको प्रचार हुनाको िनिम त आ नो िव विव यालय हुन 
अ य त आव यक भएकोले ित्रभुवन िव विव यालय ऐन २०१६ वारा ित्रभवुन 
िव विव यालको थापना भयो।िव विव यालयले कलेजह को स ब ध कायम गन , 
परीक्षा िलने र अ  तत स ब धी कायर् गिररहेको छ।भारत र िवदेशका केही 
िव विव यालयह ले यसलाई अ थायी मा यता िदएका छन ् । सयंकु्त 
अिधरा य(वेलायत), सयंुक्तरा य अमेिरका र अ  समु दपारका देशह सँग मा यताबारे 
लेखापढी चिलरहेको छ। 

यस ित्रभवुन िव विव यालमा अिहले िन निलिखत पो ट ग्राजुएट िवभाग, िशक्षक 
सखं्या र छात्रसखं्याह  छन।् 

चालु भएको िवभाग िशक्षक संख्या छात्रसखं्या 
नेपाली, सं कृत, सं कृित, 
अंगे्रजी, अथर्शा त्र, इितहास, 
राजनीित, गिणत, भगूोल 
तथा वािण य 

नेपाली ३२ 
कोल बो लान अ तगर्त 
२४ 
अवैतिनक ३ 

 
 
२६० 

 

ित्रभुवन िव विव यालयको सहायता िनिम त ी ५को सरकारबाट िन न लेिखएको 
रकम िदइएको छ।  

२०१६–१७      

सहायता        २,००,०००। ने  

िकताब खिरद गनर्      ४३,३३३।३३ भा  

पो ट ग्राजएुट िशक्षामा      ५१,९००।ने  
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२०१७–१८ 

सहायता       २,००,०००। ने  

छात्रविृ त       ८,०००। ने  

ी ५ को सरकारबाट क्षितपूित र् िदन सापटी ित्रभवुन 

िव विव यालय किमसनको पालामा २०१७–१८ को 

बजेट बमोिजम मुआ जा िवतरण गनर् सापटी   ४,५०,०००।ने  

ी ५ मुमा बडामहारानीह बाट प्रशासकीय भवन तयार 

गनर् बक्सेको रकम      ४,८४,०००। ने  

इि डयन एडिमशनबाट साइ स कलेज र पु तकालय भवन 

िनमार्ण गनर् प्रा त हुने रकम     २०,००,०००। भा  

ित्रभुवन िव विव यालयले सन ्१९६० इ वीको आई   ए, आई कम , आई ए सी, बी ए, 
बी कम, एम ए र बी एलको वािषर्क तथा पूरक परीक्षाह मा ज मा १८९३ छात्रह  
सि मिलत भए जसम ये ८४१ जना उ तीणर् भए।सन ्१९६१को वािषर्क परीक्षामा ज मा 
१७५८ छात्रह  सि मिलत भएका छन ्। 

कलेजह  

२०१७सालको पिरवतर्नपिछ देशमा िशक्षाप्रचारको  ठूलो लहर आयो र नयाँ नयाँ 
कलेजह  खु दै गए।सरकारबाट पिन कलेजह लाई िविभ न िकिसमको सहायता िदई 
िनकै प्रो साहन पिन िदइरहेको छ ।अिहले अिधरा यिभत्र सं कृत महािव यालयह  
लगायत ज मा कलेज २८ छन ्।कुनै देशमा िवज्ञानको प्रगित नभै देशको उ नित हुन 
सक्दैन भ ने कुरामा दईु मत हुन सक्दैन।तसथर् २०१७–१८ को आिथर्क वषर्मा ी ५ को 
सरकारले िवज्ञान कलेज भवन बनाउनलाई िन निलिखत रकम िवतरण गिरसकेको छः 

१ नेपालग ज साइ स कलेज  ५,००,०००। ने  

२ पि लक साइ स कलेज काठमाड  ५,००,०००। ने  

३ राजिवराज साइ स कलेज  ४,००,०००। ने  

४ िवराटनगर साइ स कलेज  १,००,०००। ने  
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ित्रच द्र कलेजको भवन िवज्ञानको िनिम त िबलकुल ैअपयार् त भएकोले इि डयन एड 
िमसनबाट प्रा त रकम भा  ६,००,०००। बाट नयाँ िवज्ञानभवन धमाधम ब न लागेको 
छ र १ वषर्मा पूरा भवन तयार हुने आशा गिरएको छ । 

हाल नेपाल अिधरा य १४ िवकास अ चलमा िवभािजत भएकोले धवलािगरी उ तर 
कणार्ली र महाकाली ३ अ चल बाहेक बाँकी ११ अ चलमा कलेज छन ्।प्रितअ चलको 
हेडक्वाटरमा हो टल सिुवधासमेत भएको एउटा मोडल कलेज खो ने ी ५ को 
सरकारको योजना छ । 

ी ५ को सरकारबाट हाल चिलरहेका कलेजलाई सहायता प्रदान गरेको छ ।हाल 
कलेजह का लािग पिन कुन ैिशक्षाबोडर् छैन।कलेजह लाई िदइने आिथर्क सहायता अब 
िनि चत िनयमको आधारमा िदइने यव था हँुदैछ ।तदनुसार अब िशक्षक, छात्रसखं्या, 
िपछिडएको इलाका र आिथर्क ि थित इ यािदको आधारमा कलेजह को वगीर्करण गरी 
प्रसारको साथसाथ ैसुधारतफर्  िवशषे यान िदनपुनछ । 

कलेज अफ एजुकेशनः 

कलेज अफ एजुकेशनमा तल लेिखएबमोिजमको तािलम िदइने यव था छः 

१ एस एल सी पास भएका िव याथीर्ह लाई ४ वषीर्य बी एड, 

२ बी ए ,बी ए सी र बी कम पास भएका िव याथीर्ह लाई १ वषीर्य बी ए  

३ हाइ कुलको तािलम नपाएका िशक्षकह लाई िविभ न िवषयह मा लघकुािलन 
सेवाको िनिम त तािलम। 

१ यस कलेजको ल य यस प्रकारको छः 

२ बहुमुखी तथा हाइ कुलह का लािग नयाँ िशक्षक तयार गन, 

३ वतर्मान हाइ कुल िशक्षकह लाई सेवाकािलन तािलम। 

यस कलेजबाट अिहलेस म ४८ जनाले िडग्री प्रा त गिरसकेका छन ्।यो कलेज ी ५ 
को सरकार तथा य ुएस ओ एम को सयंकु्त सहयोगबाट चिलरहेको छ । 
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के दीय पु तकालय 

आयोगको सुझाउअनसुार ी ५ को सरकार तथा यु एस ओ एम को एक 
स झौताबमोिजम सन ्१९५७–५८ देिख के द्रीय पु तकालय थापना भएको हो।फा गुन 
२०१७ स म ज मा १२२३४ पु तकह  यस पु तकालयले एकित्रत गरेको छ । 

नेपाल अिधरा यमा पु तकालयको राम्रो यव था तथा स चालन गन अिभभारा यस 
के द्रीय पु तकालयको छ। काठमाड  भ दा बािहरका कलेजह लाई पिन िकताबको 
पमा म त यस पु तकालयबाट भरैहेको छ ।पु तकालयबाट पु तकालय िवज्ञानमा 
केही यिक्तलाई तािलम पिन िदइएको छ र यो साल पिन पु तकालयमा सेवाकािलन 
तािल गन योजना छ । 

खेलकुद 

ी ५ को सरकार तथा य ुएस ओ एम को स झौता बमोिजम सन ्१९५८–५९ मा उ च 
िशक्षा सिमित थापन गिरयो।र यसको रेखदेखमा कला तथा िवज्ञान कलेजको सुधार 
योजना अ तगर्त यसको थापना भयो।यसको मखु्य उ े य देशभरका कलेजह का 
छात्रछात्रामा िविभ न खेलकुद िवषयमा अिभ िच र व थ प्रितयोिगता मक भावना 
बढाउन ुहो।  

िविभ न कलेजह लाई खेलकुदको मालसामान िवतरण गनर्लाई र खेलकुद िवषयक 
सरस लाह िदनलाई कलेज खेलकुद सिमित छ । जसमा काठमाड  िभत्रका ज मै 
कलेजका प्रितिनिध छन।् यस बोडर्को त वावधानमा िविभ न िकिसमको प्रितयोिगता 
पिन यो सालमा गराइएको िथयो।साथ ै खेलकुदको मालसामान पिन िविभ न 
कलेजह लाई िवतरण गिरएको छ । 

के द्रीय छात्रावास 

यसको थापना २०१६ साल जे ठ मिहनामा भएको हो।अिधरा यका िविभ न ठाउँबाट 
यहाँ आइ प ने छात्रह लाई स तो खाना, ब ने र अ  प ने लेख्ने इ यािद सुिवधा 
िदनको िनिम त उक्त िदनदेिख ी ५ को सरकार तथा य ु एस ओ एम को 
स झौताअनुसार यो बिनरहेको छ। यसको िनजी भवन नभएकोले हाल लालदरबार 
भाडामा िलई काम चिलरहेको छ ।हाल ज मा १६ जना िव याथीर्ह  यस छात्रवासमा 
छन ् । हाल छात्रवास रहेको भवन, छात्रवास िनिम त उ तो उपयकु्त नभएकोले 
छात्रावासमा हुनपुन सबै सुिवधाह  यसमा प्रा त हुन सकेका छैनन ्। 
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यो हो अिहले स म भएको प्रगित। सरकारले िविभ न िवषयमा गनर् खोजेको कायर् पिन  
मलेै तपाईह को समक्ष राख । 

मािथ लेिखएका सबै कुराह को िवचार राखी हामीले एउटा य तो िशक्षा यव थाको 
तजुर्मा गनुर्परेको छ। जसले िव याथीर्ह को बौिद्धक िवकास गनर्का साथै देशको आिथर्क 
िवकास स ब धी आव यकता पिन पूित र् गनर् सकोस ्।ल य र कायर्क्रमरिहत िशिक्षत 
युवकह  तयार गनुर् सट्टा हाम्रो िशक्षणसं थाह ले देशको िनमार्णमा योगदान िदन सक्ने 
िकिसम तथा प्रािविधक कौशलह  भएका िव याथीर्ह  तयार गनर् सक्नु पदर्छ । 

अक  प्र न छ िशक्षाको मा यमको। यस प्र नमािथ पिन हामीले देशको एकताले िरपोटर् 
तथा अिहलेस म भएको प्रगित र देशको वतर्मान पिरि थित र आव यकताअनसुार 
हामीले एउटा सुसङ्गिठत िशक्षा पद्धितको यव था गनुर्पदर्छ। 

अ तमा म तपाईह  सबैलाई उपि थत भई िशक्षा िवकासमा सहयोग प्रदान गनुर् 
भएकोमा ध यवाद अपर्ण गनर् चाहा छु।मलाई िव वास छ, यस सिमितले देशलाई 
िनि चत र सु ढ िशक्षा नीित प्रदान गनर् सक्नेछ । 
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हुनपुदर्छ।बेलायतमा पिन राि ट्रय िदवस मनाउँदा तथा महारानीको ज मो सव मनाउँदा 
मािनसह  उ साहपवूर्क राि ट्रय गीत गाउँछन ्।अतः यहाँ पिन सबैले उ साहपूवर्क य तै 
िदवस मनाउन ्।बेलायतमा इ वर र राजाको नाममा शपथ िलइ छ। तर यहाँ ईश, देश 
र नरेशको नाउँमा सपथ िलने चलन आएको छ।देश या जनताको नाउँमा समेत शपथ 
िलने चलन भारतमा भएको हो, तर राजा र देश एकै अथर् बुझाउने श द भएकोले यहाँ 
पिन बेलायतको ज तै शपथ िलँदा ई वर र राजाको मात्र नाम िलए पुग्छ। 

बालचरको काम जजर् ती हुनुहँुदैन, यसलाई उ साहपूवर्क गराउनुपदर्छ।बालचरले चिरत्र 
िनमार्ण गदर्छ।बालचरको साथै कलेजमा राि ट्रय सैिनक िशक्षा अिनवायर् गराउनपुदर्छ। 

िसिनयर क्या ब्रीजबारे दािजर्िलङमा पिन मलेै देख, यस कुलबाट िन केका 
िव याथीर्ह लाई हाम्रो समाजमा िमलनसार हुन मिु कल पद रहेछ।अतः य ता 
कुलह को उित दरकार छ ज तो लाग्दैन। 

लडकाह को अनुशासनबारे िशक्षकह को नेतृ वमा भरपदर्छ।गैर सरकारी कुलको 
प्रथामा नेतृ वको सजृना त हु छ तर यसबाट िव याथीर्ह  अिल संकुिचत हुने खराबी 
पिन देिख छ।हामीले कुललाई पिन चालु राख्न िदनुपलार् तर पा यिवषयह  
िम नपुछर्। 

अंगे्रजी  भाषाबारे मेरो भ न ु छ– यसबारे हामीले शा त िच तले िवचार गनुर्पछर्। 
भारतलाई जुन कारणले अगें्रजी भाषाको मा यता िदनपुरेको छ र यसमा मेरो देशको 
कुरा िम दैन।हाम्रो भाषा र िशक्षा यि तको मािथ छैन।सािह यको भ डार पिन यित 
छैन।हाम्रो समाजमा नै यसको िवकासको िनिम त यितको मािनस 
िन केनन।्लेखकह वारा भाषाका िकताबह को रचना भएमा यस अभावको पूित र् 
हुनसक्ला।अतः हामीलाई अगें्रजी भाषाको अझ ैज रत छ। यावसाियक िशक्षामा पिन 
अंगे्रजी चािह छ। जवस म मौिलक पु तकह  लेिखदैनन ् तबस म अंगे्रजी पु तक 
अनवुाद गनुर् भ दा अंगे्रजी भाषामा न ैिशक्षा िदन ुठीक छ।उदाहरणको िनिम त नेपाली 
अङ्कगिणत छ। यस पु तकमा लेखकले िवषय बु न नसकेको तथा भाषा मात्र 
अनवुाद गरी िकताब तयार गरेको छ र सो िकताब पढाउँदा धेरै किठनाई आइपछर्।फेिर 
िव विव यालयमा अगें्रजी राख्ने भएको छ।यसैले यस भाषालाई तलदेिखनै 
पढाउनपुदर्छ।तलदेिख पढाएर लगे मात्र िव याथीर्ले यस भाषामा दखल गरी 
िव विव यालमा गएपिछ अंगे्रजी बु न सक्ने हु छन।्अंगे्रजी खाली िवदेशी भाषाको 
पमा मात्र होइन यसलाई दो ो भाषाको पमा पढाउनुपदर्छ।अिन िव याथीर्को यसमा 
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के्षत्रीय भाषाको पिन देन देशमा हुनुपछर्।िविभ न के्षत्रका मािनसह का चलन र  भाषा 
फरक छन।् सबैको प्रणालीलाई एकसाथ पिरवतर्न गरेर एउटै मा यम राख्दा अ यारो 
पनर् जालािक ज तो लाग्दट। यसकारण २।३।४। वषर् स मको ल य राखेर ढ काउन ु
पदर्छ।देशका िविभ न वगर् र िकिसमका मािनसह को एउटा िनि चत प्रितशत िलएर 
यितस मका मािनसका भाषालाई मा यता िदइनेछ भ ने िकिसमसँग प्राइमरी 
कुलस ममा ितनीह लाई आ नो भाषा पढाउनपुदर्छ।िशक्षा मा यम राख्ने कुरामा 
चारैित िवचार गरेर मात्र गनुर्पदर्छ। यसकारण मेरो सझुाउ छ िक प्रारि भक 
कक्षास म मातभृाषामा नै िशक्षा िदने।ते ो कक्षा देिख राि ट्रयभाषा पिन राख्नपुदर्छ 
भ ने मलाई लाग्दछ।मािथ लो कक्षामा नेपाली भाषालाई क्रमशः समदृ्ध गराउँदै 
लजैानपुदर्छ। िव विव यालयमा पिन ५ वषर्िभत्र नेपाली भाषा नै 
तु याउनुपदर्छ।यसकालािग प्रो साहन िदनपुदर्छ। केवल नेपाली भाषामा लेख भनेर मात्र 
हँुदैन।नेपाली भाषामा प्रकािशत पु तकह को पु तकालय राख्नपुदर्छ।सरकारले पिन 
सवार्ङ्गीण पले चारैितर नेपाली भाषालाई िवकास गनर्का िनिम त मोह उ प न 
गराउनपुदर्छ। 

िक्रि चयन कुलको आव यकता छ छैन भ ने बारेमा पिहले, िसिनयर क्या ब्रीज 
हुनेह लाई कलेजमा कुन कक्षामा भनार् गन हो। यो िशक्षाबाट तरक्की हु छ हुदैन 
सरकारले िवचार गनुर्पदर्छ। िशक्षाको पद्धित पिन सरकारको नीितअनसुार राख्न ुठीक 
ज तो लाग्दछ। 

राि ट्रय झ डा र गायनको साथ पोशाक पिन एउटै भइिदए राम्रो हुने िथयो ज तो 
लाग्दछ। िशक्षाको िवभाजनको बारेमा म भ छुिक िशक्षामा एक पता नभएको ख डमा 
पिन अ यारो हुनजा छ।४ वषर्स मको प्राइमरी कुल हुनपुछर् ज तो मलाई 
लाग्छ।िमिडल कुल पास गरेकालाई प्रमाणपत्र िदने पिन गनुर्पदर्छ। यसो भएमा तलका 
कक्षाह लाई पढाउने मािनसह  पिन पाउन सिजलो हु छ। प्रारि भक कुल बहुउ ेशीय 
कुलको जाँचमा पिन सिटर्िफकेट िदन ुठीक होला ज तो लाग्दछ।प्रितभाको पिन कदर 
हुनपुदर्छ। 

अंगे्रजी भाषाबारे यो भाषाको पिन आव यकता छ। तर यिद यो िव याथीर् अगािड 
गइकन अंगे्रजी पढेकाबाट लाभ उठाउन सक्दछ भने िदनपुदर्छ,नत्र वेकारको बोझ मात्र 
हुनेछ।सवर्साधरण जनजीवनमा अगें्रजीको केही आव यकता छैन। यसकारण पिछ छानेर 
जुन लाइनमा जानेछ यही िसकाउनुपदर्छ।मािथ गएर भाषा िसकाउन पिन 
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सिक छ।तसथर् प्रारि भक िशक्षा पिछ लाइन िवचार गरेर यसलाई यस ै िवषयको 
िशक्षा िदनपुलार् िक ज तो लाग्छ।िहसाव प नेलाई इितहासको केही आव यक 
छैन।ज तो अिहले हाम्रो िव विव यालयमा जुन तिरकाबाट चिलरहेको छ यो ठीक छ। 

'प्रोजेक्ट मेथोड' बारेमा हरेक देशले खास अव थमा पुगेर अिन के गनुर्पदर्छ नयाँ कुरा 
िल छन।् अमेिरकाको र हाम्रो ि थित िम दैन।हामी िशक्षालाई आमोदप्रमोदको पमा 
लन सक्दैनौ।यो मेथडर् मलाई ठीक लागेन।यिद यो मेथडर् िलने हो भने िलिखत जाँच 
िलनहँुुदैन।जाँचको तिरका पिन िमलाउनुपदर्छ। यसकारण मलाई लाग्दछ शु  देिखनै 
यिद कुनै िव याथीर् राम्रो मेहनती छ भने यािट्रकुलेशन जाँचमा यसको पिन केही 
गणना गनुर्पदर्छ। यित प्रितशत स म जोिडने भनेर राख्नपुदर्छ। शु देिख 
आिखरीस मको शैिक्षक जीवनलाई पिन मह व िदनपुदर्छ।प्राइमरी कुलमा पढाउने 
िलिप चाँही सबैितर रा ट्रभाषाकै हुनुपदर्छ र आ नो भाषा पिढसकेपिछ पढाउने भाषा 
पिन नेपाली न ैगनुर् ठीक होला ज तो लाग्दछ। यसकारण ४।५ वषर्स म प्रारि भक 
िशक्षाको मा यम आ नो मातभृाषानै राख्न ुउिचत देिख छ। यसैबीचमा नेपाली भाषा 
पिन िसकाउँदै लजैानपुदर्छ।प्रौढ िशक्षाको िनिम त अक िकिसमको कुल खो नपुदर्छ। 
यही अनुसार यव था गनुर्पदर्छ।िशक्षाको ढोका सबलैाई खोिलिदनुपदर्छ।मािनसकी ची 
अनसुारको पा यिवषय रािखिदनपुदर्छ।अगें्रजी प न नसक्नेको िनिम त नेपाली भाषा न ै
रािखिदनपुदर्छ। मािथ लो कक्षाह मा नेपाली भाषालाई मा यम बनाउने हो भने केही 
कक्षाह मा अिहले देिख न ै शु  गराउनपुदर्छ। िकताब अगें्रजीमा भए पिन अ ययन 
नेपालीमै हुनपुदर्छ।अिहलेदेिख नै बानी बसाउनपुदर्छ।नत्र अक मात एकैप ट 
अ ययनको मा यम बद नु पिन राम्रो हँुदैन।कममा कम  कलाको िवषयमा अिहलेदेिख  
नै नेपाली भाषामा लेक्चर हुन राम्रो देख्दछु।नेपाली भाषाको िवकासको िनिम त एउटा 
सिमित बसेर िकताब आयोग बनाउनपुन देख्छु। नेपाली भाषाको याकरण िविभ न 
प्रकारका छन।्कुनलाई प्रमािणक मा ने? कुनै िनयमले बाँधेर भाषा ब दैन।तसथर् 
सबभ दा पिहले िव वान बसेर याकरणको िनयम बनाउनपुदर्छ। अिन यसको 
आधारमा पा यपु तकह  ब छन।् यसकारण मेरो अनुरोध छ िक िशक्षामा 
िव विव यालयको साथसाथै भाषाको आधारग्र थ पिन तयार गराउनपुदर्छ। एक पद्धित 
याउने भ ने बारेमा सं कृतलाई के गन?ल डनमा ितनीह को हेरिवचार ओिरय टल 
कलेजले गदर्छ। िव विव यालयले केवल िशक्षा िदने िशक्षालयह को हेरिवचार िशक्षालय 
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कािर दा वा कुन ैप्रशासकीय अिधकारी या िशक्षक ब छन ्र धेरै ज ता त बेकार नै 
भएर ब दछन।्यो बेकारीको सम या रा ट्रकै लािग अिभशापतु य छ।िहजोआज 
िव याथीर्ह मा बिढरहेको अनशुासनहीनताको एउटा मुख्य कारण यो पिन हो िक 
िव याथीर्ह को सामु ने कुनै एउटा िनि चत ल य हँुदैन।ते ो आजको िशक्षामा 
उ पादक मको कुन ै थान छैन। मलाई हेय ठािन छ र यिह देखािसकीले गिरबका 
छोराछोरीह  पिन, जो िशक्षाथीर् छन,् ितनीह मा पिन बाबसुाहेवी मनोविृ त आउँछ। 

िव याथीर्ह  ज्ञानोपाजर्न भ दा बािहरी तडकभडकलाई आ नो मुख्य उ े य ठा न 
था दछन।्यसले गदार् िशक्षण सं थाको वातावरण दिुषत भएको र िशक्षा पिन महँगो 
हुन गएको छ। 

यसलेै िव याथीर्ह को रहनसहनमा पिरवतर्न याउने िबचारमा न ैआमलू पिरवतर्न 
याउन ुपरेको छ।िशक्षण सं थामा य तो वातावरण तयार गिरयोस ्या पा यक्रममा 
य तो कायर्क्रम रािखयोस जसले गदार् मप्रित िव याथीर्ह को िन ठा जागोस।्ज तै 
राि ट्रय नविनमार्णका कायर्क्रमह मा सिक्रय भाग िलन िव याथीर्ह लाई प्रो साहन 
िदइयोस,् गाउँ या शहरका सफाइमा िव याथीर्ह को योगदान होस।्सकेस म 
पा यक्रममा य तो कायर्क्रमको समाबेश गिरयोस िक यसले ितनीह को शारीिरक, 
मानिसक र सामिूहक उ तरदािय वको भावनाको िवकास हुन सकोस।् 

िशक्षाको प्रचिलत जुन तीन तर प्राथिमक, मा यिमक र उ च छन ्ती ठीक छन।्तर 
समयानसुार ितनीह को पा यक्रममा केही पिरवतर्न गिरनपुन आव यक देिख छ र 
गिरदै पिन छ। यो िम टर एच उडको िनदशनमा गठन गिरएको नेपाल राि ट्रय िशक्षा 
आयोगले पिन िसफािरस गरेको छ। 

अिहलेस म दईु िकिसमको िशक्षा –कला र िवज्ञान मात्रै िदइदै आइरहेछ।साधनले याए, 
अव समाजको आव यकता देखेर याबसाियक िशक्षा पिन िदन ुआव यक भइसकेको 
छ।िव वका हरेक मलुुकमा प्राथिमक िशक्षाको अविध अलग अलग छ।यो ४ वषर् देिख 
िलएर ७ वषर्स मको छ।हामी अिहले िशक्षाको क्षेत्रमा धेरै पिछ परेका हुनाले र थोरै 
समयमा यादाभ दा यादा केटाकेटीह  िशिक्षत पानुर् परेकोले धेरै लामो अविध राख्नु 
उिचत पदन र फेिर िशक्षाको तर घटाएर अविधलाई धेरै छोटो पानुर् पिन ठीक हु न, 
यसलेै हाम्रो मुलकुमा प्रचिलत ५ वष प्राथिमक िशक्षा ठीकै छ।तर गिरबीले गदार् हाम्रो 
देशका किरब ७५ प्रितशत िव याथीर्ह  प्राथिमक िशक्षा भ दा मािथ पुग्न सक्दैनन ्र 
िक केटाकेटीह ले आ नो घर यवहारको काममा पिन भाग िलन सक्ने र साथ ैयोग्य 



 

135 
 

नागिरक पिन बनाउन सक्ने हुनपुदर्छ र पा यक्रम पिन यसै अनसुारको 
हुनपुदर्छ।मा यिमक िशक्षालाई दईु भागमा बा न सिक छ। िन न मा यिमक र उ च 
मा यिमक िशक्षाको अविध अ  अ  मुलकुमा जमर्नी बाहेक ६ या ७ वषर्को 
छ।जमर्नीमा यो ९ वषर्को छ।मा यिमक िशक्षाको उ े य हो राि ट्रय साँ कृितक 
भावनाले यकु्त भएका नागिरक तयार पानुर्, उ च िशक्षाका लािग जग बसा न ु र 
याबसाियक िशक्षा िदई हुने वत त्र पेशा रोजी जीवन िनवार्ह गनर् लायक तु याउन 
हाम्रो मलुुकमा मा यिमक िशक्षा ५ वष छ।यो अविधलाई कायम राखेर हाम्रो िशक्षाको 
तर र िछमेकी भारतको तरमा कुन ैफरक देिखन आएको छैन, तर किठनाई हुन 
आउँछ जव हामी प्रािविधक या अ  कुन ै िशक्षाका लािग आ ना िव याथीर्ह लाई स 
अमेिरका इङ् या ड इ यािद देशमा पठाउँछौ वा आ न ै देशमा याबसाियक िशक्षा 
चलाउन खो छौ। यस बेला अ  िवकिसत देशह को िशक्षाको तरको दाँजोमा हाम्रो 
मा यिमक िशक्षाको तर कम देिख छ, यसैले यो प्रचिलत तरलाई अिल मािथ 
उठाउन ुज री देिख छ। यसका लािग कला,िवज्ञान र याबसाियक वगर्मा छुिट्टएका 
पा यक्रमह  हुनपुदर्छ जसको केही परेखा िम   उडको िरपोटर् र गत आि वन 
मिहनामा काठमाड मा भएको प्रथम प्रधाना यापक गोि ठको िरपोटर्मा िदइएको छ। 

नेपाल ज तो अिवकिसत देशमा याबसाियक िशक्षाको आव यकता छ भ ने कुरामा 
दईु मत हुन सक्तैन।तर प्र न यो छ िक के हामी िसत य तो िशक्षा चलाउनका लािग 
चािहने साधनह  छन?् याबसाियक िशक्षाका लािग प्रिशिक्षत िशक्षकह , िशक्षण 
सामग्री, ज तै पु तक, यावल, प्रयोगशाला तथा केही जग्गा जिमन इ यािद। 
साधनह  र उपयुक्त वातावरण तयार नभइकन उठाएको जुनसकैु कदम पिन पिछ 
गएर असफल हु छ। यसलेै यसलाई चािहने साधनह  सरकारले परु् याउन सक्छ, 
सक्दैन भ ने कुरामा माननीय िशक्षा म त्री यलेू प्रकाश िदन ुभए, अिन केही छलफल 
गनर् सिकने िथयो।हामीकहाँ प्रचिलत परीक्षामा िव याथीर्ले चाहे जुन उपायले होस ्लेखेर 
उ तीणार्ङ्क याउन सके परीक्षामा सफल हु छ, अथार्त यो स झ छ िक यसमा यो 
तरको िशक्षालाई चािहने ज्ञान छ।जनुसुकै उपायले लेखेर पास हुने य तो परीक्षाले 
िव याथीर्को ज्ञानको ठीक ठीक मू याङ्कन गनर् सक्दैन।यसमा प्रायः य तो पिन हु छ 
िक अयोग्य िव याथीर् पिन पास हु छन ् र कुन ै असल िव याथीर् पिन असफल 
हु छन।् यसैले िव याथीर्को ज्ञानको परीक्षा वषर्मा एक वा दईु पटक हुने परीक्षाको 
आधारमा नगरी उसले स ताह वा मिहना  मिहनामा कक्षामा गरेको प्रगितको आधारमा 
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यसअिधका िशक्षािवशार ह ले तयार पारेका राि ट्रय िशक्षा योजनाले गरेका िसफािरस 
बमोिजम चिलरहेका काम भइरहेसकेका ठाउँमा गै अथवा अ य उपाय वारा के काम 
कसरी च दैछन ्ितनका िगतिविधको हेरिवचार, जाँचबुझ गरी अब अगािड प्रगित गन 
योजना बनाएर तदनसुार कायर् अग्रसर गराउने प्रय नशील एक अनसु धान िवभाग 
तु त खडा गनुर्पदर्छ। 

देशका सवार्ङ्गीण िवकासका िनिम त तथा प्रजात त्र सफल बनाउन ज्ञानका प्रकाशको 
िनता त आव यकता छ, यसको बिलयो तथा यापक साधन हो रा ट्रभाषा। रा ट्रभाषा 
देश यापी छैन भने देशमा एकताको विृद्ध गनर् गा ो पछर्। नेपाल रा ट्रमा नवसमाज 
िनमार्णका ि टले हाल जे जित काम जुन भाषाका मा यममा हँुदैछन ् यस 
रा ट्रभाषाको अ ययन र अ यापनमा जुन असावधानी र वेवा ता देिख छ यो 
अ य त घातक र खेदजनक छ। यस कुरामा सवार्ङ्गीण राि ट्रय िशक्षा सिमितले 
िवशेष यान िदन ुयोग्य देिख छ। सवार्ङ्गीण उ नितको मूल रा ट्रभाषाको उ नित न ै
हो, यो कुरा धु्रवस य बुझे हु छ। 

हाम्रो राि ट्रय भावनाको िवचार नभएका िवदेशीह लाई िव यालय तथा औषधालय 
खोली हाम्रा देशमा पसेर धमर् पिरवतर्न गराउने र उनको सं कृित थोपान गु त मतलव 
सा न िदनुको अथर् हो, हाम्रो सं कार र सं कृित मेटी भयाबह परधमर्लाई बाटो खोली 
आ नो घुडँामा आफैले ब चरो हा नु। अतः िक्रि चयन िमसनरीह ले गरेको आपत 
रमणीय अनुग्रह, अ ततोग वा हाम्रा धमर्मा िवग्रह पान बुझी हामीले सावधान हुनपछर्। 
यस मुलकुमा यसै मलुुक सुहाउँदा िशक्षा नीित, पा यक्रम, पा यपु तक र गु ह  तयार 
पानर्मा य न गरे मात्र देशको क याण होला।के ीज िव विव यालयको पा यालय यहाँ 
चािहएनन।्पूणर् मानव जीवनका आन दको उपल ध गनर् र घर िछमेकी, िछमेकी, शहर, 
गाउँ, िज ला, देश र परदेश िसत च दोिम दो भै खुसी, उपयोगी, गिरखान सक्ने 
परोपकारी नागिरक हुने बनाउने, िशक्षाको येय हो भने समाजका आबालबदृ्धबिनता  
सबैले िशक्षाको लाभ पाउनपुछर्।शारीिरक, मानिसक र आ याि मक तीन प्रकारका 
िशक्षामा समान यान िदनपुछर्। 

समाजको उ नित वा अवनितको लेखाजोखा गन नापो पिरवार हो।पिरवारमा आमा–बाबु, 
छोरा–छोरी हु छन।्त लो तहमा बालबािलका ६ वषर्को उमेरदेिख प्रार भ गरेर ितनीह  
आमा बाबु भ ैउनीह को जीवन प्रय न िशक्षाको यव था जारी राख्ने प्रय न समाजको 
नाइक सरकारले गनुर्पछर्।आमाको, आमालाई काम लाग्ने िशक्षा, िशक्षा पद्धित, 
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हाम्रो देशको भाषाको वतर्मान अव थालाई िवचार गदार् अझै ४०।५० वषर् स म अंगे्रजी 
नै मा यम हुन आव यक छ।भरखर यहाँह ले बताउन ुभएको प्रोजेक्ट िस टमको कुरा 
पिन मलाई राम्रो लाग्यो। मा यिमक िशक्षा अिनवायर् गन अव थामा हामी छैनौ, 
यसलेै यो नसिकए तापिन मेरो िवचारमा जो यादै योग्य सािवत भएका छन,् 
ितनीह को िनिम त उ चिशक्षा प्रा त गनर् आिथर्क किठनाइले ढोका ब द नहोओस।् 
यस प्रकारको िशक्षा यादा गरेर प्रयोगा मक हुनुपदर्छ। 

कुलका िव याथीर्ह लाई वतर्मान अव थामा पिन िवज्ञान ज तो आव यक िवषयमा 
अझ ै यादै कमजोर पाँए, यसलेै कुलह मा पिन सानाितना प्रयोगशालाको थापना 
गनुर् यादै उ तम कुरा हुनेछ र यो मा यिमक िशक्षामा िशक्षकको सम या पिन 
समाधान गिरनपुदर्छ। हाम्रो प्रािविधक िशक्षाको यव था पिन गलत तिरकाको छ।यो 
िशक्षामा गिणत र िवज्ञानमा यादा जोड िदन ुआव यक छ। 

सं कृत िशक्षाको स ब धमा, यो वतर्मान िवज्ञानको यगुमा यि त उपयोगी छैन भ ने 
कुरा म त प ट भ न चाहा छु।मेरो भनाई यो होइन िक सं कृत प नेको िनिम त 
ढोका ब द होस।् मेरो भनाई हो, यस भाषालाई मा यिमक िशक्षामा एउटा इ छािधन 
िवषयको पमा मात्र रािखयोस।्नेपाली भाषाको तर नउठेस म अंगे्रजी न ै मा यम 
रहनुपदर्छ। 

हाम्रो देशमा ित्रच द्र कलेजमा िवज्ञान शाखालाई हेर् यौ भने यादै ददुर्शाको पमा 
पाइ छ।लेक्चर तथा प्रोफेसरह को तलव केल राम्रो छैन। यसैले उहाँह  
िव याथीर्ह लाई घरमा नै प न बोलाउनहुु छ र यसप्रकार िशक्षा न ै यापािरक पेशाझै 
भइसकेको छ। यसकारण यी िशक्षकह को तलव केल राम्रो हुनपुदर्छ। कलाको के्षत्रमा 
त झन ्िशक्षकह  केवल हािजरी गरेर फकका देिख छन।् 

िव विव यालयले पो ट ग्राजुएट क्या पसह  खो नपुदर्छ र क्रिमक िवकासको िनिम त 
िव विव यालयको योजना हुनुपदर्छ। अनसु धानको पिन यव था हुन सक्छ। यस 
िनिम त पु तकालय आिदको यव था गिरनपुदर्छ। 

परीक्षाको वतर्मान तिरका पिन ठीक छैन।समय समयमा परीक्षा हुनुपदर्छ।साथ फाइनल 
परीक्षा पिन रहनपुदर्छ।  
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मागको अनु प आज हामीह लाई यो तिरका र यो बाटो खो न ुपरेको छ जसबाट 
नेपाली मात्रमा राि ट्रयताको भावना जागोस।्सरल एवम ्सगुम तिरकाले छात्रछात्राह मा 
रहेको प्रितभा कममा कम अबिधमा पूणर् िवकास हुन पाओस ् र हाम्रो रा ट्रको 
सवर्तोमुखी िवकसमा यथाशीघ्र यथास भब आव यकताअनु प िवषयको िशक्षा प्रा त 
यिक्तको उपयोग होस।् माननीय िशक्षाम त्री यलेू राि ट्रय िवचारधारलाई 
पा यपु तकमा अङ्िकत गराउने बारे जुन िवचार यक्त गनुर्भएको छ, म यसमािथ 
अ  जोड िदन चाहा छु। 

प्रायः ५ वषर्अिघ राि ट्रय िशक्षा आयोगले ी ५को सरकारमा पेश गरेको िरपोटर् हाम्रो 
सामु ने छ र यस आधारमा ी ५ को सरकारले अिहलेस म गरेको कामको िरपोटर् 
पिन सुिनसकेका छ ।उपयुर्क्त किमशनको िरपोटर् छँदाछँदै पिन ी ५ को वतर्मान 
सरकारले देश र समय सुँहाउदो िशक्षा पद्धित अपनाउनेबारे आव यकता अनुभव गरी 
यो सवार्ङ्गीण राि ट्रय िशक्षा सिमित गठन गरेको छ।उपयुक्त प्रकारको िशक्षा पद्धित 
तयार गनर्मा कुन ै िकिसमको बाधा हुन नपाओस ् यसको िनिम त माननीय 
िशक्षाम त्री यलेू राि ट्रय िशक्षा सिमितको कायर्क्षेत्रलाई पयार् त यापक पिन 
गिरिदनभुएको छ।यस प्रकार उपयकु्त सबै कुरामािथ िवचार गदार् मेरो िवचारमा आज 
हाम्रो िशक्षा नीित एवम ् िशक्षा पद्धितको उ े य राि ट्रय आव यकताको पूित र् गराउने 
हुनपुदर्छ।आज िवकासको यगुमा िविभ न िशक्षा प्रा त यिक्तको अभाव जलेैस म 
रह छ हाम्रो मलुकु अगािड ब न सक्दैन।हाम्रो सामु ने सवार्िधक िवचारणीय प्र न नै 
हुनपुदर्छ िक हामीलाई कुन तिरका अपनाएमा कममा कम समयमा उपयकु्त अभावको 
पूित र् हुनेछ।मेरो िवचारमा आज यही देश र यगुको माग हो।यसलेै मलाई लाग्दछ िक 
हामीले आज यसतफर्  आ नो उपल ध शिक्तलाई एकाग्र गनुर्पदर्छ र हाम्रो िशक्षा 
पद्धितको आज यसपिट्ट मोड िलन ुआव यक देिख छ।यसको िनिम त कुन ै दशर्नको 
आव यकता छैन।संसारको धेरै जसो रा ट्रले आ नो मलुुकको सवर्तोमखूी िवकासको 
िनिम त कुन प्रकारको ठोस प्रकारको कारवाई गरेका छन,् यसबाट हामीले पिन पे्ररणा 
िलन सिक छ।यसको साथ ैहाम्रो देशको पर परागत, अ याि मक एवम ्  सां कृितक 
िवकास तफर्  पिन हेरे हामीले यान िदनपुदर्छ।हुनलाई त िशक्षाको ता पयर्न ैमानवको 
सवर्तोमुखी िवकास हो र हाम्रो पिन य ै न ैआिखरी ल य हुनपुदर्छ।राि ट्रय िशक्षा 
आयोगले िशक्षाको िविभ न पहलमुािथ िवचार गरेको देिख छ।य यिप आयोगका केही 
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सझुाउह  मैले चाएको छैन तापिन मलाई लाग्दछ िक आयोगको िरपोटर् नयाँ िशक्षा 
पद्धित तयार गनर्मा पिन धेरै न ैसहायक हुनेछ। 

माननीय िशक्षाम त्री यूको आ नो उ घाटन भाषणमा यावसाियक  िशक्षा र 
मा यिमक तरमा बहुउ ेशीय िशक्षातफर्  सकेंत गनुर्भएको छ र म ी ५ को सरकारको 
यस िनिहत अिभप्रायको हािदर्क वागत गदर्छु।म सझं छु ी ५ को सरकारको िशक्षाको 
बारेमा यो एक प्रकारको िनदशक कुरा हो।हो, प ट भन  भने मलाई यित मात्रले 
स तोष भएको छैन।खुशीको कुरो यो छ िक माननीय म त्री यूले िशक्षा पद्धित 
िनधार्िरत गनर्लाई सिमितलाई पूणर्अिधकार िदनभुएको छ। तसथर् मलाई लाग्दछ िक 
सिमितले चाहेमा उपयुक्त अिभप्रायको पूणर् िवकिसत अथार्त ्योजनाबद्ध पमा याउन 
सक्छ। 

आज हाम्रो मुलकुमा राि ट्रयताको िवकासको स ब धमा धेरै न ैचचार् भरैहेको छ र हुन 
पिन आव यक र वभािवक हो।राि ट्रय भावनाको िवकास राि ट्रय एकताको िनिम त 
िनता त आव यक छ। जाग्रत राि ट्रय भावना भएको देशलाई जुनसकैु अव था भएपिन 
अगािड ब नमा धेरै समय लाग्दैन। हो, हामीले राि ट्रय भावना आ नो देशवासीह मा 
कुन िकिसमले, जाग्रत गराउन सक्छ  यो एउटा ठूलो प्र न हो, जसमािथ 
गि भरतासाथ िवचार गनुर्पदर्छ।मेरो िवचारमा देश सबैको हो र सबैले देश बनाउन ु
छ।यस त यलाई राम्ररी स झी सानाितना कुरा िलएर यथर्को िववाद खडा हुन निदनु 
र देशमा सद्भावनापूणर् वातावरण तयार पानर्पिट्ट यान िदई देशवासीह को दयमा सही 
मानेमा राि ट्रय भावना उ प न गराउने प्रयास गनुर् प्र येक देशभक्त नेपालीको कतर् य 
हो।प्र येक नेपालीले राि ट्रय र राि ट्रय भावना बारे धेरै जसो कुराम ये रा ट्रभाषाको 
िवशेष मह व हु छ।यो भाषा िसक्ने कोशीश गनुर्पछर् भ ने तकर् मा दईु मत हुन सक्दैन। 
आ नो रा ट्रभाषालाई यादाभ दा यादा लोकिप्रय बनाउनु पदर्छ, यस त यको पिन 
कतै िवरोध देिखदैन। िनि चत न ै यो एउटा शुभ लक्षण हो।यस स ब धमा मेरो 
ि टमा केही योजना कागजमा लेखेर मात्र सफल हुनेछैन र एउटा व थ वातावरण 
तयार गनुर् आव यक छ।राि ट्रय भावनालाई िवकिसत गनर्लाई कसैलाई िवरोध नहुने 
गरी रा ट्रभाषालाई यादाभ दा यादा लोकिप्रय बनाउनपुदर्छ।पा यपु तकह मा राि ट्रय 
भावनालाई पूणर् पले िचित्रत गनुर्पदर्छ। तमाम कुलह मा प्राथर्ना गान पिन एकै 
हुनसक्छ र ी ५ को सरकारले चाहेमा समय समयमा कुल कलेजह मा कुनै 
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यस आयोगले हाम्रो राि ट्रय िशक्षाको परेखा बताउँछ। िशक्षा एउटा प्रगितशील कायर् 
भएकोले यसका िव तारमा केही हेरफेर हुनसक्छ।यसमा आधािरत धेरै िशक्षास ब धी 
कामह  भइसकेका छन ् र हुनेछन,् यो म त्री यूको िरपोटर्बाट थाहा हु छ। अब यी 
कामह  क तो पबाट चिलरहेका छन?् अिहलेस म के कित प्रगित भयो? के कित 
दोषह  देिखए? यसको मू याङ्कन हुनपुदर्छ र अिघ बढाउँदै लैजानपुछर्।उदाहरणका 
लािग नमर्ल कुलले २९४० प्राथिमक िशक्षकह  तयार गरेको छ।यी सबै िशक्षकलाई 
काममा लगाइएको छ, छैन? यी िशक्षकह लाई नमर्ल कुलको दश मिहने तािलम 
पयार् त छ, छैन? यी कुराह को मू याङ्कन गन समय आएको छ।य तै अ  के्षत्रमा 
पिन मू याङ्कन हुनपछर्। 

िशक्षामा ऐनको आव यकता छ, यसमा शङ्का छैन, तर िशक्षा ऐन तजुर्मा गदार् देश र 
पिरि थित सुहाउँदो गनुर् ज री छ, न िक भारत वा अ  कुनै देशको िशक्षा ऐन हुवहु 
नक्कल गिरयोस ् वा िशक्षा पद्धित प्रजाताि त्रक ढङ्गको हुनपुदर्छ।प्रजात त्रको जग 
जरैदेिख बिलयो तु याउने ी ५ को ढ सङ्क पलाई कायर्मा पिरणत गराउने 
िशक्षालय एउटा मखु्य सं था हो।िशक्षालयको िशक्षण पद्धित एवम ् वातावरण दबुै 
प्रजाताि त्रक ढङ्गको हुनैपछर्। 

िशक्षा मा यिमक तरमा यावसाियक हुनपुछर् , जुन ठाउँमा जे प्राकृितक साधन उपल ध 
हु छ, यस ै िवषयमा िशक्षालयले िवशषे तािलम िदन सक्नपुछर्।ज तो काठ पाउने 
ठाउँमा का ठकमर्लाई िवशेषता र काँश पाइने ठाउँमा काँशको भाँडा आिद बनाउने िवषय 
रािखनपुछर् , यसले िशक्षाको प यावहािरक तु याउनमा म त िद छ। 

 

उ चिशक्षा हाल ित्रभुवन िव विव यालय अ तगर्त छ। अ  देशले पचासी वषर् लगाएर 
िवकास गरेका क्षेत्रह मा हामीले थोरै समय लगाएर उ नित गनुर्परेको छ।उनीह ले 
गरेको दोष हामीले दोहोर् याउन हँुदैन, ब  एक फ को अिघ नाघ्न ु बेस हु छ। सन ्
१९६३ देिख नेपाली मा यमको घोषणा अिल अपझर्ट भए पिन सराहनीय र उ साहपूणर् 
छ।िव विव यालयले एम ए को राित्रक्लासलाई प्रो साहन िदए अथवा राित्रक्लासह  
चालु गनर् सके िदउँसो काम गन जािगरेह ले प न पाउँथे। 

हाम्रो देशलाई थोरै समयमा योग्य िशक्षकह  धेरै संख्यामा चािहएको छ। साथसाथै 
सखं्याको मात्र ख्याल नगरी गुणको पिन ख्याल गनुर्परेको छ। कलेज अफ एजुकेशनले 
तीन प्रकारको कायर्क्रम राखी िशक्षक उ पादन गिररहेछ। म त्री यकूो िरपोटर्मा यसको 
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पूरा उ लेख छ। बेलाबेलामा अ तरसेवा तािलम र कायर्शालाको यव था गरी 
िशक्षकह को तर उठाउँने प्रय न गदछ, तर िशक्षक पेशामा कोही रहन 
चाहँदैनन।्प्रथम र दो ो ेणीमा उ तीणर् भएका िव याथीर्ह  अ  क्षेत्रमा जान 
चाहा छन।्ते ो ेणीका पिन कतै ठाउँ नपाएका िशक्षकह  िशक्षक तािलममा आउँछन।् 
य तै िन न तरका िव याथीर्लाई िशक्षक तु याई बुिद्धमान, होनहार र लायक भावी 
स तान एवम ् भावी छात्रह को आशा राख्नु हाम्रो कत्रो भूल हो। यसतफर्  पिन 
सरकारको एउटा नीित िनधार्िरत भए िशक्षक पेशामा बढी आकषर्ण भई धेरै सखं्यामा 
िशक्षक तािलम हुने िथए। 

१ तािलम िलइसकेर नोकरी पाउने िव वास, 

२ तलबको केल राम्रो र पे सन पाउने, 

३ सबै कुलह मा तािलमप्रा त िशक्षकह को मात्र िनयिुक्त, 

४ अ तर सेवा तािलम र कायर्शालाको यब था वारा िशक्षकह को 
तर बढाउने मौका प्रदान गन, 

५ िशक्षामा अनसु धान हुने र नवीन शैिक्षक साधनको उ पादन र 
प्रयोग भैरहने। 

प्राथिमकको घु तीदलले ज तै ठाउँठाउँका मा यिमक िशक्षकह लाई पिन तािलम िदन 
सक्नुपछर्। काठमाड मा मात्र एउटा तािलम के द्र भएर पगु्दैन। 

नमनूाको कुल र महािव यालयको थापना हुन आव यक छ। यसको िनि त आदशर् 
वातावरण, भवन, तािलमप्रा त िशक्षकह को िनता त आव यकता हु छ।कलेज अफ 
एजुकेशनमा भएको प्रदशर्ना मक कुललाई मा यिमक कुलको प िदन खोजेको 
हो।तािलमप्रा त िशक्षकह , पयार् त मात्रामा शैिक्षक साधनको प्रयोग, उ तम िशक्षण 
प्रणाली अपनाएर पिन सानासाना अँ यारा िछिडका कोठाह ले नमुनाको कुल भ न 
िददैन। 

अनदुानस ब धी नीितमा म त्री यूको िरपोटर्मा भएको नीित ठीक छ। तर कायर्को 
उठान चािहँ जनताबाट नै आव यक छ भ दा, हाललाई धरै िपछिडएका गाउँ, ब तीितर 
सरकारले नै उठाउने गिरिदनपुलार् र पिछ राम्रो ि थरता भएपिछ जनतालाई सु पन 
सिक छ। कुलको थापनाको साथसाथै यस ठाउँका जनतालाई िज मेवारी स झाउन 
सक्ने नेतृ वको आव यकता छ। 
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काठमाड  से ट्रल हो टलको थापनाले तीतो अनभुव गराएको छ। छात्रावासको 
आव यकता न ै नभएको हो िक भ ने शङ्का उ न ु पिन वभािवकनै हो।त्रिुट कही 
भएकै होला, एउटा दईु तीनजनाको सानो सिमितले यसको छानवीन गन ज रत छ। 

प्राथिमक तरका झै मा यिमक तर िवशषे गरी ६,७ र ८ कक्षाको पा यक्रम पिन 
िनधार्िरत हुनपुछर्।नौ र दशको पा यक्रम एस एल सी अनुसार हुने भएकोले एस एल 
सी को पा यक्रम यथाशीघ्र संशोधन गनुर्पछर्। 

पा यक्रमको परेखा सरकारबाट िनधार्िरत यस पमा पा यपु तकह  नलेिखएला 
ज तो लाग्दैन। सरकारी तौरबाट िशक्षा सामग्री उ पादन के द्र चाल ुभएदेिख िविभ न 
पा यपु तकह  लेिखए पिन ितनीह को तरमा समानता याउन बेर लाग्दैन। 

हाम्रो परीक्षा प्रथा यादै पुरानो छ।अधर्वािषर्क र वािषर्क परीक्षामा मात्र जोड निदएर 
बालकको िदन िदनकैा पढाइ र प्रगितको ख्याल गनुर्पदर्छ। यसको िनि त प्र येक 
बालकले एकदेिख दश कक्षास मको सि चत अिभलेखपत्र िव यालयह ले राख्नपुछर्।एस 
एल सी परीक्षामा पिन प्र येक िवषयमा १० देिख १५ प्रितशत अङ्क िशक्षालय 
प्रगितलाई रािखनपुछर्। 

पा यपु तक पु तकालय प्र येक िशक्षालयमा हुनपुदर्छ। हाम्रा िशक्षालयमा िशक्षकका 
लािग पिन पा यपु तक हँुदैन। गाउँघरमा पिन ठाउँठाउँमा प ने सामग्रीह , प्रश त 
मात्रामा नभए प्रारि भक र प्रौढ िशक्षा बेकार हु छ।बालसािह य धेरै िवषय र धेरै 
सखं्यामा लेिखनपुछर्। गिरब छात्रछात्राह ले छात्रविृ त पाउनपुछर्।छात्रविृ त पसैाको पमा 
निदएर पा यपु तक, कापी, कलम, कुललाई चािहने सामग्री र लगुाको पमा हुनपुछर्। 

कुलह ले एउटै प्राथर्ना चलाउन ुआव यक छ। आजकल धरै कुलह मा ी ५ को 
सलामी गाउने चलन पिन छ। कुलह ले िभ दािभ दै झ डा नराखी राि ट्र झ डा 
चलाउने िवचार पिन असल हो।आ ना कुलको िभ दै झ डा भए पिन राि ट्रय 
झ डाको मह व र थान बु न ज री छ। 

िशक्षाको मा यम नेपाली नै हुनपुछर्। नेपाली न ैनेपालको भाषा हो। अ   भाषा वगीर्य, 
जातीय र के्षत्रीय भाषाह  हुन।्ज तै गु ङ्गले बो ने गु ङ्ग भाषा, तामाङले बो ने 
तामाङभाषा, नेवारले बो ने नेवारी भाषा र य तै भोजपुरी, मिैथली आिद।यी भाषाह  
प्राथिमक तरमा इ छािधन रहन सक्छन।् 
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मलुुकको िशक्षाप्रणाली प ट पले िनधार्िरत हुनपुदर्छ। हाल िशक्षा यव थालाई 
तीन प्रकारमा िवभािजत गनर् सिक छ। 

१ प्राथिमक २ मा यिमक  ३ उ च 

देशका सम त िव याथीर्ह लाई यितस मको िशक्षा आव यक र िनशु क 
गिरिदनपुदर्छ जसले उनीह लाई लेख्न, प न, िहसाब गनर् सक्ने बनाउन बाहेक, 
आ नो देशको भगूोल, इितहास, सामािजक र राजनिैतक यव था तथा सं कृतको 
साथ ैसामा य िवज्ञान इ यािदको जानकारी गराओस ्र उनीह लाई आ नो इ छाको 
यव था छा न र यसलाई राम्रो सँग अ ययन गनर् समथर् बनाओस।्यस प्रकारको 
िशक्षाको िनिम त कममा कम ७ वषर्को तािलमको आव यकता पनछ।सरकारको 
अि तम ल य िनशु क र अिनवायर् गन हुनपुनछ। यसपिछ ३ वषर्स मको 
मा यिमक िशक्षा प्रा त गरेपिछ यो ७ वषर्स म न ै  िशक्षालाई िव याथीर् कलेज 
प्रवेशको िनिम त योग्य हु छ। मािथ उ लख गिरएको अिनवायर् िशक्षालाई 
कायार्ि वत गन उ े यले यावहािरक ि टकोणबाट प्राथिमक र यसपिछ ३ वषर्को 
उ च प्राथिमक िशक्षामा िवभाजन गनर् सिक छ।हाललाई यसलाई ४ वषर्को 
िन नप्राथिमक अथार्त १ देिख ४ कक्षा स मको िशक्षालाई तु त िनशु क 
गिरिदनपुदर्छ। यसपिछ क्रमश उ च प्राथिमक िशक्षालाई पिन िनशु क गद लैजाने 
यव था गनुर्पदर्छ।अिन ३ वषर्को योजनाकाल समा त भएपिछ िन न प्राथिमक 
िशक्षा तथा यसपिछ क्रमश उ च प्राथिमक िशक्षालाई अिनवायर् पिन गद 
जानपुनछ।साथ ैमलुकुिभत्रको िशक्षाप्रणाली एकै प्रकारको हुनपुदर्छ। 

२ यावसाियक िशक्षा 

िशक्षाको वतर्मान पद्धितमा, देशको ि थित तथा आव यकता समेतको िवचार नराखी 
केवल सदै्धाि तक िशक्षा िदने यव था छ।अब यसलाई बदली देशको आिथर्क 
िवकासको िनिम त पन आव यकता समेतको िवचार राखी नवीन िशक्षा पद्धितको 
प्रार भ गन आव यकता परेको छ, यस अनुसार िव याथीर्ह लाई िशक्षा समा त 
गरेपिछ िन े य भई आ नो जीिवकाको िनिम त यताउता भ िकन नपरोस।्यसको 
िनिम त, िशक्षाका सामा य िशक्षाका साथै यावसाियक िशक्षा पिन िदने प्रब ध 
हुनपुदर्छ। यावसाियक केही कोसर्ह  प्राथिमक िशक्षाको तहमा न ै िदन थािलए 
तापिन, यावसाियक िशक्षाको वा तिवक प्रार भ प्राथिमक िशक्षाको तह पार 
गिरसकेपिछ हुनपुदर्छ। यसो भएमा िव याथीर्, आ नो यावसायको िशक्षा राम्रो सँग 
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ग्रहण गनर् सक्ने अव थामा हु छन।्प्राथिमक तहमा यावसाियक कोसर्ह  राख्नाको 
उ े य अिभ िच र झकुाउ प ता लगाउन मात्र हुनुपदर्छ। यसपिछ चाँही 
िव याथीर्ह को अिभ िच र झकुाउ प ता लगाउन ठोस िशक्षा िदइनपुदर्छ।य तो 
यावसाियक िशक्षा ३ वषर्को रािखनपुदछर्। यसपिछ िविभ न यावसायमा अझै 
पेसलाइ ड टे्रिनङ िलन चाहने िव याथीर्ह का लािग िविभ न प्रािविधक िशक्षण 
सं थाह  हुनुपदर्छ। 

३ उ चिशक्षा 

हाल िव याथीर्ह  आ नो कुल िशक्षा समा त गरेपिछ कुनै कायर्क्रम र उ े य नै 
नराखी उ च िशक्षालयमा भनार् हु छन ् र पिछ महािव यालय वा 
िव विव यालयबाट फकपिछ आ नो बाटो पिह याउन सक्दैनन।् साथ ैसदै्धाि तक 
िशक्षा मात्र प्रा त गरेकोले शारीिरक पिर मबाट गन यवसायप्रित उनीह मा 
अिभ िच उ प न भइसकेको हु छ। फल व प, समाजमा ितनीह  राम्रोसँग िम न 
सक्दैनन ्र िव तारै सामािजक यव थामा गडबडी पैदा हुन था दछ।यस ि थितको 
सधुार, यवसाियक िशक्षाले धेरै अंशमा गदर्छ, तर यसमा अझै सुधार गनर्को 
िनिम त उ चिशक्षामा केवल योग्य यिक्तह ले मात्र जान सक्ने यव था हुनपुछर्। 
यसको िनिम त महािव यालयह ले भनार् गदार् पिहले एउटा योग्यताको यव था 
हुनपुछर्।यसको िनिम त महािव यालयह मा भनार् गदार् पिहले एउटा योग्यताको 
परीक्षा गरेर यसमा उ तीणर् हुने िव याथीर्ह लाई मात्र भनार् गनर् प्रब ध हुनपुदर्छ। 

४ िशक्षा प्रचार 

देशका िशक्षण सं थाह  हाल अ य त दीनहीन अव थामा छन।्धेरैजसो िशक्षण 
सं थाह को आ नो भवन छैन।उनीह  येनकेन प्रकारेण आ नो काम चलाइआएका 
छन।्धेरै ठाउँह मा खमिन पढाइ हुने भएकोले वषार्तमा कुलह  न ै ब द 
हु छन।्योग्य िशक्षकह को पिन अभाव छ, जसले गदार् कुलह मा पढाइ अ य त 
िन न तरको छ। पढाउन चािहने मालसामानह  तथा फिनर्चरह  पिन पयार् त 
मात्रामा सायद न ै कुन ै कुलह मा होलान।् धेरै जसो कुलह मा थान र 
िशक्षकह को अभावले  गदार् एउटा क्लासमा १०० भ दा बढी िव याथीर्ह  
छन।्जबिक एजकेुसन बोडर्अनसुार एउटा क्लासमा २५ देिख ४० स म िव याथीर्ह  
मात्र रहन सक्लान।् एकाितर य तो ि थितलाई सुधानुर् छ भने , अक ितर 
िशक्षालाई ब ता यापक तु याएर देशको कुनाकुनाका बालकह लाई िशक्षाको साधन 
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उपल ध गराई उनीह लाई िशिक्षत बनाउनु छ।अतः यस स ब धमा, एउटा 
िनि चत नीितको अनसुरण गनुर्पदर्छ। वतर्मान ि थितका प्राथिमक िशक्षालाई चािहँ 
प्रसार गनर् जाने र सकेस म यापक बनाउने तथा मा यिमक र उ चिशक्षाको 
हकमा चािहँ प्रसार भ दा ब ता यान भइरहेको सं थाह को अव थामा सुधार गद 
लजैाने नीित अपनाउनपुन देिख छ। 

५ प्राथिमक िशक्षा 

उपयकु्त नीितलाई यानमा राखी प्राथिमक िशक्षाको प्रसारको िनिम त 
सरकारको साधनले याएस म प्रय न गनुर्पछर्। हाल, मलुुकभिरमा ज मा ३००० 
जित प्राथिमक कुलह  छन,् जसमा १,५०,००० िव याथीर्ह  िशक्षा प्रा त 
गदर्छन।्यो सखं्या संसारका अ य देशह को तुलनामा अ य त थोरै छ।अतः 
आगामी ३ वषर्मा लगभग ३००० जित अ  कुलह  खो ने योजना 
गनुर्पदर्छ।यस योजना अनसुार आगामी ३ वषर्मा लगभग ५० लाख पैयाँ खचर् 
हुने अनमुान गनर् सिक छ। यसपिछ प्र येक वषर् २७ लाख सालबसाली खचर् 
हुनेछ।उक्त खचर्मा भवन िनमार्ण स ब धी खचर् सि मिलत गिरएको 
छैन।भवनको हकमा प्रथम ३ वषर्स म राम्रो सँग आलोपालो िमलायो भने एउटै 
कोठाबाट पिन काम च न सक्दछ र य तो कोठा जनसहयोगबाट सिजलोसँग 
प्रा त गनर् सिक छ।उपयुर्क्त अविधको अ तमा केवल नयाँ खु ने उक्त 
कुलह मा मात्र १,००,००० लाख भ दा बढी छात्रह ले िशक्षा प्रा त गनर् 
पाउनेछन।् 

६  ग्राम प चायत वारा 

मािथ लेिखएअनसुारका नयाँ खु ने कुलह को स चालन ग्रामप चायत खुलेका 
ठाउँह मा ग्रामप चायतलाई िदई कुलको कममा कम आधा खचर् उनीह ले नै 
प्रब ध गराउन सकेमा धेरै बेस हुनेछ।यसबाट दईु लाभ छन।्एक त उही खचर्ले 
दो बर कुलह  खु न सक्छन,् अक  कुलको स चालनमा ग्रामप चायतले पिन 
आधा खचर् बेहोन हँुदा ग्रामका सबै जनता िशक्षाको आव यकता प्रित बढता 
जाग क हु छन ् र कुलको स चालनमा ब ता सिक्रय चाख िदई कुलको 
यव था सुधान प्रय न गनछन।्ग्रामप चायतको स चालन िज लाि थत िशक्षा 
अिधकारीह  र लक डभेलपमे ट अिफसरह को सामा य रेखदेखमा गन 
यव था हुनुपदर्छ। 
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७  िशक्षकह को सम या 

हाल चाल ुरहेकै धेरै कुलह मा त िशक्षकह को अभाव छ  भने नयाँ खोिलने 
कुलह मा िशक्षक पाउन नसिकने स भावनामािथ पिन िवचार गनुर् आव यक 
छ।वतर्मान िशक्षाप्रणालीको फल व प िज ला िज लामा िशक्षा समा त गनार्साथ 
छात्रह मा काठमाड मा आई जािगर खो ने प्रविृ त उ प न भएको छ। अतः 
िज लामा खोिलने कुलह का लािग िशक्षकह  पाउन अव य पिन किठनाई 
हुनेछ। यस ि थितको सामना गनर्को िनिम त, सरकारले यो नीित बनाउन ुपन 
हुन आउँछ िक सरकारी नोकरीको िनिम त उ मेदवारहलाई छा दा सरकारले कुनै 
पिन कुलमा िशक्षक भई कममा कम २ वषर्स म काम गिरसकेका 
यिक्तह लाई (अ  योग्यता पुगेमा) िनयकु्त नगरी अ लाई िनयकु्त गनछैन। 
यो नीित अिल कडा देिख छ, तर देश  िनमार्णको काममा सारा देशको 
जनशिक्तलाई नमोडी देशको िवकास हुन सक्दैन।िशक्षकह  प्रा त गन यो भ दा 
यवहािरक कुन ैअक  उपाय देिखदैन।यसले पिन यिद िशक्षकह को कमी परूा 
हनु सकेन भने हाइ कुल पिछ पढाइ छा ने िव याथीर्ह को हकमा २ वषर्स म 
उनीह ले िशक्षकको कायर् अिनवायर् बनाउने यव था गनुर्पदर्छ। यसबाट तराई 
क्षत्रकेा िविभ न कुलह मा िशक्षक भई बसेका अनागिरकह लाई नेपालीह वारा 
फेनर् सिकनेछ। यसपिछ क्रमशः उक्त िव याथीर्ह लाई िशक्षक तािलम िदने 
यव था गनुर्पदर्छ र िशक्षक हुन नचाहनेह को हकमा उनीह को सट्टा तािलम 
प्रा त िशक्षकह  पठाउने प्रब ध गनुर्पदर्छ। 

८  मोडले कलेज कुलह को थापना 

हाल चिलरहेका कुल कलेजह मा पढाइको तर अ य त िन न छ। यस 
ि थितलाई समयमै सुधानर् सिकएन भने, कुल कलेजह को सखं्या धेरै बढेपिछ 
सो गनर् अस भवप्रायः हुन जानेछ।यस थितमा सरकारको तफर् बाट प्र येक 
अ चलमा एउटा मोडले कलेज, प्र येक िज लामा एउटा मोडले हाइ कुल र 
प्र येक लकमा कममा कम एउटा मोडले सेके डरी र एउटा मोडले प्राइमरी 
कुल खो नपुदर्छ। उक्त िशक्षणसं थाह , पढाइको तर, िशक्षकह को सखं्या, 
छात्रह लाई िदइने खेलकुदस ब धी सुिवधा इ यािदमा सकभर आदशर्को थापना 
गनर् सक्ने िकिसमको हुनपुदर्छ। साथ ै य ता कुल कलेजह मा भनार् 
प्रितयोिगताको आधारमा हुनपुदर्छ। यसो भएमा िज ला िज लाका अ  
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कुलह ले पिन सकभर सोही अनसुारको टे डडर् प्रा त गनर् प्रय न 
गनछन।्िशक्षाको तर बढाउने उपायह  म ये यो पिन धेरै मह वपूणर् र 
प्रभावकारी िसद्ध हुनेछ। 

९ म टी पपर्स कुल(बहुमुखी) 

मािथ उ लेख गिरसिकएका नीितअनसुार प्र येक अ चलमा म टी पपर्स हाइ 
कुलको थापना गनुर्पदर्छ। जहाँ य ता यवसायस ब धी तािलम िदनपुदर्छ, 
जो िक यस क्षेत्रमा चिलरहेका छन ् अथवा जो यस के्षत्रमा राम्ररी च न 
सक्दछन,् अथवा देशको सवार्ङ्गीण औधोिगक िवकासमा जसको आव यकता पनर् 
सक्दछ। 

१० अनदुानस ब धी नीित 

सरकारले िविभ न िशक्षण सं थाह लाई िदइने अनदुान तथा आिथर्क 
सहायतास ब धी एउटा िनि चत मापद ड बनाई सोहीअनसुार िदनपुदर्छ।िविभ न 
िशक्षण सं थाह लाई आ नो तर उठाउन प्रो साहन हुने, सरकार वारा खो न 
योजना भएका ठाउँह  तथा अ य िपछिडएका ठाउँह मा खोिलएका कुलह लाई 
प्राथिमकता िदने, एजुकेशन कोडर्अनुसार चलेका कुलह लाई बढी सहायता िदने 
इ यािद नीित अपनाई प्राथिमक, मा यिमक तथा उ च िशक्षालयह लाई िदइने 
अनदुानस ब धी छुटै्ट िव ततृ कोडर् बनाई सोहीअनसुार सरकारी सहायताको 
िवतरण हुनपुदर्छ। 

११ छात्रावासको प्रब ध 

मािथ उ लेख भएको प्र येक मोडेल कलेज र हाइ कुलमा यस क्षेत्रका 
िव याथीर्ह को संख्या हेरी एक एक ओटा छात्रावास पिन बनाउन ुआव यक 
देिख छ। 

१२ पा यक्रम र पा यपु तक 

मािथ उ लेख गिरएको िशक्षा यव थाअनसुार उपयकु्त पा यक्रम िनधार्िरत गरी 
सोहीअनुसार पा यपु तकह  लेखाइने प्रब ध हुनपुदर्छ। देशका िशक्षण 
सं थाह मा सुधार गनर्को िनिम त पा यपु तकह मा सधुार नगरी अ  
कुराह को सधुार यथर्मा जानेछ। पा यपु तक बालमनोिवज्ञान अनसुार 
बालकह लाई सगुम हुनाको साथ ै बालकमा देश र राजाप्रित भिक्तको भावना 
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उ प न गन तथा आ नो सं कृित र पर पराप्रित आ था गराउने िकिसमको 
हुनुपदर्छ।अतः िनधार्िरत पा यक्रमअनसुारको पु तक लेख्नलाई तािलम प्रा त वा 
अनभुवी लेखकह लाई िनयकु्त उनीह बाट लेखाउने यव था भएमा, प्राथिमक 
पा यपु तकह का स ब धमा धेरै राम्रो हुनेछ। तर सबैजसो पु तकह  यसरी 
लेखाएर मात्र सा य नहुने भएकोले, ितनका ह तिलिप पठाउनको िनिम त 
िवज्ञापन पिन गनर् सिक छ। उक्त िवज्ञापनअनुसार प्रा त भएका 
ह तिलिपह लाई एउटा किमिटले जाँची सरकार वारा वीकृत भएपिछ प्राथिमक 
पा यपु तकका हकमा, लेखकलाई पािर िमक िदई सरकारले नै छपाउने र 
मा यिमक िशक्षाको पा यपु तकका स ब धमा सरकारले कागतको प्रकार, टाइप, 
मू य इ यािद िनधार्िरत गरी सवर्साधारणलाई छपाउन िदने यव था हुनपदर्छ। 
यस स ब धमा िशक्षािवशेषज्ञह को एउटा िसलेवस र टकबुक किमिट 
बनाउनपुनछ। साथै, सरकारी वीकृित या सहायता पाएका सबै िशक्षालयह मा 
एकै वा एकै सरहको कक्षामा एउटै िवषयमा एउटै पु तकह  पढाउने यव था 
गनुर्पदर्छ। 

१३ पा यपु तकका पु तकालय 

प्र येक मा यिमक कुल र कलेजमा पिन लाइबे्ररीह मा पयार् त संख्यामा 
पा यपु तकह  राख्ने प्रब ध हुनपुदर्छ, जसबाट िकताब िक न नसक्ने  
िव याथीर्ह ले पिन पा यपु तकह को उपयोग गनर् सकुन।्यसको िनिम त 
िविभ न कुल र कलेजह लाई छुटै्ट अनदुान िदने यव था हुनपदर्छ। 

१४ बालसािह यको उ पादन 

हाल बालकह लाई प नको िनिम त पा यपु तक बाहेक अ  कुन ैपिन य ता 
पु तकह  उपल ध छैनन ्जसलाई पढेर उनीह  आ नो ज्ञानको विृद्ध गनर् सकुन ्
अथवा सािह यको क्षेत्रमा सु िचको िवकास गनर् सकुन।्यसले गदार् उनीह को 
मानिसक िवकासमा धेरै बाधा पिररहेको छ। यस पिरि थितको सधुार गनर्को 
िनिम त, देश िवदेशका सािह यका प्रामािणक ग्र थलाई, केटाकेटीह लाई 
सिजलोसँग बु न सक्ने भाषामा सिचत्र पमा नेपालीमा प्रकािशत गराउनपुदर्छ र 
साथ ैिवज्ञान, कला इ यािदका स ब धमा सामा य जानकारी हुने पु तकह  पिन 
तयार गराउने प्रब ध हुनपुदर्छ। अिन, प्र येक पु तकालयह लाई य ता 
िकताबह को अनदुान िदनपुदर्छ। यसबाट िव याथीर्ह मा सािह य, िवज्ञान, कला, 
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इ यािदप्रित ब ता अिभ िच उ प न हु छ र उनीह  आ नो प्रितभाको िवकास 
गनर् ब ता समथर् हु छन ्र उनीह को ज्ञानको सीमा ब ता िव ततृ हु छ। 

१५ गिरब र प्रितभाशाली िव याथीर्ह लाई प्रो साहन 

प्र येक िज लामा धेरै जेहेनदार िव याथीर्ह  हु छन ्जो द्र याभावले गदार् आ नो 
अ ययन जारी गनर् नसकी कुन ै न कुन ै रोजगार गनर् बा य हु छन ् य ता 
िव याथीर्ह लाई आ नो प्रितभाको पूणर् फुरण गनर् समथर् गराउनको िनिम त 
निजकको उ चतर िव यालयमा गई प ने खचर्, छात्रविृ तको पमा िदने 
यव था हुनपुदर्छ, तर य तो छात्रविृ त केबल अ य त प्रितभाशाली 
िव याथीर्ह लाई मात्र िदनपुदर्छ, अ यथा सो िदन ु सरकारका लािग आिथर्क 
ि टकोणबाट स भव हुनेछैन। 

१६ प्राथर्ना 

प्र येक कुलमा पढाइ प्रार भ हुनभु दा पिहले राि ट्रय सलामी र एउटा सामिूहक 
प्राथर्ना हुनु अिनवायर्  देिख छ। प्राथर्ना, देशको एकता, मातभूृिमप्रित पे्रम, 
राजाप्रित भिक्त तथा ई वरको ब दनामा रहनपुदर्छ। राि ट्रय प्राथर्ना मुलकुभरको 
िनिम त एउटै हुनपदर्छ। 

१७ नेपाली भाषा 

पढाइको मा यम नेपाली हुनपैदर्छ। नेपाली भाषाको पढाइ हाल तराईको समेत 
सबै प्राथिमक कक्षाह मा अिनवायर् छ र एजुकेशन कोडर्अनुसार सबै कुलह ले 
एउटा नेपाली िशक्षक राख्नपैदर्छ, तर यवहारमा यो लागू हुन सकेको छैन, 
िकनिक तराईका सबै ठाउँह मा नेपाली जा ने िशक्षकह  छैनन।्हाल मा यिमक 
कक्षाह मा चािहँ नेपाली अिनवायर् छैन।तर यसो हुन ु बा छनीय नएकोले, 
मा यिमक कक्षाह मा पिन नेपाली अिनवायर् गराउन ुन ैपदर्छ र यसको िनिम त 
सरकारले नेपाली िशक्षकको ब दोब त गिरिदनपुदर्छ। 

१८ िशक्षण सं थाह लाई कुन ै िकिसमको पिन राजनिैतक प्रभावबाट िबलकुल ै
व नत्र राख्नुपदर्छ। 

१९ प्राथिमक िशक्षा  हािसल गिरसकेपिछ वा उ चिशक्षा हािसल गिरसकेपिछ कुन ै
सरकारी पदको योग्य हुन ु अिघ सबै उ मेदवारले कममा कम २ वषर् 
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सम वय गराउनपुदर्छ।प्राथिमक कुल ५ वषर्को हुनपुदर्छ भनी म त्री यूले भ नभुएको 
कुरा मलाई पिन ठीक लागेको छ तथा यसलाई अिनवायर् गराउने भनेको पिन ठीकै 
छ। यावसाियक तािलम िदने कुरामा पिन म सहमत छु। एसएलसी पास गिरसकेपिछ 
२ वषर्स म िनमार्णको कायर्मा लगाउने भनेको पिन ठीकै लाग्दछ।सारै प्रितभाशाली 
यिक्तह लाई उ चिशक्षा िदलाउनपुदर्छ। आवासीय िव यालय पिन कममा कम देशको 
४ कुनामा ४ वटा र उप यकामा एउटा खो नपुदर्छ ज तो लाग्छ। 

िवदेशी कुलह ले अक पद्धित चलाएको छ।िक त उनीह लले हाम्रै िशक्षा पद्धित 
अनमुोदन गरी िलनपुदर्छ, तर उनीह को अ  कायर्क्रम पिन हु छ भिन छ। एक त 
धमर्बारे न ैभयो। अक  फेिर यहाँका िव याथीर्ह  हाम्रो समाजमा िमलनसार हुन गा ो 
छ भनेको पिन ठीकै छ। 

िशक्षकह को सम याबारे मलाई भ न ुछ, मािनसह  आइए, बीए भएर पिन िशक्षक 
ब न चाहँदैनन।् यसको कारण हामीले िशक्षकह प्रित आदरको भाव देखाउन 
नसकेकोले हो।सा यबादी मुलकुमा िशक्षानेता, कृिषनेता, मनेता इ यािदको उपािध 
िदएर टािलनको ज तै शािलकह  थापना गरी उनीह को सबैको आदर गिर छ। यहाँ 
प्रशासनमा आउन सिजलो भएको हुनाले जो पिन प्रशासनमै आउन 
खो दछन।् यसकारण प्रशासन स ब धी कुल खोलेर यहाँको पा यक्रम पूणर् गरेर 
आउनेलाई मात्र प्रशासनमा िलने गनुर्पलार् ज तो लाग्छ।य तो गिरिदएको ख डमा पिन 
िशक्षकह को सम या समाधान होला िक ज तो मलाई लाग्छ। िशक्षािवनाको प्रजात त्र 
कपट मात्र हो भिन छ। अमेिरकामा पिन वाइल िस टम भएकाले यहाँ पिन 
प्रजात त्र सफल छैन भिन छ। यसलेै प्रशासन स ब धी कुलको ज रत देिख छ। 
यहाँ िविभ न राजनिैतक िसद्धा त मात्र पढाउने होइन िक िफ ड वकर्  अथार्त 
कायर्क्षेत्रमा सफल भैसकेपिछ मात्र प्रशासनमा िलने गनुर्पलार्ज तो लाग्छ। िशक्षकह को 
तलब आकषर्कयकु्त र सामािजक थान भएमा िशक्षक सम या पिन हटाउन सिक छ। 

िशक्षक तािलमको ब दोब त पिन चािह छ।यसमा कलेज अफ एजुकेशनले गरेको काम 
ठीकै ज तो लाग्छ।िशक्षा िदने काममा ठूलो उ तरदािय व हु छ। बीउलाई फलाउने 
फुलाउने मुख्यकाम िशक्षकह म ै हु छ।केटाकेटीह  यादा किलला हु छन।्उनीह को 
जग राम्रा िशक्षकह वारा मात्र राम्रो हु छ। अतः िशक्षकह  सा ै अनभुवी 
हुनपुदर्छ।ितनीह ले जीवनमा पिन धेरै कुरा अनभुव गिरसकेका तथा पिरपक्व भैसकेका 
हुनपुदर्छ। अतः िशक्षा िदने काममा साधारण  िशक्षकह  भ दा अनभुवी तथा िरटायणर्  
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भएकाह लाई लगाउनपुदर्छ।िशक्षाको काम कुल कलेजमा मात्र होइन लडकाह को 
घरमा आमाबाबलेु पिन गनुर्पदर्छ। 

िशक्षाबारे मेरो सुझाउ छ िक कलेज र कुलमा मनोिवज्ञानको िवषय पिन अिनवायर् 
हुनपुदर्छ।ताजमहल शाह जहाँले बनायो भनेको िशक्षा होइन यो त खािल इ फरमेशन 
मात्र हो।अतः अिहलेको िशक्षा पद्धितमा म सहमत छैन।िशक्षाले मािनसलाई सुसं कृत 
गराउनपुदर्छ। जब सरकारले हवाइजहाज इ यािद बनाउनेलाई आदर गदर्छ भने िशक्षक, 
जसले मन बनाउँछ भने यसको आदर हुनपैदर्छ।अतः िशक्षाको मह व धेरै ठूलो छ। 
यसमा मनोिवज्ञान सबैलाई चािहने भएको हुनाले यसको िवशषे िशक्षा िदनपुदर्छ। 

अनदुानको नीित बारे िव याथीर्को आचारमा जोड िदनपुदर्छ। आचार र चिरत्र हेरी 
अनदुान िदए असल िशक्षकको कमी पिन पूरा हु छ।िवदेशी सहायता िव याथीर्ह लाई 
अनदुान िदने काममा लगाइनपुदर्छ।िवशषे गरी पा यपु तक र शारीिरक िशक्षा तथा 
खेलकुदको काममा अनुदान िदने काम हुनपुदर्छ।कलेज अफ एजुकेशनमा केही दोष भए 
पिन यसले गरेका िशक्षा फैलाउने काम सराहनीय छ। यसले गरेका काम फा तु ज तो 
लागेन।आव यकताअनसुार कुलह मा खेलको सामान, खेलमैदानह , असर पु तक 
अिनवायर् िदनपुदर्छ।शु मा शारीिरक िशक्षाम ैब ता यान िदनुपदर्छ। 

बालचर कायर्क्रमले केटाकेटीह को शिक्तलाई सदपुयोग गरी िनमार्णको काममा लगाउन 
सिक छ।िशक्षा िवभागले िशक्षकह ले कमा ड िदने प्रविृ तमात्र िलनहुुदैन।िशक्षकह  
प्रित सकेस म आदर होस।्भ ता िदएर पिन िशक्षक बनाउन ु ठीक छैन।दामको 
प्रलोभनमा होइन, िशक्षाको पे्रममा िशक्षा िदन सक्नपुछर्। फ्रा समा कलेजका 
प्रोफेसरह को भ दा कुलका मा टरह को तलब बढी हु छ।कारण कुलका मा टरह  
शु को टेजमै िव याथीर्ह मा राम्रो मलजल हाली उनीह लाई असल िशक्षा िदने 
मह वपूणर् कामको उ तरदािय व छ। कुलको वातावरण नै िशक्षा हुनपुदर्छ।पौडी 
िसकाउनेले पौडन ै पदर्छ, सडकमा आउनले ढुङ्गा उठाउन ै पदर्छ भने ज तै िशक्षाले 
िशिक्षत हुनपैदर्छ। 

पा यपु तकबारे मलाई भ न ु छ, महापु षह  िह द ू होस वा मुसलमान आदरणीय 
हुनपुदर्छ। अतः हरेक धमर्का महापु षह , जसले देश उठाउने काममा याग देखाए, 
यसताको इितहास पढाउनपुदर्छ।कालार्इलले "इितहास महापु षह को जीवन हो" भनेको 
ठीकै लाग्छ।सामािजक अ ययनबारे आ न ैसमाज र थान सँग  स ब ध राखीकन 
पढाउनपुदर्छ।िवज्ञान त चािह छ तर यसबाट आचरणमा उ च भावना याउन सािह य 
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र इितहास ज ता िवषयह को पिन िशक्षा िदइनपुदर्छ।यही बोडर्लाइनमा कायर्क्रमह  
बनाउनपुदर्छ।बालसािह यको पिन राम्रो रचना हुनपुदर्छ।छात्रविृ त र प्रवेश िदँदा यसका 
आधारमा िदइनपुदर्छ। यसमा गिरब छात्र पिन अयोग्य भए गिरब भनेर प्रो साहन िदन ु
ठीक छैन।राि ट्रय गान, राि ट्रय झ डा राख्नेबारे मेरो पूरा सहमत छ।साथ ै
िव याथीर्ह मा एक पता याउन एकनासको पोशाक पिन सहायकै होला। 

िशक्षाको मा यमबारे मलाई लाग्छ जुन राि ट्रय भावनाको िनिम त िशक्षाको जोड 
भइरहेछ, यहाँ िशक्षाको मा यमको िनिम त नेपाली भाषालाइन ैप्रो साहन िदनु उिचत 
होला।जहाँ स म के्षत्रीय भाषाको िशक्षाबारे प्र न छ, ती के्षत्रीय भाषाह लाई िशक्षामा 
इ छाधीन िवषयको पमा थान िदनपुदर्छ र िदइएको छ।अतः भाषा िवषयबाहेक अ  
िवषय पढाउँदा यसमा नेपाली न ैमा यम हु छ। 

जहाँस म सं कृत भाषाको सबाल छ, मलाई लाग्छ िशक्षाको येय नै मािनसह लाई 
आदशर्मा ढा न ु हो।हाम्रो पिन सं कृत भाषा पुरानो हो र यसमा हामी आदशर्को 
भावनाले हेछ ।सं कृत भाषामा हाम्रो भावना भएको भाषाको पले होइन िक 
यसिभत्रको रामायण, महाभारत इ यािद ग्र थह  भएर नै हो।पुरानो भ दैमा आदशर् 
नभए यसको मह व हुने िथएन।मेरो िवचारमा साधारण िव याथीर्ह लाई कठीनाइ पन 
हुनाले सं कृत याकरण अिनवायर् नगरी सं कृतका चिुनएका प्रसँगह  पढाएर लडकाह  
पिन प न गा ो मा दैनन।् सं कृत प दा अक  फाइदा के छ भने यसबाट नेपाली 
लेख्न पिन सिजलो पानुर्का साथै नेपाली भाषालाई धनी बनाउन सिक छ।देशलाई 
अिहलेज ता आदशर् र चिरत्रबान ् िव याथीर्ह  चािहएका छन,् य तो िशक्षा यस 
भाषाबाट िम न सक्छ। राि ट्रयताको पे्रम हामीले अगें्रजीबाट िलन सक्तैनौ।अतः 
सं कृतलाई आधिुनक प्रकारको िशक्षामा ढाली यसबाट फाइदा उठाउनपुछर्। 

परीक्षा पद्धितबारे मलाई भ न ुछ, परीक्षामा हाल भैरहेका त्रिुटह  मेटी यसलाई राम्रो 
पानुर्पछर्।कसैलाई क्लास चढाउँदा उसको परीक्षाफलको साथ ैक्लास वकर् को संख्या पिन 
जोिडने गनुर्पछर्। जाँचको अिघ मात्र पढी पास हुने प्रथा ठीक छैन।प्रधान परीक्षकले 
पाँच प्रितशत मात्र जाँचे पगु्छ भनेको मलाई ठीक लागेन।यसबाट अ  िव याथीर्ह लाई 
अ याय पनर् सक्छ। अतः यसमा मेरो सुझाउ छ– जाँचमा न बर िदँदा िव याथीर्को 
चिरत्र, आचारिवचार, सामािजक सेवा सबै हेनुर्पदर्छ।एउटै पेपरलाई दईु चार जनाले सध ै
हेनुर्पछर् भ ने नीित िलनपुलार् भ ने सुझाउ छ।अक  कुरा िलिखत परीक्षाको नितजा 
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िछटो नपाई यितका मिहनास म नितजा पखर्नुपदार् यसबाट सरकार र रा ट्रलाई पिन 
हानी हु छ। यसकारण परीक्षाको फल िछटो आउनपुदर्छ। 
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सवार्ङ्गीण राि ट्रय िशक्षासिमितका सद यह  
  

(१) माननीय ी िव वब धु थापा (िशक्षाम त्री)     अ यक्ष  

(२) ी माननीय ध्रवुमानिसहं अमा य (सद य राि ट्रय योजना पिरष ) उपा याक्ष  

(३) ी रणधीर सु बा (उपकुलपित ित्रभवुन िव विव यालय)   सद य  

(४) ी बालच द्र शमार् (उपकुलपित नेपाल एकेडमेी)   सद य  

(५) ी रेणुलाल िसहं (शाही पे्रससिचव)     सद य  

(६) ी पद्मप्रसाद भटृराई (िप्रि सपल सं कृत महािव यालय)  
 सद य  

(७) ी धरणीधर कोइराला       सद य  

(८) ी वेदान द झा       सद य  

(९) ी रामहिर जोशी       सद य  

(१०) ीमती च द्रा िकरण       सिचव  

(११) ी कुलशखेर शमार् (िशक्षासिचव)    सद य–सिचव  

(१२) ी ल मणप्रसाद िरमाल (का.मु. िशक्षासिचव)   सद य–सिचव   

  (२०१८ आषाढ २ गतेको बैठकदेिख)  

ये ठ ९ गते २०१८ मा बसेको सवार्ङ्गीण राि ट्रय िशक्षासिमितको ते ो बैठकको 
िनणर्य अनुसार िशक्षास ब धी िभ न िभ न िवषयह मा छलफल गनर्का लािग गठन 
गिरएको उपसिमितका सद यह :   

(१) उ च िशक्षास ब धी उपसिमित  

ी रणधीर सु बा    सयंोजक  

ी ध्रवुमान अमा य   सद य  

ी पद्मप्रसाद भटृराई   सद य  

(२) िशक्षक प्रिशक्षण स ब धी उपसिमित  
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ी ध्रवुमानिसहं अमा य  सयंोजक  

ी रणधीर सु बा   सद य  

ीमती च द्रा िकरण   सद य  

(३) िशक्षा प्रशासन स ब धी उपसिमित  

ी बालच द्र शमार्   सयंोजक  

ी धरणीधर कोइराला   सद य  

ी रणधीर सु बा   सद य  

ी वेदान द झा   सद य  

(४) प्राथिमक र मा यिमक िशक्षास ब धी उपसिमित  

ी रेणुलाल िसहं   सयंोजक  

ी पद्मप्रसाद भटृराई   सद य  

ी रामहिर जोशी   सद य  

ीमती च द्रा िकरण   सद य  

(५) समाजिशक्षा स ब धी उपसिमित  

ी धरणीधर कोइराला   सयंोजक  

ी वेदान द झा   सद य  

ीमती च द्रा िकरण   सद य  

(६) सामािजक एवं साँ कृितक कायर्क्रम स ब धी उपसिमित  

ी रामहिर जोशी   सयंोजक  

ी ध्रवुमान अमा य   सद य  

ी रेणुलाल िसहं   सद य  

(७) सं कृत िशक्षा स ब धी उपसिमित  

ी पद्मप्रसाद भटृराई   सयंोजक  

ी बालच द्र शमार्   सद य  
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ी रेणुलाल िसहं   सद य  

िभ न िभ न उपसिमितह मा समािव ट गिरएका यिक्तह :   

(१) ी तीथर्राज उपे्रती  (डाइरेक्टर, िशक्षा िवभाग)  

(२) ी दीघर्राज कोइराला  (डाइरेक्टर, राि ट्रय िनदशन म त्रालय)  

(३) ी सूयर्िवक्रम ज्ञवाली  (नेपाल एकेडमेी)  

(४) ी राजे वरप्रसाद ीवा तव (सेक्सन अिफसर, िशक्षा िवभाग)  

(५) ी केशवलाल जोशी  (सेक्सन अिफसर, िशक्षा िवभाग)  

(६) ी यामराज वज जोशी (कलेज अफ एजुकेशन)  

(७) ी नरे द्रबहादरु ब नेत (कलेज अफ एजुकेशन)  

(८) ी गणेशराज िसहं  (कलेज अफ एजुकेशन)  

(९) ी रामसु दर े ठ  (कलेज अफ एजुकेशन)   

(१०) ी यमबहादरु काकीर्  (कलेज अफ एजुकेशन)  

(११) ी सीताराम रेग्मी  (काि त ई वर रा यल73मी हाइ कूल)  

(१२) ी वटुकप्रसाद राजभ डारी (कलेज अफ एजुकेशन)  

(१३) ी रामप्रसाद त डुकार  (कलेज अफ एजुकेशन)  

(१४) ी कृ णबहादरु मान धर (पद्मोदय हाइ कूल)  

(१५) ी रामजीप्रसाद उपा याय (जुद्धोदय हाइ कूल)  

(१६) ी नरबहादरु थापा  (ित्रभुवन िव विव यालय)  

(१७) ी िनर जन शमार्   (सं कृत महािव यालय)  

(१८) ी सूयर्बहादरु शाक्य  (ित्रभुवन िव विव यालय)    
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िशक्षा िवषयका केही त याङ्कह  
  नेपाल अिधरा यभर हाल रहेका िशक्षण सं थाह  र िव याथीर्ह को संख्या 

िशक्षण सं था िशक्षण सं थाको सखं्या िव याथीर्को सखं्या 
प्राइमरी कुल ३१६३ १२६५२० 
िमिडल कुल ३६८ ६६६४० 
हाइ कुल १३८ ५०७८२ आजस म प्रितशत 
नमर्ल कुल १५ ३००० 
इ टर कलेज ९ ३०५ 
िडग्री कलेज (कला, िवज्ञान, 
कानून, वािण य) 

१४ ३५३५ 

कलेज अफ एजुकेशन १ १०० 
सं कृत महािव यालय ३ १३८ 
िव विव यालय १ २६० 
प्रौढ पाठशाला १८०८ ४६९५० साक्षर भए 
पु तकालय १२२  

 

२०१७–१८ मा िशक्षातफर्  भएको खचर् 

प्राथिमक िशक्षामा  ६१११८८० ने  

मा यिमक िशक्षामा २०८५००० ने  

उ चिशक्षामा  ३४९७५९८  ने  


