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सवार्िधकार सरु िक्षत
प्रकाशको िलिखत वीकृितिवना यस िकताबका कुनै भाग पिन कुनै पमा पिन उ त गनर्
मनाइ छ ।

मद्र
ु क
सी.एम.प्रेस, बेितया
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पिरचय
नेपाल राि ट्रय िशक्षा आयोगको योग्य तथा िव वतापूणर् िववरण साधारण जनताको समक्ष
प्र तुत गनर् पाउँ दा हामीलाई अ य त हषर् लागेको छ र साथै यसलाई आ नो सौभाग्य संझेका
छ । यो िववरण हाम्रो दे शको शैिक्षक इितहासमा उठाइएको पिहलो र सबभ दा गहिकलो कदम
हो।
यस िववरणले वतर्मान नेपालको िशक्षा प्रणालीको िदग्दशर्न गराउनक
ु ो साथै भिव यको िनि त
हाम्रो दे शमा हुनप
ु न प्रणालीको पिन सझ
ु ाउ गदर् छ। वा तवमा यो िववरण एक अ वेषण कायर् हो,
जसमा अिहलेस म थाहा नपाएका त याङ्कको संकलन भएको छ र यसले नेपालको िशक्षा
क तो हुनप
ु छर् भ ने कुरामा जनताको राय प्रकट गदर् छ।यो एक प्रकारले िशक्षाको आकार िदने
कुराको जनमत हो जसमा दे शको भिव य आधािरत छ।
य तै अमू य सामग्री प्रकाश गनर् म त िदने सबै िशक्षप्रेमीह लाई प्रकाशन िवभागले सदै व
वागत गदर् छ। दे शलाई चािहने िविभ न िकिसमका शैिक्षक सामग्रीको माग पूितर् गनर्को
िनिम त नै यो िवभाग खडा भएको छ।
यो िववरण तयार पानर् तथा प्रकाशन गनर्मा म त गन सबै महानभ
ु ावह लाई हामी ध यवाद
प्रदान गदर् छ ।

कृ णराज अयार्ल
डाइरे क्टर,
प्रकाशन िवभाग,
कलेज अफ एजुकेशन
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दइ
ु श द
िशक्षा आयोगको िववरण तपाईको स मख
ु छ। यो िववरण आ योपा त प नभ
ु एपिछ
आयोगले कित पिर म गरे र, क ता क ता उपाय सोचेर नेपालमा िशक्षाको वतर्मान अव थाको
स ब धमा त याङ्कह संकलन गनर् सकेको छ, ज्ञात हुनेछ।नेपाललाई संसारका अ य उ नत
रा ट्रह को दाँजोमा पुर्याउन िशक्षाको सवर् यापी प्रसार अ याव यक हुनाले आयोगले मल
ु ुकका
कुना कुनाबाट सवर्साधरण जनताको, िशिक्षतह को, िव वा ह को र िशक्षा िवशेषज्ञह को राय
संग्रह गरी सरकार र जनताको अथर्बल, दे शको भौगोिलक ि थित, यातायातको किठनाइ,
आ नो मल
ु ाउँ दो कालोिचत िशक्षा प्रसारका
ु क
ु को स यता र सं कृितको संरक्षणका साथ दे शसह
िनिम त आव यक साधनह को अभावका सम या र ितनलाई हल गन उपाय र अवल बन
इ यािद कुरा यस िववरणमा पेश गरे को छ। आयोग िवज्ञ पाठकह बाट यस िववरणमा भएका
दोष र त्रिु टह को आलोचना मात्र नभई राि ट्रय योजनालाई अझ राम्रो प िदई सफल तु याउने
उिचत सुझाउह पाउने आशा गदर् छ।
आयोगका अ य ४० साथी सद यह को पूणर् सहयोग नभएको भए पिन यो िववरणलाई यित
चाँडो प्रकाशमा

याउन स भव िथएन। उहाँह ले आफूलाई सु पेको

काम पूरा लगन र

उ साहका साथ गनभ
ुर् एको छ। यसका िनि त उहाँह लाई मेरो हािदर् क ध यवाद छ।
आयोगको िववरण अंग्रेजीमा तयार भएपिछ िविभ न

यिक्तह बाट

यसको नेपालीमा

अनव
ु ाद गराएको हुनाले भाषा र शैलीमा िभ नता हुनु वभािवकै िथयो।तर एउटै िवषयको एकै
पु तकमा अनेक थरी शैली र भाषा हुनु राम्रो नहुनाले अनव
ु ादको भाषा र शैली िमलाउने
उ े यले ६ जना सद यको एक मडरे शन सिमित रािखयो। यस सिमितका सद यह ले सो
कामको साथसाथै आयोगलाई अ पिन योग्य सभ
ु ाउह िदनभ
ु एकोमा उहाँह लाई समेत शततः
ध यवाद निदई रहन सिकंदै न। यस मडरे शन सिमितका सेक्रेटरी, पाठशाला ब दोब त नागरी
फाँटका हािकम मा टर सागरमिण

आ.दी ले अवकाश समयमा िववरणका अिधकांश

पिर छे दह को अनव
ु ाद र शैलीको िमलान तथा भाषालाई सरल बनाउन पूरा पिर म गनभ
ुर् एको
छ।यसकारण उहाँ िवशेष ध यवादका पात्र हुनह
ु ु छ।
केशर बहादरु केसी
िशक्षासिचव
नेपाल सरकार
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ध यवाद
वतर्मान समयमा संसार खुव िछटो उ नत हुँदो छ। प्रायः सारा उ नत मल
ु क
ु ह मा बौिद्धक
योग्यताको तर यादै उ च भएको छ।एिशया जागिृ तमा छ। एिशयाका प्रायः सारा मल
ु ुकह ले
िनरक्षरताको नाश गरे र प्रजात त्रलाई सफल तु याउन तँछाड‐मछाड गद प्रच ड वेगले िशक्षा
योजनाह लागू गराएका छन ्।
नेपाल आ नो इितहासमा संकटाव थाबाट गुिज ्ररहे छ।प्रजात त्रको आगमनले उसका
जनतामािथ ठूला िज मेदारीह को बोझ थपेको छ। िनकट भिव यमा नै उसले आम चन
ु ाव गन
भएको छ। िशक्षा प्रजात त्रका सफलताको आव यक ि थित छ। हामीले सकेस म पिहलो
अवसरमा नै हाम्रा शासकह लाई िशिक्षत पानप
ुर् छर् । धेरै कालस म अज्ञानता र िनरक्षरता
छाइर यो भने प्रजात त्रले दभ
ु ार्ग्य र आपद मात्र

याउनेछ।नेपाल माताका सप
ु ुत्रह ले

अज्ञाना धकारको िव द्ध लडेर मल
ु ुकमा ज्ञानको प्रकाश फै याउन अिघ सन मौका पाएका छन ्
।
नेपाल िशक्षा आयोगका िसफािरसह नै आ ना सबै कुरा बताउँ छन ्। िन फलता र नैरा यको
वतर्मान वातावरणमा एक बषर्भ दा कम समयिभत्रै यो िववरण पेश गनर् सक्नु नै आयोगले
सामा यतः जनता र खास गरे र िशक्षािव ह बाट पाएका सहयोगको वल त प्रमाण छ।यसका
अिधकांश सद य र समालोचकह ले राि ट्रय सेवाको भावना िलएर उ सािहत काम गरे का छन ्
र सिचवले आ नो कमर्चारीव ृ दसिहत क टको पवार्ह नै गनभ
ुर् एको छै न। उहाँह सबैलाई हाम्रो
ध यवाद छ। तर ओरगन िव विव यालयका शैिक्षक स लाहकार िव

वर ी यग
ू बी. उडको

िवशेष उ लेख गनप
ुर् छर् जसका अथक पिर म र उिचत सहायता यो िववरण तयार गन काममा
अमू य सािवत भएका छन ्।
सरकारबाट यो िववरणले उिचत आदर र हाम्रो मल
ु ुकको उ नितका िनि त योजनामा िशक्षाले
सवार्ग्रता पाउनेछ भ ने आशा गिरएको छ।

द्रराज पा डे
सभापित,
राि ट्रय िशक्षा योजना आयोग
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कृतज्ञता
म, सन ् १९५३ को अ यमा यस मल
ु ुकका शैिक्षक सम या र स भा यताह मा िशक्षा
म त्रालयका अिधकारीह िसत िवचार िवमशर् गनर् नेपालमा िनमि त्रत गिरएँ।मलाई िशक्षाका
वतर्मान अव थाह को िनरीक्षण गरे र राि ट्रय िशक्षापद्धितको िवकाशलाई एक योजनाको
िसफािरस गनर् अनरु ोध गिरयो।मैले मािथ लो तहको राि ट्रय िशक्षा योजना आयोगको
िनयिु क्त भएर यसमा शैिक्षक स लाहकारको पमा काम गन प्र तावमा आम त्रण वीकार
गर। मैले य तो योजनाको काम एक िवदे शीलाई निदएर नेपालका नेताह लाई सु पनप
ु न
ठान।अब आयोगको िसिद्ध यो रायको ग भीरताको प्रमाण पमा खडा छ। आयोगका
सद यह ले मलाई नेपालमा म एउटा परदे शीभ दा ब ता नेपालको अितिथ छु भनेर मा नप
ु न
गराउनभ
ु यो। उहाँह र सारा नेपालीह को अितिथ‐स कार अ यिधक भएको छ।तर यो िववरण
एक कोरी िशक्षािव र नेताह को उ जनी हो। पयार्लोकन प्र नावली, परे खा, बहस, नीित र
िसद्धा तह को सत्र
ु ीकरण, ल य‐ थापना, योजना, िसफािरशह सब आयोगका सद यह बाट
िन केका छन ्।यो िववरणको िसजर्ना र गठनमा भाग िलन पाउनु म आ नो जीवनकालको ठूलो
सौभाग्य मा दछु। खास गरे मैले सभापितको कठोर िन चय र िवषम समयमा उहाँका नेत ृ वको
कदर गरे को छु। सद यह को स यता र आ नो िह साको काम गनर्मा उहाँह को त परताको म
प्रशंसा गदर् छु । मैले अंग्रेजी र अनव
ु ाद दव
ु ैमा हाम्रा लेखकह का सु दर वाक्यशैलीको आन द
िलएको छु । यित ठूलो िववरणको म यौदा गन अनिु लिखत बहादरु ह का िनि त महान
भिव यमा ठूलो थान छ भ ने ढ आशा गदर् छु।
यो एउटा िववरण हो । तर काम सिकएको छै न‐भखर्र शु भएको छ। सौभाग्यवश िववरण र
कायर्को बीचमा धेरै समय लाग्दै न, िकनभने धेरै काम हुन लािगसकेको छ। बीस पिर छे दमा
उ लेख भएका कुनै कुनै िसफािरशह

कायार्ि वत भइसकेका छन ्। तर अगािड ठूलो काम

छ। यापक प्राथिमक िशक्षा, प्रौढ साक्षरता, िव तत
ृ मा यिमक िशक्षा, बह
ृ त ् राि ट्रय
िव विव यालय, यी र अ अनेक ल यह िहमालयका काखमा महान ् प्रजात त्रको िवकाशका
िनि त आयोगका सद य र उहाँका साथीह लाई गुहादर् छन ्।
िभत्र दयदे िख म तपाइँह लाई शुभे छा अपर्ण गदर् छु।

यूग बी . उड
शैिक्षक स लाहकार
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नेपालका महाराजािधराज
ी ५ महे द्र वीर िवक्रम शाह दे वका
हजुरमा
सादर समिपर्त
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पिर छे द १
प्राक्कथन
२००७ सालमा प्रजात त्रको साथै नेपालमा िशक्षाको आव यकताको चेतना पिन आयो।
मेचीदे िख महाकाली र िहमालयदे िख तराईस म, दे शभरी िशक्षा तथा िशक्षा‐िव तारको
आव यकता उ सक
ु ताका साथ अनभ
ु व गिरयो। यस बेलास म नेपाल अस पकतार्को नीितको
अनस
ु रण गद िथयो र यसरी यसलाइै पूणर् अ धकारमा र आधिु नक स यतादे िख अलग
रािखयो। यसका असल र खराब दब
ु ै असर परे ।असल यस अथर्मा िक यसमािथ जडस म पग्ु ने
गरी कुनै प्रणालीको पिन मार परे न र यसरी पिवत्र भिू म हुनाको कारण ‐ य यिप यो साधारण
पले िच त बझ
ुर् ा गनर्
ु ाउने कारण मात्र हो) नेपालले आ नै िकिसमको योजना र यव था तजम
सक्तछ। अ तरार्ि ट्रय एकता र राि ट्रय यिक्तवािदतालाई ि टमा राख्दै ती योजनाह हाम्रो
दे शको भौगोिलक ि थित र ऐितहािसक पर परा सह
ु ाउँ दो ब न सक्तछन ्। खराब यस अथर्मा
िक संसार यित अगािड बिढसकेको छ र हामी यित पछािड परे का छ िक मिु कलले हाम्रो
जनसंख्याको दइ
ु प्रितशत प न र लेख्न सक्तछन ्। यहाँ न गितशील संचार यव था छ नत
सरु िक्षत आिथर्क अव था नै छ। यसरी दे शको सम या अ य त ठूलो छ तथा यसको सध
ु ारको
िवपरीत बाधाह

अक पनीय छन ्। तर ितनको समाधान हुनैपदर् छ, िकनभने रा ट्रसंघको

सद य भएपिछ हामीले संसारका अ रा ट्रह को साथै काँधमा काँध िमलाएर िहं नु छ।
प्रजात त्रलाई साि चकै सफल तु याउन हामीले हाम्रो जनतालाई सकेस म िछटो अविधिभत्र
िशिक्षत बनाउनप
ु रे को छ। खास गरी बािलग मतािधकारको आधारमा चुनाउ गन घोषण
भइसकेकोले यो अझ आव यक छ। मतािधकारको द ु प्रयोग वारा हुने तानाशाही तथा
गह
ु को भय हटाउनप
ु दर् छ तर उिचत िशक्षािवना हाम्रो ज तो दे शमायो हुन गा ो छ।
ृ यद्ध
आयोगको िनयिु क्त
संवत ् २००७ मा नेपालमा प्रजात त्रको सप्र
ु भातपिछ रा ट्रमा िशक्षाको आव यकताको जागिृ त
आयो। यस कालस म अ य पसंख्यक मािनसह का िनि त मात्र िशक्षाका
सिु वधाह

रािखएका िथए। िशक्षालाई प्रजात त्रको मल
ू िसद्धा त

यादै कम

वीकार गरे पिछ नेपाल

सरकारले िशक्षास ब धी वतर्मान सिु वधाहरको िनरीक्षण र िव तार गनर् संवत ् २००९ मा एक
िशक्षा सिमित खडा गर्यो।
गत संवत ् २००९ मा िशक्षा सिमितले िशक्षा म त्रालयलाई िशक्षास ब धी भइरहे का
सिु वधाह को जाँच गरे र नेपालमा दे श यापी राि ट्रय िशक्षाको योजना तयार पानर्को लािग
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राि ट्रय िशक्षा योजना आयोग िनयक्
ु त गनर् िसफािरश गर्यो। यस आयोगमा नेपालका िविभ न
जाित स प्रदायका प्रजाको प्रितिनिध व गनर् सद यह छािनए। यसको सद यतामा प्रव धीय
िवभाका िविभ न समुदायका त्री र पु षका प्रितिनिधह , जन‐सेवा आयोग ‐प.स.क) , िशक्षा
म त्रालय, व तु वारा िशक्षा िदने, प्राथिमक, मा यिमक र उ च िशक्षाका प्रितिनिध र झ डैले
नेपालको स पण
ू र् पहाडख ड, के द्रीय खा डो र तराईका सामा य यिक्तह िथए। आयोगका
४६ सद यह ले सारा यवसायको प्रितिनिध व गदर् थे र कोही त सायद िशक्षामा नेपालका
अितिविश ट यिक्त िथए।
आयोगको कायार्र भ
संवत ् २०११ को चैत्र ९ गतेका िदन काठमाड मा नेपाल सरकारको सिचवालयको ग्यालरी
बैठकमा आयोगको कायर् शु गिरएको िथयो। आयोगका सभापित सरदार

ी द्रराज पा डेले

पूवम
र् ा िशक्षा र सं कृितको दोवाटो छँ दाको प्राचीन नेपालको गौरव, ई. १६ वीं शता दीपिछ
नेपाललाई प्रभाहीन पान म ययग
ु र वतर्मान शता दीमा क्रमशः जागरणको उ लेख
गनभ
ुर् यो।अ यमा उहाँले भ नभ
ु यो : ‐
"बेमेल र िम याबोधले वातावरणलाई दिु षत पािररहे को समयमा िव वान ्ह ले हतो साह र
खािल दशर्क भएर छुट्टै ब ने वेला छै न , िशक्षाको मह वको िवषयमा दइ
ु मत हुनै सक्तैन,
यसकारण अ लाई दोष िदएर माफी माग्नु यथर् छ।िशक्षाको उ नितमा प्रगित याउन प्र येक
मािनस कुममा कुम जोरे र उिभयोस ् र सहायता गरोस ्।िशिक्षत मािनस नै प्रजात त्रको उिचत
मू य तोक्न ‐कदर गनर्) जा दछन ्। अब पिन िशक्षास ब धी कायर्क्रमह एकाितर हटाइयो
भने पिहले दइु प ट अवनितितर लागेको नेपालको इितहास ते ोप टमा परू ा िवनाशो मुख
हुनेछ। अब यव था गिरने िशक्षा प्रणालीले नेपालको अ तरा मालाई उ वल पारे र वतर्मान
समयको वैज्ञािनक ज्ञानले स प न तु याई रा ट्रलाई हरे क िवषयमा आ मिनभर्र गराउन
सक्नुपछर् । हामीलाई अिहलेको

यासिमसे िशक्षापद्धितको बदलामा पूवर् मेचीदे िख पि चम

महाकालीस म र उ तरमा भोटको सीमानादे िख दिक्षणमा तराईस म राि ट्रय भावनालाई
उ तेजना िदने रा ट्र यापी िशक्षा योजनाको आव यकता छ। म मेरा दे शब धह
ु

आ ना

आिथर्क सम याह हल गरी, प्र येक कुरामा रा ट्रलाई समद्ध
ृ पारे र आ नो यिक्त व र व व
नगम
ु ाई अि त व कायम राख्नह
ु ोस ् भ ने उ कट इ छा गदर् छु।
यसपिछ माननीय िशक्षाम त्री ी िड लीरमण रे ग्मीले उद्धाटन म व य िदनुभयो।उहाँले भ नु
भयो िक हामीले भत
ू कालका कायर्ह मा िनभर्र रहन हुँदैन, भिव यका िनि त िनमार्ण गनप
ुर् छर् ,
िकनभने अिहले नेपालमा िशिक्षत लेखपढ गनर्स म सक्ने मािनसह को समेत घोर कमी छ।
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ी रे ग्मीले सं कृत िशक्षण पद्धितको उपयोिगताभ दा समयको प्रगित धेरै बढे को छ र राि ट्रय
भावना, पर परा र मल
ु ुकका आव यकताह को आधारमा नयाँ प्रणाली भेट्टाउन र य तो
प्रणालीलाई इमानदारीिसत समथर्न गनर् नेपाल अिहलेस म असफल भएको छ भनी
बताउनभ
ु यो। उहाँले नेपाली भाषमा पु तकह को अभावको िनदश गरे र गत पचास वषर्मा
भारतका िवदे शी प्रादे िशक भाषाह को जित नेपाली भाषाले उ नित गरे को छै न भ नभ
ु यो।
यसपिछ माननीय म त्री यल
ू े थालेको कामको िवषयमा बो नभ
ु यो।उहाँले भ नभ
ु यो िक
खँिदलो िशक्षापद्धित बािहरबाट पैठारी गनर् सिकँदै न,

यो त रा ट्रको पर परा र

आव यकताह बाट झक्नु पदर् छ। हामीले आ नै खट्ट
ु ामा उिभने बानी बसा नप
ु छर् । उहाँले धनी
यिक्तह लाई शैिक्षक सं थाह लाई उदारतािसत दान िदन प्रो सािहत गनभ
ुर् यो। फेिर उहाँले
जनताबाट स मािनत यिक्तह ले अगािड सन वेला आयो भ नुभयो।उहाँले सभालाई खास
गरे र प्र तािवत योजनाह रा ट्रका आव यकताह का अनक
ु ू ल छन ् छै नन ् भिन जाँ न सझ
ु ाउ
िदनभ
ु यो। ी रे ग्मीले िशक्षालयबाट िन केका केटाकेटीह ले आफ कमाउन सक्ने हुनुपछर् ,
यसकारण वावल बनको िशक्षामा िवशेष जोड िदनप
ु यो। उहाँले गां धीजीको
ु छर् पिन भ नभ
आधार िशक्षाप्रणालीलाई पिन छुनभ
ु यो र आधार कुलह आशा गरे जित राम्ररी नचलेकोमा
खेद प्रकट गनभ
ुर् यो। माननीय िशक्षाम त्री यल
ू े आधार कुलह को शा त प्रगितको कायर्मा
पनर् आएका केही स भा य त्रिु टह तफर् पिन सभाको यान आकिषर्त गनभ
ुर् यो।
अ यमा

ी रे ग्मी यल
ू े आयोगलाई सारा जनतामा अज्ञानता र िनरक्षरता हटाएर हाम्रो

गौरवशाली राि ट्रय सख
ु र समिृ द्ध याउने राि ट्रय िशक्षा योजनाको िवकाशलाई यानमा राखी
सध
ु ार गिरनका िनिम त अिहले भइराखेका िशक्षास ब धी सिु वधाह को िनरीक्षण गनर् प्रेरणा
िदनभ
ु यो।
यस उप्रा त संयक्
ु त रा य कायर्कारी म डलका अ यक्ष ी पाल ड

य.ू रोजले राि ट्रय योजना

र िवकाशमा िशक्षाको थानको िवषयमा बो नुभयो। उहाँले भ नभ
ु यो िक जुनसक
ु ै रा ट्रको पिन
सबभ दा ठूलो साधन यहाँको जनता नै हो , अ

साधनह को त जनतािसत स ब ध

हुनब
ु ाहे क केही मू य नै छै न। जन
ु सक
ु ै मल
ु ुकको िवकाशको कायर्क्रमका िशक्षा सारभत
ू अंश छ।
अिन उहाँले िशक्षकको मह ता र िशक्षकह लाई तािलम गन अगािड रहे को महान ् कायर्को
उ लेख गनभ
ु यो। अ यमा नेपालको
ुर् यो र ५०,००० िशक्षक सकेस म चाँडो चािह छ भ नभ
िशक्षास ब धी प्रगितको िवकाश र आयोगको काममा संयक्
ु त रा य कायर्कारी म डलले पूरा
सहयोग र सहायता गनछ भनी ी रोजले आ नो वक्त य टुंग्याउनभ
ु यो।
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तब माननीय म त्री यल
ू े सभालाई आयोगको शैिक्षक स लाहकार भएर सेवागनर् आउनभ
ु एका
संयक्
ु त रा य अमेिरकाका ओरे गन िव विव यालयका िशक्षाका प्रा यापक ी यग
ू बी. उडको
पिरचय गराउनभ
ु यो। ी उडले प्रजात त्रलाई हुकार्उन खँिदलो िशक्षापद्धित अ याव यक छ भनी
फेिर जोड िदनभ
ु छर् भ ने माननीय म त्री यक
ू ो
ु यो र राि ट्रय पर परामा िशक्षाको िवकाश हुनप
वक्त यलाई समथर्न गनभ
ुर् यो। अिन उहाँले िशक्षकह को िनयत कतर् य र कामको नयाँ
योजनामा िशक्षकह को तािलमको आव यकताको िवषयमा बो नभ
ु यो। भ कने अव थामा
पग
ु ेर धरमराइरहे को रचनामा जोिखमसाथ झिु डइहनभ
ु दा नयाँ जग हा न शु गनुर् सिजलो
छ भ ने राय प्रकट गनभ
ुर् यो। नेपाल भरखरको प्रजात त्र मल
ु ुक हुनाले अ रा ट्रह बाट भएका
िशक्षास ब धी ग तीह लाई छोडेर िछटै नै नयाँ पद्धितमा िनमार्ण गनर् सक्तछ। आयो◌ृगका
कामको िवषयमा बो दै उहाँले नेपालमा खँिदलो िशक्षापद्धितको िवकाशका िनिम त आिथर्क
ि थितिसत स ब ध राखेर वतर्मान अव था र सम याह को अ ययन, जनताले ितनर् म जरू
गरे का करका ‐ आ दानीका ) स भावनीय नयाँ मुहानह , च दो उमेरका यव
ु क र प्रौढह का
िनि त आम शैिक्षक कायर्क्रम आव यक छ छै न वा आ नो थोरै पँज
ू ीको िवचारले थोरै का िनि त
मात्र िवशेष िशक्षाको प्रव ध गन कुराको िनधो गनुर् छ भ नभ
ु यो।
डा. उडले संवत ् २०१० को अ यितर िशक्षा म त्रालयका सद यह का साथ सभाह मा भएका
परामशर्ह को संिक्ष त िववरण िदंदै तलका ५ कुरामा पूणर् पले मतैक्य भएको बताउनभ
ु यो : ‐
प्रजात त्र का िनि त िशक्षा आव यक छ।
तोिकएको मल
ु ुकममा लागू गन िशक्षापद्धित यहाँको सं कृित र आव यकताउपर िनभर्र गदर् छ।
शैिक्षक योजनाको िवकाशका िनि त सामािजक र

यिक्तगत आव यकताह को जाँच

गनप
ुर् दर् छ।
शैिक्षक पद्धितको मख्
ु य जग िशक्षक हो र ियनीह को सामा य अिभप्राय, सामा य ढं ग र
सामा य तािलममा सचेत हुनप
ु छर् ।
सबभ दा पिहले िशक्षापद्धितले जीवनको हरे क मागर्मा नेत ृ व गन िशक्षा िदन सक्नप
ु छर् ।
यसपिछ उडले िशक्षाको ल य, िनिदर् ट पु तक सच
ू ी र पा यपु तक, शासन, अथर्, घर, िशक्षक
िशक्षक िशक्षण इ यािद सम याह मा िवचार गनर् आयोगले उपसिमितह मा बाँिडनप
ु छर्
भ नभ
ु यो। उहाँले सिमितह ले तु

त काम शु

गरे र स पण
ू र् आयोगको िवचारका िनि त

िव तत
ु ाउ िदनभ
ु यो।
ृ िववरण तयार गनर् सझ
अिन ित्र‐च द्र महािव यालयका प्रा यापक

ी यदन
ु ाथ खनालले छोटकरीमा राि ट्रय िशक्षण

योजनामा उ च िशक्षाको मह व र चिरत्र िनमार्णको मह ताको िवषयमा बो नभ
ु यो। अ यमा
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जन िशक्षाका सहायक तालक
ु वाला,

ी िजते द्र बहादरु शाहले आजको नेपालमा िशक्षाको

अव थाको संिक्ष त सारांश पेश गरे र आयोगको उ घाटन‐िविध टुंङ्याउनु भयो।
आयोगको काम
उ घाटन‐िविध सिकनेिवि तकै आयोगले ४ िदनको कायार्िधवेशन प्रार भ गर्यो। यव था,
पा यक्रम र िशक्षक िशक्षणको िवषयलाई िलएर तीन कायर्कारी सिमित गठन गिरए।
ियनीह को बेग्लाबेग्लै सभा ब यो।यी सिमितह ले आफआ ना कामसँग स बि धत
सम याह को खे ा तयार पारे , यी सम याह हल गनर्का िनिम त प्रयोग गिरने िवषयका
मह
ु ानह को सच
ू ी बनाए र कायर्प्रणाली िनणर्य गरे । प्र यके िदन काम सिकएपिछ यी सिमितह
सम या र िवचार िविनमय गनर् अ प समयका िनिम त आयोगका पमा भेल हु थे।
त कालै दइ
ु ठूला अ

यारा कुरा उठे । पिहला, क्रमबद्ध िववरणको अभाव, संचारको यन
ू ता र

के द्रीय सरकारको िशक्षा िनरीक्षणको कमीले िशक्षा समाचारको अभाव र खास गरे र यस
िवषयमा रा ट्रका जनताको मनोभावनाको बारे मा सच
ू नाको

यादै कम मात्रमा पिू तर् गर्यो।

यसकारण आयोगले छुट्टै एक िव तत
ृ प्र नावली तयार पारे र रा ट्रका सबै भागमा पठाउने ठहर
गर्यो। यसमािथ थप कुनै कुनै क्षेत्रमा िशक्षाको यव था र इ छाको िनधो गनर् केही मािनसह
पिन पठाउने िनणर्य भयो। सिमितह िसत प्र नावली तयार पानर् उनीह को समह
ू ले चाहे को
सच
ू ना प्रा त हुने िकिसमका प्र नह पेश गनर् अनरु ोध गिरयो।
दो ो,

यादै कम मतभेद हुन सक्ने कुनै कुनै प्र तावह अव य पिन आयोगबाट वीकार

गिरनेछन ् र ियनम येका कुनै कुनै प्र तावह मा िशक्षा म त्रालयले शीघ्र कारवाई गन माग
पयार् त मात्रामा आव यक छ भ ने चाँडै नै प ट भयो।यसकारण सिमितह लाई पिहले यी
सम याह मािथ िवचार गरे र माचर् २२‐२५ को अिधवेशनको आिखरीस ममा माननीय
म त्री यक
ू ना िदइयो।
ू हाँ पर्ु याउन िसफािरश तयार पानर् सच
यस िकिसमले पिहलो कायार्िधवेशनको अ यस ममा आयोगका कामको तजम
ुर् ा ,
प्र नावलीको रचना र आयोगका केही अ याव यक िसफािरशह लाई कायार्ि वत गन काम शु
गिरयो।
यसपिछका मिहनाह मा प्र येक मिहनाको दइ
ु प ट पूणर् पमा अथवा सिमितका पमा बसेर
आयोगले अनेक सम याह हल गन काम चालु राख्यो।से टे वर मिहनास ममा आयोगका
िववरणको मसौदा तयार गनर् प्र नावली, भेटघाटबाट खवर िलने प्रव ध, जनसंख्या गो वारा र
अ अ ठाउँ बाट पयार् त जवाफ आए। यो काम िविभ न सिमितह मा बसेर बहसको खे ा
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त
तयार
गन िवशे
शेष लेखकह ल
ले स पादन गरे
ग ।शु का सिमितह
स
मा िियनीह को छानबिन
छ
भयो र
प आयोगले
पिछ
ले पुनरावलोक
कन गर्यो। आयोगका
आ
सबै सद यह कोो िच त बु ने िकिसमले य
यो
त म
तज
ुर् ालाई शु

याउने प्रय
य न भयो। यो
य

प टतः गा
ग ो काम ििथयो र य यिप
य यो प्रय न

स पण
र् ः सफ
फल भएन ताप
पिन िववरणले
ल आयोगको झ डै झ डै िनििवर्रोध राय प्र तुत गर्यो।
ू त
व लापी
वातार्
प्र नावलीह बाट
बा पाइएका सच
थताको जाँचक
का िनि त सोझै
सो जनताबााट
ू नाको पूितर् र यथाथर्
स दे श िलन र उ तिरत प्र नावलीह दोहोर्
द याएर हे न
नर् िन निलिख
िखत िज लाह मा मािनस नै
प
पठाइएका
िथए
ए:‐
पिि चमी तराईक
को पुछार नेपालगं
ा ज र कोइ
इलावासमा।
वीीरगंजको म य तराईका गौौर र कलैयामम
मा।
पिि चम ४ नं . क
को पोखराको दन
ू मा।
पवर्
नकुटा गौडा।
ूव ६ नं. मा धन

पवर्
हो तरी िज लाको
ल
जनकपरमा।
रु
ूव तराईका मह

नेपाल
प खा डोम
मा काठमाड सिहत
स
पाटन, भक्तप
भ
रु र न
नगर प्रा तह मा।
म
म य किटब धमा
ध पि चम ५ नं. को िसलग
गढी डोटीमा।
पिि चम नेपाल तौिलहवा।
त
य गरी २१ पाठशाला
यसै
पा
िनरीीक्षक र उपिन
नरीक्षकह ले यही
य उ े यलाई
ाई िलएर आफ
फआ ना क्षेत्रम
मा
भ्र
भ्रमण
गरे । यसरी
य
पाइएकाा िववरणह ते ो र चौथोो पिर छे दमाा छो याइएक
को प्र नावलीम
मा
थ
थिपएका
छन ्।
िस तका अ साधन
िसद्धा
च ु िसद्धा तका
चाल
त यी साधन
नह का अित
तिरक्त आयोग
गले जन‐िशक्ष
क्षाका तैनातव
वालाको अ ड
डा,
ज ख्या गो वारा, अ यरर सरकारी अ डाह , नेपाल
जनसं
लमा पिहले ख
खडा गिरएकाा सिमितह क
का
प्र
प्रकािशत
िवव
वरणह , पु तकालयका उ लेख र िवेदश ि◌िव
िवशेषज्ञह बाट
ट पिन म त
म
माग्यो।िव
वस
सनीय साधनह
ह को कमीले आयोग धेरै िव न बाधामाा परे को छ ताप
पिन प्रकाश ह
हने
ु
स
समयस
म योो िववरणले ने
नपालमा िशक्षााको सारा प्र तत
मा रािखिदएक
को
ु क्रमलाई एउटै िलखतम
छ भनी ठा दछ
छ।
उ घाटन समाारोह पिछको िचठीमा

ी िशक्षाम त्री यल
या गनभ
खत
ू े याख्य
ुर् एको िन निलिख

िव
िवषयका
पिरभ
भाषाअनुसार आयोगको
आ
संचालन
च
भएको छ : ‐
(१
१)

आयोग
गले आज मल
ि
को अ ययनमाा लाग्नप
ु ुकमा पाइने िशक्षापद्धितको
ु दर् छ।
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(२
२)
(३
३)

यसले सवर्साधारण
ण जनताका ििनिम त प्राररि भक िशक्ष
क्षाको िवशेष मह
म वका सााथ
आधिनक
िु न यावहािर
िरक क्रममा कू लह को पुन
नगर्ठन गनर् मसौदा
म
तयार गन
ग प
ुर् छर् ।

यसले राि ट्रय िशक्ष
क्षाको लािग प्रम
मािणक पा यप
य ु तकह त
तयार पान मस
सौदा गनप
छर् र
ुर् छ
सरकाररमा सय
ट पा यपु तकह
त
ु ोग्य लेखकह बाट

तयार गनर् र ितनक
का प्रकाशनक
को

उ े य पूरा गनर् सक्
क्ने एक उ तम
त छापाखान
ना राख्नका िन
िनिम त पयार् त अनुमानक
को
(४
४)

िसफाििरश गनप
ुर् छर् ।

यसले जनताका ता
त कािलक आव
आ यकताह को अनुपात
तमा िशक्षाकोो

तर बढाउ
उने

अ दाज
जबाट पाँच व
वषर्िभत्र एक राि
र ट्रय िव व
विव यालयको
को थापना गनर्
ग सरकारिस
सत
(५
५)
(६
६)
(७
७)

िसफाििरस गनप
छ
ुर् दर् छ।

यसले िशक्षक िशक्ष
क्षणका िवषयम
मा आ नो रााय तु
िसफाििरश कायार्ि वत
व भएको हे नुप
र् छर् ।

त सररकारमा पेश गनप
यो
ुर् छर् र य

आयोग
गले अगािडको
को महान कायर्
यर्को लािग स भा य थान
नमा च दा ब
बटु ने साधन र
उपाय प ता लाउने कोिशश
क
गनपछर्
प
ुर् ।

आयोग
गले सरकारिस
िसत सरकारी कमर्चारीह को
क नाममा ए
एक पिरपत्र पठाउन
प
अनरु ोोध
गनप
छ जसमा उनीह
उ
ुर् छर्

आयोग
ोगको कामम
मा यथास भव
व सहायता गनर् सकून ् र

आयोग
गका सद यह
ह ल ृ योग्य ठह
हराएका यिक्
िक्तलाई सद य िनयक्
ग अिधकारक
का
ु त गन
िनि त िसफािसश गन
ग प
ुर् दर् छ।
िव
िववरणको
तज
ज ुम
र् ा

आ
आयोगको
काम
क
मकार्नसार
स
दइु भाागमा बाँिडने
ने दे िख छः‐ १ वतर्मान
न अव था र
ु
आ यकताह को सोधखोोज र २ प्राथिमक,
आव
प्र
म यिमक, ििव विव याल
मा
लय तथा प्रौौढ
िश
िशक्षणसिहत
र ट्रय िशक्षण
राि
णको सवार्ंगीण
ण पद्धितका िनि
िन तको योज
जना।
िव
िववरणको
पिह
िहलो अंश धेरैजसो
ज नेपालमा
मा िशक्षाको वत
तर्मान ि थित
ितको िनरीक्षण
ण बारे लेिखएक
को
छ दो ो
छ।

अशले राि ट्रय
अं
य िशक्षणकोो योजनाको प्रचार गदर् छ
छ। ते ो अंशले
श आयोगक
को

िस
िसफािरशह
ल छो याउँ दछ।
लाई
द
चौथो अ
अंशले शायद
द यस िकिसम
मको लख
टा
ृ का िनि त एउट
अ
अनौठाको
नय
याँ पद्धित छ
छ। यहाँ प्र तत
ु गिरएकाा केही सम याह को अ याव यकतााले
आ
आयोगलाई
शु

शु का िवचार
ि
िवमश
शर्मा िनि चत
त स लाह ििदन कर लाायो र ती

ी

िश
िशक्षाम
त्री यब
नै कायार्ि वत गिरए। यसभ
भ दा अिग एक
ए आयोगक
का िसफािरशह
ह
ू ाट िछटै न
िव
िववरणको
प
पमा नलेिखएस
स म कदािच
िचतै कायार्ि वत
त गिरएका ह
होलान ्।) यो िववरण
ि
लेिख
खन
ल को समयम
लागे
मा य तो काय
यर्वाही चिलरह
हे कै हुनाले आ
आयोगले यस प
पिरि थितबाट
ट वत त्र रहेहे र
प
पिहला
दइु अंश लेख्न र छा न पठाउ
उनभ
ु दा
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अििग आयोगक
का स लाहबाट
ट खडा भएक
को

कायर्क्रमको अव थाको पुनिनर्रीक्षण गनर्

वीकार गर्यो।यो काम िववरणको चौथो अंशमा

गिरएको छ।
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प छे द २
पिर
ऐितह
हािसक प ृ ठ
ठभम
ू ी
दे
दशको
भौगोिल
िलक पिरि थित
थ
र सं कृितलाई सह
ा दो भएमा मात्र कुनै दे
दशका शैिक्षक
क
ु ाउँ
सुिवधाह को जाँ
ज च अथर्यक्
स कृितको न
नभई, जनताक
को आव यकत
ता
ु त हुन सक्छ। कुनै िवदे शी सं
पूितर् गन उ े यले र नप
ट्र िशक्षा योज
जनाको िवकााश रा ट्र र य
यहाँका प्रजाक
को
ु न हुनाले राि ट्रय
भ
भावनामा
िविह
िहत हुनु

याादै मह वको छ। समय र

थानको अभावले
अ
गदार् यी कुराह को
क

िव तत
क छै न ताप
पिन यस पिर
िर छे दमा नेपालक
प
े ा भौगोोिलक
ृ िववररण हुन सकेको

परे ख
खा,

ज
जनताको
ऐित
ितहािसक प ृ ठ
ठभूिम, सं कृितका
ि
केही िश टताह र शैिक्षक िवचा
चार िदने प्रय न
ग
गिरएको
छ।
नेपाल
उ तरितर आफ
फूभ दा १४ गुण
णा ठूलो आक
कारको भोट(ित
ित बत) र पूव,र् पि चम तथा दिक्षणितरबााट
झ भारतको नयाँ प्रजात त्र रा यको बीचमा
झन
बी
नेपाल प्रायः एक समकोण
स
आयत
त चतुभज
कार
ुर् ाका
राा ट्र छ। मोटाामोटी २५० कोोश लमाइ, ४५
५ दे िख ५५ कोोशस म चौडााइ भएको यो दे शको क्षेत्रफल
अ दाजी १३,५०० वगर्कोश अ
अथार्त ५४,००० वगर्मील छ
छ। यस सवर्त त्र वत त्र राा यमा लगभ
भग
प
पचासी
लाख चानच
च
न
ाजन ब तछन
न ्।
ु बुहभााषाभाषी प्रजाज
ऐ
ऐितहािसक
रीीितबाट, पूवमा
म
स तकोश
शी
र्

याँसी र पि चममा स तग डकी तथा कणार्ल
ली

य
याँसीको माझ
झमा रहे को काठ
ाठमाड को आयताकार
आय
खा डोलाई नेपाल
ल नाम िदइएक
को छ। बाग्मत
ती
र उसका

वय
यंपोषक शाख
खानदीह बाट िसंिचत काठ
ठमाड उप य
यका, बाँकी ने
नपालका उ च

प तीय नदीह बाट िवलक
पवर्
कल
क र उ तरम
मा ित बतकोो िहउँ ले ढािक
कएका टार तथ
था
ु अलग रहेहको
द
दिक्षणमा
गांग भारतका अ याट लाग्दा, ब दा र समथ
थर मैदानका ब
बीच म य बाट
टोमा ि थत छ।
छ
च ितर पहाडह
चारै
ह ले घेिरएको
को,अ य त मििललो, घना ब ती र २५०० वषर्भ दा पिन
िन अिगदे िखक
को
लेखांिकत इित
ितहासमा स यता
य तथा सं कृ ितले यक्
य खा डो वाा तवमा अ य त सु दर छ।
छ
ु त यो
नेपाललाई िन न तीन भागम
मा बाँ न सिक
िक छ :‐
(१
१)

तराईक
को अयनवत
य प्रदे श ‐ त लो
ल समथर ज
जग्गा र ४००० फीटस मको ऊँचाइका होच
चा
ृ ीय
पहाडह
ह का बना छ
छािदत पाखाह ।

(२
२)
(३
३)

१०,००० फीट ऊँचाइ
इस मको मल
द्रय
ु क
ु को िभत्री भागका उप यकाह लाई बे े को केि द्र
समशीीतो ण किटब
ब ध प्रदे श र

१०,००० दे िख २९,०
००२ फीटस म मािथ उठे
ठे को िहमालय
यको ढाडसिह
िहतको उ तरीीय
प्राचीन
न उ तर ध्रव
य प्रदे श (Paleo
o‐arctic region) ।
ु ीय
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यी तीन प्रदे श सामा यतः तीन िभ न िभ नै पशु‐भौगोिलक जगतको अनौठा पशुपक्षी र
वन पित जुटाउँ छन ्। यी तीनम ये त लो गंगाको तट (cis‐Gangetic) प्रदे श, बीचको
गंगापारको अथवा िहमव प्रदे श र उ तरको चािहं उ च पवर्तीय वा प्राचीन उ तर ध्रव
ु ीय (Paleo‐
arctic or Alpine) प्रदे श छ।
त लो क्राि तमंडल थ प्रदे शमा १० दे िख १५ कोश चौडा जमीनको लामो टुक्रा छ। यो भूखंड
नेपाल र भारतको बीचमा नेपालको दिक्षण सीमानाको

पमा रहे को छ। यस टुक्राका केही

भागमा खुला समथर मैदा र केही वन जंगलले ढािकएका पहाड तथा

यादै औलो लाग्ने

उप यकाह छन ्। दिक्षण सीमानादे िख ५ कोशिभत्र फैिलएका तराईका यादै उ जाउ समथर
खेतह पिछ फो ो बलौटौ ढं ◌ुगाका पहाड‐ ेणीको फेदीस म अ दाजी ६ कोशको बाक्लो
जंगललाई छु याउने याँसीको टुक्रा ठाउँ ठाउँ मा, खास गरे र पूवर् नेपालका ट पू प्रदे शमा ढ डी र
यादै सप्रेका वन पितह ले पटे र धािपलो जमीनले बनेको यो भभ
ू ा साँि चको तराई हो।
नेपालका भावर झाडी किहने जंगलह अचानक उठे का र पूवद
र् े िख पि चमस म फैिलएका छन ्।
यी जंगल मख्
ु य गरी िसमलिसत िमसएका सालका खह र मि तर उम्रेका घाँस र बूटाबूटीले
बनेका छन ्। यस महावनले पारीपट्टीको

दिक्षण उप‐िहमव प्रदे शको उ तर िकनाराका

छे उछाउमा रहे का बलौटे चिु रया अ तरिगिर िशवािलक (Sivalic) को पवर्त ेणीका पाखाह लाई
ढाक्तछ।
अग्ला अग्ला पहाड र चोखा जंगलले ममाि तर वयाएवायु मनसुन (Monsoon) लाई छे क्ने
हुनाले बढता िचसोपन र केही बढे को तापमानसिहत यस प्रदे शको जलवायु भारतीय मैदानकै
बराबर छ। यसले जुटाएका पशुपिक्ष र वन पित भारतको बंगाल र आसममा पाइने हा ती, गैडा,
सा भर, बंदेल, भैसी‐राँगा, िच तल तथा िविभ न जातका मग
ृ आिद ज तै उकनासका
िक ताका छन ्।भैसी‐राँगाह ९००० फीटको ऊँचाइस म पाइ छन ् , दश हजार फीटदे खी मािथ
च री र ितनका ख चर झु मुले ियनका थान िलएका छन ्। तराई प्रदे शको पक्षीजीवन भारतको
मलावार िकनार र आसामका चराह िसत धेरैजसो िम दोजु दो छ। धनेस, कुथक
ु बजेवा,
जरु े ली र लाहाँचह
े यहाँ पिन पाइ छन ्। आबाद गिरएका ठाउँ र जंगलका छे उछाउमा भारतीय
मैदानका धेरै सामा य चराह
जलेवाह

पाइ छन ् , लामा खुट्टा भएका पानी ढुकुर, िसमकुखुरा, र

यहाँका खोलानाला तथा िसमसार जग्गामा िहउँ द िवताउँ छन ्। शीतऋतल
ु े धेरै

िकिसमका हाँस र कर्याङकु ङका जातका चराह लाई भोटबाट बसाइँ सानर् आकिषर्त गदर् छ।
ियनीह पहाडमा हुकर् छन ् र छोटो अविधको जलवायु पिरवतर्नलाई मैदानमा झदर् छन ्।
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म य भाग
यो प्रदे श तराईको भ दा १० दे िख १२० कम तापमान भएका ४००० दे िख दश हजार फीटस मका
अग्ला पहाडह को समूह थान किह छ। यसमा पूवद
र् े िख पि चमस म नेपालको वारपार एक
अखि डत बार हा न ८००० फीटमािथस म उठे को महाभारत पवर्त ेणी सि मिलत छ। पर पर
स मख
ु िदशामा रहे का स तकोिशका वा स तग डकी अथवा मयार्िदत कणार्ली नदीका साँघरु ा
ख चह ले यो पहाडी पखार्ललाई ठाउँ ठाउँ मा छे डेका छन ्। महाभारत

ख
ंृ ला र खास िहमालय

ेणीको बीचमा घना ब ती भएका द ु जा, पोखरा, काठमाड ज ता अनेक सुर य दन
ू छन ् जहाँ
रा ट्रको अिधकांश जनसंख्या खचाखच के द्रीभत
ू छ। यो म यभागको पशज
ु गत िहमालयकै
ज तो छ। यस प्रदे शमा हुने धेरै िकिसमका पशुह नेपालमा मात्र पाइ छन ्, ज तै मलसाप्रो,
भारतीय प्राय वीपमा
काठे भालू र अ भालू र िवशेष याल नभएको द ु सी इ यादी पशह
ु
पाइँदैनन ्। िचभे, जुहीन1 , िम ला2 , झुलु3 , रानीचरी, याखुरा इ यािद चराका सबै जाितह
िबलकुलै नभए पिन झ डै यस प्रदे शमा अप्रा य छन ्। यस पिरिधिभत्र पाइने सरीसप
ृ ह
अिधकांश शुद्ध िहमाली िक ताका छन ्। मल
ु ुकको यो भागमा िहउँ छै न, तर कुनै कुनै ठाउँ य ता
छन ् जहाँ िहउँ दमा घोर िहउँ पछर् । यो पहाडी

ख
ृ ंलबाट अनेक खोलानाला िन केका छन ्,

मलुकका ठू ठूला र मह वका ब तीह यही भागमा बसेका छन ् , स पण
ू र् स यता र सं कृित
यही प्रदे शको छ।
र् ाट शु हु छ। यसमा
दश हजार फीटदे िख मािथ िहमाल किहने उ तरी प्रदे श दो ो िगिरदग
ु ब
अयनविृ तय (tropical) िवशेषता केही छै न। यो िहमालय र म य भागमा जो पिन छ ऋतु
पाउँ दछ। भारतका तीन ऋतुह दे िख िबलकुल िभनन यी ऋतुह

नेपालका प्राचीन

िशलालेखह मा मािनएका छन ्।
िहमव प्रदे शको जंगल शंकाकार र फल फ ने स लो जातका ख, क दप्रधान िचमल, गुराँस,
उ तीस र यसभ दा मािथको तह फूलका गलचाले बनेको छ। १३ दे िख १४ हजार फीटमा
वक्ष
ृ पंिक्तको क्षेत्रदे िख मािथ सङलो पानी भएका नदी र शा त ताल सरोवरह सिहतको कालो
ढुंगा भएको नाङ्गो प्रदे श फेला पछर् । यस प्रदे शदे िख प्राचीन उ तर ध्रव
ु लाई
ु ीय िक ताका पशह
थान िदएर पूवीर्य जाितह लु त छन ्। िविचत्रका ठूला पशुह मा हा ती, क तुरी, मग
ृ , झारल,
घोरल, थार र चमरी पाउँ दछ । स लाका जातको जंगलह मा धेरै िकिसमका

1

धोिबनीको भेद,

2

सार को भेद,

3

तोपचराको भेद
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याकुर

(warbler), कोटे रो (tit) र िफ टो (finches) चराह पाइ छन ्, तर िन नप्रदे श पक्षीजगतमा
प्रमख
ु दे िखने बोिलरहने सारौका िविभ न जाितह को अभाव

प ट दे िख छ। कालेा मख
ु

भएको सार पूवर् नेपाललाई छोडेर ठाडै िहमरे खामा पाइ छ। वक्ष
ृ पंिक्तदे िख मािथ चराह

यादै

कम पाइ छन ् र लेखालो काग (ravens) , माटोकीरो (dippers), िभ ता छ ने भङेरा जातको चरो
(wall creepers), तोतु (accentors) तथा लेखालो चराह मा

यादै राम्रो डाँफे (grandala),

सिजलैिसत भेट्टाइने िकिसमका छन ्। १२ हजार फीटदे िख मािथको ऊँचाइका ढुंगे पहराह मा
सानो नेपाली िफ टो4 पाइ छ र भोटका सेता बजवा नो ‐िपजन (snow‐pigeon) का बथान
पिन असमा य छै नन ्। मोनाल (monals), जुरोवाल कािलज (tragopans) कािलजका अ भेद
(blood and chest phesants) र िहउँ लइ
ु ँचेको जात (snow‐cocks) यस प्रदे शिभत्र पाइ छन ्।
यो प्रदे श मल
ु ुकको एकदम उ तरी र

यादै कम ब ती भएको भाग हो। महान ् िहमरािश

सिहतको यो खास िहमालय हो। यसका िहमा छािदत कोणाकृितका पहाडह

क दराबाट

िन केर तराई र भारतको िवशाल मैदानलाई पा ने बाङ्गािटङ्गा अनेक नदीनालाह लाई
जीवन प्रदान गद शा त आकाशमा मािथस म उठे र प्रकाशमान छन ्।
नेपाली प्रजा
खास िहमालय

ेिणका अ य त ठूला िशखरह बाट सोझै दिक्षणितर पातलो होचो हुँदै गएका

अजङ्गका पवर्त ख
ं ृ लाह छन ्। ियनीह िहउँ मा उठे र आिखरमा नेपालको बीच ढाडमा वग्सँग
घु नभ
ु दा अिग १० कोश वा ब ता उक्ल छन ्, ओ हर् छन ् र नागवेली पदर् छन ्। यी
िगिरप ृ टह मा

यापार्, कागते, थाक्से ‐काँठे भोटे ) मम
ु ीर् र रोग्पा किहने संसार प्रिशद्ध

आरोहीह का ब ती बसेका छन ्। ियनीह शुद्ध भोटे उ पितका छन ् र ियनले िहमालयपारीका
आ ना दा यू भाइह को वेषभष
ू ा, चालचलन, रीितिथित र शारीिरक लक्षणलाई अपिरवितर्त
राखेका छन ्। ियनीह नेपाली जाितयाको गवर् राखेर पिन भोटे ह िसत वत त्र भएर िवहाबारी
गदर् छन ् र दलाई लामा तथा पोतालाको धािमर्क स प्रदायलाई अपनाउँ छन ्। भोटे पद्धितको
िशक्षा,

तुितह

रहे को उ कीणर् लेख, ढुंग्रोको आकारका बट्टा,

वजा, फी ता र

पताकाह सिहतका गु फा ‐िव यामि दर) ह यस प्रदे शका धािमर्क िच ह छन ्। ६ दे िख १०
हजार फीटस मको ऊँचाइका पहाडह मा एक छे उदे िख अक छे उस म र तलका आ ना पहाडी
घरह मा ब ने िमि त वंशका गोरखालीह भ दा ियनीह शारीिरक कदमा अग्ला, धेरै राम्रा,
यादा उ सक
ु , उ साही र बढता िनि प ्कक्र छन ्। भोटे ह

ज तै ियनीह

िप यम
ूँ ा चु ठा

लटकाउँ छन ् र गोरखाली टोप तथा िफ तावाल िसपाही जु ता लगाउँ छन ्। गोरखालीह को
4

कीरा फ याँङग्राह

खाएर ब ने िफ टो (wren)
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िवपरीत ियनीह ठूला यापारी पिन छन ्। यापरका िनि त ित बत र चीनस म पुग्छन ् र तर
भारीय मैदान तथा समुद्रपारीसमेत ओ हर् छन ्। आ नो जातीय िवलक्षणताले ियनीह रो ने
योग्य खालका उ तम नभाँिडएको वभावका मािनस छन ्।
६ हजार फीट आसपास र तलका पहाडह मा ती साँि चकै गोरखालीह का गाउ छन ् जसले
अचेल आफूलाई संसारका केही महान ् लडाका जाितह माको प्रख्यात गराएका छन ्।आ ना
घरदे िख मािथ१५ हजार फीटस मको ऊँचाइस म ियनीह

यापार्ह िसत एउटै चरन जग्गामा

आ ना पशुह चराउँ छन ्।
र् े िख पि चमस म आ नै
पर पर एउटै िदशामा बग्ने नदीह ले िसक् त यो म य ढाड.मा पूजद
खास प्रा तमा उ तै गरी सीिमत भएर बसेका िल ब,ु राई याकथु बा, ख ब,ु िकराती, ले चा,
यस, मम
ु ीर्, तामाड., वाय,ु नेवार, सन
ु वार, सुनपार, चेपाङ्, थामी, दनव
ु ार, माझी, कुसु डा र
आफूलाई चारजात घले, लमजग
ुं े, पुन आिद िविभ न उ पि तको दावा गन गु ङ्, मगर, खस,
ठकुरी तथा ब्रा हणह का जाित छन ्। ियनम ये अिध लाले भ दा पिछ लालले मात्र अ को
अपेक्षा आ नो वंशलाई चोखो राखेका छन ्। यी वणर्सांकयर् नै खसदे िख प ट मंगोल िक ताका
मम
ु ीर्स मका सारा जाितह को वगीर्करण गनर् किठनाइका◌ृ मख्
ु य कारण छ। बा हण र
नोकरीबाट अवकाश‐प्रा त सैिनक अिफसरह गाउँ का पाठशालाह मा पढाउने पेशा िल छन ्
तापिन अिधकांश जाितह आ नो राम्रो संगठन हुनाले प्रेरणाका िनि त गु फाितर हे दर्छन ्।
तलका औलो लाग्ने दन
ु ह र तराईमा धेरै जसो िधमाल, बोटे र अद्धर्मगोल उ पितका था ह
ब दछन ्। ियनीह

थानअनस
ु ार मैथली, भोजपुरी र अवधी भाषा बो दछन ्। यी जनता

अ ह को भ दा औलोको दःु खदे िख मुक्त रहे र जंगलको छे उछाउमा ब दछन ्।
संगसंगै शु शु को आ ट्र‐एिशयालाई जाितका आिदवासी िभ लह छन ्। ियनीह मा छे द्रिय
किटब धका कुसु डा र तराईका सतार र मस
ु हरह आिखरी िसलिसला हुन सक्छन ्। तराई शद्ध
ु
र् ो पिरभाषाका केही उदाहरण छन ्। तािमल,
द्रिवद्र श द हो। तार, ताल र थाल श द आयर्पूवक
क नड.र क छी बोलीमा ियनको अथर् तल हुनु हो। तराई श दको ठीक अथर् पिन यही हो। इसा
पूवक
र् ो सातौ शता दीमा आयर्ह को आगमनपिछ यो बडो.कुतूहल उ जाउने जाित दिक्षणितर
धपाइएको दे िख छ जहाँबाट ियनीह आए। यस तराई प्रदे शमा बा हण, काय थ, ग्वार, रजपत
ू
र शुद्ध भारतीय उद्भवका मस
ु लमानह पिन छिरएर बसेका छन ्। था ह सरह यी पिन धेरैजसो
मैथली वा अवधी बोली बो दछन ्।
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तर िहमव प्रदे शका जनताको जाितव धनका िवषयमा ढ मत दशार्उन अव य अस भव छ।
फेिर, यहाँ य ता िमि त गाउँ र प्रश त उदाहरण छन ्। जहाँ यो जातीय दजार् फेलेर बदिलएको
पिन छ। यस स ब धमा कोही पिन सीमाना वा उँ चाईको आधारमा ठाडो रे खा िख न सक्तैन।
नेपालको सां कृितक स पित
चीनको आ नो इितहास छ त नेपालिसत पिन उसको वंशावली छ। सक्त तथागत अथार्त
िवप वी बुद्ध, िशखी बुद्ध, क्रकु छनद बुद्ध, िव वभव
ु बुद्ध, कनकमिु न बुद्ध, बुद्ध का यप र
शाक्यमिु न िसद्धाथर् गौतम बद्ध
ु ज ता शु शु का यिु क्तवादीह का नेपालको सीमानािभत्र रहे का
समािधह िछमेकका जनताले िवचार गनभ
ुर् दा धेरै अिघ मल
ु ुकका िमि त जाितह लाई एक
रा ट्रमा ढालेको प्रमाण िद छन ्। तराईको िपप्रहवा गाउँ मा भगवान ् गौतम बुद्धको न वर
अवशेषलाब ्ई समािध थ गराइएको उ लेख गन ब्रा ही िलिपमा लेिखएको प्रथम आयर् भजन
पाइएको छ। जसले स गत गन चलनको

थापना गरे को छ र जसलाई नेपालका प्राचीन

राजाह ले आ ना सारा मह वपूणर् िसलालेखह मा उ त गरे का छन ् तथा जुन अ याविध
नाटीकुटीसिहत नेपालमा अनश
ु रण गिर दै छ।
ऐितहािसक र सां कृितक प ृ ठमूिम
ईसवी स को प्रार भमा शासन गन िल छिव राजाह को आिवभिवभ दा एघारदे िख प ध्र सय
वषर्अिग यल बदे िख गि तस मका ३० पर परागत िकराती राजाह को अधीनमा नेपाल एक
शिक्तशाली रा य िथयो।
कुनै कुनै पौरािणक भारतीय वीर (खासगरे र महाभारतका अजुन
र् ) छर् ट िकराती राजा यङ्
ु तीको
शासनकालमा नेपालमा आएका दे िख छन ्। िकरातीह आ ना रीितिथित र चालचलनमा सादा
िथए र आजकल गोरखालीह ले िलने खक
ु ु रीको शु को

प िकके िभदर्थे। भारतीय वीर

िशकारमा मािरर्एको बंदेललाई दखल गन कुरामा जुधे तर भारतीय वीरको हार भयो। यस
घटनालाई िलएर प्रिसद्ध भारतीय किव भारिवले भारतीय सािह यमा अ य त सु दर
िकराताजुन
र् ीयम ् का य रचेका िथए। सय
र् ार्का शासन समयमा नेपालमा पिवत्र थानह को
ू म
आदर गनर् गौतम बुद्ध नेपाल खा डोमा आएका दे िख छन ्। २५० वषर् ईसापूवर् लिु बिनमा
ंु ो नेपालमा शासन गदर् थे।
अशोकको आगमन हुँदा िकराती राजा थक
यवन ग्रीक इितहासकार तिलयो र सवर्प्राचीन चीनी इितहासह िकरातीह को उ लेख गदर् छन।
यो र शु

शु का अ

लेखह बाट िकरातीह को प्राचीन जाित िहमालयका उ च र सख्
ु खा

टारह बाट तल गङ्गा र नजीकका तटवतीर् भिू ममा फैिलए भ ने िन चय गनर् सिक छ।
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यल ब, द ु कम, यङ्
ु ती आिद गिरएका िकराती राजाह को वंशावलीले नेपालको इितहासमा
केही मह वपूणर् समयह को

प ट संकेत गदर् छ। साथै बौद्ध र जैन सािह य यस कुराका

वल त प्रमाण छन ्। चोखा र प्रामािणक भारतीय इितहासमा नेपाल ईसाभ दा लगभग चार
शता दीअिगदे िख दे खा पदर् छ। यस कालमा भएका कौिट य नेपालमा बनेका ऊनी व त्रह लाई
नयपालीकम ् नामले उ लख गदर् छन। दभ
ु ार्ग्यवश, पौरािणक कालका उपाख्यानह अतीतका
भारतीय घटनाह को क पनामा भौ तािर छन ्।
लगभग २५० वषर् ईसाअिग अशोकले ४ प टन साथमा िलएर नेपालको सीमानाको यात्रा गरे , तर
उनले िहमालय पवर्ते वामन को हातबाट िवपि तकर पिरणाम भोग्नप
ु र्यो। अशोककी छो।री
चा मतीले ख बु गंगुल (वतर्कान पाटन शहर) मा ब ने शाक्य पिरवारको एक साधारण यिक्त
दे वपालीिसत िववाह गनर्मा आ नो इ जत स झेको कुरा प ्◌ाचीन नेपालमा फैिलएको उ च
स यताको प्रमाण छ। पिछबाट, चाबिह (चामेल) मा िभक्षुणी बनेर राजकुमारीदले आ नो शेष
जीवन एकाग्र िच तनमा िबताइन ्।
नेपालका िल छिव राजाह का िशलालेखह

ी आरे ल टोनले म य एिशयामा पाउनभ
ु एका

लेखह िसत यादा ि दाजु दा छन ्। हालै प ता लागेका ऐितहािसक प्रमाणह

वारा नेपालको

स यता उ तर‐पि चमितरबाट आएको िसद्ध हु छ। यि कि चत ् ाव तीसँग यसको स ब ध
भए पिन मगधसंग यसको कुनै स ब ध दे िखदै न। सवर्साधारण प्रजाको पथ‐प्रदशर्न गन
प्रजाताि त्रक पंचायत (गाउँ का िनवार्िचत पंचले शासन गन) पद्धित यस कालमा उ नत िथयो।
आयर् स यता पिन उ नत िथयो। भङ्
ृ गी िवहार, खजुिर् रका िवहार, गुम िवहार, दे वकुल र
राजकुलह ज ता िव यापीठह ईसवी चौथो शता दीमा यहाँ िथए। ढुंगा कँु ने (िशलालेख)
िव या चरम उ नितमा िथयो र वैिदक फिलत योितषले साधारण मािनसको जीवन संचालन
ग य । धािमर्क वत त्रता िथयो, िविभ न धािमर्क मतह मा वत त्र बहस हु थे। वह
ृ पित,
यम, उसना र अनप
ु रम ज ता किवह को फिलफाप िथयो। यापारीह को र नसघ ज ता
संगिठत समाज िथए। सई
ु ‐िचङ्‐चु आिद बोद्धह को भारत भ्रमणको वणर्न गन चीनी ग्र थ
ईसापिछको छै ट

शता दीको आर भस म समिृ द्धशाली गु तह

िव विव यालयको उ लेख गदनन ्। ियनै कुराह का आधारमा

वा नाल दा ज ता

ी एल. लीट र

ि मथ गु त संव लाई नेपाली उ पि तको र भारका गु त सम्राटह

ी िभ से ट

आफूलाई कमसेकम

नेपालका राजाह संगको वैवािहक स ब ध वारा िल छिव वंशको (िल छिव दौिहत्र) हुनमा
गौरव मा दथे भनेर ठोकुवा गदर् छन ्। प्रायः छै ट सदीको उ तराद्धर्मा प्रधानम त्री ी अंशुवमार्का
साथ नयाँ दे वदे वीह ,

वैध प्रभू व, धािमर्क र धमर्िनरपेक्ष सं थाह को वगीर्करण, नयाँ
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याकरणको रचना, नयाँ प्रणािलका िसक्काको टकसारी र कैलाशकट भवनको

थापना

प्रयोगमा याइए।
मानांक र गुणांकपिछको अंशुवमार्को िसक्कामा दािहनेितर फकर िहिडरहे को भावमा
अिग लोको एक खुटृा उचालको सय
र् मान तेिजलो अद्धर्च द्राकार मख
ू स
ु लाई िवपरीत िदशामा
फकार्एर उिडरहे को चीलको ज तो टाउको र पखेटा तथा िसंहको ज तो शरीर र प जा भएको
एक कि पत ज तक
ु ो टकले राजनैितक बलको असीम बिृ द्ध दे खाउँ छ। यसै समयदे िख नेपालले
आ नो झनडा र िसक्कामा

ी पशुपितनाथको प्रभावशाली नाम राख्ने पर परा चलेको हो।

फेिर, यसै समयदे िख नेपालका राजाह ले

वंय परम भटृारक महाराजािधराज अथवा

राजराजे द्र को उपािध िलएका हुन ्।
भोट (ित बत) को जागरण
यही समयमा एक नयाँ जाितले वयं िनिमर्त भएर भोट (ित बत) मा गित‐शिक्त स चय गरी
दिक्षण‐पूवीर् एिशयाको राजनैितक समताको मल
ू मै कुठाराघात गर्यो। इितहासको शु दे िख नै
नेपालले यी उ तरी यक्ष (यख) ह को ठूलो संखयालाई आ मसात ् गरे को छ। तर समयको
प्रितकूल नेपालले दिक्षणितरका कोमल िछमेकीितर ९ केर एकलासको ित बतमा दइु
समथर्वान नेताह को नेत ृ वमा संगिठत भएका आ ना उ तरमा ब धह
ु लाई िब य । पचास
वषर्िभत्र भोटे ह चीन, नेपाल, का मीर र भारतलाई ह लाउन सक्ने भयंकर भए।
भारतका पुराणह

यी उ तरवासीका गितिविधको िवषयमा मौन छन ् तर यी उ तरी

आक्रमणकारीह बाट धेरै हािन सहनप
ु रे को चीनले ियनीह को िनमार्णका िविभ न अव थालाई
खूब िनयालेर हे रेको छ। िहमालयवारी नेपालले आ नो

े ठ स यताको बलमा आघातको

प्र याघात गरे र भोटे ह लाई शा त र िन तेज पार्यो।
चीनी इितहास उ लेख गदर् छ ‐ पिहला राजा बोद (यल
ु ) ले आग्नय िदशामा ब्रा हणह को
मल
ु ुकस म आ नो सीमाना बढाए। ताड वंशको आर भमा (ईसवी सन ् ६२० ितर) उनले एक
लाख सैिनक ज मा पारे । पि चम भोट सारा िविजत भयो र भारत िबजय गन ठूलो संख्यामा
सै य संग्रह गिरयो।
भोटे (ित बत) साम्रा यका सं थापकका छोरा र उ तरािधकारीले आ ना िबजयह
बाबुलाई माथ गरे । उनले थन‐िम‐अनक
ु ो नेत ृ वमा सो

वारा

जनाको एक दललायर् सािह यका

रहीयको अ ययन गनर् नेपालमा पठाए। यो दल एउटा वणर्माला िलएर फक्य जुन यस कालमा
नेपालमा चलेका अक्षरह को झ डै प्रित प िथयो। यसले ितनताकको उ तर भारतका गु त
16

िशलालेखह मा प्रचिलत वणर्मालामा नपाइने भोटे उ चारणका

यादै िमहीन िच हह िसत

आफूलाई िम दो पार्यो।
भोटका राजाले अंशुवमार्को छोरीको पािणग्रहण गन इ छा प्रकट गरे । चतुर राजनीितक
अंशुवमार्ले यो मागको हािदर् क वागत गरे र नेपाललाई भोटको आक्रमणबाट बचाए।
नेपालले भङ्
ृ गी िवहारका िव वान ् शीलवमार्लाई भोट पठायो। ियनले भोटमा बौद्धगतका
प्रचारको वयान लेखे। ियनीपिछ का मीरबाट तबत
ु र गनु त भोट गए। थोिम स भोतको
समयमा बौछ धमर्ग्र थह का अनव
ु ादको काम शु गिरयो। यसको पिरणाम व प सं कृत र
चिनी ( या डेिरन) भाषापिछ भोटे भाषा एिशयामा िवचार प्रकट गन प्रबलतम मा यमह म ये
एउटा िथयो।
औषिध‐िवज्ञानमा पिन नेपाल अ मल
ु क
ु ह भ दा धेरै पिछ िथएन। औषिध‐िवज्ञमास ब धी
सं कृतको महान ग्र थ सु त
ु का प्रिसद्ध टीकाकार चक्रपािण यही भएका िथए। महिषर्
याज्ञव क्यदे िख नीलदे वस मका िव वानह् को भ य ताँतीले नेपाललाई प्रिसद्ध पारे को छ।
कला र यवसाय जगतमा नेपालको थान उ च छ। हासाका रमो छे , चग्ु ला‐खाङ्ग र पोताला
प्रासादको त लो ख ड अ याविध सात शता दीको नेपालको डागव (Pagoda) शैलीका
कारा◌ीगरीको जीिवत प्रमाण छन ्। पिछ ते

सदीमा आ नो कला चातुयल
र् े बलबाहु (अरिनको)

चीनमा अमर भएका छन ्। उनकै समकालीन मित वजले हे ‐बज्र त त्रको रह य चीनका
त कालीन सम्राट कुबलय खाँलाई िसकाएका िथए। भवनह मा डागव (ए क‐ यागोडा)
पद्धितको िनमार्ण कलाको उ पित नेपालमा भएको हो। इ द्रगह
ृ , मानगह
ृ , कैलाशकूट तथा
भद्रािधवास भवनह को िनमार्णमा दे खाइएको अद्भत
ू कला मक योग्यताले यस कालमा यादै
कदर पाएको िथयो। काठ र घातुको काम तथा उसमािथ पिन सू म कलाह ले िवशेष थान
पाएका िथए। खास गरे र काठ र घातम
ु ा यादै उ च दजार्को कला मक दक्षता दे िख

यो।

हाम्रो मल
ु क
ु सबै उ तर र दिक्षणको साँ कृितक िवचारको स मेलन भिू म बनेको छ। यहाँ िह द ू
सं कृित र बौद्ध सं कृितले पर परमा खूब मजािसत िमिसएर यहाँका मि दर र चै य, घर र
महल, सामािजक उ सव, धािमर्क यात्रा‐मेला, रीितिथित र चालचलन तथा नाच‐गानह मा
िच

पाइने एउटा िभ नै सं कृित खडा गरे का छन ्।

हाम्रो मल
ु ुकले ईसाको एघार शता दीमा दिक्षणबाट िवघमीर्को धक्का ख न नसकी भारीतारी
िलएर शरण पनर् आएका बौद्ध िव वा ह लाई आ य िदएको छ। अक ितर दिक्षणमा द ु प्रा य
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पु तकह लाई हामीह ले संरिक्षत राखेका छ । यी सब कुराह बाट हाम्रो दे शले इितहासमा
प्रभावशाली मख्
ु य भाग िलएको प ट दे िख छ।
यो उ वल आिदकालपिछको अ धकार यग
ु ल हामीलाई अनिभज्ञ पािरिदयो र हामील आ नो
मह व िव य । हाम्रो इितहास िवदे शीह को हातमा पर्यो। अिहले उनीह ले हामीह लाई िशक्षा
र प्रकाश िदने काम हातमा िलए र िवदे शीह को झलिमलाउँ दो तेजको आगािड हाम्रो

योित

िटमिटमाउँ दो दे िखयो। यसरी हामिह ले हाम्रा िज मेवारीह लाई भस
ु क्
ु कै िविसिदय ।
ऐितहािसक ि टबाट िशक्षाको िवकाश
नेपालमा िशक्षाको िवकासल यो दशलाई आयर्ह को ब्रा हनवाद, नेपालीह को बौद्धमत र भोटे ‐
बमीर् जाितको बनपोवादमा भ्रातभ
ृ ाव राख्न िसकाउने िशक्षकको पमा प्रितिबि बत पाछर् ।
कुनै अथर्मा पिन

यादै प्रचार भएको वा िव व यापी नभए तापिन, पचह तर वषर्भ दा

कमअगािड भारतबाट पैठारी भएको अंग्रेज ि◌पद्धितको आगमन र लगभग दश वषर्अिग
गांधीको आधार िशक्षा प्रणािललाई प्रयोगमा याउनभ
ु दा पिहले कैयन ् शता दीस म ियनै
िशक्षापद्धित उ नत िथए। अचेल नेपालमा भएका

कूलह

धेरैजसो प्रचारमा सधै अ

िकिसममािथ प्रभु व जमाएको आयर् साँ कृितक प्रभावमा परे का दे िख छन ्।
नेपालको उ तरी सीमानामा अझस म रिहरहे का केही गु बाह मा बौद्ध प्रभाव प ट दे िख छ ,
तैपिन यो शैिषक पद्धितको साँि च नै अ ययन गनर् चाहनेले अब भोट जानैपछर् । भारतमा आयर्
आक्रमण र नेपालमा आयर् सं कृत पद्धितको प्रवेशले धेरैजसो नेपालमा उ नत भएको शु को
पद्धितलाई िव तारै उ तरितर ठे यो। पुराना िशलालेखह मा नामशेष हुनब
ु ाहे क मातभ
ृ ूिमबाट
हराइसकेको नेपालका शैिक्षक सं थाह मा पर परालाइृ भोटले आजस म कायम राखेको छ।
ित वतमा नै ठू ठूला बौद्ध मठ (गु बा) ह
यालङ्
ुर् र चोङ्धीका गु बा तथा

थािपत भएका िथए।

हासा र यापार्का मि दरह

बनेपिछ ईसवी सन ् ७०१ मा

हासादे िख तीन िदनको बाटोमा ि थत स यामा अक िव यापीठ

थािपत भएको िथयो।

यसपिछ गा डेन, द्रे पुङ् र सेरा ज ता िव विव यालय नगरह ले िव याप्रचारको काम गरे का
िथए। ियनीह मा क्रमैिसत ३३००, ७७०० र ५५०० छात्र तथा िशक्षकह
शता दीको पिहलो तचथ
ु ार्शमा ियनीह

ब तथे। प ध्रौ

थािपत भएका िथए। भोटभर र नेपालको उ तर

प्रदे शमा समेत छिरएर रहे का अ असंख्य साना ठूला गु बाह िसत ियनीह को स ब ध िथयो।
भोटका सं थाह खँदव
ु ा चटृानमा सा ो ढं गाले बनेका िथए। कीराह को िबलकुल अभाव हुनाले
भोटका ठू ठूला घरह नेपालका इमारतह भ दा राम्ररी कालको िखया मा ज नसकेका छन ्।
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प्राचीन नेपालका मठह र मठस ब धी यव थाको झलक दे खाउन भोठका केही गु बा र
त स ब धी यव थाको वणर्न गनुर् व कृ ट उपाय छ।
गुम िवहार (बुद्धनाथ), गिणचै य ( वय भूनाथ), ख जविह (खजिुर् रका िवहार), पाटनको
मानदे व सं कािरत िवहार र मग
ं ृ िर वर (मग
ं ृ ीिवहार) ज ता प्राचिन द्धाका पिवत्र थानह लाई
छोडेर नेपालबाट अ य द्धाबाहे क मठीय िशक्षा पर परा िबलकुल हराएको छ।
नेपालका प्राचीन िशलालेखह बाट यस दे शका परु ाना राजाह वैिदक दे वताह को मिू तर् कँु न
लगाएर मि दर िनमार्ण गरी तिन वेदलाई जित मा दथे उित नै िवहारह खडा गरे र ितनका
िनि त गूठी राखी बोद्धमतको पिन स मान गदर् थे भ ने
िवहारह का मख्
ु य मख्
ु य िवलक्षणताह

प ट दे िख छ। नेपालका बौद्ध

भोटका गु बाह मा पठाइए जहाँ ितनले िव या र

सं कृितका के द्र भएर प्राचिन िशषाका सारा िविश टतालाई आजस म थािमराखेका छन ्।
आ ना गूढ िवचारमा मग्न भएका नेपालका बौद्ध िशक्षकह ले साधारण ज्ञानको लािग आम
नेपाली जनताको आव यकताितर केही यान िदएको िथएन।
य यिप नेपालका राजाह को उदार दानले बोद्ध िवहारह को उ नती र संख्यामा बिृ द्ध हुँदै गयो
तापिन आयर् वैिदक धमर् र (घ टा, तुित तथा सव
ु ािसत धप
ू ह समेतको आकषर्क पूजािविधले
यक्
ु त मिू तर् तथा राम्रा र भ य मि दरह सिहतको) बा हणवादको पिहलो धक्काले नेपालका
बौद्ध िवहारह को दशमांशलाई नाश गर्यो।
राजा मानदे वपिछ राजा बस तदे वका समयमा आयर् बौछ दवताह को संयु तत लक्षण भएका
मा ये द्र ज ता

वेध दे वको पूजा गन प्रथा च यो। यस प्रथाले िव योपाजर्नका अनेक

सं थाह को थापना गर्यो। ईसाको सात शता दीका शु मा प्रधानम त्री अंशुवमार्ले संख्यामा
ब दै गयका यो सं थाह को वगीर्करण गरे । उनको वगीर्करणअनुसरा नेपालमा शैव, वै णव र
बौछ स प्रदायका िभ नै िव यालय िथए।
यो कुरा िलइएको िशलालेखले पार पिरक स झौताको शद्ध
ु आधारमा क पना गिरएको
आफूखुशी कर‐िनधार्रणको प प्रकट गदर् छ। दे वकुल र राजकुल, गु कुल र ऋिषकुल आिदबाट
अनस
ु रण गिरएका

प ट आयर् िव या‐पीठह

िथए। सोही प्राचीन िव यापीठह का

अनस
ु रणबाट गु कुल र ऋिषकुलह नेपालका पोखरा, डोटी, िदङ्ला इ यािद िविभ न भागमा
पाउने वत त्र आधारमा खडा भएका िथए। पिछबाट याकलेको िसफािरश अनस
ु ार ियनीह
पा चा य ढं गका िव यालयमा पिरणत गिरए। मि दरह

वयं पिन िव यामि दर िथए र

याकरणलाई अिग बढाउनमा अंशुवमार्को अिघबाटै को ढ काइबाट रा यका केही
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यादै

प्रभावशाली यिक्तह

वयं िशक्षक िथए भ ने ृ अनम
ु ान हु छ। तर िव याथीर्ह ले उनीह का

िशक्षाको िचअनस
ु ार आफ िशक्षकह खो नप
ु दर् यो। बौद्धह को उ टो आयर् शैिक्षक सं थाह
क्र संगिठत िथए र बौद्ध साथ ि◌स. थाह को भ दा थोरै म त पाउँ दथे।
वैयाकरण पांिणिनले सं कृतलाई यकारणका यादै कडा िनयममा बाँधे। यसल गदार् यो भाषा
साधारण मािनसको पहँचदे िख बािहर भयो। यसको याकरणका िनयमह मा पोख्त ब न
िव याथीर्ह धेरै समय िबताउँ दथे। यसमा ८ वषर्भ दा बढता समय लाग्ने िशक्षाको प्राथिमक र
मा यिमक अविधपिछ पिन ६ वषर्भ दा बढी समय िबत यो। यसपिछ पिन उनीह ले वेद,
मोमांसा, सािह य, योितष वा िविश टता हािसल गनर् चाहने जुनसक
ु ै िवषयका ग्र थ अथवा
पा यपु तकह घोकेर क ड पानप
ुर् दर् यो। यसको पिरणाम व प उनीह ले पिढरहे का िवषयको
अथर् र प्रकरण नबुझीकनै जीवनको ठूलो िह सा िव या यासमा लगाउनस
ु पदर् यो। कुनै पिन
परीक्षा, आलोचना मक अ ययन, प्रितयोिगता उपयु तत सं थाह र कला तथा िवज्ञानका
िविभ न शाखाह को िवशेष योग्यता प्रा त िशक्षकह को अभावले धािमर्क िविध र प्राथर्ना,
टुनामन
ु ा र अनेक पमा दे वताह को पूजािसत स बि धत गितरोधक िनयमि ठतालाई थान
िदयो भ ने पिन कसैको धारणा छ। यस सिमितका एक सद य पि डत

ी सोमनाथ शमार्ले

स. कृत िशक्षाको झक
ु ाउको िववरण यस प्रकार िदनुभएको छ ‐
"नेपाल रा ट्रमा परु ाकालको िशक्षाको पव
र् ा के क तो िथयो भ ने िवषयमा यथाथर् िनधार्रण
ू म
गनर् आनक्र
र् र प्रकीणर् वत
ु िमकइितहास दल
ु भ
ृ ा तह पिन परू ा प्रकािशत नहुनाले साधनको कमी
छ।"
"पहाडी प्रदे शितर डोटी, जु ला, पा पा, तनहुँ ज ता पि चमी प्रिसद्ध प्रादे िशक रा यह मा अिग
पिन केही सं कृतका िव वानह् भएका सिु न छ। ितनका खानदानका घरमा पाइने सं कृत
पु तकह ले सो कुरा प्रमािणत गदर् छन ्, तर िवशेषतः योितष, पुराण, कमर्का ड, वै यक, केही
याकरणको ज्ञान िथयो। वेद, वेदाङ्गदशर्नह को पिरज्ञान िवशेष िथयो भ न सिकदै न। पिछको
समयमा पोखराितर काशी, िमिथलाह मा पढे र आएका वैयाकरण आिद कोही िविश ट िव वान ्
भएको सिु न छ। पव
ू ी पहाडमा िदङ्ला ज ता कुनै ठाउँ मा मात्र पिछको कालमा केही सं कृत
िव या प्रचिलत िथयो। पूवीर् भागमा भ दा पि चमी भागमा केही स य रा यह हुनाले ितनमा
केही िव या अिगदे िख िथयो। पहाडी प्रदे शमा प्रायः वैिदक पौरािणक शैवधमर् नै मा ने जनताको
अिधकता हुनाले थोरबहुत यहाँ जित िव या िथयो सं कृत िव या नै िथयो। अ साधारण पहाडी
भागमा साक्षरताको मात्रा बहुतै कम िथयो। यताितर क्रमशः साक्षरता केही ब दै आएको भए
पिन साक्षरतालाई िनरक्षरताले नै अझ िजितराखेकै छ।
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"तराई प्रदे शमा िमिथलाको नजीकितर िविश ट िव वान ् िथए। अिहले पिन महो तरी
जनकपरु ितर दाशर्िनक वैयारण आिद प्रिसद्ध िव वानह् को पर परा पाइ छ। िमिथला प्राचीन
िव यापीठ हुनाले यसको आसपासमा सं कृत िव याको प्रभाव पनर् आउनु वाभािवकै हो।
वतर्मानमा तराईका अ भागमा पिन कही कही िव याको

योित झु केको दे िख छ तापिन

अिगको समयमा सवर्साधारण तराई प्रदे शमा िव याको प्रचार िथयो भ नलाई प्रमाण पाइँदैन।
"नेपाल खा डामा अिग वैिदक पौरािणक ममर् र कालक्रमले ताि त्रक धमर्को प्रचार िथयो।
तदनस
ु ार वैिदक पौरािणक ताि त्रक पद्धित त स ब धी दे वताका पूजा उपासना चले, मि दरह
िनमार्ण भए। बौद्धधमर् प्रवेश भएपिछ सो पिन पव
ं अिवरोधी भएर प्रचिलत हुन आयो।
ू र् धमर्सग
यी धमर्वालाह ले सं कृत भाषा नै अपनाएका हुनाले यी सबै धािमर्क स प्रदायको
िविधिवधानमा सं कृतको घिन ट स ब ध िथयो। जो जित िशिक्षत कहलाउँ दथे ितनमा
यन
ू ािधक मात्रामा स.सकृतको पिरज्ञान िथयो।
"यहाँको पूवर् पिरि थितको िवचार गदार् धेरै अिगका िनणर्यक साधनह िवशेष उपल ध भएका
छर् नन ्। वैक्रम छर् ट शता दीका मानदे व, सात शता दिका अंशुवमार्, आठ शता दीका जयदे व
आिदका उपल ध िशलालेखह मा प्रौढ कक्षाको सं कृत लेख दे िखनाले

यसभ दा पव
ू र्

समयदे िख नै सं कृतको जग बसेको रहे छ भ नप
ु छर् । अंशुवमार्ले स. कृतको याकरण बनाएका
िथए भ ने चीनी यात्री

यए
ु न‐सांगको इितवत
ृ र गोपिल वंशावलीको लेखबाट पाइ छ।

जयदे वले ी पशुपितमा कमल चढाएको िशलालेखमा खुद जयदे वले नै बनाएका सु दर सं कृत
लोक पिन छन ्। यसबाट पव
ू र् राजाह मा पिन सं कृतको िवशेष ज्ञान प्रमािणत हु छ।
पिछपिछका िशलालेखमा नेवारी नेपाली भाषाका पिन अिभलेख पाइ छन ् तापिन अिगका
िशलािभलेखह

सं कृतकै दे िख छन ्। प्रजाह मा केही रकम माफी आिद सवर्साधरण

उपभोगका िशलालेख पिन अिन सं कृतमै लेिखएका पाइनाले सं कृत सवर्साधारण बोध
गराउने भाषा िथयो भ न सिक छ। राजाह का प्रशि तमा पिन लामा लामा समास भएका प्रौढ
सं कृत श दको प्रयोग दे िखनाले सं कृत अिगदे िखको आदरणीय पिवत्र भाषा िथयो भ नमा
अ यिु क्त छै न। पूवप
र् र पराबाट आइरहे का सं कृत श दको उपयोग आजस म िलिखत घिनक
नाम, ऋिणक नाम, वादी प्रितवादी साक्षी,

वि त ी, शभ
ु म ् इ यािद

यवावहािरक

कागतह मा, पदकह मा, कायार्लयका नामह मा य तै िवषया तरमा पिन प्रचरु मात्रामा
हुँदैछ। िचर थायी गराउने लेखह अझ पिन प्रायः सं कृतमा लेिखदै छन ्।
"पिछका म ल राजाह का समयमा पिन सं कृतको आदर प्रचार रहे छ भ ने

ि टलाई

सं कृतका उ कीणर् अिभलेखह ले समथर्न गदर् छन ्। भ ततपुरका म ल राजाह ले भाषिमि त
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सं कृतमा रचना गरे का नाटकह

पाइ छन ् । १७०० वैक्रमा दका राजा जयप्रताप म ल

स. कृतका िविश ट किव िथए जसको नाममा कवी द्र उपािध जोिडएको छ। ियनका धेरै
िशलालेखह मा आ नै स. कृत रचना छन ्। ठबिहल िवक्रमशील िवहारमा रहे को शतसाहिसका
प्रज्ञापारिमता पु तकको पिरशेषमा उनले र उनकी रानी लालमतीले रचना गरे का २।२ लोक
दे िखनाले राजपिरवारमा पिन सं कृत िशक्षा चलेको रहे छ भ ने प ट हु छ। ियनका छोरा
पािथवे द्र म लको पिन सं कृत रचना िशलालेखमा उपल ध छ। ठाउँ ठाउँ मा चलेका भजन,
नाटक, नृ यसंगीतह मा पिन समयले अपभ्र ट भएका सं कृत वाक्यह को प्रचरु ता पाइ छ।
"अवार्चीन गोरखाली राजाह को समयमा त अनेक शा त्रका िव वानह् ले नेपालमा सं कृतको
िवकास गराएको दे िख छ। १८ रौ वैक्रम शता दीको आर भमा पवर्त रा यमा राजा मलैबमका
आि त प्रेमिनिध प त िविश ट िव वान ् भए जसका रचना म लादशर् (िशवता डवत त्रको
टीका), प्रायि च तप्रदीप,

ाद्धकमर्िविध, कातर्वीयर्पद्धित, श दाथर्िच तामिण (शारदाितलक

याख्या) आिद अनेक प्रौढ ग्र य छन ्।

ी ५ प ृ वीनारायण शाहका समयमा भक्तिवजय,

प ृ वी द्रवणर्नो का यका कतार् लिलताव लभ किव, किवतािनकषोपलका कतार् ल मण किप,
िवजयितलकका कतार् अिग्नधर पि डत, प्रशि तर नका कतार् रामच द्रोपा याय। १८५०
वैकमा दितर ी ५ रणबहादरु शाहका समयमा जयर नाकर नाटक, पुर चरण दीिपकाका कतार्
शिक्तब लभ अ यार्ल, वाणीिवलास िसद्धा त, वािषर्क र नावली, पुर चरण पद्धितह का कतार्
वाणी िवलास पि डत। र नदीप, पलमाय त्र आिद योितष ग्र थका कतार् ल मीपित इ यािद
अनेक िव वान ् भए। १९ औं वैक्रम शता दीमा िविश ट िव वान ् महादे व पा डेयका पूत्र
िचर जीवी पा डेय याकरण यायह मा धरु धर िव वान ् भए जो प्रिसद्ध िव यापीठ काशीमा
पिन सप्र
ू िति ठत र िब्रिटश सरकारबाट समेत समा त भई आगरा सं कृत िव यालयमा र
काशी सं कृत महािव यालयमा पिन प्रा यापक भए। पि डत नीलदे व प त न य याय आिद
दशर्न िव यामा प्रौढ िव वान ् काशीमा पिन प्रिति ठत िव वानमा
् अग्रग य िथए, जसका
िश यम ये वेदा तमा सप्र
ु िसद्ध महामहोपा याय िचत्रधर िम

िमिथलामा प्रिसद्ध िथए। ियनै

नीलदे वका पुत्र वाच पित पि डत नेपालमा स. कृत िव याको प्रचारमा अग्रसर िथए। नेपालमा
सप्र
ु ृ ितद त प तको रचना कातर्वीयर्िवजय महाका य नैषयको टक्कर िद छ। २०
ु िति ठत सक
औं शता दीमा सरदार छिवलाल सिू रले कुशलवोदय नाटक, सु दरचिरत्र नाटक, व ृ तालंकार,
िवरिक्ततरं िगणीह

बनाई प्रकाश गरे का छन ्। िविश ट वैयाकरण खकु‐याल पि डत,

न य यायका िव वान ् द त जीवनाथ, का य सािह यका िव वान ् िव यानाथ चािलसेह
प्रिसद्ध िथए। पिछको समयमा याकरण र षडदशर्नका िव वान ् गंगाद त गोताये, याकरणका
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िविश ट िव वान ् िव णह
ु िर िरमाल, िव वनाथ िरमाल इ यािद अनेक िव वानह् ले नेपालमा
स.सकृत िव याको गौरव बढाएका छन ्।
"नेपालमा अिगदे िख कुन िव या कित मात्रामा िथयो भ ने िवषयमा अनस
ु ंधान गदार् पहाडतफर्
वेदमा संिहता, गह
ृ थी कमर्का ड, कथा पुरान,

योितष, का य, केही याकरण, धमर्ग्र थ,

यितस म िवषयका िव वानको
् नाम पाइ छ।

यताितरका पु तक पिन ियनै िवषयका

पाइ छन ्। कही कुनै समयमा एकाब िविश ट िव वान ् भएन हुन ् भ न त सिकदै न। तराई
भागमा िमिथलाको वातावरणले भेटृाएस म दशर्न,

याकरण,

योितष, धमर्शा त्रह को

िव या प्रचिलत िथयो। नेपाल खा डामा त नेपालमा लेिखएका यनःु संिहताबाहे क अ वैिदक
ग्र थ, दशर्न ग्र थह

अिगका दे िखदै नन ्।

याकरण, धमर्शा त्र, पुराण

योितष, का य,

वै यक, थोरबहुत वेदा तह को प्रचार िथयो। पु तक पिन पुराना ियनै िवषयकमा पाइ छन।
त त्र िवषयमा भने अित प्राचीन ताडपत्रमा लेिखएका समेत पाइने र ब धद
ु त आचायर् आिद
अिगका िविश ट ताि त्रकह को ख्याित पिन हुनाले तांि त्रक यग
ु दे िख यहाँ त त्रिव याको
िवशेष मिहमा र प्रचार रहे छ भ ने बुझ छ। िमिथलाितरबाट िव मीह को आक्रमणको भयले
कित दाशर्िन र बौद्ध िव वानह्

नेपालमा शरण िलन आएछन ्। ितनीह को प्रवेशले गदार्

मैिथलाक्षर मागवाक्षरह मा लेिखएका यायग्र थ बौद्ध दाशर्िनक ग्र थह नेपालमा प्रिव ठ
भएका सरकारी पु तकालयमा दे िख छन ्। भक्तपुरमा िव वनाथ भटृाचायर् आिद केही ताि त्रक
बंगदे शी र मैिथली िव वानह्

आई त त्रको प्रचार गरे को सिु न छ। भक्तपरु ितर ताि त्रक

प्रयोगह को अित प्रचार हुनाले म ल राजाले गरे को ताि त्रक को याहुित दे वप्रित ठा प्रयोगको
एउटै िविध ठू ठूला तिन ठे ली, २०००/२४०० पत्रको राजकीय पु तकालयमा छ। का ठम डप,
भक्तपुर, लिलतपतनह मा धेरै ताि त्रक दे वमि दर र प्राचीन राजभवनह मा दे वदे वीह का
िश पपूणर् मिू तर्ह पदपदमा जिडएका, कँु िदएका, लेिखएका दे िखनाले आि तक स प्रदाय यही
पूवक
र् ालदे िख िचरकालस म प्रभावशाली रहे छ भ नमा अ यिु क्त हुँदैन। बौद्धकालमा
बौद्धधमर्का िव वान ् आचायर्ह पिन यहाँ धेरै सप्र
ु िति ठत भए। प्राचीन सं कृत बौद्धग्र थ पिन
यहाँ प्रश तै पाइ छन ्। भारतको ित बतिसत धिन ठ स ब ध गराउने मा यिमक का मीर र
नेपाल िथयो। यही मागर्बाट यताका कैयन ् िव वानह् ित बतमा गएर बौद्धधमर्को प्रचार गदर् थे,
यसबाट पिन यहाँ बौद्धस प्रदाय बौद्ध पु तकह को अिभबिृ द्ध भयो। पाली ग्र थको यहाँ प्रचार
नभएकोले सं कृतको प्रचारमा बौद्धसमप्रदाय पिन सहायक हुन आयो।
"नेपालमा पठन‐पाठन िव यालयह को प्रब ध किहलेदेिख कुन

पमा हुन आयJ भ ने

िवषयमा िवचार गदार् यो िविदत हु छ िक ‐ आयर् िवजह को वणर् म िनयमानस
ु ार ५ दे िख ८
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वषर्स ममा उपनयन भएर गु कुलमा ब मचयार् ममा रहे र प्रायः २०/२५ वषर् िव या ययन
गरे र नातक भई गह
ृ था यमा प्रवेश गन िनयम िथयो। ब्र हाचयार् मको संयम पालन गन
शिक्त क्षीण हुँदा चाँडै नै समावतर्न गन चलन भए पिन आ नै घरबाट वा दे श परदे शमा गई
गु को घरमा गएर प ने गदर् थे। साधारण अ ययन आ नै िनवासमा बसेर गरे पिन िवशेष
िव याका िनिम त याकरणह काशीमा, यायह नव वीप, िमिथला आिद प्रिसद्ध थानमा
गएर िविश ट िव वानसँ
् ग प ने गदर् थे। िव वानह्

पिन

घालह
ु ले अपर्ण गरे का

अ नव त्रह बाट सीदासादा दै िहक पािरवािरक जीवन िनवार्ह गद आ ना घर आँगन िपंडीमा
बसेर प न आउने िश यह लाई पुत्रवत ् प्रेम गरी िनः वाथर् अ यापन गन गदर् थे। सिु मष
पिरि थित, सीदासादा रहनसहन, स तोषी विृ त भएका िव वानह् र ितनीह लाई हरतरह
सहायता गन द्धालु जनता हुनाले िव यामय जीवन सहजै िनवार्ह हु
सि भ ्क

यो। िव याथीर्ह

यो। भत
ृ का यापन हे य

पिन जहाँ अनक
ु ू ल पदर् यो गु कहाँ गएर प ने गदर् थे। काशी

नव वीप, िमिथलाह मा प न जानेह ले केही अिगको कालस म पिन खचर्को प्रब ध गरे र
जानप
ु दन यो। उहाँ पुगेर प न थालेपिछ उदार जनताको आधारमा िव याथीर्को जीवनयात्रा
च द यो।
"यही प्रथा अनस
ु ार नेपालका िव वानह् पिन आ ना घरै मा बसेर पढाउँ थे। ितनको िजवन
िनवार्ह राजा र द्धालु जनह ले दान अपर्ण आिद वारा चलाइिद थे। िव वानह् को यवहार
साधारण हुनाले िवशेष संचयको आव यकता पिन िथएन। ीमा ह िव वानह् लाई म त गनुर्
अक्षय कोष थापना स झ थे। यसैले यहाँ सवर्साधारण पाठशालाको थापनामा प्रय नको
आव यकता दे िख

यो। घर घरमा पठन‐पाठन च द यो। खकुर्याल पि डत, िव यानाथ

चािलसे आिद कुनै िव वान ् आ नो िनवास थान संक्रीणर् हुनाले िदउँ सो टुँिडखेल, वाग्मती
तटमा गएर पढाउँ थे भ ने पिन सिु न छ। नीलदे व पि डत पिन काशीमा ब ता गंगातट,
केशवको बगैचाह मा गएर पढाउँ थे भ दछन ्। यसैले सवर्साधारण पाठशालाह को प्रथा यहाँ
अिग भएन। िव वानह् छात्रका घरमा गएर पढाउने पिन गदनथे। आफूकहाँ प न आउनेलाई
िनःशु क पढाउँ थे। कहीँ योगीह का मठह मा िव या यवसाय चिलरह

यो। यसैले

मठ छात्रािद िनलयः भ दथे, न वा कोही राजकीय परीक्षा प्रथा िथयो। पिढसकेपिछ गु ले
योग्यताअनस
ु ार केही प्रमाणलेख िद थे। पढे काह

समागम भएमा पर पर शा त्राथर् गरी

प्रित ठा पाउँ थे। यहीअनुसार लोकले कदर गदर् यो। हाम्रो यहाँ सरकारतफर्बाट मौका मौकामा
िव वानह् लाई ज मा गरे र शा त्राथर् गराई यसको िन कषर्अनस
ु ार न बरी अथार्त संख्यावान
‐ग य भ ने कदर गरी कक्षाअनुसार दिक्षणा िदने यव था पिछ च न आयो।
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"पिहले जेनरल िजतजड.राजराजे वरीमा िव णह
ु िर पि डतलाई आ ना तफर्बाट िनयक्
ु त गरी
पाठशाला खडा गरे र पढायन लगाएका िथए। पिछ यो पिन केही कालमा टु यो।। महाराज
रण ीपिसंह क या डर इन चीफ
गु

ी वीर श शेरले थोरै खचर्बाट धेरैको उपकार हुने िवषयमा

यु लोकराज पि डत, नीलदे व पि डत वाचि पित पि डतह संग परामशर् गरी यहाँ

पाठशाला खडा गन , पहाडी छात्रह लाई िवहार बेलक
ु ा भोजन गराउने पाठशाला थापना गन
स िवचार भयो। पाठशालामा िनयक्
ु त भई पढाउन चाहने पि डतको कमीले सो पाठशाला केही
समय गु

यक
ू ो बैठकमा केही समय वागमतीतटमा

रही िवि छ न भयो। फेिर

रणउ ीपिसंहबाट रानीपोखरीको उ तरितर टहरामा ७८ अ यापक िनयक्
ु त गरी १९३४ सालितर
यवि थत पमा पाठशाला खडा गरी सवर्साधारण िव याथीर्ह लाई याकरण, का य, योितष
आिद इ छाअनस
ु ार सं कृत िशक्षा िदने प्रब ध भयो। पिछ संवत ् १९४२ मा यो पाठशाला
यहाँबाट राणमक्
ु ते वरमा सर्य । यहाँ राम्रो िकिसमसंग च न नसकेकोले महाराज वीर
शमशेरले रानीपोखरीको पि चम भागमा लामो ठूलो भवन बनाई दरबारमा रहे को अंग्रेजी
पढाउने कूल र सं कृत पाठशाला पिन यही भवनमा तलमािथ तलामा गरी संवत ् १९४८ मा
सु यवि थत गरी रािखंदा सवर्साधारण िशक्षाको राम्रो जग ब यो। यस पाठशालामा वेद,
याकरण, का य, योितष आिद पढाउने १० जना िव वान ् िनयुक्त िथए। प्रधान पि डतको
पदमा िव णुहिर पि डतको िनयुिक्त भयो। इ छानुसार पढे को िवषयमा वािषर्क परीक्षा िलने
चलन पिन भयो।
"सं कृत छात्रावासमा (पाकशालामा) पिहले ५४ छात्र मात्र रहे कोमा वीर शमशेरबाट थप गरी
१०८ छात्र रहने भए। पिछ च द्र श शेर, जद्ध
ु शमशेरका समयमा ी ५, ी ३ का नाममा छात्रह
थप हुँदै आई २००४/५ सालस ममा २१० छात्रस म रहने भए। हाल अिगको खचर्ले नपुग हुँदा
करीब १०० छात्र मात्र रहने भएका छन ्। यही िवहान बेलक
ु ा पढाउने घोकाउने पि डत ४ जना
पिन पिहलेदेिख नै िनयक्
ु त रहे का छन ्।
"यस पाठशालामा इ छानस
ु ार

वत त्र पढाइ गरी परीक्षा िलने गरे कोमा ५५ सालदे िख

गभनर्मे ट सं कृत कलेज, बनारसमा याकरण म यमा आिद परीक्षा िदई उ तीणर् भए। यही
क्रमैले बढी वषर् वषर् २०/२५/३० याकरण म यमा परीक्षा िदन जाने भए। पिछ योितष र वेदमा
पिन कोही परीषा िदन गए। शा त्री आचायर् प ने छात्रका िनिम त काशीमा प ने नेपाली छात्र
१० जनालाई छात्रविृ त िदने प्रब ध पिन वीर शमशेरबाट भएकोमा पिछ ब दै गएर २०/२५
जनास मले सो छात्रविृ त पाउने भए। यहाँ रानीपोखरी पाठशालामा म यमास म मात्र पढाउने
यव था िथयो, तापिन ८० सालदे िख प्रधान पि ढत सोमनाथल ्◌े आफूखुशी िविभ न िवषयमा
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शा त्री आचायर्समेत पढाई २/४जना उ तीणर् गराउन लाग्दा अ अ यापकह ले पिन कसैले
शा त्रीह पढाई परीक्षा िदलाउने गदार् सालसा ै १०/८ जना शा त्री आचायर्ख ड परीक्षा िदने हुन
लागेकोले यस पाठशालाल ् उ नित गद आयो। पिछ जुद्ध शमशेरबाट ८९सालमा यस
पाठशालाका अ यापकह को वेतन विृ छ र ९० सालमा अ यापकह पिन डबल गराएको हुँदा
वेद, याकरण, याय,

योितष, सािह य यी ५ िवषयमा म यमा परीक्षा िदलाउने यवस ्◌ा

भएकोले पाँच िवषयमा म यमा िदने छात्रह र वत त्र पले नाना िवषयमा शा त्री आचायर्
िदनेह को पिन स)ख्या विृ द्ध हुँदै आई यस पाठशालाले राम्रो प्रगित दे खाउन लाग्यो। यहाँबाट
उ तीणर् भएका यिक्तह ले पहाडतफर् यत्रतत्र िव याको प्रचार बढाउनको ◌ालिग सं कृत
िशक्षाको प्रचार ब न लाग्यो।
"५८ सालमा दे व शमशेरले जताततै िशक्षाको प्रसार गराउने उ े यले चार भ

याड.िभत्र र

पहाडतफर् पोखरा, पा पा, धनकुटा आिदमा स त गरी ५७ प्रारि भक पाठशाला खडा गरकोमा
पिरि थितवश च द्र शमशेरका समयमा घ तै आई १०/८ मात्र बाँकी रहे तापिन पिछ समय
समयमा ठाउँ ठाउँ मा प्रारि भक पाठशालाह खु दै आए। तराईतफर् मिटहानी जनकपरु मा
गूठीको शेष आयबाट पाठशाला पाकशाला खडा भई सं कृतमा उ च िशक्षा िदंदै आउँ दा
िवहारतफर्को सं कृत म यमा शा त्री आचायर् परीक्षास मको पढाइ हुन लाग्यो। तौिलहवा,
कलैया, मौ सरीमा पिन केही उ च िशक्षा िदइने हुन आयो। पहाड पोखरा, िदड.लामा पिन
सं कृत िशक्षाले प्रगित दे खाउन लाग्यो। यही क्रमले नेपालमा र पहाड मधेसतफर् क्रमसँग
सानाितना पाठशालाह ब दै आउँ दा सं कृत िशक्षाको सच
ू ना साना ठूला थुंगा थिपदै आएर
रा ट्रले ज्ञानमाला लाउन लाग्यो।
उपसंहार
आिदकालका बौद्ध िवहारह

अनेक दे व‐दे वीह का पुजािवधान र

पह लाई अपर्ण गिरएका

साथी आयर् स. थाह भ दा बेस संगिठत िथए भनी मािथ उ लेख गिरसिकएको छ। भारतको
प्रायः स पण
ू र् गंगातटमा ब्रा हणधमर्ले अिधकार जगाएको समयमा सेतो िहमालयका केही
अ य त ती ण बिु द्धबाट िन केको बद्ध
ु धमर् एक वैज्ञािनक धमर् िथयो। बद्ध
ु धमर् दे खापरे पिछ
आ नो ि थर वको िनि चत अविध तोिकिदएर मानव जाितको अगािड अथाह कालसागरमा
भिव यको भावना र िवितसकेका हजारौ वषर्को लेखामा ब्रा हणह को आ चयर्मय अनािदताको
प्रितयोिगतामा खडा भयो। आ ना मठह को एकलासमा

वत त्र‐िवचारक बौद्धह ले यो

प्रयोगा मक संसारका् सारहीन वा तिवकताह का बीचमा सवर् यापी नाि त वको मग
ृ त ृ णामा
आफूलाई नै छकाएनन ्।
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व थ मानव स प्रदायको सद य र

यसका िहतको िज मेवार भएर उनीह ले रै ती र

राजाह बाट पाएका दान तथा िवशेषािधकारी दतार् िकताबह लाई जतनसाथ राखेका छन ्।
िवहारह ले ितनीह को रे काडर् र मठह ले दै िनक िटपोटलाई सरु िक्षत राखेका छन ्। त्रमागत
कूलपितह बाट स बिधत, बौद्ध पिरष बाट यवि थत र प्रिसद्ध राजाह बाट संरिक्षत, अनेकौ
बुद्ध र उनका चेलाह बाट थािपत र शु गराइएको िशक्षापद्धित तथा मठीय सं थाह ले उसको
ब दै गइरहे का प्रित ठाका क्रिमक ि थितह लाई नेपालको अगािड राखे। पिरणाम व प,
र् ीका शासनकालमा
ऐितहािसक प्र येक बद्ध
ु माका अि तम िसद्धाथर् गौतमले, िकराती राजा सय
ू म
नाला गाउँ मा बसेर पिहलेका बुद्धह ले ओगटे का पिवत्र

थानह को पूजा गद एक वषर्ऋतु

िवताए भ ने उ लेख भएको एक संलग्न वंशावलीको नेपालले गवर् गनर् पायो।
२३८ वषर् ईसापूवर् भारतीय राजा अशोकले बुद्ध कनकमिु नको मिृ तमा िनिमर्त तूपको जीणद्धार
गनर् शु गरे र २५० वषर् ईसापूवर् वयं यस तीथर् थानको यात्रा गरे । यस समय उनले खडा
गरे का िशला त भका लेखह बाट उनको बाटो अझस म िचि हदै छ। यो िशला त भह दइ
ु
रा यका बीचको प्रदे शमा छन ्। यहाँ उनले धेरै बुद्धह का मिृ तमा िनमार्ण गरका तूपह का
ब्रा ही अक्षरका िशलालेखह बाट इितहासको पिहला पाठ पढे ।
िसपालु इितहासकारह ले जीवनका वा तिवकताह प्रित िह दहू को सवर्था उपेक्षाको
भावनादे िख अ िच नै अशोकका यात्राको मख्
ु य कारण ि थर गरे का छन ्। उ तर पि चम
सं थाह बाट पाएको िशक्षाबाट नै उनले आ ना मल
ु ुकमा तूपह बनाएर त कालीन भारतका
दे वताह लाई िम या िसद्ध गरी आफूले हालै पाएको बद्ध
ु धमर्को अनस
ु रण गरे ।
महान ् िसकनदरको आक्रमणपिछ अशोक भारतमा बुद्धधमर्को सवर्प्रथम संरक्षक िथए।
यसपिछ एक हजार वषर्स म बुद्धधमर्ले भारतका अस य िबजेताह लाई कोमल, शा तछ र
िम न सक्ने पारे को गौरव पायो। दभ
ु ार्ग्यवश, भारतमा िह दध
ू मर् र बुद्धधमर् िमलेर ब न नसकी
बीच बीचमा झगडा गिररह थे।
अकार्ितर, भारतमा धेरै पिहलेदेिख छुिटृएका र प्रित व दी िह द ू तथा बद्ध
ु धमर् नेपालमा सबैितर
फैिलएर िल छिव संव को अ णोदयमा करीब करीब िमलेर अहे । बौद्ध िभक्षुह ले अनेक

तूप र

िवहारह कैयन ् वत त्र िवचारवान ् बद्ध
ु ह लाई अपर्ण गरे का छन ्। य तै, आयर्देवता शंकर र
िव णल
ु े दोलािद (चाँगु नारायण) र दे व ग्राम (दे वपाटन) को पिवत्र उँ चाइमा दे वकुल (तोिकएका
दे वताको पूजािविध र खास प्राथर्ना िसकाउने िव यालय) ह समेत आ नो बास ि थर गरे का
छन ्।
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यी दइु मख्
ु य दे वताह का बीचमा र विरपिर थानीय पुरोिहत, ब्रा हण र लामाह का अ साना
दे वताह

िथए। ियनका बेग्लाबेग्लै मि दर, पूजािविध र अनय
ु ायी िथए। सँगसँगै सावर्भौम

स ताका प्रितरोधक साम ती सरदार र राजस ताको उ तरािधकार छोरामा जाने प्रणािल भएको
ठाउँ मा उनीह लाई राजा र मल
ु ुकको राजनैितक संगठनप्रित भिक्त िसकाउने राजकुल
(राजनीित िशक्षणलय) ह िथए। यसपिछ हामीह स तान दरस तानलाई मल
ु ुकको इितहास
िसकाउने िपतक
ृ ु लह पिन पाउँ दछ ।
िशलालेख र वंशावलीह ले हामीह लाई ईसाको सात शता दीस मको िवकास दे खाउँ छन ्। यस
समयमा नेपाल गौरवको उ च िशखरमा पग
ु ेको िथयो। आयर् धािमर्क िव वासको प्रभावमा
पिरसकेका िल छिवह ले

थानीय प्रचिलत िकराती भाषाको अपेक्षा सं कृत भाषालाई

िलइसकेका र वदे शी प्रा तीय भाषाको अ वीकारमा मल
ु ुकको भाषास ब धी एकता दे खेका
िथए। राजा मानदे वका िशलालेखदे िख नै हामी यो आयर् भाषालाई पु ट िवचार र लिलत
सािह यको मा यम पाउँ दछ । सात शता दीदे िख यो भाषा एिशयाई जगतभरी तकर् भावना र
सौ दयर्को सामा य आदशर् पमा प्रचार भएको िथयो। याकरणका कडा िनयमह ले य नपूवक
र्
पिर कृत र अनेकौ दे वकुल, राजकुल ऋिषकुल र गु कुलह िसत स बि धत यो भाषा
काला तरमा साधारण मािनसह ले बु न यादै जिटल भयो।
यस समयितर घटनाक्रमले कसरी नेपाललाई फेिरउठे को ित बतिसत सहभागी हुन म त गर्यो
र यो घटनाले कसरी उसको स पकर् हुन आयो जसबाट उसको राजनैितक चाल फैिलयो भ ने
कुरा हामीले मािथ उ लेख गिरसकेका छ । अगािडका हूणह का अक मातका प्रच ड
आक्रमणले यो नयाँ आक्रमणकारीह बाट स झना गराइएको र हालैमा अरबह का उ थानले
चीनले भारतमा आ ना कमर्चारी र जात्रह
ु पठायो जसबाट उ ती अस यह का ताँती टुटाउन
सक्त यो। रा ट्रह को यो नयाँ स ब धमा िहमालयका कैय घाटीबाट वारपार गन सिजलो
बाटो िदन वीकार गरे र नेपाल ती दइ
ु जगतको िमलन के द्र ब यो।
नेपालले भारतलाई बुद्धधमर् िदयो। यसबाट उसले िभ नै िकिसमको उपमहा वीपमा धािमर्क
एकता कायम राख्न म त पायो। उसै गरी, अब नेपालको ित बतिसत वैवािहक स ब ध भयो,
जो साधारण मािनसको भाषा बो द यो, जसले नेपाली िलिपको नकल िलयो, उसका
धमर्ग्र थह को अनव
ु ाद गर्यो र दे वताह को प्रित ठा गरे र गु बाह फेिर खडा गर्यो जसमा
आजस म पिन प्राचीन पर पराको छाप लागेको छ। नेपालको सं कृित सािह य, िनमार्ण र
मिू तर्कलाले स य चीिनयाँह लाई समेत छक्क पारे र प्रेरणा िदयो। उदार दानह ले थेिगएर तथा
सह
ु ाउँ दो गरी प्रो साहन पाएर िवज्ञान उ नत भयो। कैयन ् िवहारह मा िव वान ् लामाह ले
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धमर्ग्र थ र आदे शा मक लेखह

रचेर ितनका प्रितह

िवतरण गरे र

वयं पिन कठोर

अ ययनबाट हटे र सु दर रं गीन िचत्र र साना िचत्रह लेख्नेितर लागे।
तर नेपालका साधनह

उसको गइरहे का आव यकताह का िनि त पयार् त िथएनन ्।

इ लामको आक्रमणले भारतमा अराजकता र अ यव था फैिलयो, चीन र भोट आफै
लगातारको लडाइले थाके।
नेपालका िल छिव राजाह
िल छिवह

ड‐सन ्‐ग्याम ्‐पोका उ तरािधकारीह का शिक्तको म त पाएका
यो िव लवमा गायब भए।

हराएपिछ म ल राजाह

नेपालका प्रभू भए। िल छिवह ले बौद्ध र आयर्

दवताह लाई िमलाएका िथए। तर म लह ले दव
ु ै धमर्लाई छु याए,

यवसायीवगर् र

जाितह का िनि त यव था र कानन
ू ठे िकिदए तथा नाप र तौलको नयाँ प्रणािल चलाए जसले
नेपाललाई एक अविधस म अथर्स प न गरायो। इितहासमा फेिर एकप ट हामी चीनी
राजदत
ू ह ले एिशयाको महापथबाट यात्रा गरे को र नेपालका राजाह िसत सौगात तथा
प्रितिनिध म डलह को सटृापटृा गरे को पाउँ दछ । सािह य िनमार्ण, कौशल, मिू तर्कला र
िचत्रकारीमा नेपाल

े ठ भयो। म ल राजाह समेत नाटक र थे र वयं नाटकका पात्र भएर

अिभनय गथ।
गोरखालीह को िवजयले नेपालको संयोजन गन ब्रा हणवादको आदशर्लाई उसको लागी
इितहासमा दो ो पटक पूरा गर्यो। िकरातीह का िमि त जाितबाट बसेको मिु क्तवादी
बुद्धह बाट पिरवितर्त र स य गराईको तथा शु का आयर् स प्रदायको ब्रा हणवादमा लीन
भएको नेपाल आ नो चहिकलो राि ट्रय इितहासका िविभ न अव थाह बाट गु य्रो। यसपिछ
आ नो राि ट्रय इितहासको गितलाई कायम राख्दै यरू ोपका आयर्ह को स पकर्मा आयो।
"बेपारीले बाइबल याउँ छ र बाइबलले संगीन याउछ"भ ने गोरखाली आहान छ। तैपिन,

ी

प ृ वीनारायण शाहले प्राधा यिसत तोप, ब दक
ु , िप तोल इ यािद आग्नेय श त्रा त्रह को
प्रयोग गदार् र नेपाली प टनमा यरु ोपीय अनश
ु ासन घस
ु ाउँ दा गोरखालीह ले िवज्ञानको
िन पक्षतालाई माने र घोिषत गरे । अिहलेलाई नेपालको इितहासको प्रारि भक र आव यक
मतलब यही अजोड

पमा यथाथर्रहे को छ। अिहलेस म नदे िखएको एउटा नयाँ सामीय

(सेिमिटक) िवचारधाराले5 िनरोपण नभएका दिक्षणी मैदानितरबाट जित नै िहमालयका सय
बाटोबाट ढोका घचघ याइरहे को हुनाले यसको मह व झन ् बढे को छ। यसैकारण, हजार वषर्का
कालको अनुकूल र प्रितकूल प्रवाह हुँदा हुँदै पिन अकेला अडेको नेपालको इितहास र सं कृितले
उदार र हाल बढता भएको मानव समाजमा ठूलो प्रभाव पानप
ुर् दर् छ।
5

दे श दे शावरको बयानमा "यहूदी जाित" शीषर्क लखर्‐प ृ ठ, ३६५‐३८७
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अकार्ितर, बुद्धधमर्ले आव यक रक्षा गनर् नसक्दा भारत इ लामिसतको कलहमा अि भ ्कयो।
अ यमा यरू ोपको बलज तीको घस
ु ाइलाई कारण मानेर यसको िव द्ध ल दा ल दै भारत
िह द‐ू मल
ु समान दं गाको झन खराब पाप‐पंकमा फ यो र पिछ सन ् १९४७ मा अंग्रेजह ले
वत त्रता प्रदान गरे पिछ िह द ु थान र पािक तानको िवभाजनमा प‐यो। इ लामको
अधीनतामा धािमर्क खेदोको त्रासले त्र त र िवदे शी आिधप यको प्रभाव र शिक्तको अित
स तुलनले पथभ्र ट भएर भारत दइु संसार र दइ
ु िवचार‐धाराह को बीचमा धरमरायो।
तर असिह णत
ु ा र धम माद यी दइ
ु िवचार नेपालमा अज्ञात छन ्। नेपाली सबै दे वतालाई
खश
ु ीसाथ मानदछ। आक्रमणकारीह मिू तर्भ जक िथए र नेपालका दे वदे वीह को मिू तर्मट
ु ा थे,
यसकारणले मात्र उसले इ लामिसत लडाइ खे यो। तैपिन, दइ
ु लमान नेपाल रा यका
ु लाख मस
प्रजा छन ् र िह द ु तथा बौद्ध दा य‐ू भाइह कै जित सतकर्ताले उनीह को नागिरक हक,
स पि त र धािमर्म

वत त्रताको रक्षा गिरएको छ। फेिर, म ल राजाह माका एक राजाले

ईसाको अठार शता दीमा इटालीका धमर्प्रचारकह लाई उनीह का धमर्को प्रचार गनर् र नेपाली
प्रजालाई यस धमर्मा दीिक्षत गनर् परू ा अिधकार पिन िदएका िथए, तर सो काम धमर् पिरवतर्न
चाहनेको वे छाले हुनप
ु दर् यो, जबजर् ती होइन।
नेपालमा बुद्धधमर्मािथ कुनै आपद परे को िथएन। रा ट्रका िनि त बाँ ने अिधकार गुमाएपिछ
मात्र बद्ध
ु धमर् ख कँदै गएर अ यमा लोप भयो। िभक्षुह को कठोर र एकनासको मयार्दा बौद्ध
िभक्षुह का िनि त मात्र अनक
ु ू ल िथया,

यादै चतुर र पथ
ृ क साधारण समाज ितनीह बाट

फु क्यो। यसरी नेपालीह आ नो रा ट्रको वत त्रतामािथ आघात गन वा गनर् चाहनेह प्रित
मात्र असि णु भएका छन ् भ ने प ट दे िखएको छ।
आ ना िनि त नयाँ बाटो बनाउनको लािग गोरखालीह ले राि ट्रय वत त्रता कायम राख्न
आयर् ब्राि हणधमर्को पुन

वार अ याव यक छ भ ने राम्ररी बुझ।े कैयन ् शता दीस म

बुद्धधमर्ले सारा मोहडाह मा शत्रुह लाई िनध पारे र आ नो िपतभ
ृ ूिमको स तोषजनक सेवा
गरे को छ। नेपालको म यभागमा बौद्ध जग ले धािमर्क भिक्त राख्ने सारा प्रमख
ु बौद्ध
तीथर् थानह हुनाले बद्ध
ु धमर्ले दिक्षण‐पव
ू ीर् एिशयाको सि मलनमा मख्
ु य भाग िलएको छ।
ई.पू. छै टो शता दीमा बुद्धधमर्ले िह दध
ू मर्लाई ललकारे को छ त इ लामको आक्रमणस म
बारं बार िजतेर भारतलाई अधीनमा राखेका अस यह को फौजलाई कोमल र स य गराउन
उि तकै मदत पिन गरे को छ। कुनै प्रित व दीलाई क्षमा नगन अ लाहका धमर्योद्धाह को
सामना गरे र बुद्धधमर् उसको उपयोिगताभ दा ब ता अडेको छ। बौद्ध िवहारह को दहनदे िख
भारतबाट बद्ध
ु धमर् अ

य भयो। आ नो लामो इितहासमा दो ो पटक नेपाल र भोटले अिग
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बढे र पर परालाई कायम राखेका छन ्। कैयन ् ऐितहािसक बुद्धह आयर् दे वताह िसत िमिसएर
सँगसँगै पूिज छन ्।
यसपिछ पिन गोरखालीह ले यावाहािरक प्रयोजनका िनि त सं कृत भाषा अप्रचिलत भएको
दे खे र आयर्पर परलाई फेिर जगाउन तथा कायम राख्न पि चमबाट कैयन ् अ आयर्ह आए।
धेरै कालदे िख अलग रहनाले िविसर्एका उनीह ले िछमेकको भारतमा आ ना भाषा र
स. थाह को प्रचार गरे , जुन अिहले िच

नसिकने भएका छन ् तापिन, कैय शता दीदे िख

नेपालले धािमर्क िव वास र आ ना िवचारह को मा यम पमा िलएको स.सकृतका पिहला
स तान छन ्।
परम शिक्तशाली िबिटश आयर् साम्रा य नेपालको सीमानासंग जोिरएको िथयो। समता र
शिक्तको समतोलनका िनि त गोरखा चीनको भर परे को िथयो जसलाई उसले सन ् १७९२ को
नेपाल‐चीन यद्ध
ु पिछ िबिटश साम्रा य जि तकै शिक्तशाली ठानेको िथयो। तर नेपाल
सरकारबाट पाँच पाँच वषर्मा पेिकङ् जान खिटएका नेपाली राजदत
ू ह का िरपोटर् ले चीन
साम्रा यको शिक्त र भावनाप्रितको गोरखालीह को िव वासलाई ह लाइ िदयो।
संवत ् १८७१‐७३ को अंग्रेजिसतको लडाईबाट वा तिवक शिक्त बझ
े ो नेपालले आ नो सैिनक
ु क
शिक्तको िनकासका िनिम त ित बतमािथ आँखा लगायो। बी.एच ्. हगसनले िब्रिटश
साम्रा यका अधीन थ रा यह का अिन टको खतरा दे खेर दबाउनालाई ह का पानर्
गोरखालीह लाई िब्रिटश सेनामा भनार् गनर् शु

गरे । यसले मात्र खतरा हटे न। चीनको

अनप
ु ि थितमा सले दलाई लामा र भोटका बौद्ध मि दरह मा पहरा गन अिभभारा िलयो।
भयंकर िहमालयका बारह

हुँदा हुँदै पिन, यरु ोपीय अनश
ु ासन र युद्धकौशलमा पूरा तालीम

पाएका र यस समय नेपालका हितयारखानाह ले लगातार उ पादन गिररहे का गोलीगठ्ठा तथा
जङ्गी असबाबह ले सि जत गोरखालीह

सिजलैिसत भोटमा

सको मनसब
ु ालाई राक्न

सक्तथे। दिक्षणका सारा आक्रमणकारीह म ये नेपालीले मात्र सफलतापव
र् भोटमािथ हमला
ू क
गरे र यसको रक्षासमेत गनर् सकेका िथए भनी भोट र नेपालका लेखह ले साबीत गरे का छन ्।
यसमा धािमर्क प्रभावसमेत िथयो, भोटे र मंगोलह भोट र मंगोिलयामा भएका बौद्ध, शैक्षिणक
सं था संगसंगै नेपालका बौद्ध तप
ू ह का प्रित पिन भिक्त राख्तथे।
तर नेपाललाई िदएको प्रो साहनले सिसत झगडा गन भयो जसलाई इंग या डले जितसुकै
हािन सहे र पिन रोक्न खो यो। सबभ दा ब ता पहाडी घाटीह बाट भारत र म य एिशयाको
बीचमा यापारको लािग सोझै बाटो हुनाले नै नेपालको यादा मह व भएको इंग या डले मात्र
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दे
दख्यो।
कािल पोङ् र िसिक्क
ि कमबाट जेलेप‐ला
प
र नाबलाको
ल
नयाँ य
यापारी बाटो खोले
ख र नेपालक
को
ु
ब वलाई धििमलो पारी अंग्रेजले स तोष मा यो।
बड
यो भोटका दिरद्र मािनस
सह ले अंग्रेज
य
यापारीह लाई
ई थोरै सुिवध
धा मात्र िदन
न सक्तथे। अं
अग्रेजी पूजी नेपाल र भोटका
भ
खिनज
ज
स पि तको उपयोगलाई
उ
त
तयार
िथएन
न। अंग्रेजह बाट
ब भोटमाििथका आकांक्षाह
क्ष

कुि ठत
ठ

ग
गिरएको
नेपाल
ल संसारको स पकर्दे िख ििबलकुल छुटृा भएर िशिथ
िथल हुन अपह
हती राणाह क
का
हा
हातमा
गयो।
सिसतको संसगर्
स बाट हटाउ
उन धत
ू र् अंग्रेज शासकह ले बौद्धमतका दइु पुराना शााखा महायान र
ही
हीनयानलाई
फेरी उठाए र यी दव
ह एिशयामाा यरु ोपीय राज
जनैितक चाल
लका अपझर्टक
का
ु ै यानह
द
दरकारमा
प्रयोोग गिरनाका िनिम त िफ्र दे खा परे । स
समुद्रह को िन
निवर्वाद अिधप
पित इं या डले
डल
बुद्धधमर्को हीन
ीनयान मतबााट वमार् र लङ्
ङ्का दखल गर्
ग यो र याम
मलायर् पिन आ नो प्रभावम
मा
प यो। उ तरित
पार्
ितर लले म य िहमालयम
मा पिवत्र जंग भएको बुद्धध
धमर्को महायाान स प्रदायक
का
ल
लामाका

गु बाह को

छ
छिरएका

टुक्राह
क्र लाई

आ नो

आिध
िधप यमा

संगिठत
ग

गर्यो।
यो

सी
सीमािव
तारक
का आकांक्षाले
ले प्रेिरत भएक
का क्याथेिरन
न र जोन नेप
पाली राजकुमारी
म हिरतारा र
भ यका बौद्ध
भिव
द्ध उद्धारक मैत्रय
त्रे बुद्धको अव
वतारको पमाा दे खा परे ।
अ तरराि ट्रय राजनीितक
को संतुलनम
मा ग भीर पिरवतर्न

याउने दो ो महाबुद्धक
का

प
पिरणामह
लाई
ाई रोक्न इंग या ड शिक्त
तहीन िथयो। यसैकारण भ
भारत, पािक तान, लंका र
ब लाई वरक्ष
बमार्
क्षको भार सु पे
पर ठूलो िब्रिट
िटशशिक्त एिश
िशयाबाट हटयोो।
आ
आजको
नेपाल
ल
ची र भारतक
चीन
को िवशाल रा यको बीचमा नेपाल ठूला सम
स याह भए
एको एक सान
नो मल
ु ुक बयाान
ग
गिरएको
छ। सां
स कृितक पैतक
तले धनी, सं
ससारप्रिसद्ध गोरखाली
गो
र शेपार्, अतुलनीीय
ृ स पिि त
िग
िगिरिशखर
र प्राकृितक

यह ले गोरव
वाि थत यस दे शमा हालै आ नो अिधक
कार पाएर अब
अ

श
शताि
दह को अ धकार यग
ग
का उ यमी,
य
उ सक
ु का भासबााट भखर्र िन कन बल गिररहे
ु र
उ यत जनता ब तछन ्। िह
हलो बाक्लो छ,
छ प्रय न ढीलाा र बोझा ग ।
आ नेपाल थोोरै साहस, थोरैरै बल र थोरै धैयर् भएका माािनसह लाई द तर दे िखने
आज
ने सम याह क
को
स
सामना
गिररहे
हे छ। ियनमा कुनै सिु भकसक
ले भोिल सु झाउन
झ
प
ही
्क े का छन।्। कुनै हामीले
ु छर् । केह
यादै कडा सम
म याह तल िदइएका छन
न ््।
(१
१)

नेपालल
ललाई बीस शता
श दीको प्रग
गितस म पुग्न म त गन कैयन ् सम याह हल गनर्
ग
तालीम
म प्रा त यिक्
िक्तह को घोरर कमी छ। ९८
८ प्रितशत मा
मािनस िनरक्षरर छन ्। स पण
ू र्
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नेपालम
लमा प्र येक वषर्
व थोरै छात्र
त्रह
िश पक
कला

वा

मात्र िव
िविभ न परीक्ष
क्षाह बाट उ तीणर् हु छन
न ्।
इ जनीयिरङ्
इि
ङ्गस ब धी
वीकृत महािव
म
यालय
य कुनै छै न
न,

यवाप
पारप्रब ध िश
शक्षण, औषिध
िधस ब धी वाा द य अथव
वा पिरचारक िशषण स. थ
था
छै न िव विव यालय
य छै न। िशिक्ष
िक्षत यिक्त, शैक्षिणक पद्ध
द्धित र िशक्षण
ण स. थाह को
क
(२
२)

अभाव
व नेपालको सब
बभ दा ठूलो सम
स या छ।

आ ना सम याह हल गनर् नेपालिसत
प
उपय
यक्
न यहाँका प्रज
जा गरीब छन
न ्।
ु त पँज
ू ी छै न।

धेरै जो
ज ब लत ल हातमख
ज र दिरद्र अव
अ थामा बस
सतछन ्। धेरै पँूजी ठू ठूल
ला
ु जोरे

महलह
ह र अ नाफ
फा नहुने स पि
प तमा ब द छ। धेरै पँज
ब ओसािरए
एर
ू ी हाम्रो पुलक
ु बाट
हाम्रा िवदे शी िछमे
मेकीलाई पोिस
िसरहे छ। प्राक
कितक
साधनह
ह ले स प न ् भए तापििन
ृि
उ नित
ितकारक पँज
को अभावले ररा ट्रको िहतक
का िनि त ितनीह
ित
को उप
पयोग रोिकएक
को
ू ीक
छ। यहाँ
य का मािनस
स कठोर पिरर मिसत काम
म गछर् न ् ताप
पिन उनीह का
क मेहनतलााई
नाफा हुने आधिु नक
क
रोक्तछ
छ।
(३
३)

यावल र सरसामानह
ह को अभाव िवदे शी पँज
को लगानीलााई
ू ीक

२००८ सालदे िख लगातार मिि त्रम डलकोो पिरवतर्न भइरहे कोछ। एकत त्रबााट
प्रजात
त त्रमा पिरवत
तर्न हुँदा य तो
त त हु छ न
नै, तर यसले
ले सारा मल
ु ुक र िव यमाान
सम याह
य लाई उग्र
ग्र गराउँ छ र सरोकारी
सर
साराक
को असरकािरत
तालाई कम पादर्
प छ।

(४
४)

यहाँ यातायात
य
र संचारको
च
जालस
सत्र
अपयार् त छ। यापार र कृिषका
ि
अिधकांाश
ू िबलकुल अ

भारीह
ह को ढुवाइ मािनसह
मा
का िपठय
िप ब
िर छ। स पणर्
ण
ँू ाट गिर
ू र् रा यभरमा १३९ कोस माात्र

सडक हुनाले धेरै मािनसह
म
ले आ नो माल ओसानर्
ओ
को लािग
ल
पङ्ग्रे बााहनको उपयोोग
अ भव छ। यसरी याताायातले यादै
दै अयोग्य री
रीितबाट अ यिधक
य
मात्राम
मा
गनर् अस
जनशििक्त िख तछ
छ र उ पादन
न मू यमा अ य त बढी प्रितशत बिद्ध
िृ द्ध गदर् छ। अिित
सीिमत
त हुलाक यव
व था, टे लीफोोन र रे िडयोको
को अ पसंख्याा र समाचारप
पत्रह को कमील
ीले

सरकाररलाई िवकाश
श योजनाह को
क तरक्कीका िनि त उपय
युक्त स पकर् थािपत गनर् र
रा ट्रक
का िविभ न भ
भागह मा शासन
शा
र उिचत
त िनय त्रण राख्न मिु कल
क पारे को छ।
छ
(५
५)

य त
तै रा ट्रको सुरक्षको
क्ष
ि टबाट
ट पिन यसले यादै असिु वधा
व पारे को छ।

धेरै माािनस दासवितमा
िृ त रहे का छन
छ ्, उ जा हुन
ने जग्गाह उ जनी गनर्बाट
ट रोिकएका छन
छ ्
र भत
क
अ ध
धकार यग
िख वतर्मानकाल
लस म चिलआ
आएको सामिि त प्रथाले गद
दार्
ू कालको
ु दे िख
झ डै आधा
आ जमीन सवार्ङ्ग माफी
फी िबतार् छन ्। नेपालको आ
आिथर्क सम याह
या लाई पुरान
नो

(६
६)

कर र भिू म यव था,
थ बढी याजक
को दर र पर पराप्रा त ऋण
णह मा राख्न
न सिक छ।

नेपालम
लमा रोगह अिनयि
अ
त्रत छन
छ ्। जीवनक
को अनम
िबलकुल छोटो
टो छ। संसारक
का
ु ान िब
थोरै ठाउँ
ठ ह मा मात्र
त्र नेपालका कु नै कुनै भाग
ागह माभ दाा ब ता औल
लो, है जा र अ

अमनव
व ृ तीय रोगह
ह को फैलाउ
उ होला। तरर यी अव थ
थाह को साम
मनाको स पण
ू र्
रा यभ
भरमा िशक्षाप्र
प्रा त िचिक सक,
स दि तस ्, पिरचारक र औषिधिनमार्ाताह मठ्ठ
भरी
ु ीभर

33

पिन छै नन ्। अ पत
तालह मा ज मा ६०० िवछ
छयौना छन ्, जुन हजारमा एकभ दा कम
मािनस
सले मात्र पाउन
न सक्तछन ्।

म
मािथ
लेिखएदे
दिख बाहे क नपाललाई
ने
अ धकारमा राख्
ख्नसक्ने अ सम याह पिन
प छन ्। अ
के
कही
पिर छे दह
द मा ितनीह
ह को उ लेख गिरनेछ। तर
त िशक्षा नै
न पिहला कद
दम छ। आ ना
न
स याह यस
सम
सबाट नै हामीीह हल गरे र ने
नपालको पिह
िहलेको गौरवल
लाई पिह याउ
उन सक्तछ ।
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पिर छे द ३
नेपालमा िशक्षाको प्रसार
प्राक्कथन
नेप।लम। िशक्षाको यो पिहलो िनरीक्षणमा भत
ू कालका त याङ्कह को कुनै वैज्ञािनक वा
क्रमबद्ध सँग्रहको आभावले आयोग काठोर िवघ्नमा पर्यो। सन ् १९२१ मा िलइएको प्रथम
जनसंख्या एक अनम
ु ानभ दा ब ता मािनएको छै न। संवत ् २००९‐१० मा सवर्प्रथम ठीक ठीक
जनगणना लन शु

गिरएको िथयो जसको पूरा अंक अिहलेस म पाइएको छै न। केही

वषर्अिगस म यस िवषयका समाचार संग्रह गन कुरा त परै रहोस ् िशक्षा संचालन गन कुनै
केि द्रय अङ्गा िथएन। धेरैपिछ संवत ् २०१० मा पाठशालाह िसत सोझै संपकर् राख्न राि ट्रय
िनरीक्षण प्रणाली खडा गिरयो, तैपिन त याङ्क र समाचारह िलन सिकने उ लेखका एकनासे
पद्धित अझस म छै न। यथाथर्मा,नयां पाठशालाह खूब िछटो खु दै गइरहे का छन ् र ितनमा
केही त ितनका उ घाटनको उ लेख रािखनु भ दाअिग नै प्राय ब द भइसक्छन ्, यसकारण
पिन ितनको ठीक ठीक संख्या पाउन अस भव छ। िनरीक्षकह बाट बराबर नयां खबरह
आइरहे का हुनाले िशक्षािवभागको अंक समेत िदनहुं प्रश त फरक परे को छ।
यस पिर छे दमा प्र तुत गिरएका त याङ्क आयोगले सकेस म ठीक पारे का छन ्। यसमा खूब
होश र जांच गिरएको छ। कुनै कुनै अव थमायी अनम
ु ान मात्र मािनएका छन ्। िशक्षाका
त याङ्कह २०११ भाद्र दे िख िलइएका छन ् र यो िववरण लेिखने वा प्रकाश हुनेसमयस ममा
ती पिन परु ान मािनने स भव छ।
राि ट्रय जनसंख्या गो वारा र िशक्षािवभाग प्रा य त याङ्क जुटाइिदन र ितनको याख्या गन
काममा मदद गनर्

यादै सहयोगी भएका छन ्। प्रौढ िशक्षा, ग्रामिवकास योजनाको कायर्

िव तार र अ त याङ्कह िविभ न ् मह
ु ानह ‐ िवशेष गरे र योजना‐िवकास म त्रालयबाट
आए। ियनले आयोगको काममा धेरै मद्धत गरे का छन ्।
प्रब धीय संगठन
आज नेपालमा िशक्षा के द्रीय सरकार र केही हद (

अथार्त ् केही

कूलह का िनिद ट

पु तकावली) स म उ तर भारतमा मा यता िदने पटना िव विव यालयको मातहतमा
वत त्र पले संगिठतछ।के द्रीय म त्रालयको िनय त्रणको हद िव यालयह लाई िदइएको
आिथर्क सहायताको रकमबाट िनि चत हु छ। यस कुराको िन चय गनर् िव यालयह लाई तीन
वगर्मा बां न सिक छः (१) सरकारी िव यालय, अथार्त ् स पण
र् या के द्रीय सरकारबाट
ू त
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प्रब ध र सहायता गिरएका िव यालय पाठशालाह , (२) पिहले वत त्र खुलेका, तर अब कुनै
प्रमाणमा पुगेका र के द्रीय सरकारबाट िभत्र िभत्र पिरमाणमा आिथर्क सहायता पाइरहे का
सरकारी सहायता‐प्रा त िव यालय पाठशालाह र (३) प्रब ध र अथर् दव
ु ैमा वत त्र चिलरहे का
वत त्र

िव यालयह । प्रजाताि त्रक रीितबाट रोिजएको िशक्षासिमित वा प्रब धक

सिमितमाफर्त के द्रीय सरकार र ग्राम सरकारी अिधकारीह को संयक्
ु त प्रब ध र अथर्बाट च ने
राि ट्रय नाम िदइएको चौथो िकिसमको िव यालय पाठशाला यस िववरणको दो ो भागमा
प्र तत
ु गिरएको छ। वतर्मान समयमा सरकारी िव यालय पाठशालाह बाहे क अ

सारा

िशक्षणालयह प ्◌ाढाइ शु कको संग्रहबाट पिन केही मदद पाउदछन ्, चौथो िकिसम िनःशु क
िशक्षा िदने प्र ताव गछर् ।
िशक्षाम त्रीको मातहतमा एक िशक्षासिचव, दइ
ु उपसिचव, तीन सहायक सिचव म त्रीय तहमा
छन ्। ियनका अितिरक्त जनिशक्षाका मख्
ु य संचालक, दइ
ु अ
िनिरक्षकह

तथा अ य पदािधकारीह

संचालक, िव यालय

छन ्। सरकारको शैिक्षिणक नीित र कायर्क्रम यो

म त्रालयबाट िनधार्िरत र कोयार्ि वत गिर छ।यस काममा सहायत गनर् २० सद यह को एक
राि ट्रय िशक्षा सिमित छ।
प्रब धीय कायर्िवभाग मोटामोटी दई
ु शाखामा िवभक्त छ (अ) अंग्रेजी अथवा वतर्मान िशक्षाका
संचालक (डाइरे क्टर) को पद र (आ) सं कृत िशक्षाका संचालकको पद। नेपालको िशक्षापद्धित
केही हदस म भारतको नमूनाबमोिजमको छ र साथै अ अनेक िविभ न िकिसमका िशक्षा
पिन िव यमान छन ्। अंग्रेजी िशक्षाको तजम
ुर् ा कुनै कालमा अक्सफोडर् र केि ब्रज परीक्षाका
आधारमा मा यता पाएको भारतको िब्रिटश ढांचाको अनस
ु रण गछर् ।(किहले कही पाठशाला
किहने) सं कृत, नेपाली र िह दी पद्धित सरकारी नोकरीस ममा पु‐याउने उ च प्राचीन िशक्षा
प्र तुत गछर् ।(यसले सामािजक चलन च तीका कमर्का ड गराउने र पुराण भ ने विृ तको
पुरोिह याई

िशक्षा

पिन

िद छ)।अझ

अक

िकिसम,भारतको

गांधीवादी

आदर् शमा

ढािलएकोआधार िशक्षाले ग्रामीण यवसाियक िशक्षणलाई जोड. िद छ।ती सारा िव यालय
पाठशालाह प्राथिमक, मा यिमक र उ च िशक्षाका तहलाई मा दछन ्।6
संवत ् २००९ मा एक िनरीक्षक, ३ उपिनरीक्षक र आव यक मददह सिहत सात प्रादे िशक
िवभागमा यी िव यालय पाठशालाह को िनरीक्षण र प्रव धको

यव था गिरयो। यी प्रदे शह

प ृ ठ ४ (िचत्र ३।१ र तािलका ३।१) मा दे खाइएका छन ्।
6

ियनमा थप,उ तर सीमानामा बौद्ध िभक्षुह बाट चलाइएका बौद्ध लामाबादको िशक्षा िदने अिनि चत संख्याका

गु फाह

छन ् । यी पाठशालाह

सरकारको अिधकारिभत्र छै नन ् ।
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यी प्रादे िशक िनरीक्षक
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ि
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अंग्रेजी िव यालय,

२ लाख, आधार पाठशाला,

४ लाख, महािव यालयह ,
प्रब धीय खचर्,

३ लाख, सरकारी भाषा सं कृत पाठशाला,

२ लाख, सहायता ‐ दान,

३ लाख, सरसामान,

२ लाख,

२ लाख।) थानीय सहायता मख्
ु य गरे र २ ोतबाट आउँ छ‐ (१) थान र ेणी

अनस
ु ार पढाइ शु क मािसक मो. ।५० दे िख ६। स म प्रितिव याथीर् (६से टदे िख ७२ से ट) र
(२) यथाथर्मा ऐि छक, तोकुवा अनरु ोध, अथवा िशक्षामा चाख भएका या ितन साम यर्को
आधारमा कर‐िनवार्रण तथा िव यालय पाठशालामा प ने केटाकेटीका आमा‐बाबु र अ बाट
आएका

दान ‐ च दा ) ह

। धेरै िव यालय पाठशालाह ले पढाइ शु क ितनर् नसक्ने

गरीवह का िनिम त िनःशु क

थान

राखेका छन ्। कुनै वगर्मा बलजफतीको कर

िनधार्रणबाट थानीय च दा उठाएको थाहा छै न, तर अनेक िकिसमका सामािजक दबाउ पानर्
सिक छ। यी च दाह

प्रायः मािसक आधारमा मािगने हुनाले

थानीय सहायता केही

अिनि चत छ। सथानीय मह
ु ानह बाट उठे का पैसाको ठीक ठीक मोठ अंक अप्रा य छ, तर गत
वषर् पढाइ शु कबाट

२० दे िख २२ लाख ( २,७५,००० डालर ) र रा ट्रभर १ दे िख २ लाख ( २४,०००

डालर ) स म दानह बाट प्रा य भएको अनम
ु ान गिरएको छ।
मािथका अंकलाई ठीक मानेको पक्षमा संवत ् २००९‐१० मा के द्रीय र प्रादे िशक प्रब धीय
खचर्बाहे क

३६,५०,००० (४,५५,००० डालर) सोझै पाठशाला, िव यालय र महािव यालयह मा

खचर् भएको अनम
ु ान गनर् सिक छ। यो प्रितवषर् प्रितिव याथीर् लगभग

५० को सरदर छ।

अनम
ु ानको आधारमा यो अझ घ न सक्छ। ‐ तािलका ३.२ हे नह
ुर् ोस ् )
तािलका ३।२ प्रितिव याथीर् खचर्को अनम
ु ान
िशक्षकह को

प्रितवषर् प्रित

वािषर्क

िव याथीर्ह को प्रितिव याथीर्

अ दाजी

िशक्षक

आनुमािनक

अ दाजी

आनुमािनक

संख्या

आनुमािनक

खचर्

संख्या

औसत वािषर्क

खचर्
प्राथिमक

खचर्

१२८०

४८०

६ ,१४,०००

२६,२००

२३

मा यािमक

१३२५

९६०

१२,७२,०००

३३,४००

३८

िव यालय

९२०

१,५००

१३,८०,०००

१२,७००

१२२

महािव यालय

१३०

३,०००

३,९०,०००

१,३००

३००

ज मा

३६५५

५,९४०

३६,५६,०००

७३,६००

पाठशाला
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औसत

१,०००

५०

नेपालको जनसंख्या
कुनै शैक्षिणक योजनाको लािग सामा य जनसंख्याको ज्ञान अ याव यक छ। संवत ् २००९
स म अिहलेस म पव
ू र् नेपालको मात्र परू ा त याङ्क प्रा त भएको छ। यसकारण, तलका
अंकह लाई बढाइएका अनुमान मात्र आव यक छ।
दई
ु भागमा प्रकािशत नेपाल मा ी पिसर्भल या डनले सन ् १९१० र १९२० का जनगणनाको
अंक उद्धत गरे का छन ्। यस प्रमाणअनस
ु ार सन ् १९२० मा २८,००,०४२ पु ष र २७,७४,७१४ त्री
अथार्त ् ५०.२३ प्रितशत मािनस तथा ४९.७७ प्रिथशत वा नीमािनसले झ डै बराबर िवभािजत
स पण
ू र् नेपाल रा यको जनसंख्या ५५,५४,७५६ िथयो।
जनसंख्या गो वाराबाट सं० २००९ का जनगणनाको पूणार्ङ्क प्रा त क्षेत्र पूवर् नेपालको
जनगणनाको मोठ अंक प्रा त भएको छ। यसबाट हामीह यही दरबार अ यत्र पिन विृ द्ध भएको
मानेर मल
ुर् ोस ् )
ु ुकका बाँकी िह साको जनसंख्या अ दाज गनर् सक्तछ । ‐तािलका ३।३ हे नह
तािलका ३।३ नेपालको आनम
ु ािनक जनसंख्या
साल

पूवर् नेपालको पिहलेको जनसंख्या
ज मा

१९२०

भ दा प्रितशत ् विृ द्ध

२२,६२,७१९

बाँकी नेपालको

स पण
ू र् नेपालको ज मा

अनुमान

अनुमान

३३,१२,०३७

५५,७४,७५६ ( या डन‐
१९२० को जनगणना)

१९४१

२३,६७,३२७

४.२

३४,५१,१०१

५८,१८,४२८

१९५२(२००९)

३२,५४,८२५

३७.१

४७,३१,४५९

७९,७६,२८४

१९५५(२०११‐१२)

३५,७३,२०१

१०.१२7

५२,१०,२२३

८७,८३,४८४8

य यिप कुनै अनम
ु ान एक करोडस म पुग्दछ तापिन, वतर्मान समयमा स पण
ू र् नेपालको
जनसंख्या लगभग पचासी लाख दे िख छ। ‐ जनसंख्या िवभागले सं० २००९ का िनि त
८५,९६,५१२ अनम
ु ान गरे को िथयो। ) जनसंख्यामा वतर्मान दरबाट विृ द्ध डरलाग्दो र आकषर्क
कुरा छ। सन ् १९२० का अंकह भल
ू बाट थोरै िथए, यसकारण सन ् १९२० दे िख १९४१ को २१
7

३.३७ % प्रितवषर्

8

२०१२ वैशाख मा प्रकािशत गोरखापत्रमा जनसंख्या िवभागले िदएको रा यभरको जनसंख्या ८४३१५३७ छ ।
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वषर्का िनिम त दे खाइएको ४.२% विृ द्ध ( प्रितवषर्, २% यादै ब ता िथयो भनी ठा न सिक छ।
संसारका अ मल
ु ुकह ले पिन सन ् १९४० दे िख १९५० स म भयंकर विृ द्ध अनभ
ु व गरे । तैपिन,
नेपालका िनि त दे खाइएको प्रितवषर् ३.३७% विृ द्ध असाधारण बढी छ। पि चम नेपालमा भ दा
पूवर् नेपालमा घना ब ती छ र यसकारणले पूवर् नेपाललाई शुद्ध मािनएको विृ द्ध को दर पि चमका
िनि त लाग्न सक्तैन। सन ् १९४१ मा धेरै सैिनकह को अनप
ु ि थित र गणना गदार् बढी गणना
गिरनभ
ु दा मािनसह को ग ती छु न जानु

यादा वाभािवक हुनाले १९४१ को जनसंख्या

कम हुन सक्छ र यो भल
ू सध
ु ारले अव य पिन विृ द्धको प्रितशत दरलाई घटाउँ छ। तर, जे भए
पिन, यसले अिहलेको कुल अनम
ु ानमा कुनै पिरवतर्न गदन।
िविभ न राजनैितक िज लाह मा विृ द्धको यो प्रितशत दर िनयिमत छै न। पूवक
र् ा पहाडी
िज लाह मा सन ् १९४१ येिख १९५२ स म विृ द्धको दर यस प्रकार िथयोः पूवर् १ न बर,५०.५%,
पूवर् २ नंबर,५४.८%,पूवर् ३ र ४ न बर,३२.२%, धनकुटा, ३४.४% इलाम,२५.९%। पूवीर् िभित्र
मधेसमा १२९.३% िथयो।पूवर् तराई

प्रदे शका बारा, प्रसार्, रौतहटमा १३.९%, िसराहा र

हनम
ु ाननगरमा १८.६% झापा र िवराटनगरमा २७.७०% िथयो। अनेकौ आिथर्क र अ
वा तिवकताह िनःस दे ह यो महान ् अ तरका कारण छन ् र अक दश वषीर्य जनगणनाको
अंक क पना गदार् विृ द्धको य तै दरको प्रयोग गनर् हु छ हुँदैन, यो स दे हयुक्त छ। तैपिन, सध्र
ु दै
गएको जीवन‐ तरले म ृ यक
ु ो दर घटे र ज मको दर बढाउने स भव छ र दव
ु ैले जनसंख्याको
विृ द्ध गराउँ छन ् भ ने मा न सिक छ। असि दग्ध पले, य ता अ तर र अज्ञात कुराह ले
जुटाइने िव याथीर्ह को संख्या वा पाइन सिकन आिथर्क साधनह को स ब धबाट यौ
क्षेत्रह का िनि त शैक्षिणक योजनाको िवकास गनर्

यादै नै गाह पदर् छ। पि चम नेपालका

िनि त य ता अंकह प्रा त छै नन ्।
पिरवारको

संख्या

कुनै एक क्षेत्रमा पिरवारको संख्या शैक्षिणक योजनामा अक अथर्पूणर् सच
ू ी छ। सं० २००९ को
जनगणनाले पूवीर् क्षेत्रमा ६,२७,१३२ पिरवार वा ५.३३ यिक्त प्रितपिरवार दे खाउँ छ। यस
औसतबाट स पण
ू र् नेपालको ज मा पिरवारसंख्या सं० २००९ मा १४,८०,२९८ र संवत ् २०११
म ्◌ा १६,४७,९३३ हुन आउँ छ। ३.३७% प्रितवषर् २०१२ वैशाख मा
जनसंख्या िवभागले िदएको रा यभरको जनसंख्या ८४,३१,५३७ छ।
घरको संख्या
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प्रकािशत गोरखापत्रमा

संवत ् २००९ को जनगणनाले पूवर् नेपालमा ज मा ७,४६,४०४ घर (पिरवारको संख्याभ दा घरको
संख्यामा १।६ ख डको विृ द्ध कसरी भयो यो भिनएको छै न) र १९९८ दे िख २००९ स म घरको
संख्यामा प्रितशत विृ द्ध दे खाएको छ। कैयन ् िज लाह मा यो एघार वषर्को विृ द्ध यस प्रकार छ।
पूवर् १ न बर, पूवर् २ न बर,४५.८%, पूवर् ३ र ४ न बर, २७.९%, धनकुटा, ३२.६%, इलाम, ८०.८%,
पूवर् िभत्री मधेस, १४४.५%, बारा, पसार् र रौतहट, १४४.३%, िसराहा र हनम
ु ाननगर, १२५.७%,
झापा र िवराटनगर, १०१.१%। यी अंकह समान छन ् र कुनै कुनै िज लाह मा जनविृ द्धको
अंकलाई समथर्न गदर् छन ्, तर अ

िज लाह का िनिम त

पु टयाइँमा स दे ह हु छ। तैपिन, ितनीह
अ

यादै फरक हुनाले ियनीह को

यी क्षेत्रह मा शैक्षिणक योजनाका केही

याराह लाई ढ गदर्छन ्।

व तीको घन व
व तीको घन व अक झन ् चाखलाग्दो सिू च छ। जनगणनाको अंक पाइएको पव
ू ीर् क्षेत्रमा हामी
हरे क वगर्मीलमा िन न संख्यामा मािनसह बसेका पाउँ दछ ◌ः पूवर् १ न बर, २४.८०, पूवर् २
न बर, १९०.८, पूवर् ३ न बर, १३५.२, पूवर् ४ न बर, २५७.६, धनकुटा, १३४.५, इलाम, २१७.१,
िस धल
ु ी र उदयपरु ( पव
ू ीर् िभत्री तराई ) ११३.१ र ९७.७, पसार्, २४९.८, बारा, ४०९५। रौतहट,
४५५.५, िसराहा र हनम
ु ाननगर, ४७३.२, झापा र िवराटनगर २००.७, औसत, २०६.२। ९७.७ दे िख
४७३.२ का यी अ तरह ले शैक्षिणक योजनाका सम याह लाई झन ् बढाउँ छन ्।
गाउँ ह का पिरमाण र संख्या अक िवचारणीय कुरा छ। नेपालका प्रायः सबै मािनस गाउँ अथवा
शहरह मा ब तछन ्। छुट्टै एकलासमा बसेको घर क्विचत ् मात्र पाइ छ। पूवीर् नेपालमा एक
गाउँ मा ३०३ यिक्तको सरदरका ११,०२१ गाउँ छन ् । यस प्रमाणबाट योजना गदार् सं० २००९ मा
नेपालरा यभर अ दाजी २६,०४० गाउँ िथए।
ठूला ब तीह ले औसत खलब याइिदने हुनाले गाउँ को पिरमाणका औसत शैक्षिणक योजनाका
िनि त

यादै अस तोषजनक िचत्र उपि थत गदर् छन ्। प्रायः आधा आधा कोशका फरकमा

बसेका य ता धेरै साना साना गाउँ ह का समह
ू हुन सक्छन ् जन
ु प्र येकले एउटा पाठशाला
राख्न सक्तैन, तर सबैलाई पाइक पन बीच ठाउँ मा रािखएको एउटा सामूिहक िव यालयका
िनि त राम्रा समह
ू हुन सक्छन ्। पव
ू िर् तरका ब तीह को अ तर दे खाउन पिरमाणको औसत
िदइएको छ, जुन यस प्रकार छः पूवर् १ न बर, २४६; पव
ू र् २ न बर, २८३; पूवर् ३ न बर, २०२; पूवर् ४
न बर, २२१; धनकुटा, २७८; इलाम, २८७;िस धल
ु ी, १६४;उदयपुर, १६४; पसार्, ४७३; बारा, ४९५;
रौतहट, ७४७; िसराहा र हनम
ु ाननगर, ४९७; झापा र िवराटनगर, ३६५; अनप
ु ात, ३०३; मािथका
अंकको (सारांश) तेरीज तािलका ३।४ मा िदएको छ।
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तािलका ३।४ पूवर् नेपालको जनसंख्याको तेरीज
िज ला

२००९ को
जनसंख्या

१९९९‐२००९ मा

१९९९‐२००९

घन व प्रित

गाउँ को

प्रितशत बढे को

मा घरको

वगर्मील

औसत

जनसंख्या

प्रितशत विृ द्ध

मािनसको संख्या

पिरमाण

पूवर् १ नं.

३,७०,२४८

५०.५%

४५.२%

२५९.७

२४६

पूवर् २ नं.

२,५०,४४७

५४.८%

४५.८%

१९०.८

२८३

पूवर् ३ नं.

२,७५,५०३

१३५.२

२०२

पूवर् ४ नं.

१,३८,५३३

२५७.६

२२१

धनकुटा

३२.२%

२७.९%

५,१३,३९८

३४.४%

३२.६%

१३४.५

२७८

इलाम

१,१५,०७५

२५.९%

८०.८%

२१७.१

२८७

िस धुली

१,०२,१०१

१२९.३%

१४४.५%

११३.१

१६४

९७.७

१६४

२४९.८

४७३

४०९.५

४९

४५५.५

७४७

उदयपुर

९०,५३९

पसार्

१,१४,१६८

बारा

२,१०,८७८

रौतहट

१,८९,५००

१३.९%

११४.३%

िसराहा, सलार्ही
र

५,६५,९९९

१८.६%

१२५.७%

४७३.२

४९७

३,०८,४२८

२७.७%

१०१.१%

२००.७

३६५

३५.६%

१११.३%

२०६.४

३०३

हनुमाननगर
झापा,िवराटनगर
सरदर
जोड

३२,४४,८२५

नमन
ू ा मक िववरण
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संवत ् २००७ मा जनसंख्या िवभागले जनगणनाको लािग संयक्
ु त रा ट्रह ले िसफािरश गरे का
११ प्र नह िलएर पूवर् १ नं० मा बनेपाको दौडाहा जाँच गर्यो। संवत ् २००९ को जनगणनामा बारा
िज लाको एक इलाका िसमरौनगढको लािग पिन य तै अंकह पाइए।यी नमूनाह नेपालका
अ य क्षेत्रह का िनि त अनम
ु ान गनार्को लािग ठीक मात्र यादै सीिमत छन ् तापिन ियनले
जनताका कुनै कुनै िवलक्षणताह मा चाखलाग्दो प्रकाश पादर् छ।
िसमरौनगढमा ३,१३४ त्री र ३,०५८ पु षको १,२५१ पिरवारले चचर्को २,१७८ घरसिहत सरकारी
मालपोत बुझाउने २१ एकाङ्ग छन ्। ६७४ जनसंख्या भएको इ चवल गाउँ सबभ दा ठूलो र
केवल ७ यिक्तको एउटा समाज सबभ दा सानो एकाङ्ग छ। बनेपामा ३,३२४ वा नीमािनस
र ३,२९९ लोग्नेमािनस छन ्। ियनम ये ४,८३२ सवणर् िह द,ू ३५३ पिरगिणत जाित र १३४
अ यजह छन ्।
तािलका ३।५ मा यी दइु संयक्
ु त समूहका आयक
ु ो िवतरण दे खाएको छ र यसैको आधारमा
तािलका ३।५ जनताको आनम
ु ािनक आयु िवतरण
आयु
०
१
२
३
४
५-९
१०-१४
१५-१९
२०-२४
२५-२९
३०-३४
३५-३९
४०-४४
४५-४९
५०-५४
५५-५९
६०-६४
६५-६९
७०निदएको
ज मा

िसमरौनगगढ र बनेपा
प ष
त्री
१३२
१४१
१६२
१६०
१७८
१६४
१७२
१९६
१९०
१९८
८८१
८३०
७२६
६५४
५४५
५५६
५३६
५९८
५७५
६०८
४८०
५१९
४५६
४३४
३३४
३७०
३२४
२९१
२९४
२३७
१३४
१५१
११८
१४७
६७
८७
१००
८९
१५
२८
६,४१९
६,४५८

ज मा
२७३
३२२
३४२
३६८
३८८
१,७११
१,३८०
१,१०१
१,१३४
१,१८३
९९९
८९०
७०४
६१५
५३१
२८५
२६५
१५४
१८९
४३
१२,८७९

प्रितशत
२.१२%
२.५०%
२.६५%
२.८५%
३.०१%
१३.२९%
१०.७२%
८.५५%
८.८१%
९.१९%
७.७६%
६.९१%
५.३९%
४.८२%
४.१२%
२.२१%
२.०५%
१.१९%
१.४९%
३४.००%
९९.९७%

ज मा जनसंख्या
२०११‐१२ को
१,८६,२१०
२,१९,५९७
२,३२,७६२
२,४९,३३२
२,६४,३५३
११,६७,३२५
९,४१,५८९
७,५०,९८८
७,७३,८२५
८,०७,२०२
६,८१,५९८
६,०६,९३९
४,७३,४३०
४,२३,३६४
३,६०,८८०
१,९४,११५
१,८०,०६१
१,०४,५२३
१,३०,८७४

यो नमन
ू ामा रािखएका १२,८७७ मािनसको शैक्षिणक अव थाको तेरीज तािलका ३।६ मा िदएको
छ।
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तािलका ३।६ जनताको शैक्षिणक अव थाको नमन
ू ा
िसमरौनगढ

पु ष

प न सक्ने

३६

प्राथिमक पा यक्रम परू ा गरे का

६

लेख्न प न सक्ने

९७

३

त्री

९४०

१७

२

२२

३

२५

५०

३,१२०

३,१३४

पाठशालामा जाने उमेरका ज मा
पाठशालामा संख्या

पाठशालामा प्रितशत

९

५६

‐
१५

९९३

६६

१,१३९

८१

१,२२०

४.७%

.५%

३०.१

१.९%

१७.८%

१.३%

९.५%

७

१

५०

९

१०

६७

७२०

७२३

१%

१४%

७६१

.७%

३,३२४

७६६

१.२%

१

१
‐

६,४१९

६,४५८

६५

१
‐

३,२९९

४

९

३
‐

१४६

9

१८४

५२

१

प्रितशत साक्षर

१६

ज मा

८८८

उ च िशक्षामा रहे का
ज मा जनसंख्या

१६८

त्री

४१

१
‐

ज मा साक्षर

१३

पु ष

७९१

५

१

१३२

त्री

ज मा

११
‐

मा यिमक पा यक्रम परू ा गरे को
िव यालय पा यक्रम परू ा गरे को

पु ष

बनेपा

१,४८१
५७

४%

१,४८९

.७%

५

१

१२,८७७

२,९७०

२.३%

िसमरौनगढको ग्रामीण क्षेत्रभ दा बनेपा शहरको शैक्षिणक अव था साक्षरता र पाठशालामा
छात्र छात्राह को प्रितशत दव
ु ू ल छ। तैपिन, यी
ु ै कुरामा आशा गनर् सिकने ज तै धेरै अनक
नमन
ू ाह

यादै सीिमत छन ् र ियनलाई ब ता मह व िदन ियनका अंकको यथाथर्ता यादै

प्र नीय छ। अव य पिन यी स पण
ू र् नेपालको नमन
ू ा प मािनन सक्तैनन ्। उदाहरणका
िनिम त य यिप यी क्षेत्रह

९.५% साक्षरता दे खाउँ छन ् तापिन, नेपालरा यभरमा २

प्रितशतभ दा बढी साक्षरता छै न भ ने अनम
ु ान गिरएको छ।
यी मािनसह बाट बोिलने भाषा शैक्षिणक योजनाको िनि त परम मह वको कुरा छ।
िसमरौनगढमा ९९ प्रितशत मािनस

थानीय भोजपुरी बोली बो दछन ्। बनेपामा २२.५%

नेपाली, ७६.८% नेवारी, .५% तामाङ, र .२% उदर् ू बो दछन ्। नेपाली रा ट्रभाषा घोिषत भएको
हुनाले पा यपु तकको िनदशनमा िशक्षा िदइने भाषाको मा यमलाई िलएर एकनासे जनता
भएको िसमरौनगढ बनेपाकै जात सम या खडा गद छ।
यी पिरिमत नमन
ू ाह मा दे खाइएको िशक्षामा प्रभाव पान अक कुरा ग्रामीण ( स भवतः ब ता
अनु नत) क्षेत्रमा अित मात्रमा पाइएको बालिववाह प्रथा िथयो। ‐ तािलका ३।७ हे नह
ुर् ोस ्। )

9

तािलका ३।५ बाट अएको प्रितशतको आधारमा अनुमािनत

45

तािलका ३।७ बालिववाह प्रथाको नमन
ू ा
उमेरको समूहमा िववािहत संख्या र प्रितशत

५‐९

िसमरौनगढ

बनेपा

ज मा

पु ष

त्री

पु ष

त्री

पु ष

त्री

९ (२.१%)

१८

२ (६%)

३

११

२१ (२.९)

(१%)

(१४%)

(४.३%)
१०‐१४

३८

८०

१५

४७

५३

१२७

(१४%)

(३५%)

(३.४%)

(११%)

(७.३%)

(१९.४%)

जनताको धमर् शैक्षिणक योजनाका िनि त अझ अक मह वको िवषय छ। बनेपाका ७७.६% र
िसमरौनगढका ८५% मािनस िह द ू छन ्। बनेपामा २१.२% बौद्ध र िसमरौनगढमा

१५%

मस
ु लमान छन ्।
अ यमा, तािलका ३।८ ले जनताको यवसाियक िवभाजन दे खाउँ छ।
तािलका ३।८ यवसाियक िवभाजनको नमन
ू ा
िसमरौनगढ

बनेपा

ज मा

खेती

५,९२६(९५.५%)

१,२४० (६२% )

७,१६६(८७.६% )

यापार

५,९२६(९५.५%)

१,२४०(६२% )

७,१६६( ८७.६% )

८५(१.४%)

२५३(१२.६%)

३३८( ४.२% )

िनमार्ण

२८(५%)

२४६(१२.३%)

२७४(३.४% )

नोकरी

४

३२( १%)

२६ ( .४% )

यवसाय

१११ ( १.८%)

८९( ४.५%)

२०० (२.५%)

गह
ृ ो योग

य यिप यी अंकह को ठूलो जनसंख्याका िनिम त ठीक ठीक योजना गनर् सिकदै न तापिन,
जनताका झक
ु ाउको केही ज्ञान गराउँ छन ् र शैक्षिणक योजनामा प्रभाव पान केही कुराह
येखाउँ छन ्।
नेपालमा िशक्षाको िव तार
केही वषर् यतादे िखको त याङ्कह को कमी र क्रमबद्ध समाचार संग्रहको अभावले गदार् आज
नेपालमा चालु भइरहे का पाठशाला िव यालयह
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र ितनमा प ने छात्रह को यथाथर् संख्या

पाइँदैनन ्। आज पिन काठमाड र टाढाका भागको बीचमा संवहनलाई एक महीना वा ब ता
समय चािह छ र कुनै क्षेत्रह

पण
र् या के द्रीय सरकारको राजनैितक वा िनजामती
ू त

िनय त्रणमा छै नन ्। गत वषर्मा िनरीक्षण प्रणाली खडा गिरएको िथयो तापिन, िनरीक्षक र
उनका सहायकह ले आ नो क्षेत्र िभत्र सारा पाठशालाह को सवार्ंगीण जाँच गनर् सकेका छै नन ्।
अक किठनाइ पाठशालाको अथर् बुझाउन र छात्रह को संख्या बताउने प्रय नमा रहे को छ। एक
यिक्त बराबर धेरै लडकाह ज मा गरे र प न िसकाउँ छ, के यो पाठशाला हुन सक्छ? फेरी,
प्रायः हािजरी बहीमा उपि थत िव याथीर्ह को संख्याभ दा दोबर लेिखएको हु छ। य तोमा
पाठशालामा प ने िव याथीर्ह को संख्या कित बताउने?
एउटा कुरा िन चय छ, गत केही वषर्मा पाठशाला र प न जाने िव याथीर्ह को संख्यामा प्रश त
विृ द्ध भएको छ। २००५‐६ सालमा नेपालमा ६ वटा मात्र िव यालय ( हाई कूल ) िथए आज
लक्षणमा िनभर्र रहे का ७७ दे िख ८४ िव यालय छन ् भ ने िववरण छ।
दइ
ु

ोतबाट पाठशालाका त याङ्कमा प्रा य

यादा िव व त अंकह

पाइएका छन ् एउटा

िशक्षाम त्रालयबाट प्रकािशत िशक्षासमाचार छ। यसले अिग लो वषर्को तेरीज कसेको छ। अक
िव यालय पाठशालाह का प्रधान िनरीक्षकको कायार्लयबाट पाइएको एक िट पणी छ। यसले
आजस मका अंक र पाठशाला भनार्को सच
ू ना िद छ। यी दइु ठाउँ र संवत ् २००९‐१० को
आयोिजत जनसंख्याबाट आएका अंकह तािलका ३।९ र ३।१० मा िमलाइएका छन ्।
यी तािलकाह बाट १,३२० िव यालय पाठशालाह मा ७२,२९१ केटाकेटीह

भ ्◌ानार् भएका

दे िख छन ्। यसले पाठशाला जाने उमेरका ३.५% केटाकेटीह को प्रितिनिध व गछर् । अथवा
तहबाट जाने उमेरका ३.७%। मा यिमक पाठशालाका ३.३%। िव यालयका ३.९% र
महािव यालयको उमेरमा पुगेका २% लडका लडकीह िशक्षणालयह मा छन ् भ ने दे िख छ।
य यिप क्षेत्र क्षेत्रका पाठशालाह मा भनार् भएकाको संख्या प्रा य छै न तापिन, पाठशालाह को
संख्या जनसंख्याको अनु प छै न भ ने दे िख छ। क्षेत्र सं था १ मा प्र येक ७,५८८ मािनसमा
एक पाठशाला छ। क्षेत्र संख्या २ मा ६,६३३ मा एक, ३ मा २,४०० मा एक र नेपालरा यको बाँकी
भागमा ९,९९३ मािनसमा एक पाठशाला छ।
तािलका ९ बाट यी िशक्षणालयका आकार पिरमाणको केही क पना गनर् सिक छ। प्र येक
अंग्रेजी

कूलमा २.९%, सं कृत पाठशालामा १.३ र आधार पाठशालामा ५.१% िशक्षकको

सरदर छ। एउटा प्रारि भक पाठशालामा १.४, मा यिमकमा ६.२ र िव यालयमा ११.१
िशक्षकको औसत छ।
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धेरै पाठशालाह ले िव यालयस मको पढाइमा सहिशक्षाका सिु वधाह िदएका छन ् र अिहले
क याह का िनि त िवराटनगरमा २ र काठमाड ३ गरी ज मा ५ िव यालय छन ्।
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तािलका ३।९ नेपालमा पाठशाला, िशक्षक र िव याथीर्ह को संख्या
पाठशालाका भेद
अंग्रेजी

संख्या
१०२८

प्राथिमक नेपाली

६६७

िशक्षक

पु ष

२८९९

२०

११८४

१७

१२०१

२९६१७

७१३

३०३३०

२५

सं कृत
प्राथिमक

२३३

२३३

िव यालय (प्रधान

५

६५

िव यालय

१२०१

३१

७४६

७१३

७३४५

३०३३०

६७७

४९

२४४

६
‐

२५०

६३१५

७४८

७०६३

१८

१५

१०२

‐

१०२

२०४०

५१०

२५५०

२५

१३२०

३४६१

६३

१०४

६

५४०

६८६६

११

२
‐

३८

६३२६

८०२२

२५

२०

५

३२०

२९६१७

२
‐

१३

ज मा

१७

३१८

२१

मा यिमक

५८३६२

२००१०

७१५

प्राथिमक

१९५४

५६४

६५

आधार

५६४०८

िव याथीर्
२०

१९४४६

िव यालय

मा यिमक

२९५४

त्री

प्रितिशक्षक

१००७

११८४

२४३

५५

पु ष

ज मा

७

२९६

२९६

त्री

िव याथीर् संख्या

१०००

मा यािमक

मा यािमक

ज मा

२१

२३३

४६६०

४६६

५१२६

२२

६५

११७३

३९

१२१२

१९

२२

३८

११०

३५२४

४९३

३५

९७५

५२८

७५

३३००

१०५०

१६३

६५०४९

३४६३

३२४२

७२२९१

२४

२८

३१

२१

प्राथिमक

९२१

१२७१

७

१२७८

२१०८१

११०५

२२१८६

२०

िव यालय

८३

८८४

३७

९२१

११८१८

८७९

१२६९७

१४

मा यिमक

३१६

मािथ ला सं थाह

१३०६

१९

१३२५

३२१५०

१२५८

३३४०८

२५

महािव यालय ७

४९

५१

७०३

४२
‐

७४५

१५

७

३५

२
‐

५६

१४०

१

३

५७

३८०

२१

४०१

८

मािथ ला

७

ज मा

२१

अ य

तैपिन, क याह को संख्या ३,२४२

३५

१७०

१४३

१२५३

६३

१७०

१३१६

अथवा मोठ अंकको ४.४% छ। मिहलाह

५

९

ित्र‐ च द्र

महािव यालयमा भनार् गिर छन ् तापिन,एक िभ नै मिहला महािव यालय छ। दव
ु ै
महािव यालयमा गरे र मिहलाह को संयक्
ु त भनार् संख्या ६३ छ।
िशक्षाम त्रालयको समाचारअनस
ु ार गत

ये ठ २०११ मा स पण
ू र् रा यभरमा ५४

पु तकालयह िथए।यी सबै थानीय के द्र र ठूला व तीह मा रहे का छन ्।
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तािलका ३।१० पाठशाला र जनसंख्या क्षेत्रीय िववरण
क्षेत्र

१

२

३

४

५

६

७

ज मा

२००९ को

१०,६९,९४१

१६,२५,२०५

१०,१०,४३४

‐

५०,७७,९०४

‐

‐

८७,८३,४८४

जनगणना बाट
अनुमान गिरएको
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(एउटा हालसालै ब द भएको छ। )
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सारांश
यो पिर छे दमा प्र तुत गिरएको शैक्षिणक अंकह ले नेपालको जनसंख्या ती
गइरहे को र शैक्षिणक सिु वधाह

गितले ब दै

खित सीिमत दे िख छन ्। यी दइु कुराले आयोगलाई

ललकाछै न ्। ब दो जनसंख्याले कामको मह ता प्रकट गदर् छ, शैक्षिणक सिु वधाह को अपयार्ि त
सम या प्र तुत गछर् । अक

पिर छे दले नेपाल र उसका यव
ु ाह को वा तिवक

आव यकताह को िवचारमा बतर्मान िशक्षाको लक्षण प्रकट गनछ।
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पिर छे द ४
आजको नेपालमा िशक्षाको िकसम
प्राक्कथन
अिघ लो पिर छे दले आजको नेपालमा िशक्षाको पिरिमत िव तार दखाएको छ। नेपालम
पाठशालाह अित अ प संख्यामा भएका मात्र होइनन ्, तर जित छन ् ती पिन ठूला ठूला शहर र
धेरै ब ती भएका के द्रह मा मात्र छन ्। यसकारण रा ट्रको ठूलो िह सा आधिु नक अथर्मा
िशक्षाबाट अलग रहे को छ।
िशक्षाको यो अभाव अँ यारो ओडार ज तो िर तो र िछचो न गा ो छ। यहाँ िशक्षकह छा न
सिकने यादै थोरै िशिक्षत यिक्त छन ्, पाठशालाह को िवकासका िनिम त िशक्षकह

यादै

आव यक छन ्, नयाँ िशक्षालयह को िवकासका प्रय नमा आड म त िदने िशक्षाको यापक
पर परा छै न ,बाटो दे खाउने आदशर्ह छै नन ्। अक ितर एक प ट िछचोिलएपिछ यो िरक्त
थानले कायर्क्रमको िवकास गनर् उि तकै सफा वातावरण प्र तुत गछर् । हामीह

वमं

िशक्षकह तालीम गन पुराना तरीका छोडी नयाँ तरीका िनका न सक्छौ, हामीह बािहिरया
क्रमका पर पराबाट पथ‐प्रदिशत हुनभ
ु ार िशक्षाका नयाँ
ु दा वैज्ञािनक िसद्ध त र प्रणालीअनस
नमन
ू ाह

वयं िवकास गनर् सक्छौ।

य यिप हामीह सामा य पक्षपात,दबावट र पर पराबाट मक्
ु त रहे र िशक्षाको राि ट्रय कायर्क्रम
फैलाउन

वत त्र छौ तापिन, हामीले हाल भइरहे का पाठशाला िव यालयह का

थािपत

मह वको उपेक्षा गनर् हुँदैन।ियनका माहा

यलाई तु छ मा नु बेकूफी र हािनकारक हुनेछ।

अझ यी िव यमान पाठशालाह िव तारै

थापना गिरने नयाँ ढाँचामा ढ दै जानेछन ् भ ने

आशा गनर् सिक छ, यसकारण स भावनीय पिरव तर्नलाई सिजलो पानर् हामीले ियनीह का
ढाँचाको बारे मा केही जािनराख्नु पदर् छ।
सामा य वणर्न
नेपाली जीवन गाउँ को विरपिर केि द्रत छ। ठूला शहरह मा समेत शहरका भागह पिहलेका
गाउँ ह

ब दै

गएर िछमेकका गाउँ ह मा जोिरएका अझ िचि हदै

छन ्। यसरी,

सवर्प्रथम,अिधकांश प्राथिमक पाठशालाह ग्रामपाठशाला छन ्। सामा यतः उ तर प्राथिमक र
मा यिमक ेणीका पाठशालाह गािभएका िव यालय ( हाई कूल ) ह प्रायः ठूला शहरह मा
पाइ छन ्, ियनले ठूलो प्रदे श वा क्षेत्रलाई ढाकेका छन ्। तैपिन, गाउँ को प्राथिमक पाठशाला
आधारता या त गिरएको छ।
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दो ो, िशक्षालाई म त गन साधारण च दा बटु ने प्रणालीबद्ध र के द्रीयभत
ू सिु वधाह

र

चलनको अभावले पाठशालाह को खचर् थेक्न पढाई शु क िलने प्रथालाई कानूनी मा यता
िदएको छ। धेरैजसो पाठशालाह मा प्राथिमक ेणीको प्र येक छात्रका िनि त मािसक मो. .।
५० दे िख िव यालय ेणीको प्र येक िव याथीर्लाई मो. . ६। पढाई शु क िबलकुल समा य छ।
के द्रीय सरकारको सहायता‐दानबाट किहले कहीं यो आ दानी ब दछ र कूनै िशक्षालयह ले
शैक्षिणक झक
ु ाउ भएका गरीब ल काह का िनि त

िनःशु क

थान राखेका छन ्।

तैपिन,नेपालका पाठशालाह लाई छािन छानीकान िव याथीर् भनार् गरे र पढाइ शु क िलने िनजी
पाठशाला भ नप
ु छर् , ती (सामा यतः) प्रायः सबै जनता िनि त एकनासले खुला छै नन ्।
वा तवमा,ती पाठशालाह आिथर्क ि थित अनक
ु ु ल भएका वगर्ह का िनि त मात्र खडा भएका
ज ता छन ्।
ते ो, यहाँ पाठशालाह अ प संख्यामा छन ् र ितनमा पढाइने पु तकह

लक्षणमा प्रायः

पाि ड यपूणर् हुनाले केही हदस म ती िसफर् सािहि यक िशक्षा िदने कायर् स पादन गदर् छन ्
वतर्मान ितनीह

यादै छनौटा र शा त्रीय श दमा, जीवनदे िख िबलकुल हटाइएका छन ्।

चौथो, वतर्मान पाठशालाह मानवीय शिक्त र माहा

यका अप ययी छन ्। धेरै पाठशालाह मा

ठूलो मात्रामा जीवनको क्षित छ। य यिप प्राथिमक र मा यिमक पाठशालाह मा असफल
भएका िव याथीर्ह को संख्या दे खाउन अंक पाइएका छै नन ् तापिन, िव यालयमा अि तम
परीक्षा िदनेह म ये ३०% दे िख ४०% मात्र सफल छन ् भ ने राम्ररी जािनएको छ। वतर्मान
समयमा प्राथिमक पाठशालाबाट शु गन प्र येक लडकाले सफलतापव
र् िव यालयस मको
ू क
पढाइ पूरा गनप
ुर् छर् भ ने आशा वा इ छा गनर् सिकदै न, तर य तो कुनै प्रामािणक सीमािब द ु
हुनु आव यक छ जसमा िशक्षाको हरे क तहमा कुनै न कुनै आव यकताह को लािग केही न केही
तालीम पाओस ्। यी पाठशालाह मा न त सािहि यक गुण भएका छात्रह ले राम्रो तालीम
पाउँ छन ् न शुद्धबुद्ध ग्रामीण छात्रह को उद्धार हु छ। िव यालय र महािव यालयह का अि तम
परीक्षाह मा छात्रह को उ च असफलता र छात्रह को दै िनक पढाइमा िनर तर अिनयिमत
पले भइरहे को नोक्सान आिथर्क ि टकोणबाट मात्र होइन मानिसक ि टकोणबाट समेत
दे शको क्षितजनक छ।
पाँचौ, धेरै पाठशालाह

भाषा ( िबदे शी,रा ट्रभाषा र मातभ
ृ ाषासमेत) को िशक्षण र अि तम

परीक्षाको तउारीका िनि त वािहयातमा धेरै समय खचर् गदर् छन ्। पा यक्रमका समयको ४०%
दे िख ८०% भाषािशक्षणले िलइिद छ।
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धेरैजसो प्राथिमक र मा यिमक पाठशालाह हरे क यषको आिखरी एक वा महीना परीक्षाको
तयारीमा िबताउँ छन ्। धेरै पाठशाला िव यालयह मा समाजशा त्र, िवज्ञान, वा

य, लिलत

कला, संगीत र य तै अ ज्ञानह को िवचारणीय अभाव छ।
छै टौ, पाठशालाह प्रायः लडकाह ले पूणर् छन ्। केही लडकीह सामेल छन ् तापिन, ती ५%
स म को अ प संख्यामा हु छन ्। ियनीहर प्राथिमक र मा यिमक िव यालयह मा

वतंत्र

पले र कुनै िव यालय तथा महािव यालयह मा केही हदस म सहिशक्षाको आधारमा
सामेल हु छन ् । तर साधारणत: लडकीह

िव यालयको तहदे िख नै अलग पढाइएका

हु छन ् ।
सात , धेरै पाठशाला िव यालयह

प्राय ११ बजेदेिख ३ अथवा ४ बजेस म, िदनको ३

दे िख ५ घ टातक, प्रितस ताहमा साढ पाँच िदन र वषर्मा दश महीना काम गछर् न ् ।
तैपिन बारबारको िवदा र चाडबाडले पाठशाला खु ने वा तिवक िदनको संख्या घटाउँ दछ
। गरम प्रदे शमा ग्री मऋतुमा र ठ डा प्रदे शमा िहउँ दमा प्राय: लामो िवदा पदर् छ ।
सीिमत

भवन,

साजसजावट

र

अपयार् त

तालीमप्रा त

िशक्षकह सिहतका

िवलक्षणताह ले आजको नेपालमा िशक्षाका अिधकांश सामा य मल
ू कुराह

यी

बताउं छन ् ।

घर र सरसामान
धेरै पाठशालाह
मैदानमा घरह
लािग

असल िशक्षा िदन सुिवधाह मा

यादै सीिमत छन ् । दिक्षण तराईको

प्राय: फूसको छाना र चारै ितर खुला भएका वा छहारी र हावा छे क्नाको

याउला र मा द्राले ढािकएका बाँसका टहरा छन ् । पशुह लाई रोक्न बाँसको बार

हािल छ । उ तरितर पहाडमा ईट अथवा ढुंगाको गारो भएका घरह
ितनीह मा धेरै कम

यालह

छन ् तथा

र कोठाका भइ
ु ँ धल
ु े हु छन ् । उप यकामा यी दव
ु ै

िकिसमका घर पाइ छन ् ।
कैयन ् पाठशालाह

ठूलो खे ने ठाउँ (प्राय: वा तवमा चलन नगरे को) चउरसिहत सु दर

ग्रामीण साधनले युक्त छन ्; कुनै गाउँ वा शहरको म यभागमा कोिचएका र िसफर्
सडकह

नै केटाकेटीह लाई खे ने ठाउँ भएका छन ् । कुनै घरह

गमीर्बाट ब न राम्रो ओजेल परे का छन ्; अ

ग्री मऋतुको

िहउँ दमा घाम ता नका िनिम त खुला

घाममा रहे का छन ् । कुनै कुनै खे ने ठाउँ राम्रो िनकास भएका सक्
ु खा छन ् र कुनै
खा डो परे का सेिपला अथवा सडकका किसङ्गर यािदल फोहोर छन ् ।
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धेरै घरह

एक कोठे छन ् । ितनमा एक अथवा शायद दइ
ु िशक्षक हु छन ् । बाँस

फूसको घरमा पातलो मा द्रोले कोठाह
िव यालयह मा धेरै कोठाह
यी कक्षाह

छु याएका छन ् । थोरै पाठशालाह , िवशेषत:

होलान ्, ज तो िक दरबार हाई

कुलमा ३० कोठा छन ् ।

सानामा ८x१० फीट र ठूलामा १६x२५ फीटस मका होलान ् । चािहंदो

मािफकका िविभ न नापका
हु छ । धेरै घरह

याल र िभ ताका वालह बाट प्राकृितक प्रकाश पुरयाएको
्

िबलकुल सफा र असल हालतमा रािखएका छन ् ; थोरै मात्र

िव याथीर्ह का िनि त अ वा
छन ् । तैपिन, ितनीह

यकर अव था र घीनलाग्दो फोहोरका शोचनीय नमन
ू ा

िशक्षाका िनि त यथोिचत स तोषजनक पिरि थित प्र तत
ु

गदर् छन ् ।
अिधकांश पाठशालाका साजबाज िबलकुल थोरै छन ् । खेलका कुनै मैदानमा पीङ र धेरै
पाठशालाह , खास गरे र िव यालयह मा भकु डो, बा केट बल, भलीबर, हकी, िक्रकेट र
य तै खेलकूदका साधनह

पाइ छन ् ।

प्रकृित अ ययन र िवज्ञान, कला र संगीत, भग
ू ोल र इितहास इ यािद तथा योजनाह
कायार्ि वत

गिरने

िशक्षाको

िनि तका

साधनह

प्राय:

छँ दै

छै नन ् ।

िशक्षालयह मा मात्रै कला अथवा यवसाियक िशक्षाका िनि त केही साधनह
पु तक लगायत िशक्षास ब धी सामानह मा साँि चकै

आधार
छन ् ।

यन
ू ता छ । ितनमा पिन खास

गरे र नेपालीमा लेिखएका पु तकह को अभाव छ । नेपालीमा थोरै पु तकह

मात्र

छािपएका छन ् र धेरै पाठशालाह मा यी प्रा त पिन छै नन ् । कुनै पाठशालाह ले िह दी,
अंग्रेजी वा सं कृतका पु तकह

िलएका छन ् तर जितले िलएका छन ् ितनीह मा समेत

संख्या र गुणमा यी िबलकुल थोरै छन ् । पा यपु तकह

सामा यतया साना, कागतको

िज ला भएका र कमसल छपाइका पुि तका ज ता पाइ छन ् । नेपालीमा िव वकोश र
िनदश पु तक (रे फरे स बूक)ह

छै नन ् ।

दे ख्ने सु ने साधारण कुराको सहायतासमेत छै न । खरीपाटी, सच
ू ना पाटी (बल
ु ेिटन
बोडर्) मानिचत्र, नक्शा, भग
ू ोल,

या ड टे बुल र य तै सिचत्र सामग्रीह

पाइ छन ् । गिणत स ब धी र अ

ढाँचाह

धेरै कम

प्रयोगका िनि त कदािचतै पाइ छन ् ।

िबजुली भएका तीन शहरमा बाहे क अ यत्र िव यत
ु ‐शिक्त चािहने साधनको उपयोग हुन
सक्तैन तर यी तीन शहरका पाठशालाह

पिन य ता सामानह

छै नन ् ।
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साधारण श दमा, नेपालमा

शैिक्षक िनरीक्षण अित संकीणर् मात्रामा छ । वा तवमा

िशक्षकलाई आधिु नक पाठशालाह मा पाइने िशक्षा िदने साधनह िबना नै

याख्यान

िदन र िशक्षाको िनदश गनर् बोलाइ छ । यसले केही मात्रामा केटाकेटीह मा मौिलकता
र क पनाशिक्तको िवकाश गरे तापिन, िशक्षकह को अपूरो िशक्षणले गदार् वा तवमा
आधिु नक स यतालाई चािहने मानव प्रितभाको पूणर् िवकाश गनर् सक्दै न ।
िशक्षक र उनीह को िशक्षण
वतर्मान पाठशालाह का ३५०० िशक्षकह को िशक्षण िव तारका स ब धमा कुनै खास कुरा
प्रा य छै नन ्। तैपिन, पाठशालाह को िनरीक्षण गन र यी िशक्षकह िसत स पकर् भएका िशक्षा
अिधकारीह

सामा य अव था बताउँ छन ्। मािथ लो तहमा, महािव यालयह

शा त्री

( याचलर) र आचार्य (मा टर) उपािधप्रा त यिक्तह ले यक्
ु त छन ् भ ने ज्ञात छ। यस
अितिरक्त थौरै को यवसाियक िशक्षण थप छ, धेरैको छै न।
िशक्षाको क्षेत्रमा, स पण
ू र् नेपालभर एक जना मात्र िशक्षाको आचार्य (मा टर अफ एडुकेशन) को
उपािधले यक्
ु त छ र शायद अ

बा

जना िशक्षा शा त्री ( याचलर अफ टीिचङ) वा यस

बरावरको उपािध प्रा त छन ् भ ने अनुमान गिरएको छ। यस अितिरक्त करीब बा

जना

आधार िशक्षामा नातक (ग्य्राजए
ु ट) छन ्। यी सारा यिक्तह िशक्षा म त्रालय या िशक्षक
िशक्ष्ँण के द्रको काममा िनयक्
ु त गिरएका छन ्।
भारतका िशक्षक िशक्षण सं थाह मा यी िशक्षा हािसल गिरएको िथयो। यो िसकाउने
तरीका,शैिक्षण मनोिवज्ञान,पाठशालाप्रब ध र संगठन, दे खरे ख, जाँच र पिरिमत प्रमाण,
िनिद ट पु तकावली (र आधार िशक्षामा तालीम पाएकाह का िनि त िश पकायर्) इ यािद
गािभएको सामा य िशक्षा िबधानका क्रमको छ र य ता तालीम पाएका मािनसह का िनि त
पण
ू र् स तोषजनक मािननु पदर् छ
िव यालयको तहमा शा त्री ( याचलर) को उपािध पाएका िशक्षकह बा छनीय छन ् तर ठूला
ठूला के द्रह मा मात्रै शा त्रीको उपािध पाएकाह बहुसंख्यामा पाइ छन ्। िव यालयका ९२०
जवान िशक्षकह म ये १०० जवानले मात्र शा त्री (बी० ए०) को उपािध हािसल गरे का होलान ्
भ ने अनम
ु ान गिर छ। ितनीह म ये पिन िशक्षक िशक्षण के द्रबाट तालीम पाएका त यादै
कम छन ्। यी उपािध पाएकाह मा अिधकांशले भारतीय सं थाह बाट र थोरै ले ित्र‐च द्र
महािव यालयबाट आ ना उपािध िलएका छन ्।
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मा यिमक

र

प्राथिमक

पाठशालाह

िसफर्

साक्षरतादे िख

िव यालयको

प्रवेिशका

(एस.एल.सी.) परीक्षास मको िशक्षा पाएका िशक्षकह ल यक्
ु त छ। प्रदे िशका परीक्षामा उ तीणर्
भएका िशक्षक यादै कम छन ् भ ने मािनएको छ। अिधकांश िशक्षकह ले ५ दे िख ८ औ ेणी
वा यस बराबरको पा यक्रम पूरा गरे का छन ् र केही, िवशेष गरे र प्रारि भक पाठशालाह मा,
पाठशालीय िशक्षा नपाएकाह पिन अिल अिल लेखपढ. गनर् पानेको वलमा पढा.उँ छन ्।
आधार पाठशालाह धेरैजसो प्रवेिशका वा यस नजीकको परीक्षामा उ तीणर् भएका यिक्तले
मक्
ु त छन ्। ियनीह ल करीब ३ वषर्देिख काठमाड मा खुलेको आधार िशक्षा िशक्षण के द्रमा एक
अथवा २ वषर् यवसाियक िशक्षण पाएका छन ्।
यी िशक्षकह म य कुनै अवकाशप्रा त सैिनक (प टिनयाँ) छन ्, जो केटाकेटीह लाई उनीह का
प्रदे शदे िख बािहरको संसारको अिलकित ठाडो ज्ञान िदन सक्छन ्। तर धेरै िशक्षकह आ नो
िज लादे िख बािहर नगएका छन ्। दश वषर् अिग यहाँ अित अ पसंख्यामा पाठशाला
िव यालयह हुँदा ियनीह मा धेरैजसोले सु यवि थत पाठशालाका िशक्षाको लाभिबना घरै मा
िशक्षा पाएका िथए।
साधारण िकिसमले भन भने, िशक्षकका सिु वधाह अस तोषजनक छन ्। गाउँ का प्रारि भक
पाठशालाका िशक्षकह मािसक . २५। कमाउछन ्, यो पिन िश यह ले ितन पढाइ शु क वा
किहल कहीं आउन दानमा आधािरत हुनाले प्रायः अिनि चत छ। येतन पिन अक्सर नगदमा
भ दा िज सी (धान, चामल, कपडा. इ यािद) मा हु छ। िव यालयको प्रवेिशका परीक्षामा
उ तीणर् भएकाह को िनि त सरकारी बेतनक्रम यस प्रकार छ।
प्रारि भक पाठशालाका िशक्षकह लाई मािसक . ६०।
मा यिमक पाठशालाका िशक्षकह लाई मािसक . ८०।
िव यालयका िशक्षकह लाई मािसक .

१२०।

तर चतुथार्शभ दा ब ता िशक्षकह सरकारी जागीरदार छै नन ्।
िशक्षकको अव था पिन िवशेष अनक
ु ू ल छै न। उसले आ नो थोरै आ दानीको पूितर् गनर् अ
काम गनप
ुर् छर् । यसकारण गाउँ को िशक्षक भए प्रायः खेती र ठूलो के द्रको िनजी अ यापन
कममा लाग्ने हु छ। पढा.उने कामबाट हुनेभ दा उसको अ

आ दानी प्रायः बढता हु छ। अ

साथीह को तल
ु नामा उसको रहनसहनको तर उ च छै न र आ नो जमातमा उ िबरलै ब ता
इ जतदार मािन छ। यी पिरि थितह ले यन
ू ता पिू तर्लाई मिु कल पादर् छन ् िशक्षक ब न
चाहनेको योग्यतामा अपजस लाउँ छन ् र यवसाियक तहमा िशक्षणकायर्को
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तर विृ द्धगनर्

अनु सािहत पाछर् न ्। प्रायः जनताह िशक्षकको कामलाई चाउँ दै नन ्। अक्सर गरी उसले अ
कुनै रोजगार पाउन नसकेर िशक्षणको काम िलएको हु छ। सारांशमा िशक्षकको ि थित कि त
पिन आकषर्क छै न।
पाठशालाका पा यक्रम
यी पाठशालाका पा यपु तकह िकिसममा धेरै फरक छन। अिघ लो पिर छे दमा उ लेख
गिरएका तीन मख्
ु य िकिसमह

प्रारि भक पाठशालादे िख िव यालय वा सहरका तहस म

नाममात्रको िशक्षा िद छन ् र यसको अविध सामा यतः दश वषर्को छ भ न ्◌ा सिक छ।
सं कृत र अंग्रेजी दव
ु ैका महािव यालय छन ्।अंग्रेजीको अ ययनमा बी० ए० स मको उपािध
पाइ छ।
वतर्मान समयमा प्रभावशाली भएको अंग्रेजी िशक्षालयका पा यपु तकावली, इंग या डका
िशक्षालयह को नमूनामा ढािलएका भारतका अंग्रेजी िव यालयह का नमन
ू ा अनस
ु ारको छ।
पाठशालाको वगीर्करण यस प्रकार छः‐ प्रारि भक पाठशाला, पिहलो ३ ेणी, प्राथिमक, चौथो र
पाँचौ ेणी, मा यिमक, छै टौदे िख आठौ ेणी र िव यालय, नवौ तथा दश
भाषा पिन रािखएको छ। ते ो

ेणी।पा यक्रममा

ेणीदे िख अंग्रेजी छ। िव यालयमा िशक्षाको मा यम प्रायः

अंग्रेजी,साधारणतः नेपाली र मातभ
ृ ाषा छ। य यिप,योग्यता प्राि तको तह प्रायः धेरै मािथ लो
नरहे तापिन, यी भाषाह मा यादा मह व िद छ र धेरैजसो त िशक्षकह ले नै उ च दजार्को
योग्यता हािसल नगरे का हुनाले िव यालयको पा यक्रम पूरा गदार् पिन अंग्रेजीको ज्ञान
िवशेषतः थोरै हु छ।
त ला ेणीह मा िहसाब िसकाइ छ। मा यिमक र मािथ ला

ेणीह मा बीजगिणत,

रे खागिणत र अिलकित ित्रकोणिमित रािखएका छन ्। प्रायः प्रयोगशाला वा वैज्ञािनक
सरसामान र उपकरणह को लाभिबना मािथ ला

ेणीह मा िवज्ञानको िशक्षा िदइ छ।

अिलकित भग
ू ोल र (प्रायः भारत र इंग या डको) छोटो इितहास पढाइएको हु छ। शरीरिवज्ञान
र खेलकूद पा यक्रमबाट उपेिक्षत छन ्। कुनै पाठशालाह मा प्राथर्नाको िनि त दै िनक समय
रािखएको छ, पाठशालीय वािषर्क पित्रका िन केका होलान ्, अदालती र साँ कृितक कायर्क्रम
पिन होलान ्। अ यास, क ठ गराउने र वक्तत
ृ ा िदने पद्धितह ले यादा मह व राख्त छन ्।
प्र येक वषर्को अ यमा िलइने वािषर्क परीक्षाबाट िव याथीर्का प्रगितको िनणर्य गिर छ।
अि तम दईु वषर् अिघ ला प्रविशका परीक्षाह का प्र नपत्रको अ ययनमा लगाइ छ र प्रायः
आिखरी अिग्नपरीक्षाको केही महीना अिगदे िख परीक्षाको अ यास गराइ छ।

59

अंग्रेजी पाठशालाह
किह छन ्। सफल

नेपालका िनि त िबलकुलै नरिचएको पद्धितको चु थो

पा तर

नातक (ग्य्राजुएट) ह ले नेपाली र अंग्रेजीमा लेखपढ. गन साम यर्को

बलमा सरकारी कािर दाको जागीर भेट्टाउन स भव छ तर अिधकांश पा यसूिचको
यवसाियक मह व छै न। िव यालयको पढाइ पूरा हुनभ
ु दा अिग पढ.न छो नेले लेखपढ गनर्
जा नब
ु ाहे क बहुतै थोरै मात्रा यावहािरक योग्यता हािसल गरे को हु छ।
ित्र‐च द्र

महािव यालयले

अंग्रेजी

पाठशालीय

िशक्षालाई

टुग्याउँ छ

भारतका

महािव यालयह का ढाँचाको यस महािव यालयमा सािह य र िवज्ञान दव
ु ैका िवभाग छन ्।
हाल यो महािव यालय पटना िव विव यालयिसत सि बद्धत छ। यो म यवतीर् तह (पिहलो दइु
वषर् ) र आिखरी तह (मािथ लो दइु वषर्) मा िवभक्त छ। पा यसूिच सामा य क्रमको छ,
मख्
ु यतया याख्यान पद्धितले िशक्षा िदइ छ र मा यिमक तथा आिखरी तहको अ यमा,
भइरहे कै चलनअनस
ु ार अि तम परीक्षाह बाट प्रगितको अड.कल गिर छ।
सं कृत पाठशालाका पा यपु तकह को सिू चले भाषाह मा अंग्रेजीको भ दा ब ता मह व
िदएको छ। य यिप मातभ
ृ ाषामा िशक्षा िदइ छ तापिन, सं कृतका पायः शु का धािमर्क
ग्र थह का पताका पाता घोकेर कंठ गराउनमा धेरै समय खचर् गिर छ। केटाकेटीह भइ
ु ंमा
पलटी कसेर,लय कायम राख्न अगािड. र पछािड.झु दै घ टौस म दोहोर्याई तेहर्याई ती
पाताह क ठ पादर् छन ्।
यी पाठशालाह

ढ.तािसत ेणीबद्ध छै नन ्। िव याथीर्को उमेर वा पाठशालमा आएको समयको

िवचारभ दा उसको पढने (बाचनको) योग्यताअनुसार कक्षाको िवभाजन छ। प्रायः सब केटाकेटी
एउटे कक्षामा राखेर पढाइ छन ्। यी िवषय यी पाठशालाह मा २००८ सालमा बनारस र
काठमाड महािव यालयह ले गिणत,िवज्ञान, समाजिशक्षा अिनवायर् गनभ
ुर् दा अिग केहीमात्र
पाइ छन ्।
िव यालयको अ ययनकालस म यो काम गरे पिछ िव याथीर्ह
महािव यालयमा जान सक्छन ्। महािव यालयका अिधकांश

काठमाड को सं कृत

नातकह , पिरवार र साना

जनसमूहमा पुराण भ ने धािमर्क कायर्मा प्रिव ट हु छन ्।
आधार िशक्षाका पाठशालाह को पु तकावली अ पाठशालाह को भ दा िबलकुल िभ न ्◌ौ छ।
यसले भारतमा थािपत गाँधीवादी ढाँचाको अनस
ु रण गछर् र प्र येक यािक्तलाई हरे क कुरामा
आ मिनभर्र गराउन यसको रचना भएको छ। यस स ब धबाट यो यवसाियक िशक्षणका साथ
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जीवनका आधारभत
ू आव यकताह को पूितर् गराउने भएको छ।नेपाल र भारत ज ता मुलुकमा
ग्रामीण जीवनका िनि त तोिकएर नै यसको रचना भएको छ।
िश प कायर् पा यक्रमको मट
ु ु छ। हरे क लडका आ नो पाठशालीय जीवनभर आ नो मौिलक
दक्षताको पमा कताइ, बुनाइ, काठको काम, खेती िसक्नमा िदनको कैयन ् घ टा िबताउँ छ।
उसको िश पका अनभ
ु वबाट िन केका सम याह

ज तै,एक िदनमा उ कित धागो का न

सक्छ, कित खेत ना न सक्छ,इ यािदबाट उ िहसाब िसक्तछ। यसै गरी भाषा,बाचन र
अिलकित भग
ू ोलको ज्ञान हु छ। इितहास, नागिरक शा त्र र वा

य पा यक्रमका आव यक

अंग छन ् ,प्राथर्ना, शारीिरक िशक्षण, साँ कृितक र मनोर जक कायर्क्रम तथा ग्राम सध
ु ार
योजना साधारण मात्रमा पाइ छन ्।
वा तिवकतासंग िम दोजु दो पानर् नसक्नु नै, शायद आधार िशक्षाको सबभ दा ठूलो
आलोचनाको िवषय छ। प्रायः सारा कपडा पैठारी हुने गाउँ ह मा कताइ र बुनाइ पा यक्रममा
रािखएका छन ्। िसएका लग
ु ाले धोितको ठाउँ िलएको प्रदे शमा सच
ू ीकारी रािखएको छै न। आधार
िशक्षालाई शहिरया जीवनको उपयुक्त बनाउन कुनै फेरफार गिरएको छै न। अ
िकिसमह भ दा यस िकिसमको पाठशाला धेरै केटाकेटीह का िनि त उपयोगी हुन सक्छ, तर
यसको कठोरताले नै यसको मह व घटाउँ छ।
उ तरी सीमानाह मा मात्र पाइने गु फाह को पा यसूिच बौद्ध धमर्का धािमर्क नेताह को
िशक्षण र कम प्रयोगमा दै िनक जीवनका यावहािरक आव यकताह को िशक्षा िदन तजुम
र् ा
गिरएको छ। यी मठीय सं थाह ले का

यरु का र ता

यरु का भोटे पु तकका ठे लीह मा संग्रह

गिरएका कैयन ् ऐितहािसक बुद्धह का आ तिरक भावनाह लाई सौझै िहमालयका जाितह मा
फैलाएका छन ्। लामा पि डत,गायक र िचत्रकारह ले िविभ न भाव र पमा िचत्र िविचत्रका
वेध दे वताह को सिृ ट गरे र तथा नरकका र सांसािरक प्रवासपिछको प्रयासका अस य
यह का रङ्गन िचत्रह लेखेर उ तरीय जाितह का प्रवल आव यकतालाई स तु ट पारे का
छन ्। यसकारण, िविभ न वगर्का गोरखालीह लाई, िव वयद्ध
ु का िविभ न क्षेत्रह मा यद्ध
ु िप्रय
कायर्ह

दे खेपिछ आ ना िवचारको

वगर्मा स मािनत

थान भेट्टाउने मौका सध
ु ानँ र

आ याि मक धारणका िनि त मोटका गु फाह ितर झक
ु े को पाउनु असामा य छै न।
यी गु फाह का िनिदर् ट पु तकावलीले जनताको दै िनक प्रयोजनको यव थ ◌ागन धािमर्क
आचारका सारा ि टकोणलाई अंगा दछः कोही वािवशक्षणमा पटु हुन सक्छ, यापारमा प्रव ृ त
उमेदवार मठका स पि तको प्रब ध गनर् वा वयं यापारमा लाग्न सक्दछ, िचत्रकारह भोटे
रङ्िगन कागतका मठ
ु ाह मा िचत्र लख्न सक्तछन ् , व नद्र टाह दै वी प्रकाशमय पको दशर्न
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पाउन र आ ना एउटै

ेणीका िव याथीर्ह लाई बाटो दे खाउन वा त मय भएर भजन गाउन

सक्तछन ्।
अ पाठशालाह को छो करी उ लख गनर् सिक छ। काठमा डौको म टे सरी िशक्षालय प्रिसद्ध
यूरोपीय ढाँचाको अनस
ु रण गछर् । यसले िशशुह को िनि त योजना र कायर्शीलतामा जोड.
िद छ, नतीजा र कायर्शीलताको एक पतामा प्रायः

यादा मोिहत भएर बयकतालकह को

यािक्तगत आव यकता, साम यर् र अिभ िचह को वा ता गदन।
नेपाल खा दोमा िवदे शी धािमर्क सं थाह बाट चलाइका पाठशालाह पिन यही ढाँचाका छन ् र
प्रथम

णीदे िख नै अंग्रेजीको मा यममा िशक्षा िद छन ्। हालस म काठमाड मा करीब, करीब

िव यालय तहको एउटा यावसाियक िव यालय (टे िक्नकल कूल) छ। यसमा लिलत कला,
खेती,इि जनीयिरङ र कपडा बु न कामको िशक्षा िदइ छ। आिथर्क सहायताको अभावले केही
काम अ सं थाह मा गािभए, अिहले सू मकलाका मठ्ठ
ु ीभर छात्रह छन ्।
मा यिमक तरको
काठमाड मा मा यिमक तहको एउटा

ो ता पाठशाला पिन छ। यसले िनजामती म यम

परीक्षा िदएर सरकारी नोकरी गनर् चाहनेह का िनिम त प्रारि भक पाठशालाको काम िद छ।
यसमा नेपाली भाषा, सािह य, िहसाब, भग
ू ोल, इितहास, याहा‐ े ता, सरकारी कायर्प्रणाली,
नेपाली ऐन र प्रकृित पिरचयको िशक्षा िदइ छ।
पुराना तरीका छोडी नयाँ तरीका िनका न सक्छ
िव यालय र महािव यालयह का अि तम परीक्षाह मा छात्रह को उ च असफलता उ च
आशा र छात्रह को दै िनक पढाइमा िनर तर अिनयिमत

पले भइरहे को नोक्सान आिथर्क

ि टकोणबाट मात्र होइन मानिसक ि टकोणबाट समेत दे शको क्षितजनक छन ्।
सारांश
आजको नेपालमा िशक्षाको यो छो करी बयानले दइु कुरामा जोड िद छ, पिहलो,
िशक्षालयह को यूनताले गदार् ितनीह ले जनताको सं कृित, संख्या र पर परामा अित अ प
प्रभाव पानर् सकेका छन ्। यसकारण नयाँ राि ट्रय िशक्षालय पद्धितको िवकाशलाई पर पराले
िवपरीत तरीकासंग दबाउ नपरोस ्। दो ो, नयाँ कायर्क्रममा हरे क िकिसमको िशक्षालयले केही
िदन सक्छ, अंग्रेजी िशक्षालयह को प्रणालीबद्ध यव था, सं कृत पाठशाला र गु फाह को
धािमर्क मह व, आधार पाठशालाका

यावसाियक र

िशक्षालयको कायर्शीलयोजनाको सामी य उ लेख्य छ।
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यावहािरक मह व र म टे सरी

वतर्मान िशक्षालयका अनभ
ु वह को कदर गनर् र योजना बनाउन वत त्र भएर हामीह यी
िशक्षालयह का, पुराना, अ पावहािरक तथा सीिमत मह वह लाई फालेर ियनमा असल र
उपयोगी िवलक्षणताह

याउने राि ट्रय िशक्षा योजनाको िवकाशमा अगािड कदम बढाउन

सक्तछ ।
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प
िक लाह
ह

पूवीर् पहाडका महो
म तरी िज लामा जनकप
परु शहर

क
काठमाड
सिहत
त नेपालको के द्रिय खा डो,
डो काँठह , पााटन र भादगााउँ
प चम ५ नंबरम
पि
र ये सो ते जग्गा,
ज
डोटी िसिलगढी
ि
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प चमी तराईक
पि
को तौलीहवा
य
यसबाहे
ह क्षेत्रीय
य कूल िनिर
िरक्षक र उपिन
िनिरक्षकह ले आफ
आ ू रहे का क्षेत्रका मािनस
सह संग स पक
कर्
रााखेर िव तत
ढाए। ती िरपोटर्
टह पिन यस िरपोटर् मा गाििभएका छन ्।
ृ िरपोटर् ह पढा
यी पद्धितसंग स पकर् राख्न
नृ मल
बै भाग दशार्उने
उ हजारौ िशििक्षत वा अिश
शिक्षत जनताक
को
ु ुकका सबै
शैिक्षक िव वास
स र िवचारधार
ारा पद्धितबद्ध उपि
उ थत गन
नुर् यस पिर छे
छदको
द मख्
यय हो।
ु य ये
प्र नावली ‐ काायार्विध
शु मा खडा तीनवटा
त
सिम
िमित (पा यक्र
क्रम,

यव था
थ र िशक्षकत
तािलम) माफ
फर्त आयोगक
का

स यह ले प्र नावली तय
सद
यार पारे का िथए। सिम
मितले ती प्र नह

पेश गरे , आयोगल
गले

स ट पमा िवचारिवमश
समि
शर् गरी प्रक
काशनको िनि
िन त ितनल
लाई पिरि कृ त तु यायो
यो।
ज ख्याका सबै
जनसं
स कक्षाबाट
ट उृ तर िलने िवचार भएको
को हुनाले अ य
यक्त उ तरदााताको िशक्षाक
को
िव तार अनसार
स
िभ न िभ न तीन प्र नावली तयारर पािरए। चारर अधारभत
रल
ु
ू प्र न हद सरल
पमा सोिधए।। सब प्र न िशिक्षत
िश
उपिरया
याको िनिम तको
तक फारममा सोिधएका
स
िथ
थएस र २८ परू क
प्र नह

यवश
शायी िशक्षा िवशे
िव षज्ञह का िनि
ि
तको फार
ारममा गािभए
एका िथए।

संचार र याताायातका सम या तथा िनरक्षरताको
िन
उ च मात्राले गदार् प्र नाव
वली प्रणािलब
बद्ध
आ
आधारमा
बाँ ने
न प्रय न गिर
िरएन। सिजलै
लैसग
ं पहुँच पुग्ने हरे क जन
नालाई जवाफ
फ िदन अनरु ोोध
ग
गिरयो।
िस वा कूल प्रधान िनिररक्षक माफर्त ् ने
िसधै
नपालका सबै
बै कलेज, क
कल,
क
ू ल पाठशालाा र अ शैिक्षक
त सां कृितक
तथा
क सं थाह मा
म प्र नावली पठाउने

ब ध गिरयो। नेपाल खा डोक
का कूलह का
क

हे
हडमा
टरको स मेलन आ
आयोिजत गिरय
यो र उनीह क
् ाई प्र नावल
वली बाँिडयो। िशक्षामा चाख
ख
भ
भएका
प्रमख
ज
लाई
ई यिक्तगत पले प्र नाव
वलीमा जवाफ
फ िदएर मात्र होइन, स भ
भव
ु जनताह
भ छुटृाछुटृ◌ै
भए,
◌ै राि ट्रय िशक्ष
क्षाको बारे आफ
फ् आ ना सझाव
झ
पठाउन अ
अनरु ोध गिरयो
यो। काठमाड म
मा
ु
आ
आइरहे
का वडााहािकमह

प बोलाइएक
पिन
का िथए। िन
न निलिखत सम
स हह का सद यह लााई

प्र नावलीका एक
ए एक प्रित पठाएर
प
पिरपत्र
त्र ९अ चअगििबच० पठाइए
एका िथए :
(१
१)

३२ िज
ज लाका वडाह
हािकमह

(२
२)

नगरप
पािलका लगाय
यत सबैजसो प चायतह

(३
३)

पुिलस
सका इ

(४
४)
(५
५)

पेकटर
ट जनरल माफ
ाफर्त ् सबै पिलस
अिफसह
ुिल चौकी र अि

सबै कूल इ सपेक्टरह
क्
, ियनीीह पिन आफ्
आफआ ना◌ृ क्ष
क्षेत्रमा दौडाहाा गरे र यहाँक
का
जनतााह बाट प्र नाावलीको उ त।र संग्रह गनर् िनयक्
का िथए
ु त भएक
वन िवभाग
िव
माफर्त ् वनका
व
उ च कमर्
क चारीह
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(६
६)
(७
७)
(८
८)
(९
९)

माल अ डा माफर्त ् जिम
ज
दार, पट
टवारी र मोहीह
ीह
बजार अ डा माफर्त ् महाजनह

ग्राम िवकाश
िव
सं थाा र कृिष िवभााग माफर्त ग्राम
मीणह
वा थ िवभाग माफ
फर्त ् औष याल
लय र अ पताालह

(१
१०)

पि लक
क वक्सर् मंत्राल
लय माफर्त सबै
स इि जनीयरर र ओभरिसय
यरह

(१
११)

याताय
यात र संचार मं
मत्रालय माफर्त ् सबै डाँकघररह

(१
१२)

सोझै सबै
स मंत्रालयह
ह

(१
१३)

नेपालख
लखा डाका छात्र
ात्रसंघ र सं थाह
थ

(१
१४)

प्रधान यायलाय र अिमनी गो व
वारा माफर्त ् अदालतह
अ

नेपाल खा डाम
मा आ नो काम
क िवशेषल आएका िज ला ग डाका
का मािनसह िसत
ि
पिन रााय
िल
िलइयो
र उनीीह लाई प्र नावली
न
िदइयोो। यो प्र नाव
वली खब
चार भएको अखबारमा
अ
पििन
ू प्रच
छ
छािपएको
िथय
यो। यसबाहे क मािथ सचना
च
गिरएबमोोिजम आयोग
ग वारा दौडाह
हामा पठाइएक
का
ू
स यह ले बाािहर रहे का क्षेत्रह मा यही काम गरे । यस
सद
सरी जनताकोो मन छा ने हरे
ह क स भवक
को
उ
उपाय
प्रयोग गिरएको
ग
िथयोो।
प्र नावली पठााउँ दा हुलाकी ििटकट टाँ न नपरोस
न
िनवेदन गिरयो
यो। हुलाकीह ल
ले
् भनी सरकारसंग िन
मुलुकको टाढा टाढाका कुनाास म, कोही त राजधानीब
बाट महीना िन
िनको बाटो पन ठाउँ स म ् पििन
ख
खािल
फारम लगी
ल उ तर भरे
भ र याए। प्र नावलीको उ तर िदनह
स ् भ ने जनत
तासंग दोहर्यााई
ु ोस
दो याई िनवे
दोहर्
वेदन गिरयो। रे िडयो नेपालबाट
प
ह तिपछे
तै
प्रसार गन ब दोब
ब त गिरयो र
ज
जनतालाई
प्र नावली िकन
न िनकािलएक
को हो, यसलााई कसरी भरेरर आयोगमा पठाउने भ ने
कुराको बोध गराइयो।
ग
िशक्ष
क्षाको मह वक
को याख्या गिरयो
ग
र िभ न िभ न थानबाट
थ
आएक
का
मू यवान ् सझाउह
झ
पढे र सन
नुर् पदर् छ भ ने
न कुरा छापेर जनतामा
ज
प्रचा
चार
ु ाइयो। फाररम यसरी भन
ु
ग
गिरयो।
प्र नह
ह

लोकिप्रय
य तु याउनाल
लाई अखवारह
ह मा लेख िदइयो,
िद
आ नो
न आ नो रााय

आ
आयोगलाई
िद
दनह
ने िनवेदन गरीी मा छे पठाए
एर प्रमुख िशक्ष
क्षा िवशषञह र अंगह सं
सग
ु ोला भ न
स स पकर् रािखयो।
सोझ
र
स गरी बा हजार जित प्र नावली बाँिडए।
सबै
ि
धेरैजसोमा
सो त छोटक
करी उ तरमात्र
त्र िदइयो। ३०
००
दे
दिख
४०० जिितले सिववररण उ तर िदए,
िद र थोरै ले प्र नावलीिस
िसत १००० श ददे िख ७५०
००
श दस मको ल बे बयान र सझ
ना गाउँ लेह लाई
ल भेला गरी
री,
ु ाउ न थी गरे । आ ना आ न
ित
ितनीह
लाई प्र नावली पढे र सन
नीह लाई परे को
क प्रभाव बझी,
खी,
ी
ु ाई, ितन
ुझ ितनीह को जवाफ लेख
उ थत भएक
उपि
का सबै जवान
नका या चे सही
स गराउने गाउँ
ग का ठालह
का उ तर याादै
ू बाट पठाइएक
थ िथए। १९५
थोरै
५७ जनाले राय
य िदएका ज मा
म १६४७ प्र नावली
न
िफतार् आ
आए। (तािलक
का ५.१ हे न स ्)
66

तािलका ५.१ बाँिडएका र िफतार्आएका प्र नावलीह
िकिसम

बाँिडएको

िफतार्आएको

रायिदएका

संख्या

संख्या

यिक्तको संख्या

िनरक्षरह को िनिम तको सरल फारम

५०००

५५१

५५१

िनरक्षरह को िनिम तको सरल फारम

५०००

५५१

५५१

िशिक्षत उपिरयाह को िनिम तको फारम

४०००

९६०

१२७०

िशक्षा िवशेषज्ञह को िनिम तको फारम

३०००

१३६

१३६

१२०००

१६४७

१९५७

तर दभ
ु ार्ग्यवश यस वषर् असाधारण वषार्ले गदार् ठूलो बाढी आई पिहरोसमेत गएको हुनाले
धेरैस म बाटोघाटो ब द भयो। यसैले हामी कामको संपादनमा निचताएको िबल ब हुन आयो
र िनःस दे ह बाढ ि◌िपिडत क्षेत्रबाट उ तर घटी भयो। मल
ु ुकको हरे क कुनाका चाबाट जनताले
जवाफ लान ् भ ने दावा गनर् नसिकए तापिन करीब करीब हरे क भागमा पुिगयो र नयाँ शैिक्षक
चेतना पैदा गिरयो भ न सिक छ।
उ नत मल
ु ुकह का संख्यामा यान िदंदा पिरणाम िब कुलै अस तोषजनक छै न। िनःस दे ह नै
यो सािबत भउको छ िक रा ट्र िशक्षाको िनिम त साँि चकै भोको छ। जसको िनिम त
सबैितरबाट सा ै ठूलो माग छ। आफलाई आिथर्क पले आ मस प न तु याउने, आ नो
मल
ु ुकलाई साँ कृितक पले र औ योिगक पले आ नो ठूलो सां कृितक परं परागत धनको
राि ट्रय पिरचयलाई नगुमाएर उ नत गराउने िशक्षाको िनिम त जनता अिधर भएको दे िख छ।
सवर्साधारण राय
जनतालाई िदएको प्र नह जाँचद
े े िख थाहा हु छ ‐ आयोगल ् यथाथर् कुरा संब धी प्रमािणकृत
िवषयह भ दा राय खोजेको छ, िकनभने ठीकसंग तािलका बनाउन नहुने गरी य ता िवषयह
यादै खिरएका हु छन ् र ितनले योजनाको िनिम त आधारको पमा प्रयोग गनार्लाई दिु नयको
राय ज तो िदन सक्तैनन ्। यसैले त याङ्िकत िवषयभ दा िव तत
ृ िवचार प्रा त ् गनार्को
उ े यले ती उ तरह अ ययन गिरएका छन ्। तािलका बनाउन हुने उ तर तािलकासमेत िदएर
सवर्साधारण िवचारम ये केही यहाँ संिक्ष त गिरएको छ।
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केही उ तरदाताह ले नयाँ सझ
ै ा पहाडह का
ु ाउ पठाएका छन ्, केही क्षेत्रमा, पूवर् र पि चम दव
ु क
खास गरी िभत्री भागमा, केही ग्रामीणह ले जीवन धा ने हाम्रो िदनहुँको काममा खाग गरी गाई
भसी र भेडा बाख्रा चराउनालयार् हामीलाई हाम्रा केटाकेटीको आव यकता पदर् छ, यसैले हामी
िशक्षापटृी चासो िलन चाह न भ ने आपि त उठाएका छन ्। एक दइु जनाल िवहानका कूल
हुनु पदर् छ भ ने सझ
ु ाउ गरे का छन ्। अ ले चािह पिहला वषर्लाई िहउँ दमा मात्र कूल चालु गन
दो ो वषर् छ महीना मात्र, अिन पूरा अविधको कूल चालू गरे हु छ भ न सझ
ु ाउ िदएका छन ्।
छोटो पा यक्रमको िशक्षाले आ ना केटाकेटीह को जीवनमा पिरवतर्न भएको बझ
े िछ
ु प
जनताले वभावतः लामो चािह प्रणाली अपनाउने छन ्। बाली लगाउने वा काटने मौिसमभिर
कूलमा हािजरी

यादै कम हु छ भ ने अनभ
ु वबाट प ता पाइएको छ। धेरैजसो गाउँ ह मा,

जहाँ गिरयो छ, यहाँ िशषाको मागै छै न भने पिन हु छ।

कूलै नरहे को ठाउँ मा

कूलह

नखोिलनाका कारणह बाट तािलका ५.११ मा यो कुरा झ काइएको छ।
तािलका ५।११ कूलह नखो नका कारणह
कारण

नेपाल खा डो

प चीम नेपाल

पूवीर् नेपाल

तराई

औसत ्

सरकारी सहायता नहुनाले

६९%

६७%

६५%

६१%

६६%

थानीय म त नहुनाले

५९%

५१%

५५%

४८%

५३%

यसकारण हामीले पाठयक्रमको योजना गन र कायर्सच
ं ालनको य त्र तजम
ुर् ा गन मात्र होइन,
यादै पिछ परे का क्षेत्रमा जनतालाई िशक्षाको आव यक र मह वमा प्रितत पारे र यस िवषयमा
चाख उ प न गराउनु पिन िनता त आव यक छ।
प्रायः जताततै जनताले कूलको थापना गनार्लाई केही न केही प्रदान गन ◌ृ सुकता दे खाएका
छन ् । चाहे नगद चाहे िज सी, चाहे पिर म, चाहे जग्गा जमीनको पमा होस ्, यिद सरकालरले
आ नो तफर्को काम गदर् छ र िशक्ष्ँकह जुटाइिद छ भने, जुन िशक्षकह को सवर्त्र सा ै अभाव
छ, कसैले, जग्गा जमीनमा शैिक्षक कर लगाउने प्र ताव गरका छन ्। कसैले बाली का ने
समयमा अ ननै च दा बटु ने प्र ताव राखेका छन ्। कसैले चािह िबलाषी चीजबीजमा महशूल
लगाउने िसफािरस गरे का छन ्। थािनय सहायता पा◌ृन सिकने र य तो सहायता चािहने हद
तािलका ५.३ मा संक्षेप गिरएको छ।
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तािलका ५।३ पाइने र चािहने थािनय सहायताको पिरमाण
नेपाल खा डो

प चीम नेपाल

पूवीर् नेपाल

तराई

औसत ्

िशक्षक

४३%

१२%

२५%

३८%

३०%

भवन

५०%

६२%

७५%

६४%

६३%

पु तकह

१८%

१०%

१२%

२३%

१६%

खचर्

१८%

२८%

५५%

९%

२७%

गाँउले िदन सक्ने
सहायताको िकिसम

मल
ु ुका प्रायः सबैजसो भागबाट िशक्षकको माग यक्त गिरएको छ, र कुनै कुनै क्षेत्र त
िशक्षकह

राख्ता लाग्ने खचर् टानर्समेत तयार छ। य तो दे िखएको छ भारतिय िसमाना

निजकका िजललाह बडो सचेत छन ् र ितनीह को िशक्षकह को पूितर् भारतितरबाट भइरहे को
छ। वभावतः अ मल
ु ुकबाट आएका मािनसह लाई बढी तलब िदए काम लगाउनु पन हुँदा
िशक्षा स. थाको. खचर् ब न जा छ। अ यत्र कतै दे खाए अनस
ु ार िशक्षकह को तािलमलाई
पिहलो थान िदनु पदर् छ भन ि◌आयोग िसफािरस गदर् छ। यस सम या हल गनार्को िनिम त
यस कुराको अित आव यक छ।
नेपालको धेरैजसो भागमा जाडो प्रश त नहुने हुनाले कुनै कुनै िशक्षा िवशेषज्ञले खल
ु ा ठाउँ मा
कूल चलाउने िसफािरस गरे का छन ्। जङ्गल, पहाडले य तो धिन भएको मल
ु ुकमा छाप्रे
कूलको िनिम त बनाउने सामान अप्रा य हुँदैनन ्। यिद हािमले ताकत लगाउन सकयौ र
प्र यु तरको आवाजले दे खाएको उ साहलाई िनदशन गनर् सक्य भने उपयक्
ु त िशक्षालय
िनिम तको घर उठाउन कठीन हुँदैन होला भ ने हामीलाई लाग्दछ।
मल
ू छ र यो प्रणािल कायम राख्नाको लािग िदइएको
ु ुकको कुनै कुनै िह सामा अंग्रेजी प ने धन
कारण सरकारी नोकिरमा अंग्रेजी पढे का मािनस रोिजनाले हो। उिचत मागर्मा आधारिशक्षाको
िव तार चाहनेह पिन छन ्। ितनीह

यो िशक्षा उपयोगी र आिथर्क जीवनमा आ मस प न

साँिचकै गरा◌ृने हुनु पदर् छ भ ने कुरामा जोड िद छन ्। सिववरण योजना पेश गनम ये धेरै
जना संसारका उ नत भागिसत हाम्रो मल
ु ुक दाँ दछन ् र यसलाई केही तरमा उठाउने यग्रता
दे खाउँ दछन ्।
उ तर र पूवक
र् ा सीमाप्र श भाषासंय त्री र साँ◌ं कृितक पले ित बतसंग िम दछन ्। यस
कारण मेनाड.मा पठाइएको हाम्रो प्रितिनिध िरपोटर् गदर् छन ् ‐ प्र येक पिरवारमा एक जनाले कुनै
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गुमबामा लामा िशक्षा पाउँ दछ, अिन बाँिक चाँिह कुने िकिसमको िशक्षा प्रा त गनर् चाहँदैनन ्।
पूवीर् नेपालका सीमाप्रदे शमा पिन यही अव था छ।
कुनै िकिसमका

कूल रो ने मािनसह ले आफू पिरिचत भएका

कूलह बाट मात्र छात्र

पाउँ दछन ् भ ने कुरा संझनप
ु दर् छ। कुनै ख डमा उ च प्रितशत र िफिर तमा चढका अ कुनै
रो न नपाउने हुनाले ितनीह ले यस िरपोटर् को दो ो भागमा आयोगले प्र ताव गन राि ट्रय
कूलको िव द्ध भाव दे खाउँ दै नन ्। प्र नावली भदार् जनतालाई थाहा नभएको यस योजनाले ती
सबै कूलको प सि मिलत पादर् छ। तािलका पिर छे द ५ नंबर ४ मा संिक्ष त पमा दे खाइएको
छ।
तािलका पिर छे द ५ नं बर ४ चाहना गिरएको कूलको िकिसम
िकिसम

नेपाल खा डो

प चीम नेपाल

पूवीर् नेपाल

तराई

औसत ्

अंग्रेजी कूल

४८

४८

६५

५९

५५

सं कृत कूल

४७

५२

५५

४८

५०

भाषा कूल

४९

४३

४५

५०

४७

आधार कूल

४६

३०

५०

४९

४४

औ योिगक कूल

५८

४१

४८

६९

५४

यस मल
ु ुकका ि त्रजाितले िशक्षाको क्षेत्रमा उत्रनु नै यसको नयाँ जागिृ तको अक ठूलो िच ह हो।
अब त सय लडकीह ले सेख्न‐प न थालेका छन ् र उमेर पुिगसकेका वा नी मािनसह पिन
आ नो उमेर छँ दा नीच मारे कोमा प चाताप गदर् छन ्। लडकीह िशक्षा‐प्राि तमा लडकाह िसत
प्रित वि दता गदर् छन ् र समयको माँग पिन सबैको िनिम त िशक्षा नै छ। शु को अव थामा
दे शले बेग्लै िशक्षासं था िदन नसक्ने हुनाले सानो उमेरको सहिशक्षामा कसैले पिन बाधा
गरीइनन ्। मा यिमक अव थामा समेत केही त सहिशक्षा अनम
ु ोदन गिरएको छ, तर कुनै
अव थामा, खास गरी पण
ू र् यौवनमा केटाकेटीह लाई छुटृाछु टै
िवचारणीय दे िख छ।
तािलका पिर छे द ५ नंबर ५ मा सहिशक्षाप्रितको धारणा दे खाइएको छ।
तािलका पिर छे द न बर ५ सहिशक्षाप्रितको धारणा
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कूलमा िशक्षा िदन

धारणा

नेपाल खा डो

प चीम नेपाल

पूवीर् नेपाल

तराई

औसत ्

िवरोधमा

१३%

७%

२५%

८%

१३%

सामा यतः पक्षमा

७४%

६७%

५५%

८४%

७०%

प्राथिमक कूलमा मात्र पक्षमा

६१%

५१%

५१%

५९%

५६%

मा यिमक कूलमा पिन पक्षमा

२९%

३६%

१२%

१९%

२४%

हाइ कूल पिन पक्षमा

१२%

११%

२०%

७%

१२%

आ नो जीिवकाको िनिम त जनताले सा ै कडा पिर म गनुर् पन तराईमा बाहे क (िकनभने
पढाइको िनिम त थोरै समय उबानीलाई पिन ितनीह लाई सा ै मिु कल पदर्छ। प्र नावलीले
प्रौढिशक्षाको िनिम त पिन माँग छ भ ने दे खाउँ दछ। तर य तो हो तापिन सबैमा केही आग्रह
पाइ छ र योग्य प्रब ध र नेत ृ वमा

यादा किठन नपरीकनै साक्षरता फैलन सक्तछ। कुरा

साँचो हो िक आ नो नामको द कत गनर् सक्ने यिक्त हजारमा उक पाउन पिन दल
र् हुने
ु भ
क्षेत्रह छन। खास गरी भोटे , दनव
ु ार, माजी र था ह को ब ती भएको ठाउँ मा यो अव था छ।
यी जाितह को िनिम त पिन साक्षरताको कायर्क्रमको योजना हुनप
ु दर् छ।
मल
ु ुकको कुनै भागमा पिन शारीिरक िशक्षाको िनिम त कायर्क्रम छै न भ ने कुनै कुनै
प्र नावलीह को उजरु ी छ। कवायद, शारीिरक यायाम, पौडी इ यािद िशक्षाको अङ्गको पमा
सिू चत गिरएको छ। गोरखालीह को ल ने जोशलाई जीिवत राख्न केही

यिक्तले सबै

बालकह लाई अिनवायर् सैिनक िशक्षा िदनप
ु दर् छ भ ने िशफािरस गनर् समेत पुगेका छन ्।
िव यालयसंब धी जीवनको िनयिमत प खेलकुद हुनप
ु दर् छ र मल
ु ुकभिरकै शैिक्षक सं थाह ले
हाम्रा युवकह को िवकाशको िनिम त यी सबै कुराह लाई लोकिप्रय पानप
ुर् दर् छ।
तराईका कुनै भागह बाट बाहे क प्राथिमक िशक्षा प्रादे िशक भाषामा िदइनप
ु दर् छ, मा यिमक
िशषा राि ट्रय भाषामा र उ च िशषा या त अंग्रेजी या राि ट्रय भाषामा िदनप
ु दर् छ भ ने धेरैजना
चाह छन ्। कुनै हाताह मा, िशक्षाका सबै अव थामा िह दीलाई नै िब कुल प्राधानयता
िदइएकोछ , तर मल
ु कभिरको धेरै क्षेत्र रा ट्रभाषा नेपालीमा नै मा यिमक र मािथ लो प्राथिमक
अव थाको िशक्षाको मा यम रहोस ् भ ने जोड िद छन ्। यी रायह तािलका पिर छे द ५ न बर
६ मा दे खाइएका छन ्।
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तािलका पिर छे द ५ नंबर ६ िशक्षाको चाहना गिरएको मा यम
प्राथिमक कूल

नेपाल खा डो

पि चम नेपाल

पूवीर् नेपाल

तराई

औसत

७१%

४८%

७५%

७९%

६८%

राि ट्रय

३८%

४४%

१३%

१६%

२८%

अंग्रेजी

१२%

१७%

७५%

४%

२७%

१८%

२२%

२५%

५१%

२९%

राि ट्रय

८१%

६९%

५०%

५०%

६३%

अंग्रेजी

२६%

२५%

१२%

१६%

२०%

२०%

२२%

५%

५४%

२५%

राि ट्रय

६८%

६७%

७५%

४५%

६४%

अंग्रेजी

५२%

३५%

७३%

२६%

४६%

थानीय

मा यिमक कूल
थानीय

हाइ कूल
थानीय

मल
ु ुकका सबैजसो भागबाट योग्य पा यपु तकको अभाव र अप्रा यताको बारे मा कडा उजुरी
छ। िकतापह पाठयक्रममा रािख छन ् तर उिचत िवतरणको िनिम त र िभत्रका कूलक मा
समयैमा पुर्याउने कुनै ब दोब त गिरंदैन। कुनै िवषयमा सह
ु ाउँ दो पाठयपु तक पाइँदै पाइँदैन
भ ने पिन दे खाइएको छ। कसै कसैको रायमा पिछ परे का र दिरद्रताले आहत भएका क्षेत्रह मा
घु ती पु तकालय वारा िव याथीर्ह लाई पु तक जट
ु ाउने ब दोब त गनप
ुर् दर् छ।
नेपाली भाषा प्रकािशनी सिमित र नेपाली भाषानव
ु ाद पिरष

(सािहि यक सं था अथवा

सरकारको तफर्बाट िबक्री गन) लाई ब ता जोडदार पानप
ुर् दर् छ र सय
ु ोग्य सािहि यकह
ब दोब त गरे र अ भाषाका उ तम पु तकह को नेपालीमा अनव
ु ाद गन कामको अिभभारा
िलन सक्ने हुनप
ु दर् छ। सबै कक्षालाई खु ने िरडर र पाठयपु तकह को क्रमैसंग गा ो हुँदै गएको
िसलिसला िनका नपिटृ प्रय न हुनप
ु दर् छ। िव याथीर् तथा सवर्साधारण जनतालाई समेत काम
लाग्ने अ अ

पु तकह पिन प्रश त मात्रामा हुनप
ु दर् छ।
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कूलप्रणािलको संगठनमा कुनै बिलयो िव वास भएको ज तो बझ
ु दै न। प्राथिमक, मा यिमक
र हाइ

कूलको अविधको िवषयमा समेत समानै ज तो

पले राय िवभाजन भउको छ।

प्राथिमक र मा यिमक कूलह लाई ३/३ वचर् र हाइ कूललाई ४ वषर्, ज माज मै १० वषर्
हुनप
ु छर् भ ने मतमा केही बतार् भक
ु ाउ तािलका पिर छे द ५ नंबर ७ मा दे िख छ तैपिन बढी
प्रितशतले छोटो र कम प्रितशतले लामो अविध चाउँ छन ्।
तािलका पिर छे द ५ नंबर ७ कूल प्रणािलको संगठन
वषर् संख्या

प्राथिमक कूल

मा यिमक कूल

हाइ कूल

तराई

औसत

२५%

३०%

३२%

३०%

३८%

३१%

३५%

१४%

१९%

५%

३४%

१८%

२

४४

२८

२५

२९

३२

३

४३

३३

६५

१२

३८

४

१५

१२

२५

२९

२०

२

३५

३३

१३

२९

३०

३

३८
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कुनै कुनै लेखकह ले शैिक्षक शासन यव थाको िवके द्रीकरण आव यक मानेका छन ्। िज ला
गौडाका िशक्षापिरष ह ले िज ला गौडामा िशक्षाको रखेदेख गरे हु छ र प चायत क्षेत्रमा
िनरीक्षण गन काम थानीय बोडर्ह लाई सु पे हु छ।
तर अ ह

कमसे कम वषर्को दइ
ु पटक िवभागीय इ

पेक्टरह

वारा उिचत िनरीक्षणको

आव यकतामा जोड िद छन। जा ने बु नेह मा सबैजसो अनुशासन र सवर्साधारण
घटे को छ र समयमा नै यसलाई सध
ु ानप
ुर् दर् छ भ ने उजरू गदर् छन ्।
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तर

प्र नावली साधारण िकिसमले हे दार् पूवीर्य िव वानह् ले अ ययनमा सबैभ दा ब ता चाख
िलएका छन र पि चमी क्षेत्रबाट आएको जवाफ सा ै कम उ साहजनक छ भ ने दे िख छ।
राि ट्रय िशक्षाले नेपाली सं कृितको िविश ट लक्षण रािखछो नप
ु दर् छ र यो िशक्षा दे शको शरीर
र आ मा दव
ु दर् छ भ ने कुराको सझ
ु ाउ िदनमा िशिक्षत
ु ैलाई िवकाश गन िकिसमको हुनप
उ तरदाताह झ डै एक मत छन ्।
यिक्तगत सुझाउ ‐
िवशेष प्र नह को जवाफ िदनब
ु ाहे क प्र नावलीका उ तरदाताह लाई हाफ‐आ ना साधारण
सझ
ु ाउ र राय िदने अनरु ा◌ुध गिरएको िथयो। कसैकसैले सिववरण लेखेर धेरै सम याह को
सामाधान गरे । धेरैले खूब प्रयोगा मक सझ
ु ाउ िदए। ती सझ
ु ाउह आयोगले आ नो िशफािरस
गनर्मा प्रयोग गरे को छ। धेरै चाख लाग्दा् र सहायता िदने जवाफह को

टा तको पमा यो

बयानह म ये चारौटा सिववरण उद्धृत गिरएका छन ्। पिहलो चािहं गाउँ को वारे बाट आएको
हो। उनले आ ना रै तीह सँग छलफल गरे र एउटै जवाफ मात्र लेखे, अिन यसमा सबैले आफ‐
आ ना औंठाको छाप लगाए : ‐
प्र नावलीका जवाफ उिचत

पले कायर्मा पिरणत गिरए भने समय र प्रजात त्र सह
ु ाउँ दो

िशक्षाको चाँडै उ नित हुनेछ।

वे छाचारी शासनको योजना र स चा प्रजाताि त्रक

िसद्धा तह संग िम ने गरी चालु गिरने योजनामा आकाशजमीनको फरक छ। वा तवमा
अिहले जनताले लामो िन द्रापिछ पूवर् िदशामा लािलमाको झलक दे ख्न थालेको छ। िनकट
र् ा िकरण च कने छन ् भ ने आशा गिर छ।
भिव यमै उषाकालको पूणर् गौरब र पिवत्रतामा सय
ू क
साधारण जनताले वतर्मान कालमा मात्र होइन िक पिछ पयर् तस म िशक्षा‐तजुम
र् ा‐आयोगले
उठाएको पिहलो कदमको दयैदेिख गण
ु गान गनछन ्। जनता र सरकारले यो तजम
ुर् ा साँि चकै
कायर्मा पिरणत गनर्मा पूणर् पले सहयोग िदए भने अिहले आफ‐आ ना िन द्राबाट िव तारै
िबउँ झन लागेका िनरक्षर दिु नयाले

साधारण िशक्षाको लक्षण बुझप
े िछ नयाँ सरकारलाई

िव वास र आदर गनछन ्।
यस क्षेत्रमा संसकृत, अंग्रेजी, मातभ
ृ ाषा अथवा आधार कूल कुनै पिन िकिसमका प्राथिमक,
मा यिमक अथवा हाइ कूलह छै नन ्। सरकार र जनता दव
ु ैको सहयोगको कमीले गदार् यहाँ
कुनै िकिसमका कूल अथवा शैिक्षक सं थाह छै नन ्। यस क्षेत्रमा न कुनै िकिसमका कूल न
शैिक्षक स. थाह नै भएको हुनाले ‐
एउटा प्राथिमक र मा यिमक कूलको आव यकता छ।
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िज सी माल िदएर तथा

मदान गरे र साँि चको सहायता गनर्मा हामी सहयोग िदन

सक्तछ र ती कूलह लाई प्रा य पानर् सक्तछ ।

शैिषक स. थाको आर भ र यसको ब दोब त गनर्को िनिम त िशक्षक र आिथर्क सहायता
आव यक छ।
छात्रछात्राह दव
ु ैथरीलाई एकै िकिसमको िशक्षा समथर्न गिरएको छ।
बा वषर्को उमेर नपुगु जेल छात्राछात्रा दव
ु ैथरीलाई सह‐िशक्षा िदनमा केही बाधा छै न। नैितक
तर कायम राख्ने हो भने उमेरको यो हद नाघेपिछ बेग्लाबेग्लै शैिक्षक सं थाको इ तजाम गरे
हुनछ। शैिक्षक सं थाह मा छात्रावास पिन हुनप
ु दर् छ। मल
ु ुकभर िशक्षा फैलाउनका िनिम त
िन निलिखत कुरा हुनप
ु दर् छ : ‐
(क)
(ख)

िनःशु क िशक्षा
अिनवायर् िशक्षा

उ च िशक्षाको िनिम त हाम्रा िछमेकमा शैिषक सं था छै न। काठमाड यहाँबाट ३४ कोस जित
पदर् छ र यहाँ सिजलोसंग पग्ु न पिन सिकदै न। तसथर् म य भागमा रहे को गोरखा र प्रा तीय
सरकारका प्रधान कायार्लय (हे ड क्वाटर) ह मा समेत िज लाका संपूणर् जनता पुग्न सक्ने गरी
यस िकिसमको शैिक्षक सं था रहनप
ं खान र ब न पाउने गरी
ु दर् छ। सिजलैसग
सरकारको आ नौ छत्रावासह

यहाँ

हुनप
ु दर् छ। यसमा अनाथ तथा गरीबह को िनिम त जगेडा

सीट हुनप
ु दर् छ र ितनीह ले यहाँ िवना पैसामा खान र ब न पाउनप
ु दर् छ। बाँकी बचेको सोट
खान र ब नको िनिम त सरकारबाट तोिकउको दर िलई मािनसह मा बाँिडनप
ु दर् छ।
प्राथिमक, माधयिमक र उ च शैिक्षक सं थाह मा िशक्षाको माधयम रा ट्रभाषा हुनप
ु दर् छ,
िकनभने िल ग्वा फ्रा .का बनाउन नसिकने र अदालतमा कानूनी कारवाईमा उपयक्
ु त नहुने
कुनै भाषाले पिन थान पाउनह
ु ु ँदैन। य तै, केवल िवदे शी भाषाको पमा पढाइने अंग्रेजी पिन
शैिक्षक सं थाह मा िशक्षाको मख्
ु य मा यम मािनन सक्तैन। रा ट्रभाषाको प्रयोगले सबै
जाितका जनतामा एकता

याउन सक्तछ, नेपाली राि ट्रयताको िनिम त ठूलो लंगरू हुन

सक्तछ र सािह यको उ नितको िनिम त मख्
ु य हितयार हुन सक्तछ।
मा यिमक र उ च िशक्षाको वतर्मान प्रणालीले दे शमा केही उ नित ज रै याएको छ र केही
हदस म जनताको आिथर्क अव थाको

तर उ च पारे को पिन छ, तर साथसाथै यसबाट

नेपालीह ले आ नो आचारसंब धी साम यर् धेरैजसो गुमाएका छन ्।

यो आचारसंब धी

वातावरण सह
ु ाउने गरी यो प्रणाली बद नै पदर् छ। आधिु नक िशक्षाप्रणालीमा भाषा िसक्नको
िनिम तको िवषयमा पिन पु तकह नेपाली भाषामा उ था हुनुपदर् छ।
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जनताको बहुसंख्याको आिथर्क अव था िवचार गदार् मा यिमक िशक्षाको अविध छुटयाउनु
उिचत छ। बन
ु ाइ इ यािद ज तो िश पकला अिनवायर् तु याउनप
ु दर् छ तर उ च िशक्षामा भने
अविध घटाउनह
ु ु ँदैन, न यसमा िश पकला अिनवाय नै तु याउनह
ु ु छ। साधारण कूल वा
पाठशालाको िशक्षा िसद्धयाएपिछ हाम्रा छोराछोरी दे शको उ निततफर् र यहाँको सािह यतफर्
लागुन ् तथा आफ‐आ ना गुण अनस
ु ार काम पाएर आ नो जीिवका च ने गरी कमाउन सकून
भ ने हामी चाह छ ।
मािथ लेिखएका सुझाउमा एक मतले सही गनह को नाम (यहाँ ७८ गाउँ लेह को नाम लेिखएको
छ)।
नेपालको पि चमछे उको एक जनाले िदएको दो ो उदाहरण : ‐‐
हाम्रो मल
ु ुकको उ नित आधिु नक समयको राजनैितक, सामािजक र औ योिगक िवकाशिसत
दाँ दा यादै पछािड परे को दे ख्तछ । पिछ पनर्को वा तिवक कारण शैिक्षक स. थाह ले आफ‐
आ ना कतर् य उिचत पले नचुकाउनाले र िशक्षाको स चा लक्षणलाई हे ला गनार्ले हो।
दिु नया भ दछन ् ‐ यहाँ प्रजात त्र आइसकेको छ। यसको साथमा धेरै नयाँ सम याह खडा
भएका छन ्, यसको िनिम त हामीले िशक्षाको नयाँ योजना र नु छ र यसलाई कायार्ि वत
गनुर् छ। हाम्रा दे शबासीह ले प्रजाताि त्रक पिरि थितमा प्रजात त्रको मू य थाहा पानुर्
आव यक छ। प्रजात त्रमा हरे क यिक्तको केही उ तरदािय व रह छ र यसतफर् उसका
कतर् य हु छन ्। मल
ु ुकलाई प्रजाति त्रकरण तु याउनमा ठू ठूला शिक्त लागेका हुन ् िकन भने
झै दे िख छ, तर मल
ु ुकका हामी बािस दाह ले तयसको िनिम त िशक्षा पाएका छै न । हामी त
यसको उ टो असिह णत
ु ाको भाव, सहयोगको अभाव र वाथर्ताले ब ता प्रेिरत भएका छ ।
मल
ु ुकमा या त भर्को िशक्षा प्रणालीले हाम्रो ि टकोणलाई िव तत
ृ पारे को छै न ्।
वतर्मान िशक्षाप्रणालिमा धेरै त्रिु टह छन ्, तीम ये मख
ु य दइु िय हुन ्ः‐ (क) नागिरक शा त्र र
सामािजक िवज्ञान पढाउन केही पिन गिरएको छै न, (ख) जनताका लािग जीवनविृ तको साधन
जुटाउने केही ब दोब त छै न। जवान िव याथीर्ह यी कूलबाट उ तीणर् भई िन केपिछ अझै
अँ यारोमा छाम ्‐छाम ्‐छुम ्‐छुम ् गदर् छन ् र अ धोलाई ज तै ितनीह लाई आ नो
जीवनविृ तको उपाय प ता लगाउनु परे को हु छ। ितनीह कुनै सरकारी िवभागको िनिम त
योग्य छन ्, छै नन ्, यसको केही परवाह हुँदैन। आ नो जीवनविृ तको लािग कुनै एक िवभागमा
काम गन ितनीह को एकमात्र उपाय रह छ।
वा तिवक आन दबाट िबलकुलै बंिचत रह छ।
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यसको पिरणाम नेपाली जाित जीवनको

यिक्तह भ दा जनसमूहलाई ब ता मह व िदन आव यक छ। यसकारण िशक्षाको योजना
जनतालाई आव यक छ।
रा ट्रले

यादै धेरै िशक्षा िदएर म लािदएको छु भ ने भावना नागिरकलाई पनुर् हुँदैन। हरे क

नागिरकले आ नै रोजीका िवषयह छा ने र प ने मौका पाए भने मात्र यो कुरा संभव हुन
सक्तछ। समाजको हरे क यिक्तले आ नो िशक्षा आव यक छ भ ने ठा नु पिन पदर् छ। आफू र
समाजको बीचको संय त्र जो ने साधन थािपत गनर्को िनिम त िशक्षा हितयार हो भ ने यस
यिक्तले मनमा धारण गनप
ुर् दर् छ।
जीवन‐ यवसाियक जीवनिसत एकैनासको तु याउनलाई प्रय न हुनप
ु दर् छ। हामीले िशक्षाका
योजनाह

र साधनह

य तो र नप
ु दर् छ, जसले िनस दे ह नै समाजको हरे क यिक्तलाई

िशक्षाको िनिम त सअ
ु वसर अंगा न सक्ने पारोस ्।
मल
ु ुकमा बेकारी सँधै ब दो छ, िदइएको िशक्षा समाजलाई बोझको पमा होइन र सहायताको
पमा काम लाग्ने हुनप
ु दर् छ भ ने कुरा सा ै मह वको छ। यसकारण यिक्तले आ नो
यिक्त व जोगाइ राख्नलाई मात्र समथर् भएर पग्ु दै न, साथसाथै आ नो मल
ु ुकको गौरव
बचाउनु पिन पदर् छ। यस िकिसमको िशक्षाको हामीलाई यादै खाँचो छ। मल
ु कको अव था र
हाम्रो आ नो प्रितभालाई सह
ु ाउने योजनाको िवचार गनप
ुर् रे को छ। अिगबाटै सझ
ु ाउ िदएको
योजना शैिक्षक सं थाह ले चालु गरे भने मल
ु ुक धेरै चाँडै समिृ द्धशाली हुनेछ भ ने आशा
गिरएको छ।
नागिरक शा त्रमा मैले यादै जोड िदएको छु िकनभने हाम्रो जीवनमा नागिरकताको ज्ञानको
िबलकुल अभाव छ। हाम्रो सामािजक जीवनको क याणको िनिम त हामी अिलकित पिन
बिलदान िदन सक्तैनौ। हाम्रो वाथीर् कामकरवाईमा हामी यित िव न डुबेका छौ िक आ नो
उ े य प्रा त गनर् सक्तछ भने यसबाट अ लाई हािन भएकोमा हामी परवाह राख्तैनौ।
प्रजात त्रमा य तो नीचता रहन सक्तैन। यसको िवपरीत, यो एउटा पािरवािरक जीवनको
िकिसम हो, जसमा िलन‐ु िदनक
ु ो नीित र अ मािथको सहानभ
ु िू तले मह वको पाठ प दछ।
मैले राि ट्रय िशक्षा योजना आयोगको यान आकृ ट गनर् खोजेको िशक्षाले मािनसलाई आ नो
यिक्त व जोगाउन र आफूलाई एकदमै सामािजक यिक्तमा पिरणत गनर् सक्ने तु याउला
भ ने लाग्दछ। यसले यस मािनसलाई समाज (जुन केवल यिक्तको समूह मात्र हो) मा
आ म यागको अथर् पिन िसकाउनेछ र समाजमा पािरवािरक जीवनकै आन दको सहभागी
तु याउनेछ।
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यवसायी पमा हाम्रो मल
ु ुक संसारका अ मल
ु ुकको धेरै पछािड परे को छ। यो अिहले भोकले
पीिडत र नङ्गा जनताको मल
ु ुक हो, हुनत यसका ठूला‐ठूला मह
ु ानह छन ्। यवसायी िशषा
उिचत पले यवि थत गिरयो भने हामी हाम्रो यवसायलाई द्रत
ु गितमा िवकाश गनर् सक्तछ ।
हाम्रो जनतालाई हामी तालीम, यवसायिवकाश र िश पकलाको िनिम त पठाउन सक्तछ र
थोरै नै वषर्मा हाम्रो मल
ु ुकको दःु ख र दािरद्रय हटाउन सक्तछ ।
िशषा योजना आयोग वारा भएको योजना मल
ु ुकलाई सह
ु ाउँ दो र लाभदायक हुनेछ भ ने आशा
गिरएको छ। आम दिु नयामा साक्षरताको प्रेरणा धके नलाई मात्र होइन, प्रौढ‐िशक्षा
फैलाउनलाई पिन पिहलो कदम सानुर् अ याव यक छ।
काठमाड बाट धेरै नै टाढा रहे का र यातायातको अभावबाट सताइएका यी क्षेत्रह सँधै के द्रीय
सरकारको हद बािहर छन ्। अिहलेस म काठमाड बाट यहाँ पठाइएका कुनै कमर्चारीह ले पिन
कुनै िकिसमको शैिषक सध
ु ार गरे का छै नन ्, न गन प्रयास नै गरे का छन ्। ितनीह को काम
खािल मालपोत ज मा गनुर् र आ नो तलबभ ता पकाउनु मात्र हु छ। यहाँका थोरै िशिक्षत
जनताले पिन आ नो िशक्षा िह द ु थानमा पाएका छन ्, सरकारको कुनै सं थामा होइन। कारण
िबलकुल प्र यक्ष छ। िह द ु थानी शहरह

काठमाड भ दा उनीह लाई निजक पदर् छन ्। तर

पुगीसरी आउने दिु नयाको थोरै प्रितशतले के गनर् सक्तछ, िवचारणीय कुरो छ।
के द्रबाट िनकै नै टाढाको िज ला गौडामा रहे को जनता अज्ञान र दािरद्रयबाट सताइएको छ।
पाठयपु तको अभाव छ। काठमाड बाट ती पु तक पाउन किठन छ। शु
पाठशालाह को िनिम त पयार् त संख्यामा अ यापकह

गन

कूल वा

प्रा त छै नन ्। बािहरबाट आएका

अ यापकह ले ब ता तलब माँग्दछन ् र दिु नयाको च दाबाट खचर् पुर्याउन सा ै किठन छ।
पुगेकै ख डमा पिन सरकारी

वीकृित पाउन किठनै छ। गौडा िज लाका अव थालाई

कमर्चारीह वा ता गदनन ् र आफूलाई काठमाड कै कमर्चारीह ज तो ठानेर काम गदर् छन ्।
सरकारले िह द ु थानमा िशक्षा पाएका जनतालाई प्रो साहन िदए ज तै दे िखदै न। टाढा टाढाका
थानह को िनिम त िशक्षाका िवषयह मा चाँडचाँडै िनणर्य र के द्रबाट यहाँ पठाइएका
यिक्तह को िनिम त ब ता सग
ु मताको आव यकता छ। िशक्षा योजना आयोगले आ नै
िशफािरस सिहत अिहलेस म वा ता नगिरएका हाम्रो ज तै टाढा टाढाका क्षेत्रह मा सग
ु मता
िदने आव यकतालाई सरकारको यान आकृ ट गलार् भ ने हामीलाई पूणर् िव वास छ।
उपमा पको ते ो िरपोटर् पव
ू ीर् नेपालका कूलका एक जना इ सपेकटरबाट आएको छ। उहाँिसत
संपकर् भएको जनताको तफर्बाट उहाँ बो नह
ु ु छ:‐
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नेपाली, सं कृत, अंग्रेजी र िह दी पढाइने एउटा शैिक्षक स. था रहनप
ु दर् छ, चाहे यसलाई कूल
भ नोस या िव यालय। हरे क लोअर र हाइ कूलमा िश पको अिनवायर् िशक्षा िदइनप
ु दर् छ, तर
िवषय हरे कमा फरक‐फरक हुनप
ु दर् छ। प्राथिमक अव थामा मातभ
ृ ाषा, अङ्कगिणत, नागिरक
शा त्र र प्रकृित‐अ ययनको साधारण ज्ञान आव यक छ।
िहजोआज िदइने सं कृत‐िशक्षाको प्रणाली र भाषापाठशालाह मा (जहाँ सं कृत पिन पढाइ छ)
िशक्षकह ले पठाएको मैले दे खेको िहसाबले कमर्का ड गराउने परु ोिहतको

पमा काम गनर्

िव याथीर्लाई तयार पािर छ। छात्राह को वा ता गिरदै न, िकनभने कमर्का ड गरा◌ृने पुरेतको
पमा काम गन ि त्रजाितलाई अिधकार छै न। पि डतह लौिकक िवषयमा भ दा परु े याइँको
अ ययनमा ब ता यान िद छन ्।
च दाको कुराले नेपालीह को सातो िल छ। यसकारण प चायतले िशक्षा‐शु क लाउनु बिढया
होला ज तो लाग्दछ। एकचोिट लाएपिछ यो ितनै दिु नयाँह िबलकुल इ छुक हु छन ् ज तो
लाग्दछ। नेपालीह ले अिजमाना, अ लागु पेय पदाथर् र जुवामा आ नो पैसा वे वाँकसंग खचर्
गरे को र मु ामामलामा कमर्चारीह लाई भ्र ट पानर् आफूलाई दरकार पदार् आ ना घरजग्गा
ब धक राखेको दे ख्ता अनौठो लाग्दछ। तर आ ना छोराछोरीको िनिम त

कूल फी ितनर्

लगाइयो भने ितनीह बेसरी आवाज उठाउँ दछन ्। ितनीह लाई िशिक्षत पानप
ुर् दर् छ भ यो भने
दिु नयाँह जवाफ दे लान ् "हाम्रो व तभ
ु ाउको कसले हे रचाह गिरिदने?"
यस कुराले िशक्षातफर् नेपालीह को क तो धारणा रहे छ भ ने कुराको

प टीकरण गदर् छ।

उनीह को लािग िव योपाजर्न सरकारी जािगर पाउने अथवा धन कमाउने साधन हो। एकचोिट
ितनीहरले आ नो पढाइ खतम गरे पिछ र जािगरे भएपिछ आफू वा आ ना छोराह ले खरदार,
िडठ्ठा र सु बाह का ज ता याज लगाउन सक्तछन ् र पैसा कमाउन सक्तछन ् भ नृ ितनीह
ठा दछन ्। कारण खो न टाढा जानप
ु दन। गए िदनमा र अझै पिन एक वषर् मात्र पिन खरदार
भई धेरै ठाउँ मा काम गन मा छे उग्रसंग धनी भएका दे िख छन ् र ितनीह लाई फेिर सरकारको
नोकरी गन केही आव यकता नै रहँदैन। सरल िदल भएका गाउँ लेह ले आ ना आँखाअगािड
ितनीह को चक्चकी दे ख्तछन ्।
यसकारण िशक्षालाई वा तिवक प्रेरणा िदने हो भने गरीब गाउँ का िठटािठटीह लाई छात्रविृ त
िदनप
ु दर् छ। अिहलेस म धनीधनीका छोराह ले मात्र छात्रविृ तबाट लाभ उठाउन पाएका छन ्।
काठमाड का धेरैजसो यिक्तह र िज लाका धनी मािनसह का कोही नातेदारह िशक्षाको
िनिम त िवदे शी मल
ु ुकमा पठाइएका छन ्। यसकारण गरीबको अव थामा कुनै दे िखन सध
ु ार
भएको छै न ्। ितनीह ज ताका त तै छन ्। िशक्षाको िनिम त ितनीह लाई कुनै मौका िदइएको
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छै न। सरकारी कारवाईको हद काठमाड खा टो पार गदन, गिरहा यो भने पिन िज लाका
के द्रह मा मात्र सीिमत हु छ। धनीवगर् पाखा, पवर्त र दे हात शैिक्षक पले उ नितशील हुन ्
भ ने वा तवमा चाहँदैन भ ने दे िख छ।
हामी जनतालाई िशक्षा िदन चाह छ , तर यो िदने साधन छै न। धेरैजसो जनताले प्राथिमक
िशक्षा समेत पाउन मिु कल छ। प्राथिमक िशक्षा िनःशु क र अिनवायर् अथवा थोरै शु क र
अिनवायर्ता सिहतको चािहएको छ। हाल

कूलह

सा ै थोरै र कही कही मात्र छन ्। हाम्रो

ब तीबाट धेरै टाढा पन नेपालखा टोमा बाहे क कही पिन कलेजह छै नन ्। फेिर नेपाली मद्र
ु ाको
घटबढ हुने िविनमय दरले गदार् उ च अ ययनको िनिम त धेरै जनाको मौकालाई एकदमै
िबगािरिदएको छ। म बसेको क्षेत्रमा भारतीय मद्र
ु ाको चलन छ, नेपाली िपयाँ भरखर पिहलो
पटक दे िखन लागेको छ, तर अझै चलेको छै न। यहाँ सटनी गन याङ्क छै न। पहाड पवर्तबाट
िवराटनगर र धरानमा केटाकेटी पठाउन अस भव छ, भारतको त कुनै छािडिदउँ ।
धनकुटा िज लामा आठराई र ते थम
ु वा मादी। इलाममा इलाम ग डा, करफोक वा जीतपुर।
मोरडमा घरान झापामा, भद्रपरु मा िशक्षण सं था खो नप
ु दर् छ।
कलेजको अ ययनको िनिम त भनार् हुनलाई चाहे धनी होस ् वा गरीव होस, हरे क जनालयार्
एकनाससंग मौका िदनप
ु दर् छ। पथप्रदशर्नको पमा प्रितभा परीक्षा िलइनप
ु दर् छ। हाम्रो मल
ु क
ु को
धन बढाउन भ नका लािग केही छात्रह लाई िश पकलापिटृ लाउनप
ु दर् छ। बढी गुण भएका
छात्रछात्राले छात्रविृ त पाउनप
ु दर् छ। अ ययनको कुनै योजनाबमोिजम िव याथीर्ह लाई बािहर
पठाउँ दा ितनीह लाई छा नमा यादै होश पुर्या◌ृनप
ु दर् छ। धनीधनीका छोराछोरी वा काठमाड
मात्रका जनतालाई मात्र होइन, हरे क गाउँ का गरीबका केटाकेटीह लाई पिन छा नप
ु दर् छ।
सरकारले धनी िव याथीर्ह लाई बढी अ ययनको िनिम त ोट िदलाउनमा सहायता गरे हु छ
तर गरीब िव याथीर्ह लाई मात्र पैसाको म त िदनप
ु दर् छ। आजकाल िशषा अथर्शा त्रको
सम या भएका हुनाले दे हात वा काँठकाँठका क्षेत्रमा सानसाना छात्रविृ त िदनु झन ब ता
मह वको कुरा हुन आउँ दछ। कुनै िवभागले यो छात्रविृ त प्रयोग गनर् सकतैन भने यस
विृ तलाई अक िवभागमा सानुर् पदर् छ। मैले यो कुराको सझ
ु ाउ राखेको कारण काठमाड का
जनता आ नो रमाइलो शहिरया जीवन छो न िनको मा दै नन ्, न धनिका छोराह सरकारी
जािगर खान वा ता गदर् छन ्। पिछ ला िकिसमका उ तो मािनसह लाई अवैतिनक सेवा गनर्
फुसर्तै हुँदैन। वतर्मान सरकारको िशक्षासंब धी नीित मल
ु ुकभिर नै कुनै लाभ प्रदान गन ज तो
दे िखदै न।
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आधारिशक्षामा िश पकलाको रोजाई अिनवायर् हुनप
ु दर् छ। यी िवषयमा अनु तीणर् भएका
मािथ लो कक्षामा च न िदनह
ु ु ँदैन। िश पकला िसक्नाले धरै भलादमी मािनसह को मनमा
टाँि सरहे को लाजको भावना हराएर जा छ र मल
ु ुकको िनिम त ब ता सारगिभर्त कामको दे न
गदर् छ।
यस क्षेत्रका जनतालाई घरबािहर काम गनर्मा ब ता चाख िलने तु याउने मात्र होइन िक ती
काम कसरी गन यो पिन िसकाउनप
ु दर् छ। धेरै पैसा कमाउन सिकने फलको खेतीको िनिम त
सग
ु मताको तालीम, फलको बोट रो न सिकने माटोको रोजाई, गाई‐बाख्रा र चराचु ङ्गीको
खेतीको उ तम पद्धित, छाला पाको गन काम र यसलाई प्रयोग गन िविध, वाको बोट रो न,
सत
ू ी बुनाई, िमि त मल बनाउने काम, िसकमीर् काम, टीन र फलामका माल मर मत गन काम
र साबुन बनाउने काम पिन रािखनप
ु दर् छ। िश पको िनिम त िशक्षक‐िशक्षण के द्र पिन
रहनुपदर् छ। यहाँबाट आव यक

यावलह

र टे िक्नकलले सस
ु ि जत भएमा िशक्षकह

तोिकएको अविधस मलाई हरे क गाउँ को आव यकता अनुसार मल
ु ुकका िभ न िभ न
भागह मा खिटनप
ु दर् छ। ितनीह को काम सिकएपिछ ितनीह लाई अक ठाउँ मा स वा
गनप
ुर् दर् छ, यसो
ुर् दर् छ। यसरी खािल भएको ठाउँ अक ठाउँ बाट एउटा मािनस झकाएर पूितर् गनप
गनार्ले यस क्षेत्रका जनतालाई नीजले कुनै अ

यवसाय िसकाउन सक्तछन ्। यो योजना प ध्र

वषर्स म लागू भयो भने िसपालु मािनसको कमी हुनेछैन र बेकारी‐सम या धेरैजसो हल हुनेछ।
आफ् आ ना शैिक्षक सं थामा छँ दा प्र येक बालकबािलकाह ले उिचत सैिनक िशक्षा पाउनै
पदर् छ। छात्राह ले पिन घरे लु िवज्ञानमा अिनवायर् िशक्षा पाउनप
ु दर् छ। बालक र बािलकाह को
छुटृाछुटृ◌ै िशक्षण‐सं था हुनप
ु दर् छ भ ने धेरैको राय छ, तर नेपालको वतर्मान अव थालाई हे दार्
यसो गनुर् मेरो िवचारमा अस भव ज तो लाग्दछ। एउटा मात्र कूल पिन मिु कलले धा न
सक्ने ठाउँ ह मा समेत बालक‐बािलकाको िनिम त बेग्लाबेग्लै कूलको उ घाटन भएको हामी
दे िखरहे का छ । पिरणामतः एउटा कूल पिन राम्रोसंग चलेको छै न।ती

कूलह

भङ्ग हुने

अव थामा छन ्। अ यापकह पयार् तमात्रामा पाइँदैनन ् भने दईु िकिसमका शैिक्षक सं थाको
िनिम त

वीकृित िदनु हुनस मको मख
र् ा हो। शु दे िख नै क या
ू त

कूलमा िशक्षा पाएका

लडकीह ल जाशील वभावले गदार् वाक्शिक्तहीन दे िखएका छन ्।
यस क्षेत्रका जनता िनःशु क तथा अिनवायर् प्राथिमक िशक्षा गनर् एकदमै इ छुक छन ्। प दा
लाग्ने खचर् िदन पिन उनीह राजी छन ्। िनरीक्षण कायर्को मेरो भ्रमणमा धेरै ठाउँ का मािनसले
सबैलाई अिनवायर् िशक्षा िदने ऐन लागू गराउनको िनिम त सरकारलाई िरपोटर् िदइयोस ् भ ने
मिसत अनरु ोध गरे ।
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एक िव वान ् तर केही पुरानु िवचारका कलेजका अ यापकका ि टकोण व प चार्थो िरपोटर्
यस प्रकारको छ : ‐
"मेरो राय सो नु भएकोमा तपाईह लाई ध यवाद छ। गरीबी र िनरक्षरताको कारण हाम्रो दे श
अ य तपिछ पिरे को छ भ ने कुरामा दइु मत हुन सक्तैन। प्रजात त्र भनेको सबै साधारण
दिु नयाह को प्रितिनिध वको जग हो। य तो प्रजात त्र आएको बखतमा िशक्षा आयोगको यो
सामियक कदमलाई हामी वागत गदर्छ र सबैमा िव याप्रचारको िवषयउपर एक िसद्धा त
तथा एक ल य रहोस ् भ ने अपील गदर् छ ।"
"अिहलेको अिनि चत अव था, जसमा सवर्साधारणले आ फो िज मेवारी र उ तरदािय व
संझनप
ु रको छ, प्र येक यिक्तबाट आएका समलोचना र रायको पूरा िववेकिवचार गनुर्
आव यक छ। दे शको इ जत बचाउने अिभभारा हामीउपर पिरआएको अिहलेको सारो समयमा
छोटो िकिसमको प्रित पधार् र टीका िट पणीले हामीह को बीचमा थान पाउनह
ु ु ँदैन। हामीह र
हाम्रो दे शउपर पिरआएका किठन सम याह सबैको स लाहबाट समाधान गनुर् पन अव था
हाम्रो अगािड उपि थत भएको छ। मख्
ु य यही उ े यले मैले मेरो मनको िततो पोख्ने साहस
गरे को छु। आशा गदर् छु िक किमशनले मेरो रायको कदर गनछ।"
"िनरक्षरता हटाउनको िनिम त न ता यथे ट प्राथिमक पाठशालाह छन ् न िवशष ययनका
िनिम त िव विव यालय नै। अब पिन दव
ु ै कामका िनिम त ठोस कदम न उठाएमा सम त
नेपाल दे श गारत हुने स भावना दे िख छ। िशक्षा प्रचारको िनि त आजस म कुनै ठोस
आयोजना भएको छै न। य तो भयंकर ि थितमा सरकारतफर्बाट एकै ठाउँ मा ५ अथवा ६
प्रकारको प्राथिमक िशक्षा प्रचार गन प्रथा अ य त हाँसो उ दो काम भइरहे को छ। यसबाट
अकायर् िशक्षक र िव याथीर्ह को बहुमू य समय, धन र मेहनतको अप यय भइरहे को छ।"
"एकै प्रकारको

यापक िशक्षा सारा दे शभर प्रचार गन ल यले िशक्षा‐आयोग वारा नयाँ

ब दोब त भइिदएमा नेपालको कायापलट हुनेछ। सवर्साधारणको राय संकलन गन उ े यले
ठुलो संख्यामा प्र नावली सवर्त्र पठाई िविभ न िज लाका मािनसह को राय माँगेकोमा िशक्षा
आयोग ध यवादको पात्र भए तापिन बहुमतबाट मात्र नयाँ िशक्षापद्धितको जग बनाउन
यिु क्तसङ्गत होओइन। सवर्साधारणको ि टकोण सारै संकुिचत हुनाले उनिह को रायलाइृ
अिधक प्राधा यता िदनु पन स मको प्रयोजन छै न। मेरो रायमा िशक्षा‐आयोगले आधिु नक
उ नत दे शह का िशक्षा िवशेषज्ञह का सामु ने समय,

थान र अव थाको प्रितकूल हाम्रा

समग्र सम याह उपि थत गरौ उनीह का स लाहबाट दे श यापी िशक्षाको योजना तयार गनुर्
पन आव यक दे ख्तछु।"
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"य
यो एउटा अन
नौठो लाग्ने कु रा हो िक हाम्रो
ह
गित सान
स ु दे शको कुनै पिरिमत क्षेत्रह मा ५//६
िक
िकिसमका
प्राथ
थिमक िशक्षाप
पद्धित प्रचिलत
लत भएका छन
न ् औ कतै य ता ठाउँ ह छन
छ ् जहाँ िशक्ष
क्षा
कुन िचिडयाको
को नाम हो भ नेस म प ता
त छै न। किम
मशनले सकेस म चाँडो य तो अ यव थ
था
ह
हटाउने
प्रब धका
ध साथै धेरै िकिसमका िशक्षापद्धित
िश
हट
टाई एकै िकिस
िसमको दे श यापी
य िशक्षाशैल
ली
च ु गरी सवर्त्र समान िशक्ष
चाल
क्षा‐प्रचार गन प्रय
प्र न गरोस।"
्।
राा ट्रभाषा अथ
थवा मातभ
भ
मा य
यम वारा प्राथ
थिमक पाठशाल
ालाह मा िशक्ष
क्षा
ृ ाषाा कुन चािह भाषाको
िद िसद्धा तम
िदने
मा धेरैको राय बाझेको छ। मात
म भ
प
दे हायक
का रायह आएका
आ
छन ् : ‐
ृ ाषाको पक्षमा
(१
१)
(२
२)
(३
३)

(४
४)

मातभाषाको
भ
मा यम
य वारा
ृ
सक्तछ
छन ्।

मातभाषाउपर
भ
ृ
नहोओ
ओस ्।

िशक्षा िदएम
एमा केटाकेटीह
टी ले चाँडै लेखपढ गनर्
ग

यह
ही हदस म प्रेम हुनप
पर अ िच पैद
दा
ु दर् छ जसबाट ररा ट्रभाषाउपर

मातभाषाको
भ
मा यम
य वारा िशक्षा
िश
िदनाले
ल दे शका अवनत
अव
भाषाह
ह को उ निित
ृ
हुनगई
ई रा ट्रको सवर्
स तोमुखी िवकाशका
िव
सााथै सबै जात
त समाजका मािनसह क
को
सहयोग
ग प्रा त हु छ।
छ
मातभाषामा
भ
ृ

सबै

जातसमाज
जका

मािनस
सह लाई

अिधक
कार िदनाले सरकारको
स
सक
ु ीितर् फैिल छ।

प
पाठयप
ु तक

प्रकाश

ग
गन

राा ट्रभाषा मा यम बनाउने प
पक्षमा तपिस
सलका रायह प्रा त भएका छन ्ः‐
(१
१)

रा ट्रभ
भाषाको

मा यमबाट

िश
िशक्षा
िदने

िसद्धा त

म
मानेका

ख डमा
ड

िविभ न

मातभाषाह
भ
मा पु तक प्रकाश गन
ग ट टा हााराई सरकारले
ले एकदम पु तकह प्रकााश
ृ
गरी आ नो आयोज
जना कायर् पमा
प पिरणत गनर् सक्तछ
छ। िविभ न मात
म भ
मा
ृ ाषाह म
(२
२)

याकररण र कोषह छै नन ् र सो तयार
त
गनर् धेरै समय लाग्दछ
छ।

बहुभाष
षाभाषी हाम्रोो सानो दे शमा सबै िकिसम
मका मातभ
षाह लाई एक
कै पटक समाान
ृ ाष
थान िदन अ ठय
यारो पदर् छ। यसकारण अिधकांश मािनसह
म
ले बो
ब ने र बु ने

लाई नै सव च थान िदन
नु पन आव यक
य पदर् छ। य तो गरीब दे शमा िविभ न
भाषाल
जाितक
को जनगणन
ना र त याङ्
ङ्क संकलनक
को नयाँ सम
म या समाधाानका िनिम त
(३
३)

बहुमू य समय र ध
धन खचर् भई दशको
दे
सवर्तोम
मुखी िवकाशक
को गित द्ध हु छ।
िह दीभ
भ दा नेपालीी रा ट्रभाषा सबै
स लाइृ बझ
िजलो हु छ। िह दी मातभ
षा
ु न र प न सिज
ृ ाष

(४
४)

धेरै काालस म दे शक
को शासकीय भाषा
भ भइरहे कोले
क नेपाली भ
भाषा दे शका सबै
स िज लाबास
सी

(५
५)

भएकाा मािनस नेपालको
ा
कुनै िज
ज लामा पिन छँ
छदै छै नन ्।
थानीीय जनतालाई
ई बु न गहारोो पदन।

नेवार, मगर, ला च
चा, गु ङ्ग, चेपाङ्ग, था , खस, िकरराती, बाहुन, राजपत
ु आििद
गिरएक
का िविभ न जात समाज
जका नेपालिन
िनवासीह सहजै
स सग
ं नेपाली
पा
रा ट्रभाष
षा
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बु दछ
छन ् र यसकोो मा यम व
वारा आ नो राय
र
यक्त गनर् सक्तछन
न ्। तसथर् स
सबै
भागक
का नेपाली बाल
लकबािलकाह
ह लाई प्राथिम
िमक पाठशाला
लाह मा नेपाली
ली रा ट्रभाषाक
को

मा यम
म वारा पठन
नपाठन गराइ
इको ख डमा कसै
क लाई गहाारो परोइन भ ने धेरैको रााय
दे िख छ।
छ
(६
६)

अ

थानीय भाषा
षाह भ दा नेपाली
प
र िह दी िनकटतम
म भाषाह

छ ्। उक्त दव
छन
ु ै

भाषाह
ह मैिथली, नेवारी र ित बत
त ि◌भाषाह संग िम दाज
जु दा छै नन ्। सबै
स भाषाह को
क
वणर्माला
ा दे वनागरीी छ।
(७
७)

प्राचीन
न इितहासको अ ययनबाट
ट नेपालको सी
सीमाना कायम
म गन साधन र नेपालीह क
को
मेलिमलाप
िम
तथा सं
सब धको सत्र
भ
भइरहे को
क छ। नेपाल
लका प ्◌ाचीीन
ू नेपाली भाषा
राजाह
ह ले समयसम
मयमा नेपाल
लको बािहर दिक्षण
द
गङ्ग
गातट, उ तर भोट, पि चम

काि मर
म र पव
स म जीती अिधकार
अ
जम
माएको भए तापिन
त
भाषाक
को
ू र् कााम कामाक्षस
कारण
ण िविजत दे शह
छ।

वत त्र कायम
क
भई आजभोिलको
आ
स
सीमाना काय
यम हुन आएक
को

िश
िशक्षा
सबैका िनिम त सलभ
ल
हुनप
छ दरु त गाउँउँ लह
ु दर् छ।
ु

र शह
हरको छोइ िछटो
िछ हा नु पन
प

ज
जातका
िनिम त िशक्षा दलर्
ल
र् भइरहे को छ। साँझसवेरको
र छाक टान
नर् उनीह लाई
ई िदनभर काम
ाम
ु भ
ग रहनप
गरी
छ तसथर् छोटाा जातह का िनिम
ि
त राित्रप
त्रपाठशालाका स
साथै उिचत पाठयप
प
को
ु दर् छ।
ु तकक
त म
तज
न साधनको ब दोब त हुनप
ुर् ा र अ प समयमा िव योपाजर्न गन
ु दर् छ।
"प्र
प्र येक मािनस
सका िनिम त एक बास, गाँ
ग स र ब त्र पुगोस ्"भ ने

पर
ी गाि धजीीको आदशर्उप

ख भएका आधार
खडा
आ
कूलह मा उहाँले आशा
आ गरे जित उ नित हुन सक
स े को छै न ्। सवर्
स साधारणक
का
िन त उपयो
िनिम
योगी हुन नसक
केकोले भारत
तमै पिन आध
धार कूलह को
क अवनित हुँदै गएको छ।
छ
ध विकलकोो छोराले जु ता
धनी
त िसउने काम
म िसकौ साकीर्ीर्सग
ं सरल स ब ध जो नाले
ना जात, वगर्
गर
ठूलो सानो भ ने भेद िबसीर् भारतमा
भ
सबैको
क समान अििधकारका साथ
थै सबैको एक
कता हुनेछ भ ने
उ को ठूलो िवचार
उहाँ
ि
कायार्ि वत हुन सक
स े को छै न। भनाइको मतलब
मत
िश पी िशक्षा निद
िदई
सैद्धाि तक िश
शक्षा िदइयोस ् भनेको होइन
न। िवशेष पक
को सैद्धाि तक
क िशक्षा िलन
न चाहने गाउँउले
ल
िव याथीर्ह का िनिम त िश पस ब धीी िशक्षाले मात्र
त्र उसको िवचाार संकीणर् हुनगई
न
िवकाशक
को
ग रोिक छ।
गित
छ यसकारण
ण प्र येक िव याथी◌ैले पाँ
प च वषर्स म मा यिमक िशक्षा हािसल
सल
ग
गिरसक
े पिछ मात्र,
म
दे शमा नेत ृ वको ल यले िवशेष
षज्ञह को सैद्धाि
द्ध तकतफर् ढ कन उिच
चत
प छ।
पदर्
प्र
प्रजाताि
त्रक सरकारले
स
क तै मानवअििधकार िवषय
यको ऐन तजमा
म
मािजक भेदभााव
ुर् गरी सामा
ख
खािरज
गरे ताापिन परं पराग
गत गिरआएक
को पेशाबाट कुनै िश पकाररको संब ध िव
ि छे द गराउ
उनु
स
सामियक
र यिु क्तसंगत हुँदैन। "तेिलको
िल
काम तमौटे
त
ले गरे म
मा दै वले मान
नुर् पदन आफ
फै
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गदर् छ"भ ने नेपाली एक उखान छ। तसथर् साकीर्लाई अझ असल जु ता बनाउने र कामीलाई
अझ असल खुकुरी बनाउन िसकाई उनीह ले तयार गरे का मालह सवर्त्र संसारमा प्रचार गराई
उनीह को जीवन तर उँ चो पािरिदने ल यले काम िसकाउनु यिु क्तसंगत हुनेछ।
नेपालका धेरै ठाउँ ह मा िवशेषता प्रा त पेशाह को उ नितका िनिम त सालबसािल घिु त
कूलह पठाई य ता िश पह का उ नितको िनिम त बराबर िशक्षा िदइरहनप
ु दर् छ। खेतीका
िवषयमा माटो, मल, बाँधपेन, कुलो, हवापानी र लेख याँसी उचनीच जगाह को राम्रो िवचार
गरी थानीय जनतालाई सह
ु ाउँ दो खेती गनर् िसकाई अ नको उ जनी बढाउने प्रब ध हुनप
ु दर् छ।
अज्ञानवश दरु तर पाखा पवर्तका गाउँ लेह

एक बाली मकैको खेती गरी वषर्भर सोही

उ जिनउपर किठनले िनवार्ह गदर् छन ्। खेतीको राम्रो िशक्षाका साथै बाटोको ब दोब त भएका,
नेपालका कृषकह ले पे ता, कागजी बदाम, अनार अंगूर, आप, सु तला, केरा, उख,ु मसाला र
अ

फलफूलह

उ पादन गरी आ ना जीवन तरको उ नित गनर् सक्तछन ्। नेपालीह ले

आजस म िहमालयशैलमालाका िकिसमिकिसमका खह जडीबूटी, लहरा, िकिसमिकिसमका
खिनज ब तह
ु र जानवर आिद प्राकृितक दे नबाट लाभ उठाउन जानेका छै नन ्।
आजभोिलको िशक्षाप्रणािल दे श सह
ु ाउँ दो छै न। यसले नेपालका िविभ न िश पमा लागेका
नेपालीह लाई िनजी कामबाट हटाई बेकारिको सम या खडा गरे को छ। यस िकिसमको
िशक्षाशैली चालु रहन िदई, दे श सह
ु ाउँ दो नयाँ िशक्षापद्धितको तजम
ुर् ा नगनर् सकेमा, सम त
नेपाल समुद्रको सतहमा डु नेछ। चिरत्र, दे शभिक्त, जातीय जागरण, िनजी सं कृितउपरको
प्रेम, आ मबिलदान र दे शसेवाको भाव जा व य गराउने िकिसमको िशक्षा प्रचार गनप
ुर् दर् छ।
कुनै प्राचीन नेपाली िव वान ् लेख्तछन ्ः‐"िन ठूर यिक्तको सेवामा रही कमाएको िव याभ दा
ब अज्ञानी रहनु नै असल छ। िवषसंग िमिसएको अमत
ृ िलएर कसलाई लाभ हु छ र?"मेरो
िवचारमा आधार िशक्षा दे श र समयको प्रितकूल हुनप
ु दर् छ। मौरी पा ने फलफूलबाट रसिनचोरी
सक
ु ाउने काम, गोठ पा ने, ख लगाउने, खको संरक्षण गन काम, लग
ु ा बु ने, फलामको काम,
कुमालेको काम, वैज्ञािनक यवसाियक अनस
ु धान, मिू तर्कला, बाँडाह को कामका साथै संगीत
र नृ य‐िव या भएको हाम्रो पाठयक्रमको तजम
ुर् ा हुनप
ु दर् छ। अ ह को दे खािसिकको िशक्षा
प्रणािलबाट हाम्रो दे श र हाम्रा मािनसह लाई हािन िसवाय केही हुँदैन।
ि त्रिशक्षा नभएको दे शमा कुनै िकिसमको उ नितको सपना दे ख्नु िनरथर्क छ। मािनस यस
समयस म अधर्िशिक्षत रह छ जबस म उसको

त्रीले िशक्षा पाउदीन। नेपालमा पु षको

िशक्षाभ दा ि त्रिशक्षाउपर जोड िदनु आव यक छ। पािरवािरक कलह, दाजूभाईमा वैमन य र
सामािजक

िढबुिढमा अ धिव वास आिद सबै दोष ि त्रिशक्षाको अभावले भएको हो।
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मािनसभ दा

त्री ब ता जि मने दे शमा ि त्रिशक्षाको मह व

चिलरहे को िशक्षाको पिरणाम

यादै रह छ। तर अिहले

वा नी मािनसह को मन िबग्रने र यस िवषयमा अिहले नै

उिचत कदम न उठाएमा दे शको भिव य खतरामा पनछ। तसथर् ि त्रजाितको आ माको िवकाश
हुने िकिसमको िशक्षापद्धितका तजम
ुर् ा हुनप
ु दर् छ जसबाट पािरवािरक जीवन, बालब चाको
भरणपोषण, लिलत कला तथा संगीततफर् उनीह को मन ढि कयोस। बालकका िनिम त
कवायद र बािलकाका िनिम त नृ य संगीत अिनवायर् हुनप
ु दर् छ।
सहिशक्षाका िवषयमा मेरो िवचारमा पुराना िवचारका आमाह ले यस िवषय िव न बाधा खडा
गरे काले धेरै केटीह ले प ने मौका पाएका छै नन ्। उमेर पग
ु ेका केटीह का िनिम त छुटृ◌ै प्रौढ
ि त्रिशक्षालयह खो नु पन ठूलो ज री दे िख छ। नेपालमा िववाहको ि थित अ दे शह को
भ दा िवरला िकिसमको हुनाले आ नो रीितिथितअनस
ु ार माताह को संकुिचत िवचार हुनु
वाभािवके हो। पर तुमा िशिक्षता

त्रीह

आफे आमा भएपिछ उनीह ले नै सहिशक्षाका

िवषयमा पुनः िवचार अव य गनछन ्।
िव वानह् को रे खदे खमा दे शमा िशक्षाको संगठन हुनपदर् छ। प चायत र नगरपािलकाह लार्
िशक्षा स चालनको ठूलो िज मेवारी सु पनह
ु ु ँदैन। प्र येक िज लाका सरकारी कमर्चारी
बुद्धजीवी, िज ला प चायत र नगरपािलकाह

भएको ब दोबि त किमटीको िनमार्ण गरी

उनीह को संरक्षतामा िज ला २ का िशक्षासं थाह को स चालन गनर् र रा ट्रको मख्
ु य
ब दोबि त किमटीबाट सम त दे शका िशक्षा सं थाह को रे खदे ख हुनप
ु दर् छ।
िव याप्रचारका िनिम त प्र येक गाउँ मा प्राथिमक पाठशाला र हरे क शहरमा हाइ

कूल

हुनप
ु दर् छ। हाइ कूलमा प ने िव याथीर्ह योग्य भई लाम क न सक्ने िकिसमका हुनप
ु दर् छ।
उ च िशक्षाका िनिम त हाइ

कूलबाट उ तीणर् अ य त योग्य िव याथीर्ह ले मात्र

थान

पाउनप
ु दर् छ।
बीस शता दीमा पिन नेपाल ज तो दे शमा एक िव विव यालयस म नहुनु एक लाज लाग्दो
कुरा हो। थोरै मात्र कलेजह छन ् तर ितनीह को पिन राम्रो प्रब ध हुन सकेको छै न। हालै
खोलेको सं कृत कलेजको िनजी भवन र पु तकालयस म छै न ्। प्र येक दे शमा
िव याप्रचारभ दा जङ्गी ब दोब तका िनिम त सरकारका आयको ठूलो रकम खचर् हु छ सही
हो तर हामीले सोही नीित अपनाउनुपदर् छ भ ने कुनै कर छै न ्। नेपालको बजेट तयार हुँदा यो
कुरा उठाउनप
ु दर् छ। मेिडकल कलेज नभएकोले नेपालमा डाक्टरह को कमी छ।
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राणाह ले बनाएका ठूला २ घरह िकफायत भाडामा ५ अथवा १० वषर्को अविधका िनिम त
सरकारले िलने गरे मा थानाभावको सम या सहजै समाधान हु छ। य ता घरह स हा न
राणापिरवारह असमथर् भएमा जातीय स पि त भनीसरकारले घोषणा गिरहा नप
ु दर् छ। तर
कुनै हालतमा पिन य ता घरह भ काई यहाँ भएका ईट र काठपात िबक्री गनर् िदनह
ु ु ँदैन।
य ता िवशाल भवनह म ये कुनैमा चलिचत्र चलाउने र कुनैमा होटल राख्नै लाइसे स
सरकारले धेरैलाई िदएको छ। जाउलाखेल र लालदरबार भ की चह
ु ी अ य त हीनाव थामा
छन ्। उक्त घरह दे शका स पि त र गहनाह हुन ्। चािहएमा काठमाडौमा यथे ट भवनह
छन ् जहाँ िव विव यालयह को थापना सहजै हुन सक्तछ।
समय आयो। अब िढला गनुर् हुँदैन। एक
िव विव यालयको

यानेिजङ्ग किमटीको गठन गरी जातीय

थापना गिरहा नप
ु दर् छ।

य ता किमटीह मा हाम्रो पथप्रदशर्नको

िनिम त िवदे शी िवशेषज्ञ राखेमा केही आपि त छै न। अथार्भावले यो बह
ृ कायर् स प न हुन
सकेन भनेर अ मिलने र अ झने समय छै न। राि ट्रय िव विव यालयका िनिम त ऋणको
भार नेपाली जनता बोक्न समथर् छ।
िवशेष सझ
ु ाव ‐
धेरै सझ
ु ाउको अवशेषम ये केही यस िरपोटर् मा छलफल भउका सवर्साधारण िवषय र
सम याबमोिजम मोटामोटी िहसाबले िवभािजत गिरएका छन ्। कुनै कुनै चािह कैयन क्षेत्रमा
दोहोिरएका छन ्, तर साधारणतः ितनीह

िशक्षाको िवशेष

पसंग संय त्र राख्तछन ्। यी

सझ
ु ाउह लाई तािलकाबद्ध पानल
ु ाउ एकै जनाबाट मात्र
ृ ाई कुनै प्रयास गिरएको छै न। ती सझ
पिन आउन सक्तछन ्, धेरै जनाबाट पिन।
भाग १, िशक्षासंब धी बयान‐
आजकालको िशक्षाले हु याहापन पैदा गदर् छ र हाम्रा होनहार यव
ु कलाई यसले स यानाशितर
लिगरहे छ।
सं कृतको िशक्षाप्रणालीले छात्रह को मन खािल वगर् र नकर्को ख्यालले भदर् छ।
सं कृतले पेटको सम या हल गदन। यसले अ धिव वास र जाितभेद पेदा गदर् छ।
आजकालका सिु शिक्षत जनताका िवचार गाउँ का पि डतह
बा दछन ्। ितनीह

यादै प्रगितशील भएका छन ्।
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र बुढापाकाका िवचारसंग

िशक्षािव द्धका कुराह

यी हुन ्: ‐ गरीबी िशक्षकको अभाव, पाठयपु तकको अभाव,

अ यिव वास र बढ
ु ी ढी अथर्मा कँजूसी, कूलबरको अभाव, यातायातको द ु यर्व था, पढाइको
अपयार् त पाठयक्रम र िशक्षािवभागको िशिथलता।
मल
ु ुक िबलकुल अस यता र अज्ञानताको अव थामा छ।
आ ना छोराछोरीलाई

कूलमा नपठाएकोमा आमाबाबल
ु ाई जिरवाना वा कैदको सजायँ

हुनप
ु दर् छ।
िशिक्षत भनाउँ दा मािनसह

नेपाली सािह य बु दै नन ् र शुद्धसंग उ चारण गन र लेख्न

सक्तैनन ्।
िहजोआज कूलह कमजोर छन ्, िकनभने यहाँ सामािजक अ ययन, रोजगारी िशक्षा अथवा
फुसर्दको समयको तालीम छै न ्।
सं कृत र अंग्रेजी िशक्षा गाउँ को आवशयकतालाई सह
ु ाउँ दै नन ्। हाम्रा जनताको िनिम त नया
प्रणािल थािपत गनप
ुर् दर् छ।
िशिक्षत जनतामा ८० प्रितशत नेपालखा डामा ब तछन ्।
आजकाल िशक्षा पाउने हरे क जना हामिलाई काम िदन सरकार बाधय छ भ ने ठा दछन ्।
िनमर्ल चिरत्र, दे शभिक्त, राि ट्रय भावना, आदरको भावना, बिलदान र सेवाको जोश
साधारणतः गाउँ मा ब नेह मा पाइ छन ्, तर िशिक्षतह मा भने िवरलै दे िख छन ्।
आधार िशक्षाले वाबल बलाई उ सािहत पादर् छ, यसैले यस िशक्षालाई बिलयो पानप
ुर् दर् छ।
कुनै कुनै क्षेत्रमा मा यिमक र हाइ सकूलह खोिलएका छन ्, जहाँ प्राथिमक कूलह अझै
छै नन ्।
सं कृत पाठशालाका धेरै पि डतह ले आ नो जािगरलाई बसीबसी खाने भ ता सँझेका छन ्।
य ता कुनै कुनै पाठशालामा त एउटा िव याथीर् पिन छै नन ्, य यिप ितनीह ले सरकारबाट
तलब पाइरहे कै छन ्।
िशक्षाको िनिम त दे श यापी आग्रह सिृ ट गनप
ुर् दर् छ।
प्राथिमक कूलदे िख कलेजभरी नै िशक्षाको मा यम नेपाली हुनप
ु दर् छ।
यिक्तह लाई आफ् आ नो चाख र योग्यताअनस
ु ार िवषयह रो न िदनप
ु दर् छ।
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हाम्रो मल
ु ुक प्राकृितक पूंजीमा धनी छ, तर हामी पयार् त पले िशिक्षत नभएस म ती पूजीलाई
हामी दक्षतापव
र् प्रयोग गनर् सक्तैनौ।
ू क
हामीलाई खान लाउन, आ य िदने र आफैमा भर पन तु याउने िशक्षा चािहएको छ।
नेपालीह िहमालयको आन ददायी पानी मात्र िपउँ दछन ्, फलतः ितनीह को तीखो मानिसक
शिक्त हु छ।
पिर छे द ७, िशक्षाको राि ट्रय योजना
शारीिरक िशक्षा र सैिनक तालीम हरे क कूलमा अिनवायर् हुनप
ु दर् छ।
इितहास, भग
ू भर्शा त्र, कृिष र खिनज स पि तमा वैज्ञािनक अनुस धान िनिम तका सं थाह
स भव भएस म चाँडो खु नप
ु दर् छ।
१००० जनसंख्याको हरे क एकांशको िनिम त प्राथिमक

कूल, १०,००० जनसंख्याको हरे क

एकांशको िनिम त मा यिमक कूल र हरे क िज ला गौडामा एक या बढी हाई कूल सरकारले
राख्नप
ु दर् छ।
शैिक्षक िसनेमा, रे िडयो, नाटक र प्रदशर्नीह जनतालाई िशक्षा िदन अझ िव तत
पले प्रयोग
ृ
गिरनप
ु दर् छ।
िशक्षा सबैको खाँचो टान गरी बहुमख
ु ी हुनप
ु दर् छ।
गरीब र अिशिक्षत तर होनहार केटाकेटीह लाई खाने र ब ने दे शको ब दोब त हुनप
ु दर् छ।
कूलह पिहले ठू ठूला के द्रमा खोिलनप
ु दर् छ िकनभने िशक्षकह टाढाटाढा गाउँ मा चु थो डेरा
िलएर ब न मा दै नन ्।
टे िक्नकल तथा यवसायी िशक्षक सं थाह तु

त खु नप
ु दर् छ।

नयाँ िशक्षाले छात्रह लाई अ नो दाना कमाउने कृरा िसकाउनप
ु दर् छ।
सरकारले आ ना नवयव
ु कह को िनिम त कलेजह खोिलिदनप
ु दर् छ।
िशक्षामा योजना र अवि छ नता िनि चत पले याउनलाई िशक्षाका िभ न िभ न तहलाई
सावधानीपव
र् पर पर सि मिलत पानप
ू क
ुर् छर् ।
प्रौढह मा िनरक्षरता हटाउनको िनिम त दश वष योजना हुनप
ु छर् ।
िशक्षा फैलाउने एउटा बाटो शैिक्षक िवषयह मा प चायत र सिमितह को प्रब ध गन स लाह र
उ साह िदंदै मल
ु ुकैभिर दौडाहा गनर् शैिक्षक संगठनको यव था गनप
ुर् छर् ।
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छिरएका छन ्। ती सबैलाई बिलयो राि ट्रय एउटै प्रय नमा

िमलाउनप
ु दर् छ।
टाढाटाढा फैिलएका िशक्षाले "सेतो कठाले"बेकारीमा नलैजाओस ् भ ने हामीले होश राख्नुपदर् छ।
िशक्षाको िवदे शी प्रणािलको नक्कल गनुर् भल
ू हुनेछ।
बेकारी हटाउनलाई इ छाधीन टे िक्नकल िशक्षा सबैको लािग प्रा य हुनप
ु दर् छ।
यस समयमा साधारण िशक्षाभ दा टे िक्नकल िशक्षाको चौपटृ खाँचो छ।
िशक्षालाई उ साह िदन मा यिमक कूल समा त गरे को छै न भने यस यव
ु कको अंशमा हक
रहनेछैन भ ने सरकारले एउटा ऐन नै बनाउनप
ु दर् छ।
अिखल नेपाली िशक्षक संघको यव था हुनप
ु दर् छ र वषर्को एक पटक राि ट्रय सभा हुनप
ु दर् छ।
ि त्रिशक्षामा जोड िदइनप
ु दर् छ।
पिर छे द ८, प्राथिमक कूलको पा यक्रम
पिहला दइ
ु छर् । प्राथिमक
ु ग्रेडपिछ िशक्षाको मा यम नेपाली हुनप

कूलमा अंग्रेजी र िह दी

िदनह
ु ु ँदैन।
हाम्रो मल
ु ुक कृिषप्रधान हो। यसकारण हाम्रा

कूलह ले छात्रछात्रालाई जीिवका चलाउन

िसकाउनप
ु दर् छ।
नेपालमा आधार िशक्षा चलाउनको िनिम त यसको सध
ु ार हुनप
ु दर् छ।
हाम्रा

कूलह मा पाठयक्रममा नेपाली, िहसाब, भग
ू ोल, सामा य ज्ञान र घरे लु उ योग

राख्नप
ु दर् छ।
सरकारको िनिम त प्रधान कायर्ह म ये एउटा हाम्रा कूलह मा पाठयपु तक जुटाउनु हो।
सं कृत पाठशालाह को उपयोिगता हराइसक्यो। ितनीह मा िदइने िशक्षाले जनतालाई अ धो
बनाउँ दछ र विृ त कमाउने सम यालाई हल गदन।
प्राथिमक िशक्षा िनःशु क र अिनवायर् हुनप
ु छर् ।
पिर छे द ९, मा यिमक िशक्षाको पाठयक्रम
मा यिमक िशक्षा बेकारी बढाउने िकिसमको हुनुहुँदैन।
मा यिमक िशषा सरकारी जािगरको िनिम त तयारपन कामभ दा िव तत
ु दर् छ।
ृ हुनप
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लगातारको मू यांकनको पक्ष िलई एस.एल.सी.परीक्षा खािरज गनप
ुर् दर् छ।
माधयिमक िशक्षाका िव याथीर्ह ले ह तिश प र कृिषमा ज्ञान र कलापूणर् दक्षता प्रा त गनुर्
पदर् छ। यवसायको िवकाश हुनप
ु दर् छ।
मा यिमक कूलको तहमा रोजगारी िशक्षा अिनवायर् हुनप
ु दर् छ।
पाठयक्रम बािहरका कारवाईह कायर्क्रमका िनि चत भाग ब नप
ु दर् छ।
हाम्रा

कूलह को िनिम त पाठयपु तक लेख्नलाई सरकारले िव वानह् लाई प्रो साहन

िदनप
ु दर् छ।
िशक्षाको मा यमको िनिम त अंग्रेजी अिनवायर् हुनह
ु ु ँदैन। हाइ

कूलमा अंग्रेजी इ छाधीन

हुनप
ु दर् छ।
पाठयक्रममा समािजक िवज्ञान, कृिष, वािण य वा उ योगको सवर्साधारण ज्ञान, यािमित र
बीज गिणत र नेपाली रहनप
ु दर् छ।
हाइ

कूलको तहमा संसकृत, अंग्रेजी र िह दी इ छाधीन िवषय हुनुपदर् छ। िवदे शको

इितहासभ दा नेपालको इितहासलाई प्राधा य िदनप
ु छर् ।
पिर छे द १०, िव विव यालयको िशक्षा
नेपालको आ नै िव विव यालय नभएस म उ चिशक्षामा समानता आउन सक्तैन।
हाम्रो ज तो सानो मल
ु ुकमा िकिसम िकिसमका

कूल र कलेज राख्न हामीलाई पुगीसरी

आउँ दै न। एउटा ठूलो िव विव यालयको मातहतमा हामीले एकनासेपन याउनप
ु दर् छ।
िव विव यालय‐योजना‐आयोग योजना खडा गनर् र चालु गनर्को लािग तु

तै खडा गनप
ुर् छर् ।

समानता याउने िव विव यालय िसजर्ना गनर्लाई हाम्रा कलेजह मा कुनै ठूलो पिरवतर्न गनुर्
वा खचर् बढाउनु आव यक पदन।
तक्षिशला, नाल दा र िवक्रमिशला (करीब २०० िव.सी. दे िख १४०० ए.डी.स मका भारतीय
िव विव यालयह ) का आदशर्मा एउटा िव विव यालय हामीले खो नप
ु दर् छ।
पव
ू र् र पि चम नेपालमा तथा काठमाड मा पिन हामीले कलेजह राख्नु पदर् छ।
िव विव यालय तु

त थािपत हुन सक्तैन भने अ तिरम कालको िनिम त एउटा शासन

सिमित िनयक्
ु त गिरयोस ्।
पिर छे द ११, प्रौढिशक्षा
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प्रौढ‐साक्षरता‐प्रेरणा यवि थत हुनप
ु दर् छ।
सबै कूलका िशक्षकह र ग्राम िवकाश कायर्कतार्ह लाई प्रौढ‐साक्षरता कलास चलाउन काइदा
िसकाउनप
ु दर् छ।
प्रौढिशक्षा समूहको िनिम त बेलक
ु ीपख कूल र पु तकालयह को चलन गनप
ुर् दर् छ।
खेतीको काम घरध दा, िश पकला र अ उपयोगी िवषयह मा प्रौढ क्लासह शु गनप
ुर् दर् छ।
रे िडयो िशक्षा, िफ म, यङ्गिचत्र, कथा र अ आधिु नक िविध प्रौढिशक्षामा प्रयोग गनप
ुर् दर् छ।
पाठयपु तकह , पािक्षक पित्रका र सिजला पचार्ह प्रौढसाक्षरह को िनिम त तयार पानप
ुर् दर् छ।
हाइ

कूलका िव याथीर्ह लाई साक्षरता क्लासमा पढाउने फाइदा िसकाउनप
ु दर् छ। यसरी

साक्षरता िछटो िछटो फैलाउनप
ु दर् छ।
पिर छदे १२, िशक्षकह को तालीम
नेपालमा सबै िशक्षकह को िनिम त पढाउने आधिु नक िविधका िवषयमा पाठयपु तकको
यादै ज रत छ।
िशक्षकह लाई तालीम गनर् छोटो अविधका पाठयक्रम तु

त राख्नुपदर् छ।

हामीलाई प्राथिमक कूलमा पढाउने हजार िशक्षकह को दरकार छ।
तालीम भएका िशक्षकह

पाउनलाई प्रेरणाको

पमा िशक्षकह को तलब तालीममा िनभर्र

रहनुपदर् छ।
नयाँ िशक्षकह लाई तालीम गनर् र पुराना िशक्षकलाई फेिर तालीम िदन िशक्षक िशक्षण के द्र
चािहएको छ।
िशक्षकले काम गन गाउँ ह मा उनीह लाई तालीम गनर् र काम गदार्गदै तालीम िदन नेपालका
सबै भागह मा िशक्षक िशक्षण फैलाउनप
ु दर् छ। धेरै के द्रह मा िशक्षक िशक्षण हुनप
ु दर् छ।
नमन
ू ा पका कूलह िशक्षक िशक्षण के द्रको भाग हुनप
ु दर् छ।
िशक्षण के द्रमा यव
ु क जनतालाई अझ राम्ररी आकृ ट पानर् िशक्षकह लाई बढी तलब
िदनप
ु दर् छ।
पिर छे द १३, िशक्षािवषयक साधन
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पाठयपु तक र अ प ने साधनको पमा प्रयोग गनर्को िनिम त अंग्रेजी, िह दी, उदर् ,ू सं कृत,
बंगाली र अ कुराह नेपालीमा अनव
ु ाद गन काममा काम नपाएका िशिक्षत जनताह म ये
केहीलाई लगाउनप
ु दर् छ।
काठमाड खा डो बािहर पाठयपु तकह र प ने कुराह को ठूलो अभाव छ।
स ता पाठयपु तकह को िनिम त स तो कागत उ पादत गन नेपालमा कागज बनाउने
कलह (पेपर िम स) राख्नप
ु दर् छ।
पु तक र साधनह िवतरण गन राम्रो योजनाको यव था नभएस म अ सबै योजनाह

यथर्

हुनेछन ्।
हाम्रो पढाउने काइदा िमलाउने तु याउन हामीले

यािजक

या टनर्, रे िडयो, नक्शा र

लेखािचत्रसंब धी कुराह र संप्रदायको पज
ू ीको प्रयोग गनप
ुर् दर् छ।
नेपाली पाठयपु तकह को तयारी र छपाइले पिहलो थान पाउनप
ु दर् छ।
पिर छे द १४, िशक्षाको शासन यव था र िनरीक्षण
हरे क िज ला, गौडाको यस िज ला गौडाभिरकै िनिम त एउटा छुटृ◌ै पूरा अिधकार भएको
यव था गन सिमित हुनप
ु दर् छ र यही सिमित िशक्षाको प्रादे िशक शासन यव थाको िनिम त
उ तरदायी हुनप
ु दर् छ।
सरकारी सहायता पाएको र प्राइभेट कूलह दव
ु ाउ,
ु ैमा िशक्षा शासन यव थाको िनिम त सझ
िनयम र िवधान िदनलाई एउटा नयाँ िशक्षा कानन
ू तयार गनप
ुर् दर् छ।
केि द्रय सरकारले िशक्षाको िनिम त िनदशन िसद्धा त कायम गनुर् त पदर् छ तर शासन यव था
भने प्रादे िशक र गाउँ का अिख्तयारवालाह लाई छोिडिदनप
ु दर् छ।
थानीय

कूललाई शासन गनर् हरे क गाउँ वा सानासाना गाउँ ह को समूहको एक एकोटा

प्रब धक सिमित हुनप
ु दर् छ। यस सिमितमा

थानीय जनताको प्रितिनिध हुनप
ु छर् र िशक्षा

कानन
ू लगाउनको िनिम त जवाफदे ही हुनप
ु दर् छ।
हरे क िज ला गौडाको िनिम त एक एकोटा कूल इ
इ

पेक्टरह ले वतर्मान म डलीय (जोनल) इ

िशक्षकह को अभावले धेरै

कूलह

पेक्टर िनयक्
ु त गनप
ुर् दर् छ, तर कूल

पेकटरह प्रित जवाफदे ही हुने गनप
ुर् दर् छ।

ब द भएका छन ्। के द्रीय सरकारले िव तत
ृ मात्रामा

िशक्षक िशक्षण जुटाउनप
ु छर् ।

93

कुनै कूलह लाई के द्रीय सरकारले अिहले िदएको मनपरीका दान (ितनम ये कुनै त चालु
पिन भएका छै नन ्), खािल खारे ज गरे र वा तिवक आव यक थानीय दान र य तै कुराह मा
आधािरत ब ता एकनासको प्रणािल खडा गनप
ुर् छर् ।
सरकारी सहायताको अभावले अथवा िनकासा भइसकेको खचर् सरकारले चाँडै िदन नसक्ता धेरै
कूलह लाई ठूलो िच ता परे को छ।
इ

पेकटरह लाई सवारीको पमा सरकारले जीप मोटर वा हा ती िदनुपदर् छ।

के द्रीय सरकारको िशक्षा िनिम तको खचर्को ८३ प्रितशत काठमाड खा डोमा खचर् भएको छ।
बराबर गनर्लाई यो कुरो तु

त हटाउनप
ु दर् छ।

िशक्षाको अिवल ब प्रसारको िनिम त सरकारले िशक्षामा खचर् गिरएको पज
ू ीको प्रितशत
बढाउनप
ु दर् छ। आव यक पर्यो भने प टनको खचर् घटाउनप
ु दर् छ।
पिर छे द १५, िशक्षाको खचर्
िशक्षाको अिवल ब प्रसारको िनिम त सरकारले िशक्षामा खचर् गिरएको पज
ू ीको प्रितशत
बढाउनप
ु दर् छ। आव यक पर्यो भने प टनको खचर् घटाउनप
ु दर् छ।
िशक्षालाई खचर् पुर्याउनको लािग के द्रीय सरकारले िवतार्मा र गुठीको आ दानीमा कर
लगाउनप
ु दर् छ। िवलासका मालह मा पिन कर लगाउनप
ु दर् छ।
िपयाँमा २ पैसादे िख ४ पैसास म सबै आ दानीमा िशक्षासंब धी कर लगाउनप
ु दर् छ।
सरकारले बु ने मालपोतको चतुथार्श िशक्षासंब धी कामको िनिम त छुटयाउनप
ु दर् छ।
अिहले सरकारले कद र गण
ु को वा ता नराखी कूलह लाई दान िदने गरे को छ। छात्रह को
संख्या, िशक्षकह को संख्या खचर् र

कूललाई म त िदनमा गाउँ को इ छुकता र य तै

कुराह को आधारमा सरकारले सहायता बाँिडिदनप
ु छर् ।
हामीले िकफायतको िनिम त सहिशक्षालाई वीकार गनप
ुर् दर् छ िकनभने छात्र र छात्राको लािग
बेग्लाबेग्लै कूल हामी राख्न सक्तैनौ।
थप आ दानी जुन िज ला गौडामा उठाइको छ यो िशक्षासंब धी काममा यही रािखनेछ भ ने
संझौतामा थानीय मालपोत सयकडा १० बढाउनुपदर् छ।
धनीसाहूमहाजनह मा धेरै धेरै तलब पाउने कमर्चारिह मा ठू ठूला र िवतार्वालह र अ धनी
मािनसह मा सरकारले िशक्षासंब धी कर लगाउनप
ु दर् छ।

94

गुठीको जमीनबाटको आ दानीमा अ जग्गाजमिनकै ज तो गरी ितरी लाउनप
ु छर् ।
धािमर्क दानदाल य, मठह , दे वालयह

र यही िकिसमको आ दानिबाट केही िशक्षामा

लाउनप
ु दर् छ।
पिर छे द १६, िशक्षासंब धी वातावरण
जग्गा, घर, सजावट र खपत हुने मालको पूितर्
अ थायी पले घरको सटृा खुला जग्गा हामीले प्रयोग गरे हु छ, तर कूललाई थायी व र
खँिदलोपन िदने हुनाले स भव भएस म चाँडो घर पाइनप
ु दर् छ।
जहाँ गाउँ ह सानासाना छन ् र एकै ठाउँ मा गुचमु च परे का छन ् यहाँ छात्रह एउटै पािरएको
कूलघरमा धेरै जना संगसंगै गए हु छ।
छिरएका सानासाना गाउँ ह मा धेरै क्लासह लाई एउटा िशक्षक पिन एउटै कोठामा गाभे हु छ
यस गाउँ का सबै मािनसह ले सहयोग िदएर एउटा कूल घर बनाउनप
ु दर् छ।
टाढाटाढाबाट आएका घर िलएर ब ने िव याथीर्ह को हे रचाह गनर्लाई उ च हाइ कूलह को
िनिम त छात्रावास राख्नप
ु दर् छ।
सबै कूलघरह मा कूल र संप्रदायको िनिम त पु तकालय रािखनुपदर् छ।
संप्रदायको के द्र पारे र कूल बनाउनप
ु दर् छ।
प्र येक कूलमा पानी जाने ठूलो िवकाश भएको खे ने ठाउ र खेतीपाती गनर्को िनिम त जग्गा
हुनप
ु दर् छ।
पिर छे द १७, खास ब दोब त
म या हको प ि टक तातातो खाना सबै केटाकेटीले पाउनप
ु दर् छ र मोल ितनर् नसक्नेह लाई
िनःशु क िदनप
ु दर् छ।
प्र येक कूलमा क्लब र काउिटङ्गको ब दोब त हुनप
ु दर् छ।
िशक्षासंब धी िवषयमा छलफल गरी सिजलो पानलाई र
संरक्षकह को क्लबको यव था हुनप
ु दर् छ।
सारांश
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कूल चलाउन म त िदनलाई

आयोगलाई सिु पएको प्रधान कायर्ह म ये एउटा अिहले चलेको िशक्षासंब धी यथाथर् कुरो र
रायको िनरीक्षण गनिुर् थयो। प्र नावली र यिक्तगत भेटघाट वारा रायको अ ययन गिरयो।
यस पिर छे दमा सबै प्रमख
ु नेपाली प्रितिनिधका रायह संिक्ष त गिरएका छन ्।
छोटकरीमा िशक्षाको िनिम त यादै ितसर्ना छ, हालसालका कूलह िसत अस तोष, सं कृत
र अंग्रेजी र िशक्षाको िवदे शी िकिसमिसत वैमन य र प्रयोगा मक केही कुरोको िनिम त इ छा
छ। करीब करीब हरे क जना के द्रीय सरकारको नेत ृ वमा, तर थानीय संप्रदायिसत शासन
यव थाको

पले साझा गरी एउटै जोडदार प्रणािल चाह छ। आधारको

पमा दे श यापी

प्राथिमक िशक्षा, यसपिछ ब दै जाने ठूलो संख्यामा मा यिमक िशक्षा र िशरमा चाँिह
नेपालको आ नौ राि ट्रय िव विव यालयको मातहतमा समान

पका कलेजह

राख्नेमा

करीब सबै जना सहमत छन ्।
अ धेरै िवचारह पेश गिरएका छन ् र प्र येकलाई आयोगले िवचार गनप
ुर् दर् छ, तर धेरै मािनसले
ितनलाई समथर्न गरे तापिन सबैलाई प्रयोग गनर् सिकंदै न। अ ययनको यो ख ड अितमह वको
छ। यहाँ प ता लागेका कुराह ले बाँिधएका िरपोटर् ह
िदनेछन ्।
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पथप्रदशर्क ख बाको

पमा काम

पिर छे द ६
आजको नेपालमा िशक्षाको आव यकता
यस िववरणको पिहलो भागमा आजको नेपालमा शैिक्षक सिु वधाह को पयार्लोचन र
िसहावलोकन गिरएको छ। पिरणाम उ साहपद छै न, तर साँि चकै ललकाद छ। यी हाँक पूरा
भएको पक्षमा, तुर त अगािडका वषर्ह

भिव यका इितहासकारह

वारा "िशक्षाको

वणर्यग
ु "किहनेछ। यस कालमा सेवा गन सौभाग्य पाएकाह आ नो सेवाका िनि त स तान
दरस तानबाट आिशर्वाद र ठूलो परु कार पाउनेछन ्।
पिहलो पिर छे दमा िशक्षािधकारीह ले िशक्षाको आव यकतालाई कित बझ
े ा छन ् र यी
ु क
सम या हल गनर् कसरी आयोगको िनयिु क्त भयो भ ने हामीले दे ख्य । दो ो पिर छे दमा
नेपालको असाधारण सां कृितक पर परा र राि ट्रय िशक्षा योजनाको िनमार्णमा यसले गनुर्
पन सहयाताितर ल य गर्य । ते ो पिर छे दले नेपालका पाठशालामा जाने उमेरका ३।७
प्रितशतभ दा थोरै यव
ु कह का िनिम त हाल प्रा य दयनीय अपयार् त सुिवधाह र अथर् तथा
स पण
ू र् जनसंख्यामा अनम
ु ान गिरएको २ प्रितशतमात्र साक्षरताको दर प्रकाश गर्यो। चौथो
पिर छे दबाट केटाकेटीको यस सानो संख्याका िनि त समेत पाठशाला पुरानो संकीणर्,
सािहि यक र सामा य

पमा हाम्रो मुलुक र हाम्रा यव
ु कह का वा तिवक आव यकताका

िनि त प्रितकूल छ भ ने जा यो। अनयमा पाच पिर छे द केटाकेटी र प्रौढ ‐दव
ु ैमा समान पले
िशक्षाका िनि तको अ यिधक त ृ णा र सवर्प्रय नले यसलाई म त गन जनताको अनरु ाग प्रकट
गद अ धकारबाट प्रकाशको िकरण ज तो च क छ। एउटा योजना तजुमा गरे र यसलाई
कायार्ि वत गनर्लाई नेत ृ व िदनु नै अिहले हामी एकमात्र आकांक्षा छ।
िशक्षाको आव यकता
नेपालमा यापक िशक्षाको आव यकता

प ट छ। पिहलो, नेपालले रोजेका प्रजाताि त्रक

सरकार र जीवनज्ञान प्रा त नागिरकतामा आधािरत छ, ज्ञाना धकारमा ियनको अि त व रहन
सक्तैन। वा तवमा हामीह मा िव तत
ृ ज्ञान नभए स म ियनलाई हािसल गनर् सिकंदै न।
अिहले त हामीह ले प्रजात त्रका नमन
ू ाह मात्र पाएका छ स ् यसलाई परू ा तवरले हािसल गनर्
जनताको पूणर् िशक्षालाई पखर्नप
ु छर् । मत िदने ज्ञान र िनणर्य गन अिधकार, िज मेवारीको
अिभभारा आ ना अिधकारको बिु द्धपव
र् प्रयोग, सहकारी कायर् ‐ सब िशक्षामा िनिहत छन ्।
ू क
दो ो, िशक्षािवना यवसाियक कलाको बिृ द्ध हुन सक्तैन, नयाँ नयाँ कुरा प ता लाउन वा अ ले
प ता लाएका कुराह को उपयोग गनर् जा ने तालीम प्रा त अगुवाह हुँदैनन ्। ग्राहक िशिक्षत
97

नभएस म यवसाय कला यथर् हु छ। बीस शता दीलाई अलादीनको उपहार, िवज्ञान र कला,
अज्ञानी जनतामा वा ता र चाहना नगिरएकै हु छ। अ मल
ु ुकह को प्रगितलाई शीध्र गित
प्रदान गनर् हामी िशिक्षत भयौ भने हामीलाई अ धकारबाट हटाउने उपहारलाई हामी किह यर्
अ वीकार गनिथएन ।
ते ो, िशक्षा र यवसाय कलाको सहायतािवना हामी आिथर्क अव था बु न सक्तैन। वैज्ञािनक
ज्ञान र म तिवना हामी हाम्रा प्राकृितक साधनह को प्रयोगसमेत गनर् सक्तैनौ। हाम्रो ठू ठूला
उ योग खडा गनर्, खािन चलाउन, खेतह मा अ यिधक उ जनी गराउन, जंगलह भनर् र जल‐
शिक्तको प्रयोग गनर्, मल
ू सडक र रे लका बाटाह बनाउन सक्तैन ‐ अथार्त ् िशक्षािवना हाम्रो
आिथर्क पिरि थित सध
ु ानर् सक्तैनौ।
चौथो, हामी इ छा गरी या नगरौ, हामी संसारको एक िह सा बनेका छ । अब हामीह अझ पिन
छुटृा रहन सक्तैनौ, संसार हामीकहाँ आएको छ। िवना िशक्षाल हामीह कसरी संसारलाई भे न
सक्छ । कुनै कालमा स यताको मल
ू बाटो भएका हामीले संसारका यात्रीह का समु ने के िशर
िनहु‐पाउनप
ु छर् ? हामीह कसरी हामीलाई नयाँ िवचारधारा, नयाँ चालचलन आिव कार र नयाँ
अद्भत
ू संसार अपर्ण गिररहे का वरदानह को पिरमाण िनि चत गनर् सक्छ ? हामीह हाम्रो
मल
ु ुकका वाथर्लाई हािनकारक नारा (आवाज) र िवचारह को िव द्ध कसरी आफूलाई बचाउन
सक्छ ? हामीलाई डोर्याउने बल र बिु द्ध िदने िशक्षािवना हामीह केही पिन गनर् सक्तैनौ।
पाच , हामी छुटृापनले हामीह लाई अहं कारी र रा ट्रवादी गराएको छ र हामी य तै रहन
चाह छ । हामीह संसारका अ रा ट्रह का बीचमा हाम्रो राि ट्रय यिक्त व, वीरता र कीितर्
बढाउन चाह छ । गत केही शता दीदे िख हामीह ले आफूलाई अ धकारमा पनर् िदएर सारा
बिलया रा ट्रह का अ याव यक लक्षणह ‐ राि ट्रय गनर्, पौरख र यिक्त वको उपेक्षा गद
आएका छ । िशक्षाले हाम्रो मल
ु ुकमा ियनका मह वलाई फेिर पिहलेको अव थामा िफराउनप
ु छर् ।
छै ट ,

िशक्षाको संसारमा हामीले फेिर आ नो ठाउँ पाउनप
ु छर् । नेपाल ज तो सां कृितक

पर पराले धनी मल
ु ुक थोरै न ्। तर आ नो बेहोिशयारीले गरे र हामीह ले यसलाई झ डै झ डै
गुमाइसकेका छ । यसलाई प ता लगाएर हामीलाई र संसारलाई िफतार् िदन अनुस धानका धेरै
वषर् लाग्छन ्। यसले उ च िशक्षा पाएका अ वेषकह र य तो अनस
ु धानलाई म त गन तथा
यसका खोजह लाई चाउने िशिक्षत मािनस माँग्दछ।
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िश
िशक्षाको
िनिि त
तका अ पिन
िन धेरै कारणह
ह छन ्, हािस
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ज
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णको िशक्षाप्रण
णािल फैलाउन
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ु ू ल रािि ट्रय लक्षण
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म गिरएको हुनप
अ
ह द
दै जा छन ् जिित
ु छर् र जित जित हाम्रा अभावह
ज हामी नय
जित
याँ िकिसम र तरीका लागु गद र राम्रा उपायह
उ
िसक्
क्दै जा छ उिित उित बराब
बर
ित
ितनको
अ दाज
ज गद नयाँ तज
त म
वधान बनाउनपछर्
प
क
बाट आज नेपालम
मा
ुर् ा गन िव
ु । िन न कारणह
शैिक्षक योजनक
को प्रच ड आव
आ यकता छःः‐
(१
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मल
म काम कारवाइह
का
मा जनताको बुिद्धयक्
िक्रय भाग भयो
भ
भने माात्र
ु ुकमा
ु त सिक्र

िशक्षाल
ले सफलतािस
िसत काम गनर्
ग सक्ने हुनाले
न
प्रजाताि
ाि त्रक सरका
कारमा िशक्षाक
को
भाग सं
सकटमय हु छ।

प्र
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त्रमा योजनाको
य
स
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सहय
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िक छ
िनभर्र रह छ।
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यसम
मा

शैिक्षक कायर्क्रमलाई समेत सफलतापव
र् कायार्ि वत गनर् योजना आव यक छ।
ू क

शैिक्षक योजनाले जनतालाई आ ना अिधकारको अगािड आ ना िज मेवारीह लाई
राख्ने िशक्षा िदन सहायता गदर् छ र मल
ु ुकमा शैिक्षक िवकाशको कामको
दािय व बोक्न तयार पादर् छ।

शैिक्षक योजना राि ट्रय प्रयासमा ज माज मीको एक अंश छ।
योजना नगरे को असमान र छयासिमसे प्रयासमा हुने नोक्सानीलाई योजनाले सबभ दा
सानो पिरमाणमा ओ ा छ र हाम्रा प्रयास र शिक्तलाई ठिक बाटोमा लगाउँ छ।
राि ट्रय िशक्षाको आयोिजत प्रणािलले सज
ृ ना मक प्रितभाको बिृ द्धलाई प्रो साहन िद छ,

उपभोगको पिरमाण बढाउँ छ र कला, सािह य तथा अ य उ पादक काम

कारवाईह को सू म पारख गन भावनाको िवकाशलाई बढाउन म त गछर् ।
यी र अ

पिन असि द ध कारणह बाट क्रमबद्ध योजना हुनै पछर् । हामीह

अिहलेस म

हामीलाई साँि चकै उपयोगी िशक्षाबाट बि चत राख्ने फा टु छयासिमसे प्रय नलाई अब
कायम राख्न सक्तैनौ।
िशक्षाका लक्षण
नेपालका िनि त शैिक्षक योजना बनाउँ दा हामीह

जहाँसुकैका पाइए जित असल िशक्षाका

जुनसुकै िवलक्षणताह लाई वीकार गदर् छ । ियनीह लाई नेपालको योजनामा पान◌
ु ृपछर् ।
पहलो कुरा, िशक्षा यापक हुनप
ु छर् । यो थोरै लाई मात्र नभई सबैलाई सल
ु भ हुनप
ु छर् । यसमा
बहुसंख्याले मात्र पुग्दै न। िशक्षा कमसेकम स पण
ू र् जनतालाई प्रा य हुनुपछर् । यसको मतलब
सबैले पग्ु न सक्ने ठाउँ मा िशक्षालयह रहे भने, यातायातको अभावले िशक्षालाई रोक्ने छै न ्।
िशक्षा िनःशु क भइिदएमा कसैलाई गरीबीले िशक्षा पाउन रोक्तैन। यो अिनवायर् भयो भने
लापरबाट आमाबाबु आ ना स तानलाई िशक्षाको लाभबाट बि चत राख्न सक्तैनन ्।
केटाकेटीह को वैयिक्तक िविभ नताअनुसार िशक्षाको संचालन हुनप
ु छर् ,

यसो भए यो

बहुसंख्यकभ दा पाठशालीय वा अ अ िकिसमबाट अनक
ु ू ल अ पसंख्यकह का िनि त मात्र
रोक्का रहँदैन।
दो ो, िशक्षा उ े य राख्ने जनताका आव यकताह लाई िम दो हुनप
ु छर् । पैठारी गिरएका
योजना हाम्रा आव यकताह लाई अनक
ु ू ल हुनु स भव छै न ्। हाम्रा प्रजाका शैिक्षक
आव यकताह को िव लेषण गरे र मात्र यी खास आव यकताह का िनिम त पाठयक्रमको
रचना हुनप
ु छर् । शा त्रीय िव या मात्र
ु छर् । अझ सब मािनसका सारा आव यकताह को पूितर् हुनप
पयार् त छै न। िशक्षाले छात्रलाई जीिवकोपाजर्न गन योग्य तु याउनको साथसाथै उसको
सामािजक कतर् यसमेत पूरा गनर् िसकाउनप
ु छर् ।
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ते ो, िशक्षा सहयोगी कायर् हुनप
ु छर् । कसैका केटाकेटी पाठशालामा छन ् िक छै नन ्, यसमा उसको
चाख छ िक छै न ्, अथवा य तै अ कुनै कारणले भ दा साराले आ नो आिथर्क साम यर्अनस
ु ार
यसको खचर् सहनप
ु दर् छ। के द्रीय
ु छर् । िशक्षाको अिधकांश भार गाउँ का जनताले बोक्नप
सरकारले नेत ृ व र ब दोब ती यव था िमलाइिदन सक्तछ, तर उसले सानो अंशमा िसवाय
आिथर्क भार बहन गनर् सक्तैन। बालकबािलका, िशक्षक, आमाबाबु, पिरचालकगण र
प्रब धसिमित सबले यसमा भाग िदनप
ु दर् छ।
ु छर् । प्र येकले आ नो भागको बोझा उठाउनप
चौथो, िवशेषसमह
ू को लािग िशक्षाको प्रब धका िनि त सरकार िज मेवार हुँदैन। पुरोिहत र
लामाह को िशक्षण, अंग्रेजी िशक्षा अथवा अ य खास िशक्षणको िनि तका िशक्षालयह आय
च दाबाट च नप
ु छर् । गैरसरकारी पाठशालाह लाई हतो साह पानर् हुँदैन, तर सरकारी पैसा
सवर्साधारणको िशक्षाका िनि त जगेडा रहनप
ु छर् ।
िशक्षाका सामा य िवलक्षणताह

प ट गन अ

पिन लक्षयणह

छन ्। आयोगका

प्र तावह को परे खा दे खाउने दो ो भागका िविभ न पिर छे दह मा ियनको उ लेख भएको
छ। िशक्षाको आव यकता

प ट छ।

वत त्र रा ट्रको

पमा हाम्रो दे शको अि त व, हाम्रो

आिथर्क उ नित, सामा य प्रगित, सां कृितक बिृ द्ध र संसारका अ रा ट्रह का बीचमा हाम्रो
थानको मा यता साराले िशक्षाको माँग गछर् न ्।
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दो ो भाग
नेपालको लािग िशक्षाको
राि ट्रय योजना
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पिर छे द ७
योजनाको साधारण

परे खा

पिरचय
यस िरपोटर् को पिहलो भागमा तयार गरे को

परे खाअनुसार नेपालमा िशक्षाका वतर्मान

सिु वधाह ले हाम्रो मल
ु ुकको िछटो उ नित र िवकाशलाई राजनैिनतक, आिथर्क, सामािजक
अथवा सां कृितक तरीकाबाट उ साह िदएका छै नन ्। सवर्था अयोग्य र अ य सं कृित तथा अक
समयबाट उधारो िलइएका वतर्मान कूल, चलन, दशर्न तथा सिु वधाह म य बीस शता दीमा
नयाँ नेपालको आव यकतालाई िबलकुलै खु दै नन ्।
वतर्मान िशक्षासंब धी इ तजामह

स तोषप्रद मािसएका छै नन ् भ ने कुरा राि ट्रय िशक्षा

आयोगको गठनले नै प्रमािणत गदर् छ। यस कुराको िन चय गनर्लाई पिरि थितको केवल
सरसरी परीक्षाको आव यकता िथयो। यस प्रकार आयोगले आ नो दो ो तथा अ य त
मह वपूणर् कामको िज मा िलयो। यो हो नेपालको लािग राि ट्रय िशक्षाको योजना तयार पान
काम।
आयोगले नेपालका वतर्मान शैिक्षक योजनािसत संबि धत तथाकिथत पर परा र उदाहरण
ह बाट प्रभािवत नभई ती योजनाह को असल

पलाई सपान दइु िन चय गर्यो। नयाँ

योजनािभत्र सिमिलत भएर कायम रहनाको िनिम त ितनीह को मह वले आ नै योग्यतामा
अ नप
ु न भयो। यस िसद्धा तअनस
ु ार काम गदार् हामी नयाँ योजनामा आधार िशक्षाको रोजगारी
बल, म टे सरी कूलमा िशक्षा हािसल गन कायर्त परताको तरीका, पाठशाला तथा गु बाको
धािमर्क प्रभाव र सं कृत तथा अंग्रेजी प्रणािलको िव यालयसंब धी तर पाउँ दछ ।
आयोगले िवदे शी िशक्षाप्रणालीह र अ मुलुकमा चालु गिरएका िशक्षासंब धी अनुस धानको
अ ययन गन िनणर्य गर्यो। तर यो िवदे शी प्रणािल पण
र् या अथवा यसको कुनै िह साले
ू त
नेपालको खाँचो टानर् नसक्ने भएमा यो प्रणाली नअपनाउने ठहिरयो। िवदे शी मल
ु ुकह बाट
हामी िसक्तछौ, तर नक्कल गदनौ। यस िसद्धा तको अनस
ु रण गरे र आयोगले िवदे शी
प्रणािलह बाट कामको प्रब धसंब धी कुनै कुनै िवचार, मनोिवज्ञानका कुनै कुनै धारणा र
केटाकेटीह संग काम गन तरीका, छात्रह को बिृ द्ध तथा उ नितको मू यांकन गन िसद्धा त
इ यािदलाई वीकार गरे को छ।
अ यमा आयोगले हाम्रो नेपाली संसकृित, हाम्रा जनता, हाम्रो मल
ु ुकलाई चािहदो बेग्लै
िकिसमको िशक्षाको योजना बनाउने संक प गर्यो। यसका िनिम त हामीले हामीलाई परे को
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ख चो र हाम्राा जनता, हाम्र
खाँ
म्रो साम यर् तथा भिव य
यको अ ययन
न गिरसकेका
क छौ। हामीीले
प
पिरि
थितको जाँचबुझ र स लाह गिरस
सकेका छौ, हामीले
ह
अ यय
यन र िनरीक्ष
क्षण गरे का छ ।
हा
हाम्रो

शोधग
गितले

बदिल
िलरहे को

आ यकतालाई
आव
ई

बुझरे

ह
हामीले

हाम्र
म्रो

योजनाम
मा

आ यकताअन
आव
अनस
खेका छ ।
ु ार हे रफेर गन ठाउँ राखे
य अ यायम
यस
मा हामीले योज
जनाको सवार्गप
ग ूणर् िचत्रण
ण गन प्रयास गरे का छ । यसको
य
िव तत
ृ
व न यसपिछ
वणर्
िछका पिर छे दह
द मा हुनेछ। हामी आशाा गदर् छ िक हामीले केही नम्रतापव
र् क
को
ू क
व तिवक तारो
वा
रो खडा गरे का छ ।
नेपालको लािग
िग राि ट्रय िशक्ष
क्षाको िविश ट लक्षण
(१
१)

िशक्षा दे श यापी हुनेछ। प्रज
जात त्रको िनिम
िन त यो ज री छ। नागिरकक
को
है िसयत
यतले आ नो िज मेवारी परू ा गनर् प्र येक यिक्
िक्तमा यन
त िशक्षा ह
हनै
ू तम
ु
पदर् छ। सबैले प्रााथिमकलाई िशक्षा िदए
एर तथा सबै
स लाई प्रौढ
ढसाक्षरता वार
ारा
दइु ितररबाट

िशक्ष
क्षा

फैलाउनप
पदर्
ु छ।

प चीस

वषर्िभत्रमा
िभ

हाम्र
म्रो

इ छाििवनाको अज्ञा
ज्ञानता र िनररक्षरता मेिटन
न सक्तछ।

मल
ु ुकबााट

िश
िशक्षा
राि ट्रय
य हुनेछ। सवर्
वर्साधारण जनता
ज
तथा सरकारी
स
सहाायता प्रा त िशक्षाको एउ
उटै
प्रणािल
िल हुनेछ। हाम्र
म्रो जनता र समाजको आव
आ यकताल
लाई एउटा पूणर् एकनासक
को

कायर्क्रममा
क्र
िमलााइनेछ। यो अिग ला पिर छे दह म
मा वणर्न गिरएको
ग
हाल
ाल
चिलरह
हे को छुटृाछुट्टै िकिसमकोो िशक्षाबाट िन कनेछ। तर यसले ने
नपालमा हाम्र
म्रो
राि ट्रय
य जीवनको आदशर्लाई पूरा गनछ। यस योजनाालाई नेपाल राि ट्रय िशक्ष
क्षा
योजन
ना, नयाँ

कूलह
ल लाई रािि ट्रय

कूल, नयाँ पाठयक्र
क्रमलाई रािि ट्र
ट्रय पाठयक्रम
क्रम

इ यािद
िद भिनयोस ् भ ने हामी प्र ताव गदर् छ ।

िश
िशक्षा
िनःशु क हुनेछ। यस
य िकिसमक
को िशक्षा पूणत
र् या थोरै मल
तर
ु ुकमा माात्र पाइ छ, त
अ धे
धरै दे श यस
स िशक्षाको निजकै पग्दै
शु क प्राथिम
िमक िशक्षा नै
ुग्दै छन ्। िनःश
यन
त
तथा िव व यापी भएको हुनाल
ाले
ू तम
िकििसमको िश
शक्षा िदनमा आयोग जोड िद छ।
छ

सबैको िनिम त समान आध
धार,
नेपालम
लमा

तु

तै

यस

पिरिि थितअनस
केस म िनःशु क नै हु नप
ु ार मा यिमक िशक्षा सक
ु दर् छ। धेरै
वषर्स मलाई हाइ कूलह ले छात्रावाससिह
छ
िहतको कूल (Residentiaal School) ह
हन
ु ु
आव यक
य
छ। छा
छात्रावासको खचर्
ख चुकाउन
नको िनिम त योग्य िव याथीर्ह लााई
सहायत
ता िदनुपदर् छ।
छ खचर् लाग्द
दछ भनेर क
कनै
ल िन
ु पिन योग्ग्य िव याथीर्लाई
पानह
दैन। प्रौढह लाई
ल साक्षर तु याउने िश
िशक्षा िनःशु क हुनप
ुर् ु ँदै
ु छर् । अ
सकेस म कम खच
चर् लाग्ने हुनप
ु दर् छ।
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सााह

प्रौढिशक्ष
क्षा

िनःशु क िशक्षा हुनप
आ
राय
य त छ तर वाा तिवकतालााई िबसर्नह
न।
ु दर् छ भ ने आयोगको
ु ु ँदैन
यसले सकेस मकोो स तो अ

तरको सााथसाथै िनःश
शु क प्राथिमक
क तथा साक्ष
क्षर

तु याउ
उने िशक्षालाई
ई समथर्न गदर्
दछ।

(२
२)

िशक्षाक
को अविध बेग्लाबेग्लै हुनेछ। मल
दने
ु ुक अथवा संप्रदायको िशक्षा िद
आव यकता,
य
योग्य
यता र आिथर्
थक साम यर्अन
अ स
मिहनादे िख १७
१ वषर् अथव
वा
ु ार ६ म
यसभ
भ दा
यिक्त
तह

पिन

हुनेछ।
छ धेरै प्रौौढ
साक्षरत
रतामा ६ मिहनाको
म
िन
िनयमान
स
को िशक्षा िलएर
िल
स तु ट
ु ारको
बढीस म

िशक्षाको

अ
अविध

बेग्लाबे
ल ग्लै

हुनेछन ् र यस
सपिछ पु तक
कालय, रे िडय
यो, अिन अ
अआिखरमा िसनेमा वार
ारा
आ मििशक्षा चालु राख्नेछन ्। डाक्टर, इिि जनीयर र अ पेशावााल यिक्तह
ह
हदसेहद
ह १७ वषर् अथवा
अ

यसभ
भ दा बढीस
स म िनयमअ
अनस
ु ारको

प्रा त गनछन ्। ियनै
िय हदह को
क अ तमा प्र येक लाख
ख
प्राथिम
िमक

कूलबाट िशक्ष
क्षा

यिक्तह
ह ले

यूनतम

कूल िशक्षाको लाभ
ल
उठाउनेछन
छ ्, हजारै ल
लेे मा यिमक
क िशक्षा वार
ारा

फाइदाा उठाउनेछन ् र अ

सय
य ले उ च िशक्षा
िश
पाउनेछन ्।

क "५
५‐५‐४/७‐+ प्र
प्रणािल, ‐ योो प्रणािल हाालसालको लािग
ल
योजना गिरएको हो
हो।
यसकोो मतलब हो,
ह प्रौढह कोो िनिम त पाँच वषर्स ममा प्राथिम
िमक, पाँच वषर्
व
मा यििमक, चारदे िख
िख सात वषर्
षर्स म कलेज र िव विव
िव यालयको िशक्षा र अ
थपुवा िशक्षा। यो कुरा आदशर् तथा आिथर्क पले प्रयोग
गा मक, दव
क बीचमा मल
मेल
ु ैको
हो भ ने सरकार छ, कुनै िदन,
िद शायद प चीस वषर्मा
म प्राथिमक
क िशक्षा साात
वषर्स मलाई बढाइ
ाइनेछ र

य
यो प्रभावकाारी दइु वषर्
षको
क लािग हाम्रा
ह
धेरैजस
सो

जनतााको िनिम त उ तरमा यिमकको
य
काायर्क्रम रािख
िखनेछ भ ने आयोग आश
शा
गनर्छ। यसको अथर्
अ , "७‐५‐२/७+

प्रणाििल हो। िश
िशक्षास ब धीी खु िकलोक
को

िनिम त आयोगले
ल िसफािरस गरे
ग को िचत्राङ्
ङ्क ७।१ हे नहोस
ह
्।
ुर्

धेरै तथा अगल
गल अलग दररकारअनस
नेछ।
ु ार िशक्षा िदइने
(क)

नेपालका धेरैजसो
ज मािनस, शायद
श
९८ प्रित
ितशतले नै आ नो तथा आ ना पिरवारक
का
जीवीकाको
जी
िनिम
िम त कमाइ गन
ग ुर् पन हुनाले
ले यो िशक्षा रोोजगारी िशक्षाा हुनेछ। यहाँक
का
थोोरै यिक्तलााई मात्र अ छी
छ भएर ब न पुग्दछ नत्र धनीह ले समेत आ नो
न

है िशयत
ि
कायम
म राख्नलाई अक्सर काम
म गनप
ल बहुसंख्यकक
को
ुर् दर् छ। यसो हुनाले
लाािग खेतीपात
ती तथा घरध
ध दामा जोड
ड िदइएको िशक्षा हुनप
दछ। िविभ न
ु दर्

अ पसंख्यकह

ज तै औ योिगक का
कामदार, पेशाावाल,

यवस
सायी, कािर द
दा

सररकारी कमर्चारी
ा इ यािदला
लाई चािह अ अ रोजगारी
री िशक्षाको मौौका िदनप
छ
ु दर् छ।
यस
सको रोजगारी
री िशक्षाको मह
ह वमा िशक्षाक
ाको बढी समथर्
थर्न पाइनप
छ
ु दर् छ।

(ख)

िशक्षाले
िश
नागिरक
रकताको िवकााश गनछ। हाामी सबै नागििरक भएका हुनाले यो एउट
टा
दे श यापी माँग हो। हामीह कुनै गाउँ , िज ला तथा नेपालका नागिरक
ना
हो। त
ती

प्र येकको लािग
िग गनुर् पन हााम्रो कतर् य र िज मेवादी छ। िशक्षाले हामीलाई िय
यनै
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कुराह िसक्न र ितनलाई पूरा गनर् म त िदनेछ। िशक्षाले नागिरकलाई मतदान

िदन, कर ितनर्, सहयोग गनर्, संयक्
ु त िनणर्य गनर् र जीिवकाको िनिम त कमाइ गनर्
िसकाउनप
ु दर् छ। यसो भए मात्र प्रजात त्रमा नागिरकबाट आशा गिरएका अ अ
कुराह

यसले गनर् सक्तछ।

िशक्षाले यिक्तको िवकाश गनछ। सां कृितक, सु दर र शारीिरक िकिसमबाट यो

(ग)

काम हुनेछ। यसले उसलाई बढी मात्रामा िज दगीको मजा िलन, बडो िनरोगी भएर

बाँ न जीवनको

तर गितलो तु याउनमा म त िदनेछ। यसले उसलाई

सौ दयर्संब धी आन दको उपभोग

याइिदनेछ, हाम्रो सां कृित पर परालाई

सजीव तु याउनमा सहायता िदनेछ र हाम्रो संप्रदायलाई ब न लायकको ठाउँ

बनाउनेछ।

िशक्षाले मािनसको आदर गनछ। यो िशक्षा छात्रलाई आ नो िनि त जीवनका रह य तथा सरल
कुराह

प्रकट, िवकाश र अनभ
ु व गराउन सहायता िदने िविध हुनेछ। यो िशक्षा
रीतभाँतमा बाँिधएको, िव यालयी र अवा तिवक हुनेछैन। प्रचार वा प्र नो तर वाराको
िशक्षा हुनेछैन। िशक्षा मनोिवज्ञान र दशर्नका आधिु नक िसद्धा तह मा आधािरत
हुनेछ। यो प्रयोगा मक सोझो, लौिकक र उपयोगी हुनेछ।

प्राथिमक कूलले जनसमह
ू लाई सवर्साधारण यन
ू तम िशक्षा िदनेछ। हालसाललाई ६ वषर्देिख

११ वषर्स मका केटाकेटीह का िनिम तको प्राथिमक पाठयक्रम पाँच वषर्को रहनेछ।

अ यमा यसलाई बढाएर सात वषर्स मको गराइनेछ। यस छोटो अविधिभत्र
बालबािलकाह लाई

ितनीह को

सम या,

अिधकार,

कतर् य

तथा

नागिरक

िज मेदारीमा पूणत
र् या सचेत हुन र आफूले रोजेको रोजगार िलनलाई पूरा तयार
रहनको िनि तमा म त िदन प्रयास गिरदै छ। पाठयक्रमिभत्र सामािजक अ ययन,
िवज्ञान, लेख‐पढ, गिणत, िश प, सौ दयसंब धी कला र शारीिरक िवकास पनछन ्।

नेपालमा िशक्षाको पिहलो ल य दे श यापी प्राथिमक िशक्षा हुनप
ु दर् छ भ ने आयोगको
राय छ। ल यको पमा आयोग यो तलको कुराह को सझ
ु ाउ िद छः‐ सन ् १९६५
स ममा प्र येक १००० यिक्तका िनि त कमसेकम एउटा प्राथिमक कूल। सन ् १९६५

स ममा ३००,००० केटाकेटीह लाई प्राथिमक

कूलको िशक्षा (अिहले प्राथिमक

कूलमा प ने उमेरका केटाकेटीह को संख्याको यो एक चौथाई हो)। सन ् १९७५

स ममा आफखुशीको दे श यापी प्राथिमक िशक्षा (अथार्त इ छा भएका सबैलाई भनार्

हुन पुग्ने जित कूल)। सन ् १९८५ स ममा दे श यापी अिनवायर् प्राथिमक िशक्षा (अथार्त ्
प्राथिमक कूलमा प ने उमेर भएका गै केटाकेटीलाई पुग्ने कूल)।

मा यिमक

कूल रोजगारी नेत ृ वको िशक्षाबाट उठाउन सक्ने ब दै जाने ठूलो जमातलाई

साधारण तथा रोजगारी िशक्षा िदने बहु उ े यको हुनेछ। अिहलैलाई र पिछलाई पिन
यस कायर्क्रमको याद पाँच वषर्को हुनेछ र यसले प्राथिमक कूल पूरा गन उ तीणर्
छात्रह लाई मात्र भनार् गनछ। पाठयक्रमिभत्र साधारण िशक्षा (सामािजक अ ययन,
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िवज्ञान, भाषा, गिणत इ यािद), यिक्त वको िवकास (शारीिरक तािलम, वा

य,

सौ दयर्संब धी कला इ यािद र खेतीपाती, घरध धा, उ योग, यवसाय, यपािरक
िशक्षा, पिरचारक (नसर्को) काम अ यापन, अ अ पेशाको िनिम त तयारी र कलेजको
मामूली िशक्षा पदर् छन ्। हाइ कूलको िशक्षाले धेरै िव याथीर्ह लाई नागिरक र रोजगारी

दिु नयाँमा नेत ृ वको

थान प्राि तको िनिम त योग्य तु याउनप
ु दर् छ। बढी िशक्षा

िलनलाई कसैकसैले उ च िशक्षण सं थाह मा पढाइ चालु राख्नेछन ्। मा यिमक

कूलह ले दे शमा साधारण आिथर्क िवकाशलाई चािहने दक्षता र नेत ृ वको बिृ द्ध

गराउनप
ु दर् छ। यसो गनलाई ितनीह ले बहुसंख्यकलाई पूणर् सीिमत िशक्षा िदनप
ु दर् छ।

ल यको पमा आयोग यी तलका कुराह को सझ
ु ाउ िद छ ‐ सन ् १९६५ स ममा प्र येक

३२ वटा राजनैितक िज लाह को िनिम त बहु उ े यको कमसेकम एउटा हाइ कूल
िदने। अिअलेस म कुनै हाइ कूल नभएका िज लाह मा नयाँ कूलह र पर परादे िख

अिहलेस म चिलरहे को हाइ कूल भएका िज लाह मा यो पूरानो कूल बद ने वा

एउटा नयाँ कूल नै खडा गन। प्राथिमक कूलमा पिढसकेका २० प्रितशत जितले सन ्
१९६५ स ममा हाइ कूलमा भनार् हुने। प्र येक १०,००० यिक्तको िनिम त सन ् १९७५
स ममा शु उ े यको कमसेकम एउटा हाइ कूल राख्ने।

उ च िशक्षाको

यव था राि ट्रय िव विव यालयको मातहतमा हुनेछ। कलेज तथा
उ तरमा यिमक िशक्षण सं थाह ले हाम्रो मुलक
ु मा उ च तरका नेत ृ वह को िवकाश

गनलाई प्रयोगा मक यवसायी र रोजगारी िशक्षा िदनेछन ्। अिहले भएका कलेजह

पढाउने िव विव यालयको मातहतमा यवि थत हुनेछन ् र मनासीब ठहिरनेिवि तकै
आव यकताअनुसरा काठमाड तथा भरमल
ु ुकमा नयाँ कलेजह को थापना हुनेछ।

िवशेष तालीम िदनाका िनिम त प्राथिमक र मा यिमक िशक्षालाई उ च िशक्षाको
जालोल ढाक्नेछ, जन
ु अिहले हाम्रा दे शबासीह ले िवदे शमा पाएका छन ्।

ल यको

पमा अिहले भइरहे का कलेजह लाई दइु तीन वषर्िभत्रैमा िव विव यालय

संगठनको प िदनप
ु दर् छ र सन ् १९६५ स ममा पण
ू र् िव विव यालय भइसक्नप
ु दर् छ
भ ने आयोग सझ
ु ाउ िद छ। केही वषर्को िनिम त िव विव यालयमा १५००
िव याथीर्ह लाई भनार् िलनप
ु दर् छ भ ने आयोगको स लाह छ। यसमा पिन सन ् १९६५

स ममा ३००० र हाइ कूलमा नाम लेखाएकाह म येबाट अक प चीस वषर्स मलाई

सयकडा ५ भ दा बढी गनुर् हुँदैन। िशक्षासंब धी कायर्क्रमका अ अव थामा उिचत जोड

िदन र "सक
ु ु ल गु डे"बेकारीबाट बचाउ गनको िनिम त यो तयारी आव यक छ भ ने

हामीलाई लाग्दछ। यी दई
ु कुराले फैलावटलाई हािन गरे नन ् भने यस ल यलाई

मन
ु ासीब मािफकिसत बढाउने काममा आयोग पिन राख्तछ।

प्रौढिशक्षा सबैलाई प्रा त हुनेछ। प्रौढिशक्षाले नपढे का हाम्रा अिहलेका प्रौढह लाई छोटो बाटोको

िशक्षा िदने मात्र होइन िक प्राथिमक पढाइ मात्र हुनेह को िशक्षालाई भिव यमा परू ा
गनछ। यो कायर्क्रम प्रौढ साक्षरताको साथसाथै च नप
ु दर् छ। दे श यापी साक्षरताको
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ल यलाई आयोग प्राथिमक िशक्षाभ दा मात्र कम प्रयोग ठा दछ। तर कायर्क्रमले
प्रौढिशक्षाको तमाम क्षेत्र ज तै, खेतीपाती, घरध दा, ह तिश प, लिलत तथा सां कृित
कला, िव तत
ु दर् छ।
ृ सािह य इ यािदलाई ढाक्नप

ल यको

पमा आयोग यी तलका कुराह को सझ
ु ाउ िद छः‐ सन ् १९६० स ममा

१००,००० नयाँ साक्षरह । सन ् १९६५ स ममा वषर्को १००,००० यिक्तको िनिम त

साक्षरताका क्लासह सन ् १९६० स ममा केही यिक्तका िनिम त अ प्रौढिशक्षाका

क्लासह । यो िशक्षा िलन चाहने जित सबैका िनिम त सन ् १९६५ स ममा यस
िशक्षासंब धी क्लासह र यसको साथसाथै सबैका िनिम त ग्रामीण पु तकालय तथा

रे िडयोह को पिन यव था हुनप
ु दर् छ।

िशक्षासंब धी यस कायर्यक्रमलाई बढाउने िशक्षकह लाई पेशावाल तथा साधारण िशक्षा
िदइनेछ। यस कायर्क्रमलाई बढाउन हजार

िशक्षकह को आव यकता पदर् छ।

िशक्षकह का िनि त आकषर्क रमाइला तरीका, आव यक परे को बेलामा आ नो
मल
ु ुकलाई भर म त िदनका िनि त अिग सबै मिहलाह िसत साग्रह अनरु ोध र एक
महान ् तथा उ च पेशाको पमा िशक्षण कायर्को क्रमशः िवकाश वारा तालीम पाएका

िशक्षक अथवा तालीम िलनका िनि त पिठत यिक्तह को अिहलेको अभावलाई पूितर्

गनप
ुर् दर् छ।

मािथ सझ
ु ाउ गिरएका िशक्षाको फैलावटको माँग परू ागनर् यन
ू तम ल यको पमा तल

लेखेअनस
ु ार िशक्षा िदनप
ु दर् छ भ ने आयोग सझ
ु ाउ िद छ : ‐ आउँ दो दश वषर्स मलाई

वषर्को कमसेकम १००० प्राथिमक िशक्षकह लाई, यसपिछ नयाँ कूलह को िनिम त

भनार्गनर् र अवकाश ग्रहण गन िशक्षकह को ठाउँ मा राख्नलाई लगातार वषर्को २०००

दे िख ४००० स म िशक्षकलाई आउँ दो दश वषर्स मलाई वषर्को कमसेकम १०० जना
मा यिमक कूल िशक्षकह लाई यसपिछ स टाभनार् र बिृ द्ध गनर्को िनिम त लगातार

वषर्को २०० दे िख िलएर ४०० स म िशक्षकलाई। वषर्को १० दे िख २० जनास म
कलेजका िशक्षकह लाई िशक्षा िदने र अिहले भइरहे का िशक्षकह को तर उठाउने।

आव यकतापूितर् नभएस म वषर्को ५०० दे िख १००० स म प्रौढ साक्षरताका

िशक्षकह लाई िशक्षा िदने।

यसपिछ प्रौढिशक्षाका अ

अव थालाई गा न यस

तालीमलाई बढाउँ दै लैजाने।
पाठयपु तक र िशक्षासंब धी ब तुह , खपत हुने सामान र सामग्री सह
ु ाउँ दो भवन र थानह
िदइनेछन ्। शैिक्षक वातावरण प्रश त भएन भने प्रभावकारी िव या

यादै कम हुन
(जुन कुरा बिु द्धमान ्

सक्तछ। यसिभत्र िशक्षक संप्रदायबाट प्रा त हुने कुराह
िशक्षकह ले चाहे भने सिजलैसग
ं प्रश त प्रा त हुने गरी अिहले तयार छन ्),

पाठयपु तक र अ

छािपएका कागतपत्र, मानिचत्र र अ

आलैिखक सहायता,

कणर्गोचर र दिु टगोचर हुने सहायता, प्रयोगशाला र यासलका सरसामान, खे ने
मैदान, याने र ओस नआउने भवन तथा प्राकृितक वातावरण जुटाउने अ कुराह
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पदर् छन ्। यो िवना राम्रो िव या प्रा त हुन सक्तैन। वत त्र िव व यापी िशक्षाका यी
अङ्ग हुन ्, तयसैले छात्रह लाई िसतैमा िदनप
ु दर् छ।
िचत्राङ्क ७।२ िशक्षाको राि ट्रय योजनाको िनिम त संगठनीय तािलका
यसबाहे क हामीले िनकट भिव यमा म यिदनको गरम खाना, वा

यसेवा, क्लबका

काम र काउिटङ्ग, पु तकालय, सामािजक सेवा, बाबु‐आमा‐िशक्षक संगठन र असल
कूल बनाउनमा सहायता गन अ धेरै िवशेष सेवाह को आशा गनप
ुर् दर् छ।

संगठन, शासन र िनय त्रणमा िशक्षाको िवके द्रीकरण हुनेछ। के द्रीय सरकारको
िशक्षामंत्रालय संगठन गन शिक्त ब नेछ। यसले नै नेत ृ व र आव यक एकनासेपन
प्रदान गनछ, यन
ू तम तर ठीक गनछ र िशक्षकह को िशक्षालाई िनदश गनछ, तर

प्र येक गाउँ ले आफ् आफनो क्षेत्रिभत्रको िशक्षामा िशक्षाम त्रालयले भ दा ब ता
िज मेवारी िदनप
ु दर् छ। सामानयतः िशक्षाको िनरीक्षण र संगठनको िनिम त प्र येक

गाउँ मा एकएकोटा िशक्षाको बोडर् अथवा िशक्षासिमित रहनेछ र यसले
चलाउनलाई योग्य शासन िनयक्
ु त गनछ।

गाउँ ह लाई संगिठत पानर्को िनिम त म त गनर् र नयाँ

कूलह

कूल

खो न प्र येक

िज लामा एक एकोटा आ नै िशक्षासिमित र शासनकायर्मा सहायता पुर्याउन

िज ला यक्ष र उनका मातहतका कमर्चारिह रहनेछन ्। केही कालस म मा यिमक

िशक्षा िज ला सिमितको मातहतमा रही िवशेषतया िज लाकै िवषय हुनेछ। के द्रीय
म त्रालयले अनस
ु धान अपनाउनेछ, राि ट्रय हदमा िशक्षालाई सि मिलत गनछ,
िशक्षकह लाई तालीम िदनेछ, उ च िशक्षाको िनरीक्षण गनछ, यन
ू तम पाठयक्रमह

र चािहने कुराह को सझ
ु ाउ िदनेछ र समान पान र अपनाउने आिथर्क सहायता िदनेछ।
(आयोगले िशफािरस गरे को िशक्षा यव थाको लािग िचत्राङ्क ७।२ हे नह
ुर् ोस ्।)

िशक्षामा उपयक्
ु त पले खचर् िदइनछ, तर धेरैजसो थानीय आय तरबाट। थानीय प्रब धक

सिमितह लाई शैिक्षक कर लाउने र संग्रह गन अिधकार िदइनेछ। के द्रीय र िज लाको
सरकारी च दा धेरैजसो मा यिमक र उ च िशक्षाको िनिम त र नयाँ प्राथिमक
कूलह खुलाउन सहायता िदनलाई खचर् गिरनेछ। यो शैिक्षक कायर्क्रम चलाउने हो

भने प्राथिमक िशक्षाको िनिम त धेरैजसो म त जन
ु गाउँ मा िशक्षा िदइने हो सोही

गाउँ ह बाट आउनप
ु दर् छ। के द्रीय सरकारले यित िव तत
ृ कायर्क्रमलाई कुनै हालतमा
पिन समथर्न गनर् सक्तैन।

मालपोतको नयाँ बाटे खो नप
ु दर् छ र िशक्षािनिम तको म त, ितन साम यर्को

आधारमा समान पको तु याउनप
ु दर् छ। अब आउने प चीस वषर्मा िशक्षािनिम तको

खचर् धेरै गुना ब नेछ। खचर् यायपूणर् पले बाँिडनप
ु दर् छ।
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सारांश
हाम्रो योजनाका मख्
ु य मख्
ु य िविश ट लक्षण यी हुन ्। अब आउने पिर छे दह मा धेरैजासो
िववरणह िदइएका छन ्, तर ितनीह म ये धेरै योजनाको िसलिसला साथै खु दै जानछन ्।
आयोगले यहाँ योजनाको मोटामोटी प मात्र िदने कोिशश गरे को छ। नक्शाबमोिजम काम
गनर्लाई "िनरीक्षक कािलगढह

हुनप
ु दर् छ।
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तािलका ७।९ िशक्षाको राि ट्रय योजनाका ल य
ज री

१९६०

१९६५

प्राथिमक िशक्षा

नयाँ कूलह को खो न शु

१५०,००० केटाकेटी

३००,००० केटाकेटी कूलमा। प्र येक

(उमेर ६‐१०)

गन। भइरहेका कूलह लाई

कूलमा

बढ ने

१९७५
यापक पमा आफूखुशी

अि तम
यापक पमा अिनवायर्

१००० जनसंख्याको िनिम त कमसेकम
एउटा कूल

मा यिमक िशक्षा

भइरहे का कूलह को

बहु उ े यका केही नयाँ

प्र येक िज लाको िनिम त कमसेकम

प्र येक १०,०००

क्रमैसंग मा यिमक िशक्षाको

(उमेर ११‐१५)

पाठयक्रमलाई क्रमैसंग पिरवतर्न

हाइ कूलह खो ने

एक एकोटा बहु उ े यका हाइ कूल।

जनसंख्यालाई कमसेकम

िव तार

गद लाने

कूलमा २० प्रितशत

एक एकोटा बहुउ े यका हाइ
कूल

उ च िशक्षा (उमेर

भइरहे का कलेजह लाई

थप कलेजह

टाढाका केही के द्रह र वरपर फैिलएका

१६‐२२)

िव विव यालयको मातहतमा

िव तारकारी कायर्।

िव तारकारी कायर्ह सिहत पण
ू र्

िनयमीकरण गन

खास

िव विव यालय। खास

िव विव यालयमा

िव विव यालयमा ३००० जित

खास गरी प्रौढ िशक्षाको क्षेत्रमा फैलाउँ दै जाने कायर् हाइ
कूलमा भनार् हुने कामको ५ प्रितशत जित भनार् गन

१५०० जित
प्रौढ िशक्षा

प्रितवषर् ६०० साक्षरताका

१९६० स ममा

क्लासह

१००,००० नयाँ साक्षर
यिक्त, केही उ प्रौ◌ैढ

प्रितवषर् १००,००० नयाँ साक्षर
यिक्तह ।अ प्रौढिशक्षा फैलाउने।
सबैलाई ग्रा य पु तकालय र रे िडयोह

िशक्षा
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दे श यापक आफूखुशीको साक्षरता। पूणै प्रौढ िशक्षाका
कायर्क्रम दे श यापक पले प्रा त हुनसक्ने

िशक्षकलाई िशक्षा

प्रितवषर् ३०० प्राथिमक िशक्षक।

प्रितवषर् १००० प्राथिमक िशक्षक, प्रितवषर् १०० मा यिमक िशक्षक।

प्रितवषर् २००० प्राथिमक

प्रितवषर् ४००० प्राथिमक

प्रौढ साक्षरताका ३०० िशक्षक

प्रितवषर् १० दे िख २० स म कलेजका िशक्षकह र ितनीह को तर

िशक्षक। प्रितवषर् २००

िशक्षक। प्रितवषर् ४००

उका ने। लगातार प्रितवषर् ५०० दे िख १००० प्रौढ िशक्षा ‐ िशक्षण

मा यिमक िशक्षक। लगातार

मा यिमक िशक्षक

प्रितवषर् २० दे िख ३० स म
कलेजका िशक्षक
पाठयपु तक,

अनुभवको लािग छपाइ

प्रितवषर् २००,०००

प्रितवषर् ४०००,०००

शैिक्षक व तुह को कमी नगन

प्रितवषर् ७५ लाख िपयाँ

प्रितवषर् २ करोड िपयाँ

प्रितवषर् ४ करोड िपयाँ

प्रितवषर् ८ करोड िपयाँ, भनार् बढे मा बढाउने गरी

इ यािद
खचर्

िशक्षाको यव था िचत्राङ्क ७।१ र ७।२ मा संक्षेप गिरएको छ। ल यह चािह तािलका ७।१ मा संक्षेप गिरएका छन ्। अगािड गएका िविश ट लक्षणसिहत यो
िचत्र र तािलकाले नेपालको िनिम त रा ट्र यापी, िनःशु क, पूरा प्रयोगा मक िशक्षाको िनिम त राि ट्रय योजना सवर्साधारण पमा बयानगदर् छ।
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पिर छे द ८
प्राथिमक

कूलको पाठयक्रम

पिरचय
प्राथिमक िशक्षा नै ज्ञानको मल
ू जग हो। कसैको िनिम त यो प्राथिमक िशक्षा शैिक्षक जीवनको
आधार मात्र हो तर धरै कालस म हाम्रो दे शका बहुसंख्यक बालबािलकाह को िनिम त केवल
यही मात्र िशक्षा प्रा य हुने हुनाले सबैितर ढाक्ने र यही नै टुँङ्िगने पिन हु छ। प्रारि भक िशक्षा
नै बालकबािलकाको पिहलो उपयक्
ु त तरीकाबाट संगिठत भएको िशक्षासंब धी अनभ
ु व हो।
जित जित यी प्राथिमक कूलह दिु नयाँको िनि त प्रा य हुँदै जानेछन ्, उित उित नै ितनीह
मल
ू कायर्चतुरता, समक्ष, झक
ु ाउ र राम्रो आनीबानी ज ता िशिक्षत नागिरकह को िनिम त
आव यक गुणह को संगिठत के द्र ब नेछन ्।
प्राथिमक िशक्षा कुनै भवनको जग ज तो हो, जसको अभावमा कुनै व थ िशक्षापद्धितको
आशा गनर् सिकदै न र िवपरीत वातावरणको सामना गनर्सक्ने मजबुत नागिरकता संभव हुँदैन।
प्राथिमक िशक्षाले अज्ञानलाई हटाई सावर्जिनक समझ र प्रयासमा एकता याउन सक्छ र
यसरी यसले हाम्रो नवजात प्रजात त्रलाई यसको िवरोधी त वह को सामना गन शिक्त प्रदान
गनछ।
प्राथिमक िशक्षाले ६ वषर्देिख ११ वषर्स मका बालकबािलकामािथ रे खदे ख गरी चािहदो
उपदे श वारा पथ प्रदशर्न गनछ। बालजीवनको अव थाले आ नै अपूवर् मह व राख्दछ। यो
अव थामा बालकबािलकाको शािरि◌रक, मानिसक, नैितक र संवेगा मक िवकाश अ य त
वेगसँग भइरहे को हु छ। यो यही अव था हो जसलाई हामी उनीह को प्रितभा र चिरत्रको
यिक्तगत िवकाशको साथसाथै

व थ सामािजक ल यको िनि त सिजलैसग
ं मो न

सक्तछ । वा तवमा यो जता पिन मोिडने प्रविृ तले बालकलाई िबगानर् खो ने खराब
त वह लाई हटाउन म त गदर् छ। तसथर् यो हािनकारक त वह को सामना गनर्को िनिम त
एउटा रचना मक तथा संगिठत प्राथिमक कूलको प्रब ध हुनु िनता त आव यक छ।
यसबाहे क यि तगत तबरले िव याथीर्लाई अ य त आव यकीय मनोवैज्ञािनक त वह को
साथसाथै प्राथिमक िशक्षा रा ट्रको सामािजक, राजनैितक, धािमर्क, आिथर्क र सां कृितक
िवकाशको िनिम त पिन आव यक छ। िशक्षाको मतलब अगािड बढाउनु हो, तर समाजले यो
कुराको िनणर्य गनप
ुर् छर् िक कुन िदशामा ती केटाकेटीलाई डोर्याउने हो। मािनस सामािजक
प्राणीर् हो। यसको उ पि त समाजमै भयो, ऊ यसमा नै रह छ। यसैमा मदर् छ। ऊ आ नो असंख्य
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आव यकीय ब तु र इ छापूितर्को िनिम त आफू ज ता अ

मािनसमा भर पदर् छ। यसको

बदलामा ऊ पिन आ ना अ साथीह को सुख र इ छापूितर्को िनिम त केही कुरा प्रदान गदर् छ।
यसैले उसमािथ समाजको असर सँधै पिररहे को हु छ र उसले पिन आ नो म द गितले,
किहले काही दरत
ु ् गितले र संयोगवशले पिन समाजमािथ असर पादर् छ। ऊ बहुतै कम मात्रामा
मात्रै समाजिभत्र दिबएको हु छ। उसले आ नो विरपिरको सामािजक वातावरणलाई आ नो
इ छा, अिभ िच र अिभप्राय अनुसार बद न चाह छ।
आज हामी नेपालको जुन समाजमा रह छौ, यो िबलकुलै संतोषजनक छै न। वा तवमा केही
वषर् अगािड यो यित असंतोषपण
ू र् िथयो िक हामीले यिक्तगत या सामिू हक तबरले यसलाई
बद नप
ु रयो। अब हामी यसलाई झन ् उ नत बनाउन र सवर्गुणस प न तु याउन कोिशश
गिररहे छौ। यो कुरा हाम्रो नागिरकह प्रितको कतर् य नै भएकोले हामीले भावी नागिरक हाम्रा
बालकबािलकाह लाई समाजको भलाइको िनिम त सामािजक कुरीितह हटाउन िसकाउनप
ु छर्
तर, यो गनर्को िनिम त हामीले यिक्तको

वभावैले मतलबी हुँदै जाने िमजासलाई खारी

व थ बनाउनप
ु छर् । साधारण िशक्षाको कमीले गदार् बालकबािलकाह मा अवसर अ वा

यकर

यिक्तगत र अभद्र गुणह उ प न हु छन ्।
आजको नेपाल िहजोको भ दा िबलकुलै फरक छ। यसले प्राजाताि त्रक प्रणािल अपनाएको छ।
यसले गदार् रा ट्रका जनताले रा ट्रको पण
ू र् उ तरदािय व समा नप
ु रे को छ। यसको सफलता र
असफलता जनतामा नै िनिहत छ।
यसकारण आज जनताको िनिम त धेरै नै आव यक कुरो हुन आएको छ िक उनीह ले आ ना
हक र अिधकार तथा कतर् य र िजमेदारी बु न सकुन ् र उनीह ले रा ट्रो नितको िनिम त काम
गनर् सकून ्। उसमा पिन एिशयाली दे शह मा भएको हालसालको राजनैितक पिरवतर्नले गदार्
हाम्रो दे श यादै असिजलो ि थितमा पनर् गएको छ। दई
ु ठूला शिक्तशाली दे शह का माँझमा
रहँदा एउटा आ नै िसद्धा त र येय भएको नेपालले आ नो इितहासमा सबभ दा संकुिचत
अव थाबाट पार गनुर् पिररहे छ। नेपालले य ता सम याह लाई साहसपूवक
र् तथा यिु क्तयुक्त
तरीकाबाट सु झाउन पिररहे छ। उसैले नेपालका हरे क स तितह ले य ता सम याह लाई बझ
ु ी
सामना गनर्को िनिम त िशिक्षत भई अगािड बढनप
ु रे को छ।
दे शमा अिहले आिथर्क संकट परे को छ। दे शको धेरैजसो पूंजी झ डै सखाप भई बािहर
पुिगसकेको छ। सरकारलाई घाटा‐बजेटको सामना गनुर् पिररहे छ। ऐश आरामका ब तुह को त
कुनै छाड , जीवनको िनिम त नभई नहुने ब तुह पिन हामीले बािहरबाटै पैठारी गनुर् पिररहे छ
यसले गदार् दे शको आिथर्क जग नै खलबिलइरहे छ। हाम्रो दे शमा खानीह िन केका छै नन ्, न त
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क
कलकारखाना
नै छन ्। तर हामीसं
ह
ग प्राक
कृितक साधन र मानवशिक्
िक्तको कमी छन।
छै सिजलैस
सग
ं
ख
खानी
प ता लगाउन
ल
सिक छ र कलकाारखाना पिन चलाउन सिक
िक छ। दे शमाा पतीर् जग्गा र
म
मानवपिर
मक
को कमी छै न। त परतासंग काम गर्य भने चाँडै हाम
मीले दे शलाई खान, लाउन र
ब नको िनिम
िम त आ मिन
िनभर्र बनाउन
न सक्नेछौ.। िनःसहाय र आधारहीन भई िवदे शितर
ित
आ क खाँचोक
आिथर्
को िनिम त भ
भर पनर् छा ने हो भने जनत
तालाई िशिक्षत
त तु याउनु नै पदर् छ।
आ नेपालका
आज
का मािनसह को
क जीवन

यदै अ यविि थत दे िखएक
को छ। अ ठान
ठ बे प्रितश
शत

म
मािनसह
अििशिक्षत छन ्। उनीह लाई हाम्रो सन
सं कृितको ज्ञान
ज्ञा हुन सकेको
क
ु ौलाा गौरवपूणर् स
छै न। उनीह को
क िनिम त दशको
दे
सां कृितक
ि
क्षेत्र बाँझ
झो तथा शू यप्र
प्राय नै छ। आिथर्
आ क जाँतोम
मा
िप
िपिसइ
रहनपरे
प
उ
ु को हुँदा उनीह

अिल
लकित पिन फुसर्त पाउँ दै
दनन ्। उनीह को जीवनम
मा

स कृितक आमोद
सां
आ
प्रमोद भ नु शू यप्र
प्राय नै छ। यस
य िकिसमक
को हे य अव थालाई केवल
िश
िशक्षा
वारा मात्रै
म पिरवतर्न गनर् सिक छ।
छ प्राथिमक िशक्षाको मोट
टामोटी उ े यलाई
य
छो कर
करी
पमा तल प्र तुत गिर छ : ‐
(१
१)

दे शबाट
ट अिशक्षाकोो जरो लखे ने
न।

(२
२)

रा ट्रक
का अिधकांश यव
ई कमसेकम नभई नहुने िशक्षा प्रदान
न गन।
ु कह लाई
आउने
न युगमा नेत ृ व गन सक्ने
स
िकिसम
मका केही यव
ि
त उ च
ु कह को िनिम

(३
३)

िशक्षाक
को जग बसाा ने।
(४
४)

योग्य

नागिरक

ब न

सक
कन
ू

भ ने

येयले

सान
ानै

उमेरदे िख
िख

बालकलााई

संतोषज
जनक तथा उिचत ढं गल
ले िवकिशत गराउने
ग
।
(५
५)

नेपालक
लको राजनैिितक,
त आिथर्क तथा सां
जुटाउन
ने।

कृ ितक पन

थानको िनिम
िन त साध
धन

प्र
प्राथिमक
िशक्ष
क्षाको उ े य
म
मािथ
उ लेख गिरएका दफ
फाह मा िशक्षााको मोटामोटी
टी उ े यको ख
खास गरी प्राररि भक तरक
का
िव चना गिरए
िववे
एको छ।
अ प्र न उ न सक्दछ, कसरी हामीह
अब
ह ले यो उ े यह लाई पूरा गन? हरेरे क िकिसमक
को
िश
िशक्षापद्धितमा
ा आफ् आ नै
न ढं गको ल य र उ े य हु छ। भएक
का िविभ न ढं गका िशक्ष
क्षा
प्र
प्रणािल(आज
ने
नपालमा प्रच
चिलत) वा तव
वमा राि ट्रय ि टकोणबाट
ट आधारहीन
न छन ् भने पििन
हु छ। यीम ये कुनै िकिसम
मको िशक्षापद्ध
द्धितले पिन दशको
दे
राि ट्रय
य सम या सु झाउन सकेक
को
छै न। दे शको सं
सक ट हल गरी
ग रा ट्रलाई
ई नयाँ

प िदन
ि
सकेको छै न। यसैले हाम्रो राि ट्र
ट्रय

िश
िशक्षापद्धितला
ाई मािथको वहृ त ् उ े यको
को आधारमा पूणर् तथा संशोिधत
श
गनप
सरी
ुर् रे को छ। यसर
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संशोिधत िशक्ष
क्षाप्रणाली दे शका
श बालकह को िनि त तल
त िदएको येय पूितर् गन
नर्लाई सहायक
क
हन
ह
ु छर् ।
ु प
(१
१)

पार पिरक
प
िवचारक
को आदान प्रदानको
प्र
लाििग भाषा र गिणत ज ता
त िवषयह म
मा
प्रवीणत
ता हािसल ग
गराउने।

न
नागिरक
गुणको
ण
िवकाश
श गराउने ‐ उ तरदािय
िय व र सह
हयोगको भाावना बढाउन
ने,
प्रजात
त त्रका िनिम
म त हाम्रे ृ संघषर्
घ को लािग परे का हाम्राा राि ट्रय वीर
ीरह को मह व

दशार्उने
न, प्रजाताि त्र
त्रक प्रणाली िचनाउने, नागिरक
न
चहल
लपहलमा योोग्यता हािसल
सल
गराउने
ने, राि ट्रय एकता
ए
तथा अक्षु णताको
को भावना पदा
पै
गराउने, आ मिनभर्रत
ता
तथा पर
प पर सहय
योिगताको भाावना बढाउने
ने।
आ क प्रवीण
आिथर्
णता बढाउनु ‐ सकेस म उ च

तरब
बाट आ नो ज
जीवन चलाउ
उन सक्ने गर
गरी

कमाउ
उनु र आ नोो अव था सव
वारी रा ट्रकोो िहतमा म त गन।ुर्

स दयर्को िव
सौ
वज्ञानमा िनप
पुणता

याउन
नु ‐ कला, सं
स कृित, नाच
च, गान, सािह
िह य र पुरान
ना

कथा कहानीह
क
को पारख गन।ुर्

आ मिवकाशम
मा िनपुणता

म
भाावा मक, शारी
रीिरक, नैितक
क, आ याि मक
क
याउनु ‐ मानिसक,

आिद क्षेत्रह मा पूणत
र् या िनपणता
ण
ु

याउन।ु

जुनसुकै बाल
लकको अिवक
किशत िवशेष गुण र श
शिक्तह को िवकाश गरराउनु जसबााट
समाज
जको सकेस म फाइदा होोओस ्।

आ नो जीवन
न िवकाश गन
ग ,ुर् संसार र यसको वात
तावरणको वह
हत
ृ ्
वरपरक
का

रह यम
मय

कुराह

बु नसक्न
ने

पमा ज्ञान
ज्ञ
िदलाउन
नु,

बनाउनु, बालकह मा
म

प्रयोगाा मक प्रणाली
ली, खुला भाव
वना अनुस धान
ध आिदमा प्रेम बढाइिद
िदन।ु

उ सक
ता
ु त

जी
जीवनमा
फुसर्
सद र
उ े यह

यस
सबाट हुने उपयोगी
उ
ज्ञान
नको मह व दशार्उनु ‐ यी मािथक
का
पिरपूणर् छै नन ् तापिन
िन प्राथिमक िशक्षामा य
यादै जोड िदन
नु पन कुराह
ह

ियनै हु न ्, सबै कुराह
र
पिरपूणर् हुन सअ भव
भ प्रायः छ तापिन िशक्षा
िश
आयोगक
को
िव वास
स छ िक प्राथिमक िशक्षामा
िश
यहीी तरीका नै
न राम्रो हुनेछ र यसबााट
रा ट्रक
को उ नित हने
हु छ।

प्र
प्राथिमक
िशक्ष
क्षाको साधारण
ण परे खा
उ
उक्त
उ े यह पाँच वषर् िभत्रमा
िभ
नै सफल
लीभत
क्तछ भ ने आयोगलाई
आ
िन चय छै न, त
तर
ू हुन सक्
आ नो दे शमा िशक्षाको िनििम त पाउन सिकने
स
आिथर्क साधनह क
को आधारमा िशक्षास
ि
बनध
धी
म
महान
ह िनधार्िरत ग
गनप
छ पाँच वषर् भन
नेका◌ृमा बढााएर ६ वषर् पििन
् उ े यह
ुर् रे को छ।। हुन सक्तछ
ग सिक छ। मा यिमक ििशक्षा बढाएमा
गनर्
मा ८ वषर् पिन हुन सक्नेछ। आयोगको िवचारमा
िव
६ दे ििख
ख
१२ वषर्िभत्रका बालकबािलक
काह का िनिम
िम त प्राथिमक
क िशक्षा िनःश
शु क र अिन
नवायर् हुनप
छ
ु दर् छ।
िन ु क िशक्ष
िनःश
क्षा थानीय जनताह
ज
को च दा र सहाय
यताबाट चाँडै नै पिन चलाउन
उन सिक छ त
तर
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अ दाजी ५०,००० जित तालीम प्रा त िशक्षकह नभएस म प्रारि भक िशक्षा अिनवायर् गनर्
सिकदै न।
प्राथिमक

कूलह मा

तर िमलेका कक्षा हुनप
ु दर् छ। िव याथीर्ह मा, ती कक्षाह मा

बालबािलकाको शारीिरक, मानिसक तथा सामािजक पिरपक्वताको अनस
ु ार िवभाजन
हुनप
ु दर् छ। हरे क कक्षामा बेग्लाबेग्लै िशक्षकह रहनाको िनिम त धेरै नै कूलमा त प्रश त
िव याथीर्ह हुनेछन ्, तर कुनै कुनै कूलमा िव याथीर् नपग्ु ने भएमा पाँचै कक्षाको िनिम त एक
दइ
ु िशक्षकबाट पिन काम िलइनेछ। य तो हालतमा हरे क कक्षाका लडाकाह ले िलएका िवषय
(खेल, कला, संगीत तथा उ योग) को िहसाबबाट लडकाह लाई सबै ठाउँ मा राखेर पिन िशक्षा
िदइनेछ। यसले गदार् थोरै समयमा नै अ ययन गनुर् पन िवषयह हरे क तरमा िस याउन
प्रश त समय पाइनेछ।
जनसंख्या यादै थोरै भएका गाउँ ह मा एककोठे कूल खो ने अ दे शमा पिन चलन छ र यस
प्रणालीमा एक िशक्षकले ३० छात्रभ दा बढी िलन नपरे मा पिरणाम स तोषजनक हुनसक्छ।
पाठयपु तकमा मात्र जोड निदई बालकको आनीबानीअनुसार एक िशक्षकले िशक्षा िदएको
ख डमा बालकह ले िमि त वगर्मा या एकैनासको वगर्मा रहे र पिन नयाँ कुरा िसक्न सक्दछन ्,
िशक्षालाई जीवनको बाटो दे खाउने साधन ठानेमा एककोठे

कूलबाट पिन केही फाइदा हुन

आउँ दछ।
यसले अनौपचािरक र िक्रया मक अनुभवलाई प्रो साहन िद छ। हरे क उमेरका केटाकेटीह
एकैचोिट खे न र काम गनर् िसक्दछन ्। एउटाले जानेको कुरा अ लाई पिन िसकाउने र
आपसमा समाजसेवाको भाव बढाउने बानी ठूलो कूलका केटाकेटीह मा ज तै यस िकिसमका
कूलका छात्रछात्राह मा पिन ब न सक्दछ। यसकारण आयोगको िवचारमा जनसंख्या थोरै
भएका गाउँ ह मा यस िकिसमका कूलह खोलाउन उ साह िदनुपदर् छ।
आयोगलाई अ

पिन िव वास छ िक हाम्रो आिथर्क अव थाले गदार् करीब आधा घ टाको

बाटोमा पन गाउँ घरमा छिरएका कूलह लाई एकै ठाउँ मा गा नप
ु दर् छ। य ता कूलले आिथर्क
िनभर्रतालाई बिलयो पारी समाज र कूल एकित्रत गरे र शिक्त बढाउनेछ। आयोगले यो यो
िनणर्य गरे को छ िक सबै प्राथिमक

कूलह स ममा सहिशक्षा िदइनेछ र साथै

लडकालडकीह को संख्या बराबर रहनेछ। लडकीह ल ृ गह
ृ प्रब धकको साथै नागिरक भएका
हुनाले लडकाह ले सरह नै िशक्षा पाउनप
ु छर् । यहाँ यस कुरामा पिन जोड िदइ छ िक
िशक्षास ब धी िवषयमा र खेलकूदमा लडकालडकीह को लािग बेग्लाबेग्लै सोटको प्रब ध गन
प्रथा प्राथिमक कूलमा सकेस म िछटो ब द गिरनप
ु छर् ।
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नेपालको हावापानी हे न हो भने मौसम हे री कामको लािग केटाकेटिह लाई छुटृी िदने
आव यकताबाहे क अ कुरामा त वषर्भर नै पिन दे शका प्रायः जसो सबै भागमा सकूल चलाउन
सिक छ। धेरै िवदन िदइने प्रथा भए तापिन आयोग यस िनणर्यमा आएको छ िक वषर्भरमा
िवदाबाहे क कमसेकम दइु सय िदन कूल चलाउनसुपछर् । अिहले चिलरहे को ह ताको पाँच िदन
पूरा क्लास िलने र आधा िदन समाजसेवाको काममा संलग्न हुने काम उिचत भएकोले यो चालु
नै रहनप
ु छर् ।
कायर्क्रम उिचत ढं गबाट बनाइएको छ भने लडकाह कित पिन थकाइको अनभ
ु व नगरी िदनमा
४ दे िख ६ घ टास म प न सक्छन ् भ ने कुरा प्र यक्ष छ। यसकारण आयोगले पिहलो तीन
वषर्को लािग ४ अथवा ५ घ टाको कायर्क्रम राख्ने िनधो गरे को छ। आयोगले यो कुराको िव वास
गरे को छ।
तोिकएको समयमा हािजर रहनु र जु हािजर रहन,ु ती गुण हुन ् जसमा कूलले प्रश त जोड
िदनप
ु दर् छ। लडकाह को हािजरीमा यी दइु गुणको समावेश हुनु लाभदायक छ। प्रश त मात्रामा
छात्रछात्राह भनार् हुन नपाएर अिडरहनप
ु रे को ख डमा भनार् भई सकेका बालबबािलकाह आफै
िवरामी र आ नो निजकैको नातेदार िवरामी भएमा वा मरे मा कूल आउन नसकेबाहे क अ
छात्रछात्रालाई झकेर नयाँ भनार् गनुर् उिचत दे िख छ।
पाठयक्रम
पाठयक्रमिभत्र रहे को िवषयह

नेपालको सं कृित र जनताह को माँग सह
ु ाउँ दो हुनप
ु छर् ।

हालको नेपाली जीवनको ि थित िलने हो भने हरे क यिक्त र प्रदे शलाई आ नै खुटृामा टे क्न
सक्ने बनाउनप
ु रे को छ। अक िवचारणीय कुरा यो पिन छ िक जनताको जीवनमा एकाकीपन
याउने िकिसमको पाठयक्रम हुनुहुँदैन, िकन िक भिव यमा यातायातको िवकाशले संसारका
अ भागसँग नेपालको दरू तालाई पिन छुटयाउनेछ, साथै प्रश त मात्रामा यापािरक मालताल,
सेवा र सं कृितको आदान प्रदान हुनेछ। वतर्मान अव थामा यो दे िखएको छ िक ब चाह ले
सानै उमेरदे िख नै जीिवकाको लािग कमाउन परे कोले यादै थोरै ले मात्र मा यिमक िशक्षा िलने
मौका पाएका छन ्। यसकारण हरे क प्राथिमक कूलले केही साधारण यावसाियक तालीम िदने
िज मेवारी िदनप
ु छर् । कुनै एक िवषयमा िवशेष प्रवीणता िदने भ ने कुरा पाठयक्रममा राख्न
सिक न तर प्रारि भक उ योग िसकाउनप
ु छर् िकन िक सयकडा ८५ यिक्त आ नो जीिवकाको
लािग यसैमा भर पछर् न ्।
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प्र
प्राथिमक
कूलको
ल पा यक्र
क्रमबाट यिक्त
ततवमा सवार्ंागीण
ग िवकास
स गराउनप
गी
ु छर् । जीवनोपयोग
उ योगमा सफ
फलता याउन
न र सहयोगक
को भावना या
याउनको िनिम
िम त कामका हरे
ह क क्षेत्रमा यी
य
गुणह को िनत
ता त आव यक
क पछर् ।
व मान समय
वतर्
यको आव यक
कता र सं कृितअन
ि
स
लको उ े य र ल यको पिितर्
ु ार प्रााथिमक कूल
ू
ग को लािग पाठयक्रममा
गनर्
प
त
तल िदइएका िवषयह
ि
सबै
ब लडकाह ले प ने पाउने गिररािखन
ग
प
छ।
ु छर्
सामािज
िजक िशक्षा ‐ मािनसह को
क रहनसहन
न।

(१
१)

िव
िवज्ञान
‐ प्राक
कृितक अ यय
यन, वा

य र शारीिरक
क िवज्ञान।

भ
भाषा
‐ मातभाषाको
भ
आधाारमा नेपाली भाषाितर ढ काउँ दै जाने
ने।
ृ
ग
गिणत
‐ साध
धारण िनयमह
ह
उ योग ‐ िशक्ष
क्षा
(क)

र प्र न चात
च ुय।र्

खा य‐िवज्ञान ‐ उ जनी, खाना
ख
पकाउने
ने तरीका, बाल
लीनाली लगााउने, यसलााई
जोगाउने
जो
।

(ख)
(ग)

गहिनमार्
ह
णकला
ला ‐ बास तथा अ सहायक चीजह
च
।
ृ

व त्रिनमार्णकल
ला ‐ उ जाउन
नु र कपडा तयाार गन,ुर् लग
बनाउन।ु
ु ाब

स दयर् िवज्ञान
सौ
न
(क)

लििलत कला ‐ रङ्ग िचत्रण
णकला, रे खाङ्क
कन कला, मिू तर्कला, इ यािद।
य

(ख)

संगीत
ग र उ स
सवािद।

(ग)

लोोकनृ य।

(घ)

साािह य।

आ मिवकास
(क)

शाारीिरक िशक्षा
क्षा।

(ख)

नैितक
ि
तथा आ याि मक िशक्षा।

यी िवषयह बेग्लाबेग्लै तथ
था पर परमा संब ध नभए
एको भनी धाररणा िलनह
न हुन पिन धेरै
ु ु ँदैन।
िव
िवषयह
छुटय
याउने सिकंदै नन
न ्, उदाहरण
णाथर् गाउँ मा पाानीको प्रब धको
ध अ ययन
नमा वैज्ञािनक
कर
स
सामािजक
िवष
षय छन ्। यस
सले फेिर गिण
िणत, भाषा, लििलत कला र अ िवषयको
को िनपुणतालााई
क मा याउन
कायर्
न अवकाश िद
ि छ। खा यिवज्ञान,
य
लगाको
ग
सफाइ, उ सव िसंचाइ
चा इ यािदसं
सग
ु
प यसको घिन
पिन
घ ठ संब ध छ। प्राथिम
िमक िशक्षा सम
स वया मक
क हुनप
ु दर् छ भ नेमा आयोोग
िव वास गदर्छ।
छ जहाँस म हु छ, यी िवषयह
िव
३ ह ता दे िख ६ ह तामा (अथ
थवा यसभ द
दा
ब ता अविधम
मा) सिकने क
कनै
िव
के द्रीभ
द्री त
छर् र जहाँस म हुनसक्छ धेरै
ु छ
ू हुनप
ु िव तत
ृ िवषयमा
क लाई अंगाििलएको हुनप
कायर्
द छ।
ु दर्
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मािथको उदाहरण अिल िव तत
ृ गनुर् पर्यो भने पानी सफा गन तरीकाको साथसाथै
केटाकेटीह ले आव यक परे मा पानीको प्रब ध लाभ (जुटाव) बढाउनु र सध
ु ार गनुर् अिन
नेपालीको अ

भागमा र िवदे शमा पिन पानीको प्रब ध गनर्को िनि त ग्रा य सहयोगको

अनस
ु धान गनर् सक्छन ्। ितनीह ले आदशर् इनारको नमन
ू ा बाटोबाटे मा तयार गरे र
वा

यदायक र अ वा

यदायक इनारको

य िचत्रण गनर् र बताउन सक्दछ। फेिर गाहर्

य

उपयोगको िनि त र िसचाईंको िनि त चािहने पिरमाण र पानीढुकुटीको शिक्तको पिन िहसाब
लाउन सक्दछन ्। खाने पानी र भाँडो सफा गन पानी उमा नको मह व र पाचन िक्रयामा
पानीको असर इ यािद िवषयह मा छलफल गनर् सक्दछन ्। नवीन इनारको उ घाटन समारोह
मनाउन संगीत, नाटक र अ उतसवका कायर्ह पिन तयार पानर् सक्दछन ्। इनारको िवषयमा
कहानी लेख्न सक्छन ् र इनारमा हुनु पन िश टाचारको िववेचना गनर् सक्छन ्। यसरी िशक्षणका
सबै कायको मह व तथा मतलब हु छ भ ने सािवत हु छ। मािथका कुराह

कायर् पमा

िवकिशत गिरयो भने ितनको मू य हु छ। तर अ िवषयह संग संब ध नराखी छुटै िसकायो
भने केवल सैद्धाि तक जिटलता मात्र आउँ छ।
मािथको भूिमका र तल िदइएको पाठयक्रमको िववेचना पाठयक्रमको क्षेत्रमो िनि त
यव था मक नभई पथप्रदशर्क हुनप
ु छर् । यवि थत प्राथिमक

कूलमा िशक्षकह

र यस

िवषयमा प्रवीणता प्रा त गरे का मािनसह ले बनाउँ छन ् र सबै प्राथिमक कूलमा पथप्रदशर्क
पिु तका तथा पत्रपित्रका पिु तकाका पमा उपल ध हुनप
ु दर् छ।
सामािजक िशक्षाको अनभ
ु व गरी केटाकेटीले वाभािवकैले प्रयोग गन मािनसको सामािजक
कायर्ह

विरपरी के द्रीभत
ू हुनप
ु छर् । यसले केटाकेटी र प्रौढह को बीचमा हुने सहयोग र

रचना मक कायर्ह मा जोड िदनप
ु छर् । सामूिहक रहन‐सहन, बिृ द्ध हुने, उिचत सामािजक भावना
याउनप
ु छर् । आ नै र अ सं कृितको ज्ञानबिृ द्ध गनर् सहायक हुनुपछर् । प्रजाताि त्रक जीवनको
ढं ग र प्रजात त्रको उ तरदाियतवको मह व दशार्उनप
ु छर् ।
यी उ े य पिू तर् गनर् आयोगले िन निलिखत िवषयमा सझ
ु ाउ िद छ : ‐
प्रथम कक्षा
िवतीय कक्षा

कूल तथा घरको जीवनी।
छरिछमेकीको जीवनी।

तत
ृ ीय कक्षा

प्रदे श, खा टा, तराई र पहाडको जीवनी।

चौथो कक्षा

नेपालका अ भागको जीवनी।
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पाँचौ कक्षा

नेपाल बािहरको जीवनी।

यी िवषयह ले बालको

ि टकोणलाई िव तारै उसको निजकको वातावरणबाट उठाएर

यथाशक्य िव व िवचारधाराितर लैजा छन ्। ितनीह निजकका कुराह बाट पर परका कुराह
अिन पिरिचतबाट अपिरिचतितर प्रवेश गछर् न ्।
यी िवषयह ले अ

िवषयह को बारे मा जा ने चातुथर् र िवकाशका िनिम त चािहने आधार

जट
ु ाइ िद छन ्। ज तो िछमेकको जीवन अ ययनले बालकबािलकाह लाई िवज्ञान, प्रकृित
अ ययन र वा

य िवषयमा जानकारी गन मौका िद छ। गाउँ को

य िचत्रण गन काम,

पैसाको उपयोग गन खुला बयान, गाउँ मा घटे को घटना हे री लेख्ने वा बयान गन कुरा र ग्रा य
जीवनको कथा प ने आिद कुराह ले आ नो लिलत कलामा अ यास बढाउँ छ। िवज्ञानको
अनभ
ु वह ले अ

पाठयक्रमबा ख डह को अनुभव एकिचत गन मौका िद छ। प्राथिमक

कक्षामा िवज्ञानले बालको विरपिरका साधारण प्राकृितक घटनाह मा जोड दे ओस ्, यसले
प ृ वीको, िव वको, मौिसमको र भग
ू भर्का ब तुह को सिृ टको िवषयमा साधारण याख्यान
दे ओस ्। यसले बालकबािलकाह मा जनावरह र िवशाल बािहरी क्षेत्रमा प्राकृितक कुराह मा
िजज्ञासा याओस ्। िवज्ञानका अनभ
ु वह मा मनु यको शरीरको ज्ञान र विरपिरको अव थाले
मािनसको वा

यमा के असर पाछर् भ ने कुरा िनिहत होस ्। यिक्तगत वा

गाउँ घरको सध
ु ारमा जोड िदइयोस ्। ितनीह ले उ सक
ु ता र उदार

य, सफाइ र

दय आिव कार गन

शिक्तलाई बढाइ िदऊन, अ धिव वासको िवरोधमा िवज्ञानलाई आदर गन िसकाऊन ्।
यी उ ेशयह पूरा गनलाई आयोगले तल िदएका कुरामा जोड िद छ : ‐
पिहलो कक्षा
दो ो कक्षा

यिक्तगत सफाइ, घरपाला जनावर, चराह , समय र ऋतह
ु ।
सफाइ वा

यमा रहने बानी, प्राकृितक अ ययन, साधारण सरु क्षा, प्रारि भक उपचार

र खा य उ पादन गन काम।
ते ो कक्षा

साधारण शारीिरक िवज्ञान, पौि टक िवज्ञान, मौिसम र ऋतु िवज्ञान, तारा र नक्षत्र
िवज्ञान।

चौथो र पाँचौ कक्षा

दइु वषर्मा भएको प्रारि भक साधारण िवज्ञान, शरीरिवज्ञान,

योितषशा त पौि टक

पदाथर् िवज्ञान, भूगभर्शा त्र।

यी साधारण िवषयलाई वह
ू र् स)सार
ृ त ् िवषयमा बढाइयोस ् जसले बालकलाई िवज्ञानको स पण
नै खोिलदे ओस ्। बालकको पाकोपनको अभावले र समयको अभावले िवज्ञानको सबै तह पूरा
ब न न िदई रोक्दछ। तर यिक्तगत आधार र उसको चाख मुतािबक प्र येक बालकलाई
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िवज्ञानको मह वको आव यक खोज प ता लाउन हौसला िदइयोस ्। पठनपाठनको सबभ दा
मख्
ु य साधन भाषा नै हो। भाषाकै दक्षता र प्रणाली नै सामािजक जीवनको आधार हो। यसिवना
मािनसह एकै साथ रहन सक्तैनन। यी दक्षताको िवकाशको असरले अज्ञानका अ अ क्षेत्रमा
पिन कम सफलता याउँ दै न। भाषाको िनिम त िवचारको आदान प्रदानलाई नै जोड िदइ छ।
िवचारको आदान प्रदानमा जथाभावी कुरा मात्र नगिरयोस ् भ ने जोड गिर छ।
प्र येक मािनसले आ नो मनको भाव बोलेर र लेखर प ट जोडदार सु यवि थत र सज
ृ ना मक
ढं गले प्रकट नगर् सकोस ्। यसै गरी उसले अ ह का भनाइ बुझाउन सकोस ्। यसो गनर्लाई
बोलाइ, लेखाइ, यान िदई सु ने र प न सक्ने हुनप
ु छर् । पालैसंग लेखाइमा, याकरणमा र
िह जे गनर्मा चातुयर् आओस ्।
यी तरीका र दक्षताह मा िनपुणता

याउन हरे क िवषय िसकाउन खास समय िनधार्िरत

हुनप
ु दर् छ। तर उनीह लाई धेरै पटक समाजशा त्र, सेवा र अ

संिमिलत िशक्षाका क्षेत्रमा

अ यास हुनप
ु छर् । बालक लाई आ नो िचठ्ठी लेख्न लाउनुपछर् । िवना उ े यको अ यासले िशक्षा
िढलो र अथर्हीन हु छ। ितनीह ले श दह कसरी िच ने यो कुरा जा नप
ु छर् । प्र येकबाट िवचार
िलन सक्ने हुनप
ु छर् । राि ट्रय वीरह को बारे को पढाइले र सघ
ु र सफाइको बारे को पढाइले
बालकबािलकाह मा हामीले इ छा गरे को आदत ब न जा छ। यसरी भाषामा
प्रयोगा मक अनभ
ु वको िनिम त समाज, िशक्षा, िवज्ञान र अ

िवषयह

पिन आउँ दछन ्।

आयोगले भाषा िवकाशको िनिम त िन निलिखत िविभ न अ यापन तरीका र दक्षतालाई जोड
िद छ।
दजार् १

बो न, सु न र प नमा यान िदनु र त परता। अनुभवी भई सरल मौिखक रचना र लेख्ने प्रार भ।

दजार् २

पठन, लेखन, िलिखत, रचनाको प्रार भ तथा काइदा र दक्षताह ।

दजार् ३

िह जे गन,ुर् साधारण याकरण तथा काइदा र दक्षता।

दजार् ४

मौिखक रचना र िलिखत रचना, िवज्ञान अ ययन, अ काइदा र दक्षताको चालु।

दजार् ५

अिधकािधक यिक्तगत पमा भाषाको काइदा र दक्षता प्रा त गराउन।ु

असल सिह य प ने, बु ने र प्रशंसा गन अ यास, जानकारी र ज्ञानको प्र फु◌ुरणका िनिम त
प्रभावपूणर् अ ययन, िव याथीर्ह ले रिचएका साधारण ग य, नाटक, उ े यपूणर् पत्रलेखन,
सफा शद्ध
ु लेखाइ, शद्ध
ु िह जे गनुर् र याकरण उक्त अनभ
ु वह का ियनै पिरणाम हुन ्। नेपालको
िविभ न भौगोिलक क्षेत्रमा िविभ न िकिसमका मातभ
ृ ाषाअनुसार प्राथिमक कक्षाह मा भाषा
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िवकाशको तर पिरवतर्नशील हुनुपछर् । भाग्यवश यसमा िविभ नता धेरै छै न र आव यक पर्यो
भने राि ट्रय नेपाली भाषामा सिजलो र िछटोसंग लैजान सिक छ। यो पिरवतर्न जित चाँडो
गर्यो उित बेस छ। प ने, पाठन र लेखनको तिरका नेपालीमा नै िवकाश गनप
ुर् छर् भ ने
आयोगको िव वास छ। नेपाली नबोलने क्षेत्रह मा पिहलो दजार्का िशक्षकले शु शु मा
िव याथीर्ह संग उनीह कै मातभ
ुर् छर् , तर िशक्षकले चाँडै नै
ृ ाषामा िवचारको आदान प्रदान गनप
नेपाली भाषाको श द भ डार बढाउँ दै लैजान सक्छन ्।
उदाहरणाथर् : ‐
ं प न सिकने तसवीरह मा नेपालीमा छािपएका
कक्षाको िभ तामा टाँिगएको सिजलैसग
वणार् मक श दह हु छन ्। िशक्षकले मौिकल पले थानीय भाषाको साथसाथै नेपाली श दको
पिरचय िदन सक्छन ्। यसले नेपाली श दह कायर्को ज्ञान ज तो "बस""उिभय"इ यािदको
पिरचय िदनप
ु छर् । यिद केही महीना मौिखक नेपाली श द भ डार बनाउन र प नमा
िबताइसकेपिछ वषर्को म य महीनामा केटाकेटीह ले नेपालीमा प न शु गनर् तयार हुनप
ु नछ।
केटाकेटीह ले नयाँ श द चाँडै िसक्छन ् र उनीह ले घरमा बराबर बो ने गदर् छन ्। यिद
आमाबाबल
ु े उनीह लाई सहयोग र साहस िदए भने िशक्षकले पिन अ िवषय पढाउँ दा जित
सक्यो उित श दकै

यादा मात्रामा प्रयोग गनप
ुर् छर् । श द भ डार बढाउन यस िकिसमको

औपचािरक प्रयोग काममा याइएमा पिहलो वगर्देिख नै धेरै छात्राह ले आ नो मातभ
ृ ाषामा
िनभर्र हुन छो नेछन ्। दो ो वगर्को अ तदे िख पढाइको मा यम िब कुल नेपाली हुनसक्छ।
यिद नेपाली भाषालाई स चा राि ट्रय भाषा गनर् जोड िदने हो भने यसको प्रयोग प्राथिमक
कूलमा गराउन हामी किटबद्ध हुनप
ु दर् छ। यिद नेपाली भाषा िशक्षकको मातभ
ृ ाषा नभएदे िख
उनको िनिम त केही सिु वधा िदनुपदर् छ। जसबाट उनी थानीय भाषामा मात्र जोड निदन र
पिहलो र दो ो कक्षामा जित सक्यो उित िछटो नेपाली भाषाको प्रयोग गनर् उ साह दे खाउँ छन ्।
होइन भने िसकेको भए तापिन नेपाली भाषा बालकको मल
ू िवचार गन भाषा नभई िवदे शी भाषा
भएर रहनेछ। नेपाली भाषाबाहे क अ

थानीय भाषा, उपभाषालाई लडकाको जीवनस ब धी

मख्
ु य कूल र खे ने मैदानबाट शीध्राितशीध्र हटाउन आव यक छ। आयोगले यस कुराको पिन
िवचार गरे को छ िक कुनै केटाकेटीह सािह यको भ डारले पिरपण
ू र् अ भाषाह पिन िसक्न,
प न र लेख्न खो छन ् ज तो िक िह दी (यो कसैकसैको मातभ
ृ ाषा पिन हो) या अंग्रेजी।
आयोगले प्राथिमक पाठशालाह मा यी भाषाह इ छाधीनको पमा राख्ने सझ
ु ाउलाई ठीक
ठानेको छ, तर िन निलिखत कारणह ले गदार् यसको स भावनालाई वीकार गरे को छनैन ्।
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(१
१)

यो िवच
चार गिरएकोो छ िक आउन
ने २०।३० वषर्
षमा बहुनै अ पसंख्यक कटाक
के
े टीह माात्र
हाइ कू ल र कलेजमा
जम प न जाने
नेछन ् र यसरीी अ भाषाह को यावहािर
िरक उपयोिगत
ता
रहनेछन
छै ्।

नेपाली भाषाब
बाहे क नेपालक
का अ

थान
नीय भाषाकोो अ ययनले नेपाली भाष
षाको प्रभावपूणर्

िवकाश
शमा बाधा िद
िदनेछ, िकनभ
भने घरमा र समाजमा िव याथीर्ले नेपालीभ
प
दा अ
भाषाल
लाई ब ता प्रयोगमा
प्र

यााउने भएमा नेपाली एक िबरानु भाष
षा हुनेछ। यििद
केटाक
कटीह
े
लाई प्राारि भक भाष
षाका पमा नेपाली नै िस
िसकाइयो भने
ने अ भाषाह
ह
क्रमशः गौण हुँदै जाानेछन ्। फलत
तः राि ट्रय बल
ल तथा एकताम
ामा बिृ द्ध हुनेछ।
छ

अ स
अन
म प्रमाणह प्रश त्र िदन
न सिक छ िक धेरैजसो क
कटाक
े
े टीह अने
अ कन ् भाषाह
ह
ु धाना मक

राम्ररी िसक्न सक्तै
तैनन ्, तैपिन यिद
य िह दी र अंग्रेजी पाठ
ठय िवषयमा रािखए
र
भने धेरै
संरक्षक
कह ले यो म
महसस
न ् िक उनीह का बालकबाािलकाह ले यी
य भाषाह लााई
ू गनछन
िव वत
ताको प्रदशर्नको
क िनिम त िसक्न
िस प
ु दर् छ।

स
समयको
सीिम
िमत अविधउपरर तथा प ्◌ाथििमक कूलको
को पाठयक्रमम
मा िवसाइएको ठूलो बोलाउप
पर

िवचारर गदार् ब ता भ
भाषा राख्ने करालाई
कु
उिचत
त ठहर्याउन स
सिकंदै न। िह द ु थानमा ४०%
कूलक
को समय छ ३।४ भाषा पढ
ढाउनमा लगााइ छ। यिद आ
आम जनताल
लाई िशक्षा िद
दने

हाम्रो ल य हो भने कुनै अव थाम
मा पिन भाषााको िनिम त मात्र यितको समय लगाउ
उन
यायोोिचत ठा न सिक
स ं दै न।

छै ठौ दजार्देिख इ ताधीन भाषाह
भ
राख्न
न सिक छ। यित जेलमा नेपाली भाष
षाको सु ढ ज
जग

बिसस
सकेको हु छ र जसको मातभ
बाहे क अक हु छ ितनिह ले
ल पिन िलिख
खत
ृ ाषा नेपालीब
मातभाषा
भ
चाँडै नै िसक्न
िस
सक्नेछन
छ ्। इ छुकह ले अंग्रेजी, स
सं कृत या िह दी पिन प न
ृ
सक्छन
न ्।

आ
आयोगले
यो सम
स याबारे राम्रोसं
र
ग िवच
चार गिरसकेको
क छ र यस कुरामा मनोोवैज्ञािनक तथ
था
शैिक्षक ि टक
कोणले मात्रै होोइन िक ते ो अ यायमा विणर्
व त प्र नाव
वलीमा दे खाए झै जनमतले
लर
स
सरकारले
पिन
िन यही इ छा प्रकट गरे को
को छ। प्राथिम
िमक

कूलह म
मा अनेक भााषा वारा भाष
षा

िव
िवगानर्
वा भाष
षा सम या जििटल हुनभ
आ
सम याको
य
हल गनर् चाह छ।
ु दा अगािड नै आयोग
प्र
प्राथिमक
कूलमा
ल िहसाबको
को ज्ञान दै िनक
क जीवनको आव
आ यकताह संग मात्र स बि धत भएक
को
हन
ह
त वासतवमा िवचार िविनम
नमयको अक
ु छर् । गिणत
ु प
प । गिणत िवषयक िच
पछर्

ह

प हो र यहीी िवचार गरे र िसकाउनु पििन

भाव प्रकट
प्र
गन छ
छोटकरी साध
धन हुन ् र यसले
य
हामीलााई

प
पिरमाणा
मक
क ढं गले िवचारर गन समथर् गराउँ छ। सररल गिणतमा ज मा जोड, घटाउ, गण
न,
ु न
भ
भाग,
सरल, िभ न तथा दशमलवका◌ृ
द
ज्ञान हुनप
छर् यी िनयमह
ह को यावहा
हािरक प्रयोगम
मा
ु छ।
िस
िसक्का,
जोखत
तौल, नाप, दिनक
दै ि
समय, पात्रो, सरल साँ
स वा याज इ यािद िवषयक
का िसद्धा तह
ह
हन
ह
बाहे क छात्राछ
छात्राले पिरमाण
ाणा मक
ु छर् । यसब
ु प
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पल
ले िवचार गन
नु,र् ठीक ठिक
क अडकल गन
न,ुर्

िहसाबको छोटकरी िनयमह प्रयोग गन,ुर् यसमा शीघ्रता र यथाथर्ता याउनु र प्राकृितक र
भौितक संसारमा गिणतको मह व बु नप
ु दर् छ।
आयोगले िन निलिखत तरको सभ
ु ाउ राख्तछ : ‐
प्रथम ेणी
िवतीय ेणी

१०० स मको ग ती र जोड, साधारण िसक्का नाप, तौल िभ न र समयको ज्ञान।
४ अंकको सरल जोड र घटाउ, तौल र नाप, िभ नको मतलब, पात्रो िसक्का तथा क्षेत्रफलको
िहसाब।

तत
ृ ीय ेणी

१,००,००० स मको ग ती, १० स मको दन
ु न, सरल भाग, िभ न
ु ोट, जोड र घटाउ, सरल गण
तथा तौल, नाप र िसक्काको पा तर गन िविध, धना मक िचत्रह ।

चतथ
ु र् ेणी

पूणर् संख्या र साधारण िभ नह को िभ न जोड, घटाउ, गण
ु न र भाग, साधारण दशमलब,
साधारण रे खा।

प चम ेणी

पूणर् संख्या िभ न र दशमलबह को जोड, घटाउ, गण
ु न र भाग, साधारण याज, प्रित
सयकडाको िहसाब, साधारण रे खा गिणत र नाप, यिक्तगत र घरे लु आ दानीखचर्को िहसाब।

जहाँस म सिक छ अङ्कगिणत िसकाउँ दा अङ्कगिणतकै ज्ञानको आव यकता पन अ
िवषयह को साथसाथै िसकाउनप
ु छर् । हुनत घटाउने िहसाब िवशेष ज्ञानको

पमा िसकाइन

सिक छ, तापिन घटाउको राम्रो ज्ञानको लािग अ यास आव यक छ र हाम्रो पाठयक्रमका अ
िवषयह को अनभ
ु वबाट पिन यस िवषयमा अ यास गन मौका प ्◌ा त हुनेछ। साधारण सभ
(नापी) पिन कुनै गाउँ को नक्शा बनाउने या धानको उ पादनको अ दाज गन काममा याउन
सिक छ। एउटा सु तलालाई भाग छुटयाएर िभ न िहसाब सिक छ। तर जहाँ पिन
अङ्कगिणतको प्र यक्ष प्रयोगमा जोड िदनप
ु छर् ।
उ योग –
हाम्रो भोजन, गह
ु ता र ज्ञानलाई उ योग भ दछन ्।
ृ र व त्रिनमार्णस ब धी तरीकाह को िनपण
पाँच वषर्िभत्रमा केटाकेटीह

उ योग वारा

वाबल बी हुन सक्नेछन ् भनेर हामीले

संझनह
ु ु ँदैन। तर उनीह ले जित सक्यो उित यस स ब धी आव यकताको पिू तर् गनर् सक्ने
हुनप
ु छर् । संसारभरका मािनसह नै जीवनका ती भागिसत स बि धत हु छन ् र नेपालमा पिन
िवशेषतः गाउँ ह मा यसस ब धी ज रतको पिू तर्को लािग ग्रामीणह आफूआफूमा नै िनभर्र
छन ्। आफूले कपडा नबु ने र बजारै मा िक ने भए पिन असल माल छा ने र आफूलाई जुन
कामको लािग कपडा चािहएको छ सो कामलाई सह
ु ाउने िकिसमको कपडा छा ने इ यािद पिन
जा नु आव यक छ। कसैले पैसा खचर् गरे र अ ह को म त वारा घर बनाए पिन आ नो
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खचर्को पूरापूरा फाइदा उठाउनको लािग गह
ृ िनमार्ण कलाको केही पूवर् ज्ञान हुन पिन
अ याव यक छ।
अतएव उ योगले लडकालडकीह मा वाल बन, उ पादनको गुण र कायर् कुशलतालाई राम्ररी
संझ न बु

न सक्ने योग्यता, सु दर र आदशर्पूणर् जीवन िबताउने भावना,

मको गौरव,

सग्ु धरको आदत, हाम्रो दै िनक जीवनमा आइपन कायर्मा कुशलता इ यािद गुणह को िवकाश
पछर् । केवल प्राथिमक

कूलले मात्र कृिष, का ठकमर्, ईटको काम, सज
ु ीकारी, पाकिव या

इ यािदमा पण
ू र् ज्ञान िदन सक्तैन तर उ नितशील जीवनको लािग अ िवषयह को केही ज्ञान
आव यक छ। संसारका अ दे शका मािनसह उक्त काम कसरी गछर् न भ ने अनभ
ु वस ब धी
ज्ञान समाजशा त्रमा गा न सिक छ। िवज्ञानको पढाइमा जीविवज्ञान र वन पितिवज्ञान
िवषयका अनुभवह गा न सिक छन ्। खास गरे र अ ज्ञानह प्रोजेक्ट (सम यामल
ू क कायर्) र
अ कायर्मा पन छन ्। हाम्रो पाठयक्रमको कुनै भागमा उ योगह एकै ठाउँ मा िमलाए पिन
हु छ। ज तो िक कपास र ऊन प्रदा गन, का ने अथवा थान पैदा गन र भात पकाउने इ यािद।
कुनै ठाउँ मा ितनीह िबलकुल अलग नै राख्न सिक छन ्। तल िदएका परे खाह केवल जोड
िदनका लािग िदइएका हुन ्।
कक्षा

खा यिनमार्ण

गह
ृ िनमार्ण

व त्रिनमार्ण

१

साधारण बगचा काम,

खेलघर, घरे लु उ तरदािय व,

खेलौना, पुतली, जनावर

पशुपालन, सफासुग्घर

िविभ न सामानह को

बनाउने, घागो काती कपडा

भोजना।

िनमार्ण।

िसउने।

फूल र सागपातको काम,

कोठाको ङ्
ृ गार, खेलघर,

घागोले कपडा बु ने, िसउने,

पंिक्षपालन, साना साना

भँडार कोठा बनाउने, घरको

घरको सामान बनाउने,

पशुपालन।

सामानह बनाउने, माटाको

घागोको बुटृा भन, डोरी

भाँडाकँु डाह बनाउने।

बा ने।

अनाज, सागपात,

िकतापको िज ला बनाउने,

रे शादार चीजको उ पित,

पशुपिक्षपालन, खा या न

साधारण सरसामान, खेलौना

कपडा कपास उमान, तयार

संकलन, हािनकारक

बनाउने, अलबम

गन, कपडा रं गाउने घरे लु

कीराह को अ ययन।

(िचत्रसंकलिनका) तयार गन।

सामान र लुगा तयार गन सबै

२

३

िविध जा ने।
४

जो ने र डयाड( पान, मल

िकिसम िकिसमको घर,

िव वका िविभ न जाितका

हा ने, अनाज खेती, फलफूल

घरको िनिम त चािहने

मािनसह को पोशाक तयार
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५

खेती, पशुपालन, भोजन

सामान बनाउने, घर, िसगान,

गन िविध, िसउने, दोलाई,

तयार गन र साधारण

साधारण काठका सामान

िसरक बनाउने।

पाकशा त्र।

बनाउने।

सबै िकिसमको खेती गन,

घर बनाउने, सरसामान

छाला र अ व त्रको सामान,

पशुपालन, खा य, पौि टक

बनाउने, ईट पान, काठ र

व त्रको गुण र प्रयोग,

खाना, खाना खचर्को फाँटवारी

बाँसको प्रयोग गन, साधारण

टालटुल गन र र फू भन,

तयार गन, कृिषशालाको

फिनर्चर बनाई समा त गन,

बु ने काम।

बहीखाता तयार राख्ने।

सानो सानो घर बनाउने।

मािथ बताइएका सबै सझ
ु ाउह नेपालको सबै ठाउँ मा लागु नै हुनप
ु छर् भ ने केही दे िखदै न।
नेपालका िविभ न थानह मा सह
ु ाउँ ने हुनप
ु छर् । उदाहरणको िनिम त िसरक बनाउने काम
तराईमाभ दा पहाडमा आव यक दे िख छ। बाँसको घर बनाउने काम उप यका र पहाडमा
अनाव यक दे िख छ।
उ योगको उ े य परू ा गनर्को िनिम त हरे क कूलले फूलवारी, सागपात लगाउन र पशप
ु ालन
गनर्को िनिम त प्रश त जमीन पाउनप
ु छर् या बहालमा िलनप
ु छर् । थानीय प्रयोगमा आइरहे का
साधारण

यावलह

नै

कूलह मा प्रा त हुनप
ु छर् ‐ कताइ, बन
ु ाइ, िसलाइ र पाकशा त्र

िसकाउन चािहने सामानह

इ यािद। िकनभने कुनैकुनै प्राथिमक िशक्षकह ले ती

उ योगह मा पण
ू र् दक्षता हासील गरी नसकेका हुन सक्दछन ् र थानीय कालीगढ िकसानबाट
सहायता प्रा त गनर् सिकनेछ। ग्राम िवकाश के द्र थापना भएका थानमा ग्राम िवकाशका
कमर्चारीह बाट सहयोग प्रा त गनर् सिक छ। कूलको काम र ग्राम िवकाशमा पूरा स ब ध
दे िख छ।
उ योगले थानीय जीवन र कूलको बीचमा घिन ठता थापना गछर् । यसरी यो पाठयक्रममा
प्रयोगा मक र समाजसेवा के द्रीभत
ू भएका हु छ। यसले गदार् उ च िशक्षाको ढोका खोिलनेछ र
िशक्षा र जीवन एक सत्र
ू मा बाँिधन आउनेछन ्।
सौ दयर् कलाले गदार् बालकह को जीवनको सू म र सां कृितक अंगलाई िवकाश गराउने मौका
िद छ। यसले गदार् बालकह लाई दै िनक जीवनको खो कायर्क्रमबाट मािथ उचा ने, फुसर्तको
समयको उपयोग गनर्, जीवनलाई मामूली तरदे िख मािथ उठाउन सहायता िद छ।

127

उक्त अनभ
ु वह

लिलत कला, संगीत, नाच र सािह य र अ

सौ दयर् कलास ब धी

िवषयह मा पाइ छन ्। जीवनको सौ दयर् र असल उ े यलाई बढाउन र उठाउन पूरा जोड
िदनप
र् या प्रा त गनर् लडकाह को बिृ द्धअनस
ु छर् । यो ल यलाई पूणत
ु ार उनीह ले उक्त भाग
यक्त गन साधनह मा पिन िनपण
ु ता हािसल गनप
ुर् छर् । िनपुणताका अभावमा उक्त
साधनह को ज्ञान हुनप
ु छर् । लिलत कलाको हकमा रं ग भन, मिू तर् तयार पान अथवा अ
रचना मक नमन
ू ा तयार गन काममा आ नो योग्यता दे खाउन सक्नेछन ्। बाजा वारा वा
मौिलक पबाट गानामा िजज्ञासा दे खाउने मौका पाउनेछन ्।
सौ दयर् कलाको उ े य अ स बि धत िवषयलाई म त गन हुनप
ु छर् । उदाहरणाथर्, िसलाइ,
र फु भन, बु ने काम राम्रो ढं गको र कला मक दशार्उने हुनप
ु छर् । फूलवारीमा सौ दयर्को प्रदशर्न
हुन सक्छ, सौ दयर् कलाको िसद्धा त प्रकृितमा रहे को रं ग र

पको अनक
ु रण गन होस ्।

सामािजक अ ययनमा चािहएको सामलोचना, िच, ज्ञान इ यािदलाई सािह यले म त िदन
सक्छ।
िभ दािभ दै कक्षाह को िनि त कुनै िवशेष जोड िदनु पन जसतो दे िखंदैन। हरे क उमेरका
केटाकेटीले िचत्र लेख्न,ु रं ग भन,ुर् गाउन,ु ना नु र प न मन पराउँ छन ्। ितनीह लाई यी
कामह मा ितनीह को बुिद्धले भेटृाएस म उतसािहत तु याउनुपदर् छ। यी कामह म ये धेरैजसो
चाड, पवर्ह र छुटृीका िदनह र यस सालका ऋतुह संग स बि धत तु याउन सिक छ।
य ता पवर्िदन तथा छुटृीका िदनह मा िभ न िभ न कक्षाका केटाकेटीह एक साथ भेला हुने
भई यस समयले याएको आन द या यी उमंगह को मजा लु न सक्तछन ्।
यिक्तगत िवकासका अनभ
ु वह धेरैजसो कूलको पाठयक्रमको सूचीमा अ तगर्त हु छन ्।
ितनीह

लडकालडकीको मानिसक, शारीिरक,

वा

यस ब धी, नैितक, आ याि मक

िवकाशिसत स ब ध राख्दछन ्। धेरैजसो ज्ञान अ अनभ
ु वबाट िनि कनेछन ्। जे भए तापिन
शारीिरक िशक्षा, खेलकूद, शारीिरक यायाम ज ता साधारण वा

य र शारीिरक िवकाशितर

लैजान कायर्ह संग धेरैजसो कूलले हरे क िदन केही समय प्राथर्ना अथवा अ धािमर्क तथा
आ याि मक अनभ
ु वका िनिम त राख्न चाहून ्।
उ च नैितकता र चिरत्र कुनै िवशेष पठनबाट िवकिशत गनर् सिकंदै न। ितनीह
ब दोब त गिरएका र शद्ध
ु दै िनक जीवनका उ पित क्षेत्र हुन ्, तथािप ितनीह
कूलका पाठयपु तकको उक मह वपण
ू र् िह सा हुन ् भ नृ मा नप
ु दर् छ।
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ठीकसंग
प्रारि भक

पाठयक्रमको िविभ न क्षेत्रह को िभ दािभ दै ठाउँ ह को समयको िवभाजन िनि चत

पले

तोक्न सिकंदै न। यो कक्षा‐कक्षै कूल‐ कूलै र समाज‐समाजै िप छे फरक हु छ। आयोगले
तल लेिखएको समय पथप्रदशर्नका िनिम त मात्र सिू चत गदर् छ।
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कक्षा

१

२

३

४

५

समाजशा त्र
िवज्ञान
भाषा
गिणत
उ योग
सौ दयर् कला
आ म िवकाश

आयोगले िशक्षालाई जीवनको एउटा पथप्रदशर्क अनभ
ु व हो भ ने िवचार गदर् छ।
केटाकेटीह लाई कूलको दै लो पार गनर् लाग्दा अक संसारमा बलैसंग घके नह
ु ु ँदैन। प्राथिमक
कूलले केटाकेटीह लाई उनीह को िशक्षास ब धी चाहनालाई संतु ट तु याउनमा म त गन,
प्रयोगा मक उपयोगी कायर्ह वरीपरी केि द्रत गरी साधारण व

य जीवन यतीत गनर् म त

गनप
ुर् दर् छ।
केटाकेटीले जब ज्ञानोपाजर्न कायर्मा फूितर्ले भाग िल छन ्, तब ितनीह ले झन ् ब ता प्रभाव
पन गरी झन ् िछटो र झन ् ब ता िदगो रहने गरी िसक्दछन ्। आल यपूणर् र जीवनमा काम
नलाग्ने शग
ु ा पढाइले उ तै आल यपण
ू ,र् अनप
ु योगी चाल‐चलन उ प न पादर् छ। यसले
प्रगितशील र संचरणशील, फूितर्पूणर् आ मिनदशक चाल, उ तरदािय व र नेत ृ वपूणर् कायर्ितर
िवरलै लैजा छ।
यसकारणले प्राथिमक कूलले सम या‐हल‐िविध अपनाउनप
ु रे को छ, जसमा बालकह लाई
आ ना सम याह प ता लगाउन, यसको उपाय, साधन तयार गनर् र यसबाट आएको फल
आफैले तौ न सक्ने हुनप
ु दर् छ। छात्र र िशक्षकका सहयोगबाट भएको योजना र सम यापूणर्
कायर् जीवन तु य हु छ र यसले कला कोठालाई एउटा कायर्शाला बनाउँ छ, जहाँ केटाकेटीह
काम गरे र िसक्तछन ्।
िशक्षकह पथप्रदशर्क हुनुपदर् छ न िक याख्यानदाता वा तानाशाह। िशक्षा यिक्तगत हुनप
ु छर्
न िक सावर्जिनक। यसरी हामीह ले पिहलो दजार्लाई ओथर बसेको र च ला छोपेको कुखुरी झै
अथवा पफूलबारी या पुतलीवर झै पाउने आशा गदर् छ । हामीह
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ती बालकबािलकाह बाट

गाउँ को सग्ु घर सफाइ आ दोलनमा सहायताको आशा गनर् सक्तछ । साथै पाँचौ दजार्का २।४
जना िव याथीर्ह को सिमितलाई गाउँ को प चायतको मिु खयासँग यस गाउँ को

थानीय

शासनपद्धितको िवषयमा सोधपूछ गरी रहे को पाउनेछ । अ पिन केही िव याथीर्ह लाई गाउँ को
बीचमा टा नको िनिम त एकपत्रे समाचार‐पत्र तयार गनर्मा य त भइरहे को दे ख्न पाउनेछ ।
आयोगलाई यस कुरामा िव वास छ िक प्राथिमक कूलह माउरीको चाका झै चहल पहलको
के द्र थान हुनेछन ्। एकेक िव याथीर् वा िव याथीर्ह का म डलह आ ना आ ना उ े यपण
ू र्
कायर् अथवा चहल पहलमा लागेका हुनेछन ्। उनीह संग के गिररहे को वा िकन यसो गिररहे को
भनी सोधेमा हामीह यही उ तर पाउनेछौ िक उनीह लाई यस कायर्मा आन द लाग्दछ। यिद
कूलले यस प्रकारको आकषर्ण िव याथीर्ह मा िदन सकेन भने हामीह ले यही ठा नुपनछ िक
उक्त कूलले िशक्षाको उ े य र येयलाई बु नै सकेको रहे नछ।
शैिक्षक सामानह
उिचत पाठयपु तकह र शैिक्षक सामानह को िनता त कमीले गदार् िशक्षलाई र छात्रछात्रालाई
बहुतै अपठयारो पनछ। उनीह

आफैले शैिक्षक सामानह को साथै तरीकामा पिन सध
ु ार

याउन पनछ। क चा मालको कमी त कुनै पिन समाजमा पाइँदैन। ितनैबाट उनीह ले
आफूलाई चािहने मालसामानह तयार गनर् सक्नेछन ्। मालसमान राख्ने दराज नै भनुर् वा
सक
ु ु लको िनिम त पराल नै अथवा

यामपट पु ने ड टरको िनिम त झम्र
ु ै भनँ।ू य तै

समाजमा िबताइने जीवनको मह व बुझाउनको िनिम त जनताह

पाइनेछन ्। उनीह लाई

नागिरक जीवनको मह व पिन बुझाउन सिक छ। उनीह को बीचमा किवता पाठ हुनसक्तछ।
य तै फेिर प्रकृितको अ ययनको लािग प्र
सिक छन ्। भौगोिलक िनमार्णका कुराह

त मात्रामा पशुपक्ष
ं ी तथा फलफूलह जुटाउन
भए, खेत बजारह

भए तथा मिू तर्िनमार्णको

िनिम त माटो नै भए ‐ यी कुराह त जतासक
ु ै उपल ध हु छन। यी सब ब तुह लाई जुटाई
कूल र समाजलाई ज्ञान प्राि तको िनिम त एउटा जीउँ दो जाग्दो प्रयोगशाला नै बनाउन
सिक छ। वा तवमा ज्ञानको संब ध त पिद्धितसंग छ, न िक मालसामानसंग। यी पद्धितह त
जहाँ पिन प्रयोगमा याउन सिक छन ्।
आयोगले सामानह को कमीलाई उपेक्षा गदन। यसले १२ अ यायको सम याको सामना गछर् र
यसको समाधानको सझ
ु ाउ िद छ। तर यो हुनलाई समय लाग्छ। यस बीचमा िशक्षक र
िव याथीर्ले अभावको यथाथर् पमा सामना गनप
ुर् छर् । पिू तर् गन पिरि थित बनाउँ छ र यथाशक्य
कोिशश गनप
ुर् छर् । िनःस दे ह हरे क समाजमा ५ वषर्को उ े यपण
ू र् ज्ञान िदनलाई धेरै िचकर
त वह प्रश त मात्रामा छन ्।
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कुनै गाउँ को समाजमा अब कूल वा पु तकालय या दव
ु ै खुलेका छन ् र िधनीह लाई प्रो साहन
िदनप
ु छर् । नेपालीमा प ने सामानह यथाशीघ्र प्रा त हुँदै गएपिछ पु तकालयह ले प्राथिमक
िशक्षामा मह वपूणर्

थान िलनेछन ्। यिद िशक्षा िकतापमा मात्र आधािरत भयो भन यो

िशक्षाप्रणािल घातक ब नेछ। सबै

ोतह बाट यसले ज्ञानको सामानह लाई प्रयोगमा

याउनप
ु दर् छ।
िव याथीर्ह को जाँच र प्रगित
हामीह ले भनेका छ िक िशक्षा उ तम जीवनको तरक्की हो र िव याथीर्ह ले यस कायर्
प्रणािलमा सिक्रय भाग िलनप
ु दर् छ। हामीह ले प्राि तको लािग केही संक प र उ े य राखेका छ
हामिह ले

बालकबािलकाह को

िनिम त

उमेर,

शारीिरक,

मानिसक

र

समािजक

पिरपक्वताअनस
ु ार म डल िवभाजन गन सझ
ु ाउ िदएका छ । प न तयार भएका
बालकबािलकाह लाई यी अनभ
ु वको िनिम त एकैसाथमा राख्नुपदर् छ। खेलकूद र शारीिरक
काम गनर्को िनिम त करीब एउटै कक्षाका बालकबािलकाह लाई एकै म डलमा राख्नप
ु छर् ।
अब यो वाभािवक हुन आउँ छ िक बालकबािलकाह आफूले तोकेको ल यमा पग्ु न सकेका छन ्
िक छै नन ्, पुगेका छन ् भने कहाँस म पुगेका छन ्। िशक्षक, मातािपता र

वयं

बालकबािलकाह पिन जा न चाह छन ्। तर यिद हामीह सवर्तोमख
ु ी र पण
ू र् िशक्षामा िव वास
गदर् छ भने हामीह ले सबै ल यको िवचार गनप
ुर् छर् । मानिसक उ योग र कूल कलेजबाट प्रा त
गिरने ज्ञानलाई मात्र िशक्षाको ल य मा ने बहुसंख्यक िशक्षक र मातािपताह ले भल
ू गछर् न ्।
िकनभने यी ल यह ना न सिजलो छ भनेर िव वास गिर छ।
शारीिरक, सामािजक, मानिसक,

ि टकोणह , छात्रप्रगितको िवकाशमा अ तगर्त हुनप
ु छर् ।

िवचार गन शिक्त, िजज्ञासा, अग्रसरता, उ तरदािय व, चाटर् र नक्शाह
ईमा दारी, राम्रो वा

प ने योग्यता,

य, ब धु व, सहयोग, जन
ू ा मात्र हुन,
ु िक िशक्षाको येयम ये केही नमन

शुगा पढाइबाट क ठ गरे को कुराभ दा यादै नै मह वपूणर् छन ्। यी िविभ न ेयह ना न वा
जाँ न कागती परीक्षाभ दा अ को आव यकता छ। यिद हामी छात्रप्रगितको सहायक ब ने हो
भने िनरीक्षण, आ मिदग्दशर्न कायर् र अ

उपायको प्रयोग बराबर हुनप
ु छर् । परीक्षा बराबर

हुनप
ु छर् जसबाट उसको प्रगित कसरी भइरहे छ, यो थाहा पाउन सिकयोस ्। यो भएको ख डमा
अि तम परीक्षाको पर परा रहने कम आव यकता पछर् , िकनभने िशक्षकले अगािड नै थाहा
पाउँ छ िक यो छात्रले वगर्का अ औसत िव याथीर्को साथमा कसरी अगािड बढे को छ।
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य तो िवशेष पिरि
प
थित पिन
िन हुन सक्छ िक कुनै छात्र,, आ नो म ड
डलमा मानिस
िसक, शारीिरक
कर
स
सामािजक
ि टकोणले एक
कदम बेक म
मा हुन सक्तछ
छ। य तो भए
एको ख डमाा उसलाई यस
व बाट झकेर अक वगर्मा राख्न
वगर्
र
क मनु योिच
चत एक कायर् हु छ जसले गदार्
ग
यो वगर्क
का
ु मात्र एक
स
साथीसं
ग घलिमल
हुन सक
कोस ्। तर यस
य कायर्लाई असफल भए
एको वा म डलबाट
ड
िगरे क
को
ुलि
संझनुहुँदैन, जबस
ज
म यो बालक
ब
आ नो
न लापवाही र आल यले अिम
अ
दो हुन आउँ दै न। अत
तः
स
साधारण
तबररले प्रायः प्रााथिमक

कूलको
ल
पाँच व
वषर्को अविधम
मा हरे क केटाक
ट े टी आ नो
न

म डलको साथ
थमा उ नित
त गद जानेछ।
छ असफल अथवा
अ
योग्यत
तापव
र् काम
म गनर् नसक्
क्ने
ू क
ब
बालकलाई
बारर बारको परीीक्षा वारा ितन
नीह िबग्रनभ
ड नै चाँडै प ता
त लगाइनप
ु दा अगािड
ु छर् ।
य असफल भए
यिद
भ भने तापििन सालको अ तमा यादै थोरै
थ मात्रामा मात्र
म हुनप
छ
ु दर् छ।
प्र
प्रारि
भक िशक्ष
क्षा समा त हु ँदा प्र येक बालबािलकाल
ब
लाई उनीह को दक्षता जन
नाएर प्रमीणप
पत्र
िदनप
िद
उ
कामको
को योग्यता, उसको
उ
कमजो
जोरी र
ु दर् छ र उसको

याकत
त मत
हने
ु ािबक भिव यमा ह
ु

उ नितलाई यानमा
य
राखी कायर्
क कुशलताा र गुणको िशफ
शफािरस गनप
दर् छ।
ुर् द
प
पाठयक्रमको
य
योजना
आ
आयोगले
आजको
आ
नेपाल
लको बदिलररहे को सां कृितक लक्षण
ण र मल
क
िविभ न
ु ुकको
आ यकतालााई मा यता िद
आव
ि छ, आजक
को अथवा भोििल हुने प्र येक थानीय आव
आ यकतालााई
िल
िलएर
कुनै एक
ए पाठयक्रम
म बनाउन सिकदै
स
न। अत
तः यस अ यायमा अङ्ि
ङ्िकत गिरएक
को
प
पाठयक्रमको
परे खालाई थायी समा य तथा यन
तम संझनप
को
ू त
ु छर् । यो भिव य र वतर्मानक
प्र येक अव था
थ सह
िश
त्रालयल
ले सामा य तबरले यस
स पाठयक्रमक
को
ु ाउँ दो हुनुपछर् । िशक्षाम
परे खालाई कायार्
क ि वत गन
न र बखत बखतमा
ब
हे रफ
फर
े र गरी िमलाउ
उने भार िलए
एको छ तापििन
प्र येक

थानीीय िशक्षकवग
गर्ले यहाँ लेिखएको
ि

परेरखा अनस
ु ार

थानानुकूल र वगार्नक
कल
ु ूल

ग
गराउने
वत त्रता पाउनप
दछ। यसको िनिम
ि
त बराब
बर कूलिशक्ष
क्षकगण र िशक्षकसिमितक
िश
को
ु दर्
बै
बठक
िज ला र के द्रीय कमर्
क चारीह को साथ स मेलन
ल तथा लडक
काह को संयक्
को
ु त योजनाक
द
दरकार
पछर् ।
स श
सारां
स शमा यी पिर
सारां
प छे द वाराा आयोगले िन निलिखत सझ
ु ाउ िद छ : ‐
(१
१)

प्राथिम
िमक िशक्षाका उ े यह ।
(क)
(ख)

िनरक्षरता
िन
हटाउ
उन।ु

सब
बै केटाकेटीह लाई यन
म अ याव यक िशक्षा प्रदान
ान गन।ुर्
ू तम
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(ग)
(घ)
(ङ)

होोनहार बालकब
बािलकालाई उ च िशक्षा प्राा त गराउनु।

कटाक
केट े टीलाई सय
स
िदनु।
ु ोग्य नागिररक बनाउन सहायता

हााम्रो समाजकोो राजनैितक, आिथर्क तथाा सां कृितक पुन

ग
सहयोोग
थान गराउन

िद
दन।ु
(२
२)

प्राथिम
िमक िशक्षाको अिभप्राय िन निलिखत कुराको िवक
काश गन हुनप
ु छर् ।
(क)

आधारभ
आ
त
ता।
ू दक्षत

(ख)

नाागिरक, आिथर्
िथर्क, सौ दयर्, कला
क मक, वैज्ञािनक
ज्ञ
र य
यिक्तगत योग्य
यता।

(ग)

सष
ई जागत
ाउन र सामािज
िजक आव यक
कता।
ु ु त बिृ द्ध लाई
ृ गराउ

(घ)
(३
३)

(४
४)
(५
५)

फसर्
फुसदको राम्रो उपयोग।
उ

प्राथिम
िमक िशक्षा पाँ
प च वषर्को हुनप
को
ु छर् । हरेरे क कायर्मा ४ दे िख ६ घ टास मक
२०० िदन
ि
कायर् हुनप
य
राि ट्रय कोषले बेहोन
नर् सकेछ भने
भ
यसभ द
दा
ु दर् छ। यिद
(धेरै) वषर्स म ब नप
ु दर् छ।

तै िनःशु क हुनप
दर्
जित जिित चाँडो िशक्ष
क्षकह पर्ु याउ
उन
ु दछ।
सिक छ उित उित
ित अिनवायर् पिन
प हुनप
छ
ु दर् छ।
प्राथिम
िमक कूल अब
ब तु

एक या
य दइु कोठा भएका

क
कलह
ू

कम ब ती भएकोो ठाउँ मा खो न प्रो सािह
हत

गिरनपदर्
प
ि
दरू ी आधा घ टाभ
ट
दा बढी नभएका ठाउँ
ठा मा एकिच
चत
ु छ। तर िहडाइको
(६
६)

(७
७)

(८
८)
(९
९)

कूल हुनु बेस छ।
प्राथिम
िमक कूलह मा सहिशक्षाा अबािधत हुनप
डकाह को जित
ज
संखया छ
ु दर् छ। लड
यित लडकीह कोो पिन हुनप
साथ ब ने प्रब
प्र ध इ याििद
ु दर् छ। एक ठााउँ मा साथ स

दर्
हुनप
ु दछ।
हािजरी
रीमा सयकडाा सय नै हाि
ािजरी हुनप
दर् छ िवदाको हकमा १००% भ दा कम
ु दछ।
हािजररको कारण आ नो िबराम
मी या आ नो
न िनकट प
पिरवारको िबररामी या म ृ यु
मात्र हु न सक्तछ।
नेपालक
लका जनसाध
धारणको वा तिवक आव यकतालाई
बनाउन
नप
ु छर् ।
प्राथिम
िमक

कूलकोो पाठयक्रमम
मा सामािजक
क, िशक्षा, िवज्ञा
ज्ञान, वा

का ठक
कला, लिलत कला र
अिनव
वायर्

यिक्तगत योग्यता,
य
चाख
ख,

पिन
न एउटा साध
धारण पाठय
यक्रमको िभत्र
त्र नै समावे
वश

गराउन
नप
छ
िवषय
य बनाउनह
न
ु दर् छ। इ छाधीन
ु ु ँदैन।
प्राथिम
िमक
र काय
यर्ह

य,, भाषा, गिणत
त,

य
यिक्तगत आ मिवकाश, सामा
स
य ज्ञान
न आिद िवष
षय

पले बालबािलका
ब
दव
ु दर् छ।
ु ैलाई पढााउनप

अिभ िच आिद गुणह
(१
१०)

यानमा रााखी पाठयक्रम
क्रम

कूलकोो पाठयक्रम केटाकेटीह को
क धेरै प्रोजे
जकट (सम याम
य ल
यर्)
ू क काय

भएका िव तत
ु त ख डमाा आधािरत हु नप
ु दर् छ।
ृ संयक्
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(१
११)
(१
१२)
(१
१३)
(१
१४)

सामािज
िजक िशक्षा र िवज्ञानक
को अ ययन
नलाई िवकााश गनर् एक
कीकरण गरेरे र
समावे
वश गराउनप
छ।
ु छर्

भाषा र अङ्कगिण
िणत य तै िवषय
िव
हुन ् जसले
ज
पाठयक्र
क्रमका अ
म त िदन सक्छन
न ्।

अ

नेपाली
ली भाषा नै पढाइको
प
मा यम हुनप
दर् छ सकभर पिहला दव
ु दछ।
ु ै
लागु गन
ग प
ुर् दर् छ।
१४.

अक

थिमक
कुनै भाषा प्राथ

िकनभ
भने थोरै केटाक
टा े टीह लाई मात्र

िवषयलााई
ेणीमा पििन

कूलम
मा इ छाधीीन गरे र पिन
िन पढाइनेछन
छै

यसक
को आव यकत
कता पदर् छ। राि
र ट्रय नेपाल
ली

भाषा अगािड बढााउन बाधा िद छ। आमााबाबुह लाई कम योग्यत
ता र किठनााइ
भए तापिन
त
उनीह
ह मा यो प्र
प्रविृ त लगाउ
उनप
ु दर् छ। अ

ज री र मल
को
ू ज्ञानक

लािग समयको दरकार
द
छ। जसले भाषााको ब ता ज्ञ
ज्ञान चाह छ उसले छै ट
टो
(१
१५)
(१
१६)

दजार्देिख
ि शु

८५% जनताले बिनयादी
द तक
कारी वारा जीवन
ज
िनवार्ह गन हुनाले
ले ती िवषयह
ह
ुिन
सकेस म यादा मात्रमा
म
िवकााश गनप
ुर् छर् ।

सौ दय
यार् मक कल
लाले व ्इिक्तग
गत िवकाश गराउँ छ, जीवनलाई
जी
अित
अि आनि द
दत
पादर् छ।

(१
१७)

गदर् छ।
छ

यसकारण
ण

यसको

उ नितको

लािग

िदनप
द छ।
ु दर्

पिन
िन

पूणर्

पेश

प्रो साह
हन

समयक
को अविध घटबढ हुन सक्ने हुनप
लको अविधक
को
ु दर् छ। तर पाँच साल
िनिम त सामािजक
क िशक्षा अ दाजी २०%
% िवज्ञान १
१०%, भाषा १५ दे िख २
२०
प्रितश
शत, गिणत ५ दे िख १०%
% द तकारी
री १० दे िख २०%, सौनद
दयर्कला १०%

(१
१८)

यिक्त
तगत िवकाश
शको िनिम त १०%, समय
य हुनु आव य
यक छ।
पढाउने
ने पद्धित अनौपचािरक
रक र उ े यपण
कायर्मा आधािरत
आ
ू र् क

तथ
था

बालक
कबािलकाको
(१
१९)
(२
२०)

िचकर तथाा सुहाउँ दो हुनप
ु दर् छ।
कुनै उ
उिचत पाठयप
यपु तकको अभावमा
अ
यो कुराको आव
व यकता छ िक समाज र
यसकाा साधानह लाई
ल ज्ञानको प्रयोगशाला झै उपयोग गिरयोस ्।
िव यााथीर्ह को िवकाशको
िव
अङ्
ङ्कनह

माप
पद डअनस
ठ
तरीकाल
ाले
ु ारर र ठीक ठीक

नािपए
एको भई बहीीमा अङ्िकत
त गिरएको हुनप
सले असफल ब ने कुरालााई
ु दर् छ। यस
सकेस म कम मात्र
ात्रामा याउने
नेछ।
(२
२१)

लगाता
तार पाठयक्रम
मको योजना बनाउने र प
पिरवतर्न भइर
इरहने आव यक
य ब नुह को
क
अनस
ा हे रफेर गन
नर् सक्ने यव
व था हुनप
दर्
ु ार
ु दछ।
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पिर छे द ९
मा यिमक

कूलह को िनिम त पाठयक्रम

कमसेकम अक बीस वषर्को लािग नेपालमा मा यिमक िशक्षालाई महािव यालयमा जाने हाम्रा
अ प संख्यक यव
ु कह का िनि त म यवतीर् िसढीको पमा, केही ठूलो समूहको लािग अि तम
कायर्क्रम ज तो र प्राथिमक पाठशालाको िशक्षा पूरा गन अिधकांश केटाकेटीह को पहुँचदे िख
बािहरको ज तो मा ने पछर् ।
आयोगले मा यिमक तहमा यादै िव तत
ुर् दा दे श यापी प्राथिमक िशक्षाको ल यलाई
ृ पानभ
बारबार चाएको छ। यसो हो, तापिन मल
ु क
ु को िमत यियताको साधारण उ नितमा चािहने
दक्षता र नेत ृ वको बिृ द्ध गराउन तथा महािव यालयह मा उ च िशक्षाको िनिम त चािहने
आधार पको ज्ञान िदन सकेस म धेरै केटाकेटीह का िनिम त मा यिमक पाठशालाह
खो नप
ु दर् छ।
यस प्रकार मा यिमक िशक्षामा कैथन ् कायर्को संपादन रहे को छ। यस िशक्षा वारा यादा लाभ
उठाउन सक्नेह मा सग
ु मता सीिमत हुनु पन हुनाले यो िशक्षा िबलकुलै कायर्कारी र प्रभावकारी
हुनप
ु दर् छ।
यस अव थामा मा यिमक पाठशाला िनवेवेकतािसत िव याथीर्लाई भनार् गनर् वा धेरैलाई
अनु तीणर् गनर् सक्तैन। मा यिमक पाठशालामा अनु तीणर् हुने प्र येक िव याथीर् र आ नो
मल
ु ुकको उ नितमा यादा सहयोग गनर् नसक्के हरे क नातकलाई यस पाठशालाको र यस
पाठशालाको संचालन गन अ यापकवगर्को असफलता मा नप
ु दर् छ।
मा यिमक िशक्षाको अिभप्राय
यी प्र नको आधारमा मा यिमक िशक्षाको अिभप्राय िवचार गिरनप
ु दर् छ। नेपालको वतर्मान
अव थाको िनिम त ती अिभप्राय

वीकृत हुनुपदर् छ। हाम्रा केटाकेटीह को अझ बढी

प्रितशतलाई योग्य बनाउन सिकने अिभप्रायको बढी उदार याख्या चाँड नै िन कन सक्तछ
भ ने आयोगले आशा मात्र गनर् सक्तछ।
मा यिमक िशक्षाको पिहलो अिभप्राय
अक पु तामा नेपालका राजनैितक र नागिरक नेता हुने छात्रछात्रालाई यसले सह
ु ाउँ दो अनभ
ु व
गराउनप
ु दर् छ। स भवतः यो जवानह ले रा ट्रिहतको कामको कुनै अंगमा िवशेष ज्ञान लाभ
गनर्को साथसाथै महािव यालयबाट आ नो िशक्षा चालु राख्नेछन ्। ितनीह ले दरू दशीर्
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जेहेनदार, लोकिहतैषी, नागिरक िवचारका हुनु आव यक छ। ितनीह ले धेरै भाषामा, नेत ृ वको
कला र तरीकामा, उ योगको कुनै खास क्षेत्रमा िनपुण हुनप
ु दर् छ। संसारका अ मल
ु क
ृ स ब धी
र िव वमा एकता याउनमा नेपालले िलन सक्ने भागस ब धी िव तत
ृ ज्ञान ितनीह लाई
हुनप
ु दर् छ। नेपालका भावी राजनैितक र नागिरक नेताह को िशक्षामा मा यिमक िशक्षाले
िजज्ञासु यौवनव थािभत्र मािमर्क स ब ध कायम गनप
ुर् दर् छ।
मा यिमक िशक्षाको दो ो अिभप्राय
हाम्रो राि ट्रय िवकाशको

यावसाियक र आिथर्क सम यामा

यादै िसपालु नेता हुने

छात्रछात्राको धेरै ठूलो समूहलाई यसले सह
ु ाउँ दो अनुभव गराउने हुनप
ु दर् छ। यी
छात्रछात्राह म ये कसैकसैलाई प्रधान पाठशालाले पयार् त िशक्षा िदएर आ नो पूरा साम यर्मा
समाजको सेवा गनर् सक्ने तु याउनेछ। बाँकीले महािव यालय वा खास प्रधान पाठशालो तर
िशक्षण सं थामा आ नो िशक्षा चालु राख्नेछ। यी छात्रछात्रालाई पिन जेहेन र परोपकारी
ि टकोणको आव यकता पनछ। ियनीह लाई आफूले रोजेको क्षेत्रमा योग्यताको उ च मात्रा र
अ ह संग आ नो योग्यता वारा शरीक हुने सीपको आव यकता पनछ। ितनीह मा भावना र
ती भावनालाई स य तु याउने मौिलकता हुनप
ु दर् छ। ियनै छात्रछात्रा भोिल हामीलाई

यादै

खाँचो परे मा वै य, पिरचारक, अ यापक, इ जीिनयर, वकील, हाम्रा घरे लु अथर्शा त्रज्ञ र
यापार िवशेषज्ञ हुनेछन ्। नेपालको भावी अथर् यव थाको ि थित बसा न सहायता गन ियनै
छात्रछात्रा हुन ्।
मा यिमक िशक्षाको ते ो अिभप्राय
बीस शता दीको अथर् यव थालाई अ याव यक दक्षतामा यवसायी िशक्षा िदनु मा यिमक
िशक्षाको ते ो अिभप्राय छ। नेपालमा साँ चीकै योग्य सिचव, कामदार कािर दा, कािलगढ र
घातक
ु ो काम गनह , िनमार्ण यवसायक, सज
ु ीकारी काम जा नेह

र अ

अ

िसपालु

कामदारह को ब दो माँग छ। यी कामदारह ले मा यिमक पाठशालका छात्रछात्राह बाट
िन कनप
ु दर् छ। ितनीह मा अ ह संग िमलेर काम गनर्मा, कुराकारी गनर्मा र नागिरक
नेत ृ वमा सवर्साधारण योग्यता पिन हुनुपदर् छ। तर आफूले रोजेको यवसाय र रोजगारमा भने
ितनीह ले

यादै िनपण
ु हुनप
ु दर् छ। दक्षताको उ चमात्रा चािहने काममा अिलकित वा

कममात्रको िशक्षा पाएका कामदारह नेपालले बेहोनर् सक्तैन। यी पटुताका िशक्षाको िव तारले
वतर्मान िशिशक्षु (अप्रेि टन) को अनभ
ु वको प्रभावशाली प्रयोग गनप
ुर् दर् छ।
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मा यिमक िशक्षाको यी तीन प्रधान अिभप्रायलाई चौथोले समथर्न गनप
ुर् छर् । यो चौथोलाई
उपिसद्धा त वा सहकारी अिभप्राय भने होला। मा यिमक िशक्षाले नेपालको साधारण
सं कृितको प्रगितमा सहयोग िदनप
ु दर् छ। यसले सिु शिक्षत

यिक्तह को संख्या बढाउन

सक्तछ र आिथर्क मुहानले भेटेस म िछटो शैिक्षक सग
ु मतालाई फैलाउने इ छा उ प न गनर्
सक्तछ। यसले िशक्षा र िशक्षणको िनिम त आदर खडा गनर् सक्तछ। यसले प्रौढ साक्षरतामा
अप्र यक्ष िकिसमबाट चाख पैदा गनर् सक्तछ। वष स म मा यिमक िशक्षाका नातकह को
वद्धर्मान संभािवत बल र संचय गन प्रभाव नेपाललाई "प्रबद्ध"रा ट्र बनाउनमा बिलयो शिक्त हुन
सक्तछ।
अ ततः तर िन चय नै कम मह वको होइन, मा यिमक िशक्षाले प्रजाताि त्रक िवचार
जीवनमागर्को पमा प्रजात त्र र सरकारको प्रजाताि त्रक पलाई बढाउनप
ु दर् छ। िशक्षाका सारा
तहको साधारण अिभप्राय यही हो, तापिन उमेर पुगेकाह को आदशर्वादीपिटृको ९ काइले
मा यिमक पाठशाला कमर्चारीको लािग प्रजाताि त्रक आदशर्को िवकाश गन िनिम त िवशेषतः
संकटपूणर् काल खडा गदर् छ। िशक्षाको यस तहमा पग्ु दा यस अिभप्रायमा हामी सफल भएन भने
हामी मल
ु ुकको प्रधान धमर्को प यारमा पिन हामी असफल हु छ । यस प्रकार अिभप्रायह
िव तत
ु मताको िव तार सीिमत छ। यी
ृ र िभ न िभ न तापिन यस बखतमा चािहएका सग
अनेक िभ न िभ न िकिसमको खाँचो टानर्लाई एउटा िव तत
ुर् दर् छ।
ृ पाठयक्रम खडा गनप
प्राथिमक पाठशालाको पाठयक्रमिसत दाँ दा यो चाँिह ब ता खचर् पन त हुन आउने नै भयो तर
िव याथीर्ह को संख्या सीिमत हुनाले प्र येक िव याथीर्लाई खचर् परे तापिन असल पुग्दो
कायर्क्रम बनाउन संभव हु छ।
पाठयक्रमको सवर्साधारण यव था
मा यिमक पाठशालाको पाठयक्रमले धा नु पन आव यकताको िव तत
ुर् त
ृ क्षेत्र उपयक्
अिभप्रायह ले सूिचत गदर् छन ्। यो िविदत हुनेछ ‐ यी आव यकताह म ये कुनै त प्रधान
पाठशालामा प न सबै छात्रछात्रालाई सामा य छन ्, कुनैचािह एकदमै िविश ट छन ्। दो ो
ेणीमा कुनै यावसाियक आव यकताका हुनाले िनता त आव यक छन ्, कुनैचािह मामल
ू ी
विृ त‐उ यमका हुनाले थोरबहुत हरे क यिक्तको इ छाधीन छन ्। यी आव यक र अिभप्राय
राम्ररी पण
ू र् गनर्लाई पाठयक्रमले सबै यव
ु कह का िनिम त साधारण िव याको मल
ू र आ ना
आ ना पेशाको

िच र जीवनयात्राबमोिजमका हरे क छात्रछात्राका लािग िविश ट िव या

गा नप
ु दर् छ।
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पाठयक्रमको मल
ू िवषय अथवा सामा य िव याले सामािजक अ ययन, प्रयोगा मक िवज्ञान,
नेपाली, प्रयोगा मक गिणत र यिक्तगत शारीिरक िवकाश गा नप
ं
ु दर् छ। यी िवषयले क्रमैसग
मािनसको आ ना दे शब धुह िसतको संब ध, मािनसको आ नो सेरोफेरो र िव विसतको
संब ध, मािनसको यवहार शिक्त (माया र पिरमाण वा गिणतस ब धी ख्यालसमेतको),
मािनसको आ नो शारीिरक, मानिसक र आचरणस ब धी िवकाशिसत सरोकार राख्छन ्।
िवशेष रोजगारी िवषय धेरै छन ् । ितनीह लाई खास खास जाितको माँगअनस
ु ार मख्
ु य मख्
ु य
समूहमा िवभाजन गनप
ुर् दर् छ। नेपालका सबै प्रधान पाठशालीय समुदायह को िवचार गदार्, हरे क
पाठशालामा कैयन िन निलिखत मख्
ु य वगर्को माँग हुनेछ भ ने िवचार गनर् सिक छ
(एकभ दा बढी प्रधान पाठशाला भएका समुदायमा आव यक िवषय साँ ची नै नरहे को ख डमा
कैयन ् पाठशाला प्रदान नदोहोिरयोस ् भ ने राम्ररी िवचार राखी योजना बनाउनप
ु दर् छ )◌ः‐
रोजगारभ दा अिग प ने (िशक्षण औषिध, पिरचयार् ऐन, इि जनीयरी काम र राजनीित
िनिम त), वािण यस ब धी (सिचव, एकाउ टे ट, बिहदार सरकारी अ डाका कमर्चारीह को
िनिम त। कृिष (कृिष र वन िवज्ञानका सबै अङ्गह को िनिम त)। औ योिगक यवसायी
(साना र ठूला उ योगह र खािन िव याको िनिम त)। घरभ दा (घरयसी अथर् यव थाका सबै
पक्षको िनिम त) र उ च िशक्षामा पुर्याउने सवर्साधारण कायर्।
मख्
ु य यावसाियक िवषयह मा कुनै कुनै खास उप यावसाियक हुन सक्छन ्। (ज त, बन
ु ाई र
काठको काम औ योिगक वगर्िभत्र पदर् छ), अथवा ती िवषय मल
ू िवषयले दशार्एका क्षेत्रह मा
उ चिशक्षा पाठयक्रमका हुन सक्तछन ् (उदाहरणाथर्, पा चा य सािह य, आिथर्क भग
ू ो, यरू ोपको
इितहास, प्राचीन भाषा, गिणतशा त्रको कला मक िवज्ञान), अथवा त ि◌(नाटक, लोकनृ य
ज ता) उिचत उप यवसाय गराउन प्रश त चाख हुनाले मात्र िवकाश गराइने िवषय हुन
सक्तछन ्।
यी तीन यापक समूहका प्र येक प्रधान िवषयह को सिव तर बयान गिर छ।
मल
ू िवषय वा सामा य िव या
समािजक अ ययनका ती िशक्षा हु छन ् जसले यव
ु कह लाई मनु य जाितमा प्रजाताि त्रक
संब ध राम्ररी बु न, कदर गनर् तथा (अ यास) कायम गनर् म त गदर् छ। प्र येक िव याथीर्ले
नेपाल, एिशया र संसारका अ

दे शका राजनैितक र आिथर्क भग
ू ोल, नेपाल र एिशयाका

ऐिशयाका ऐितहािसक घटना र िव व इितहासका मह वपूणर् अव था। सं कृित, उ पि त,
उ े य र िवकाश तथा संसारका िविभ न मािनसह को सं कृित। राजनीित र ितनको उ पित।
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यापार, उ योग, कृिष, वािण यको अथर्शा त्र, नेपाल सरकारको सिव तत
ु मा
ृ र अ मलक
सरकारको सामा य िसद्धा त। नेपालमा सामुदाियक जीवन । सामािजक सम या, धमर् र
मनु य जीवनमा प्रभाव पान अ समािजक सम याह थाहा पाउनप
ु छर् । प्र येक िव याथीर्ले
सामािजक अ वेषण, सम याह को सामना र हल गन तरीका, सामुदाियक सोध‐खोज,
अ िसत िमलेर काम गन रीित संसदीय कायर्िविध, आ मािभ यिक्त, आ मिव लेषण तथा
िवचार िलन र प्रगट गनर्लाई नक्शा, समयक्रम, ग्राफ, तािलका, िचत्रमय प्रदशर्नी इ यािदको
ज्ञानमािथ जोड िदइएको होइन, यव
ु कह लाई वत त्र, प्रितभाशाली र प्रौढ समाजका उपयोगी
सद य भएर त कालै आइपन दै िनक आफैले िनदशन गिरएको तथा अिभप्रायपूणर्
आव यकयक्
ु त तु याउन रािखएको हो।
यी ल य प्रा त गनर् छै टो कक्षादे िख दश कक्षास म पर परादे िख चिलआएका भग
ू ोल, इितहास
र नागिरक शा त्र इ यािद िवषयक्रमलाई का ने िव तत
ृ िवषयको क्रमबद्ध िसलिसलामा
सामािजक िशक्षा यवि थत गिरनप
ु छर् । उदाहरणाथर्, "प्रजात त्रको इितहास"नै एक िवषय
िलऊँ। यसमा कुनै यरु ोपीय मल
ु ूकह को र संयक्
ु तरा ट्र अमेिरकाको भग
ू ोल, सरकार र
राजनैितक आ दोलनको इितहास, राजा जोहन, जोन अफ आकर्, याि रक हे नरी, महा मा
गा त्री र नेपालका प्रजाताि त्रक नेताह को जीवनी।

याग्नाकाटार्, अमेिरकी

वत त्रताको

घोषणा र प्रजात त्रको िनि त भएका संघषर्का अ ठूलाठूला सािह य, प्रजात त्रका वैज्ञािनक र
आिथर्क सफलताप्रा त, सरकारह को तल
ु ना मक अ ययन र धेरै अ िकिसमका सामग्रीह
रहनुपछर् । "यो भग
ू ोल हो या "यो इितहास हो"भनी कसले भ न सक्दछ? आचारस ब धी
उ े यमािथ जोड िदने, सामािजक अ ययन मानवजाितको िवकाश विरपिर बनेका
िवषयह बाट िन क छ, शा त्रीय िशक्षाक्रमको पमा यवि थत ज्ञानको भरमा होइन।
यसबाहे क आचारको िव तत
ख
ं ृ लालाई प्रो साहन अनम
ु ित िदने िवषय वारा मात्र आचारलाई
ृ
इि छत िदशाितर ढा न सध
ु ानर् सिक छ। यिद िव याथीर्ह

साँ ची नै प्रजाताि त्रक ब न

चाह छन ् भने प्रजात त्रको बारे मा पढे र वा सन
ु ेर मात्र पुग्दै न, ितनीह ले य तै प्रजाताि त्रक
वातावरणमा ब नुपछर् । ितनीह ले संगसंगै योजना बनाउनप
ु छर् , वयं आ नो कामको िनदशन
गनप
ुर् दर् छ, सामद
ु ाियक सोधखोज गनप
ुर् छर् , िवधानह लेख्नप
ु छर् , सामािजक योजनाह मा काम
गनप
ुर् छर् , रे खाङ्िकत मानिचत्र बनाउनप
ु छर् , कथा र नाटकह

लेख्नप
ु छर् , आ नो सफलता र

िवफलताको मू यांकन गनप
ुर्
ुर् छर् , छोटकरीमा भनार्, ितनीह ले प्रजात त्रको ज्ञान हािसल गनछ
भने, प्रजात त्रको अनभ
ु व गनप
ुर् छर् । हो, हरे क वगर्मा, हरे क दलमा, हरे क िदन य तो ख्यालको
जीवन िवताउनमा जोड िदनुपछर् जसले प्रभावकारी र योग्य नागिरक बनाओस ्।
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आयोगले पाठयक्रममा िदएका िविभ न िवषयह को िव तत
ृ वणर्न िदनु उसको काम ठा दै न
तैपिन सामािजक अ ययनको िनिम त (पिहलो पाँच कक्षास म बढाउँ दै लिगएका
िवषयह लाई पढाउन र बिलयो पानर् अिग लो पिर छे द हे नह
ुर् ोस ्) िन निलिखत िवषयह
सझ
ु ाउ िद छ।
कक्षा

िवषय

६

मािनस कसरी जीवन िनवार्ह गदर् छन ् (खाने कुरा, घर, लग
ु ा, यवसाय इ यािद)।

७

नेपालको िनमार्ता, महापु ष र मिहलाह

८

एिशयाली मल
ु ुकह को जीवन।

९

नेपालको सामािजक, आिथर्क र राजनैितक जीवन।

१०

िव वसँ कृित र सरकार।

प्रयोगा मक िवज्ञानमा प्रकृितको वन पित र पशज
ु गत ्, प ृ वीको बनोट र उ पि त,
प्राकृितक िनयम र घटना, मािनसको उ पि त र शरीर िवज्ञान, यिक्तगत र समािजक
वा
र अ

यिवज्ञान, मािनसह का आिव कारमा प्रयोग गिरएका वैज्ञािनक िसद्धा तका कायर्
प्रयोगा मक वैज्ञािनक कुराह

ज्ञानले िवज्ञानका िसद्धा त र घटनाह

बु ने र कदर गन ज्ञान सि मिलत रह छ।
प्रयोग गन बानी र िनपुणताको पिन िवकाश

गनप
ुर् छर् । रोगको िवषयमा थाहा पाएर मात्र पुग्दै न, युवकह ले िदनहुँ सफासग्ु घर र
रोगिनरोधक िसद्धा तह को अ यास गनप
ुर् छर् । अझ ितनीह ले उदारता, उ सक
ु ता

ढता,

अिव वास र परीक्षणप्रित प्रविृ तको िवकाश गनप
ुर् छर् ।
यो उ े य परू ा गनर् नवयव
ु कह ले वैज्ञािनक तरिकाबाट जीवन धा नप
ु छर् , सोझै चटृान, झारपात
र प्राकृितक घटनाह को अ ययन गनप
ुर् छर् , वा

यदायी बानी बसा नप
ु छर् , दै िनक सम याको

आफैले हल गनप
ुर् छर् । ितनीह ले आफैले आ नो गाउँ घरको पानी र आरोग्य यव थाको
खोजखबर राख्नप
ु छर् । ितनीह

आफैले पुराना पुराना सं कृितमा प्रश त पाइने बूढी ढी र

द यकक्षा िनराधार झट
ू ो हो भ ने साबीत गनप
ुर् छर् ।
यसरी फेिर प्रािणशा त्र, रसायन शा त्र, भौितक शा त्र, भग
ू भर्शा त्र आिदको पर परागत
िवभागह िवज्ञानस ब धी कायर्क्रमको याव था गनर्लाई अधरू ा आधार छन ्। प्रयोगा मक
िवज्ञान य तो चट्ट छुिटृने िवभाग आउँ दै न। यसमा "खाने कुराबाट सकेस म पौि टक पदाथर्ह
पाउन"ु "रोग यािधको िनरोध"हाम्रा प्राकृितक साधनह लाई उपयोगी तु याउनु हाम्रा ज ता
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िव तत
ृ िवषयह हु छन ्। केही िव याथीर्ह ले मा यिमक पाठशालामा प्र येक वषर् प्रयोगा मक
िवज्ञान प न चाहे तापिन अ सामा य िशक्षाको दबाउ हुनाले प्र येक िव याथीर्लाई केवल तीन
वषर् मात्र िवज्ञानको पढाइ भए पग्ु दछ भ ने आयोगको राय छ। पिहलो दइु वषर् प्रारि भक
िवज्ञान र पिछ लो वषर् उ नत िवज्ञान हुनप
ु छर् । सझ
ु ाउ गिरएका िवषयह िन न छन ्ः‐
कक्षा
६

िवषय
थानीय सेरोफेरो (प्रकृित अ ययन, गाउँ को वा

य इ यािद)

७

प ृ वी र िव व (भूगभर्िव या, योितष शा त्र, माटो इ यािद)

१०

उ नत प्रयोगा मक िवज्ञानः‐ (सामुदाियक वा

यसंब धी ज्ञान, यिक्तगत वा

यसंब धी

ज्ञान, प्राकृितक िनयमह र प्रािणशा त्र इ.)

नेपाली भाषा लेखापढीको मख्
ु य मा यम हो। यो कुनै कुनै िज ला पिहला दइ
ु वषर्लाई छोडर
मल
ु ुकभरका सारा पाठशालाह मा िशक्षा िदने मा यम पिन हो। यी कारणले गदार् र यी
रा ट्रभाषा पिन हुनाले प्रधान पाठशालीय िव याथीर्ले यस भाषामा यादै उ च दजार्को याकत
बढाउने आशा गनप
ुर् छर् । यो ितनीह को िवचार‐ गन भाषा र बोलचाल तथा लेखापढिको
मा यम पिन हुनप
ु छर् ।
आधारभूत भाषाको पमा नेपाली भाषाको िशक्षाले चार मुख्य िसद्धा तमा िसपालु गराउनप
ु छर् ।
यी िसद्धा त हुन ् : ‐ (१) गौरिसत सु न,ु (२) धारावाही तर प्रसं◌ंगानक
ु ू ल र छोटकरीमा बो न, (३)
बुझरे िछटो प नु र (४) ओज वी भाषामा भाव यक्त गन गरी लेख्नु। यी िक लीह मा पोखत
हुन ्, ितनीह ले याकरण, अक्षर‐िव यास र लेखनकलामा दक्षता बढाउनप
ु दर् छ। यी िक ली
रसीपलाई बढाउँ दा िव याथीर्ह ले नेपालको सािहि यक पैित्रक स पि त िच नुपदर् छ र
आधिु नक लेखकह िसत स पकर् राख्नप
ु छर् । रा ट्रभाषामा उ च दजार्को योग्यता बढाउने
मह वलाई यादा दबाउन सिकंदै न िकनभने स पण
ू र् िशक्षा कायर्क्रम यसैमा आधािरत छ।
नेपाली मा यिमक पाठशालाको हरे क वषर्मा अथवा योग्यता हािसल गनर्लाई आव यक
परे स म पढाइनुपछर् । िव याथीर्ह को प्रगित िन चय गनर्लाई र िभ न िभ न आव यकता
दे िखएअनस
ु ार रचना, वाचक, वणशुिद्ध, लेखनकला, वाकपटुता अथवा सािह यको कदरलाई
जोड िदएर िभ न िभ न समूहपिटृ ितनीह लाई िनदश गनर् वषनी यन
ू तम दक्षताको परीक्षा
िलए हु छ। नेपाली भाषाको िनि त शायद सािह यमा बाहे क प्र येक वषर्लाई एउटै िवषय हुन
सक्तैन िकनभने प्र येक वषर्को कामले प्रगितशील उ चतर तरमा सारा प्रिक्रया र दक्षतामा
जोड िदनप
ु छर् । सािह यको केही भाग अ िवषयको कामिसत पार पिरक संब ध राख्नलाई
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छािननुपदर् छ, तर यसको धेरैजसो भाग सािहि यक पुख्य ली स पितको कदरको िवकाश
गनर्लाई वा यसबाट आन द िलनलाई मात्र पिढनप
ु दर् छ।
यवहार वारा नै नेपाली भाषा िसकाइनप
ु दर् छ, यो भिनरहनप
ु दन। केही लेख्ने सिू चत
आव यकताबाट रचना िन कनप
ु दर् छ, केही भ नु पन आव यकताबाट बोली उ प न हुनप
ु दर् छ र
प नक
ु ो कुनै अिभप्राय हुनुपदर् छ। जित गरे पिन नछु ने भल
ू शुद्ध गनर्लाई याकरणको रचना
अ ययन गनप
ुर् दर् छ, " पावली"को संब धमा पाि ड य झानर्लाई होइन। प्रितकार या उपायको
आधारमा अक्षर‐िव यास, लेखन प टताको िवकाशलाई लेखनकला िसकाइनप
ु छर् । दव
ु ै कुरा
सबै िव याथीह लाई बराबरीले निसकाएर आव यकताको आधारमा िसकाइनप
ु छर् ।
प्रयोगा मक गिणत एकदम काम लाग्ने िकिसमबाट िसकाउनप
ु दर् छ,
योग्यताको िवकाश गनर्लाई आव यक प

यो पिन

यन
ू तम

जेल मात्र। यसमा पिन यूनतम योग्यता प्रा त

भयो िक भएन भ नको िनिम त यन
ू तम दक्षताको परीक्षा बषनी गिरनप
ु दर् छ। कदािचत ् कोही
िव याथीर्ह सात कक्षाकै अ यितर योग्यताको यो तहमा पुग्न सक्लान ्, अ लाई पूरा पाँच
वषर् लाग्ला।
यावसाियक अिभप्रायको िनिम त अथवा

यिक्तगत आव यकताको िनि त दरकार

परे कालाई मात्र उ चतर र टे िक्नकल गिणतका अितिरक्त पाठयक्रम िदइनेछ। य तो िवचार
रहोस ्। तर यहाँ प्रयोगा मक गिणतको साधारण िशक्षाको मात्र छलफल गिर छ। प्रयोगा मक
िवज्ञानको िवषयमा आयोगले यन
ू तम तीन वषर्को पाठयक्रम राख्ने राय िद छ, पिहलो दइु वषर्
(छै ट र सात कक्षा) मा पूणर् अङ्क िभ नांक, दशमलब र ब दो उ चतर

तरमा संबद्ध

सम याह का चार मौिलक दक्षतामा जोड िदनप
ु छर् , ते ो वषर्मा चािह साउँ याजको िहसाब,
करिनधार्रण क्षेत्रिमित, वािण य इ यािदको प्रयोगा मक प्र नमा जोड िदनुपदर् छ। आठ
कक्षाको अ यमा यूनतम योग्यता प्रा त नगरे का िव याथीर्ह का िनिम त नव र आव यक
परे दश कक्षामा पिन यो त्रिु ट हटाउने िकिसमको थप काम िदनप
ु छर् ।
नेपाली भाषामा ज तै, पढाइ प्रयोगा मक र काम च ने हुनप
ु छर् (कवायदको अ यास हुनभ
ु दा
अगािड),सवर्मा य आव यकता पिछ अ यास हुनुपछर् र यो पिन प्रितकारक अिभप्रायह मा
मात्र प्रयोग गिरनप
ु छर् । प्र नह जीवनबाट िलनप
ु छर् , िहसाब िदनहुँ पिरआउने काममा प्रयोग
हुनप
ु छर् ।
यिक्तगत शारीिरक िवकाशमा शारीिरक, मानिसक र आधारस ब धी िहत गन सबै
िकिसमका ज्ञान रह छन ्। यी िशक्षाले राम्रो शारीिरक गठन र असल वा
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य, आन ददायी

तथा

वा

यकर

आमोद

प्रमोद,

सुि थर

मानिसक

ि टकोण,

आचारस ब धी

उ तरदािय वको उ च भावनालाई बढाउनप
ु दर् छ। यो िशक्षाले नेपाली छात्रछात्रामा

िच,

यिक्त व र बिलयो चिरत्रको िवकाश गनप
ुर् छर् ।
अ

िवषयका धेरैजसो िशक्षाले पिन यो उ े यह लाई प्र यक्ष

प्रयोगा मक िवज्ञानमा शारीिरक र मानिसक वा

पले सहायता िदनेछन ्।

यस ब धी धेरै ज्ञान र यिु क्त रहनेछन ्।

सािह यमा सक
ु मर्का कक्षाह ले चिरत्र िनमार्णमा सहायता िदनेछन ् य तै सामािजक
अ ययनबाट राि ट्रय महापु षका जीवनीका कक्षाह ले सहायता गनछन ्। भाषामा दखलले
सिु थर यिक्त व प्रा त गनर् सिजलो हुनेछ।
यिक्तगत शारीिरक िवकाश बढाउन शारीिरक यायाम, खेलकूद र िशकार, धािमर्क िशक्षा र
प्र येक िव याथीर्का िनिम त बुिद्ध र सहानभ
ु ौितक िवभागीय प्रेरणा िदने रचना मक
परामशर्दायी पथप्रदशर्नको पाठयक्रममा यव था गनप
ुर् छर् । यी िशक्षा प चवषीर्य अविधस म
जारी रहनप
ु दर् छ र ियनले क्रमशः उ नितशील उ चतर तहमा यिक्तगत शारीिरक िवकाशिसत
स ब ध राख्ने आव यक बूझ, सामािजक भावना र शारीिरक फूितर् बढाउनप
ु दर्छ। यी िशक्षामा
भल
ू सध
ु ार गन अ यास पिन हुनप
ु दर् छ, तर शारीिरक यायाम, िविभ न क्रीडा तथा खेलकूद
भ दा आन द रिव ाम अिधक हुनप
ु दर् छ। चिरत्र िशक्षण प्र यक्षभ दा अप्र यक्ष िशक्षाबाट
ब ता िदन सिकनेछ र अ उ े य सोझो िकिसमबाट जि तकै साथसाथै ब नेछ।
यावसाियक िवषयह
रोजगारी िशक्षा तगर्त िवचारपूवक
र् िवकाश गिरएको िनदशक कायर्क्रम हुनप
ु छर् । (क) यस
कायर्क्रमले जीवनको हरे क पथमा चािहने साधारण वा सामा य िनपुणतामा सामूिहक िशक्षा
िदनेछ (ज तैः अ

मािनसह संग िमलेर काम गन खूबी उ तरदािय व इ यािद)। रोजगार

पाउनु मौकाको साधारण पयर्वेक्षण, जीवनविृ त कसरी छा ने, यस जीवनविृ तका िनि त
कसरी िशक्षा रो ने, काम कसरी पाउने इ यािद र (ख) िव याथीर्का य ता र यसस ब धी
(िनजी) सम यामा, यिक्तगत सरस लाह िदने। यो कायर्क्रम प्रधान पाठशालाको पिहलो वषर्मै
रािखनप
ु छर् । यो कायर्क्रमले ह ताको एक वा दइ
ु प ट कक्षासभाको प िलन सक्छ, अथवा
सामािजक कायर्क्रममा िभ न िभ न

थानमा छुट्टै िवषय ब न सक्छ। यसले िन चय नै

एकनास तु याउने काम गनप
ुर् दर् छ र िविभ न मख्
ु य िवषय प ने िव याथीर्ह को िनि त साजा
िमलन के द्र ब नप
ु छर् ।
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रोजगार पाउनभ
ु दा अगािड अ ययन गन मख्
ु य िवषय : ‐ यी िवषयह ले िव याथीर्ह लाई
िशक्षणकला, औषिध िवज्ञान, पिरचयार्, ऐनकानन
ू , इि जनीयिरङ्ग, सरकारी शासन र अ
रोजगारमा मा यिमको तर िशक्षाका िनिम त तयार हुने ज्ञान िदनुपछर् ।
यो क्षेत्रमा िव याथीर्ह को हरे क िवशेष काममा, नेत ृ वको िशक्षा, परोपकारी ि टकोण, बो ने
शिक्तको िवकाश र महािव यालयी अ ययन तथा यावसाियक जीवनको सफलताको िनि त
आव यक पन त वह मािथ जोर िदनप
ु छर् ।
यी िव याथीर्ह म ये धेरैलाई खास गरे र पिरचयार् र औषिधको िनि त शरीरिवज्ञान,
जीविवज्ञान र रसायन शा त्रमा इि जनीयिरङ्गको िनि त भौितक शा त्र र अ का िनि त
साधारण र प्रयोगा मक िवज्ञानमा उ च िवज्ञानको पा यक्रम आव यक पनछ। यी
िव याथीर्ह लाई कमसेकम एक या दइु वषर् उ च िवज्ञानको िशक्षा िदन सझ
ु ाउ गिर छ।
इि जनीयिरङ्गपिटृ लागेकाह लाई उ च टे िक्नकल गिणत शा त्रको पिन आव यकता पनछ र
उ च िवज्ञानमा

े ठता प्रा त गनर् साधारण गिणतभ दा मािथको गिणत चािह छ। यी सबै

िव याथीर्ह को िनि त कमसेकम एक वषर् उ च गिणत र इि जनीयिरङ्ग अिगको समह
ू को
िनि त दई
ु वषर् उ च गिणत चािह छ भ ने राय िदइ छ।
यी िव याथीर्ह लाई िह दी र अंग्रेजीमा बाँ ने योग्यता अव य चािह छ (कसै कसैलाई त
बोलचालको पिन) िकनभने यो क्षेत्रह मा यितका सािह यह नेपाली भाषामा अनव
ु ाद गिरएका
छै नन ्। फेिर ितनीह लाई नेपाली भाषामा साधारण योग्यताभ दा ब ता योग्यता चािह छ।
आयोगको रायमा हरे क िव याथीर्लाई िह दी र अंग्रेजीमा पाँच वषर्को अ ययन चािह छ। दश
कक्षामा नेपाली भाषाको एक िवशेष पाठयक्रम चािह छ।
याि त्रक रे खा, िचत्रण, नेपाली ऐन, िशक्षा, पिरचयार् आिदका िवशेष पाठयक्रम धेरै िकिसमका
रोजगारलाई चािहने साधारण पिरचय र िवशेष िनपुणता िदनलाई राख्नप
ु छर् । िभ न िभ न
रोजगारमा िक्रया मक अ यास गरे र हे न र आफूले छानेको काम आ नै हातले गन अनेक
मौका पिन िदनप
ु छर् । यसले समुदायमा रहे का आ नो रोजगारमा सफल भएका मािनस र
वा नीमािनसह संग िनकटको सहयोग चािहनेछ। तर यी अनभ
ु व रोजगारभ दा अगािडको
तालीमका िनि त अमू य हुनेछन ्।
प्राथिमक िशक्षक र पिरचारकह को यादै अभाव भएकोले आयोग दश कक्षामा यी दव
ु ै क्षेत्रमा
पूरा एक वषर्को रोजगारी कायर्क्रम राख्ने राय िद छ। सहायता अथवा सहायताको पमा दइु
तीन वषर् सफल अ यास गिरसकेपिछ यी क्षेत्रमा िव याथीर्ह ले महािव यालयी
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तरमा

यवसाियक उ च िशक्षा चालु राखे हु छ। जो िशक्षण पाठयक्रम िल छन ् ितनीह ले पिन प्रौढ
साक्षरता िशक्षापद्धितको िवशेष पाठयक्रम िलनप
ु छर् , य तो भयो भने ितनीह ठूलो अभावको
पूितर्मा म त गनर् सक्लान ्।
वािण यस ब धी मख्
ु य िवषय
यस िवषयले ती िव याथीर्ह लाई य तो िशषा िदनप
ु छर् जो प्रधान पाठशालीय िशक्षा समा त
गन िवि तकै सिचवको, कािर दाको, हरिहसाबाको र अ वािण य काम िलन चाह छन ्। यादै
समथर् िव याथीर्ह ले इ छा गरे भने महािव यालयीय तरमा वािण य शासन यव थाको
पाठयक्रम अ ययन गनर् पाउने िनयम पिन रािखिदनप
ु छर् ।
यी िव याथीर्ह लाई टाइप गन काम ( टे नोग्राफी) संिक्ष त िलिप िवषयलाई कमसेकम दई
ु वषर्
र अथवा

े ता राख्ने कामको िनि त दइ
ु वषर् तथा यवापारको मालताल राख्ने िशक्षाका

िनि त एक वषर् चािह छ। यसका अितिरक्त यवावसाियक नेपाली, यावसाियक गिणत,
वािण य िनयम र िवज्ञापनकला इ यािदको िवशेष पा यक्रम राख्नप
ु छर् ।
अ ततः यी िव याथीर्ह लाई केही समय काम गन अथवा पण
ू र् समय काम गन िशिशक्षु
(अप्रेि टस) भएर कामै गरे र अनभ
ु व पाउनु आव यक छ। यो िशिशक्षु (अप्रेि टस) को तालीम यी
िव याथीर्ह को तालीमको अ.श संिक्षनप
ु दर् छ र पाठशालाका अिधकारिह कै िनरीक्षणमा
हुनप
ु दर् छ। य तै तालिमबाट नै र

यापारीह कै्र पूणर् सहयोगबाट र समुदायका अ

मािनससंगको हे लमेल नै यावसाियक तालीम साँ ची नै काम लाग्ने हु छ।
आयोगले यो रायमा यी मख्
ु य िवषयका धेरैजसो तालीम आठ कक्षादे िख शु

हुनप
ु छर् र

िशिशक्षुता (अप्रेि टस) को तालिम दश कक्षामा मात्र रािखनप
ु छर् ।
कृिषस ब धी िवषय
यो िवषय, शायद सबै रोजगारी क्षेत्रमा सबभ दा मख्
ु य छ। यसले कृिषसंब धी क्षेत्रमा
युवकह लाई आ नो समाजको नेता ब न सक्ने िशक्षा िदनुपछर् । यो क्षेत्र समा त

गन

िव याथीर्ह म ये कुनै अझ बढी तालीमको िनि त कृिषमहािव यालयमा जालान ्। तर
ितनीह म ये धेरैजसो आ नो घर विरपिरको कमोत गनर् हुने जग्गमा खेतीपाती गनर्
लािगहा दछन ्।
प्राथिमक पाठशालामा आ नै खाने कुरा पैदा गन साधन हो भनेर कृिषमािथ जोड िदएकै छ।
अनम
ु ान गिर छ, नेपालका ८५ प्रितशत मािनसह ले आउँ दो धेरै वषर्स म आ नो खाने कुरा
पैदा गद रहनेछन ्। यसको मतलब यही हो जो िव याथीर्ह कृिषमा िवशेषज्ञ ब न चाँहदै नन ्
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ितनीह लाई पिन यी िवषयमा केही अटूट िशक्षा चािह छ। छात्राह ले पिन प्राथिमक
पाठशालादे िख नै िदनमा केही खास गरे र पालनपोषण, संकलन, खाने कुरो तयार गन,
खा या न स चय र सानो बथानमा पशुपालन इ यािद कामको िशक्षा पाउनप
ु छर् ।
कृिष िवषय िलएका िव याथीर्ह का िनि त, पिहलो दइु तीन वषर्मा खूब जोडसंग िशक्षा िदइने
गरी पाँच वषर्को अटूट कायर्क्रम हुनप
ु छर् । यो कायर्क्रम प्रयोगा मक हुनप
ु छर् र समयको धेरैजसो
माग पशप
ु ालन, अ नबीज तथा घरमा िव याथीर्ह ले आ नै पण
ू र् उ तरदािय व र अिधकारमा
वयं सा ची नै हाँस, कुखुरा, सग
ुं ुर, भेडा, बाख्रा, गाई र भ◌ंसी इ यािद पा ने य ता
योजनाह मा खचर् गनप
ुर् दर् छ। ितनीह संग पाठशाला र घर दव
ु ैमा अ न, तरकारी र अ खाने
व तु उ जा हुने सानाितना जग्गा हुनप
ु दर् छ।
गाउँ को हरे क प्रधान पाठशालामा खेतीपातीको कामलाई आ नै अथवा कूतमा स ब ध
जीमनको एक टुक्रा र पशुपालनको िनि त चािहदो घर तथा सिु वधाह

हुनप
ु छर् । यी

सिु वधाह लाई प्रयोगा मक अनस
ु धान र प्रदशर्न गनर्को िनि त प्रयोग गनप
ुर् छर् । यी कुराह
िव याथीर्ह लाई िशक्षा िदन,

यस क्षेत्रमा प्रौढह लाई हे नर् र अनस
ु रण गनको िनि त

नमन
ू ा पको हुनप
ु छर् । यी खेत र ग्रा य िव तार कायर्क्रमले प्रदशर्नीको िनि त िलएका खेतका
बीचमा निजकको संब ध हुनप
ु दर् छ। यी सिु वधाह मा यिमक पाठशालामा िक्रया मक कृिष
िशक्षालाई संभवनीय तु याउछन ् र कायर्क्रमका िनि त आव यक छन ्।
अझ यी सिु वधाह लाई पाठशालामै खेतबारीको उ जनी बे ने पसल, िव वा‐संरक्षण घर,
प्रयोगशाला र पु तकालयह ले पूणर् गनप
ुर् दर् छ। पाठशालाको सभाम डप समेत यी सबै
सिु वधाह क्षेत्रका िव याथीर् र िकसानह को अधीनमा रािखनप
ु दर् छ। धेरै योजनाह लडका र
उनीह को बाबुह िमली काममा याउनप
ु दर् छ। यसरी संब ध ब नेछ जसले गदार् लडकाह लाई
खेतमै काम गन रहर लाग्नेछ र आ ना ग्रामीण क्षेत्रका जनताको सेवामा ितनीह ले आ नो
भिव य िनिहत रहे को दे ख्नेछन ्। हुनत स पण
ू र् पाठशाला समुदायमा केि द्रत हुनप
ु दर् छ, तर
कृिषको यस क्षेत्रमा जितको होइन।
कृिषको कायर्क्रममा प्रकृित अ ययन, प्रािणशा त्र, वन पितशा त्र र नव दश कक्षालाई
कृिषिवज्ञान, उ यानिव या, पशप
ु ालन, माहुरी र माछा पा ने, वन िवज्ञान र क्षेत्रका
खेतीपातीको चलनअनुसा को य तै िकिसमका पाठयक्रमह , खेतको य त्र िवज्ञान,
य त्रसंब धी िचत्र‐िव या, पयर्वेक्षण इ यािद र खेतबारीको यव था, यापारको काम इ यािद
गािभनप
ु दर् छ। यी यव था िमिलसकेका िशक्षालाई गो ठीका कामह

र घरका योजनाले

भरथेग गनप
ुर् छर् र कायर्क्रमको अविधभरी प्रयोगपिटृ जोड िदनप
ु छर् । यी मख्
ु य िवषयमा
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लगाइएको समयको ५० प्रितशत पसल, प्रयोगशाला र खेतमा लाउने गिरनप
ु छर् । ियनीह नै
िव याथीर्ह का िनि त स चा कक्षा हुन ्।
आयोगको रायमा, कृिषमहािव यालयमा जाने िव याथीर्ह का िनि त अ

कुनै िवशेष

पाठयक्रम िदनप
ु दन र यस क्षेत्रमा "सेतो गलपाश ( हाइट कलर)"बेकारीलाई रोक्न िनदशन र
स लाह वारा उ च िशक्षामा जाने िव याथीर्को संख्यामा िनय त्रण गन प्रय न हुनप
ु छर् । मािथ
उ लेख भएअनस
ु ारको प्रधान, पाठशालीय िशक्षाक्रमा असाधारण सफलता पाएका िव याथीर्ह
िवशेष प्रारि भक िशक्षाक्रमिवना नै महािव यालयी कायर्मा िबलकुल उ यत हु छन ् भ ने
अनम
ु ान गिर छ। शायद यी िव याथीर्ह साधारण पाठयक्रमबाटै बो ने कला इ यािद िवषय
जुन साधारण तबरले महािव यालयमा उपयक्
ु त हुन सक्छ।
औ योिगक िवषयमा पाठशाला भएको क्षेत्रमा पाइने धेरै िकिसमका औ यौिगक यापारको
लािग िव याथीर्ह लाई सह
ु ाउँ दो तु याउने िशक्षाह
भवनह

हुनेछन ्। धेरैजसो क्षेत्रमा घरह

बनाउन अथवा ितनको िनमार्णलाई चािहने मालतालह

र अ

बनाउन यापारीह को

आव यकता हुनेछ। तराईदे िख पहाडस मन ् िसकमीर्ह को कौशल फरक फरक हुनेछ र ईटर्
बनाउने काम र गा ो लाउने काम कुनै कुनै क्षेत्रमा मात्र पाइनेछन ्। कुनै क्षेत्रमा काठको खाट
बनाइनेछ त कुनै क्षेत्रमा बाँसको। कुनै क्षेत्रमा माटाका भाँडाको माँग हुनेछ त कहीं तामा र
िप तलका। अिहले त खािल काठमाडौमा र तराईका केही शहरह मा मात्र मोटर लरी इ यािद
य त्रह मर मत गन कािलगढ आव यक हुनेछ। तर धेरैजसो क्षेत्रमा कामी र धातुको काम गन
मािनसह आव यक हुनेछन ्।
यी िविभ न चलन र माँगह भएकाले यस मख्
ु य िवषयमा िशक्षा यो िकिसम होस ् भ ने राय
िदन मिु कल छ।

थानीय आव यकताह को िनरीक्षण गरे र

यहीअनुसार पाठयक्रम

बनाउनप
ु छर् । पाठशालाले हरे क आव यकतालाई पूरा गन आशा िलन सक्तैन। यसले एक दइु
जना कु हलेलाई तालीम गनर् जितको अस भव छ यितकै सिचवालयको काममा एक दइु
जनालाई तालीम गनर् शक्य छै न। अझ पाठशालाले आ नो कायर्क्रममा िशिशक्षुता
(अप्रेि टस)को तालीम पिन राख्नप
ु छर् । यसो गनार्ले त तत ् क्षेत्रका कामदारह ले आ नो
कक्षाको ज्ञान िदन सक्छन ् र कायर्क्रम प्रयोगा मक हु छ।
यी मख्
ु य िवषयमा छै ट सातौ कक्षाका सबै लडकालाई पिरचया मक काम िसकाउनप
ु छर् भनी
हामी सझ
ु ाउ गदर् छ । यो काम समुदायको साधारण आव यकतालाई हे रेर छािननप
ु छर् । साधारण
याि त्रक तथा औ योिगक सीपको िवकाश गनर् योजना गिरएको हुनप
ु छर् । उदाहरणाथ, साधारण
काठको अथवा धातुको काम यस क्षेत्रमा पाइ छन ् भने यसले प्रारि भक िशक्षाको मौका
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िद छ। िव याथीर्ले यावलको उपयोग र जतन गनर् िसक्ने सक्छन ् र याि त्रक योग्यता प्रा त
गनर् पाउँ छन ्। (अथवा यसमा योग्यताको कमी दे िखए अक मख्
ु य िवषयमा लगाइन सक्छन ्)
केही रे खािचत्र र रङ्गीन िचत्र लेख्ने काम र केही मिू तर्िनमार्ण कला इ यािद समेत भएको
साधारण िश पिव याका पाठयक्रम प्रयोग गरे हु छ। पिछ लो तीन वषर्का िनि त कुनै
िवषयमा िवशेषज्ञता प्रा त गनर्को िनिम त योग्य छ भ नलाई आधार ब ने िनिदर् ट र िवशेष
योग्यता र पटुता प ता लाउन प्रय न गनप
ुर् छर् ।
थानीय आव यकताअनुसार आठ , नव र दश कक्षामा पाठशालाले खास कामका िनिम त
छुटयाइएका धेरै िविश ट कायर्क्रम राख्नप
ु छर् । उदाहरणाथर्, िसकमीर् काम र आलमारी घरार्ह
बनाउने काममा, कु हाले काम अथवा डकमीर् काम र ईटको काम अथवा लग्ु गा बु ने, रङ्गाउने
र िछ ने काम अथवा यस क्षेत्रमा पाइने सानाितना उ योग ध धामा तीन वषर् लाउनप
ु छर् ।
यसबाहे क दश कक्षामा यव थासंब धी काममा उजजवल आशा भएका िव याथीर्ह लाई
यापारसंब ध, हरिहसाब राख्ने काम र प्रब धस ब धी पा यक्रम राखे हु छ।
यी सबै पा यक्रमह मा मख्
ु य चािह िशिशक्षुता (अप्रेि टस) को तालीम हो। यो नव कक्षामा
सीिमत मात्रामा शु हुनप
ु छर् र दश कक्षामा झन ् िव तत
ु छर् । िव याथीर्ले
ृ आधारमा बढाउनप
थोरै पिर ममा अिधकतम ज्ञान पाउने गरा◌ृन यो िशक्षणलाई पाठशालाको सू म िनरीक्षणमा
राख्नप
ु छर् ।
घरध दाको मख्
ु य िवषय छात्राह लाई िवशेष िचकर हुनेछ। छात्र र छात्राको िनि त बेग्लाबेग्लै
िशक्षालय भएका ठाउँ मा छात्रह को पाठशालामा यो िवषय िदइनेछैन। तर छात्राह

पिन

घरध दामा शरीक हुने हुनाले उनीह को कायर्क्रममा पिन यसम येका कुनै िशक्षाह राख्नप
ु छर् ।
छात्रह को पाठशालमा यी िशक्षा सामािजक िशक्षा, िवज्ञान र गिणत इ यािदमा गा न
सिक छ।
छात्राह का िनि त घरध दनको मख्
ु य िवषयमा ितनीह लाइृ असल घर गनर् सक्ने बनाउने र
अ

आइमाईलाई झन ् असलसंग घर गन बनाउन ितनीह लाई म त गन िशक्षा हुनप
ु छर् ।

िशक्षामा कोरा कपास र ऊनलाई तयारी लुगामा पिरणत गन अ न र खा य ब तल
ु ाई वािदलो
िचकर खा य पदाथर् बनाउन, घरको नाङ्गो िभ तालाई िसंगारे र आन दयायी ब न हुने कोठा
बनाउन, पिरवारमा राम्रा◌ृ मानिसक र शारीिरक वा

य कायम राख्न, िवरामी र दघ
र् ना
ु ट

परे को बेलामा याहार‐सस
ु ार गनर् र बालकह को राम्ररी पालनपोषण गरे र हुकार्ई सफल जवान
नागिरक बनाउन चािहने स पण
ु दर् छ।
ू र् दक्षता र ज्ञान रहनप
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आयोगको रायमा, छै ट दे िख नव

कक्षास म आ य, खान कुरा, लुगाफाटा बनाउने

योग्यतामािथ जोड िदनप
ु छर् । आठ र नव कक्षामा

वा

य र केटाकेटीको

याहार‐

संभारसंब धी दक्षता र दश कक्षामा छात्राह लाई पिरचयार् अथवा प्राथिमक िशक्षािविध होम
एक् सटे सन वकर्रको (गाहर्

यिनपुणताको) िनि त चािहने एक वष िवशेष पा यक्रम िलनमा

उ सािहत पानप
ुर् छर् । पिछ लो पा यक्रममा उमेरदारह संग काम गन सीप, प्रदशर्न गन पद्धित,
जवानह का समूहह को संगठन, खाने, लाउने र ब ने स ब धी काममा उ नत कायर्को िशक्षा
रािखनप
ु छर् । यी पाठयक्रममा
सहयोग)

नातकह ले होम एक् टनस ए सको (गाहर् थिनपण
ु ताको

पमा काम गनछन ् र केही अनभ
ु व भएपिछ बढी िशक्षाका िनि त गह
ृ िवज्ञान

महािव यालयमा (होम साइ स कलेज) मा भनार् भए हु◌ृ छ।
पढाउने काम अथवा गह
ृ संरक्षण कायर् (होम एक् टे सन वकर्) मा लागेकाले प्रौढ िशक्षा पद्धितको
पाठयक्रम पिन िलनप
ु छर् , यसो गनार्ले ितनीह गाउँ घरबाट िनरक्षरता हटाउने काममा भाग
िलन सक्ने हुनेछन ्।
यो कुनै पिन रोजगारी क्षेत्रमा उत्रन नचाहने छात्राह को िनि त वैकि पक िवषय पिन
रािखिदनप
ु दर् छ। कोही त पाठशाला छो ने साथ िववाह गनर् र घरध धामा लाग्न चाहने हु छन ्।
कोही सामा य कला िलई महािव यालयमा जान खो नेह , कोही लिलत कलामा िवशेषज्ञ हुन
र अ नै विृ त िलन इ छा गनछन ्। यी छात्राह का िनि त यिक्तगत आधारमा आ नो र
समाजको भलाइ गनर् सकुन भ ने हे तुले पा यक्रममा सध
ुर् छर् ।
ु ार गनप
साधारण महािव यालयको प्रारि भक मख्
ु य िवषय

याकत र महािव यालयमा जान

िच

भएका तर िविश टता प्रा त गन क्षेत्र िनणर्य नगरे का िव याथीर्ह ले प नप
ु दर् छ। धेरैजसो
िव याथीर्ह सामा य िलई कला महािव यालयमा जा छन ् र शायद यस बखतमा िविश ट
िवषयको िनणर्य गदर् छन ्। य यिप सबै क्षेत्रमा िवचारपूणर् जीवनविृ त मागर् प्रदशर्न र स लाहको
प्रब ध रहनप
ु दर् छ, तापिन यहाँ यो िवशेष मह वको छ। िव याथीर्ले आ नो िचको जीवनविृ त
ि थर गनार् साथ यो मख्
ु य िवषयबाट अ िवषयह मा जान पाउने प्रब ध हुनप
ु दर् छ।
यो मख्
ु य िवषयमा िव याथीर्ले महािव यालयका िनि त र यथास भव कुनै िनिदर् ट जीवन
क्षेत्रमा स वा हुन सक्ने साधारण िशक्षा हुनप
ु दर् छ। यसमा रसायन शा त्र र भौितक शा त्रितर
लैजाने सामा य िवज्ञान, बीजगिणत, रे खागिणत र ित्रकोणिमितितर लैजाने सामा य गिणत,
नेपालीको अितिरक्त एक वा दइु भाषा, िव व इितहास र िव व आिथर्क भग
ू ोलितर लैजाने
सामा य समाजशा त्र र अ ययनका यावसाियक समूहबाट छािनने िवषयह हुनुपदर् छ। नवौ
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र दश कक्षामा उ चतर र बढी कलास ब धी िवषयह

िदनप
ु दर् छ। अ

मख्
ु य िवषयितर

स भवको स वालाई सिजलो पानर् साधारण िवषय पिहले िदनप
ु दर् छ।
थपुवा मख्
ु य िवषयह
आव यकताअनस
ु ार खास खास पाठशालाह का िनिम त अथवा नेपालका सबै प्रधान
पाठशालाका िनि त थपव
ु ार यी
ु ा मख्
ु य िवषयह राख्न सिक छ। यवसाय श दको अथर्अनस
मख्
ु य िवषयह िव याथीर्ह लाई कुनै काममा योग ्उ तु याउनु अथवा आफूले छानेको क्षेत्रमा
ब ता िशक्षा िलन सक्ने गराउनु हो।
सानाितना रोजगारका िवषयह
यी सानाितना रोजगारका िवषयह

साधारण र यावसाियक िशक्षाको तालीममा पिरिश ट

पले राख्न मनसाय गिरएका छन ्। यी िवषयह ले रो न पाउने आधारमा यिक्त यिक्तको
उ े य पूरा गनप
ुर् दर् छ। कोही िव याथीर्ह

फुसर्तको समयमा अ ययन गनर्, कोही आफूले

छानेको िवशेष यवासाियक िवषयलाई पिू तर् गनर् , कोही केवल आफूलाई चाख भउको हुनाले
िल छन ् र कोही महािव यालयका िशक्षाको तयारीलाई आव यक हुनाले िभ न िभ न
पाठयक्रम रो नेछन ्।
यसकारण यी
उ े यह

यावसाियक िवषयह को िशक्षामा िशक्षले ितनका अनेकौ िभ न िभ न

जािनराख्नप
ु दर् ५ जसका िनि त ती िशक्षाक्रमह

रोिजएका छन ्। सामा य

यावसाियक उदाहरणको िनि त रङ्गीन िचत्र लेख्ने पाठयक्रम छानेको िव याथीर्ले
वािण यको ि टकोणबाट दक्ष आफूलाई समथर् पानर्को लािग पूरा िसपालु हुन इ छा राख्नेछ,
अक ले चािह रङ्गीन िचत्र लेखेकोबाट प ्◌ा त हुने आन द भोग्नमा इ छा गनछ। यी
िशक्षाक्रममा सफलताको िविभ न माँगलाई पर्ु याउन तर िफतलो हुनप
ु छर् ।
आयोगको िव वास छ, अिधकांश प्रधान पाठशालाह ले तपसीलका धेरै िवषयह को माँग
गनछन ् : ‐
अंग्रेजी, िह दी र सं कृत प्र येकलाई ५ वषर्। िचत्रकला, मिू तर्कला, रे खािचत्रण, काचका मालताल
बनाउने कला, छालाको काम, धातुको सग
ु म काम, बुनाइ र साधारण बुटृा नक्शा लेख्ने काम
प्र येकलाई २ दे िख ५ वषर्स म, बा यसंगीत, क ठगीत, संगीतबोध र लोकनृ य प्र येकलाई २
दे िख ५ वषर्स म औ सािहतयबोध, पत्रकािरता, ना यकला र अदालतसंब धी ज्ञान प्र येकको
िनि त १ अथवा २ वषर्। यसबाहे क रोजगारी मख्
ु य िवषयमा गािभएका केही पा यक्रमह ,
ज तै, रसायन र भौितकशा त्र, िव व इितहास र संसारको आिथर्क भग
ू ोल, याि त्रक
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रे ख
खािचत्रण, पााकिव या, िस
िसलाइ र प्रौढ िशक्षण
ि
कला यी छा न इ छा गन र य
यसमा याक
कत
ब
बढाउन
चाहने िव याथीर्ह को
क िनि त खला
ल
ु दर् छ।
ु हुनप
कुनै िशक्षालय
य यस वगर्मा ती पाठयक्रम
म दे ला, जन
मा पाठयक्रम बािहरका काायर्
ु िशक्षालयमा
हने
ह
मका खेल र खेलकूदका कााम, पाठशालीीय खेल, वादििववाद इ यािद
िद,
ु छन ्। ज तै, धेरै िकिसम
िश
िशक्षालयको
पित्रका
प
प्रकाश
शन, संगीत र सां कृितक कायर्क्रम यी सानाितना यवसायिवषय
यी
ज्ञ कसरी गराइ
ज्ञान
ग
छन ् भ ने कुराको वा ता नराख
खेर ती िशक्षा
क्षालयह को मख्
ु य अिभप्रााय
िव याथीर्ह लााई उनीह का अ शैिक्षक अन
अ ुभवह लाई
ई एकित्रत पान
नर् म त गन हुनप
ु दर् छ।
प
पाठयक्रमको
स
समय
िनधार्रण
िश
िशक्षालयका
िन त दै िनक कायर्क्रम अथवा समय
िनिम
य‐सारणी बनााउने काम प्रध
धाना यापक र
उ
उनका
कमर्चारी
रीको िज माम
मा रहे को हु छ,
छ तर यो काम
म कुनै िन न
नतम तरमा िनिहत हुनप
छ
ु छर्
भ ने आयोगक
को राय छ। साधारण
स
पाठ
ठशालीय िशक्ष
क्षाको िनिम त दश वषर् अ धेरै मल
मा
ु ुकम
भ दा दइु वषर् कम
क छ भ ने बुझरे आयोग
ग नेपालको मा यिमक पाठशाला ‐
(१
१)

िवदाक
का िदनलाई छोडे
छ र वषर्मा २००,

स ुदाियक सेवा र सामा
साम
मािजक कामक
को लािग थ
थप आधा िद
दन वा बढीस
सिहत ह ताक
को
पाँच िदभ
ि
दा नघट
टाई र

िव ाम, चमेना
न इ यािद छोडे
छ र

वा तिवक रे खदे खमा रही पढाइको कााम िदनको ६

घ टाम
मा नघटाई काम गनप
आ
रााय छ। यसब
बाहे क आयोोग
ुर् दर् छ भ ने आयोगको

कूलम
मा पढाइने घ टाको अव
विध ५० िमने
िम टभ दा क
कम हुनुहुँदैन, तर िविभ न
संबि धत
ध िवषयह को िशक्षाल
लाई एउटै िव तत
मा गा ने हो भने त य
यो
ृ िवषयम
अविध
धलाई ल याउ
ाउन िदनु जाित
ज
होला भ ने स ल
लाह िद छ। खास गरेरे र
उदाहररणाथर्, प्रधान
न पाठशालाक
का त ला कक्षाह मा "सामुदाियक
क

वा

य" ,

"प ृ वीीको उ पित र रचना"इ
इ यािद गाउँउले िवज्ञान र समाजशा
शा त्रलाई एउ
उटै

िवषयम
मा गा न सिक
स
छ। रच
चना र सािह यलाई िक समाज शा त्र िक िवज्ञाान
वा दवै
व
दा,
ु िसत गा न सिक छ। कृिष वा औ योिगक पाठयक्रम वा घरध द
धेरैजसो
स कामलाई िव तत
षयमा गा न सिक छ। य
यी प्रय नह लाई
ल प्रो साह
हन
ृ िवष
र दीघर्
घर् वा अझ दोोबर एउटै समयाविध
स
िदन
नप
ु छर् ।

ए जना िव याथीर्को कायर्
एक
का क्रममा तल
लको नक्साब
बकोिजम क्रम
मैसँग सामा य िव याबााट
रोोजगारी िवषय
यह मा सद जाने
ज जीवसिहत
त पाठयक्रमक
का तीन िकिस
िसम गािभनप
ु छर् ।
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िवषयवार आदशर् प िव याथीर्को कायर्क्रममा तलका िवषय पनप
ुर् दर् छ ‐
छै ट कक्षा

नेपाली १
समाजशा त्र १
प्रयोगा मक िवज्ञान १
प्रयोगा मक गिणत १
यिकतगत शारीिरक िवकाश १
एक यावसाियक िवषय
एक सामा य यावसाियक िवषय

सात कक्षा

नेपाली २
समाजशा त्र २
प्रयोगा मक िवज्ञान २
प्रयोगा मक गिणत २
यिकतगत शारीिरक िवकाश २
एक यावसाियक िवषय
एक सामा य यावसाियक िवषय

आठ कक्षा

नेपाली ३
समाजशा त्र ३
प्रयोगा मक गिणत ३
यिक्तगत शारीिरक िवकाश ३
दइु यावसाियक िवषय
एक सामा य यावसाियक िवषय

छै ट कक्षा

नेपाली ४
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समाजशा त्र ४
यिक्तगत शारीिरक िवकाश ४
तीन यावसाियक िवषय
एक सामा य यावसाियक िवषय
सात कक्षा

समाजशा त्र ५
प्रयोगा मक िवज्ञान ३
यिकतगत शारीिरक िवकाश ५
तीन यावसाियक िवषय
एक सामा य यावसाियक िवषय

छुटृाछुटै िव याथीर्का िनिम त र कुनै कुनै मख्
ु य िवषयमा सबै िव याथीर्को िनिम त
कायर्क्रममा सध
ु ार गन आव यकता पनछ। िविभ न पा यक्रम र मख्
ु य िवषयमा बढे को गा ने
कामको संख्याले पिन कायर्क्रम बनाउने काममा असर पनछ। िशक्षाम त्रालयले तयार पारे को
सानो पु तकमा यी िववरण अ बढाउनप
ु दर् छ र यसले पथ प्रदशर्न गनप
ुर् दर् छ, तर एक एक
िव याथीर्को लािग अि तम कायर्क्रम बनाउने प्र येक िशक्षालयलाई छािडिदनप
ु दर् छ।
पाठयक्रमदे िख बािहरका कारवाई
पा यक्रमदे िख बािहरका कारवाईमा िशक्षालयको रे खदे खिभत्र तर यवि थत पा यक्रमका
िवषय बािहरका िशक्षा रह छन ्। अ

मल
ु क
ु मा िशक्षालयह मा केटाकेटीको उदास

छात्रजीवनलाई सजीव त ृ याउने िव यालयको पा य पु तकावलीलाई झन ् यावहािरक र
िक्रयाशील बनाउने तथा जीवनको झन ् झन ् निजकै याउने साधनको पमा यी कायर्ह लागु
गराइएका िथए। ियनै कारणले गदार् ती कारवाईह आज पिन धेरै िशक्षालयह मा रहे कै छन ्।
पा यक्रमदे िख बािहरका कारवाईह

प्रयोगा मक आधारमा िशक्षासंब धी पिरि थितको

पिरचय िदने काममा मा यम पिन ब दछन ्। ितनीह सफल प्रमािणत भएर खाँचो टान हुन
सके भने िनयिमत पा यक्रमिभत्र पानर् पिन सिक छन ्। होइन भने बार बार पा यक्रम नै
फेिररहनभ
ु दा पा यक्रमदे िख बािहरका कारवाईह को
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यादै िफतलो र रीत नपुगेको

कायर्क्रम वारा ितनीह को प्रयोगा मक अनस
ु धानले पाठशालाको मल
ू दै िनक कायर्क्रममा
क्रम िवथोला पादर् छन ्।
पाठयक्रमदे िख बािहरका भनी हामीले ठानेका धेरैजसो िशक्षाह आजकालका पाठशालाह मा
िनयिमत पा यक्रमिभत्र सि मिलत गिरएका छन ्। खेलकूद शारीिरक िशक्षाका कायर्क्रमको
एक अङ्ग छ। पत्रकािरता िसकाउने िनयिमत कक्षामा अथवा भाषासंब धी पढाइ हुने कक्षामा
खास योजनाको

पमा पाठशालीय पत्रपित्रका तयार गरे र प्रकाश गिर छ। वादिववाद,

किवतापाठ इ यािद अदालती अथवा भाषण अथवा भाषाको कक्षाका अङ्ग हुन ्। सां कृित
कायर्क्रमह संगीत, नाटक र नृ यकलाका पा यक्रमका िवशेष क पना हुन ्। यस िकिसमको
यव थामा यी कारवाईह को प्रित ठा र थान रह छ। ितनीह समानताको आधारमा सबैलाई
प्रा त हु छन ् र ितनमा भाग िलनको िनिम त िनयिमत पाठशालीय कायर्क्रममा प्र येकलाई
समय रह छ।
यसो हो, तापिन एउटा कुरामा होश राख्नु ज री छ। पा यक्रमबािहरका कारवाईह

संधै

िव याथीर्को तजम
ुर् ा तथा कारवाईह र शु गिरएका योजनाह का िनय त्रणको उ च मात्राबाट
लिक्षत गिरएका छन ्। िनयिमत पा यक्रमसंब धी िशक्षाह
भएको हुनप
ु दर् छ, तर किहले काही ितनीह

पिन यही लक्षणले अिधकृत

य ता हुँदैनन ्। अव य नै हामीले पा क्रमबािहरका

कारवाईह लाई पा यक्रमिभत्र पारे र दै िनक कायर्क्रमले बाँिधएका, अवा तिवक तथा िव याथीर्
तजुम
र् ा र िनय त्रणबाट अलग हुन िदनह
ु ु ँदैन। अ िचकर यिद ती केवल िशक्षक शािसत
िव यालयका अ यास मात्र ब ने हुन ् भने त ितनीह लाई पा यक्रमबािहरका कारवाईको पमा
छोिडिदनु नै वेस हु छ।
आदर् श पमा वादिववाद, नाटक, िशक्षालयी प्रकाशनह र य तै अ भाषासािह य (आटर् स)
संब धी कायर्क्रमको अङ्ग हुनप
ु छर् । क्षेत्र‐िदन, प्रितयोगीय खेलबहाड तथा खेलकूद, नृ य
प्रदशर्नी, एकाउिटङ्ग, प्राथिमक िचिक सा र

य तै अ

यिक्तगत शारीिरक िवकाश

कायर्क्रमका अङ्ग हुनप
ु दर् छ। कक्षाको कामिसत संब ध भएका गो ठी यसैको एक अङ्ग
हुनप
ु दर् छ। उदाहरणाथर्, क्रा ट क्लब (िश प औ योिगक गो ठी) कृिषपा यक्रमको अङ्ग हुनेछ,
सामािजक गो ठी क्लब समाजशा त्रको अङ्ग इ यािद। सामुदाियक योजनाह समाजशा त्र,
िवज्ञान, घरध दा अथवा यस योजनािसत संबि धत अ कुनै पा यक्रमको अङ्ग हुनप
ु छर् ।
यस प्रकार यो कारवाईह को

यावहािरक मह व हुन सक्तछ र ितनीह ले िनयिमत

पा यक्रममा शिक्तमान ् यथाथर्वाद िदन सक्तछन ्।
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हरे क असल पाठशालामा पा यक्रमबािहरका केही कारवाईह रहनेछन ् भ ने अनम
ु ान गिर छ,
िकनभने पा यक्रम शिक्तमान ् हुनै पछर् र िनर तर परीक्षण भइरहयो भने मात्र यो हुनसक्छ।
यसरी नयाँ नयाँ कारवाईह को संधै परीक्षा भइरहनेछ, किहले काही पा यक्रमको अङ्गको
पमा, किहले काही पा यक्रमबािहरका कारवाईको पमा। तर झक
ु ाउ चािह यो कारवाईह लाई
पा यक्रमिभत्र गा ने िदशाितर हुनेछ।
हुनत, कुनै कुनै िशक्षालयह
अ ह

यो कारवाइलाई समाजशा त्रिभत्रै गाभेर सफल भएका छन ्,

चािह यसलाई कायर्क्रमको बेग्लै अङ्ग मानेको ख डमा यसले झन ् राम्रोिसत काम

गरे को पाऊँ तापिन शायद यसमा एउटा ठूलो अपवाद िव याथीर् शासन हुनेछ। यो छात्रजीवनको
एउटा मख्
ु य अङ्ग हो र यसले प्रजाताि त्रक िशक्षालयी वातावरणको एक अङ्ग हुनै पदर् छ, यो
भिनरहनपदन।
िशक्षापद्धित
िव तत
ृ अथर्मा पढाइका तरीकाले पा यक्रमको संब धमा िशक्षाको कामलाई सिू चत गदर् छ।
मोटामोटी िकिसमबाट िशक्षकको कामलाई दइ
ु भागमा बाँ न सिक छ : ‐ (१)
पाठयक्रमसंब धी िशक्षाह को तजम
ुर् ा गनुर् र (२) वा तिवक िशक्षाको पिरि थितमा ितनीह को
िवकाशको िनरीक्षण गन।ुर् (क) वषर्भरका कामको तज◌
ु ृमा गनुर् (यसमा िशक्षकले संयक्
ु त
योजनामा संपूणर् सह‐कमर्चारीह बाट र िशक्षाम त्रालयले िनकालेका िवधान वा पथदशर्नबाट
सहायक त हुनप
ु दर् छ)। (ख) २ दे िख ६ ह ता जितको लामो अविधिभत्र गन कामको तजम
ुर् ा गन।ुर्
(ग) प्र येक कक्षामा प्रितिदनको कामको तजुम
र् ा गन,ुर् अ य कायर्सच
ू ी तथा िव याथीर्ह को
िनिम त शैिक्षक सहायताह

तयार पान,ुर् सामग्रीह लाई ठाउँ मा राख्न,ु आव यक ब तुको

यव था गनुर् य तै िकिसमका अ कारवाई गनर् िसकाउन त पर रहनु िशक्षापद्धितको अङ्ग
हो। अिग अिगका धेरै िशक्षकह

यो मह वपूणर् तजुम
र् ाको बदला कुनै पाठय पु तक राखेर

स तु ट भएका छन ्। फलतः पा यक्रम अ यवहारी,िनजीर्व र अनप
ु योगी हुन गए समुदाय,
पाठशाला र िव याथीर्ह मा रहे का यिक्तगत िभ नताले िशक्षकको पक्षमा िवचारपूणर् िव तत
ृ
पव
ू र् तजम
ुर् ा वारा मात्र हुन सक्ने अनक
ु ू लताह को माँग गदर् छन ्।
िशक्षकले यो तजम
ुर् ाबाट नै आ ना िव याथीर्ह संग भेट हुँदा आफूले प्रयोग गनर् चाहे को
कायर्प्रणािललाई जोड िदनप
ु दर् छ। यो जता पिन फकार्उन र पिरवतर्न गनर् सिजलो हुने हुनप
ु दर् छ
िकनभने असल पढाइमा पिहलो कदम िव याथीर् तजुम
र् ा हो र ितनीह ले िशक्षकको तजम
ुर् ालाई
फेरे हु छ। तर िव याथीर्ह ले उ तरदािय व र आ नो जीवनसम याको पूितर् गन यव था
िमलाउन र तजम
ुर् ा गनर् िसक्नछ
ु भने त ितनीह ले वा तवमा तजम
ुर् ा गरे र िशक्षकका तजम
ुर् ाह
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बद नै पदर् छ। अनम
र् ा गन काम र समूहको िनणर्यमा भाग िलने काम पिहलो
ु ानतः यो तजुम
कक्षादे िख नै शु हु छ, यसो गनार्ले छै ट कक्षामै िव याथीर्ह यस काममा िबलकुल िसपालु
हुनेछन ्।
िव याथीर्ह ले पा यक्रमिभत्रै अ ययनका मख्
ु य िवषयह छा नु र छलफल गनप
ुर् छर् , आ नो
उ े य के हुने िनि चत गनप
ुर् छर् , प्र येक िवषयका िविभ न सम याह थाहा पाउनप
ु दर् छ, आ नो
अ ययनलाई िनदशन गनर्को िनि त अ वेषणका कामह को िनणर्य गनप
ुर् छर् , आफूले प ता
लगाएका कुराह िमलाउनु र िरपोटर् गनप
ुर् छर् र नतीजाको मू यांकन गनप
ुर् छर् । ितनीह ले िवशेष
िवषयमा सामद
ु ाियक िनरीक्षणका भ्रमण, रे खङ्िकत मानिचत्रका पण
ू र् िववरणा मक योजना
बनाउनप
ु छर् । ितनीह ले कुशल आग तुकह लाई भे ने र ितनीह लाई िशक्षालयमा िन

याउने

बारे मा आ नो अ वेषणमा प्रयोग गिरने पु तकह को बारे मा र कसरी आफूले प ता लगाएका
कुराह को यव था तथा आ नो प्रगितको लेखाजोखा गन भ ने बारे मा िनणर्य गनप
ुर् दर् छ।
ितनीह ले आ नै कक्षीय परीक्षाको रचना प्रब ध गरे र िमलाए न बर चढाए हु छ।
फेिर ितनीह ले समुदायलाइृ नै आ नो कक्षा बनाउनुपदर् छ। िशक्षाका सामग्री जीवन जि तकै
फरािकला, िशक्षालय, विरपिरका सेरोफेरो जि तकै िव तत
ु दर् छ। मािथ बताए झै
ृ हुनप
िशक्षालयले समुदायको भुरो ब नप
ु दर् छ। िशक्षलयका प्रयोगशालाह , पसलह , पु तकालय,
सभागह
ु ायले उपयोग गिरनप
ु दर् छ।
ृ र बाँकी सारा सिु वधाह सबै समद
पाठशालाको सबभ दा भह वको काम दश कक्षाको आिखरीमा थानीय उ तरदायी जवान
लोग्नेमािनस र वा नीमािनस ब नलाई चािहने िनदशन र म तको िनि त धेरैजसो िसफर्
िशक्षक नै भर पन केटाकेटीलाई प्रथम कक्षामा िलनु हो। प्रधान पाठशालाका वषर्भरी शु दे िख
अ यस म ितनीह को लािग िशक्षकैले सबै िनणर्य गरी नै रहे भने यो हुन सक्तैन। ितनीह
साँ चै नै प्रभावशाली नागिरक ब न चाह छन ् भने ितनीह ले नै योजना बनाउनुपदर् छ, िनणर्य
गनप
ुर् छर् र चक्
ु नु पिन पछर् । पा यपु तकको घोकाइ र याख्यानह ले प्रजात त्रका िनि त
चािहने गुणह िददं नन ्। कक्षािभत्र र बािहर दव
ु दर् छ।
ु ैमा िव यालय नै िजउँ दो प्रजात त्र हुनप
िव याथीर्ह का िनि त पथप्रदशर्न
धेरै उ े य भएको ठूलो प्रधान पाठशालामा िव याथीर्ह लाई उनीह को जीवनविृ तका क्षेत्र र
िवशेष पा यक्रम छा नमा, यी पा यक्रममा ितनिह को प्रगित तथा िनजी सम यामा उमेर
पुगेकाह को िवचारपूणर् पथप्रदशर्न चािह छ। हरे क िव याथीर्को गा ोगा ो पदार् यो स लाह
िलन जाने कमसेकम एक िशक्षक हुनप
ु दर् छ।
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हरे क असल िशक्षले आफूसंग िचनाजानी भएका केही िव याथीर्ह लाई य तो िनदे श
ृ न िद छ
य तै म त िदने भावनाले उसको कक्षाको त वज्ञानलाई प्रभाव पारे को हु छ। िनदे श
ृ न नै िशक्षा
हो, िशक्षा नै िनदशन हो भ ने कथन छ अथार्त ् असल पढाइ र िनदशन समानथर्क श द हुन ्।
(परमपरागत "अिधनायक प गु "को धारणाको िव द्ध िनदशनको भावनाले िशक्षणलाई
ढाक्नप
ु छर् र िशक्षकह ले जिहलेसक
ु ै पिन "िनदशन"को प्रयोग गिररहनप
ु दर् छ।
तैपिन ठूलो िशक्षालयमा क्रिमक योजना छै न भने कोही कोही िव याथीर्ह उपेिक्षत हुनु स भव
छ जसबाट ितनीह दोषी स लाहकारको फेला पदर् छन ्। सकेस म िव याथीर्ह लाई नै आ नो
परामशर्दाता छा न िदनप
ु दर् छ, तर यो बाडफाड िनि चत छ र िकतापमा छिरएको हुनप
ु छर्
जसमा िव याथीर्को एक परामशर्दाता छ भ ने प्रधाना यापकले जानोस ्। मामूली िहसाबले
हरे क अ यापकले आ नो िह साका परामशार्थीर् िज मा िलनै पदर् छ, तर अ वीकारका कारण
पिन हुन सक्तछन ्। प्रायः ६ दे िख १० कक्षास म िव याथीर्ह एउटै परामशर्दातासंग रह छन ्।
वषर्को शु मा परामशर्दाताह ले िव याथीर्ह लाई उनीह को शैिक्षक कायर्क्रम बनाउन,
बाबुआमासंग बसो जीवनविृ त छा नमा उनीह को यिक्तगत सम याह मा र असफल
ज तो दे िखएमा आव यक हे रफेर गनर्मा उनीह लाई सहायता िदनप
ु दर् छ। िव याथीर्ह लाई
उनीह का सम या िलएर परामशर्दाताकहाँ आउनलाई प्रो साहन िदनप
ु दर् छ, तर कदािचत ्
उनीह

आएनन ् भने परामशर्दाताले ितनीह मािथ

ि ट राखी गोलमाल उ न खो दा

कुराकानी गनर्को िनिम त आ नो आिफसमा बोलाउनप
ु दर् छ।
िव याथीर्ह को प्रगित
िशक्षाको सबभ दा मह वपूणर्

व पम ये एउटा िशक्षालयमा यथािविध सफल प्रगितका

िनि तको िवधान र नातक भएपिछ वा तिवक िसिद्धको भावना हो। यव
ु कका वा तिवक र
मािनएका आव यकता परू ा गनर् उिचत
साम यर्ले भे ने गरी सुहाउँ दो

पले रचना गिरएको पा यक्रम भए ितनीह का

पले कक्षा िमले (अथार्त ् अ

यारो पदार् यहाँ रहे का िवषय

प्रगितशील पले ब दै जाने भए) र िशक्षाको उ े यसंग यसको िमलान भए मात्र यो पिरणाम
िन कन सक्तछ।
यस पिर छे दको शु मा उ लेख गिरएका उ े यह हामीले मंजूर गर्य भने, आदत, मनोभाव,
बोध (उ तरदािय व, आ मिनदशन, समयिन ठता, पूणत
र् ा, क पना इ यािद) कुशलता र
ज्ञानमा पिन हामीले जोड िदय भने र संक्षेपमा छात्रको यथाथर् कुराको िनिद ट िसद्धा त
क ठ थ गन साम यर्भ दा िनजको संपूणर् आचरणमा हामीले जोड िदय भने ‐ िशषालयबाट
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उसको साधारण प्रगित गराउनमा कुनै सम या रहनेछैन। हामी िशक्षालाई उिचत पले िनदशन
गिरएको जीवन नै मा दछौ भने, अ िसत काम गन साम यर् राख्नु, आ नो िनजी सम या हल
गनर् सक्नु, समुदायको नागिरक जीवनलाई सहायता गनुर् जीिवकोपाजर्न र कुशल गह
ृ थ ब न‐ु
हामी ल य राख्छ भने हामीह

वयं यव
ु कको शा त्रीय पाि ड यिसत मात्र होइन, उसको

आचरणको िवकाशिसत समेत सरोकार राख्तछ ।
पाठशालामा प ने केटाकेटीको सामा य प्रगित उसको शारीिरक बिृ द्ध, समािजक िवकाश,
भावुक िनय त्रण, मानिसक शिक्तबाट अनम
ु ान गनर् सिक छ। केटाकेटीको ज माज मी बिृ द्ध
र िवकाशमा ियनीह म ये एउटा िवषय अक भ दा कम मह वको छ भनेर को भ न सक्तछ?
आधिु नक िशक्षाको उ े य वारा यी सबै दशार्इएका छन ्।

यसकारण छात्रप्रगितको

मू यांकनको जुनसुकै प्रणािलले पिन यी चार त वलाई अपनाउनप
ु दर् छ। परीक्षाले बिृ द्धको एउटा
मात्र होइन, सबै अङ्गलाई ना नप
ु दर् छ। हरे क वषर्को अन य र प्रधान पाठशालीय कायर्क्रमको
अ यमा हामीले सो नप
ु दर् छ।, यो िव याथीर्ले शारीिरक, सामािजक, भाबुक र बौिद्धक मामूली
बिृ द्ध र िवकाश दे खाएको छ त? उ एक कुरामा मात्र पिन क तो छ भने हामीले सो नप
ु दर् छ, "उसो
भए, हामीले उसलाई उसका सहपाठीह िसत अिघ बढाउनु अथवा नयाँ जमातसंग िमलाएर
नयाँ साथीह बनाउन लगाई उ र उसका सहपाठीह ले असफलता स झने दःु खदायी हार भोग्न
लाउनु के गनर् बेस होला?"समय समयमा कक्षाको वगीर्करणमा फेरफार गनर् वा वा छनीय र
आव यक पनर् आउँ दछ। कुनै केटाकेटी शारीिरक पले पण
ू र् िवकिशत छै न भने उसलाई उसले
राम्ररी पधार् गनर् सक्ने समूहमा राखे बेस हुनेछ अथवा उ धेरै िवषयमा यून िवकिशत छ भने
यसमा अदल बदल गनप
ु ेको अव थामा आ नो साम यर्ले याएस म पिन काम
ुर् दर् छ। हदै पग
नगन िव याथीर्लाई सािरिदनप
ु दर् छ (तर पिहले उसमा भएका यन
ू ताको कारणका लािग शायद
डाक्टर वा वै य वारा उसको परीक्षण गराउनप
ु छर् )।
काम लाग्ने िकिसमबाट रिचएको पा यक्रम र िव यालयी नभई आधारसंब धी उ े यलाई
िलएर प्रचिलत िशक्षालयमा प्रितवषर् ३ दे िख ५ प्रितशतभ दा बढी "असफलता"वा पिरवर्तन हुन
हुँदैन भ ने आयोगको धारणा छ। योभ दा बढी संख्याले िशक्षकह र शैिक्षक कायर्क्रमप्रित
उ तरदायी हुनेह लाई दोषी गराउछ। हरे क िव याथीर्को असफलता उमेर पग
ु ेकाह को एक या
बढी असफलता हो।
िव याथीर्को मू यांकन िशक्षाको ज माज मी उ े य ज तै िव तीणर् र यापक हुनप
ु दर् छ।
हामीह ले काम लाग्ने कुशलता र ज्ञानको िवकाश मात्र ना न होइन, शारीिरक सहनशिक्त र
बल, चिरत्र,

यिक्त व, भावसंब धी िमलन, िमत्रता, सहयोग, समान
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यवहार र य तै

िकिसमका उ े यह को पिन लेखा गनप
ुर् दर् छ। ियनीह लाई ना ने भौितक साधनको अभावमा
हामीह ले िनरीक्षण, स मेलन, वा
िलनप
ु दर् छ। प्रगित पत्रका महलह

य परीक्षा, आ ममू यांकन र य तै साधनको सहारा

मा यी सबै िवषयह दे िखनप
ु दर्छ र िशक्षक र िव याथीर्ले

सहयोगपूवक
र् सतत िनधार्रणको प्रमाण राख्नप
ु दर् छ। यसो भएमा प्र येकले जुनसक
ु ै बखतमा
पिन िव याथीर्को िवकाशको तर थाहा पाउँ दछ।
यहाँ उ लेख गिरएको आधिु नक िशक्षा शा त्रिभत्र एिशया र यरु ोपका कुनै कुनै मल
ु क
ु ह मा
सामा यतः मािनएको अथर्मा अि तम परीक्षा लाई ठाउँ छै न। य तो परीक्षा िदनै पदर् छ भने
िशक्षाको अिभप्राय जि तकै धेरै नै यापक हुनप
ु दर् छ र शारीिरक, सामािजक, उमंगसंब धी तथा
मानिसक िवकाशमािथ पिन उि तकै भार िदनप
ु दर् छ र यसले क ठ य पारे को िनिदर् ट
िसद्धा तको िवपरीत मािसक शिक्त ना नुपदर् छ। तर वषर्भिर वारं बार गरे को प्रगित र
अवि छ न िनधार्रणको िववरण छ भने त यापक अि तम परीक्षाबाट पाइन सिकने सबै
सच
ु ना थाहा भएको हु छ।
िव याथीर्को प्रगितको गणना राख्ने कामलाई प्रणािलबद्ध गनर् संयक्
ु त रा ट्र अमेिरकाका
र् अ ययन गिरएको एक
िशक्षालयले पास प्रणािल अपनाएका छन ्। एक वषर्मा सफलतापव
ू क
िवषयलाई एक पास मािनएको छ। एकैचोिट िव याथीर् आ नो िवषयमा उ तीणर् भयो भने यस
वापत उसलाई पास िदइ छ, उसले प्रधान पाठशालाको वषर्भिर चािहने पासको चािहदो संख्या
प्रा त गदार् उसलाई अिधकारपत्र िदइ छ। यस पिर छे दमा उ लेख गिरएको मा यिमक
िशक्षाको पा यक्रममा यो िसद्धा त लगाए, एउटा िव याथीर्ले वषर्भरमा ६ या ७ पास परू ा
गनप
ुर् दर् छ, ३० दे िख ३५ पास पूरा गरे पिछ अथार्त ् पाँचै वषर् पूरा गरे पिछ अिधकारपत्र पाउनेछ।
यो प्रणािलअनस
ु ार एक िव याथीर्लाई संपूणर् कक्षा नै नदोहोर्याई एक िवषयमात्र दोहार्याउन
लाउन सिक छ, अथवा आव यक परे िव याथीर्ले कायर्क्रम िस याउन पाँच वषर्को साटो ६ वषर्
लगाउनेछ। यो प्रणािलले िशक्षालयबाट बिृ द्धको अ

व पमा होइन, केवल मानिसक िवकाशमा

मात्र िवचार राख्ने भएकोले अिनयिमत ढं गबाट आ नो प्रगित बढाउन यी प्रणािललाई प्रयोगमा
याउन िव याथीर्ह लाई िदनह
ु ु ँदैन।
अि तम परीक्षा हटाउनु भनेको तरलाई घटाउनु भनेको होइन। अझ खास गरे र हामीले यहाँ
छलफल गरे को आचार र प्रगितको िवषयमा

तर झन उ चतर हुनप
ु छर् । हरे क िव याथीर्ले

प्र येक िदन आ नो शिक्तले याएस म काम गनप
ुर् छर् । यसमा कुनै कमी हुन गयो भने यो
सफल मािननेछ। तर यहाँ समथर्न गरे का पा यक्रम र पद्धितको िकिसमले आयोगालाई
िव वास छ ‐ िव याथीर्ह

समा यर्ले

याएस म काम गनर् चाहनेछन ्, ितनीह लाई चाख
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ल छ र शैिक्षक
लाग्ने
िक्ष िविधमा उ
उनीह उ सक
एर
ु िह सेदार ब नेछन ् तथा असफलता यादै कम भए
बिृ द्धमा िबलकुल थोरै अडकााउ हुनेछ।
य
यसबाट
क्रिमक
क बिृ द्धको समयमा
स
प्रधााना यापक र िशक्षकह

बढी र उ चतर
च
िशक्षाबााट

िव याथीर्ले लाभ
ला िलन सक्
क्छ वा सक्तै
तैन भनी राय
य प्रकट गनर् सक्ने ि थित
ितमा हुनेछन ् र
म
महािव
यालय
य तथा मा यिमकको
य
तर िव यालयह
भ गनर् य ता िशफािरस
भनार्
सह

उ चतर सं थाह मा िव याथीर्ह लााई

वीकारर गनछन ् भ ने आशा ग
गिर छ। महाििव यालयह ल
ले

च मा ती िव याथीर्ह ले िव याथीर्ह कोो ेणी र वगीर्करणका
चाहे
क
िनिि त मात्र प्रयक्त
क्
हुनप
ु
ु छर् ।
प
पाठयक्रममा
ल
लगातार
सध
ु ारर
यो पिर छे द समा
स त गनभ
प यक्रममा लगातार
ल
सध
ा
कायर्क्रम बारे केही क
करा
ुर् दा अगािड पा
ु ारको
ुर
भ नप
प
नशील
ल संसारले
ु दर् छ। पिरवतर्

थानीय अव
व थाको अन
नक
क
ई शिक्तशाल
ली
ु ू ल पानर्लाई

प यक्रम र लगातारको
पा
ल
सयोजन पाइ छ। िदनहुँ युवकह को स पकर्मा हुन
सं
ने र ितनीह क
का
आ यकता र सम याह
आव

बुझक
े ा िशक्ष
क्षकह

न यीी पिरवतर्न रराम्रोसंग िमल
लाउन सक्छन
न ्।

य
यसकारण आयोगले
आ
राय िद
ि छ, हरे क िशक्षालयमा कमर्चारीवगर्ले
ल पा यक्रमक
को पिरवतर्न र
सुधारमा क्रमाानस
ु ार

यान
न िदने यव था िमलाउन
नप
िमितह , शाय
यद
ु दर् छ। यस कु रालाई सिम

म
मािसक
वा पािक्षक
प
सभाह
ह , िवशेष समाचारपत्र
स
इ यािद चािह
िह छ। कैयन
न ् पाठशालाबााट
िन केका सझाउह
लाई बराबर भइ
इरहने सभाह
ह मा िज ल
लाको शैिक्षक
क पदािधकार
ारी
ुझ
प्र
प्रधाना
यापक
कह ले समि वत
व गनप
छ
ुर् दर् छ।
स श
सारां
स शमा आयो
सारां
योगले राय िद छ : ‐
(१
१)

मा यििमक िशक्षाक
का उ े यले नागिरक र राजनैितक ने
नताह , यव
वसायी नरनार
ारी
र मल
ु ुकको आिथर्क जीवनको नेताह
र

औ योिगक

मल
क
ु ुकको

क्षत्रमा
क्षे

सवर्साध
धारण

िश पीह को

सं कृ ित

र

तथा
था अ डाखानााह मा िसपाल
लु कमर्चारीह
ह
िश
िशक्षालाई

जो
जोड

प्रज
जाताि त्रक

िदनप
छ
ु दर् छ।

आदशर्

तथ
था

साथसााथै

भावनाक
को

िवकाश
शलाई सहायत
ता हुनुपदर् छ।
मा यिमक िशक्षालयको
म
िश
पाठयक्रमले तीन िकिस
िसमका आव यकतालाई मा नप
ु दर् छ? ‐
सवर्साधारण
ा
ज्ञान, यवावसािय
यक दक्षता, सा
सानाितना रोज
जगारी ध दा।

(क)

सव
वर्साधारण

ज्ञान

वा

सामा य

ििशक्षामा

सबै
बै

िव याथीर्ीर्का

िनिम त

सम
माजशा त्र, प्रयोगा मक िवज्ञान, नेपाली भाषाा, प्रयोगा मक
क गिणत र
यिक्तगत
य
शाारीिरक िवकााश रहनप
छ
ु दर् छ।
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(ख)

यावसाियक िशक्षामा हरे क िव याथीर्ले एक मख्
ु य िवषय रो ने गरी

यवसाय अिधको िशक्षा, वािण य, कृिष, यवसाय, घरध दा र सवर्साधारण

महािव यालयको िनि त प्रारि भक कामका मुख्य िवषयह
(ग)

रहनप
ु दर् छ।

सानाितना रोजगारी िशक्षा अथवा इ छाधीन िवषयह मा िव याथीर्ह ले

इ छा राखे छा न सक्ने, तर ितनीह का समयको १/७ भागभ दा ब ता
खचर् नहुने गरी सामा य र
भाषाह , लिलत कला र

यावसाियक वगर्बाट कुनै पाठयक्रम र िवदे शी
ह तिश पकला, संगीत

प्रयोगा मक भाषासंब धी कला हुनप
ु दर् छ।

र

लोकनृ य

तथा

मा यिमक िशक्षालयको पाठयक्रमको िशक्षा पर परादे िख चिलआएको िवषय ेणीलाई का ने,
फरािकलो, प्रयोगा मक िवषयिभत्र यव थ ्◌ा गिरनुपदर् छ।

यावसाियक िशक्षामा िव याथीर्ह लाई उपयक्
ु त जीवनविृ तको क्षेत्रमा िवचारपूणर् िनदशन
िदनलाई र जीवनविृ तको रोजीमा आव यक परे मल
ू ह सध
ु ानर् एक मख्
ु य िवषयबाट

अक संख्या हुन पाउने प्रब ध हुनप
ु छर् ।
यावसाियक िशक्षा समुदायको वा तिवक यवसायी आव यकताह मा आधािरत हुनप
ु छर् ,
यसमा ज्ञान र यवहारपटुता गा नप
ु छर् र स भव भएको बेला बेलामा िशिशक्षुता
(अप्रेि टस) को िशक्षा पिन कायर्क्रममा राख्नप
ु छर् ।

सानाितना रोजगारी पा यक्रममा योग्यता र अिभ िचबाट उ प न भएको िव याथीर्ह का
यिक्तगत िविभ नतालाई समाधान गन र िविभ न जीवन‐यात्रामा भएका
िव याथीर्ह को यिक्तगत कायर्क्रमह एकत्र गन साधन हुनप
ु दर् छ र यसैले िशक्षकको
योग्य िनदशनसिहत यी सानाितना रोजगारी िवषयह िनवार्िचत हुनप
ु दर् छ।

मा यिमक पाठशालाको पा यक्रम छै टौदे िख दश कक्षामा िव याथीर्ह को प्रगितअनस
ु ार
सामा य िशक्षाबाट रोजगारी िशक्षाितर िव तार िव तार सानर्मा जोड िदंदै, घ टाको ५०

िमनेट, िदनको ६ घ टा, ह ताको ५ दे िख ५ १/२ िदन, वषर्को कमसे कम २०० िदनको
िनि चत गिरनप
ु दर् छ।

पा यक्रमबािहरका कारवाईह , यथासंभव, प्रयोगा मक आधारमा रािखएका छात्रह को शासन
र कारवाईह बाहे क सकेस म पा यक्रमिभत्र पानप
ुर् दर् छ (अथार्त िनयिमत पा यक्रमको
अङ्ग बनाउनप
ु दर् छ)।

िशक्षािविधले मनोिवज्ञानका आधिु नक िसद्धा तह को अनस
ु रण गनप
ुर् दर् छ र योजना तथा
कक्षािभत्रका कारवाईह को िनदशनमा, शुद्ध जीवनका ज्ञानको िव तत
ृ

ख
ं ृ लामा

समुदायको जीवन जित नै यापक शैिषक वातावरणमा र िशक्षक तथा िव याथीर्ह को
प्रितभाले बनाउन सके जित िभ न िभ न ज्ञान सामग्री र साधनह मा िव याथीर्ह ले
भाग िलन जोड गनप
ुर् छर् ।

िव याथीर्को लािग िशक्षकह ले नै अिधनायक नभएर पथदशर्क हुनप
ु दर् छ र आव यक परे मा
प्र येक िव याथीर्को यिक्तगत स लाह िदने एक िनिदर् ट स लाहकार हुनप
ु छर् ।
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िशक्षालयबाट िव याथीर्ह को शारीिरक, सामािजक, भावुक र बौिद्धक िवकाशलाई ढाक्ने प्रगित

एक अिवि छ न िविध भएकोले िव यालयसंब धी िसिद्धको मात्र होइन, संपूणर्
ल यह मा प्रगितको अिवि छ न िनधार्रण हुनप
ु दर् छ। यसले "अि तम परीक्षा"को
आव यकता हटाउनेछ र िवफल हुनेह को संख्या प्रितवषर् ३ दे िख ५ प्रितशतभ दा बढी

हुन हुँदैन।
"पास प्रणािल" लागु गनप
र् पण
ुर् छर् । यसबाट िव याथीर्ले सफलतापव
ू क
ू र् गरे को प्र येक िशक्षाक्रम
"पास" मा चढाइनेछ। कायर्क्रमको रचनामा ब ता नमनीयता

याउन, यिक्तगत

िभ नताह लाई अिधक वीकृित िदन र महािव यालय प्रवेश िविधलाई झन ् सिजलो
पानर् प्रो साहनको िनि त यो प्रणािलको प्रयोग हुनप
ु छर् ।

हरे क िशक्षालयका कमर्चारीवगर्बाट िनर तर
अ ययनको यव था हुनुपछर् ।
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थानीय अनक
ु ू लता सध
ु ार र पा यक्रम

पिर छे द १०
उ च िशक्षा
भिू मका
राि ट्रय िशक्षा आयोग शु दे िख नै उ च िशक्षाका योजनाको आव यकतामा सचेत छ। शायद
यसको कामका अ सम याह मा यितको एकमत भएको छै न। राि ट्रय पद्धितको िशक्षालाई
साँि चकै िव तत
ू र् पानर् उ च िशक्षाका िनि तको सिु वचारपण
ू र् योजनािभत्र संयक्
ु त गन
ृ र पण
पछर् भ ने कुरामा सारा सहमत छन ्।
नेपालका जनतामा एउटा राि ट्रय िव विव यालय रहनै पछर् भ न ज्ञान ढीलो भए तापिन ब दै
गइरहे छ। िव विव यालयिवना न त

वत त्र मुलुकको प्रित ठा रहन सक्छ, न समयको

प्रचिलत गितसंग च न सिक छ। हरे क वषर् सयमड िव याथीर्ह

उ च िशक्षाका िनि त

िविभ न भारतीय िव विव यालयह मा जा छन ्, यसले उनीह लाई प्रश त असिु वधा र खचर्
गराएको छ। फेिर कैयन ् िव याथीर्ह

सरकारी छात्रविृ त िदएर यी िव विव यालयह मा

पठाइ छन ्, यसरी सरकारको धन पिन उताितर िखिच छ। एउटा िव विव यालय नभएस म
नेपालले िविभ न जीवनमागर्मा सँधै अगव
ु ाह को अभाव सहनप
ु नछ। हामीह लाई शासक,
िचिक सक,

याि त्रक,

वकील,

प्रा यापक

इ यािद

आव यक

छन ् र

भारतीय

िव विव यालयह मा िशक्षा िदलाएर नै हामीह प्रश त संख्यामा ियनीह लाई पाउँ ला भ ने
आशा गनुर् यथर् छ। फेिर िबलकुल बेग्लै काललाई केि द्रत गिरएको ज्ञान हाम्रा शासकह मा छ
र यही नै आज जनताका माँग र आवशयकता तथा हाम्रा शासकह मा िन स दे ह ज्ञानको
िमलानमा अभावको कारण छ।
यी र अ अनेक कारणह बाट पुरानो शासनमा समेत िव विव यालयको आव यकता ज्ञात
भएको िथयो र यस िवषयमा ग भीर िवचार पिन गिरएको िथयो। नयाँ राजनैितक िनमार्णमा
िविभ न िकिसमका उ च शैिक्षक सं थाह

िनकै िछटो खडा हुँदा पिन ियनका कारवाईमा

समानता याउने कुनै प्रय न नहुँदा यी अनेक थरीका सं था रपद्धितह को िमलानका िनि त
मात्र भए पिन उक िव विव यालय हुनु िनता त आव यक भएको छ।
यी कुराह को िवचारबाट आयोग नेपालमा सकेस म चाँडो एउटा िव विव यालयको थापना
हुनै पन ठा दछ। आयोग बेग्लाबेग्लै तहह मा िव विव यालय खडा गरे र हे नुर् आव यक
मा दछ। त कालै िव याका स पण
ू र् शाखाह ले यक्
ु त एक सवार्ङ्ग िव विव यालयको थापना
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वा छनीय भए तापिन अस भव होला, तर सानो िक तु साथर्क िव विव यालय तु

त खडा

गनप
ुर् छर् ।
तर यसपिछ पिन िव विव यालयको िशक्षालाई िव तत
ु त
ृ राि ट्रय आदशर् र उ े यह ले यक्
पानुर् आव यक छ। अिहलेका नेपाली छात्रह राि ट्रय प्रकृितदे िख अिल बािहर छन ्। यसबाहे क
ितनीह रा ट्रको िहतलाई यादै हािनकारक कुनै पक्षलाई बढाउनु पिटृ ढ केका छन ्। िवदे शी
च मा वारा केही अवा तिवक िकिसमबाट नेपाललाई हे नर् उनीह को प्रविृ त छ। शारीिरक म
र पैतक
ृ

यवसायमा अ िच बढाउँ छन ्। यसको पिरणाम व प उनीह

नागिरक हुनक
ु ो बदला परोपजीवी वकबके मात्र ब दछन ्। उनीह
बिढरहे का कमेठ, िनमार्ता, संसारका

दे शका उ पादन

िव वासले प्रगितपथमा

यवहारकुशल मािनस नभएर ब ता िन

योगी,

िसछा तवादी, कु ीबाज राजनीितक र अिल वंसा मक आलोचक मात्र छन ्।
भारतमा ज तै बा य जगतबाट टाँसी लगाएको प्र येक हुलले अक िन न हुलमािथ प्रभु व
जगाउने हाम्रो िशक्षापद्धित यसको मख्
ु य कारण छ। पटना िव विव यालयले महािव यालय
(कलेज) मािथ, महािव यालयले िव यालय (हाइ कूल) मािथ र िव यालयल ृ मा यिमक र
मा यिमकले प्राथिमक पाठशालामािथ प्रभु व जनाएको छ। यी त्रिु टह लाई हटाउन हाम्रो
िव विव यालय, मािथबाटको अथवा बािहरबाट पैठारी गिरएको स तो तयारी ठहरलेभ दा
राि ट्रय आदशर्ह को प्रतीक वा सदश
ू र् भावनाले प्रेिरत भएको हुनप
ु छर् भ ने
ु र नयाँ मह वपण
िन चय गनुर् आव यक छ।
राि ट्रय प्रितभा यक्त गन मनसायले र राि ट्रय आव यकता तथा पिरि थितह बाट खल
ु े को
होस ्, तापिन िव विव यालय सव च राि ट्रय िव यापीठ हो। िव विव यालयले नै रा ट्रको
बौिद्धक भावलाई ि थर गछर् । यो कतर् य राम्ररी परू ा गनर्

यसले सरकारको अनिु चत

ह तक्षेपिवना आ नो बौिद्धक र सामािजक जीवनगठन गनर् वाय तता पाउनप
ु छर् ।
उ च िशक्षा, यसको अिभप्रायह , कायर्, संगठन र प्रब ध तथा ियनका िनि तको खचर्, घरह ,
छात्रवास, पा यक्रम, िहसाब, छात्रगणना र अ य स बि धत सम याह को ठीक ठीक सामना
गन योजनाको परे खा तयार पनर् यो पिर छे दको उ े य छ।
पूवीर् जगत ् आ ना िव विव यालयका कायर्ह ि थतर गनर् यरू ोप र अमेिरका दव
ु ैबाट प्रभािवत
भएको छ। आ ना अिधकार क्षेत्रिभत्रका अनेक महािव यालयह लाई प्रमािणकता िदनु
संसारको यस भागका धेरै िव विव यालयह को प्रधान कायर् छ। यसमा वािषर्क परीक्षाको
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यव था, पा यतािलका, पढाउने तरीका, उपयोग गिरएका पा यपु तकह ि थर गन तथा
साधारणतः सं थाह को गुण िनधो गन काम गािभएको छ।
अ िव विव यालय केवल िशक्षण स. था छन ् र संख्याको अनप
ु ात तथा एकीकरणका िनि त
सँगै यव था गिरएका साजा पु तकालय, प्रायः साजा घर र खेलकूदका साजा मैदानह को
उपयोग गन एउटै क्षेत्रमा केि द्रत िव यालय या महािव यालयह का समूहले बनेका छन ्। यी
महािव यालयह

एकांश ज तो भएर काम गछर् न ् र िव विव यालय आफूमै पण
ू र् हु छ।

पा यावली, परीक्षा, तर इ यािदमा िव विव यालयको भु व हुन सक्छ, तर यो िवषयह को
िनय त्रण गन यिक्तह िविभ न महािव यालयका हु छन ् र अिघ लो अव थामा ज तो
ितनीह ले खास अ ययन कक्षादे िख छुिटृएर अथवा टाढा ब नृ पदन।
एक ते ो िकिसमको िव विव यालयले यी कायर्ह लाई एउटै मा िमलाउँ छ। यसमा म यवतीर्
महािव यालयका समूह र के द्रबाट टाढा रहे का महािव यालयह गािभएका हु छन ्। यी सबै
यही एक िव विव यालयप्रित जवाफदे ही हु छन ्। आयोगको िवचारमा नेपालका िनि त यो
ते ो िकिसमको िव विव यालय यादा आशा पद छ।
भौगोिलक र जनसंख्याको िवचारबाट नेपाललाई अिहले र जिहले पिन एउटा ढ म यवतीर्
िशक्षण िव विव यालय आव यक छ। यसमा िव याका सारा आव यक क्षेत्रका
महािव यालयह गाँिभएको हुनप
ु छर् । यस अितिरक्त उदारकला महािव यालय अथवा कसले
कम महािव यालयका शु का दइु वषर्लाई थेग्न सक्ने कुनै कुनै बािहरका के द्रह छन ्। फेिर
यावसाियक िशक्षा शायद पिरचयार् इ यािद क्षेत्रमा िशक्षणको यादा भाग भएस म बािहरका
के द्रह मा कुनै य नै पाठयतािलका िदन सिक छ। थपुवा पाठयक्रमबाट अ यािय पमा
राजधानीबािहर केही काम िदन सिक छ र अ
"अबर"(जुिनयर) महािव यालयह

कामह

थायी

पमा

थािपत भएका

वारा िदन हु छ।

सारा िव यालयो तर िशक्षालाई एउटै प्रब धीय सं थाको अ तगर्त पारे र एक के द्रबाट
नेपालका

सब

महािव यालयह को

स चालन

हुनप
ु छर् ।

यसरी

सारा

आव यक

महािव यालयह ले यक्
ु त काठमाड मा ि थत एउटा सु ढ अ यापन िव विव यालयको
आयोग क पना गदर् छ। यसबाहे क हरे क महािव यालय आव यकताअनस
ु ार आ ना विरपिरका
थायी वा अ थायी जे होउन ् आ ना छुट्टै

क्षेत्रमा फैिलदै जानेछ र यी थपुवा भागह

महािव यालय र िव विव यालयको िनरीक्षणमा रहनेछन ्। खास तबरबाट उदार कलाका
अवसर महािव यालयह (शु का दइु वषर्को काम अथवा माँग प्रश त छ भने अझ ब ता)
बािहरका ३।४ के द्रह मा थायी पमा खडा गनर् सिक छ। एक शहरबाट अक शहरमा जाने
166

घुमव
ु ा

दलह

वारा

िशक्षक

महािव ियालयले

िवशेष

पा यक्रम

िदन

सक्छ।

कृिषमहािव यालयले बािहरका के द्रह मा प्रयोगा मक खेत वा शाखा िव यालय अथवा
िविश ट पा यक्रम राख्न सक्दछ। तर हरे क अव थामा काठमाड दे िख बािहरका कामको
िनदशन राि ट्रय िव विव यालयिसत स बि धत महािव यालयह बाट हुनेछ।
िव विव यालयका अिधकारीवगर्ले बािहरको क्षेत्रका वत त्र महािव यालयह लाई मानयता
िदनु आयोग वा छनीय मा दै न। य ता सं थाह ले िवशविव यालयिसत स बि धत
महािव यालयह को क्षेत्रीय कायर्म डल ब नु राम्रो हुनेछ। हो, यसबाट बािहरका के द्रह प्रित
हे लचेक्रयाई पैदा हुन िदनु हुँदैन। यो सं थाह त लो दजार्का अनभ
ु वहीन

यन
ू वैतिनक

यिक्तह बाट काम चलाउ नभएर के द्रीय महािव यालयका अ यापकह ले यक्
ु त हुनप
ु छर् ।
यिद बािहरका महािव यालय या पा क्रम यिु क्तसंगत छन ् भने ितनीह ले समान सिु वधा र
कमर्चारी दल पाउनप
ु छर् । पु तकालय राख्नै पछर् , सरसामान र घरह िदनैपछर् इ यािद। कुनै
महािव यालयको गुण या तर िन चय गदार् हातािभत्रको काम जि तकै क्षेत्रको कामलाई पिन
िवचारपूवक
र् हे नप
ुर् छर् ।
यसरी मा यता िदंदा उ तरदायी के द्रीय महािवदालयमाफर्त घर र मैदान दव
ु ैमा शैिक्षक
कारवाईह को िनरीक्षण गनुर् िव यालयका कायर्ह म येकै एक कायर् हुन आउँ छ।
िशक्षण, साँ ची नै िव विव यालयको

यादै मह वपूणर् कायर् हो। यसका िनि त सिु शिक्षत

कमर्चारीवगर्, योग्य यवसायी नेत ृ व, उ तम पु तकालय र अ य शैिक्षक सिु वधाह

हुनु

आव यक छ। आयोग, उपािधलाई नै प्रभावशाली िशक्षणको प्रमाण मा दै न, तर आचायर् वा
त सम उपािधलाई

थायी कमर्चारी सद यह का िनि त योग्यताको त लो

तर

वीकार

गदर् छ। आ ना िविश टताका क्षेत्रमा ब ने गएको संख्याले अझ ब ता िशक्षा पाएको हुनप
ु छर् ।
शा त्रीको उपािधमात्र पाएका होनहार यव
ु क र यव
ु तीह ले िशिशक्षु (अप्रेि टस) िशक्षकको पमा
सेवा गनर् सक्छन, तर कमर्चारीह को लगातार

ेणीबिृ द्ध हुनु प्र येक महािव यालयको एउटा

मख्
ु य लक्षण हुनप
ु छर् । महािव यालयको प्रा यापकले नै छात्रका िनि त ज्ञानको नयाँ बाटो
पिह याउँ छ। यसकारण िवज्ञलाई नै सेवा गन मौका िदनप
ु दर् छ।
अनस
ु धान िव विव यालयको अक काम हो। नेपालमा अनस
ु धानको क्षेत्र झ डै असीिमत
छ, तसथर्, नेपाल राि ट्रय िव विव यालयले अनुस धानका िनि त कमर्चारीवगर्को समय,
भौितक आव यकता, अथर् इ यािदको पयार् त सिु वधा जुटाइ िदनप
ु छर् । दइु तीन हजार वषर्भ दा
अिधक समयको आघातपूणर् इितहास भएको नेपाल एउटा पुरानो मल
ु ुक छ। यसको इितहासमा
अनस
ु धानको प्रकाशले चहिकलो पानुर् पन धेरै अ प ट पिर छे दह छन ्। भौगोिलक ि टबाट
167

पिन नेपाल एक स प न रा य छ। आ ना अर य र जंगलह सिहत िहमालय तथा तराई
मैदानका िवशाल िव तरमा यित छन ् भ न नसिकने गु ती छन ्। अनस
ु धानको म तले
कृिषमा उ जनीलाई कैयन ् गुणा बढाउन सिक छ। हाम्रा पहाडह पिन िवशाल खिनज क्षेत्र
पिडरहे का होलान ्। पुरात वको क्षेत्र खोिलएकै छै न। यहाँभ दा बहुमू य सं कृत ग्र थको संग्रह
संसारमा कही छै न ्। य यिप लडाइँ र झगडाले धमर् र प्रदे शह को इितहासलाई शु पारे को छ,
तापिन यस कुरामा नेपाल खास भाग्यमानी छ। िविभ न धमर्मा िन ठा भएका मािनसले कसरी
एक अकार्को धमर्को स यतालाई आ मसात गरे का छन ्, कसरी उनीह पर पर आ मस मान र
सिह णुताको भावनामा दाजुभाइ ज ता भएर बसी रहे छन ्, यो नेपालको इितहासमा
अनस
ु धानको लािग अक अ ययन छ। साँ ची नै नेपालमा अनस
ु धानको काल अगािड
आएको छ र अनस
ु धान वारा यी रह यह को उ घाटन गनुर् िव विव यालयको काम हो।
प्र येक महािव यालयले मल
ु ुकलाई सां कृितक वैज्ञािनक औ योिगक, आिथर्क हरे क प्रकारबाट
स प न गराउने िव तत
ु धािनक कायर्क्रम िदनु पछर् । यस कामको मह वमा यसभ दा
ृ अनस
यादा जोर िदन सिक न।
अनस
ु धानका िनि त ठाउँ नभएको िशक्षापद्धित िनथे ठ र चाँडै नै गितहीनसमेत हुन जाने
स भव रह छ, यो सि भ ्कराख्नप
ु दर् छ। िव विव यालयमा अनुस धान कायर्को िवकाशलाई
उक असल पु तकालय र सस
ु ि जत प्रयोगशाला हुनु अ याव यक छ। यी दव
ु ै नभई नहुने कुरा
हुन ्, तापिन िव विव यालयमा अनस
ु धानका िनि तको अनक
ु ू ल वातावरण पैदा गनुर्
पु तकालय र प्रयोगशालाह भ दा ब ता मह वको कुरा छ। छात्रह ले जुनसुकै अनस
ु धान
कायर्को लािग अ याव यक सोधपूछ र िव लेषणको भावनाबाट प्रेिरत हुनै पछर् । यी सारा
सिु वधाह िदइएपिछ धेरै नातकह अनस
ु धानको अिभलाषा िलएर अिघ सनछन ् र एउटा
नयाँ वातावरण पैदा हुनेछ तर यि तले पुग्दै न। अनुस धानको लािग खचर् गनर् नसक्ने सय
ु ोग्य
छात्रह र ितनका गुण पुर कृत गिरएको अनभ
ु व गराउन प्रशंसनीय छात्रह का िनिम त केही
अनस
ु धान छात्रविृ तह िदइनप
ु छर् ।
अझ िव विव यालयको अक काम जनसेवा छ। िविभ न महािव यालयह ले समुदाियक र
राि ट्रय कायर्क्रमह मा सहयोग िदनप
ु छर् । लौिक िवचारबाट उनीह ले राजनीितदे िख िबलकुल
अलग रहनप
ु छर् , मल
ु ुकको सामािजक, आिथर्क, राजनैितक र सां कृितक उ नितमा हरदम
त पर रहुनप
ु छर् ।
िवशेषतः अनेकौ महािव यालयह ले िविभ न कायर्ह मा वक्तत
ृ ा िदन सक्ने वक्ताह िदन
वक्तािवभागको यव था गनप
ुर् छर् र सामुदाियक पयार्लोचन र य तै कामह स चालन गनर्
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भिनएमा गनर् चाहने समूहका िनि त िव तत
ु छर् । कमर्चारी सद यह ले
ृ पाठयक्रम िदनप
आफ् आ ना क्षेत्रको िवषयमा पु तक र लेखह लेख्नप
ु छर् । कसैले संगीत र अनय सां कृितक
मनोर जन िदनप
ु छर् । छोटकरीमा िव विव यालयका कमर्चारीह ले लोकसेवक र आफअ ना
क्षेत्रमा नेताको पमा समाज र रा ट्रको सेवा गनर् त पर रहनप
ु छर् । यसलाई उनीह ले याग्न वा
प छयाउन हुने कुनै "अितिरक्त"काम नठानेर आ ना कतर् यको एक अंश मा नुपदर् छ।
लोकसेवा कायर्को एक अंगले अबर महािव यालयह

र भरमल
ु ुकमा हाम्रा टाढा रहे का

थानह मा िव तार के द्रको थापन गराउँ छ। माग बिलयो भएर सुिवधाह प्रा त हुनासाथ
प्र येक महािव यालयले क्षेत्रमा आ नो काम बढाउने शीघ्रतातफर् िवचार गनप
ुर् दर् छ। अनक्र
ु म वा
पूणर् सं थाको िनि तको प्र येक उिचत अनरु ोधलाई यथास भव पूरा गिरिदनप
ु छर् । सारा यो
क्षेत्रीय काम काठमाड मा ि थत प्रमख
ु महािव यालयबाट संयुक्त र िनयि त्रत हुनप
ु छर् ।
िव विव यालयले कामको सारा मा यता स बि धत महािव यालयमाफर्त िदने, ठाडै िदनेछैन।
आयोगले अिह यै य तो क्षेत्र‐कायर्को िव तार सो नु अस भव छ। जे होस ्, यो
िव विव यालयका मख्
ु य कायर्ह म येको हो र चाँडै पूरा गिरनप
ु छर् ।
ठाउँ र घर
ठाउँ र घरको रोजाइ तथा प्राि त िव विव यालयको

थापनािसत स बि धत मख्
ु य

सम याह म ये एउटा छ। यो काम एउटा िवशेष सिमितले अथवा थायी ठाउँ छािननभ
ु दा
अिघ नै िव विव यालय खोिलने भए िव विव यालयको अिभकारीवगर्ले नै िलनप
ु छर् । आयोग,
यो कामलाई अ वीकायर् मा दै न। यस काममा यादा मह व िदन सिक न। िव विव यालय
सामा य .....(टोन), महािव यालयह को बीच स ब ध, पु तकालयको बल, अनस
ु धानको
कायर्क्रम, पा यावली र िव विव यालयको प्रित ठा िन चय गनर् ठाउँ र घरको सानो मह व
हुँदैन।
आयोगको धारणामा सकेस म सारा महािव यलयह लाई एउटै घेरािभत्र वा नजीक नजीकमा
एकत्र गनप
ुर् छर् । यसले एउटा साजा पु तकालय राख्न र पु तकह का २।३ प्रितका िनि तको
खचर् बचाएर एउटै प्रब धीय कायर्कारी दलबाट काम िलन सिकने हुनाले पु तकालयलाई
सस
ु प न पानर्समेत शक्य गराउँ छ। यसै गरी एउटै कायार्लय, एउटै रिज ट्रारको अिफस र
संयक्
ु त छात्र िनरीक्षक आिदलाई समेत यो उपाय उपयक्
ु त छ।
शायद पा यक्रमको आदान प्रदानको चलनलाई अनम
ु ित िदनु नै सगोल हाताका िनि तको
मह वपूणर् कारण हुनप
ु छर् । उदाहरणाथर्, उदार कला महािव यालयले भाषा, गिणत, समाज
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शा त्र र िवज्ञानका पा यक्रममा सारा महािव यालयह लाई सहायता िदएर सेवा गनर् सक्छ।
िशक्षक महािव यालयले मनोिवज्ञान र िशक्षाको सामा य िकिसम सु ने दे ख्ने साधन
इ यािदका िनमार्ण ज ता िविश ट अ यापन िव याका पा यक्रममा सब महािव यालयह को
सेवा गनर् सक्छ। यसै गरी यावसाियक महािव यालयह उनीह का िशक्षणको यावसाियक
ि टकोणको मह व बुझाउन सक्छन ् र उदार कला महािव यालयले सारा छात्रह लाई सामा य
िशक्षा िदन सक्छ।
स भवतः आिथर्क सम याबाहे क सामा य कलाको पा यावलीमा उ े य र तकर् िदनु यो
प्रब धको असाधारण लाभ छ। आजकालका धेरै छात्रह बी..ए. (शा त्री) को उपािध परू ा गरे र
पिन जीिवकोपाजर्नका योग्य हुँदैनन ्। केही मल
ु ुकह ले सख्त िशिक्षत बेकारी भोगेका छन ्
िकनभने उदार कला महािव यालयह हजारौका संख्यामा िशिक्षत तर यावसाियक रीितबाट
असहाय नातकह तयार गिररहे का छन ्। नेपालमा िशिक्षत बेकारीको अनभ
ु व हुनभ
ु दा
अिग ६०० लाई भनार् गरे र ित्र‐च द्र महािव यालय कितस म अ न सक्ला यो एक प्र न हुन
सक्दछ। सामा य िशक्षा िदन उसका साधनह लाई ल य गरे र उदार कला महािव यालयका
विरपिर यावसाियक महािव यालयह घेरा लगे भने यसलाई हटाउन सिक छ।
सारा महािव यालयह लाई एकै घेरािभत्र राख्नु अ यवहािरक पिन हुन सक्छ भ ने आयोग
मा दछ। ज तै, कृिषमहािव यालयका िनि त पशग
ु ोठ र महािव यालयको नजीकै ठूला
खेतह आव यकै छन ् भने प्रा य थाने य ता सिु वधाह िदन नसक्ला (िचिक सा र पिरचयार्
महािव यालयको नजीकमा कुनै ठूलो अ पताल हुने पछृ, के य तो नजीकैमा अ पतालका
सिु वधाह भएको कुनै ठाउँ पाइएला?)
य ता सम याह छन ्, तापिन अ मल
ु ुकका ठूलठूला िव विव यालयले सारा महािव यालय
ह लाई एकै घेरािभत्र िमलाउन सिकने पारे का छन ्। पिरवतर्नीय तािलका, यसको आवागमन र
अ य प्रब धह बाट प्रयोगशाला, खेत, उपचारगह
ृ , अ पताल र य तै अ य सं थाह का बीच
दरू ीको सम यलाई हल गरे का छन ्। यसकारण आयोगको रायमा, अिह यै प्रश त्र ठूलो वा पिछ
सारा महािव यालयह लाई राख्नका िनिम त हाता बढाउन सिकने ठाउँ खो ने मख्
ु य प्रय न
हुनप
ु छर् ।
िकफायतको लािग य तो ठाउँ मा केही ठूलठूला घरह समेत भइिदए झन ् बेस हु छ। नयाँ
घरह

बनाउनभ
ु दा तयारी भवनह

िक न स तो पदर् छ। काठमाड मा पाइने ठूलठूला

महलह का संख्याबाट िशक्षा र आ नो मल
ु ुकको भिव यमा अगाघ

द्धा राख्ने कुनै दयालु

लोकिहतैषीले एउटा भवन र जग्गा िदएर आफूलाई आ ना दे शब धु र स ताको प्रेमी गराउलान ्
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भ ने आशा गनर् सिक छ। उनका िछमेकीह ले एक सवीगपूणर् िव विव यालयको थापनालाई
पयार् त सिु वधाह िदन निजकैका घर जग्गाह अपर्ण गरे र उनको प्रय न बढाउन पिन स भव
छ।
आयोगको िवचारमा आगामी केही समयलाई काठमाड िव विव यालयमा १५०० दे िख १८००
छात्रसंख्या हुनप
ु छर् । यसले छात्रह को रोजाइ र आिथर्क ि टबाट अयोग्यह को छाँटकाँटमा
ब ता िवचार रहनेछ जसबाट उपािधक्रम परू ा गन वा अि तम परीक्षा िदनेह म ये प्र येक वषर्
नातक हुनेको वा तिवक संख्या करीब करीब ९५ प्रितशत हुनेछ। तल िव तारपूवक
र् बहस
गिरएको िव विव यालयी मान प्रणािल वारा यो िकिसम याउन सिक छ। यसबाट बािहर
रहे का "अबर"महािव यालयह र िव तािरत पा यक्रम वारा थप यिक्तह तालीम गिरने र
पिछ लोका अिधकांश उप‐महािव यालयह

र िव तािरत पा यक्रम वारा थप यिक्तह

तालीम गिरने र पिछ लोका अिधकांश उप‐महािव यालयी तहमा हुनेछन ् भ ने समेत आशा
छ। यो संख्याले समेत सं थाको कमर्चारीवगर्का िनि त योग्य यिक्त र हाम्रो द्र यसाधनमा
दःु ख िदनेछ। िशक्षण, पिरचयार्, ग्रामिवकाश कायर्कतार्का िनिम त तालीम प्रा त यिक्तह को
यादा माँग भएका कुनै कुनै ठाउँ ह को लािग बािहरका के द्रह मा बढी संख्यालाई तालीम
प्रा त यिक्तह को

यादा माँग भएका कुनै कुनै ठाउँ ह को लािग बािहरका के द्रह मा बढी

संख्यालाई तािलम गनर् सिक छ। फेिर आयोग, पि चमी मल
ु ुकह मा ज तै िव याथीर्ह ले
घरमा वा "भोजनालय"ह मा ब ने स भावनालाई पिन मा दछ। यसरी छात्रावासको सिु वधा
घ न आउँ छ। यसै गरी पयार् त अ ययन सिु वधाका साधनले सस
ु ि जत पाही परे र बीचमा
रहे को पु तकालयले कुनै कुनै दे शमा पाइने ज तो वत त्र अ ययनको ब ता पिरमाणबाट
आठ या नौ घ टको दै िनक पढाइका िनि त चािहने अ ययन कक्षाको ठाउँ र आधिु नक
महािव यालयको यव था र योजनाको उपयोिगता प्रा त हुनेछ। िबलकुल संकुिचत ठाउँ मा
१५०० छात्रह को िव विव यालय राख्न सिकने हु छ। हालसाल सरकारी अितिथ गह
ृ को पमा
(अव य किहले काही) चलन गिरएको शीतल िनवास ज तो घर महान ् राि ट्रय
िव विव यालयको भ य उ घाटनलाई सह
ु ाउँ दो छ। यो घर कृिष क्षेत्रको नजीक सह
ु ाउँ दो ठाउँ मा
छ। यसमा छात्रावास बनाउन हुने घरह छन ्, अ ययन कक्षाको लािग ठूलठूला र कायार्लय
(िव विव यालयका अ डा) ह का िनि त साना साना कोठाह पिन छन ्, सभा स मेलनको
ठूलो बैठक कोठा छ। पु तकालयलाई बुइगल छ, पौडी खे न पोखरी र आव यक परे मा घरह
थ न ठाउँ समेत छ। यसमा संरक्षणको लािग गठ
ू ीसमेत भएका राम्रा राम्रा चउर छन ् र अझ
बढाउन पन आव यक परे मा आसपासमै ठूलठूला घरह सिहतका जग्गा पाइन सिक छ।
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आयोग, यसलाई

यादै उपयक्
ु त सु यवि थत र अिहले सरकारको अधीनमा रहे कोले

सिजलैिसत पाइन सिकने थान र घर माँ दै राि

र िवशविव यालयको लािग चाँडै नै यो घर

अपर्ण गन सरकारमा िसफािरस गदर् छ। कदािचत यो हुन सकेन भने अनक
ु ू ल ठाउँ खो ने प्रय न
हुनप
ु छर् ।
िव विव यालयको प्रब धीय िनय त्रण
िव विव यालयले महान ् हुन र

वे छापूवक
र् स चाइिसत अ ना आि तह को सेवा गनर्

राजनीितक प्रभाव वा िनय त्रणदे िख पण
र् या रहनप
ू त
ु छर् । श दको वा तिवक अथर्मा
िव यास ब धी

वत त्रता हुनप
ु छर् । िव विव यालयले उसको प्रभु वको जमानी हुने र

आदशर्लाई ि थर गन िवधान र अिधकारपनको आधारमा खडा हुनप
ु छर् ।
अक ितर िव विव यालयलाई सामा य िशक्षा प्रणािलदे िख अलग रहन अथवा उसमािथ
अिधकार जमाउन िदन हुन। उ च िशक्षाले सामा य पाठशालाह मा आर भ भएको िव यालाई
समेत नभएर गाढ पले यसमा िमलेको हुनुपछर् । स पण
ू र् िशक्षापद्धितको अंश प भएर यसले
ब दोब ती र साथसाथै अ

िकिसमबाट समेत परू ा पद्धितिसत स पण
र् या स बि धत
ू त

हुनप
ु छर् ।
नेपालको वतर्मान शासनपद्धितमा यी दव
ु ै िसद्धा तको संगै पालना हुन गा ो छ। दो ो
िसद्धा तले सामा य िशक्षाको लािग उ तरदायी िशक्षाम त्रीबाट प्रब धीय िनय त्रणको सझ
ु ाउ
गदर् छ, तर उनी संगै राजनैितक िनयोगी हु छन ्। पिहलो िसद्धा तले

वाय त िनय त्रण

सझ
ु ाउँ छ, तर यसले िव विव याललाई सामा य िशक्षालयह बाट अलग राख्तछ र
ितनीह मािथ शासनीय र प्रायः कलहकारी शिक्त िद छ।
आयोगले सात पिर छे दमा सारा िशक्षाका िनि त यी दव
ु ै िसद्धा त परू ा गन अिभप्रायले एउटा
क्रम सझ
ु ाउ गरे को छ पिहला, यसले उ च िशक्षाको लािग उप सिमितसंगै एउटा सव पिर िशक्षा
सिमित। (अिहलेको ज तै) को हातमा प्रब धीय िनय त्रण राख्तछ। दव
ु ै सिमितका िनयिु क्त
मि त्रम डल वा स लाहकार सभा (पिछ जनताको िनवार्चन) बाट हुनेछ। ियनीह को कायर्काल
पाँच अथवा सात वषर्को रह छ र प्र येक वषर् पंचमांश वा स तमाशले अवकाश िलनप
ु छर् । यसले
सिमितलाई ि थरता िदनेछ र रचनामा अिधकांशको अदलीबदलीलाई ३।४ वषर् लामो भई चतुर
राजनीितज्ञबाट सिमितका यिक्तह को शौच फेरफार गिरने स भावनालाई हटाउँ छ।
उ च िशक्षाको तहमा

यादै पेिचला र धेरै समय लाग्ने सम याह को सामान गनप
ुर् छर् ।

यसकारण आयोग उ च िशक्षा उप‐सिमित राख्न सझ
ु ाउ गछर् । सामा य सिमितले सामा य
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नीित िनमार्ण गछर् , प्राथिमक, मा यिमक र प्रौढ िशक्षा िवषयक िवशेषताह को काम गछर् र
िव विव यालय उपसिमितको मख्
ु य मख्
ु य कामलाई

वीकृित िद छ। सामा य सिमित र

उपसिमितका बीचमा कामको मेल राख्न सामा य सिमितका कमसेकम पाँच सद य
उपसिमितमा बसेका हुनप
ु छर् । उपसिमितले (अ) िव विव यालय ब दोब ती कमर्चारी रो ने र
खारीज गन तथा िन न कमर्चारीवगर्का सद यको िनयिु क्तलाई

विकृित िदने, (आ)

िवशविव यालयको स चालन र ब दोब ती नीित िनमार्ण गन, (इ) उपािध िदने, (ई) तरको
रे खदे ख गन, (उ) नयाँ महािव यालयह , पा यावली, पा यक्रमलाई प्रामािणकता िदने र
िव विव यालयी प्रणािलको स चालनका िनिमि त सामा यतः उ तरदायी हुने काम गनछ।
िशक्षाम त्रीले दव
ु ै सिमितको परामशर्दाता तथा िव विव यालय र सामा य िशक्षालयह को
अवैतिनक कायर्कारी (कुलपित) भएर काम गनछन ्। िव विव यालय उपसिमितले प्रधान
कायर्कारी अिधकारी (उपकुलपित)को िनवार्चन गनछन ् र यसको अनम
ु ोदन मि त्रम डल वा
स लाहकार सभाको अधीन रहनेछ। उनले उपसिमितको अनम
ु ोदनमा िव विव यालय
ब दोब ती अिधकारीह छा नेछन ्। उनले िविभ न महािव यालयका प्रधानह लाई मनोिनत
गनछन ् र ितनीह को िनयिु क्त उपसिमित, मि त्रम डल र सरोकारी क्षेत्रका म त्रीका◌ृ
अनम
ु ोदनमा िनभर्र रहनेछ।
उप‐कुलपितको मातहतमा उनका (उपकुलपितका) प्रब धीय अिधकारीह

(रिज ट्रार

कायर्प्रब धक प्रधान िशक्षािधकारी, छात्रवगर्का अ यक्ष इ यािद), िविभ न महािव यालयका
प्रा‐प्रा यापक (िप्रि सपल) ह

र िविभ न महािव यालयका पिरमाणअनस
ु ार अनप
ु ातको

आधारमा उनीह का सािथ (सहकायर्कता) ह बाट िनवार्िचत कमर्चारीह को समान संख्याबाट
रिचएको एउटा पिरष ले त काल काम चालु गनछ। कमसे कम महीनाको एक प ट पिरष को
सभा ब नप
ु छ, तर यसको ब ृ दाकारले गदार् बराबर भेला भएर पिरष का कामको योजना गनर्
सद यह म ये नै िनवार्िचत पाँच वा सात यिक्तको एउटा पिरषदीय कायर्कारी सिमित
िनमार्ण गनप
ुर् छर् । यो पिरषदले उप‐सिमितिसत स बि धत काम कारवाईका िवषयमा
परामशर्दायी सं था र सारा महािव यालयह का आ तिरक र सामा य सरोकारका कुराह मा
नीित प्र तावक सं था हुनप
ु छर् ।
यस अितिरक्त पिरष लाई स लाह िदन, कायर्का िनि त प्र तािवत उपायह मा बहस गन र
स पण
ू र् िव विव यायलाई असर पन प्र तािवत नीितह
िव विव यालय िवभागले पूणर् पमा बराबर भेला हुनुपछर् ।
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वीकार वा अ वीकार गन

अ यमा उ च अिधकारीमा िनिहत नभई सरोकारी महािव यालयलाइृ मात्र असर पन
आ तिरक कुराह मा प्र येक महािव यालयको प्रधान र उसको िवभाग िज मेवार रह छ। खास
गरे र पा यावलीमा पिरवतर्न महािव यालयका िवभागह मा शु

हु छन ्। यहाँ

विकृत

भएपिछ ती िव विव यालय िवभाग र पिरष को तह च दै अ यमा उपसिमितमा पुग्दछन ्।
यो प्र तािवत प्रब धीय िनय त्रण र प्रशासनको िव तत
ृ िववरण एक खास सिमित अथवा
िव विव यालय र महािव यालय प्रब धीय अ यक्षह ले तयार गरे र सच
ू ीकरण गरी
अिधकारपत्रमा समावेश गिरनप
ु छर् । रे खांक १०।१ मा साधारण योजना िचत्रण गिरएको छ।
प्र येक महािव यालय िवभागले वयं आ ना आ तिरक कायर्ह को स चालनको िज मेवारी
िलनप
ु छर् र अनस
ु धानमा तथा अ िवषयह मा आ नो पा यवलीको उ नितमा मौिलकता
दे खाउनप
ु छर् । तर स पण
ू र् िव विव यालयको लािग एकनास सामा य नीितह

वारा यसका

िक्रयाि वितको पथप्रदशर्न हुनप
ु छर् । पढाइ शु क, प्रवेशाव कता, तर, दतार् प्रणािल, मानपद्धित,
िशक्षािविध, छात्र मागर्दशर्न कायर् आिदमा सकेस म उिचत एक पता हुनप
ु छर् ।
िव विव यालयमा एक दलको भावना फैिलनप
ु छर् , सहयोग हुनप
ु छर् । पिहलो िव विव यालय
हुनप
ु छर् , कुनै एक महािव यालयको

वाथर् दो ो। रे खांिकत संगठनले अनुभव वारा सारा

सरोकारीह को िनि त िनिव न कायर्कारी प्रब धीय ब धु वमा पिरणत हुनप
ु छर् ।
सामा य पद्धित
िव विव यालय अिधकारीह ले िवकाश गनुर् पन अिधकतर सामा य पद्धितह इङ्ग या ड र
भारतका िव विव यालय प्रशासन जािनराखेका जोसुकैलाई सामा य र पिरिचत छन ्।
आयोगको िव वास छ, नयाँ राि ट्रय िव विव यालयको उ घाटनले कुनै नयाँ नीित लागू
गराएर गत दश बीस वषर्को िव विव यालयी िशक्षा िवषयक िविभि न िववरणह मा प्रायः
आक्षेप गिरएका खराबीह लाई सध
ु ानर् अ यु तम अवसर िदनेछ।
उपयक्
ु त प्रब धीय िनय त्रण अ तभ दा पि चमी गोलाद्धर्मा बहुमा पाइने िसद्धा त र
पद्धितह मा आधािरत छ। यसबाट संघशािसत िव विव यालयह मा प्रायशः पाइएका
सम याह हल हुने आशा गिरएको छ।
मा यिमक िशक्षालय र महािव यालयह का बीचको स ब ध बारे नव पिर छे दमा आयोगले
िव यालयक्रमको समाि तमा िव यालया त वा "अि तम"परीक्षाको प्रथा हटाउन गरे को
िसफािरस ल य गिरनप
ु छर् । िव यालयका छात्रह एकांग पले हरे क कायर्क्रमलाई पार गद
"मान"प्रणािलमा अिघ ब नेछन ्।
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मा यिमक िशक्षाको पाँच वषर् सफलतापव
र् पूरा गन प्र येक छात्रले क्रिमक बिृ द्धको प्रमाणपत्र
ू क
पाउनेछ। अनु तीणर्ह ३ दे िख ५ प्रितशत रहनेछन ्।
ता पयर् यो हो िक अब महािव यालयह ले आ नै प्रदे िशका परीक्षा चालु गनप
ुर् छर् । अनम
ु ानतः
िव विव यालयमा प्रवेशको जुनसक
ु ै महािव यालयी र कुनै कुनै

यवसायह का िनि त

योग्यता िन चय गनर् बेग्लै अितिरक्त परीक्षा ज त एक सामा य परीक्षा रहन सक्ला।
उदाहरणाथर्, बहुकला महािव यालयको लािग याि त्रक योग्यता जाँच र औषध महािव यालय
िनिम त वैज्ञािनक योग्यता जाँच हुन सक्ला।
सामा य प्रवेिशका परीक्षामा राम्रो योग्यता दे खाउने धेरै छात्रह लाई आ नो जीवनविृ त रो न
म तको आव यक पलार्। यसको लािग िशक्षक महािव यालयको म तबाट िव याथीर् कायर्कतार्
प्रधानको मातहतमा एक पथदशर्न िवभाग खडा गनर् आयोग सझ
ु ाउ िद छ। िविभ न
महािव यालयह को सहायताबाट यो िवभाग सारा प्रवेिशका परीक्षा र यसपिछका
मनोवैज्ञािनक, योग्यता, पथदशर्न र य तै सब परीक्षाह को स चालन प्रब ध, यो परीक्षाका
आव यक उ लेखह राख्ने र नतीजाबारे छात्रह लाई स लाह िदने कामको जवाफदे ही हुनेछ।
शा त्रीय गणना वा शा त्रीय परीक्षाह मा यसले जवाफदे ही रहनह
ु ु ँदैन। िविभ न
महािव यालयह लाई आव यक परे का िवशेष परीक्षाह को िवकाशमा पथदशर्न िवभागले
सहायता गनर् सक्छ। यसले छात्रह लाई उनीह को योग्यता थाहा पाउन म त गरे र कुप्रब ध र
िव याथीर्ह मा अवःपतनको संख्या घटाउन सक्छ।
यो आयोग पा चा य जग का िव विव यालयह मा प्रयोग भएको र कुनै कुनै भारतीय
सं थाह मा हालसालै चालु गिरएको के द्रीभत
ू िव वद‐पिरषदीय पास प्रणािल अंगीकार गनर्
िसफािरस गदर् छ। यसले दइ
ु कुरालाई िमलाउँ छ। पिहलो उपकुलपितका अिफसको सोझै
िनरीक्षणमा रिज टारको एउटै अिफस रहनेछ। यस प्रकारसारा उ लेख्यपत्रह एकै प्रणािलमा
एउटै के द्रीभत
ू

थानमा रािखनेछन ्। रिज ट्रार त िव विव यालयी कायर्को गणक मात्र

हुनेछन ्, उनीलाई िव विव यालयी अंक, नीित िन चय गन इ यािद कुनै अिधकार हुनेछैन। यो
िविधवत ् महािव यालयह को भागमा पनछ। उनले त उ लेख मात्र राख्नेछन ्।
दो ो, यसले छात्र कायर्का िनि तको गणनालाई "पास पद्धित"(क्रेिडट िस टम) अंगीकार
गराउँ छ। िव विव यालयी अंकलाई दइ
ु (पा मािसक) या चार (त्रैमािसक) भागमा बाँ न हु छ र
तदनस
ु ार "पास‐अविध"(क्रेिडट‐हावर) को मह व िन चय गनर् सिक छ।

टा तको लािग, एक

पा मािसक अविधमा प्रितस ताह पाँचघ टा ब ने कक्षामा पाँच "पास‐अविध"रह छ, एक
सातामा दइु प ट एक एक घ टालाई ब ने कक्षाले दइु पास‐अविध पाउँ छ। परीक्षा र मह व
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िनधार्रणका अ य उपायह

वारा कक्षा‐िशक्षक (क्लास‐टीचर) ले य तो कक्षाको सफल

समाि तको िनणर्य गनछन ्। िशक्षकबाट छात्रले कक्षा उ तीणर् भएको सच
ु ना पाएपिछ
रिज टारले छात्रका िनि त पास‐समयको उपयक्
ु त संख्या उ लेख गनछन ्।यिद छात्रले
सामा य तथा प्रितस ताह चार घ टाका पाँच कक्षा िलन सक्यो भने उसका िनि त बीस पास‐
समय सामा य बोझ मािननेछ र उसले छ महीनामा २० अथवा वषर्मा ४० घ टा पाउने आशा
गिरनेछ। यसरी क्रिमक बिृ द्धका िनिम त १६० घ टा आव यक पनर् सक्छ।
यस योजनामा धेरै लाभ छन ्। यसल ृ िव याथीर्लाई आ नै गितवेगमा ब न प्रो साहन िदनेछ।
उसले चाहे मा उ आ नो खचर् पर्ु याउन आंिशक समयमा कुनै काम गनर् सक्छ। उसलाई
आव यक परे मा उ ६ महीनामा िनि त ह न सक्छ। कुनै कुनै महािव यालयह मा िवदाका
महीना वा बेलक
ु ाको समयमा रािखएका िवशेष पा यक्रमह मा सहयोग िदएर उ आ नो पासको
अंश पाउन सक्छ। यो योजना छात्र कायर्क्रमको िनमार्णलाई धेरै पिरवतर्नीय िसद्ध हुनेछ।
आव यक परे मा छात्रले पूरा वषर्को कामलाई न दोहर्याईकनै एउटा कक्षा मात्र दोहर्याउन सक्छ,
यो यसको अक लाभ छ। यसबाट छात्र र सं था दव
ै ो हािन घ तछ।
ु क
अ यमा, यो पद्धितले लगातार िनधार्रण र मह व अंकन गदर्छ। कुनै िव याथीर्लाई

म

महािव यालयको अयोग्य छु भ ने ज्ञान हुनभ
ु दा पिहले २।४ वषर् महािव यालयमा बरबाद
गन मौका हुनेछैन। अिधकांश कायर्मा यन
ू दे िखने िवि तकै उ बखार् त गिरनेछ। जसलाई
परीक्षाको लािग र नभ
ु दा अिघ दइ
ु वषर्को समय बरबाद गन मौका हुँदैन। कुनै कुनै
महािव यालयह अि तम परीक्षाको चलन कायम राख्न खो लान ्, तर लगातारको िनधार्रण
अनक
ु ू ल भएको छात्रह मात्र अि तम परीक्षामा ब न पाउनेछन ्। यस अव थामा नतीजाको
संख्या यूनतम हुन आउँ छ।
िव वतपिरषदीय पिरगनाको पास‐समय प्रणािलको चलनले िव विव यालय प्रचिलत िशक्षण
तरीकामा िहतकारी प्रभाव पानप
ुर् छर् । अि तम परीक्षाका िनिम त घोक्नभ
ु दा आफआ ना
कक्षाह को उ तीणर्ताबाट लगातारको िनधार्रण र प्रगित गद आधिु नक तरीकाको प्रयोगलाई
प्रो साहन िदएर याख्यान र घोक तीको मह वलाई घटाउँ दै लानप
ु छर् ।
प्रयोगशालाको काम िवज्ञानमा मात्र सीिमत हुन हुँदैन। सामािजक अ ययन

(सामुदाियक

सोधखोज), िशक्षा (केटाकेटीह को सानो सानो समहिसत काम गन,ुर् उपचार गह
ृ इ यािद), खेती,
भाषा (रे िडयोबाट प्रसार गिरने कुरालाई नाटकको

पमा तयार पान)ुर् , पिरचयार् इ यािद

(अ पतालको अ यास) र ज्ञानको हरे क क्षेत्रमा यसको लाभ िलनप
ु दर् छ। ज्ञानलाई प्रो साहन
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िदन, कामलाई

यादा यावहािरक गराउन र िशक्षालाई ब ता प्रभावशाली पान स मेलन

(सेिमनार), अदालती, बहस, तसवीर, योजना, सानाितना भ्रमण, दे िखने‐सिु नने साधन,
सामुदाियक योजना र य तै अ य अनेक उपायह को प्रयोग गनर् सिक छ।
िचत्राङ्क १०।१ िव विव यालयको प्र तािवत प्रब धीय िनय त्रण कअबल गरे र राख्ने पेज १५०
अझ धेरै िकिसमका शैिक्षक साधनह को प्रयोग गनर् सिक छ। नेपालीमा नयाँ पु तकह लेख्न
र मिु द्रत पु तकह को अनुवाद गनुर् पन धेरै काम बाँकी छन ्। नक्शा, भग
ू ोल, सिु चित्रत सामान,
िफ म, लाइड, प्रमाणलेख र अ धेरै साधनह तयार गिरनप
ु छर् । अनस
ु धान कायर्क्रमको
अंग पमा यी सामग्रीह तयार हुनप
ु छर् र िव याथीर्ह ले ियनको िनमार्णमा म त गनप
ुर् दर् छ।
िव यालाई स प न र अथर्पूणर् गराउनु छ भने ज्ञानसामग्रीको ोत र िव तार बढाउने गछर् ।
यो िववरणको अ कुनै पत्रमा आयोगले उका राि ट्रय िशक्षा छापाखाना राख्ने िसफािरस गरे को
छ। यसले िव विव यालय छापाखाना हुनुको साथै उपेिक्षत वा दराजको ख डह मा थि कएर
रहे का कैयन ् ह तिलिखत पु तकह लाई नवजीवन िदनु र कमर्चारी सद यह लाई उनीह कै
कक्षामा उपयोग गन िनिम त मिु द्रत साधनह

तयार गनर् प्रो साहन िदने हुनप
ु छर् ।

अनस
ु धानस ब धी र वैदेिशक सहयतालाई िफ म तथा अ य धेरै खचर् लाग्ने साधनह को
उ पादनका िनिम त लगाउन सिक छ। तर प्र येक िशक्षक,प्र येक िवभाग र प्र येक
महािव यालयले आ नो वत त्र लाइड संग्रह। तसवीरह को स चय गनर् र नवीन िशक्षणको
लािग आ नै सरसामान बटु नप
ु छर् ।
कुनै पिन िव विव यालयको अ य त मह वपूणर् ि टकोण यसको पु तकालय छ। नेपाल
एिशया महा वीपको उ तर दिक्षणका सं कृितह को िमलन भिू म छ। यसले ती सं कृितह मा
आ नो छाप लाएर िह द ु र बौद्ध दव
ु ै थरीका िव वानह् को लािग िवचार‐िविनमय र उ चतम
आदशर्

यक्त गन िवचारशाला प्र तत
ु गरे को छ। आक्रमणकारीह को िन ठुरता अथवा

कीराह का उपद्रवह ले गरे र भारतबाट लोप भएका भारतीय सं कृितका अमू य िनिधह
यहाँका हाम्रा मि दर र चै य, पु तकालय र गु बाह मा सरु िक्षत छन ्। वीर पु तकालय, भारती
भवन पु तकालय र ख डमा अनस
ु धानको ि टकोणबाट यो एिशयाभरमा सबभ दा ठूलो र
उ तम पु तकालय हुनेछ। अझ यसमा अनस
ु धानका िनिम त चािहने आव यक
सरसामानसमेत रािखिदइयो भने यो

थानीय िव वानह् का िनिम त मात्र होइन, िक तु

त त्रवाद, बौद्धदशर्न, दै वज्ञ िव या, खगोल िव या, औषध‐िवज्ञान र लिलत कला समेतमा चाख
भएका संसारभरका िव वानह् का िनिम त सव तम अनस
ु धान के द्र हुन सक्तछ। यो
िव विव यालयको स पि त हुनेछ।
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पु तकालय सबलाई पाही पन म य थानमा राख्नप
ु छर् । यसमा िफ म, लाइड, िचत्र, नक्शा,
सु मदशर्क (माइक्रो) िफ म, ढाँचा, प्रामािणक लेखह को संग्रह रहनप
ु छर् । फेरी ज्ञानोपाजर्नका
साधनह का अ िकिसमका साथसाथै यावहािरक पु तक, पत्र‐पित्रका र पुि तकाह को संग्रह
पिन राख्नप
ु छर् । यो पु तकालयले स पण
ू र् शैिक्षक साधनह को के द्र ब नप
ु छर् ।
पु तकालयमा पु तकालय अनुस धानका िनिम त आव यक सरसामान पिन रहनप
ु छर् ।
सच
ू ीपत्र, िनदश पु तक, सू मदशर्क िफ म िखँ ने सामान, िज दब दीका सामान,
लेखकह को लािग एकलै सु ने कोठा र अनस
ु धान कायर्लाई स पण
ू र् शैिक्षक साधनह को
के द्र ब नप
ु छर् ।
आयोगले ढतापूवक
र् िव विव यालयको तरमा िशक्षाको मा यम िवषयक सम याको सामना
गरे को छ। यसले नव पिर छे दमा महािव यालयमा जान इ छुक िव याथीर्ह का िनिम त
अंग्रेजी र सं कृत अथवा िह दीको आव यकता दशार्एको छ। तैपिन िवदे शी भाषामा बाहे क
अ य समय िवषयह मा पूणर् योग्य छात्रह

महािव यालयमा प्रवेश चाहनेछन ्। आयोग,

नेपाली भाषामा सामग्री अभावलाई वीकार गदर् छ र यो कमीलाई हटाउन त काल प्रय न गरे
पिन यसको पिू तर्लाई १०/२० वषर्को समय लाग्नेछ। यसपिछ पिन संसारका अ य भागबाट
तयार भएका नयाँ सामग्रीह लाई नेपालीमा पिरणत गन काम बाँकी नै रह छ।
िशक्षाको मा यम लौिकक भाषा नेपाली भयो भने िव याथीर्ह राम्ररी र यादा जा ने◌े हुनेछन ्
यो िनःस दे श छ। कक्षामा हुने बहस, याख्यान र अ मौिसक िशक्षाह अव य नेपालीमा
हुनसक्छ। तर इितहास, सािह य र हाम्रा पैित्रक ज्ञान स पि तको मुख्य उ गम सं कृत
लेखह मा भएका ह

िवषयह मा अनस
ु धान गनर् चाहने प्र येक िव याथीर्ले अंग्रेजी तथा

सं कृत वा िह दीमा अ ययन गन योग्यता राख्नै पछर् ।
आयोगले सोचेको अक नीित अिनवायर् सैिनक िशक्षाको िवषयमा छ। अ मल
ु ुकह मा रिक्षत
सेनाको िनमार्ण गरी यस वारा

थायी सेनाको पिरमाण र तयसका िनि तको चालु खचर्

घटाउन अथीर्य साधनको पमा यो प्रथा प्रचिलत छ। नेपाल प्रेम र शाि तका दत
ू महा मा
गौतम बुद्धको ज भिू म हुनाले हामीह

वभावतः उनको िसद्धा त वारा िव वास राख्तछ , तर

कुनै मल
ु ुक पिन आ नो केही सरु क्षािवना अ न सक्तैन। यसकारण सैिनक िमत यय र राि ट्रय
िहतको ि टबाट िव विव यालयमा जाने सारा मािनसह लाई एक स ताहमा पाँच घ टको
िहसाबले दइु वषर् सैिनक िशक्षा र सै य‐िवज्ञानको िशक्षा अिनवायर् गनर् आयोगको सझ
ु ाउ छ।
उ नत सै य‐िवज्ञानको अितिरक्त िशक्षा इ छाधीन हुन र सिक्रय नोकरीमा रहे का राि ट्रय
सेनाका सद यह बाट यो िशक्षा िदइनप
ु छर् ।
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सेनाका अिधकारीह

अथवा सामा य कला महािव यालयको

यायाम िशक्षािवभागका

कमर्चारीह ले पहाड च ने‐आरोहण, िहउँ मा िच लेटी खे ने, बाइिसकल आिद च ने, उद्धार र
प्राणरक्षा, पयर्टक पथप्रदशर्न, तसवीर िख ने इ यािद कामको िशक्षा िदनप
ु छर् । यो र अ य
अनेक क्रीडाह , सां कृितक कायर्, संगीत, नाटक, वादिववाद, कु हाले काम इ यािद
यवासाियक अथवा सोखका कामह को

पमा िव याथीर्ह लाई िसकाइनप
ु छर् । ियनलाई

पासका कक्षा वा पाठयावलीदे िख िभ नका कायर् मा नुपछर् ।
नीित र कायर्ह को यो संिक्ष त बहस झक लाग्दो वा िमि त पान उ े यको होइन। हामीह ले
हाम्रा पव
ू ीय चलनदे िख आमल
ू वा मौिलक पिरवतर्न

याउने केही पद्धितह मा मात्र िवचार

गरे का छ । िव विव यालयले वा तिवक प िलएपिछ यसका पदािधकारीह बाट अ य धेरै
पद्धितको िवकाश हुनप
ु छर् ।
िव विव यालयको अथर् प्रब ध
िवचारपूवक
र् िवभाजन गिरएन भने रा ट्रीय िव विव यालय स चालन खचर्को मोठ अंक
िवशाल हुनेछ। तर धेरै आव यक कुराह को पिन िवचार राख्नप
ु छर् । पिहलो, महािव यालयह र
उ तर मा यिमक िशक्षाका िनिम त अिहले नै प्रश त ठूला रकमह

खचर् भइरहे छन ्,

िव विव यालय सं थाको मातहतमा यो खचर् स भवतः कायम नै रहनेछन ्।
दो ो, (कृिष, गह
ृ िवज्ञान, पिरचयार्, िशक्षक, िशक्षण, िविवध‐कला िवषयक र अ य) थप
महािव यालयह प्र तािवत छन ् र छुटृ◌ै अथवा िव विव यालयको अङ्ग पमा नै भए पिन
ियनका

थापनालाई खचर् लाग्दछ। वा तवमा आयोगले क पाना गरे को ज तो साजा

पु तकालय, साजा सामा य कला महािव यालय र

थान तथा घरस ब धी सिु वधाह मा

सहभोगी भएको िव विव यालयको मातहतमा उक्त महािव यालयह खडा गदार् कम खचर्
लाग्नेछ।
ते ो, आयोगको योजनाले साजा पिरिधिभत्र एक ठूलो घरको माग गदर् छ। दानको पमा यो
प्रा त हुन सकेन भने यसमा प्रश त ठूलो रकम खचर् हुनेछ, तर अलग अलग रहे का
महािव यालयह का िनिम त बेग्लाबेग्लै घर बनाउनभ
ु दा एउटै घर बनाउन कम खचर् पनछ।
फेिर अिहले भइरहे का महािव यालय र िशक्षण सं थाह ले नयाँ ठाउँ मा सरे र बहाल योग्य ठाउँ
छोिडिदन सक्छन ्। अिवभक्त अनक
ु ू लताह आिथर्क चाल हुनेछन ्।
चौथो, अिहले नेपालमा उ च िशक्षाका सं थाह मा १३०० छात्र भनार् छन ्। आयोग,
( याि तक्रमबाट तालीम पाएकाह बाहे क) थानीय संख्यालाई १५०० दे िख १८०० भ दा मािथ
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बढाउने िवरोधमा सावधान गदर् छ, तर यो बिृ द्धलाई पिन यहाँ िव विव यालय िथयो िक िथएन
भ ने दबाव पदर् छ। बेग्लाबेग्लै महािव यालयह भ दा एक िव विव यालयले यी दबाबह लाई
सिजलैिसत िन पक्ष भएर िनय त्रण गनछ।
पाच , वतर्मान खचर् वा बेग्लाबेग्ले महािव यालयह

खडा गनर् अिहले भइरहे को खचर्ह मा

िव विव यालयको प्रब धीय कायार्लय, उपकुलपित, कायर्प्रब धक, रिज टार, िशक्षा यक्ष र
छात्रा यक्षका अिफसह को खचर् मात्र थिपनेछ। अिहले यो काम गिररहे का अनेकौ
महािव यालयह को काम मािथ लेिखएका अिफसह बाट गिरने हुनाले यो पथ खचर्को केही
अंश ती महािव यालयह का बजेटबाट िखिचनेछ। ज तै, रिज ट्रार र कायर्प्रब धकको
अिफसले खचर्को केही बचत गरी उपकुलपितको अिफसलाई चािहे ने थप खचर्को अंश उमानर्
सक्तछन ्।
छै ट , के द्रीय पु तकालयको

थापना, भवनको एउटै ख ड र संरक्षण तथा अनेक

महािव यालयका कक्षाह को साजा उपयोग इ यािदबाट पिन केही िकफायत गनर् सिक छ।
िव विव यालयको थापनाले नेपालमा उ च िशक्षाको लािग एक िपयाँस म पिन बढी खचर्
लाग्नेछैन भ ने आयोगको धारणा छ र साधारण खचर् ‐ प्रितछात्र खचर् ‐ घटाउने प्रितज्ञा गदर् छ।
आगामी २० अथवा ३० वषर्को बीचमा नयाँ महािव यालयह को थापना, कामको िव तार र
बद्धर्मान भतीर्बाट उ च िशक्षाका िनि तको खचर् ब नेछ। यो बिृ द्ध अिनवायर् छन ्। ियनीह
राि ट्रय िव विव यालय सं थाका र बढी िकफायती प्रय न वारा िन केका उ तम पिरणाम
हुन ्।
उ च िशक्षाको लािग खचर्को प्रब ध ‐ चाहे
िव विव यालयबाट होस ् ‐

यो बेग्लाबेग्लै महािव यालयह

वा

यादा खचार्लु र गा ो छ। ते ो पिर छे दमा हामीह ले उचच

िशक्षाको लािग आज प्रितिव याथीर् . ३०० यन
े ा सारा
ू तम खचर् भइरहे को पाय । अथवा बझ
ु क
मािनसह यसलाई उग्र खचर् मा दछन ्। यसले वािषर्क खचर् . ४,००,००० चार लाख पुर्याएको
छ। तैपिन घरको संरक्षा र बिृ द्ध, पु तकालको िवकाश, अनस
ु धान, नयाँ सरसामान, पग्ु दो
तलब र नेपालमा उ च िशक्षालाई िव व यापी

तरमा उका नका िनिम त चािहने अ य

अ यावशयक खचर्ह कुनै छै नन ्।
पथ
ृ क्पथ
ृ क महाव यालयह

वा महािव यालय संगठनको िवचार नगरी उ च िशक्षाका

िनि तको कोश बढाउनप
ु छर् । दइ
ु छर् र दस वषर्िभत्र यसको
ु तीन वषर्िभत्र यो कोश दोबर हुनप
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पिन दग
ु छर् यसले सादा िकिसममा २।३ महािव यालयह खडा गरे र तथा ५० दे िख ७५
ु ुना हुनप
प्रित प्रितशत भनार् बढाएर तर उका न अनक
ु ू लता प्रदान गनछ।
आयोगको िवचारमा उिचत पढाइ शु क लाउनु उिचत छ र हरे क िव याथीर्ले चाहे छात्रावास
अथवा शहरमा खचस घरह मा जहाँ होस ् अ ना िनि त भोजन बास थानको लािग केही
िनतुप
र् नछ। िव विव यालयले योग्य छात्रह लाई तीन उपायबाट सहायता गनप
ुर् दर् छ। (१) गरीब
र योग्य छात्रह का िनिम त पण
ू र् र आंिशक छात्रविृ तको प्रब ध हुनप
ु छर् । (२) वयं िशक्षाको
खचर् पुर्याउन म त गन आंिशक समयको (टाइप गन, सानासाना उ योगह इ यािद) काम
िदन आंिशक समयको यवस ्◌ाय िवभाग खडा गनप
ुर् छर् र (३) थोरै थोरै सापट िदने कोश
राख्नप
ु छर् ।
पढाइ शु कले उ च िशक्षाको काम चलाउने खचर्को दशमाश वा प चमाश िदनेछ। बँ◌ाकी खचर्
वािषर्क आम यियका (बजेट) को अंश पमा कौशीबाट आउनप
ु छर् । यी र अनय शैिषक खचर्को
िनि त कोश खडा गन अ सझ
ु ाउह प ध्र पिर छे दमा पाइनेछन ्।
यी चालु खचर् पर्ु याउनक
ु ो अितिरक्त अयोग (अ) िव विव यालयका िनिम त थान र घरह को
प्राि तमा सहायता गनर् र आव यक परे मा दान माग्न, (आ) िविवध पु तक र पा डुिलिपका
संग्रहलाई एक िवशाल केि द्रय पु तकालयमा सि मिलत पान र ज रत परे मा पु तक‐घर र
सरसामानका िनि त च दा उठाउन, (इ) थायी गूटको लािग दान प्रा त गनर्, (ई) छात्रविृ त
सहायता र छात्र‐सापटी कोशलाई उपहार प्रा त गनर्, (उ) मठीय र धािमर्क गूठीह को जगेडालाई
शैिक्षक कायर्मा खचर् हुने कोशको पमा पिरिणत गनर् प्रभा पानर् र (ऊ) ठूलो पँज
ू ी लगाउनु पन
कामलाई च दा बटु नेसमेत य तै अ कामह मा सहायता गनर्को लािग जनसेवाको जोश र
भावना भएका यिक्तह को समहलाई खटाउने सझ
ु ाउ िद छ।
महािव यालयह
आयोगले भिव यितर

ि ट िदएर िव विव यालयमा िविभ न महािव यालयह का

आव यकतालाई हे न प्रय न गरे को छ। यसले आव यक सं थाको पिरमाण, भिव यमा प्र येक
महािव यालयले अथाथर्ता प्रा त गन समय ज्ञानका िविभ न क्षेत्रअ को अ य त िकफायती
वगीर्करणको अनम
ु ान गन कोिशश गरे को छ। यी कुराह मा मतभेद हुन सक्छन ् र एक िनि चत
समान नीितको आधारमा हरे क सम याह सन
ु ेर ितनको यव था गन एक अिधकारी सं था
हुने िव विव यालयको सकेस म चाँडो थापनाता िनिम त हामीह ले बल गनुर् यसको आंिशक
कारण छ। हामीह महािव ियालयको वगीर्करण पूरा तबरले योग्य ठा दै नौ, तैपिन ितनीह को
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थापना र गठनको अिधकार कुनै म त्रालयह लाई मात्र सु पन पिन उिचत मा दै नौ, िकनभने
यसमा अव य पिन पक्षपात हु छ र ती िव विव यालयको बह
ृ त ् योजनामा प्र तािवत
महािव यालयको उपयक्
ु त थान ठहर्या◌ृन असमथर् हु छन ्। िव विव यालयह का साथ नयाँ
महािव ियालयको स बनध गराउन यसका अिधकारीह उिचत बाटो दे खाएर सहायता गनर्
सकून ् भ ने अिभप ्◌ायले िव विव यालयको थापना हुनभ
ु दा अिग कुनै थप महािव यालय
खडा नगिरउन ् भनी आयोग अनरु ोध गदर् छ। यिद यसमा वथ
ृ ा िवल ब भयो भने अिहले
प्र तािवत अथवा िवदे शी सहायता स झौताबाट प्रब ध गिरएका नयाँ महािव यालयह ले
िनधार्िरत समयमा अिघ ब नप
ु छर् । यसको माने िव विव यालयको रचनापिछ खचार्लु पुनबार्स,
पन
ु गर्ठन र फेरी पव
ू िर् थित हुन सक्छ।
फोटो कअबल पेज १५४ पिछको
िव विव यालयको शीध्र रचनालाई िलएर अिहले भएका र प्र तािवत महािव यालयह को
स ब धमा आयोग िन न सझ
ु ाउह प्र तुत गदर् छ।
सामा य कक्षा र िवज्ञान महािव यालय
ित्र‐च द्र कलेज िविश ट सामा य कला र िवज्ञान महािव यायका िनि त भवन, पर परा र
कमर्चारिवगर् प्रदान गदर् छ। सामा य िशषाको मट
ु ु को
िव विव यलाय खडा हुने

पमा यी महािव यालय नयाँ

थानमा सािरने अनम
ु ान छ। यहाँ यसले िवशेष गरे र बीचका

वषर्ह मा आधारभत
ू पा यक्रमह बाट सारा महािव यालयह को सेवा गनछ। आधारभत
ू
िवज्ञान, गिणत, भाषाह , सािह य, सामािजक अ ययनह

िसकाइनेछन ् र अनम
ु ानतः

िव विव यालयका अिधकांश छात्रह को लािग पिहलो वा दो ो वषर्लाई यी िवषयह अिनवायर्
हुनेछन ्।
यावसाियक महािव यालयह का ते ो चौथो वषर्मा यावसाियक क्रममा ब दै गएको मह वले
सामा य िशक्षाक्रमको भतीर्मा लिक्षत यन
ू ता हुनेछ। तर यो महािव यालयले िवज्ञान, गिणत
र यी क्षेत्रह मा प्रमुखता िलइरहे का आ ना छात्रगण र यावसाियक महािव यालयह को सेवा
गन मानथी गुणका उ नत क्रमह

िदनप
ु छर् । " वेत गलपाश"( हाइट कलर) यवसायलाई

रोक्न सामा य कला र िवज्ञानमा नातकह का संख्याको िवचारपूवक
र् िनय त्रण हुनुपछर् र यो
महािव यालयले कुनै कुनै यावसाियक क्षेत्रह मा भत
ू कालकोभ दा अझ िवशेष पमा आ नो
कायर्क्रम िनदश गनप
ुर् छर् भ ने आयोगको धारणा छ।
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योग्य कायर्कतार् र सरकारी कमर्चारिह तयार गनर् हामीह यो महािव यालयमा कायर् िवज्ञान र
प्रशासन िवभाग खडा गनर् सझ
ु उ राख्तछ (यसका िनि त अिहले िभ ने महािव यालय
आव यक दे िखदै न)। सिवच टाइप मद्र
ु कको लािग दइु वषर्को िशक्षा र अवर (जिु नयर)
ब दोब ती पदह मा शीघ्र प्रगितको लािग ४ वषर्को तालीम क्रम राख्न सिक छ।
हामीह

सं कित वा लिलत कला र संगीत िवभागको

काला तरमा यो िवभागले बेग्लै महािव यालयको

थापना गनर्समेत सझ
ु ाउ गदर् छ ।

प िलन सक्तछ िकनभने इ छाधीन

आधारमा सां कृितक, लिलत कला र गुणागुण ज्ञानका क्रमह

वारा सारा छात्रह को सेवा गनुर्

यसको एउटा काम हुनेछ र कुनै िदन यो कामले िव विव यालयका सारा छात्रह लाई आकषर्ण
गनर् सक्तछ। य यिप यसको अक कायर् वािण यक र सोखी कलाकार तथा िशक्षकह लाई
तालीम िदने हुनेछ।
यी थप िवभागह ले यावसाियक महतवलाई ढ गछर् न र िवज्ञान, राजनीित, सरकारी नोकरी,
यापर तथा सां कृितक कलाह का क्षेत्रलाई लक्ष् गछर् न ्। यसपिछ क्रमशः अ क्रमह लाई
िविश ट कामको मौकाितर सो याउन सिक छ। यस िकिसमले मात्र महािव यालयले
सामािजक परमख
ु ापेक्षीह भ दा उ पादन कायर्क तार् तयार गनर् सक्तछ।
प्र येक पु ष छात्रलाई कमसे कम दइ
ु वषर्को अिनवायर् सैिनक िशक्षा िदन सैिनक िवज्ञान
िवभाग पिन यस महािव यालयमा थिपनप
ु छर् भ ने आयोगको अक सझ
ु ाउ छ। यस क्षेत्रका
छात्रछात्रा दव
ु ैलाई अिनवायर् कायर्क्रम िदन

वा

य र शारीिरक िशक्षण िवभागको पिन

थापना हुनुपछर् ।
वतर्मान समयमा ित्र‐च द्र कलेजको अितिरक्त सामा य कला महािव यालयका लक्षण भएका
अ ३ महािव यालय काठमाड मा छन ्। आयोगको सझ
ु ाउमा अिहले नै सहशैिक्षक भइराखेको
सामा य कक्षा र िवज्ञान महािव यालयमा मिहला महािव यालय गािभनप
ु छर् । मिहलाह का
िनि त उ तै पा यक्रम भएको एउटा छुटृ◌ै सानो महािव यालयको माग गनुर् शैिक्षक र अथीर्य
दव
ु ै ि टकोणबाट यायोिचत भ न हुँदैन।
यस पिर छे दमा अगािड जनकायर्को

पमा यापक पा यक्रमको आव यकता दशार्इएको

िथयो। वतर्मान राित्र‐महािव यालय ित्र‐च द्र कलेजमा गािभएर उसको यापक कायर्को अंश
ब नप
ु दर् छ। बेलक
ु ाको पढाइको वतर्मान कायर्क्रमलाई कायम राख्न र आवशयकताअनुसार
बढाउन सिक छ।
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हालैमा सं कृत महािव यालले सामा य कला र िवज्ञान महािव यालयमा भइराखेको कैयन ्
िशक्षाक्रमह थपेको छ। वा तवमा यसका अिधकांश क्रमह कुनै यादै कडा र थकाउने भए
तापिन दोहोिरएका छन ्। यसकारण सं कृत िवषयका िनिम त मात्र पथ
ृ क् कमर्चारी‐
म डलसिहत वतर्मान सं कृत महािव यलयले िव विव यालयको एक अंग पमा रहनप
ु छर्
भ ने आयोगको सझ
ु ाउ छ। यसरी अनाव यक खचार्लु िशक्षाक्रमको होदोरीलाई झकेर कामलाई
बिलयो गराउनप
ु छर् । यो बचतलाई सं कृतको अनस
ु धानतफर् लगाएर िवभागलाई संसारको
सव तम सं कृत अनस
ु धान के द्र बनाउन सिक छ।
िव विव यालयको प्र येक महािव यालयले अनस
ु धान कायर्मा धेरै समय र शिक्त
लगाउनप
ु दर् छ। पुरात व, भग
ू भर्शा त्र, सं कृत, इितहास, सं कृित र नेपाली भाषाको

िबिृ द्ध

गनुर् सामानय कला र िवज्ञान महािव यालयका केही मख्
ु छर् । यो
ु य अनस
ु धान प्रय न हुनप
काम

सरोकारी

िवभागको

मातहतमा

गिरनप
ु छर्

तापिन

महािव यालय

अथवा

िव विव यालयको अनस
ु धान शाखाबाट एकीकृत हुनुपछर् ।
संक्षेपमा आयोगको सझ
ु ाव छ। ित्र‐च द्र कलेज, सं कृत महािव यालय, राित्र महािव यालय र
मिहला महािव यालयले भाषा, सं कृत अ ययन, सामािजक अ ययन, गिणत, िवज्ञान,
सैिनक िवज्ञान, वा

य र शारीिरक िशक्षण, यापार िवज्ञान र प्रशासन, लिलत कला र संगीत

िवभागह सिहतको एउटा सु ढ नया◌ा सामा य कला र िवज्ञान महािव ियालयमा िवलयन
भएर अनय महािव यालयह लाई कायर्क्रम िदन र बढी मात्राले िविश ट यावसाियक जिवन‐
विृ त क्रममा आ नो कायर् संचालन गनप
ुर् छर् । यी क्रमह िव विव यालयमा सारा छात्रह लाई
पुगेर यसलाई सबभ दा ठूलो महािव यालय बनाउनेछन ्। तर अक दस वषर्का िनि त यस
महािव यालयमा मख्
ु य हुने संख्या ३००‐५० भ दा बढी हुन हुँदैन।
कानून महािव यालय
आयोगको धारणामा हालै

थािपत भएको कानन
ु महािव यालयले िव विव यालयको

यावसाियक महािव यालयको पमा कायमै रहनप
ु छर् । यसले वीकृत अनप
ु ािधक कायर्क्रम
तयार गरे र पव
ू र् कानन
ू ‐छात्रह को रे खदे ख गनर् था नप
ु छर् जनकायर् र अनस
ु धानलाई सहायता
दान व प भिव यमा यव थापन, संिवधान र नयाँ सरकारका िनि त कानन
ू ह को रचनामा
यसले मख्
ु य भाग िलनप
ु छर् । कानन
ू ज्ञह को वािषर्क माँगको अनम
ु ानबाट अक दश वषर्लाई यस
महािव यालयमा छात्रह को संख्यामा ५०‐७५ तरको िनय त्रण रहनेछ।
िशक्षक महािव यालय
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सन ् १९५६ मा िवदे शी सहायता (य.ु एस.ओ.एम.) को म तबाट एक िशक्षक महािव यालय
खो ने प्रब ध भएको छ। बा

पिर छे दमा िव तारसिहत विणर्त यस महािव यालयले (अ)

प्राथिमक िशक्षकह का िनिम त अ पकालीन िशक्षण, (आ) िशक्षा शा त्री
उपािध‐क्रम, (इ) िशक्षा आचायर्स म पुग्ने

(िव.ए .) स मको

नातको तर (पो ट‐ग्याजुएट) क्रम र (ई)

आव यकतानस
ु ार िव तारक्रम र क्षेत्रीय कायर्ह िदनेछ। िशक्षक महािव यालयले यथास भव
सामा य कला र िवज्ञान महािव यालयको सामा य िशक्षाका क्रम उपयोग गनछ र
यावसाियक कायर् जि तमा आ नै महािव यालयमा केि द्रत रहनेछ। िशक्षाशा त्री उपािधका
कामको िनिम तको अनुमानतः दई
ु ‐ितहाइ अंश सामा य िशक्षा हुनेछ। अिहलेका योजनाले
उप‐महािव यालयी तरमा अ पकालीन िशक्षण पाउनेह बाहे क २५० जवानका िनिम त यस
महािव यालयमा िशक्षा िदनेछन ्।
बहुकलास ब धी सं था
अिघ कला पाठशाला (टे िक्नकल कूल) मा िसकाइएका ह तकला र इंिनजीयिरङ्ग तथा कुटीर
लघु उ योग िशक्षणमा अिहलेको कामलाई गा ने एक बहुकलास ब धी सं था खडा गन
प्र तावह तयार गिरएका छन ्। य तो एक सं थापक आव यता प ट छ। खेतीलाई छोडेर
अिहलेको धेरैजसो िकफायती एक बहुकलास ब धी सं थाले तालीम िदन सक्ने काममा
आधािरत छ र भिव यको िमत यय यस क्षेत्रको िवकाशमा िनभर्र छ। नेपालका खिनज
साधनह को अ वेषणको आव यकता प ट छ। यसको लािग एउटा सु ढ खािन िवभाग हुनु
ज री छ।
आयोगको रायमा यो िवषयह मा िशक्षा िदने वतर्मान प्रय न (यू.एस.ओ.एम., फोडर् फाउ डेशन
र यन
ु े कोबाट िवदे शी सहायता वारा प्रो साहन िदइएको) चालु रहनुपछर् , सं थाको लािग
चािहने मल
ू अिधकारीवगर्लाई तालीम िलनका िनिम त त काल समुद्रपारी पठाउनप
ु छर् र
उनीह फकपिछ २०१३‐१४ स ममा एउटा बहुकलास ब धी सं थापनको थापना हुनप
ु छर् ।
अिहले िदइरहे को प्रधान पाठशालो तर (पो ट हाई कूल) िशक्षणलाई तुर त रोकेर कालीगड
तथा अ ह का िनि तसमेत िवशेष अ पकालीन िशक्षाक्रमको

पमा िव तािरत क्रम िदन

सिक छ।
बहुकलास ब धी सं थामा इंिजनीयिरङ्ग, खािन ख ने, घर बनाउने, साना उ योग र
ह तिश पका ढ िवभागह रहनप
ु छर् । यसले यी सारा क्षेत्रह मा अनस
ु धानको प्रबल कायर्क्रम
बढाउँ दै लानप
ु छर् । खास गरे र लघु उ योग र ह तिश पह मा िवशेष िव तािरत कामको
अितिरक्त, अनम
ु ािनत भनार् लगभग २०० दे िख ३०० हुनप
ु छर् ।
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कृिष र वन महािव यालय
कुनै कुनै बहुकलास ब धी सं थाह ले कृिषिवभाग पिन गाभेका छन ्, तर नेपालको ८५
प्रितशत जनता खेतीमा लागेका हुनाले आयोगको िवचारमा यसका िनि त छुटृ◌ै
महािव यालय रहनप
ु छर् । कृिषमहािव यालयले अ य महािव यालयह ज तै सामा य कला र
िवज्ञान महािव यालयका आधारक्रमको उपयोग गनछ, तर आ नै महािव यालयमा
अनस
ु धान, क्षेत्रीय कायर् र प्रयोगशाला तथा सीिमत िशक्षाक्रममा यसका कामको अिधकता
रहे को हु छ। ग्रामिवकाश कायर्कतार् र अ य कािषर्क (कुिष िवषयक) िवशेषज्ञह को िशक्षण यस
महािव यालयको मख्
ु स प न कायर्कतार्ह को िभ न िभ न
ु य काम हुनेछ। कृिषमा गण
आव यकताह लाई पुर्याउन यो महािव यालयले अ पकालीन र िवपुल िशक्षाक्रमसिहत पथ
ृ क्
पथ
ृ क् अ तरका िशक्षाक्रम िदनुपछर् ।
यी कृिषमहािव यालयमा ग्रामिवकाश कायर्कतार् िशक्षण, पशुपालन, पशुिचिक सा, उ यान,
वैज्ञािनक कृिषकला, कृिष अ ययन, कािषर्क इंिजनीयिरङ्ग र वनिवभाग सि मिलत रहनप
ु छर्
भनी आयोग सझ
ु ाउ गदर् छ। भनार् अ दाजी ३००‐३५० हुनेछ।
गह
ृ िवज्ञान महािव यालय
गह
ृ को
ृ िवज्ञान र ग्रामिवकाश तथा िव तार कायर्कतह

पमा

त्रीिशक्षाको आव यकता

िवलकुल प ट छ। अिहलेलाई कलािवषयक िवदे शी सहायता (फोडर् फाउ डेशन)को अ ययनमा
य तो िव यालयका िनि त आ य कमर्चारीवगर् तालीम गिरन लागेका छन ् र संवत ् २०१२‐१३
को ग्री म ऋतुस ममा मिहला िव तार कायर्कतँह
ु छर् । यो
ृ को वा तिवक िशक्षण शु गिरनप
कामलाई सकेस म चाँडो ४‐५ वषर्िभत्रै महािव यालयी
सं थामा प्रधान पाठशाला उ तीणर् मिहलाह

तरमा बढाउनप
ु छर् , तर पयार् त

नपाइ जेलस म उप‐महािव यालयी

अ पकालिन िशक्षण चालु गिरनप
ु छर् । गह
ृ िवज्ञान महािव यालयले
टुङ्िगने व त्र, आहार र िवहार (पालन पोषण) गह
ृ ‐पिरचयार् र वा

तरमा

नातकको उपािधमा
य, गह
ृ यव था, िशशु

संरक्षणको काम तथा ग्रामिवकाश कायर्कतँ ृ र िशिक्षकाह का िनिम त यावसाियक िशक्षण
िदनप
ु छर् । यसमा अक १० वषर्लाई स भवतः शतािधक छात्रा होवैनन ्।
औषध र द त महािव यालय
वै य र दि ट ह को नेपालमा ठूलो खाँचो छ। रोगले प्रजाको अपहरण भइरहे छ। औलो, है जा र
अ य अयव ृ तीय (ट्रिपकल) रोगह यहाँभ दा ब ता संसारको अ य कुनै भागमा एकत्र छै नन ्।
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जीवनको अविध

याद नै छोटो छ। यो पिरि थित केवल शोधक र िनरोधक औषिधह बाट

सघ्र
ु न सक्छ तैपिन नेपाल जडीबूटी र अ वन पितह को उ पि तमा धनी छ।
सकेस म चाँडो एउटा औषध द त महािव यालय खडा गिरनप
ु छर् । िविधअनस
ु ार िचिक साका
यी दइ
ु शाखाह

बेग्लाबेग्लै छन ् तापिन िकफायतीको

द तिव याले आयव
ु द महािव यालयको एक िवभागको

ि टबाट केही समयको लािग
पमा रहनु उिचत छ। यो

महािव यालयकले धेरैजसो सामा य कला र िवज्ञान महािव यालयमा तथा केही अंशमा आ नै
सं थामा उपािध परीक्षो मख
ुर् छर् । औषिध
ु छात्रह का िशक्षणको रे खदे ख र िनदशन गनप
बनाउने िवभाग पिन यो महािव यालयको एक अङ्ग हुनप
ु छर् । यसमा अक १० वषर्को िनि त
स भवतः १००‐१५० भ दा बढी छात्र होवैनन ्।
पिरचयार् महािव यालय
वै य, दि टस ् र औषध‐िनमार्ताह कै जित पिरचारकह को महान ् आव यकता छ। यसमा
औषिधका िनि तभ दा कम शा त्रीय योग्यता चािहने र यो विृ त मख्
ु य गरी मिहलाह का
िनि त हुनाले आयोगले बेग्लै पिरचयार् महािव यालय (निसङ्ग कलेज)को सझ
ु ाव राखेको छ।
अिहले पिरचयार् महािव ियालयको थापनामा म त गन दइु ितरबाट िवदे शी सहायता प्रा त छ
(य.ू एस.ओ.एम ्. र िव. वा.सं◌ं.) र अिवल ब यो मौका समा नप
ु छर् ।
पिरचयार् महािव यालयले अनेक समहको सेवा गनप
ुर् छर् । अ यिसक कायर्लाई काठमाड का
अनेक अ पतालह को उपयोग गद पिरचयार्शा त्री (वी.एन ्.) वा त सम उपािधयक्
ु त दतार्वाल
पिरचारकह को िशक्षण यसको मुख्य अि तम लक्ष हुनप
ु छर् । यस िसवाय शासक, िशक्षक,
िनरीक्षक र जन वा

य िवशेषज्ञह का िनिम त उ नत क्रम िदनप
ु छर् ।

िशिक्षता मिहलाह को पयार्ि तको वतर्मान अभावले िन न

तरमा िशक्षा िदनु आव यक

गराउँ छ। नव पिर छे दमा आयोगले प्रधान पाठशाला (हाइ कूल) को दश कक्षामा पिरचयार्को
एक बषीर्य िशक्षाक्रम राख्न सझ
ु ाउ गरे को छ। पिरचयार् महािव यालयले यो िशक्षाक्रमको
स चालन गनर् र प्रधान पाठशालामा न प ने मिहलाह का िनि त िवशष
ु छर् । यी क्रम
ृ क्रम िदनप
नेपालका परोपकार अथवा महािव यालयको िव तार िवभाग वारा सिक छ। यो थपुवा
कायर्ह बाहे क महािव यालयी तरमा ७५‐१०० को संख्यामा भनार् अनम
ु ान गिरएको छ।
अ य महािव यालयह
भिव यमा अ य महािव यालयह आव यक होलान ्।

टा तको लािग कायर् िवज्ञान र शासन,

सामा य कला र िवज्ञान महािव यालयको सू म कला र संगीत िवभागले बह
ृ द्रप िलएर छुटृ◌ै
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महािव यालय याय गराउँ लान ् कुनै िदन पशुिचिक सा, द तिचिक सा, औषध‐िनमार्ण वा
वनस ब धी छुटृ◌ै महािव यालय वा छनीय होला। तर यो कुराह

भिव यमा िनणर्य गनर्

सिकनेछन ्। उप‐यिु लिखत महािव यालयह त काल आव यक छन ्। ियनीह लाई साकार
गराउन सवर्प्रय न हुनप
ु छर् (अ दाजी भनार् १३७५ दे िख १८२५)।
िव विव यालय
वा तवमा कायार्ि वत गनुर् बाहे क नेपाल राि ट्रय िव विव यालय स य दे िख छ। केही
महािव यालयह छँ दैछन ्, कुनै दइ
ु वषर्िभत्र खडा हुनेछन ्। अथीर्य प्रब धको सम या ग भीर
दे िखदै न। थान र घरह प्रा त छन ्। िसफर् एक िव लेषकको कारवाई आव यक छ।
िव विव यालय िनमार्ण आयोगको

थापना र िव विव यालयमा प्रधान कमर्चारिह को

िशक्षाका िनिम त िवदे शी सहायता (य.ू एस.आ.एम) िदने कुरा भएको छ। िव विव यालयको
कायर्पिरणितको आर भ पमा यो सहायता तु

त

वीकार गनप
ुर् छर् । उपकुलपितको

नामिनदशको लािग मि त्रम डलबाट िवशेष सिमित वा उ च िशक्षा उपसिमित िनमार्ण गरे र
यसबाट छािनएका

यिक्तको िनयिु क्त सदर हुनप
ु छर् । अिन उनले उपसिमितलाई एक

रिज ट्रार, कायर्प्रब धक, छात्रा यक्ष र िशक्षा अ यक्षको नाम िदनप
ु छर् र मि त्रम डलले
ितनीह को िनयिु क्त सदर गनप
ुर् छर् ।
िवदे शी सहायता दान अ तगर्त ६ दे िख १२ महीनाको िशक्षाका िनि त पाँच जनाको दललाई
समुद्रपार पठाउनप
ु छर् । ियनीह ले आधिु नक िव विव यालय ह मा गएर िव विव यालय घर,
यव था, पा यावली, छात्र‐कमर्चारी प्रब ध, अथर्, साधारण यव था, कमर्चारीगण, घर र
जमीनको सरु क्षा तथा िव विव यालयको स चालनिसत स बि धत अनय अनेक
सम याह को अ ययन गनप
ुर् छर् । आदशर् िव विव यालयह हे िरसकेपिछ ियनीह ले कुनै एक
िव विव यालयमा ३।४ महीना बसेर यस कायर्मा िसपालु यिक्तह को सहायताबाट हाम्रो
िव विव यालयका िनि त िव तत
ुर् छर् ।
ृ योजना तयार गनप
दो ो क्रमको पमा प्रब धीय दलको अनप
ु ि थितमा उपसिमितले थान र घरह को खोजी
गरे र िव विव यालय िनि त

यादै उपयक्
ु त आशाजनक

थान रो नप
ु छर् । उपसिमितले

वतर्मान सरकारको उपयोगबाट ह ता तिरत हुने, दानको

पमा पाउने, च दा माग्ने वा

वैधािनक कारवाईको लािग सद यह मा प्रभाव पान इ यािद सिु वधाह प्रा त गनर् आव यक
जुनसुकै उपायह मा अ नुपदर् छ। दलको प्र यागमनपिछ सिु वधाह प्रा त हुनेछन ्।
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वैदेिशक अ ययनबाट दल फिक जेलस ममा यस पिर छे दको शु मा रािखएका नीितको
अनु प पूणर् संख्यामा उपसिमितको बिृ द्ध गिरनु ते ो क्रम छ।
चौथो क्रम, आव यक पुनिनमार्णपिछ िव विव यालय अ डा खडा हुनप
ु छर् र अिहलेका िविभ न
महािव यालयह लाई सकेस म िछटो नयाँ अनक
ु ू लताह मा याउनुपछर् ।
अ यमा जित जित अथर् (खचर्) र कमर्चारिह प्रा त हुँदै जा छन ् र िव विव यालयको रचना
तथा संगठन जित जात खँिदलो हुँदै जा छ उित उित थप महािव यालयह खु नप
ु छर् ।
यो कायर्पिरणितलाई खचर् थेग्न के द्रिय सरकारले िव विव यालयका प्रब धीय अिधकारी र
ितनीह का सहायकह को तलबलाई पुग्ने मल
ू धन खडा गनप
ुर् छर् ।
यो धनको एक िह सा अिहले भइराखेका म.िव.ह को (कायर् र रिज ट्रार अिफसको) काम घटने
हुनाले ियनका प्रब धीय बजेटबाट झक्नप
ु छर् , अ

अंश नयाँ धन हुनप
ु छर् । यस उपरा त

प्रब धीय दलको प्र यागमन र उपसिमितको पूणत
र् ामा बिृ द्ध भएपिछ सारा म.िव. ह को धनलाई
गो वारा मल
ू धनको पमा पिरणत गन पढाएर् शु क लाउने, िव.िव.को अथर्िय कायर्को िज मा
िलने अिधकार उपसिमितलाई िदनप
ु ार सारा म.िव. ह को
ु छर् । (मािथ उ लेख गरे अनस
प्रयोजनीय धनमा प्रश त बिृ द्ध अ य त आव यक छ ) तर िव.िव.को कायर्‐पिरणितले अिहको
जगेडा धनका िव.िव.को प्रब धीय अिफसका िनिम त केही थपेर प्रगित गनर् सक्दछ।
यी कायर् िविधह बाहे क उपसिमितले आ नो रचनापिछ त कालै िव.िव. िवकाशका एक अथवा
धेरै

ि टकोणबाट िवदे शी सहायताको लािग प्र तावह

तैयार गनप
ुर् छर् ।

टा तको लािग,

यवसाियक िविनमय कायर्क्रमको माग हुनप
ु छर् । संसारका िविभ न भागह मा अनस
ु धानको
काममा हाल प्रश त वैदेिशक सहायता खचर् भइरहे को हुनाले अनस
ु धान सहायताको लािग र
गह
ृ िवज्ञान तथा लघु उ योगह

(फोडर् फाउ डेशन र सं. रा. िश.िव.सा.स.िसत) मा वतर्मान

वैदेिशक सहायता (य.ू एस.ओ.एम) बढाउना िनिम त प्र ताव गनप
ुर् छर् । प्र येक क्षेत्रमा
सहायताको माग हुनप
ु ानमा सतर्क यान िदनप
ु छर् जसमा
ु छर् र सहायताको हरे क स मा य मह
कुनै पिन नमािगएको र प्रा य सहायता उपयोग नगिरएको नरहोस ्। यस कामका िनिम त
स मा य मह
ु ानह िसत पिरिचत हुने सहायता प्रदान गन,ुर् त पर िभ न िभ न सं थाह को
वाथर् बु ने, सक्ने प्र तावह

तयार गरे र ितनको अनस
ु रण गनर्मा िसपालु हुने, िव.िव.को

लािग िवशेष सहायता िनि तका अनेकौ अनरु ोधह लाई िमलाउन सक्ने कुनै िवशेषज्ञलाई
उपसिमितले राख्न सक्छ। य तो मािनसले काम गर्यो भने उसको खचर्को हजार गुना बढी
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आ न गनर् सक्
आजर्
क्छ िकनभने अिहले उपयोोग गिरएकोभ
भ दा धेरै ब त
ता िवदे शी सहा
हायता नेपालक
को
ल
लािग
प्रा य छ। यो राम्ररी िविदतै
िव
छ।
य पिर छे दम
यस
मा आयोगले िन
ि न सझ
ह पेश गरे को : ‐
ु ाउह
(१
१)
(२
२)

राि ट्रय
य िव.िव. िशक्ष
क्षा प्रणािलको एक अ याव यक अङ्ग छ र तुर त थापना
थ
हुनुपछर् ।
हाम्रा वतर्
व मान परसाान प्रब ध अस
स तोषजनक
क छन ्।
िव.िव.का मख्
ख्
काम हुन ्‐ (अ) प्रमािणत
त गन,ुर् रे खदे ख राख्न,ु म.िव
िव. ह मा उिच
चत
ु य मख्य
ु
स ब ध गराउन,ु (आ
आ) िशक्षण (इ
इ) अनस
ार तथा क्षेत्रीय
य कायर्सिहतक
को
ु धाान र (ई) प्रसार
जनसेवा।
व

(३
३)
(४
४)

नेपाल राि ट्रय िव.िव.ले
िव
यो सारा
स
कतर् य पूरा गनपछर्
प
न उसका साारा
ुर् छ। यो गनर्
म.िव.ह
ह लाई यथास
स भव एउटै गो
ग वारा पिरिध
िधिभत्र राख्नप
पछर्
ु ।

काठम
माड मा अझै पिन
प कुनै ठू ठू ला महलह पाइन सिकने
ने हुनाले िव.िव
िव. का िनिम त
एक अन
अ क
न र घर तु त पाउनुपछर्
छ। अिहले सररकारी अितिथ
िथ गह
मा
ु ू ल थान
ृ को पम
किहले
ल कहीमात्र उप
पयोग गिरने शीतल िनवाास िव.िव.का िनिम त आदशर्
आ
प्रारि भक
क
थान िद छ।

(५
५)

प्रब धीय
धी तरीकामाा िव.िव.ले राज
जनैितक प्रभाावबाट िबलक
कुल मक्
क
ु त रहीी अ य शैिक्षक

कारवााईिसत िनकट
टतम स ब ध राख्नुपछर् । यसको पूिितर्
तका िनि त िशक्षाम त्रीक
को
अवैतिनक
ि
कुलपित
ित वमा िशक्षा सिमितको मातहत
म
उ च िशक्षा उपसिम
िमितको हालम
मा
(६
६)
(७
७)

(८
८)

िनय त्रण
त्र रहनप
छ
ु दर् छ।

उपसिम
िमितले िनय
यक्
ि
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छात्रा यक्ष, िशक्षा यक्ष,
य कायर्प्रब धक र रिज ट्रार रहनेछन ्।्

आ तििरक प्रब धम
मा कायर्कारी अिधकारिह ले उक संसद
दबाट सहािय
यत हुनप
य
ु छर् । यो
संसद महािव यालय
लयका प्रधान र प्रितिनिध िवभाग
ि
सद य
यह िसङ्गै िव विव याल
लय
िवभाग
ग

र
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ु छर् ।

िव
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न
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हािव यालयक
का

िव विव
िव यालय र उसका महा
हािव यालयह ले प्रधान प
पाठशालीय पा
प यावलीलााई
आ नो ढाँचामा ढा ने प्रयतन गनर्
ग हुँदैन। ब ितनीह ले िव
िविश ट महािव
िव यालयह का
क

िनि त आव यकता
तानस
रीक्षासिहत िव विव यालय
यको लािग एक
क
ु ार िवशेष योग्यता परी
(९
९)

सामा य प्रवेिशका चाल
च ु गनप
ुर् छर् ।

िव विव
िव यालयले सारा
स महािव यालयका
य
छात्र
त्रह लाई वैयििक्तक र याव
वसाियक विृ त

सम यामा
य
म त गनर्
ग अशा त्रीय
य परीक्षाह मा अनस
नको स चालन
न र प्रेरणा िद
दन
ु धान
(१
१०)

पथदशर्
शर्न िवभाग रााख्नप
ु छर् ।

अि तम परीक्षामा कम मह व राख्न र छात्र
त्र कायर्क्रममाा ब ता पिरव
वतर्नीयता िद
दन
बिु द्धमा
मान ् छात्र‐कायर्
यर्िसत संयक्त
त आधिु नक शा
श त्रीय गण
णना तथा िव विव यालयक
को
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एउटै रिज ट्रारको मातहतमा छात्र
छ प्रगितक
का िविधयुक्त के द्रभत
स‐
ू शा त्रीय पास
(१
११)

(१
१२)

प्रणािल
िल खडा गनप
छ।
ुर् छर्

नवीन प्रयोगमा िम दो गराउन
न िशक्षा प्रण
णािलमा सध
धान
हुनुपछर् । नयाँ शैिक्षक
क
ु
साधन
नह उपयोग गिरन
ग प
मग्री र प्रणािल
िलह को अनेक प्रकार कु ज
जी
ु छर् र ज्ञानका साम
हुनप
ु छर् ।
अ यय
यन र अनस
द्रीय पु तकाल
लयको थापन
ना
ु धानको के द्र पमा एक िवशाल के द्री

हुनप
ग्र
लाई पििन सकेस म चाँडो यस पु तकालयमाा गा ने प्रय न
ु छर् । िनजी संग्रहह
होस ्। स पण
िसमका शैिक्षक
क साधन र अन
नुस धानका उपकरणह समे
स त रहने गर
गरी
ू र् िकिस
(१
१३)

पु तक
कालयलाई बढ
ढाउनप
ु छर् ।

िव विव
िव यालयमा मौिखक र िलिखय िश
िशक्षाको मा य
यम नेपाल िि◌हुनप
तर
ु छर् , त
हामील
लाई संसारका िवकाशह िसत
िस दाँिजनु छ भने हाल केही वषर्का िनिि त मात्र होइन
न,
आगाम
मी वष स मल
लाई िह दी र अं
अग्रेजीमा वाच
चनको योग्यत
ता अ याव यक
क छ।

(१
१४)
(१
१५)

प्र येक पु ष छात्रको
को लािग कमसे
सेकम दइु वषर्को
क अिनवायर् सै
सिनक िशक्षा र इ छा हुनेक
का
िनि त थप दइु वषर्क
को उ नत सैिनक‐िवज्ञान
िन
इ छाधीन राििखनप
ु छर् ।

िव विव
िव यालयका िनि त अििहले चिलरहे
हका र प्र तािवक
त
महािव
िव यालयह म
मा
भइरहे
हको
क खचर्मा यादै थोरै खच
चर् थप चािहने
नेछ। तर उ च िशक्षामा अिहले
अ
को ज म
मा
खचर्।

(१
१६)

अ य मात्रामा पढााई शु क र छात्रावास
छ
तथ
था पाकशालाक
को परल खचर्
चर् िलनप
तर
ु छर् , त
गरीब र योग्य छात्रह
ह

(१
१७)
(१
१८)

काई केहीी पूरा तथा आंिशक समयक
को काम पाउन
न म त गनप
छ
ुर् छर्

र ितनी
नीह ले सापट पाउने र कम मौजदात राख्
ख्नप
ु छर् ।

च दा ज मा गन कामह
क
मा म त गन उक िव
िवशेष सिमित राख्नुपछर् ।
ित्र‐च द्र

कलेजले

सामा य

कला

र

महािव याालयको

स व

ब नप
ु छर् ।

मिहला
लामहािव याल
लय, राित्रमहाििव यालय र सं कृतमहाििव यालय (ित्र
ित्र‐च द्र कलेज
ज)
मा िव
वलीन गिरनपछर्
प
क िवज्ञान र प्रशासन, सैिनक‐िवज्ञाान, वा
ु । यसमा कायर्

य र

यायााम िशक्षा, लिलत
ल
कला र संगीत तथ
था सं कृत अ ययनका नयाँ
न िवभागह
ह

थिनप
पछर्
छ
पा यक्रम र अन
अ स
पिन यसको िनयिमत
िन
कायर्क्रमको
क्र
अंग ह
हन
ु धान प
ु । िव तार प
ु ु
पछर् ।
(१
१९)

कानन
लय (ल‐कलेज)
ज कायम रह
हनप
ले कानन
ू महािव याल
ु छर् । यसल
ू अििगको कामलााई

पुि ट गरे र नयाँ सरकार
स
खडा गदार्को िभ न िभ न कान
नुनी ि थितम
मा सेवा अपर्ण
(२
२०)

छ।
गनप
ुर् छर्

बा ौ पिर
प छे दमा बताए
ब
ज तै प्राारि भक, मा यिमक र मह
हािव यालयी िशक्षकह लााई
िशक्षा िदनाको लािग
िग सवत ् २०१३ स ममा िशक्षक
िश
िशक्षण
ण महािव याल
लयको थापन
ना
हुनप
ु छर् ।
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(२
२१)
(२
२२)
(२
२३)

इंिजनी
नीयिरङ्ग, कृिष,
िष खािन, लघ
घु उ योग र ह तिश पह म
मा िशक्षा िकन
न संवत ् २०१३
३‐
१४ स ममा बहुकलािवषयक
ल
सं था थािपत हुनप
ु छर् ।

ग्रामिव
िवकाश कायर्कतार्
क , पशुिचििक सा, वनस
स ब धी र कृ िषका सबै अंगह

िशक्ष
क्षा

िदनको
को लािग कृिष महािव
म
यालय
य थापना होोस ्।

पाकिव
िव या, ब त्र, घर
घ सजाउने इ यािदमा मििहला ग्रामिवक
काश कायर्कतँ,ृ िव तार क्र
क्रम
िशक्षक
क, प्रधान पाठ
ठशालीय िशक्ष
क्षक र अ ह लाई
ल अ प‐काालीन तथा उप
पािधक्रम वार
ारा

(२
२४)
(२
२५)

िशक्षा िदन गहृ िवज्ञा
ज्ञान महािव यालय
य
खडा गििरओस ्।

यादै नै खाँचो भए
एका वै य र दि
द त ह ताल
लीम गनर् सक
कस
े
म िछटो एउटा
ए
आयव
द‐
ु द

द तम
महािव यालय
य थापना गन
नप
ुर् छर् ।

पिरचय
यार्को क्षेत्रमाा पिरचारक र पिरचािर
िरकाह को भयं
भ कर अभाव
वलाई हटाउ
उन
पिरचय
यार्मा उप‐महा
हािव यालयी र महािव याल
लयी पा यक्रम
म िदने र प्रध
धान पाठशालीीय
पा यक्र
क्रमको रे खदे ख गन पिरचय
यार् महािव याालयको थाप
पना आव यक
क छ।

(२
२६)

समुद्रपारका
प
मल
क मा िशक्षाा हािसल गनर्
नर् पठाइने िव
व विव यालय
यका पाँच जन
ना
ु ुकह
मख्
ु य कमर्चारीह

छा न, िव विव यालय
यको लािग

िव विव
िव यालयको यव था

थान र घरह

रो न
न,

थ
थापन गनर्, वै
वदेिशक सहा
हायताका िनिि त प्र तावह
ह

तयार पानर् र यस
सपिछ नेपाल
ल राि ट्रय िव विव यालय
यको काम चाल
च ु गनर् उ च
िशक्षाम
मा एक उपस
सिमित (सब‐‐वोडर्) अथवा िवशेष सिम
िमित त काल िनयिु क्त ह
हन
ु ु
अ याव
व यक छ।
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पिर छे द ११
प्रौढ. िशक्षा
प्राक्कथन
नेपाललाई पण
ू र् प्रजाताि त्रक मल
ु ुक बनाउनु छ भने प्रौढ िशक्षा अ याव यक छ। जहाँ ९८
प्रितशत जनता िनरक्षरी छन ्, जहाँ शता दीय दे िख बािहरका मल
ु ुकह संग कुनै स पकर् छै न,
जहाँको जनता अकार्को ज्ञानबाट समेत लाभ िलन उपायहीन छ, यहाँ प्रजात त्र हुकर्न
सक्तैन,िनरक्षरता नाशकारी छ, जनता अ यत्र भएका प्रगित र पिर कृत पद्धित, सिु वधा तथा
स िवचारको ज्ञानबाट पाइने उ चतर जीवनको बारे मा िबलकुल अनिभज्ञ भएर आ नै परु ाना
पिरपाटी कायम रह छन ्।
नयाँ पद्धितको शासनको अभाव यातायात तथा संचार सिु वधाह को अभाव र मल
ु ुकको दािरद्र
हाम्रा जनतालाई अ धकारमा राख्न एक भएका छन ्। ितनीह सध स तु ट रहे का छै नन ्, तर
आ नो अज्ञानतामा िशक्षा र ज्ञानको बाटो पिह याउन सक्तैनन ्।
नेपालमा प्रजात त्र आएपिछ नयाँ सरकार र ब दै गएको जनसंख्याले िशक्षाको मह व राम्ररी
बुझक
े ो छ। फल व प,मल
ु ुकभर धेरै ठाउँ मा नयाँपाठसालाह खुलेका छन ्। तर ती पाठशालाह
िशिक्षत िशक्षकह को अभाव भोिगरहे छन ्, ितनमा धेरैजसो त मिु कलले लेख्न प न मात्र
सक्तछन। कुनै त ब द हुन बा य भएका छन ् र अ ह थप िशक्षकह पाउन नसकेर अ य प
संखयामा जेनतेन चिलरहे का छन ्। यो सम यामा आयोगको प्रहार अ पिर छे दह मा बिणर्त
छ, तर उ तम प्राथिमक िशक्षाको अभाव प्रौढ िशक्षाको प्रचारलाई सहायक छै न। केटाकेटीह का
िनिम त िशक्षा जित आव यक र अपिर या य छ उि तकै प्रौढह का िनि त पिन आव यक र
अिनवायर्छ। यी दब
ु ै संगसंगै हु छन ्। साक्षर प्रौढह का मात्र केटाकेटीह का िनि त िशक्षाको
मह व राम्ररी बुझदछन ्। ितनीह साक्षरताको उपयोग, यसको लाभ बु नेछन ् र संसारका
घटनाह मा िभ दै

ि टकोण राख्नेछन ्। ितनीह

आ ना केटाकेटीह लाई साक्षर िशिक्षत

गराउन खो नेछन ्। प्रौढह आ ना स तानह िशिक्षत हुन लागेका दे खेर वयं पिन कमसे
कम साक्षरस म हुन उ सक
ु हुनेछन ्। जित जित ितनीह साक्षर हु छन ् उित उित आ ना
केटाकेटीह को लािग बढता िशक्षा चाहनेछन ्।
धेरै प्रौढह जीवनका नया मागर्ह जा न वा आ नो सामािजक अथवा राजनैितक जीवनमा
नयाँ िवचारह मा पोखत हरन इ छा गदर् छन ्, तर ितनीह स माननीय प्रौढको प्रित ठ गुमाएर
आ नो ज्ञानभाव वा अयोग्यता दे खाउन चाहँदैनन ्। यसबाहे क, प्रौढजीवनमा सारा िकिसमका
193

िज मेदारी र प्रवल
प्र
वाथर् रहे
र का हु छन ् र प्रौढले ज्ञान
नको आ नो सामा
स
य अंशभ दा बतार् केह
ही
ज न वा प्रा त गनर् खो यो भने पिन
जा
िन उसले आ ना ठूला िज मेदारीह

र अि त वक
का

िन तको ती संघषर्समेत जीवनमा नय
िनि
याँ तरीकाह जा न र नय
याँ ि टकोणल
णले िवकाश गनर्
ग
स
समय
र धन लगाउन
ल
सक्छ
छ सक्तैन यो एउटा शंक
काा पद कुरा र मख्
सले
ु य बाधाा छ। मािनसल
ज नप
जा
व यक िवषय
यह मा पूणर् ज्ञान
ज्ञ प्रा त गनर्
ग कुनै पिन
न यिक्तले
ु न आव

याउन नसक्
क्ने

िक
िकिसमबाट
खूब िछटो बद
दिलंदै गएको संसारमा ज्ञानको
ज्ञा
विृ द्ध र स यताको प्रगितसंगसं
सगै
म
मानव‐जीवन
झन ् झन ् पेििचलो
झ
च हुँदै गएक
को छ। प्रौढह , उनीह को प ृ ठभिू म, प्रौौढता र अनभ
भव
ु
छँ दाछँ दै पिन ब ता ज्ञान र िवज्ञानका िनि
िन तको दौडम
मा पिछ परे क
को थाहा पाउँ छन
छ ् र यो अभााव
व अयोग्यताले
वा
ले उनीह लाई
ई िसक्न वा व
वयं आ नो ज्ञ
ज्ञानको अव थ
था सध
लोभन िदने काम
ाम
ु ानर् प्रलो
ग
गनछ।
सारा प्रौढह
प्रौ
प न र समाजमा आ नो ि थित सध
ख्
कुरा हो।
ु ानर् खो नेछन ् , यो मख्य
ु
प्रौ
प्रौढसमाजलाई
ई साक्षरताितरर आकषर्ण गन
न तीन िकिसम
समका प्रलोभन
न छन ् : ‐
(१
१)

उनीह

(२
२)

अज्ञान
नता र िनरक्षत
क्षता उनीह को सामािजक जीवनमा अ
अपहे लन हुने कुरा हुन ् भ ने
बुझनेछन
छ ्।

(३
३)

वयं िवज्ञान
नको आव यक
कता अनभ
ु व गनछन ्।

उनीह प्रजातंत्रका प्रबुद्ध नागिरक
कको पमा आ ना कतर् य र िज मेदारी
रीह लाई मा ने
र चाउ
उनेछन ्।

हा मल
हाम्रो
नु छ भने, िनःःशु क प्राथिम
िमक साथ साथ
थ प्रौढ िशक्षाक
को
ु ुकमाा प्रजातंत्रलाई िजउँ दो राख्न
प्र
प्रचारलाई
सव
वार्ग्र
र् ता िदनैपदर् छ।

वयं आ नो िनणर्य गनर् िनता त असमथर् हुनाले आराम
मी

कुसीर्बाज राजििनितज्ञ, वाथ
थीर् दलह र श
शोषणह का हातको
ह
खेलौन
न मात्र बनेको हाम्रो मल
क
ु ुकका
अ
अिशिक्षत
प्रौढ
ढह का बहृ त ् समाजको पणर्
नै प्रजातांित्रक िनमाणर्मा मल
ु ुकको प्रधाान
ूण िव तार न
आ यकता छ।
आव
छ अिहले पूणर् अज्ञानताम
मा डुबेका प्रौौढह को िवश
शाल संख्याला
लाई प्रजातांित्रक
क
राा ट्रमा आ ना कतर् य र िज मेदारीह बुझने नगराई
ईकन प्रजातंत्र
त्रको आड बरक
का सारा प्रय न
हा समाजम
हाम्रो
मा िन फल हुने
नछन ्। यो काम
का िवचारपूवर्
वक
र् आयोिजत
त ती िशक्षा आ दोलनबााट
म हुन सक्तछ
मात्र
तछ।
राा ट्रको प्रौढिश
िशक्षा, नेपालक
को इितहासम
मा सवर्प्रथम रा
र ट्र यापी आ
आधारमा ‐ मत
तदान थनम
मा
ग ) लोकाभ
गएर
भारबाट िवधान
न बनाउन िज मेदार हुने िवधान‐पिरष
ि
षद खडा. गरी भिव यमा ह
हने
ु
क
कामह
को तज
जम
िमर्तको इितहास
ास
ुर् ामा सोझै भाग िलन जााने भएको छ। हाम्रो मल
ु ुक िवधान िनिम
र न गइरहे को
को छ र यता
ता वा उताकोो अ प मात्र
त्र चूकले हाम
मीह लाई चाालबािहर पारेरे र
अ तराि ट्रय ि टमा घिटय
या पानर् सक्त
तछ। यसकारण
ण, बतर्मान स
समयमा ज तो
त प्रौढ समूहक
का
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िशक्षाको अनव यकता पिहले अिह यै पिन यित यग्रताले अपेिक्षत र कटुतापर्वक
र् ज्ञात भएको
िथएन। तसथर्, प्रौढ जनसनह
ु को शीघ्र उद्धार आयोगलाई,जनतालाई, र प्रजाताि तक नेपाल
सरकारलाई एक हांक हो र यो हांकलाई सरोष बैनाको पमा वीकारगनपछर् ।
अिहले हाम्रो मल
ु ुकमा राजनैितक उथलपुथलपिछ खुलेका केही तथाकिथत प्रौढ िशक्षालयह
छन ्। तर अपना उ े यमा

यादा आशिक्त र शद्ध
ु मानवप्रेमको जोश भएर पिन ती प्रौढ

साक्षरताको काममा पन यावहािरक िवघ्नह दे ख्दै नन ्। िशश‐ु िशक्षाको ज तो आधारमा प्रौढ
िशक्षाको यव था भइरहे छ र प्राथिमक पाठशालाकै पा य पु तकह प्रौढ िशक्षालयमा पिन
रहे का छन ्। अथार्त वयं पढाऊ र पढको सत्र
ू मा संग्रिहत प्रौढिशक्षाको मल
ू आधारभत
ू िसद्धा त
नै मािनएको छै न। यसबाहे क, अनभ
ु वी िशक्षकह , िशक्षाका सिु वधाह

र उपयोगी गठन

सामग्रीह को पूणत
र् या अभाव छ। यो काम य तो अ यवि थत तरीकामा सामा यतया
चिलरहे छ जसले साक्षरता प्रचारकह को परम उ साह भएर पिन कम मात्रामा कायर् स प न
भएको छ।
प्रबुद्ध रा यमा नागिरकलाई उ योग्य भएस म उसको िच र आव यकतामा िम ने िकिसमको
िशक्षा हािसल गन मौका िदनप
ु छर् । पाठशालामा िशक्षा िलने सौभाग्य नपाएकाह लाई पिन
उनीह ले चाहे को िकिसमको प्रौढ िशक्षा िलने उि तकै अिधकार हुनुपछर् ।
ज तै, प्राथिमक िशक्षको जगिवना बिलयो शैिक्षक धवन ब न सक्तैन य तै िशिक्षत प्रौढह
प्राथिमक िशक्षालाई अ याउने मूल जगका िनमार्ता वा वा तुकार हुन ्। आमाबाबुह आ ना
छोराछोरीह का िनि त उ तमोतम िशक्षा चाह छन ्।
यसरी, प्रौढ िशक्षा नेपालको लािग स पण
ू र् िशक्षा योजनाको एक अंग ब दछ। प्रौढ साक्षरताको
विृ द्ध मात्र होइन घरध धा, कृिष, िश प र उ योग तथा जीवनका सां कृितक पह मा समेत
िशक्षा िदनप
ु दर् छ।
प्रौढ साक्षरता कायर्क्रम
प्रौढ साक्षरता कायर्क्रम शु भइसकेको छ। सं त ् २००८/२००९ मा संयक्
ु त रा ट्र कायर्म डल (यू.
एस. ओ. एम ्.) संगको सहयोगमा िशक्षा म त्रालयले िव व साक्षरता सं थापन (ड
एफ.) का डाक्टर

य.ू एल ्.

ी यांक लो याकलाई तीन िशक्षािव र दइु कलाकारह का साथ नेपालमा

बोलाएर छ महीनाको लािग सरकारबाट काममा िनयक्
ु त गरे को छ। यो दलले प्रौढ साक्षरता
िशक्षाको प्रारि भक पा यमालाको पमा पाँच िचत्रपट, एक पिहलो पु तक र ४ भागमा दो ो
पु तकको एक ठे ली तयार पारे को छ। पिहलो पु तकमा १३ पाठ र दा ो पु तकको प्र येक
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भगमा १५ पाठ छन ्। पटमा सिचत्र साउँ अक्षर िदइएका छन ्। यी सामान छािपइसकेका छन ्।
यसबाहे क, ते ो र चौथो पु तकका लीह मा पिन केही काम भएको िथयो।
साक्षरताको यापक प्रचार हुन सक्तैन यी पिहला सामग्रीह सीिमत आधारमा िनकालेर हे री
पिछ संशोधन गन र ठूलो पिरमाणमा छापने िवचार भएको िथयो। जे होस ् यो एक सत्र
ू पात मात्र
हो। साक्षरताको पोषण भएन भने यो हुकर्न सक्तैन। यसको लािग अितिरक्त सामग्रीह
हुनप
ु छर् । पा यपु तकावली त काल परू ा गिरनप
ु छर् जसमा पण
ू र् साक्षरताको िशक्षा िदन
सिकयोस ्। अिन अितिरक्त सहायक प्रवेिशका र सरल पु तकह तयार पारे र छा नप
ु छर् , यसो
भए नविशिक्षतह

आफूले भखर्र हािसल गरे को अक्षर ज्ञानलाई लगातारको अ यास वारा

बढाएर आ ना अिभ िचलाई सजीव राख्न पा यसामग्री पाउनेछन ्। अझ िशिक्षतह को
तहअनस
ु ारका मािसकपत्र र सा तािहक अखबार पिन िनका नु पदर् छ। ियनले प ने अ यास
गराउने मात्र होइन, प्रौढह लाई सामियक घटनाह बुझाउने र सामािजक, राि ट्रय तथा िव व
महतवका चाखलाग्दा लेखह

प्र तुत गनप
ुर् छर् । अ यमा,

वा

य, खेतीपाती, घरध धा,

सां कृितक कला आिदका िवषयमा सच
ू नापत्र र पचार् वा पुि तकाह

तयार पारे र ज्ञान र

खबरको यापक प्रसारका िनिम त यो नयाँ मा यमको उपयोग हुनप
ु दर् छर्।
यी सामग्रीह तयार पानर् कायर्कतार्ह को दल र प्रकाशन सिु वधाह चािह छ। पिछ लोचािहं
ते

पिर छे दमा प्र तािवत राि ट्रय िशक्षा छापाखानाबाट पर्ु याउन सिकने छ, तर सामग्रीह

तयार पानार्को लािग थायी आधारमा योग्य यिक्तह को खास संगठन आव यक हुनेछ।
अखबार र पित्रकाह लाई िनयिमत लेखक र स पादकह चािह छन ्, अ लेख व वािधकार
वा किमशन को आधारमा

व छ द लेखकह िसत माग्न अथवा िनियिमत लेखकह बाट

लेखाउन सिक छ।
तर साक्षरताको प्रचारलाई सामग्रीह मात्र भएर पग्ु दै न। िशक्षकह पिन चािह छन ्। यसका
िनि त यी िशक्षकह लाई तालीम गनर् पोख्त अगुवाह

र संगठन चािह छ। कैयन ्

अगुवाह लाई िवशेष िशक्षाको लािग समुद्रपार पठाउनप
ु छर् ।ितनीह फकर आएपिछ साक्षरता
कक्षामा पढाउन सयकड िशक्षकह लाई तालीम िदने काम था नप
ु छर् । आयोगको िवचारमा
साक्षरता िशक्षकह िलन कमसे कम तीन मह
ु ान खोत नप
ु छर् । पिहले, नेपालमा अिहले सयकड
िशिक्षत ग्रामिवकाश कायर्कतार्ह छन ् र अ ब ता तालीम गिरर् दैछन ्। यी मािनसह लाई प्रौढ
साक्षरता िशक्षािवशेषज्ञह बाट कायर्क्षेत्रमा एक सानो िशक्षाक्रम िदनप
ु छर् र पिछ भिव यमा यो
क्रमलाई ग्रामिवकास कायर्कतार्ह का िशक्षाको अंग बनाउनप
ु दर् छ।
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दो ा, बा ौ पिर छे दमा उि लिखत िशक्षकह को िशक्षािनि तको कायर्क्रममा प्रौढ साक्षरता
िशक्षाको क्रम पिन थिपनप
ु छर् । यसो भए हरे क तालीम‐प्रा त िशक्षक प्रौढ साक्षरताको समथर्
िशक्षक हुनेछ।
ते ो, अिहले कायर्क्षेत्रमा अनभ
ु वी िशक्षक र सायद अ ह

(फोडर् फाउ डेशनको सहयोगले

चिलरहे को गह
ृ िवज्ञान कायर्क्रमको अ तगतर् िशक्षा िदइने वा नीमािनसह ) छन ् जसलाई
घम
ु व
ु ा िशक्षक दलबाट िशक्षा िदन सिक छ। बीसदे िख चालीस घ टामा यस उ े यको िशक्षा
िदन सिकएला र ३ दे िख ६ महीनािभत्रको अविधमा मुलुकभरी छिरएका ५०० वा बढी प्रौढ
साक्षरताका तालीम‐प्रा त िशक्षकह को समह
ु ान गिरएको छ।
ू हुन सक्ला भ ने अनम
यसपिछ यापक पमा कक्षाह खोलेर साक्षरता आ दोलन शु गनर् हसिक छ। क्रम पूरा गन
र साक्षरता हािसल गरे काह को संख्याको आधारमा िशक्षकह लाई अिलकित पूरक तलब िदन
सिक छ। नयाँ साक्षरह लाई उनीह का िसि◌द्धको प्रमाणपत्र िदनप
ु छर् । यसरी ५ वषर्िभत्र
१,००,००० एक लाख प्रौढलाई य तो क्रम िदन सिक छ र यस समयस म मुलुकमा साक्षर हुन
इ छा गन प्रायः हरे क प्रौढलाई साक्षरता िसकाउने कक्षाह सल
ु भ हुनेछन ् भ ने आयोगको
िव वास छ। नेपालबाट िनरक्षरतालाई िनमल
ूर् पारे र हटाउन कैयन ् पु ता र दीघर्कालीन कायर्क्रम
चािह छ, तर यहाँ प्र तािवत योजनािभत्र धेरै प्रगित हुन सक्छ।
प्रौढह प न जा नक
ु ो संगसंग लेख्न र साधारण िहसाब िसक्न पिन अव य चाहनेछन ्। यी
युिक्तह प्रौढ साक्षरता कक्षाह मा रािखनप
ु छर् र ियनका िनि त समेत आव यक सामग्रीह
तयार गनप
ुर् छर् ।
आयोग, य तो कायर्क्रमका िनि त सामग्रीह को घनघोर खचर्लाई मानेर अिहलेस म िदइएको
िवदे शी िहायताको गुन मा दै लगातार िवदे शी सहायता पाइरहने प्रय न गनर् सझ
ु ाउ गदर् छ।
कृिष र गह
ृ ो नित िशक्षा
नेपालका गाउँ ह मा जीवनको अव था सध
ु ानुर् ग्रामिवकास कायर्क्रमको मख्
ु य उ े य छ। अिल
यो कामग्रामिवकास कायर्कतार्ह बाट मौिखक र नयाँ तरीका तथा प्रिक्रयाका प्रदशर्न वारा
भइरहे छ। तर जनताको िनरक्षताले गदार् यो काममा यादै असिजलो रढीलो भएको छ तसथर्
ग्रामसुधारको कामलाई बढाउन साक्षरता कायर्क्रम रिचएकको छ।
साक्षरताको प्रचार हुँदै गएपिछ प्रौढह लाई पचार्, अखबार र पत्र‐पित्रकाह
सिक छ खेतीपाती र गाहर्शा

वारा िशक्षा िदन

य अथर्शा त्रको क्षेत्रमा ियनीह को रचना र प्रकाशन प्रौढ

िशक्षाको मख्
ु य बाटो हो र सकेस म िछटो उपयक्
ु त म त्रालयले था नप
ु छर् ।
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यस िकिसमको प्रौढ िशक्षाको अक

प शु

भइसकेको छ। ग्रामो नित कक्षाह मा प्रदशर्न

बहस, याख्यान, तसवीर र अ य आधिु नक प्रिक्रयाह
लागेका छन ् । अब चाडै नै छािपएका साधनह

वारा िकसान र िश पकारह पढाउन

वारा ियनीह पढाइनेछन ्। तर यस िकिसमको

प्रौढ िशक्षालाई जित िछटो कायर्कतार् र िशक्षकह

तालीम गनर् सिक छ उित चाँडो

फैलाउनप
ु दर् छ। अ यमा, हरे क गाउँ मा १०।२० मािनसले िलन चाहे को िशक्षाक्रम िदन
सक्नुपदर् छ, चाहे

यो कृिषिव या, पशुपालन, हांसकुखुरा इ यािद पा ने, माहुरीपालन,

उ यानिवज्ञान, खा यसंरक्षण, पाकशा त्र, िसउने,बु ने, माटाका भाँडा बनाउने, िशशरु क्षा,
गह
ृ प्रब ध,पिरचयार्,लघु उ योग वा अ
मागअनस
ु ारका िवशेष िशक्षाक्रमले

कुनै िवषयमा होस ्। गाउँ ह लाई सामा य ज्ञान र

या त पान ग्रामिवकास कायर्क्रमको यो दीघर् ल य

हुनप
ु छर् ।
यी िशक्षाक्रम र प्रदशर्न इ यािद िवषय ियनका सरल यावहािरक मह वको लािग रािखनप
ु छर् ।
ियनका िनिम त कुनै िशक्षालयी मान िदने कुनै प्रय न हुन हुँदनै। तर िशक्षक वा िवकास
कायर्कतार्ह बाट सफलताको उपयक्
ु त प्रमाणपत्र िदन हु छ।
यी िशक्षाक्रमह बाट ग्राम कायर्कतार् र उसकी वा नी खेतीपाती तथा घरध धाको िवषयमा
जानकार हुनेछन ्।ितनीह बढी खा य न उ जाउन िसक्नेछन ्। ितनीह लाई ग्रामिवकास
कायर्कतार्ह बाट कृिष, पशु उ पि त र पशप
ु ालनको बारे मा झन ् राम्ररी बोध हुनेछ र ती
उनीह का ज्ञानको सहयोगी भएर अिहलेस म अनस
ु रण गिररहे का पुराना र गलत तरीकालाई
सध
ु ानछन ्। िविभ न िकिसमका मल, जमीन र खेतीका सामानह को उपयोग जानेर ती आ ना
खेती सध
ु ानर् सक्नेछन ्। उनीह ज त भा वीय ( िजंक फ फेट ) र डी. डी. टी.आिद िविभ न
पदाथर्ह को प्रयोग वारा वाली नोक्सान पान कीराह हटाउने उपाय जा न पाउनेछन ्।
खेतीको सध
ु ारका साथसाथै साक्षर प्रौढ राम्रो जीवन िबताउन समथर् हुनेछ। पु तकह बाट उ
असल

वा

यकर घरह

बनाउन जा नेछ,

वा

यिवज्ञानको ज्ञान पाएर िनरोगी हुने

उपायह िसक्नेछ। उ आफू र आ नो पिरवारको खाना, घर तथा लग
ु ाह को िवषयमा िवशेष
जािनफकार हुनेछ सादा र स तो आहारबाट

यादा पोष िलन सक्नेछ। यसबाहे क,उ नीरोग

रहन र आ नो वास थानविरपिर सफा सध
ु ार राख्न जा नेछ। उ सधै ताजा भोजनगनछ र
व छ पानी मात्र िपउनेछ। िभत्र िभत्र रोगह बाट ब न खोपाउनेछ।
पयार् त संख्यामा िशिक्षत कायर्कतार्ह को व दोव त पुर्याउनम
ु ा नै य तो कायर्क्रमको मख्
ु य
खचर् रह छ। हाललाई प्र येक तीन गाउँ मा एक कायर्कतार्को ल य रािखएको छ, यो संख्या
बढाउन आव यक पनछ। नेपालमा ज मा २६,००० गाउँ छन ् र १०,००० मात्र कायर्कतार्ह को
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तलवले पिन चाँडन
ै ै के द्रीय सरकारको टाट उ टाउनेछ।

थायी िशक्षालयह मा ज तै यो

कायर्त्र।मको लािग कुनै िकिसमको कर वा ऐि छक द तुर वारा

थानीय जनसमाजबाट

आिथर्क सहायता आउनप
ु दर् छ।कक्षा शु क लगाएर यो खचर् उठाउन हँ◌ुदैन, अि तम पिरणामले
सारा गाउँ र यसबाट नेपालका सारा िनवासीह को क याण हुँदा हरे कले यो खचर्को अंश
बेहोनप
ुर् छर् ।
सां कृितक िशक्षा
प्रौढ िशक्षाको अक लक्षणलाई हामीह अ प ट पमा सां कृितक िशक्षा भ न सक्छौ। प्रौढ
साक्षरता र ग्राममुधारपिछ

वाभािवकै यसको माग हुनेछ। धेरै प्रौढह

आ नो र मल
ु ुक्को

यसपिछ सारा संसारको भग
ू ोल र इितहास जा ने गनछन ्। धेरैजसो किवता र सािह य प न,
नाच गानका उ सवको आन द िलन र सां कृितक नाटकका कायर्क्रम राख्न चाहनेछन ्। कोही
थायी प्रौढ प्रधान पाठशालीय पा यक्रम चालू राख्न खोज ्◌ानेछन ्। साक्षर प्रौढलाई लिलत
कला, संगीत, सं कृित र ह तिश पह मा प्रेम हुनेछ। उ राम्रा राम्रा रं गीन िचत्र लेख्ने, माटाका
मिू तर् बनाउने र बु ने, तान लाउने र धागो का ने ज ता कला िसकनेछ। उ आ नो पिरवारलाई
घर यवहारमा चािहने सारा चीजह बनाउन िसकाउनेछ। उ वयं कुनै काम नगरे र समय खेर
फा ने छै न र न आ नो पिरवारको कुनै यिक्तलाई केही काम नगरे र ब न िदनेछ। वैिधक
पा यक्रमले कसै कसैको खाँचो टानछ, अ का िनि त अवैिधक सं था र गो ठीह हु छन ्।
कुनै कुनै क्रम िसकाउन गाउँ को पाठशालाका िशक्षक बोलाइन स भव छ, नाटक र संगीतक्रो
कारवाईह को िनदशन गाउँ का अ मािनसले गनछन ्। आयोग, िव विव यालयका िविभ न
महािव यालयह ले आ ना उ नत िलएर प्र येक प्रदे शमा पुग्न सक्ने िदनको सपना दे ख्तछ।
ज तो यस िकिसमको प्रौढ िशक्षा मह वपूणर् छ उ तै महता र खचर्को प्रब धमा यसले साक्षरता
र ग्रामसध
ु ार िशक्षाको सामु ने िनहुरनप
ु दर् छ। तैपिन यो दीघर्‐ल य प्रौढ िशक्षा कायर्क्रमको अंग
हो।
ग्राम पु तकालय
यस िववरणमा ठाउँ ठायँमा ग्राम पु तकालयको उ लेख भएको छ। आज पिन धेरै गाउँ ह मा
कनीकुथी प न सक्ने धेरै मािनसह छन ्।ितनीह केही प ने कुरा भए पढे र अकार्लाई भ न
सक्तछन ्। साक्षरता र प्राथिमक िशक्षाक्रो प्रसारसंगै आन द र ज्ञानको ितखार् मे न
सामग्रीह को आव यकता झन ् ब नेछ।
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हाल काठमाड मा संयक्
ु त रा ट्र सच
ू ना िवभागको एक पु तकालय, एक िब्रिटश वाचनालय र
अनेक अद्धर्‐सावर्जिनक पु तकालयह छन ्। थानीय नेपालका अ भागमा शायदै कमसे कम
५० सावर्जिनक, अद्धर्‐साबर्जिनक र/अथवा पाठशाला पु तकालय छन ्। यी सारा
पु तकालयह लाई अमेिरकी प्रकाशनका उपवगर्को प्रिविनिध व गन कागजको िज द भएका
१०० पु तक र सयक्
ुं त सूचना िवभागको कोषबाट अ य िमि त प्रकाशनह प्रदान गिरएको छ।
यस अितिरक्त नेपाली वा िह दीका अिलकित पु तकह छन ्।
यस िववरणमा अ यत्र कहीं गाउँ को पाठशालाले आ नो पु तकालयलाई प्रौढह का चाखका
सामग्रीह समेत थपेर बढाउन सक्छ भनी सझ
ु ाव गरे को छ। यसरी पाठशाला सामद
ु ाियक
पु तकालयको िवकाश गनर् हु छ। गाउँ मा पु तकालयबाट लाभ िलन सक्ने मािनसह
हुनासाथ प्र येक गाउँ मा एउटा पु तकालय राख्ने काम था नप
ु छर् । पाठशालाको िशक्षकले
ख डकाल पु तकालया यक्ष भएर काम गनर् सक्छ र सरल िह दी सािह यका साथ नेपाली
भाषका केही ग्र थह संग्रहको बीउ ब न सक्तछन ्।
अिहले कमर्क्षेत्रमा रहे का अनभ
ु वी िशक्षक र िशक्षक िशक्षण के द्रमा तालीम पाइरहे का नयाँ
िशक्षकह लाई पु तकालयस ब धी केही िशक्षा िदन सिक छ भ ने आयोगको सझ
ु ाव छ।
यसपिछ उनीह पु तकालयको लािग एउटा घर र दराजह जुटाउन गाउँ ह लाई उ सािहत
गनर् सक्तछन, ठाउँ ठाउँ बाट पठन सामग्रीह माग्न सिक छ र सरकार पिन केही व तु िस तैमा
बां न सक्तछ। यसले एउटा शु स म गिरिद छ।
िसनेमा र रे िडयो िशक्षा
हामी इ छा गर या नगर , नेपालका अिधकांश जनताका िनि त िसनेमा र रे िडयो धेरै वषर्
टाढाका कुरा छै नन ्। अव य,रचना मक मागर्मा संचारका यी मा यम उ च शैिक्षक हुन सक्छन ्
तर अिनवायर्त‐कमसे कम अ मल
ु क
ु ह मा ‐ि यनीह ले गण
ु को साथसाथै दोष पिन याएका
छन ्। यी साधनह ले किहले काहीं मानवताका मूल तहलाई नै आकषर्ण गन खरानीलाई
अ य त कडा परीक्षण ( प्रजात त्रलाई भयंकर ध की ) ले समेत रोक्न सकेको छै न। प्रायः
यादा लोकिप्रय अिभ िचका िवषयलाई थान िदन शैिक्षक मह वका िवषयह प छाइ छन ्।
साक्षरताको िशक्षामा, ग्रामसध
ु ारका भावना फैलाउनामा, काम राम्रा तरीकाह को प्रदशर्न
गनार्लाई र हाम्रो िवशाल सां कृितक पुख्य ली स पि तको पुन

थापनका िनि त यी

साधनह का मह वलाई आयोग मा दछ। तैपिन, शैिक्षक कायर्क्रमह का िनि त रे िडयो
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समयको राम्रो अनप
ु ात राख्न र शैिक्षक िफ मिसत हरे क मरं नोजन िफ मलाई समान गराउन
ढ कदम उठाएमा मात्र यी मह वह लाभदायी हुन सक्छन ्।
रे िडयो कायर्क्रम र शैिक्षक िफ मह बनाउनािनिमत्र िवदे शी सहायता माग्न एक सिमित खडा
गनप
ुर् छर् भ ने हाम्रो धारणा छ। संयक्
ु त रा ट्र यव था म डल (य.ू एस. ओ. एम ्.) िसत
सरकारको सहयोग वारा रे िडयो िशक्षा शु

गिरएको छ। केही संख्यामा रे िडयो प्रित ग्राही

जोडाह िकनेर रे िडयो कलािव ह लाई िवशेष कायर्क्रम बनाउन लाउनप
ु छर् । रे िडयो नेपालले
सारा मल
ु क
ु भरमा आवाज पुर्याउन आ नो शिक्त बढाउने योजना गरे को छ। रे िडयो िशक्षाको
यो प्रयोग सफल भयो भने यसलाई झन ् बढाउनप
ु छर् ।यसबाहे क, हाल ३ शहरले मात्र पाइरहे को
िबजुली बािहर पिन पुग्नेछ र यापारी िसनेमा घरह खु नेछन ्। सरकारले शैिक्षक िफ मह को
उपयोगलाई प्रो साहन िदन िसनेमा घरह ले िवनापैसामा ती िफ मह पाउने योजना योजना
गनप
ुर् छर् ।
प्रौढ िशक्षाको यस क्षेत्रमा अझ खोजी र अ ययनको आव यकता छ र प्रौढ िशक्षाका अ
ख डह िसत यसलाई िवचार पर्ु याएर िमलाउनप
ु दर् छ। चाँडै नै यस सम याको खास अधययन
गनर् आयोग सझ
ु ाव िद छ।
प्रौढ िशक्षाका सं थाह
आयोगको िवचारमा हालका अनकूलता र अव थाह ले मािथ उ लेख भएका प्रौढ िशक्षाका
अनेक

पह का िनि त बेग्ला बेग्लै सं थाह को सझ
ु ाव गदर् छन ्। साक्षरता कायर्क्रमको

दे खरे ख र संचालन गनर् िशक्षा म त्रालय पूणर् सस
ु ि जत छ। उ अगुवा भएको छ र अिहलेको
क्रममा चिलरहनप
ु छर् । ग्रामिवकास कायर्कतार् िशक्षण के द्र र िशक्षक िशक्षण के द्रिसत संगसंगै
काम गनर् िशक्षक िशक्षण नायब सिचव (िडपुटी सेक्रेटरी ) को मातहतमा प्रौढ िशक्षा संचालनको
िनयिु क्त हुनप
ु छर् । गाउँ ह मा कायर्क्रम पर्ु याउनालाई ियनल पाठशालाह ‐के द्रीय र
मोफसलका तथा थानीय िशक्षा सिमित र प्रब धकतार्ह िसत स पकर् राख्न चौद्ध पिर छे दमा
िशफािरस गरे को प्रब धीय संगठनको उपयोग गनप
ुर् छर् ।
(अ) सामग्रीह को िनमार्ण, प्रकाशन र िवतरण,(आ) िशक्षकह को िशक्षा, (इ) कक्षाह को
यव था र पूरा कायर्क्रमको समुिचत संचालन भएको छ छै न हे नुर् ियनका मख्
ु य कतर् य
हुनेछन ्। ियनलाई पयार् त म त र आव यक कोष िदनपदर् छ। अझ िवदे शी सहायताको माग
हुनप
ु छर् ।
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को िशक्षाको ल
लािग साँि चक
कै माग भइ जलमा
ज
महािव
िव यालय र िव विव याल
लय
िव
िवकाश
िवभाग
गको अधीनमा
मा िबच लो ख डको यव था हुने आशाा छ। यो‐कायर्
यर्क्षेत्रमा आ नो
न
स
सहायता
प्रदान
न गन ‐मह
हािव यालयह को मख्
ल उनीह लाई
ई नै छोिडिद
दन
ु य काम हुनाले
स
सिक
छ। यो हाँक र अिभ
िभारा उठाउन उनीह

सफल भए भ
भने मात्र िशक्ष
क्षा म त्रालयल
यले
अस

आ यक सं था
आव
थ खडा गनर्लाई
ल कारवाई गन
ग प
ुर् छर् ।
रे ििडयो र िसने
नमा
म िशक्षाको स ब धमा यो
य िवषयिसत
त स ब ध भ
भएका सारा म त्रालयह को
क
प्र
प्रितिनिध
व गन
ग सिमितबा
बाट सम याक
को सा य त अ ययन नभ
भएस म वतर्मान
म िनय त्रण
ण
क
कायम
राख्न आयोग
आ
सझ
उ गदर् छ।
ु ाउ
स श
सारां
(१
१)

खास गरे
ग र प्रजात त्रमा,
त्र
प्रौढ िशक्षा,
िश
मल
जनाको एक अ याव यक र
ु ुकको शैिक्षक योज
अिभ न अंग छ।

(२
२)

िनरक्षररतालाई िनम
मूल
र् पारे र प्रौढ िशक्षाको बाट
टो बनाउन प्रौौढ साक्षरता सं
सचालन पिहल
लो

मह वको
व करा छ। यसलाई साम
मग्री र िशक्षक
कह तथा ब
बराबरीको नेतत
छ
ृ व चािह छ।
(३
३)

यसमाा लेख्नु, प नु र गिणत गाििभएको छ।

नेपालक
लका जनताकोो लािग कृिष र घरध धा‐‐िशक्षा सबभ दा ब ता मह
म वका छन ् र
जित िछटो िशक्षक
क र कायर्कतार्
तह

तालीम
म गनर् सिक
क छ उही माात्रमा ियनलााई

फैलाउ
उनप
मा प्रदशर्न, बह
हस, याखयान
न,
ु छर् । यसम

य साधन
न र छािपएक
का सामग्रीह क
को

उपयोग
गसिहत यिक्
िक्तगत र कक्षा
क्षाको कामसमे
मत रह छ।
(४
४)

पिरणााममा, सां कृितक ज्ञान‐ह
हाम्रो सां कृितक
ित पख्
ल
कला र
ु य ली स पित, लिलत
ह तिश
िश पह मा दक्ष
क्षता र संगीत
त तथा नाच र चाडपवर्ह बााट ब ता आन
न दको ज्ञानक
का

(५
५)
(६
६)
(७
७)

िनि त ितसर्ना हु छ।
छ

प्रश त माग हुनासााथ गाउँ ह मा पाठशाला‐साामुदाियक पु तकालयह खु नप
ु छर् ।

रे िडयोो र िसनेमाले प्रौढ
प्र िशक्षामा धेरै म त गद
दर् छन ्, तर ित
तनीह का द ु पयोगको
प
िव द्ध
उिचत िनय त्रण र सं
सरक्षणह कोो िन चय गनर्
न िवचारपूवक
र् अधययन गन
नप
ुर् छर् ।

प्रौढ िशक्षाको
ि
प्रभा
भावहाली कायर्
यर्क्रमलाई प्रण
णािलबद्ध बिल
िलयो संगठन
न र ब दोव त
चािह छ। हाललाई
ई यी कारवाई
ाईह

आफआ
आ ना म त्राल
लयह का मातहतमा
मा
रह
हन

सक्छन
न ्।
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(८
८)

अिहले
लस म प्रौढ िशक्षाको
िश
प्रगित
ितलाई िवदे शी सहायता प्र

त उपयोगीी भएको छ। यो
य

कायम
म रािखयोस ् र हुन सक्छ भन
ने अझ बढाइय
योस ्।
कुनै पिन िशक्ष
क्षा‐आ दोलन
न शु गनभ
यावहािरक योज
जनाको महत
तव
ुर् दा अगािड िव तत
ृ र या
त आव यक
तथा
कतालाई राम्ररी
री बुझनप
छ शैिक्षक आव
आ यकताह को ि टकोण
णबाट साक्षरत
ता
ु दर् छ।
आ दोलनलाई
ई दइु ‐किप संचालनमा
च
बाँ न सिक छ, (१) लेख पढ
ढ र िहसाबको बारे केही पििन
न
नजा
ने पटम
मख
कका
े
अद्धर्िशिक्ष
िक्षतह का िनिि त।
ू र् गनर् नसक
य
यसकारण,
प्रौढ
ढ िशक्षाबाट य ता सारा जनतालाई लाभ
ल हुने उपााय र साधनह
ह प्र तुत गन
ग ुर्
आ
आयोगको
मख्य
ख्
सम या छ।
छ तल लेिखए
एका केही कला
ला र जिु क्तको प्रयोग गनर् सिक
स
छ।
ु
(१
१)

साक्षरत
ताको िशक्षाप
पिछ लेख पढ र िहसाब तथा यसप
पिछ धािमर्क पा यपु तक
क,

सामिय
ियक घटनाह र हरे क थ
थान वा िज ल
लाका आव य
यकता अनस
क
ु ारर यावसाियक
(२
२)

िशक्षा िलनप
ु छर् ।

प्रौढह को लाभका िनिम त कटाक
के
े टीह को भ दा िबलक
कुल बेग्लै िकिसमका
िक
पााठ

पु तक
कह को िनमार्ाण सबभ दाा ब ता मह वको
व छ। प्रश
श त अनभ
ु व र यो िविश ठ
लक्षण
णको िशक्षामा
मा चाख भए
एका लेखह बाट सामग्री
ग्रीह

संकलन गिरनप
ु छर् ।

साक्षरत
तापिछका उप
पयक्
भाव छ। यो स
सामग्रीले अख
खबार, पु तक
कर
ु त सािह यको पिन अभ
मािसक
कपत्रह बझ
ता र बानी बस
सा नु तथा सवर्
स साधारणक
को
ु रे प ने आव यक कुशलत
(३
३)
(४
४)
(५
५)

िहतका
का िवषय र सम
म याह को ज्ञान
ज्ञ तथा खबरर प्र तुत गनुपछर्
प
र् ।

चाडपव
वर् र राि ट्रय िवदाका
ि
िदनक
को लािग िवश
शेषाङ्कह सििहत िभ ते अखबार,
अ
शैिक्षक
क
िवज्ञाप
पन र नक्साह अटूट िनकाािलरहनप
ु छर् ।

घरघरम
रमा बाँ नाकोो लािग रा ट्र, समद
ह मा उपयोग
गी
ु ाय र यिक्तगत िहतका कुराह
खबर िदने
ि पचार्ह अ य त सरल
ल भाषामा लेिखन
िख प
ु छर् ।
गाउँ वा
व शहर सधारका
ध
िविभ न
ु

पह मा चाख जगाउ
उन र िशक्षाक
को ितसर्नालााई

उ तेिजत
िज पानर् िशक्ष
क्षा र मनोरं जनको
ज
समिि ट िम णका िनि त घुमवा
व
ारी
ु प्रदशर्नकार
(६
६)

गाडी र साधनह उप
पल ध हुनप
छ।
ु छर्
पर पररागत जातीय
य कला र िश पह रचनात
तमक कायर् तथा
त िशक्षाको लािग
ल
मौका वा
व

आन दका
द उ पित थान छन ्। तसथर्
त , प्रौढिश
िशक्षाको संचाल
लनमा एउटा मह वको अं
अग
(७
७)

मानेर ियनलाई प्रो साहन िदनप
छ।
ु छर्

जनताालाई हाम्रो मल
ाको खाँचो र मह
म व बु ने ग
गराउन िव यााथीर्, सामािजक
क
ु क
ु मा िशक्षाक
कायर्कतार्
क र वयंसेव
वक सं थाह को संयुक्त स
सहयोग माग्न
नुपछर् ।
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पिर छे द १२
िशक्षकह को तालीम
प्राक्कथन
िशक्षक नै िशक्षाको जग हो। गु ले ज तो पढाउँ छ य तै चेलाले िसक्तछ। ठूलो अंशमा
िशक्षकह ले नै शैिक्षक वातावरण र तछन ्। यो िववरणमा लेखेको राि ट्रय िशक्षा‐ योजनको
िवकाशको प्रगित नेपालमा पाइने िशक्षकह मािथ िनभर्र गदर् छ।
िशक्षण एउटा कला र िवज्ञान हो। हरे क मािनस योग्य िशक्षक हुन सक्तैन।

योग्य िशक्षक

ज म छन ्, बनाइँदैनन ् भ ने कथन छ। कुनै मािनसमा पढाउने गुणको िवशेषता पाइ छ।
साथसाथै य तो िवशेष गुणको िवकाश तालीम वारा हुँदै जा छ। आजभोिल िशक्षकह ले
यावसाियक तालीम िलनै पदर् छ भ ने िसद्धा तले मा यता पाएको छ। पढाउने यवसाय
िलएको पाठकह म येबाट योग्य उ मेदवार छा नु ज री छ । तर तालीमबाट प्रभावशाली
िशक्षकह ब दछन ्।
पिर छे द ३ मा हामीले नेपालको कूलह मा िशक्षा यवसायको िनि त कमसे कम योग्यता
भएका एक िशक्षकस म रहनेछन ् भ ने उ लेख गरे का छ । सम त नेपालमा एक एम.एड को
उपािधप्रा त प्रा यापक र शायद ६ जना जित बी.टी. अथवा बी.ए . उपािध पाएका नातकह र
१२ जना जितले आधार िशक्षाको खास तालीम पाएका छन ्। भारतीय सं थाह बाट यी सारा
िशक्षा हािसल गिरएका छन ्।
ई. सन ् १९४९ आधार िशक्षा प्रचार गन हे तुले िशक्षक तालीम गन एक िशक्षण के द्र काठमाड मा
खुलेको रहे छ। नेपालभर ५५ आधार

कूलह मा पढाउने ल यले ४ वषर्स म िशक्षकह को

तालीम भएको रहे छ। िशक्षकह म ये कसैले हाइ कूलस म संपूणर् पले पढे का र धेरैजसोले
यितस म पिन नपढे का रहे छन ्। ई.सं. १९५३ मा सो िशक्षण के द्र ब द भएछ।
आजका नेपाली कूलका िशक्षकह मा कुनै िकिसमको यावसाियक तालीम पाएको प्रमाण
पाँइदै न। हाइ कूलका थोरै िशक्षकह बी.ए उपािध प्रा त र अिधकांश िशक्षकह त प्रवेिशका
परीक्षामा उ तीणर् वा आइ.ए. अनु तीणर्, याि रक पास भएका र आइ.ए. फेल भएकाह मात्र
छन ्। प्रारि भक र मा यिमक िव यालयह मा त केही समयस म कूलमा पढे का तर कुनै
िकिसम िशक्षा यावसायको तािलम नपाएका िशक्षकह मात्र छन ्।
मािथ लेिखएबाट यो कुरा प ट हु छ िक नेपालका िनिम त हजार को संख्यामा िशक्षकह
तालीम गनुर् नै एक ठूलो सम या खडा भएको छ। िशक्षकह प्राय छँ दै छै नन ् र उ मेदवारह को
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पिन यादै कमी छ। राणाशासनकालमा िशक्षा प्रचारको गितरोध भएकोले थोरै यव
ु क र अझ
युवतीह ले थोरै मात्र

कूलमा िशक्षाको अवकाश पाएका छन ्। अझ खेदको कुरा के भने

अिधकांश िव याथीर्ह ले त शु क. ख. को पाठिसवाय अ केही जाने सन
ु ेका छै नन ्। प्र येक वषर्
प्रायः ३०० जित िव याथीर्ह
कलेजमा

प नप
ु न

र

नेपालको एस.एल.सी. परीक्षामा उ तीणर् हु छन ् र ियनीह ले

सरकारी

जागीरमा

िनयक्
ु ती

हुने

गदर् छन ्।

यही

पिरिमत

िव याथीर्ह म येबाट हामीले पिर छे द ७ मा लेखेबमोिजम प्र येक वषर् एक हजार िशक्षकह को
अभाव पिू तर् गनछ
ुर् ।
यसकारण एस ्० एल ्० सी० मा उ तीणर् भएका उ मेदवारह बाट मात्र हाम्रो ल य परू ा हुन
सक्तैन। अब प्र येक वषर् जाँचमा अनत
ु ीणर् ७०० जित िव याथीर्ह को पिन लेखा गर ।
यसबाहे क आिथर्क पिरि थित वा अ कुनै कारण परी सात अथवा आठ कक्षास म पढी
छो ने िव याथीर्ह को पिन िवचार गर । अिहले नेपालमा पाठ क ठ गरी जाँच पास गन चलन
जारी छ। मख
ु ाग्र गनर् असमथर् िव याथीर्ह यस िकिसमको त्रिु टपूणर् जाँचह माफेल भए भ दै मा
उिनह ले आधिु नक यथाक्रमवाल‐िवकाश िसद्धा तउपर आधािरत प्रारि भक

कूलह का

केटाकेटीह लाई पढाउन के सकोइनन ्? िवषय व तुको अितिरक्त उक्त िव याथीर्ह लाई
बालिशक्षाको काममा तालीम िदनु आव यक दे िख छ। यही एक उपायले मात्र प्रारिमभक
कूलमा तालीमी िशक्षकह को अभाव पूितर् गनर् सिकनेछ।
योग्य िशक्षकह को तालीमका िनिम त प्रा यापकह को ठूलो अभाव छ। अिहलेस म आधार
कलका प्रा यापकह ले सोही िवषयमा िशक्षकह लाई तालीम गरे का िथए। आधिु नक िशक्षा‐
प्रणािलको अनु प कुनै िशक्षकह

तालीम भएक छै नन ्। जुन तरहले सावर्जिनक

िव यालयह मा िशक्षकह ले िशक्षाको ोत िनधार्रण गदर् छन ्, सोही तरहले िशक्षक तालीम गन
टाफले पिन िशक्षकको तर बढाई सावर्जिनक िशक्षापद्धितको उ नित गनर् सक्तछन ्। राम्रो
िशक्षापद्धितको िनिम त योग्यता पूवक
र् तालीम भएका िशक्षकह

प्रतयेक सं थाको िशरमा

रहनु अिनवायर् छ।
िशक्षक तालीमको आव यक धेरै गन
ु ा बढे को छ। लग तै हामीलाई हजार प्रारि भक
कूलह मा पढाउने िशक्षकह

तालीम गनप
ुर् रे को छ। तर अिहले िशक्षक िशक्षण के द्रमा

प्रारि भक िव यालयका िशक्षकह को तालीमको िनि त योग्य टाफ तालीम गनप
ुर् दर् छ। तसथर्
यस िकिसमको टाफ तालीम गनर्का िनिम त अझ अिधकतर योग्य प्रा यापकह को दकिर
पदर् छ। अ तमा अिहले भइरहे का िशक्षकह लाई यावसाियक िशक्षा तु
तर बढाउनु अ य त आवशयक पनर् आएको छ।
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त िदई उनीह को

िश
िशक्षाका
मूल िसद्धा
ि
तह
िश िदनु एक
िशक्षा
क उ च आदशर्
शर्को काम हो। िशक्षकलाई म
मािनसको आ माको िनमार्ाता भ नप
छ
ु दर् छ।
ज चमा पासग
जाँ
गन िनयतले पाठ घोकाउ
उनक
िरक्त, िशक्षक
कले िव याथीर्ीर्को िवकाशक
का
ु ो अितिर
िन त िवशेष िकिसमको िशक्षा िदएको
िनिम
को छ भने यस
सबाट मात्र दीीघर्कालस म उसको चिरत्र
त्र र
आ मामा यस
सको छाप रह
ह छ। समाज
ज सेवाको स च लगन तथ
था िव वब धु व र मािनस
नस
उ
उपरको
स चाा प्रेम िलई प
पिर मपव
र् िशक्षा िदने िशक्षक वा त
तिवक दे श‐ििनमार्ता भनेम
मा
ू क
अ यिु क्त हुँदैन।
न
प ृ वीको धेरै ख डमा िशक्षा
क्षा‐पद्धितको कायापलट
क
भए
एरहे को छ। कही
के अिघस म िशक्षा केव
वल
ध
धनीह
का िनििम त उपल ध िथयो। धेरै मलुकह माा आजस म प
पिन थोरै बिद्धजीवीह
बाहे क
ुिद्ध
शु को क. ख. को पाठिसव
वाय सवर्सधाररणका िनिम त उ चकोिट
िटको िवज्ञान उपल ध छै न
न।
म यिमक िशक्षा
मा
िश हाइ कूलमा
ल भनार् हुने िवचारले िदइ
िद

यो। वा तिवक जीवन
नसंग िशक्षाक
को

स ब धिवछे द गिरएको िथ
िथयो। यिक्त
त व िवकाश, यवहार, प्ररणा
प्रे
र सज
न मक शिक्
िक्त
ृ ना
ब
बढाउने
ल यररिहत िनर दाज
जको िशक्षापद्ध
द्धितमा यास
साियक िशक्षाक
को थान िथए
एन।
नेपालको अ प िशक्षापद्धित
ितमा पिन उप
परोक्त अवग
गण
ु ह

रहे कै छन ्। िविभ न िकिसमक
को

िश
िशक्षापद्धित
थोरै
थ का िनिम त तजम
भ
छ र ती अ पसंख्
ख्यक िशिक्षत
तह उपर पििन
ुर् ा भएको
िक
िकिसमको
िव याको िवपरीीत प्रभाव परे को
क छ। संसाररका िविभ न दे शह मा आज
आ दे श सह
उने
ु ाउ
िश शैलीको उपल पना भैरहे को छ। सोही
िशक्ष
स िहसाबले
ले नेपालको जातीय
ज
िशक्ष आयोगले पििन
दे
दशअन
स
क्षाको वर्हत ् सम या समाध
धान गनर् अँ◌ााटे को छ। एक
क प्रकारले थो
थोरै
ु ारकोो भेषमा िशक्ष
म
मात्रामा
भएकोोले समूल दे श सह
शक्षाको कायर्क्र
क्रमको अनु ठाान गनर् आय गलाई सिजल
लो
ु ाउँ दो िशक्ष
प को छ। आय
परे
योगले तपसील
लका ठोस स तसूत्र िसद्ध त
तह को आधाारमा योजना तयार
त
गरे को छ
:
(१
१)
(२
२)
(३
३)
(४
४)

प्रजात
त त्रको अनु प नेपाली जीव
वन र नेपालक
को सं कृितक
को जगउपर नेपालको िशक्ष
क्षा
पद्धित उिभनप
ु दर् छ।

नेपाली
लीह को िविभ न पेशा, चाह
हना, मह वाक
कांक्षा र अिभ
िभलाषा पूरा गन
ग प्रयास हाम्र
म्रो
िशक्ष पद्धितमा
प
रहन
नप
ु दर् छ।

प्रजाता
ताि त्रक िसद्ध
द्धा तको आड
डमा उिभएकोो यो नयाँ ििशक्षापद्धित क्रमैसंग सोह
ही
िवकास
सको लक्षले उ तरो तर ल कदै जानप
छ
ु दर् छ।

िशक्षा भनेको एक िजउँ
ि दो त व हो जसको स ब ध िशक्षक
कभ दा िव याथीर्
य सग
ं रहे को
क
हु छ। यो िनि त्रय व तु होइन। िव याथीर्ले आफूले खेखेक
को प्र यक्ष प्रम
माण र भोगेको
क
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अनभ
व
िशक्षा िलँ दै जानप
दर्
िशक्षकले
ले भनेको कुरा
रापिछ मात्र स चा िव याथ
थीर्
ु वबाट
ु दछ।
(५
५)
(६
६)

दगुदन।
न

कूलब
बािहर,

कूलिभत्र
ल
र जतााततै िव याथ
थीर्ले िशक्षा प
पाउँ दै जा छ। पास भएपिछ
िछ

वा तििवक िशक्षा आ
आर भ हु छ ।
िशक्षाल
ले मािनसउप
पर सद्भावनाक
को ि टकोण
ण उघादर् छ र अ को ि टक
कोणको ख्याल
ाल
राखी मतभे
म द वा राय
य बाझेकोमा िववे
ि क िवचार गन बानी पाद
दर् छ।

(७
७)

िशक्षक
कनै िशक्षाको सफलता र असफलताको
को मख्
ले राम्रो शैिक्षक
क
ु य काररण हो। उसले
वाताव
वरण उ प न गरे को छ छै न,
न यसउपर नै
न िशक्षाको सफलता
स
र िन फलता िनभर्
भर्र
गदर् छ।

प्र
प्राथिमक
र मा यिमक कू लह को राम्रो
म्रो उ चालन होस
ह ् भ ने लक्ष
क्षले यी स तस
त ूत्री आयोज
जन
पूरा िवचारले गिरएको
ग
छ। (य
यस िवषय आठ
आ र नव पिर
िर छे दह हे नह
गले लक्ष गरे को
क
ुर् ोस ्)। आयोग
कूलह का िनिम
िन त आव यक
य िशक्षकह
ह लाई तालीम
म गन उ े यले
ले यो कायर्क्रम तनम
को
ुर् ा भएक
छ यही नयाँ िशक्षापद्धितक
छ।
ि
को सफलताका
का िनिम त िशक्षकह
िश
ताली
लीम गन आयो
योजनाको मुख्
ख्य
हे ु र ता पयर् हो।
हत
ह
िश
िशक्षक
िशक्षण
ण के द्रको मख्य
ख्
हे तु
ु
नेपालका

कूलह
ल मा योग्य
य िशक्षकह

रहुन ् भ ने मख्
य िशक्षक िशक्षण
िश
के द्रक
को
ु य उ े यले

थापना भएक
को हो। यो उ े य पूितर्को िनि
ि
त यथे ट योग्य त ण िशक्षक र त णी िशिक्षक
का
उ मेदवारह को
क आव यक पनर् आउँ छ। योग्य िशक्षक
क िशिक्षकाह छा ने काम
म, िशक्षकह क
का
िन त पा यक्र
िनि
क्रमको तजम
ा िशक्षकह लाई
ल यथाथर् पथ
थप्रदशर्न गन काम साथै तालीम
त
गरी सक
के
ुर् ा,
प सि धसपर्
पिछ
पर्नअनुसार िश
िशक्षक िशिक्षक
काह को थान
नीय िनयिु क्त
तको काम मख्य
ख्
ु य छन ्।
अ
अिहले
भैरहे का
क िशक्षकह लाई उ नत तालीमको जिरयाबाट अझ
अ योग्य िशक्षक बनााई
उ
उनीह

वारा हाल भैरहे का

कूलघर र क्लास मह
ह को पुनिनर्म
मार्ण गराउने
ने काम यसक
को

उ
उपिसिद्ध
व प हुन आउँ छ।
छ यसका िनिम
िन त मन
न लगाई काम
मगन िकिसम
मका उमेदवा
वार
छ नप
छा
स
र िश
िशक्षकह
ु न, कूलका प्रधान र संचालक सिमितको सहयोग

काम
म र परी बािह
िहर

ग
गएको
अव थामासहकारी
था
ि
िशक्षकह
ले कामको
क
अिभ
िभभारा िलइिदन
ने इ यािद आपस
आ
आपसैक
को
स
सहयोग
हुनप
ु दर् छ।
दो ो नेपालका
का सवै

कूलह
ह मा समान
न पा यक्रम र समान िक
किसमले पढाउ
उने तरीका ह
हन
ु ु

आ यक छ। यसका िनिम
आव
िम त प्राथिमक
क र मा यिमक
क कूलका प
पा यक्रमह को
क पूरा ज्ञानक
का
स ितनमा पढाउने
साथै
प
तरीकाा र यहाँ उपय
योग हुने पठन
न पाठनका साामग्रीह को यथाथर्
य
ज्ञान न
नभै
हँु ँ दैन। यिक्त वात य र िभ नता िमूल न टगन ये
ह
यय उक्त एक
किच तता यााउने िकिसमक
को
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िश
िशक्षापद्धितको
ो म त य होइ
इन। तर पिन
िन उही कूलम
मा समान िकििसमको याव
वसाियक िशक्ष
क्षा
प
पाएका
िशक्षक
कह ले िनचोरक
का समान प्रभ
भाव र साधनस
स म कायम ग
गलार्न ् भ ने मनसाय
म
हो।
उ
उक्त
दो ो म त यको उप
पिसिद्ध व प बालबािलक
काह को िभ न
नता र

थान
नीय ि थित र

व
वातावरण
सहाउँ
ह
ि
दीक्षामा
मा चातुयप
र् ूवक
र् हे रफेर गनर्
न सक्नु हो। यो
य
ु दो गरी पाा यक्रमको िशक्षा
क
कामका
िनिम त िशिक्षकम
मा चातुय,र् उप
पाय‐कुशलता र सज
क शिक्त हुनप
ु दर् छ। प्र येक
ृ ना मक
ग र िज लाह
गाउँ
ह को वाताव
वरणको अनुकु ल िशक्षा िदने
िद गनप
उस म िशक्षक
क
ुर् दर् छ भ ने सझ
ु ाउ
िश
िशक्षण
के द्रम
मा िदइ छ।
िश
िशक्षक‐िशक्षण
णको ते ो मन
नसाय िशक्षाप
पद्धितमा बराब
बर उ नित भ
भइरहोस ् भ ने हो। िशक्षकल
कले
प्र
प्रयोग
मक ि टकोण धारण
रणा गरी बराब
बर अनस
पदर्
कले बराबर नय
याँ
ु धाान गिररहनप
ु छ। िशक्षक
स
साधनको

खोज
खो गिररहन
नप
क्षक िशक्षण के द्र प्रयोगश
शाला ज तो हुनप
हाँ
ु दर् छ। िशक्षक
ु दर् छ जह

स
समयान
प
िव यााथीर्को जातीय
य िवकाशलाई सह
वतर्न भैरहनपदर्
प
ुकुल पढाइने
ु ाउँ दो पिरव
ु छ।
उ
उक्त
मनसायह
यह बाट िशक्षक
क िशक्षणका मल
तह को उपक
क पन भएको छ। साथसााथै
ू िसद्धा त
आ
आयोगले
नेपालमा
प
िशक्षक
कको अभाव,, दे शको पिर
िरिमत आिथर्
िथक पिरि थिित र यो स
सव
प्र
प्रजात
त्रमा िशक्षाको
िश
आव यकता पूरा तौरले
तौ आ नू ि टकोणमा रराखेकोछ।
िश
िशक्षक
िशक्षण
णको मल
ू लक्ष
क
कक्षामा
िशक्षक
कले गन कारव
वाईको िव लेषणबाट
ष
िशक्ष
क्षक िशक्षणकोो लक्षह िनध
धार्िरत गिर छ।
छ
ज
जवाफदे
हीको भार बोकेका योग्य िशक्षक
कह

क तो हुनप
िशक्षक मात्र नभै
न िपतातु य
ु दर् छ? िश

िश ट पु ष पिन
प हुनप
छ,, जसको आदशर्
आ मा िव याथीर्
य ह ले आ नू जीवन ढाल
ढ न
ु दर् छ
ू ्। प्र येक
च
चाहका
साथै िनिद
िन ट लक्ष अगािड
अ
राख्नपदर्
प
आग प्रामािण
िणक अनभ
ु छ, र प्र येक लक्षको आगािड
ु वबााट
उ त सो लक्ष
उद्धृ
क्ष सफल गरराउने साधन हुनप
प्र
र म
मा यिमक िशक्षालयह
ि
क
का
ु दर् छ। प्राथिमक
िश
िशक्षकह
को माग र उपााय समान पको
प
हु छ। अतएव आय
योगले प्राथिम
िमक िशक्षालााई
प्र
प्राधा
यता िद
दएकोले, तपििसलका िसद्ध
द्धा तह का िनिम
िन त प्राथि
थिमक िशक्षक
कह लाई

लक्ष
क्ष

ग
गिरएको
छ।
प
पिहलो
िशक्षकल
कले पढाउने य
यवसायमा पारंरं गत हुनप
छ िशक्षकलेः‐
ु दर् छ।
(१
१)
(२
२)
(३
३)

केटाक
कटीह
े
को मनो
नोभाव बझ
नीह को लय तालस
त
रु मा काम
का गनर् सक्न
नप
ु ी उन
ु दर् छ

िसकाइ
इने व तुको प्रकृित आफैले
ल पढे ज तोो गरी राम्ररीी िसकी जानेको
क हुनुपदर् छ र
यिु क्तप
तपूवक
ट लाई वय
यं िसक्दै जाने
ने प्रेरणा िदन स
सक्नप
र् केटाकेटीह
ु दर् छ
वभावै
वै परोपकारी र त वज्ञानी हुनप
ु दर् छ
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(४
४)
(५
५)
(६
६)
(७
७)
(८
८)
(९
९)
(१
१०)

खुला िदलको
ि
साथै िशक्षाका
ि
हतौड
डीको ज्ञान र अन
अ ुस धानक
का िनिम त चतुर हुनप
ु दर् छ
प्र येक िदनको पढाइ
इका साथै छात्र
त्र‐गोि टको ब
बराबर तजम
ुर् ा गिररहनप
ु दर् छ
छात्रछ
छात्रालाई वयं
य आ नू काम गनर् सक्ने बाानी लगाइिदन
नप
ु दर् छ

िव यााथीर्ह लाई आ मिनभर्रता प्रेरणाको िदनप
नश
ख्न
ु दर् छ र परे मा अन
ु ासन राख्
सक्नपदर्
प
ु छ

िविभ न िवषय पढााउने दक्षताकाा साथै िशक्षा कुशल हुनप
दर्
ु दछ

िव यााथीर्ह लाई आ नू उ नितक
को तौल आफ
फै गनर् सक्ने प्रेररणा िदनप
ु दर् छ

आव यकीय
य
रे कडर् राख्ने र अ भै पिरआउन
न शैक्षिणक ििशक्षाचक्र चल
लाउने योग्यत
ता
हुनप
दर्
ु दछ

दो ो, िशक्षकम
मा िशक्षक र उमेर पुगेको यिक्तको है िसयतमा सवा
सेव गनर् मोटाामोटी साधारण
ण
िश हुनप
िशक्षा
छ उ िन निल
िललखत कुराम
मा पिरिचत र दक्ष
द हुनप
ु दर् छ।
ु दर् छ।
(१
१)
(२
२)
(३
३)
(४
४)
(५
५)

नेपालक
लको इितहास,भ
भग
ू ोल,अथर्शा त्र र सं कृित

एिशया
याइ िछमेकीरा ट्रह को इित
तहास,भग
अथर्शा त्र
ू ोल,अ
चिु नएक
एका पि चमक
का मल
ु ुकह
सं कृित,
ि

र साधारण
ण संसारको इितहास,भ
इ
ग
ल,अथर्शा त्र र
ू ोल

नेपालक
लको दै िनक जीीवनको आधारर बनेको िवज्ञ
ज्ञानका िसद्धा तह
यितग
गत तथा साम
मािजक जीवन
नको िनि त आव
आ यक वाा

य र वा

य‐िवज्ञानक
का

िसद्धा तह
(६
६)

प्रथम उपचारको
उ
िस त
िसद्धा

(७
७)

गिणत
तको मौिलक िवचार
ि
( अयल
लअभउतक )

(८
८)

नेपाली
ली भाषामा र केही हदस म मातभ
षा
ृ ाषामाा प ने, लेख्ने,र बो ने र सु न ्◌े◌ा भाष

(९
९)

नेपालक
लको लिलतकल
ला, संगीत, साािह य र साधा
धारण सं कृित

(१
१०)

संब धी टे किनक

नेपाली
ली कानूनको प्राारि भक िसद्ध
द्धा त

ते ो,िशक्षकह आफ आधाार यवसायस
संब धी िश पमा
प योग्य र य ता िश प िसकाउनम
मा
द हुनप
दक्ष
त कुराह को पिरआउने
प
काय
ायर्िविध बुझन
्नप
ु दर् छ। िन निलिखत
ु छर् र हुनप
ु छर् ।
(१
१)
(२
२)

सफा र पौि टक ढङ्ग
ङ्गले खानेकुराा उमान,ुर् पकाउ
ाउनु र आफैलााई खानेकुरा जुटाउनु

कपाल
ल र ऊनको खती
ख कातने र बु ने ( अथ
थवा बिु द्धमानी
नी ढङ्गले िक
क ने,) छांटने र
िसउने
न, लाउने लग
स
ु ा र यसका सदिमह

(३
३)

(बअ
अअभककयच भक ० र गहृ थीमा चािह
हने

त आव यक ब तु बनाउनेसमे
स त गरी आफ
आ ू लाई लग
र, य तै
ू ा जुटाउन।ु

कोरा मालह
म
तयारर गन,घर यव
व था िमलाउन
ने र बनाउने, फिनर्चर र य
यसलाई चािह
हने
सदिम
म बनाउनेसमेत गरे र,बाँस,क
काठ, इँट अथव
वा अ व तल
घ जोन।ुर्
ुलेे आफू ब ने घर
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चौ
चौथो,
िशक्षक
क यिक्तगत

पले राम्ररीी िवकिसत हु नप
अबि छ न
ु दर् छ र अ

पले आफूलााई

िब
िबकास
गनर् जा ने कायर्िविध
िधमा दक्ष हुनपछर्
प
प
ु छ।
ु । उसमा िन निलिखत कुराह हुनपदर्
(१
१)

िनद स चिरत्र

(२
२)

मजाल
लाग्दो यिक्त व

(३
३)

राम्रो शारीिरक
श
बनाव
वट

(५
५)

उमङ्ग
गको ि टले सस
हु प
ु तुिलत हन
ु छर्

(४
४)
(६
६)

मानिस
िसक र शारीिरक
क ढङ्गले व
वा

यको पणता
ण
ू र्

यिक्त
तगत र यवस
सायसंब धी उ च ्◌ानीित ििलएको हुनप
छर्
ु छ

(७
७)

धािमर्क

वत त्रा र सिह णुताम
मा िव वास गन र आ न
नो कामकारव
वाईमा दे खाउ
उने

(८
८)

हुनप
दर्
ु दछ
योग्य नागिरक नेता
ता हुनप
ु दर् छ।

ज
जसरी
अिभप्राय
यह ले उ े यलाई
य
िनरधाििरत गदर् छन ्, यसरीनै प्री उ े यह ले िशक्षक
ि
िशक्षण
ण
क क्रम आयो
कायर्
योिजत गनर् आधार
आ
िद छ। ितनीह ले उ च आदशर्क
कोो लक्ष गदर् छन ् शायद कसै
सले
ल
प ितनीह मा
पिन
म पूणत
र् ा प्रा त गनर् सक्तैनन
न ्। जेभएताा पिन ितनीह
ह प्र येक ताल
लीम पाउनेलााई
िन
िनदशन
र पथप्रदशर्न गदर् छन ्। तालीमिदने
त
उ तरदािय वक
को

िशक्षासं थाका
थ

टाफक
का सद यह
ह

टा त व दछन ्।

क क्रको यव
कायर्
व था
िश
िशक्षक
तालीम
मको िनिम त चािहने आव यकता होिशयारी पूणर् िव लेषण
ष
र भैरहे को
क
प
पिरि
थितबाट
ट लाउनै परे को
को सीमाब धन
नले गदार् ४ िकिसमको
िक
ताालीम सूिचत गदर् छ। यी चा
चार
िक
िकिसमका
ताल
लीमह को, पिहले
पि
पिन र प
पिछ पिन छँ दाछँ
दा दै कायर्क्र हुनेछ। तर यीी कायर्क्रम एउ
उटै
ए सीको मात
एजे
तहतमा राख्न
नप
ु दर् छ।
प्र
प्रथम
तथा सवर्
वर्प्रथम,प्राइमर
मरी कूलका िशक्षकह
ि
को ठूलो संख्याक
को आव यकत
तालाई पूरा गनर्
ग
छ अविधको
छोटो
को तालीमी पाा यक्रम बनाए
एर परु ा गनुर् पदर्
प छ। आदशर्
शर् पले खासग
गरे र यवसाय
यी
त
तालीमलाई
चाािहने आव यक
कता तफर् मात्र
त्र यानिदएर होइन, प्रितभ
भाशाली उ मेदवारबाट
द
िदइ
इने
स
साधारण
िशक्ष
क्षालाई चािहने आव यकताल
लाई पिन िवच
चार राखेर, यी पा यक्रम कमसे
क
कम एक
क
व को हुनप
वषर्
छ सामािजक
क अ ययन,िव
िवज्ञान, वा
ु दर् छ।

य र यवसाायी िश पमा केही प ृ ठभूििम

राािखनप
त
िन त फ ड सीिमत
िनिम
स
र अप
पयार् त भएको
कोले आव यक
कताको िवचारल
रले
ु दर् छ। तालीमको
प यक्रम तया
पा
यार गनप
छ गराइ ६ महीनामा यन
म िदन स भ
भव
ुर् दर् छ। पा यक्रम छोटो
ू तम तालीम
हने
ह
कह को संख्या दोबर हुनेछ र फ डमात्र ह
होइन,तालीम
म िदने टाफक
को पिर म पििन
ु छ र िशक्षक
दो
दोबर
हुनेछ। धे
धरै वषर्को िसकाउने
िस
अन
नभव
भएकाह , आधा सम
मयमा तुलनाा मक योग्यत
ता
ु
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हािसल गन छन ् भ ने िवचार आयोगले गरे कोछ। यसकारण आयोगले सझ
ु ाउ िद छ, पिहलो
आर भमा काठमाड मा र पिछ मल
ु ुकको िविभ न भागमा शाखाह मा रहे को आव यकता
िशक्षक िशक्षण के द्रमा छोटो समयको पा यक्रम वारा परू ा गनप
ुर् दर् छ। कसो हुंदो रहे छ भनी
एक या दइ
ु वषर्को अविधिभत्र ६ मिहने आधारमा यी पा क्रमह

तयार पािरनप
ु दर् छ भ ने

सझ
ु ाउ िद छ। यिद यो अविध जयादै छोटो ठहर्यो भने ल बाएहु छ।
दो ो, िशक्षक िशक्षण के द्रको तालीमिदने टाफको सद यह लाई चािहने पा यक्रम तु

त

बनाइहा नु पछर् । यो तालिम प्रयोगा मक बनाउनलाई औ प्राइमरी कूले िशक्षकको तालीम
ढीला नगनार्लाई, आधिु नक शैिक्षक तरीकामा पढाउने कुनै िवदे शी मल
ु क
ु बाट एक अथवा बढी
योग्य िशक्षक िशक्षणमा िवशेषज्ञह नेपालमा याउनप
ु दर् छ। ती िवशेषज्ञह ले िशक्षण के द्र
थापना गनर्मा िनदशन गन औ साथसाथै िशक्षाको आधिु नक ढङ्गममा टाफलाई तालीम
िदन र िनरीक्षण पिन गनुर् सक्नप
ु दर् छ। आिखरमा यो तालीम िशक्षक महािव यालयले िलनेछ
तर धेरै टाफका सद यह लाई िवदे शी िवशेषज्ञ वारा यवसायमा तालीम िदन सिक छ।
ते ो, हाम्रा वतर्मान िशक्षकह लाई उ च दजार्मा लैजा न जित सक्यो उित चाँडो पा यक्रम
तयार गनप
ुर् दर् छ। तीन महीने अथवा ६ महीने पा यक्रम हुनप
ु दर् छ। यी पा यक्रम िशक्षण
के द्रमा अथवा आव यक समयको िनि त मल
ु ुकका धेरै भागह मा घम
ु ती टीम वारा प्रसार
गिरने छ। अथवा एउटा मख्
ु य सम या अथवा िशक्षाको एक मख्
ु य अंगलाई मात्र ग्रहण गन दइु
ह ताको कायर्शाला (Workshop) हुनसक्छ।अथवा आठदे िख १२ ह तास म हरे क िपिरयर को
दइ
ु घ टा गरे र ह तामा तीन पटक भेटने गरी िव तत
ृ आधारमा पा यक्रम िदनसिक छ यिद
आयोगले प्र ताव गरे को नयाँ पा यक्रममा हाम्रा िशक्षकह ले िलनु पदर् छ भने, य तै िकिसमका
धेरै प्रकारको

यव था बनाउन सिक छ र बनाउनै पदर् छ। पढाउनेको नयाँ तरीकामा,

यव थाको नयाँ ढाँचामा, िसकने नयाँ सामानमा र नयाँ पा यक्रममा ितनीह लाई िशक्षादीक्षा
( लकतचगअत यलक िदनप
ु दर् छ।
चौथो, यी सबै तालीमी कायर्ह बाट िनकट भिव यमा िडग्री िदने िशक्षक महािव यालय
थापना तफर् संकेत गदर् छ। यो महािव यालय आधिु नक ढं गमा थापना होस ् भ ने हे तल
ु े,
यसलाई चािहने टाफको मख्
ु य भाग‐भन पाँचदिख १० सद यह को वषर्को तालीमलाई बािहर
पठाउनु पदर्छ। य तो समह
ू ले बािहर संगठनका िकिसमका तरीकाह

र यसै संवि धत

सम याह जाँचन छ र साथसाथै बालमनोिवज्ञान िशक्षणका तरीकाह ,पा यक्रम र कूलको
शासन यव था इ यािदमा िवशेषज्ञ हुन सक्ने छ। फकर आएपिछ,यी तालीमी कायर्ह लाई
एकनासे र सम वय गनर्लाई‐िशक्षक महािव यालयको आव यकता पदर् छ।
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य तो महािव यालयले धेरै िकिसमको कायर्
क क्रम िदन सक्ने
स छ
(१
१)

बी० एड०
ए िडग्री स म जाने हाइ
इ कूल प्रवेिशक
का परीक्षामाििथ चारवष सय
स क्
रल
ु त िलवरल

आटर् स (Liberal Artts) र यवसाय
ाय संव धी कायर्
क क्रम। ित्र‐च
च द्र कलेज निजक
न
ै िशक्षक
क‐
महािव
िव यालय रहे मा,
म यी पा यक्र
क्रमका केही अ
अंश काममा याउन र यव
व था िमलाउ
उनु
सिक छ तर यो ४ वषर्
व िभत्र, भावीी िशक्षकह ल
ले प्रयोग गनर् स
सक्ने आधिु नक
क तिरकामा यी
य

पा यक्र
क्रम िसकाउन
न सिक छ। भावी िशक्षक
क्षकह को िनिि त िसक्ने अनभ
ता
ु व बढत
िक्रया मक बनाउन
नल
ु ाई प्रारिि भक र मा यिमक
यव था ज तै ढगमा
ढं
पा यक्र
क्रम

क
कलह
मा पाइ
इने िकिसमक
का
ू

यवि थत
थ गिरनु प
पछर् । यो काय
यर्क्रम समा त

गिरसक
केका यिक्त
तह िनपुण‐िश
िशक्षक हुनु पदर्
दर् छ। र केही वषर्
व को अनभ
यट
ु व पिछ ग्राजुय
(२
२)

तालीम
म शु गनप
छर् र पिछ उ च कक्षाको यव
वसायी उ तरद
दािय व बोकन
नप
ुर् छ
ु छर् ।

यािच
चलर िडग्री िलएकाह
िल
लाई र सफलतापव
र् िशक्षण अ
अनभ
काह लाई एम
म ्०
ु व भएक
ू क

ए ० िडग्री
िड ितर लैज
जाने कायर्क्रमः‐
(३
३)

य तो िकिसमको तालीमले
त
छोोटो अविधकोो तालीमी पाा क्रम वारा तालीम भएक
का
टाफम
मा भनार् हुने िनप
ि ुण यिक्त
तह को जगेरराा समूहलाई जुटाउने प्रय न हुनप
ु दर् छ। औ

यो ताल
लीमले अ कले
क जको टााफमा भनार् हु ने ( अथवा भनार्
भ भैसकेकाह
क लाई) पििन
म त गदर् छ। यो खासगरे
ख
र यव
यवसायी तािल
िलम हुनप
स
िशक्ष
क्षा
ु दर् छ र िव तत
ृ साधारण
छ
दो केही वषर्स म त नेपालमा पाइने
प
सबभ द
दा
भएकााह लाई मात्र िलइनु पदर् छ।आउँ

(४
४)

उ च कक्षाको
क
यवस
वसायी िडग्री हु नेछ। यसकाारण यसलाई धेरै उ च त
तरमा राख्नप
छ
ु छर्
औ उ च दजार्को उ मेदवारह लाई
ला मात्र भितर् गनप
ुर् दर् छ।

क्षेत्र पा यक्रमको िव तत
य
अथवा िव
ि तत
यक्रम। य तोो पा यक्रम िक
ृ पा यक्रम
ृ पा य
वी० ए ० िक एम ्० ए ० िडग्री ितर
ित लैजाने हुनप
पदर्
क्रम
म
ु छ। तर योो पा यक्रमनै िडग्री कायर्क्र

हुनह
दै
यवसाय
यमा िशक्षकह
ह लाई उ च दजार्मा लैजानलाई तज
जम
को
ु ु दन।
ुर् ा गिरएक
दर् ( र मािथ
थ प ृ ठ सझ
थ
यवथा ििलनु पछर् ) िनयिमत
िन
पढाउ
उने
हुनप
ु ाव िदएको अ थायी
ु दछ।
क्षकह लाई सिु वधा हुनेगरी
ग
थान, ििदन र घ टाामा पा यक्रम
क्रम
काम िलएका िशक्ष
िदनप
दछ। यसको मतलब िबह
हानको सबेरै िबहानको ब
बेला अथवा साँझको बेल
ला,
ु दर्
शिनबा
बार र छुिट्टको बेला र घु ती टाफ र पय
यार् त पु तकाालयको िनिि त प्रश त मााग

पाइने काठमा ड , िवराटनगर, वीरगंज,पाट
टन,पोखरा,इल
लाम,पा पा अथवा
अ
मल
का
ु ुकक
(५
५)

अ के द्रह हुन।
ग्राजयट
ुय नभएका िव याथीर्ह लाई र यििद पि लक

कूलह मा क्लास िल
लने

िशक्षक
कह को आव यकता पण
ग आव यक
क परे हाइ कू लका यािि रकस म पििन
ू र् गनर्
नभएक
काह को िनिि त पिन पढाउ
उने प्रमाणपत्र
त्र पाइने छोटोो अविधको पाा यक्रम कमस
मसे

कम वषर्
व िदनको भए
ए बिढया हुनेछ।
छ यो पा यक्र
क्रमले ७ पेजम
मा सझ
िरएका अ थाय
यी
ु ाउ गिर
कायर्क्रमलाई
क्र
गा नेछ।
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िशक्षक‐महािव यालयको मख्
ू य कामह

यी हुनेछन ्। राम्ररी

यविथत गिरएको कलेजल

कायर्क्रमको इ जत बढाउने र आव यकीय समकक्षा संयक्
ु त पान छ। आयोग िव वास गदर् छ,
एक मख्
ु य

टाफ छा ने र तालीम िदने तु

त काम भए १९५६ मा िशक्षक‐महािव यालय

थापना हुनसक्छ।
यसै बीचमा, थोरै समय लाग्ने िशक्षक तालीम के द्रको टाफलाई तालीम िदने, प्रारि भक
कूलका िशक्षकह लाई तालीम िदने र वतर्मान िशक्षकह लाई उ च दजार्मा लैजाने अ थायी
अपझर्ट कायर्क्रमको तजम
ुर् ा हुनप
ु दर् छ।
िशक्षक तालीमको िनि त पा यक्रम
यी धेरै िविभ न िकिसमका कायर्क्रमह को पा यक्रमह , पा यक्रम पढाउने उ तरदायी
भएकाह

र िसकनेह को स.युक्त प्रयासबाट िवकाश हुनप
ु दर् छ। यो ब ने अव थामा

सहयोगा मक योजनामा िसका ह को नाम दतार् गनर् िदने मौकालाई आँखा िचि ल िदनुहु न।
िसका ह ले योग्य म तमात्र िदन सक्ने होइनन ् ितनीह ले यो कायर्क्रममा भागिलनेह को
वा तिवक आव यकताह को िव लेषणमा म त र पिहलो ज्ञान िदन सक्छन ्। यो सझ
ु ाव
िदइ छ, कायर्क्रमका

टाफ िशक्षाम त्रालयमा प्रितिनिधह , िवदे शबाट आएका िशक्षक

िशक्षाका अनभ
ु वी िवशेषज्ञबाट प्र येक तालीमी कायर्क्रमको िनि त चािहने प्रारि भक योजना
बनाउनप
ु दर् छ। कायर्क्रम ब दाब दै , िसका ह को म तले पूणर् िववरणको योजना बनाउन
सिक छ। यो सझ
ु ाउलाई यानमा राखेर यी कायर्क्रमह को िनि त चािहने पा यक्रमको प्रकृित
िवषयमा सू म सूचना (Hints) िदइ छ।
प्रारि भक कूलका िशक्षकह लाई तािलम िदने छोटो अविधको कायर्क्रम प्रारिमभक कूलका
पा यक्रमको सार र यो पा यक्रम पढाउनामा यवसायी योग्यताको िवकाशसंग पिरचत
हुनप
ु दर् छ। मािथ दशार्एझै, य तो तालीमको िनि त ६ महीना (अथवा यो िवषयको िनि त एक
वषर् पिन ) यादै छोटो अविध हो, तर यो तालीम ह ताको ६ िदन, िदनको आठ घ टा, यूनतम
िवदाह िदएर िदएमा, िसका ह लाई य तो तालीमको आधार भएको प्रारि भक ज्ञान िदन र
िसकाउन सक्ने तु याउन र िसकाउदै पिन गर्यो आफू पिन िसक्दै जान स भव हुन सक्छ।
प्रारि भक

कूलका पा यक्रमले साधारण िशक्षा,

यवसायी िश पिशक्षा र

यिक्तगत

िवकाशमा िवचार िदएको छ। िशक्षक तालीम पा यक्रमले उक्त िवषयह मा िवचार राख्नप
ु दर् छ
र यस बाहे क यवसायी िशक्षाका िवषयमा एकमत हुनप
ु छर् । साधारण िशक्षाको क्षेत्रमा धेरै जसो
िसका ह मा सामािजक अ ययन, खासगरे र नेपाल, एिशया र वाँकी संसारको, इितहास र
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सां कृितक िवकाशको िवषयमा

यादै कम ज्ञान होला। यो िरक्तता सामािजक अ ययनको

प्रारि भक पा यक्रमको प्रौढ खतराको िशक्षाले भिरनप
ु दर् छ निक इितहास अथर्शात्र र बेग्लाबेग्लै
िवषयह ले। ज्ञान र िलिखत समाग्रीह

◌्कबतभच बिक ) को अभाव ( ज तो िक नेपालको

प्रारि भक सां कृित िवकाश ) भएको क्षेत्रह ले सोझै अ वेषणका िवषयह
तरीकामा तालीम िद छन ्।
कूलका केटाकेटीह

टाफका सद यह

र अ वेषणका

र िसका ह ले यी क्षेत्रह मा प्रारि भक

र उमेर पुगेका दव
ु ैलाई पा यपु तकका सामाग्रीह

िवकाश गनर् िपट्ट

लाग्नप
ु दर् छ।
िसका को पक्षमा अक अगािडबाटै िवचार गिरएको अभाव नेपाली भाषामा छ। थाहा पाइएको
छ नेपाली भाषमा योग्यभएका धेरै छै नन ् र केही त बोलचाल गन नेपाली भाषमा िबलकुल
कमजोर छन ्। यिद िशक्षकह ले नेपाली भाषालाई उचा ने हो र यसलाई िशक्षाको मा यम
बनाउने हो भने ितनीह का बीच यसको प्रयोगमा प्रश त तालीम चािह छ। भाषा (नेपाली) मा
िनपुणताको

तर प ता लगाउनलाई वगीर्करणको परीक्षा हुनप
ु दर् छ र ितनीह को

आव यकताबमोिजम िसका लाई वगीर्करण गिरनु पदर्छ।
धेरै जसो िसका ह मा िवज्ञान र वा

यसंब धी ज्ञानको अभाव हुनु वभािवकै हो। प्राइमरी

कूलका केटाकेटीबाट आशा गिरने ( समझको तरबाट कमसे कम मािथ ) र सफल बय क
जीवनलाई आव यक समझको

तरबाट कमसे कम मािथको तहबाट िसकलाइ गनप
ुर् दर् छ।

गिणत पिन यो तरस म िवकाश गिरनप
ु छर् । यहाँ पिन यत
ू नम तरस म िसका ह लाई
याउन चािहने समय िनधार्िरत गनर्लाई वगीर्करण परीक्षा कामलाग्दो हुनछन ्।
धेरै जसो केटाकेटीह को िनिम त प्राइमरी िशक्षानै अि तम हुने हुनाले, यन
ू तन यवसायी
तालीममा प्रश त जोड िदइ छ।

यादै थोरै िसका ह य तो तालीम पाएका होलान ् अथवा

यवसायी िश पसंग पिरिचत होलान ्। स भव भएस म ितनीह को तालीमी कायर्क्रममा
प्रयोगा मक िश पकायर् रािखनप
ु दर् छ। सवभ दा पिहले िश पको उ े य र प्राइमरी िशक्षाको
पा यक्रमसंग पिरिचत हुनप
ु दर् छ। एउटा िश पमा दक्षताको केही हदस म िनपुण गराउन
सिक छ, तर धेरै जसो िशक्षकह

आ ना िपतापख
ू ार्ले गिरआएको यवसायमा कामगन

ग्रामीण िश पकारबाट पाउने म त उपर भर पनछन ्।

थानीय िश पकारह

िनस दे ह

केटाकेटीह लाई िश पमा दक्ष तु याउन ई छुक हुनेछन ् र काममा लािगरहदा िशक्षकह ले
कायर्िविध वयं िसक्नेछन ्। िशक्षकमा संबि धत िश पको ज्ञान िसकाउन प्रश त प ृ ठभूिम
हुनप
ु छर् । आफूले खानेकुरा ज मा गन, घर जोरजाम गन र लग
ु ा जुटाउने कायर्क्रमको साधारण
परे खा तयार गनुर् पछर् । तर ६ महीना अथवा एक वषर् भरीमा यी कलाह को िनिमत
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आव यकीय दक्षता िवकाश गलार्न ् भ ने आशा गनर् सिक छ। यिक्तगत िवकाशको क्षेत्रमा
धेरैजसो िसका ह मा केही अनभ
ु व हु छ भ ने िव वास गिरएको छ। ितनीह म य धेरैजसोले
खेलकुदमा भाग िलएका हु छन ्। ितनीह को आ नै आ याि मक र नैितक प ृ ठभूिम हु छ। जे
भएता पिन ितनीह लाई प्रारि भक कूलका केटाकेटीह को िनि त प्रभावकारी कायर्क्रमको
िवकास गनर् यथे ट म त चािह छ। केटाकेटीह का िनि त ढोकािभत्र र ढोकाबािहरका दब
ु ै
िकिसमका खेल िसक्न आव यक छ। दे शभिक्त, उ तरदािय व र नितक मू यह िवकाश गनर्
प्रयोग गिरने कथाह संग ितनीह पिरिचत हुनप
ु दर् छ।
धेर जसो िसका ह को यस क्षेत्रमा समझ र कायर्िविधमाको िबलकुल असामाज्ञाय हुनेहुनाले,
कायर्क्रमको धेरैजसो भाग िशक्षाको यवसायी पमा केि द्रत हुनप
ु दर् छ। ितनीह को िनि त
केटाकेटीको मनसाय, ितनीह ले िसक्ने तिरका, ितनीह को

वा

य र साम यर् वोधका

िनिम त म तको आव यक पदर् छ। अनभ
ु व गराउन, काम िसकाउन र योजना गनर्मा सोझै
िशक्षा र कायर्िविध चािह छ।

कूल

यव था र

कूल स प्रदायको शासनसंब धी

सम याह को समाधानका िनिम त िनदशनको आव यक छ। िशक्षकमा ितनीह लाई प्रश त
कायर्िविध, िसकाउने अनुभवको पिन आव यक छ।
संक्षेपमा,छोटो अविधको तालीमी पा यक्रमको िनि त चािहने पा यक्रममा िन निलिखत
कुराह हुनप
ु दर् छः‐
(क)

सामािजक अ ययन, नेपालीभाषा,िवज्ञान र गिणतमािथ जोडिदएर साधारण
िशक्षा,

(ख)
(ग)
(घ)

िश प िशक्षा,
यिक्तगत िवकाश र
िशक्षाको अिभप्राय, र िसकने कायर्िविधको प्रकृित, पा यक्रमको योजना शैिक्षक

सरजामह को बनावट, िसकाउने साधारण र िवशेष तरीकाह , कूल यव था र

शासन, कूल र स प्रदायको संब ध र कायर्िविध‐िसकने काममा जोड िदन
यवसायी िशक्षा।

छोटो अविधको िनि त

टाफलाई तालीम गन पा यक्रम कृया मक हुनप
ु दर् छ र

टाफका

सद यह को िनि चत आव यकताह संग िम दोजु दो हुनप
ु दर् छ। िशक्षक िशक्षण के द्रको
िवकाशको लािग यो समह
ू लाई िनदशन गनर् एक िशक्षाको िवशेषज्ञ पाइए,प्राइमरी

कूलका

िशक्षकह लाई छोटो अविधको पा यक्रममा तालीम गनर् र कायर्िविधमा धेरै प्रयोगा मक
तालीमका िवषय राखी लाभ उठाउन सिक छ। धेरै प्रकारको

यवसायी सम याह को

वा तिवक समाधानमा िवशेषज्ञले टाफलाई म त िदने छ। िवशेषज्ञले यहाँको टाफ घटाउन
215

र ितनीह को आव यकता हल गर्र् न म त गन यवसायी पु तकह तफर् ितनीह लाई िनदशन
गनर् समथर् हुनेछ। उदाहरणाथर्, उक्त िवशेषज्ञले ितनीह संग बाल‐मनोिवज्ञानका आधिु नक
िवचारह का िवषयमा छलफल गनर् समथर् हुनुपछर् । पिरणाम िशक्षकह
िकिसमका िवचारह

पर तुमा तेस

िवज्ञानिथर्ह मा प्रचार गनर् सक्तछ। य तै तरीकाबाट, सद यह

िवशेषज्ञह को सहयोग र प्रय नले मािथ छलफल गरे को

र

यवसायी िहक्षाको िविभ न

अव थाह को विृ द्धका साथै िवकाश हुदै जा छ।
संगठनको समयमा िवशेषज्ञ प्रा य भए,एक समूहको अगािड काम गन तरीकाह प्रदशर्न गनर्
समथर् हुनेछ। यो समह
ू ले तािलम के द्रमा गई प्रदशर्न गनछ। यही नै टाफका सद यह ले
िसका लाई िसकाउने तरीकाको आधार ब नेछ। य तो यव थाले यवसायी िशक्षामा लागेका
टाफका सद यह को प्रयागा मक तालीमको िनि त अपूवर् मौका प्रदान गदर् छ।

टाफले

िवशेषज्ञको अनभ
ु वबाट आ ना सम याह हलगनर् र िशक्षक िशक्षण के द्र थापना गनर्लाई
फायदा मात्र उठाउदै न िक साथसाथै आ ना यवसायी ज्ञान र अनभ
ु वको विृ द्धका साथै अ लाभ
हुन सक्तछ। तालीम के द्रको टाफका सद यह बाटै िशक्षक‐महािव यालय टाफको मख्
ु य
भाग छाने दे िख, िशक्षण के द्र सं थापना गदार् र िवशेषज्ञसंग लागेर काम गदार्को अनभ
ु वले
िबदे शमा नै तालीम पाउनामा अपूवक
र् ो भिू मका ‐ उचभिगमभ ) ब ने छ। छोटो अविधको
पा यक्रमको लािग भएका तालीम टाफका सद यह को िनि तको पा यक्रमले, प्रारि भक
अव था र िशक्षक‐महािव यालय

थापना भै सकेपिछ पिन, यवसायी िशक्षामा जोड िदनु

पदर् छ र अ अनव यकताह िकत हल गिरसकेको हु छ िकत तालीममा भएका सद यह को
आ नै उ योगले हल गिरनेछ भ ने अनम
ु ान गिर छ।
िशक्षक‐महािव यालयको

टाफको मुख्य भाग ब नलाई िवदे शमा पठाइएकाह को िनि त

पा यक्रम, िवशेषज्ञबाटै र ितनीह ले आ नो प्रधान कायार्लय बनाउने सं थाको प्रधान
र् ा गिरनप
अ यापकबाटै तजुम
ु दर् छ। मािथ दशार्एझ यो समूहको केही िवशेष उ तरदािय व हुनेछ
र यसकारण यी उ तरदािय व पूरा गनार्मा ितनीह लाई म त हुने गरी यो पा यक्रम तजम
ुर् ा
गनप
ुर् दर् छ। सवर्प्रथम िशक्षक‐महािव यालयको पा यक्रम र संगठनको पूणर् िववरण तयार
गनर्लाई सेिमनार (कझ लबच को आयोजना गनप
ुर् दर् छ। य ता सभाह को यन
ू ता परू ा गनर्लाई
अ मल
ु ुकह मा भएको ज तो िशक्षक‐िशक्षाको संगठनको िवषयमा पा यक्रम हुनप
ु दर् छ। यो
समह
ू लाई संयक्
ु त रा ट्र अमेिरका र यरू ोपमा िवशेष िशक्षक तािलम सं था को पा यक्रम र
संगठन अ ययन गनर् जाने मौका िदइनु पदर् छ। यो पा यक्रमले बाल‐मनोिवज्ञानको नयाँ नयाँ
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िवचार,अ ययनका तरीकाह , िश यको मू यांकन, कूलको शासन, सु न र दे ख्न म त गन
साधानह का र स लाहमा जोड िदएर साधारण यवसायी तालीम िदनप
ु दर् छ।
यस बाहे क, यो नयाँ िशक्षक‐महािव यालयका प्रा यापकह लाई आ नो
िवशेषज्ञ ब न मौका िदनप
ु दर् छ। यिक्तगत
शासन, पा यक्रम तजुम
र् ागनर्मा, प्रारि भक

िचको क्षत्रमा

पले ितनीह ले बाल‐मनोिवज्ञान,

कूलको

कूलका तरीकाह , वय किशक्षा इ यािदको

तोिकएको र उ च कक्षाको पा यक्रममा नाम दतार् गराउनप
ु दर् छ।
अ यमा, यी प्रा यापकको िवशेषज्ञता प्रा तगन क्षेत्रह मा दई
ु या तीन महीनाको इ टिनर्िशप
लतभचलकजष ्उ अथवा काम गदार्गद पाउने अनभ
ु व हुनुपदर् छ। उदाहरणाथर्, कूल शासन
यव थामा िवशेषज्ञता प्रा त गन मािनसले आधिु नक प्रारि भक कूलका प्रधानसंग बसेर दईु
या तीन महीना िबताउनप
ु दर् छ वा बाल‐मनोिवज्ञानमा िवशेषज्ञता प्रा त गन मािनसले बाल‐
िवकाश‐प्रयोगशाला या िक्लिनकमा (Clinic) मा दईु या तीन महीना कामगरे र िबताउनु पदर् छ।
पा यक्रम तजुम
र् ागनर्मा िवशेषज्ञता प्रा त गन मािनसले पा यक्रम तजम
ुर् ा सिमितको सद य
भएर दई
ुर् दर् छ। यसरी,यो समूहको िनि त चािहने पा यक्रममा िशक्षक‐
ु तीन महीना काम गनप
महािव यालय, साधारण यवसायी िशक्षा, िवशेष यवसायी िशक्षा काम गदिगदै जािनने
अनभ
र् ा गनर् सभाह को संगठन गनप
ु वको तजुम
ुर् दछ। िव तत
ृ कायर्क्रमको िनिमत कुनै
पा यक्रम चािहदै न। समह
ू को

पमा

यी पा यक्रम नै िनिदर् ट पु तकावली हुनह
ु ु दै न।ब

िशक्षकह को धेरै िकिसमको िमूहको िवशेष आव यकताह लाई पूरा गनर् िविभ न यिक्तगत
पा यक्रमको आयोजना गनप
ुर् दर् छ। यी पा यक्रमम ये एउटाले नयाँ प्राइमरी

कूल

पा यक्रमसंग संव ध राख्ने छ, दो ोले मा यिमक कूलको पा यक्रमसंग, ते ोले िसकाउने
नयाँ तरीकासंग, चौथोले सु ने र दे ख्ने र दे ख्ने साधनह (Audio‐Visual Aids) संग इ यािद
प्र येक हालतमा यो पा यक्रम

यवसायी तालीममा भितर् भएका िव याथीर्ह को संपूणर्

यवसायी तालीमको केही भाग मात्र हुनेछ र यसकारण िव तत
ृ कायर्बाट िदइने संपूणर् कायर्क्रम
नै कुनै िसका को िनि त एक िनिदर् ट पु तकाबली अथवा कायर्क्रम हुनेछैन।
चार वषर्को िडग्री कायर्क्रमको िनि त चािहने पा यक्रमले यवसायी िशक्षा सिहतको साधारण
िलवरल आटर् मा जोड िदनप
ु दर् छ। यो पा यक्रम सामािजक अधययन, िवज्ञान, भाषा तथा
गिणत, वा

य र यिक्तगत िवकाशमा प्रभावपण
ू र् तालीम िदनलाई िव तत
ु दर् छ।
ृ पको हुनप

यो कायर्क्रमको तत
ु ाउ िदएका िवषयह सिहत
ृ ीयांश छोटो अविधको पा यक्रमको िनि त सझ
यवसायी िशक्षामा लगाइएको हुनप
ु दर् छ। िव याथीर्ह लाई कूलका केटाकेटीह संग कामगन
मौका हुनप
ु दर् छ। तालीमको पिहलो वषर्मा पिन सानासाना योजनामा िशक्षकह लाई
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केटाकेटीह िसत कामगन यव था (Arrangement) हुनप
ु दर् छ। दो ो वषर्मा िव याथीर्ह ले
काउट समह
ू र केटाकेटीह को क्लबह को अिवभारा िलइ चलाउन सक्नेछन ्। ते ो वषर्मा
प्रयोगा मक ढं गले िसकने छोटो अविध राखे पिन हु छ र चौथो वषर्मा तीनदे िख छ
महीनास मको इ टिनर्िसप (Internship) यो तालीमी कायर्क्रमको एक अिभ न अंग हुनप
ु दर् छ।
िवदे शी मल
ु ुकह मा य तै िकिसमको िविश ट

टा टको पमा नमन
ू ा व प कायर्क्रमह को

अ ययन गनप
ुर् दर् छ। िवदे शमा अ ययनका िनि त पठाइने मख्
ु य

टाफमा नेपालको िवशेष

आव यकताह को परू ा ज्ञान हुनप
ु दर् छ। उक पा यक्रमको िववरणह

यो समह
ू ले तजम
ुर् ा

गनप
ुर् दर् छ।
यी सबै पा यक्रमह को िवकाशमा, िसकलाइको आधिु नक तिरकामािथ जोड िदनप
ु दर् छ। यी
तरीकाह को प्रदशर्न गनर्लाई िसका ह लाई नयाँ तारीकाले िसकाइनु पदर् छ। ितनीह ले
आधिु नक िनयमपद्धित (Methodology) को नयाँ टे किनकह

अ ययन गनप
ुर् दर् छ र

केटाकेटीह संग प्रयोगा मक ढङ्गले िसकाइने अनुभवह मा यी तरीकाह प्रयोग गनप
ुर् दर् छ।
िश यह लाई आ नो कायर्िनधार्रण र िनदशन गनर्मा, वादिववादको तरीका प्रयोग गनार्मा,
लाभदायक भ्रमण गनार्मा, आँखाले दे खेको प्रमाण प्रयोग गनार्मा, समाजको आव यकता र
कायर्ह सभ गनार्मा, प्रयोगा मक पले बाली लगाउने (growing) काममा, उनीह को गाउँ को
इितहास लेख्नामा गाउँ का इनारह पन
ु िनर्मार्ण गनर्मा र यसै िकिसंका कायर्ह गािभएको
वा तिवक योजनाह
उक्त िवषयह

र अ

कायार्ि वत गनार्मा ितनीह

िनपण
ु (adept) हुनप
ु दर् छ। िसका ह ले

पाइने शैिक्षक सहायताह संग पिरिचत हुनप
ु छर् । नयाँ साधनह

िवकाशगनर् म त गनार्लाई उ तरदािय व िलनप
ु दर् छ। असल िशक्षािदन साधनह का कमी
भएकोले िशक्षकह ले आव यकता अनस
ु ार आफै हतौडीह तयार गनप
ुर् दर् छ।
िसका को प्रगाितको मू यांकन
मािथ छलफल गिरएका धेरैजसो कायर्क्रममा, िसका र उसको िशक्षकले प्रगितको ढ काइ र
पिरणाम थाहा पाउनलाई बेला बेलामा िसका को प्रगित नापनप
ु दर् छ। प्रगितको िववरणबाट
आव यक परे को ख डमा पा यक्रम दोहर्याउन र कायर्ह पन
ु ः िनदशन गनर् आधार िद छ।
टाफका सद यह लाई िसकाउने योजना र कायर्िविध दोहर्याउनको लािग आधार िदन
िव याथीर्ह को मू यांकनको आव यक छ। प्र येक कक्षा प्र येक पा यक्रम र प्र येय
कायर्क्रमको िनि त अनम
ु ानतः ल यह रािखने छन ्। िव याथीर्ह को मू यांकनबाट मात्र यी
ल यतफर्को प्रगित थहापाउन सिक छ।
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प्रगितको पिरणाम समय समयमा, वार वार थाहापाउनु आव यक छ।उ मेदवारलाई ग्राजुयट
गनर् प्रश त उ नित गरे को छ वा छै न भनी िनधो गनर्लाई िलइने अि तम परीक्षाको पर परागत
िवचार आधिु नक िशक्षामा रािखएको छै न। परं परागत तरीकाले मानवीय साधनको ठूलो
नोकसान गदर् छ र िवफल भएका िव याथीर्ह को बेइ जत हु छ। िव याथीर्ह कुन िकिसमको
उ नित गरी रहे काछन ् भनी िदनिदनै, ह ताह तामा, महीनामहीनामा, र वषर्वषर्मा जािन राख्न
धेरै असल हु छ। यसो भएमा िनयत समयमा िव याथीर्ह लाई िनदशन गनार्को िनिम त
मनािसव कदम उठाउन सिक छ। यसकारण, मू यांकन गन धेरै िकिसमको टे किनक बराबर
प्रयोग गनप
ुर् दर् छ। प्रगितको मू यांकन गनर् िशक्षक र िव याथीर्ह दब
ु ैले कागत र िससाकलम
परीक्षा, मौिखक अिभ यिक्त, किमटीको िरपोटर् िवशेष योजना हे राइ, प्रयोगशालामा दे खाइने
प्रदशर्न, पु तकालयको उपयोग, साधारण मानिसक झक
ु ाव र जोश, अ ह संग सहयोग गन र
कामगन योग्यता, र अ

धेरै िकिसमको उपक्रमिणकाह

र उपायह

प्रयोग गनप
ुर् दर् छ।

िसका को प्रगितको िवषयमा ितनीह को अिभभावकलाई स लाह िदन र प्र येक िव याथीर्को
कामको अवि छ न सरसरी िववरण िदनलाई िसका र उनीह को अिभवाकलाई बेलाबेलाको
िरपोटर् िदनप
ु छर् । िव याथीर् र उसको फाक टी (Faculty) को स लाहकारले यो प्रगित िरपोटर् लाई
होिशयारी पूवक
र् अ ययन गनप
ुर् दर् छ। यसो गरे मा, िसका को तालीमबाट अ यािधक िकिसमले
फाइदा उठाउन मनािसव मािफकको आव यकीय कदम उठाउन सिक छ।
अबि छ न

पले िव याथीर् मू यांकनको प्रणािल प्रयोग गरे मा, हरिहसाब राख्ने एक

समाना तर प्रणािल पिन हुनप
ु छर् । यो प्रणािलबाट परु ा गिरएको कामको पिरमाणको
अबि छ न िववरण पाइ छ। पा चा य मल
ु क
ु मा यस िकिसमको मु यांकन ् क्रेिडट िस टम
(Credit System)

वारा गिर छ। उदाहरणाथर् कुनै सं थाह ले िव यालयको वषर्लाई तीन

ख डमा वांडक
े ोछ शरे क ख डमा,औसत िव याथीर्ले ह तामा १५ दे िख १८ घ टा क्लासह मा
जा छन ्। चौथाई समयको ह तामा उपि थत भएको प्र येक घ टाको िनि त उसले चौथाइ
घ टाको क्रेिडट पाउँ छ। यसरी चौथाइ समयमा उसले १५ दे िख १८ स म चौथाइ घ टाह
कमाउँ छ, अथवा वषर्मा ४५ दे िख ५४ चौथाइ घ टाह

कमाउँ छ।यसरी लगभग २०० चौथाइ

घ टाको ४ वषर्मा काम हु छ। यो हरिहसाब राख्ने प्रणािलको एक लाभ यो छ, िव याथीर्ह ले
लामे िवदामा िवशेष अविध हािजर भएर आ नो कायर्क्रम चाँडो गन अथवा पाटर् ‐टायममा
लाभदायक ढं गले आफूलाई उपिरया काम गनर् इ छा भए कायर्क्रमलाई ढीलो ढीलो गरे पिन
हु छ। िव याथीर्ले परू ा भार बोक्नु पदन अथवा परू ा क्लासमा समय ब नु पदन। तर यसरी
िढलायमा, िडग्री हािसल गनर् धेरै समय लाग्ने छ। एक अविधमा ह ताको तीन पटक हािजर
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भएर, पा यक्रम सफलता पूवक
र् समा त गन िव याथीर्ले चौथाई घ टाको क्रेिडट पाउने छ।
उसले अक अविधमा अक पा यक्रम िलएमा तीन (दई
ु वा ४ ) चौथाइ‐घ टाको क्रेिडट लाभ
गनछ। यसरी उसले आ नो आव यकताको िवचार गरे र िशक्षाको गित िमलाउन सक्छ।
िशक्षक‐महािव यालयको चार वष िडग्री कायर्क्रम र एक वष ग्राजुयट कायर्क्रम दब
ु ैलाई,
पूणत
र् ाको िनि त चौथाई घ टाको क्रेिडट मुतािवक केही आव यकीय कुराह

हुनप
ु दर् छ।

यसपिछ कुनै व ्उिक्तले िविभ न फुसर्तका समयमा िलएको िब तत
ृ पा यक्रम वारा चािहने
क्रेिडट को केही अंश काम गरे र ितनछ। यिद कुने यिक्तले मा टर िडग्रीको िनि त चािहने
तािलमलाई पण
ू र् समय लगाउन सकेन भने उसले िव तत
ृ ‐कायर्क्रम, वारा यो क्रेिडटको केही
भाग ज मा गनर्सक्नेछ।
नेपालमा िशक्षकह लाई उ च दजार्मा लैजान र चाँडो चाँडो तालीम गनार्लाई िव याथीर्को यस
प्रकारबाट हरिहसाब रािखने प्रणािल िवलकुल आव यक हुनेछ।
यसबाहे क, यस िकसमको प्रथाले अि तम परीक्षाको आव यकता हटाउँ छ र अि तम परीक्षाको
िनि त िदइने िव यालयको िशक्षा र क ठ थ गनम
ुर् ा जोड घटाउँ छ। िशक्षक‐महािव यालयका
आयोजकह ले उक्त हरिहसाब राख्ने प्रणािल उपर िनग्रानी राख्नुपदर् छ। िशक्षक‐महािव यालय
थापना गरे मा यो प्रणािल लागु गरानइनु पदर् छ भ ने सझ
ु ाउ आयोगले पेशगदर् छ।
िव याथीर्को भतीर्, छनौट र िनदशन
यो पिर छे दमा िशक्षक तालीमको िनि त िनपुण उ मेदवारको कमी छ भ ने कुरालाई िलएर
धेरै प्रमाणह

िदइएका छन ्।यो पिरि थित िन चयनै धेरै वषर्स म रहने छ। धेरै पा चा त

मल
ु ुकह को प्राथिमक कूलमा िशक्षा िदने काम वा नीमािनसको यवसाय हो र एक दइु
िपढीपिछ नेपालमा यो पिन स भव होला भ ने आशा गनर् सिक छ। यित जेल त्री िशक्षा
लोकिप्रय भइसक्नेछ। पु षभ दा त्रीजाित प्राइमरी कूलका केटाकेटीसँग िमिलजुिल काम
गनर् सक्तछन ्। वतर्ममान समयमा यस कामका िनिम त

त्री उ मेदवारह को िनता त

अभाव रहन गएको छ भनने कुरामा दइु मत हुनै सक्तैन।
धेरै िकिसमको िशक्षक तालीम कायर्क्रमको कारवाइह म ये योग्य यव
ु क र यव
ु तीह लाई भतीर्
गन काम पिन एक हो। िशक्षक तालीम के द्र र िशक्षक महािव यालयका प्रितिनिधह ले वेला
वेलामा नेपालका हाइ कूलह मा गएर िव याथीर्ह सँग कुरा गरी िसकाउने यवसायमा चाख
बढाउन कोिशश गनप
ुर् छर् । िशक्षक तालीम सं थाको िनि त दखार् तवालाह को संख्या बढी हुँदै
आएमा िनयिु क्तको

तर िव तारै बढाएर लगे हु छ। तर यस समयस म िव यालयमा
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िनयिु क्तका िनपुण यव
ु कयव
ु तीह लाई आकषर्ण गन िनिदर् ट कायर्िविधह को ब दोब त
ग न ्।
तालीम कायर्क्रममा भनार् हुन चाहने िसका ह को छनाइमा पिन यान िदनप
ु दर् छ। वीकार
गिर छ िक उ मेदवारको कमीले वतर्मान समयमा छनावट मिु कल हु छ तर उममेदवारह
जित पाइए पिन यन
ू तम तर त कायम राख्नैपछर् । उममेदवारको अिहलेको अभावमा पिन
अ अ काममा सफल हुन नसकेकाह को िनि त यो रछान ब न िदनु हु न। कुनै िशक्षक
तालीम कायर्क्रममा िशक्षण यवसायको इ जत थामन नसक्ने उ मेदवारलाई भनार् गनुर् हुँदैन।
िशक्षकह बाट प्रभािवत हुने केटाकेटीह लाई पिहले िवचार पर्ु याउनप
ु दर् छ। यसकारण उ च
आदशर्, नैितकता र तर नपुगेकाह कसैलाई पिन छा न हुँदैन।
उ मेदवारको िन पक्ष छनाइ हुनु स भव छै न। छा ने कायर्िविधमा जितसुकै होिशयारी राखे
पिन कुनै िसका ह लाई आ ना कमजोरीह सध
ु ार गनर् िव तत
ृ िनदशन र स लाह चािह छ र
कसैलाई त कायर्क्रमबाटै हटाउनप
ु दर् छ। आ नै सध
ु ारको लािग िव याथीर्ह लाई िनदशन र
स लाह िदनको िनि त र असल िनपुण उ मेदवारको तालीम स भव बनाउने िनयिमत
यव था हुनप
ु दर् छ।
िशक्षकह लाई प्रमाणपत्र िदने काम
अिहले नेपालमा कुन कक्षाको िशक्षकले िसकाए हु छ र कसले िसकाउनु हुँदैन भ ने कुरामा
केही बाधाह छै नन ्। प्रायः िशक्षक हुँ भनी दावा गन जोसुकैले पिन एक जागीर पाउन सक्छ र
सह
ु ाउँ दो िशक्षण भए पिन नभए पिन तलब िदइ छ। पिहले िशक्षकह को यादै अभाव भएकोले
पिरि थितलाई िनय त्रणमा राख्न खो नु संभव िथएन। अक िपंढीको लािग तालीम नपाएका
र योग्यता नभएकाह लाई कूलमा पढाउन िनषेध गनप
ुर् नछ। जे भए तापिन िशक्षक तालीम
कायर्क्रमको उ घाटनको साथसाथै िशक्षाम त्रालयले िशक्षकह लाई प्रमाणपत्र िदने प्रथा
चलाउनु पदर् छ।यस प्रणािलले नयाँ िपंढीका मािनसह उपर राम्रो प्रभाव पादर्छ। िनयिमत
तालीमी कायर्क्रम सफलतापव
र् पास गरे का िशक्षकह लाई तालीमको तरमा उ तीणर् भएको
ू क
प्रमाणपत्रका साथै नेपाली कूलह मा िसकाउन अिधकार िदनप
र् िसकाउने
ु दर् छ। सफलतापव
ू क
अनभ
ु व भएका अ

मािनसह लाई पिन

य तै िसकाउने प्रमाणपत्रह

िदनप
ु दर् छ। तर

प्रमाणपत्र िदंदा चाँडै नै यवसायी तालीम िलनप
ु न वादा हुनप
ु दर् छ। िशक्षकह को अभाव राम्ररी
पूितर् नहु जेलस म क्षेत्रका इन पेक्टरह लाई

यन
ू तम

तरको योग्यतास म नभएका

मािनसह लाई पिन अ थायी िशक्षकको प्रमाणपत्रह िदने अिधकार िदन आव यक हुनेछ। जे
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भए तापिन राम्ररी तालीम र प्रमाणपत्रह लाई

कूलमा पढाउन आशा निदने समयको प्रितक्षा

िशक्षा म त्रालयले गनप
ुर् दर् छ।
सझ
ु ाउ िदइ छ, िशक्षाम त्रालयले िशक्षकह को प्रमाणपत्र िदने कामलाई आ नो िवभागको
िवशेष र िनिदर् ट कायर् पमा

थािपत गनप
ुर् दर् छ। अिहलेलाई यो काम योग्य सरकारी

कमर्चारीका िनिम त ख ड‐समयको काम हुनेछ, तर पिछ यो पूणर् समयको उ तरदािय वको
पमा पिरणत हुनेछ। कुनै िवशेष िशक्षक तालीमी कायर्क्रम समा त गिरसकेको यिक्तलाई
प्रमाणपत्र िदने काम तथा अ

योग्य िशक्षकह लाई प्रमाणपत्र िदने र परीक्षा र

तर उचो

गराउने काम र आव यक परे मा क्षेत्रका शैिक्षक अिफसरलाई अ थायी प्रमाणपत्र िदने अिधकार
र सबै प्रमाणपत्र िदएका िशक्षकह को िनयिमत िववरण िदने काम इ यािद सबै उक्त
यिक्तलाई अिधकार िदनप
ु दर् छ। यस तरहले प्रमाणपत्र िदने काम पर तुमा सरकारलाई नयाँ
िनयिु क्तका िनि त भिू मका हुनेछ।
िशक्षकह को िनयिु क्तको काम
आ नो तालीम प्रा त गिरसकेपिछ िशक्षकह लाई भतीर् गनर् िशक्षक तालीम सं थाको अझ
अक उ तरदािय व छ। के द्रीय सरकारले ख ड आिथर्क सहायता िदएका कूलह मा धेरैजसो
यी िशक्षकह लाई पठाए तापिन हुन सकेस म िशक्षक िशक्षण के द्रमै यी नयाँ िशक्षकह लाई
आ नो योग्यतालाई सह
ु ाउँ दो पदमा िनयक्
ु त गनुर् यिु क्तसंगत हु छ। उनीह को वाथर्, इ छा,
योग्यता, यिक्त व र भत
ू प ृ ठभूिमलाई वा ता नराखेर िशक्षकह लाई वे छाचारी पदमा
िनयक्
ु त गदार् अस तु ट िशक्षकह

र प्रभाव र प्रेरणारिहत िशक्षण पैदा हुनसक्छ। शायद

आर भको िनयिु क्त िशक्षकह को िनिम त

यादै जवाफदे हीको पद भ नप
ु दर् छ। यही पदमा

रहे र िशक्षण तालीम सं थामा िसकेका कुराह को प्रयोग गनर् िसक्नप
ु छर् । अनुभवको पिहलो
वषर्मै िसकाउने यवसायमा िशक्षकको सफलता र असफलताको िनणर्य हु छ।
यसकारण िशक्षकह लाई प्रारं िभक पदमा िशक्षा िवभागको राय िलएर िनयक्
ु त गरी क्रमैसँग
उ तरदािय व िदंदै जानप
ु दर् छ भ ने आयोगले सझ
ु ाउ िद छ। यसलाई िशक्षा िवभागले र
खालीखा साको सच
ू ी तयार पान िशक्षण सं थाको िनयिु क्तका अिधकारीले कायार्ि वत
गदर् छन ्। य ता खालीखा सामा भरखरै प्रमाणपत्र पाएका िशक्षकह को योग्यता र वाथर्को
िवचार गरी िनयिु क्त गनर् सिक छ।

िशक्षकको िहत
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त्र ल य गनुर् हुँदैन। तरक
को उ नितकोो िबधान तया
यार
ग
गरी
यवसायल
लाई बिलयो पान
प र अयोग्ग्य र नालायक
क मािनसह लाई ि◌झकीी संघलाई सफ
फा
प
पानिपट्ट
पिन ल य गनप
दछ। िज लााका
ुर् दर्
संब ध भएक
का संघह

थानीय प्रितिनिधह

र मख्
पर
ु य के द्रको पर प

पिन हुन स
सक्तछन ्। ििविभ न ठाउ
उँ ह मा माििसक सभाह ,

िज लािज लाामा अधर्‐वािषर्
षक सभाह र वषर्वषर्मा प्रित
ितिनिधह को सभा बोलाउन
न सिक छ।
य तो संघ अथ
थवा अ तिरम
म कालमा िवशे
िव ष किमटीक
को पिहलो क
कतर् य यो हो िक ताल म र
अ भ
अन
धारमा ‐ न िक
क पदको िकिस
िसमको आधाररमा) सबै िशक्ष
क्षकह को िनिि त एकैनासक
को
ु वको आध
रााम्रो एकै वेतनको
न
केल खडा
ख गनप
ह गनर् नसक
के
ुर् छर् । िशक्षकको वाथर्को सबै सम याह हल
त
तापिन
य तो सं थाले िशक्ष
क्षण यवसाय
य अिधक आकषर्
आ क बनाउ
उन सक्नेछ। य मा िबराम
मी
िव वािषर्क िवदा,
िवदा,
ि
कानन
ण, पे सन इ यािदको
य
िनि त थान रािख
िखनेछ।
ू ी स वा, भ्रमण
स श
सारां
य पिर छे दम
यस
मा िशक्षककोो तालीमको िनि
ि
त एक कायर्
क क्रमको

परे खा तयारर पान कोिश
शश

ग
गिरएको
छ। यसमा
य
रािखए
एका प्र ताव
वह मा िशक्षक
कह को िनिि त ज री र तु
आ यकताह
आव

त चािह
हने

र लामो अविधको
अ
आव
व यकताह को
क पिू तर्को ल य गरे को छ।
छ िवशेष प
पले

आ
आयोगले
िन निलिखत
न
सझाउ
झ
िदएको छ।
छ
ु
(१
१)

नेपालक
लको िनि त िशक्षकह
ि
को प्रभावकारी तालीम नै स
सं पण
क कायर्क्रमक
को
ू र् शैिक्षक

के द्रिब
िब द ु हो। िन
नदशन गन िशक्षकभ
िश
दा िशक्षा ब ता प्रभावकारी हुन सक्तैन र
िशक्षक
क पिन आ नो
न तालीमले याएस म मात्र प्रभावक
कारी हुनसक्
क्छ। यसकारण
ण
प्रभावप
पूणर् िशक्षकले
ल तालीम कायर्
यर्क्रमको िनिि त प्रश त सम
मय र यान िदन
िद प
ु दर् छ।
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(२
२)

यस कायर्
क क्रमले ज री र लामोो अविधको आव
आ यकताह
ह

पूरा गनपछर्
प
ह
ुर् । िशक्षकह

तालीम
म भए पिन नभए
न
पिन आउने
आ
६ वषर्मा िवगत ६ वष
षर्मा भएको कूलको भ द
दा

िवशेष उ नित हुनेछ।
छ यसकारण
ण अ थायी आभारमा
आ
भए
ए तापिन जिित सक्यो उिित
को तालीम िदन
ि ु अ य त ज री छ। य तो तालीम
म के द्र तु त
चाँडो कुनै िकिसमक
(३
३)

उ घाट
टन गनप
क्र
जग पििन हा नप
छ
ुर् दर् छ र यथाशक्य थायी कायर्क्रमको
ु दर् छ।

िशक्षक
क तालीम िशक्षाको
िश
बिलय
यो िसद्धा त र प्रजाताि त्रक
त्र कायर्िविध
िधमा आधािररत
हुनप
दर्
यो नेपाल
लको िशक्षकह
ह को वा तिव
िवक आव यक
कतामा आधाािरत हुनुपदर् छ।
छ
ु दछ।
पिर छे द ७ मा िदइए
एको ढगमा यसको
य
परे खा िख नप
िश
िशक्षाम
मा
ु दर् छ। आधिु नक िशक्षक
अ

(४
४)

मल
अ भ
योग गनप
छ दे श सेवाक
को भावले आयोिजत
आ
यस
ु ुकह को अन
ु वको प्रय
ुर् दर् छ।

िकिसम
मको िशक्षा र सं कृितको राम्रो
र स ब ध हुनप
ु दर् छ।
िशक्षक
क िशक्षाको हििभप्राय िन निलिखत
न
हुनपदर्
प
भइरहे का िशक्षक
क्षकह लाई उ च
ु छ। ‐क) भ
दजार् िदने र नयाँ
याँ िशक्षकह लाई
ल
तालीम
म िदई नेपाल
लका

कूलह
ह को

टाफम
मा

योगय
यतानस
क्षक बनाइिदन
नु ‐ख) थानी
नीय पिरि थित
ितसंग उिचत मेल राखेर स
सबै
ु ार िशक्ष
प्रकारक
को पा क्रम र एकै प्रकारक
को कायर्िविधक
को िवकाश गन
नुर् (ग) िशक्षाक
को अिवि छ न
(५
५)

सध
मा योगदान िदन
ि ।ु
ु ारम

िशक्षक
क िशक्षाको उ े य िन न प्रकारको हु नप
क) यवसायी योग्यता ‐ख
ख)
ु दर् छ। ‐क
फरािक
कलो साधारण
ण िशक्षा ‐ग) यवसायी िश प िसकाउने
ने योग्यता र (घ) समाजक
को
नेता र यिक्तको पमा यिक्तग
गत योग्यता।

(६
६)

तु

तै प्राथिमक कू लका िशक्षक
कह को ताली
लीमको िनि त छोटो अविध
िधको पा यक्रम
क्रम

यविि थत गनप
छ शायद एक
क दइु वषर्को िनि त छ म
महीने आधारम
रमा िशक्षकलााई
ुर् दर् छ।

तालीम
म िदन कोिश
िशश गनप
त यो प्रय न सफल नभ
भएमा यस अविधलाई
अ
एक
क
ुर् छर् तर
वषर्स म ल बाउनुपछर्
प ।यस कायर्
यर्क्रमबमोिजम
म िनकट भिव
िव य १९५६ मा अथवा १९५
५७

पिछ नै वषर्को कमस
सेकम १००० िशक्षकह ता
तालीम गनप
दछ। यो कायर्क्रम
क्र आउँ दो धेरै
ुर् दर्
वषर्स म रिहरहने छ भनने आश
शा गिरएको छ।
छ िशक्षक मह
हािव यालयक
को थापना ह
हने
ु

िवि तक
त ै यो िशक्षक
क महािव याल
लयको संपण
क
ू र् कायर्क्रमको एक अंग हुनप
ु दर् छ। िशक्षक
भए िशक्षाका
िश
िवशेष
षज्ञको आव यता
य परे मा िव
िवदे शबाट यााई यस कायर्क्रमको
क्र
िनदश
शनर्
(७
७)

झन ् वा छनीय हुनछ।
छ
े
छोटो अविधको
अ
पा यक्रमको कायर्
का क्रम सफल
ल पानर्लाई पाा यक्रम िसक
काउने टाफक
का
िशक्षक
कह लाई ताली
लीम िदनप
छ तु
ु दर् छ।

त यी पा यक्रमह
ह

शु

गनर्लाई
ल तालीमक
को

िनि त बािहर पठाउ
उनभ
क्षक तालीम के द्रमा काम
म गदार्गद पाा यक्रम जा ने
ु दा िशक्ष

गराउन
नु बिढया दे ििख
ख छ। िशक्षक
क िशक्षाको िवदे
ि शी िवशेषज्ञ
ष बोलाई यस
य िकिसमक
को
(८
८)

तालीम
मको काम गरा
राएमा िछटो चाल
च ु न सक्तछ
छ।

हु जेलस
ल म कले
लजका प्रा यापकह
य
समेत नोकरीमा भइरहे का िशक्षकह लााई
मािथ लो दजार्मा लै
लजाने िवशेष पा यक्रमह
ह िविभ न ििकिसमको आव
आ यकतालााई
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पूरा गनर्
गन समय,ठाउँउ र सारव तको
क
ख्
येय उक्
क्त
ु िवचारबाट फरक हु छ। तालीमको मख्य
ु
यवस
साय भए ताापिन नयाँ िशक्षकह
ि
लाई
ई तालीम िद
िदने कामलाई
ई अग्रग यत
ता

(९
९)

िदनप
द छ।
ु दर्

लामो अविधको
अ
योज
जनामा एक िशक्षक
िश
कलेज
जको
क थापना र संगठनमा जोड
ज िदनप
छ
ु दर् छ।

यसकोो िनि त योोग्य नेपाली िशक्षा िवशेषज्ञह
ष
को एक
क समूह िशक्षक
िश
िशक्षाक
को
आधिनक
िु न तरीकालााई अ ययन गनर्
ग बािहर पठ
ठाउनप
यो समह
क
ु दर् छ। य
ू नै पर तम
ु ा िशक्षक

टाफ हुनेछ।
छ यस महा
हािव यालयले
ल अ यमा मल
सबै
ु ुकको स
िशक्षक
कलाई तालीम
म िदने कायर्ह हातमा िल
लनेछ। यस कले
क जले ‐क) चार
च वषर्को बीी०
महािव
िव यालयको

एड० कायर्
क क्रम ‐ख) एक एम० एड०
ए कायर्क्रम ‐ग) दे श याप
पी एक िव तत
म‐
ृ पा यक्रम
भहतभ
भलक यल अयगचकभक
अ
क ) र (घ) नयाँ प्राइमरी
री
(१
१०)

तालीम
मको िनि त अ डर‐ग्रेजुयट गराउने कायर्
यर्क्रम राख्नप
न
ु नछ।
मािथ उ लेिखत ७,
७ ८ र ९ दफ
फामा िदइएक
का सझ
ु ाउह

ग
िवदे श
शी
कायार्ि वत गराउन

िवशेषज्ञह
ज्ञ को टे िक्नकल
िक्
म त र यस पिर
प छे दमा

परे खा िखंिचएको
िच
िशक्षक
क

म तह
ह

(१
११)

कूलका िशक्षकह लााई

िलनप
छ यस म तमा िशक्ष
क्षक िशक्षामा एक वा एकभ
ए
दा बढ
ढी
ु दर् छ।

तालीम
मका कायर्ह कायार्
क ि वत गनर्
ग म त हुनपदर्
प
ु छ।
िशक्षाम
म त्रालय, प्र तािवत सं थाह
थ का टाफ
फका सद यह
ह यी सं थाक
का िसका ह र
िशक्षक
क िशक्षाको िव
िवशेषज्ञको परर परको सहय
योगले यी काायर्क्रमको पा यक्रम तजम
र्
ुमा
गनप
प यक्रममा आव यकताा र समयान
नस
स
िशक्ष
क्षा,
ुर् दर् छ। यस पा
ु ार सवर्सधारण

िश पििशक्षा, यवस
सायी िशक्षा र यिक्तगत
त िवकाश अ तगर्त हुनप
दा
ु दर् छ। यसभ द
ब ता जसको िनिि त यो पा यक्र
क्रम तजुम
र् ा गरेरे को छ ती िस
िसका को आव
व यकतासँग यी
य
(१
१२)

पा यक्र
क्रम होिशयाररपूवक
र् िमलाउ
उनप
ु दर् छ।

यी ताालीमी कायर्क्रम
क्र थाहा पाइ
इएस मका

यादै आधििनक
ु न तरीकाल िसकाउनप
ु छर् ।

िसका ह ले आ नो कूलमा प्रय
योग गरे पिन
िन हुने िशक्षणक
को बिलयो तरीकाको
त
मोडे
डल
ल
हुनप
दर्
ितनीह ले
ल शिक्षक सरसामानको
स
अ
अभाव वीका
कार गनप
क
ु दछ।
ुर् दर् छ र नयाँ शैिक्षक
ह को िवकाश
श गरे र र िसका
का ह गाउँ घररितर गएर नय
याँ कूलह खो
ख दा आइप
पन
म तह

अव थासँ
थ ग मक
िवला र सध
क
गनप
छर् भनी ितनीह
ह लाई िसकाए
एर सम या ह
हल
ु ािव
ु ार कसरी
ुर् छ
(१
१३)

गनप
ुर् दर् छ।

िशक्षक
क तालीमी कायर्
क ह

आधिनक
िु
िशक्षासँ
सँग िम दो मू यांकन

व प हुनप
छ
ु दर् छ।
अि तम परीक्षाको सट्टा अिविि छ न र िवि
विभ न प्रकाररको मू यांकन गन तरीक
का
रािखन
नप
धिु नक ढं गकोो िव याथीर्को
को हरिहसाब राख्न र आ नो िनयिम
मत
ु दर् छ। आध

िशक्षण
ण कायर् गदार्गद
ग ख डसमय
य लगाएर आफ
फूलाई उ च द
दजार्मा लैजान
नमा इ छा गन
ग
(१
१४)

िशका ह लाई म त गन एक क्रिडट
क्रे
आवसर् को
क प्रणािल चाल
चा ु गनप
ुर् दर् छ।

िशक्षक
क भतीर् तालीम
म िलनेह को छनावट
छ
र अििवि छ न िन
नदशनलाई होििशयारीका सााथ
छा न िदनुपदर् छ।
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(१
१५)
(१
१६)

िशक्षक
कह लाई प्रमााणपत्र िदने प्रणािल
प्रण
चालु गन
ग प
स प्रणािलले कूलमा पढाउ
उन
ुर् दर् छ। यस
योग्य िशक्षकलाई मात्र
म अनुमित िदनेछ र योग्य
य िशक्षकको के द्रीय िववररण राख्नेछ।

नयाँ िशक्षकह
ि
को प्रारि भक पदमा
प
िनयििक्तको
प्राधा य भएकोले यी नवजवाान
ु क्
िशक्षक
कह को िनि त हुनस म योग्य
य
थान िनणर्
ि य गनर् र िशक्षणको पििहलो वषर्मा यी
य
नवजव
वानह को अन
नभ
िरिचत टाफक
का सद यह क
को िशफािरस
सबाट उनीह क
को
ु वदे िख पिर
िनयिक्त
िु क्

(१
१७)
(१
१८)

हुनप
छ
ु दर् छ।
सु पन
नप
ु दर् छ।

िशक्षण

सं थाह ल
लाई

यस

उ तरदािय वको
वक

अिवभार
ारा

तर िनणर्
ि यको िवध
धान तयार गन
नर् र िशक्षण यवसायलाई
ई बिलयो बनाउ
उँ दै लैजान एक
क

राि ट्रय
य िशक्षक संघको
घ गठन गन
नप
ुर् छर् ।

तालीम
म र अनभ
वमा आधािरत
त वेतनको
ु वम
सिु वधा
धाह तु

त मक
छर्
ु रर गनप
ुर् छ।
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केल, िबदा, नोकरीबाट अवकाश
अ
रअ
अ

पिर छे द १३
शैिक्षक साधन
प्राक्कथन
केटाकेटीह को शैिक्षक अनभ
ु वमा तीन कुराको सधै िवचार हुनप
ु छर् । पिहलो त िन चय नै
िव याथीर् भयो । दो ो, िशक्षकको मह व अिग लो पिर छे दमा सिू चत गिरएको छ। तर एउटा
अक मह वको कुरा छ , यो हो िशक्षाको प्राकृितक र भौितक पिरि थित। िनःस दे ह िशक्षक यो
पिरि थितको एक अंश हो ‐ मानव शरीर, भवन र सरसामान (सो ौ पिर छे दमा वणर्न गिरने)
यसको एक अंश िनमार्ण गदर् छन ्। तर पा यपु तक, िनदश पु तक, दे ख्न ‐सु न सिकने
साधन र छोटकरीमा सामा यतः"िशक्षास ब धी ब तुह " किहने पिन केटाकेटीह को िशक्षामा
अ य त मह वको भाग िल छन ्। शैिक्षक पिरि थितको यो ि टकोणलाई िलएर यो पिर छे द
लेिखएको छ।
िशक्षाले ठाउँ पाउन कुनै कुरा वा सम यामा लडकाको चाख हुनप
ु छर् । उसकै क पनामा
छोिडिदयो भने उ वयं यो कुरा प ता लाउँ छ र कुनै कुनै समयमा यस िशक्षाको उ च बा छनीय
पद्धित खडा गदर् छ तर िव याथीर्लाई बाटो दे खाउन, सम याको अ ययन गन उपाय, सच
ू ना
ोत इ यािदको सझ
ु ाउ िदन िशक्षक प्रायः उपि थत रह छ। तर िश य र िशक्षक दव
ु ैलाई
िशक्षाको राम्रो अनभ
ु व बढाउन िशक्षास ब धी साधन नपाउनु ज तो िनराशाजनक अ कुनै
कुरा हुँदैन। एकाकी अनस
ु धान र प्रयोग िशषाका प्रभावकारी पद्धित हुन ्, पर तु यी कायर्शीलता
पिन िशक्षास ब धी साधनह को अभावमा टु दछन ्।
िशक्षकह को कमीपिछ आज नेपालका िशक्षालयह मा स तोषप्रद शैिक्षक अनभ
ु वका िनि त
िशक्षािवषयक साधनह को िबलकुल अभाव

यादै ग भीर िव न छ। िव यालय तहमिनको

प्र येक कक्षामा कित कागत, धु नु भएका पचार्ह ती पिन प्रायः नेपालीमा हुँदैनन ्, यदाकदा
एक या दइ
ु नक्शा (प्राय परु ाना) र शायद केही िसलेट र एउटा सानो खरीपाटी मात्र िशक्षा िदने
साधन पाइ छन ्। िव यालयका कक्षाह मा िज ला भएका केही पा यपु तकह पाइएलान ्,
तर नेपालीमा धेरै कम।अ

पिन पाठशालाह मा पु तकालयह

िकि चतै पाइ छन ्

र

िव वकोश, िनदश पु तक, उप यास, आकषर्क तथा िचत्रसिहतका पा यपु तकह , आधिु नक
नक्शा र भग
ू ोलह , िचत्रसंग्रह इ यािद छँ दै छै नन ्। पाठशालाह मा य ता िकिसमका
सामानह को प्रमाण पाइँदैनन ् , तर कुनै कुनै सव तम िशक्षालयह लाई एक पटक हे दमा
आग तुकलाई पिरि थित यहाँ बयान गरे ज तै खराब छ भ ने प्रतीत हु छ।
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आयोग िशक्षास ब धी साधनह को यस अभावलाई रा ट्र यापी िशक्षाको िवकाशमा एक ठूलो
सम या

वीकार गदर् छ। यसलाई अथर्, िशक्षकह को िशक्षण, भवन र यव था आिद अ

सम याह सँगै एकैप ट हल गरे र अ यमा िशक्षालयह लाई सबै िकिसमका उ तम,
आधिु नक, चाखलाग्दा र प्रभावकारी साधनह ले पिरपूणर् पान उ े यबाट िविभ न सझाउह
िदइएका छन ्।
िशक्षास ब धी सामग्रीह िशक्षालाई सहायता गन कुनै पिन व तु वा िवषय जि तकै हुन ् भ न
सिक छ। छलफलका िनि त सिजलो पानर् ितनीह लाई कैयन ् ेणीमा बा न सिक छ। पिहलो,
िशक्षक छ, उ लडकालाई िव योपाजर्नको बाटो दे खाउने मत्र होइन, िदनको कैयन ् प ट
सच
ू नाको

ोतसमेत हु छ। उसले केटाकेटीका प्र नह को जवाफ िद छ, उनीह लाई पढे र

सन
ु ाउँ छ, कथा हा छ, किहले चालचलनको बारे मा संकेत िद छ त किहले गिणतको सम या
कसरी हल गनप
ुर् छर् भ ने सूचना िद छ। तर िव यालय छो ने समयस ममा लडकाले
िशक्षकदे िख वत त्र हुन सक्नप
ु छर् । यसकारण प्रौढ जीवनमा पुर्याउने यिक्तगत र िवना
रे खदे खको प्रयोगका िनि त अ पिन िशक्षाको साधन हुनप
ु छर् ।
दो ो, िशक्षाको सेरोफेरोलाई पिरपण
ू र् पानर् प्रयोग गनर् हुने अ मानवी र सामद
ु ाियक साधनह
छन ्। िज लाबािहर घम
ु ेको कोही यिक्त भ्रमणको कुरा भ न सक्ने होला। ग्राम िवकाशको
कमर्चारी माटो मिललो तु याउने िवज्ञान अथवा असल बीउह

वारा बाली सध
ु ान तरिका वा

हामीह िकन डी.डी.टी.को प्रयोग गछ यो बुझाउन सक्ने होला। केटाकेटीह लाई बु न, िसउन
वा ईट पानर् िसकाउन सक्ने थानीय कालीगडह होलान ्। प्र येक समद
ु ायमा दक्षता र ज्ञानका
धेरै मानवी

ोत छन ्, य ता

यिक्तह लाई हाम्रा नयाँ ढं गका पाठशालाह मा बराबर

बोलाउनप
ु छर् ।
यसका अितिरक्त, हरे क समुदाय कायर्शीलता र चाखलाग्दा तथा िशक्षाप्रद थानले भरपूर छ
जहाँ केटाकेटीह ले आ ना िशक्षाको एक अंश पमा जानप
ु छर् । एउटा घट्टको िक्रया िसकाउन एक
िसंगै कक्षालाई लान सिक छ। कृिष, सानो उ योग, नदीकाटका

टा त आिदका प्रदशर्नीह र

धेरै य ता कायर्शीलतालाई लाभदायक शैिक्षक भ्रमणको आधार बनाउनप
ु दर् छ।
फेर कुनै गाउँ लेह का घरह मा िवलक्षण चीजह , ढुंगाको संग्रह, सानासाना पलव
ु ा पशप
ु क्षी
इ यािद दे खाउनाको लािग पाठशालामा याउन सिकने चाखका व तुह हुन सक्छन ्। प्र येक
समुदाय मानवी र भौितक साधनह ले स प न छ र यसले शैिक्षक सेरोफेरोका अंग हुनैपछर् । यी
साधन र ियनका उपयोगबारे आठ र नव पिर छे दमा िव तत
ृ बहस गिरएको छ।
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ते ो, मनु य‐ िनिमर्त ‐म
मिु द्रत र अ

िकिसमबाट
ट बनेका चीज
जह को ठूलोो राश छ। त
ती

िन निलिखत छन ् : ‐
(१
१)
(२
२)
(३
३)
(४
४)
(५
५)

पु तक
क‐ पा यपु तक,
त
िव वक
कोश, अ

ि
िनदश
पु तक
क, पूरक वाचन
व
पु तक
क,

प्रयोगश
शालास ब धी
ध पु तक ( यचप
य
यययप
प. वकर्बूक) इ यािद।
पत्रपित्र
ित्रका, अखबारर, पचार् इ यािद
िद।

मानिच
िचत्र, भग
न
रे खािच
िचत्र, सिचत्र र रखां
रे िकत व तुह ।
ू ोल, नक्शा,
िचत्र, तसबीरह
त
।

(िव तारक
त
सामान
न (Projection equipm
ment) प्रोजेक्
क्शन इिक्वप
पमे ट चािहन
ने)
चलिच
िचत्र, िफ म र ९कि
९
मभक० लाइडह ।

(६
६)

(बजाउ
उने साधन चाािहने) रे काडर् र रे काडर्ह भन
न।

व मान समय
वतर्
यमा ियनीह को
क अभाव यादै
य शोचनीय छ। ियनीह क
को बदलामा राख्न अ क
कनै
ु
ची छै न। ियनका
चीज
िय
उपयोग
गका िनिम त सामुदाियक
क साधनह

तयार छन ् तर अिधकांाश

िह साका िनिि त यी ब तह
प
र बनाइनप
पछर्
ु तयार गनपछर्
ुर्
ु ।
चौ कक्षा र प्रयोगशालाक
चौथो,
प्र
का भैितक साम
मान छन ्। डे क र बे च अ
अथवा सक
ह
ु ु ल र लेख्ने पाटीह
हो
होलान
ए
खरीपाटी
टी, सच
पाटी, प्रारि भक
भ खेलह का
क िनि त (क्ब
बलम तबदिभ
िभ)
्। तर एउटा
ू नापत्रप
या ड टे बुल, िवज्ञानका सरसामान, खेतीका

या
याभल, चूहूलााह

इ यािद हुनप
ै छर् । क
कनै
ु

िक
िकिसमको
आ यको पमाा ऋतुबाट अन
नुकुल सुरक्षा हुनप
ु छर् । माििथ उ लेख गरे का अ ज तै
यी सबले शैिक्षक
ि
सेरोफेररोलाई स प न बनाउन म त गदर्छ
छन ्। भवन, सरसामान र
स भरणह कोो उ लेख सो

पिर छे दमाा भएको छ ।

शैिक्षक साधनह
ह को रोजाइ
म
मािथ
उ लेख गरे का केही शै
शिक्षक साधन
नह को स ब धमा अनक
कारी व तुह को
क
ु ू ल र प्रभावक
रोोजाइ एक सम
म या छ। यी चीजह पााइएस म ियन
नको उपयोग
ग गनप
ुर् छर् । तरर नेपालमा धेरै
अ थामा ियन
अव
नलाई बनाउन
नु र रचना गन
नप
िद कैयन ् चीीजह एकै िक
किसमका पाइ
इने
ुर् छर् । कुनै िदन
हु छन ्, अिन रोजाइको सम
म या खडा हु छ। उदाहररणको लािग, पाँचौ

ेणील
लाई सामािजक
क

अ ययनका ३,,५, या ७ िविभ
िभ न पा यप
पु तक पाइएल
लान ्। िभ न िभ न सं थााह ले बनाएक
का
म
मानिचत्रका
अ क खाल, अथवा बेग्लाबे
अने
ल ग्लै बनोट
टका िवज्ञानक
का सामान िवक्रीका
िव
िनिि त
प्र तािवत होल
लान। कुन िक ने? कसले
ल यो िनणर्य गन? कुनै मुलुकह मा पा
प यपु तकह
ह
स
सरकारबाट
प्रक
कािशत हु छन
छ ्, अ मा िनजी
िन प्रकाशक
कह बाट तयार
ार भएर प्रित पधीर् बजारम
मा
िब
िबक्तछन
ई प्रो साहन िदने
ि ? यी सम
म याह ले अिह
िहले दबाउ हा दै नन ् होलान
न ्,
्। कुन योजनालाई
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तर ियनीह लाई पिहले नै दे िखराख्नप
ु छर् , ठीक गनप
ुर् छर् र वैज्ञािनक िकिसमबाट िभिडएर
ियनलाई हल गनप
ुर् छर् ।
रोजाइको बारे मा आयोगको सझ
ु ाउ छ‐१) सबै िकिसमका शैिक्षक साधनह को कसौटी बनाउने
२) िशक्षालयह मा िवक्रीका िनि त प्र तािवत सारा ब तुह को जाँच गन र ३) समय समयमा
वीकृत व तुह को सूची िनका ने। यस काममा अनभ
ु वी िशक्षकह को एक समूह िनयक्
ु त
हुनप
ु छर् । उदाहरणाथर्, पा यपु तकह को कसौिटमा यथाथर्ता, केटाकेटीका उिचत उमेरको
तहलाई िम दो, आकषर्णता, धेरै िदन ख ने, चाखलाग्दो र िचत्रह ले भरपरू इ यािद कुरा
हुनप
ु छर् । नक्शाको कसौटीमा आकार, रङ, शद्ध
ु ता, उ े य, नवीनता इ यािद जाँ नप
ु छर् ।
िवज्ञानका सरसामानको कसीले औिच य, सादापन, िकफायत र धेरै कालस म िटक्ने
इ यािदको िन चय गनप
ुर् छर् । प्र येक िक ताको व तुका िनि त िनमार्ता र (उ पादक)
कालीगडह लाई उपयोगी व तुह को िवकाश गन बाटो दे खाउने र रो ने समूहलाई नक्कली र
प्रितकूल व तुह हटाउन म त गन प ट तथा तोकुवा कसी हुनप
ु छर् ।
एउटै समूहले एउटर् िक ताका व तुह जाँचरे िनणर्य िदनु सा य हुँदैन। यसकारण यो समूहले
थप सद यह िनयक्
ु त गनर् र तोकुवा िक ताका व तह
ु रो न उपसमह
ू खडा गन अिधकार
पाउनप
ु छर् । ज तै, एउटा उपसमूहले िवज्ञानका पा यपु तक र सामनह

जाँ तछ, अक ले

गिणतका पा यपु तक इ यािद र ते ोले नक्शा इ यािद।
कुनै कुनै रा य र मल
ू कह मा सरकारी पदािधकारीह

वारा एक ेणीलाई एक िवषयको एउटै

पा यपु तक छािन छ र िशक्षालयह मा यही एउटा पु तक पढाउनप
ु दर् छ। यसले िशक्षाको
सेरोफेरोलाई संकीणर् पादर् छ, िकनभने आधिु नक नवीन िशक्षाप्रणालीको उपयोग गन बेस
तािलम पाएका धेरै िशक्षकह एकै िवषयमा कैयन ् पु तक पढाउन चाहा छन ्। कसौटीमा ठीक
ठहिरएका सारा वीकृत व तुह को सच
ू ी बनाएर िशक्षकलाई नै उसैले आ नो कक्षाका िनि त
उ तम ठानेका मालह रो न िदनु सव तम योजना हुनेछ। यसरी वीकृत सच
ू ीले व तुह को
रोजाइमा िशक्षकलाई म त िद छ, िव न पादन।
व तुह को रचना र उ पादन
अगािड सच
ू ना गिरए झ आज हाम्रा िशक्षालयह को िनि त छा न योग्य व तुह थोरै प्रा य
छन ्। िशक्षाका साधनह का अनेक िकिसम र ने र उ पादन गन महान ् काम अिगि तर रहे को
छ। यसमा १) रचना २) उ पादन वा िनमार्ण र ३) िवतरण तथा िवक्री सि मिलत छ। यो र मािथ
उ लेिखत व तुह को रोजाइ उ च तहको शैिक्षक व तु आयोगको सहयोग र िनरीक्षणमा
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हुनप
े ा
ु छर् र यस आयोगमा यस कामको पेशा, यापार र प्रब धीय अव थालाई राम्ररी बुझक
िशक्षाकायर्मा प्रवत
यिक्तह रािखनप
ु
ु छर् भ ने आयोगको राय छ।
ृ ५ वा ७ िशक्षािनपुण प्रमख
यो (ब तु रोजाइ) आयोग िशक्षाम त्रीबाट िनयक्
ु त हुनप
ु छर् अथवा िशक्षासिमित वा राि ट्रय
िशक्षक संघ ज तो कुनै सं था भए यसले रो नु पदर् छ। यसका िनयमह अि थर हुनप
ु दर् छ
जसमा तत
ृ ीयांशभ दा बढी सद य कुनै समयमा नयाँ नहोऊन ्। आयोगले सोझै िज मेदार रहे र
पिन प्रारि भक, मा यिमक र उ च िशक्षाका िज मेदार उपसिचवह िसत सहयोग राखेर काम
गनप
ुर् छर् । आव यक परे का समयमा आयोग ब नप
ु छर् र शु मा यसले कायर्कारी र सहयोगी
आयोग हुनप
ु छर् । आयोगको एक सद यलाई सभापित बनाएर आयोगले रोजाइ, रचना, िवतरण
र अ कुरामा सिमितह िनयक्
ु धेरै यिक्तह मा
ु त गनप
ुर् छर् । यस िकिसमले योग्य िशक्षािनपण
काम बाँिडने र िछटो िछटो कायर् स पादन हुनेछ।
आयोग र उसको सिमितले व तुह को रचनामा अनुकूल पा यपु तक र अ व तुह को िछटो
उ पादनलाई प्रो साहन िदने साधनका तरीकाह सो नप
ु दर् छ। लेखकह लाई सोझै काम िदएर,
वीकार योग्य पा डुिलिपमा एकमु ठ पुर कार िदएर तथा प्रकािशत पु तकह मा व वांश
(Royalty) ितरे र आिथर्क प्रो साहन िदने गनप
ुर् छर् । अझ

अ

पिन हुनप
ु छर् । सिमितले

आव यकताह को पयार्लोचन गरे र ियनलाई लेखकह बाट अनस
ु रण गिरने

तर वा यही

उ े यले भनार् गिरएका लेखकह बाट अनुवाद गराउने ि टबाट अ भाषाका पु तक तथा
अ य ब तह
ु को जाँच गनप
ुर् छर् । (रा ट्रभाषालाई उ नत पानुर् छ भने सारा सब नेपालीमा हुनप
ु छर्
भनीरहनप
ु दन।) व तुह को रचनालाई रहे को सिमितले शु मै लागू गिरने

कायर्क्रमको

िवज्ञि त प्रकाश गरे र उसलाई यस काममा म त गनर् चाहनेह लाई िनदशन िदनप
ु छर् ।
पा यपु तकह को रचनातफर् लगाइएका मख्
ु य प्रय नका अितिरक्त सां कृितक र शैिक्षक
िफ म तथा लाइडह को िनमार्णमा पिन अिलकित यान िदनप
ु छर् । यी साधनह

वारा हाम्रा

नौजवानह मा हाम्रो मल
ु कको धेरैजसो ऐितहािसक र भौगोिलक अपूताली याउन सिक छ।
िवज्ञान र कलाकौशललाई यी िवषयमा अिहले पाइन सिकने िवदे शी िफ मह मा नेपाली टीका
थपेर सजीव पानर् सिक छ। आठ ,नव पिर छे दमा सझ
ु ाउ गिरएका पा यक्रमका अनेक
अंशह लाई िचत्र वारा दे खाउन खास खास ठाउँ ह मा लाइडह बनाउन सिक छ। य यिप
अिधकांश क्षेत्रह मा िव यत
ु शिक्त प्रा य छै न तापिन यो िव तारै शु गिरनेछ। यस बीचमा
तेलले च ने िव तारक (प्रोजेक्टर) प्रयोग गनर् सिक छ।
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अझ शैिक्षक रे िडयो कायर्क्रम तयार गरे र स ता याट्रीले च ने रे िडयोका समाचारग्राही य त्रह
सारा पाठशालाह मा बाँिडनप
ु छर् । यी दव
ु ै कायर्क्रमह

यादै महँगो पछर् न ् र ियनलाई म त

गनर्का िनिम त िवदे शी सहायता माग्नप
ु छर् ।
व तु उ पादन सिमितको र रचना सिमितको घिन ठ स ब ध रहनप
ु छर् अथवा एउटै ले दव
ु ै काम
िलए हु छ। यस सम यामािथ तु

त कारवाई गनर् आयोग र उसको उ पादन सिमितले

आधिु नक भारतीय छापाखानाह मा गनप
ुर् न छपाइको कामको त लो पिरमाणको प्रब ध
िमलाउनप
ु छर् । यो ता कािलक कायर्क्रमको ल य हुन सक्छ ‐( यादै नै खाँचो भएको
ठाउँ को)प्र येक प्रारि भक पाठशालाका

ेणीह का िनि त हरे क िवषयमा (स भव छ भने

रं गीन) िचत्रह सिहतको एउटा पा यपु तक, एक वा दइु अखवार र सकेस म थोरै नक्शाह ।
तर यो कायर्क्रम क्षिणक हुनु सव तम हुनेछ।
यो सम या हल गनर् आयोग नेपालमा एक नवीनतम शैिक्षक छापाखाना अ याब यक ठा दछ।
यिद हामीह १० वषर्मा ३,००,००० (तीन लाख) केटाकेटी पाठशालाह मा पाउने आशा गछ भने
प्रितवषर् ३०,००,००० (तीस लाख) पा यपु तक र अ सामग्रीह को प्रकाशन आव यक हुनेछ।
िशक्षािविधमा यी व तह
ु ले उप लो मह व पाउनु छ भने ियनीह रं गीन िचत्रह ले भरपरू र
आधिु नक क्रममा रिचएका हुनप
ु छर् । ियनका िनि त पँज
ू ीको ठूलो लगानी र कायर्कारी कोषका
साथ एउटा बहृ त ् प्रकाशन सं था चािह छ।
य तो कामका िनिम त िवदे शी म त पाइने आशा छ। िवशेषतः प्रधान स पादक,
कायर्प्रव धक, पसल िज मा िलने मा छे र य त्रचालकह ज ता मख्
ु य मख्
ु य यिक्तह को
िवदे शमा िशक्षण। मािथ सझ
ु ाउ गरे का मालह

प्रश त मात्रामा िनका नलाई चािहने

सरसामानको प्राि त र ती सामानह राख्नका िनिम त एक घर तथा छापाखानाले आफले
टे िकने हुन नसकेस म शु को खचर्का िनि त आयोग सझ
ु ाउ गदर् छ। य तो छापाखाना
िशक्षाम त्रालयको मातहतमा रहनप
ु छर् र राि ट्रय िशक्षा छापाखाना किहन सक्छ। बजेटको
िवचारबाट यसले सरकारका अ य िवभागह मा समेत आ ना उ पादनह उ पादन मू यमा
िवक्री गनर् परे तापिन िवक्री गरे र ३ वषर्िभत्र आफ टे िकने हुन सक्नप
ु छर् । यो उ ेशय पण
ू र् गनर्
समय र थानले निदएस मलाई सरकारी वा गैरसरकारी अ सारा काम िलन अ वीकार गरे र
छापाखानाले पा यपु तक, प्रौढिशक्षाका साधन, पाठशालाह का िनि त िशक्षा‐समाचारह ,
नक्शा, शैिक्षक िववरण इ यािदलाई अग्रता िदनुपछर् । उ घाटनकालपिछ छापाखानाले सरकारी
सहायता पाउन हुँदैन र यापािरक दरभाउभ दा घटीमा िसफर् शैिक्षक सामग्रीबाहे क अ कुनै
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काम िलन हुँदैन। खास गरे र यो छापाखाना खुलेको पिरणाममा अिहले भइराखेका चिलरहे का
कुनै छापाखानाह ब द हुनु हुँदैन, नत्र यसको थापनाको मख्
ु य कारणलाई मािननेछैन।
प्रब धकीय (ब दोब ती) तरीकामा छापाखानाले एक यापारको

पमा काम गनर्

वत त्र

हुनप
ु छर् । प्रब धकह लाई बाधाह बाट मक्
ु त राख्ने नीित र कायर्प्रणाली खडा गनर् अ थायी
िनयमह सिहत एक संचालक सिमित रहनप
ु छर् । आयोग यस िववरणमा पेश गरे को स पण
ू र्
कायर्क्रममा यस प्र तावले सवार्ग्रता पाउनु पछर् भ ने मा दछ।
छािपएका शैिक्षक साधनह को िवतरणलाई राि ट्रय छापाखानाको एक छुट्टै िवभाग वा बेग्लै
गुम ताले िज मेदार हुनछ
ु र् । यो िवभाग अथवा गुम ताले शैिक्षक साधन आयोगिसत सहयोग
राखेर काम गनप
ुर् छर् । िनजी (गैरसरकारी) मद्र
ु क र प्रकाशकह बाट सवर्सामा य बजारमा सध
केही सामग्री पाइने आशा छ। िकफायितका िनि त, िशक्षालयह मा उपयोग गनर्
भएपिछ यस

वीकृत

ोतबाट पाइएका ब तुह बेग्लाबेग्लै िशक्षालयह मा फेरी बाँ न वा िवक्री गनर्

सरकारी गुम ताबाट अिधक पिरमाणमा खरीद हुनप
ु छर् ।
राि ट्रय िशक्षा छापाखानाले कक्षाह को उपयोगका िनि त पिहले नै वीकृत नभएको कुनै कुरा
छा तैन भ ने पिन धारणा छ। यसरी

यसका सारा मिु द्रत ब तु महािव यालय वा

िव यालयह मा िवतरण र िवक्री गिरनेछ। यसकारण हामीह राि ट्रय िशक्षा छापाखानाको
एक लटकनको पमा शैिक्षक साधन आयोग सारा यी शैिक्षक सामग्रीह को िवतरणका िनि त
राि ट्रय पु तक भ डार किहन सक्ने एक िवतरण गुम ता खडा गनर् सझ
ु ाउ प्र तुत गछ । यस
गुम ताले राि ट्रय छापाखानाको उ पादन र िशक्षालयह मा उपयोग गनर् वीकृत भएका अ य
प्रकाशक वा सं थाका मालह िबक्री गनछ। यस गुम तालाई सानो प्रारि भक पँज
ू ी र एक
कायकारी कोषको आव यक पछर् , तर यो चाँडै नै वाबल बी हुनेछ। सरकारी गुम ता हुनाले
िशक्षालयह , िशक्षा िवभाग, गाउँ का पु तकालय र प्रौढिशक्षा कायर्क्रमको िनिम त भएको
िवक्रीमा नगदभ दा माग र सोधभनार्को यादा प्र भाव पनछ। तर असल यापिरक िहतका
िनि त यो गुम ताले जुन िवभागको बजेटबाट िस तै िदएका मालको मोल कट्टा गिर छ यस
िवभागबाट सोधभनार् हुने उिचत िलखत िबना मोल नितरीकन माल िलने अिधकार पाएका
िशक्षालय र अ ह लाई यसै मालह िदएर च दा बाँ ने गुम ता ब नु हुँदैन।यस गुम ताले
िशक्षालयको उपयोगका िनि त िफ म र लाइडह बालिगरी िदन सक्छ। शैिक्षक साधन
आयोगको प्रब धीय संगठन अक पत्रको िचत्रांक १३/१ मा सझ
ु ाउ गिरएको छ।
शैिक्षक साधनह को िनय त्रण
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अ
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मा
ु
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प
ु छ।
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ुर्
भ
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वारा प्रजात
ताि त्रक रीित
ितबाट रोजाइ
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ु छर् : ‐
(१)
(२)
(३)
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पादन र िवतररण वारा िकफ
फायत,

प्रित पधीर्
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क्र वारा व तुह मा उ च तर,
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त को रे खदे खमा वैज्ञाििनक तवरबााट िवकिशत
त िनयम वार
ारा
िव याक
का यायिसद्ध
द्धा तमा िमलेको
क यवसायाानुकूल व तु,

(४)

प्रचार त
तथा अ य अव
वाि छत स तोषबाट
त
वत त्रता।

य िनय त्रणल
यस
ले फेरफार गन
नर् नहुने व तह
चनामा अनुदाररता आउन िद
दनु
ु र नयाँ व तुह को रचन
हँु ँ दैन। केही िनय
ह
िन त्रणिवनाा हाम्रा यव
क लाई यो महान रह य खो नु आय
योग बिु द्धमान
नी
ु कह
म दै न। तैपिन
मा
ि िनय त्रण
णह

िभत्र रहेहे का खतराह लाई बुझरे य ता खतरराह को िव द्ध

िय
ियनलाई
कायार्ाि वत गनर् िज मेवार यिक्
िक्तह लाई सावधान
सा
गछर् ।
शैिक्षक साधनह
ह को उपयोग
ग
अ
अिग
ला पिर छे दह मा शैिक्षक
ि
साधनह
ह को उपयोग
गबारे प्रश त ब
बहस भएको छ।
छ यहाँ सारांाश
िद
िदएको
छ। िश
शक्षािविधलाई शैिक्षक साधन
न अ याव यक
य छन ्। ियन
नमा सामग्री, मािनस,
म
उ े य
र अ धेरै कुरााको एक िव तत
ला सि मिलत
त छ। ियनीह कितस म िव तत
पम
मा
ृ िसलिसल
ृ
प
पाइन
सक्छन ् भ ने कुराले पा
प यक्रमको स प नताल
लाई सानो मात्र
त्रामा िन चय गदन।
ग
स िक ताकोो शैिक्षक साध
सबै
धनह को उप
पयोग हुनप
छर् यस िववररणमा प्र ताििवत पा यक्रम
क्रम
ु छ।
िय
ियनका
पूणर् र िकिसम िकिस
िसमका प्रयोग
ग चाह छन ्। साम
स ुदाियक स
साधनह तु
त
तयार
छन ् । मिु द्रत र िन
िनिमर्त साधनह
ह

त उपयोगलााई

नेपालकाा िशक्षालयह का िनिम त रचेर नेपाल
ली
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भ
भाषामा
िनकाा नप
का अभावमाा िशक्षक र िश य वयं र न सक्तछन
न ्।
ु दर् छ। तरर यी सामानक
उ
उनीह

आफै कथा रर पाा यपु तकह

लेख्न तथ
था सादा स त
तो िज द बाँाँ न र आफ
फले
ूल

प
पिढसक
े पिछ अक
अ कक्षाका िनि त ितनल
लाई पु तकाल
लयमा रािखिद
िदन सक्छन ्। उनीह
उ
आ नो
न
र अ ह को उप
पयोगका िनिि त समेत तस
सबीरह बटुले
लर ितनीह लाई
ल म याँएर क्रमबद्ध राख्
ख्न
स
सक्छन
ह
्। उनीह

वयं िभ तामा टाँग्ने नक्शा
न
बनाएरर ितनका सरक्षाको
रु क्ष
लािग कपडामा
क
टाङ्
ङ्न

स
सक्छन
जह िकफाय
यतमा ब न सक्छन
स
यनले िव याथीर्
थीर्ह का िनिि त
्। यी र धेरै अ चीज
् र िय
रााम्रो िव योपाज
जर्न िक्रयािशल
लता खडा गदर्
दर् छन ्।
अ तम सझ
अि
उको पमा आयोग
आ
िशक्षक
क र िनरीक्षकह
ह लाई कुनै क
कनै
म भएको ज तै
ु ाउ
ु ुकह मा
ु मल
प यपु तकल
पा
लाई असल िव याका िनिि त लङ्गडााको लहुरो ब न िदनु हु न भनी कड
डा
चेतावनी िद छ।
छ िशषकको
को िशक्षा िवष
षयलाई िलएरर लेिखएको पिर छे दमा हामीह

नय
याँ

प्र
प्रणािलको
प्रयो
योग र नयाँ तिरकाको
ति
िव तत
लाले पा यपु तक र वक्तताको
त
पूितर् गनर्
ग
ृ
ृ िसलिसल
िश
िशक्षकह
लाई
ई तालीम िदने मह वलाई जोड
ज िद छ । िशक्षाका
ि
यी प्रारि
प्रा भक आध
धारह बाट मुख
फ उने िशक्ष
फकार्
क्षक अ छी होो, यसको पिर
िरणामा हाम्रो अिगि तर ररहे को मल
म प्रजात त्रक
को
ु ूकमा
िव
िवकाश
गन काम
क र वतर्मान
मा यग
न ुहाउने हु छ। यस पिर
िर छे दमा सझाउ
झ
गिरएकक
का
ु लाई नस
ु
व तुह को िव
वशाल िसलिस
िसलाको पिरचय
य र िवकाशले
ले पर परागत
त तरीकाह मा
म मात्र भर पन
प ुर्
अ
अनाव
यक गरराउँ छ।
स श
सारां
य पिर छे दम
यस
मा आयोगले िन
ि न कुराकोो सझ
को छ : ‐
ु ाउ गरे को
(१
१)

िशक्षाम
मा िशक्षक पिछको
प
दो ो

यादै मह वको
व पिरणाम
मप्रद कुरा शैिक्षक
ि
साधनह
ह

(२
२)

हुनाले राि ट्रय िशक्ष
क्षण कायर्क्रमम
मा ियनीह कोो प्रश त मात्रा
त्रामा समावेश हुनप
ु छर् ।
बुिद्धमा
मान सिु शिक्षत
त िशषकह नभएर
न
मात्र य
यसै रिहरहे का सामुदाियक साधनह
स
प्रच
चुर

मात्राम
मा पाइ छन ् तापिन
त
मिु द्रत
त र िनिमर्त व तुह को घ
घोर कमी छ।। ियनीह िवन
ना
(३
३)
(४
४)

िशक्षाक
को उ नित हुन सक्तैन।

यस अभावलाई
अ
िश
िशक्षकको
अभाावसँगसँगै सप
सपानप
िु
िशक्षक
क्षक र वैज्ञािनक
क
ुर् छर् । सिशिक्षत
रीितबा
बाट िवकिशत भएका
भ
शैिक्षक
क सामग्रीह िव
िवना िशक्षाकोो िवकाश हुन सक्तै
स न।
४)

शैिक्षक साध
धन आयोगक
को िनयिु क्त िश
िशक्षाम त्री, िश
िशक्षा सिमित अथवा राि ट्र
ट्रय

िशक्षक
क संघ (यिद य तो सं थ ◌ाबनेको छ भने) बाट हुनप
सका िनयमह
ह
ु छर् । यस
अ थाायी र सद यह
य
कुनै पििन िकिसमको
को "दवाउ"बाट
ट मक्
क अनुभवी र
ु त रहे का,
(५
५)

यावस
साियक तरीक
काले तालीम प्रा त िशक्षकह
ह हुनप
ु छर् ।
यो शैिक्षक
िक्ष साधन आ
आयोगले िन न कुराको िज
ज मेदारी िलन
नुपछर् ः‐
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अ) उपसिमितका सद यह

वारा व तह
ु को रोजाइ र समय समयमा वीकृत व तुह का

सच
ू ीको प्रकाशन।
आ) लेखक र अ ह लाई बाटो दे खाउन व तु जाँचको िनयम बनाएर सामानह को
रचना।
इ) नवीनतम

राि ट्रय

िशक्षा

छापाखानाको

थापना वारा

मिु द्रत

साधनह को

उ पादन।
ई) छापाखानको एक अंगको

पमा राि ट्रय िवतरण गुम ता राखेर

यस वारा

व तुह को िवतरण।)
िशक्षकह ले धेरै िकिसमका शैिक्षक व तुह को उपयोग गनुर् आव यक हुनप
ु छर् र
प्रभावकारी िव याको उ नितलाई कसरी ितनीह को प्रयोग गन यो उनीह लाई
िसकाउनप
ु छर् ।
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पिर छे द १४
िशक्षाको यव था र िनरीक्षण
प्राक्कथन
िशक्षाको यव था र िनरीक्षण ज माज मी शैिक्षक प्रणालीको र यिक्तगत
सफलता र साधारण पिरि थितलाई िनकै ठूलो िकिसमले िनि चत

कूलह को

प िदने कायर् हुन ्।

भत
ू कालमा यी कायर्ह लाई कुनै मल
ु क
ु ह मा फौजी िव यासंब धी वा सरकारी अिफसस ब धी
पमा िवकाश हुन िदइएका छन ् र कूलह को सरल तथा प्रभावकारी कायर्लाई यी कायर्ह ले
उ साह िदनभ
ु दा केही घटाएका छन ्।
िशक्षा सरकारी अिफसस ब धी वा

वे छाचारी शासनस ब धी होइन भ ने कुरा

वयं

प्रकृितिसद्ध छ। कूल र शैिक्षक प्रणािलह रा ट्रका युवकह लाई आ ना समाजमा अझ राम्ररी
गािभएको पानर् उनीह लाई म त िदनको िनिम त मात्र रहे का हु छन ्। िव या शैिक्षक
उ योगको मल
ू कारवाई हो। केटाकेटीह को िनिम त प नलाई सिजलो नपान जुनसुकै नीित,
यव थापक कायर् वा मािनस िशक्षाका शत्रु हुन ्।
प्रजाताि त्रक पद्धित िसक्न बल गिररहे को नेपाल ज तो मल
ु ुकमा कूलह प्रजाताि त्रक पले
चलाइन,ु ितनीह

आ नो ठूलो सेरोफेरोिभत्र सानो प्रजात त्र हुनु आव यक छ। भाग्यबश

नेपालमा पर परा

पले चलाईने िन त ध िशक्षािसत संब ध भएको यव थापक नीितको

चलन छै न भने पिन हु छ। यव था र िनरीक्षणका खँिदला, आधिु नक प्रजाताि त्रक
िसद्धा तह चलाउने समय अिहले आएको छ।
कूल यव थाका िसद्धा त
प्रजाताि त्रक कूल यव थाका आधार िसद्धा त के◌े के हुन ्? साधारणतः ितनीह सरकार वा
यापारका अ

पको िनिम त ज तै हुन ्। िशक्षाको िनिम त प्रयोग हुँदा ितनीह ले कायर् र

नीित िनमार्णको िनिम त पथ‐प्रदशर्क ख बा जट
ु ाउँ छन ्।
पिहलो कुरा िशक्षा िलने सा ै उ तम पिरि थित संभव पानर्मा नै यव थाको अि त व छ। यो
नै सबै िसद्धा तभ दा प्रमख
ु रह छ। यही िसद्धा तमा मात्र धेरै िनणर्य गनर् सिक छ। कूल र
कलेज िशक्षक, आमाबाबु, करितन वा िहतकारीह का िनि त नभई केटाकेटी र जवानह का
िनिम त रह छ।
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दो ो जीिवत सं थाको पमा कूलह सहयोगी उ योग भएर उ प न र िवकिशत हु छन ् ।
ितनीह

एउटै मािनसबाट ब दै नन ् वा च दै नन ्। िव याथीर्, बाबुआमा, िशक्षक, प्रब धक

सिमितका सद य र संप्रदायका उपिरयाह सबैले आ नो पाठ खे नुपदर् छ र सबैलाई आ ना
आ ना साम यर् र चाखको अनप
ु ातमा मौका िदनप
ु दर् छ। िव याथीर्ह ले कूलका कारवाईको
योजना िमलाउनमा भाग िलनप
ु दर् छ, बाबुआमाह ले आ ना छोराछोरीको जीवनलाई आ नो
गाउँ को जीवन र आ नो रा ट्रको क याणलाई प्रभाव पान नीित बनाउनमा भाग िलनप
ु दर् छ।
सबैले सहयोगी कायर् चलाउनप
ु दर् छ।
ते ो, जवाफदे ही बाँ नप
ु दर् छ, र जसजससँग बाँिडएको छ, ितनीह ले यसलाई र यसका
पिरणामलाई

वीकार गनप
ुर् दर् छ। हाइ

कूलका छात्रम डललाई कारवाईको योजन ◌ागनर्को

िनिम त िज मेवारी िदएको छ भने िशक्षकह

र हे डमा टरले ह तक्षेप गनुर् हुँदैन, तर

पिरणामको लािग िव याथीर्ह ले आफैलाई दोष वा जस िदनप
ु दर् छ। यव थापक योजनामा
स लाहकार म डलह को थान हु छ। ितनीह लाई नीित बनाउने शिक्त छ भ ने धारणा िलन
िदनु हुँदैन, िनषेध अिधकार अक मािनसमा रहे को छ भ ने ितनीह लाई थाहा हुनप
ु दर् छ।
साधारण िहसाबले भ ने हो भने स लाहकार म डलह कमजोर हु छन ्। िनि चत िज मेदारी
बोक्नु र ितनीह लाई कायार्ि वत गन शिक्त हुनु ितनीह को िनिम त बिढया छ। जुन हालतमा
पिन

कूलह को कामकारवाईिसत संब ध भएको हरे क मािनस वा म डलको िनिम त

अिख्तयारको लक्षण प टिसत िकिटएको हुनप
ु दर् छ।
चौथो, यव थापक कायर्ह यथासंभव िवके द्रीकरण हुनप
ु दर् छ। पिरणामतः गाउँ का जनताले
आ ना आ ना कूलह लाई िनदशन गन िशक्षा र अनभ
ु व प्रा त गरे पिछ के द्रीय सरकारले
शैिक्षक नेत ृ व िदनप
ु दर् छ, सवर्साधारण आव यकताको पिू तर् गनप
ुर् दर् छ र शैिक्षक उ योगको
सवर्साधारण िनरीक्षण गनप
ुर् दर् छ। िज ला गौडाह

र

थानीय संप्रदायह ले आ ना आ ना

कूलको िनिम त ठू ठूलो यव थास ब धी जबाफदे ही बोक्नप
ु दर् छ।
पाँच , पथ‐प्रदशर्नको
आधारको

पमा सवर्साधारण नीित कायम हुनप
ु दर् छ र

यव थाको िनिम त

पमा कानन
ू बनाउनप
ु दर् छ , िभ न िभ न म डल र उ चतर अिख्तयारवालाका

नीित संपादन गनर् बोडर्ह , प्रब धक सिमितह र अ म डलीह ले कायर्कारी कमर्चारीह लाई
काममा लाउनप
ु दर् छ। यी थािपत नीितह िभत्र पन िनणर्यह कायर्कारी अिफसर वा उसले
खटाएका प्रितिनिधह ले बनाउनप
ु दर् छ। िनपुण र प्रभावकारी िहसाबले नीित प्रयोग गनर्
नसकेमा संबि धत कायर्कारी बद नप
ु दर् छ। यही िसद्धा त हे डमा टर र उनका िशक्षकह ,

238

िशक्षक र उनका छात्रह , क्लासका सभापित र उनका सहपाठीह का बीचका संब धमा
लगाउनप
ु दर् छ।
छै ठ , िशक्षकह लाई आ नो कामको उ नित गनर् म त िदनलाई प्रभावकारी िनरीक्षणको
योजना हु छ। बकस (उदाहरणाथर् महीनावारीमा थप) अथवा अनश
ु ासन ( उदाहरणाथर् ख की)
को िनिमत्र उसलाई तौलने होइन। धेरै िशक्षकह इ

पेक्टर दे ख्दा डराउँ छन ् र एकै ठाउँ मा काम

गनर् लागेका धेरै छात्रह िशक्षक दे ख्ता डराउँ दछन ्। िकनभने यो हाम्रो म त गनर् आएको होइन,
हाम्रो दोष दे खाउन आएको हो भ ने उनीह लाई थाहा छ। िशक्षकलाई सहायता िदने भ ने
मनसाय गिरएको मािनसको िनिम त इ

पेक्टर श द चु थो पदवी हो ।िनरीक्षक भने

अिलकित बेस हो। यसको नाउँ जेसक
ु ै होस ् उसको मख्
ु य काम खास स लाहकारको हो।
िशक्षकको आ नै कायर्बाट आफ् ◌्नो तरक्की वा खारे जीमा असर पन हुनाले उसको कामका
मू यांकन गनर्मा हे डमा टर नै िज मेदार छन ्। िनरीक्षण सफल तु याउने हो भने, तौलाइ र
पथ‐प्रदशर्न यी दइु कायर्लाई बेग्लाबेग्लै राख्नप
ु दर् छ। हे डमा टरले आ नो एउटा कायर्को पमा
िनरीक्षण गरे हु छ , तर उनले िशक्षकलाई खारे ज गनभ
ुर् दा उसलाई सप्रन म त िदनु ब ता
िकफायत हुनेछ भ ने मनमा िलनप
ु दर् छ र उसलाई सप्रन म त िदने काममा आलोचना
गनभ
ुर् दा सहयता िदनु नै बिढया हु छ।
प्रजाताि त्रक कूल प्रशासनिभत्र रहे का िसद्धा तह म ये केही ियनै मात्र हुन ्। सरोकारी जित
सबै तथा आफू रहे को दलको खैर वाही र इ जतप्रित यानको हकमा प्रजाताि त्रक आचरण नै
शायद सबभ दा ब ता मह वपण
ू र् हो। िविभ न यवि थत उ च कमर्चारीह को कतर् य र
िज मेदारीको बारे मा हुने वादिववादले यही प्रजाताि त्रक जोश िनका दछ।
राि ट्रय तहमा यव था
आयोगले प्र तािवत गरे को िशक्षाको सवर्साधरण यव था पिर छे द ७ मा उ लेख गिरएको छ।
राि ट्रय तहमा यव थासंब धी िनय त्रणको काम मंित्रम डलले िनयुक्त गरे को अथवा सभाले
(अ यमा जनताले) रोजेको राि ट्रय िशक्षा बोडर् र िशक्षामंत्रीमा रहे को छ।
िशक्षा बोडर् िशक्षास ब धी िनिमर्त कानन
ू को घेरािभत्र काम गन नीित िनमार्णक समूह
हुनप
ु दर् छ। यसको बैठक िनयिमत पले हुनप
ु दर् छ , यसले राि ट्रय िशक्षाको बजेट र ठू ठूला
िनयिु क्तह

वीकार गनप
ुर् दर् छ।

िशक्षाम त्रीले बोडर्को अ यक्ष ब नु पदर् छ र यसको कायर्कारी अिख्तयारवाला बनेर काम
गनप
ुर् दर् छ। उनले यवसायी स लाह िदनप
ु दर् छ, ठू ठूला कायर्को िनिम त योग्य यिक्तह
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मनोनीत गनप
ुर् दर् छ,

वीकृितको लािग बजेट तयार पानप
ुर् दर् छ, कामको िनयिमत िरपोटर्

बनाउनप
ु दर् छ , चालु गनर्को िनिम त नयाँ नयाँ नीितह पेश गनप
ुर् दर् छ, बोडर् वारा िसफािरश
गराउनलाई िशक्षास ब धी िनिमर्त कानन
ु दर् छ र बोडर्ले
ू ठीक पानप
ुर् दर् छ, सामा य नेत ृ व िदनप
ठहर्याएको अ अ काम गनप
ुर् दर् छ।

िशक्षाम त्रीप्रित प्र यक्ष उ तरदािय व भएको प्राथिमक, मा यिमक, िशक्षक िशक्षा, यव था र
खचर्को िनिम त एक जना िशक्षा सिचव र चार जना उपसिचव हुनप
ु दर् छ भ ने सुझाउ आयोगले
िदएको छ। ियनीह

थायी,

यवसायी

पले िनयक्
ु त भएका

हुनप
ु दर् छ,

राजनैितक

सौभाग्यको लहडमा परे का होइन। ितनीह को िनयिु क्त मंत्रीको िशफािरशमा िशक्षा बोडर् वारा
हुनप
ु दर् छ र ितनीह लाई राजनैितक पिरवतर्न भए बापत होइन िक उनीह आफ अयोग्य भए
मात्र खोिसने गरे र िनर तरको बहाली िदनप
ु दर् छ। यव था अिवि छ न र प्रणािलवद्ध तु याउने
िज मेदारी ियनै मािनसह मािथ पनछ।
सिचव तथा उपसिचवह ले बराबर बोडर्को सभामा उपि थत हुनप
ु दर् छ। सिचव राम्ररी तालीम
पाएको, अनभ
ु वी, मख्
ु य

यवसायी कायर्कारी कमर्चारी हुनप
ु दर् छ र उनी तथा उनका

उपसिचवह ले मल
ु ुकको शैिक्षक प्रणािलमा मािथ लो तहको नेत ृ व र िनदशन िदनप
ु दर् छ।
ितनीह ले आ ना आ ना क्षेत्रमा उ चतम तैनाथवालाको प्रितिनिध व गनप
ुर् दर् छ। धेरैलाई
असर पन कुराह अथवा िशक्षाको सबै पमा ितनीह ले सहयोगा मक िकिसमबाट काम
गनप
ुर् दर् छ, तर प्र येक उपसिचवले िज मेदारीको आ नो मनसाय गिरएको क्षेत्रिसत स बि धत
कायर्लाई िनदश गनर् र नीित प्रितपादन गनर् आ नो िवभागको संगठन गनप
ुर् दर् छ।
यव था र अथर्का उपसिचवलाई िन निलिखत िवषयह को कायर्मा िनदश गनर् िविभ न
िवभागका मख्
ु य यिक्तह को आव यकता पनछः‐
(क)

बजेट र अथर् मौ दात बाँडफाँड र खचर् गन तथा हरिहसाब राख्ने काम,
कूलघर, योजना बनाउने काम र संरक्षण,

(ख)
(ग)

अ यापकह लाई प्रमाणपत्र िदने काम,

(घ)

िशक्षकह को क याण, अकाश ग्रहणमा िदने मौ दात, तलब केल,

(ङ)

अनस
ु धान, साम ज य इ यािद।

किहले कहीं

वत त्र

पले काम गन, यी पाँचजना

यिक्त र ितनका सहकारीह ले

पा यक्रमको योजना र िवकाश गनर्मा नेत ृ व गनप
ुर् दर् छ। पा यपु तक िनका नु पदर् छ।
सामानह छा न, तयार गनर्, उ पादन गनर् र िवतरण गन काममा शैिक्षक सहायता आयोगलाई
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म त गनप
ुर् दर् छ। त यावलीस ब धी मािनएको वा जािनएको कुरा माग्नप
ु दर् छ र आव यक
िरपोटर् ह संकलन गनप
ुर् दर् छ। कूलह लाई के द्रीय िनरीक्षण जुटाउनुपदर् छ। अनस
ु धानलाई
िनदशन र प्रो साहन िदनुपदर् छ। कूलको अथर् लगाउनप
ु दर् छ र चािहएका नयाँ कानून िनमार्ण
गराउन खो नप
ु दर् छ। मल
ु ुकको छे उछे उस म पुग्ने आधारमा िशक्षाको चाख अ

िकिसमले

बढाउनप
ु दर् छ।
िशक्षासिचवको समाना तरमा र उ च िशक्षाको उपसिमितको मातहतमा िव विव यालयका
उपकुलपित हु छन ्। उनी स पण
ू र् उ च िशक्षाका मख्
ु य कायर्कारी अिख्तयारवाला हुन ्।
उपसिचवह को समानानतरमा कलेजका िप्रि सपलह हु छन ्। यी सं थाह को कायर् िनदशन
ियनीह ले नै गदर् छन ्।
सिचवालयको तहमिन िशक्षाको हरे क प्रमख
ु क्षेत्रको िनिम त एक एकौटा िनरीक्षक र आव यक
परे मा िवशेष िनरीक्षक रह छन ्। ियनीह अ ययनको पा यक्रम र पा यावलीलाई बढाएर,
िशक्षाको हरे क क्षेत्रमा कामको मू यांकन गन िनयमह बनाएर, आफआ ना क्षेत्रका िज ला
गौडाह मा साधारण िनरीक्षण गरे र, य तै अ

कायर् वारा आफआ ना क्षेत्रका समा य

नेत ृ वको िनि त जवाफदे ही हु छन ्। ियनीह ले आ नो समयको तत
ृ ीयांशदे िख आधास म
मल
ु ुकभरीका कूलह को दौडाहा गनर्मा, िशक्षक स मेलनह मा सामेल हुनमा र पा यक्रम,
तरीका, सामग्री तथा यवसायी कायर्क्रममा अ
यी िनरीक्षकह पर परागत भावनाका इ

पह लाई उठाउनमा लगाउनप
ु दर् छ।

पेक्टरह होइनन ् र कुनै पिन एक मात्र िनरीक्षक

एउटा कूल अथवा कूलह को समूहमा िनयक्
ु त भएको हुँदैन भ ने बु नप
ु दर् छ। ियनीह को
काम मख्
ु यतया नेत ृ व गन हो, यव था िनय त्रण गन होइन। साधारण िनरीक्षण िवशेष
िनरीक्षकह अथवा सोझै उपसिचवको कायार्लयबाट गरे हु छ।
िज ला ग डाको तहमा यव था
३२ वटा राजनैितक िज ला ग डाह म ये प्र येक िज ला ग डामा िशक्षाको िज ला वा ग डा बोडर्
हुनप
ु दर् छ। हाललाई यो बोडर् िज ला वा ग डाका बडाहािकम, यस िज ला वा ग डाका बािस दा
स लाहकार सभाका सद यह

र िशक्षामंत्री वारा पाँच वष

गिरनप
ु दर् छ, तर अ यमा िज ला ग डाका जनताह

यादका िनिम त िनयक्
ु त

वारा नै िनवार्िचत हुनप
ु दर् छ। िज ला

ग डामा िशक्षास ब धी कारवाईको िनदशन गनर् िज ला ग डाको िशक्षा बोडर्ले एक जना
सय
ु ोग्य

िज ला

वा

ग डा

लोक

िशक्षा

संचालकलाई

िशक्षाको

प्रमख
ु

कायर्कारी

अिख्तयारवालाको पमा काम लगाउनुपदर् छ। िज ला वा ग डा बोडर् र िज ला वा ग डा लोक
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िशक्षा संचालकले उ च अिधकारीको नीित तथा हदिभत्र रहे र नीितको तजुम
र् ा र िवकाश ,
कूलह को

यव था, नयाँ

कूलह को

थापना, िज ला वा ग डाको िशक्षास ब धी

मौ दातको बजेट बनाउने र बाँडफाँड गन काम, िशक्षकह प्रा त गनर् सहायता िदने र आव यक
परे मा पढाइस ब धी िवशेष प्रमाणपत्र िदने, काम, लेख प्रमाण र िरपोटर्ह को िनिम त
मािनएको वा जािनएको प्रमाण संग्रह गरी िशक्षण म डलको गठन गनप
ुर् दर् छ। संभव भएस म
सबै तरीकामा थानीय शैिक्षक म डलीह लाई सहायता गनप
ुर् दर् छ।
हरे क िज ला ग डाका कायार्लयले आव यकताअनुसार य ता सहकारीह
प्राथिमक िशक्षा र यस िज ला वा ग डामा धेरै हाइ

भनार् गनप
ुर् दर् छ,

कूल छन ् भने मा यिमक िशक्षाको

िनिम त कमसेकम एउटा सवर्साधारण नायव संचालक वा िनरीक्षक। यी कायार्लयह , िज ला
वा ग डाका बोडर्ह र ितनीह का कायर्कारी कमर्चारीह ले आ ना आ ना िज ला वा ग डामा
िशक्षा स ब धी प्रेरणा र नेत ृ व िदनप
ु दर् छ।
नेपालमा यातायातको सुिवधाको िनकै प्रगित नभएस म िज ला ग डाह को पािहक हे री
अिहलेको समूह बाँ ने

कामलाई जारी राख्नु आव यक पनछ, िकनभने के द्रीय

िशक्षाम त्रालयका कैयन ् कमर्चारीह सँग िज ला ग डाका मख्
ु य कायर्कारी कमयचारीह को
बराबर (कमसेकम हरे क २ वा ३ मिहनामा एक पटक ) सभा◌ा हुनप
ु दर् छ। यसैले राि ट्रय
सभाभ दा पािहक परे का थानह को सभा हुनु धेरै सिजलो ठहिरनेछ।
थानीय तहमा यव था
प्रजात त्रमा िशक्षाको सफलताको मल
ू मंत्र थानीय कूलको ब दोब त र यव था हो। शैिक्षक
उ े यको िनिम त हरे क सहर र ठूलो गाउँ वा गाउँ ह को समूहलाई एउटै एकांशको
ब दोब त गनप
ुर् दर् छ। हरे क सहर वा समुदायको उपरमा सबै सरकारी

कूलह

पमा

र सरकारी

वीकृित चाहने अ ह लाई समेत प्रितिनिध व गन एउटा िशक्षाको थानीय बोडर् हुनप
ु दर् छ।
हालसाललाई यी थानीय बोडर्ह का सद यह लाई पंचायत , अनेक गाउँ ह का मुिखयाह र
बडाहािकम अथवा संभव भएस म प्रजाताि त्रक अ

तरीका वारा छा नप
ु दर् छ, पिछबाट

ितनीह लाई जनताले छा नप
ु दर् छ। जसले छाने पिन ितनीह पाँच वषर्स म कायम रहनप
ु दर् छ।
यस बोडर्को काम, कूलका योग्य थानीय सुपिर टे डे ट वा समुदायस ब धी लोक िशक्षा
संचालक छा नप
ु दर् छ। बोडर्ले शैिक्षक पबाट सेवा गिरने क्षेत्रका हद कायम गन,ुर् यस क्षेत्रमा
कूलह

थापना गन,ुर् आ ना कायर्कारी कमर्चारीह

वारा हरे क िकिसमले िशक्षालाई िनदश र

िनय त्रण गन,ुर् कूल चलाउनको िनिम त च दा िनधार्िरत र ज मा गन,ुर् सप
ु िर टे डे टको
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िसफािरशमा िशक्षकह

भनार् गन,ुर् आव यकताअनुसार मौ दातको बजेट बनाउनु र खचर्

गनप
ुर् दर् छ।
कूलका सप
ु िर टे डे टले यी नीितह चलाउने , आ नो िनरीक्षणमा हरे क

कूलको िनिम त

योग्य हे डमा टर तथा िशक्षकह छा ने, तलबकको क्रम िमलाउने, बोडर्को सिचव पमा काम
गन, शैिक्षक नेत ृ व िदने र समुदायको शैिक्षक क याणलाई िनदशन गनर् काम गनप
ुर् दर् छ।
उ चतर अिख्तयारवालाह मा खास गरी नसिु पएको अथवा

थानीय िशक्षाको बोडर्लाई

खास पले निदएको सबै यव थास ब धी कायर् यसको मातहतमा रहनप
ु दर् छ। िशक्षाको लािग
अगुवा हुने काम समुदायबाट आउनुपदर् छ। िज ला ग डा र के द्रीय गुम ताह को काम
थानीय अगुवापनलाई सहायता िदएर प्रो साहन िदनु हो।
ठू ठूला सहरह

वा क्षेत्रह मा उही बोडर्मिन कैयन ् प्राथिमक

कूल र हाइ

कूलह

हुन

सक्तछन ्। एउटै सहर वा क्षेत्रमा आम जनताको कानन
ू ी अिख्तयारमिन हरे क कूलको िनिम त
प्रव ध सिमित वा बोडर्को अि त व खु लमखु ला रोिकनप
ु दर् छ।
ठू ठूला थानीय प्रणािलमा सप
ु िर टे डे टलाई गप यवसायी म तगारको पमा साधारण
िनरीक्षणको आव यकता हुन सक्तछ, तर

कूलका हे डमा टरह ले सहकारी यव थापक

कमर्चारीको पमा काम गनप
ुर् दर् छ।
कूलको तहमा यव था
हे डमा टर नै कूलको उ साह वा हतो साह, सफलता वा िवफलताको मल
ू कारण हुन ्। िनजको
मख्
ु य कायर्को प्रकृितले नै य तो पारे को हो।
सफलतापण
ू र्

कूल बनाउने िहसाबले यस

थानीय बोडर्को कायर्कारी कमर्चारीको

पमा

कूललाई यव था गन र नीित चलाउने भार

उनलाई सु पनप
ु दर् छ।
िनयिु क्त र खारे जीको िनिम त िशक्षकह को िशफािरस उनले गदर् छन ्,

यसैले प्रथमतः

उनीह को योग्यताको लािग वा असल िशक्षक हुने िवषयमा उनीह को प्रगितको िनिम त उनले
िज मेदारी िलनप
ु दर् छ। प्रगित हुने छाँट नदे खे उनले यस िशक्षकलाई खारे ज गन िशफािरस
गनप
ुर् दर् छ। यो कायर् स पादन गदार् हे डमा टरले साँि चकै असल िनरीक्षक हुनप
ु दर् छ, िकनभने
िशक्षकलाई खारे ज गनभ
ुर् दा उसलाई प्रगित गनर् म त िदनु ब ता प्रभावकारी र िकफायत
हु छ। कूलभरी नै िशक्षा िदने काम असल छ भने हे डमा टरले गौरव मा न र केही यश िलन
पाउँ छन ्।
243

हे डमा टरले िनर तर प्रो साहन िदनप
ु दर् छ। िशक्षकह लाई आफआ ना सम या हल गनर् म त
िदने, साधारण पा यक्रम सपानर्मा उनीह लाई बाटो दे खाउने, िविधह

प्रदशर्न गन, नयाँ

सामानह प्रा त गनर् उनीह लाई भरथेक गन, भ्रमण गनर्मा सहायता िदने र अ धेरै तिरकामा
अिवि छ न यवसायी नेत ृ व िदने काम गनप
ुर् दर् छ। एक अथर्मा , उनी यवसायी खवर
पुर्याउने अदर् ली , दःु ख हटाउने यिक्त हुन ्। उनको ठूलो काम िशक्षकका् िनिम त सग
ु म
पािरिदने र यसरी ब ता प्रभावकारी पिरणाम प्रा त गन हो।
हे डमा टरले कूलको यव था चलाउन सहायता िदनलाई समूहको पमा सिमितको पमा
आ ना िशक्षकह लाई संगिठत गनप
ुर् दर् छ। िव याथीर्ह ले पिन आ नो साम यर्ले भेटेस म
सहायता गनप
ुर् दर् छ। एउटा आमाबाबु ‐िशक्षक‐ सं था हरे क

कूलको िनिम त

यव था

गनप
ुर् दर् छ, यसो गनार्ले यस कूलको िवकाश र य थामा िशक्षािसत स ब ध भएका सबै
जनाले सि मिलत पले भाग िलन सक्तछन ्। आफआ नो साम यर् र चाख अनस
ु ार हरे क
जनाले उ तरदािय वमा भाग िलनप
ु दर् छ।
हे डमा टरका मािथ लेिखएका भ दा मामूली कामह म ये यी हन ्ः‐ उनले िज सी माल र
सरसामान जट
ु ाएको छ छै न, िफिर त बनाएको छ छै न, आव यकता परे मा थप िशक्षकह
याइएका छन ् छै नन ्, घर तथा जमीनह सफा रािखएका छन ् छै नन ्, भइपरी आउँ दा तु

त

गिरने िचिक साको ब दोव त छ छै न र असल कूलमा पिरआउने अ धेरै आव यक कुरा छ
छै न हे न।
िशक्षकले आफूमा समेत यव थास ब धी िज मेदारी छ भ ने बु नप
ु दर् छ। पिहलो कुरा, उनले
कूलको

यव था र हे डमा टरले हल गनन
ुर् सम या बु नुपदर् छ,

यसो गनार्ले उनले

हे डमा टरलाई िदलो यानसँगको समथर्न िदन र केटाकेटीह को िनि त आन दको
सफलतापण
ू र् वातावरण भएको
सक्तछन ्। उनले आ नो िरपोटर् तु

कूल तु याउनलाई

सहयोगपूणर् िहसाबले म त गनर्

तै प्रा त गन, आ नो पाठको र पा यक्रमको योजना

हाँसीखुशी पेश गन, अपझर्ट पिरआउँ दा बाहे क काममा य त भएका हे डमा टरमा भर नपरे र
आ नो क्लासको प्रव ध गन, प्रजाताि त्रक िशक्षाको िनिम त आ ना चेलाह को यव था गन
काम गनप
ुर् दर् छ।
फेिर एकपटक यस कुरालाई जोड िदनप
ु दर् छ।

कूलको यव था िशक्षा िदने िविधमा सबै

जनालाई मु ने सहयोगबाट हुने कायर् हो। एक जना मा छे ले कूल यव थालाई सफल पानर्
सक्तैन, तर एक जनाले यसलाई िवफल पानर् सक्तछ। यव थाका कायर्लाई पूणर् पले संपािदत
गन हो भने उिचत जोश हुनप
ु दर् छ।
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िशक्षकको क याण
हे डमा टर र

थानीय प्रब ध सिमितमा िशक्षकह को सवर्साधारण क याण गन ठूलो

अिभभारा रह छ। सुखी िशक्षक मात्र असल िशक्षक हुन सक्तछन ्। स तोषजनक वास थान
प्रा त गनर् हरे क िशक्षकले पर परलाई म त िदन प्रय न गनप
ुर् दर् छ। हरे क िशक्षकको मनमा म
वागत गिरएको छु, म गाउँ लेह म येको हुँ, म आदर गिरएको छु र मेरो चाहना छ भ ने
पनप
ुर् दर् छ, साथसाथै उनको आ तिरक जीवनको आदर हुनप
ु दर् छ र उसको वा

यको ख्याल

गरे र तथा पढाउने कुरा उनको मख्
ु य दािय व हो भ ने कुरालाई संझेर उसको समयलाई
बाँडफाँड गरी िमलाउनप
ु दर् छ।
१२ पिर छे दमा एउटा बिलयो िशक्षक संघ, सह
ु ाउँ दो तलबको

केल र अ

सुिवधा तथा

नीितशा त्रको िनयमको िवकाश गनप
ुर् दर् छ भ ने आयोगले राय िदएको छ। यव थापकले यी
कुराह िवकाश गनर्मा िशक्षकह लाई प्रो साहन र सहायता िदनुपछर् िकनभने ितनीह ले नै
आ नो मातहतमा रहे का कमर्चारीवगर्लाई बिलयो पानछन ्। एउटै साझा ल यितर काम गन
िशक्षकह , यव थापकह र प्रब ध सिमितका सद यह सबै उही मंडलीका हुन ्। ितनीह को
संब ध सहयोग वारा प्रभािवत हुनप
ु दर् छ।
यव था स ब धी िनयम
सन ् १९५३ मा िशक्षाम त्रालयले शैिक्षक िनयम तयार पारे र यव थासंब धी अिधकारीह को
िनिम त पथ‐प्रदशर्नको

पमा यसलाई प्रकािशत गरे को िथयो। यो िनयम यस बखतको

यव था संब धी संगठनमा आधािरत िथयो। सात पिर छे द र यस पिर छे दमा िदइएका
आयोगका सझ
ु दर् छ र यो
ु ाउह मा ने हो भने प्रजाताि त्रक पिरपािटमा िनयमको संशोधन हुनप
ज तो सवर्साधारण िरपोटर् मा गा न नहुने गरी

यादै िववरण भएका धेरै िवषयह मा समेत

बाटो दे खाउनलाई िव तत
ु दर् छ। आव यक परे मा िनि चत िनयम र अ अव थामा
ृ पािरनप
सझ
ु दर् छ।
ु ाउ, यी दव
ु ै कुराबाट यस िनयमले सबै आव यक कुराह लाई ढाक्नप
नयाँ िनयम िविभ न पमा काम गिररहे का सिमितह का समूह वारा बनाइनप
ु दर् छ भ ने
सझ
ु ाउ िदइ छ। अिन यसलाई अझ थायी पमा िनका नभ
ु दा अगािड एक दइ
ु वषर् जाँची
हे नार्को िनि त परीक्षा मक

पमा िनका नप
ु दर् छ। हुन सक्तछ भने , िनदशा मक

िनय त्रणभ दा यसले बाटो दे खाउने र सझ
ु ाउ िदने काम गनप
ुर् दर् छ।
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स श
सारां
य पिर छे दम
यस
मा आयोगले यी
य सझ
एको छ : ‐
ु ाउ िदए
(१)

हामी ह
हाम्रा नवयव
क मा प्रजात
ाताि त्रक आद
दशर् बढाउने आशा
आ राख्दछ
छ
ु कह

भने नेपालमा
प
कूल यव था र िनरीक्षणले प्र
प्रजाताि त्रक प्रयोगको राम्र
म्रो
टा त दशार्उनप
छ
ु दर् छ।

(२)

प्रजातााि त्रक कूल यव थाः‐

(क)

िव याको िनिम
िन त संभव भएस म उ तम
त वातावरण
ण पैदा गन उ े य राख्तछ।

(ख)

शैिक्षक िविध
िधिसत संब ध भएका सबै
बै जनाको उ तम प्रय न लगाउने
ल
हुनाल
ाले
सहयोगी छ।।

(ग)

भाग लगाइए
एको उ तरदाििय व चाह छ।
छ

(घ)

संभब भएस म िवके द्रीक
करण हुनप
छ
ु दर् छ।

(ङ)
(च)

योग्य यव थापकह ले ठहराएका
ठ
सवर्
वर्साधारण नीिित वारा शािस
िसत हुनप
ु दर् छ।

समालोचना मक िनरीक्षण
ण वा अनश
ास गन होइ
इन, सहायताप
पूणर् रचना मक
क
ु ासन
रे खदे खको सझ
ु ाउ िद छ।
िशक्षाका
िश
बोडर्ह

राि ट्रय, िज
ि ला ग डास
स ब धी र

थानीय तीनै
नै तहमा नीिित

िनमार्ण गन म डलीी हुनप
क कारी सिम
िमित होइन।
ु दर् छ , कायर्
सििचवह , उपस
सिचवह , िज ला ग डाक
का लोक िशक्ष
क्षा संचालक र
थानीय
य सप
ु िर टे डे टह

कूलह क
का

बोडर्
डर्का नीित च
चलाउने र आ
आफूसँग काम
ाम

गनह लाई
ल िशक्षासंब धी नेत ृ व िदने
ि
हुनप
छ।
ु दर् छ
िशक्षकह
िश
, िव याथीर्ह र आमाबाबुह ले
ल कूल य
यव थाका सम
म याह

बु न ु

पदर् छ र आफआ नाा तहमा यव थासंब धी क
कायर्मा भाग िलन
िल प
ु दर् छ।

आयोगबाट
आ
प्र तािवत भएक
एको संगठनक
का नयाँ योज
जनाह िसत िम
ि न शैिक्षक
क
िनयमल
ले आधन
क पिरपाटीमा
मा शैिक्षक िनयम
िन
संशोिध
धत
ु िक प्रजाताि त्रक
हुनप
छ
ु दर् छ।
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पिर छे द १५
िशक्षािनिम त अथर् प्रब ध
प्राक्कथन
राि ट्रय िशक्षा पद्धितअनस
ु ार हुनप
ु न िशक्षाको लक्षण र िक ता, िविभ न ख डह मा
क्रमो नित, अि तम ल य र यसको िनदशनलाई चािहने प्रब धकीय रचना इ यािद िवषयमा
अिघ ला पिर छे दह मा वहस भइसकेको छ। भत
ू कालमा धेरै वा थोरै मात्रामा भाग्यमानी र
िवशेषिधकार प्रा त थोरै यिक्तह को मात्र एकलौटी हक भएको िशक्षा अब रा यिभत्र हरे क
यिक्तको िनिवर्वाद अिधकार र दावारिहत हकको

पमा दान गिरएको छ। प्रजात त्रमा

िशक्षाको यो अिधकारलाई कोही ललकानर् सक्तैन। अब यो प्रजात त्रमा भाग िलने तु याउन
हाम्रा केटाकेटीह लाई

वाधीनता, िज मेदारी र सहयोगको िशक्षा िदनप
ु छर् । यसको

अ वीकारमा प्रजात त्रको नाश र राजनैितक कलहमा अघःपतन हुनेछ। यसकारण िशक्षा हाम्रो
जीवनको प्र न छ र हाम्रो अि त व राख्न हामीह ले यसलाई हासील गनपछर् ।
तर हाम्रा धेरै जनता शु मा य तो नयाँ उ वल प्रभातको स भावना र यी सारा राम्रा
सझ
ु ाउह लाई कायर् पमा राख्ने हाम्रो साम यर्मा अव य पिन स दे ह गनछन ्। यी सब काम
गनर् सरकारिसत पैसा छै न ।नत्र भने मल
ु ुकमा िशक्षाको बतर्मान दीन दशा अव य सध्र
ु ने िथयो
भ ने

यादै मामल
ू ी तकर् हुनेछ। उनीह

िशक्षाको िवषयमा अ

मल
ु क
ु ह का अिघ ला

िववरणह ज तै यो िरपोटर् लाई पिन थि कने र पैसा तथा शिक्तको दोषपूणर् यय ठा नेछन ्।
वा तवमा थैलोका प्रब ध हुन सकेन भने यी सारा उ तम स लाहह

हे नल
र् ाई मात्र राम्रा

रहलान ्। यसकारण िशक्षाको अथीर्य प्रब धको यो किठन िवषयमा◌ा बडो होस र बुिद्धमानीिसत
प्रवेश गनुर् परमाव यक छ।
हरे क यिक्तले स झनप
ु न पिहला र मह वको कुरा यो छ िक प्रजात त्रमा िशक्षाको मल
ू
िसद्धा त िशक्षाको अिधकार हािसल गनर् र कायम राख्न आिथर्क सहायता गनप
ुर् न हाम्रो मौिलक
कतर् यिसत उि तकै स बि धत छ। रा यले िशक्षाको अलप प्रब ध गदार् खचर् धेरै िथएन
िकनभने यो थोरै भाग्यमानीह लाई मात्र प्रा य िथयो। यसकारण साधारण प्रजाले िशक्षाको
मह व बुझद
े े िख आ ना प्रजाताि त्रक अिधकारका िनि त जागत
ृ हु छन ् भ ने डरले िशक्षाको
िनि त खचर्को िह सा मािगएन। तर अब हामीह ले हाम्रो

िटकोण बदलेर योजनालाई

संशोधन गनप
ुर् न समय आएको छ। िशक्षामा सरकारको थोरै खचर्को नीित कायम रिहर यो भने
हाम्रो पिवत्र उ े यलाई अव य पिन खतडामा पानछ। िकनभने हामीह
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यो िसद्धा तमा यी

सारा नयाँ तजुम
र् ाह लाई कायार्ि वत गनर् सक्तैन । रा यले मात्र िशक्षाको सारा खचर् बेहोनर्
सक्तैन, तसथर् यसको सफलता हाम्रो साँि चकै ल य हो भने जनताले सघाउन अिग सनप
ुर् छर् ।
प्र येक नागिरकले उसका आ ना केटाकेटी पाठशालामा जा छन ् जाँदैनन ् यसको लेखा नगरी,
पढाइ शु कदे िख बेग्लै िशषाको लािग आ नो दामासाही भाग अपर्ण गनपछर् । जनताले राम्ररी
बु नअ
ु गािड केही यिक्तह बाट यो कुराको गलत याख्या र बेठीकसँग दशार्इने पूरा स भावना
छ, यो कुरा बु नु अव य केही समय लाग्न सक्छ, तर हामीह

हरे कले यसलाई राम्ररी र

प टिसत बु नैपछर् , िकनभने प्रजात त्रमा यो क्षेत्रमा सरकारिसत जनताको सहयोगले ठूलो र
यादै प्रभावशाली असर पाछर् ।
अमेिरका, जापान र अ

प्रजाताि त्रक मल
ु ुकह मा िनःशु क र अिनवायर् िशक्षा जनताबाट

सहाियत छ, यो स झनप
ु न कुरा छ।

टा तको लािग, जापानमा प्राथिमक िशक्षा िनःशु क र

अिनवायर् छ, तर ९७ प्रितशत खचर् आमाबाबुबाट थेिगएको छ। िशक्षामो िछटो अगािड बढे का
अ उ नत मल
ु ुकह
िशक्षालयह

वा अमेिरकामा पिन यही कुरा छ। अ्कझ अमेिरकामा त शु शु मा

थानीय प्रय तबाट खुलेका िथए , राि ट्रय वा राजकीय नभएर धेरै फैिलएपिछ

मात्र रा य यापी आधारमा िशक्षाको प्रब ध गिरएको िथयो। आज पिन राि ट्रय सरकार
अनस
ु धान र खास कायर्क्रमको पोषक पबाट िशक्षामा सानो िह सा मात्र िल छ। धेरै रा यह
नेत ृ व र सह
ु ाउँ दो आिथर्क सहायता िद छन ्, तर च दाको ठूलो भाग र िशक्षालयह को
प्रब धकीय िनय त्रण थानीय जनताह जट
ु ाउँ छन ्।
इि तजाम गिरएका र नगिरएका कायर्क्रमको िभ नता अक बु नप
ु न कुरा छ। भत
ू कालमा
र् ा नगिरएको िथयो र यसका पिरणामा िथए शिक्त र
हाम्रो शैिक्षक कायर्क्रम धेरै अंशमा तजुम
पैसाको द ु पयोग, आदशर्ह को िविभ नता र ल यप्राि तमा िवफलता। हामीले पाएका थोरै
आिथर्क साधनह को पिन सदप
ुर् ा भएपिछ, यो नपु◌ृग
ु योग हुँदैन यो। एकप ट िशक्षाको तजम
बजेट हातमा भएर पिन तथा चाहे जितभ दा थोरै भए पिन अिहले पाइने सारा साधनह बाट
राम्रो पिरणाम हािसल गनर् सिक छ। इि तजाम गिरएको खेती ज तै तजुम
र् ायुक्त
िशक्षापद्धितले जनतालाई ब ता साधनपूण,र् ब ता चंख र ब ता सहायता िदन सक्ने अव थामा
पर्ु याउँ छ।
आयोग िशक्षाका िनि त खचर् पर्ु याउने उपायह का खोजीको मह वलाई राम्ररी बझ
ु रे यो
पिर छे दमा केही सझ
ु ाउह

प्र तुत गदर् छ। हाम्रा सारा सं थाह ‐शासन,

वा

य, िशक्षा,

इ यािद‐लाई खचर् पुर्याउनु आज हाम्रो रा यको सामु ने रहे का मख्
ु य कामह म येको एउटा हो
, यसलाई केही गरे र अ वीकार गनर् सिकंदै न। साहस र फूितर्िसत यो सम याको सामना गनर्
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असफल भय भने यसले हाम्रा जनतामा प्रजात त्र थापना गन हाम्रो साहिसलो प्रय नलाई
नाश पादर् छ। िशक्षाका िनि त अथर् प्रब धको सझ
ु ाउह ले पैसाको प्रब ध गनप
ुर् न अ
बु दै नन ् भने ितनीह को केही मह व हुँदैन। कुनै अ ितर ब ता

खचर्

वाथर् रहे काह बाट हाम्रा

िवचारह लिु टन समेत सक्छ। अथर्, शैिक्षक वा अ िकिसमको होस ्, सहयोगपूवक
र् अनस
ु धान
र कायार्ि वत गनप
ुर् न एक संयक्
ु त कायर् हो।
िशक्षाको लािग आ दानीका बतर्मान मह
ु ानह
हुनत ते ो पिर छे दमा िशक्षाका िनि त आिथर्क सहायताका बतर्मान मह
ु ानह को छो करीमा
उ लेख भइसकेको छ तापिन कायम राख्ने सहायताको स ब धबाट ितनको पिरमाण िनि चत
गनर् िसंहावलोकन गनप
ुर् छर् ।
पिहला सरकारबाट खडा गिरएका सारा पाठशाला, महािव यालय र यावसाियक िशक्षण
सं थाह लाई के द्रीय सरकार स पण
ू र् आिथर्क सहारा जुटाउँ छ। यी सं थाह मा आ ना
केटाकेटीह को िशक्षािनिम त न त आमाबाबु अथवा◌ा संरक्षकह ले केही ितनप
ुर् छर् , न
िव याथीर्ह बाट पढाइ शु क, न कुनै प्रयोगशाला वा प्रब ध खचर् मािग छ , वा तवमा िविश ट
कला यावसाियक िशक्षालय र सं कृत पाठशाला तथा महािव यालयह मा िव याथीर्ह लाई
मो. . ५ दे िख ३० स मको मािसक छात्रविृ त प्रदान गिर छ।
शैिक्षक प्रब धलाई चािहने सारा खचर् पिन सरकार नै बेहोदर् छ। यसमा िशक्षाम त्रालय, िडरे क्टर
अिफस, िनरीक्षक समूह र वा

यिधकारीह सि मिलत छन ्।

नातकोपरा त (Post Graduate) र उ चतर कला िवषयक र यावसाियक क्षेत्रमा िवदे शी
मल
ु ुकह मा हाम्रा केही युवाह को तािलम खचर् पिन सरकारले पुर्याउँ छ। यस िशक्षाका िनि त
यहाँ कुनै सिु वधाह नभएको हुनाले हामीह ले हाम्रा यव
ु ाह लाई भारत र कुनै कुनै अव थामा
समुद्रपारका मल
ु ुकह मा समेत पठाउनप
ु छर् । गत २‐३ वषर्को बीचमा हामीह लाई कोल बो
योजना, संयक्
ु त रा य कायर्कारी म डल (USOM) र संयक्
ु त रा ट्र शैिक्षक, सामािजक र
सां कृितक संघ (UNESCO) अ तगर्तका प्रश त छात्रविृ तह प्रा य भएका छन ्।
पिहले िशक्षक िशक्षणको िनि तका सारा खचर् सरकारी कोषबाट भिर

यो। तर अिहलेको

राि ट्रय िशक्षक िशक्षण के द्र नेपाल सरकार र संयक्
ु त रा य कायर्कारी म डलको संयक्
ु त
शैिक्षक योजना अ तगर्त चालु भइरहे छ।
ने.भा.प्र. सिमित नामको एउटा बेग्लै सरकारी सं था छ , यसको रे खदे ख र संचालनमा सरकार
अिधकांश पा यपु तकह का प्रकाशनको प्रब ध गदर् छ। ती प्रकाशनह
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सल
ु भ

मोलमा

िव याथीर् र जनतालाई िवक्री गिर छन ्। तर अथार्भावले गदार् यी पु तकह जनताको माग पूितर्
गनर् पयार् त छै नन ्।
यस अितिरक्त, सरकारले केही िशक्षालयह लाई िवशेष दानको पमा आंिशक सहारा िदएको
छ। िव यालयका िनरीक्षकह र लोक िशक्षा संचालकका िसफािरशमा िनजी तौरमा थािपत र
यवि थत प्रारि भकदे िख महािव यालयका तहस मका शैिक्षक सं थाह लाई यो सहायता
प्रा य छ। वािषर्क

३०० दे िख ९००० स मका िविभ न रकमको यो सहायता‐दान अवरोधह मा

िदइ छन ्। िव यालय िनरीक्षक वा यही कामलाई मनोनीित जुनसक
ु ै यिक्तबाट जाँच हुने
शतर्मा सरोकारी सं थाह को प्रब ध सिमित उिचत स झेअनस
ु ार यो पैसा खचर् गनर् सक्छ।
पिछ लो शासन समयमा थापना भएका कुनै कुनै िनजायती िशक्षालयह मा प्रधाना यापक र
एउटा सहायक कमर्चारी सरकारबाट भनार् गिर थे र सं थाले पाउने सहायता‐दानको रकमबाट
ितनीह को तलब िदइ

यो। यसबाहे क य ता िशक्षालयह ले संचालन खचर्को पमा

दे िख ६०० स मको सानो सालबसाली रकमसमेत पाउने गथ। िशक्षालयह

५००

पढाइ शु क र

दानह बाट बाँकी खचर् उठाउँ थे।
नेपाली भाषा प्रचारक संघ, संगीत िव यालय ज ता रा ट्रभाषाको प्रचार र प्रसारिसत
स बि धत सं था र सां कृितक कुराह र कुनै कुनै आवासयक्
ु त िव यालयह समेत सहायता‐
दानको शतर्मा सरकारबाट आि त छन ्।
पाठशाला घरका िनि त जग्गाको आजर्न, खेलका मैदान, पु तकालयलाई पु तकह , िश प
साधन इ यािद अनावतर्क खचर्का िनि तसमेत सरकारी सहायता‐दान प्रा य छन ्।
दो ो, केही कूल र पाठशालाह लाई यिक्तगत दान र उपहारबाट खचर् प्रा य छ। प्र येक
गाउँ मा धेरैजसो एउटा धनी मािनसले आ ना केटाकेटीह पढाउन एक पाठशालाको प्रब ध गछर्
र यसमा िछमेकीका केटाकेटीह लाई पिन प न िद छ। य तो पाठशालाले उसको आ नै
धनबाट खचर् पाएको हु छ, तर कुनै कुनै ठाउँ मा कुनै जग्गाका टुक्राको आय ता पिन
पाठशालाको िनि त िदइएको छ। धेरैजसो य ता दानह

िनयिमत छै नन ्, यसकारणले

आ दानीको सत्र
ू मा केही गडबडी उ दा पाठशालाको अि त व हराउने स भव रह छ।
ते ो, अित प्राचीन कालदे िख नै जनिहत कायर्का िनि त धािमर्क र उपकारी दान गन हाम्रो
चलन छ। ियनीह साधारणतः गूठी र मठ किह छन ्। प्रायः जग्गाका टुक्रा किहले कहीं नगद
च दा िशक्षाको उ ेशयले सरकार वा िनजी गूिठयारह को िज मामा रािखएको हु छ। यी
मह
ु ानबाट आउने शद्ध
ु आ दानी केही कूल र पाठशालाह चलाउन प्रा य छ।
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चौथो, प्रजाताि त्रक पद्धित खडा भएपिछ अि त वमा आएका अिधकांश िशक्षालयह को खचर्
गैरसरकारी प्रब धमा बहुसंख्यक जनताबाट संग्रह गिरएका साना साना दानह बाट चिलरहे छ।
यसरी संग्रह गिरएको रकम िशक्षालयको खचर्लाई पुग्दो किह यै हुँदैन, यसकारण अिधकांश
िशक्षालयह का न ठीक्कको घर, न साजसजावट र न योग्य िशक्षकह नै छन ्। नपुग जित
संग्रह गिरएको पढाइ शु कबाट पुग्दछ।
पाँचौ, सरकारी खचर्बाट चिलरहे काह बाहे क अ सारा िशक्षालयह मा पढाइ शु क िलइ छ।
िनि चत कक्षाह का िनि त दर तोकेको सरकारको पिरपत्र छ तापिन दर र यसका संग्रहको
उपाय ठाउँ ठाउँ मा बेग्लाबेग्लै छ। तराई र पहाड ख डमा भनार् भएका िभ नािभ नै कक्षाको
िवचार नराखी िव याथीर्ह मा एउटै दर लगाइएको छ। अ ठाउँ ह मा पढाइ शु कको पमा
िज सी पिन िलइएको छ, यो तलब वा भ ताको अंश पमा िशक्षकलाई िदइ छ। तर िज सी वा
नगदी जुनसुकै प्रकारमा होस ्, पढाइ शु क मत्र कूलको आव यक खचर् पुर्याउन पयार् त छै न।
पंचायत ऐनअनस
ु ार सरकारबाट नगरपािलका र पंचायतह ले पाएका अिधकारबाट प्रा त हुने
रकम आ दानीको छै ट मुहान भएर पिन उपयोग गिरएको छै न। यस ऐनले ितनीह आ नो
अिधकार क्षेत्रिभत्र मालपोतमा शैिक्षक कर लगाउन सक्छन ्। करको दर फरक फरक हुन
सक्छ, तर मालपोतको ५ प्रितशत भ दा बढी हुन हुँदैन। कुनै कारणबश सरकारले ऐनको यस
दफालाई रोिकएको छ, तसथर् यो चालू हुन सकेको छै न।
पर तु आयोगबाट आयोजन हुन लागेको राि ट्रय पद्धितको खचर्लाई प्रश त रकम चािह छ र
अिहले कायम रहे का आ दानीका साधनह

वा तिवक आव यकताको एक क्षुद्र ख डभ दा

ब ता हुँदैनन ्।
भिव यमा िशक्षाको खचर्
नेपालमा िशक्षाको खचर् भिव यमा अनेक िविभ नताले यक्
ु त छ, यसकारण यसका कुनै
िव वसनीय अनम
ु ान अस भव छन ्। कुनै कुनै िविभ नताह लाई हटाउन सिकने िवचारबाट
केही सामा य सझ
ु ाउह को छोटकरीमा बयान गनर् सिक छ।
िपयाको मू य एउटा मख्
ु य अि थरता छ। यहाँ िदएको अनम
ु ान नेपाली िपयाँको बतर्मान
मू यमा आधािरत छ। (मो. . १७५ . भा. . १०० . डलर १(०५ ) र यसमा उित यादा घटीबढी
हुँदैन।
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मल
ु ुकको सामा य आिथर्क उ नितको बेग अक अि थरता छ। यो अिहलेकै गितबाट सिु ध ्रदै
जानेछ, मािनसको जीवन तर क्रमैिसत उ नत हुनेछ, कर सध
ु ार हुनेछ, ठूलो बेकारी रहनेछैन
र आिथर्क अव था क्रमशः उ नत हुँदै जानेछ भ ने हाम्रो धारणा छ।
िशक्षाका िनि तको खचर्को ठूलो िह सा

थानीय जनसमुदायबाट आउनप
ु छर् भ ने मािथ

उ लेख भइसकेको छ । यो िव तारै स य हुन आउनेछ भ ने हामी अनुमान गदर् छ । यो
रातभरमा प्रकट हुने आशा गनर् सिक न। आयोगको योजना दीघर्कालीन छ।
कोही मािनसह आयोगलाई यादै अनद
ु ार, उसका उ े य र ल य यादै ढीला र संिकणर् छन ्
तथा प्रगितको यो वेगले हामीह लाई संसारका अ मल
ु ुकिसत दाँिजन गा ो पानछ भ ने दोष
लाउन सक्छन ्। उनीह ब ता मौिलक प्रगित र धेरै उ च ल यका िनि त िजरह गनर् सक्छन ्।
कोही भ नेछन ्, प्रारि भक पाठशालाका उमेरका १२ लाख केटाकेटीह बाट दश वषर्मा तीन
लाखको मत्र हे रचाहले पुग्दै न, हामीले अझ िछटो उ नत हुनप
ु छर् ।
मल
ु ुकका आिथर्क साधनह , प्रजाको सामा य चेतना र िशक्षाका खचर्ह को िवचारपूणर्
िव लेषण गरे र नै आयोग यी सरल ल यह मा पग
ु ेको छ। ियनलाई बढाउन सकेमा आयोगका
सद यह भ दा ब ता खुशी कोही हुँदैनन ् र िनःस दे ह प्रगितमा कुनै प्रितरोध छै न।
तल िदएको तािलका आयोगले िव वास मानेको यथाथर् ल य र खचर्ह मा आधािरत छ।
हामीह दश वषर्भ दा पर यो योजन ◌ागनर् आव यक दे ख्दै न , िकनभने अनुमानले नै क्रमशः
योजना र ल यह मा बराबर सम वय हुँदै जानेछ। हामीह ले सात पिर छे दमा प्र तुत
योजनाको आधारमा मख्
ु य खचर्ह लाई मात्र सूचीकृत गरे का छ । तर अव य अ साना
ु य मख्
खचर्ह पिन छन ्।
तािलका १५।१. िशक्षामा वािषर्क खचर्को अनम
ु ान
संख्या

प्राथिमक

प्रितछा

२०१६।१७

त्र खचर्
१,५०,०००

३०,०००

संख्या

प्रितछा

२०२१।२२

ज मा

त्र खचर्

ज मा

४०

६०,००,००० ३,००,०००

४०

१,२०,०००,००

१५०

४५,००,००० ६०,००,०००

१५०

९०,००,०००

पाठशालाका
केटाकेटीह
िव यालय छात्र
(प्राथिमकको २०
%)
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िव विव यालयको १,५००

४००

६,००,०००

३,०००

४००

१२,००,०००

५००

५,००,०००

२,०००

५००

१०,००,०००

छात्र
(िव यालयको
५%)
िशक्षक तािलम

१,०००

(आ य समेत)
५,००,०००

१०,००,०००

के द्रीय प्रब ध

४,००,०००

६,००,०००

अनुस धान

१०,००,०००

२०,००,०००

४०,००,००० ४० लाख

८०,००,०००

प्रौढ िशक्षा (सबै
िकिसम)

पा यपु तक र

२० लाख

अ य

पा यपु तक .

प्रकाशनह को

२। का दरले

पा यपु तक
. २। का

िनःशु क िवतरण

दरले

ते ो पिर छे दमा अनम
ु ान गिरएको लगभग ४० लाख

िपयाँको वतर्मान ज मा खचर्िसत

तुलना गदार् यी मोटामोटी अनम
ु ानह को जोड सं. २०१६।१७ का िनि त एक करोड पचह तर
लाख र २०२१।२२ लाई तीन करोड अठचािलस लाख हु छ। यसले प्र येक वषर्मा ४० लाख
िपयाँको विृ द्ध दे खाउँ छ। तर यो विृ द्धको धेरै अंश थानीय जनसमुदायबाट कर िनधार्रण गनर्
सिकने धनबाट आउनप
ु छर् , यो सि भ ्कराख्नप
ु न कुरा छ। जितजित सामा य आिथर्क अव था
सध्र
ु दै जा छ उितउित ब ता यो पाइन सिक छ।
िशक्षाको खचर्का िनि त अ ब ता साधनह
नेपालका प्रजाले अिघ ला पिर छे दह मा मसौदा गिरएको राि ट्रय िशक्षा योजनालाई समथर्न
गन हुन ् भने राि ट्रय खचर् पुर्याउने पद्धितमा दइ
ै छर् । पिहलो,
ु मौिलक पिरवतर्न हुनप
आ दानीका नयाँ मुहानह िनका नप
ु छर् ।यी नयाँ मह
ु ानह बाट केही पैसा झिकनु, बटु नु र
थानअनस
ु ार बाँिडनप
ु छर् ।
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शु मा उ लेख गरे झै िशक्षालाई खचर् थेग्नु सारा सरकारी कायर्वाहीलाई खचर् पुर्याउने िह सा
हो।10 यसका िनि त भिू मसध
ु ार र कर‐िनधार्रणका नयाँ िसद्धा तह आव यक छन ्। आयोगको
ढ मत छ िक वयं सरकारले कर ितनप
ुर् न हुन आउनेबाहे क अ सारा जग्गा र स पि तमा कर
लाग्नप
ु छर् । यी दइु
ु छर् र सिु व ताको िनवार्ह तह दे िख मािथका सारा आ दानीमा पिन कर लाग्नप
सध
ु ारले िवतार् जग्गा र िविभ न कारणह ले अिहले करबाट उ केका अचल धनलाई कर‐
िनधार्रणको सच
ू ीमा राख्नेछन ्। ियनीह ले नभएका आ दानी र नेपालका बािस दाह को
नेपालिभत्र र बािहरका मल
ु क
ु ह बाट आउने यिक्तगत आ दानीसमेत झक्नेछन ्। यी अचर
धन‐कर र आयकरह

यादै बढता हुनु हुँदैन। ियनमा थोरै प्रितशतले समेत सरकारलाई धेरै नै

आ दानी गराउनेछन ्।
यी दइ
यादै लाभदायक छन ् तापिन झक्नप
ू
ु न अ धेरै मल
ू ह छन ्।
ु मल

टा तका लािग,

नेपाल अिहलेस म नचलाइएका अिधकांश अशोिषत प्राकृितक साधनह मा धनी छ।
पथ
ु छर् । यो आ दानीको एउटा मल
ू को पमा मात्र हुनु हुँदैन। यसको एक
ृ क्करण कर लाग्नप
अंश जंगलह मा बक्ष
ृ ारोपण अथवा हाम्रा प्राकृितक साधनह को पुन द्धार र संरक्षणमा
लगाइनप
ु छर् तर यसले ितनीह को सवर्शोषणलाई समेत रोक्नेछ।यो करले हाम्रा साधनह का
बुिद्धपूवक
र् को उपयोगलाई

हतो साह पानर् हुँदैन, तर यसले नेपालका प्रजाको साझा

स पि तलाई ितनको उपयोगमा कसै कसैलाई मात्र यादै नाफा गनर् निदएर सबेको भाग लाग्ने
तु याउनप
ु दर् छ। जंगल, खिनज र अ य प्राकृितक साधनह

नेपालका स पण
ू र् जनताको

प्रकृितपद त स पित हुन ्, ियनका धन नयाँ नयाँ िव यालय, िशक्षा र सरकारी सं थाह का
पमा सबैको भाग लाग्नप
ु दर् छ। हाम्रा प्राकृितक साधनह ठाउँ बाट अलग गिरने वा हटाइने
िबि तकै ितनका मू यको केही प्रितशत यो करले उठाउनप
ु छर् ।
प्र येक यिक्त वा पिरवारका मिु खयामािथ लगाइएको सानो मिु खया कर आ दानीको अक
मह
ु ान हुनेछ। यसले हरे क मािनसलाई कर सच
ू ीमा राख्तछ र उसलाई उसका मल
ु ुकको
क याणमा आिथर्क भाग िदनेछ। यो सबैलाई एकनासको हुने हुनाले गरीबका िनि त

यादै

भारी पनछ। यसकारण यो कर प्र येक मािनसले सरकारमा आडिदन पुग्ने नाममात्रको हुनुपछर् ।
10

यो पिर छे द खे ा तयार भइसकेपिछ गत २०११ साल पौष मिहनामा सरकारले स लाहकार सभामा कर

यव थाको तीन प्र ताव राख्यो । पिहलोले िबतार् जग्गाह लाई यो फेरोमा नपारीकन अिहलेक ब ता मालपोतमा
सयकडा १० थ यो । यो प्र ताव सख्तिसत अ वीकार गिरएको िथयो । दो ो मो

११००० दे िख २०००० स मको

सारा वािषर्क आ दानीमा ५%; ३०००० स ममा १०%; ४०००० स म १५% ; ५०००० स ममा २०% र ५०००० दे िख

मािथको सारा आ दानीमा २५% आयकर लाउने िथयो । यसमा ४० दे िख ५० हजारस ममा २०% र ५० हजारभ दा
मािथका आ दानीमा २५% कर ठे क्ने उ लेख िथयो । पिछ ला दइ
ु ले सभाको समथर्न पाए । यापारी कोठीह मा

आयकर लाउन प्र ताव पिन रािखएको िथयो ।
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सालको एक िपयाँले मात्र पिन १० लाख िपयाँ उ छ। यो अिहले िशक्षामा खचर् भइरहे को
रकमको चतुथर् छ।
िवलास सामग्री र िवलासी मनोरं जनमा लाग्नप
ु न कर आ दानीको अझ अक मह
ु ान छ। य तो
करले िवलास सामग्रीका उपयोगलाई अनु सािहत पानर् हुदैन, तर जो िवलासका साधनह
िक न सक्छन ् ती सरकारको सहायतालाई थप रकम खचर् गनर् सक्नेछन ्। आ दानीको यही
मह
ु ानलाई अिहलेको भ सार महसल
ू ले ताकेको छ तर यसिभत्र िवलासका सारा साधनह पनर्
सकेका छै नन ्।
करबाट आउने आ दानीका अ थप मुहानह पिन अव य छन ् । यहाँ उ लेख गिरएका ठूला
मह वका मात्र हुन ्। स पण
ू र् सम याह को अ ययन गरे र आधिु नक कर कायर्क्रमका सुझाउ
िदन एक कर आयोग वा अ कुनै सं था खडा गनुर् आव यक छ। यस उपायले राम्रो आिथर्क
अव था र समद्ध
ु ुकबाट सारालाई लाभ हु छ र यसबाट जीवन नै राम्रो हुनेछ।
ृ मल
िशक्षाको ब ता प्रो साहनमा िव यालय र अ

शैिक्षक सं थाह का िनि त घर जग्गाह

िवतार्वाल जिम दारह बाट पाउनप
ु छर् । िशक्षालाई िदइएका यी र अ दानह आयकर र अ
रकमह बाट मक्
ु त गिरनप
ु छर् । यस अितिरक्त दान प्रदान गन उदार प्रबिृ तको मा यता व प
गो.द.बा. र नेपाल तारा ज ता सरकारी अलंकारह िदन सिक छ। सारा िशक्षालय स पि तको
राि ट्रयकरणसमेत भएर रा यको स पि त हुनप
ु छर् । यस उपायबाट यी कर मक्
ु त हुनेछन ् र
शैिक्षक सामग्री, आव यक व तु र साधनह भ सार माफी हुनेछन ्।
नगद, छात्रविृ त र िज सीमा िवदे शी सहायता आ दानीको अक बाटो छ जसलाई िशक्षा र अ
क्षेत्रह मा समेत उपेक्षा गनुर् हुँदैन।अिहलेस म करोड

िपयाँ िदइसिकएको छ र भिव यमा

पिरमाण अझ ब न सक्छ। यसको अिधकांश खास खास योजनाह का िनि त िनिदर् ट छ तर
केही सामा य (सवर्) सहायताको लािग पिन उपयोग गनर् सिक छ।
अथीर्य प्रब धका िनि त िवधान
आ दानीका नयाँ मह
ु ानह खो नु अितिरक्त कर संग्रह र िवतरणका पद्धितमा केही सध
ु ारह
हुनु आव यक छ। उ पि त

थानबाट जित टाढा करह को संग्रह गिर छ यित नै यो

प्रणालीको यव थालाई ब ता खचर् लाग्दछ, यो राम्ररी िविदतै छ। कुनै खास थानमा खचर्
गिरएको आ दानीलाई राि ट्रय तहमा भ दा थानीय सं थाबाट ितनको संग्रह र खचर् गनुर्
यादा िकफायती छ। यसकारण कर संग्रह र खचर् गन थानीय सं थापकको प्रब ध हुनप
ु छर् ।
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यसो भयो भने िशक्षालयह का िनि त खचर् हुने पैसा यही समुदायमा रहनेछ। अिहलेको
पंचायत ऐन लागू भएमा यस उ े यको प्राि तमा सहायक हुनेछ।
शैिक्षक पद्धितको िवकाशलाई सामा य वािषर्क कायर्बाही खचर्को आपेिक्षक िह साभ दा धेरै
ब ता पँज
ू ी खचर् गनप
ुर् छर् । भवनह र मल
ू स पि तको ि थितकालमािथ यो भयंकर अथीर्य
बोझ बोकाउन थानीय प्रब ध सिमितह ले आंिशक खचर्का िनि त समुदायलाई बाँ ने र १५
दे िख २५ वषर्को अविधिभत्र ती तमसक
ू ह
सानासाना घरह सामुदाियक

ितन कानन
ू ी यव था हुनप
ु छर् । थोरै वषर् अ ने

म र च दाबाट ब नप
ु छर् , िव यलय वा अ महािव यालय

ज तका िनि त आव यक पक्की घर बनाउन प्रश त पैसा लगाउनप
ु नछ र यो यापक आिथर्क
आधारिवना अप्रा य हुनेछ।
अगािडका पिर छे दह मा उ लेख गरे अनस
ु ार सामा य पाठशालीय िशक्षा (अिहलेलाई
प्राथिमक र अ यमा मा यिमक पिन) धेरैजसो

थानीय समुदायको िज मेदारी हुनप
ु छर् ।

थानअनस
ु ार आ दानी उठाउने अिधकार र के द्रीय सरकारबाट केही म तका साथ, िज लाको
नेत ृ व तथा राि ट्रय प्रो साहनमा हरे क गाउँ वयं आ नो पाठशालालाई पानर् सक्छ।
यी कर सध
ु ारणका िनिम त ठू ठूला िवज्ञापन, िचत्र, संकेत, पुि तका, रे िडओ याख्यान,
समाचार पित्रका कथा, िवज्ञापन, भ्रमण र अ अ उपायह बाट कर िनधार्रण िकन र केका
िनि त, करे को

बदलामा उनीह

केको आशा गनर् सक्छन ्, कसरी करह

समानतामा

याइ छन ्, कर ितनुर् आ नो मल
ु ुकको कारबारमा लगानी तु य िकन हो, इ यािद कुरा
जनतालाई बुझाउन यापक शैिक्षक कायर्क्रम हुनप
ु छर् । िशक्षाका िनि त खचर् पर्ु याउन आ नो
िह सा

वीकार गन वातावरण खडा गनप
ुर् छर् ।

थानीय िशक्षालयका कायर्कतार् र सरकारी

अिधकारीबगर्ले यो अ तीम ल यितर खरु धार लािगरहनप
ु छर् ।
अ यमा अथीर्य िनय त्रण र सरकारी याहा

े ताको वतर्मान पद्धित भ ा र परु ानो ढं गको छ

भ ने कुरालाई कोही अ वीकार गनर् सक्तैन। अथर् िवभागले िवभाग खडा भएको वषर् २००७
सालदे िखको िहसाब सफा गनर् सकेको छै न। यस अविधिभत्र िसफर् एक आय‐ यियका (बजेट)
छािपएको छ। आ दानीका उ गमह
चिलरहे छ। अथीर्य िनय त्रण,

याहा

अिनि त छन ् र गत तीन वषर्देिख घाटामा शासन
े ताका िविध र कर रचनामा समेत प्रणािलयक्
ु त

मौिलक सध
ु ार हुनु आव यक छ।
सारांश
यो पिर छे दमा आयोगको सझ
ु ाउ छ : ‐
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(१)

िशक्षा प्र येकको अििभ छे य अिधकार
अ
हो । िशक्षाको आंिशक सहायत
ता
गनुर् प्र येकको कतर् य छ।

(२)

आयोग
गले तयार गरे ज तो योजन
नाले िशक्षामाा िकफायत गछर्
ग , तर तैपिन
िन,
सारा जनतालाई
ज
हाामीह

जित शैिक्षक सिु व
वधाह

बढाउँ दै ला छ उिित

यािम
मित अनुसारक
को अनुपातमा ज मा खचर् ब दै जा छ।

(३)

िशक्षाक
को अथर् यव था शासन
नका सारा क
कामकाज र सं थाह क
को
अथर् य
यव था गनुर् हो र यही ि ट
टबाट िवचार हुनप
लाई सरकारक
का
ु छर् , यसल
ज मा ज मी आव यकताह
य
बाट
ट बेग्लै चलाउन
न सिक न।

(४)

िशक्षािन
िनिम त आ दानीका
द
वतर्म
मान मह
म के द्रीय सरकारको
स
कोश
श,
ु ानह मा
िनजी दान,
द दात य, धािमर्क र िहत
तकारी गठ
त उपहार, सानासाना
स
दान
न,
ू ी तथा

५)
(५

पढाइ शु क र स भव
वतः नगरपािल
िलका र पंचाय
यतह सि मििलत छन ्।
यहाँ भिव
भ य

बताउ
ाउन नसिकने
ने अनेक िभ नता छन ् तर
त आयोगबााट

प्र तािव
िवत शैिक्षक कायर्
क क्रमका खचर्
ख को मोटाम
मोटी अनम
न संवत ् २०१६
६‐
ु ान
२०१७ स मका वषर्को
क एक करोड
ड पचह तर ल
लाख छ र संवत
व ् २०२१‐२०२
२२
स मम
मा यस रकमक
को झ डै दोबरर हु छ।
(६)
अ)

आ दान
नीका नयाँ महान
ह
खो नप
छः
ु छर्
ु

सरकारी सं थाह ले ितन
नप
उनेबाहे क अ सारा जग्गाा र स पि तम
मा
ुर् न हुन आउ
कर (महसल)
ल
ू लाग्नप
ु छर् ।

आ)

आरामपण
हदे िख मािथक
का सारा आ दानीमा
दा
कर लााग्नप
ू र् िनवार्हको तह
ु छर् ।

इ)

प्राकृितक साधनह
स
मा पथ
ु छर् ।
ृ क्करण कररको प्रयोग हुनप

ई)
उ)

यिक्त कररले प्र येकलाई
ई शासनमा आिथर्
आ क िह साा िदनेछ।
कर ितन साम
सा यर् भएकााह मा िवलास
स कर लाग्नप
छर् ।
ु छ
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पिर छे द १६
शैिक्षक वातावरण
थान, भवन, सरसामान र स भरण
प्राक्कथन
िशक्षा िदइने ठाउँ का सेरोफेरोको मह व अिघ ला पिर छे दह लमा बयान भइसकेको छ।
वा तवमा यो िशक्षकको जि त मह वपूणर् छै न तापिन पयार् त शैिक्षक साधन, सामान र
स भरणको प्रभावो पादन र कुशलतालाई घोर क्षीण पानर् सक्दछ।
पिर छे द १३ मा शैिक्षक साधनका उ े य, ितनीह को रोजाइ, रचना, उ पादन र िवतरणको
बहस गिरएको छ ।पिर छे द ८ र ९ मा ितनीह को उपयोग तथा पिर छे द १५ मा थान, भवन,
धेरै सामान र स भरणको प्राि त र िवषयलाई िवशाल ि टकोणले हे िरएको छ।
प्रामािणकता र िविध
नयाँ िशक्षालयह को

थापना र अिहले भइराखेका िशक्षालयह को सध
ु ार तथा पिरमाण

िनि चत गनर् िशक्षा सिमित र प्रव धकह ले अनस
ु रण गन पथ‐दशर्कको पमा तरह कायम
गनप
ुर् छर् भ ने आयोगको राय छ। पिर छे द १३ मा शैिक्षक साधनह को तर अथवा जाँचको
िनयम बनाएर एक खास आयोगलाई शैिक्षक स भरण र सामानह को " वीकृित सच
ू ी"तैयार
पान िज मेदारी िदनप
ु छर् भनी सझ
ु ाउ गिरएको छ। अ स भरण, भौितक पदाथर् र साधनह का
िनि त पिन य तै िविधको अनस
ु रण हुनप
ु छर् । यही आयोगलाई यस कुराको पिन अिभभारा
िदए हु छ अथवा यस उ े यका िनि त प्रव धकह को एउटा बेग्लै सिमित खडा गनर् हु छ।
जुनसुकै उपायले होस ्, माल खरीद गनअ
ुर् गािड थािपत तरअनस
ु ार कुनै के द्रीय सं थाबाट
सारा स भरण र साधनह को होिशयारीसाथ जाँच हुनप
ु छर् ।
िकफायत र कायर्क्षमताको िनिम त पिर छे द १३ मा सझ
ु ाउ गिरएको राि ट्रय भ डारणको
अनु प सामान र स भरणका िनि त के द्रीय खरीद अ डा हुनप
ु छर् । खरीदको काम के द्रीकृया
हुनप
ु छर् तापिन सोझै िनमार्ताह बाट माल सामान प्रा त गनर् िज ला वा प्रादे िशक भ डार
खु नप
ु छर् । यसरी यातायात र िवतरण खचर् घटाउन सिक छ। उदाहरणाथर् नेपालका सारा
िशक्षालयह का िनिम त वषर्भरीलाई चािहने कागत एकैप ट कलक ताबाट खरीद गरे र भन
नेपालका बा के द्रह मा आव यकताअनस
ु ार िबक्री र िवतरणलाई मौ दात राख्न पठाउन
सिक छ। यसरी ठूलो पिरमाणको खरीदले ४० दे िख ५० प्रितशत बचत गनर् सिक छ।
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िशक्षालयह लाई परल मोलमा प्रव ध खचर् थपेर माल िदएर उनीह को प्रश त बचत पानर्
सिक छ।
पाठशाला भवन र ितनीह को

थानका िनि त पिन िसद्धा त कायम हुनप
ु छर् । के द्रीय

म त्रालयमा अथर् र यव थाको िनि तका उपसिचवले यो कामको साथसाथै िसद्धा त र
सामान तथा स भरणका के द्रीय खरीदीको लािग नेत ृ व िदनप
ु छर् । प्रामािणक िनमार्ण योजना
र थान िसद्धा तह को अितक्रमण यो वीकृितको आधीन हुनप
ु छर् ।
िनमार्ण थान
अचेलको िशक्षा लडकाको सवर्तोमुखी िवकाश चाहा छ। उसको शारीिरक विृ द्ध र िवकाश तथा
वा

य मह वपूणर् सरोकार राख्ने कुरा हुन ्। यसका िनि त सय
ु ोिजत शारीिरक िशक्षाको

कायर्क्रम चािह छ। यसलाई खे ने ठाउँ र सामान आव यक छ।
आयोगको रायमा प्रयार् त ठाउँ पाइ छ भने पाठशालाको थान ब तीको बीचमा हुनप
ु छर् , नत्र
भने गाउँ मा रहनप
ु छर् जहाँ प्रश त ठाउँ पाइन सिक छ। हामीह उि त उि त नापका ५ कोठा
भएको प्राथिमक पाठशालाको लािग कमसेकम २० रोपनी (५ एकड) जमीन ठीक ठा दछ ।
दशदे खी प्र ध िशक्षक भएको िव यालयका िनिम त ४० रोपनी (१० एकड) जमीन भ दा कम
ठाउँ हुनह
ु ु ँदैन।
पयार् त खे ने ठाउँ बाहे क िशक्षालयको लािग खेतीको िशक्षा र िश पकायर्का िनि तसमेत
प्रश त ठाउँ हुनप
ु छर् । प्राथिमक पाठशालाह मा केटाकेटीह ले तरकारी, अ न फूलह लाउन
हाँस कुखुरा तथा भेडा बाख्राका सानासाना बथानमा पशुपालनलाई पा नसमेत सामूिहक र
बेग्लाबेग्लै जग्गाको टुक्रा पाउनप
ु छर् । िव यालयको तहमा,

यिक्तिप छे र पशुपालनको

कामलाई प्रश त जग्गा हुनप
ु छर् ।
अ यमा, िशक्षालयको ठाउँ चाहे प्राकृितक सेरोफेरोले फूल िव वा लगाएर अथवा दब
ु ैबाट होस ्,
सौ दयार्कषर्क राम्रो िनकास भएको हुनप
ु छर् । िशक्षालय गवर् साथ दे खाउन सिकने ठाउँ र
सामुदाियक के द्र हुनप
ु छर् ।यसका िनि त मनोहर सेरोफेरो र पग्ु दो घर चािह छ।
राम्रो ठाउँ मा रहे को, ठूलो र आकषर्क थानलाई परे को थप मू य यसले समुदायलाई िदने वष को
आन दले िवभाजन गदार् नाउँ मात्रको हुनेछ। यो शैिक्षक कायर्क्रमको जग र प्राकृितक प ृ ठभूिम
हो, यसले शैिक्षक वातावरण र कायर्क्रमको बाँकी िह साका िनि त आदशर् खडा गदर् छ।
पाठशाला घर
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पाठशाला घर यस क्षेत्रको घर बनाउने सामा य नमूनामा िम दो हुनप
ु छर् । यसभ दा ब ता
भएमा यो सोखको कुरा हुनेछ जसलाई अिहलेको समुदायमा अिधकांश समुदायह ले बेहोनर्
सक्दै नन ्। वषार्कालमा बाहे क नेपालको

यानो मौसममा ढोका बािहर पढाउन हु छ। धेरै

क्षेत्रह मा बाँस वा परालका छाप्रा यसकै पिरणामले छन ्। ठ डा प्रदे शमा पाको इट र माटोको घर
नमन
ू ा छ। यो सा ो समयमा पाठशाला घरको लािग यस िकिसमको रचना वीकार गनप
ुर् छर् ।
जिहले सारा शैिक्षक आव यकताह ‐िशक्षकलाई पुग्दो तलब, पयार् त पु तक र स भरण र हो,
अझ पाठशालका पयार् त संख्या‐पग्ु लान ् तब मात्र समद
ु ायह

हाम्रो सं कृितको मह वपण
ू र्

सं था, पाठशालाका िनि त बढता भडिकला घरह बनाउलान ्।
सादा घर हुँदाहुँदै पिन पाठशाला सामुदाियक िहतको के द्र ब न सक्छ। थान र सेरोफेरोले
यसलाई सामुदाियक सभा र स मेलनह का िनि त पयार् त प्रब ध गनप
ुर् छर् ।
पाठशाला घरको पिहला अ याव यक कुरा िनःस दे ह कक्षा हो। हरे क कक्षा वा ३० िव याथीर्को
एक समूहलाई एउटा कोठा िदनप
ु छर् । छाप्रोको चलन गरे को छ भने आयोग, समूहह मा पर पर
खैलाबैला र ह तक्षेप घटाउन यिक्तिवशेष समूहका िनि त एउटा कोठा हुन सक्नप
ु छर् भ ने
सझ
ु ाउ गदर् छ। िभ न िभ न दललाई एक लहर वा अद्धर् गोलाकार अथवा करीब १०० गजको
फरकमा आन ददायी का पिनक रचनामा राख्न सिक छ। यिद पक्की घर चलन गरे को छ भने
कोठाह का बीचमा बाक्लो गारोले अ तर राख्नु अनाव यक गराउँ छ र खचर्मा पिन धेरै नै
बढाउँ छ। प्र येक कोठामा िव याथीर्िप छे त लोिपट्ट ९ बगर्फुट अथवा हरे क कोठामा ३०० दे िख
४०० बगर्फुट जग्गा हुनप
ु छर् । प्र यके लडकालाई खल
ु ा बगल वा ठूलाठूल ◌ा यालह बाट
प्राकृितक प्रकाश पुर्याउनप
ु छर् ।
पु तक पत्रपित्रका, अखवार सच
ू नापत्र, नक्शा, तसबीर र अ य पु तकालयस ब धी मालताल
राख्निनिम त साधन र ठाउँ सहितको एक पु तकालय रहनुपछर् । कमसेकम एक पटकमा
एउटा कक्षाको समूहले पु तकालयमा अ ययन गनर् पाउने ठाउँ समेत हुनप
ु छर् ।
यिद िशक्षालयले पाठशाला बसेको िदन तातो खाजा िदने हो भने यसको लािग समेत ठाउँ
िदनप
ु छर् । कक्षाका भइ
ु ँ माटाकै भए पिन भा सा र खाने ठाउँ को भइ
ु ँ सिजलैिसत धोएर सफा
राख्न सिकने पक्का हुनप
ु छर् ।
प्राथिमक पाठशालाह मा समेत नागिरकह ले भेला हुने एउटा ठाउँ रहनु अक ज री कुरा छ।
पाठशालाको पु तकालय नै समुदायमा एकमात्र पु तकालय हुनाले, खास गरे र प्रौढ साक्षरतका
कक्षाह खुलेपिछ प्रौढ साक्षरह तयसको उपयोग िलन चाहनेछन ्। यसकारण िकफायतको
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ि टले आयोग खाजा खाने कोठा, पु तकालय र बैठक कोठालाई एउटै ठूलो पक्की भइ
ु ँ भएको
कोठा िमलाउने सझ
ु ाउ राख्तछ। तुफानी मौसममा सामूिहक खेल तथा यायाम िशक्षाका
कामह का िनि तसमेत यसको उपयोग गनर् सिक छ।
प्राथिमक पाठशालामा केही िश पकायर् िनयिमत कक्षामा नै िसकाइने छ तापिन उ च प्राथिमक
ेणीलाई चािहने सामानह राख्न र ितनलाई चलाउने ठाउँ का िनि त एउटा िश पकायर्शाला
हुनु आव यक हुनेछ। यो िदनभरी सारा कक्षाह ले पालैिसत चलन गनर् एउटा साजा कोठा
हुनप
ु छर् । िशक्षकह िनधार्िरत पालोमा िश पकायर्शालामा पढाउन सक्तछन ्।
प्राथिमक पाठशालालाई सवार्ङ्गपूणर् पानर् र िशक्षकह को लािग एउटा सानो साजा कोठा
हुनप
ु छर् ।
पिर छे द ९ मा विणर्त प्रधान पाठशाला (हाइ कूल) मािथ उ लेिखत सिु वधाह अितिरक्त
िसकाइएको हरे क जाँचको कक्षा (मेजर) का िनि त पा वर्ह को थप चािहनेछ। यी पा वर्ह मा
आव यक अनस
ु धानशाला, कमर्शाला, र कक्षाह रहनेछन ्। यहाँ हरे कमा कैय कोठाह भएका
बेग्लाबेग्लै ख ड (यिु नट)
के द्र (क्या पस)

यादै बा छनीय हुनेछ। ियनीह पर पर नजीकमा रहे का र एउटै

थानमा सि मिलत हुनप
ु छर् िकनभने धेरै कक्षाह सारा िव याथीर्ह का

िनि त एकै हूल भएर कक्षाबाट कमर्शाला अथवा अनस
ु धानशालामा जाने प्रव ध
पुर्याइिदनप
ु छर् ।
आयोगले क पना गरे को िक ताको ठूलो िव यालयमा सामा य िशक्षाको साधरण
पा यक्रमह का िनि त कक्षाह भएको के द्रीय घरको विरपिर एकित्रत भएका कैयन ् पा वर् वा
ख डह

हुनेछन ्। एक पा वर्मा

यावसाियक िवषय टाइप गन,ुर् िहसाब राख्नु इ यािद

िसकाउनलाई एक प्रयोगशाला रहनेछ। अक मा कृिष कमर्शाला र यसको नजीकै ब तुभाउका
गोठह ,

याभलह को टहरो र उ पादक खेतीका िनि त जग्गा । फेरी अक मा , िवज्ञान

अनस
ु धानशाला इ यािद रहे नछन ्।
केही कालका लािग िव यालयह ठूलाठूला के द्रह मा मात्र रािखनेछन ्, ियनले आसपासको
ठूलो क्षेत्र, प्राय स पूणर् क्षेत्रलाई ढाक्नेछन ्। यसकारण पक्का भा साघर र सहभोजनका
सिु वधाह सिहतको छात्राबास ज री हुनेछ।
सारा िशक्षालयह मा वा

यकर चपीर् तथा िपसाबखानाको राम्रो सिु वधा हुनप
ु छर् ।खा डो खनेर

परखाल अथवा बार लगाई बनाएको चपीर् हदसे हद हुनै पन मािनएको छ।
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िव यालयका अनक
ु ू लताह को िनमार्णमा यादा खचर् पनछ , तर प्रारि भक खचर् थेग्न के द्रीय
सरकार र यस िव यालयबाट सेिवत स पण
ू र् िज लासँग गुहार माग्न हु छ। हामीह सँग हाम्रा
युवाह लाई पयार् त मा यिमक िशक्षा िदन प्रश त सिु वधाह हुनप
ु छर् । हो, प्राथिमक तहमा
ज तै मा यिमक तहमा पिन खुला मैदानमा कक्षाह राख्न हु छ, तर सामान, कारखाना र
अनस
ु धानशाला इ यािदका िनि त टहराको ब दोब त हुनप
ु छर् ।
हरे क समद
ु ायले सकेस म घरको सम या हल गनप
ुर् छर् । शु का खचर्को लगतलाई धेरै वषर्लाई
यस घरले िदने कामको ि टबाट िवचार गनप
ुर् छर् । ितनीह िवलासी नभएर उपयोगी हुनुपछर् ।
ितनीह ले प्रभावशाली िशक्षालाई प्रो साहन िदनु र सामद
ु ाियक के द्र हुनप
ु छर् ।
सामान र स भरण
समुदाय समुदायमा र प्राथिमक कक्षाह दे िख िव यालयका कक्षाह स म सजार्म पथ
ृ क
ृ क पथ
हु छन ्। यी सजार्मह िशक्षाको पिरि थितलाई सध
ु ानर् वा म त गनर् सक्ने आधारमा रिचनु र
पुर्याइनप
ु छर् । नत्र भने ती सोखका चीज हुनेछन ्।
कक्षामा सक
ु ु ल र यिक्तिप छे को लेख्ने पाटी कमसेकम समान दशार्उँछन ्। प्राथिमक पाठशाला
समते प्र येक छात्रलाई १० दे िख १४ इ च अग्लो डेक्स हुनप
ु छर् । मािथ ला वगर्ह मा बे च वा
ित्रपाइ र लेख्ने टे बुलको प्रब ध हुनुपछर् । सामूिहक डेक्सह भ दा प्र येकका िनि तको
बेग्लाबेग्लै मेच वा ित्रपाइ र डेक्सह

यताउित सानर् बढता सिजला हु छन ् तर ियनमा

साधारणतः अिल बढता खचर् लाग्छ।
प्र येक कक्षामा खरी पाटी, एउटा सच
ू ना पाटी, िशक्षकलाई मेच र टे बुल तथा सानो पिरमाणका
भ डारणको अनक
ु ू लता हुनुपछर् । प्राथिमक कक्षाह मा समेत एउटा वालब
ु ा पाटी, ( या ड टे बुल)
, िनि चत िकिसमका कामह का िनि त अ टे बल
ु , गाइब तु वा ओथ्रा ब ने कुखरु ीका िनि त
बारी र तजुम
र् ा िशक्षाको लािग य तै अ सिु वधाह हुनप
ु छर् । कुनै कुनै सजार्म तजम
ुर् ा िशक्षाको
अंग पमा िव याथीर्ह आफै िनमार्ण गनर् सक्छन ्।
यायाम ,खेल र आमोद प्रमोदलाई प्रो साहन िदन सारा िशक्षालयह मा खेलको मैदानका
सजार्म हुनप
ु छर् । खास गरे र प्राथिमक केटाकेटीह का लािग िपङ, िच लेटी, जंगल खेल (जंगल
िज स) र टीटर टटर अ प छन ्। फुटबल, भलीबल, िक्रकेट इ यािदका िनि त ठाउँ र आव यक
खेलकूदका सजार्म जुटाइिदनप
ु छर् ।
भा सा घरमा चल
ू ो, भाँडा बतर्न, िरकाबीह धन
ु े भाँडा, भोजन तयार पानर् टे बल
ु ह आव यक
छन ्। पु तकालयमा चीजबीज राख्ने धल
ू ो नप ने घरार्सिहतका आलमारी र शायद अ ययनको
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ल
लािग
मैच टे बलह
ल
चािह छन
छ ्। प्रयोगशााला र कारखान
ना घरमा बे च
च, टे बुल इ यािद
य र िसकाइ
इने
ु
िव
िवषयलाई
सहाउँ
ह
पछर् । छात्राबास
समा खाट र िनजी
िन लग
था
ु ा तथ
ु ा दा सामान र याभलह को दरकार प
य
यिक्तगत माालताल राख्न
न बेग्लाबेग्लै सिु वधाह हुनप
क िकफायताक
का िनि त तल
तले
ु छर् । (ठाउँ को
ख बेस हु छ)।
खाट
छ
धेरैजसो आव यक माल साम
मान उिचत रखदे
रे खमा थानीय
था
कमीर् अ
अथवा िव याथ
थीर्ह ले बनाउ
उन
स
सक्छन
्।

टाा तको लािग , िव याथीर्ह आ ना िनिि त वयं गु द्र
द्री बु न, लेख्ने
न पाटी, ित्रपाइ
इ,

स
साधारण
टे बलह
ुल

बनाउन
न सक्छन ्। यसले िकफ
फायत मात्र हुने होइन, िव याथीर्ह म
मा

वाधीनता र आ मिनभर्रतााको भावनालााई प्र ट पानर् म त गदर् छ।
िव याथीर्ह

वयं आ नो कागत
क
र अ सामग्रीह
स
बन
नाउन सक्छन
न ्। उनीह स झौटो कापी वा
व

त
तसबीरह
टाँ न टाँसनी त
तयार गनर् सक्
क्छन ्। उनीह
ह आफ कथा
था, पा यपु तक
त लेख्न तथ
था
अ
अखबार
प्रकाश
श गनर् सक्छन
न ् र िभ नै तिर
िरकाले माल सामानह
स
का अभावको
अ
साम
मनालाई त प
पर
हन
ह
को ख डमा योो िशक्षाको सव
व तम अव था
थ हुनेछ।
ु िसक्तछन ्।् उिचत ढं गले िनदश भएक
कुनै िकिसमक
का माल र कही
के आव यक
क सामग्रीह

अ य प्रदे शब
बाट पैठारी गन
नप
को
ुर् छर् । पैसाक

ब
बचाउ
र उ तम
म िकिसमकोो िन चयताक
का िनि त के द्रीय खरीद
द सं था वा राि
र ट्रय पु तक
क
भ डार माफर्त ियनीह लाई प्रा त गनप
ुर् छर् ।
थानीय प्रब ध सिमित र समुदायकाा मािनसह ले अनक
ु ूल

थान र िनम
मार्ण सिु वधाह
ह

जुटाइिदएका तथा
त िव याथीर्ीर् र िशक्षकसँग पयार् त साम
मग्री र साधनह
ह छन ् छै नन
न ् भ ने िन च
चय
ग ुर् प्रधाना यापकका
गन
या
मख्
टा हो।
ु य िज मेदारी म येको एउट
य पिर छे दम
यस
मा आयोगले िन
ि न कुरा सझाउ
झ
गरे को छ : ‐
ु
(१)

शैिक्षक
क ज्ञानका िनिि त प्राकृितक
क सेरोफेरो िश
िशक्षकपिछको दो
द ो मह वक
को
कुरा होो।

(२)

िवशेष सिमित वाररा
िसद्धा तह
त

थान, घर, साधन र सामग्रीह
ह का िनिि त

कायम
म गिरएर (ििशक्षाको)

यव था र अथर्िनि तक
का

उपसिच
िचवबाट लागू गराइन
ग
ुपछर् ।
(३)

साधन र सामग्रीह को
क प्राि तमा िकफायत गन
नर् के द्रीय खरीद
ख
र िवतरण
ण
सं था खडा
ख गनप
ुर् छर् ।

(४)

िशक्षाल
लयको

थान प्राथिमक पा
पाठशालालाई २० रोपनी (५
५ एकड) भ द
दा

कम हुनु हुँदैन। पाठश
शालाको पिरम
माणले भने अ
अझ ठूलो हुनपछर्
प
मा
ु । यो बीचम

263

रहको आकषर्
आ क, साम्र
म्रो िनकास भ
भएको र कृिष
ष तथा िश पक
कायर्लाई समे
मत
(५
५)

पुग्ने हुनप
ु छर् ।

पाठशाल
ला घर कम खचर्मा लाग्न
ने र सिु व ता
ताभ दा बढताा काम लाग्ग्ने

हुनप
छर् यसले साम
मुदाियक जम
मघट के द्र ब नप
समा कक्षाह का
क
ु छ।
ु छर् । यस
िनि त प्रश त ठाउ
उँ र पु तक
कालय, कारख
खाना, प्रयोगश
शाला र सभ
भा‐
स मेलनह
ल
मा िन
नि त अितिर
िरक्त

थान हुनप
आ यक भ
भए
ु छर् । आव
िव याल
लयह मा छात्र
त्राबास हुनप
नु हु छ।
ु छर् । खुला कक्षााको ठाउँ राख्न
(६)

अ याव
व यक साधन
न र सामग्रीह
ह

थानीय िनमार्ण वा के द्रीय खरीीद

सं थाम
माफर्त जुटाउन
न हु छ। उपय
योग, बचाउ र िचरकालस म काम िदनक
का
िनि त साधनको तज
जम
ुर् ा हुनप
ु छर् ।
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पिर छे द १७
िवशेष कायर्ह
पाठशालाको वैिधक कक्षा‐कायर्िसत िशक्षाको स पण
ू र् सरोकार छै न।कक्षादे िख बािहर खेलको
मैदानमा, सामािजक कायर्मा, प्रमोद गो ठीको काममा, पु तकालयमा र अ समयह मा केही
बहुमु य ज्ञान पाइ छन ्। कक्षाबािहरकका यी कायर्शीलताह म ये धेरैको प्रव ध र रे खदे ख गनर्
पाठशाला िज मेदार छ।
अिघ ला पिर छे दह मा यी केही कामह को उ लेख भइसकेको छ , तर यहाँ पाठशालाका
िवशेष कायर्ह को छोटकरी तेरीज खडा गिरएको छ। प्र येक पाठशालाले यी िवशेष कायर्ह मा
प्र येकको दरकार र अिहलेको कालमा समुदायले ितनीह को खचर् पुर्याउँ न सक्छ सक्दै न
िवचार गनप
ुर् छर् , िकनभने ितनम ये कुनै कुनै त यादै मह वका अझ अ याव यक भए तापिन
अिहलेको समयलाई धेरै खचर् लाग्नेछन ्।
िशक्षालय, एक सामुदाियक के द्र
गाउँ को पाठशाला प्रौढ र यव
ु ाियक कायर्शीलताको के द्र भएन भने
ु ाह का िनि तसमेत सामद
आ नो पूरा काम कारवाईमा असफल हु छ। मािनसले पाठशालामा स ताहभरी प्रौढह को
सभा, खेलको मैदानमा खेलका सामानको उपयोग गद खेिलरहे का केटाकेटीह , आमाबाबुह ले
िविभ न पसल र अनस
ु धानशाला, प्रौढ िशक्षाका कक्षा, सामुदाियमक अिधकारको रे िडयो र
स भवतः भिव यमा िसनेमा य त्र, पाठशाला, र गाउँ को संयक्
ु त पु तकालयको उपयोग
गिररहे का तथा सामुदाियक उ साह र सामुदाियक कायर्शीलता दे खाउने अ
कारवाईह

धेरै लक्षण र

पाउने आशा गदर् छ। िशक्षाको ब दोब तपिछ सरोकार भएकाह ले यसलाई

पाठशालाको मख्
ु य कृ य मा नप
ु छर् ।
िशक्षालय र आमाबाबुको स ब ध
आ ना केटोकेटी र उनीह को िशक्षामा आमाबाबु र संरक्षकह

वाभािवक चाख राख्तछन ्।

िशक्षालाई उप लो मह व पाउनु छ भने ियनीह ले उनीह का िशक्षकह िसत िभिडएर काम
गनुर् पछर् । िशक्षकह प्राय आमाबाबुलाई उनीह का केटाकेटीका िवशेष सम याह मा मद्धत गनर्
सक्छन ्। अव य, िशक्षक र आमाबाबुह ले एक दलको ज तो पर पर िमलेर काम गनपछर् ।
यसलाई पूरा गनर् धेरै िशक्षालयह मा आमाबाबु िशक्षक संघ हु छ। महीनाको एकप ट वा प्रायः
बराबर यसको सभा ब तछ। यी सभाह

र िशक्षकह

दब
ु या
ु ैलाई सरोकार भएका मख्

सम याह को अ ययन र छलफल गन उ े यका हुन ्। यी दोषारोपणका अिधवेशन होइनन ्।
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( यिक्तगत सम याह

एका त बैठकमा छलफल गिर छन ् )। अनश
ु ासन, प ने बानी,

क्रीडाक्षेत्रमा आचरण, भिव य चिरत्रको योजना, सामुदाियक कायर्को योजना यी र धेरै अ
कुराह बहसका िनि त यायसंगत िवषय हुन ्।
वषर्मा एक वा दइु पटक "सावर्जिनक घर"बनोस ् जिहले सारा आमाबाबुह आएर कक्षाह मा
आ ना केटोकेटीह पिढरहे का हे न ्। िनयिमत कक्षाह चिलरह छन ् र आमाबाबुह कसरी
पढाइ हु छ यो हे न मौका पाउँ छन ्। (हो आमाबाबह
ु ्लाई अ बेला पिन वागत हु छ । यी
िवशेष िदन हुन ् )। अ औसरह मा केटोकटीह ले आमाबाबु र समुदायका िनि त सां कृित
कायर्क्रम राख्न सक्छन ्। यी कारवाईह ले िशक्षालयका उ े यह राम्ररी बझ
ु ाउन मद्धत गनछन ्
र आमाबाबुह मा राम्रो सहयोग हुनेछ।
मल
ु ुकह मा आमाबाबु र िशक्षकह को संघ गठन भएपिछ ितनीह को काम कारवाईह मा
समानता याउनु र िवचारह को आदान प्रदान तथा नेत ृ व िदन राि ट्रय र िज ला संगठन खडा
गनर् सिक छ।
पौढ िशक्षा
पिर छे द ११ मा प्रौढ िशक्षाको िवषयमा छलफल भइसकेको छ। यहाँ यसको सफलतालाई
िशक्षालयको अ यक्त भाग‐दानको उ लेख पयार् त छ। िशक्षालयका कुनै कुनै िशक्षकह प्रौढ
िशक्षाका कक्षाह मा पढाउन सक्छन ्। प्रौढ कक्षाह ले पाठशाला घर र यसका सिु वधाह को
उपयोग गनर् सक्छन ्। प्रदशर्नह को लािग यसका पसल, अनस
ु धानशाला र सामानह को
आव यक पलार्। कुनै कुनै कक्षाह पु तकालयको उपयोग गनर् सक्छन ्। प्रधाना यापक वा
िशक्षकले प्रौढ िशक्षा कायर्को रचनालाई पिहला कदम उठाउन सक्छन ्। प्रौढ िशक्षा बढाउनम
ु ा
िशक्षकह को िहत छ िकनभने यसले िशक्षालयसँगको संसगर् बढाउँ छ र उनीह लाई
बालकह को िशक्षण कायर्मा सहायता गदर् छ।
िशक्षालय‐समद
ु ाय पु तकालय
सामुदाियक पु तकालयका, िनि त िशक्षालय परम उपयक्
ु त

थान छ। यसका धेरैजसो

साधनह प्रौढ र केटाकेटी दव
ै ाट उपयोग गिरन सिक छ। िशक्षालयमा साधनह ले ठाउँ र
ु ब
रक्षा पाउने धेरै स भव रह छ। सरसामानह को प्राि तका िनि त िशक्षालयको धेरैिसत
स ब ध रह छ र िशक्षक नै पु तकालया यक्षको काम गनर् गाउँ मा प्रायः एक मात्र योग्य
यिक्त हु छ।
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जित जित साक्षरताको प्रचार हुँदै जा छ र जित जित बढी प्रौढ िशक्षाका अ िकिसमह ब दै
जा छन ् उित उित सामुदाियक पु तकालयको माग ब दै जानेछ। समुदायका िनि त
िशक्षालयले गनर् सक्ने यो िवशेष सेवा हो।
युवा गो ठी कायर् र बालचर काम
गो ठी कायर्ले अनौपचािरक िशक्षाका िनिम त उ तम मौका िद छ। हुनत िनयमित कक्षामा
अनौपचािरक कारवाई र योजनाह गािभएका हु छन ् तापिन गो ठीमा अझ ब ता वत त्रता र
मौिलकता रह छ।
बालचरको काम अिहले नेपालका िशक्षालयह मा पाइने मख्
ु य गो ठी कायर्ह म ये एउटा छ।
यो काम रा ट्रबाट संगिठत छ र बालक बािलका दब
ु ैका िनिम त क्रमबद्ध कारवाईह को िनि चत
कायर्क्रमले खडा भएको छ। यो धेरैजसो घरबािहरको काम छ, िह ने डुलने (हाइिकङ) र क्या प
बनाई ब ने (क्याि पङ) प्राय रह छ।
हालै कुनै कुनै िशक्षालयह मा चालु गराइएको गो ठी कामको अक िकिसम खेती र घर बनाउने
काममा केि द्रत छ। अ

मल
ु ुकह का य तै गो ठीह को आदशर्मा ढािलएको चार‐पाते

गो ठीह ले (सौभाग्य सिू चत गन चारपाते ऐ वयर् िच हबाट यो नाम रहे को हो ) ले हाँस , कुखरु ा
त पान, िसउने, पकाउने इ यािद यिक्तगत

आिद घरे लु चरा बढाउने, धानको खेती उ

योजनाह मा जोड िद छन ्।प्र येक सद यको आ नो योजना हु छ र एकनासका योजनाह
भएका केटा र केटीह सामािजक , यावसाियक तथा मनोर जनको उ े यले बराबर भेला
हु छन ्।
यी गो ठीह का अितिरक्त नाटक गो ठी, बहस गन जमात, यायाम म डल, अिभ िचका◌ा
िवषय सं था र अ धेरै गो ठीह हुन सक्छन ्। यस िकिसमको काममा अिभ ची भएको ठाउँ मा
िशक्षालयले नेत ृ व िदएर समूहलाई िशक्षक होस ् वा चाख भएका आमाबाबु अथवा अ कोही
यिक्त होस ्‐एक पवतर्क खो न म त गनप
ुर् छर् ।
िवदाका कायर्ह
य यिप केटाकेटीह ले लामो िवदाका अविध र पाठशाला नवसेका िदनमा समेत काम गनप
ुर् छर्
तापिन कोही कोही फुसर्द पाउनेह हु छन ्। िदनको केही समय काम गनह समेत यवि थत
खेलकुदको कामलाई प्रितिदन एक वा दइ
ु घ टा अथवा ह ताको अ य या लामो वास पन
यात्राका िनि त वत त्र रहन सक्छन ्।प्राकृितक सौ दयर् र पैदल सफर तथा वास ब तै जाने
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यात्राका औसरका िनि त नेपाल धनी छ। राम्रो वा

य, यिक्त व र चिरत्र िनमार्णमा खेल,

िहंडाइ, वासबसाइ र पहाड चढाइका मह वलाई यादा जो िदन सिक न।
िशक्षालयले यव
ु ाह को सेव ◌ागन यो अक बाटो हो। खास खास िवदाकालका कामह लाई
िशक्षकह बाँिडन सिक छन ् र यसरी यी समयह लाई शैिक्षक प्रगितमा लाभदायी तरीकाले
िवताउन यव
ु कह लाई म त गनर् सिक छ।
सामािजक िहत
युवकह ले जीवनको शु मा नै सामुदाियक भावनाको िवकाश गनप
ुर् छर् । अनक कामह

वारा

सहयोगको भावना र सामािजक िहत ‐समुदायको उ नितलाई एउटाको समय र िमिहनेत िदने
इ छा‐को विृ द्ध गनर् सिक छ। िव याथीर्ह ले सामुदाियक योजनाह का िनिम त‐ज तै,
पाठशालाको मैदान, बगचा, गाउँ का अ ठाउँ ह लाई राम्रो गराउन‐ प्र यके ह तामा केही समय
िदनप
ु छर् । उनीह ले सफाइ आ दोलन, ख र बुटेन लगाउने काममा म त गनप
ुर् छर् । उनीह ले
िड.िड.िट छकर्ने कायर्क्रम र खोपाउने आ दोलनका◌ृ उ नितलाई सहायता िदनप
ु छर् ।
सामािजक िहत कायर्मा आ नो अनुभव िदन हरे क मौकाको उपयोग गनप
ुर् छर् । जिहले पिन
सकेस म यी कामह मा प्रौढ र केटाकेटी दव
ु छर् जसमा सारा िमलेर काम गनर्
ु ैलाई िलनप
िसकून ्।
पा यक्रमदे िख बािहरका कामह
मािथका अिधकांश काम र सेवाह िनिदर् ट क्रमबािहरका बगीर्कृत हुन सक्छन ्। िशक्षाको यो
मह वपूणर् ख डबारे पिर छे द ९ मा अिघ लो उ लेख भइसकेको छ।
क्रमबािहरका धेरै कामह

यसमा िनिदर् ट

सिु वधाको लािग क्रमिभत्र पानर् सझ
ु ाउ गिरएको िथयो।तर धेरै

कामह पिहले िनिदर् ट क्रम अितिरक्तको आधारमा जाँिचिदनप
ु दर् छ। यसरी िनयिमत िनिदर् ट
क्रमलाई ि थर पमा समद्ध
ृ पानर् सिक छ।
खास खास पाठशालाका िनि त िनिदर् ट पा यक्रमबािहरका कामह

यस पाठशालाका

िव याथीर्, िशक्षक, आमाबाबुह र प्रव ध सिमितले रोजेर िनि चत गनप
ू ीकृत
ुर् छर् ।मािथ सच
कायर्ह का अितिरक्त धेरै िशक्षालयह अखवार वा पित्रका िनका नेछन ् , िव याथीर् पिरषद
राख्नेछन ्। खेलकुद र आमोद प्रमोदमा भाग िलनेछन ् , संगीत र सािह य गो ठी इ यािद
राख्नेछन ्। गाउँ िप छे आव यकताह फरक हुँदै जा छन ् तर यी कामह का िनिम त आव यक
साधनह

जुटाउन असफल हुने पाठशाला आ नो

यादै मह वका कामह म येको एकमा

िवफल हु छ। कुनै पाठशालाह राि ट्रय चाडबाड र वािषर्को सवह समेत चलाउन चाहनेछन ्।
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वा

य सेवा

पूणर् वा

यको ज्ञान, राम्रा बानी र आचरणह को विृ द्ध प्राथिमक र मा यिमक पाठशालाह का

पा यक्रमको एक मह वपूणर् अंश छ। ियनीह

िव याथीर्ह का िनि त योजना गिरएका

िविधज्ञानमा रािखएका छन ्। तर पाठशालाले सफाइ र वा
गनप
ुर् छर् । बचाउ र वा

यको आदशर् प

टा त खडा

यका सरु क्षालाई मात्र होइन, असर आचरणह को िवकाश गराउन र

िसकाउने मौकाको पमा ितनको उपयोग गनर्समेत चपीर्, लग
ु ा धन
ु े अनक
ु ू लता र यिद कुनै छ
भने भा साका सिु वधाह को यानपूवक
र् िनरीक्षण हुनप
ु छर् ।
फेिर, िव याथीर्ह
पुर्याउन िशक्षकह

पाठशालामा छँ दा िवरामी परे मा अथवा घाइते

भएमा पिहलो उपचार

बोलाइने स भव हु छ। यसकारण पिहलो पाठशालामा (त कािलक)

उपचारका सामान रहनु र िशक्षकह ले यसको िविधह जािनराख्नप
ु छर् । बाँकी समुदायले यो
ता कािलक उपचारका सिु वधाह को लाभ िलन पाउने वा नपाउने कुरा प्रब ध सिमितबाट
िनणर्य गनप
ुर् छर् , तर िशक्षकह ले वा

योपचारका पूरा सेवा पर्ु याउन न त समय पाउँ छन ् न

िशक्षण नै।
तातो खाजा
आजका वा

य िवशेषज्ञह िदउँ सोको तातो खाजाको अभाव, आहार समयको बीचमा लामो

अविध र अपयार् त भोजन केटाकेटीको वा

यलाई

यादै असर पान हािनकारक कुरा हुन ्

भ ने दावा गदर् छन ्। चारदे िख ६ घ टास म पाठशालामा ब ने केटाकेटीह लाई उनीह का
दै िनक क्रमको बीचमा केही समयको अवकाश अव य चािह छ र िवहान बेलक
ु ाको भोजनको
बीचमा उनीह ले केही खान पाउनु आव यक छ।
पाठशाला समयको म यमा तातो पौि टक खाना िदनु पाठशालाले िव याथीर्ह का िनि त गनर्
सक्ने उ तम सेवाह म येको एक हो। राम्ररी खान पाएका केटाकेटीह का िनि तसमेत यो
लाभदायक हुनेछ। घरमा गिरबी खाना खव
ु ाइएका केटाकेटीह लाई थोरै खरु ाकले बिलयो व थ
शरीर िदन यसले धेरै म त गनर् सक्दछ।
य तो कामलाई रोकावट िदनेह म ये खचर् पिन एक हो। कुनै कुनै चीज केटाकेटीह घरै मा
तयार गरे र याउन सक्छन ् ।अ चीजह

याएर सामा य भा छामा पकाउन सिक छ। अथवा

केटाकेटीह बाट िवशेष द तुर उठाउन सिक छ, िक भने यस कामका िनि त सारा गाउँ लेह ले
ितनप
ुर् न िवशेष कर लगाउन हु न। सानासाना पाठशालाह मा यस कामलाई बेग्लै भा से भनार्
गनप
ुर् दन। िशक्षकको रे खदे खमा केटाकेटीह बाट काम गराउन हु छ। ठूला पाठशाला र
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िव यालयह मा
म केही िव याथीर्ह बाट काम सकाउ
उने गरी एक भा से राखे
ख हु छ। यस
सरी
िन ट पा यक्रमको
िनिदर्
य
एक आव
आ यक िवष
षय "आफैलााई खु ्वाउने" बारे बढता ज्ञान
ज्ञा हािसल गनर्
ग
यो मौका पाइ छ। हो, पैसा ितनर्
ि
नसक्नेह का िनिम त िनःशु क ख
खाना िदने यव
व था हुनप
छ।
ु छर्
स श
सारां
य पिर छे दम
यस
मा आायोगले िन
ि न कुराह सझ
क छ:‐
ु ाउ गरे को
(१)

िवशेष

(२)

िशक्षाल
लयह का केहीी मख्
ु य कायर्ह हु छन ्।
िशक्षाल
लय सामुदाियक
क कायर्को के द्र हुनप
ु छर् ।

(३)

सेवा

कायर्
यर्ह मा

शैिक्षक
िक्ष
कायर्क्रम
मको

आव यक

िशक्षक
क तथा आमााबाबह
बी
राम्रो स पकर् बढा
ढाउन
ु को बीचमा

िज लाा तथा राि ट्रय
ट्र आधारम
मा िशक्षक‐आ
आमाबाबु‐संघह को
(४)
५)
(५

अंश

र

थानीय
य,
थापन
ना

हुनप
छर्
ु छ।
प्रौढ िशक्षाको
िश
कायर्क्रमलाई
क्र
उ नत
न पानर् िशक्षा
क्षालयले सिु वध
धा र िशक्षकह
ह
िदनप
ु छर् ।

सामुदाियक
ाि
पु तक
कालयमा िनि
िन त िशक्षाल
लय आदशर्

थान छ र

पु तका
कालया यक्ष भएर
भ काम गन
नर् िशक्षक नै प्रायः सवर्था योग्य यिक्
िक्त
छ।
(६)

बािहरी जीवन र य
यावहािरक ज्ञ
ज्ञान बढाउन पाठशालाबाट
प
ट गो ठीकायर् र
बालचरर कामको प्रबत
तर्न हुनप
ु छर् ।

(७)

िशलाल
लयले खेल, पदल
पै
सफर त
तथा बासबसाइ
इका साथ िव
वदाको समयक
का
कामह को िनरीक्षण
ण र उठान गन
नप
ुर् छर् ।

(८)

िशक्षाल
लयले सामद
ु ािियक भावना र सहयोगको िवकाश गनर्, आ मिव वाास
बढाउन
न र सामुदािय
ियक उ नितल
लाई सहायताा िदन सामाािजक क याण
ण
कायर्ह चालु गराउन
नप
ु छर् ।

(९)
(१०)
(११)

िशक्षाथीर्
थीर्ह को शैिक्षक
क्ष जीवनलाई
ई टुंग्याउन िन
िनिदर् ट क्रमबाििहरका कामह
ह
बढाउन
नु पछर् ।

िशक्षाल
लयले ता काािलक उपचाररका साधनह
ह
सिु वधााह लाई वा

जुटाउनपछर्
प
र यसक
का
ु

य र सफाइक
का नमूना बन
नाउनप
ु छर् ।

हुन सक्
क्छ भने िशक्ष
क्षालयले साराा केटाकेटीह लाई िदउँ साक
को ताजा खान
ना
अथवा खाजा िदनप
छ।
ु छर्
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पिर छे द १८
ब दोब ती कायर्क्रम
प्राक्कथन
अिघ ला पिर छे दह मा प्र तािवत िशक्षाको योजना एक द कतले मात्र वा तिवक

पमा

पिरणत हुन सक्तैन। यसलाई एउटा ढ, प्रणािलबद्ध, िवघ्न‐वाधािवना च ने सं थाको पमा
ढा न वष लाग्नेछ। यसलाई अिहले कायम रहे का िशक्षालय, पद्धित, नीित र िविधह का
सध
ु ारको

यित आव यक छै न जित नयाँ िवचार, नयाँ ब दोब त, नवीन पा यक्रम र

सं थाह को िवकाश तथा िनमार्णको छ।
यसको केही अंश अिहले भइरहे कै अिधकारको ढाँचािभत्र िशक्षाम त्रालयको नेत ृ वमा पूरा गनर्
सिक छ। य यिप कुनै कुनै काममा अिधकार सि दग्ध छ तापिन यही कायर्क्रमले अिग
ब नप
ु छर् । जब नयाँ प्रजाताि त्रक सरकार खडा भएर प्रितिनिध

यव थािपका सभा

शिक्तशाली हु छ तब मात्र उसले एक िवधान तयार गरे र वीकार गछर् , अिन कुनै कुनै कुरामा
ठोस यव थापनको आव यकता

प ट दे िख छ। कुनैले अिहले भइराखेकै ब दोब तलाई

सदर गछर् , कुनैले नयाँ कायर्िविधको अिख्तयार िद छ।
यस पिर छे दले आयोगबाट पेश भएको शैिक्षक योजनालाई कायार्ि वत गनर् चािहने
यव थापनको कायर्क्रमको िट पणी पेश गदर् छ। हामीह ले सारा कुरालाई ढाक्ने प्रय न गरे का
छै न , कायर्क्रमका मख्
ु य मुख्य अंशह मा मात्र यान आकषर्ण गरे का छ । न त हामीह ले यहाँ
हाम्रा सझ
ु ाउह लाई कानूनी पिरभाषाले िसंगान कोिशश गरे का छ , यहाँ हामीह आव यक
ब दोब तका िनि त हामीलाई लागेका यादै मह वपूणर् िवचारह को खे ा िदएका छ ।
आयोग, िशक्षाका िनि तको यो योजनाका केही कानूनी समथर्नलाई िवधानमा िमलाउनप
ु छर् ,
कुनैलाई ऐनमा राख्नप
ु छर् र कुनैलाई िशक्षाम त्रालयबाट रािखएको िनयम र िविधह को संग्रह
"िशक्षािवधान" मा हा नप
ु छर् भ ने राय िद छ। जे होस ्, अिहले यो यव थापनलाई यी
ेणीह मा छु याउन कुनै प्रय न गिरएको छै न। यो काम िवधान र ऐन बनाउनेह ले
गनप
ुर् छर् ।सामा यतः (िनःशु क िशक्षालाई प्र येक लडकाको अिव छे य अिधकार ज ता)
आधारभूत उिक्तह

पाइ छन ् तापिन यव थािपका सभाले नीित िनधार्रण गिरिदनप
ु छर्

(अथार्त िशक्षालयह को मद्धतका िनि तको अिनवायर् कर‐िनधार्रण) र िवधानमा फाँट
(िशक्षालयमा वािषर्क िदनसंख्या) खोिलिदनप
ु छर् ।
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शैिक्षक यव थापनको िवषयमा कारवाई गनभ
ुर् दा पिहले स पण
ू र् अथर् यव था र िशक्षा
सँगसँगै सारा सामािजक सं थालाई लाभदायी भिू म‐सध
ु ार र कर‐िनधार्रण हुनप
ु छर् भ ने प ट
छ। ियनीह िवना महान ् राि ट्रय शिक्त वा उ नित केही हुन सक्तैन । ियनका िवना िशक्षा वा
कुनै पिन प्रगितको कुरा गनुर् प्रायः यथर् छ। अ य हरे क कुरा आिथर्क भरको आधिु नक
योजनाको प्रयोगमा केि द्रत हु छ।
अिघ लो पिर छे दमा दे खाएअनस
ु ार आयोग दइ
ू भत
ू िसद्धा तको समथर्न गदर् छः‐
ु मल
१)

सरकारले कर िलनप
ु नबाहे क अ उ जा हुने सारा जग्गा र स पितमा कर लाग्नप
ु छर् र

२)

ितन साम यर्अनस
ु ार प्र येक मािनसमा कर लाउनप
ु छर् ।

यी िसद्धा तका बलपूवक
र् का प्रयोगले मालपोतबाट हुने आ दानीमा ५० प्रितशत विृ द्ध हु छ र
कर‐मुक्त आ दानी ह दछ। यसले वत त्र उ योग वा लोका योगलाई अनु सािहत गदन।
यसले प्र येकलाई उसको सरकारमा काम र उसको म डलीमा दामको लगानी गनर् िद छ।
ठू ठूला पर परागत कर‐मक्
ु त जग्गा र अिधकारको सम या हल गनर् िक ताब दीले भक्
ु तानी
िदने बीस वष योजना बनाएर सरकार यी जग्गा र हक खरीद गन प्रव ध गनर्सक्छ। यसरी
पर परागत िनय त्रणको अ य गरी, सानासाना अिधकारीह मा भोगािधकार टुटाएर िहतलाई
पोत ित वा पानर् र सँगसँगै वतर्मान मािलकह लाई यासंगत सट्टा भनार् िदन सक्छ।
आ दानीका अ मह
ु ानह भेट्टाउन जीवन धा न चािहने मल
ू खचर् कटाएर क्रमशः ब दै जाने
आय कर, सानो मात्रामा मु ड कर, िवलास कर, प्राकृितक समिृ द्ध पथ
ु ाउ
ृ क्करण कर, सझ
गिरएका छन ्। आयोगले भिू मसध
ु ार करको िनि त जनतालाई तयार पानर् तु

तै शैिक्षक

आ दोलन शु गन सझ
ु ाउ समेत पेश गरे को छ।
अझ यी भावनाह मा जनतालाई िशिक्षत पानर् र सध
ु ारह का िनि त आव यक ब दोब त गनर्,
यी दव
ु छर् र िवशेष आयोग खडा
ु ै कामको गूढ सम यामा मद्धत गनर् िवदे शी सहायता माग्नप
गिरनप
ु छर् भ ने आयोगको धारणा छ। सा ता र िशक्षाको िव तत
ु ार
ृ िवकाशलाई य तो सध
सवर् े ठ छ।
िशक्षा संगठन िनयम
िशक्षाका िनि त भरराखेको र िवचार गिरएको ब दोब तलाई प्रमािणत गनर् यव थापन
आव यक छ। य तो िनयमले‐
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(१)

िसद्धा तको
त
िनमार्ण र प्रव तन
तर् पा यक्रम
मको योजनाा र िनदशन
न,
अनस
ा
र राि ट्रय
ट्र आधारमाा सारा तह अथवा
अ
िशक्षाक
का
ु धानको संचालन
िनि त नेत ृ व र स
सामा य यव
व थासिहत ििशक्षाम त्रालय
यको अिधका
कार
प प
प ट पान
ुर् छर् ।

(२)

सात

र चौध

पििर छे दमा विणर्
व त कतर् य
यह सिहत राि
र ट्रय िशक्ष
क्षा

सिमित
ितको थापनाल
लाई चािहंदो कु राह पर्ु याउ
उनप
ु छर् ,
(३)

सात र चौध पिर छे दमा छलफ
फल भएअनसार
स
िज लाअन
नस
को
ु
ु ार िशक्षाक
थाापनालाई आव
व यक कुराह
ह

िनरीक्षण
ण गनर् िज ला
ल िशक्षा सििमितको
जुटाइिद
िदन
ु पछर् , तथा
(४)

थानीय
य िशक्षालय इलाकाको ब दोब तसििहत िशक्षा सिमित
स
अथव
वा
थानीय
य प्रव ध सिम
िमितको चन
उ र इलाका, कर‐िनधार्रण तथा थानीीय
ु ाउ

िशक्षाल
लय पद्धितला
लाई चालु राख्नाको
रा
लाि
ािग आव यक
क कायर् गन
ग
अिख्तय
यारको िन पण
ण गनप
ुर् छर् ।
िश अथर् यव
िशक्षा
व था िनयम
स
सरकारी
सामाा य अथीर्य सहायताका
स
िन त याय कर‐िनधार्रण
िनि
णको अिभभाररा िलएर प ध्र
प छे दमा बह
पिर
हस गरे ज तो िशक्षािनिम त पूरक मद्धत
त पुर्याउन थप
थ यव थापन
पन आव यक छ
, य तो यव थापनले
थ
ः‐
(१)

िशक्षाल
लाई

सावर्जिनक
ि

सहाय
यताका

िनिि त

नयाँ

ि
िशक्षालयह
क
को

थापन
नालाई प्रेिरत गनर् र िवििभ न िज लाह
ल मा सहाायताको बढत
ता

समानत
ता याउनप
छ।अिघ लो व
वषर् िशक्षामा खचर् भएको (सारा
ु छर्

ोतबााट

आएकोो) च दाह को ज मा अंशबाट
श
१० दे ििख
ख २० प्रितश
शत च दा नय
याँ
िशक्षाल
लयह ले उपय
योग गनर् िवश
शेष सहायताादानको

पम
मा सालबसाल
ली

पाउने हु नुपछर् । यिि त
तकै रकम एक
कप ट खुिलस
सकेका यी िशक्षालयह
िश
लााई
कायमीी तर घ दै जाने मद्धतम
मा खचर् राख्
ख्नप
को
ु छर् ।यो पैसा सरकारक
सामा य कोषबाट आउन
आ प
कार वारा यसको
यस
यव थ
था
ु छर् र के द्रीय सरक
तथा िवतरण
िव
हुनप
छर्
ु छ।
(२)

िशक्षाम
म त्रालयको प्रशासन
प्र
र सं
सचालनका ििनि त सामा
मा य बजेटबााट
आव यक
य रकम िदन
नप
ु छर् ।

(३)

उ च िशक्षाको
ि
सम
मथर्न (पढाइ शु क, दान, बकस आिद
द वारा आएक
को
आ दान
नीबाहे क) साम
मा य कोषबाट
ट हुनप
ु छर् ।

(४)

सरकारी
री अनाथालय
य, शोधना मक
क िशक्षालयह
ह को मद्धत इ यािदको खचर्
ख
सामा य बजेटबाट हुनप
ु छर् ।
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(५
५)

शैिक्षक
क अनस
नका िनि त सोझै िशक्षाम
म त्रालय अथ
थवा ठे क्का वा
व
ु धान

अनद
नमा अ गुम ताह (एजे
जे ट) बाट खच
चर् गिरन िशक्ष
क्षामा अिघ ल
ला
ु ान

अिघ ल
ला वषर्का ज मा खचर्को २ दे िख ५ प्रितशत बरराबरीको रकम
कम
सामा य बजेटबाट िदन
ि प
ु छर् ।
(६)

िशक्षाम
म त्रालय, िज
ज ला िशक्षा सिमित,
स

थाानीय प्रव ध सिमित, उ च

िशक्षाक
का सं था इ यािद सारा शैिक्षक सं थाह बाट आध
आ िु नक आय
य‐
ययस ब धी िविध
ध र आ दानी ख
खचर्मा िनय त्र
त्रणको प्रव ध हुनप
ु छर् ।

प्र
प्राथिमक
पाठश
शाला िनयम
यो िनयमले प्र येक गाउँ वाा ग्राम समह
क पाठशाला खडा गनर् प्रो साहन र मौक
का
ू ह मा प्राथिमक
िदनप
िद
ले थानीय प्रव
व ध सिमितह
ह लाईः‐
ु छर् । यसल
(१)
(२)

प्राथिम
मक पाठशालाह
ह खो ने,

आव य
यकताअनस
व जमातलाई काममा लगाउ
उने,
ु ारर िशक्षकह वा

(३)

पाठशाल
लाका हाताकोो सीमा िनधार्रण
र गन,

(४)

िज लाािभत्र प्राथिमक
क िशक्षा अिन
िनवायर् गराउने
ने र आ ना केटाकेटीह लााई

५)
(५

पाठशाल
ला नपठाउने आमाबाबुह का
क िव द्ध कान
नन
ू ी कारवाई चलाउने,

(अ य सामा य कर
क संग्रह गन
न सं थाह क
को अभावमा ) ियनीह का
क
सहाराल
लाई कर तोक्न
ने र उठाउने, तथा
त

(६)

के द्रीय
य सरकारबाट
ट आव यक प्रारि भक सहायता िलने
िल र शु को
क
कालपििछ साधारण च दाको भाग
गशाि त पाउन
ने िह सा िलइ
इरहने अनम
ु िित
िदनप
ु छर् ।

म यिमक पाठ
मा
ठशाला िनयम
म
यो िनयमले प्र येक िज लाम
मा एक वा य
यसभ दा बढी बहु उ े यकाा िव यालयह
ह

थापना गनर्
ग

प्रो साहन र प्रव
व ध गिरिदन
नप
ु छर् ।यसले‐
(१
१)
(२
२)
(३
३)
(४
४)

वतर्मान
न समयमा िव यालय (हाइ

कूल) ह

नभएकाा ब तीसै िज लाह मा ब
बहु

उ े यका
यक िव यालय
यको त काल थापना र य
यव थाको पितर्
िू त गनप
ुर् छर् ।
एक िज ला िघरराएर अक

िज लामा कमसेकम अिहले भइर
इराखेको एउट
टा

िव याालयलाई बहु उ िे शत िव यालयमा
य
पिरव
वतर्न गनप
छ।
ुर् छर्
अ िव यालयह को
क पिन सकेस म चाँडै पाा तर गनप
ुर् छर् ।

एउटै शहर
श वा नजीक
क नजीकमा एकभ
ए
दा बढ
ढता पाठशालाा भएको ठाउँ मा
म ितनीह लााई
गाभेर एउटै बिलय
यो बहु उ ेिशत
िश िव यालय
य गराउन वा
व एउटै प्रव ध सिमितक
को
तमा प्रव धीय
य एकीकरण हुनप
मातहत
ु छर् ।
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(५
५)

प्र येक िव यालय वा एकीकृत िव यालय
यह को समूहका
ह
िनि त सेिवत क्षेत्रका
क

जनतााबाट रोिजने अथवा िज ला
ल िशक्षा सििमितले िनयक्
क्त
गन एक िवशेष प्रब ध
ु
(६
६)
(७
७)
(८
८)

सिमित
ित खडा गिरिद
दनप
ु छर् ।

िव याालयबाट सेिवत
िव सारा प्रााथिमक पाठश
शाला भएकाा िज ला र अ

क्षेत्रह म
मा

िव याालय कर‐ यव
व थापन हुनपछर्
प
ु ।
िव याालयका िनिि त

थान र घर तथा छात्रावासस
समेतलाई आव यक घरह
ह

पाउनपछर्
ुप ।

िशक्षक
कह र अ य कमर्
क चारीह लाई
ल काम िदने सिु वधा िदनपछर्
प
ु ।

िव विव यालय
य ऐन
यो ऐनले राि ट्रय
ट्र िव विव यालयको
य
थाापनालाई पूणर् गनप
सलेः‐
ुर् छर् । यस
(१
१)

राि ट्रय
य िशक्षा सिमितको
स
माातहतमा िव
व विव यालय
यको रे खदे ख राख्न उ च
िशक्षाक
को एक उपस
सिमितको

थ
थापना,

उपकुलपित र अ य ब दोोब ती कमर्चारीह
उ
च
को िन
नयिु क्त,
िव विव यालय
यका िनि त

थान र आव
आ यक भवन
नह को प्रािि त,

अ लाई

शाखा

विद्ध‐कायर्
िृ द्ध

वा

महािव
िव यालयह

मह
हािव यालयक
को

ज ता)

एकै

पमा

िकििसमका

सामा य
(स

कल
ला

सं थाह
थ ले

मल
ू

िकिसमह
ह लाई

सोझ
झै

मानेर
स
सारा

महािव
िव यालयह को
क िव विव यालय
य
िनमार्ण,
ण
अ
अिहले

भइरराखेका

िक
किसमलाई

िव विव
िव यालयको
महािव
िव यालयह को
क

मातस
ृ ं था

मातहत
तमा

र

राख
खेर

थापना,

नयाँ

आव
व यकताअनसार
स
ु

नय
याँ

अ याव यक परे का ठाउँ ह मा त णह
ण लाई यो पेशामा प्रव
व ृ त हुन प्रो
प्र साहन िद
दन
िशक्षक
कह को महाििव यालय र िशक्षक िशक्षणलाई
िश
िव ष सहायत
िवशे
ताको यव थ
था
गनप
छ।
ुर् छर्
प
पाठशाला
िवध
धान ऐन
य
यसले
िशक्षा अिधकारीह
अ
ल
लाई पथ‐प्रदशर्
शर्न गनर् िशक्ष
क्षािवधान र िवभागिय
िव
सन
नद सवालह को
क
पु तक संग्रह गरी
ग कायार्ि व
वतसमेत गराउ
उन िशक्षाम त्र
त्रालयलाई िन
नदश गनप
ुर् छर् ।
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िश
िशक्षक
क याण
ण ऐन
अ
असल
पाठशाल
ला राख्न िश
शक्षकह असल
ल हुनप
अ
िशक्षक
कह पाउन हाामीह ले योग्ग्य
ु छर् । असल
युवाह लाई योो पेशामा आक
कषर्ण गनर् कम
मसेकम रमणीीयताको वचन
न िदनप
ु छर् ।
(१
१)
(२
२)
(३
३)
(४
४)

नोकरीी वषर्अनस
बको िन नतम
म दरब दी खडा
ख गनप
ु ार क्रमशः ब दै जाने तलब
ुर् छर् र
िशक्षक
कको तािलम सं
सख्यालाई माा यता िदनप
छ।
ु छर्

अयोग्य
यह लाई िश
शक्षण विृ तबााट अलग राख्
ख्न िशक्षकह
ह को राि ट्रय
य प्रमाणीकरण
ण
गनप
छ।
ुर् छर्

िशक्षक
कको उप लो तयारीलाई प्रो
प्र साहन िदन
न प्रारि भक र अनग
ि
लाििग
ु ामी िशक्षाको
िवशेष भ ता र अथीर्ीर्य प्रलोभनको
को यव था हुनप
ु छर् ।

सबै िशक्षकह
िश
का िनि
िन त िशक्षण
णको त लो त
तर तोिकिदनपछर्
प
ु ।

स श
सारां
यो पिर छे दमाा आयोगले िन न कुराह क
को पिू तर् गन िवधान
िव
बनाउन
न सझ
क छ।
ु ाउ गरे को
(१
१)
(२
२)
(३
३)
(४
४)
(५
५)
(६
६)
(७
७)
(८
८)

भिू म‐स
सध
ण
ू ार र आय तथा स पतीी कर‐िनधार्रण।

िशक्षण
ण पद्धित र आव
आ यकीय प्रव
व धीय िनय त्र
त्रणको यव था।
थानीीय, िज ला र राि ट्रय आध
धारमा िशक्षाक
को खचर्को यव
व था।
प्राथिम
िमक कूलह को
क सं थापन।

बहु उ े यका िव या
यालयह को थ
थापना।
आव यकताअन
य
स
या
र महािव
िव यालयह को
क थापना।
ु ारर िव विव यालय
िशक्षाल
लय िवधानको
को संग्रह र प्रका
काशन।
िशक्षक
कह का िहतक
को संरक्षण।
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ते ो भाग
अि तम पिरणाम
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पिर छे द १९
सारांश र िसफािरश
आयोगले राि ट्रय िशक्षा पद्धितका िनिम त िव तत
ृ िववरण पेश गरे को छ। सात पिर छे दमा
यसको पूणर् रे खा र पिछका पिर छे दह मा पूरा िववरण िदएको छ। यी पिर छे दह मा हामीह ले
अनेक सुझाउ गरे का र ती सझ
ू ना
ु ाउह को समथर्नका िनि त प्रश त कारण, िसद्धा त तथा सच
समाचारह िदएका छ । यी सझ
ु ाउह लाई कायार्ि वत गनर् आव यक कायर्को महान ् क्षेत्रितर
पिन हामीह ले संकेत गरे का छ । यस पिर छे दमा हामीह योजनाकेा सारांश िदएर आ ना
िसफािरशह लाई ढ पादर् छ ।
िसफािरश संख्या १
यो आयोग िशक्षा म त्रालयसँग त काल एक अनस
ु धान िवभाग खो न िसफािरश गदर् छ।
नेपालमा िशक्षाको योजना र क्रमशः िवकासका िनि त आधार खडा गनर् यस िववरणको
पूवार्द्धर्मा पाइने ज तै त याँकह को िव तत
ु त संकलन गरे र यो ज तै
ृ , िनयिमत र प्रणािलयक्
िववरण तयार पारी कमसेकम वषर्को २ पटक

यसको प्रकाशन गनुर् िवभागका मख्
ु य

कामह म ये एउटा हुनुपछर् ।
य ता समाचार, त यांक र ितनका संग्रहका िविधको अभावले आयोगलाई नेपालमा िशक्षाको
अ ययन र राि ट्रय शैिक्षक योजना तयार पान प्रय नमा िव न पारे को छ। यसले हाम्रा
योजनाह लाई कायार्ि वत गनर् र प्रणािल अनस
ु ारको प्रब ध िमलाउन िज मेवार
यिक्तह लाई पिन बराबर असिु वधामा पािररहे छ। जबस म प्रगित र सम याह को लगातार
मू यांकन हुँदैन तबस म प्रभावकारी योजना यादै कम हु छ।
यो काम (िशक्षा म त्रालयको संगठनीय योजनामा िसफािरश गरे अनस
ु ार) प्रब धीय
उपसिचवका कायार्लयको अनस
ु धान िवभागलाई सु पनु पदर् छ। त याँकह को िनयिमत
संकलनका अितिरक्त यो अनस
ु धान िवभागले पा यावलीका सम या, िशक्षण, पद्धित,
िशक्षकह को िहत, परीक्षा र पिरमाणह इ यािद अ य धेरै िवषयह मा समेत अनस
ु धान
कायर् चलाउन र यसका िनि त प्रेरणा गनुर् पदर् छ। यसले िशक्षक महािव यालय र (सामािजक
अनस
ु धान, जनसंख्याको अ ययन इ यािद ज तै) िशक्षासँग स बि धत अनस
ु धान कायर्
चलाइरहे का िव विव यालयका अ य महािव यालयह का अनस
ु धान िवभागिसत नजीकको
स पकर् राखेर काम गनुर् पदर् छ।
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यी त यांकह को संकलन गनर् सादा र छोटकरी फारामका तरीका प्रयोग गनुर् पदर् छ। य ता
फारामबाट िशक्षालयह को थान र संख्या र योग्यता, भनार् र हािजरी अंक, िविभ न

ोतबाट

आ दानी र कायर्ह मा खचर्, घरका िकिसम र सिु वधाह , जनतासँगको स ब ध, भिव यको
योजना, तथा य तै अंक र समाचारको माग गनुर् पदर् छ। कुनै फारामह

प्रधाना यापक र

प्रब ध‐सिमितका सद यह बाट र अ िज ला वा प्रादे िशक तहबाट भिरनेछन ्।
य ता अंकह को संग्रह र उ लेखह नराखेस म िशक्षाको काम याहा

े तािवनाको याँक र

िवना नक्साको जहाज झ च नेछ। शीघ्रतािसत भइरहे का अ पिरवतर्नह को िवचार नराखी
त यांकह को संग्रह र सच
ू ना पाउने प्रब ध त काल हुनप
ु छर् िकनभने यसले वतर्मान र भिव य
दव
ु ैलाई काम िद छ। अझ यसले िशक्षाको यो राि ट्रय कायर्क्रमलाई पूरा गनर् पथ‐दशर्क
प्रकाशको काम िदनेछ।
िसफािरश संख्या २
यो आयोग रा ट्रभरमा प्रारि भक

ेणीदे िख पूणर् वय कस मलाई िनःशु क, कर‐सहाियत,

सावर्जिनक िशक्षाको एउटै पद्धित खडा गनर् अनरु ोध गदर् छ। यसका िनि त
(अ) पाँच वषर्को साधारण, यावहािरक प्रारि भक पाठशालीय िशक्षा, (आ) पाँच वषर्को बहूदे य
( यावसाियकसिहत)

मा यिमक

पाठशालीय

िशक्षा

(इ)

दइ
ु दे िख

सात

वषर्स म

िव विव यालयी प्रणािल अ तगर्तको सामा य र िविश ट महािव यालयी िशक्षा, (ई) बहु यापी
प्रौढ िशक्षा, (उ) म त्रालयदे िख पाठशाला प्रब ध‐सिमितस मको प्रब धीय पुनगर्ठन र (ऊ)
िशक्षाका िनिम त पयार् त खचर् थेग्न राजकर र द तुरह को स पण
ू र् सध
ु ार हुनु आव यक छ।
आयोगिसत राि ट्रय िशक्षाका िनिम त एउटा िव तत
ृ योजनाको
िथयो। वतर्मान प्रणािलह का सध
ु ारको

परे खा िख न भिनएको

परे खा मािगएको िथएन। वतर्मान िशक्षाको

असफलतामा हतबिु द्ध भएर यसका पन
ुर् दा नयाँ जग बसा नद
ु े िख
ु िनर्मार्णको िच तन गनभ
शु

गनुर् बेस हु छ भ ने

प ट छ र आयोग पिन यो अनुमानमा स मत छ।

यादै थोरै

मािनसले पाउन सक्ने सीिमत सिु वधाह लाई िलएर यी अप्रचिलत र प्रभावहीन शैक्षिणक
ढाँचालाई टालटूल गन प्रय न गनुर् आयोगको ि टमा िन फल छ। यी िव यमान प्रणालीह को
िनरीक्षण गरे र उपयोग वैिश

यह बचाइए तर व तुतः यो िववरणमा प्र तुत राि ट्रय प्रणािल

नयाँ, ताजा र आधिु नक बीस शता दीको नेपालका िनि त रचना गिरएको छ।
सो कायर्क्रमले जनता र मल
ु ुकको यथाथर् आव यकता, आिथर्क साधन र पिरिमतता, पर परा र
जनताको आिधक्यलाई मा यता िदएको छ। यो यावहािरक, वा तिवक र प्रा य छ। यसलाई
279

पूणर् पले िवकिसत पानर् धेरै वषर्को समय चािह छ तापिन प्र येकले सहयोग िदएमा यसको
प्रगित शीघ्र र त काल

य हु छ।

आयोगको िव वास छ िक प्रारि भक र मा यिमक िशक्षाका िनि तको दश वषर् अथीर्य यथाथर्ता
र इ ट आकांक्षाको बीचमा राम्ररी मेल खा छ। यसले सवर् यापक मा यिमक िशक्षा सँगसँगै
यापक प्रारि भक िशक्षालाई पिन मानेको छ तर पिछ लोलाई त कालको ल य मानेर स तोष
मा नप
ु छर् । अक चािहँ पिछका पु ताले मात्र पाउन सक्नेछन ्।
यो आयोग, थोरै का िनि त महािव यालयीय िशक्षा र सबको लािग प्रौढ िशक्षा उिचत र केही
िछटै पुग्न सिकने ल य हो भ ने ठा दछ। महािव यालयको िशक्षण थोरै मािनसलाई मात्र
आव यक,

यादै िविश ठ र प्रकषर् छ। तर प्रजात त्रमा सारा वय कका िनि त साक्षरता र

यन
ू तापूरक िशक्षा आधारभत
ू छ।
प्रणािलयुक्त र कुशल संगठन तथा अथर् प्रब धको अभावमा कुनै ठूलो काम फ टाउन सक्दै न।
संगठन प्रजाताि त्रक हुनप
ु छर् र यसले प्र येक यिक्तको अिधकतम उ पादनलाई प्रो साहन
िदनप
ु छर् । यसले िज मेदारी बाँडफाँड र अिधकारको प्रितिनिध वलाई मात्र प्रब ध गन होइन,
तर अ यमा जनताको प्रितिनिध व गन िवभाजक सिमितह बाट द ु यर्वहार भएमा ियनलाई
हटाउन समेत सक्नप
ु छर् । संगठनमा र िशक्षाको ब दोव तमा िन

सािहत चाख, कारवाई र

िज मेदारी हुनु हुँदैन। यी िशक्षाका जीवन‐रे खा हुन ्।
अझ, पोषक अथीर्य साधनह िवना िशक्षा सफल हुन सक्तैन। भोको पेटमा प न केटाकेटी
तयार छै नन ् र न भोको पेट र आिथर्क िच तामा ग्र त िशक्षकह िशकाउन नै तयार छन ्।
िव याको सेरोफेरो तयार पान पा यपु तक र अ य सामग्रीले रिहत शैिक्षक शू य थानमा
असल िव याले ठाउँ पाउन सक्तैन। िशक्षाको समथर्नलाई भिव यमा प्रश त ठूला रकम आउनु
पछर् , तर प्र येक यिक्तले आ नो आिथर्क अव था अनस
ु ारको सहयोग िदयो भने यो कुनै पार
लाग्न नसक्ने काम हुने छै न।
िसफािरश संख्या ३
आयोग, प्रारि भक पाठशालाह का िनिम त आ ना यन
ू तम लक्षणह मा एकनास, पंच वषीर्य
पा यक्रमको िवकाश र ग्रहणका िनि त िसफािरश गदर् छ। तर यसले थानीय पिरि थितलाई
िम दा सिु वधाह
वा

र िव तारका िनि त छूट िदनप
ु छर् । यस पा यक्रमले समाज, िवज्ञान र

य, भाषा, गिणत, िश पकला, लिलतकला वैयिक्तक उ नितको िवषयमा यन
ू तम ज्ञान

िदनप
ु छर् ।
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आयोगबाट प्र तािवत पा यक्रममा दईु कुराको प्रभाव परे को छ। पिहला, आगामी धेरै वषर्लाई
हाम्रा बहुसंख्यक, शायद ८० प्रितशत, केटाकेटीले प्राथिमक िशक्षा मात्र पाउन सक्छन ्। दो ो,
हाम्रा ८५ दे िख ९० प्रितशत जनता आ ना िनधारको पसीना चह
ु ाएर तथा हातले पिर म गरे र
आ नो जीिवका उपाजर्न गछर् न ्। यी दईु कुराले यावहािरक र यावसाियक मह वको माग
गछर् न ्। आयोग बाल पिर मको प्रथालाई क्ष य मा दै न, हाम्रो आिथर्क ि थितलाई
केटाकेटीह लाई आव यक सामा य िशक्षा िदनको लािग (जुन गनपछर् भ ने आयोग

ढ

मा दछ) घर, आमाबाबु र म‐क्षेत्रको िशिशक्षुता (अप्रेि टसिशप) बाट उका नु छ भने, यसले
शु को उ पादक िशिशक्षुता कामको सट्टामा यावसाियक िशक्षण िदनप
ु छर् । ६ दे िख १० वषर्को
उमेरको ल का यवसाय िसक्न पाको छै न, तर िहजोआज उ यस उमेर मै िमिहनेत मजरु ीमा
लगाइ छ। पाठशालाले उसलाई यसको सट्टाको िशक्षण िदन सक्छ।
फेिर, प्रारि भक पाठशालामा िश पकलाको प्रधानताले उसलाई उ चतर तरको जीवन, ब ता
आराम, राम्रो वा

य र उ तथा उसका पिरवारको गाँस, वास र पिहरनको ब ता साम यर् वारा

बढी मात्रामा आ म‐िनभर्रता हािसल गनर् समथर् तु याउनेछ।
आठ पिर छे दमा आयोगले राि ट्रय एकता र बल बढाउनका िनि त िशक्षाको मा यमको पमा
सकेस म चाँडो नेपाली भाषालाई बढाउन आग्रह गरे को छ। यसले

त्रीिशक्षाको प्रचार,

सं कािरत िशक्षण पद्धित, अनक
ु ू ल पा यपु तकह र अ य शैिक्षक साधनह तथा िश यह का
प्रगितको िवकाशलाई आधिु नक प्रणािलमा जोड गछर् । आयोग, नेपालमा प्र येक लडकालाई
प्राथिमक पाठशाला प्रा य हुने र हरे कले प्राथिमक िशक्षालाई आ ना अिवभा य स पि तको
पमा गणना गन िदनको सपना दे ख्तछ।
िसफािरश संख्या ४
यो आयोग नेपालको प्र येक िज लामा ढाक्ने पंच वषीर्य बहू े य िव यालयह को बिृ द्धको
िसफािरश गदर् छ। ियनको पु तकावलीले (अ) समाजशा त्र, यावहािरक िवज्ञान, नेपाली,
यावहािरक गिणत र वैयिक्तक शारीिरक िवकाशसिहतको सबका िनि त सामा य िशक्षा, (आ)
यवसाय अिघको िशक्षामा एक "मेजर"को यिक्तगत रोजाइको लािग यावसाियक िशक्षा,
यापार, खेती, उ योग, गह
ृ िनमार्ण र सामा य महािव यालय‐प्रारि भक कायर् र (इ) िवदे शी
भाषामा इ छाधीन

यावसाियक िशक्षा, लिलतकला र ह तिश प, संगीत र लोकनृ य,

यावहािरक भाषा सािह य र प्रश त माग भएका अ य िवषयह का िनि तको पा यक्रम
पुर्याउनु पछर् ।
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यहाँ फेिर आयोगको िसफािरश दइ
ु कुराले प्रितबि धत छ। पिहलो, धेरै वषर्स म मा यिमक
िशक्षा हाम्रा दो ो तहका नेता हुने यव
ु ाह को सीिमत संख्यालाई मात्र उपल ध हुनेछ। दो ो, यी
नेताह ले रा ट्रको सेवा गनुर् छ भने यावसाियक िदशामा तोिकएको िशक्षा िलनु आव यक छ।
यसकारण आयोगले राि ट्रय िशक्षाको पर परागत एउटै क्रमको िव द्ध अनेक समूहका
आव यकता पूितर्मा र यावसाियक िशक्षामा

यादा जोड िदएको छ। नेपालमा पर परागत

अंग्रेजी वा सं कृत िशक्षा आव यक भए पिन, कृिष, य त्रिव या, औषिध‐िनमार्ण ज ता खास
खास यवसायका िनि त बाहे क महािव यालयको लािग मात्र तालीम गन िशक्षाको कम
आव यक छ। िव यालयको पा यावलीले नागिरकजीवन, जीिवकोपाजर्न र एउटाको
यिक्तगत अथवा पिरवािरक जीवनका िनि त स तिु लत िशक्षा िदनप
ु छर् ।
फेिर, िव यालयको िनिदर् ट पु तकावलीले उपि थत हुनेह का िविभ न आव यकताह लाई
पुर्याउनु पछर् । हामीह बेग्लै िव यालयह मा कृिष, औषिध‐िनमार्ण, गह
ृ ‐िनमार्ण इ यािदलाई
आव यकताह को पूितर् गनर् सक्तैन , न त हामीह

शैक्षिणक

ि टकोणबाट यसलाई

अनम
ु ितयोग्य ठा दछ । कुनै कुनै मल
ु ुकह मा प्रचिलत शा त्रीय िव या र यावसाियक िशक्षा,
रोजगारका िनि तको र तयारी कृिष िशक्षा, मानवता र िवज्ञान इ यािदका बीचको ज तो
पथ
ृ क्करणले एउटाको

यवसायमा आधािरत "वगर्"भेदमा मात्र पुर्याउँ छ। तसथर् आयोग

बहू े य िव यालय नै नेपालका िनि त सव तम प्रब ध छ भ ने मा दछ।
आयोगले मा यिमक िशक्षाको िछटो प्रसारलाई अनु सािहत पानर् खोजेको होइन, तर सवर् यापी
प्राथिमक िशक्षा पिहले हुनप
ु छर् भ ने मा दछ। अथीर्य

ि टबाट पाँचदे िख दस वषर्िभत्रमा

नेपालका ३२ िज लाह म ये हरे कमा कमसेकम एकेकोटा बहू े य िव यालय राख्न सिक छ
भ ने हामी मा दछ र जित जित पँज
ू ी र तालीम‐प्रा त िशक्षकह प्रा य हु छन ् यित नै िछटो
अ बढता खडा गनुर् पछर् ।
नव पिर छे दमा आयोग िशक्षणका आधिु नक प्रणािलह , उपयोगी पा यपु तक र अ य
शैिक्षक साधनह को वैज्ञािनक, िवकाश, िवशेष पा यावलीय र सामूिहक कारवाईह ,
िनर तरण िव याथीर् िनधार्रणका आधिु नक सामा य िवचारह को प्रचलन र "पास"को
प्रणािलबाट पाि ड य गणना, िव यालया त परीक्षाको ( कूल िलिभङ एग्जािमनेशनको) लोप र
संसारभरी उ तम िव यालयह मा पाइने अ य चलनह को प्रयोगलाई आग्रह गदर् छ।
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िसफािरश संख्या ५
यो आयोग उ नत सािह य र िवज्ञान, कृिष र वन, िशक्षक िशक्षण, ऐन कानन
ू , पिरचयार्, औषिध
र द त िव या, गह
ु ार अ य क्षेत्रह का
ृ िवज्ञान, िविवध कला र आव यकता अनस
महािव यालयह ले यक्
ु त एउटा राि ट्रय िव विव यालयको त काल थापना गनर् िसफािरश
गदर् छ।
यो चालले िवदे शी प्रमाणको हाम्रो अवल बनलाई टुटाएर नेपालमा उ च िशक्षालाई प्रित ठा
िदनेछ। यसले राम्रो नेत ृ व र एकीकरण वारा अिहले भइराखेका महािव यालयह लाई बिलयो
तु याएर नयाँ महािव यालयह को

थापनामा िनय त्रण राख्नेछ। िव विव यालय

संगठनलाई लाग्ने वा तिवक थप खचर् उपेक्षा गनर् सिकने मात्रामा हुनेछ भ ने आयोगलाई
िव वास छ। हामी िव विव यालय राख वा नराख , उ च िशक्षाको खचर् त ब ने छ र ब नै पिन
पछर् , तर अिहलेको बेग्लै सं थाको अधीनमा भ दा िव विव यालयको अधीनमा बिृ द्धको राम्रो
योजना र िनय त्रण गनर् सिक छ।
आयोगको िवचारमा एउटा ठोस आनस
ु धािनक कायर्क्रमले यक्
ु त, यापक अ ययनक्रमबाट
मल
ु ुकको प्र येक गाउँ मा पुगेर िव विव यालय के द्रमा "माउ"महािव यालयह का मातहतका
"साना महािव यालयह " वारा रा ट्रको हरे क क्षेत्रलाई ढाक्ने के द्र पारे र एकै घेरािभत्र
अवि थत एक खँिदलो िशक्षण िव विव यालय हुनप
ु छर् ।
िव विव यालयले राजनैितक प्रभावबाट िबलकुल अलग रहनु पछर् तर सामा य पाठशाला
प्रणािलिसत घिन ठ स ब ध राख्नप
ु छर् । प्रजाताि त्रक प्रणािल यसको शासन हुनप
ु छर् र
मा यिमक िशक्षालाई पिन यही सिु वधा िदनप
ु छर् ।
सामा य िशक्षाले यावसाियक महािव यालयह लाई उपयोग भएर सामा य कला र
िवज्ञान महािव यालयले िव विव यालयको धरु ा ब नप
ु छर् । ( यापार िशक्षा, संगीत,
लिलतकला, इ यािद) चाखका कुनै क्षेत्रह लाई, ती बिलया भएर बेग्लै महािव यालयका योग्य
नभई प्रारि भक अव थामा रिह जेल यसले पो नु पदर् छ।
आयोगले दस पिर छे दमा िशक्षाका तरीकाको नवीनता, शैिक्षक साधनका बढता

ेणीको

प्रचार, िव याथीर् पथ‐दशर्न सं थाको उ नित, "पास"प्रणािलमा िव वदणनाको चलन, एउटा
प्रभावशाली के द्रीय पु तकालयको िवकाश र आधिु नक िव विव यालयका िवलक्षण अ य
चलनह का िनि त पिन आग्रह गरे को छ।
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िसफािरश संख्या ६
प्रौढ साक्षरतामा ता कािलक मह वसिहत यापक प्रौढ िशक्षा कायर्क्रमको िछटो िवकासको
लािग आयोग िसफािरश गछर् ।
ज्ञानप्रा त नागिरकता प्रजात त्रको मे द ड हो। प्रौढ जनता िशिक्षत नभएस म प्रजात त्र
एउटा आकार, एक धोखा मात्र हुनेछ। प्रजात त्रका संग्राहक मतदाताह ले पिहले साक्षर ब नु
पछर् , अिन प्रश त प ने, राि ट्रय र िव वघटनाको स ब धमा जा ने र आ नो मल
ु ुकका
राजनैितक कायर्मा बिु द्धमानीपव
र् भाग िलने अथर्मा िशिक्षत हुनप
ू क
ु छर् ।
िशिक्षत प्रौढह

आ ना स तानका िशक्षाको समथर्न ब दछन ्। ितनीह

कुशल खेतीवाल,

िश पी र पसले हु छन ्। ितनीह नै आ नो जीवन तर, आिथर्क अव था र लिलतकलाका
मह व बढाउँ छन ्। यापक प्रौढ िशक्षा रा ट्रको प्रगित र जागिृ ततु य छ।
यो आयोग गह
ृ ‐िनमार्ण र खेतीमा ग्रामिव तार कायर्ले सहाियत यापक साक्षरता आ दोलनको
िसफािरश गदर् छ। यसपिछ माग र सिु वधाह ले िदए जित िव तत
ृ क्षेत्रमा सां कृितक िशक्षा
हुनप
ु छर् । यो कायर्क्रमलाई बढाउन र म त गनर् साक्षरताका पा यपु तक, अखबार, पुि तका र
सामग्रीह , सामद
ु ाियक पु तकालयह , रे िडयो, िशक्षा मक चलिचत्र, िवज्ञापन‐पत्र, िशक्षक र
याख्यातागण, सामािजक कायर् र िव तार कायर्कतार्ह हुनप
ु छर् । अ यमा, संगठन र िशक्षक
हुनप
ु छर् ।
िसफािरश संख्या ७
यो आयोग प्रितवषर् १००० प्राथिमक िशक्षकह को अ पकालीन िशक्षणलाई ताकेर िशक्षकह का
िनि त िशक्षण सिु वधाह को

थापनालाई तु

त ग्रा यता िदन स वत ् २०१३ स ममा

उपािधिवतरक िशक्षक महािव यालय खडा गनर्, िशक्षण के द्र र महािव यालयका कमर्चारी‐
म डलका िनिम त िवशेष पा यक्रम र स वत ् २०१४ स ममा नेपाल रा यिभत्रका सारा
क्षेत्रह को बिृ द्धक्रम तयार पानर् िसफािरश गदर् छ।
िशक्षकह को िशक्षण नै राि ट्रय िशक्षा प्रणािलको आर भ िब द ु हो। तािलमप्रा त
िशक्षकह िवना प्रभावो पादक िशक्षा हुन सक्तैन र प्रणािलका िशक्षकह लाई िशक्षा नै नयाँ
पद्धित, नयाँ तरीका र नयाँ िवचारह को प्रचार र उ नितको लािग यादै प्रभाव पान तरीका छ।
अिहले नेपालमा िशक्षा प्रा त िशक्षकह थोरै छन ् र िशक्षणका सिु वधाह छै नन ्। यहाँ तालीमी
वा बेतालीमी कुनै िकिसमका िशक्षकह पाइने मुहान छै न। यहाँ पाठशालामा िशक्षा पाएका
मािनसह को यादै सीिमत संख्या मात्र छ जसबाट िशक्षक िलन सिक छ। िशक्षक िशक्षणका
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सिु वधाह ले आव यक िशक्षा मात्र िदंदैनन ् तर ितनले यो पेशालाई प्रित ठा र सामािजक आदर
िदएर उमेरदार त्री पु षलाई यो विृ तमा प्रवेश गनर् प्रो साहन िदनेछन ्।
२५ दे िख ४० वषर्िभत्र प्राथिमक िशक्षालाई सवर् यापी बनाउनु छ भने हामीह ले वषनी १०००
प्राथिमक िशक्षकह लाई तालीम गनर् शु गनप
ुर् छर् र यथाशक्य चाँडो यो संख्यालाई २५०० स म
पुर्याउनु पछर् र हामीह ले िव यालयमा िशक्षकह का िनि तको िशक्षण, महािव यालयका
िशक्षकह का लािग उ नत काम र अनभ
ु वी िशक्षकह का िनि त आन ददायक अ ययनक्रम
पिन लागू गनप
ुर् छर् ।
प्राथिमक पाठशालाका िशक्षकह तालीम गन िशक्षण के द्रको लािग कमर्चारीह तयार गनर्
एक िशक्षक महािव यालय अ याव यक छ। िशक्षा शा त्री (B.Ed.), िशक्षाचायर् (M.Ed.) का
उपािधह ले िशक्षण, िनरीक्षण र प्रब धका िनि त चािहने शैिक्षक नेत ृ वको तालीम िदनप
ु छर् ।
केटाकेटीह ले ज तै िशक्षकह पिन अनभ
ु व र पयर्वेक्षणले ज्ञान पाउँ छन ्, यसकारण आधिु नक
तरीका र साधनह को उपयोग आव यक छ। "िशक्षकह ज तो िसक्दछन ् य तै िशकाउँ छन ् ।
ितनीह बाट आधिु नक तरीकाह को उपयोग र नयाँ मनोिवज्ञानको प्रयोगको आशा राख्ने हो
भने हामीह ले िशक्षक िशक्षण तहमा ियनका अ यासमािथ जोड िदनप
ु छर् ।
बा

पिर छे दमा आयोगले िशक्षाप्रा त गनह को िवचारपूणर् भनार्, रोजाई, िनर तर रे खदे ख र

िशक्षकह को अनभ
ु व र िशक्षणको पिरमाणमा आधािरत मा य िन नतम वेतन िनधार्रण
सिहत िशक्षकह का िनि त योग्य मनोरं जनको आव यकतामािथ पिन यान िदएको छ।
िसफािरश संख्या ८
आयोगले िशक्षा म त्रालयको मातहतमा रहे र आधिु नक (नवीन) िशक्षा छापाखानाको
थापना वारा उ पादनको बिृ द्ध र राि ट्रय पु तक भ डार वारा िवतरण हुने गरी पा यपु तक
तथा अ शैिक्षक साधनह को रोजाइ, िनमार्ण, उ पादन र िवतरणलाई िनय त्रण र िनदश गन
एक थायी शैिक्षक साधन आयोगको शीघ्र िनयिु क्तलाई िसफािरश गरे को छ।
शैिक्षक वातावरणले िव याको लक्षण ि तर गछर् । पा यपु तक, मानिचत्र, नक्सा तसवीर
इ यािद शैिक्षक साधनह

यो वातावरणको िशक्षकपिछका दो ो मह वपूणर् अंग हुन ्। यी◌े

सामग्रीह को अभावले केटाकेटीह लाई रचना गनर् र सामुदाियक साधनह को भर पन गराउन
सक्छ र यो असल िव या पिन हो तर यो पिन अपयार् त र िनरथर्क हुन सक्छ। बुिद्धमान
िशक्षकह बाट उपयोग गिरन हरे क समद
ु ायमा अनेक साधनह मौजद
ू छन ्, तर आधिु नक
आकषर्क पा यपु तक र अ य शैिक्षक साधनह
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वारा ियनलाई बढाउनु ज री छ।

रं गीन छपाइसिहत प्रितवषर् ३०,००,००० पा यपु तक र अ सामग्रीह तयार गनर् सक्ने एक
आधिु नक छापाखाना नेपालको ठूला शैिक्षक आव यकताह म ये एक छ। छपाइका िव तत
ृ
सिु वधाह िवना प्राथिमक होस ् वा प्रो◌ैढ शैिक्षक प्रगित िबलकुल थोरै हु छ। आयोगलाई य ता
सिु वधाह ले बोकाउने आिथर्क बोझाको पिन िवचार छ र यसले िवदे शी म तको संभावना
सझ
ै छर् । हामीह
ु ाएको छ तर जुनसक
ु ै अव थामा पिन एउटा छापाखाना हुनप

यो िवना यसै

अगािड ब न सक्तैन ।
सामग्रीह को िनमार्णलाई प्रो साहन िदन लेखक र िनमार्ताह लाई मनासीब आिथर्क
प्रलोभनका साथ एउटा क्रमबद्ध कायर्सच
ु ी खडा गनप
ुर् छर् र साथसाथै, सामानह का उ च कोिटको
िन चय गनर् पयार् त िनय त्रणह पिन हुनप
ु छर् । िकफायती उपायको पमा आयोग, िनजायती
िनमार्ण सं◌ँगसँगै सरकारी छापाखानाका उ पादनह
िवतरण गुम ताको

समेत सारा

वीकृत सामानह को

पमा काम गन एक राि ट्रय पु तक भ डार राख्न िसफािरश गदर् छ।

शैिक्षक सामग्रीह को सम यामािथ तु

त फूितर्लो र सबल हमला हुनप
ु छर् ।

िसफािरश संख्या ९
ठूलो पिरमाणमा िवके द्रीकरणसिहत आधिु नक प्रजाताि त्रक चलनह िसत िम दो पानर्
म त्रालयदे िख िलएर तलका

थानीय प्रब ध‐सिमितस म प्रब धीय र रे खदे खका

सिमितह को नयाँ क्रमको लािग आयोग िसफािरश गदर् छ।
िशक्षाले चाँडो फैिलनु छ भने गाउँ का जनतादे िख फ टाउनप
ु छर् ।

थानीय सिमितह ले ठूलो

मात्रामा िज मेदारी वीकार नगरे स म आयोगले िसफािरश गरे को कायर्क्रम पूरा गनर् के द्रीय
सरकारिसत न त जनबल छ न धनबल। यसैकारण िवके द्रीकरण आव यक छ, यो बुिद्धमानी र
लोकताि त्रक पिन छ। खास गरे र िन नतम

तरको च तीलाई बिलयो पानर् के द्रीय

म त्रालयले नेत ृ व, िनदशन र रे खदे ख गनप
ुर् छर् । तर थानीय शासक र प्रब ध‐सिमितले नीित
प ट गरे र प्र येक पाठशालाको संचालन गन िसद्धा तह को प्रयोग गनुर् पछर् ।
िशक्षा कुनै य त्रको ज तो दर राख्न वा एक िनरीक्षक वारा जाँ न सिकने याि त्रक संचालन
होइन। िशक्षकह लाई गितको दर, क ठ गराएका कामको रािश अथवा थान ग तीको पूणत
र् ा
जाँ ने कमीर्‐नाइकेको आव यक छै न। उनीह लाई त प्रेरणा र बाटो दे खाउने मल
ू चािह छ।
अझ, आमाबाबुह पाठशालाका सफलताको राम्रो सच
ू ी प्रायः िद छन ् र असल पाठशाला कायम
राख्न वा तिवक शिक्त खडा गछर् न ्। िज ला र प्रादे िशक पयर्वेक्षकह
पाठशालाह लाई िन नतम

िशक्षक र

तर ि थर राख्न म त हुने बाटो दे खाउन सक्छन ्, तर
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पयर्वेक्षणको साँि चकै काम उपकारक र मैत्रीपण
ू र् पथ‐प्रदशर्न

थानीय तहमा सय
ु ोग्य

सहानभ
ु ौितक प्रधाना यापकबाट नै राम्ररी हुन सक्छ।
आयोगको रायमा मख्
ु य मख्
ु य िनय त्रणह

थानीय अिधकारीह का हातमा रहनप
ु छर् , िज ला

र प्रादे िशक पदािधकारीह सवर्साधारण म त र िनदशन िदन सक्छन ् र के द्रीय म त्रालयले
अनस
ु धान, िशक्षक िशक्षण र य तै ज माज मी कायर्ह को संचालन गनप
ुर् छर् । आव यक
परे का बखतमा िज लाको पदािधकारीिसत यावसाियक स लाह िलने गरी नीित‐िनमार्ण
प्रब ध‐सिमित र कायर्कारी पदािधकारी प्रधाना यापकको बीचमा

थानीय िनय त्रण

बाँ नप
ु छर् ।
जाताि त्रक प्रब ध र सहानभ
ु िू तपूणर् पयर्वेक्षण उ तम पाठशाला प्रणािलका कँु जी हुन ्।
आयोगले चौध पिर छे दमा ियनका मह व, िशक्षकह को िहतमा ितनको प्रभाव र यसबाट
सफलता तथा ब दोव ती सवालह को क्रमवद्ध संग्रहणको आव यकतामा जोड िदएको छ।
िसफािरश संख्या १०
राि ट्रय तहमा िशक्षाको अथर् यव थालाई पूवार्कांिक्षत पमा अिम दा कर र भिू मसध
ु ार तथा
आगामी दशदे िख बीस वषर्स म प्रितवषर् चालीस लाख िपयाँको दरबाट ब ने स भव भएको
शैिक्षक खचर्लाई नपुगेस म कर, अथर् यव था र आिथर्क िनय त्रणको िवके द्रीकरणका िनि त
आयोग िसफािरश गदर् छ।
शैिक्षक अथर् यव था सारा सरकारी कामको सहायतािसत पूणर् पले स बि धत छ। स पण
ू र्
सरकारी अथर् यव थाका िनिम त नयाँ साधन िनका नैपछर् र नेपालमा थावत तथा आयप्रद
स पि तलाई मख्
ु य उ पादक उ योगमा उपयोग गनर्

यायसंगत छ। तर सारा जग्गा र

स पि तमा कर लाग्नप
ु छर् । आधाले साराका िनि त भारवहन गनर् सक्तैन। फेिर, हाम्रो
मल
ु ुकबाट िवदे शह मा जाने धनको प्रवाहलाई रोक्न आ दानीमा कर लाग्नप
ु छर् । नेपाली
मात्रको आ दानीमा, चाहे यो जहाँसुकै कमाइएको होस ्, कर लगाउनु पछर् । आ दानीका थप
मह
ु ाउ गिर छन ्।
ु ानह का पमा पथ
ृ क्करण कर, मु ड कर र िवलास करह पिन सझ
कर‐िनधार्रण र सरकारको अथर् यव था

यादै प्रामािणक र टे िक्नकल छन ्। यसका िनि त

आयोग पिरि थितको पयार्लोकन गरे र कर‐िनधार्रण र सरकारको अवल बन तथा आिथर्क
िनय त्रण र आय‐ यियका (बजेट) तयार गन आधिु नक कुशल तरीकाह को एउटा परू ा योजना
मसौदा गनर् केही िवदे शीह समेत िवशारदह को एक समूहलाई तु
गदर् छ।
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त िनयक्
ु त गनर् िसफािरश

अ यमा, आयोग शैिक्षक अथर् यव थाको पिन िवके द्रीकरणलाई िसफािरश गदर् छ। कुनै
मख्
ु य ठाउँ बाट पैसा खचर् गिरनेछ। ब दोव ती खचर् िबलकुल कम गनर् यसको सग्रह र यय पिन
थानीय हुन िदइयोस ्।

थानीय पाठशालीय िज लाह ले आ ना पाठशालाह को मुख्य

अवल बनको लािग कर‐िनधार्रण र संग्रह गन अिख्तयार पाउनप
ु छर् । नयाँ िव यालय र नयाँ
कायर्क्रमह लाई प्रो साहन र प्रेरणा िदन, राि ट्रय प्रयोजनको अनस
ु धान कायर्, िशक्षक
िशक्षण, िव विव यालयलाई आिथर्क सहायता तथा राि ट्रय तहमा य तै कारवाईह का िनि त
संघकोशको उपयोग हुनप
ु छर् ।
प ध्र पिर छे दमा, महँगो मख्
ु य खचर्को अथर् यव थालाई दीघर्कालीन ब धन, कर‐िनधार्रणको
लािग ब ता अनक
ु ू ल वातावरण खडा गनर् शैिक्षक आ दोलनको मह व र याहा

े ता राख्ने

िविधका सध
ु ारको आव यकता तथा केही अ मह वका बँद
ु ाह छन ्।
िसफािरश संख्या ११
यो आयोग के द्रीकृत खरीद र िवतरणको प्रब ध, सामग्री र पूितर्को मू यांकन तथा िन नतम
तरको आरोपणमा के द्रीय म त्रालयको नेत ृ वसिहत प्रा य आिथर्क र

यावसाियक

साधनह बाटै हरे क िव यालयमा हुन सक्ने जित उ तम शैिक्षक वातावरण बढाउन िसफािरश
गदर् छ।
असल ज्ञानका िनि त अनक
ु ू ल शैिक्षक वातावरण अ याव यक छ, केटाकेटीको शैिक्षक
वातावरणमा िशक्षक यादै मह वपूणर् अंग छ र पा यपु तक, सामुदाियक साधन तथा य तै
शैिक्षक सामग्रीह पिछ आउँ छन ् भ ने आयोग मा दछ। यसले घर, थान र सामग्रीह को
मह व िबलकुल घटाउँ छ, तर यी कुराह को उपेक्षा गनुर् हुँदैन। आिथर्क कारणवश मात्र पिन
ियनले आकार प्रकारमा उ नत हुँदै जाँदा कुनै िन नतम तरमा ि थर हुनप
ु छर् । उदाहरणाथर्,
खल
ु ा मैदानका कामलाई र पाठशाला घर बढाउन नपग्ु ने सानो थानमा दईु कोठा मात्र भएको
प्राथिमक पाठशाला घर बनाउनु मख्
ु यार्इँ हो। एक वा दई
ु वषमा बद नु पन स तो सामान खरीद
गनुर् पिन

यितकै मख
र् ा हो। शैिक्षक वातावरणको िवकास िविधमा िन नतम
ू त

तरको

थापना, पूितर् र प्रितपादन हुनप
ु छर् भनी आयोग िसफािरश गदर् छ।
आयोग, साज सजावट र सरसामानको के द्रीय मू यांकन, उक्त सामग्रीह का " वीकृत
सच
ू ीह " को सामियक प्रकाशन, थोक मू यबाट बचत बढाउन के द्रीय खरीद र बचतमा अझ
ब ता प्रभाव पानर् के द्रीय िवतरणको यव थालाई पिन िसफािरश गदर् छ।
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िसफािरश संख्या १२
सामुदाियक के द्रको पमा पाठशाला, प्रभावकारी जन स पकर्को बिृ द्ध, प्रौढ िशक्षाको उ नित,
सामुदाियक पु तकालयको प्रितपादन, यव
ु क कायर्वाही र गो ठीकायर्को प्रेरणा, अन याय
समयका खेलकूद, सामािजक सध
ु ार, पा यावली अितिरक्तका कारवाईह ,

वा

यसेवा र

उ ण भोजन इ यािदबाट पाठशालीय कायर्क्रमलाई सकेस म स प न तु याउन आयोग
िसफािरश गदर्छ।
यी कारवाईह िवशेष कायर् किह छन ्। केही िशक्षालयह मा यी कायर्ह ऐयासी हु छन ् जसका
िनि त खचर् पुर्याउन सिकंदै न। कुनै थोरै खचर् लाग्ने र मह वका छन ्, ती खचर्का परवाह नभएर
पिन ब दै जा छन ्। कुनै िशक्षालय र कमर्चारीह को िज मेदारीका छै नन ् तर सय
ु ोग्य
कमर्चारीह को अभावमा िशक्षकह ले केटाकेटीह को असल समाज र स प न जीवनको
िवकाशका िनि त आ नो साम यर्ले सकेस म सहायता गनर् त पर हुनप
ु छर् । यी िवशेष
कायर्ह ले पा यावलीलाई टुंग्याएर िशक्षालयलाई पूणर् तु याउँ छन ्।
िसफािरश संख्या १३
यो आयोग, भिू म र कर सध
ु ारलाई

यव थापक कायर्क्रम, प्र तािवत राि ट्रय शैिक्षक

कायर्क्रमको प्रशासन र संगठन, थानीय अथर् यव था, प्राथिमक, मा यिमक पाठशाला र एक
राि ट्रय िव विव यालयको थापना, िशक्षालय िवधानको संकलन र प्रकाशन, िशक्षकह का
िहतको संरक्षण र अ य शैिक्षक िनयम कानूनह को बिृ द्धलाई िसफािरश गदर् छ।
यो िववरणमा िसफािरश गिरएका धेरैजसो कायर्क्रमह हाललाई िशक्षा म त्रालय र सरकारका
अ य म त्रालयह बाट यव थापनिवना पिन संचािलत हुन सक्छन ् तर यी सं थाह लाई
सकेस म चाँडो सहायक

यव थापन वारा बिलयो गराउनु पदर्छ। िवधान लेिखंदा मल
ू

अिधकारह को संरक्षण हुनप
ु छर् , यव थािपत िवधानमा सामा य नीितह ि थर गिरनुपछर् र
म त्रालयका सवालह को पमा ियनीह को िनिदर् ट प्रयोग दे िखनप
ु छर् । िशक्षालय‐िनयममा
सारा अनब
ु द्ध हुनप
ु छर् ।
यी प्र तािवत यव थापक िनयमह का िवशेषता र िववरणह
गिरएका छन ्।
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अठा

पिर छे दमा प्र ततु

िसफािरश संख्या १४
िशक्षा म त्रालयमा यो िववरण पेश भएपिछ वतर्मान राि ट्रय िशक्षा सिमित अथवा खास यस
कामलाई िनयक्
ु त गिरएको शैिक्षक सं थालाई यस िववरणमा गिरएका सझ
ु ाउ र
िसफािरशह लाई कायार्ि वत गनर् चािहँदो यव था िमलाउन स पण
ू र् िज मेदारी सु पनु पछर् ।
आयोगको यो िसफािरश शायद सबभ दा यादा मह वको छ। यो शैिक्षक कायर्क्रमका िविभ न
अंशह लाई िसद्ध गनर् िनि चत यव था कायम गनर् नसके नेपालको भिव य दभ
ु ार्ग्यको
वशीभत
ू हुनेछ। हाम्रो प्रय न यथर् होलान ् भ ने हामीह िच ता गदन , हाम्रो काम अभ्रा त छ
भनेर पिन हामी दावा गदन , तर प्रजात त्रले बाँ नु छ र पणर् िसद्ध भएर फु नु फ नु छ भने
हाम्रा जनतामा जागिृ त याउन तु

त ढ, गितशील कदम चा नैपछर् भ ने हामीलाई

िव वास छ।
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ढ

चौथो भाग
यो कायर्क्रमको आर भपिछ भएको शैिक्षक प्रगित
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पिर छे द २०
शैिक्षक िवकाश, अव था र भिव यका योजना
आयोगलाई दइ
ु य िज मेवारी सिु पएका िथए। १) िशक्षामा वतर्मान अव थाको पयर्वेक्षण र
ु मख्
२) िशक्षालयह का राि

रर्य कायर्क्रमको िवकाश। यस िववरणका भाग १,२,३ ले यी काम परू ा

गदर् छन ् र वा तवमा आयोगको स पण
ू र् िज मेदारी ियनमा समावेश हु छन ्। शूरमा बयान
गरे अनुसार पूरा िलिखत िववरणको

पमा िन कनभ
ु दा अगािड आयोगका केही

िसफािरशह मा िशक्षा म त्रालयबाट कारवाई हुनु पिरि थितको तािगताको नितजा िथयो।
यसरी आयोगका कामको बराबरी गद उसका केही िसफािरश र कारवाईह लाई कायाि वत गनुर्
िशक्षा म त्रालयको काम भएको छ।
यस िकिसमबाट िववरणको चौथो भाग शु भएको कामको प्रगितको समाचार िदने पूरक हो।
यसले पिहले िशक्षाम त्रालयले गरे का कामको समय बताउँ छ , यसपिछ शु गिरएका िविवध
कायर्ह मा छलफल गछर् र अ यमा केही दीघर्कािलन योजनाको नाममा भिव यितर
हे दर्छ।िनःस दे ह यो यो िववरण हो जसलाई कुनै िदन इितहासकारह

नेपालको शैिक्षक

िवकासमा अ य त मह वपूणर् काल मा नेछन ्।

शैिक्षक तजम
ुर् ाको बयान
यस िववरणमा वणर्न गिरएको िशक्षाम त्रालयको काम र आयोगको कामस म पर्ु याउने
घटनाह को कालक्रमअनुसार खुल त बयान गनुर् शायद सबभ दा राम्रो तरीका हो। यसले
भिव यमा उ लेखका िनिम त कमसेकम एउटा प्रमाण प्र तत
ु गनछ।
नेपालको शैिक्षक िवकासका िनि तको इ छा जनसमूहको आफूखुशीको वा अक मातको
अिभ यिक्त भनी मा नु हुँदैन। य यिप प्राचीन नेपालमा बा मण र बौद्ध स प्रदायको ज्ञानका
ठू ठूला िव यापीठह िथए तापिन धेरैजसो जनताको छुट्टा सादा जीवनलाई िव तत
ृ ज्ञानको
उि त दरकार िथएन।राणा शासनको १०४ वषर्स म बा य जगतलाई ब द र ठू ठूला पहाडका
बारले आ ना मल
ु ुकका अ य भागबाट समेत छुिट्टएका यी जनताले आज हामीह ले ठानेझ
िशक्षाको लािग माग यक्त गरे नन ्।
तैपिन फेरी बा य संसारको िमलान अनभ
ु व हुन था यो। उ नाइस शता दीमा अंग्रेजह ले
नेपालमा आ नो प्रभाव फै याउन प्रय न गरे र नेपालमा सिजलैसँग प न पाउने भारतीयह ले,
खास गरे र तराईमा , कितपय उपायबाट यो प्रभावलाई फैलाए। प्रथम िव वयद्ध
ु को समयमा थोरै
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नेपालीह

िसपाही भएर संसारका अ

भागमा पग
ु े र दो ो िव वयद्ध
ु को कालमा अ

धेरै

नेपालीह पा चा य जगत, आ टे र् िलया र जापानको संसगर्मा आए।
टे िलग्राम,

टे िलफोन,

रे िडयो,

काठमाड

उप यकामा

माल

ढुवानीका

निवकरण,

हवाइजहाजह को प्रवेश र िवदे शी पाउनाह को ब दो संख्या, साराले बीस सदीको संसारलाई
नेपालको निजक पुर्याए।
सन ् १९४७ मा भारतीय वत त्रता र यहाँ प्रजात त्रको थापनाले नेपालमा िनःस दे ह ठूलो
असर पारे र अ शिक्तह को भ दा यी धेरै प्रभावशाली िथए।
यसपिछ संवत ् २००७, सन ् १९५१ मा नेपालमा प्रजात त्र आयो र यसका पिछपिछ नै कैयन
वैदेिशक सहायताका इि तजामह

आए। ग्राम िवकाश कायर्क्रम चालु भयो र तािलम

पाइसक्नासाथ िछट्टै िशिक्षत अगुवाह

गाउँ मा पठाइँदैछन ्। यी मािनसह ले प्रगितका

िनि तको इ छा र उ तेजनालाई मुख्य बनाउने र तहलाउने मात्र होइनन ् तर अिभ िचलाइै
जगाएर आधारभत
ू आव यकताह मा यसलाई संि त पादर् छन ्। यी मािनसह बाट ज्ञान र
उ नितको ितसर्ना मे ने गाउँ लेह को अिभलाषालाई अब बाटो भएको छ।
दो ो िव वयद्ध
ु पिछ तु

तै शैिक्षक कारवाईह बढाइएका िथए। आधार िशक्षा िशक्षालयह

खुले र िशक्षा चालु भयो , के द्रीय सरकारको िशक्षािवभाग प्रमािणत गिरयो , िशक्षा सिमित
िनयक्
ु त भयो (२००९) र दे श यापी िनरीक्षण पद्धितको थापना भयो (२०१०)।
मागर्, २०१०
िशक्षा सिमितको सझ
ु ाउबाट संवत ् २०१० को शरद ऋतुमा िशक्षाम त्रीले संयक्
ु त रा य
कायर्कारी म डल ‐यू एस ओ एम) लाई नेपालमा िशक्ष कायर्क्रम बढाउन अथीर्य र कला िवषयक
सहायतामा कुराकानी गनर् अनरु ोध गनभ
ुर् यो। सं०रा०का० म० का संचालकले एक िशक्षािवशार ,
ओरे गन िव विव यालयका डाक्टर ी यग
ू बी० उडका सेवाह पाउन सफलता प्रा त गरे । उहाँ
(डा० उड) िशक्षाम त्रालय र सं०रा० का०म० का अिधकारीह िसत ३ िदनको कुराकानीका
िनि त मंसीर महीनाको अि तम स ताहमा नेपाल आउनु भएको िथयो।
यसै समयमा राि ट्रय िशक्षा योजनाको िवकाशका िनिम त नेपालमा िशक्षास ब धी
अव थाको अ ययन गरे र िसफािरस गनर्लाई राि ट्रय िशक्षा योजना आयोग राख्ने िनणर्य भयो
।
प्रौढ साक्षरता, प्राथिमक िशक्षाको बिृ द्ध, रे िडओबाट िशक्षा र िशक्षक िशक्षणमा िवशेष
उ लेखसिहत सं.रा.का.म. वारा संभा य सहायतामा छलफल भएको िथयो।
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म २०१०
माघ,
नेपाल सरकारर र सं.रा.का.म. का बीच
च पार पिरक प्रितज्ञापत्रम
मा ह ताक्षर भयो। यसबााट
नेपालमा िशक्षा
क्षाको िवकाश ग
गनर् सं.रा.का.म
म. आिथर्क सहायता
स
र कल
लािवषयक म त जुटाइरहे छ
छ।
फ गुण, २०१०
फा
०
म
माघको
संझौत
तालाई कायर् पमा
प पिरणत गनर्
ग नेपाल सररकार र सं.रा..का.म. का बीच
च ३४१०० डल
लर
र मो. . २०४८०० को संझौत
तामा द तखत
त भयो। यस योजनाले दइु सरकारबाट
ट संयक्
मा
ु त पम
ग प
गन
ह जुटायो।
ुर् न तीन मख्
ु य कारवाईह
(१
१)

साक्षरत
ता नक्सा र पा यपु तक
क तयार पान
न कामसमेत गािभएको प्रौढ साक्षरत
ता
कायर्क्रमको
क्र
प्रार भ।
भ (यसभ दा
द अिग, िव
व व साक्षरताा कायर्क्रमका
का डा.
लो यााक पाँच सााक्षरता नक्श
शा र

यसपि
पिछका पु तक
कह

खिटन
नभ
यो , तर ती सामग्रीह
ु एको िथयो
(२
२)

याङ्क
क

तयार पान कामम
मा

सं २०१२ क
को माघ मिह
िहनास म पििन

छापाख
खानाबाट आए
एनन ् )।

रोिजए
एका १०० गाउँउह मा रे िडओ
ओ िवतरण गरे र प्रौढ साक्षरत
ताको िव तारर र शैिक्षक तथ
था
बोधका
कारी कायर्क्रमक
को िवकाशलााई एक रे िडओ
ओ िशक्षािवशेष
षज्ञको िनयिक्त।
िु क् (रे िडओह
ह

(३
३)

झकाइ
इएका छन ् र २
२०१३ को अ यितर आइपग्ने
ग्ु आश छ )।

िशक्षक
कह का वेतनक
को २/३ हदस
स म के द्रीय सरकार र सं.ररा.का.म. बाट
ट सहायता िद
दने
गरी २०० नयाँ प्रारिि भक कक्षाह को थापनाा। (यी पाठशाालाह को पिह
िहलो कक्षा संव
वत ्
क िथए र सं. २०१३ को मागर्स ममाा , पिछपिछक
का
२०११ को मागर् मििहनामा खुलेका
प्रितज्ञ
ज्ञापज्ञह बाट, आय‐ ययपत्र
त्र (बजेट) मा ६००
६ िशक्षकह को खचर् रािख
िखएको िथयो)।

चैत्र, २०१०
रााि ट्रय िशक्षा योजना आयो
योगको कायर् शु

भयो र शैिक्षक स लाह
हकार डा. उडस
सिहत पूरा चा
चार

िद ि थरताप
िदन
पूवक
र् भेला भए
एर यसले आ नो अिधवेश
शन शु गर्यो। िशक्षक िशक्ष
क्षण, पा यक्रम
क्रम
र प्रशासनका सम याह मा
म कारवाई गनर् तीन सिमित
स
िनय
यक्
को
ु त गिरए। एक साताक
अ
अिधवे
शनको समाि
स
त हुनभ
स यह को िनवर्
ि रोध स मितबाट
म
कैयन
य ्
ु दा अिग आयोगका सद
ठू ठूला िनणर्य भए।
(१
१)

वतर्मान
न िशक्षालयह
ह लाई अझ ब
बढाउनभ
वर् यापी, िनःश
शु क प्राथिमक
क
ु दाा राि ट्रय, सवर्

(२
२)

यसले सकेस मक
को छोटो अविधिभत्र
अ
नै हजार
न

िश
िशक्षकह
को माग गरे कोल
ोले

िशक्षक
कह का िनिम
िम त अ पक
कािलन िशक्षा
क्षाक्रम तु

त खडा गनर् अनरु ोध ग
गद

िशक्षाक
को नयाँ प्रणाल
लीको िवकाशक
शका मह वको िसफािरस गन
नप
ुर् छर् ।

िशक्षाम
म त्रीकहाँ प्र ताव पेश गर्यो।
य
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(३
३)

वतर्मान
न शैिक्षक पिर
िरि थितको पयर्
प वेक्षण कायर्
य पूरा गनर् आय
योगले क) िश
शक्षाको िवषयम
मा

जनतााको राय बु न एक प्र नाव
वली उपयोग गन
ग र ख) िश
शक्षामा उनीह का आकांक्षा र
चाखह
ह को िवषयम
मा सोझै जन
नतािसत स लाह
ल गनर् नेप
पालका िविभ
भ न भागह म
मा
स बाद
दक दलह पठ
ठाउने िनणर्य गर्यो।
२०१० चैत्र ‐२०१
११ वैशाख
प्र नावली तया
यार पानर् पूरा आयोग
आ
वा बेग्लाबे
ग्
ग्लै सिम
िमितह को प
पमा बराबर आयोगको
आ
सभ
भा
ब यो। यसले वतर्मान शैिक्षक
िक्ष अव थााह मा त यांाक र समाचाारह

संग्रह गनर्
ग था यो। र

िश
िशक्षाको
राि ट्रय
ट्र प्रणािलकाा िनिम त आधार
आ
र िसद्धाा तह को िवच
चार गर्यो। प्र नावली तया
यार
भ छािपएर सारा
भई
स मल
लह ले बािहरक
का के द्रह मा जान प्र थाान
ु क
ु भररी बाँिडयो। स बादक दल
ग । आयोगक
गरे
को काममा चार
चा पैदा गनर् िनयिमत

प
पमा सा तािह
िहक रे िडओ कायर्
क क्रमह

शु

ग
गिरयो।
ये ठ, २०११
डा उड पूणकािलन
डा.
क
स लााहकारको
र् ा
त म
तज
ुर् ाको लाििग योजनाह

प
पमा नेपाल फक
फ र् नु भयो। आयोगले िशक्षाको
िश
राि ट्र
ट्रय

बनाउन था यो। सरका
कार र सं.रा.क
का.म. िशक्षा अिधकारीह ल
ले

िश
िशक्षक
िशक्षण
ण कायर्क्रमको याख्या तयाार गरे ।
ये ठ, २०११
स
सरकार
र सं.रा.का.म.को
रा
बी २,२०,०००
बीच
० डलर र मो ७,३२,१०० क
को संयक्
ख
गािभएक
को
ु त खचए
दो ो िशक्षा योोजना प्रितज्ञाापत्र ह ताक्षिर
िरत भयो। योो योजना पाँच महान कायर्ह का िनिम त
िथ : ‐
िथयो
(१
१)

पिहलोो ३ वषर्को अविधिभत्र
अ
१
१५५०
िशक्षक
क तयार गनर्
न अ पकािलन
न कायर्क्रमक
को
िनमार्ण।
ण

(२
२)

प्रिशक्ष
क्षण महािव यालयका
य
िन त ७ जना
िनिम
ज
मल
कमर्चारीह को अमेिरका वा
व
ू क

(३
३)

नेपालम
लमा चार वषर्को
को िशक्षा पिछ उपािध िदने महािव
म
यालय
यको थापना

(४
४)

ित्रच द्र कलेजको कमर्चारीवगर्
गर्का िनि त आ मो निित कायर्क्रमक
को िवकाशम
मा

िवलाय
यतमा िशक्षा।

सरसाम
मान, स भरण
ण र कलास ब धी सहायत
ता।
(५
५)

शैिक्षक
क सामग्री र पा यपु तकह को िनमार्ण, मद्र
तरण।
ु ण र िवत
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आषाढ, २०११
दो ो िशक्षा योजना प्रितज्ञापत्रका उिक्तह को कायर्‐पिरणितमा सहायता गनर् ओरे गन
ं टनि थत के द्रका बीचमा एउटा कबिु लयत भयो। यो
िव विव यालय र सं.रा.का.म. को वािशग
कबुिलयत र यसका संशोधनमा यी कुराह
स लाहकारको

परे का िथए : ‐२) नेपालमा पूरा समय शैिक्षक

पमा काम गनर् ओरे गन िव विव यालयका एक वा बढी प्रा यापकह

िदइनेछन ् , २) प्रिशक्षण महािव यालयका ७ वा बढी कमर्चारी सद यह लाई ओरे गन
िव विव यालयमा िशक्षा िदइनेछ तथा ३) आषाढको प्रितज्ञापत्रका अ

अंशलाई काममा

पिरणत गनर् आव यकताअनस
ु ार अ य िवशेषज्ञह को पिन प्रव ध गिरनेछ।
भाद्र २०११
माननीय िशक्षम त्री

ी िड लीरमण रे ग्मी र अ य उ च पदािधकारीह बाट राि ट्रय िशक्षक‐

प्रिशक्षण के द्रको उ घाटन भयो। िशक्षाथीर्ह कक्षाह मा गिठत गिरए र िशक्षण कायर्क्रम चालु
भयो।
भाद्र‐मागर्, २०११
सबै मह
ु ु डामा काम चालु र यो। िशक्षण के द्रमा िशक्षाथीर्ह
उ नितका कायर्ह , िशक्षा ज्ञानको अ यास र अ

भ्रमण, भेटघाट, यिक्तगत

अनेक कामह सिहत िविवध यावसाियक

योजनाह मा लािगरहे । िशक्षाको राि ट्रय तजुम
र् ा बनाउन छलफल, प्र नावलीका उ तरह को
िव लेषण र आ ना िववरणको मसौदा गनर्िनिम त राि ट्रय िशक्षा योजना आयोगको िनयिमत
सभा भइर यो। डा. उडले ित्रच द्र महािव यालयमा प्रदशर्नको पमा केही योजना िशक्षण चालु
गनभ
ुर् यो। िव यमान िशक्षण सं थाह का िकिसमिसत अिधक पिरिचत हुन र ग्रामीण
जनताका इ छा तथा वा तिवक आव यकताह
स लाहकार र िशक्षा िवभागका सद यह

जा नको लािग आयोगका सद यह ,

उप यका र बािहरका क्षेत्रह का अनेको◌ै◌ं

िशक्षालयह मा गए। यी यात्राह मा प्रथम िशक्षा प्रितज्ञापत्रअनस
ु ार नयाँ िशक्षालयह
राख्नलाई आधार हुने ज्ञानको खोजी गिरएको िथयो।
मागर्, २०११
पिहलो हूलका २५ िशक्षाथीर्ह ले ३ मिहनाको िशक्षा पूरा गरे र उनीह लाई िशक्षा प्रमाणपत्रह
िदइए। यी अनभ
ु वी िशक्षकह नै िथए। ियनम येका १५ िशक्षक आफआ नो िशक्षालयमा
फक। अ ह

पोखरा, भैरहवा तथा िवराटनगरमा नयाँ िशक्षालयह
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खो न पठाइए।आ नो

िशक्षण पूरा गन अनुभवहीन िशक्षकह लाई िदनप
ु न आव यक ज्ञान र सच
ू ना प्र तुत गनार्
िनिम त िशक्षालयह को संचालनलाई फा गुणमा यी अनव
ु ा िशक्षकह पठाइएका िथए।
माघ‐फा गुण २०११
चालु भइरहे का अनेक कारवाईह म ये केहीलाई मनासीवमािफक बढाउने िवषयमा सरकार र
सं.रा.का.म. का बीचमा कुराकानी शु भए। ियनमा यी कुरा िथएः‐ १)मािथ उ लेख गिरएका
२०० नयाँ प्राथिमक पाठशालाह लाई िदएको सहायता कायम राख्ने र थप १०० लाई प्रथम
वषीर्य सहायता िदने, २) प्रौढ साक्षरताको लािग थप सामग्रीह र ६०० को संख्यामा त्रैमािसक
कक्षाह चलाउने , ३) िशक्षा योजना आयोगको िववरणको छपाइ, ४) राि ट्रय िव विव यालय
खडा गन काम शु

गनर् िव विव यालय आयोगको समथर्न, ५) प्राथिमक पाठशालीय

पा यपु तकह का परीक्षािनिम तक खालह को प्रकाशन, ६) िशक्षक‐िशक्षण‐के द्रलाई थप
सरसामान र सिु वधाह , ७) िशक्षण के द्रमा कमर्चारी िशिशक्षुह का िनि त िवशेष िशक्षण, ८)
बािहरका क्षेत्रह मा बढी पा यक्रम िसकाउनलाई घम
ु व
ु ा िशक्षक‐िशक्षण‐दलको आयोजन, ९)
िशक्षक‐िशक्षाथीर्ह का

िनि त

यावसाियक

पा यपु तक‐मालाको

प्रकाशन,

१०)

िव विव यालयको तीन प्रशासक कमर्चारी सद यह को लािग वैदेिशक अ ययनका िनि त
भ ताको प्रव ध र ११) एक जना िशक्षा िवशेषज्ञ थप गन। यी काम कारवाईह मा सरकार र
सं.रा.का.म. को बीचमा भएको अि तम प्रितज्ञापत्रले िशक्षामा सहयोगी कायर्ह को आय‐
यियका (बजेट) मा मो. . १,१२,०४०, भा. . ९८,४०० र डलर १,०४,०३५ थ यो।
फा गुण, २०११
पिहलो समूहका षा मािसक अविधका िशक्षाथीर्ह ले आ नो िशक्षण िस

याएर फा गुणको

आधाितर प्रमाणपत्र हािसल गरे । आधा जित अनभ
ु वी िशक्षकह

आ ना पिहलेकै

िशक्षालयह मा गए, बाँकी आधा सरकार र सं.रा.का.म. को संयक्
ु त कायर्क्रमअ तगर्त नयाँ
िशक्षालयह खो न प्रा य भए।
फा गुण, २०११
िसंहदरवारको ग्यालरी बैठकमा भएको एक उ सबमा राि ट्रय िशक्षा योजना आयोगले
िमिमओग्राफका पमा यो िववरण माननीय िशक्षाम त्री
गर्यो।

ी िड लीरमण रे ग्मीलाई अपर्ण

ी रे ग्मीले आयोगका सद यह को पिर मी प्रयासको प्रशंसा गद उहाँह का

िसफािरशह मा चाँडै नै िवचार गन वचन िदनभ
ु यो।
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फा गुण‐चैत्र २०११,
ओरे गन िवशविव यालयका िशक्षक‐िशक्षणको एक वष तािलम िलन आठ नेपाली िशक्षकह ले
डा. उडका साथ प्र थान गरे । ियनीह को अनप
ु ि थितमा शैि क स लाहकारको काम गनर्
ओरे गन िव विव यालयका िशक्षाम डलका डा. वा डेमर ओ सन नेपाल आउनभ
ु यो।
नेपालीह को दलले संयक्
ु त रा य अमेिरकाको भ्रमण र यरू ोपमा िशक्षक ‐िशक्षण सं थाह हे रेर
ितनको अ ययन गर्यो। आचायर्को उपािधका िनि त आ नो शा त्रीय अ ययनलाई अगािड
बढाउनक
ु ो अितिरक्त ियनीह ले ओरे गनमा गाउँ , शहर, िज ला र रा यको तरमा िशक्षालयी
क्रमह को अ ययन गरे ।हरे क मािनसले िशक्षाको उसको िविश ट क्षेत्रमा िभत्री ज्ञानह पायो।
प्रिशक्षण महािव यालयिनिम तका योजनाह लाई बढाउन आ ना उपदे ठासिहत स पण
ू र् हूल
सा तािहक स मेलनमा भेला हु

यो।

आषाढ, २०१२
िव व ियालय योजना आयोगलाई म त गनर् एक जना थप शैिक्षक स लाहकार र तीन जना
िव विव यालय प्रशासकह लाई ६ मिहनाको तािलमको िनि त अमेिरका पठाउन अ ययन
भ ता िदलाउने, यी दइ
ु कुरा सरकार र सं.रा.का.म. को िशक्षा प्रितज्ञापत्रमा थिपएका िथए।
भाद्र, २०१२
दो ो हूलका िशक्षक‐िशक्षाथीर्ह ले आ नो िशक्षाक्रम पूरा गरे र उनीह नयाँ थप िशक्षालयह
खो न बािहर पठाइए।
भाद्र‐आि वन, २०१२
ित्र‐च द्र महािव यालयका िनि त ठूलो पिरमाणमा िवज्ञानका साधन तथा स भरणह
आइपुगे र अ पिन झकाइए। यी सामान महािव यालयलाई उ च

ेणीको पान कायर्क्रमको

अंश पमा सरकार‐सं.रा.का.म. कोषबाट खिरद भएका िथए।
काितर्क ८, २०१२
ी रामप्रसाद मान धरको बदलामा मेजर ी केशरबहादरु खत्री त्री िशक्षासिचव हुनभ
ु यो।
मागर्, २०१२
िशक्षक‐िशक्षण‐के द्र मीन भवनमा सर्यो। यसले ब दै गएको कायर्क्रमका िनि त धेरै राम्रो
थान िदयो।
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मागर्, २०१२
ओरे गन रा यको उ च िशक्षा प्रणािलका अवकाश‐प्रा त कुलपित डा. चा सर् बाइनर् राि ट्रय
िव विव यालयको िवकाशमा म त र प्रवर शैिक्षक स लाहकारको पमा काम गनर् नेपाल
आउनभ
ु यो।
पौष, २०१२
ी िड लीरमण रे ग्मीको थानमा माननीय ी वालच द्र शमार् िशक्षाम त्री हुनभ
ु यो।
माघ, २०१२
िशक्षाको पिहलो अविधलाई प्रौढ साक्षरता सामग्रीह

छापाखानाबाट आइपुगे। यसले प्रौढ

साक्षरता कक्षाह खो न सिकने भयो।
फा गण
ु , २०१२
ते ो हूलका िशक्षक‐िशक्षाथीर्ह ले आ नो िशक्षा पूरा गरे र उनीह नयाँ प्राथिमक िशक्षालयह
खो न पठाइए।
चैत्र, २०१२
राि ट्रय िव विव यालय खडा गनर्लाई थान, यव थापन, सनद र अ कुराह को अ ययन र
ियनको लािग िसफािरस गनर्

ी ५ मम
ु ा बडामहारानी काि तरा यल मी दे वीबाट

िव विव यालय योजना आयोग िनयक्
ु त गिरबिक्सयो।
वैशाख २०, २०१३
ी ५ महाराजािधराज महे द्र वीर िवक्रम शाह दे वका शुभ रा यिभषेको सबको उपलक्षमा
दे खाइने प्रदशर्नीको

अंग पमा िशक्षाको उ नित र िवकाश तथा प्र तािवत भिव यका

योजनाह को शैिक्षक प्रदशर्न गिरएको िथयो।
आषाढ‐ ावण, २०१३
डा. उड र ते ा स लाहकार, प्रा यापक ी टामस ओ. बािलंजरका साथ आठ यिक्तको नेपाली
दल ओरे गन िव विव यालयबाट फक्य । अझ अकार् स लाहकार डा. एडवडर् ड
मिहनापिछ आउनभ
ु यो।
ावण‐आि वन, २०१३

299

यु. ब्राइस एक

अक पाँच वषर्िभत्र नेपालमा िशक्षाको िवकास गनर् सरकारका िनिम त शासकीय मागर्दशर्क
ज तो, यही िववरणमा धेरैजसो आधािरत, िशक्षाको पंच वषीर्य योजना तजुम
र् ा भयो। यस
योजनाले आयोगका झ डै झ डै सारा ल य र िसफािरशह लाई वा तिवकतामा याउन वा
ितनीह लाई बढाउन सक्नेछ।
भाद्र २, २०१३
ओरे गन िव विव यालय र ओरे गन राजकीय महािव यालयमा एक वषर्को िशक्षणका िनि त
थप दश जना कमर्चारी सद यह ले प्र थान गरे ।
भाद्र १५, २०१३
िशक्षक‐िशक्षण‐के द्रबाट

नातक भएका चौथो दफाका िशक्षक‐िशक्षाथीर्ह ले नविनयक्
ु त

प्राथिमक िशक्षालयह मा जान काठमाड बाट प्र थान गरे ।
भाद्र‐आि वन, २०१३
िशक्षक‐िशक्षण‐के द्रको बदलामा नेपाली दलले नयाँ िशक्षक िशक्षालयह का िनि त तीस
जवान त्री‐पु षको दललाई भनार् र तािलम गर्यो। प्रिशक्षण महािव यालयको थापनालाई
योजनाह बढाइए।
भाद्र २५, २०१३
िशक्षक‐िशक्षण‐योजनाको दो ो वािषर्को शबमा िशक्षाम त्रालयको रायबाट िव विव यालय
खडा नभएस मलाई िविधवत ् प्रिशक्षण महािव यालय खडा भयो।िव विव यालय खडा
भएपिछ यो यसकै अंग हुनेछ। प्रिशक्षण महािव यालय "िशक्षा नातक"बी.एड.को उपािध िदन
अिधकृत छ। यसमा यी िवभागह छन ्‐प्रिशक्षण महािव यालय उपािध पा यक्रम, िशक्षक
िशक्षालय, पा यपु तक र अ य िशक्षण सामग्रीह को िनमार्ण र प्रकाशनको प्रविृ तलाई
प्रकाशन िवभाग, र नमूना, प्रदशर्न तथा प्रयोगा मक िशक्षालयह को रे खदे ख र थापना गनर्
तथा शैिक्षक अनस
ु धान कायर्को संचालन र प्रवतर्नलाई अनुस धान िवभाग। प्रौढ िशक्षा
िवभाग पिन प्रिशक्षण महािव यालयमा रािखएको छ।
आि वन १, २०१३
ब दै गएको िशक्षक‐िशक्षण कायर्क्रम अझ ठूलो र बढता के द्रीय थानमा ि थत चेत भवन,
लािज पाटमा सर्यो। िशक्षक िशक्षालय कक्षाह खोिलए।
काितर्क १३, २०१३
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प्रिशक्षण महािव यालयमा पिहला "िशक्षा नातक" कक्षाको पढाइ चालु भयो।
काितर्क‐मङसीर, २०१३
िशक्षक िशक्षालयका पिहला घम
ु व
ु ा दलह ले नेपालगंज, बीरगंज र धरानका नयाँ प्राथिमक
िशक्षकह का िनि त िशक्षण कक्षा र काममा लागेका अनभ
ु वी िशक्षकह को लािग ख डकािलन
सेवामा आन ददायी कक्षाह खोले।
मल
ु ुकभरमा तु

तै खोिलने गरी काठमाड उप यकामा प्रौढ साक्षरता कक्षाह खल
ु े।

चालु भएका मख्
ु य कारवाईह
अगािड उ लेख गिरएको शैिक्षक िवकाशका छोटकरी बयानले अिहले कैयन ् कारवाईह
चिलरहे का दे खाउँ छ। ियनमा कुनै अ प समयका र अ कैयन ् वषर्लाई कायम रहनेछन ्। तल यी
िविवध कामह को िव तत
ृ वणर्न िदइएको छ।
राि ट्रय िशक्षा योजना आयोगले◌े यस िववरणबाट आ नो कामको एक ख ड पूरा गरे को छ।
सद यह ले िशक्षाम त्रीबाट तोिकएका उ तरदािय वह पूरा गनुर् भएको छ। उहाँह ले शैिक्षक
अव थाको िनरीक्षण गरे र िशक्षाको राि ट्रय क्रमका िनिम त योजना र नु भएको छ।
सो योजनाका धेरै कुराह िशक्षाम त्रालयबाट िशक्षाको पंच वषीर्य योजनामा रािखएका छन ्।
बाँकीको िव लेषण हुनप
ु दर् छ, यसपिछ केही त काल स पादन गनर् वीकृत हुनप
ु न, केही पिछ
कारवाई गनप
ुर् न र केही संशोधन गनप
ुर् नछन ्।अ यमा, सो योजनालाई वा तिवक पानर्
आव यक िवधान बनाउनुपछर् ।
तर आयोगका सद यह को सध कायम रहने एकलो र िनजी िज मेदारी छ। हरे क सद यले
आफूखुशी िक सरकारी तबरले िशक्षाको राि ट्रय योजना र िशक्षाम त्रीले रो नभ
ु एको पंच वषीर्य
योजनाको िवषयमा मल
ु ुकका जनतालाई बोध गराउनप
ु दर् छ।उहाँह ले योजनाको अथर् लगाएर
तथा आव यक परे मा समथर्न गरे र हरे क स भावनीय उपायले यापक िशक्षालाई स य पानर्
म त गनप
ुर् छर् ।
िशक्षाम त्रालयले आयोगका सद यलाई यव थापनका िनि त मत िदन, रे िडओ सभाह मा
भाग िलन, सावर्जिनक वक्त्रत
ु ुकलाई ढ बनाउन, पूरा पिरमाणमा िशक्षाको खचर्लाई
ृ ा िदन, मल
आव यक म त गनर् र प्रजात त्रमा िशक्षाको आधार भएका िसद्धा तह को याख्या गनर्
िनःस दे ह आ वान गनछ।
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शायद यो तजम
ुर् ालाई कायार्ि वत गन कामको एक अंश राि टय िशक्षा संघ ज तो कुनै सं था
बनेमा

यसलाई सु पन सिक छ। तर आयोगका सद यह

यो प्रारि भक अ ययन र

िववरणमा काम गनभ
ुर् एका र वतर्मान शैिक्षक पिरि थितह िसत धेरै पिरिचत हुनुहु छ,
यसकारण उहाँह को सेवाको उपयोग हुनप
ु छर् ।
यसरी राि ट्रय िशक्षा योजना आयोगको काम पूरा गनर् तीन कुरा हुनु बाँकी हु छः‐ यो िववरण
समाचारपत्र र प्रकाशनबाट दे िखनप
ु दर् छ।(यो काम अिहले भयो) यो िववरण पिरमाण‐ िनधार्िरत,
यव त र िशक्षाम त्रालय तथा यव थािपका सभाबाट िनयमबद्ध हुनप
ु छर् । यो पिन पंच वषीर्य
योजनाको िवकाश र अनेक कायर्क्रमह को सं थापनबाट आंिशक पमा स पादन भएको छ र
यसपिछ यापक िवज्ञापन र कायर् वारा सरकारी योजना लागू गिरनुपछर् ।
िशक्षक िशक्षण कायर्मा शायद सबभ दा ठूलो मह वको ता कािलक काम गािभएको छ। यो
यादै मह वको मािनएर आयोगले दो ो िदनकै सभामा तािकताका अ कुराह उठाउनभ
ु दा
अिग िशक्षण सिु बधाह को त काल यव थालाई अनुरोध गद प्र ताव वीकार गरे को िथयो।
िशक्षाको लािग वैदेिशक सहायता कोषको ठूलो भाग िशक्षा योजनाको यो अंशलाई िदइएको
िथयो। यो काम अ कायर्क्रमह को जग मािनएको छ।
ओरे गन िव विव यालयका शैिक्षक स लाहकार र िशक्षक‐िशक्षण योजनाका सरकारी सहयोगी
संचालक (िडरे क्टर) को ठाडो िनरीक्षणमा िशक्षक‐िशक्षण कायर्क्रम बिलयो भइसकेको छ।
काठमाड मा थािपत राि ट्रय िशक्षक‐िशक्षण‐के द्रले दइ
ु वषर्को कायर्कालममा ६२५ भ दा
बढता नयाँ नयाँ प्राथिमक िशक्षकह लाई ६ मिहने िशक्षा िदएको छ र अिहले अ ४५० िशक्षण
िलंदैछन ्। यसले राि ट्रय शू यतालाई भनर् िशक्षकह को िशक्षणका िनिम त थायी योजनाको
याख्या गनर् आधार प्र तत
ु गरे को छ।
संवत ् २०१३ को शरद ऋतम
ु ा नेपालका प्रादे िशक क्षेत्रह मा िशक्षक‐िशक्षण दलह गठन गिरए।
बीरगंज, धरान र नेपालगंजमा अिहले काम गिररहे का यी दलह ले रोिजएका ग्रामीण क्षेत्रका
उ मे वारह लाई िशक्षण िशक्षा प्र तत
ु गनछन ्। पिहला के द्रह मा क्रम परू ा गरे पिछ ियनीह
यही कायर्क्रम दोहोर्याउन अ

ठाउँ मा सनछन ्। यस प्रकारले, तीन अथवा चार वषर्पिछ,

प्रादे िशक आधारका सारा मल
ु ुक ढाक्न सिकने स भव छ।
अब सामा य िशक्षालयी िशक्षाको (काठमा ड के द्र र घम
ु व
ु ा दलको ) यो योजनाले ब दै गएको
शैिक्षक तजम
ुर् ामा िमलाउन सिकने जित िशक्षकह लाई अक वषर्देिख पूरा एक वषर्को िशक्षा
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िद
िदइरहने
छ। यसबाहे
य
क, अनभ
कह को लािग
िग थप क्रम शु
ु वी िशक्षक

गन भए
एका छन ्। यी
य

अ
अिधकािधक
यापक आधाररमा प्रदान गििरनेछन ्।
२०१२‐१३ साल
लिभत्र ओरे गन िव विव याालयमा मल
क चारीवगर्क
को िशक्षाले काठमाड
क
मा चा
चार
ू कमर्
व को उपािध
वषर्
िध‐िवतरक प्रििशक्षण महाािव यालय खडा
ख
गनर् स
सिकने तु याएको
या
छ। य
यो
म
महािव
यालय
यले नजीकको भिव यका िनि
िन त िकिसम
म िकिसमकाा िशक्षा िदने अन
अ म
क
ु ान गरे को
छ ज तैः‐
((१)

आ नो
न शैिक्षक जीवन
ज
भखर्र शु

गिररहे का
क प्रवेिशका ‐परीक्षामा उ तीणर् सय
ु ोग्ग्य

यिक्
िक्तह लाई चाार वषर्को साम
मा य कल र यावसाियक
क संयक्
शक्षा िदनेछ। य
यो
ु त िश

योजन
ना "िशक्षा न
नातक"(बी.एड
ड.) को उपािध
िधमा टुंिगनेछ। यो कायर् पूरा गनह केह
ही

वषर्को
को पढाउने अन
नभ
दारीको शैिक्षक
क पदको लाििग
ु वपिछ उ नत िशक्षा र ठूलो िज मेद
तयारर हुनेछन ्।यस
स िकिसमको ििशक्षाका िनिम
िम त थानक
को प्रयोगा मक
क बाँडफाँड २०
००
छ।
((२)

शैिक्षक
क नेत ृ वका अ य पदह
ह

र िशक्षक
क िशक्षालय योजनाको लािग
ल
कमर्चार
ारी

सद यह
य प्र तत
क वषर्को यावस
साियक िशक्षा
क्षा।
ु गनर् सय
ु ोग्य नातकह का िनि त एक
यसम
मा

पढाउने

अनभ
मत
ु वसमे

भए

झ
झन

असल

छ।

योो

काम

पििन

"िशक्ष
क्षा नातक"(बी
बी.एड.) को उप
पािधमा टुंिगने
नेछ। यस िकििसमको िशक्ष
क्षालाई थानक
को
प्रयोग
गा मक बाँडफाँ
फ ड ५० छ।
((३)

दफा २ मा विणर्त िशक्षाका िनि
िन त पव
नचािहने शैिक्षक
िक्ष अगव
ु ाह ,
ू ार्कांिक्षत प्रवेश न
आ नो
न िनयिमत
त काममा रह
हीकन िलन सक्ने ख डकािलन
ड
िश
शक्षाक्रम चाह
हने
िशक्षक
कह ,

याव
वसाियक स मेलनह मा सामेल हुन चाहने मह
हािव यालयक
का
प्रा य
यापकह र िनयिमत पूणक
क क्रमभ दा
द थोरै खो ने अ ह क
को
र् ािलन कायर्
आव यकता पर्ु यााउन नातक,, िन न नात
तक र अ ह का िनि त एक
ए वषर्को थ
थप

िशक्षााक्रमह । यी िशक्षाक्रमह प्रमाणपत्र अथवा
अ
उपािधि
धितर पुर्याउन
न सक्ने पासक
का

घ टााह मा टुंिगने
नछन ्। यी कक्ष
क्षाह लाई िदन
न सिकने संख्
ख्याको अ दााज प्रा य छै न
न।
यो कमर्
क चारीको लिि धमा धेरै िन
नभर्र रह छ।
((४)

प्राथिम
िमक िशक्षकह
ह को िशक्षण
णका िनि त उ
उप‐महािव यालयको
या
तररका िशक्षाक्रम
म।
यो अिहले
अ
िशक्षक
क िशक्षालयह
ह मा भइरहेहका कामको अटुट िसल
लिसला हो। यी
य
िशक्षााक्रमह

िशक्ष
क्षणको प्रमाण
णपत्र वा अििधकार पत्रमाा टुंिगनेछन ्। वषनी १००
००

आव यकता हे रेर यसमा
य
थपघट
ट गिरनेछ।
((५)

अ यमा
य
, िशक्ष
क्षाचायर्को योजनालाई
य
यिु क्तसंगत माग भएप
पिछ प्रिशक्षण
ण
महािव
िव यालयबाट
ट यो उपािध प्रदान
प्र
गिरनेछ।
छ
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िश
िशक्षण
कायर्क्रमको
क्र
अितिर
िरक्त, प्रिशक्ष
क्षण महािव यालयले
य
कैय स बि धत कारवाईह क
को
िन
िनरीक्षणको
प्रव
व ध गनछ।
प्र
प्रकाशन
िवभाग
गले प्रकाशन योजनाको संचालन गनछ
छ। यो वष को लािग आव यक
य मख्
ाम
ु य काम
हन
ह
ु छर् ।
ु प
नेपालमा कुनै पिन िकिसम
मको पठन साम
मग्री र िचित्रत
त साधानह को
क अिनकाल मात्र होइन, जे
ज
ज थोरै साम
जित
मग्री पाइ छ यो पिन िह दीमा
द
र िबलक
कुल पुरानो ढं गको
ग छ। एक
क वह
शन
ृ त ् प्रकाश
यो
योजनाले
शैिक्षक
िक्ष उ े यलााई मात्र होइन
न, एउटै रा ट्रभाषा
ट्र
वारा नेपालको िव
विभ न भागक
का
प्र
प्रजालाई
एकै पमा ढा ने ल यलाई समे
मेत बढाउन सक्
क्तछ।
हा नेपालमा आधिु नक छप
हाल
पाइका सिु वध
धाह छै नन ्।आ
आयोगले ३०,०
००,००० पु तक छा न सक्
क्ने
स
साम
यर् भएक
को एक राि ट्र
ट्रय शैिक्षक छापाखाना
छ
राख्
ख्न िसफािरश
श गरे को छ (ते ौ पिर छद
छे
हे ह
हन
य
अंश मात्र
म समाधान
न गनछ। साम
मग्रीह लेिखए
एर प्रकाशनक
का
ुर् ोस ्)। तर यसले सम याको
िन त तयार गिरनप
िनि
मग्रीह
ु छर् ।यो काम साम

तयार पान िशक्षािव
िव ह

र िशक्ष
क्षाम त्रालयक
को

प्र
प्रकाशन
आयोग
ग वारा सहािियत प्रकाशनब
नबाट िनरीिक्षत
त हुनप
ु छर् ।
हा संकुिचत छपाइ सिु वध
हाल
धाह प्रयोग गिर छन ्। केही काम परी
रीक्षण कालम
मा उपयोग गनर्
ग
िन त सानोो पिरमाणमा िममीओग्राफ
िनिम
ि
गराइ छ। कही
के
थानीय छ
छापाखानाह मा छपाइ छन
छ ्
र केही िचित्रत सामग्री भारत
तीय छापाखान
नाह मा छपाइ
इ छन ्।
के सामग्री तयार
कही
त
गराइँदछ,
दै केही तया
यार भइसकेको छ र पा डुििलिपह प्रका
काशनलाई पख
खर
प्र
प्रकाशन
िवभाग
गमा पिडरहे का
क छन ्। पा यप
य ु तकका कैयन प्राथिमक
मक शाठशालीय
य ग्र थमालाा र
प्र
प्रिशक्षण
महाििवधालय तथ
था सामा य िशक्षालयमा
ि
ििशक्षाथीर्ह को उपयोगलाई
ई यावसाियक
क
पु तकह को उपयोगलाई
उ
य
यावसाियक पु तकह को प्रकाशनको
प्र
प्र ध गिरएक
प्रव
को छ।
हा
हाललाई
र िछटै
टै भिव यलाई
ई आघताको क्रममा
क्र
मख्
प्रकाशन कारव
वाई यस प्रकार
ार छन ्ः‐
ु य प्र
(१
१)
(२
२)

यो िवव
ववरण र िमिम
िमओग्राफ
संिक्ष त पु तकको मद्र
ु ण।

प
पमा िनिमर्त र परीिक्षत िशक्षक
िश
िशक्षण
णका िनि तक
को

सामा य िशक्षालय
यह का िनििम त

याव
वसाियक पा यपु तकह को छपाइ र

पिर कार।
क
परीक्षाक
को लािग अिह
िहले ियनीह
(३
३)

िमिमओग्राफ
फ

यसप
पिछ ियनीह लाई
ल दोहर्याएर
एर, पिर कृत गरे
ग र छा नप
ु छर् ।

पमा तय
यार गिरंदैछन ्।

प्राथिम
िमक पाठशालााह का िनिम त पािक्षक समाचारपत्र
स
र पा यपु तक
कह को रचना र
छपाइ। ठूलो पिरम
माणको उ पाद
दनका िनि त असल छप
पाइका सिु वधा
धाह को प्रतीक्ष
क्षा

छ, तापिन संकीणर्
की छपाइबाट
ाट काम शु गनर्
ग सिक छ।
गनप
ुर् छर्
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(४
४)

प्रौढ साक्षरता
स
योज
जनाका िनिम
िम त थप साम
मग्रीह को िन
िनमार्ण र मद्रण।
द्र
अिहलेका
क
ु
उपल ध सामग्रीह

साक्षरता िशक्षाको
िश
शु का केही मिह
िहनाको लािग
ग मात्र मनसााय

गिरएक
का छन ्। साक्षरह
स
का िनि
ि
त एक सा तािहक वा पािक्षक
क समाचारप
पत्र
(५
५)

िन कन
क प
यक प्रवेिशकाा तथा अ पु तकह तयारर पानुर् र छपाउ
ाउनप
ु छर् र सहाय
ु छर् ।

िचित्रत
त सामग्री, म
मानिचत्र, नक्श
शा र अ य सिचत्र
स
याख्य
ख्याकारी िशक्ष
क्षा साधनह क
को
िनमार्ण र प्रकाशन। यी पिन रािि ट्रय िशक्षा छापाखानाको
छ
ो प्रव ध नभए
एस म सीिम
मत
पिरमााणमा संकीणर् छपाइबाट नै िनका न सिक
िक छ।

शैिक्षक अनस
िम त प्रयोगश
शालीय ि थित
ित प्र तत
गन अनस
ु धानको उ नितका िनिम
ु गनर्
ु धाान
िव
िवभाग
खडा भएको
भ
छ। प्राथिमक
प्रा
र मा
म यिमक दवै
व
ला िशक्षालयक
को
ु ै तरमा कैय प्रयोगशाल
िव
िवकाशमा
म त गनर् योजन
नाह लागेका छन ्। आठ र नव पिर छ
छे दमा उ लेिखत
िख मागर्दशर्क
पं
पिक्तह
को आधारमा यी
य िशक्षालय
यह को िवक
काश गिरनेछ।
छ िशक्षाको
को हकमा यी
य
िश
िशक्षालयह
म ये धेरैले सििजलैसँग प्रिश
िशक्षण महािव यालयमा प्र
प्रवेश गनर् सक्न
क्ने हुनप
तर
ु छर् । त
यी िशक्षालयह
ह मा केहील
लाई अ ययन
न र िनरीक्षण
णका िनि त नमन
ू ाका

पले प्रादे िशक
क

आ
आधारमा
बढाउ
उन सिकएलाा भ ने आशा छ।
छ
य
यसबाहे
क, िव याथीर्‐िशक्षक
क्षकह को लाििग अ यासीी िशक्षालयक
को

पमा काम
का िदने पाानर्

अ
अिहले
का धेरै िशक्षालयह को वग नित
ित हुनप
थवा आलोचक
क िशक्षक भए
एर
ु छर् ।अ यापक अथ
क गन िशक्ष
काम
क्षकले राि ट्रय
य िशक्षाका िसद्धा
िस तह मा खि पस हुनप
पछर्
र यी िशक्षालयह
िश
लााई
ु
िन नतम तररमा याउन सरसामान
स
र स भरणह पुर्याउनप
ु छर् ।
अ यमा , अन
अ स
िव
च तीका
त
यावस
साियक िव याको
य
संचालन
न गनप
ु धान िवभागले
ुर् छर्

र

नेपालमा िशक्ष
क्षालाई नेत ृ व िदनप
य समयमा शैिक्षक योजन
नाका प्रगितक
को
ु छर् । यसले समय
िन रण गनपछर्
िनधार्
प
ि
पंच वषीर्य योजन
नाका ल य र यस िववरणक
का उ े यह म
मा
ुर् । अझ यो िशक्षाको
िन पक्ष िनधार्रक
र र संवाददााता हुन सक्छ
छ।
प्रौ िशक्षा िवभ
प्रौढ
भागले प्रौढ साक्षरतामा
स
भ
भइरहे
को कामक
का िनि त िव
िविधपव
र् को सं
सगठन प्र तुत
ू क
ग र यसलाई
गछर्
ई सामािजक िशक्षामा
िश
िवचाार गिरएको छ।
छ
िश
िशक्षकह
लाई
ई तािलम गन
न िशक्षालयह मा िशक्षा पााएका सारा प्रााथिमक पाठश
शाला िशक्षक र
ग्र िवकाश कायर्
ग्राम
क कतार्ह ले साक्षरता कक्षाह
क
मा पढााउने िशक्षा पााएका छन ् र शु का कक्षाह
ह
खिु लसकेका छन
छ ्। पिहलो वषर्
वषका ६०० कक्ष
क्षाह लाई चाििहने खचर्को प्रव
प्र ध भएको छ।
म
मािथ
भनेअनसार,
स
थप साक्ष
क्षरता सामग्री
ग्रीह को िनमार्ाण यो कायर्क्र
क्रमको एउटा मख्
छ
ु
ु य अंश छ।
व मान सामग्र
वतर्
ग्रीह को पुनमद्र
क्षा िवभागका मख्
ुर् ण प्रौढ िशक्ष
ु य कामह म ये एउटा छ।
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स
सरकार
र सं.रा.का.म. का
क सह‐संचाल
लकह बाट साक्षरता
स
कक्ष
क्षाह

खडा गनर्को लाििग

िन निलिखत प्रव ध वीक
कत
न ्: ‐
ृ भएका छन
(१
१)
(२
२)

सामग्री
ग्रीह सरकार र सं.रा.का.म.. ले िनःशु क िदनेछ। नक्स
साह िशक्षक
कह ले र पु तक
क
जित साक्षरह
स
ले िक नप
ु दर् छ।

कक्षाक
का कोठा र अ
अनक
ग लेह ले पर्ु याउनुपछर् । ग्राम िवकाश
शका अनक
ता
ु ू लताह गाउँ
ु ू लत
अथवाा िशक्षालयह वा अ य कुनै पाही पन ठाउँ
ठा को उपयोग
ग गनर् हु छ। ब ती, मट्टीतेल
ल,
लेखन उपकरण र य ता अ य आव
आ यकताह
ह

थानीय ज
जनताले पिू तर् गनप
फर्
ुर् छर् । िसफ

स
सरकाार र सं.रा.का..म. बाट प्रदान
न गिरनेछ।
पठन सामग्री
(३
३)
(४
४)

दफा २मा
२ उ लेख गिरएका
ग
पूितह
तर्ह लाई चािहन
हनेभ दा िभ ने
न िशक्षािनिम
िम त कुनै शु क
िलन हुँदैन।

कक्षाक
को वीकृत पििरमाण २५ छ। यसले कुनै हालतमा
ह
पिन
िन ३० को संख्या
य नाघ्न हुँदैन।
न
यिद धेरैले यो क्रम चाए भने थप
थ क्रम खडा गनुप
र् छर् । िशक्ष
क्षकलाई उ मे
म वारह भन
नार्

गन परू ा अिख्तयारर छ र प्रगितक
को अभाव, अ य उपि थित
ित वा अ उिचत
चत कारणबाट उ
ितनीह
ह लाई खारे ज पिन गनर् सक्
क्छ।
(५
५)

एक प्रवे
प्र िशका र दोो ो भागका चार
च पठन‐पु तकह को पढ
ढाइसमेत गाि
ािभएको पिहल
लो

क्रमका
का िनिम त‐१ दे िख १।। घ टाको प्रित
ितस ताह ५ कक्षाको
क
दरले ३ मिहनालााई
कक्षाह
ह को वीकृित संख्या ६५ छ , प्रितस ताह
ता स मेलनक
को संख्या वा कक्षाको
क
अवििध
ल

(६
६)

(७
७)
(८
८)

याएर
य
िशक्षकक
कको आ नो िवचारअनस
ा यो कायर्क्र
क्रम िढलो वा
व िछटो पाानुर्
ु ार

हु छ।क
कक्षाका समय
यको लमाइ एक
ए घ टाभ दा
द कम र दइु घ टादे िख बढता
बढ हुन हुँदैन
न।
कक्षाक
को संख्या पिन
िन ह तामा ३ भ दा कम र ७ भ दा बढी ह
हन
ु हुँदैन।

पा यक्र
क्रमको अ यमा
य साक्षरताा परीक्षामा कम
मसेकम २० िव याथीर् उ तीणर्
ती भएका छ
छन ्
भने िशक्षकले
िश
(झ डै ६५ सामेलीको)
ीक प्र येक पा
प यक्रम पढा
ढाएको मो. . ४५
४ पाउनेछ, २०
२
भ दा कम संख्यामा
मा िव याथीर् उ तीणर् छन ् भ
भने अिघका अकको
अंक भागशािि त पाउनेछ।
साक्षरत
ता परीक्षामा उ तीणर् भएक
का छात्रह लाई
ई साक्षरताको प्रमाणपत्र िद
दइनेछ।

साक्षरत
ता कक्षा खो न चाहने योग्ग्य यिक्तह ले ग्राम िवका
काश के द्रका प्रव
प्र धक अथव
वा
िशक्षाल
लय िनरीक्षकक
कको िलिखत मं
मजूरी िलएर सं
सचालक, प्रौढ
ढ िशक्षा िवभाग
ग, काठमाड म
मा
वीकृितको
ि
सच
ू ना पठाउनप
ु छर् ।

स
सामग्री,
िशक्ष
क्षक र (खचर्का)
क रकमह

ि तकै यो कायर्क्रमलाई
ई अझ बढाउ
उने
प्रा य हुने िवि

यो
योजनाह
ब दै छन ्।
रे ििडओबाट िश
शक्षा प्रौढ िशक्ष
क्षा कायर्क्रमक
को एक अंग छ। रोिजएक
का गाउँ ह माा राखेर त त
तत ्
ग का िनवासी
गाउँ
सीह लाई नेपााल रे िडओ र अ कायर्क्रमह
ह सन
करीब १०० रे िडओ
िड झकाइएक
का
ु ाउन क
छ ्।हालको शैिक्षक कायर्क्रमबाहे
छन
क्र
क सरक
कारका‐ग्राम ििवकाश, कृिष,
िष िशक्षा, वाा
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य, इ यािद
िद‐

िव
िविभ
न िवभाागह ले यी र अ

ोताह का िनिम त ज्ञानदायी त
तजम
छन ्
ुर् ाका ढरार् तयार गनछ

भ ने आशा छ।
छ केटाकेटी र प्रौढह का िनि
िन त शैिक्षक
क कायर्क्रमको िनमार्णको रे खदे
ख ख गनर् एक
क
स
सहायक
कायर्क्रम
क्र संचालक िनयक्
को छ।
ु त भएक
यी रे िडओह

िदउँ सोको समयमा
स
नयाँाँ प्राथिमक िशक्षालय
ि
र अ

िशक्षण सं थाह ले र

िश
िशक्षालय
ब द रहे का समय
यमा के द्रमा परे को कुनै थानमा प्रौढह
ह ले उपयोग
ग गनछन ् भ ने
आ छ।
आशा
स
सरकार
र सं.रा.का.म.
र
का सह‐संचालक
कह ले रे िडओ
ओ िवतरणको िन न आयो
योजना

वीका
कार

ग का छन ्ः‐
गरे
(१
१)
(२
२)
(३
३)
(४
४)
(५
५)

ग्राम िवकाश
िव
के द्रक
का प्रव धकह ले रे िडओ िद
दइने गाउँ ह ििसफािरश गन
नछन ्।
पाठशााला भएका गााउँ ह ले पिहल
ला हक पाउनेछन
छ ्।

सावर्जिनक
ज
उपयोग
गको लािग िनजी
ि
रे िडओ
ओ नपाइने गााउँ ह लाई पिन
िन पिहला हक
क
िदइनेछ।
छ

जनसंख्याको
ख्
भाग शाि
श तबाट कही
के हदस म खुकुलो िवतरण
णको प्रव ध गिरने
ग छ।

रे िडओ
ओका य त्रस ब धी िनरीक्षण
ण राख्न र य
याटरी फेिर भ
भन अनक
ता जट
ाम
ु ू लत
ु ाउन ग्राम

िवकाश
श के द्रका प्रव धकह प्र यािशत छन
न ्।् िविभ न ग
गाउँ ह लाई बालिगरी
ब
पम
मा
िदएको
को मािनने यी रे िडओह को उनीह
उ
ले हे रिवचार
िव
राख्नेछ
छन ्।

रे ििडओ प्रसारण
णबाट ग्रामीण
ण जनताको यादा प्रभावक
कारी िशक्षा बढाउनलाई
ब
योो अगुवा प्रयास
ास
हो यी सग
हो।
म
को परा
रू ा उपयोग िलन
िल प्रिशक्षण
ण महािव याल
लयका कमर्चारी
च
सद यह
ह
ु मताह
प्र
प्राथिमक
िशक्ष
क्षलयका केटाक
के टी र प्रौढह दव
ज ुम
र् ा तयार पाानर्
ु ैका िनि त हुने िविश ट शैिक्षक तज
म
मद्धत
गनछन।्
यी िशक्षक िशक्ष
क्षण र स बिि धत कायर्ह को
क गठन अक
क पत्रमा तािल
िलकामा दे खाइए
इएको छ।
स
सरकार
र सं.राा.का.म. का अने
अ क प्रितज्ञाापत्रह मा नय
याँ प्राथिमक पाठशालाह
प
क सं थापनक
का
को
प्र ध भएको छ। यस योज
प्रव
जनाअ तगर्त सरकार र सं.रा.का.म.
.
ले कु नै कुनै कुरााह पुर्याउन र
न प्राथिमक
नयाँ
क पाठशालाह चाहने गाउँ ह लाई प्रश त आिथर्क सहायता
स
िदएक
को छ। यी नय
याँ
प
पाठशालाह
कु नै एक िशक्ष
क्षक िशक्षालय
यमा िशक्षा पूरा गरे का वा सय
क्षकह ले यक्
क्त
ु ोग्य िशक्ष
ु
छ ्। यस योज
छन
जनाअ तगर्त अिहलेस मम
मा पुगनपुग ४००
४ नयाँ कक्ष
क्षाह खुलेका छन ् र हालक
का
प्र
प्रितज्ञापत्रमा
अ २०० रािख
िखएका छन ्।
स
सरकार
र सं.रा.का.म. काा सह‐संचालक
कह बाट
प
पाठशालाह
खु न सक्छनः‐्ः
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वी
वीकृत िन न शतर्ह मा नयाँ
न
प्राथिमक
क

(१
१)

(२
२)
(३
३)

समाज
जले अनुकुल थान िदनप
छ। (यो थान
न राम्रो िनका
कास भएको, आकषर्
आ क, स म
ु छर्

परे को, २ रोपनी (अ
अथवा यस बरराबरको हुनप
पछर्
० स म भए झन
झ बेस हुनेछ।
छ
ु )। अझ २०
अ
िस कुरा िमल
िसत
लाउन सकेमा यो सावर्जिनक
क उ यान क्षेत्र हुनसक्छ।
खास अिधकारीह

समाज
जले यथासा य चाँडो र जुनसक
त्र सह
घर
ु ाउँ दो घ
ु ै अव थामा पिन एक वषर्िभत्र
िदनप
छ। (यो घर य
यस क्षेत्रका अ घरह िसत
त दाँिजन योग्य
य हुनप
ु छर्
ु छर् )।

समाज
जले पाठशाला
लाको ज माज
ज मी संचाल
लन खचर्लाई िन न आधा
धारमा सहायत
ता
िदनप
छः‐
ु छर्

पिहलो वषर्

दो ो वषर्

ते ो वषर्
व

चौौथो वषर्

पाँचौ वषर्

स
समाज

३३ १/३%

४०%

५०%

६०
०%

७०%

स
सरकार

३३ १/३%

३०%

३०%

४०
०%

३०%

सं.रा.का.म.

३३ १/३%

३०%

२०%

‐

‐

िट पणीः‐ पंचायत
ा
ऐन लाग
गू गनर् िढला भएकोले
भ
अिनिि चत पले प
पिहला वषर्को दरब
द
दी कायम
यम
रााख्न अ थायी
यी संशोधन भए
एको छ)।
स
समाजले
तलब
बको दरब दीम
मा आधािरत
त खचर्मा प्र येक मिहना िश
िशक्षकिप छे थप
थ मो. . १०
०।
(मसल
ल द इ.) कामच
चलाउ खचर् व
वीकार गनप
छ।
ुर् छर्

स
समाजले
पाएस
स म िशक्षक
क िशक्षालयमाा तािलम पाए
एका िशक्षक अथवा
अ
अिधक
कारीह ले मंजुर
गरे मा , तदनु प सयोग्य
य
िशक्षक
क भनार् गनर् वी
वीकार गनप
छ।
ुर् छर्
ु

प
पाठशालामा
िव याथीर्ह को संख्या कुनै पिन िशक्षक
कका िनि त २० भ दा थोोरै र ४० भ द
दा
यादाा हुनु हुँदैन।िश
िशक्षकिप छे िव याथीर्ह को सालाखाला संख्या ३० नााघ्न हुँदैन।

कुनै पिन िव याथीर्
य िसत पढ
ढाइ शु क िलन
न हुँदैन र कुनै पिन िव य
याथीर्लाई िलंग,
ग जाित, धमर् र
विृ तक
को आधारमा प्रवे
प्र श िनषेध गनर्
ग हुँदैन।

स
सरकार
र सं.रा.का.म.
र
बाट िनर तर आिथर्
आ क सहायत
ता प्रा त गनर्
न हािजरीको उिचत
उ
रीितबााट
उ च अन
अ प
त िदनहुँ ४ घ टा (१,२) ेणी
ण अथवा ५ घ टा (३‐५
ु ातसिहत
वषर्भरीमा
री कमसेकम १०० िदन पाठशाला
प
चाल
लु रहनप
ु छर् ।

ेणी) को दररले

प
पाठशालाले
सररकारको िशक्ष
क्षा िवभागबाट
ट तोिकएको प्र
प्राथिमक पाठश
शालाको पा यक्रम
य
वा आठ
ठ
पिर छे दमा िसफािर
िरस गरे को िश
शक्षाक्रम अपना
नाउनप
ु छर् ।

स
समाजले
दइु वषर्
व को अविधल
लाई ५ जना सद
स यको एक
क प्रब ध‐सिम
िमित छा नपछर्
प
(२ अथवा ३
ु

हरे क वषर्
व छािनने हु नप
न गदार् २ जनाा एक वषर्को अ
अविधलाई र तीन जना दइ
ु छर् ।गठन
ु
वषर्का अविधलाई छा
छ नप
िशक्षालय िनरी
रीक्षक, िज ला
ल बडाहािकम र
ु छर् )। यस क्षेत्रमा िश

ि
के द्र प्रब धक भए
भ कुनै अथव
वा उनीह ले खटाएको योग्य
यो
प्रितिनििध
ग्राम िवकास
सिमित
ितका पदे न सद
द य भएर कााम गनछन ्। प्र
प्रव ध सिमित
ितलेः‐
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अ)

िशक्षालय िनरीक्षक
ि
वा उनको
उ
प्रितिन
िनिधको िसफाािरसमा िशक्ष
क्षक(ह ) भनार् र
खािरज गन
नछ।

आ)

पढाइ शु क लाउनब
क ऐि छक उपकर,
उ
दान वा समुदायल
लाई मा य अ
ु ाहे क,
उपायह बााट आव यक स
सहायक च द
दा उठाउनेछ।

इ)

िशक्षालयले
ले चचर्ने क्षेत्रको चार िक लाा िनि चत गन
नछ।

उ)

च दाह ब
बटु ने, खचर् गन
ग र खित हुनबाट
न
ितनीह
ह लाई बचाउन
न यापारतु य
प्रणाली बस
सा नेछ।

ऊ)

मािथ उ लख
ले नभएका कुराह मा नेप
पाल
ा िशक्षा िवध
धानअनस
ु ार च नेछ।

स
सामा
यतः एक
क पटकमा एक
ए
कोठा अथवा
अ
एउटा कक्षा खो नु समद
चत
ु ायका िनि त उिच
मािन छ। पिहलो वषर्
व एउटा, दो ो वषर् अक , यसै
य गरी िशक्ष
क्षक थ दै लानपछर्
प
ु ।

िश
िशक्षाम
त्रालय
यबाट पाइने िशक्षा
ि
योजना
नाका िनि तक
को कायर्िविधम
मा यस तजमाका
म
बेहोराह
ह
ुर्
व त छन ्।
विणर्

य िववरणक
यस
को दस पिरर छे दमा िसफ
फािरस गरे अन
अ स
३ सालको वस
व त ऋतुम
मा
ु ार २०१३
िव विव यालय
य योजना आयोग
आ
िनयक्त
क्
भएको िथयो।
िथ
यसले राि ट्रय िव विव यालयक
को
ु
ल
लािग
ठाउँ रोजे
जेको र सनद तयार
त
गरे को छ। हाल ३ ज
जना िव विव यालय प्रशास
सकह ओरे गन
ग
िव विव यालय
यमा ६ मिहन
नाको िशक्षणम
मा गएका छ
छन ्। चाँडै नै भ
भिव यमा एक
क जना थाान
आ
आयोजक
र भव
वन िनमार्ताह
ह भनार् गन इि
इ तजाम हुँदै छन ्।
स प्र तािव
सारा
वत िव विव यालय
य
सनदले
ले हालका उ च िशक्षाका स
सं थाह र सारा
स भिव यक
का
म
महािव
यालयी
यी

तरका सं थाह लाई एउटै िव वििव यालयको प्रशासन अ तगर्त तु

त

ए
एकीकरण
गन
न प्रव ध गरे को
क छ। भिव यका सु ढ प्रशासकीय
प्र
नेत ृ वको आश
शा गराउने एक
क
आ िु नक प्रज
आध
जाताि त्रक संगठनको
ग
प्रव ध भएको छ।
छ सं. २०१३
३ को गमीर्मा तयार भएक
को
िश
िशक्षाको
पंचविषर्
व य योजनााले िव विव यालयको िव
िवकासिनिम त िन निलिख
िखत कामह को
क
िस
िसफािरश
गरे को
क छ:‐
(१
१)

िव विव
िव यालयको यव थास ब धी कुरासमे
मेत भएको िव
व विव यालय
य ऐनको घोषण
णा
वारा एक

स थाको
थायी िनय त्रण सं

था
थापना।

ी ५ बडामहारानी
नीबाट अ थाय
यी

िव विव
िव यालय आ
आयोग खिटए
एको छ। अिहले
अ
यो आयोग
आ
ठाउँ रोिजरहे छ र
(२
२)

िव विव
िव यालयका िनि त प्र ताािवत सनदमाा िवचार गिरररहे छ (हाल परा
ूरा भयो)।

हालका
का सं थाह लााई एकीकृत िव
ि विव याल
लय संगठनमाा बटुलेर िनय त्रण अ तगर्
गत

ितनीह
ह को प्रव ध गनर् ब दोोब ती अिध
धकारीह को ए
एक सानो दलको
द
िशक्षा
क्षा।
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िव विव यालयका तीन सव च प्रशासकह

(अिहले तािलममा गएका) लाई िशक्षा

िदन तीन सिजयाँ छात्रविृ त ल ध छन ्।
यथाथर् पले यो पिहला दइ
ु कामा बढता खचर् गािभएको छै न।
हालको रा.िश.स लाई मल
ू मानेर प्रारि भक तथा मा यिमक िशक्षालयका िशक्षक र अ शैिक्षक

अगव
ु ाह को िशक्षािनिम त चार वषर्को क्रम भएको प्रिशक्षण महािव यालयको पमा
बढाउँ दै एक यावसाियक प्रिशक्षण महािव यालय तु
काम अिहले पूरा भइरहे छ)।

त गठन गनुर् ते ो काम छ। (यो

एक िव तत
ृ िव विव यालयको िवकाशमा गह
ृ िवज्ञान िवभाग र अ यमा वन(िशक्षा)
िवभागसमेत गािभएको यावसाियक कृिष िशक्षालय खडा गनुर् अक योग्य काम छ।

शु मा , कृिषमा दइु (एक बालीनाली र एक पशुपालन) तथा गह
ृ िवज्ञानमा एक जना

िवभागीय सद यह बाट य तो िशक्षालय चालु गनर् सिक छ। यी कमर्चारी सद यह
तु

त छानेर उनीह लाई अक एक वषर्को िवशेष िशक्षणका िनिम त िवदे श

पठाउनप
ु छर् । य तो यावसाियक कृिष िशक्षालयले िव तारै िन न अनस
ु धान र
कायर्िवभागह िमलाउनप
ु छर् ः‐
अ) के द्रीय प्रयोग थान

आ) ऊँचाइ, तापमान, जमीन, वषार् र अ

प्रादे िशक कुराह को भेदबाट चािहने

अनस
ु ारका शाखा प्रयोग थानह
इ) सरकारी िवभागह लायर् अनस
ु धान र यावहािरक िशक्षाको बहु उ े यमा काम
लाग्ने भ‐ू परीक्षण, बीज‐परीक्षण, पशुिनदान कायर्, वन पालन इ यािदका िनि त
अनस
ु धान र यावहािरक प्रयोगशालाह ।
प्रायः अबको दइ
ु वषर्मा िव विव यालय योजनाको अंग पले य त्रिव यास ब धी एउटा

िशक्षालयको संगठन गनुर् अक काम हुनप
ु छर् । पिहले नातक वा आचायर्को उपािध
िलएका करीब ५ जना नेपाली इ जीिनयिरङ नातकह को मख्
ु य दल छानेर एक वषर्को
िशक्षािनिम त उनीह लाई िवदे श पठाएर यसलाई आकारमा

याउनु पछर् । एक

िनजामित, एक िबजुलीस ब धी, एक य त्रस ब धी, एक औधोिगक र एक

खािनिवषयक याि त्रक (इ जीिनयर) राखेर य तो एक म डल र नु बेस होला। यो
िशक्षणको योजना परू ा भएपिछ यावसाियक य त्रिव यास ब धी िशक्षालय खो ने

स लाहको लािग एक िवदे शी िवशेषज्ञ िलनु पछर् । य तो िशक्षालयमा िन न कुरा

हुनप
ु छर् ः‐

अ) नेपालको िवकास योजनालाई कैयन क्षेत्रह मा चािहने िचत्र, नक्सा लेख्ने वा
कागजपत्रको मसौदा लेख्ने मािनस, पयर्वेक्षक, िनमार्ण िनरीक्षक इ यािद ज ता
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िनरीक्षक र कला िवशेषज्ञह को िनि त (६ मिहना

दे िख वषर् िदनस मको) लघु

िशक्षाक्रम।
आ) पिहलो दइु वषर् साधारण आधार र पिछको दइु वषर् कलपज
ू ार्स ब धीप, िबजुली
स ब धी, िनजामती, औधोिगक अथवा खािनस ब धीमा िवशेषज्ञ हुनसमेत चार
वषर्को उपािध िवतरक पा यक्रम।
इ) िशक्षा, अनस
ु धान र सरकारी िवभागको कामलाई मद्धत गन नदोहोिरने प्रयोगशालाह ।
ज तै सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला, खािन र धातिु वषयक प्रयोगशाला, प यालो
ब तुस ब धी प्रयोगशाला।
अ यमा, िव विव यालयले पिरचयार् िशक्षा र आिखरमा द तिचिक सा िवज्ञान भएको
आयव
ु द िव यालयलाई अँगा नप
ु दर् छ।य तो यावसाियक िशक्षालयले िन न कुराह

पखर्नप
ु दर् छः‐

अ) कीटाणु िवज्ञान, जीव रसायन िवज्ञान, शारीिरक रोग िवज्ञान, शरीर िवज्ञान र
शरीरशा त्रसमेत मख्
ु य आयुवद िवज्ञानमा मल
ू कमर्चारी दलको िशक्षा। दइु
वषर्को िशक्षालाई तीन जना िचिक सको चुनाउ।
इ) औषधोपचारक म डलबाट रोगशैयामा िशक्षा िदलाउनका िनिम त वतर्मान
अ पतालह लाई उिचत

तरममा पर्ु याउन सध
ु ार।

ई) पा यक्रम, सरसामान, कमर्चारी इ यािदसमते आयव
ु द िव यालयको गठनमा
स लाहर िदने एक िवशेषज्ञको सेवा।
मािथ उ लेिखत आयव
ु द िवज्ञान कायर्क्रमको िवकाश दीघर्कालीन काम हो। यसलाई स भवतः
दश वषर्को समय चािहएला। तैपिन कमर्चारीह को िशक्षालाई धेरै वषर् लाग्ने हुनाले यस
िवषयमा चाँडै िवचार हुन वेस छ। पूव‐र् आयव
ु िदक दललाई दइ
ु वषर्को िशक्षापिछ, कमसेकम दइु
वषर्को पूव‐र् आयव
ु वषर्को
ु िदक िशक्षाबाट दश जनाको सानो कक्षा खो न सिक छ। यसमािथ दइ
रोगशैयामा औषधोपचारक िशक्षा र एक वषर्का अ पतालमा बसाइ रह छ। यसरी,
िशक्षािनिम त मुख्य पूवार्यव
ु िदक कमर्चारीह को चुनाउको सात वषर्पिछ रा ट्रमा औषधोपचार
सेवाको लािग साधारण िचिक सकको एक सानो वगर् तयार पानर् सिक छ।
िव विव यालयमा सिु शिक्षत
िव विव यालयले

यावसाियकक कमर्चारीह को पयार् त पूितर् नभएस म र

वयं आ ना िनिम त चािहने कमर्चारी दल र अ कलािव तथा िन न

तरका आव यकताह

पुर्याउन सक्ने अव थामा नपुगेस मलाई मख्
ु य कमर्चारीह लाई
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िव शमा िशक्ष
िवदे
क्षाको लािग पठाउन
प
कायम
म राख्नु ज री छ। वैदेिशक
िश सहायताा सं थाह सँग
भ
भएका
वतर्मान
ा योजनाह बाट कमसे
सेकम अक दश वषर्का िनि त मह
हािव यालय र
िव विव यालय
यका २० दे िख ३० वैदेिशक छात्रव
छ िृ त आशा
आ गिरएको छ
छ।
स शमा िन निलिखत
सारां
न
काम
ाम कारवाईह मा यान केि द्रत भएको छ
छः‐
(१
१)

पंच वष
षीर्य योजनाक
को िवकाश र राि
र ट्रय िशक्षा योजना आयोोगको कामको
को कायार्र भ।

(२
२)

घम
ु व
ु ा दलह बाट थानीय र बाििहरका क्षेत्रह मा िशक्षकह को िशक्षण।

(३
३)
(४
४)
(५
५)
(६
६)
(७
७)

प्रिशक्ष
क्षण महािव यालयको
य
िवका
काश गन।ुर्
प्रकाश
शनह को िनम
मार्ण र मद्र
ु ण।
प्रौढ साक्षरताको
स
विद्ध।
िृ द्ध

रे िडओ
ओबाट िशक्षा प्रस
सारको विृ द्ध।

िव विव
िव यालय योज
जना आयोगक
को कायर्लाई कायार्
क ि वत ग
गन।ुर्

स
सरकार
र सं.रा.का.म.
र
काा िशक्षा योज
जनाका सह‐सं
संचालकह
क क्षेत्रीय
कायर्

प्रितिनिधह ,

िशक्षक

िशक्षालय
य

र

र ओरे गन िव व ियालयक
का
प्रििशक्षण

मह
हािव यालयक
का

क चारीह ,िश
कमर्
िशक्षाम त्रालय
य, िशक्षा सिम
िमित, नेपालम
मा िशक्षाको विृ द्ध चाहने अ

सबैले यी
य

क
कामह
मा आ नो सहयोगी
गी बल िदनु र सकेस म च
चाँडो यो िववररणका अ िसफािरशह
िस
लााई
क
कायर्
पमा पिर
िरणत गनर् प्रो साहन िदनप
छ।
ु छर्
ं न। नेपालम
दी कालीनन योजना
दीघर्
य
सध गा
ग ो र क पना
प मक हुनाल
ाले यसमा केही भ न सिक
कदै
मा
िश
िशक्षाको
िवक
काशलाई अ याव
य यक भन
नी यो िववररणको दो ो भागमा लेिखएका
िख
िविव
वध
प्र तावह , भााग ३ मा िसफ
फािरशह र पं
पच वषीर्य योोजना दीघर्काल
लीन योजना प्र तुत गदर् छ।
छ
िय
ियनम
येका केही कामह

अ

भ दा पिहला
प

प ट दे िखन आउ
उलान ्, धेरैजसो
स पिरवतर्न र

िव
िवकाशको
अव
व थाबाट जाानेछन ्। तर ज माज मीम
मा ती आयोग
ोगका सद यह
य को उ कृ ट
िव
िवचाशिक्त
दे खाउँ
ख छन ्।
नेपालमा िशक्ष
क्षाको भिव यस
सँग सरोकार राख्न सारा मािनसले यीी दीघर्कालीन योजनाह लााई
स य पानर् काम
का गनप
सो महीन , अझ कुनै कुनै अव थाम
मा
ुर् छर् । यी कामह म ये धेरैजस
व दे िखको पूणत
वष
र् यारीिवना
ना पूरा हुन सक्तै
स नन ्। य
यसैकारण ती दीघर्कालीन योजना छन
न ्।
संयुक्त, एकित्र
ित्रत प्रयासले मात्र
म अि तम ल यममा पग्न
ुग् सिक छ।
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पिरिश ट
आयोगका सद यह
आयोगका अ यक्ष
सरदार द्रराज पा डे, पुरात व िवभागका संचालक तथा नेपाल सरकार, िशक्षा बोडर्का अ यक्ष।
आयोगका सिचव‐कोषा यक्ष
त्रैलोक्यनाथ उप्रेती, उपसिचव, िशक्षा म त्रालय, नेपाल सरकार।
आयोगका शैिक्षक स लाहकार
डा. यग
ू बी. उड, िशक्षाका प्रा यापक, ओरे गन िव विव यालय।
आयोगका सद यह
इितहास िशरोमिण बाबरु ाम आचायर्, इितहासकार तथा िशक्षािव
क णाकर वै य, म छे द्र इि

ट यट
ू

पद्मप्रसाद भटृराई, भाइस‐िप्रि सपल, सं कृत महािव यालय
केशर बहादरु के.सी., सद य, लोकसेवा आयोग
र न बहादरु िव ट, सद य, कानून आयोग
ीमती बुढाथोकी, प्रधाना यािपका, पद्मक या िव या म
जगतबहादरु बुढाथोकी, भग
ू ोलका प्रा यापक, ित्र‐च द्र कलेज
भवनाथ ढुङ्गाना, सिचव, भिू मसध
ु ार आयोग
आशत
ु ोष गंगुली, गिणतका प्रा यापक, ित्र‐च द्र कलेज
ीमती च द्रा गु ङ, होम इकोनोिमक्स ट्रे िनङ

कूल

िवजयन दन जोशी, प्रधाना यापक, जुद्धोदय पि लक हाइ कूल
यामराज वज जोशी, प्रधाना यापक, राि ट्रय िशक्षक िशक्षण के द्र
यदन
ु ाथ खनाल, प्रधान, अंग्रेजी िवभाग, ित्र‐च द्र कलेज
मरु ारी कृ ण, समाचार स पादक, नेपाल रे िडयो
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ीमनी च द्रा महत, प्रधाना यािपका, म टे वरी कूल
ब्र हीद त पा डे, वन पित िवज्ञानका प्रा यापक, ित्र‐च द्र कलेज
गोपाल पा डे, सिचव, नेपाल िशक्षा पिरष
नयनराज पा डे, संचालक, सं कृत तथा नेपाली िशक्षा
शंकरदे व प त, िप्रि सपल, नेपाल नेशनल कलेज
अमत
ृ प्रसाद प्रधान, रसायनशा त्रका प्रा यापक, ित्र‐च द्र कलेज
भैरव बहादरु प्रधान, िप्रि सपल, दरवार इ टरिमिडएट कलेज
द्रदास राजवंशी, टे िक्नकल कूल
ीमती राणा, प्रधान, जनाना अ पताल
कुलर न, इ जीिनयर, पि लक वक्सर् िडपाटर् मे ट
िजते द्र बहादरु शाहा, डाइरे क्टर जनरल, जनिशक्षा, नेपाल सरकार
बालकृ ण सम, किव तथा नाटककार
आशुतोष सेन, िप्रि सपल, ित्र‐च द्र कलेज
दे वनाथ शमार्, सद य, लोकसेवा आयोग
तुलसी बहादरु े ठ, म टे वरी कूल
सोमनाथ शमार्, िप्रि सपल, सं कृत महािव यालय
पु कर शमशेर, प्रधान, नेपाली भाषा प्रकािशनी सिमित
गोिव द मोहन ीवा तव, वकील
बज्रका त ठाकुर, सहायक सिचव, िशक्षा म त्रालय
शारदा प्रसाद उपा याय, सहायक संचालक, जनिशक्षा, नेपाल सरकार
तीथर्राज उप्रेती, प्रधाना यापक, िड लीबजार प्रौढ कूल
िरपोटर् का समालोचकह
रोमी एलेक या डर, फोडर् फाउ डेशनका प्रितिनिध, लघु उ योगका िवशेषज्ञ
कृ णराज अयार्ल, इ

ट्रक्टर, राि ट्रय िशक्षक िशक्षण के द्र
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सय
ू र् िवक्रम ज्ञवाली, िरटायडर् हे डमा टर, गभनर्मे ट हाइ कूल, दािजर्िलंग
लायड डावेल, य.ू एस.ओ.एम. टे िक्निशयन, ग्राम िवकाश योजना
डा. ड

यू या लर, नेपालको लािग यन
ू े कोका प्रितिनिध, इ जीिनयिरङ कूल

कुमारी एलेन मोलाइन, फोडर् फाउ डेशनकी प्रितिनिध, होम इकोनोिमक्स
फादर मासर्ल डी. मोरन, एस.जे., िप्रि सपल, गोदावरी कूल
डो या ड पोटर् वे, नेपालका लािग यन
ू े कोका भत
ू पूवर् प्रितिनिध
दीघर्मान े ठ, इ

ट्रक्टर, राि ट्रय िशक्षक िशक्षण के द्र

रामप्रसाद त डुकार, इ

ट्रक्टर राि ट्रय िशक्षक िशक्षण के द्र

महे द्र बहादरु थापा, इ

ट्रक्टर, राि ट्रय िशक्षक िशक्षण के द्र

मडरे शन किमटी
केशर बहादरु के.सी., िशक्षा सिचव (मडरे शन किमटीका अ यक्ष)
सोमनाथ शमार्, िप्रि सपल, सं कृत महािव यालय (मडरे शन किमटीका सद य)
यदन
ु ाथ खनाल, अंग्रेजीका प्रा यापक, ित्र‐च द्र कलेज (मडरे शन िकिमटीका सद य)
सरदार द्रराज पा डे, पुरात व िवभागका संचालक (मडरे शन किमटीका सद य)
अमत
ृ प्रसाद प्रधान, रसायन शा त्रका प्रा यापक, ित्र‐च द्र कलेज (मडरे शन किमटीका सद य)
सागरमिण आचायर् दीिक्षत (मडरे शन किमटीका सिचव)
अनव
ु ादकह
(१)

पु कर शमशेर

(२)

लव बहादरु किपल

(३)

गोपीनाथ अयार्ल

(४)

सागरमिण आ.दी.
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