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ी ५ महाराजिधराजबाट हुकुम बक्सेबमोिजम िनदर्िलय प्रजाताि त्रक प चायती यव था र 
योजनाबद्ध राि ट्रय पुनिनर्मार्णको आब यक्ता अनुकूल ी ५ को सरकार वारा तयार गरी लागू 
गिरएको राि ट्रय िशक्षा पद्धितको  योजना। 



 iii

भूिमका 
 

नेपालमा भइरहेको ती , िन े य एवं अस तुिलत िशक्षाको प्रसारले िशक्षा पद्धितलाई रा ट्रको 
सामािजक र आिथर्क वा तिवकताबाट पथृक तु याइरहेको कुरा ी ५ को सरकारले धेरै 
अिघदेिख अनभुव गिररहेको िथयो। यसलेै नै सन ् १९५४ मा नेपाल राि ट्रय िशक्षा योजना 
आयोग र सन ्१९६१ मा सवार्ङ्गीण राि ट्रय िशक्षा सिमितको गठन भयो। यस बाहेक सन ्
१९६२ मा यनेु कोको एक टोलीलाई िन याइन ु पर परागत िशक्षा पद्धितमा सधुार याउने 
ि टकोणले िशक्षािव  एवं अ य िवशेषज्ञह ले ी ५ को सरकारलाई िदएको सझुाउ र सन ्
१९६८ मा राि ट्रय िशक्षा स लाहाकार सिमितको गठन हुनलेु पिन उक्त कुराको पुि ट गदर्छ।  

सन ्१९६० मा िनदर्लीय प चायती यव था लागू भएपिछ देशको आव यक्ता अनु पको िशक्षा 
पद्धितको खाँचो अ यिधक पमा अनभुव गिरयो। शोषणरिहत समाज थापना गन प चायती 
यव थाको ल य प्राि त गनर् आव यक वातावरण सजृना गनर् सक्ने िशक्षा पद्धित िवकिसत 
नभई नहुने अनभुव गिरयो र यसैलाई योजनाको सिंक्ष त पृ ठभूिम मा न सिक छ। िशक्षा 
योजनाको प्रमखु उ े य रा ट्रलाई उ पादन एवम ्समानताको िसद्धा तमा डोर् याउन ुहो, देशमा 
प्रचिलत असंगत र असगंिठत िशक्षाका सम याह  समाधान गनुर् हो। यस योजनाले िशक्षालाई 
उ पादनशील पमा एकीकरण गरी देशको आव यक्ता र आकांक्षालाई पूित र् गन ल य राखेको 
छ। जागीर खुवाउने मा यम हुनको सट्टा िशक्षालाई राि ट्रय िवकासको िनिम त अ याव यक 

जन ोतको क्षेत्रमा लगानी व प उपयोग गन िसद्धा त यस योजनाले अपनाएको छ।    
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पिरचय 

 
१.१ रा ट्रिनमार्ण एउटा जिटल तथा चनुौितपूणर् कायर् हो। यो कायर् जित उ तेजनापूणर् छ 

यित न ैकिठन पिन छ। तर वा तवमा यो कायर् केहीका लािग उ तेजनापूणर् छ भने धेरैका 
लािग कठोर छ। भिव यको आशाले पे्रिरत मठुीभर आधिुनक िशिक्षत यिक्तह  र यथावत 
ि थितलाई चाउने बहुसंख्यक सषुु त यिक्तह को असङ्गत अनपुातले देशको प्रगितलाई न ै
म द पािररहेको छ। यस िकिसमको ि थितको पिरवतर्न स पणूर् जनशिक्तको यापक र 
प्रभावकारी पिरचालनबाट मात्र स भव हुन सक्दछ। हामीले जीवन िनवार्ह मात्रको अथर् 
यव था र यगुानयुगु पुरानो अज्ञान, दिरद्रता र अिवकिसततासगं यदु्ध गनुर् परेकोछ, देशको 
जनशिक्तलाई अनशुािसत र सुव यि थत तु याउन ुपरेको छ। हामीले अ पकािलन प्राि त र 
दीघर्कालीन िवकास, य तै सङ्कुिचत वाथर् र राि ट्रय ल यको बीचमा िववेकपणूर् छनोट गनुर् 
परेको छ।  

१ २ तर अ य यदु्धझ ै गरीवी तथा दिरद्रताको िव द्ध गिरने यदु्धमा सफल हुन पिन कठोर 
शारीिरक तथा मानिसक अनुशासनको आव यकता हु छ ।यस यदु्धमा िवजय प्रा त गनर् नयाँ 
तिरका, उपयकु्त दक्षता र साहिसलो रणकौशल अपनाउने प्रितभाको आव यकता पदर्छ ।यसका 
लािग स पणूर् नेपाली जनताले आफूमा िवकास कायर्का लािग आव यक दक्षता र प्रविृ तको 
अिभविृद्ध गनुर् परेको छ ।िच ह, िवज्ञि त, पिरपत्र र अ  आमस चार प्रणाली वारा ितनीह लाई 
ब ता सगुम र स चारयोग्य तु याउनु परेको छ ।राजनिैतक समुदायको िवकास एवं अथर् 
यव थाको आधिुनकीकरण गनर्का लािग उपयुर्क्त कुराह  अपिरहायर् छन ्। 
१.३ प्रजात त्र ज तै िवकास पिन एउटा मानिसक प्रविृ त र जीवनको पद्धित हो। यो 
वयम ् िवकिसत हँुदैन।यसलाई िवकास गनर् िनर तर प्रयास भरैहनपुछर्। नेपाली समाजको 
िवकासको स दभर्मा यो अझ बढी आव यक छ ।िकनभने यसले राजनिैतक र आिथर्क 

िवकासको दीघर्कािलन प्रकृयालाई िनकै िछटो पान अठोट गरेको छ ।जेहोस, यसका लािग नयाँ 
सीपह  र नयाँ भिूमकाह को िवकास गनुर् आव यक छ ।िसचाइका कुलाह  वयम ् खेतमा 
पुग्दैनन,् उ नत बीजह  आफै उम्रदैनन ् , रासायिनक मलह को जथाभावी प्रयोगबाट 
स तोषजनक फल िन कँदैन। याक्टर र भारी य त्रह  वयम ्स चािलत हुदैनन,्  नत यी 
आफै याहार स भार गछर्न।् कुन ैप्राकृितक घटनाबाट सडक र गोरेटाह को िनमार्ण हुदैन, नत 
िवना प्रयासन ैसङ्कुिचत भावना, सामािजक मतिभ नताह को समाधान गनर् सिक छ ।मािनस 
न ै िवकासको प्रमखु चालक हो। उसलाई रा यले प्राकृितक तथा भौितक ोतह को 
पिरचालनमा प्रभावकारी ढङ्गले गितशील पानर् सकेमा मात्र िवकासको गित ती तर हुन 
सक्तछ ।जवस म मािनसमा आधिुनकीकरणका लािग सहायक हुने भावना  र कायर्क्षमताको 
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िवकास हँुदैन तवस म पयार् तमात्रामा भौितक िवकासलाई गितशील तथा वचािलत बनाउन 
सिकँदैन । साथ ै यसको असर पिन रा य प्रशासन यव थाका िनिम त क याणकारी हुन 
सक्तैन । 
१.४ वा तवमा उपयुर्क्त वा तिवकताको ज्ञानबाट नै प चायती यव थाको प्रादभुार्व भएको छ 

।प्रजात त्रलाई झ ै िवकासलाई पिन वचािलत तु याउनका लािग नेतृ व र िज मेवारीको 
भावनालाई थानीय जनसमुदाय स म िफजाउन ु परेको छ ।तर बहुजातीय तथा ढीवादी 
समाज भएको नेपाल ज तो देशको राजनिैतककरण गनुर् राि ट्रय एकता र एक वत त्र 
सावर्भौमस ता स प न अक्षु ण राि ट्रयताको िवकासका लािग तवस म लाभदायक हँुदैन, 

जवस म सिुनयोिजत र के द्र िनदिशत सामािजकीकरणको प्रकृया पिहले लागू हँुदैन। 
प चायती यव थाले िबिभ न आिथर्क र सामािजक वाथर्ह को बीच साम ज य याई, 

बहुभाषीय पर पराह लाई यापक राि ट्रयता सँग आवद्ध गराई, आिथर्क, सामािजक 

गितशीलतालाई अझ बढी  प्रो सािहत गरी, नेपालको भूराजनैितक एकाइलाई सकारा मक 

भावना मक अख डतामा पिरणत गराई, देश र राजमकुुट प्रित भिक्त र वफादारीको 
भावनालाई प्रभावकारी बनाउने ल य राखेकोले यो झन मह वपूणर् हुन आएको छ ।उपयुर्क्त 
यव थाको ल य हािसल गन काम स पणूर् जनसंख्यालाई पिरचालन गरी देश िवकासको 
महान कायर्मा  सबैले सिक्रय भाग िलन ुपदर्छ भ ने कुरा बोध गराउनमा भर पदर्छ ।नेपाली 
जनताको सामािजकीकरण अथवा वतर्मान रा य यव थाले जनतालाई िदएको नयाँ िज मेवारी 
र भिूमका अनसुार काम हुन तब मात्र स भव छ, जब िशक्षा र रा य यव थामा घिन ठ 
स ब ध कायम गनर् सिक छ ।िशक्षाको उ पादनलाई रा य र िवकासका लािग चािहने 
लगानीका पमा प्रयोग गनर् सकेमात्र उपयुर्क्त उ े य पूित र् हुनसक्दछ । वा तवमा प्र तािवत 
िशक्षा नीित ियन ैत यह बाट पे्रिरत छ । 
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नेपालमा िशक्षाः एक िववेचना 
 

२.१ गत दईु दशकमा, िवशेष गरी २०१७ सालपिछ नेपालले िशक्षाको के्षत्रमा गरेको प्रगित 
तलको तािलकाबाट प ट हु छः–  

तािलका (क) 

िशक्षाको िवकास िव.स.ं २००७–२०२७ 

िशक्षाको 
तर 

सं थाह को सखं्या िव याथीर् संख्या िशक्षक सखं्या 

 २००७ २०१८ २०२७ २००७ २०१८ २०२७ २००७ २०१८ २०२७ 

प्राथिमक ३२१ ४००१ ७२५६ ८५०५ १८२५३३ ४४९१४१ – – १८२५० 
मा यिमक ११ १५६ १०६५ १६८० २१११५ १०२७०४ – – ५४०७ 
उ च २ ३३ ४९ २५० ५१४३ १७२०० – ४१७ १०७० 

 

तािलका (ख) 

िशक्षण सं थाह मा िव याथीर् सखं्या 
वषर् प्राथिमक  

 

िन नमा यिमक  

 

मा यिमक   

 
 ६ वषर्देिख १० वषर्स मका 

केटाकेटीह को प्रितशत 

प्राथिमक िव यालयमा 
प ने िव याथीर्ह को 
अनपुातमा प्रितशत 

िन नमा यािमक 

िव यालयमा प ने 
िव याथीर्को अनपुातमा 
प्रितशत 

२००७ ०.९ १९.० २०.५ 
२०१८ १५.८ १२.० २४.४ 
२०२७ ३२.० २३.० १६.०   
 

२.२ िशक्षाको प्रसार तीब्रतर तर ल यरिहत भएकोले सम याह  उ प न गराई िदएको छ, 

जसले गदार् िशक्षा िवकासका लािग प्रा त सीिमत आिथर्क ोतको लगानी अनु पादक तथा 
अस तोषजनक देिख छ। यसले गदार् िशक्षालाई उिचत प्रकारले सचंालन गनर् अित ज री 
भसैकेको छ। जसरी रोगको प्रभावकारी िचिक सा रोगको ठीक लक्षण थाहा पाउनमा िनभर्र 
गदर्छ, यसरी न ै िशक्षा पद्धितको पुनगर्ठनका लािग िशक्षाका सम याह  पिह याउन ु अित 
आव यक हु छ। यही कुरालाई यानमा राखी यहाँ हाल देिखएका िशक्षाका सम याह  

छोटकरीमा प्र तुत गन प्रयास गिरएको छ।  
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२.३ सम याह   

२.३.१ िशक्षाको नीित र ल यको प टसँग याख्या तथा िनधार्रण गिरएको छैन।  

(क) कसलाई, के, कसरी र कितस म िसकाउने भ ने कुरा अझस म िनणर्य भैसकेको छैन।  

(ख) केबल सखं्या मक ल य बढाउने प्रयासले प्रा त आिथर्क ोत पिन यापक पमा 
छिरन गएको छ र यसले िशक्षाको तरमा प्रितकूल प्रभाव पािररहेको छ।  

(ग) िशक्षालाई उपभोग्य व तुको पमा यवहार गिरएको छ। अ  काममा खचर् गरी बाँकी 
रकम मात्र िशक्षालाई छु याउने आिथर्क नीित छ। िशक्षाको खचर्लाई आिथर्क िवकासका 
लािग अपिरहायर् लगानीको पमा िलइएको   छैन।  

(घ) के्षत्रीय आव यकता र संभा यताको िवचार नगरी नयाँ िशक्षण सं थाह  खोिल छन।्  

(ङ) आिथर्क अनुदान िदने िनणर्य अ यावहािरक र अवैज्ञािनक तिरकाले हु छ।  

२.३.२ वतर्मान िशक्षा पद्धित समाजको अनु पादक मा यताह मा आधािरत छ।  

(क) िशक्षालाई शारीिरक पिर मबाट छु कारा पाउने मा यमको पमा िवचार गिर छ।  

(ख) नेपाली जनसमूहका अिधकांश िपछिडएका वगर्ह  िशक्षा पाउने अवसरबाट बि चत 
छन।्  

(ग) नेपालको वतर्मान िशक्षा―पद्धितमा साधारण िशक्षाको मात्र प्राधा य छ।  

(घ) वतर्मान िशक्षा―पद्धितका िविभ न तहह  वयं पूणर् छैनन,् प्राथिमक र मा यिमक 

िशक्षाको एउटै मात्र उ े य उ चिशक्षामा जानका लािग िव याथीर् तयार गन भरैहेको 
छ।  

(ङ) िशक्षाका अिधकांश सिुवधाह  शहरी के्षत्रह मा मात्र प्रा त छन।् य ता शहरी क्षेत्रका 
िशक्षण सं थाह बाट िशक्षा उपाजर्न गरी िन कने यिक्तह  शहरी जीवनका सिुवधाह  

यागी दगुर्म क्षेत्रमा सेवाथर् जान चाउँदैनन।्  

२.३.३ हालको िशक्षा पद्धित राि ट्रय योजनाका ल यह िसत स पणूर्तया अस बि धत छ। यो 
कायर्मलूक छैन।  

(क) िशक्षा यावसाियक छैन, यसले िव याथीर्ह लाई जीिवकोपाजर्न गन काममा सहायता 
गदन।  

(ख) िशक्षाको ल य म यम तरीय जनशिक्त उ पादन गन रहेको छैन। यसको कारण 

यावसाियक कायर्कतार्ह को कम इ जत र तलब हुन ु हो। यसले गदार् पिन प्रा त 
िव याथीर्ह  िडग्रीतफर्  न ैब ता आकिषर्त हुन गएका छन।्  

(ग) वतर्मान िशक्षा प्रणाली ज्ञानोपाजर्नको प्रभावकारी मा यम हुन सकेको छैन। वतर्मान 
परीक्षापद्धितले िव याथीर्ह को क ठपान प्रविृ तलाई प्रो सािहत गरेको छ।  

(घ) वतर्मान िशक्षा प्रणाली िव याथीर्ह को यथाथर्ता र आव यकतासँग अस बि धत छ। यो 
प्रणालीबाट देशको वतर्मान सम या समाधान हुन सक्दैन। िकनकी यस प्रणालीमा 
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िव याथीर्लाई यावहािरक ज्ञान िदनको सट्टा सैद्धाि तक ज्ञान िदनमा न ै ब ता जोड 
िदइएको छ।  

२.३.४ वतर्मान अव थामा िशक्षण सं थाह को सु ढीकरणमा जोड निदइएकाले िविभ न तहको 
िशक्षाको सखं्या मक िवकास मात्र हुन गई िशक्षाको गुणा मक ास हुन गएको छ।   

(क) िव याथीर्ह को संख्या मक विृद्धको अनपुातमा िव यालयह मा भौितक साधनह को 
यव था हुन सकेको छैन। यो सम या शहरी क्षेत्रका िशक्षण सं थाह मा अझ चक  

भसैकेको छ।  

(ख) तािलम प्रा त योग्य िशक्षकह को कमीले गदार् आधिुनक िशक्षण पद्धितको िवकासमा 
ठूलो बाधा पुिगरहेको छ।  

(ग) िशक्षा के्षत्रले प्रितभाशाली र योग्य यिक्तह लाई आकषर्ण गनर् सकेको छैन। िशिक्षत 
वगर्ले िशक्षण पेशालाई हेलाँको ि टकोणले हेदर्छन।् अ  पेशाको तुलनामा िशक्षण 

पेशामा काम गनह को तलब कम भएकोले िशक्षकह  िशक्षण पेशा छाडी अ य 
पेशाितर आकिषर्त हुन गएका छन।्  

(घ) तरयकु्त पा यपु तक र शैिक्षक सामग्रीह को कमीले गदार् तरयकु्त िशक्षा प्रदान 
गन प्रयास िनि क्रय हुन गएकोछ। उक्त पा यपु तक लेख्न तािलम प्रा त लेखकह को 
ठूलो अभाव छ। पा यपु तकह  देशका कुनाकुनाका िशक्षण सं थाह मा पुग्न सकेका 
छैनन।्  

(ङ) हाम्रो वतर्मान परीक्षा प्रणालीले िव याथीर्ह को सही मू यांकन गनर् सकेको छैन। 
प्राथिमक र मा यिमक िव यालय तहमा परीक्षामा अनु तीणर् हँुदा पिन मािथ लो 
कक्षामा जान रोिकंदैन। एस.एल.सी. परीक्षामा उ तीणर् हुनु उ चिशक्षामा प्रवेश गन 
अिधकार पाउन ुहो भ ने धारणा छ।  

(च) धेरैजसा िशक्षण सं थाह  यापािरक सं था ज तै नाफा गन उ े यले चलाइएका छन।् 
िशक्षण सं थाह  चलाउन चािहने यनूतम भौितक तथा शैिक्षक साधनह को प्रकार र 
तर िनधार्रण नभएकाले िव यालय सचंालनमा जथाभावी भरैहेकोछ।   

(छ) िशक्षण पेशामा काम गनह  आ नो कायर्क्षेत्रमा आधिुनकतम हुने उ साह देखाउँदैनन।् 
यसको कारण पदो नित र प्रो साहन धेरै मात्रामा नोकरी वषर्को आधारमा हु छ, 

यिक्तगत कायर्क्षमता र कायर्कुशलताको आधारमा हँुदैन।  

२.३.५ वतर्मान िशक्षा पद्धितमा ज मा हँुदै गइरहेका कमजोरीह को प्रभाव वतर्मान िशक्षण 

सं थाह मा नराम्रो सामािजक तथा आिथर्क पिरणाम िनका ने शैिक्षक नोक्सानीको 
पमा प्रितिबि बत भएको छ।  

(क) बीचमा िव यालय छा ने, पुनः कक्षा दोहोर् याउने, अनु तीणर् हुने र बेकार रहेका 
नातकह  ज ता शैिक्षक नोक्सानीह  धेरै छन।् यिद यी सबै कुराको िहसाब गर् यो 



 6

भने िशक्षा के्षत्रमा आिथर्क ोतको मह वपूणर् भाग वषनी यस ै प्रकारले नोक्सान 
भरैहेको अनुभव हु छ।  

(ख) बीचमा िव यालय छा ने अिधकांश िव याथीर्ह  िपछिडएका वगर्का केटाकेटीह  नै 
भएकाले यस प्रविृ तलाई यथावत रहन िदएमा यसको प्रभाव दीघर्कािलन ि टकोणबाट 
नेपाली समाजको स तुिलत िवकासका लािग अनकूुल हुने देिखदैन।  

२.३.६ अ ततोग वा पूवर् उि लिखत धेरैजसा सम याह  वा तवमा िशक्षा प्रशासनको 
कमजोरीबाट न ैउ प न भएका देिख छन।्  

(क) िशक्षा प्रशासनको वतर्मान पद्धित कायर्मूलक छैन। प्रशासनको यान मखू्यतः आिथर्क 

अनदुान िवतरण गनुर्, नयाँ िशक्षण सं थाह  खो न अनुमित प्रदान गनुर्, कमर्चारीको 
िनयिुक्त र स वा गनुर्, यिक्तगत दखार् त र उजूरीह को छानवीन गनुर् आिद 
कुराह मा नै बढी अि झएको पाइ छ।  

(ख) िशक्षाको प्रशासिनक प अ यिधक के द्रीकृत छ। िशक्षा स ब धी प्रायः धेरैजसो 
िवभाग, शाखा र योजना कायर्कलापह  उप यकािभत्र सीिमत छन ् र ती म ये पिन 
धेरैजसो के द्रीय सिचवालयमा न ै के द्रीत छन।् िशक्षाको क्षेत्रमा स–साना िनणर्यह  

पिन के द्रीय कायार्लयह बाट न ैिलइ छन।्  

(ग) िशक्षा प्रशासक र अिधकृतह को कायर्क्षेत्र, अिधकार र िज मेवारीको प ट याख्या 
भएको देिख न। कायर् िवभाजनको अ प टताले िशक्षा प्रशासनमा एक प्रकारको 
अ यौलको वातावरण पैदा गिरिदएको छ, जसले गदार् िशक्षा प्रशासनलाई िछटो छिरतो 
गराउनमा गितरोध उ प न भइरहेको छ।  

(घ) प्रशासनका उ चतम एकाईह मा अनाव यक पमा प्रशासिनक शिक्त के द्रीत हुन 
गएको छ। फल व प कमर्चारीह को स वा र िबदा, यिक्तगत दरखा त र उजूरीह , 

आिथर्क अनुदान ज ता साधारण र दैिनक प्रशासनका सामा य कुराह  पिन मािथ लो 
तरमा िनणर्य र वीकृितका लािग   पुग्दछन।् यसलेै गदार् उ च तरीय अिधकृतह  

िवभागीय सम वय र कायर्क्रमको िव ततृ मू यांकन र नीित िनदशन ज ता मौिलक 

कुराह मा समय िदन प्रायः असमथर् देखापरेका छन।्   

(ङ) के द्रीय र के्षत्रीय कायार्लयह को संगठनमा पिन प्रश त अस तुलन पाइ छ। यिद 
के द्रीय िवभागह मा तािलम प्रा त बहुसंख्यक तर पूणर् पमा प्रयोग हुन नसकेका 
अिधकृतह  िनयकु्त छन ् भने के्षत्रीय शाखाह मा चािहदंो दरब दीको पिन अभाव 
देिख छ। साथ ै उक्त शाखाह  धेरैजसो कम तािलम प्रा त र त ला तरका 
कमर्चारीह बाट सचंािलत भैरहेका छन।् यसमा पिन के द्रबाट चािहदंो अिधकारह  उक्त 
शाखाह लाई प्र यायोजन नहँुदा ितनीह ले िशक्षाको प्रसार र िवकासमा प्रभावकारी 
भिूमका खे न सकेका छैनन।्  
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(च) िशक्षा प्रशासन अ तगर्त पन िविभ न शाखा, उपशाखा र कायर्क्रमह , साथ ैके द्रीय र 
िज ला तरीय कायार्लयह का बीच प्रभावकारी सचंारको अभावले गदार् एक प्रकारको 
असाम ज य उ प न हुन गएको छ। प्रायः सचंार मािथबाट त लो तहमा मात्र 
गइरहेको पाइ छ। िट पणी र िलिखत आदेशह ले न ै बढी समय िलएको देिख छ। 
अिधकृतह काबीच कायर्क्रम स ब धी यिक्तगत भेटघाट र औपचािरक छलफलको धेरै 
नै अभाव देिख छ।  

(छ) के द्रीय कायार्लयबाट क्षेत्रीय कायर्क्रमह को धेरै कम िनरीक्षण भएको देिख छ। उ च 
तहका कमर्चारीह  िवशेषतः के द्रमा न ै रहन मन पराउँदछन,् धेरैकम समय क्षेत्रीय 
भ्रमण र िनरीक्षणका लािग िद छन।् ियन ै कुराह ले गदार् िशक्षा प्रशासनमा एक 

प्रकारको िशिथलता उ प न हुन गएको छ। िशक्षा प्रशासन िवकास उ मखू भूिमका 
खे न असमथर् प्रायः देिख छ।  
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राि ट्रय िवकासका लािग िशक्षानीित 

३.१ प्र तािवत राि ट्रय िशक्षा पद्धितको ल य यस प्रकार हुनेछः–  

(क) िविभ न आिथर्क र सामािजक वाथर्ह का बीच साम ज य याई, बहुभाषीय 
पर पराह लाई यापक राि ट्रयतासँग आवद्ध गराई, आिथर्क र सामािजक 

गितशीलतालाई अझ बढी प्रो सािहत गरी, नेपालको भरूाजनैितक एकाईलाई सकारा मक 

भावना मक अख डतामा पिरणत गराई, देश र राजमुकुटप्रित भिक्त र ईमा दारीको 
भावनालाई अझ सु ढ बनाउने।  

(ख) राि ट्रय एकता अझ बढी सु ढ र िवकिसत तु याउन हाल देशमा प्रचिलत पूरानो र 
नयाँ िशक्षाका िविभ न पद्धितह लाई एउटा राि ट्रय िशक्षा प्रणाली अ तगर्त याई 
देशको बौिद्धक पर पराह मा एक पता प्रदान गन।  

(ग) राि ट्रय िवकासलाई चािहने जनशिक्तको आव यकतालाई पूरा गन, राि ट्रय सं कृित र 
प चायती यव थामा अझ बढी आ था जगाउने।  

३.२ उपयुर्क्त उ े यह को प्राि तका लािग िन निलिखत कदमह  अपनाइनेछन ्:–  

(क) प्राथिमकताको िनधार्रण 

(१) राि ट्रय योजनाको सफल कायार् वयनलाई चािहने प्रािविधक जनशिक्तको आव यकता 
पूरा गन उ े यले यावसाियक िशक्षामा जोड िदइनेछ।  

(२) उ चिशक्षालाई भिव यमा उपल ध हुन सक्ने कायर् अवसरसँग स बि धत गिरनेछ।  

(३) िशक्षाको गुणा मक प्रगितलाई संख्या मक प्रगितसँग स तुलन गिरनेछ। क्रमशः 
िशक्षाका नयाँ सिुवधाह  योजनाबद्ध तिरकाले दगुर्म क्षेत्रह मा प्रसार गिरनेछन।्  

(४) िशक्षाको तर बढाउन आव यक शैिक्षक सामग्रीह को उ पादन र िवतरणमा जोड 
िदइनेछ।  

(५) प्रो साहनको यव था समेत गरी िशक्षण पेशाको तर बढाइनेछ र यसलाई अ  

पेशाको दाँजोमा याइनेछ।  

(६) िशक्षा प्रशासनमा िनरीक्षण यव थालाई सु ढ तु याइनेछ।  

(७) िशक्षण सं थाह मा अितिरक्त कायर्कलापह को उिचत यव था गरी यहाँ बौिद्धक 

वातावरण कायम गन र िव याथीर्ह लाई रा ट्र िनमार्णमा सिक्रय भाग िलन लगाइनेछ।  

(ख) पा यक्रमलाई तरयकु्त बनाउने   

(१) िविभ न तहका पा यक्रम देशभरी के द्र-िनदिशत तथा समान हुनेछन।्  

(२) पा यपु तक र सहायक पु तकह को िनमार्ण र छनौट िशक्षाको तर बढाउने उ े यले 
मात्र हुने होइन िक सब ैिव याथीर्ह लाई एउटै प्रकारको ज्ञान र अनभुव िदनका लािग 
पिन हुनेछ।  
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(३) िविभ न थानीय भाषाह बाट श द तथा बोलीह  िलएर रा ट्र भाषालाई अझ बढी 
सु ढ बनाइने छ र रा ट्र भाषालाई प्रभावकारी पढाइको मा यमका पमा िवकास 
गिरनेछ।  

(ग) िशक्षाको तरमा समानता याउने  

(१) िशक्षाको प्र येक तहको ल य प ट गिरनेछ।  

(२) आ तिरक मू यांकन, सामियक परीक्षाह  साथसाथ ैचलाइनेछन।्  

(३) प्र येक तहको अ तमा अि तम परीक्षा हुनेछ र अक  तहमा उक्लन उक्त परीक्षामा 
उ तीणर् हुन ुअिनवायर् हुनेछ।  

(४) एस.एल.सी. परीक्षापिछ उ चिशक्षा प्रवेश परीक्षाको सचंालन गिरनेछ। यस परीक्षामा 
प्र येक िव याथीर्ले देखाएको योग्यताका आधारमा उ चिशक्षाको अवसर िदइनेछ।  

(घ) िशक्षाको अवसर धेरैलाई िदने   

(१) कम साधनयकु्त कम तरका िव यालयह को तरमा विृद्ध गिरनेछ। कम साधनयुक्त 
गरीब िव यालय र राम्रा खिचर्ला िव यालयह का बीच रहेको अ तरलाई क्रमशः 
घटाउँदै लाने िदशातफर्  प्रभावकारी कदम उठाइनेछ।  

(२) प्रितभाशाली, तर गरीब िव याथीर्ह ले आ नो िशक्षा पूणर् गनर् सकून ् भ ने हेतुले 
छात्रविृ तह को यव था गिरनेछ।  
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िशक्षाको राि ट्रय उ े य 

 
दलिविहन प्रजाताि त्रक प चायती यव था अनकूुल यायपूणर्, गितशील र शोषणरिहत 
समाजको िसजर्ना राि ट्रय िशक्षा प्रणालीको व थ र सिुनयोिजत आयोजनाबाट मात्र स भव 
भएकोले नेपाल अिधरा यमा िशक्षाका राि ट्रय उ े यह  देहाय बमोिजम िनिदर् ट गिरएका छन ्

:–  

(१) रा ट्र र राि ट्रयताप्रित वफादार रही राि ट्रय एकता, सावर्भौिमकता, राजमकुुट र 
वत त्रताको रक्षा गन तथा प चायती यव था अनुकूल आ नो अिधकार र 
कतर् यप्रित सजग र सिक्रय रहने नागिरक तयार गन,  

(२) देशको आिथर्क िवकासका लािग आव यक ज्ञान, िवज्ञान, प्रािविधक दक्षता र सीपको 
िवकास, सरंक्षण, स बद्धर्न र प्रसार गरी देश िवकासको प्र येक कायर्क्षेत्रमा आव यक 

योग्य कायर्कतार्ह  तयार गन,  

(३) प्र येक यिक्तमा िन निलिखत कुराह को िवकास गनः–  

(क) नैितक चिरत्र,  

(ख) पिर म गन बानी,  
(ग) वावल बी हुने बानी,  
(घ) िसजर्ना मक प्रबिृ त,  

(ङ) वैज्ञािनक ढंगले िवचार गन प्रबिृ त,  

(च) अ को असल भावना र िवचारको कदर गन बानी,  
(छ) कुशल कला र सौ दयर्प्रित अनरुागपूणर् भावना,  
(ज) िव वव धु वको भावना।  

(४) रा ट्र भाषा, सं कृित, सािह य र कलाको िवकास, सरंक्षण, स बद्धर्न र प्रसार गन।  
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िशक्षाको संगठन 

 
उपयुर्क्त उ े य प्राि तका लािग िशक्षाको सगंठन पिन उ े य सहुाउँदो हुन ु पदर्छ। हालको 
िशक्षाको सगंठनमा प्र येक तहको प ट उ े य छैन र िविभ न तह िनि चत उ े य प्राि तका 
लािग गठन गिरएको छैन।  

प्राथिमक िशक्षाको हालको अविध ५ वषर्को छ। यो अविध साक्षरताको सीप मात्र िसकाउनलाई 
बढी र अ  सीप, प्रविृ त र ज्ञान िसकाउनलाई अपयार् त छ। अब नयाँ िशक्षा सगंठन यस 
प्रकार हुनेछः–  

(१) प्रथम तह― कक्षा १ देिख कक्षा ३ स म (प्राथिमक िशक्षा) यस तहको िशक्षाको उ े य 
साक्षरताको िशक्षा िदन ुहुनेछ।  

(२) दो ो तह― कक्षा ४ देिख कक्षा ७ स म (िन नमा यिमक िशक्षा) यस तहको िशक्षाको 
उ े य देशभिक्त, राजभिक्त िसकाई चिरत्र िनमार्ण गनुर् हुनेछ र पूवर् यावसाियक 

िशक्षाको प्रार भ गनुर् हुनेछ।  

(३) ते ो तह― कक्षा ८ देिख कक्षा १० स म (मा यिमक िशक्षा) यो तहको िशक्षाको उ े य 
यावसाियक िशक्षामा जोड िदई उ पादनशील र उपयोगी नागिरक तयार गनुर् हुनेछ। 
वतर्मान िशक्षा सगंठन र नयाँ िशक्षा सगंठको फरक तल देखाइ छः 

  

वतर्मान िशक्षाको संगठन  
   

प्राथिमक  िमिडल हाई  
  
  

   

नयाँ िशक्षाको सगंठन  

   

प्राथिमक    िन नमा यिमक    मा यिमक  

 
  
   

  

उ च िशक्षाको तह  

उ चिशक्षालाई िन नबमोिजम चार तहमा सगंठन गिरनेछः–  

(क) प्रमाणपत्र तह,  

(ख) िड लोमा तह,  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 
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(ग) िडग्री तह,  

(घ) अनसु धान तह।  

   

उ चिशक्षाको उ े य  

उ चिशक्षाको मखू्य उ े य तािलम प्रा त जनशिक्त तयार गनुर् हो। तसथर् उ चिशक्षाको प्र येक 

तहलाई प्रचिलत तािलम प्रा त जनशिक्तका तहह सँग स बि धत गन यव था हुनेछ।  

(क) प्रमाणपत्र तह पास गन यिक्त िन न तरीय जनशिक्त हुनेछ।  

(ख) िड लोमा तह पास गन यिक्त म यम तरीय जनशिक्त हुनेछ।  

(ग) िडग्री तह पास गन यिक्त उ च तरीय जनशिक्त हुनेछ।  

(घ) अनसु धान तह पास गन यिक्त अनसु धान जनशिक्त हुनेछ।  

स पणूर् िशक्षाको संगठन अक  पानामा देखाइएको छ।  

कक्षा ७ स म देशभरी सबै बालबािलकाह को लािग एकै प्रकारको िशक्षा िदने यव था हुनेछ। 
कक्षा ८ देिख िविवधीकरण प्रार भ हुनेछ।  

मा यिमक िशक्षा तीन प्रकारका हुनेछन:्  

(१) साधारण मा यिमक िशक्षाः यसमा यावसाियक िवषयह  कम र साधारण िशक्षाका 
िवषयह  बढी िसकाइने छन।्  

(२) यावसाियक मा यिमक िशक्षाः यसमा यवसाियक िवषयह  ब ता र साधारण 

िशक्षाका िवषयह  कम िसकाईने छन।्  

(३) सं कृत मा यिमक िशक्षाः यसमा सं कृत भाषामा ब ता जोड िदइनेछ र िवदेशी 
भाषामा कम जोड िदइनेछ।  

मा यिमक िशक्षामा अ  िन निलिखत यव थाह  गिरनेछन:् 

(१) िव याथीर् स लाह र िनदशन सेवा (Student Guidance and Counselling Service) 

मा यिमक िशक्षा पाउने िव याथीर्ह लाई उनीह को िच, झकुाउ र साम यर् अनसुार 
उपयकु्त मा यिमक िशक्षा िदन र िव याथीर्ह को यावसाियक पढाई सफल पानर् 
िव याथीर् स लाह तथा िनदशन सेवालाई सु ढ पािरनेछ।  

(२) मा यिमक िव यालय प्रवेश परीक्षा 
कक्षा ७ पिछ मा यिमक िव यालयमा भनार् गनर्को लािग प्रवेश परीक्षा िलन ुआव यक छ। 
य तो परीक्षाको उ े य योग्यता पुगेको िव याथीर्ले उपयकु्त मा यिमक िशक्षा पाउने 
यव था गनुर् हुनेछ।  

उ च िशक्षाका िविभ न तहको अविधः  
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उ चिशक्षाको ४ तह म ये प्र येक तह कित वषर्को हुनेछ भ ने िनणर्य स बि धत िवषयमा 
िव विव यालयमा गठन हुने इि ट यूटह ले गनछन।् प्र येक तहको अविध िविभ न िवषयमा 
आव यकतानसुार फरक फरक हुन सक्तछन।्  

  

िशक्षा संगठन 

  

 
 

 

 नेपाल अ ययन इ ट यटू 

 एिशयाली अ ययन इ टी यूट 

 ;fwf/0f dfWolds ljBfno जनप्रशासन इ टी यटू 

  कला मानिवकी र सामािजकशा त्र इ टी यटू 

  िवज्ञान इ टी यटू 

  लिलतकला इि ट यटू 

   यापार प्रशासन तथा वािण यशा त्र इि ट यटू 

  काननू इि ट यटू 

  

k|fylds lgDgdfWolds  ;+:s[t dfWolds ljBfno सं कृत अ ययन इि ट यटू 
 

 

  कृिष इि ट यूट 

   Jofj;flos dfWolds ljBfno वन िवज्ञान इि ट यूट 

  िचिक साशा त्र इि ट यटू 

  इि जिनयिरङ्ग इि ट यटू 

  यावहािरक िवज्ञान र प्रिविध इि ट यटू 

  िशक्षाशा त्र इि ट यटू 

  पशुिवज्ञान इि ट यटू 

प्रमाणपत्र िड लोमा िडग्री अनुस धा

८ ९ १०

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०

८ ९ १०
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राि ट्रय िशक्षा सिमित  

राि ट्रय िशक्षा योजनालाई कायार् वयन गनर् एउटा उ च तरीय राि ट्रय िशक्षा सिमित गिठत 
हुनेछ। उक्त सिमितले ी ५ महाराजािधराज वयम ्को िनगरानीमा अथवा मौसूफ सरकारबाट 
तोिकबक्सेको िनदशन र नेतृ व िदन सक्ने अित प्रभावशाली र अित उ च तरीय यिक्तको 
रेखदेखमा काम गनछ। उक्त सिमितमा ी ५ महाराजािधराजबाट मनोिनत गरी बक्सेबमोिजम 
सद यह  रहनेछन।् उक्त सिमितको आ नो एउटा सिचवालय रहनेछ।  

उक्त सिमितले राि ट्रय िशक्षा योजना कायार्ि वत गनर् िन न बमोिजम काम गनछः 
(क) आव यक नीित िनधार्रण गन र िनदशन िदने,  

(ख) राि ट्रय िशक्षा योजना लागू गदार् ित्रभुवन िव विव यालय, िशक्षा म त्रालय र अ य 
स बि धत म त्रालयह को काममा सम वय र साम ज य कायम गन,  

(ग) िशक्षाको स पणूर् कायर्क्रमको प्रगितको सामा य मू याङ्कन गन,  

(घ) समय समयमा िशक्षाको प्रगित बारे ी ५ महाराजािधराजमा जाहेर गन, र  

(ङ) यस योजनामा कुन ैकुरा प ट गनर् आव यक परेमा सिमितले न ैगनछ।  

सिमितको िव ततृ िनयम सिमितले न ैबनाउनेछ र ी ५ महाराजािधराजबाट वीकृित 
बक्सेमा लागू हुनेछ।  

िव विव यालयको संगठन  

उ चिशक्षाका लािग प्रमखु िवषयह मा िन न बमोिजम इि ट यटूह  गठन हुनेछन।् सबै 
इि ट यटूह को सामूिहक प न ैित्रभुवन िव विव यालयको नयाँ व प हुनेछ।  

ती इि ट यटूह  राम्रो पमा चली ितनको मू यांकन गदार् आव यक तर कायम गनर् सक्षम 
भइसकेपिछ ती इि ट यटूह लाई ी ५ महाराजािधराजबाट राजकीय इि ट यटूको बडापत्र 
बक्सेमा ती इि ट यटूह ले शाही इि ट यटूको पमा नामाकरण गनर् पाउनेछन।्  

१. कृिष इि ट यटू  

२. वन िवज्ञान इि ट यटू  

३. इि जनीयिरङ्ग इि ट यटू  

४. िचिक सा शा त्र इि ट यटू  

५. यावहािरक िवज्ञान र प्रिविध इि ट यटू  

६. कला, मानिवकी र सामािजक शा त्र इि ट यटू  

७. िवज्ञान इि ट यटू  

८. लिलतकला इि ट यटू  

९. यापार प्रशासन र वािण य शा त्र इि ट यटू  

१०. सं कृत अ ययन इि ट यटू  

११. िशक्षा शा त्र इि ट यटू  
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१२. कानून इि ट यटू  

१३. पशुिवज्ञान इि ट यटू  

 १४. नेपाल अ ययन इि ट यटू  

१५. एिशयाली अ ययन इि ट यटू  

१६. जन प्रशासन इि ट यूट  

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

राि ट्रय िशक्षा सिमित 

ित्रभुवन िशक्षा म त्रालय

इि ट यटूह  

िविभ न क्या पस

के्षत्रीय िनदशनालयह

िज ला िशक्षा कायार्लय
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िव विव यालय संगठन 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नेपाल अ ययन 
इ ट यटू 

कृिष 
इि ट यटू 

काननू 
इि ट यटू 

कला, मानिवकी र सामािजक 

शा त्र इि ट यटू 

इि जिनयिरङ 
इि ट यटू

िवज्ञान इि ट यटू सं कृत इ सिट यटू 

फेकि ट बोडर् 

कुलपित 

सहकुलपित 

उपकुलपित 

िव विव यालय सभा 
५० सद यह  

राि ट्रय िशक्षा सिमित 

िशक्षा म त्रालय 

जनशिक्त शाखा  

िशक्षा यक्ष 

शैिक्षक मामला 
रिज टार 

साधारण प्रशासन 

साधारण कमर्चारी 
प्रशासन

आिथर्क प्रशासन 
स प ती परीक्षा िरकडर् सयंोजन रािवसे तथा 

िव याथीर् क याण 

अनुस धान पा यक्रम 

प्रोफेसरह , िरडरह  

लेक्चररह  

कायर् 
यव थापन{ 

क्या पस क 

फेकि ट बोडर् फेकि ट बोडर् फेकि ट बोडर् फेकि ट बोडर् फेकि ट बोडर् फेकि ट बोडर् 

क्या पस ख 
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इि ट यटूह को संख्या  

 मािथ उि लिखत इि ट यटूह को सखं्या आव यकतानसुार थपघट हुन सक्तछ। जित जित 
देश िवकास हँुदै जा छ देश िवकासका लािग िविभ न प्रकारका जनशिक्त आव यक हँुदै 
जा छन ्र नयाँ नयाँ इि ट यटूह  खडा गनुर् पन ि थित आउँछ। तसथर् कुन ैइि ट यटूमा 
प्रमाणपत्र तहदेिख अनसु धान तहस म र कुन ैइि ट यटूमा िडग्री र अनसु धान तहस म 
मात्र अ ययन गन यव था हुनेछ।  

 तसथर् हाललाई िन न इि ट यटूह  िन न तहह मा चलाउने यव था हुनेछः–  

१. कृिष इि ट यटू (िड लोमा तरस म)  

२. वन िवज्ञान इि ट यटू (प्रमाणपत्र तरस म)  

३. इि जनीयिरगं इि टचयूट (प्रमाणपत्र तरस म)  

४. िचिक सा शा त्र इि टचयटू (प्रमाणपत्र तरस म)  

५. यावहािरक िवज्ञान र प्रिविध इि ट यटू (प्रमाणपत्र तरस म)  

६. कला मानिवकी र सामािजक शा त्र इि ट यटू (अनसु धान तरस म)  

७. िवज्ञान इि ट यटू (अनुस धान तरस म)  

८. लिलतकला इि ट यटू (प्रमाणपत्र तरस म)  

९. यापार प्रशासन र वािण य शा त्र इि ट यटू (िडग्री तरस म)  

१०. सं कृत अ ययन इि ट यटू (अनसु धान तरस म)  

११. िशक्षा शा त्र इि ट यटू (िडग्री तरस म)  

१२. कानून इि ट यटू (िड लोमा तरस म)  

१३. पशुिवज्ञान इि ट यटू (प्रमाणपत्र तरस म)  

१४. नेपाल अ ययन इि ट यटू (अनसु धान तरस म)  

१५. एिशयाली अ ययन इि ट यटू (अनुस धान तरस म)  

१६. जन प्रशासन इि ट यूट (िड लोमा तरस म)  

भिव यमा िहमाली वा तुकला इि ट यटू खो ने स भावना बारे िवचार गिरने छ।  

ित्रभुवन िव विव यालय सचंालन  

१. राि ट्रय िशक्षा सिमितले बनाएको नीित, िनयम र िनदशन अ तगर्त ित्रभुवन 
िव विव यालय एउटा वशािसत सं था हुने छ।  

२. ी ५ को सरकार िशक्षा म त्रालयले राि ट्रय योजना आयोगसँग स पकर्  राखी देशमा 
आव यक हुने जनशिक्तको समय समयमा अनमुान गन छ।   

३. िशक्षा म त्रालयले िनधार्रण गरेको जनशिक्तको आव यकता अनसुार ित्रभुवन 
िव विव यालयले िविभ न िवषयमा िविभ न तहका उ च िशक्षाको यव था गन छ।  



 18

४. ित्रभुवन िव विव यालयलाई ी ५ को सरकारले िनि चत रकम आिथर्क अनदुान िदने 
छ र िव विव यालय सभाले ित्रभुवन िव विव यालयको बजेटको वीकृित गन छ।  

    ित्रभुवन िव विव यालय                प्रमाणपत्र       िड लोमा   िडग्री    
अनसु धान 

१. नेपाल अ ययन इि ट यूट     

२. एिशयाली अ ययन इि ट यूट     

३. जन प्रशासन इि ट यूट     

४. कानून इि ट यूट     

५.कला, मानिवकी र सामािजक शा त्र 
इि ट यूट 

    

६. िवज्ञान इि ट यूट     

७. यापार प्रशासन र वािण य शा त्र 
इि ट यूट 

    

८. सं कृत अ ययन इि ट यूट     

९. िशक्षा शा त्र इि ट यूट     

१०. कृिष इि ट यूट     

११. वन िवज्ञान इि ट यूट     

१२. इि जनीयिरङ्ग इि ट यूट     

१३. िचिक सा शा त्र इि ट यूट     

१४. यावहािरक िवज्ञान र प्रिविध इि ट यूट     

१५. लिलतकला इि ट यूट     

१६. पशुिवज्ञान इि ट यूट     

   
                                                                        
 

५. ित्रभुवन िव विव यालयिभत्र िवकेि द्रत प्रशासन हुनेछ। िव विव यालय अ तगर्त गठन 
हुने प्र येक इि ट यटूलाई आव यक प्रशासकीय र आिथर्क अिधकारह  िदइने छन।्  

  

िव विव यालयका पदािधकारीह   

ित्रभुवन िव विव यालयका हाल भएका पदािधकारीह म ये कोषा यक्ष बाहेक अ  सबै 
पदािधकारीह  यथावत ् रहने छन,् तर उप–कुलपितलाई शैिक्षक कुराह मा सहायता गनर् तथा 
इि ट यटूह को काममा सम वय थापना गनर् एउटा िशक्षा यक्ष थिपने छ र प्र येक 

इि ट यटूको प्रमखुको पमा डीनह  रहने छन।्  

ित्रभुवन िव विव यालय सभा  
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ित्रभुवन िव विव यालयको स पणूर् कायर्क्रममा छलफल गरी िव विव यालयलाई सध देशको 
आव यकता र वा तिवकता अनु प जाग क बनाउन, उ चिशक्षाको तर उ च बनाउने प्रयास 
गनर् र उ चिशक्षा स ब धी देशको गितिविधमा रेखदेख गनर् बढीमा ५० जवान सद य भएको 
एउटा िव विव यालय सभा रहने छ।  

हाल भएका िसनेट, िस डीकेट र एकेडिेमक काउि सल रहने छैनन।्  

ित्रभुवन िव विव यालय सभाका सद यह  यस प्रकार हुनेछन ्: 

ी कुलपित       अ यक्ष    १ 

ी सहकुलपित      उपा यक्ष    १ 

ी उपकुलपित      सद य     १  

ी िशक्षा सिचव      सद य     १  

ी िशक्षा यक्ष       सद य सिचव    १ 

ी रिज ट्रार        सद य     १  

ी डीनह        सद य     १७ 

िनवार्िचत सद यह  

नातक प्रितिनिध      सद य     ५ 

प्रा यापक प्रितिनिध      सद य     २ 

कुलपितबाट मनोिनत सद यह    

राि ट्रय प चायतका माननीय सद यह बाट   सद य     २ 

ी ५ को सरकारका सेवामा रहेका  

अिधकृत म येबाट      सद य     ४ 

यापारी वगर्बाट      सद य     २ 

पत्रकारह  म येबाट      सद य     २ 

िव याथीर्ह  म येबाट      सद य     २ 

च दादाता म येबाट      सद य     २ 

अ  मनोिनत       सद य     ६  

ज मा             ५०   

िव विव यालय सभाको काम र कतर् य  

(क) िव विव यालय ऐन र िनयम अ तर्गत िव विव यालय स चालनको लािग आव यक 

आ तिरक िनयमह  बनाउने।  

(ख) इि ट यटूह मा डीनह को िनयुिक्त गन।  

(ग) िव विव यालयले वषर्भिरमा स चालन गन अनुस धान कायर्क्रम वीकृत गन।  

(घ) िव विव यालयको शैिक्षक कायर्क्रमह  वीकृत गन।  



 20

(ङ) िडग्री, िड लोमा, प्रमाणपत्र आिद प्रदान गन गराउने।  

(च) िव विव यालयको िवकासको लािग आव यक परेमा अ थायी सिमित आिद बनाउने र 
िवघटन गन।  

(छ) राि ट्रय िवकास सेवाका िनयमह  बनाउने, सशंोधन गन र खारेज गन।  

(ज) आ तिरक र बा य सबै प्रकारका परीक्षाह का िनयमह  बनाउने।  

(झ) इि ट यटूह को कामको रेखदेख गनर् िनरीक्षणको यव था गन र िरपोटर् प्रा त गरी 
िनणर्य गन।  

(ञ) िव विव यालयको बजेट वीकृत गन।  

(ट) हालको िसनेट, िस डीकेटले गिरआएका अ  कामह  गन।  

प्रािविधक स मेलन  

प्र येक वषर् सबै इि ट यटूका डीनह  र उप–कुलपितले तोकेका अ  यिक्तह को स मेलन 
हुने छ। उक्त स मेलनले सबै इि ट यटूका शैिक्षक कायर्क्रमह  मू याङ्कन गन, सम वय 
थािपत गन र नयाँ कायर्क्रमको तजुर्मा गनछ। उक्त स मेलनबाट पास भएका कुराह  

िव विव यालय सभामा पेश गरी पास भए बमोिजम हुने छ।  

फेक टी बोडर्  

प्र येक इि ट यटूमा एउटा फेक टी वोडर् रहनेछ। उक्त फेक टी वोडर्ले पा यक्रम तयार गन, 

भनार् गन िनयम र जाँच गन िनयम आिद सबै प्रािविधक कुराह को आयोजना गनछ।  

िव विव यालय सेवा आयोग  

िव विव यालय र यस अ तगर्तका इि ट यटूह मा प्रा यापकह  तथा अ  कमर्चारीह को 
िनयिुक्त र पदो नित गनर् िव विव यालय सेवा आयोग गठन हुने छ।   

समान तर कायम गन यव था  

कुन ै िव याथीर्ले िवदेशबाट िडग्री, िड लोमा र कुन ै पिन तहको प्रमाणपत्र प्रा त गरी नेपाल 
अिधरा यिभत्र अ ययन गनर् वा काम गनर् खोजेमा र यसरी िवदेशका िव विव यालय तथा 
अ य िशक्षण सं थाह बाट प्रा त िडग्री, िड लोमा र प्रमाणपत्रलाई ित्रभुवन िव विव यालय र 
नेपाल अिधरा यका अ  िशक्षण सं थाको िडग्री, िड लोमा र प्रमाणपत्रसँग समान तर कायम 
गनर् आव यक परेमा िव विव यालय वा एस.एल.सी. वोडर्ले आ ना आ ना तहको समान तर 
घोिषत गनर् यस स ब धमा एउटा सिमित बनाई यसले समान तर कायम गिरिदने छ।  

यसरी समान तर कायम गदार् िवदेशबाट अ ययन गरी फकका यिक्तले नेपाल अिधरा यिभत्र 
अिनवायर् भएका िवषयमा िशक्षा पाएको रहेनछ भने काम गनुर् अगािड य ता िवषयमा परीक्षा 
पास गनुर् पन गरी तोिकिदनेछ। उदाहरणाथर्, कुन ैिव याथीर्ले प चायत र यावसाियक िवषयमा 
पिहले िशक्षा पाइसकेको छैन भने य ता िवषयह मा तोिकएको जाँच पास गरेपिछ मात्र 
अ ययन गनर् वा काम गनर् पाउने गरी तोिकिदनेछ।  
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एउटा यवासायबाट अक  यवसायको िशक्षामा जाने यव था  

ित्रभुवन िव विव यालय अ तगर्त एउटा िवषयको इि ट यटूबाट पास गरी सकेपिछ अक  

िवषयको इि ट यूटमा अ ययन गनर् चाहनेलाई प्रवेश परीक्षा पास गरी अ ययन गनर् पाउने 
यव था गिरनेछ। कुनै यिक्तको इ छा र योग्यता भएमा यसरी यावसाियक के्षत्र हेरफेर 
गनर् पाउने अवसर िदने यव था हुनेछ।  

इि ट यटूको सगंठन  

इि ट यटूको सगंठन यस प्रकार हुनेछः–  

(क) हाल चिलरहेका िव यालयह  तथा िविभ न म त्रालय अ तगर्त चिलरहेका मा यिमक 

िशक्षा भ दा मािथका िशक्षालयह लाई क्रमशः िमलाएर आव यक इि ट यटूह  खडा 
गिरनेछन।् एकैचोटी सबै महािव यालयह लाई इि ट यटूिभत्र सि मिलत गनर् स भव 
नहुने ज तो भएमा कुन शतर्मा कित समयस म इि ट यूट बािहर पिन उ चिशक्षा 
सं थाह  रहन पाउँछन,् यसको िव ततृ योजना िव विव यालयले बनाउनेछ।  

चिलरहेका उ चिशक्षण सं थाह लाई इि ट यटूमा पिरवतर्न गनर् राि ट्रय तरमा 
कायर्क्रम बनाई सोही कायर्क्रम मतुािवक गिरनेछ।  

(ख) प्र येक इि ट यूटको एउटा के द्रीय िशक्षण सं था हुनेछ। य तो के द्रीय िशक्षालय 
िव विव यालय क्या पसिभत्र अथवा अ यत्र पिन हुन सक्तछ। य ता के द्रीय िशक्षण 

सं था नेपालको जुनसुकै भागमा पिन खडा हुन सक्तछन,् तर िव विव यालयको सोझ ै

रेखदेख र प्रशासनमा हुनेछन।्  

(ग) इि ट यटूह  खो दा ी ५ को सरकारको जुन प्रकारका िवकास आयोजनाह  जहाँ 
जहाँ चलेका छन,् ती ठाउँह मा उपयकु्त इि ट यटूह  खोिलने छन ् र िविभ न 
इि ट यटू िविभ न अ चलमा खो ने प्रयास हुनेछ। प्र येक अ चलमा इि ट यटूह  

खो ने सिुनयोिजत प्रयास गिरनेछ।  

(घ) जनशिक्तको आव यकता बढी भई बढी िव याथीर्ह लाई िशक्षा िदन कुनै इि ट यटूको 
पढाई िविभ न ठाउँह मा एकैचोटी गनुर् आव यक भएमा िड लोमा तरस म पढाउने 
इि ट यटूह  आव यकतानसुार ठाउँ ठाउँमा खोिलने छन।् ितनीह को नामाकरण यस 
प्रकार हुनेछः  

ित्रभुवन िव विव यालय, कृिष इि ट यटू (िड लोमा तर) िबराटनगर क्या पस अथवा 
नेपालग ज क्या पस   

(ङ) िव विव यालय प्रशासनले इि ट यटूह को पा यक्रम िनधार्रण, परीक्षा सचंालन, 

िनरीक्षण, मू याङ्कन र सामा य प्रशासन आिद गनछ।  

उ चिशक्षाको पा यक्रम  
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(क) इि ट यटूह  गठन गनर् सवर्प्रथम िव विव यालयले स बि धत िवशेषज्ञ तथा 
प्रा यापकह  समेत भएका पा यक्रम सिमितह  गठन गरी प्र येक इि ट यटूह को 
पा यक्रम तजुर्मा गनछ।  

(ख) पा यक्रम बनाउँदा अ तिवर्षयक ि टकोण (Inter-Disciplinary Approaches) अपनाइने 
छ। प्र येक महािव यालयमा िव याथीर्ह ले मलू िवषयका साथसाथ ैअ  िवषयह  िलन 
पाउने यव था हुनेछ।  

(ग) स पणूर् िशक्षालाई यवसायमलूक बनाउने िसद्धा तका साथसाथ ै साधारण शा त्र 
िवषयमा पिन तरयकु्त पा यक्रम र पढाई हुनु पन कुरामा यान िदइनेछ। प्रािविधक 

िवषयमा उ च िशक्षण सं थाह मा पिन मानवीय र सामािजक िशक्षा ज ता साधारण 

िशक्षाका िवषयह को एक पत्र अिनवायर् पढाई गन यव था  गिरनेछ।  

(घ) हालको उ चिशक्षाको पढाई यादै िकताबी र सदै्धाि तक छ। जित जित िव याथीर्ह  

मािथ ला कक्षाह मा पुग्दछन ् उित उित उनीह  वा तिवकताभ दा पर िकताबी 
ससंारमा िवचरण गनर् था दछन।् तसथर् िडग्री तहको प्र येक िवषयको उ चिशक्षामा 
यावहािरक अथवा प्रयोगा मक अनुभव िदने प्रकारको कायर्क्रम हुनपुदर्छ। उदाहरणको 
िनिम त सािह य वा अथर्शा त्र इ यािद पठन पाठन गदार् अिहले प्रचिलत पा यक्रममा 
िव याथीर्ह ले अ ह ले लेखेका उ तम वा े ठ सािह य र अ को िवचार अ ययन 
मात्र गरी जाँच िद छन।् यसो गनार्ले उ च िशक्षाको अथर् खाली अ ह ले िदएको 
िवचारलाई ग्रहण गन प्रिक्रया मात्र भइरहेको छ। यसो गनार्ले िशक्षा खाली उपभोग गन 
कुरा ज तै भइरहेको छ। यसलाई सधुार गनर् सािह यको अ ययन गदार् वा अ  

सामािजक शा त्रको अ ययन गदार् यिद पा यक्रममा आठवटा पत्र वा िवषयह  छन ्
भने एकपत्र िसजर्ना मक सािह यकृित (रचना) अथवा त यह का आधारमा आ नै 
िसजर्ना मक िवचार लेख्ने िवषयमा िदनु आव यक छ।  

(ङ) िव विव यालयले िविभ न िवषयमा िविभ न तहका लािग चािहने पा यपु तकह  र 
सहायक पु तक पुि तकाह को िवकास गनर् प्रा यापकह लाई समावेश गरी पु तकह  

लेखाउने काम गराउनेछ। िविभ न िवषयमा नयाँ िवषय र ज्ञानलाई प्रो सािहत गनर् 
प्रािविधक पत्र पित्रकाह  प्रकािशत गिरनेछन ् र प्रा यापकह ले िनयिमत तबरमा 
लेखह  लेख्न ुपन यव था गिरनेछ।  

(च) प्र येक िवषयमा प्र येक तहमा प्रा यापकह ले आ नो बौिद्धक तर उठाउन िनर तर 
प्रयास गनुर् पनछ र यसरी आ नो बौिद्धक तर मािथ उठाउनेह लाई पदो नित, 

प्रो साहन, कदर आिद गन यव था िव विव यालयले गनछ। प्रा यापकह को बौिद्धक 

तर मािथ उका न िविभ न तािलम, सेिमनार, वकर् शप, िस पोिजयम आिदको यव था 
िव विव यालयले गनुर् पनछ।  
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जनशिक्तको अनमुान  

 देशका िविभ न कामह का लािग िविभ न प्रकारका जनशिक्तको आव यकताको अनुमान गन 
यव था हुनेछ।  

उक्त अनमुान अनसुार िविभ न िवषयमा िशक्षा िदन िव याथीर् सखं्या िशक्षा म त्रालयले 
तोक्नेछ, सोही बमोिजम मात्र िव विव यालयले उ च िशक्षाको यव था गनछ।  

उ चिशक्षाको मौका  

नयाँ िशक्षा योजना अ तगर्त उ चिशक्षाको प्र येक तह िनि चत कामको लािग तयार गन 
पमा, अथार्त ् (Self-terminating) हु छ। एक तह पास गरेपिछ मािथ लो तहमा योग्यताका 
आधारमा मात्र प्रवेश पाउने यव था गिरनेछ। प्र येक तहको यिक्तलाई मािथ लो तहमा 
जानमा योग्यता बाहेक अ  प्रकारको बाधा हुने छैन। िव विव यालयले िविभ न तह पास गन 
यिक्तह लाई िविभ न प्रकारबाट उ चिशक्षाको अवसर प्रदान गन यव था गनछ।  

िव विव यालयबाट िवशेष िडग्रीको यव था  

िव विव यालयको िनधार्िरत आव यकता पूरा नगरी यिद कुन ै यिक्तले आ न ैअ तरिनिहत 
प्रितभा र क्षमताको आधारमा ज्ञानको कुन ै पिन क्षेत्रमा यिद उ कृ ट खालको उ लेखनीय 
मौिलक देन िदएको छ भने य ता यिक्तह लाई ित्रभुवन िव विव यालयले िविभ न तहका 
प्रमाणपत्र, िड लोमा वा िवशेष उपािध प्रदान गन प्रथा चालू गनछ। यो िवशेष उपािध 
स मानाथर् िदइने िडग्री वा औपचािरक िशक्षा पूरा गरी प्रा त गरी गिरएको िडग्री भ दा िभ नै 
हुनेछ। उपयुर्क्त कुराको यव था गनर् िव विव यालय सभाले समय समयमा आ ना 
सद यह बाट िसफािरस गनर् िवशेष सिमित गठन गनछ।  

उ चिशक्षामा जान कायर् अनभुव अिनवायर् गन  

उ चिशक्षाको एक तह पास गरेपिछ केही वषर् स बि धत के्षत्रमा काम गनुर् पन र िनि चत 
अविधस म काम गिरसकेपिछ प्रवेश परीक्षा पास गरेर मात्र मािथ लो तहमा प ने मौका िदने 
यव था क्रमशः गिरनेछ।  

उ चिशक्षा प्रवेश परीक्षा  

एस.एल.सी. जाँच वा तवमा मा यिमक िशक्षाको योग्यता भएको नभएको जाँच गन परीक्षा हो। 
यसलेै उ चिशक्षा प्रवेश गनर् योग्य छ छैन भ न ेिनि चत िनधोको लािग बेग्लै प्रवेश परीक्षा 
िव विव यालयले गनछ।  

सबै प्रकारका उ चिशक्षा एउटा प्रशासन अ तगर्त रहनेछन ् 

हाल िविभ न प्रािविधक उ चिशक्षा सं थाह  प्रािविधक म त्रालयह का अ तगर्त छन।् यसबाट 
साम ज यको कमी र दोहोरोपन प्रश त देखा पिरसकेको छ। तसथर् सबै उ चिशक्षा सं थाह  

इि ट यटूका अंगका पमा रहनेछन।् सेवाकािलन तािलम के द्रह  मात्र अब प्रािविधक 

म त्रालयह  अ तगर्त रहन सक्तछन।्  
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तािलमपिछ खटाउने यव था  

देशिभत्र र बािहर सबै प्रकारका तािलम पाउनेह को लगत कायम गन र स बि धत ठाउँह बाट 
माग भए बमोिजम खटाउने यव था गन तफर्  प्रयास गिरनेछ।  
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पा यक्रम 

 
पा यक्रम िशक्षाको उ े य प्राि तका लािग बनाइएको शैिक्षक कायर्क्रम हो। मािथ उि लिखत 
िशक्षाको उ े य र नीित अनसुार पा यक्रम िनधार्िरत हुनपुदर्छ। तसथर् पा यक्रम िन न 
कुराह मा आधािरत हुनपुदर्छ।  

(१) प्राथिमक कक्षाह मा भाषा र गिणतका प्रारि भक सीपह  िसकाउनमा जोड िदने र 
िव याथीर्ह को वा तिवक जीवनसँग स बि धत पेशाको िवशेष गरी कृिषको प्रारि भक 

ज्ञान पिन िदइनेछ।  

(२) िन नमा यिमक कक्षाह मा चिरत्र िनमार्णमा जोड िदने र म प्रित आदरको भावनाको 
िवकासमा जोड िदने।  

(३) मा यिमक कक्षाह मा यावसाियक ज्ञानको िवकासमा जोड िदने।  

(४) उ चिशक्षा कायर्क्रम जनशिक्तको आव यकता पिूत र् गन उ े यले िनमार्ण गन।  

(५) सबै कक्षाह मा शारीिरक िशक्षा र यावहािरक वा य िशक्षामा जोड िदने।  

  

प्राथिमक कक्षाह मा िसकाईने िवषयह  (कक्षा १ देिख ३ स म)  

िवषय िव यालय घ टाको 
प्रितशत 

पूणार्ङ्क 

नेपाली भाषा ४० ३०० 

गिणत िशक्षा ३० २०० 
सामािजक िशक्षा २० १०० 
शारीिरक िशक्षा, सफाई, ह तकला र िचत्रकला १० ५० 
 

शारीिरक िशक्षा, सरसफाई, ह तकला र िचत्रकला आिद पा यपु तकबाट िसकाउने होइन 
िविभ न कायर्कलाप वारा िसकाइन ुपदर्छ। 
िन नमा यिमक कक्षाह मा िसकाइने िवषयह  (कक्षा ४ देिख ७ स म)  

िवषय िव यालय घ टाको 
प्रितशत 

पूणार्ङ्क 

नेपाली भाषा ३० २०० 
(नेपाली भाषा  

सरल सं कृत भाषा) (कक्षा ६ र ७ मा ) 
२५  

५ 
१७० 

३० 
सयंकु्त रा ट्रसंघीय भाषाह म ये एक १० १०० 
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िवषय िव यालय घ टाको 
प्रितशत 

पूणार्ङ्क 

सामािजक िशक्षा १३ १०० 
गिणत २० १५० 
िवज्ञान १० १०० 
पूवर् यावसाियक िशक्षा १० १०० 
शारीिरक िशक्षा र वा य िशक्षा ७ ५० 
   

यो तह चिरत्र िनमार्ण गन उपयकु्त समय हो। तसथर् कक्षािभत्रको पढाईमा देशका िवभूितह को 
जीवनी र देशको रक्षा र िवकासमा राजपिरवारको देन िवषयमा जोड िदएर पढाउने र 
अितिरक्त िक्रयाकलाप वारा देशभिक्त, राजभिक्त र अनशुासनको भावना, प्रविृ त र सीपको 
िवकास गनर्मा जोड िदइनेछ।  

य तै आ मिनभर्र हुने, जवाफदेही िलने, इमा दार हुने, सहयोग गन बानी बसा नमा यसै 
तहमा जोड िदनुपदर्छ। यो तहमा म प्रित इ जत र पे्रम जगाउने वा तिवक काम शु  
गनुर्पदर्छ। िशक्षकह ले कुन ै उपयोगी काम गराउने योजना बनाउन ु पदर्छ। ज तो काठको 
सामान बनाउने, कागतको फाइल, खाम आिद बनाउने र खेतमा लगी बाली उ पादनमा सहायता 
गराउने काम आिद गराउन ुपदर्छ। िशक्षालाई यवसाय उ मूख (Vocational Oriented) अथवा 
समाजको लािग उपयोगी बनाउने योजना यस ैतहबाट शु  हुनु पदर्छ।  

साधारण मा यिमक िव यालयमा िसकाइने िवषयह  (कक्षा ८ देिख १० स म)  

िवषय िव यालय घ टाको 
प्रितशत 

पूणार्ङ्क 

नेपाली भाषा १२ १०० 

सयंकु्त रा ट्रसंघीय भाषा म ये एक १२ १०० 
गिणत १२ १०० 
भगूोल र इितहास १२ १०० 
यावहािरक वा यिशक्षा ५ ५० 
प चायत ५ ५० 
िवज्ञान १२ १०० 
यावसाियक िवषयह  म येबाट एक २० २०० 
इ छाधीन िवषय (तलका िवषय म येबाट एक) १० १०० 
 

इ छाधीन िवषय समूहः– सं कृत, अगेंर्जी, फे्र च, रिसयन, जमर्न, जापानी, पुतर्गाली, पानीश, 

चीिनयाँ, िह दी, ित वती, उदूर्, अरबी, फारसी, मिैथली, भोजपुरी, नेवारी, अितिरक्त गिणत, भौितक 
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शा त्र, रसायन शा त्र, जीव शा त्र, मानव शरीर शा त्र, ग्रामीण अथर् शा त्र, गाहर् थ िवज्ञान 
(छात्राह का िनिम त) यावसाियक िवषयह  िन न बमोिजम हुनेछन।् ती सबै िवषयह  तु त 
िव यालयह मा राख्न स भव हँुदैन। हाललाई थानीय इलम तथा पेशाह को ऐितहािसक 

पर परा, ोत, देखा परेको खपत हुन सक्ने बजारको क्षमता, थानीय िवकास कायर्क्रम आिद 
सबैको आधारमा िन न िवषयह  म ये एक अथवा दईु िवषयह  िव यालयह मा िसकाउने 
यव था हुनपुदर्छ। हाम्रो देश कृिष प्रधान भएकोले गाउँका धेरैजसो िव यालयमा कृिष र 
कृिषसँग स बि धत िवषयह  िसकाउने यव था गनुर् वा छनीय छ तापिन िवशेषतः 
अिधरा यका उ तरी भेगमा पशुपालन, म ये पहाडी के्षत्रह मा फलो यान र तराई क्षेत्रमा उ नत 
कृिषका तिरकाह  िसकाउनु पन यव था हुनपुदर्छ। एवं रीतले शहरी क्षेत्रका िव यालयह मा 
य ता क्षेत्रह को िवशेषता हेरी मात्र अ य िमिसन तथा औ योिगक िवषयह को यावसाियक 

पढाईको यव था िमलाउन ु पन कुरा पिन प ट छ। प चायती यव थाले यस ै वषर् एक 

दशक पूरा गरेको उपल यमा ी ५ महाराजािधराज सरकारबाट बक्सेको भाषणमा हुकुम 
बक्सेको छ, “आफ कुन ैअसल पेशामा दक्ष भई आ न ुपेट पाली चिरत्रवान ्बनी, आ न ैखुट्टामा 
उिभन सक्ने तु याउने िशक्षा तफर्  िवशेष यान िदन, िदलाउन िनता त आव यक भएको   
छ।”  

यावसाियक िशक्षाको यापक पमा प्रसार नग जेल उपरोक्त महान उ े यको पिरपूित र् गनर् 
स भव नहुने भएकोले यी िवषयह मा िशक्षकह लाई तरयुक्त तािलम िदने यव था गिरने 
छ र िव यालयह मा तरयकु्त यावसाियक िशक्षा िदलाइने यव था गिरने छ।  

वा तवमा नेपाल अिधरा य र नेपाली राि ट्रयताका ज मदाता ी ५ बडामहाराजािधराज 

पृ वीनारायण शाहबाट आफूले अिजर्बक्सेको मलुुकको वत त्रता सदा अकु्ष ण रहोस ्भ नाका 
लािग िद य उपदेशमा हुकुम बक्सेको िथयो, “आ नो देशका कपडा ब न जा यालाई नमनुा 
देखाई सघाउनू र ब न लाउनू र यसो भया नगद िवदेश जाँदैन।” बीस  शता दीमा दिरद्रता र 
अज्ञानले ग्रिसत नेपालले यो रोगबाट मिुक्त पाउन उपरोक्त महानवाणीको अनसुरण गद 
यावसाियक िशक्षामा िवशेष जोड िदनु परेकोले य तो यव था गिरएको हो।  

यावसाियक िवषयह   

(१) अ न खेती (Agronomy) 

२) पशुपालन र दगु्ध यवसाय (Animal husbandary and Dairy industry)  

(३) वागवानी (Horticulture) 

(४) कुखुरा पालन (Poultry) 

(५) म य पालन (Fisheries) 

(६) पयर्टन र होटेल यवसाय (Tourism and Hotel Management) 

(७) ह तकला र का ठकला (Handicraft and Wood craft) 
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(८) भाँडा वतर्न बनाउने कला Ceramics and Pottery)  

(९) साधारण धातुको काम (Metal Work)  

(१०) व त्र िसलाइ र बुनाइ (Clothing, Tailoring and Knitting) 

(११) छालाको काम (Tanning and Leather work)  

(१२) डकमीर्, ईटँ पो ने र भवन िनमार्ण (Masonry, Brick building and Architecture) 

(१३) वन स ब धी कायर् (Forestry) 

(१४) मोटर मेकािनक्स (Auto-mechanics) 

(१५) माहुरी पालन (Bee-Culture) 

(१६) सगंीत र नृ य Music and Dance)  

(१७) सटर्है ड र टाइिपङ्ग (Shorthand and Typing)  

(१८) िचत्रकला र फोटोग्राफी (Drawing and Photography)  

(१९) रेिडयो मेकािनक्स (Radio mechanics)  

(२०) निसर्ङ्ग (Nursing)  

(२१) वा य कायर्कतार् (Health workers) 

(२२) छपाइ (Printing trades technology) 

(२३) िबजुलीको िफिटङ्ग (Electrical Installation)  

(२४) घडी बनाउने (Watch and clock repair)  

(२५) पानीको धाराको काम गन (Plumbing)  

(२६) फिनर्चर बनाउने (Furniture and Cabinet making) 

(२७) आ यौिगक िडजाइन र यापािरक कला (Industrial design and Commercial Art) 

(२८) टेशनरी बनाउने (Stationary making) 

(२९) खा य िवज्ञान (Food technology and Catering)  

(३०) व त्र िनमार्ण िवज्ञान (Textile Technology)  

(३१) कायार्लय स चालन (Office management)  

(३२) लेखा (Accounting)  

(३३) वेत र बाँसको काम (Cane and Bambo works)  

(३४) पवर्तारोहण (Mountaineering)  

पवर्तारोहण हुने थानह मा मात्र यो िवषयको पढाइ हुने छ।  

यावहािरक ज्ञान  

प्र येक यावसाियक िवषय िसकाउँदा यसको यावहािरक पक्ष (Experimental Work) पिन 
िसकाउन ुअिनवायर् छ। कृिष िशक्षा िदन, खेत र अ  िवषय िसकाउन आव यक सामग्रीको 
ज रत पदर्छ।  
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यावसाियक मा यिमक िव यालयमा िसकाइने िवषयह   

िवषय िव यालय घ टाको प्रितशत पूणार्ङ्क 

नेपाली भाषा १२ १०० 

सयंकु्त रा ट्रसंघीय भाषाम ये एक १२ १०० 
गिणत १२ १०० 
िवज्ञान र वा य िशक्षा १२ १०० 
सामािजक िशक्षा (इितहास, भगूोल र प चायत 
समेत) 

१२ १०० 

यावसाियक िशक्षा ३० १०० 
इ छाधीन िवषय (तलका िवषयह म ये एक) १० १०० 
 

(रसायन शा त्र, भौितक शा त्र, जीव शा त्र, अितिरक्त गिणत र थप यावसाियक िवषय एक)  

साधारण मा यिमक िव यालयमा २० प्रितशत िव यालय घ टा मात्र यावसाियक िशक्षाको 
लािग र ८० प्रितशत समय अ  साधारण िवषयह को पढाइमा िवताइ छन।् साधारण िशक्षा 
ब ता पढेका िव याथीर्ह मा यावसाियक प्रविृ त र सीप पयार् त मात्रामा िवकास हुन सक्तैन। 
तसथर् पूणर्तया यावसाियक प्रविृ त र सीप िसकाउने यव था यावसाियक मा यिमक 

िव यालयह मा गिरएको छ। यी यावसाियक मा यिमक िव यालयह बाट पास हुने 
िव याथीर्ह  यवसायितर लाग्न चाहेमा पिन पूणर्तया तािलम पाएका हु छन ् र प्रािविधक 

िवषयमा उ च िशक्षामा जान चाहेमा पिन ब ता योग्य हु छन।् यस प्रकारका िव यालयमा 
िवज्ञानमा पिन ब ता जोड िदइएको छ। यावसाियक ज्ञानको जग पिन िवज्ञान न ैभएकोले 
िवज्ञान िशक्षामा ब ता जोड िदइएको हो।  

यावसाियक मा यिमक िव यालयह मा िव याथीर्ह लाई कायर्शालाको ब ता अनभुव िदनु 
पदर्छ। तसथर् प्र येक यावसाियक िव यालयमा अिनवायर्तः कायर्शाला हुनपुदर्छ र कृिषको 
िशक्षा िदन प्रयोगा मक खेत हुनपुदर्छ।  

सं कृत मा यिमक िव यालयमा िसकाइने िवषयह   

  

िवषय िव यालय घ टाको प्रितशत पूणार्ङ्क 

नेपाली भाषा १० १०० 

सं कृत िशक्षा ३० ३०० 

गिणत १० १०० 

सामािजक िशक्षा (इितहास, भगूोल र प चायत) १० ५० 

िवज्ञान, वा यिशक्षा र शारीिरक िशक्षा १० ५० 

यावसाियक िशक्षा २० २०० 
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इ छाधीन िवषय (तलका म येबाट एक) १० १००   
 

(अगें्रजी, फे्र च, चीिनयाँ, िह दी, रिसयन, पािनस, जमर्न, जापानी, पुतर्गाली, ित बती, उदूर्, अरवी, 
फारसी, मिैथली, भोजपुरी, नेवारी, राई, िल बू, गु ङ्ग, मगर र तामाङ)  

हाल चिलरहेको सं कृत िशक्षा प्रणालीलाई पिन राि ट्रय िशक्षा पद्धितको अिभ न अंगका पमा 
समावेश गरी देशभिर एउटै राि ट्रय िशक्षा पद्धित लागू गनुर् पन र सं कृत भाषाको प्रचार गरी 
हाम्रो सं कृित र धमर्को ज्ञान पिन िदन उपरोक्त पा यक्रम बनाइएको छ। यसमा सं कृत 
भाषामा ब ता जोड िदइने छ र सं कृत प ने िव याथीर्ले अक  एक वदेशी अथवा िवदेशी 
भाषा प नपुन यव था भएको छ। प्र येक िव याथीर्ले यावसाियक ज्ञान िलन अिनवायर् हुने 
िसद्धा त यहाँ पिन समान पले लागू हुनेछ।  

हाल चिलआएका सं कृत पाठशालाह लाई उपयुर्क्त बमोिजम पुनगर्ठन गिरने छ।  

पा यक्रम िवकास कायर्क्रम  

एकपटक िनमार्ण भएको पा यक्रम सँधैका लािग उही ठीक हँुदैन। पा यक्रममा बदिलदंो 
राि ट्रय आव यकता, आकांक्षा र मा यताह  समय अनसुार पिरवतर्न भइरहनपुदर्छ। य तै 
पा यक्रममा नयाँ नयाँ ज्ञानह  समावेश हँुदै जानपुदर्छ। यसरी पा यक्रमको िवकास र 
सधुारका लािग एउटा पा यक्रम िवकास के द्रको थापना गिरने छ र उक्त के द्रले 
िव विव यालय, िशक्षक तािलम के द्र, पा यपु तक लेखक के द्र आिदसँग स पकर्  राखी 
िनर तर पा यपु तक अनुस धान गन र सधुार गन काम गिररहने छ।  

िशक्षाको मा यम  

प्राथिमक िशक्षा र मा यिमक िशक्षास म पढाइको मा यम नेपाली हुनेछ। यसभ दा फरक 

यव था गनुर् परेमा ी ५ को सरकारको पूवर् वीकृित प्रा त गनुर्पनछ। तर अ  भाषा 
िसकाउँदा पढाइको मा यम सोही भाषान ैहुनसक्ने छ।  

ी ५ को सरकारले अ  िनणर्य नगरेस म उ च िशक्षा िदने िशक्षण सं थाह मा पढाइको 
मा यमको हकमा हाल प्रचिलत यव था न ैकायम रहने छ।  

जुन क्षेत्रमा नेपाली भाषाको प्रचार अझ यापक हुन सकेको छैन र बालबािलकाह लाई नेपाली 
बु न किठनाइ हु छ, य ता क्षेत्रह मा पढाइको मा यम र पा यपु तक नेपाली भाषाकै भए 
पिन िशक्षकह ले के्षत्रीय भाषामा िव याथीर्ह लाई बुझाउन सक्नेछन।्  

पूवर् प्राथिमक िशक्षा  

पूवर् प्राथिमक िशक्षा िदने उ े यले कुन ै यिक्त वा सं थाले िशक्षण सं था खो न चाहेमा ी ५ 
को सरकारले तोकेको अिधकारीको वीकृित िलई खो न पाउने यव था गिरने छ। पूवर् 
प्राथिमक िशक्षाको पढाइको तरीकामा उ नित गनर्मा ी ५ को सरकारले पा यक्रम र िशक्षक 
तािलम आिदको कायर्स म गन छ र पूवर् प्राथिमक िव यालय खो ने िज मेवारी हाल ी ५ 
को सरकारको हुने छैन।  
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िशक्षण पद्धित 

 
हाल हाम्रा िव यालयह मा िसकाउने तरीका यादै पुरानो िकिसमको छ। प्र येक नयाँ तरीकाले 
िसकाउने पद्धितको िवकास गराउन िन निलिखत यव था गिरनेछ :   

१. िशक्षण सधुार र अनसु धान आयोजनाह  गठन गन :   

िव यालय तथा इि ट यटूमा िसकाइने प्र येक िवषयमा (साधारण र यावसाियक) 

पा यक्रमको उपयकु्तताको मू यांकन गन, िशक्षण तरीकामा सधुार याउने, िशक्षण 

सामग्रीको िवकास गन तथा मू यांकनको उपयुक्त तरीकाको िवकास गराउने उ े यले 
िवषय िशक्षण सधुार र अनसु धान आयोजनाह  गठन गिरने छन।् उक्त आयोजनाले 
छोटो अविधको िशक्षक तािलम कायर् आिद पिन गनछ।  

२. नयाँ िशक्षण तरीकाको प्रसार गन :   

नयाँ िशक्षण तरीका देशभिर एकैपटक लागू गनुर्भ दा केही छािनएका िज लाह मा 
लागू गनुर्परेको छ र क्रमशः देशभिर फैलाउनु परेको छ। एउटा िव यालयले जित 
िवषयमा नयाँ तरीका लागू गनर् सक्तछ यित िवषयमा लागू गनर् पाउने यव था गद 
जान ुपरेकोछ। नयाँ िशक्षा योजना लागू भएका ठाउँमा नयाँ िशक्षण िविध पिन लागू 
गद लिगने छ।  

३. य ता अनुस धान आयोजनाह ले आम पमा उक्त िशक्षण िविध लागू गन िसफािरस 
गरेपिछ िशक्षा म त्रालयका स बि धत शाखाह मा उक्त कायर्क्रम ह ता तरण हुनेछ।  
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िशक्षण सामग्री 
 

नयाँ तरीकाबाट िसकाउन ब ता िशक्षण सामग्रीह को प्रयोग हुनपुदर्छ। िशक्षण सामग्रीह को 
िवकास गनर् िन न यव था अपनाइने छ।  

पा यपु तक  

पा यपु तक सबैभ दा मह वपूणर् िशक्षण सामग्री हो। यो देशभर प्रचिलत एउटै मात्र िशक्षण 

सामग्री हो। तसथर् पा यपु तकलाई सकेस म उ च तरको बनाउने प्रयास गनुर् परेको छ।  

जनक िशक्षा सामग्री के द्र, सानो िठमीलाई वशािसत सं था बनाई सबै प्रकारका पु तकह  

लेखाउने, छपाउने र िवतरण गन िज मा िदइने छ।  

१. पा यपु तक पा यक्रम र नयाँ िशक्षण िविधलाई पूरा यानमा राखेर तािलम प्रा त 
योग्य यिक्तले मात्र ैलेख्न पाउने यव था गिरनेछ।  

२. पा यपु तकको साथमा िव याथीर्ह का लािग अ यास गन पुि तका (Work book) 

िशक्षकह लाई उक्त पा यपु तक प्रयोग गनर् िशक्षक िनदशन पुि तका (Teacher 

Guide) पिन साथ ैतयार गनुर् अिनवायर् हुनेछ।  

३. प्र येक िवषयको पा यपु तक लेख्दा राख्नु पन त वीर, चाटर् र उदाहरणह  बारे 
िव ततृ िनयम हुनपुदर्छ। य तै अक्षरको प्रकार, कागतको प्रकार र िज लाको प्रकार 
आिदको िव ततृ िनयम बनाइने छ।  

४. अिहले ज तै बजारमा भएका िकताबबाट छानी पु तक सचूी िनका ने प्रथा ठीक 

देिखदैंन। तसथर् िनि चत उ े यका लािग िकताब लेखाउने यव था हुनुपदर्छ। उपल ध 
िकताबबाट छा ने प्रथा ब द गिरनेछ।  

५. प्राथिमक िशक्षाका सबै िवषयका िकताबह  र मा यिमक िशक्षाका सबै मखु्य िवषयका 
िकताबह  ी ५ को सरकारले नै नमनूाका लािग प्रथम पटक लेखाउने, छपाउने र 
िवतरण गन यव था हुनपुदर्छ। यसपिछ जनक िशक्षा सामग्री के द्रले न याउने भए 
िवज्ञान, गिणत र यावसाियक िवषयह मा बाहेक अ  िकताबह  जनक िशक्षा सामग्री 
के द्रबाट प्रकािशत िकताब नमूना अनसुार अ  प्रकाशकह  वारा छपाउने र िवतरण 

गराउने यव था गिरने   छ।  

६. िकताब लेखाउनका िनिम त स बि धत िवषयमा िवशेषज्ञह लाई पा यक्रम बमोिजम 
िकताबको परेखा पेश गनर् आ हान गन र सबभ दा राम्रो परेखा तयार गन 
यिक्तलाई जनक िशक्षा सामग्री के द्रका लेखक र स पादकको रेखदेखमा पु तक 

लेखाइनेछ। जनक िशक्षा सामग्री के द्रका लेखक स पादकह ले बािहरका लेखकले पेश 
गरेका पा डुिलिपह मा पा यक्रम र नयाँ िशक्षण िविध अनसुार बडो सावधानीपूवर्क 
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स पादन गनुर्पदर्छ। आव यक परेमा सरकारी लेखकह ले पिन पु तक तयार गनर् 
सक्ने छन।्  

७. यिद िशक्षण सधुार अनसु धानका लािग बनेका आयोजनाह वारा पा यपु तकह  

लेिखएका रहेछन ् भने आयोजनाह ले आम पमा छपाउन उिचत ठहर् याएका 
िकताबह लाई जनक िशक्षा सामग्री के द्रले छपाई िवतरण गनछ।  

८. जुनसुकै भाषामा लेिखने िकताबमा पिन एउटा िवषयमा देशभरी एकै प्रकारका 
िवषयव तुह  रहने छन।्  

९. नाम तौल स ब धी ज्ञान िदन लेिखने पु तकह मा ी ५ को सरकारले प्रचलनमा 
याइसकेको दशमलव पद्धितलाई अपनाई लेिखन ुपरेको छ र य तै, जुनसुकै िवषयमा 
पिन ी ५ को सरकारको नीित र िनयम अनसुार िम ने गरी िकताबह  लेिखनु 
परेकोछ।  

पा यपु तक िवतरण  

जनक िशक्षा सामग्री के द्रबाट ठाउँ ठाउँमा पु तक िवतरण के द्र खोली पु तकह  िवतरण 

गन यव था हुनेछ।  

तोिकएका ठीक ठीक िकताबह  िव यालयमा पढाइएका छन ् छैनन,् िशक्षा अिधकारीह बाट 
िनयिमत समयमा प्रितवेदन प्रा त गन यव था गिरनेछ।  

िकताब िनःशु क िवतरण  

पा यपु तकह  िशक्षा प्रचारका लािग नभ ैनहुने यनूतम सामग्रीह  हुन।् तसथर् पा यपु तक 

िवना गरीब तथा दगुर्म थानका बालक बािलकाह ले प न नपाउने ि थत नहोस ्भ नाका 
लािग तोिकएका दगुर्म िज लाह मा कक्षा १ देिख ३ स मका पा यपु तकह  िनःशु क 

िवतरण गन यव था गनुर् पदर्छ। अ  िज लामा पिन गरीब िव याथीर्ह लाई प्राथिमक 

िशक्षाका पा यपु तकह  िनःशु क िवतरण गन यव था हुनपुदर्छ र अ  िज लामा िबक्री 
गिरनेमा पिन प्राथिमक िशक्षाका पा यपु तकह  सकेस म कम मोलमा िबक्री गन यव था 
गिरनेछ।  

अ  शैिक्षक सामग्रीह को यव था  

१. वैज्ञािनक तिरकाबाट पढाई गनुर्भ दा बढी सामग्रीह  कक्षामा प्रयोग हुनु पदर्छ। तसथर् 
जनक िशक्षा सामग्री के द्रले प्र येक िवषय िसकाउनका लािग आव यक शैिक्षक 

सामग्रीह  पयार् त मात्रामा उ पादन गरी िवतरण गन अथवा नमूना सेटह  बनाई 
पठाउने र ती सामग्रीह  बनाउने तिरकाको िनदशन पुि तका बनाई िवतरण गन 
यव था गनछ। यसका अितिरक्त िशक्षकह लाई िशक्षण सामग्रीह  आफै बनाउने 
कामको तािलम िदनु पदर्छ। िशक्षकह ले िव याथीर्ह लाई यावसाियक िशक्षा कायर्क्रम 
अ तगर्त शैिक्षक सामग्रीह  बनाउन लगाउन सक्तछन।्  
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२. िवज्ञान र यावसाियक िशक्षाह  िसकाउन िवशेष गरी िफ म, िफ मि ट्रप, लाइड, 

ओपेक प्रोजेक्टरह को प्रयोग गनुर् राम्रो हुनेछ। य ता सामग्रीह लाई देशभरीका 
िव यालयह मा तु तै उपल ध गराउन गा ो होला, तर िज लामा अथवा अ चलमा 
य ता सामग्रीह को के द्र राखेर िव यालयह लाई पालोपालो गरी यी सामग्रीह  प्रयोग 
गन मौका िदने यव था गिरने छ।  

 यावसाियक िशक्षा तथा िवज्ञान प्रयोगशाला सामग्रीह   

यावसाियक िशक्षाको पढाइ गनर् र िवज्ञान िशक्षाको पढाइ गनर् कायर्शाला तथा प्रयोगशाला 
नभ ै नहुने कुराह  हुन।् तर िविभ न िव यालयह ले कसरी कम पैसाले कायर्शाला तथा 
िवज्ञान प्रयोगशालाह  बनाउन सक्नेछन,् सो िसकाउनका लािग िशक्षा म त्रालयले िविभ न 
तरीकाह  र यनूतम आव यक सामग्रीह को सचूी िव यालयह लाई िदने र ती सामग्रीह  

सकेस म िव यालयले आफले बनाउने, यिद िव यालयले नसक्ने भएमा म त्रालयबाट 
नेपालिभत्र ैबनाउन लगाउने र नभ ैनहुने कुराह  मात्र िवदेशबाट िझकाइने छ।  

यावसाियक िशक्षाका लािग सबैजसो कृिष औजारह  अब वीरग ज कृिष औजार कारखानाले 
तयार गनर् सक्तछ। अ  मेकािनकल िशक्षाका लािग पिन केही सामग्रीह  बालाजु य त्रशाला 
आिदमा तयार हुन सक्तछन।् सकेस म य ता व तुह  य तै यावसाियक सं थाह बाट 
उ पादन गराउन े यव था गिरनेछ।  

प्र येक मा यिमक िव यालयमा िवज्ञानको प्रयोगशालाको यव था गिरने छ र प्राथिमक र 
िन नमा यिमक िव यालयमा पिन िवज्ञानका यनूतम सामग्रीह  उपल ध गराइने छ। य ता 
यनूतम सामग्री िशक्षा म त्रालयले तोक्नेछ र थानीय साधनबाट उपल ध हुने व तुह बारे 
िनदशन पिन िदनेछ; साथै अ  सामग्रीह  प्रा त गन उपाय पिन बताउनेछ।  

रेिडयो वारा िशक्षा  

रेिडयो पिन िशक्षाको एउटा प्रभावकारी साधन हुन सक्तछ। हाम्रो ज तो यातायातको किठनाइ 
भएको देशमा रेिडयो वारा कुना कुनास म हामीले चाहेको कुरा पुर् याउन सिक छ। सवर्प्रथम 
रेिडयोको मा यमबाट कुना कुनाका िशक्षकह लाई बराबर राम्रो पढाइ गन तरीका िसकाउने, 

यसपिछ मा यिमक तरका िव याथीर्ह का लािग कायर्क्रम चलाउने र प्रौढ िशक्षाको कायर्क्रम 
प्रभावकारी ढङ्गबाट तजुर्मा गन यव था गिरने छ।  

िशक्षा सामग्रीको आव यकताबारे िनदशन िदने    

िशक्षा म त्रालयबाट एउटा िव यालयमा नभै नहुने यनूतम सामग्रीह को एउटा सचूी बनाई 
प्र येक िव यालयले ती सामग्रीह  तु तै राख्ने र अ  सामग्रीह  क्रमशः थ दै जाने िनदशन 
िनका न ुअित ज री छ। िशक्षा िनरीक्षकह ले िनरीक्षण गदार् शैिक्षक सामग्रीह  आव यक 

मात्रामा रहन गएका छन ्छैनन ्जाँच गन र ितनको उिचत प्रयोग भएको छ छैन प्रितवेदन 
िदने यव था गनुर्पदर्छ।  
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िव यालय–पु तकालय   

प्र येक मा यिमक िव यालयमा अिनवायर्तः पु तकालय राख्ने र प्राथिमक र िन नमा यिमक 

िव यालयमा पिन पु तकको केही सकंलन गनुर् पन यव था गनुर् पदर्छ। 
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पा यपु तक उ पादनका लािग 

जनक िशक्षा सामग्री के द्रलाई वशािसत सं था बनाउने 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

पा यपु तक बारे नीित  

(१) प्रमखु िवषयका सबै पु तकह  लेखाउने, छपाउने र िवतरण गन र अ  िवषयमा अ  

प्रकाशनबाट नमनूा अनसुार पु तक छा ने र िवतरण गराउने यव था गन।  

(२) देशभरी सपुथ मोलमा पा यपु तक िवतरण गन र दगुर्म के्षत्रमा र गरीब िव याथीर्लाई 
िनःशु क पु तक िवतरण गन।  

(३) पा यपु तकको उ नितका लािग अनुस धानलाई प्रो साहन गन।  

तु तै उपल ध गराउन गा ो होला, तर िज लामा अथवा अ चलमा य ता 
सामग्रीह को के द्र राखेर िव यालयह लाई पालोपालो गरी यी सामग्रीह  प्रयोग गन 
मौका िदने यव था गिरने छ।  

 पा यपु तकको म यौदा तयार गन 

 बािहरका लेखकले तयार गरेको पा डुिलिप स पादन गन 

 पा यपु तक छा ने 

 आव यक त वीर र अ  यव था िमलाउने 

 पा यपु तक देशभरी िवतरण गन यव था गन 
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िशक्षक तािलम 

 
हाल िशक्षक तािलममा दइुवटा प्रमुख सम याह  छन:् (१) आव यकता अनसुार तािलम प्रा त 
िशक्षकको सखं्या बढाउने र (२) तािलमको तर बढाउने। िशक्षक तािलमबारे िवचार गनर् 
प्रशासन, िनरीक्षण, मू यांकन र तािलमको सम वय गनर् एउटा सिमित गठन गिरने छ।  

तािलम प्रा त िशक्षकको सखं्या बढाउने यव था  

(क) सबै िव यालयह मा तािलम प्रा त िशक्षक राख्न क्रमशः अिनवायर् गिरनेछ र नयाँ 
योजना लागू भएका िज लाह मा यी िनयम लागू हुनेछन।्  

(ख) त कालै धेरै सखं्यामा िशक्षकह  तयार गनर् एस.एल.सी. वा सो सरह पास भएका, 
आइ.ए. वा सो सरह पास भएका तथा बी.ए. वा सो सरह पास भएका यिक्तह लाई 
एक एक वषर्को तािलम िदई क्रमशः प्राथिमक िशक्षक, िन नमा यिमक िशक्षक र 
मा यिमक िशक्षकका लािग तयार गिरनेछ।  

(ग) हाल काम गिररहेका अनभुवी िशक्षकह को पिन यूनतम योग्यता पुग्दछ भने 
सेवाकालीन तािलमको मा यमबाट तािलम िदइनेछ।  

(घ) प्र येक िशक्षकलाई शारीिरक अ यास र शारीिरक िशक्षाको तािलम अिनवायर् हुनेछ।  

तािलमको तर बढाउने यव था  

(क) िशक्षक िशक्षणको पा यक्रम वतर्मान आव यकता सुहाउँदो िनधार्रण गन यव था 
गिरनेछ।  

(ख) प्र येक िवषयमा नेपालको वा तिवक पिरि थित र आव यकता सहुाउँदा पा यपु तकह  

तयार गराउने यव था हुनेछ।  

(ग) िशक्षण तिरकाको साथसाथ ै िवषय िशक्षणमा पिन पयार् त जोड िदनु ज री भएकोले 
िशक्षक तािलम महािव यालयमा िविभ न िवषयमा उपयकु्त फेक टीह को िवकास हुन ु
पदर्छ।   

(घ) िशक्षक िशक्षण तिरकामा अनुस धानलाई प्रो साहन िदनु आव यक छ र िशक्षा 
शा त्रलाई नेपालको पिरि थितसँग िम ने गरी िवकास गन प्रयास हुनुपदर्छ।  

(ङ) िशक्षक िशक्षण िविधको तािलम िलन आउनेह को यूनतम योग्यता बढाउन ुज री छ। 
तसथर् दगुर्म क्षेत्रमा बाहेक अ यत्र प्राथिमक िशक्षक हुन एस.एल.सी. वा सो सरह, 

िन नमा यिमक िशक्षक तािलम िलन आइ.ए. वा सो सरह र मा यिमक िशक्षक 

तािलम पाउन बी.ए. वा सो सरह भएमा उिचत हुनेछ।  

(च) िशक्षकह लाई नयाँ तरीकाले जाँच गन िवषयमा तािलम िलन ुअिनवायर् हुनेछ।  
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(छ) प्रधाना यापक र िशक्षा िनरीक्षकको तािलमको पिन योजना हुन ुपदर्छ।  

सेवाकालीन िवशेष तािलम   

िवज्ञान, गिणत आिद सबै िवषयमा िशक्षकह लाई िवशेष तािलम िदनु पदर्छ। देशभरीमा 
िशक्षकह लाई य ता तािलम क्रमशः उपल ध गराउने यव था गिरनेछ।  

   

तािलमपिछ काममा खटाउने यव था  

(क) तािलम प्रा त िशक्षकह लाई िशक्षा म त्रालयले स बि धत िव यालयमा खटाउनेछ। 
स बि धत िव यालयले उक्त िशक्षकलाई िलन अिनवायर् हुनेछ।  

(ख) िशक्षकह ले तािलम पाए बमोिजम ठीक तिरकाले िसकाउने गरेका छन ् छैनन ् िशक्षा 
िनरीक्षकले मू यांकन गरी िशक्षा म त्रालय तथा िशक्षक तािलम के द्रमा प्रितवेदन 
पठाउनेछन।्  

(ग) तािलम प्रा त गरेको िनि चत अविधपिछ िशक्षकह लाई पुनः सेवाकािलन तािलमको 
यव था हुनुपदर्छ।  

यावसाियक िशक्षकह     

यावसाियक िशक्षकह लाई तािलम िदने यापक कायर्क्रम हुनेछ। हालको भ दा यावसाियक 

तािलमको तर क्रमशः बढाउँदै लजैाने यव था गिरनेछ।  

यावसाियक िशक्षाको पढाईमा िवशेष जोड िदने यस योजनाको उ े य भएकोले यावसाियक 

िशक्षा िवषयमा िशक्षक तािलममा पिन िवशेष यान िदइनेछ। अिधरा यका प्र येक 

िव यालयका िशक्षकह लाई यावसाियक िशक्षा िसकाउने तिरकामा तरयुक्त तािलम िदइनेछ 

र सबै िव यालयका िशक्षकह लाई पालो पालो गरेर तािलम उपल ध गराइनेछ।  

यावसाियक िवषयह मा िडग्री वा िड लोमा प्रा त गन यिक्तह लाई िशक्षण तिरकाको तािलम 
िदई यावसाियक िशक्षक बनाउने यव था हुनेछ।  

िशक्षक तािलमका लािग छात्रविृ त  

िशक्षक तािलमका लािग हाल िदइआएको छात्रविृ तलाई क्रमशः समा त गन प्रयास गिरनेछ। 
गरीब र दगुर्म क्षेत्रका िव याथीर्ह ले मात्र छात्रविृ त पाउने यव था क्रमशः लागू गिरनेछ।  
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िशक्षकह को सेवामा सधुार 
 

िशक्षाको सुधार र उ नित गनर् योग्य यिक्तह लाई िशक्षक बनाउन ुर उनीह लाई िशक्षामा नै 
ब न राजी गराउन ु यादै ज री छ। तसथर् िशक्षकह को सेवामा सरुक्षा, पदो नितको आशा र 
तलवको दर स तोषजनक बनाउने कायर्क्रमलाई योजनाकालमा िवशेष प्राथिमकता िदइनेछ।  

 

सेवाको सरुक्षा  

हाल सरकारी िशक्षकह  र प्रा यापकह  लोकसेवा आयोगबाट िनयकु्त हु छन ् र िनजामित 
सेवा ऐन र िनयमावली अ तगर्त उनीह को सेवामा सरुक्षा छ। हाम्रो देशमा सरकारी कूल र 
कलेजह भ दा पि लक कलेजह  तथा कूलह  धेरै मात्रामा छन।् यसरी पि लक कुल र 
कलेजमा रहेका िशक्षक तथा प्रा यापकह को सेवामा सरुक्षा प्रदान गनुर् अित आव यक छ।  

 

िशक्षकह को सेवाको सधुार गनर् तलका यव थाह  हुनेछन:्  

 

१. िशक्षकह को सेवाको गठन  

प्र येक िज लामा िशक्षा सेवा आयोग गठन हुनेछ। उक्त आयोगले िज ला िशक्षा सेवा गठन 
गनछ र िज लािभत्रका सबै प्रकारका िशक्षकह को दरब दी गन, भनार् गन, पदो नित गन, 

स वा र खारेज गन काम िज ला िशक्षा सेवा आयोगले गनछ। उक्त आयोगले िशक्षकह को 
िववरण राख्नेछ।  

महािव यालयका िशक्षकह  िव विव यालय सेवा आयोग माफर् त भनार् हुनेछन।्  

 

२. िज ला िशक्षा कोष  

प्र येक िज लामा एउटा िज ला िशक्षा कोष खडा हुनेछ। उक्त कोषमा सरकारी अनदुान, 

शु कबाट उ ने रकम, िशक्षा करबाट उ ने रकम र च दाह  रहनेछन।् सोही कोषबाट प्र येक 

मिहनामा िशक्षकह लाई समयम ैतलब खुवाउने यव था हुनेछ।  

 

३. िशक्षकह को तलब केल  

िशक्षकह को तलब केल तोिकंदा समान योग्यता भएका अ  पेशामा काम गनह ले पाए 
सरह पाउने यव था हुनु पदर्छ र ब दो बजार भाउ अनसुार तोिकएको तलब दरमा बराबर 
सशंोधन गन यव था हुनुपदर्छ। िशक्षकह को तलब दरमा प्र येक वषर्को अनभुव अनसुार थप 
बिृद्ध पाउने तथा िवशेष तािलम पाए अनसुार थप भ ता पाउने यव था पिन गनुर् राम्रो हुनेछ। 
दगुर्म थानमा खिटई जाने िशक्षकह ले दगुर्म थान भ ता पाउने यव था हुनेछ।  
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४. िव यालयमा िशक्षकह को दरब दी  

प्राथिमक िव यालयमा  

दजार् सखं्या यनूतम योग्यता तलब तािलम भ ता कैिफयत 

प्रधाना यापक १ एस.एल.सी. वा सो सरह र 
तािलम प्रा त 

१५५। १५।– २५।–   प्र.अ. 

भ ता 
िशक्षक ३ ,,      १५५।– १५।–   

 िन नमा यिमक िव यालयमा 
दजार् सखं्या यनूतम योग्यता तलब तािलम भ ता कैिफयत 

प्रधाना यापक १ आई. एड. अथवा आई. ए. 
अथवा सो सरह र 
तािलम प्रा त 

२५०।–  ५०।– प्र.अ.भ ता 

िशक्षक ३ आई.एड. अथवा आई.ए. 
अथवा सो सरह र 
तािलम प्रा त 

२५०।–    

  िशक्षक १ एस.एल.सी. वा सो सरह र 
तािलम प्रा त 

१५५।– १५।–   

 

मा यिमक िव यालयमा  

दजार् सखं्या यनूतम योग्यता तलब तािलम भ ता कैिफयत 

प्रधाना यापक १ बी.एड. अथवा बी.ए. वा सो 
सरह र तािलम प्रा त 

६००।–    

िशक्षक १ बी.ए सी. ४७५।–    

  िशक्षक १ बी.एड. अथवा बी.ए सी. 
अथवा बी.ए. र तािलम 
प्रा त 

४७५।–    

  िशक्षक १ बी.ए. वा सो सरह र 
यावसाियक िशक्षामा 
तािलम प्रा त 

४७५।–    

िशक्षक १ बी.ए. वा सो सरह ४००।–    

  िशक्षक १ राि ट्रय िवकास सेवाबाट 
जाने 

२००    
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उ च िशक्षण सं थाह को दरब दी, यनूतम योग्यता तथा तलब ित्रभुवन िव विव यालयले 
तोके बमोिजम हुनेछ।   

५. छात्र िशक्षक अनपुात  

प्राथिमक िशक्षामा १:३०, िन नमा यिमक र मा यिमक िशक्षामा १:२५ र उ चिशक्षामा १:१५ 
िशक्षक िव याथीर् अनपुात िनधार्रण गिरएको छ।  

६. पदो नितको यव था  

िशक्षकह को पदो नित गदार् िन निलिखत कुराह को आधारमा गिरनेछः–  

(क) शैिक्षक योग्यता,  
(ख) नोकरी वषर् अथवा अनभुव,  

(ग) उ लेखनीय काम गरे बापत पाएको तक्मा वा कदरपत्र,  

(घ) वा य,  

(ङ) दगुर्म क्षेत्रमा काम गरेको अनभुव,  

(च) िवभागीय प्रमखुको िसफािरस,  

(छ) सेवाकािलन तािलम,  

(ज) अनसु धान कायर्।  

७. अवकाश प्रा त भएपिछको यव था   

गैरसरकारी िव यालयह का िशक्षकह ले अवकाश प्रा त गरेपिछ िनविृ तभरण नपाउने भएकाले 
हाललाई एक मु ट आिथर्क अनदुान िदने यव था गनतफर्  िवचार हुनेछ।  

८. अ  सिुवधा  

प्रितवषर् िनि चत सखं्यामा िशक्षकह लाई तक्मा, िवभूषण िदने पर परा बसािलनेछ।  
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परीक्षा पद्धित 

 
परीक्षा पद्धितको सधुारका लािग िन निलिखत यव था हुनेछः–  

१. आ तिरक मू यांकन प्रथा चलाइने  

(क) प्राथिमक, िन नमा यिमक र मा यिमकमा िसकाइने प्र येक पाठको अ तमा 
िव याथीर्ह ले बुझकेा छन ्छैनन ्मू यांकन गन कुराह  पा यपु तक तथा पा यक्रम 
िनदशन पुि तकामा िदइनेछन।्  

(ख) प्र येक ३/३ मिहनामा िव याथीर्ह को प्रगितको मू यांकन गनर् परीक्षा गिरनेछ।  

२. िशक्षकह ले िव याथीर्ह को प्रगित िववरण राख्ने  

प्र येक िव याथीर्को पढाई तथा अ  कुरामा प्रगित भएको कुरा िशक्षकह बाट िववरण 

काडर् राख्ने यव था गिरनेछ र िव याथीर्लाई परीक्षाको नितजा िददंा िव याथीर्को 
प्रगित िववरण पिन िदने यव था गिरनेछ।  

३. प्र नह लाई सकेस म बजै्ञािनक बनाइनेछ।  

िव याथीर्मा जुन कुराको मू याङ्कन गन हो यसका लािग उपयुक्त प्रकारले 
मू याङ्कन गन प्र नह  पिन िनमार्ण गनर्मा जोड िदइनेछ। िम ने िवषयह मा 
तरयकु्त प्र नह  (standaridised test) को िवकास गिरनेछ।  

४. िव याथीर्ह को उ तर कापी परीक्षण गन प्रथामा सधुार गिरनेछ   

िव याथीर्ह को उ तर कापी परीक्षण गन तिरका सकेस म वैज्ञािनक बनाउने प्रयास 
गिरनेछ।  

अि तम परीक्षाह   

१. प्राथिमक िशक्षाको अ तमा िज ला िशक्षा िनरीक्षक कायार्लयको टोलीले गरेको 
जाँचको आधारमा िव याथीर्ह लाई कक्षा चढाउने गिरनेछ।  

२. िन नमा यिमकको अ तमा अ चल तरीय परीक्षा गिरनेछ।  

३. एस.एल.सी. को टे ट परीक्षा िज ला तरीय हुनेछ।  

एस.एल.सी. परीक्षा  

एस.एल.सी. परीक्षालाई िन नबमोिजम सधुार गिरनेछः–  

परीक्षा िनय त्रण कायार्लयमा परीक्षा सुधार र अनसु धान शाखा गठन हुनेछ। उक्त 
शाखाले प्र नपत्रको तरपरीक्षा गन तिरकामा सधुार याउने आिद प्रयास गनछ।  

आ तिरक मू यांकनको २५ प्रितशत न बर एस.एल.सी.को पिरणाम िनका दा जो ने 
यव था हुनेछ।  

कक्षा ८ देिख िव याथीर्ह को रिज टेर्शन रेकडर् रािखनेछ।  
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उ चिशक्षामा परीक्षा  

उ चिशक्षा तहमा पिन परीक्षाको सुधार अ याव यक भइसकेको छ।  

   

उ चिशक्षा तहमा िन नबमोिजम परीक्षा सधुार गिरनेछः  

१. परीक्षालाई पढाईको अिभ न अंगको पमा वीकार गरी असल पढाई वारा 
िव याथीर्ह मा आएको अनकूुल पिरवतर्नको मू याङ्कन गन साधनको पमा परीक्षाको 
सधुार गिरनेछ। परीक्षा सधुारको प्रारि भक कायर् िशक्षालयमा काम गन अविध बढाउने 
र पढाइमा सधुार याउने हुनेछ।  

 

२. परीक्षालाई ब ता िवके द्रीकरण गिरनेछ। िशक्षण सं था र िशक्षकह लाई 
िव याथीर्ह को मू याङ्कनमा सरीक गराउने र िज मेवारी िदने यव था गिरनेछ।  

परीक्षाको तिरका  

(क) हाल अपनाइ आएको दईु दईु वषर्को अ यमा अि तम परीक्षा गन प्रथालाई यागी ६/६ 
मिहनामा परीक्षा िलने (सेमे टर) प्रथा कायम गिरनेछ।  

(ख) िव याथीर्ह लाई परीक्षा पास गरेको प्रमाणपत्रका साथमा िव याथीर्को शैिक्षक र अ य 
प्रगितको मू याङ्कन प ट हुने गरी िव ततृ प्रगित िववरण प्रदान गिरनेछ।  

(ग) प्र येक जाँचमा केही प्रितशत आ तिरक मू याङ्कन र केही प्रितशत वा य परीक्षा वारा 
िव याथीर्ह को मू याङ्कन गिरनेछ। शु मा आ तिरक मू याङ्कनलाई २० प्रितशत 
मह व िदने र क्रमशः आ तिरक मू याङ्कनलाई ५० प्रितशतस म मह व िदने र ५० 
प्रितशत वा य परीक्षामा कायम गिरनेछ।  

िव याथीर्को कुन ै िवषयको आ तिरक र वा य परीक्षाको नितजामा धेरै अ तर आएमा य ता 
िव याथीर्ह को अि तम मू याङ्कन िव विव यालय परीक्षा सिमितबाट गिरनेछ। कुनै 
महािव यालयको आ तिरक परीक्षाको नितजामा र वा य परीक्षाको नितजामा ठूलो अ तर 
भएमा य ता महािव यालयको कायर्िविधमा उिचत छानिवन गिरनेछ।  

  



 45

िशक्षा प्रशासन 

 
िशक्षा वारा प्रा त गनर् खोिजएको राि ट्रय उ े य प्राि तका लािग मािनस र भौितक 

साधनह को पिरचालन गन िविध न ै प्रशासन हो। तसथर् वैज्ञािनक िशक्षाको कायर्क्रम 
बनाउनका साथ ैितनलाई सफलतापवूर्क लागू गनर् िशक्षाको प्रशासन यव थालाई पिन सक्षम 
तु याउनु आव यक छ।  

िशक्षा नीितलाई कायार्ि वत गनर् िन निलिखत चार कुराह  साथसाथ ैजानपुदर्छः–  

१. योजना र कायर्क्रम बनाउने,  

२. कायार्ि वत गनर् सामा य प्रशासन गन,  

३. कायार्ि वत गनर् प्रािविधक प्रशासन गन,  

४. मू याङ्कन र िनय त्रण गन।  

िशक्षा म त्रालयको मखु्य कायर्कारी अिधकारी सिचव हो। िनजले उपयुर्क्त चारवटा काम 
गनुर्पदर्छ। तसथर् सिचवलाई उपरोक्त कामह  गनर्मा सहायता गनर् िन न चार शाखाह  

रहनेछन:्–  

१ योजना कायर्क्रम र बजेट शाखा,  
२. सामा य प्रशासन शाखा,  
३. प्रािविधक प्रशासन शाखा,  
४. मू याङ्कन अनसु धान र लेखा परीक्षण शाखा।  

कायार् वयनको मखु्य काम के्षत्रीय िनदशनालयह बाट हु छ। देशलाई पूवार् चल, पि चमा चल र 
म यमा चल गरी तीन भागमा बाँडी तीनवटा क्षेत्रीय िनदशनालयह  खडा गिरनेछन।्   

यसपिछ प्र येक िज लामा िशक्षा अिधकारी र िव यालय िनरीक्षकह  रहनेछन।्  

प्र तािवत प्रशासकीय संगठनमा िशक्षा सिचवले प्रशासन मात्र गन होइन, स पणूर् कायर्क्रमलाई 
नेतृ व प्रदान गनुर् पन कुरा प ट देखाइएको छ।  

िशक्षाको राि ट्रय उ े य र नीित अनुसार उपयकु्त िशक्षाको योजना र कायर्क्रम बनाउने, योजना 
र कायर्क्रम कायार्ि वत गन कायार् वयनको ठीक ठीक मू याङ्कन गन र ती कामह  गनर् 
िनयकु्त मातहतका कमर्चारीह लाई तोिकएको काम तोिकएबमोिजम गराउने िज मेवारी 
सिचवको हुनेछ।  

क्षेत्रीय िनदशकह  र के द्रका शाखाप्रमुखह  समान तहका हुनपुदर्छ र ितनीह मा आपसमा 
बराबर स वा र अदली बदली भरैहन ु पदर्छ, जसबाट के द्रको कामको तिरका क्षेत्रीय 
अिधकारीलाई थाहा हु छ।  

  
  



 46

  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

१ कायर्क्रम १ उ च िशक्षा र  
प्रािविधक िशक्षा 

१ पा यक्रम र 
पा यपु तक 

१ िनरीक्षण 

२ जनशिक्त २ मा यिमक िशक्षा २ तािलम २ अनुस धान 

३ त याङ्क ३ प्राथिमक िशक्षा ३ परीक्षा ३ लेखापरीक्षण 

४ बजेट ४ प्रौढ िशक्षा ४ शैिक्षक सामग्री  

 ५ कमर्चारी प्रशासन ५ शारीिरक िशक्षा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ी मा  िशक्षा म त्री 

ी िशक्षा सिचव 

िनदशन, िनय त्रण र सम वय

योजना शाखा प्रशासन शाखा प्रािविधक म याङ्कन 

क्षेत्रीय िनदशनालय 

पूवार् चल 

कायर्क्रम र बजेट प्रशासन प्रािविधक मू याङ्कन र लेखापरीक्षण 

िज ला िशक्षा अिधकारी 

क्षेत्रीय िनदशनालय 

म यमा चल 

क्षेत्रीय िनदशनालय 

पि चमा चल 
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 प्रशासन िनरीक्षण 
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१ कायर्क्रम १ क राि ट्रय योजना 
कायार् वयन गनर् वािषर्क र 
मिसक िव ततृ कायर्क्रम 
बनाउने] 

ख युने कोको सहायता स ब धी 
कायर्क्रम बनाउने। 

१ उ च िशक्षा 
र प्रािविधक 

िशक्षा 
उपशाखा  

१ उ चिशक्षा स ब धी 
योजना कायर् वयन गनर् 
आव यक यव था गन।

१ पा यक्रम र 
पा यपु तक 

उपशाखा  

१ सबै तहको िशक्षाको 
पा यक्रम बनाउने र सो 
बमोिजम पा यपु तक 

लेखाउने । 

१ िनरीक्षण 

उपशाखा 
१ योजना बमोिजम 
कायार् वयन भएको छ 

छैन मू याङ्कन गनऽ 
िनरीक्षण गन गराउने र 
स बि धत यिक्तह लाई 
यसको सूचना िदने। 

२ 
जनश
िक्त 
उपशाखा 

२ देशमा आव यक जनशिक्तको 
अनुमान गन र यस 
स ब धी आव यक त याङ्क 

संकलन गन। 

२ मा यिमक 

िशक्षा 
उपशाखा 

२मा यिमक िशक्षा 
स ब धी योजना 
कायार् वयन गन यव था 
गन 

२ तािलम 
उपशाखा 

२ सबै तहका  िशक्षकह को 
तािलमको यव था गन। 

२ लेखापरीक्षण 

उपशाखा 
२ सरकारी खचर् ठीक सँग 
गरेको छ छैन लेखा 
परीक्षण गन र प्रितवदेन 
तयार गन। 

त याङ्क 

उपशाखा 
३  शैिक्षक त याङ्क संकलन 
गन, िव लेषण गन र 
प्रितवेदन तयार गन। 

३ प्राथिमक 

िशक्षा 
उपशाखा 

३ प्राथिमक िशक्षा स ब धी 
योजना कायार् वयन गन 
यव था गन। 

३ शैिक्षक सामग्री 
उपशाखा 

३ पा यक्रम अनुसार पढाइ 
गनर् आव यक शैिक्षक 

सामग्रीह  तयार गन 
गराउने। 

अनुस धान 
उपशाखा 

३ िशक्षाका िविभ न 
सम याह  समाधान गन 
बारेअनुस धान गन र 
िशक्षा क्षत्रमा हुने सबै 
अनुस धानह मा 

राि ट्रय िशक्षा सिमित 

िशक्षा म त्रालय 

िनदशन, िनय त्रण र सम वय 
ित्रभुवन िव विव यालय 

योजनशा शाखा प्रशासन शाखा प्रािविधक शाखा मू याङ्कन शाखा पुरात व िवभाग 



 49

सामा ज य याउने। 

४ बजेट 
शाखा 

४ वािषर्क बजेट तयार पान र 
रकम िनकासा गन। 

४ प्रौढ िशक्षा 
उपशाखा 

४ प्रौढ िशक्षा स ब धी 
योजना कायार् वयन गन 
यव था गन 

४ परीक्षा 
उपशाखा 

४ परीक्षा संचालन गराउने र 
परीक्षामा सुधार गन 
यव था गन। 

  

  ५ कमर्चारी 
प्रशासन 
उपशाखा 

५ कमर्चारीको िनयुिक्त, 

स वा, पदो नित आिद 
गन । 

५ खेलकुद 
उपशाखा 

५ शारीिरक िशक्षा फैलाउने र 
खेलकुदको कायर्क्रम 
कायार् वयन गन। 
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अ  शाखाह को कायर् िववरण िन नबमोिजम हुनेछः–  

१. योजना कायर्क्रम र बजेट शाखा   

यो शाखाले िशक्षाको राि ट्रय नीित र उ े य कायार्ि वत गनर् क तो योजना र कायर्क्रम 
बनाउने भ ने िनणर्य गनछ र देशमा जनशिक्तको आव यकताको अनमुान गरी आव यक 

जनशिक्तलाई तािलम गन यव था गनछ।  

दीघर्कालीन ल यको आधारमा वािषर्क, मािसक र दैिनक कायर्क्रम बनाउनेछ। योजना र 
कायर्क्रमलाई चािहने वजेटको यव था पिन यही शाखाले गनछ।  

२. साधारण प्रशासन  

यस अ तगर्त उ चिशक्षा, मा यिमक िशक्षा, प्राथिमक िशक्षा आिद िशक्षाका तहको सामा य 
प्रशासन गन काम पदर्छ र साथ ैभौितक साधनह को प्रशासन पिन यही शाखाबाट हुनेछ।  

३. प्रािविधक प्रशासन  

यस अ तगर्त पा यक्रम, पा यपु तक, तािलम, परीक्षा, शैिक्षक सामग्री आिदको यव था गन 
काम हुनेछ।  

४. मू याङ्कन र िनय त्रण शाखा  

यस शाखाले योजना अनसुार के द्रबाट अथवा क्षेत्रीय कायार्लयबाट काम भएको छ छैन 
मू याङ्कन गन र िनय त्रण गनछ।  

यस शाखा अ तगर्त आ तिरक लेखा परीक्षण शाखा र अनसु धान शाखा रहनेछन।् वा तवमा 
यी चार शाखाह  एक अकार्को पूरकका पमा र एक अकार्को िनय त्रण र स तुलन राख्ने 
खालका पमा रहनेछन।् एउटा शाखाले योजना बनाउने, दो ो र ते ो शाखाले योजना 
कायार्ि वत गन र चौथो शाखाले योजना ठीकसँग लागू भयो भएन मू याङ्कन गनछ।  

क्षेत्रीय िनदशनालयह   

कायार् वयन गन कायार्लय जित सक्यो उित कायार् वयन क्षेत्रमा रहन ु पन भएकोले िशक्षा 
िवभागलाई ३ वटा एकाईमा िवभािजत गरी पूवार् चलमा एउटा, पि चमा चलमा एउटा र 
म यमा चलमा एउटा गरी ज मा ३ वटा िशक्षा िनदशनालयह  रहनेछन।्  

 

ती िनदशनालयह ले िशक्षाको कायर्क्रम र नीितलाई कायार् वयन गनर् आव यक िनदशन, 

सम वय र िनरीक्षण आिद गनछन।् उ च िशक्षा तरीय सं थाह  िनदशनालयबाटै िनरीक्षण 

गन यव था गिरनेछ र अ  िशक्षण सं थाह  िज ला िशक्षा अिधकारी माफर् त िनरीक्षण 

गराइने छन।्  

 

िनदशनालय िशक्षाको तर कायम गनर्को िनिम त िविभ न तािलमको यव था गन, सेिमनार 
गन र िनरीक्षण गन गराउने कामको िज मेवार हुनेछ।  

िज ला िशक्षा अिधकारी कायार्लयह   
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कायार् वयन र िनरीक्षण प्रमखु साधन िज ला िशक्षा कायार्लय हुनेछ। िज ला िशक्षा 
अिधकारीले दईु प्रकारका काम गनुर् पनछ :   

      (१) प्रशासन   (२) िनरीक्षण  

१. प्रशासन अ तगर्त िशक्षकह को सेवा गठन गरी िशक्षक भनार् गन, स वा गन, पदो नित 
गन र खारेज गन यव था गन र भौितक साधनह  ज तै भवन, फिनर्चर र सामग्रीह को 
यव था गन र रेखदेख गन।  

२. िनरीक्षण अ तगर्त प्रधान अ यापक र िशक्षकह ले िशक्षाको पा यक्रम र अ  शैिक्षक 

कायर्क्रमलाई उ े य प्राि तका लािग सफल तरीकाले लागू गरेका छन ् छैनन ् िनरीक्षण गन, 

सझुाउ िदने र मू याङ्कन गन।  

उपरोक्त काम गनर् िशक्षा अिधकारीको कायार्लयमा प्रशासन एकाई र िशक्षाको प्र येक तहका 
िव यालयमा िनरीक्षक रहनेछन।्  

िज ला िशक्षा अिधकारीले िवभागीय नीित िनदशन िशक्षकस म पुर् याउने र िशक्षक माफर् त 
िव याथीर्ह स म पुर् याउने, यसको याख्या गन यव था गनछन;् िव याथीर् र िशक्षकह को 
िवचार, सझुाउ र मकार्लाई म त्रालयमा पठाउनेछन।्  

यिक्तगत िनरीक्षण, आव यक सूचना गन र छलफल आिद वारा िशक्षा िनरीक्षकले िशक्षाको 
कायर्क्रमलाई सफलता पूवर्क चलाउने यव था गनछन।्  

िज ला िशक्षा सिमितको गठन  

 हाल िज ला यापी जनसखं्या र भौगोिलक ि थित क तो छ, यसका आधारमा प्राथिमक 

िव यालय, प्राथिमक िव यालयह को अनपुातमा मा यिमक िव यालय खो ने तथा िवकास 
कायर्ह को आव यकता अनसुार यावसाियक िशक्षा िदने आिद गनुर् आव यक हँुदा िशक्षाको 
योजना र यव था कमसेकम एउटा िज लाको आधारमा िवचार गनुर् पन हुन आएकोछ। यसरी 
िज लाको आधार िवचार गनर् एउटा िव यालय सीिमत स चालक सिमित उि तको प्रभावकारी 
हँुदैन। तसथर् एउटा िज लालाई एकाई मानेर एउटा िज ला िशक्षा सिमित बनाउने यव था 
हुनेछ। उक्त िज ला सिमितको मखु्य अिधकारी िज ला िशक्षा अिधकारी हुनेछ।  

िव यालयका प्रकार  

हाल हाम्रो देशमा मखु्यतया तीन प्रकारका िव यालयह  छन ्:   

१. सरकारी िव यालयह ः– स पणूर् खचर् सरकारले यहोन र सरकारी कमर्चारीह    

भएका।  

२. पि लक िव यालयह ः– सरकारबाट केही आिथर्क सहायता प्रा त गन र शु कबाट 
अथवा च दा, अथवा करबाट बाँकी खचर् पूित र् गन।  

३. प्राइभेट िव यालयह ः– कुन ै धािमर्क िमशनह  अथवा कुन ै यिक्त िवशेषले खोली 
चलाएको सरकारी आिथर्क सहायता नपाउने।  
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देशभिर एकै प्रकारका िव यालय स चालन गन  

देशभिर एकै प्रकारका िव यालयह  कायम हुनेछन।् देशभिरका सबै िव यालयह मा ी ५ को 
सरकारले तोके बमोिजम एकै प्रकारको पा यक्रम र पढाइको तरीका लागू गनछ।  

 

देशमा नमनूा देखाउन अथवा प्रयोग गनर् सरकारबाट िवशेष प्रकारको िव यालय खो न 
सिकनेछ। प्र येक िज लामा एउटा एउटा स म नमनूाका लािग िव यालय खो नु उिचत 
हुनेछ। य ता मखु्य िव यालयह ले िशक्षा म त्रालयले तयार पारेको िशक्षणको नयाँ तरीका 
फैलाउने मा यमभै काम गनछन।्  

िव यालय कायर्क्रममा एक पता  

१. देशभिर एउटै िव यालय कायर्क्रम लागू हुनेछ। कायर्क्रमको िव ततृ िववरण 

िनदशनालयबाट िनरीक्षकलाई र िनरीक्षकबाट िव यालयमा प्रा त हुनेछ। प्र येक तहका 
िनरीक्षकह  उक्त कायर्क्रम ठीकसँग लागू गनर् िज मेवार हुनेछन।्  

२. प्र येक तहले कायर्क्रमको सधुारको सुझाउ र अ  सझुाउसिहत प्रगित िववरण मािथ लो 
तहमा पठाउनेछ।  

प्राइभेट िव यालयह  िमशनरी कूलह  समेत  

नेपाल अिधरा यिभत्र अबदेिख राि ट्रय िशक्षा पद्धितमा चलाइने बाहेक अ  प्रकारका 
िव यालयह  रहने छैनन।् कुन ैप्राइभेट िव यालयह लाई ी ५ को सरकारले राम्रो तरको 
िव यालयह को पमा च न सक्ने भनी प्रमािणत गरेमा ी ५ को सरकारको पूरा िनदशन र 
िनय त्रणमा िनि चत अविधस म चलाउन िदन सिकनेछ। यिद कुन ैधािमर्क िमशनले कुनै 
िव यालयलाई िशक्षक िदन चाहेमा य ता िशक्षकह  ी ५ को सरकार िशक्षा म त्रालयलाई 
िदन सक्नेछन ्र य ता िशक्षकह  िशक्षा म त्रालयले िव यालयह मा खटाउनेछ।  

नयाँ िव यालयह  खो ने यव था  

नयाँ िव यालय खो दा क्षेत्रीय आव यकता र िव यालय च न सक्ने स भावनाको पूरा 
छानवीन गरेर मात्र खो ने पर परा कायम गिरनेछ।  
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िनरीक्षण यव था 
  

 िशक्षामा सुधार याउन िनरीक्षण यव थालाई सु ढ पानुर् अित आव यक छ। िनरीक्षकह ले 
समय समयमा िव यालयमा पुगी िशक्षकह को कामको मू याङ्कन र िशक्षकह लाई राम्रा 
काम गनर्मा प्रो साहन र स लाह िदने यव था भएमा मात्र नयाँ कायर्क्रम िव यालयमा लागू 
गिरनेछ।  

िव यालय िनरीक्षण  २ प्रकारको हुनेछ  

१. िव यालयको भौितक साधन, िशक्षकह को पयार् तता र उपयोगको िनरीक्षण गन,  

२. प्र येक भरैहेको पढाइको तरको मू याङ्कन गन,  

प्र येक वषर् कमसेकम २ पटक िव यालय िनरीक्षण हुन ुपदर्छ  

िशक्षा िनरीक्षकले सकेस म बढी िव यालयमा पुगी िनरीक्षण गनर् सकेमा राम्रो हु छ। अतः 
कमसेकम २ पटक उपरोक्त दवुै प्रकारको िनरीक्षण हुनपुदर्छ।  

िनरीक्षणको तरीका िन नबमोिजम हुनेछ  

१. िशक्षा िनरीक्षकले आफ उपि थत भ ै िव यालयमा भौितक साधन र िशक्षकह को 
कामको िनरीक्षण गनछ।  

२. प्र येक वषर् िशक्षकह ले पढाएको बारेमा िनि चत प्रकारको िववरण राख्नु पन र िशक्षा 
िनरीक्षकले सो िववरण, िव याथीर्ले गरेको पाठको िववरण, प ट हुने गरी तरयकु्त 
प्र नह  वारा (Standaridised test) िव याथीर्को मू याङ्कन गिरनेछ।  

३. िवषय िशक्षकह  एक ठाउँमा भेला गराएर राम्रो िसकाउने िशक्षकह लाई नमूनाका 
लािग पढाउन लगाउने र छलफल गनर् लगाउने यव था गनुर् पदर्छ। राम्रा 
िशक्षकह लाई िव यालयमा पठाई िनरीक्षण गन यव था पिन गनर् सिकनेछ।  

४. प्र येक िव यालयबाट सबै प्रकारको िववरण खु ने गरी मािसक िरपोटर् िलने र यसको 
छोटकरी िववरण के द्रमा िरपोटर् गन यव था गिरनेछ।  

तर िनधार्रण गन  

 

िशक्षा म त्रालयले देशभिरका िव यालयह लाई ५ वषर्मा पुर् याउन ुपन तर िनधार्रण गनछ र 
प्र येक िज लाले यस तरस म परु् याउने कायर्क्रम बनाउने छ। प्र येक वषर् कित प्रगित भयो 
यसको मू याङ्कन गन यव था गिरनेछ।  

िनरीक्षण यव थाको संगठन  

प्र येक िज लामा प्राथिमक, िन नमा यिमक र मा यिमकका लािग िनरीक्षकह  रहनेछन।् 
यावसाियक िशक्षाका लािग छुटै्ट िनरीक्षक हुनेछ।  

िशक्षा िनरीक्षकह को योग्यता र तर िन नबमोिजम हुनेछ :   
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(क) प्राथिमक िव यालय िनरीक्षकको (राजपत्र अनिंकत प्रथम ेणी, प्रािविधक हुनेछ) 

योग्यता घटीमा आई. एड. वा आई. ए. वा सो सरह र तािलम प्रा त हुनेछ।  

(ख) िन नमा यिमक िव यालयको िनरीक्षकको (राजपत्राङ्िकत ततृीय ेणी, प्रािविधक हुनेछ) 

योग्यता बी. एड. वा बी. ए. वा सो सरह र तािलम प्रा त हुनेछ।  

(ग) उ चमा यिमक िव यालयको िनरीक्षकको (राजपत्राङ्िकत ततृीय ेणी, प्रािविधक र 
िवतीय ेणी प्रािविधक अथवा प्रशासकीय हुन सक्नेछ) योग्यता बी. एड. वा बी. ए. वा 
सो सरह र तािलम प्रा त हुनेछ, तर एम. एड. र तािलम प्रा तह लाई ग्रा ◌ाता 
िदइनेछ।  

 िशक्षा िनरीक्षक र िव यालयको अनपुात िन नबमोिजम हुनेछ :   

उप यका र तराईमा   

 ३० प्राथिमक िव यालयलाई एउटा िनरीक्षक,  

 १५ िन नमा यिमक िव यालयलाई एउटा िनरीक्षक,  

१०  मा यिमक िव यालयलाई एउटा साधारण िशक्षा र एउटा यावसाियक िशक्षा 
िनरीक्षक  

पहाडमा  

२० प्राथिमक िव यालयलाई एउटा िनरीक्षक,  

१० िन नमा यिमक िव यालयलाई एउटा िनरीक्षक,  

७  मा यिमक िव यालयलाई एउटा साधारण िशक्षा र एउटा यावसाियक िशक्षा 
िनरीक्षक।  

िव यालय र िनरीक्षकको वीचमा र िनरीक्षक र के द्रको बीचमा स चार यव था  

१. के द्रले िव यालय स चालन र पढाइको नयाँ तरीका र नयाँ िवचारह  िशक्षा 
िनरीक्षकह लाई बराबर पठाउने, जसलाई िशक्षाको पिरपत्र भनी पठाउन ुपदर्छ।  

२. के द्रले सम याह  प ता लगाउन प्र नावलीह  िशक्षा िनरीक्षक र िव यालयह लाई 
पठाउन ुपदर्छ।  

३. प्र येक िव यालयले प्रगित िववरण, त याङ्कह  िशक्षा िनरीक्षक कहाँ पठाउने र िशक्षा 
िनरीक्षकले िनदशनालयमा र यहाँबाट म त्रालयमा पठाउने हुनपुदर्छ। यसमा सम या 
तथा सझुाउह  उ लेख हुनपुदर्छ।  
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आिथर्क अनदुान 

 
िव यालय स चालनमा जनसहयोगलाई सि मिलत गराउने नीित भएकोले िव यालयलाई ी ५ 
को सरकारले िदने खचर् आिथर्क सहायताको पमा िदइनेछ। तर िज ला तरमा यसलाई 
िनयिमत बनाई प्र येक िव यालयको बजेट बनाउने र बजेट अनसुार खचर् गराउने यव था 
हुनेछ। तसथर् िज लामा िज ला िशक्षा सिमित गठन गन यव थाको मािथ उ लेख भसैकेको 
छ। उक्त िज ला िशक्षा सिमित अ तगर्त एउटा िज ला िशक्षा कोष रहनेछ। उक्त कोषमा 
िन न रकमह  रहनेछन–्  

१. सरकारी आिथर्क अनदुान,  

२. िशक्षा कर,  

३. शु क,  

४. च दाह ,  

५. थायी स पि तह बाट भएको आ दानी,  
६. अ  ोतबाट प्रा त आ दानीह ।  

बजेट बनाउने  

प्र येक िव यालयले आ नो वािषर्क बजेट िज ला िशक्षा अिधकारी कायार्लयमा पेश गनुर् पदर्छ। 
िज ला िशक्षा सिमितबाट पास भएको बजेट अनसुार खचर् गन र लेखा परीक्षण गराउने 
िज मेवारी प्र येक िव यालयको प्रधाना यापकको हुनेछ।  

आिथर्क अनुदान िदने आधार  

प्र येक िव यालयलाई कित आिथर्क अनुदान िदने भ ने िसफािरस स बि धत िशक्षा 
िनरीक्षकले गनछन।् आिथर्क सहायता िददंा िव याथीर् संख्या, िशक्षक सखं्या, शैिक्षक कायर्क्रम, 

अितिरक्त िक्रयाकलाप तथा परीक्षाको पिरणाम आिदका आधारमा आिथर्क अनदुान तोिकनेछ। 
आिथर्क अनुदान राम्रो कायर्क्रम चलाउने िव यालयलाई बढाउँदै जाने र नराम्रो कायर्क्रम 
चलाउनेलाई घटाउँदै लाने यव था हुनेछ।  

सरकारी आिथर्क अनदुानको प्रितशत  

भवन, फिनर्चर र अ  खचर्का लािग िव यालयले थानीय ोतबाट खचर् उठाउन ुपनछ र ी ५ 
को सरकारले िशक्षकको तलबका लािग िन नबमोिजम आिथर्क अनुदान िदनेछ। ी ५ को 
सरकारले भवन, आिदका लािग सहायता िदनु पन अव थामा थानीय सहयोगलाई प्रो साहन 
गन गरी िदइनेछ।  

१. प्राथिमक िव यालय  
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तोिकएको दगुर्म थानका प्राथिमक िव यालयह मा िशक्षकको तलब र अ  खचर् पिन 
ी ५ को सरकारले नै यहोनछ। अ  ठाउँमा िशक्षकको तलब मात्र ी ५ को सरकारले 
यहोनछ।  

  
  

२. िन नमा यिमक िव यालय  

तोिकएका दगुर्म थानका िन नमा यिमक िव यालयका िशक्षकको स पूणर् तलब ी ५ 
को सरकारले यहोनछ। अ  ठाउँमा िशक्षकको तलबको ७५ प्रितशत खचर् ी ५ को 
सरकारले यहोनछ।  

३. मा यिमक िव यालय  

तोिकएका दगुर्म थानका साधारण मा यिमक िव यालय तथा यावसाियक 

िव यालयको िशक्षकको तलब ी ५ को सरकारले यहोनछ। अ  ठाउँमा यावसाियक 

मा यिमक िव यालयमा ७५ प्रितशत र साधारण मा यिमक िव यालयमा ५० प्रितशत 
िशक्षकको तलब खचर् ी ५ को सरकारले यहोनछ।  

४. उ चिशक्षा  

प्रािविधक िवषयका उ चिशक्षाको स पणूर् खचर् ी ५ को सरकारले यहोनछ। अ  

िवषयका उ चिशक्षाको हकमा िशक्षक तलबको २५–५० प्रितशतस म खचर् ी ५ को 
सरकारले यहोनछ।  

  



 57

अितिरक्त कायर्कलाप 
  

अितिरक्त कायर्कलाप िव यालय कायर्क्रमको अिभ न अंगको पमा चलाउन ुअिनवायर् हुनेछ। 
उक्त कायर्क्रममा सबै िशक्षक तथा िव यालयह ले भाग िलन ुअिनवायर् हुनेछ। अितिरक्त 
कायर्कलापमा भाग िलए निलएको आधारमा पिन िव याथीर् र िशक्षकको मू यांकन गन 
यव था  हुनेछ। िविभ न कायर्क्रम बारे िज ला यापी, अ चल यापी र रा ट्र यापी गरी 
पुर कार िदने यव था गिरनेछ।  

सब िशक्षण सं थाह मा िन निलिखत अितिरक्त कायर्कलाप लागू गनुर्पदर्छ र अ  कायर्क्रमह  

पिन लागू गनर् िशक्षण सं थाह ले यव था गनर् सक्नेछन।् िविभ न अितिरक्त कायर्कलाप 
गराउने बारे िव ततृ िनदशन पुि तका तयार गराउने यव था हुनेछ।  

अितिरक्त कायर्कलापह ः   

१. अिधरा यका सबै िशक्षण सं थाह मा यथाशक्य आ–आ नो िशक्षण सं थामा एकै 

िकिसमको पोशाक लगाउन ुपन यव था गन। उक्त पोशाक राि ट्रयता झ काउने, कम 
खिचर्लो, साधारण र थानीय हावापानी सहुाउँदो गन प्रब ध िमलाउने।  

(२) प्र येक िशक्षण सं थाह मा राि ट्रय, भिक्तभावपणूर् र मनोर जक गीत गाउने प्रथालाई 
प्रो सािहत गन प्रब ध िमलाउने।  

(३) प्र येक िशक्षण सं थाले वषर्मा कि तमा एउटा नाटक तयार गरी प्रदशर्न गन यव था 
गन।  

(४) राि ट्रय कलाह प्रित अिभ िच बढाउने ि टकोणले लोकगीत तथा लोकनृ यको 
आयोजना गराउने प्रब ध गन।  

(५) प्र येक िशक्षण सं थाह लाई िन निलिखत प्रितयोिगतामा भाग िलन लगाउनेः–  

(क) िव यालयको फूलबारी प्रितयोिगता,  
(ख) हािजरीजवाफ प्रितयोिगता,  
(ग) लोकगीत र लोकनृ य प्रितयोिगता,  
(घ) वादिववाद प्रितयोिगता,  
(ङ) सरसफाई प्रितयोिगता,  
(च) िचत्रकला प्रितयोिगता।  

(६) िव याथीर्ह लाई आ नो मलुुकको साँ कृितक पर परा र भौगोिलक िवशेषताको 
जानकारी गराउने उ े यले “नेपाल दशर्न” ज तो शैिक्षक भ्रमणको आयोजना गराउने।  

(७) प्र येक िव याथीर्ह लाई िप.िट. अिनवायर् हुनेछ। तसथर् प्र येक िशक्षण सं थाले 
िव याथीर्ह का लािग िप.िट. र अ  साधारण शारीिरक यायामको साथसाथ ै खेलकूद 
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समेतको अिनवायर् पले यव था गन। िविभ न तह र थानको खेलकूदको पिन 
प्रितयोिगता गराइनेछ।  

(८) राि ट्रय चाडपवर्का िदनह मा उक्त चाडपवर्को मह वबारे प्रबचन तथा उपयकु्त 
सामूिहक भजन, प्राथर्ना आिद गराउने।  

(९) िशक्षण सं थाह का प्रमखुको नेतृ वमा िव याथीर्ह बाट सानाितना िनमार्ण कायर्ह  

गराउने।  

(१०) उपयकु्त मौसममा िव याथीर्ह बाट वकृ्षारोपण गराउने।  

गाउँ फकर्  राि ट्रय अिभयान अ तगर्त सामािजक सेवा कायर्क्रम  

प्र येक िव यालयले गाउँ फकर्  राि ट्रय अिभयानको कायर्क्रम अनु प सामािजक सेवा कायर्क्रम 
लागू गनुर् पनछ। सामािजक सेवा कायर्क्रमको मा यमबाट अनशुासन, वावल बन, सहयोग र 
जवाफदेहीको भावना, प्रविृ त र वानीको िवकास गराउन ुपदर्छ।  

सामािजक सेवा दईु प्रकारका हुनेछनः्  

(क) िव यालयिभत्र,  

(ख) िव यालय बािहर समाजमा।  
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िव यालयका लािग भौितक साधनह  

 
असल शैिक्षक कायर्क्रमका लािग उपयकु्त भवन, फिनर्चर, खेलकूदको मदैान र अ  साधनह  

आव यक छन।् िशक्षा म त्रालयले िविभ न ठाउँका लािग र िविभ न कामका लािग िविभ न 
भौितक साधनह को आव यकता बारे िनयमह  बनाई लागू गन यव था गनछ। िविभ न 
िव यालयका लािग नभै नहुने यूनतम साधनह को शतर् तोक्ने र िनि चत अविधिभत्र सो 
साधन जुटाउन िशक्षा िनरीक्षकले यव था गन िनयम हुनुपदर्छ।  

भवन  

िव यालय भवन बनाउँदा नेपाली कला झि कने गरी बनाउन ुपदर्छ। प्र येक कक्षाका लािग 
एउटा कोठा र मा यिमकमा िव यालय प्रयोगशाला, कायर्शाला र पु तकालयको लािग पिन थप 
कोठाह को यव था हुन ुज री छ। िव यालय भवन हावा लाग्ने र प्रकाश पुग्ने हुनपुदर्छ।  

िविभ न थानमा क तो प्रकारको भवन थानीय साधनबाट बनाउन सिक छ यसको लािग 
िशक्षा म त्रालयले नक्सा र िडजाइन िदने यव था गनछ।  

फिनर्चर  

िविभ न कक्षाका लािग उपयकु्त फिनर्चरको नक्सा र िडजाईनका साथ ै प्रयोग गनर् सिकने 
कोठाका बारेमा िशक्षा म त्रालयबाट सचूना प्रकािशत गन यव था गिरनेछ।  

क्रमशः प्र येक िव यालयमा आव यक फिनर्चर बनाउन लगाउने यव था हुनपुदर्छ।  

खेत र बगचा  

प्र येक िव यालयमा बगचा हुन ुआव यक छ र यावसाियक कृिषको पढाई गन मा यिमक 

िव यालयमा पहाडमा कि तमा २ रोपनी र तराईमा २ िवगाहा जमीन हुनपुदर्छ। जमीन 
उपल ध गनर्मा थानीय प चायत तथा प्रशासनले सहयोग गनछन।्  

खे ने थान  

प्र येक िव यालयमा खे ने उपयकु्त थान उपल ध हुन ुज री छ र खेलकूद गराउन ुअिनवायर् 
छ।  

पु तकालय  

पु तकालय िशक्षा प्रसारको एउटा मह वपूणर् मा यम भएकोले पु तकालयह को थापना र 
िवकासमा उिचत यान िदइनेछ। कुनै यिक्त वा सं थाले सावर्जिनक उपयोिगताको लािग ी 
५ को सरकारको वीकृित िलई पु तकालय खो न सक्नेछ। िशक्षा म त्रालयबाट 
पु तकालयह को िवकास गनर् िनदशन िदने र िनरीक्षण गन यव था हुनेछ।  

छात्रावास  
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िशक्षाको िवकासमा छात्रावासको मह वपूणर् थान छ। िवशेष गरी पहाडी के्षत्रमा टाढा टाढाबाट 
आई प ने िव याथीर्ह लाई छात्रावासको प्रब ध भएमा आव यक ठाउँह मा मात्र िव यालयह  

खोली योजनाबद्ध तिरकाबाट िशक्षाको प्रसार गनर् सिकने हु छ। तसथर् एउटा िव यालय अथवा 
एउटा भ दा ब ता िव यालयह को उपयोगको लािग छात्रावास खो नमा प्रो साहन िदइनेछ।  

ी ५ को सरकारले छात्रावास खो न वीकृित िदने, िवकासको लािग िनदशन िदने र िनरीक्षण 

गन यव था गनछ।  
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प्रौढ िशक्षा 
 

प्रौढ िशक्षा दईु प्रकारले सचंालन हुनेछः–  

(१) साक्षरता फैलाउने कायर्क्रम,  

(२) कायर्मलूक प्रौढ िशक्षा कायर्क्रम।  

साक्षरता कक्षाह  य ता कक्षा चलाउन ग्राम र नगर प चायत, वगीर्य सगंठनह  र िशक्षण 

सं थाह लाई िज मा िदइनेछ। यसका लािग चािहने िशक्षण सामग्री िशक्षा म त्रालयबाट तयार 
गराईनेछन।् करीब वषर्को १ लाख प्रौढ जनताह लाई साक्षर बनाउने ल य रािखनेछ।  

कायर्मलूक प्रौढ िशक्षा कायर्क्रम उक्त कायर्क्रम िशक्षा म त्रालयले अ  िवकास कायर् गन 
म त्रालय, िवभाग, सं थान, कारखाना र एजे सीसँग िमलेर चलाउनेछ। यस कायर्क्रम अ तगर्त 
काम गन कायर्कतार्ह  तथा कामसँग स बि धत जनताह लाई िवकास कायर्मा तीब्रता याउन 
चािहने सीप पिन िसकाउने काम हुनेछ। यो कायर्क्रम चलाउन सबै िवकास कायर्सँग स बि धत 
एजे सीह  तथा िशक्षा म त्रालयको संयुक्त िज मेवारी हुनेछ।  

कायर्मलूक प्रौढ िशक्षाको मलू उ े य प्रौढ जनसखं्यालाई उनीह को दैिनक काममा म त हुने 
ज्ञान, सचूना र सीप िसकाउनु हो। हाल िविभ न म त्रालयह ले आ–आ नो ढंगले प्रौढह लाई 
िवकास कायर्क्रमबारे िशक्षा िदने यव था गिररहेका छन।् कृिष म त्रालयले कृिष प्रसार 
कायर्क्रम अ तगर्त, वा य म त्रालयले वा य िशक्षा कायर्क्रम अ तगर्त र अ  पिन 
िवभाग, म त्रालयह ले आ–आ न ै ढंगले प्रौढह लाई िसकाउने यव था गिररहेका छन।् यसरी 
िविभ न म त्रालयह ले बेग्लाबेग्ल ै िशक्षा कायर्क्रम चलाउँदा किह ं दोहोरो पनर् जाने, किह ं
एउटाले अकार्को कुरा का ने आिद भरैहेको छ। बेग्ला बेग्लै कायर्क्रम चलाउँदा यसको 
प्रभावकािरता पिन कम भरैहेको छ। तसथर् प्रौढह लाई िशक्षा अथवा सचूना िदने सबै प्रािविधक 

म त्रालयह को प्रयास र कायर्क्रमलाई एकित्रत गरी कायर्मलूक प्रौढ िशक्षा नामले सयंकु्त 
कायर्क्रम चलाइनेछ।  

य तो कायर्क्रमका लािग एउटा सिमित ब नेछ र यसमा िविभ न म त्रालयह को प्रितिनिध व 
हुनेछ। उक्त सिमितले कायर्क्रम बनाउनेछ, प्रौढह लाई िशक्षा र सचूना िदने सबै कायर्क्रमह  

सयंकु्त पमा एउटा एजे सीले मात्र चलाउनेछ। उक्त कायर्क्रमका लािग हाल िविभ न 
म त्रालयह ले गिरआएको खचर् एउटै प्रौढ िशक्षा कायार्लयबाट हुनेछ।  

कायर्मलूक प्रौढ िशक्षा अ  िवकास कायर्क्रम चलेकै ठाउँमा उक्त िवकास कायर्क्रमलाई सफल 
बनाउन आव यक सीप र ज्ञान िसकाई मको उ पादनको ि टकोणले चलाईनेछ।  
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राि ट्रय िवकास सेवा 
 

प्र येक उ च िशक्षा पाउने िव याथीर्ह को ज्ञान िसफर्  सैद्धाि तक र िकताबी मात्र नहोस ् र 
िव याथीर्ह ले पढाइका साथसाथै सेवा गरी देशलाई िच न ेमौका पाउनु पदर्छ भ ने उ े यले 
िव याथीर्ह को राि ट्रय िवकास सेवा गठन गन यव था गिरएको छ।  

राि ट्रय िवकास सेवाको गठन  

िड लोमा (हालको याचलसर् िडग्री) को प्रथम वषर् र िडग्री (हालको मा टसर् िडग्री) को प्रथम वषर् 
पास गनह ले राि ट्रय िवकास सेवा अ तगर्त खटाएको ठाउँमा गई एक वषर् सेवा गनुर् पनछ। 
प्रार भमा िडग्री कोषर्को प्रथम वषर् पास गन िव याथीर्ह लाई पठाइनेछ र यसपिछ क्रमशः 
िड लोमाको प्रथम वषर् पास गनह लाई पिन खटाइनेछ।  

यो िवकास सेवा िव विव यालयको पढाइको अिभ न अगं हुनेछ। तसथर् जुन िव याथीर्ले 
िड लोमा अथवा िडग्रीको प्रमाणपत्र प्रा त गनर् चाह छन ्ितनीह ले सेवा दलमा काम गरेपिछ 

मात्र प्रमाणपत्र प्रा त गनर् सक्नेछन।्  

िवदेशबाट िडग्री अथवा िड लोमा प्रा त गरी नेपालिभत्र अ ययन गनर् अथवा काम गनर् चाहेमा 
उपरोक्त बमोिजम एक वषर् खटाएका ठाउँमा सेवा नगरी अ ययन र काम गनर् नपाउने 
यव था हुनेछ।  

यो राि ट्रय िवकास सेवाका सद यह लाई िन निलिखत चार दलमा िवभाजन गिरनेछः–  

(क) िशक्षा सेवा दल,  

(ख) वा य सेवा दल,  

(ग) कृिष सेवा दल,  

(घ) िनमार्ण दल।  

उपरोक्त दलका सद यह लाई गाउँमा १ वषर्का लािग काममा खटाइने यव था हुनेछ। 
काममा खिटदंा स बि धत म त्रालयले पािर िमक िदनेछ।  

तािलम   

सबै राि ट्रय िवकास सेवाका सद यह लाई ड्रील, शारीिरक यायम र यावसाियक तािलम 
िदइनेछ।  

पोशाक र िच ह  

राि ट्रय िवकास सेवामा खिटई जाने िव याथीर्ह ले तोिकएको पोशाक र िच ह लगाउन ुपनछ।  

िनरीक्षण र मू याङ्कन  

राि ट्रय सेवा दलका सद यह को काममा िनरीक्षण र मू याङ्कन गन यव था हुनेछ र राम्रो 
कामको कदर पिन गन यव था हुनेछ। राि ट्रय िवकास सेवामा खिटई गएका कमर्चारीह लाई 
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शैिक्षक कायर् जारी राख्न लगाउन िव विव यालयबाट िनदशन र िशक्षकबाट िनरीक्षण पिन 
हुनेछ।  

प्रशासन  

राि ट्रय िवकास सेवाको कायर् संचालन गनर् एउटा के द्रीय सिमित र एउटा िनदशनालय 
रहनेछ।  

अ य कुराह   

मिहला िव याथीर्ह  घरबाट टाढा जान सक्ने पिरि थित नभएमा घरनिजकै काम गनर् 
लगाईनेछ र िवदेशी िव याथीर्ह लाई यसको सट्टामा अ  कुन ैशैिक्षक कायर् गनर् िदइनेछ।  
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छात्रविृ त 

 
गरीब, तर जेहे दार िव याथीर्ह लाई िशक्षा पाउनमा सहयोग गनर्, तथा शैिक्षक ि टकोणले 
िपछिडएका क्षेत्र र वगर्का बालक बािलकाह लाई िशक्षा पाउनमा सहायता गनर् छात्रविृ तको 
यव था गिरनेछ।  

जेहे दार तर गरीब िव याथीर्ह ले गरीिबको कारणले पढाई छो न नपरोस ् भ ने उ े यले 
प्राथिमक िशक्षादेिख उ चिशक्षास म जेहे दार छात्रविृ तको यव था गिरनेछ। आव यक 

िवषयमा िव याथीर्ह लाई ऋण छात्रविृ तको (Loan Scholarship) यव था गनतफर्  िवचार 
गिरनेछ।   

िपछिडएका क्षेत्र र वगर् भनी िशक्षा म त्रालयले तोकेका क्षेत्रका केही बालक बािलकाह लाई 
पिन छात्रविृ त उपल ध गराइनेछ।  

छात्रविृ तको प्रकार  

छात्रविृ त दईु प्रकारका हुनेछनः्  

(क) पढाई खचर् मात्र िदने।  

(ख) पढाई र छात्रावास खचर् समेत िदने।  

छात्रविृ त िददंा प्रािविधक िशक्षा पाउनेह लाई िवशेष प्रो साहन िदइनेछ। छात्रविृ त िदनका 
लािग छनौट गन तिरका र छा ने अिधकारी िशक्षा म त्रालयले तोक्नेछ।  

िमत्ररा ट्रह मा पठाइने छात्रविृ तको यव था  

१. िविभ न म त्रालयह ले हाल प्रचिलत पमा आिथर्क बजेटको माग गरेझ प्र येक वषर् 
तोिकएको मिहनािभत्र आ ना आ ना म त्रालयह लाई चािहने िविभ न तहका 
जनशिक्तको आव यकताबारे आिथर्क योजना आयोगको जनशिक्त शाखालाई 
लेख्नेछन।् जनशिक्त शाखाले नेपालको िवकास कायर्लाई चािहने स पणूर् जनशिक्तको 
अनमुान गनछ। िविभ न म त्रालयह को माग र जनशिक्त शाखाको चािहने 
जनशिक्तको अनमुानको आधारमा साधारणतया नेपाल अिधरा यिभत्र अ ययनको 
यव था नभएका िवषयह मा मात्र छात्रविृ त उपल ध गन यव था गिरनेछ। िविभ न 
म त्रालयको मागको आधारमा तािलम अथवा अ ययन समा त गनह लाई काम िदने 
िज मेवारी पिन स बि धत िवभाग तथा म त्रालयको पदािधकारीमा हुनेछ।  

२. छात्रविृ त जनशिक्त शाखाको अनरुोधमा पररा ट्र म त्रालय माफर् त माग गिरनेछ।  

३. छात्रविृ त अ तगर्त प न पठाउँदा छनौट गन काम ी ५ को सरकार, िशक्षा 
म त्रालयले गनछ। छात्रविृ तबारे पत्रपित्रकाह वारा यापक प्रचार गिरनेछ। छनौटलाई 
सु यवि थत तथा पक्षपातरिहत गनर् िवशेषज्ञह को सिमित गठन गिरनेछ। उक्त 
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सिमितले प्रचिलत िन पक्ष वैज्ञािनक िनयमह को आधारमा प्रितयोिगता वारा 
यिक्तह लाई छा ने काम गनछ।  

४. सरकारी कमर्चारीह लाई तािलम तथा अ ययनका लािग बािहर पठाउँदा अ ययन 
अविध भरको लािग पूरा तलब िदने यव था गिरनेछ र भरसक तािलम अविध पिहले 
नै िकटान गन यव था गिरनेछ।  

५. यसरी छात्रविृ त माग गदार् देश तथा योजनाको आव यकतासँग स ब ध नभएका 
प्र यक्ष पमा अनपुयोगी हुने अ याधुिनक िवषयह मा (Sophisticated) भ दा आधारभूत 
तथा नेपालको िवकासलाई सहायक िसद्ध हुने िवषयह मा उ मेदवारह लाई 
उ चिशक्षाको िनि त पठाइने कुरामा जोड िदइनेछ।  

६. ी ५ को सरकारको जनशिक्त शाखा बाहेक अ य कुन ैनेपाली नागिरकले िमत्ररा ट्रबाट 
सोझ ैछात्रविृ त माग गन कुरामा मा यता िदइने छैन।  

छात्रविृ त अ तगर्त तािलम समा त गरी आउने यिक्तले ी ५ को सरकारले खटाएको 
ठाउँमा गई घटीमा ५ वषर् काम गनुर् पनछ।  
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अपाङ्गह को िनिम त िशक्षाको यव था 
 
लाटा, कान नसु ने र अ धा तथा अ  खालका अपाङ्ग िव याथीर्ह लाई िदइने िशक्षाको 
यव था पिन गिरन ुआव यक छ। तर य ता अपाङ्ग िव याथीर्ह लाई िदइने िशक्षा प्रािविधक 

ि टकोणले छुटै्ट ढंगको हुनु पन वतः िसद्ध छ। लगभग १,१३,००,००० जनसंख्या भएको 
अिधरा यको सबै अ चलमा य तो यव था त काल ैगनर् हाल स भव नभएता पिन काठमाड  

ज तो घना जनसंख्या भएको ठाउँमा ी ५ को सरकार तफर् बाट य तो िशक्षाको त काल ैशु  
गद लगी पिछ क्रमशः य तो कायर्क्रम अिधरा यका अ  ठाउँह मा पिन िव ततृ गद 
लिगनेछ। यस प्रकारको िशक्षा कायर्क्रममा अ तरार्ि ट्रय सं थाह  र िमत्ररा ट्रह बाट पिन 
सहायता उपल ध गनर् सक्दो प्रयास छ।  

अपाङ्ग केटाकेटीह को िशक्षा कायर्क्रमको सरंक्षक होइबक्सन ी ५ बडामहारानी सरकारमा 
िब ती चढाइनेछ।  
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सह–िशक्षाको यव था 
 

अिधरा यको सिंवधानमा मिहला र पु षमा कुन ै भेदभाव नभएको र नेपालको सामािजक 

पिरपाटी बमोिजम पिन मिहलाह मा पदार् वा पथृक गन प्रथा आिद नभई मिहलाह ले दैिनक 

कायर्के्षत्रमा व थ पले पु षह  समान न ै भाग िलइ आएको पर परालाई यानमा राख्ता 
राि ट्रय िशक्षा पद्धितमा सह–िशक्षा यव थालाई ग्रा यता िदइनेछ।  

हाम्रो देशमा योग्य र तािलम प्रा त िशक्षक र अ  शैिक्षक सामग्रीह को कमी भएकाले मिहला 
र पु षलाई बेग्लाबेग्ल ै िशक्षकह को यव था गनर् खिचर्लो र दोहोरो पन हँुदा नेपालमा 
साधारणतः सबै िशक्षामा सह–िशक्षाको नीित लागू गिरनेछ।  

तर हाल मिहला र पु षह का लािग भनी बेग्लाबेग्ल ै िशक्षण सं थाह को यव था भई 
सु यवि थत पले चिलरहेका िशक्षण सं थाह लाई यथावत च न िदइनेछ।  
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िविभ न तहका अनमुािनत िव याथीर् तथा िशक्षक संख्या 
 

अनमुािनत प्राथिमक िव याथीर् सखं्या  

हालस म प्राथिमक िशक्षा १ कक्षादेिख ५ कक्षास म र प्राथिमक िव यालय उमेर ६ वषर्देिख 

१० वषर्स म मािनएको िथयो। य तो गदार् हालस ममा प्राथिमक िव यालय उमेरका ज मा 
केटाकेटीह म ये केबल ३२ प्रितशतले मात्र प्राथिमक सहुिलयत पाएका छन।् तर यस 
योजनामा प्राथिमक िशक्षाको अविध ३ वषर्को मात्र गिरएकोले प्राथिमक िव यालय उमेर पिन 
६ वषर्देिख ८ वषर् मात्र मािनएको छ। यस योजना अविधमा ब ने प्राथिमक िव यालयका 
िव याथीर्ह  अनुमान गदार् गत ५ वषर्िभत्र प्राथिमक िव याथीर् सखं्या कित मात्रामा ब दै 
आएका छन ् यसको औसत विृद्ध दर र यस योजनामा गिरने सधुारह बाट बीचमैा िव यालय 
छो ने िव याथीर्ह को संख्या घ न जाने स भा यता समेतलाई िवचार गरी ५ वषर्िभत्र ब ने 
प्राथिमक िव याथीर् संख्या अनमुान गिरएको छ। यसरी अनुमान गदार् हाल प्राथिमक 

िव यालय उमेरका ३२ प्रितशतले मात्र प्राथिमक िशक्षाको सहुिलयत पाएकोमा अब यस योजना 
अविधमा ६४ प्रितशत बालबािलकाह लाई प्राथिमक िशक्षा सहुिलयत प्रदान गनर् सक्ने 
देिख छ। प्राथिमक िशक्षालाई ३ वषर्को गदार् प्राथिमक िव यालय उमेरका िव याथीर्ह  घ न 
गएका र हाल अिधरा यमा सचंािलत प्राथिमक िव यालयह मा भएका ज मा िव याथीर्ह को 
७६ प्रितशत बालबािलकाह  केबल १ देिख ३ कक्षामा मात्र भएकाले हाल प्राथिमक िशक्षाको 
सहुिलयत पाएका ३२ प्रितशत बालबािलका न ै५२ प्रितशत पुग्दछन।् उपरोक्त आधारमा यस 
योजना अविधमा िन निलिखत िव याथीर् हुने अनमुान गिर छ।  

साल प्राथिमक उमेर प्राथिमक िव याथीर् प्रितशत 

२०२८ ८,६२,५१० ४,५१,६४५ ५२ 

२०२९ ८,७६,०६१ ४,७८,७४३ ५४ 
२०३० ८,८९,६१२ ५,०७,४६७ ५७ 
२०३१ ९,०३,१६३ ५,४२,९८९ ६० 
२०३२ ९,१६,७१४ ५,९१,८१५ ६४ 
 
 

अनमुािनत िन नमा यिमक तथा मा यिमक िव याथीर् सखं्या  

प्राथिमक िशक्षा पाईरहेका म येबाट ४० प्रितशतलाई िन नमा यिमक िशक्षा िदने आधारमा 
िन नमा यिमक िव याथीर् सखं्या अनमुान गिरएको छ। िन नमा यिमक िशक्षा पाइरहेका 
िव याथीर्ह  म ये ५० प्रितशतलाई मा यिमक िशक्षा िदने आधारमा मा यिमक िव याथीर् 
सखं्या अनुमान गिरएको छ। उ चिशक्षा पाउने ज मा िव याथीर् संख्या ६० प्रितशतलाई 
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यावसाियक िशक्षा र ४० प्रितशतलाई साधारण िशक्षा िदन यव था गिरनेछ। यसो गदार् 
यावसाियक िवषयह  िलई मा यिमक िशक्षा समा त गनह को संख्या िनकै ब न गई 
नेपालमा भइरहेका िवकास कायर्ह का लािग चािहने दक्ष कामदारको आव यकता िनकै मात्रामा 
पूित र् हुने अनमुान गनर् सिक छ। यस योजना अविधमा हुने अनमुािनत िन नमा यिमक तथा 
मा यिमक िव याथीर् संख्या िन नअनसुारको हुनेछः–  

साल अनमुािनत िन नमा यिमक 

िव याथीर् 
अनमुािनत मा यिमक 

िव याथीर् 
२०२८ १,८०,६५८ ९०,३२९ 

२०२९ १,६१,४९७ ९५,७४८ 
२०३० २,०२,९८६ १,०१,४९३ 
२०३१ २,१७,१९५ १,०८,८९७ 
२०३२ २,३६,७२६ १,१८,३६३ 
 

आव यक िन नमा यिमक तथा मा यिमक िशक्षक  

साल अनमुािनत िन नमा यिमक 

िशक्षक 

अनमुािनत मा यिमक िशक्षक 

२०२८ ७,२२६ ३,६१३ 

२०२९ ७,६६० ३,८३० 
२०३० ८,११९ ४,०६० 
२०३१ ८,६८८ ४,३४४ 
२०३२ ९,४६९ ४,७३५ 
 

उ चिशक्षा िव याथीर् अनुमान  

उ चिशक्षा िव याथीर् संख्या अनमुान गदार् २०२६ सालको त यांक अनसुार उ चिशक्षालयका 
िव याथीर् संख्या १७,२०० देिखएको र यसपिछ नयाँ योजना लागू हुने २०२८ सालस ममा 
उ चिशक्षालयका िव याथीर् संख्या करीब २५,००० पुग्ने अनुमान गनर् सिक छ। कारण २०२४ 
सालदेिख ०२६ सालस मको त यांकबाट उ चिशक्षालयका िव याथीर् संख्या प्र येक वषर् २१ 
प्रितशत बढेको देिखएबाट २०२६ र २०२७ सालमा पिन सोही अनसुार ब ने अनमुान गदार् 
मा यिमक िव यालय िव याथीर् सखं्याको २७ प्रितशत हुन आउँछ। यसरी प्र येक वषर् साधारण 

उ चिशक्षाका िव याथीर् सखं्या ब न जाने भएकाले यस योजना अविधमा साधारण िशक्षालयमा 
िव याथीर् संख्या घटाउन यावसाियक िवषयह को अ यापन गराउने, प्रािविधक िवषयमा 
उ चिशक्षालयह लाई सु ढीकरण गन र आव यकता अनसुार प्रािविधक िवषयका 
उ चिशक्षालयह  खो ने यव था गिरनेछ। साथ ैउ चिशक्षालयह को िव याथीर् संख्यालाई २७ 
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प्रितशतबाट घटाई १९ प्रितशतमा रािखनेछ। योजना अविधमा उ चिशक्षा िददंा उ चिशक्षा 
पाउने ज मा िव याथीर्ह  म ये ८० प्रितशतलाई साधारण िशक्षा र २० प्रितशतलाई 
यावसाियक तथा प्रािविधक िवषयह मा पिहलो वषर् िशक्षा िदने यव था गिरनेछ। यसपिछ 

क्रमशः साधारण िशक्षामा ५ प्रितशत घटाई प्रािविधक िशक्षातफर्  ५ प्रितशत बढाउने यव था 
गिरनेछ। यस यव थाबाट साधारण िशक्षामा िनय त्रण हुनाका साथ ै प्रािविधक िशक्षाको 
िवकास भई देश िनमार्णको लािग चािहने िविभ न तहका प्रािविधकह  समेत तयार हुन 
सक्नेछन।्  

िशक्षा िनरीक्षक  

यस योजनामा उ लेख गरे अनसुार िव यालयह को िनरीक्षण गनर् िविभ न सालमा चािहने 
िविभ न तहका िशक्षा िनरीक्षकह को अनमुान िन न अनसुार हुनेछः–  

साल प्राथिमक िशक्षा 
िनरीक्षक 

िन नमा यिमक 
िशक्षा िनरीक्षक 

मा यिमक िशक्षा 
िनरीक्षक 

ज मा 

२०२८ ११ ५ ७ २३ 

२०२९ ४२ २० २४ ८६ 
२०३० ५४ २६ ३१ १११ 
२०३१ ६३ ३० ३६ १२९ 
२०३२ ५५ २७ ३२ ११४ 
 २२५ १०८ १३० ४६३ 
 

नयाँ योजना लागू गन कायर्क्रम  

नयाँ योजना लागू गदार् िलइने िज ला सखं्या र उक्त िज लामा हुने िविभ न तहका 
िव याथीर् तथा चािहने िशक्षकको अनमुान तल िदइएको छः–  

साल िज ला प्राथिमक 

िव याथीर् 
सखं्या 

िन नमा यिमक 

िव याथीर् संख्या
मा यिमक िव याथीर् 
सखं्या 

ज मा 
सखं्या 

    यावसाियक साधारण  

२०२८   २ २७,०००   १०,८०० ३,२४० २,१६० ५,४०० 

२०२९ १३ १,००,००० ४०,००० १२,००० ८,००० २०,००० 
२०३० १५ १,३०,००० ५२,००० १५,६०० १०,४०० २६,००० 
२०३१ २० १,५०,००० ६०,००० १८,००० १२,००० ३०,००० 
२०३२ २५ १,३३,००० ५३,२०० १५,९६० १०,६४० २६,६०० 
 ७५ ५,४०,००० २,१६,००० ६४,८०० ४३,२०० १,०८,००० 
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चािहने िशक्षक अनुमानः  

साल प्राथिमक िशक्षक िन नमा यिमक 
िशक्षक 

  मा यिमक   

यावसाियक साधारण 

२०२८ ९०० ४३२ ६५ १५१ 
२०२९ ३,३३४ १,६०० २४० ५६० 
२०३० ४,३३४ २,०८० ३१२ ७२८ 
२०३१ ५,००० २,४०० ३६० ८४० 
२०३२ ४,४३४ २,१२० ३१९ ७४५ 
 १८,००२ ८,६३२ १,२९६ ३,०२४ 
 

द्र ट यः– उपरोक्त िज लाह मा योजना लागू भइसकेपिछ िव याथीर् संख्या ब ने भएकोले 
सो ५ वषर्मा िविभ न िज लाह मा ब ने िव याथीर् सखं्या र उक्त बढेको 
अनपुातमा चािहने िशक्षक िन निलिखत हुने अनमुान छ।  

  
  

पाँच वषर्मा िविभ न िज लामा थप हुने िव याथीर् सखं्या र लाग्ने खचर्ः  

 

प्राथिमक  िन नमा यिमक मा यिमक 

५४,००० २१,६०० १०,८०० 
 

साल लाग्ने खचर् 
२०२९ १०,००,००० 

२०३० १५,००,००० 
२०३१ १७,००,००० 
२०३२ २०,९५,२०० 
ज मा ६२,९५,२०० 
  

िव याथीर् संख्याका िविभ न तह 
   
  
  
  
  
  

उ च िशक्षा 
मा यिमक िव यालयका िव याथीर् सखं्याको

मा यिमक िशक्षा 
िन नमा यिमक िव यालयका िव याथीर् सखं्याको ५० 

िन नमा यिमक िशक्षा 
प्राथिमक िव यालयका िव याथीर् सखं्याको ४० प्रितशत 

प्राथिमक िशक्षा 
प्राथिमक िशक्षा उमेरका बालबािलकाह को ६४ प्रितशत 
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योजना संचालन गनर्का लािग चािहने खचर्को अनुमान 

यस योजनामा उ लेख गरे अनसुार प्राथिमक, िन नमा यिमक र मा यिमक िशक्षालयह लाई 
आिथर्क अनुदान िदन चािहने रकमको अनुमान िन न बमोिजम छः–  

साल प्राथिमक 

िशक्षक तलब 

िन नमा यिमक 
िशक्षक तलब 

मा यिमक 

िशक्षक तलब 

बाँकी 
िज लाह को 
िनिम त आ.अ. 

ज मा 

२०२८ १७,४१,५०० १०,३६,८०० ९,६६,४०० १,८०,००,००० २,१७,४४,७०० 

२०२९ ८३,५२,५४० ४८,७६,८०० ५४,८६,४०० १,५०,००,००० ३,३७,१५,७४० 
२०३० १,७०,९९,४६० ९८,६८,८०० १,११,०२,४०० १,२०,००,००० ५,००,७०,६६० 
२०३१ २,७६,२९,६४० १,५६,२४,००० १,७५,८२,४०० ८०,००,००० ६,८८,३६,०४० 
२०३२ ३,८१,२२,४४० २,०७,१२,००० २,३३,२८,०००  ८,२१,६२,४४० 
 ९,२९,४५,५८० ५,२१,१८,४०० ५,८४,६५,६०० ५,३०,००,००० २५,६५,२९,५८० 
 

हाल चलेका यावसाियक तािलम के द्रह को यव था र िव विव यालयलाई 
अनदुान 

 

हाल चलेका यावसाियक प्रिशक्षण के द्रह लाई योजनामा उ लेख गरे अनसुार 
इि ट यटूह मा पिरवतर्न गनर् र ितनीह को क्षमता विृद्ध गनर् लाग्ने खचर्को अनमुान तल 
िदइएको छः–  

साल चािहने रकम ित्रभुवन 
िव विव यालयलाई 
अनदुान 

ज मा 

२०२८ १,००,००,००० १३,००,००० १,१३,००,००० 

२०२९ १,२०,००,००० १५,००,००० १,३५,००,००० 
२०३० १,५०,००,००० १७,००,००० १,६७,००,००० 
२०३१ १,७०,००,००० २०,००,००० १,९०,००,००० 
२०३२ २,००,००,००० २४,००,००० २,२४,००,००० 
   ७,४०,००,००० ८९,००,००० ८,२९,००,००० 
 

अपाङ्गह को िनिम त िशक्षाको यव था  

साल अनमुािनत रकम 

२०२८ ३,००,००० 

२०२९ ३,००,००० 



 73

२०३० ३,००,००० 
२०३१ ३,३०,००० 
२०३२ ३,००,००० 
   १५,००,००० 
यावसाियक तथा साधारण उ चिशक्षाको िनिम त चािहने खचर्को अनमुान  

उ च यावसाियक िशक्षामा लाग्ने खचर्को अनमुान गदार् यस ै साथ प्र तुत गिरएको प्रित 
िव याथीर् खचर्को अनुमानको आधारमा गिरएको छ। यसगैरी साधारण िशक्षातफर्  २५ 
प्रितशतदेिख ५० प्रितशतस म िशक्षक तलब रकम ी ५ को सरकारले आिथर्क अनदुान िदने 
िसद्धा तको आधारमा प्रित िव याथीर् िशक्षक तलब अनमुान गरी सोही अनुसार आिथर्क 

अनदुान िदन चािहने रकमको अनमुान िन निलिखत हुन आउँछ।  

यावसाियक उ चिशक्षा  

 

साल िव याथीर् संख्या प्रित िव याथीर् खचर् चािहने रकम 

२०२८ ५,००० १,२६० ६३,००,००० 

२०२९ ६,०५० १,२६० ७६,२३,००० 
२०३० ७,०५० १,२६० ८८,८३,००० 
२०३१ ७,९८० १,२६० १,००,५४,८०० 
२०३२ ८,००० १,२६० १,१०,८८,००० 
   ४,३९,४८,८०० 
 

साधारण उ चिशक्षा  

साल िव याथीर् संख्या प्रित िव याथीर् िशक्षक 

खचर् 
चािहने रकम 

२०२८ २०,००० ५२०।– ५२,००,००० 

२०२९ १८,१५० ५२०।– ४७,१९,००० 
२०३० १६,४२० ५२०।– ४२,६९,२०० 
२०३१ १४,८२० ५२०।– ३८,५३,२०० 
२०३२ १३,२०० ५२०।– ३४,३२,००० 
   २,१४,७३,४०० 
       

प्राथिमक तथा मा यिमक िशक्षक तािलममा लाग्ने खचर्  

साल प्राथिमक 

िशक्षक 

तािलम 

लाग्ने खचर् मा यिमक 

िशक्षक 

तािलम 

लाग्ने खचर् ज मा 

२०२८ १,००० १५,००,००० १०० १५,००,००० ३०,००,००० 

२०२९ १,००० १५,००,००० १०० १५,००,००० ३०,००,००० 
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२०३० १,००० १५,००,००० १०० १५,००,००० ३०,००,००० 
२०३१ १,००० १५,००,००० १०० १५,००,००० ३०,००,००० 
२०३२ १,००० १५,००,००० १०० १५,००,००० ३०,००,००० 
 ५,००० ७५,००,००० ५०० ७५,००,००० १,५०,००,००० 
 

प्राथिमक तथा मा यिमक िशक्षक तािलमतफर्  लाग्ने खचर्को अनमुान गदार् हाल 
िव याथीर्ह लाई तािलम अविधमा भ ता िदने गरेकोमा भ ता निदने यव था गदार् हालको 
खचर्को ५० प्रितशत प्राथिमक िशक्षातफर्  र मा यिमक िशक्षक तािलमतफर्  ३० प्रितशत कम हुने 
अनमुानमा लाग्ने खचर् अनमुान गिरएको छ।  

  

छात्रविृ त  

 गरीब तथा प्रितभाशाली िव याथीर्ह लाई छात्रविृ त िदने यव था गदार् लाग्ने खचर्को अनमुान 
तल देखाइएको छः–  

साल चािहने रकम 

२०२८ २०,००,००० 

२०२९ २०,००,००० 
२०३० २०,००,००० 
२०३१ २०,००,००० 
२०३२ २०,००,००० 
 १,००,००,००० 
  

छोटो अविधको तािलम  

िविभ न िवषयह मा िशक्षकह लाई िदइने छोटो अविधको तािलम यव था गदार् लाग्ने खचर्को 
अनमुान िन न िलिखत हुन आउँछः–  

साल छोटो अविधको तािलम गनर् चािहने रकम 

२०२८ १,७२,६०० 

२०२९ १,२०,६०० 
२०३० १,२६,६०० 
२०३१ १,३७,००० 
२०३२ १,४७,००० 
 ७,०३,८०० 
जनक िशक्षा सामग्री के द्र  

जनक िशक्षा सामग्री के द्रलाई संचालन गनर् लाग्ने खचर्को अनमुान िन निलिखत हुन 
आउँदछः–  

साल चािहने रकम 

२०२८ २०,००,००० 
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२०२९ २०,००,००० 
२०३० २०,००,००० 
२०३१ २०,००,००० 
२०३२ २०,००,००० 
 १,००,००,००० 
प्राथिमक तथा मा यिमक िव यालयह लाई शैिक्षक सामग्री  

 

दगुर्म क्षेत्रका प्राथिमक तथा मा यिमक िव यालयह लाई शैिक्षक सामग्री तथा िव यालय 
सामानको िनिम त आिथर्क अनदुान िदन लाग्ने खचर्ः–  

साल चािहने रकम 

२०२८ २०,००,००० 
२०२९ २०,००,००० 
२०३० २०,००,००० 
२०३१ २०,००,००० 
२०३२ २०,००,००० 
 १,००,००,००० 
   
 

यावसाियक मा यिमक िव यालयह लाई शैिक्षक तथा यावसाियक सामग्री  

यावसाियक मा यिमक िव यालयह लाई यावसाियक सामग्रीह  र प्रयोगशाला बनाउन 
चािहने रकम आिथर्क अनदुान व प िदन चािहने रकमको अनमुान िन निलिखत हुन आउँछ। 
कायर्शाला िनमार्ण गदार् २/३ िव यालयह लाई हुने गरी कायर्शाला िनमार्ण गिरनेछ। प्र येक 
िव यालयलाई . २० हजार कायर्शाला बनाउन र . १० हजार यावसाियक सामग्रीको िनिम त 
िदइनेछ।  

साल कायर्शाला 
िनमार्ण सखं्या 

कायर्शाला 
िनमार्णको लािग 
चािहने रकम 

शैिक्षक 

सामग्रीको लािग 
चािहने रकम 

ज मा 

२०२८ ३० ६,००,००० ३,००,००० ९,००,००० 
२०२९ १३४ २६,८०,००० १३,४०,००० ४०,२०,००० 
२०३० १७५ ३५,००,००० १७,५०,००० ५२,५०,००० 
२०३१ १७७ ३५,४०,००० १७,७७,००० ५३,१७,००० 
२०३२ १३२ २६,४०,००० १३,२०,००० ३९,६०,००० 
 ६४८ १,२९,६०,००० ६४,८७,००० १,९४,७४,००० 
 
  
 

शैिक्षक अनसु धान तथा सवक्षण  
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नेपाल अिधरा यका िशक्षण सं थाह को सवक्षण गनर् र िशक्षा क्षेत्रमा अनसु धान गनर् यस 
योजना  

अविधमा िन निलिखत रकम लाग्ने अनमुान गिर छः–  

 
 

साल चािहने अनुमािनत रकम 

२०२८ १०,००,००० 
२०२९ १२,००,००० 
२०३० १५,००,००० 
२०३१ १७,००,००० 
२०३२ २०,००,००० 
 ७४,००,००० 
  
  

 राि ट्रय िव याथीर् सेवा  

नेपाल अिधरा यका िव याथीर्ह लाई सामािजक सेवा कायर् गनर् पठाउन लाग्ने खचर्को 
मोटामोटी अनमुान तल िदइएको छ। लाग्ने खचर्को अनुमान गदार् सेवा कायर्मा पठाउँदा प्र येक 

िव याथीर्लाई भ ता मािसक . २००।– प्र येक िव याथीर्लाई भ्रमण खचर् . ५००।– र सेवामा 
पठाउँदा तािलम िदन प्र येक िव याथीर्लाई . १,०००।– लाग्ने अनमुानको आधारमा 
िन निलिखत खचर् लाग्ने अनमुान गिर छः–  

साल पठाउने 
िव याथीर् 
सखं्या 

भ ता खचर् भ्रमण खचर् तािलम खचर् ज मा 

२०२८ ५०० १२,००,००० २,५०,००० ५,००,००० १९,५०,०००
२०२९ ५०० १२,००,००० २,५०,००० ५,००,००० १९,५०,००० 
२०३० ५०० १२,००,००० २,५०,००० ५,००,००० १९,५०,००० 
२०३१ ५०० १२,००,००० २,५०,००० ५,००,००० १९,५०,००० 
२०३२ ५०० १२,००,००० २,५०,००० ५,००,००० १९,५०,००० 
 २,५०० ६०,००,००० १२,५०,००० २५,००,००० ९७,५०,००० 
 

िशक्षा म त्रालयको प्रशासिनक खचर्  

िशक्षा म त्रालयको प्रशासिनक खचर्को अनमुान गदार् यस योजनामा ब ने स भािवत खचर्लाई 
समेत िवचार गरी िन निलिखत रकम चािहने अनुमान गिर छः–  

साल चािहने रकम 

२०२८ १,२३,६३,४००
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२०२९ १,२७,८२,२०० 
२०३० १,४५,१८,४०० 
२०३१ १,६५,२४,१०० 
२०३२ १,८५,६३,७५० 
 ७,४७,५१,८५०  
 
 

 ज मा चािहने खचर्को तेिरज  

प्राथिमक िशक्षक तलब ९,२९,४५,५८० 

िन नमा यिमक िशक्षक तलब ५,२१,१८,४०० 

मा यिमक िशक्षक तलब ५,८४,६५,६०० 

िविभ न िव यालयह लाई आिथर्क सहायता ५,३०,००,००० 

यावसाियक तािलम के द्रह को यव था गनर् ७,४०,००,००० 

िव विव यालयलाई आिथर्क अनदुान ८९,००,००० 

प्रािविधक िशक्षा िवकास गनर् ४,३९,४८,८०० 

साधारण उ चिशक्षा िवकास गनर् २,१४,७३,४०० 

प्राथिमक िशक्षक तािलम ७५,००,००० 

मा यिमक िशक्षक तािलम ७५,००,००० 

छात्रविृ त १,००,००,००० 

छोटो अविधको िशक्षक तािलम ७,०३,८०० 

जनक िशक्षा सामग्री के द्र १,००,००,००० 

िव यालयह लाई शैिक्षक सामग्री िदन १,००,००,००० 

िविभ न िज लामा थप िशक्षकका लािग ६२,९५,२०० 

अपाङ्गह का लािग िशक्षा यव था १५,००,००० 

यावसाियक मा यिमक िव यालयह का लािग कायर्शाला िनमार्ण र 
यावसाियक सामग्री   

 

१,९४,४७,००० 

शैिक्षक अनुस धान ७४,००,००० 

राि ट्रय िव याथीर् सेवा ९७,५०,००० 

िशक्षा म त्रालयको प्रशासिनक खचर् ७,४७,५१,८५० 

भपैरी आउने खचर् ६५,००,००० 

ज माः– ५७,६१,९९,६३० 
 

िविभ न सालमा चािहने ज मा रकम  
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२०२८ २०२९ २०३० २०३१ २०३२ 

७,१५,३०,७०० ९,१२,३०,५४० ११,५३,६७,८६० १३,९६,७२,१४० १५,८३,९८,३९० 

 
  

उपरोक्त खचर्को अनमुानमा ५ प्रितशत थपघट हुन सक्ने मािजर्न राख्दाः  

५ प्रितशत खचर् बढी भएमा लाग्ने खचर् –   ६०,५०,०९,६११  

५ प्रितशत घ न गएमा लाग्ने खचर् –       ५४,७३,८९,६४९  

 

यस योजनामा उ लेख गिरएको पाँच वषर्को अनमुानमा प्रािविधक उ चिशक्षा र मा यिमक 

यावसाियक िशक्षाको कायर्शाला िनमार्णका लािग खचर् समावेश गिरएकोछ र साधारणतः अ  

प्रकारका भवन िनमार्णका लािग खचर् यसमा समावेश गिरएको छैन। उक्त पाँच वषर्मा लाग्ने 
खचर्को अनुमानभ दा थप रकम उपल ध भएमा मात्र अ  भवन आिदमा खचर् गनर् सिकनेछ।  
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आगामी पाँच वषर्का लािग चािहने िविभ न तहको जनशिक्तको 
अनमुान 

नेपाल योजनाबद्ध तिरकाबाट देशिवकास गन िदशातफर्  ल कँदैछ। जुनसकैु योजनाको सफलता 
पिन यसको सफल कायार् वयनमा भरपन कुरा िनिवर्वाद छ। योजनालाई प्रभावकारी ढंगबाट 
सचंालन गनर् िविभ न तहका प्रािविधक तथा यावसाियक जनशिक्तको आव यकता पदर्छ। 
यस िकिसमको जनशिक्तको आव यकता पूरा गनर् नेपालको वतर्मान िशक्षा प्रणालीलाई नै 
नयाँ मोड िदई आव यक जनशिक्तको खाँचो पूित र् गनुर् परेकोछ।  

देशको िनिम त जनशिक्त तयार पादार् य ता जनशिक्त के कित मात्रामा चािह छन,् यसको 
पिन मोटामोटी अनमुान गनुर् आव यक भएकोले नेपालको िनिम त आगामी ५ वषर्िभत्र चािहने 
जनशिक्तको अनमुान िन निलिखत आधारमा गिरएको छ। यो आधार युने कोले सन ्१९६७ 
मा दिक्षण पूवर् एिशयाली मलुुकह का िनिम त १० वषर्का लािग चािहने जनशिक्तको अनमुान 
गनर् प्रयोग गरेको िथयो।  

नेपालको िनिम त चािहने जनशिक्तको अनमुान पिन यही आधारमा गरेमा नेपालको आिथर्क 

तथा सामािजक िवकासका लािग चािहने जनशिक्तको मोटामोटी अनुमान िनका न सिकने 
भएकाले नेपालमा आगामी ५ वषर्का लािग चािहने जनशिक्तको अनमुान पिन उपरोक्त 
आधारमा गन प्रयास गिरएको छ। नेपालको िनिम त आगामी ५ वषर्मा चािहने जनशिक्तको 
अनमुान िन न आधारमा गिरएकोछः–  

१. नेपालको राि ट्रय आ दानी ५ वषर्मा २० प्रितशत ब ने,  

२. भएको जनशिक्तमा ४ प्रितशत प्रित वषर् क्षित हुने,  

३. उ च तहको जनशिक्त राि ट्रय आ दानी विृद्धदरको दो बर चािहने,  

४. म यम तरको जनशिक्त, उ च तहको जनशिक्तको ५० प्रितशत बढी चािहने र िन न 
तहको जनशिक्त म यम तहको जनशिक्तको दो बर चािहने।  

उपरोक्त आधारबाट नेपालको िनिम त आगामी ५ वषर्का लािग चािहने जनशिक्तको अनमुान 
िन न अनसुार हुनेछः–  

जनशिक्तको तह २०२७।२०२८ मा 
भएको जनशिक्त 

पाँच वषर्को विृद्ध 
प्रितशत 

पाँच वषर्मा हुन सक्ने 
जनशिक्तको विृद्ध 
प्रितशत 

उ च तहको ७,६४८ २० ४० 

म यम तहको ५,७६१ २०  

िन न तहको ४,३३३ २०    
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भएको 
जनशिक्तमा हुने 
क्षित २० प्रितशत 

२०३१।०३२ 
स ममा उ पादन 
गनुर् पन 
जनशिक्त 

२०३१।०३२ मा चािहने िविभ न तहका जनशिक्त 

  उ च   म यम िन न 

१,५२९ ४,६८८ १०,७०७ १६,०६१ ३२,१२१ 
१,१५२ ११,४१६    

 ८६६ २८,६५४        

 

  उपरोक्त सािरणीबाट नेपालमा हाल भएको िविभ न तहको जनशिक्तको ि थित 
आव यकताको िवपिरत भएको देिख छ। उ च तहको जनशिक्त ७,६४८, म यम तहको ५,७६१ 
र िन न तहको ४,३३३ भएको देिखएको छ। यसबाट नेपालमा िन न तहको भ दा म यम 
तहको र म यम तहकोभ दा उ च तहको जनशिक्त बढी भएको देिख छ। हाम्रो देशको 
वतर्मान आव यकतालाई हेदार् सबैभ दा बढी िन न तह, यसपिछ म यम तह र अिन पिछ 

मात्र उ च तहको प्रािविधक तथा यावसाियक जनशिक्त आव यक पन देिखएकाले आगामी ५ 
वषर्को िनिम त चािहने जनशिक्त अनमुान गदार् िन न तहको जनशिक्त सबभ दा बढी, 
यसपिछ म यम तरको र अिन यसपिछ मात्र उ च तहको प्रािविधक जनशिक्तको 
आव यकता पन देिख छ।  
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योजना लागू गन कायर्क्रम 

 
 नयाँ िशक्षा योजना देशभरी पाँच वषर्िभत्र लागू गिरनेछ र कायार् वयन अविधलाई 
िन न बमोिजम तीन चरणमा िवभािजत गिरनेछः–  

१. प्रयोगा मक चरण,  

२. म याविध चरण,  

३. थायी चरण।  

लागू गदार् प्राथिमक िशक्षाको प्रथम कक्षादेिख क्रमशः लागू गद जाने कुरा राम्रो हो। नयाँ 
योजना उ चिशक्षास म लागू हुन करीव १२ वषर् लाग्दछ, तर यितका समयस म पखर्न 
आव यक र स भव नहुने भएकोले लागू गदार् प्राथिमक िशक्षाको प्रथम ेणी, िन नमा यिमक 

िव यालयको शु  कक्षामा, मा यिमक िव यालयको शु  कक्षामा र उ चिशक्षाको शु  कक्षामा 
पिन साथसाथ ैशु  गनुर् आव यक छ। तसथर् कायार् वयनका लािग िविभ न तहमा साथसाथ ै
योजना गनुर् पन हु छ।  

यो योजना लागू गदार् देशभरी एकैचोटी लागू गनुर्भ दा प्रयोगा मक चरणको प्रथम वषर् 
प्रयोगका लािग २ िज ला छा ने, यसपिछ दो ो वषर् १३ वटा थप िज लामा लागू गन, 

म याविध चरणको ते ो वषर् १५ वटा थप िज लामा, चौथो वषर्मा थप २० िज लामा र थायी 
चरणमा पाँच  वषर्मा २५ िज लामा गरी देशभर लागू गिरनेछ। उपरोक्त कायर्क्रम बमोिजम 
शु  वषर्ह मा जुन जुन िज लामा यो योजना लागू भएको छैन तापिन कुन ैिशक्षण सं थाले यो 
योजनाको आधारमा पिरवतर्न गनर् चाह छ भने यसो गनर् वीकृित िदइनेछ।  

  

िन निलिखत िज लामा िन न समयमा योजना लागू हुनेछः–  

प्रथम वषर् २ िज लामा लागू हुनेछ  

िचतवन र का की।  

दो ो वषर् १३ िज लामा लागू हुनेछ  

झापा, मोरङ्ग, स तरी, धनषुा, बाँके, दाङ्ग, क चनपुर, कैलाली, जु ला, बाग्लुङ्ग, प देही, धनकुटा 
र काभे्रपला चोक।  

ते ो वषर्मा १६ िज लाह मा लागू हुनेछ  

ता लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम, काठमाड , पाटन, ते थमु, सनुसरी, सखुंवासभा, भक्तपुर, याङ्गजा, 
मनाङ्ग, लमजङु्ग, तनहँु, गोखार् र िस धपुा चोक।  

चौथो वषर्मा २० िज लामा लागू हुनेछ  
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सोलुखु बु, ओखलढंुगा, खोटाङ्ग, भोजपुर, उदयपुर, िसराहा, गु मी, अघार्खाँची, पा पा, नवलपरासी, 
किपलव तु, मु ताङ्ग, पवर्त, याग्दी, नवुाकोट, दोलखा, रामेछाप, िस धलुी, सलार्ही र महो तरी।  

  
  

पाँचौ वषर्मा २४ िज लामा लागू हुनेछ  

मकवानपुर, पसार्, बारा, रौतहट, दैलेख, जाजरकोट, सखुत, बिदर्या, कुम, रो पा, स यान, यठूान, 

डो पा, मगुु, हु ला, ितबकृोट, दाचुर्ला, बैतडी, डँडे धरुा, बझाङ्ग, बाजुरा, डोटी, अछाम, रसुवा र 
धािदङ्ग।  
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कायर्क्रम  

  पिहलो वषर् दो ो वषर् ते ो वषर् चौथो वषर् पाँचौ वषर् 
  ०२८।२९ २०२९।३० २०३०।३१ २०३१।३२ ०३२।३३    
कायर्क्रमबाट लागू हुने 
िज लाह  

 २ १३ १५ २० २५ 

कायर्क्रमबाट फाइदा 
पाउने िव याथीर् संख्या 

प्राथिमक 

िन नमा यिमक 

मा यिमक 

यावसाियक 

साधारण  

२७,००० 

१०,०००  

 
 
 

३,२४०  

२,१६० 

१,००,०००  

४०,००० 

 
 
 

१२,०००  

८,००० 

१,३०,०००  

५२,००० 

 
 
 

१५,६०० 

१०,४०० 

 

१,५०,०००  

६०,००० 

 
 
 

१८,००० 

१२,००० 

१,३३,०००  

५३,००० 

 
 
 

१५,९६० 

१०,६४०  

कायर्क्रम लागू गनर् 
चािहने िशक्षक 

प्राथिमक 

िन नमा यिमक 

मा यिमक 

यावसाियक 

साधारण 

९०० 

४३२  

 
 

६५  

१५१ 

३,३३४ 

१,६०० 

 
 

२४०  

५६० 

४,३३४  

२,०८० 

 
 

३१२ 

७२८ 

५,००० 

२,४०० 

 
 

३६०  

८४० 

४,४३४  

२,१२० 

 
 

३१९  

७४५ 
कायर्क्रम लागू गनर् 
चािहने िनिरक्षकह  

प्राथिमक 

िन नमा यिमक 

मा यिमक 

११ 

५ 

७ 

४२ 

२० 

२४ 

५४ 

२६ 

३१ 

६३ 

३० 

३६ 

५५  

२७  

३२ 
कायर्क्रम लागू गनर् 
चािहने रकम 

 ७,१४,७२,२०० ९,१२,३०,५४० ११,५३,६७,८६० १३,९६,७२,१४० १५,८३,९८,३९० 
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कायर्क्रम 

 
 प्रथम चरण  

२०२८/०२९ 

दो ो चरण 

२०२९/०३० 

ते ो चरण  

२०३०/०३१ 

चौथो चरण  

२०३१/०३२ 

पाँचौ चरण 

२०३२/०३३ 

पाठयक्रम लागू प्रथम चरणको 
िज लामा कक्षा १, ४ 
र ८ मा लागू हुने 

दो ो चरणको 
िज लामा कक्षा १, ४ 
र ८ मा, प्रथम 
चरणको िज लामा 
कक्षा २, ५ र ९ मा 
लागू हुने 

ते ो चरणको 
िज लामा कक्षा १, ४ 
र ८ मा, दो ो 
चरणको िज लामा 
कक्षा २, ५ र ९ मा 
प्रथम चरणको 
िज लामा कक्षा ३, ६ 
र १० मा लागू हुने 

चौथो चरणको 
िज लामा कक्षा १, ४ 
र ८ मा, ते ो 
चरणको िज लामा 
कक्षा २, ५ र ९ मा, 
दो ो चरणको 
िज लामा कक्षा ३, ६ 
र १० मा, प्रथम 
चरणको िज लामा 
सबै कक्षाह मा लागू 
हुने 

 

पाँचौ चरणको 
िज लामा कक्षा १, ४ 
र ८ मा, चौथो 
चरणको िज लामा 
कक्षा २, ५ र ९ मा, 
ते ो चरणको 
िज लामा कक्षा ३, ६ 
र १० मा, दो ो 
चरणको िज लामा 
सबै कक्षाह मा लागू 
हु छन।् प्रथम 
चरणको िज लामा 
सबै कक्षामा लागू 
हुने 
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नयाँ िशक्षा योजना संिक्ष तमा 
 

१. िशक्षाको उ े य  

रा ट्र र राजमकुुटप्रित बफादार रही प चायती यव था अनुकूल आचरण गनर् नागिरक 

तयार गन, तथा िवज्ञान र प्रािविधक ज्ञानको प्रसार गरी देश िवकासका लािग 
आव यक जनशिक्तको पूित र् गनुर् हुनेछ।  

२. िशक्षाको सगंठन  

िनि चत उ े य प्राि त गन ल य राखेर िशक्षाको सगंठन गिरनेछ।  

२.१ प्राथिमक िशक्षा कक्षा १ देिख ३ स म हुनेछ   

 यसको उ े य बालबािलकाह लाई साक्षर बनाउनु हुनेछ।  

२.२ िन नमा यिमक िशक्षा कक्षा ४ देिख ७ स म हुनेछ  

 यसको उ े य िव याथीर्ह को चिरत्र िनमार्ण गनुर् हुनेछ।  

२.३ मा यिमक िशक्षा कक्षा ८ देिख १० स म हुनेछ  

 यसको उ े य यावसाियक िशक्षा िदई दक्ष कायर्कतार् तयार पानुर् हुनेछ।  

२.४ उ चिशक्षाको दो ो प्रथम तह प्रमाणपत्र तह हुनेछ  

 यसको उ े य िन न तहको प्रािविधक जनशिक्त तािलम गनुर् हुनेछ।  

२.५ उ चिशक्षाको दो ो तह िड लोमा हुनेछ  

 यसको उ े य म यम तरीय जनशिक्त तािलम गनुर् हुनेछ।  

२.६ उ चिशक्षाको ते ो तह िडग्री तह हुनेछ  

 यसको उ े य तरीय जनशिक्त तयार पानुर् हुनेछ।  

३. प्राथिमक िशक्षा  

३.१ यस तहमा बालबािलकाह लाई साक्षर बनाई नेपाली भाषाको ज्ञान र सीपको 
िवकास गराउनमा जोड िदइनेछ, गिणतको साधारण ज्ञान र आ ना राजा, रानी 
र देशका बारेमा साधारण ज्ञान िदइनेछ।  

३.२ देशका ६ देिख ८ वषर्स म उमेरका बालबािलकाह को जनसखं्या म ये आगामी 
५ वषर्मा ६४ प्रितशतलाई प्राथिमक िशक्षाको सहुिलयत प्रदान गिरनेछ।  

३.३ एस.एल.सी. वा सो सरह र तािलम प्रा त िशक्षकह लाई प्राथिमक िशक्षक 
बनाइने छ।  

३.४ दगुर्म क्षेत्रका िव याथीर्ह लाई र गरीब िव याथीर्ह लाई िनःशु क तथा अ लाई 
सपुथ मोलमा राम्रो तरको पा यपु तक उपल ध गराईनेछ।  

३.५ प्राथिमक िशक्षाको अ तमा िज ला तरीय परीक्षा गिरनेछ।  
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३.६ प्राथिमक िशक्षकह को स पणूर् तलबलाई आव यक रकम ी ५ को सरकारले 
आिथर्क अनुदानको पमा िदनेछ।  

४. िन नमा यिमक िशक्षा  

४.१ यस तहमा भाषा र गिणतका िशक्षालाई अझ िव ततृ पािरनेछ।  

राजभिक्त, देशभिक्त, अनशुासन र िज मेवारीको भावना िसकाउने उपयकु्त 
समय यही भएकोले पा यपु तक तथा अ  कायर्कलापबाट चिरत्र िनमार्णमा 
जोड   िदइनेछ। यसै तहमा पूवर् यावसाियक िशक्षा िदई मप्रित इ जत गन 
भावना र म गन प्रबिृ त िवकास गराउने प्रयास हुनेछ।  

४.२ प्राथिमक िशक्षा पाइरहेका िव याथीर्ह को ४० प्रितशत बालबािलकाह लाई 
िन नमा यिमक िशक्षाको सहुिलयत िदइनेछ।  

४.३ आई.एड., अथवा आई.ए. वा सो सरह र तािलम प्रा त यिक्तह लाई 
िन नमा यिमक िशक्षक बनाइनेछ।  

४.४ दगुर्म थानमा शत प्रितशत र अ य के्षत्रमा िशक्षक तलबको ७५ प्रितशत रकम 
ी ५ को सरकारले आिथर्क अनदुान िदनेछ।  

४.५ िन नमा यिमक िशक्षाको अ तमा अ चल तरीय परीक्षा हुनेछ।  

५. मा यिमक िशक्षा  

५.१ मा यिमक िशक्षा तहमा सबैले यावसाियक ज्ञान हािसल गनुर् अिनवायर् हुनेछ। 
मा यिमक िशक्षाबाट दक्ष कायर्कतार् तयार गन ल य रािखनेछ। मा यिमक 

िव यालयह  तीन प्रकारका हुनेछन।्  

(क) साधारण मा यिमक िव यालय― यसमा साधारण िशक्षाका िवषयह मा ८० 
प्रितशत र यावसाियक िशक्षामा २० प्रितशत ज्ञान िदइनेछ।  

(ख) यावसाियक मा यिमक िव यालय― यसमा यावसाियक िशक्षा ३० देिख ४० 
प्रितशतस म िसकाइनेछ। साधारण िशक्षामा कम जोड िदइनेछ।  

(ग) सं कृत मा यिमक िव यालय― यसमा सं कृत िशक्षामा ब ता जोड िदइनेछ।  

५.२ प्राथिमक िशक्षा पाइरहेका िव याथीर्ह को २० प्रितशत बालबािलकाह  तथा 
िन नमा यिमक िशक्षा पाइरहेका िव याथीर्ह को ५० प्रितशतलाई मा यिमक 

िशक्षाको सहुिलयत िदइनेछ।  

५.३ बी.एड. अथवा बी.ए. वा सोसरह पास गरी तािलम प्रा त गरेको यिक्तलाई 
मा यिमक िव यालयको िशक्षक बनाइनेछ।  

५.४ मा यिमक िशक्षाको अ तमा हुने रा ट्र यापी जाँचलाई कायम रािखनेछ।  

६. प्रौढ िशक्षा  

प्रौढ िशक्षा दईु प्रकारका हुनेछन ्(क) साक्षरता फैलाउने (ख) कायर्मलूक प्रौढ िशक्षा।  
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ी ५ को सरकारले कायर्मलूक प्रौढ िशक्षा चलाउनमा जोड िदनेछ र साक्षरता कायर्क्रम 
वगीर्य संगठन तथा थानीय प चायतह  माफर् त सयंकु्त जवाफदेहीमा चलाईनेछ।  

७. उ चिशक्षा  

७.१ स पणूर् देशको िवकासका लािग आव यक जनशिक्तको अनुमान गरी 
जनशिक्तको आव यकतानसुार उ चिशक्षाको कायर् पूरा यव था गन हुनेछ।  

  उ च िशक्षामा पढाईको उ च तर कायम गन ल य रािखनेछ।  

७.२ िव विव यालयबाट उ चिशक्षाको िनि त छुटै्ट प्रवेश परीक्षाको यव था हुनेछ।  

७.३ उ चिशक्षाको यव थाका लािग िव विव यालय अ तगर्त प्र येक िवषयमा 
इि ट यटूह  गठन हुनेछन।्  

७.४ सबै प्रकारका उ चिशक्षा िव विव यालय अ तगर्त गठन हुने इि ट यटूका 
अगं हुनेछन।् इि ट यूट बािहर कुनै प्रकारको उ चिशक्षा िदने सं था राख्न 
नपाइने यव था हुनेछ।  

७.५ उ चिशक्षामा ६–६ मिहनाको सेमे टर प्रथा लागू हुनेछ र प्र येक सेमे टरमा 
जाँच गन यव था हुनेछ।  

७.६ िन न तरीय प्रािविधकह ले उ चतहको प्रािविधक हुन चाहेमा उ च तहका 
प्रािविधक िशक्षण सं थाह ले भनार् गदार् िलने परीक्षा पास गनर् सकेमा उ च 
प्रािविधक िशक्षा उपल ध गन मौका िदइनेछ।  

७.७ उ चिशक्षाको एक तह पास गरेपिछ मािथ लो तहमा अ ययन गन के्षत्रमा 
काम गनर् अिनवायर् गिरनेछ।  

७.८ उ चिशक्षामा प ने िव याथीर्ह  म ये क्रमशः कला िवषयतफर्  घटाई प्रािविधक 

िवषयतफर्  सखं्या बढाउने यव था हुनेछ।  

७.९ ित्रभुवन िव विव यालय एउटा वशािसत सं था हुनेछ। िशक्षा म त्रालयले 
जनशिक्तको आव यकता अनुमान गनछ र सो बमोिजम जनशिक्त तयार गन 
िज मा ित्रभुवन िव विव यालयको हुनेछ।  

७.१० ित्रभुवन िव विव यालयको सचंालनको लािग िसनेट र िस डीकेटको सट्टामा 
एउटा िव विव यालय सभा रहनेछ र उक्त सभामा ५० सद यह  रहनेछन।्  

८. राि ट्रय िशक्षा सिमित  

स पणूर् िशक्षाको नीित िनधार्रण गनर् एउटा उ च तरीय “राि ट्रय िशक्षा सिमित” गठन 
हुनेछ।  

९. िशक्षण िविध  

िशक्षण तिरकामा सुधार गनर् प्र येक िवषयमा िशक्षण सधुार र अनुस धान गन 
आयोजना गिरनेछ। उक्त आयोजना वारा वैज्ञािनक ढंगले पढाउने तिरकाको अ ययन, 
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अनसु धान र प्रयोग गिरनेछ र आव यक शैिक्षक सामग्री िनमार्ण, तािलम र जाँच 
आिद गिरनेछ।  

मा यिमक िशक्षास म पढाइको मा यम नेपाली भाषा हुनेछ र उ चिशक्षामा पढाइको 
मा यम साधारणतः अंगे्रजी हुनेछ।  

१०. पा यपु तक  

जनक िशक्षा सामग्री के द्रलाई वशािसत सं था बनाउने र उक्त के द्रले प्रमखु 

िवषयका सबै पा यपु तक लेखाउने, छपाउने एवं िवतरण गराउने काम गनछ। 
बािहरका प्रकाशकह लाई नमनूा अनसुार पु तक प्रकाशन गनर् प्रो साहन गिरनेछ।  

११. िशक्षक तािलम  

आव यकतानसुार तािलम प्रा त िशक्षकह को सखं्या बढाउन कला िवषयमा िशक्षा 
प्रा त गिररहेका यिक्तह लाई िशक्षक तािलम िदइनेछ र कला महािव यालयह मा 
िशक्षण तािलम िवषय पिन पढाइनेछ।  

िशक्षण तािलमको तर बढाउन िशक्षक तािलमको पा यक्रम र पा यपु तकह को 
आधिुनकीकरण गिरनेछ र िशक्षण िविधका साथसाथ ै िवषयव तुको िशक्षामा जोड 
िदइनेछ।  

१२. िशक्षकह को सेवा शतर्मा सधुार  

गै  सरकारी िशक्षकह को सेवालाई िनयिमत र सरुिक्षत बनाउन िज ला तरमा 
िशक्षक सेवा गठन गिरनेछ र महािव यालयका िशक्षकह  िव विव यालय सेवा 
आयोगबाट िनयकु्त हुनेछन।् िशक्षकह को तलब समान योग्यता भएकाले अ  पेशामा 
पाउने सरह हुनेछ। गै  सरकारी िशक्षकलाई पिन अवकाश पाएपिछ अनदुान िदइनेछ। 
िशक्षकह को मोशनमा शैिक्षक योग्यता, अनभुव, िवशेष काम, व थ र दगुर्म के्षत्रमा 
काम गरेको आिद आधारह  रहनेछन।्  

१३. परीक्षा  

आ तिरक मू याङ्कन प्रथा लागू गिरनेछ र िव याथीर्ह को िववरण राख्ने यव था  
हुनेछ। प्र येक तहको अ तमा अि तम परीक्षा हुनेछ।  

एस.एल.सी. को प्र न र जाँच गन तिरकामा सधुार याइनेछ। आ तिरक परीक्षाको 
न बर एस.एल.सी. जाँचमा पिन गणना हुनेछ।  

१४. िशक्षा प्रशासन  

िशक्षा प्रशासनमा योजना कायार् वयन, मू यांकन आिद साथसाथै जाने यव था 
गिरनेछ। योजना र मू याङ्कनको कायर् पूरा के द्रीकृत हुनेछ र यसलाई कायार् वयन 
गन काम िवके द्रीकृत हुनेछ। कायार् वयनलाई िछटोछिरतो पानर् पूवार् चल, म यमा चल 
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र पि चमा चलह मा के्षत्रीय िनदशनालयह  रहनेछन।् िज लामा िज ला िशक्षा 
अिधकारी रहनेछ र िज लाका िव यालयह सँग ितनीह को सोझ ैस ब ध रहनेछ।  

१५. िनरीक्षण  

के द्रले िव यालयमा हुनपुन साधन तथा पढाइको तर िनधार्रण गनछ र िज ला 
कायार्लयले वषर्को दईु पटक साधनको पयार् तता र पढाइको तरको िनरीक्षण गनछ। 
िनरीक्षणको प्रितवेदनका आधारमा िव यालयको मू यांकन हुनेछ र सोही आधारमा 
मात्र िव यालयले अनदुान पाउने यव था हुनेछ।  

१६. आिथर्क अनुदानको नीित  

िशक्षकको तलबको लािग सरकारले आिथर्क अनुदान िदने, भवन र अ  साधन िनजी 
ोतबाट बनाउने शतर् हुनेछ।  

१७. अितिरक्त कायर्कलाप  

अितिरक्त कायर्कलापलाई शैिक्षक कायर्क्रमको अिभ न अङ्गको पमा लागू गन र 
अितिरक्त कायर्कलाप वारा िव याथीर्ह मा अनशुासन, वावल बन र िज मेवारीको 
भावना जगाउने प्रयास हुनेछ।  

१८. भौितक साधनह   

िव यालयमा िव यालय भवन, फिनर्चर र अ  सामानह  बारे िशक्षा म त्रालयले 
िव ततृ िनदशन िनका नेछ र प्र येक िव यालयमा प्र येक कक्षाका लािग एउटा कोठा 
र मा यिमक िव यालयमा थप प्रयोगशाला, कायर्शाला र पु तकालय कोठा हुन ुपनछ।  

१९. राि ट्रय िवकास सेवा  

प्र येक उ चिशक्षा पाउने िव याथीर्म ये उ चिशक्षाको ततृीय वषर् अथवा पाँच  वषर् पास 
गरेपिछ एक वषर्का लािग राि ट्रय िवकास सेवा अ तगर्त गाउँ गाउँमा गई सेवा गनुर् 
पन यव था गिरनेछ।  

 राि ट्रय िवकास सेवालाई चार दलमा िवभािजत गिरएको छः–  

(क) िशक्षा सेवा दल,  

(ख) वा य सेवा दल,  

(ग) कृिष सेवा दल,  

घ) िनमार्ण दल।  

उि लिखत दलह लाई सिैनक तािलम र अ  यावसाियक तािलम िदई गाउँ गाउँमा 
खटाइनेछ। काममा खिटदंा स बि धत म त्रालयले पािर िमक िदनेछ।  

राि ट्रय िवकास सेवाका सद यह को कामको िनरीक्षण र मू याङ्कन हुनेछ।  

२०. छात्रविृ तको यव था  

गरीब जेहे दार िव याथीर्ह का लािग छात्रविृ तको यव था गिरनेछ।  

 


