विद्मारम शिऺाको प्रस्तावित कामयनीतत य
कामयमोजनाको अिधायणा ऩत्र

शिऺा सम्फन्धी उच्चस्तयीम कामयसशभततको प्रततिेदन
२०५८

भाननीम भन्त्रीज्मू
शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारम,
केसयभहर, काठभाण्डौँ ।
भाननीम भन्त्रीज्म,ू

विद्मारम शिऺाराई अझ व्मिस्स्थत, प्रबािकायी य ऩायदिॉ फनाउने उद्देश्मरे साियजतनक
विद्मारमको िैक्षऺक गुणस्तय अशबिवृ ि तथा विद्मारमहरुरे सङ्करन गरययहे को
िल्
ु कहरुको औचचत्म, तनजी तथा आिासीम विद्मारमहरुको िल्
ु क, विद्मारमहको सञ्चारन

अनुभतत, शिऺकहरुको सेिा, ितय य सुविधा, ऩाठ्मक्रभ य ऩाठ्मऩुस्तक, विद्मारमको बौततक
ऩूिायधाय सम्फन्धी ितय, आचथयक ऩायदशियता जस्ता विषमहरुभा सभस्मा सभाधानका राचग

अऩनाउनु ऩने कामयनीतत तनभायण य तदनुरुऩ प्रबािकायी कामयक्रभ तजुयभा रगामत

व्मिस्थाऩकीम ऩऺभा गरयनु ऩने सुधायका विषमभा ठोस य व्मिहारयक सुझाि सहहतको
प्रततिेदन ऩेि गनय भेयो अध्मऺताभा गठन गरयएको उच्चस्तयीम कामय सशभततरे तोककएको

अिचधशबत्रै कामय सम्ऩन्न गयी भाननीम भन्त्रीज्मू सभऺ प्रततिेदन प्रस्तुत गनय ऩाएकोभा

हवषयत छु।मस प्रततिेदनरे सुझाएका भुरबूत कुयाहरुराई कामयरुऩभा रागू हुने विश्िासका
साथ कामयमोजनाका आधायहरु सभेत ककटान गयी विस्तत
ृ रुऩभा प्रततिेदन तमाय ऩारयएको

छ।ितयभान अिस्थाभा दे खा ऩये का िैक्षऺक सभस्माराई सभाधान गने भूर भनिामरे गठन
गरयएको मस उच्चस्तयीम कामयसशभततरे आिश्मक दे खेका सम्फि ऩऺसॉग छरपर सभेत

गयी तमाय ऩारयएको मो प्रततिेदन दे िको शिऺा विकासको राचग भेरुदण्ड हुने कुयाभा विश्िास
शरएको छु। प्रततिेदन तमायीको क्रभभा भन्त्रीज्मूफाट प्राप्त सहमोग प्रतत आबाय व्मक्त गदै
प्रततिेदनका सुझािहरु कामायन्िमनको राचग अनुयोध सभेत गदय छु।
आषाढ १३ २०५८
डा तनभयरप्रसाद ऩाण्डे
अध्मऺ
शिऺा सम्फन्धी उच्चस्तयीम कामय सशभतत
एिभ ्

सदस्म, यास्रिम मोजना आमोग

बमू भका
१

प्रजातन्त्र ऩन
ु स्थायऩना ऩतछ यास्रिम शिऺा आमोग २०४८ सारभा गठन बई मसरे

आफ्नो प्रततिेदन २०४९ भा फुझामो।२०४९ को उक्त प्रततिेदन सभेत ऩुनयािरोकन

गयी शिऺा सुधायका राचग सुझाि हदन २०५४ सारभा उच्चस्तयीम यास्रिम शिऺा
आमोगको गठन बई २०५५ भा उक्त आमोगरे ऩतन आफ्नो प्रततिेदन प्रस्तुत
गर्
मो।यास्रिम शिऺा आमोगको प्रततिेदन २०४९ य उच्चस्तयीम यास्रिम शिऺा
आमोगको प्रततिेदन २०५५ को सुझाि कामायन्िमन सम्फन्धी कामयमोजना टोरीरे

२०५६ भा आफ्नो कामयमोजना ऩेि गर्
मो। मसै गयी २०५५ सारभा गठन बएको तनजी
ऺेत्रका विद्मारमको व्मिस्थाऩन सम्फन्धी अध्ममन सभूह गठन बई मसरे आफ्नो
प्रततिेदन फुझामो।शिऺा सम्फन्धी मस्ता अनेकन अभ्मास बइसक्दा ऩतन शिऺाका
अन्मौरताहरु य विसङ्गततहरु मथाित छन ्।
२.

विद्मारम शिऺाराई अझ व्मिस्स्थत प्रबािकायी य ऩायदिॉ फनाउने उद्देश्मरे
साियजतनक विद्मारमको िैक्षऺक गण
ु स्तय अशबिवृ ि तथा विद्मारमहरुरे सङ्करन
गरययहे का िल्
ु कहरुको औचचत्म, तनजी तथा आिासीम विद्मारमहरुको िल्
ु क,
विद्मारमको सञ्चारन अनभ
ु तत, शिऺकहरुको सेिा, ितय य सवु िधा, ऩाठ्मक्रभ,

ऩाठ्मऩुस्तक, विद्मारमको बौततक ऩूिायधाय सम्फन्धी ितयहरु, आचथयक ऩायदशियता

आहद विषमहरुभा सभस्मा सभाधानका राचग अऩनाउनु ऩने कामयनीतत तनभायण य
तदनुरुऩ प्रबािकायी कामयक्रभ तजुभ
य ा रगामत व्मिस्थाऩकीम ऩऺभा गरयनु ऩने
सुधायका विषमभा ठोस य व्मािहारयक सुझाि सहहतको प्रततिेदन ३५ हदनशबत्र ऩेि

गनय श्री ५ को सयकायरे शभतत २०५८।१।२९ भा दे हाम फभोस्जभको शिऺा सम्फन्धी
उच्चस्तयीम कामयसशभततको गठन गये को चथमो :
(१)

भा.डा. तनभयरप्रसाद ऩाण्डे, सदस्म यास्रिम मोजना आमोग

– अध्मऺ

(२)

डा. भनप्रसाद िाग्रे, शिऺाविद्

– सदस्म

(३)

डा. शिियाज रोहनी, शिऺाविद्

– सदस्म

(४)

श्री चभ
ु ानशसॊह फस्नेत, भहातनदे िक, शिऺा विबाग

– सदस्म

(५)

श्री याभसयोिय दि
ु े, सहसचचि, शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारम

– सदस्म सचचि

कामय सशभततभा सहमोगी बूशभका तनिायह गनय शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारमरे उऩसचचिद्िम,
याभप्रसाद फस्मार य चचयञ्जीिी खनार, एिभ ् िाखा अचधकृत विदयु याज चगयीराई तोकेको
चथमो। सशभततरे ३५ हदनशबत्र प्रततिेदन ऩेि गनय केही कहठनाई भहिुस गयी म्माद थऩका
राचग अनुयोध गये कोभा अको १० हदनको म्माद थऩ ऩाएको चथमो।

३

प्रस्तुत सुझाि प्रततिेदन तमाय गने क्रभभा कामयसशभततरे दे हामको अध्ममन विचध
अऩनाएको छ्

१

सन्दबय साभग्रीको अध्ममन्
क यास्रिम शिऺा आमोगको प्रततिेदन, २०४९
ख उच्चस्तयीम यास्रिम शिऺा आमोगको प्रततिेदन, २०५५
ग तनजी ऺेत्रका विद्मारमको व्मिस्थाऩन सम्फन्धी अध्ममन सभूहको प्रततिेदन,
२०५५

घ यास्रिम शिऺा आमोग २०४९ य उच्चस्तयीम यास्रिम शिऺा आमोग २०५५ को सझ
ु ाि
कामायन्िमन सम्फन्धी कामयमोजना २०५६
ङ शिऺा ऐन, २०२८
च शिऺा तनमभािरी, २०४९
छ शिऺा (सातौ सॊिोधन) विधेमक, २०५७
ज अन्म सान्दशबयक साभग्रीहरु
२

छरपर्

कामयसशभततरे विद्माथॉ, शिऺक, अशबबािक, तनजी विद्मारमका

प्रतततनचध, सॊस्था रगामत विशबन्न शिऺाविद्, िुविस्जिी, याजनैततक दरका
प्रतततनचध, केही ऩूिय शिऺाभन्त्रीहरु साथै उऩप्रधानभन्त्री, बूतऩूिय य ितयभान

अथयभन्त्रीहरु, यास्रिम मोजना आमोगका उऩाध्मऺसॉग सभेत अन्तयकक्रमा य छरपर
गये को छ।
३

प्रेस्

साियजतनक सञ्चाय भाध्मभफाटसभेत सुझाि प्रततकक्रमा भाग गयी त्मस्ता

सुझाि प्रततकक्रमाहरुको सभेत अध्ममन य विश्रेषण गरयएको छ।

४

स्थरगत अध्ममन्

कामयसशभततरे प्रततिेदन तमायीको क्रभभा उऩत्मकास्स्थत

स्जल्रा शिऺा कामायरम य केही तनजी तथा साियजतनक विद्मारमहरुको स्थरगत
अध्ममन गये को छ।
४ शिऺा सम्फन्धी सभस्माहरुराई विश्रेषण गदाय ३ िटा भुद्दाहरु प्रभुख रुऩभा यहे को
बेहटन्छ्
१

साियजतनक विद्मारमको गुणस्तय फढ्न नसक्न,ु

२

तन्िुल्क शिऺा िास्तविकरुऩभा तन्िुल्क हुन नसक्न,ु

३

तनजी ऺेत्रफाट सञ्चाशरत विद्मारमहरु तनमशभतताको रुऩये खाशबत्र यही
सञ्चारन हुन नसक्न।ु

५ साियजतनक विद्मारमको गुणस्तय िवृ ि हुन नसक्नुभा तनम्न कायक तत्िहरु यहे को
विशबन्न अध्ममनहरुरे दे खाएका छन ् :
१

शिऺाभा व्माऩक याजनीततक हस्तऺेऩ

२

विद्मारमभा

ऩेिागत

प्रधानाध्माऩकहरुको कभी

दऺता

य

नेतत्ृ ि

हदने

ऺभता

बएका

३
४

सम्ऩूणय शिऺा प्रणारीको केन्रीकयण

सङ्गठनात्भक सॊयचनाफाट सेिा प्रदान गने तनकामहरुको सभन्िम य
जिापदे हीताको कभी

५
६
७
८
९
१०

मोग्म, सऺभ, ताशरभ प्राप्त य काभप्रतत झुकाि बएका शिऺकको कभी
सभुदाम

य

विद्मारमफीत

सभन्िमको

अबाि

तथा

विद्मारमप्रततको अऩनत्ि नहुनु

सभूदामभा

कभजोय सऩ
ु यीिेऺण एिभ ् अनग
ु भन सॊमन्त्र

ऩयीऺाभख
ु ी ऩाठ्मक्रभ य शिऺण ऩद्दततभा जोड

विद्मारमको फजेटका अचधकाॊि यकभ तरिभा खचय हुने य गण
ु ात्भक
शिऺाभा खचयको अबाि
शसकाइभख
ु ी शिऺण ऩद्दततरे प्राथशभकता नऩाउनु

६ भाध्मशभक शिऺा सम्भ तन्िल्
य मा
ु क बतनएता ऩतन शिऺा तनमभािरी २०४९ रे ऩण
ू त

तन्िुल्कको अिधायणा नयाखेको हुॉदा विद्मारम, अशबबािक य सभुदामभा
अन्मौरता बएको ऩाइन्छ।दे िको आचथयक स्स्थततराई सभेत दृस्रटगत गयी तन्िुल्क
शिऺाको ऩरयबाषा य त्मसभा सयकायको दातमत्ि स्ऩरट हुन सकेको छै न।

७ तनजी ऺेत्रराई प्रोत्साहन हदने उदाय अथयनीततको ऩरयप्रेऺभा तनजी विद्मारमहरुको
सॊख्मात्भक िवृ ि हुन ऩुग्मो। मस्तो विकास हुनुभा ३ प्रकायका अिधायणा यहे को
ऩाइन्छ्
१ साियजतनक विद्मारमरे धान्न नसकेको चाऩराई ऩूया गनय

२ साभास्जक आचथयक विविधता बएको कायणरे गदाय सभाजभा पयक रुची बएका
भातनसको आिश्मकता ऩूततय गनय

३ साियजतनक विद्मारमहरुको गुणस्तयभा िवृ ि हुन नसक्नारे

८ मी जुनसुकै अिधायणाहरु स्िीकाय गये ता ऩतन नेऩारभा तनजी विद्मारमफाट प्रदान

गरयने शिऺाको आिश्मकता फाये दइु भत छै न। मसभा खास भुद्दा बनेको मी
विद्मारमहरुभा स्िच्छ प्रततस्ऩधाय गयाई सियसाधयण अशबबािकहरुको चाहनाराई

सॊयऺण गनय कस्तो तनमशभतताको रुऩये खा अचधनभा यही सञ्चारन गनुय आिश्मक हुन्छ
बन्ने हो।
९ उऩमक्
ुय त कुयाराई ध्मानभा याखी मस सशभततरे दे हाम फभोस्जभ १६ िटा विषम
िस्तुहरुराई आफ्नो अध्ममनको ऺेत्र फनाएको छ्
१ विद्मारमका प्रकाय
२ तन्िुल्क शिऺा

३ विद्मारमको बौततक सवु िधा
४ ऩाठ्मक्रभ ऩाठ्मऩस्
ु तक
५ ऩयीऺा प्रणारी

६ शिऺक व्मिस्थाऩन
७ विद्मारम व्मिस्थाऩन
८ प्रधानाध्माऩक
९ विद्मारम/सभुदाम सम्फन्ध
१० स्थानीम तनकामको बूशभका

११ सॊगठनात्भक सॊयचना य जिापदे हहता
१२ स्रोत य साधन
१३ आचथयक ऩायदशियता
१४ साभास्जक दातमत्ि
१५ विद्मारमको तनमशभतताको रुऩये खा
१६ सभच्
ु च कामायन्िमनको व्मिस्था
१७ तनरकषय

१० प्रस्तुत प्रततिेदनरे ऩहहचान गये का प्रत्मेक विषमिस्तुहरुराई दे हामका िीषयकहरुभा
विबाजन गयी प्रस्तुत गरयएको छ।
क

ख
ग
घ
११

ऩरृ ठबूशभ

विद्मभान सभस्माहरु
यणनीतत/कामयनीततहरु

कामय मोजनाको आधाय

कामय मोजनाभा सभािेि बएका कामयहरु सम्ऩन्न गने अिचधराई तत्कारीन,
अल्ऩकारीन य दीघयकारीन गयी ३ बागभा विबाजन गरयएको छ। तत्कारीनरे ६
भहहनाशबत्र बन्ने जनाउॉ छ बने अल्ऩकारीनरे क्रभि् २ िषयशबत्र य दिौँ ऩञ्चिषॉम
मोजना अिचध बन्ने जनाउॉ छ।

१२

प्रततिेदन तमाय गने क्रभभा कामयसशभततराई उल्रेखनीम सहमोग ऩुर्माउनु हुने शिऺा

तथा खेरकुद भन्त्रारमका नासु श्री हदिाकय रुइॊटेर य शिऺा विबागका नासु
प्राविचधक श्री ओभ िभाय प्रतत मस सशभतत वििेष आबाय व्मक्त गदय छ।
१३

अन्त्मभा, कामयसशभततराई विशबन्न यचनात्भक सुझाि, प्रततकक्रमा उऩरब्ध गयाई
सहमोग ऩुरमाउन
्
ु हुने य सशभततसॉग औऩचारयक एिभ ् अनौऩचारयक छरपर तथा
अन्तयकक्रमाभा बाग शरई सकक्रम मोगदान ऩुरमाउन
्
ु हुने शिऺाऺेत्रसॉग सम्फस्न्धत
ऩदाचधकायीहरु, शिऺक, विद्माथॉ, अशबबािक, शिऺाविद्, िुविस्जिी, याजनीततक
दरका प्रतततनचधहरु रगामत, सियसाधयण जनताप्रतत कामयसशभतत सादय आबाय

व्मक्त गदय छ।कामयसशभततको सुझािहरुराई श्री ५ को सयकायद्िाया प्रततििता ऩूिक
य
कामायन्िमन हुने कुयाभा विश्िस्त हुॉदै दे िको शिऺा ऺेत्रका सभस्माहरुरे उचचत
तनकास ऩाउने कुयाभा मस कामयसशभतत ढुक्क छ।

आषाढ १३, २०५८

शिऺा सम्फन्धी उच्चस्तयीम कामय सशभतत

सायाॊि
१ विद्मारमस्तयको शिऺाको विकृतत य विसङ्गततका विरुि विद्माथॉ, अशबबािक,
शिऺक, िुविस्जिी, याजनीततऻ य सियसाधयणफाट सभेत सुधायका राचग आिाज
उहठयहे को ितयभान सन्दबयराई दृस्रटगत गयी विद्मारम शिऺाराई व्मिस्स्थत,

प्रबािकायी य ऩायदिॉ फनाउन अऩनाउनु ऩने कामयनीतत य कामयक्रभ तनभायण गने

सम्फन्धभा ठोस य व्मिहारयक सुझाि सहहतको प्रततिेदन ऩेि गनय मो उच्चस्तयीम
कामयसशभततको गठन गरयएको हो।

२ मस सशभततरे शसपारयि गये का यणनीतत य कामयनीतत सम्फन्धी भुख्म भुख्म फॉद
ू ाहरु
दे हाम फभोस्जभ यहे का छन ्:

क विद्मारम शिऺा साभुदातमक विद्मारम य सॊस्थागत विद्मारम गयी
दइु प्रकायका विद्मारमहरुफाट प्रदान गरयनेछ य विद्मारमहरुराई फस्तुगत
भाऩदण्डका आधायभा श्रेणीगत विबाजन गरयनेछ। साभुदातमक विद्मारम

ऩतन सयकायी अनुदान शरने य नशरने गयी २ प्रकायका हुनेछन ्।हारको
साियजतनक विद्मारमहरु सयकायी अनुदान ऩाउने साभुदातमक विद्मारमको
रुऩभा रुऩान्तरयत गरयनेछ। मस्ता सयकायी अनद
ु ान ऩाउने साभद
ु ातमक
विद्मारमहरुराई सयकायी अनद
ु ान नऩाउने साभद
ु ातमक विद्मारमका रुऩभा
क्रभि्

ऩरयणत

गनय

प्रोत्साहन

गरयनेछ।हार

सञ्चाशरत

तनजी

विद्मारमहरुराई सॊस्थागत विद्मारमको रुऩभा रुऩान्तरयत गरयएको छ।
ख साभद
य मा तन्िल्
ु ातमक विद्मारमभा प्राथशभक तहको शिऺा ऩण
ू त
ु क हुनेछ य
मस्तो तन्िल्
ु क शिऺाभा धयौटी, एकभरु ट, भाशसक, ऩयीऺा िा अन्म कुनै
प्रकायको िल्
ु क शरन ऩाइने छै न।

ग सॊस्थागत विद्मारमरे प्राथशभक तहभा श्री ५ को सयकायरे गने प्रतत विद्माथॉ
रागतभा नफढाई िुल्क उठाउन सक्नेछ। मसको अततरयक्त विद्मारमको
श्रेणी अनुसाय सॊस्थागत विकास यकभ उठाउन ऩाइनेछ। मी फाहे क प्राथशभक
तहभा बनाय हुने विद्माथॉहरुफाट अरु कुनै ऩतन िुल्क उठाउन ऩाइने छै न।

घ तनम्नभाध्मशभक य भाध्मशभक शिऺाभा हार साियजतनक विद्मारमहरुराई
हदइॊदै आएको अनुदान मथाित याखीनेछ। मसफाट विद्मारम िुल्कभा

सहुशरमत प्रदान गये को भातनने छ।
ङ रागतको आधायभा खचय उठाउने शसिान्त सफै प्रकायका तनभावि य भाविहरुभा
िुल्क तनधाययणको भाऩदण्ड रागू गरयनेछ य विद्मारमको श्रेणी हे यी

सॊस्थागत विकासका तनस्म्त खचय छुट्माइने छ य मसफाट िुल्कभा थऩघट
हुन सक्नेछ।

च विद्मारमको बौततक सुविधा, शिऺक व्मिस्था, विद्माथॉ सॊख्मा, िैक्षऺक
उऩरस्ब्ध, विद्मारम सञ्चारन अिचध य कूर खचयको फाॉडपाॉडराई
विद्मारमको अनुभतत हदन य श्रेणीगत गने भुख्म आधाय भातननेछ।

छ सफै प्रकायका विद्मारमरे श्री ५ को सयकायरे तोकेको ऩाठ्मक्रभ य
ऩाठ्मऩुस्तक अतनिामयरुऩभा प्रमोग गनऩ
ुय नेछ।

ज नेऩारी य अॊग्रेजी बाषाको ऩठनऩाठन प्राथशभक तहको कऺा १ दे खख अतनिामय
हुनेछ य भातब
ू भा
ृ ाषा, सॊस्कृत रगामत अन्म बाषाहरु ऐस्च्छक सभह
याखखनेछन ्।

झ भाध्मशभक तहको ऩाठ्मक्रभभा प्राविचधक/व्मािसातमक विषमहरुको सभूह

सभािेि गरयने छ य व्मािसातमक विषम विद्मारमरे नै छनौट गने प्रािधान
याखखनेछ।

ञ कऺा ५ को स्जल्रास्तयीम ऩयीऺा स्जल्रा शिऺा कामायरमफाट उऩरब्ध गयाइने
प्रश्नऩत्रका आधायभा नेऩारी, अॊग्रेजी य गखणत विषमभा सम्फस्न्धत
विद्मारमरे शरने व्मिस्था हुनेछ। तनम्नभाध्मशभकको हकभा कऺा ८ को
अन्तभा स्जल्रा शिऺा कामायरमफाट उऩरब्ध प्रश्नऩत्रको आधायभा
तोककएको भाध्मशभक विद्मारमको ये खदे खभा सञ्चारन गरयनेछ।
ट शिऺण राइसेन्स प्रणारी रागू गयी राइसेन्स नबएका शिऺकराई कुनै ऩतन
प्रकायको विषमको शिऺण सेिाभा प्रिेि गयाइने छै न।

ठ यास्रिम शिऺक सेिा आमोगराई शिऺण राइसेन्स प्रदान गने सॊस्थाको रुऩभा
विकास गरयनेछ।
ड सफै प्रकायका विद्मारमहरुभा राइसेन्स प्राप्त शिऺक भध्मेफाट प्रततस्ऩधाय
गयाई विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततरे शिऺक छनौट य तनमुस्क्त गने
व्मिस्था हुनेछ।

ढ हार कामययत स्थामी शिऺकहरुको सम्फन्धभा ५ िषयशबत्रभा स्थामी राइसेन्स
शरईसक्नुऩने ितयभा अस्थामी राइसेन्स प्रदान गयीने छ।

ण सफै प्रकायका विद्मारमभा कामययत शिऺकहरुराई श्री ५ को सयकायरे तोकेको
न्मुनतभ तरिभा नघट्ने गयी तरि य अन्म सुविधाको व्मिस्था गनुय
विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततको स्जम्भेिायी हुनेछ।

त अशबबािकको प्रतततनचधत्ि हुने गयी विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततको गठन
प्रत्मेक साभुदातमक विद्मारमभा गरयनेछ। सॊस्थागत विद्मारमहरुभा

स्िीकृत विद्मारम चाटय य अनुसाय विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभतत गठन
गरयनेछ।

थ विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततरे िैक्षऺक गुणस्तय िवृ िभा सभुदामसॉगको

सभन्िम य सम्फन्ध प्रिियन गनय अशबबािक शिऺक सॊघ (PTA) गठन
गनेछ।

द प्रधानाध्माऩकहरुराई अचधकाय सम्ऩन्न गयी थऩ सुविधा प्रदान गनय कानूनी
व्मिस्था गरयनेछ।

ध सफै प्रकायका विद्मारमरे िावषयक रुऩभा अशबबािक बेरा गयाई विद्मारमको
आम व्मम य िैक्षऺक उऩरस्ब्ध साियजतनक गने व्मिस्था हुनेछ।

न शििु विकास कामयक्रभ २ िषयको हुनेछ य त्मस्तो कामयक्रभ सञ्चारन, ये खदे ख य

व्मिस्थाऩनको दातमत्ि सम्फस्न्धत गाउॉ विकास सशभतत/ नगयऩाशरकाको
हुनेछ।श्री ५ को सयकायरे मस्तो कामयक्रभका राचग एकभरु ठ अनद
ु ान हदने
नीतत शरनेछ। हार कामायन्िमनभा यहे को आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺा

कामयक्रभफाट एक िषयशबत्र ऩयीऺण कामयक्रभ सम्ऩन्न गयी आगाभी ५ िषय
शबत्र अचधयाज्मव्माऩी रुऩभा कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।
ऩ प्राथशभक तहको ऩठनऩाठनको ये खदे ख, अनुगभन गनय य शिऺा विकासभा
सहमोग ऩुर्माउन गाउॉ शिऺा सशभतत/नगय िडा सशभततरे बूशभका तनिायह
गनेछ बने तनम्नभाध्मशभक य भाध्मशभक विद्मारमको हकभा स्जल्रा शिऺा
सशभततराई स्जम्भेिाय फनाइनेछ।

प शिऺा व्मिस्थाऩनका प्रत्मेक तह (विद्मारम दे खख शिऺा तथा खेरकुद
भन्त्रारम सम्भ) य हये क तनकाम, व्मस्क्त य सॊस्थाको जिापदे हीता
सुतनस्श्चत गरयने छ।

फ कूर सयकायी खचयको १७ प्रततित शिऺाभा रगानी गने नीतत शरइने छ।

ब प्रत्मेक तहभा गुणात्भक शिऺाका तनस्म्त आिश्मक ऩने फास्ञ्छत न्मूनतभ
प्रतत विद्माथॉ रागत तोककनेछ य सोको ऩुनयािरोकन प्रत्मेक िषय गरयने छ।

भ सफै प्रकायका विद्मारमको आम्दानी खचयको हहसाफ ऩायदिॉ फनाइने छ।

म साभुदातमक विद्मारमभा तनम्नभाध्मशभक य भाध्मशभक शिऺाका तनस्म्त कूर
बनायको १० प्रततित य सॊस्थागत विद्मारमको सम्फन्धभा कूर बनायको ५

प्रततित तोककएको रक्षऺत सभूहको राचग तन्िल्
ु क शिऺा प्रदान गनय
छात्रिस्ृ त्तको व्मिस्था गरयनेछ। मसको अततरयक्त जहे न्दाय विद्माथॉ
छात्रिस्ृ त्तको व्मिस्था ऩतन गरयनेछ।

य साभुदातमक विद्मारम य सॊस्थागत विद्मारमराई तनमशभत य प्रोत्साहन गनय
तनमशभतताको रुऩये खा अन्तगयत सञ्चारन गरयनेछ य त्मसको अनुगभन गने
प्रबािकायी सॊमन्त्रको व्मिस्था गरयनेछ।

र मस कामय सशभततरे हदएका सझ
ु ािहरु कामयन्िमन गनयका तनस्म्त सयकायी
दातमत्ि तनम्न ऺेत्रहरुभा ऩनेछ्

अ शििु विकास कामयक्रभका राचग स्थानीम तनकामराई अनुदान

आ प्राथशभक तहको शिऺा ऩूणत
य मा तन्िुल्क गनय राग्ने थऩ यकभ

इ प्राथशभक तहको कऺा १ दे खख ३ सम्भ अॊग्रेजी विषमको थऩ ऩाठ्मऩुस्तकको
तन्िुल्क वितयणका राचग राग्ने यकभ

ई तनभावि य भावि तहको १० प्रततित विद्माथॉहरुराई ऩूणय तन्िुल्क शिऺा
प्रदान गनय राग्ने छात्रिस्ृ त्त यकभ

उ भावि तहभा व्मािसातमक धायको ऩाठ्मक्रभ रागू गनय विद्मारमराई हदनऩ
ु ने
सहुशरमत अनद
ु ान।
शिऺक ताशरभ य अन्म

विकासका खचयहरु

विद्मभान

य

प्रस्तावित

ऩरयमोजनाहरुको कामयक्रभफाट नै व्महोनय सककने छ। तत्कार सयकायको
आचथयक दातमत्िभा केही िवृ ि हुने दे खखएता ऩतन ५ िषयको अन्तयारभा क्रभि्
सयकायी दातमत्ि कभ हुॉदै जाने छ।

ि विद्मारम शिऺाका अिधायणा, उद्देश्म, नीतत कामयक्रभ एिभ ् सुधायका
उऩामहरु य कामायन्िमन गने व्मिस्थाको प्रततििता सभेत झल्कने गयी स्िेत
ऩत्र जायी गरयनेछ।
३

मी भाचथका सुझािहरु शिऺा सुधायका राचग आधायबूत तत्िकारुऩभा शरइएका छन ् य
मसको सपर कामायन्िमनफाट हार विद्मभान अन्मौरग्रस्त स्स्थततको अन्त हुनुका
साथै शिऺा ऺेत्ररे सही भागय अिरम्फन गने विश्िास मस सशभततरे शरएको छ।

साभास्जक न्माम य शिऺाको गुणस्तय िवृ िभा सन्तर
ु न ल्माउने प्रबािकायी उऩामको
रुऩभा

मी

सुझािहरु

हदइएका

छन ्।साथसाथै

स्िामत्तता,

जिापदे हीता

य

ऩायदशियताका ऩऺहरुभाचथ जोड हदइएको छ। मी सुझािहरुको कामायन्िमनरे

दीधयकारीनरुऩभा सयकायी ऺेत्र य तनजी ऺेत्रका प्रमासफाट शिऺारे उचचत तनकास
ऩाउने विश्िास शरइएको छ।

विषम सूची

१.
१.१

विद्मारमका प्रकाय

ऩरृ ठबूशभ

१.१.१ विद्मभान शिऺा ऐन २०२८ अनुसाय श्री ५ को सयकायफाट अनुदान नशरने
गयी स्िीकृतत प्राप्त विद्मारम तनजी ऺेत्रको विद्मारम य श्री ५ को सयकायफाट
आिासीम विद्मारमको रुऩभा स्िीकृतत प्राप्त विद्मारम आिासीम विद्मारम हुने
ऩरयबाषा गरयएको छ।
१.१.२ शिऺा तनमभािरी २०४९ अनुसाय श्री ५ को सयकायफाट सारफसारी अनुदान ऩाउने

गयी स्िीकृतत प्राप्त विद्मारमराई साियजतनक विद्मारमको रुऩभा ऩरयबावषत
गरयएको छ।

१.१.३ यास्रिम शिऺा आमोगको प्रततिेदन २०४९ रे तनजी विद्मारम साभास्जक सेिाको
बािनाफाट प्रेरयत अथिा भुनापाको दृरट नयाख्ने (Non profit making) य सेिाभर
ू क

उद्मोग व्मिसामफाट प्रेरयत अथिा भन
ु ापाको दृस्रटकोण याख्ने (Profit making) गयी
२ प्रकायको हुनऩ
ु ने सझ
ु ाि हदएको छ।

१.१.४ उच्चस्तयीम यास्रिम शिऺा आमोगको प्रततिेदन २०५५ रे तनजी विद्मारमको उद्देश्म
नापा कभाउने नबई साभास्जक सेिाको बािनारे अशबप्रेरयत हुनऩ
ु ने उल्रेख गये को
छ।

१.१.५ ताशरभ प्राप्त शिऺकको उऩरब्धता, ऩयीऺा नततजा, विद्माथॉ सॊख्मा, बौततक
सुविधा, ऩुस्तकारम, प्रमोगिारा, अततरयक्त कक्रमाकराऩ जस्ता ऩरयसूचकका
आधायभा प्रत्मेक भाध्मशभक विद्मारमहरुराई विशबन्न स्तयभा श्रेणीकयण गने

ऩरयऩाटी फसाल्ने य सोही आधायभा अनुदान हदने व्मिस्था गनऩ
ुय ने कुया उच्चस्तयीम
यास्रिम शिऺा आमोगको प्रततिेदन २०५५ भा उल्रेख छ।

१.१.६ तनजी ऺेत्रका विद्मारमको व्मिस्थाऩनसम्फन्धी अध्ममन सभूहको प्रततिेदन २०५५
रे तनजी विद्मारमहरुराई दे हाम फभोस्जभ ३ प्रकायरे फगॉकयण गरयनुऩने य तनजी
ऺेत्रभा सञ्चारन हुने विद्मारमहरुभा विद्मारम सञ्चारन गने नीतत सम्फन्धी
कुयाहरुको विद्मारम प्रस्तािन ऩत्र (School Charter) हुनुऩने सुझाि गये को छ्
क तनजी गुठी अन्तगयत सञ्चारन हुने् कुनैऩतन राबाॊि नशरने गयी सेिाको बािनारे

प्रेरयत व्मस्क्त/व्मस्क्तहरुको सभूह वििेषको ऩहरभा सञ्चारन हुने तनजी ऺेत्रका
सेिाभूरक विद्मारमहरु।

ख सॊस्थागत गुठी अन्तगयत सञ्चारन हुने् कुनै ककशसभको राबाॊि नशरनेगयी
सेिाको बािनारे प्रेरयत व्मस्क्त/व्मस्क्तहरु, सॊस्था, सभुदाम िा िरट अन्तगयत
सञ्चारन हुने तनजी ऺेत्रका सेिाभूरक विद्मारमहरु।

ग सेिाभूरक व्मिसामको रुऩभा सञ्चारन हुने् तनजी रगानी गयी व्मिसामको
रुऩभा राबाॊि शरने गयी व्मस्क्त/व्मस्क्तहरु िा सॊस्थारे खोरेका तनजी ऺेत्रका
विद्मारमहरु।
१.१.७ तनजी ऺेत्रको विद्मारमको व्मिस्थाऩन सम्फन्धी अध्ममन सभूहको प्रततिेदनरे

शिऺा ऩूणत
य मा साियजतनक िस्तु ऩतन होइन,ऩूणत
य मा तनजी ऩतन भान्न नसककने
बएकारे सहकायीका रुऩभा भान्मता याखेको छ।

१.१.८ शिऺा (सातौँ सॊिोधन) विधेमक २०५७ भा तनजी य साियजतनक विद्मारमको अरग
अरग य स्ऩरट ऩरयबाषा प्रस्तावित गरयएको छ।तनजी विद्मारमहरु साभास्जक
सेिाभर
ू क य भन
ु ापाभर
ू क गयी दईु प्रकायको हुने य तनजी विद्मारमराई तोककएको
बौततक सवु िधाका आधायभा िचगयकयण गरयने स्ऩरट प्रािधानको व्मिस्था गरयएको
छ।
१.२

विद्मभान सभस्माहरु

१.२.१ विशबन्न आमोगका प्रततिेदनहरु तनजी विद्मारमहरु नापा कभाउने दृस्रटरे खोल्न हुने

िा नहुने य स्िाशभत्ि कसको बन्नेभा नै केस्न्रत यहे को दे खखन्छ।शिऺा ऐन तनमभािरीभा
ऩरयबाषा गदायऩतन अनुदान शरने य नशरने आधायभा तनजी य साियजतनक विद्मारमफीच पयक

छुट्माइएको ऩाइन्छ।मी विद्मारमहरुफीच खासै पयक के हो त? बन्ने कुया अस्ऩरट

छ।साियजतनक विद्मारमहरु सयकायी िा साभुदातमक के हुन ्? स्ऩरट छै न। त्मस्तै तनजी
विद्मारमहरु व्मस्क्तगत तनजी हुन ् िा शिऺा जस्तो साियजतनक सेिा प्रदान गने
सियसाधयणरे सभेत चासो शरनसक्ने सॊस्था हुन ् स्ऩरट बएको छै न।तनजी विद्मारमको
िचगयकयणको प्रािधान नबएफाट सफै प्रकायका विद्मारमहरुराई एकै भाऩदण्डफाट व्मिहाय
गने गरयएको छ।त्मसैरे विद्मारमको प्रकाय तनधाययण य मसको िचगयकयण गदाय
जनसाधयणभा स्ऩरट य उऩमुक्त सन्दे ि ऩुग्ने ककशसभरे गरयनु आिश्मक छ।
१.३.

यणनीतत/कामयनीतत

१.३.१. विद्मारम शिऺा २ प्रकायका विद्मारमभापयत ् प्रदान गरयनेछ :
(क)

साभद
ु ातमक विद्मारम : साभद
ु ातमक विद्मारम बन्नारे सभद
ु ामद्िाया िा

सभद
ु ामभा आधारयत बई श्री ५ को सयकायद्िाया अनभ
ु तत िा स्िीकृतत प्राप्त

विद्मारम सम्झनु ऩछय । साभद
ु ातमक विद्मारम ऩतन सयकायी अनद
ु ान प्राप्त गने
साभुदातमक विद्मारम य सयकायी अनुदान प्राप्त नगने साभुदातमक विद्मारम गयी २
प्रकायका हुनेछन ्।
(ख)

सॊस्थागत विद्मारम: सॊस्थागत विद्मारम बन्नारे साभुदातमक विद्मारम िाहे क
प्रचशरत कानून फभोस्जभ सङ्गहठत सॊस्थाको रुऩभा दताय बएका सॊस्थाहरुरे श्री ५ को
सयकायको अनुभतत िा स्िीकृतत शरई सञ्चारन गये को विद्मारम सम्झनु ऩछय । मस
ऩरयबाषा अन्तगयत कम्ऩनी ऐन, २०५३, सॊस्था दताय ऐन २०३४, सहकायी ऐन जस्ता

प्रचशरत ऐन अन्तगयत दताय बएका सॊस्थाहरुराई विद्मारम सञ्चारन गनय शिऺा
तथा खेरकुद भन्त्रारमफाट तोककएको तनकामरे विद्मारम प्रस्तािन ऩत्र (Charter)
स्िीकृत गयी अनुभतत हदएको विद्मारमहरु ऩदय छन ्।

१.३.२ हार सञ्चाशरत साियजतनक विद्मारमहरु सयकायी अनुदान ऩाउने साभुदातमक
विद्मारमका रुऩभा तत्कारै ऩरयिततयत गरयनेछ। अनद
ु ान शरॊदै आएका विद्मारमहरु
अनुदान नशरने साभुदातमक विद्मारमको रुऩभा रुऩान्तरयत हुन प्रोत्साहहत गरयनेछ।

१.३.३ हार अनभ
ु तत िा स्िीकृतत शरई सञ्चारनभा यहे को तनजी तथा आिासीम
विद्मारमहरु तोककएको अिचधशबत्र सॊस्थागत विद्मारमका रुऩभा ऩरयिततयत

हुनेछन ्।
१.३.४ सफै विद्मारमहरुराई तोककएको भाऩदण्डका आधायभा श्रेणीगत विबाजन गरयनेछ।
िल्
ु क तनधाययण, सॊस्थागत विकासको खचय, स्िामत्तता, अचधकाय य कतयव्म आहदको

व्मिस्था गदाय श्रेणी विबाजनराई आधाय भातनने छ। श्रेणीगत विबाजनका राचग
भाऩदण्डका आधायहरु अनुसूची १.१ भा हदइएको छ।

१.३.५ िहयी ऺेत्र य ग्राशभण ऺेत्रभा विद्मारमका िचगयकयणका आधायका अॊकहरु पयक
पयक हुन सक्नेछन ्।

१.३.६ साभुदातमक य सॊस्थागत विद्मारम िचगयकयणका आधायका अङ्कहरु पयक पयक हुन
सक्नेछन ्।

१.३.७ भाऩदण्ड अनुसाय विद्मारमरे प्राप्त गये को अङ्कको आधायभा विद्मारमराई दे हाम
फभोस्जभ ३ श्रेणीभा विबाजन गरयने छ :
(क)

८० प्रततित बन्दा भाचथ अङ्क प्राप्त गने विद्मारमहरु – “क” श्रेणी

(ख)

५० प्रततित बन्दा भाचथ ८० प्रततितसम्भ अङ्क प्राप्त गने विद्मारम –

“ख” श्रेणी
(ग)

३० प्रततित बन्दा भाचथ ५० प्रततितसम्भ अङ्क प्राप्त गने विद्मारमहरु –

“ग” श्रेणी
१.३.८ ३० प्रततित िा सो बन्दा कभ अङ्क ल्माउने विद्मारमराई सञ्चारन अनभ
ु तत
हदइने छै न।
१.४

कामय मोजनाको आधाय्

१.४.१. विद्मारमको ऩरयबाषा य िचगयकयणको भाऩदण्डका आधायहरुराई कानूनीरुऩ हदने:
भाऩदण्डका आधायहरुराई कानूनीरुऩ हदने कामयको थारनी शिऺा भन्त्रारमरे
तत्कार गनेछ। मसका राचग शिऺा तनमभािरीभा आिश्मक सुधाय गरयनेछ।

१.४.२ विद्मारमहरुको िचगयकयण गने : विद्मारमको िचगयकयणका राचग स्जल्रा शिऺा
कामायरम भापयत तोककएको भाऩदण्डका आधायभा तत्कार कामय सरु
ु गरयने छ।

२.

नन्शल्
ु क मशक्ा्

२.१ ऩरृ ठबशू भ
२.१.१

भानिअचधकायको विश्िव्माऩी घोषणाऩत्र १९४८ को धाया २६(१)भा " Education

shall be free at least in the elementary and fundamental stage"् बन्ने उल्रेख
बएको छ।श्री ५ को सयकायरे सफैराई शिऺा (Education for all) प्रदान गने आफ्नो
प्रततििताराई अन्तयायस्रिम भञ्चहरुभा गदै आएको छ।
२.१.२

प्राथशभक शिऺाराई सियसुरब फनाउनको राचग वििेष ऩहर गरयनुऩने कुया यास्रिम

शिऺा आमोगको प्रततिेदन २०४९ भा उल्रेख बएको छ।

२.१.३ वििेष सभूहका राचग अतनिामय तथा तन्िुल्क प्राथशभक शिऺा रागू गनय उच्चस्तयीम
यास्रिम शिऺा आमोगको प्रततिेदन २०५५ रे सुझाि गये को छ।

२.१.४ विद्मारमको िुल्कसम्फन्धी व्मिस्था शिऺा तनमभािरी २०४९ भा उल्रेख बएको
छ।िुल्कको राचग तनमभ ११९ भा तनस्श्चत िीषयकहरुको उल्रेख बएको य मसभध्मे
साियजतनक विद्मारमरे भाशसक ऩढाइ िुल्क,प्रिेि िा ऩुन प्रिेि िुल्क शरन नऩाउने

गयी प्रततिन्ध रगाएको छ।िुल्क तनधाययण गदाय विद्मारमरे स्जल्रा शिऺा
२.१.५

सशभततको स्िीकृतत शरनुऩने व्मिस्था छ।

शिऺा(सातौँ सॊिोधन) विधेमक २०५७ भा तनजी विद्मारमरे िुल्क तनधाययण गदाय श्री

५ को सयकायको स्िीकृतत शरनु ऩने य मसयी स्िीकृतत हदॉ दा विद्मारमको बौततक
सुविधा य ततनीहरुको िचगयकयणराई आधाय फनाइने, एक ऩटक बनाय िुल्क शरएऩतछ

ऩुन् बनाय िुल्क शरन नऩाइने प्रािधानहरुराई ऐनभा सभािेि गनय प्रस्ताि गरयएको
छ।

२.२ विद्मभान सभस्माहरु
२.२.१ भाध्मशभक तहसम्भको तन्िल्
ु क शिऺाराई ऩन
ु ् ऩरयबावषत गरयनु आिश्मक छ।

२.२.२ तन्िल्
ु क प्राथशभक शिऺाभा याज्मको दातमत्ि स्ऩरट गरयनु ऩदय छ य प्राथशभक शिऺा
सियसर
ु ब गयाउन तनजी ऺेत्रराई हदइने स्जम्भेिायी सम्फन्धभा स्ऩरट नीतत तनधाययण
गरयनु आिश्मक छ।

२.२.३ शिऺाभा श्री ५ को सयकायको ऩण
ू य रगानी सम्बि छै न। विद्मभान यास्रिम फजेटको
आॉकडा हे दाय मो सम्बि ऩतन दे खखॉदैन। फरु ितयभान सफै तहको तन्िल्
ु क शिऺाको

अिधायणा बन्दा प्राथशभक तहराई साभुदातमक विद्मारमभा तन्िुल्क गयी शििु

विकास कामयक्रभ स्थानीम तनकामफाट एकै स्िरुऩभा सञ्चारन गने ऩरयऩाटीको
व्मिस्था गरयनु आिश्मक छ।

२.२.४ विद्मारमको िुल्क तनधाययणभा स्जल्रा शिऺा सशभततको ऩूिय स्िीकृतत शरनुऩने
तनमभको फाध्मत्भक प्रािधान यहे ताऩतन व्मिहायभा कसैरे ऩतन मो स्िीकृतत शरने

नगये को य स्िीकृतत शरए नशरएको सम्फन्धभा अनुगभन गयी तनमभहरुको ऩारना

गयाउनेतपय सम्फस्न्धत तनकामहरुरे कुनै ऩहर सभेत नगये को हुॉदा तनजी
विद्मारमहरुरे स्िेच्छाचायी भाऩदण्ड रागू गने गये को य मसफाट तनजी विद्मारमको
२.३

शिऺा साियजतनक आरोचनाको विषमिस्तु हुन ऩुगेको छ।
यणनीतत/कामयनीतत्

२.३.१ “तन्िुल्क शिऺा” बन्नारे विद्माथॉफाट धयौटी, एकभुरट, भाशसक िा अन्म कुनै
प्रकायको िुल्क नशरई प्रदान गरयने शिऺा सम्झनु ऩछय । तन्िुल्क शिऺाशबत्र
ऩाठ्मऩस्
ु तक ऩतन तन्िल्
ु क हुनेछ।

२.३.२ प्राथशभक तहसम्भको शिऺा ऩण
य मा तन्िल्
ू त
ु क हुनेछ। सॊस्थागत विद्मारमको
हकभा तत्कारका राचग अनस
ु च
ू ी २.१ भा तोककएको ढाॉचा अनस
ु ाय िल्
ु क उठाउन
सककनेछ।

२.३.३ साभद
ु ातमक विद्मारमको हकभा प्राथशभक तहसम्भको विद्मारम सॊचारन खचय श्री

५ को सयकायरे व्महोनुय ऩनेछ। बौततक सवु िधा, व्मिस्थाऩन य सध
ु ायको स्जम्भा
विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततको हुनेछ मसका राचग स्थानीम तनकाम, चन्दादाता,
सभाजसेिी एिॊ सयकायी िा गैयसयकायी स्रोतको ऩरयचारन गनय सककनेछ।

२.३.४ प्राथशभक शिऺाराई तन्िुल्क य सियसुरब फनाएऩतछ क्रभि् मसराई अतनिामय
फनाइनेछ।

२.३.५ सयकायी अनुदान प्राप्त नगने साभुदातमक विद्मारमभा (जस्तो स्िदे िी िा विदे िी

गैयसयकायी सॊस्था िा मस्तै अरु कुनै साभास्जक तनकामफाट सॊचाशरत) तन्िुल्क
प्राथशभक शिऺाका राचग विद्मारमरे नै आिश्मक व्मिस्था गनुय ऩनेछ।

२.३.६ सॊस्थागत विद्मारमरे दपा २.३.२ भा तोके फभोस्जभको प्राथशभक शिऺा सियसुरब

गयाउनु सॊस्थागत विद्मारमको साभास्जक दातमत्ि भातननेछ। प्राथशभक तह
सॊचारन नगये का सॊस्थाराई भाचथल्रो तहको स्िीकृतत हदइने छै न।

२.३.७ तनम्नभाध्माशभक य भाध्मशभक शिऺाका सम्फन्धभा गुणात्भक शिऺा हदनका राचग
आिश्मक ऩने प्रतत विद्माथॉ रागत खचय तनधाययण गरयनेछ।

२.३.८ तन.भा.वि. य भा.वि.का सम्फन्धभा सॊचारन खचय उठाउने शसिान्तको आधायभा िुल्क
रगाइनेछ। साभुदातमक विद्मारमको हकभा हार हदॊदै आएको शिऺकको तरफ श्री ५
को सयकायरे एकभुरट अनुदानको रुऩभा प्रदान गनेछ। श्री ५ को सयकायफाट प्राप्त
अनुदानराई िुल्कभा हदइने सहुशरमतको रुऩभा शरइनेछ।

२.३.१०.उऩमक्
ुय त फभोस्जभ तन.भा.वि. य भा.वि. तहको िुल्क तनधाययण गदाय सुत्रभा
आधारयत िुल्क प्रणारी रागू गरयनेछ। िुल्क तनधाययणको आधाय अनुसूची–२.१ य
२.४.

२.२ भा हदए अनुसाय हुनेछ।
कामयमोजनाको आधाय्

२.४.१ तन्िल्
ू क शिऺाको ऩरयबाषाराई कानुनी रुऩ हदने् शिऺा तनमभािरीभा तत्कार
सॊिोधन गयी तन्िल्
ु क शिऺाको ऩरयबाषा गनय शिऺा भन्त्रारमरे ऩहर गनेछ।

२.४.२ िुल्क तनधाययणका आधायहरुराई कानुनी रुऩ हदने् िुल्क तनधाययणका आधायराई
भस्न्त्रऩरयषद्फाट अनुभोदन गयाउने गयी शिऺा भन्त्रारमरे तत्कार कामय प्रायम्ब
गनेछ।

२.४.३ ऩूणत
य मा तन्िुल्क प्राथशभक शिऺाको कामयक्रभ तजुभ
य ा गने् ऩूणत
य मा तन्िुल्क
प्राथशभक शिऺाको कामयक्रभ मसै िैक्षऺक सत्रदे खख रागू गनय उऩमक्
ु त दे खखन्छ।

३.

विद्मारमको बौनिक सवु िधा्

३.१ ऩरृ ठबशू भ

३.१.१ विद्मारम बिन तनभायण पतनयचय तथा अन्म ऩॉज
ू ीगत खचयका राचग चाहहने सम्ऩूणय
यकभ स्थानीम स्रोत ऩरयचारन गयी जुटाउनु ऩदय छ बनी यास्रिम शिऺा आमोगको
प्रततिेदन २०४९ भा उल्रेख छ।

३.१.२ शिऺा तनमभािरी,२०४९ भा विद्मारमको अनुभतत हदॉ दा विद्मारमको बौततक
सुविधाका सम्फन्धभा भन्त्रारमरे तोककए फभोजभ जग्गा,विद्मारम बिन,खेर

भैदान,पतनयचय, िैक्षऺक साभग्री आहदको उऩरब्धताका सम्फन्धभा विचाय ऩुर्माउनु
ऩने कुया उल्रेख बएको छ।

३.१.३ नमाॉ खोशरने विद्मारमहरुका राचग विद्मारमको बौततक ऩूिायधायराई भुख्म
आधायका रुऩभा शरइने य खोशरएका बौततक तथा िैक्षऺक ऩूिायधाय ऩूया नबएका

विद्मारमहरुराई दि िषयशबत्र आिश्मक ऩूिायधाय ऩूया गने ितयभा सञ्चारन गनय
हदइनु ऩने कुया तनजी ऺेत्रका विद्मारमहरुको व्मिस्थाऩन सम्फन्धी अध्ममन
सभूहको प्रततिेदन २०५५ भा उल्रेख गरयएको छ।

३.१.४ शिऺा(सातौँ सॊिोधन) विधेमक २०५७ भा श्री ५ को सयकायरे तनजी विद्मारमहरुराई
तोककएको बौततक सुविधाको आधायभा िचगयकयण गने प्रािधान प्रस्ताि गरयएको छ।

३.२ विद्मभान सभस्माहरु

३.२.१ हार सञ्चाशरत साियजतनक विद्मारमहरु सुरुभा सभुदामफाट स्थाऩना बई सयकायी

आचथयक अनुदान प्राप्त बई सञ्चाशरत बएका हुन ्। मसैरे नक्साङ्कनका आधायभा
स्थाऩना बई तनस्श्चत भाऩदण्डको बौततक सुविधा सम्ऩन्न विद्मारमहरुको सॊख्मा

न्मून यहे को छ।शिऺा भन्त्रारम अन्तगयतका ऩरयमोजनाफाट केही विद्मारम बिन य
बौततक सवु िधा विस्तायभा सहमोग गये को ऩाइन्छ।शिऺा तनमभािरी २०४९ रे ऩतन
सभद
ु ामफाटै बौततक ऩि
ू ायधाय तनभायणको अऩेऺा गये को दे खखन्छ।सयकायी अनद
ु ानभा
क्रभि् िवृ ि बई तन्िल्
ु क शिऺाको अिधायणा आएऩतछ सभद
ु ामको स्रोत साधन

ऩरयचारन गयी बौततक सवु िधा विस्ताय गनयभा कहठनाई बएको छ।विद्माथॉको
िल्
ु कभा मसको चाऩ ऩनय गएको छ।

३.२.२ शिऺा तनमभािरी २०४९ भा कुन तहभा के कस्तो बौततक सवु िधा हुनु अतनिामय हो सो
को तनस्श्चत भाऩदण्ड तोककएको ऩाइदै न। मसरे गदाय अनुभतत िा स्िीकृतत हदॉ दा

फस्तुगत आधाय शरन सकेको दे खखदै न। मसफाट साियजतनक विद्मारमका साथै तनजी
विद्मारमराई ऩतन तनमशभत गनय कहठनाई बएको छ।धेयै जसो तनजी विद्मारमहरु
फसोफासका राचग तनभायण बएका घयभा बाडाभा सञ्चाशरत यहे कको ऩाइन्छ। तय
ऩतन तनस्श्चत भाऩदण्डको आधाय नबएकोरे तनमशभत गनय सककने स्स्थतत छै न।
३.३

यणनीतत/कामयनीतत्

३.३.१ विद्मारमको बौततक सुविधा दे हाम फभोस्जभको हुनु ऩनेछ्–
(क)
(ख)

भौसभको कायणरे विद्मारम फन्द हुनु नऩयोस बन्नाका राचग प्रत्मेक कऺाकोठाहरु
घाभ य ऩानीफाट फचाउ हुने ककशसभको स्िस्थ हुनु ऩनेछ।

प्रत्मेक विद्मारमभा प्रतत विद्माथॉ कऺागत ऺेत्रपर १ िगयशभटय बन्दा कभ हुनु

हुॉदैन।
(ग)
शिऺण शसकाईका राचग उऩमुक्त ककशसभको कऺा य हािाको प्रिाह, प्रकाि व्मिस्था,
उऩमक्
ु त उचाई आहदको व्मिस्था हुनु ऩनेछ।

(घ)

विद्माथॉहरुराई कऺाकोठाभा अध्ममनका राचग स्थानीम ऩरयिेि सभेतका
आधायभा प्रत्मेक विद्माथॉका राचग पतनयचयको व्मिस्था हुनु ऩनेछ।

(ङ)

विद्मारमभा ऩस्
ु तकारम, प्रमोगिारा, िैक्षऺक साभग्री य स्िास््मकय खानेऩानीको
उचचत प्रफन्ध हुनु ऩनेछ।

(च)

छात्र य छात्राका राचग अरग अरग िौचारमको सभचु चत व्मिस्था हुनु ऩनेछ।

३.३.२ विद्मारम य कऺा कोठाका नभूनाहरु श्री ५ को सयकायरे उऩरब्ध गयाउनेछ। त्मस

प्रकायको उऩरब्धताराई सभेत दृस्रटगत गयी स्थानीम साधन स्रोतको उऩमोग गरयनु
ऩछय ।

३.३.३ विद्मारम बिन तनभायण गदाय िायीरयक तथा भानशसक रुऩभा अिक्त विद्माथॉहरुका
राचग सभेत आित जाित गनय सक्ने खारका हुनु ऩनेछ।

३.३.४ विद्मारमको बौततक सुविधा य त्मसका आधायहरु तनभायण गने स्जम्भेिायी सभुदाम य
विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततको हुनेछ। मसका राचग विद्मारम व्मिस्थाऩन
सशभततरे स्थानीम तनकाम, चन्दादाता य सभाजसेिी तथा सयकायी एिॊ गैयसयकायी
स्रोत ऩरयचारन गनय सक्नेछ।
३.३.५ विद्मारम िगॉकयणको भाऩदण्ड तनधाययणभा विद्मारमको बौततक सुविधाराई
प्राथशभकता हदइनेछ।

३.४

कामयमोजनाको आधाय्

३.४.१ तहगत रुऩभा विद्मारमको बौततक सुविधाको भाऩदण्ड तनधाययण गने् विद्मारमका
बौततक सुविधाको भाऩदण्डराई शिऺा भन्त्रारमरे तत्कार स्िीकृत गनेछ य सो
अनुसाय गनय, गयाउन स्जल्रा शिऺा कामायरम भापयत विद्मारम व्मिस्थाऩन
सशभततराई ऩरयऩत्र जायी गनेछ।

३.४.२ भाऩदण्ड अनुसायको बौततक सुधायका कामय गने, गयाउने कामयको थारनी गरयनेछ।

४.

ऩाठ्मक्रभ ऩाठ्मऩस्
ु िक्

४.१ ऩरृ ठबशू भ

४.१.१ ऩाठ्मक्रभ य ऩाठ्मऩुस्तक सम्फन्धभा शिऺा तनमभािरी २०४९ भा यास्रिम ऩाठ्मक्रभ
ऩरयषद्राई अचधकाय सुस्म्ऩएको हुॉदा ऩाठ्मक्रभको ऩरयितयन,व्मिस्था य विकास

सम्फन्धी विषमहरुभा उक्त ऩरयषदरे आिश्मक व्मिस्था शभराउन सक्ने व्मिस्था
यहे को छ। ितयभान विद्मारमस्तयको ऩाठ्मक्रभको ढाॉचा अनुसूची ४.१ भा हदइएको
छ।
४.१.२

तनजी ऺेत्रका विद्मारमहरुरे भूर ऩाठ्मक्रभ श्री ५ को सयकायरे तोके अनुसाय ऩठन

ऩाठन गने व्मिस्था शभराउनु ऩने य भाध्मशभक शिऺाराई काभको सॊसायसॉग तनकट
याख्न मस तहभा व्मािसातमक विषमको अध्ममन अध्माऩनभा फर हदनुऩने कुया
यास्रिम शिऺा आमोगको प्रततिेदन २०४९ भा उल्रेख छ।

४.१.३ तनजी विद्मारमरे स्िीकृत ऩाठ्मक्रभ फभोस्जभ तमाय गये को ऩाठ्मऩुस्तकहरु प्रमोग
गनऩ
ुय छय साथै ऩाठ्मक्रभ अनुरुऩ स्तय सुहाउॉ दा अन्म ऩाठ्मसाभग्री तथा सहामक
साभग्रीराई ऩतन प्रमोग गनय सककने व्मिस्था गनऩ
ुय ने सुझाि उच्चस्तयीम यास्रिम
शिऺा आमोगको प्रततिेदन २०५५ रे हदएको छ।

४.१.४ यास्रिम ऩाठ्मक्रभराई तनजी ऺेत्रको विद्मारमरे अतनिामय रुऩभा रागू गयाउनुऩने य

त्मसको आधायभा फहुऩाठ्मऩुस्तकभध्मेफाट छनौट गयी अध्माऩन गने य मस्तो
ऩाठ्मऩुस्तक सम्फन्धी विषमफस्तु य भूल्म श्री ५ को सयकायरे स्िीकृत गने व्मिस्था
शभराइनुऩने कुयाराई तनजी ऺेत्रका विद्मारम व्मिस्थाऩन सम्फन्धी अध्ममन
सभूहको प्रततिेदन,२०५५ रे सुझाि हदएको छ।

४.२ विद्मभान सभस्माहरु

४.२.१ तनजी य साियजतनक विद्मारमभा प्रमोग हुने ऩाठ्मऩस्
ु तकहरुको सम्फन्धभा
एकरुऩता ऩाइॉदैन। साधन,स्रोत य सवु िधा सम्ऩन्न तनजी विद्मारमहरुभा अततरयक्त
ऩाठ्मऩस्
ु तकहरुको
विद्मारमभा

अत्मचधक

ऩाठ्मक्रभ

प्रमोग

विकास

हुने गये को ऩाइन्छ बने साियजतनक
केन्ररे तनधाययण गये अनरु
ु ऩको सीशभत

ऩाठ्मऩस्
ु तकहरुको भात्र प्रमोग हुने गये को छ।तनजी विद्मारमभा प्रमोग हुने
ऩाठ्मसाभग्री सम्फन्धभा अनग
ु भन बएको ऩाइॉदैन य यास्रिम स्तयभा आॉच आउने
खारका ऩाठ्मसाभग्री सभेत प्रमोग बएको बन्ने गुनासो यहे को छ।

४.२.२ ऩाठ्मक्रभ ऩाठ्मऩुस्तकको बाषा विषमभा ऩढाइ फाये वििाद यहे को ऩाइन्छ।

विद्मारम शिऺाको ितयभान ऩाठ्मक्रभको ढाॉचा हे दाय सॊस्कृत विषमराई कऺा ६,७ य
८ भात्र अतनिामय विषमको रुऩभा सभािेि गरयएको दे खखन्छ। अॊग्रेजी कऺा ४ फाट
भात्र ऩढाउन सुरु गरयन्छ।

४.२.३ प्राथशभक तहसम्भ भातब
ृ ाषाभा शिऺा हदने गयी विद्मारम सञ्चारन गनय ऩाइने
सॊविधानभा

यहे को

व्मिस्थाराई

सुतनस्श्चत

गनय

ऩतन

उस्त्तकै

आिश्मक

दे खखन्छ।साभास्जक भागराई ख्मार गदाय कऺा एक दे खख नै अॊग्रेजी ऩढाउनु ऩने
चन
ु ौतत ऩतन मथास्थानभा यहे को छ।शिक्षऺत फेयोजगायी फढीयहे को ऩरयप्रेऺभा
भाध्मशभक शिऺाभा व्मािसातमक विषमहरु सभािेि गयाउनु ऩने आिाज उठीयहे को

छ।मस सन्दबयभा ऩाठ्मक्रभ ऩुनयािरोकन गयी ऩाठ्मक्रभ य ऩाठ्मऩुस्तक सम्फन्धी
४.३

ठोस नीत घोषणा य कडाइका साथ कामायन्िमन गनुय तनतान्त आिश्मक छ।
यणनीतत/कामयनीतत्

४.३.१ सफै प्रकायका विद्मारमरे श्री ५ को सयकायरे तोकेको ऩाठ्मक्रभ य ऩाठ्मऩस्
ु तक
अतनिामय रुऩभा रागू गनुय ऩनेछ। प्राथशभक तहभा कुनै ऩतन थऩ ऩाठ्मऩस्
ु तक िा
अन्म सन्दबय ऩस्
ु तकहरुको प्रमोग गनय हदइने छै न।

४.३.२ यास्रिमता प्रतत आॉच आउने ऩाठ्मऩस्
ु तक ऩढाउनु हुॉदैन। तन.भा.वि. य भा.वि. तहभा
थऩ ऩाठ्मऩुस्तक सहमोगी साभग्रीको रुऩभा याख्नु ऩने बएभा ऩाठ्मक्रभ विकास
केन्ररे तमाय ऩाये को भूल्मकृत सन्दबय ऩुस्तक सूची (reference book list)अॊग्रेजी,

गखणत, साभास्जक शिऺा, विऻान य नेऩारी विषमभा १/१ िटा भात्र थऩ गनय
सककनेछ। सो अनुसाय गये नगये को स्जल्रा शिऺा कामायरमफाट अनुगभन हुनेछ।
४.३.३ ऩाठ्मऩुस्तक य िैक्षऺक साभग्री विद्मारमफाट बफक्री वितयण गनय ऩाइने छै न।

४.३.४ नेऩारी य अॊग्रेजी बाषा प्राथशभक तहको कऺा १ दे खख नै अतनिामय हुने छ। भातब
ृ ाषा,
सॊस्कृत रगामत अन्म बाषा शिऺणराई ऐस्च्छक बाषा सभूहभा याखखनेछ। मस्तो
ऩाठ्मक्रभ कामायन्िमन गदाय विद्मारमको भाग य सम्बाव्मता हे यी थऩ शिऺकका
तनशभत्त अनुदान सहुशरमत हदने नीतत शरइनेछ।

४.३.५ प्राथशभक तहभा बाषा विषम फाहे कका अन्म विषमहरुको शिऺणको भाध्मभ
भातब
ृ ाषाभा गनय सककनेछ।

४.३.६ कऺा ८ दे खख १० सम्भ दई
ु धायको ऩाठ्मक्रभ रागू गरयनेछ। ऩहहरो धाय प्रचशरत
साधायण शिऺाको हुनेछ बने दोस्रो धाय प्राविचधक/व्मािसातमक शिऺाको हुनछ
े ।
मस्तो व्मािसातमक विषमको ऩाठ्मक्रभ आिश्मकताभा आधारयत हुनेछ।

४.३.७ प्राविचधक/व्मािसातमक शिऺाको ऩाठ्मक्रभको ढाॉचा अनुसूची नॊ. ४.२ भा हदइएको छ।

४.३.८ प्राविचधक/व्मािसातमक विषमको ऩाठ्मक्रभ तनभायण य ऩाठ्मऩुस्तक रेखन कामय
ऩाठ्मक्रभ विकास केन्रको सॊमोजनभा प्राविचधक शिऺा तथा व्मािसामकक ताशरभ
ऩरयषद्रे गनेछ। प्राविचधक व्मािसातमक विषमको प्रकृतत हे यी उक्त कामय सम्फस्न्धत
उद्मोगका वििेषऻहरुफाट ऩतन गयाउन सककनेछ।

४.३.९ स्थानीम य यास्रिम आिश्मकता एिॊ व्मस्क्तगत योजगायीराई सभेत ध्मानभा याखी
प्राविचधक/व्मािसातमक विषमको छनौट सम्फस्न्धत विद्मारमरे गनय सक्नेछ।

४.३.१०प्राविचधक/व्मािसातमक शिऺा प्रदान गनय चाहने विद्मारमरे सम्फस्न्धत प्राविचधक/
व्मािसातमक श्रभ सॊगठन य सम्फस्न्धत उद्मोगसॉग सहमोग य सभन्िम गयी
सॊचारन गने िाताियण तमाय गनुय ऩनेछ। मसफाट ऩाठ्मक्रभराई सही रुऩभा रागू

गनय य प्रमोगात्भक अभ्मास (Internship) भा विद्माथॉ ऩठाउन सभेत सहमोग ऩग्ु नेछ
य योजगायी तनस्श्चत हुनेछ। तनम्नभाध्मशभक य भाध्मशभक विद्मारमहरुको
व्मिस्थाऩन सशभततभा उद्मोगी व्मिसामीको ऩतन प्रतततनचधत्ि गने व्मिस्था
गनेछ।
४.४

कामयमोजनाको आधाय्

४.४.१ प्राथशभक तथा भाध्मशभक तहभा ऩाठ्मक्रभभा आिश्मक सॊिोधन गने् आगाभी
िैक्षऺक सत्रदे खख रागू हुनेगयी प्राथशभक तहभा अतनिामय अॊग्रेजी विषम व्मिस्था गनय
तत्कार ऩाठ्मक्रभ विकास केन्ररे ऩाठ्मक्रभ तनभायणको थारनी गनेछ। साथै
भाध्मशभक तहभा दोस्रो धायका रुऩभा विकास गनुय ऩने व्मािसातमक/प्राविचधक

शिऺाको भागको अध्ममन गयी त्मसका राचग आिश्मक तमायी शिऺा तथा खेरकूद
भन्त्रारमरे गनेछ। भाध्मशभक तहभा प्राविचधक/व्मािसातमक धायको ऩाठ्मक्रभ
अनुसायको ऩढाई अल्ऩकारीन मोजनाशबत्र याखखनेछ।

४.४.२ ऩाठ्मक्रभ सॊिोधनको आधायभा ऩाठ्मऩुस्तक, सहमोगी ऩुस्तक एिभ ् िैक्षऺक साभग्री
तमाय गने कामय ऩाठ्मक्रभ विकास केन्ररे गनेछ।

४.४.३ सॊिोचधत ऩाठ्मक्रभ अनुसाय शिऺक ताशरभको व्मिस्था य कामायन्िमन गने कामय
शिऺा विबाग, ऩाठ्मक्रभ विकास केन्र य िैक्षऺक जनिस्क्त विकास केन्रको
सभन्िमभा शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारमरे गनेछ।

५.

ऩयीक्ा प्रणारी

५.१ ऩरृ ठबशू भ

५.१.१ भूल्माङ्कनराई तनमशभत ऩठन ऩाठनका राचग तनयन्तय चरीयहने िैक्षऺक
कामयकराऩको रुऩभा अॊचगकाय गनय नसक्नु हाम्रो िैक्षऺक व्मिस्थाऩनको कभजोयी
बएको कुयाराई यास्रिम शिऺा आमोगको प्रततिेदन २०४९ भा उल्रेख गरयएको छ।

५.१.२ ऩयीऺा प्रणारीका सम्फन्धभा दे हामका सुझािहरु प्रस्तुत गरयएको छ्

क ऩयीऺाको काभराई तछटो छरयतो तथा शभतव्ममी भाध्मशभक ऩयीऺाको सञ्चारन य
उत्तयऩुस्स्तकाको ऩयीऺण कामयको स्जम्भा ऺेत्रीम शिऺा तनदे िनारमराई हदइनु ऩने
छ।

ख प्राथशभक विद्मारमका विद्माथॉहरुको उऩरस्ब्धको रेखाजोखाका तनस्म्त िावषयक
ऩयीऺाका अततरयक्त भाशसक ऩयीऺा,शरखखत तथा भौखखक ऩयीऺा,गह
ृ कामय य
अशबरेख सभेतराई आधाय फनाउनु ऩदय छ।

ग तनभावि तहभा कऺा ८ को ऩयीऺा स्जल्रास्तयीम हुने व्मिस्थाराई कामभै याखखनु ऩने
सभेतभा ध्मान हदनु ऩदय छ।

५.१.३ ऩयीऺा प्रणारीराई विश्िसनीम य गुणस्तयीम फनाउन ऩयीऺा तनमन्त्रण कामयरमको

सुदृढीकयण,ऩयीऺाभा विकेन्रीकयण, फैकस्ल्ऩक भाध्मभहरुको प्रमोग जस्ता सुझाि
उच्चस्तयीम यास्रिम शिऺा आमोगको प्रततिेदन २०५५ रे हदएको छ।

५.१.४ ऩयीऺाभा विश्िसनीमता य गुणस्तय अशबिवृ िको राचग शिऺा(सातौँ सॊिोधन)

विधेमक २०५७ भा ऩयीऺाभा अतनमशभत कामय गये , गयाएभा रु १ राखसम्भ जयीिान
िा ६ भहहनासम्भ कैद िा दि
ु ै सजाम प्रस्तावित गयी मस प्रकायको भुद्दा सयकायी भुद्दा

सम्फन्धी ऐन २०४९ को अनुसूची १ शबत्र ऩये को भातनने गयी कडा प्रािधानको व्मिस्था
गरयएको छ।

५.२ विद्मभान सभस्माहरु
ऩयीऺाको उद्देश्म विद्माथॉहरुको शिऺण शसकाइभा प्रबािकारयता ल्माउनु य
ऩाठ्मक्रभरे तनधाययण गये का उऩरस्ब्धहरु कुन हदसम्भ शसक्न सके त्मसको
रेखाजोखा गनुय हो।ितयभान ऩयीऺा नीतत अनुसाय सम्फस्न्धत विद्मारमरे िावषयक
ऩयीऺा शरने, तहगत रुऩभा स्जल्रास्तयभा ऩयीऺा शरने य विद्मारम तहको अन्त्मभा
यास्रिमस्तयको ऩयीऺा शरइने गरयएको छ। प्राथशभक तहका ऩयीऺाको औचचत्म फाये
प्रश्न उठी बयखयै भात्र कऺा ५को स्जल्रास्तयीम ऩयीऺा खाये ज गरयएको छ।तनभावि
तहको कऺा ८भा शरने गये को अस्न्तभ ऩयीऺा खाये ज गनऩ
ुय ने दिाि ऩतन आइयहे को
छ।कऺा १० को टे रट ऩयीऺा स्जल्रास्तयभा हुने प्रािधानराई खाये ज गये ऩतछ मस्तो
ऩयीऺा हार सम्फस्न्धत विद्मारमफाटै शरइने गरयएको छ।भाध्मशभक शिऺाको नमाॉ

ऩाठ्मक्रभ अनुरुऩ फहुप्रश्नऩत्रको आधायभा प्रिेशिका ऩयीऺा सञ्चारनको सुरुिात
बइसकेको छ कऺा ११ य १२ को ऩयीऺा उच्चस्तयीम भाध्मशभक शिऺा ऩरयषद्रे य
प्रविणता प्रभाणऩत्रको ऩयीऺा सम्फस्न्धत विश्िविद्मारमफाट शरॉ दै आएको
ऩाइन्छ।मी सफै खारे ऩयीऺाको औचचत्मता, स्तयीमताका फाये भा प्रश्नहरु उठ्ने गये का
छन ्।तहगत ऩयीऺा खाये ज बएभा सफै प्रकायका विद्मारमरे सयकायी ऩाठ्मक्रभ रागू

गये को बन्ने सुतनस्श्चतता कसयी गने हो?त्मस सम्फन्धभा अन्मौरता यहे को
छ।ऩयीऺाको तनहुॉभा शरइने िल्
ु क विद्माथॉको तनस्म्त थऩ बाय हुने गये को जनगन
ु ासो
५.३

यहे को छ।मस सन्दबयभा ऩयीऺाको सभच्
ु चा नीततको अिरम्फन गरयनु आिश्मक छ।
यणनीतत / कामयनीतत्

५.३.१ कऺा १ दे खख ५ सम्भ तनयन्तय भल्
ू माङ्कन प्रणारी अनस
ु ाय कऺा चढाइने

(promotion) व्मिस्था गरयने छ। कऺा ५ को अन्त्मभा अॊग्रेजी, नेऩारी य गखणत
विषमभा स्ज.शि.का.द्िाया तनधायरयत नभन
ू ा प्रश्न ऩत्रको आधायभा सम्फस्न्धत
विद्मारमरे ऩयीऺा शरनेछ। मस्तो ऩयीऺा सभेतभा कुनै िुल्क शरन ऩाइनेछैन।

५.३.२ तनम्न भाध्मशभक तहको अस्न्तभ ऩयीऺा स्जल्रास्तयीम हुनेछ। उक्त ऩयीऺा
तोककएको भाध्मशभक विद्मारमको सुऩयीिेऺणभा शरइने छ।

५.३.३ उच्च भाध्मशभक शिऺाराई विद्मारम शिऺा शबत्रै सभामोजन गयी यारिबयी एकै
भाऩदण्ड११ य १२ कऺा सञ्चारन बई एकै प्रकायको ऩयीऺा प्रणारी रागू बएऩतछ
एस.एर.सी. ऩयीऺाराई ऺेत्रीमस्तयभा विकेन्रीकयण गरयनेछ।

५.३.४ विद्मारमको उऩरस्ब्धराई भाऩन गने य शिऺाभा सुधाय ल्माउने उद्देश्मरे
आिचधकरुऩभा प्रत्मेक तहका विद्माथॉहरुका यास्रिम उऩरस्ब्ध भाऩन (National

Assesment Study) गयी शिऺा ऩद्िततको अनुगभन गने प्रथा फसाशरने छ। मस्तो

अध्ममन शिऺा भन्त्रारमको आफ्नो सॊमन्त्रफाट गने गयाउने नीतत शरइने छ। मसफाट
अध्ममनका नततजाप्रतत शिऺा भन्त्रारमको स्िाशभत्ि फढाउन भद्दत शभल्ने छ।
५.४

कामयमोजनाको आधाय्

५.४.१ कऺा १ दे खख ५ सम्भ तनयन्तय भूल्माङ्कन प्रणारी रागू गनय आिश्मक तमायी गने :

कऺा १ दे खख ५ सम्भ तनयन्तय भूल्माङ्कन प्रणारी अतनिामय व्मिस्था गने कामय
िैक्षऺक सत्र २०५९ फाट िुरु गरयनेछ। मसका राचग आिश्मक तमायी ऩाठ्मक्रभ
विकास केन्ररे तत्कार सुरु गनेछ।

५.४.२ तनम्नभाध्मशभक तहका स्जल्रास्तयीम ऩयीऺा सम्फस्न्धत भाध्मशभक विद्मारम
भापयत गयाउने : तन.भा.वि. तहको स्जल्रास्तयीम ऩयीऺा कामभै यहनेछ तय मस्ता
ऩयीऺा उक्त तह ऩाय गये य जाने विद्माथॉहरुका राचग भाध्मशभक तहको शिऺा प्रदान
गने सम्फस्न्धत भाध्मशभक विद्मारमहरुरे सञ्चारन, ये खदे ख गने गयी स्जल्रा
शिऺा कामायरमरे तोक्नेछ। मसको कामय मसै िैक्षऺक सत्रदे खख थारनी गरयनेछ।

५.४.३ एस.एर.सी. ऩयीऺाराई ऺेत्रीमकयण गने : एस.एर.सी ऩयीऺाराई ऺेत्रीमकयण गने
कामय शिऺा भन्त्रारमरे दीघयकाशरन मोजना अन्तगयत याख्नेछ।
५.४.४ कऺा १२ राई भाध्मशभक तहको अस्न्तभ ऩयीऺाको रुऩभा शरने : कऺा ११ का ऩयीऺा
सम्फस्न्धत विद्मारमरे नै शरने य कऺा १२ का ऩयीऺाहरुराई विद्मारम शिऺाको
अन्तभा शरइने ऩयीऺाका रुऩभा विकास गनय शिऺा भन्त्रारम य उच्च भाध्मशभक
शिऺा ऩरयषद्रे तत्कारै कामय सुरु गनेछन ्। तय सफै विद्मारमहरुभा +२ को व्मिस्था
प्रिीणता प्रभाणऩत्र तहफाट विस्थावऩत बई नआएसम्भका राचग बने एस.एर.सी.
राई नै विद्मारम शिऺाको अस्न्तभ ऩयीऺाको रुऩभा भातनने छ।
५.४.५ तहगतरुऩभा विद्माथॉका उऩरस्ब्ध भाऩन गयी िैक्षऺक प्रणारीको अनग
ु भन गने :
िैक्षऺक प्रणारीको अनग
ु भन गनय य सभमभै आिश्मक सध
ु ाय ल्माउन तहगत शिऺाको

अस्न्तभ तहभा ऩग्ु ने विद्माथॉहरुका यास्रिम उऩरस्ब्ध भाऩन शिऺा भन्त्रारमको
तनमशभत कामयशबत्र ऩानय तत्कारै शिऺा भन्त्रारमरे आिश्मक गह
ु गनेछ।
ृ कामय सरु

६.

मशक्क व्मिस्थाऩन

६.१ ऩरृ ठबशू भ

६.१.१ शिऺकहरुको तनमुस्क्तराई व्मिस्स्थत गरयनुऩने, धेयै िषय अस्थामीरुऩभा शिऺक बनाय
गने प्रथा हटाइनुऩने, शिऺकहरुको राचग तनमशभतरुऩभा सेिा प्रिेि ताशरभको
व्मिस्था गरयनुऩने,शिऺकहरुको विियणराई स्जल्रा शिऺा कामायरमभा अध्माफचधक
रुऩभा याख्नुऩने इत्माहद सुझािहरु यास्रिम शिऺा आमोगको प्रततिेदन २०४९ रे
हदएको छ।

६.१.२ शिऺण ऩेिाभा सऺभ व्मस्क्तहरुको छनोटराई सुतनस्श्चत गनय अध्माऩन

अचधकायऩत्र रागू गयी त्मस्तो अचधकाय प्राप्त व्मस्क्तहरुभध्मेफाट भात्र प्रततस्ऩधाय
गयाई यास्रिम शिऺक सेिा आमोगरे शिऺक तनमुस्क्त गनऩ
ुय ने कुयाराई उच्चस्तयीम
यास्रिम शिऺा आमोगको प्रततिेदन २०५५ भा सुझाि गरयएको छ।

६.१.३ शिऺक तथा कभयचायीहरुको

तनमुस्क्त, ऩारयश्रशभक य सेिा सम्फन्धी सफै कुया

विद्मारम स्थाऩनाको प्रस्ताि(स्कुर चाटय य) भा उल्रेख हुनुऩने य शिऺकको न्मूनतभ
तरफ य सुविधा श्री ५ को सयकायरे तनधाययण गये अनुरुऩ हदइनुऩने ऩायदिॉ

व्मिस्थाका अततरयक्त भहहराराई प्राथशभकताको व्मिस्था हुनुऩने कुया तनजी ऺेत्रका

विद्मारम व्मिस्थाऩनसम्फन्धी अध्ममन सभूहको प्रततिेदन २०५५भा सुझाि
गरयएको छ।

६.१.४ शिऺा तनमभािरी २०४९रे साियजतनक विद्मारमभा कामययत शिऺकहरुरे ऩाउनु ऩने
सुविधाहरुका सम्फन्धभा व्मिस्था गये को छ।

६.१.५ शिऺा तनमभािरी २०४९रे तनजी विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततको काभ,कतयव्म य
अचधकाय अन्तगयत शिऺक,कभयचायीराई श्री ५ को सयकायरे तोककहदएको स्केरभा
नघट्ने गयी तरफ बत्ता खि
ु ाउने उल्रेख गये को छ।

६.१.६ साियजतनक विद्मारमका शिऺकहरुको अशबरेख अद्मािचधक याख्नको राचग शिऺा
तनमभािरी २०४९ रे शिऺक ककतािखानाको व्मिस्था गये को छ।
६.१.७ साियजतनक विद्मारमका शिऺकहरुको तनमस्ु क्त य फढुिाका राचग शसपारयस गनय
शिऺा ऐन २०२८ रे यास्रिम शिऺक सेिा आमोगको व्मिस्था गये को छ।

६.२ विद्मभान सभस्माहरु
६.२.१ साियजतनक विद्मारमका शिऺकहरुको तरफ,बत्ता,उऩदान, औषचध उऩचाय,ऩेन्सन
आहद सम्ऩूणय सुविधा सयकायरे व्महोदै आएको य उनीहरुको सेिा,ितय य सुविधाका

सम्फन्धभा शिऺा तनमभािरी २०४९ रे सुतनस्श्चतता प्रदान गये को छ।तनजी
विद्मारमभा कामययत शिऺक कभयचायीहरुका सम्फन्धभा अचधकाॊिरे आफ्नो सेिा,
ितय य सुविधाको सम्फन्धभा सुतनस्श्चतताको अनुबि गनय सकेका छै नन ्।

६.२.२ साियजतनक

विद्मारमका

शिऺकहरुको

व्मिस्थाऩन

अथायत

बनाय,

ताशरभ,िस्ृ त्तविकास, सरुिा आहद प्रबािकायी रुऩफाट हुन सकेका छै नन ्।साियजतनक
विद्मारमका शिऺकहरुको विद्मारमभा तनमशभतता(Regularity)फाये प्रश्न उठे को
छ। शिऺक बनाय गदाय स्तयीम शिऺक बनाय गनय य रयक्त शिऺक ऩदभा स्थामी तियरे
तछटो छरयतो तनमुस्क्त गनय सककएको छै न।यास्रिम शिऺक सेिा आमोग,रोकसेिा
आमोग जस्तो तनरऩऺ हुन सक्ने कुयाभा िॊका उठे को छ।केन्रीमस्तयभा तनमुस्क्त
गरयएका शिऺकहरु व्मिस्थाऩन सशभततप्रतत उत्तयदामी हुन सक्छन ् सकदै नन ् बन्ने

कुया ऩतन छरपरको विषमको रुऩभा दे खा ऩदय छ।व्मिस्थाऩन सशभततरे शिऺक

छनोट गदाय स्तयीम शिऺक छनोट गनय सक्दै न बन्ने तकय ऩतन सिर नै यहेको छ।
विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततरे शिऺकहरुको छनोट य व्मस्थाऩन गदाय व्मिहारयक
कहठनाइहरु उत्ऩन्न हुन सक्ने सम्बािनाहरु ऩतन छन ्।मी सफै कुया विचाय गयी
शिऺक व्मिस्थाऩनको नीतत तम गनुय एउटा चन
ु ौततऩण
ू य कामय हुन ऩग
ु ेको छ।

६.२.३ भाध्मशभक विद्मारमभा नमाॉ ऩाठ्मक्रभ रागू गरयमो तय विषम शिऺकको व्मिस्था
गनय सककएन।

६.३.

यणनीतत / कामयनीतत्

६.३.१ शिऺकहरुको ऩेिागत दऺताभा िवृ ि गनय य शिऺाभा गुणस्तय िवृ ि गनय शिऺण

राइसेन्स प्रणारी सफै प्रकायका विद्मारमभा रागू गरयने छ। शिऺण राइसेन्सका
राचग ऩयीऺा शरइने छ। ताशरभ अप्राप्त व्मस्क्तरे मस्ता ऩयीऺाभा साभेर हुन ऩाउने
छै न। शिऺण राइसेन्स प्रत्मेक ५ िषयभा नविकयण गनुय ऩनेछ। राइसेन्स
नविकयणका प्रकक्रमाहरु शिऺा तनमभािरीभा तोककए फभोस्जभ हुनेछन ्। राइसेन्स
वितयण य नविकयणका कामय यास्रिम शिऺक सेिा आमोगफाट हुनेछ।

६.३.२ ताशरभ अप्राप्त य शिऺण राइसेन्स नऩाएका कुनै ऩतन व्मस्क्तराई शिऺक ऩदभा
तनमुस्क्त हदइने छै न।

६.३.३ अि तनमुस्क्त हुने शिऺकहरु शिऺण राइसेन्स प्राप्तहरुभध्मेफाट भात्र प्रततस्ऩधाय
गयाई विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततरे छनौट गनेछ।
६.३.४ हार कामययत शिऺकहरुको सम्फन्धभा आगाभी ५ िषयशबत्रभा स्थामी राइसेन्स
शरइसक्नुऩने सतयभा सफैराई अस्थामी राइसेन्स प्रदान गरयनेछ। स्थामी राइसेन्स

प्राप्त गनय यास्रिम शिऺक सेिा आमोगफाट सञ्चारन हुने ऩयीऺा उत्तीणय गनय
अतनिामय हुनेछ।

६.३.५ आगाभी ५ िषयशबत्रभा ऩतन राइसेन्स शरन नसक्नेहरुका राचग आिश्मक सुविधा हदई
स्िेस्च्छक अिकासको भौका हदइनेछ।

६.३.६ नमाॉ ऩयु ाना सफै विद्मारमभा अि तनमस्ु क्त हुने शिऺकको राचग तरि एकभरु ट
अनद
ु ान (Block Grant) को रुऩभा हदइने छ। अि तनमक्
ु त हुने शिऺकको हकभा
प्राथशभक तहका राचग उच्चभाध्मशभक िा सो सयह उत्तीणय य तनम्नभाध्मशभक य

भाध्मशभक तहको हकभा स्नातक तह उत्तीणयराई न्मूनतभ मोग्मता भातनने छ।
तनजहरुको तरि य सुविधा जुन तहका राचग तनमुस्क्त ऩाएको हो सोही तहको राचग
श्री ५ को सयकायरे तोके फभोस्जभ हुनेछ।

६.३.७ सफै प्रकायका विद्मारमहरुरे श्री ५ को सयकायरे तोकेको न्मूनतभ तरि यकभभा

नघटाई तरि य अन्म सुविधा हदनु ऩदय छ। सॊस्थागत विद्मारमको हकभा न्मूनतभ
तरि बन्दा २५ प्रततित सम्भ थऩ गनय सककने छ।

६.३.८ विद्मारमहरुभा कामययत शिऺकहरुको उऩदान, तनिस्ृ त्तबयण, औषचधउऩचाय
रगामत सहुशरमत प्रदान गने दातमत्ि विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततको हुनेछ।

६.३.९ सफै प्रकायका विद्मारमभा कामययत शिऺकहरुको अशबरेख सम्फस्न्धत स्जल्रा शिऺा
कामायरमभा अद्मािचधकरुऩभा याखखनेछ।
६.३.१० तनमशभतरुऩभा विद्मारमभा उऩस्स्थत बई स्तयीम शिऺा प्रदान गनुय शिऺकको
दातमत्ि हुनेछ।

६.३.११ विद्मारम हाताशबत्र य विद्मारम सभमशबत्र शिऺकहरुरे याजनैततक कक्रमाकराऩ
६.४

गनुय गयाउनु हुॉदैन य विद्माथॉराई त्मस्ता कक्रमाकराऩभा सहबागी गयाउनु हुॉदैन।
कामयमोजनाको आधाय्

६.४.१ शिऺकहरुको ताशरभभा ऩहूॉच फढाउने :

सम्ऩूणय शिऺक ताशरभ प्राप्त हुनैऩने
भान्मताराई कामयरुऩ हदन ताशरभ हदने तनकामहरु कतत सॊख्माभा आिश्मक हुन्छ
बन्ने कुयाको तत्कारै अध्ममन गयाई ताशरभभा ऩहूॉचको व्मिस्था गरयनेछ। मस्तो
कामयभा िैक्षऺक जनिस्क्त विकास केन्र, भाध्मशभक शिऺा विकास केन्र,
उच्चभाध्मशभक शिऺा ऩरयषद् तथा शिऺािास्त्र सॊकामहरुराई सॊरग्न गयाइनेछ।
ताशरभको ऩहूॉच फढाउनु सयकायको दातमत्ि हुनेछ। ताशरभ शरनु शिऺकको दातमत्ि
भातननेछ। मसराई अल्ऩकारीन मोजनाशबत्र सभािेि गरयनेछ। मसयी ऩहूॉचभा
सुतनस्श्चतता बइसकेऩतछ शिऺक ताशरभ शरनेहरुका राचग कुनै ऩतन खचय सयकायरे
व्महोने छै न।

६.४.२ शिऺण राइसेन्स प्रणारी रागू गने : यास्रिम शिऺक सेिा आमोगरे चारु आ.ि.
शबत्रभा राइसेन्सीङ्गका आधायहरु य ऩयीऺा प्रणारीको विकास गरयसक्नेछ।
राइसेन्सीङ्गको सुरुिात अल्ऩकारीन मोजनाशबत्र ऩारयएको छ।

६.४.३ यास्रिम शिऺक सेिा आमोगको कामय शिऺण राइसेन्स हदने सॊस्थाको रुऩभा विकास
गने :

यास्रिम शिऺक सेिा आमोगराई शिऺण राइसेन्सीङ्ग सॊस्थाको रुऩभा

विकास गनय कानूनी प्रािधान शभराइनेछ।

६.४.४ हार कामययत शिऺकहरुका राचग राइसेन्सको व्मिस्था गने :

हार कामययत

शिऺकहरुराई अस्थामी राइसेन्स हदने काभको थारनी यास्रिम शिऺक सेिा
आमोगरे मसै िैक्षऺक सत्र दे खख िरु
ु गनेछ।

६.४.५ व्मिस्थाऩन सशभततफाट शिऺक तनमुस्क्त गनय कानन
ू ी प्रािधानको व्मिस्था गने :

विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततरे नै रयक्त शिऺक बनाय गनय ऩाउने य त्मसो गदाय
राइसेन्स प्राप्त शिऺकभध्मेफाट भात्र छनौट गने व्मिस्था शभराउन तत्कारै कानूनी
प्रािधानको व्मिस्था शिऺा भन्त्रारमरे शभराउने छ।

७.

विद्मारम व्मिस्थाऩन

७.१ ऩरृ ठबशू भ

७.१.१ विद्मारम सॊचारन य व्मिस्थाऩनको राचग प्रत्मेक विद्मारमभा व्मिस्थाऩन
सशभतत यहनुऩने कुया यास्रिम शिऺा आमोगको प्रततिेदन २०४९य उच्चस्तयीम यास्रिम
शिऺा आमोगको प्रततिेदन २०५५ भा उल्रेख छ।

७.१.२ तनजी ऺेत्रका विद्मारमको व्मिस्थाऩनसम्फन्धी अध्ममन सभूहको प्रततिेदन

२०५५रे बने तनजी िरट,सॊस्थागत िरट य सेिाभूरक व्मिसामको रुऩभा सञ्चारन
हुने विद्मारमको व्मिस्थाऩन सशभततको सॊयचनाराई अरग-अरग रुऩफाट
प्रस्तावित गये को छ य मस प्रकायको व्मिस्थाऩनराई सल्राह हदन प्रत्मेक
विद्मारमभा अशबबािक सॊघ(Parent Teacher Association) को गठन गनय सककने
सुझाि प्रस्तुत गये को छ।

७.१.३ शिऺा तनमभािरी २०४९रे साियजतनक विद्मारमको राचग ऩूिय प्राथशभक य
प्राथशभकको राचग एक प्रकायको य तनम्न भाध्मशभक य भाध्मशभकको राचग अको

प्रकायको विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततको व्मिस्था गये को छ।त्मस्तै तनजी
विद्मारमको राचग ऩतन अरग्गै विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततको व्मिस्था
गरयहदएको छ।साियजतनकभध्मे ऩतन ऩूिय प्राथशभक य प्राथशभकभा विद्मारमको

सॊस्थाऩक िा अशबबािकभध्मेफाट स्जशिअरे य तनभावि य भाविको राचग विद्मारको
सॊस्थाऩक,स्थानीम शिऺाप्रेभी, सभाजसेिी िा अशबबािकभध्मेफाट स्जल्रा शिऺा
सशभततरे भनोतनत गये को व्मस्क्त व्मिस्थाऩन सशभततको अध्मऺ यहने प्रािधान
यहे को छ।तनजी विद्मारमको हकभा विद्मारमको सॊस्थाऩक िा विद्मारमरे
शसपारयस गये का व्मस्क्तहरुभध्मेफाट स्जशिअरे भनोतनत गये को व्मस्क्त अध्मऺ
यहने प्रािधान यहे को छ।
७.१.३ व्मिस्थाऩन सॊयचनाराई ऐनद्िाया नै व्मिस्स्थत गनय शिऺा(सातौँ सॊिोधन) विधेमक
२०५७भा नमाॉ प्रस्तावित गरयए अनस
ु ाय साियजतनक विद्मारमको हकभा

अशबबािकहरुरे आपूभध्मेफाट तनिायचन गयी ऩठाएको व्मस्क्त अध्मऺ यहने य
व्मिस्थाऩन सशभततभा तनिायचचत अशबबािक जनप्रतततनचधको फाहुल्मता यहने
व्मिस्था गये को दे खखन्छ।तनजी विद्मारमको व्मिस्थाऩन सशभततको सॊयचनाराई
ऩतन विधेमकभा प्रस्तावित गरयएको छ।विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततको
भुख्मभुख्म काभ,कतयव्म,अचधकायहरु सभेत विधेमकभा प्रस्तावित गरयएका छन ्।

७.२ विद्मभान सभस्माहरु

७.२.१ विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततको गठन य काभ कतयव्म फाये विशबन्न प्रकक्रमाहरु
कामायन्िमनभा आइसकेका छन ्। स्थानीम तनकामरे व्मिस्थाऩन सशभतत फनाउने
प्रकक्रमाको ऩतन व्मिहायभा ऩयीऺण बइसकेको छ।स्जल्रा शिऺा अचधकायी िा स्जल्रा

शिऺा सशभततफाट व्मिस्थाऩन सशभतत गठन गने हार विद्मभान प्रकक्रमाभा ऩतन
विशबन्न सभस्माहरु यहे का छन ्।प्राथशभक तहको हकभा गाविस/नगयऩाशरकाको
अचधकाय ऺेत्र के हो? बन्ने अस्ऩरटताको

कायणरे गदाय कततऩम विद्मारमभा

विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततको गठन गनय सभेत फाधा ऩुगेको छ। साियजतनक

विद्मारमको हकभा तनिायचचत व्मिस्थाऩन सशभतत बएभा सयोकायिारा िगयको
सकक्रम सहबाचगता हुने बई व्मिस्थाऩन प्रबािकायी हुन्छ बन्ने अिधायणा ऩतन
ऩाइन्छ। तनिायचचत प्रकक्रमा अऩनाउॉ दा अझ फढी याजनीततकयण हुन्छ बन्ने तकयहरु
ऩतन उहठयहे का छन ्।सयोकायिाराहरुको प्रतततनचधत्ि गयाउन उत्तभ भाध्मभ

तनिायचन िा अशबबािकको सहभतत शरने प्रकक्रमा नै हो।सॊस्थागत विद्मारमको
सम्फन्धभा सॊस्थाको आफ्नै विधान य स्जशिका फाट स्िीकृत विद्मारम प्रस्तािन ऩत्र
(Charter) अनस
ु ाय बएभा मस्ता विद्मारमको स्िामत्तता सतु नस्श्चत गनय भद्दत ऩग्ु ने

कुया ऩतन विचायणीम यहे को ऩतन आएको छ।विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततको
७.३.

अचधकाय ऩतन स्ऩरट हुन आिश्मक दे खखन्छ।
यणनीतत / कामयनीतत्

७.३.१ विद्मारमको सञ्चारन, ये खदे ख, तनमन्त्रण य व्मिस्था गनय सफैप्रकायका
विद्मारमभा विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभतत यहने छ।
७.३.२ साभुदातमक विद्मारमभा शिऺक य अशबबािकराई फढी स्जम्भेिाय फनाई विद्मारम
व्मिस्थाऩनराई अझ भजफुत ऩानय शिऺक, अशबबािक य स्थानीम प्रतततनचध
सहहतको तनिायचचत व्मिस्थाऩन सशभतत यहने छ।

७.३.३ विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततको गठन तनम्न फभोस्जभ हुनेछ :
(क)

सशभततका सदस्महरुरे शिऺक प्रतततनचध फाहे क आपूहरुभध्मेफाट तनिायचन

िा सहभतत गये को व्मस्क्त – अध्मऺ
(ख)

अशबबािकहरुरे आपूहरुभध्मेफाट तनिायचन िा सहभतत गयी ऩठाएका

कस्म्तभा एक जना भहहरा सहहत ४ जना – सदस्म
(ग)

विद्मारम यहे को गाउॉ विकास सशभतत िा न.ऩा. को सम्फस्न्धत िडाको िडा

अध्मऺ – ऩदे न सदस्म
(घ)

सॊस्थाऩक िा चन्दादाताहरुभध्मेफाट स्जल्रा शिऺा अचधकायीरे भनोतनत

गये को १ जना – सदस्म
(ङ)

स्थानीम

फुविजीवि,

बूतऩूिय

शिऺक,

बूतऩूिय

प्रधानाध्माऩक

िा

शिऺाविद्हरुभध्मेफाट सशभततरे भनोतनत गये को १ जना – सदस्म
(च)

सम्फस्न्धत विद्मारमका शिऺकहरुरे आपूहरुभध्मेफाट छानी ऩठाएको

एकजना – सदस्म
(छ)

प्रधानाध्माऩक – सदस्म सचचि

७.३.४ प्राविचधक/व्मािसातमक विषमहरु हुने भाध्मशभक तहका हकभा विद्मारम यहे को
स्थान (Catchment Area) फाट सशभततरे उद्मोग िा श्रभ सॊगठनहरुफाट भनोतनत
गये को २ जना थऩ सदस्महरु यहनेछन ्।

७.३.५ विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततको अध्मऺको न्मूनतभ िैक्षऺक मोग्मता जुन तहको
राचग हो सो तह बन्दा कभ हुने छै न।

७.३.६ सॊस्थागत विद्मारमको हकभा विद्मारम यहे को स्थानको िडा अध्मऺ, स्ज.शि.का.
को प्रतततनचध, शिऺक, अशबबािक य स्थानीम फवु िजीविसभेतको प्रतततनचधत्ि

हुनेगयी ७ दे खख ११ जनासम्भको विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभतत सॊस्थाको विधान िा
विद्मारम प्रस्तािन ऩत्र (Charter) अनस
े ।
ु ाय गठन हुनछ

७.३.७ सफै प्रकायका विद्मारमभा विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततरे िैक्षऺक गण
ु स्तयिवृ िभा
सहमोग ऩरु माउने
्
उद्देश्मरे ५ जनासम्भको अशबबािक शिऺक सभह
ू (Parent

Teacher Association) को गठन गनेछ। उक्त सभह
ू रे तनतान्त िैक्षऺक अशबिवृ िका
राचग ऩहर गनेछ।

७.३.८ विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततको अध्मऺको एिभ ् सदस्मको ऩदािधी २ िषयको

हुनेछ। अशबबािकको हकभा विद्मारमको अशबबािक कामभ यहे सम्भभात्र ऩदािचध
यहनेछ। रयक्त स्थानभा भाचथकै तरयका अऩनाई ऩदऩूततय गनऩ
ुय नेछ। मसप्रकाय
वि.व्म.स. को अवितछन्नता कामभ हुनेछ।

७.३.९ विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततरे गये को तनणयम कामायन्िमन गने स्जम्भेिायी प्र.अ.को
हुनेछ।
७.३.१० विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततको गठन य ऩदऩूततय गने सम्फन्धभा आिश्मक ऩहर
७.४.

गनुय प्रधानाध्माऩकको स्जम्भेिायी हुनेछ।
कामयमोजनाको आधाय्

७.४.१ विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततको गठन य अचधकाय कानूनभा व्मिस्स्थत गने : मस

सशभततरे शसपारयस गये फभोस्जभको व्मिस्थाऩन सशभततको गठन य मसको
अचधकायको व्मिस्था शिऺा तनमभािरीभा गनय शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारमरे
तत्कारै आिश्मक गनेछ।

७.४.२ विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततका सदस्महरुको अशबभूखीकयण कामयक्रभ सञ्चारन
गने :

मसको विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततको भाचथ उल्रेख बए अनुसाय

आिश्मक कानूनी व्मिस्था सफै विद्मारमभा व्मिस्थाऩन सशभतत गठन गने य
सशभततको सदस्महरुराई अशबभूखीकयण गने कामय स्जल्रा शिऺा कामायरमरे गनेछ।

८.
८.१ ऩरृ ठबशू भ

८.१.१ विद्मारमको

प्रधानाध्माऩक

िैक्षऺक तथा अन्म ऺेत्रको विकास धेयै हदसम्भ प्रधानाध्माऩककै

ऺभताभा य दऺताभा नबयय यहने कुया यास्रिम शिऺा आमोगको प्रततिेदन २०४९ भा
उल्रेख छ।

८.१.२ प्रधानाध्माऩकको ऩदराई व्मिस्थाऩक, विद्मारम तहको प्रिासक य सऺभ िैक्षऺक
नेतत्ृ ि प्रदान गने दातमत्िकारुऩभा सुदृढ गनय नसककएको एिभ ् प्रधानाध्माऩकको

तनमुस्क्त,काभ,कतयव्म तथा अचधकाय नाभ भात्रको यहे को कायणफाट अऩेक्षऺत बूशभका

तनिायह हुन नसकेको कुयाराई उच्चस्तयीम यास्रिम शिऺा आमोगको प्रततिेदन २०५५
रे स्िीकाय गये को छ।प्रधानाध्माऩकको बूशभकाराई प्रबािकायी फनाउने उऩामहरुको
सम्फन्धभा उक्त प्रततिेदनरे प्राथशभक तहभा तनम्न भाध्मशभकको,तनम्नभाध्मशभक
तहभा भाध्मशभकको य भाध्मशभक तहभा उच्चभाध्मशभकको मोग्मता बएका
शिऺकराई प्रधान अध्माऩक फनाइनु ऩने य तरफभानको २५ प्रततित यकभ प्र.अ.
बत्ताको व्मिस्था गयी प्र.अ.को काभ, कतयव्म य अचधकाय ऐनद्िाया नै व्मिस्स्थत
गरयनुऩने सुझािहरु प्रस्तुत गये को छ।

८.१.३ शिऺा तनमभािरी २०४९ को तनमभ ५९ भा प्रधान अध्माऩक तनमुस्क्तका आधायहरु
तोककएका छन ्।

८.१.४ यास्रिम शिऺक सेिा आमोग तनमभािरी २०५७ रागू बएऩतछ शिऺकहरुको
कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कनभा प्रधानाध्माऩकको ऩतन बूशभका यहने गयी थऩ व्मिस्था
शभराइएको छ।

८.२ विद्मभान सभस्माहरु
८.२.१ विद्मारमको नेतत्ृ ि शरनऩ
ु ने प्रधानाध्माऩक अचधकाय सम्ऩन्न नबएको य उक्त
स्जम्भेिायी फहन गनय आिश्मक सवु िधा नहदएको दे खखन्छ।िास्तिभा विद्मारमको
प्र.अ. हुन शिऺकहरु उत्साहहत दे खखदै नन ्।विद्मारमको िैक्षऺक कामयभा विना
हस्तऺेऩ प्र.अ.रे काभ गने िाताियण नयहे को कुया चचायभा आइयहे को छ।शिऺकहरुरे
प्रधानाध्माऩकको

नेतत्ृ ि

स्िीकाय

गने,

तनधायरयत

भाऩदण्डको

आधायभा

शिऺकहरुभध्मेफाट प्रधानाध्माऩक छनोट गने य तनमक्
ु त प्रधानाध्माऩकराई
आिश्मक अचधकाय य सुविधा प्रदान गनऩ
ुय ने कुयाभा आभ सहभतत यहे को दे खखन्छ।
सॊस्थागत विद्मारमको सम्फन्धभा तोककएको प्रधानाध्माऩक बन्दा सॊस्थाऩकहरुको

नै फढी बूशभका यहनुरे प्रधानाध्माऩक कभजोय यहे को ऩाइन्छ तसथय तनमुक्त
प्रधानाध्माऩकहरुराई अचधकाय सम्ऩन्न फनाउने व्मिस्था गरयनु आिश्मक बएको
छ।
८.३

यणनीतत / कामयनीतत

८.३.१ विद्मारमको दै तनक प्रिासन, िैक्षऺक व्मिस्थाऩन य नेतत्ृ िको स्जम्भेिायी शरएको

विद्मारम प्रभुखराई प्रधानाध्माऩक बतननेछ य सफै प्रकायका विद्मारमभा उक्त
स्जम्भेिायी शरने व्मस्क्तराई प्रधानाध्माऩकको नाभफाट भात्र सम्फोधन गरयनेछ।

८.३.२ प्र.अ. को तनमुस्क्त विद्मारमका शिऺकहरुभध्मेफाट विद्मारम व्मिस्थाऩन

सशभततको शसपारयसभा स्जल्रा शिऺा अचधकायीरे गनेछ। सॊस्थागत विद्मारमको
हकभा विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततरे प्र.अ. तनमुस्क्त गयी स्ज.शि.का. भा
जानकायी हदनऩ
ु ने छ।

८.३.३ प्र.अ. शसपारयसका राचग तनस्श्चत आधायहरु तोककने छ य उक्त आधायभा हदइने
अङ्कको कस्म्तभा ७० प्रततित बन्दा भाचथ अङ्क प्राप्त गने शिऺकराई भात्र
प्र.अ.भा शसपारयस िा तनमुस्क्त गनय सककनेछ। शसपारयसका आधायहरु अनस
ु ूची ८.१
भा हदइए अनस
ु ाय हुनेछ। उक्त आधाय सफै प्रकायका विद्मारमहरुभा सभानरुऩरे
रागू हुनेछ।

८.३.४ प्राथशभक तहसभेत यहे को भाध्मशभक विद्मारमभा प्राथशभक तहको राचग शिऺकहरु
भध्मेफाट एक जना प्राथशभक इन्चाजयको व्मिस्था प्रधानाध्माऩकरे गनेछ।
८.३.५ प्रधानाध्माऩकराई िैक्षऺक नेतत्ृ ि प्रदान गनय शिऺा तनमभािरीभा नै व्मिस्था गयी
अचधकाय सम्ऩन्न फनाइने छ।

८.३.६ शिऺकहरुराई तनमशभतरुऩभा कऺाभा ऩठनऩाठनभा सॊरग्न गयाउन, शिऺकहरुको

कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कन गनय य दण्ड तथा ऩुयस्कायका राचग विद्मारम व्मिस्थाऩन
सशभतत य स्जल्रा शिऺा कामायरमभा शसपारयस गयी ऩठाउने स्जम्भेिायी
प्रधानाध्माऩकको हुनेछ।

८.३.७ अनुदान प्राप्त साभुदातमक विद्मारमका प्रधानाध्माऩकरे न्मूनतभ तरिस्केरको
१० प्रततित थऩ सहुशरमत ऩाउनेछन ्।

८.३.८ ऩेिागत सॊगठनभा कामयकायी ऩद ओगटे का शिऺक प्र.अ. का तनस्म्त मोग्म भातनने
८.४.

छै नन ्।

कामयमोजनाको आधाय्

८.४.१ प्रधानाध्माऩकको ऩद, िैक्षऺक मोग्मता य सुविधा तनधाययणको कानूनी व्मिस्था गने :
प्रधानाध्माऩकको ऩद, िैक्षऺक मोग्मता य सुविधाको कानूनी आधायहरु तमाय ऩायी
तत्कारै शिऺा भन्त्रारमरे शिऺा तनमभािरीभा व्मिस्था गनेछ।

८.४.२ प्रधानाध्माऩक छनौटका आधायहरुको कानूनी व्मिस्था गयी रागू गने :
प्रधानाध्माऩक छनौटका आधायहरुभा ऩतन तत्कारै शिऺा तनमभािरीभा व्मिस्था
गयी आधाय अनुसाय भात्र प्र.अ. तनमुस्क्त गने काभ अल्ऩकारीन अिचधशबत्र स्जल्रा
शिऺा कामायरम य व्मिस्थाऩन सशभततरे गने गयी व्मिस्था शभराइने छ।

९.

विद्मारम सभुदाम सम्फन्ध

९.१ ऩरृ ठबशू भ

९.१.१ विद्मारम

शिऺाको

बफस्तायभा

सयकायको

दातमत्िभा

भात्र

बय

नऩयी

जनसहबाचगताराई ऩरयचाशरत गने नीततराई प्रोत्साहहत गनुय ऩने कुया उच्चस्तयीम
यास्रिम शिऺा आमोगको प्रततिेदन, २०५५ रे शसपारयस गये को छ।

९.१.२ शिऺा तनमभािरी २०४९ रे सभुदामभा नै विद्मारम सञ्चारन हुने य सभुदामको
आिश्मकता ऩूततयतपय विद्मारम शिऺा अशबभुख यहने हुॉदा विद्मारमको
व्मिस्थाऩनभा अशबबािक, शिऺक,भहहरा, शिऺाप्रेभी रगामत वऩछडडएको िगय िा
सभुदामको सभेत प्रतततनचधत्िको व्मिस्था गये को छ।

९.१.३ विद्मारम शिऺाको विकास य गुणस्तय अशबिवृ िभा स्थानीम सभुदामको बूशभकाराई

अझ विस्तत
ृ फनाउन प्रस्तावित शिऺा(सातौँ सॊिोधन) विधेमक २०५७भा गाउॉ शिऺा
सशभततरको व्मिस्था गयी विद्मारमको ये खदे ख, तनमन्त्रण य सभन्िमभा
सभुदामराई थऩ स्जम्भेिायी प्रदान गरयएको छ।

९.१.४ तनजी तथा आिासीम विद्मारमभा य सभुदाम फीचको सम्फन्ध फशरमो फनाउन
प्रत्मेक विद्मारमभा एक अशबबािक शिऺक सॊघ(Parent Teacher Association)

यहने व्मिस्थाका राचग तनजी ऺेत्रका विद्मारमहरुको व्मिस्थाऩन सम्फन्धी
अध्ममन सभूहको प्रततिेदन २०५५रे शसपारयस गये को छ।

९.२ विद्मभान सभस्माहरु

९.२.१ तन्िुल्क प्राथशभक शिऺाको अिधायणा आएऩतछ सभुदामरे आपू विद्मारमको
धेयाफाट अरग यहे को भहसस
ु गये को छ।आपू यहे को सभुदाम प्रतत विद्मारमको कुनै

स्जम्भेिायी नयहे को गुनासो सुन्नभा आएको छ।विद्मारम सभुदामको अशबन्न अङ्ग
हो य सभद
ु ामरे विद्मारमराई सहमोग गनऩ
ुय छय बन्ने बािना विकशसत गनय सके

शिऺाभा यहे का विसङ्गततहरुराई हटाई गण
ु स्तय िवृ िभा टे िा ऩग्ु न सक्छ बन्ने कुया
विशबन्न अध्ममनहरुरे दे खाएकाछन ्।तनजी विद्मारमको हकभा ऩतन विद्मारमहरु

अशबबािक प्रतत स्जम्भेिाय नयहे को बन्ने दोषायोऩण हुन थारेको छ।मस्तो
अिस्थाभा सुधाय ल्माउनका तनस्म्त विद्मारम शिऺा नीततभा नै सभद
ु ामको
९.३.

बशू भकाको व्मिस्था हुनऩ
ु ने दे खखएको छ।
यणनीतत / कामयनीतत

९.३.१ साभुदातमक विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततरे सभुदामसॉग तनकटतभ सम्ऩकयभा यही
कामय गनेछ। विद्मारमको राचग स्रोत साधन जुटाउने, विद्मारमको बौततक विकास,

विस्ताय एिभ ् भभयत, सम्बाय कामयभा स्थानीम सहबागीता ऩरयचारन गने काभ
सभुदामको हुनेछ।

९.३.२ विद्मारमको आचथयक, िैक्षऺक तथा प्रिासतनक कक्रमाकराऩहरु तनमशभतरुऩभा
विद्मारमरे सभुदामराई जानकायी गयाउनु ऩनेछ।

९.३.३ सॊस्थागत विद्मारमको विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततरे अशबबािकहरुको
सम्ऩकयभा यही अशबबािकको चासोराई ध्मानभा याखी कामय गनुय ऩनेछ।

९.३.४ सफै प्रकायका विद्मारमभा अशबबािक शिऺक सभूह (PTA) को बूशभका मस कामयभा
वििेष भहत्िऩूणय हुनेछ।

९.३.५ सफै प्रकायका विद्मारमरे िावषयकरुऩभा अशबबािक बेरा गयाउनु अतनिामय हुनेछ।
उक्त बेराभा विद्मारमको आमव्मम य िैक्षऺक उऩरस्ब्ध सभेत झल्कनेगयी सभग्र
९.४.

स्स्थततको विियण ऩेि गनऩ
ुय ने छ।
कामयमोजनाको आधाय्

९.४.१ विद्मारम सभद
ु ाम सम्फन्ध : विद्मारम य सभद
ु ामफीचको सम्फन्ध कामभ गने
उऩामहरुका िाये भा प्रधानाध्माऩकराई तारीभको भाध्मभफाट जानकायी गयाउने कामय
शिऺा भन्त्रारमरे सुरु गनेछ।

१०. स्थानीम ननकामको बमू भका
१०.१ ऩरृ ठबशू भ

१०.२ विद्मभान सभस्माहरु
१०.३. यणनीतत / कामयनीतत्
१०.३.१ शििु विकास कामयक्रभ तीन िषय उभेय ऩयू ा गये का य ५ िषय उभेय ऩूया नबएका

फारफाशरकाका राचग २ िषयको राचग भात्र हुनेछ। मो कामयक्रभराई कामायन्िमन गनय
आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺा कामयक्रभरे १ िषय शबत्र ऩयीऺण गयी ५ िषयको
अन्तयारभा अचधयाज्मव्माऩी रुऩभा रागू गनेछ।

१०.३.२ शििु विकास कामयक्रभको सॊचारन, ये खदे ख, व्मिस्थाऩनको दातमत्ि सम्फस्न्धत गाउॉ

विकास सशभतत/नगयऩाशरका िडा सशभततको हुनछ
े । मसका राचग नीतत तथा
कामयक्रभ ल्माइनेछ। कामयक्रभ तनम्न तत्िहरुभा आधारयत हुनेछ्–

(क)

शििु विकास कामयक्रभभा बनाय हुने शििुहरुफाट िुल्क उठाइने छै न। मसका राचग
सम्फस्न्धत गा.वि.स./न.ऩा., िडा सशभततरे शिऺा तथा खेरकूद भन्त्रारम, स्िास््म

भन्त्रारम य स्थानीम विकास भन्त्रारमसॉग सभन्िम गयी खचयको व्मिस्था
शभराउनेछ।
(ख)

सभुदामरे सॊचारन गने शििु विकास कामयक्रभका राचग श्री ५ को सयकायको अनुदान,
गैयसयकायी सॊस्था एिॊ स्थानीम स्रोतको ऩरयचारन गरयनेछ। श्री ५ को सयकायरे
अनुदान हदॊदा प्राथशभक विद्मारमको सेिा ऺेत्रराई आधाय फनाउनेछ।

(ग)
(घ)

शििु विकास कामयक्रभ विद्मारमभा आधारयत ऩतन हुन सक्नेछ। मस्ता कामयक्रभभा
श्री ५ को सयकायको अनुदान प्राप्त हुनेछैन।
शििु विकासका नाभभा कऺा शिऺण गने ऩूिय प्राथशभक विद्मारमहरु सॊचारन गनय
ऩाइने छै न।

(ङ)

५ िषय उभेय ऩयू ा बई ६ िषय नराचगसकेका कुनै ऩतन फारफाशरकाराई प्राथशभक तहभा
बनाय गरयनेछैन। त्मस्तै १० िषय उभेय नाघेका कुनै ऩतन फारफाशरकाराई तनमशभत
प्राथशभक तहभा बनाय गरयने छै न।

(च)

६ िषयबन्दा कभ उभेयका फारफाशरकाका राचग शििु विकास कामयक्रभभा य १० िषय

नाघेकाका राचग “विद्मारम फाहहयका फारफाशरकका राचग कामयक्रभ (OSP)”
अन्तगयत बनाय गनुय ऩने छ। मसको जिापदे हहता सम्फस्न्धत प्रधानाध्माऩक य
स्थानीम तनकामको हुनेछ।
(छ)

विशबन्न भन्त्रारमकाफीच सभन्िम गयी शििु विकास कामयक्रभराई प्राविचधक य
आचथयक सहमोग ऩुर्माउन एउटा उच्चस्तयीम सभन्िम सशभतत यहनेछ।

(ज)

शििु विकास कामयक्रभभा प्रतत विद्माथॉ प्रतत िषय रु. २ हजायका दयरे गरयने खचयभा
श्री ५ को सयकायरे ५० प्रततित अनुदान हदनेछ।

१०.३.३

स्थानीम

स्तयभा

शिऺा

विकासको

राचग

गाउॉ

शिऺा

सशभतत

य

नगयऩाशरकाभा िडास्तयीम शिऺा सशभतत गठन गरयनेछ। मसको सॊगठनको
१०.३.४
१०.३.५

ढाॉचा शिऺा तनमभािरीरे तोके अनुसाय हुनेछ।

स्जल्रास्तयभा शिऺा विकासका राचग स्जल्रा शिऺा सशभतत यहनेछ। मसको
गठन शिऺा तनमभािरीरे तोके अनुसाय हुनेछ।

गाउॉ विकास सशभतत/नगयऩाशरकाको सम्फस्न्धत िडा सशभततरे गाउॉ शिऺा
सशभतत/नगयशिऺा सशभतत भापयत प्राथशभक तहको शिऺाका तनम्न स्रोत
ऩरयचारन गनय य शिऺकको तनमशभतताको अनग
ु भन गनय विद्मारम
व्मिस्थाऩन सशभततराई सहमोग गनेछ।

१०.३.६

स्जल्रा विकास सशभततरे स्जल्रा शिऺा सशभतत भापयत तनम्नभाध्मशभक य
भाध्मशभक तहको शिऺाका तनस्म्त स्रोत ऩरयचारन गनय य शिऺकका
तनमशभतताको अनग
ु भन गनय विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभतत य स्जल्रा
शिऺा कामायरमराई सहमोग गनेछ।

१०.३.७

स्थानीमस्तयभा िैक्षऺक मोजनाको तजुभ
य ाभा स्थानीम तनकामहरुराई
स्जम्भेिाय फनाइनेछ।

१०.४
१०.४.१

कामयमोजनाको आधाय्
शििु विकास कामयक्रभ सॊचारन गने नीतत तनभायण गने् आगाभी िैक्षऺक
सत्रदे खख प्रत्मेक गा.वि.स.भा कस्म्तभा एउटा शििु विकास केन्र सॊचारन गनय
शिऺा भन्त्रारमरे शिऺा तनमभािरीभा तत्कारै आिश्मक सॊिोधन गनेछ।

१०.४.२

गा.वि.स.फाट कामयक्रभ सॊचारन गनय अनुदान उऩरब्ध गयाउने् शििु विकास

कामयक्रभका राचग सयकायी अनुदान य स्रोत ऩरयचारनका विकल्ऩहरुको

अध्ममन गयी ६ भहहनाशबत्रभा टुङ्गो रगाउन शिऺा विबागरे आिश्मक
ऩहर गनेछ।

११. संगठनात्भक संयचना य जिापदे हििा्
११.१ ऩरृ ठबशू भ
११.१.१

ितयभान सङ्गठनात्भक सॊयचनाभा शिऺक, प्रधानाध्माऩक, व्मिस्थाऩन
सशभतत, स्थानीम तनकाम, स्ज.शि.का., स्जल्रा शिऺा सशभतत, ऺे.शि.तन.,
शिऺा विबाग, केस्न्रमस्तयका तनकामहरु य शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारम

११.१.२

यहे काछन ्।

यास्रिम शिऺा आमोगको प्रततिेदन २०४९ रे िैक्षऺक व्मिस्थाऩनराई फढी
प्रबािकायी य दऺ तुल्माउन व्मिस्थाऩनका सॊगठनफाट अनािश्मक तह हटाई

११.१.३

तल्रो तहसम्भ अचधकाय प्रत्मामोजन गनय सुझाि हदएको छ।

तनमशभत तनयीऺण तथा अनुगभन प्रणारीराई सऺभरुऩभा सञ्चारन गनय
नसकेको कायणफाट विद्मारमभा अतनमशभतता तथा स्िेच्छाचारयता फढे को

कुयाराई उच्चस्तयीम यास्रिम शिऺा आमोगको प्रततिेदन २०५५ रे ऩतन
औँल्माएको छ।
११.१.४

तनजी ऺेत्रको विद्मारम व्मिस्थाऩन सम्फन्धी अध्ममन सभूहको प्रततिेदन
२०५५ रे तनजी ऺेत्रका विद्मारमहरुको सॊगठन, व्मिस्थाऩन य सञ्चारनभा
जिापदे हीताको अबाि यहे को छ बनी उल्रेख गये को छ।

११.२ विद्मभान सभस्माहरु
११.२.१

शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारम य केस्न्रम तनकामहरु प्राविचधक सेिा ऩुर्माउने

तनकामको रुऩभा विकास हुन सकेका छै नन ्। अत्मचधक प्रिासतनक काभको
चाऩरे भाऩदण्ड तनधाययण गने य त्मसको अनुगभन गयी नीतत तनभायणभा

व्मिहारयकता ल्माउने कामय हुन सकेको छै न।मी केन्रीम तनकामहरु फीच
सभन्िम नबई आ-आफ्नो कामय स्ितन्त्ररुऩभा गये को आबास हुन्छ।
त्मसैगयी स्जल्रा शिऺा कामायरमहरु िैक्षऺक नेतत्ृ ि शरन य तोककएका तनमभ
कानन
ु राई

प्रबािकायी

ढॊ गरे

कामायन्िमन

गनय

सपर

दे खखएका

छै नन ्।विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभतत गठन बएका ठाउॉ भा ऩतन अत्मचधक
पेयफदररे गदाय मो तनकाम ऩतन कभजोय हुन ऩग
ु ेको छ। प्र.अ.अचधकाय
सम्ऩन्न नबएकारे विद्मारमको िैक्षऺक नेतत्ृ ि कभजोय बएको छ। सफै

तहभा अनुगभन य तनयीऺण गयी सो अनुसाय ऩरृ ठऩोषण शरई सुधाय गने
११.३
११.३.१

ऩरयऩाटी सून्म प्राम छ।

यणनीतत/कामयनीतत्

विद्मारमदे खख भन्त्रारमसम्भको हये क तनकामहरुको व्मस्क्त य सॊस्थाको
जिापदे हहता सुतनस्श्चत गरयनेछ।

११.३.२

शिऺा तथा खेरकूद भन्त्रारमरे नीतत एिॊ भाऩदण्ड तनधाययण य अनुगभन
गने कामय गनेछ य भस्न्त्रऩरयषद् प्रतत जिापदे ही हुनेछ।

११.३.३

शिऺा तथा खेरकूद भन्त्रारम अन्तगयतको शिऺा विबाग विद्मारमस्तयको

शिऺा व्मिस्स्थत गनय ऩूणय स्जम्भेिाय हुनेछ य मसरे विद्मारमस्तयीम
कामयक्रभ तजुभ
य ा, कामायन्िमन य भूल्माॊकन गनेछ। शिऺा विबाग शिऺा तथा
खेरकूद भन्त्रारमप्रतत जिापदे ही हुनेछ।

११.३.४

विद्मारम शिऺा सम्फन्धी मोजनाको कामायन्मन गने स्जम्भेिायी स्जल्रा
शिऺा कामायरमको हुनेछ। स्जल्रा शिऺा कामायरम शिऺा विबागप्रतत
जिपदे ही हुनेछ।

११.३.५

विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभतत स्थानीम सभद
ु ाम य स्जल्रा शिऺा
कामायरमप्रतत जिापदे ही हुनेछ।

११.३.६

प्रधानाध्माऩक

विद्मारम

व्मिस्थाऩन

सशभतत

य

स्जल्रा

शिऺा

कामायरमप्रतत जिापदे ही हुनेछ।

११.३.७

विद्मारम तनयीऺण प्रणारीराई विद्मारम तनमशभतताको रुऩये खाको
कामायन्िमनको अनुगभन गने सॊमन्त्रको रुऩभा विकास गरयनेछ। मसका
राचग तनम्न उऩाम कानूनभा व्मिस्था गरयनेछ्–

(क)

प्रत्मेक िषय विद्मारम तनयीऺकरे प्रत्मेक विद्मारमको अनुगभन प्रततिेदन

तोककएको ढाॉचाभा तमाय गयी सुधायका राचग कामायन्िमनको शसपारयस सहहत एक
प्रतत स्जल्रा शिऺा कामायरम य एकप्रतत शिऺा तथा खेरकूद भन्त्रारमभा ऩठाउनु
ऩनेछ।
(ख)

तोककएको शसपारयस अनुसाय आिश्मक जाॉचफुझ गयी स्जल्रा शिऺा कामायरमको
अचधकाय ऺेत्रशबत्रका कुयाहरुभा स्जल्रा शिऺा अचधकायीरे तत्कारै कामायन्िमन गयी
सोको जानकायी भन्त्रारमभा हदनु ऩनेछ।

(ग)

विद्मारम तनयीऺकहरु स्जल्रा शिऺा कामायरमको सभूह (Pool) भा यहनेछन ् य
विद्मारमभा िैक्षऺक गुणस्तय अशबिवृ िका राचग सॊचारन बएका कामयक्रभहरुको

अनुगभन गनय य तनमशभतताको रुऩये खाको अनुगभन गनय उऩमुक्त मोजना सहहत
११.३.८

भाशसक रुऩभा ऩरयचारन गरयनेछन ्।

शिऺा ऺेत्रको नीतत तनभायण कामयभा सहमोग ऩुर्माउन छुट्टै कानूनी व्मिस्था
सहहत यास्रिम शिऺा सशभततको गठन गरयनेछ।

११.३.९

स्जल्रा शिऺा सशभततको कामयऺेत्र तनम्नभाध्मशभक य भाध्मशभक शिऺा
विकासभा केन्रीत यहनेछ य स्जल्रा विकास सशभततसॉग सभन्िम गयी
स्जल्राको शिऺा विकासभा सहमोग ऩरु ्माउनु मसको कामय हुनेछ। मसको
बशू भका स्जल्रास्तयीम शिऺाका नीतत, मोजना एिॊ कामयक्रभको तनभायण य
अनग
ु भनभा सीशभत यहनेछ।

११.३.१०

गाउॉ शिऺा सशभतत/नगय िडा स्तयीम शिऺा सशभततको कामयऺेत्र प्राथशभक
शिऺा विकासभा केन्रीत यहनेछ। मसरे गा.वि.स./न.ऩा.सॉग सभन्िम गयी
गाउॉ /नगयको शिऺा विकासभा सहमोग ऩुरमाउने
्
छ। मसको बूशभका गाउॉ /नगय

िडा स्तयीम शिऺाका नीतत, मोजना एिॊ कामयक्रभका तनभायण य अनुगभन गने
कामयभा सीशभत यहनेछ।
११.३.११

शिऺा तथा खेरकूद भन्त्रारम अन्तगयतका केन्रीम तनकामहरु (ऩाठ्मक्रभ
विकास केन्र, िैक्षऺक जनिस्क्त विकास केन्र, भाध्मशभक शिऺा विकास

ऩरयमोजना, दयू शिऺा केन्र आहद) को कामय शिऺा विबाग य शिऺा तथा
११.३.१२

खेरकूद भन्त्रारमराई प्राविचधक सेिा उऩरब्ध गयाउनु हुनेछ।

ऺेत्रीम शिऺा तनदे िनारमराई एस.एर.सी. ऩयीऺाको विकेन्रीकयण बएऩतछ
सो कामय सॊचारन गने स्जम्भेिाय एकाइको रुऩभा विकशसत गरयनेछ।

११.३.१३ सॊगठनको सॊयचना य जिापदे हीताको सायाॊि अनस
ु च
ू ी ११.१ भा हदइएको छ।
११.४

११.४.१

कामयमोजनाको आधाय्

प्रत्मेक सॊयचनाको काभ कतयव्म अचधकायराई ऩुनयािरोकन गयी कानूनी
रुऩभा तनधाययण गने् यणनीततभा उल्रेख बएका सॊगठनात्भक सॊयचना

११.४.२

अनुसाय प्रत्मेक तनकामको जिापदे हहता स्ऩरट हुनेगयी अल्ऩकाशरन
सभमशबत्र शिऺा भन्त्रारमरे कानूनी व्मिस्था गनेछ।

जिापदे हहता ककटान गयी कामायन्िमन गने कामय छुट्टै कामयदर फनाई थारनी
गरयनेछ।

१२. स्रोि य साधन्
१२.१ ऩरृ ठबशू भ
१२.१.१

प्राथशभक विद्मारमका शिऺकहरुको तरिबत्ता तथा भसरन्दको राचग
चाहहने सम्ऩूणय यकभ श्री ५ को सयकायफाट अनुदानस्िरुऩ प्राप्त हुनुऩने य
विद्मारमहरुको िैक्षऺक विस्ताय य गुणस्तय िवृ िको राचग वििेषत् स्थानीम
स्रोत य साधनराई प्रमोग गरयनुऩने सुझाि यास्रिम शिऺा आमोगको प्रततिेदन
२०४९ भा उल्रेख बएको छ।

१२.१.२

शिऺा ऺेत्रराई उऩरब्ध साधनहरुफाट तिर बत्ताका राचग ७० प्रततित य
ऩहुॉच य गुणस्तयका राचग ३० प्रततितका दयरे फाॉडपाॉड हुनुऩने, स्थानीम
तनकामहरुरे आफ्नो कूर फजेटको कस्म्तभा ऩतन १० प्रततित शिऺा ऺेत्रको
बौततक विकास तथा गुणस्तय विकासका राचग वितनमोस्जत गनऩ
ुय ने कुयाहरु
उच्चस्तयीम यास्रिम शिऺा आमोगको प्रततिेदन २०५५ भा सुझािका रुऩभा

उल्रेख बएका छन ्।उक्त प्रततिेदनरे कूर ग्राहस्थ उत्ऩादनको ३.४ प्रततित
१२.१.३

िा कूर सयकायी फजेटको १७ प्रततित शिऺाभा रगानी गनय प्रस्ताि गये को छ।

शिऺा विकासका राचग थऩ साधन स्रोत जुटाई वऩछडडएका ऺेत्र य िगयका
फारफाशरकाको सभुचचत शिऺाभा खचय गनय यास्रिम,ऺेत्रीम य स्थानीम स्तयभा
×शिऺा विकास कोष" स्थाऩनाको शसपारयस तनजी ऺेत्रका विद्मारमहरुको

१२.१.४

व्मिस्थाऩन सम्फन्धी अध्ममन सभूहको प्रततिेदन २०५५ रे गये को छ।

शिऺा ऐन २०२८ को दपा १३भा प्रत्मेक स्जल्राभा स्जल्रा शिऺा कोष यहने य
उक्त कोषभा श्री ५ को सयकाय, स्जल्रा विकास सशभततफाट प्राप्त अनुदानका
अततरयक्त शिऺा कय य चन्दाफाट प्राप्त यकभ यहने व्मिस्था गरयएको छ।

१२.१.५

ग्राभीण ऺेत्रभा सञ्चाशरत साियजतनक विद्मारमको बौततक ऩि
ू ायधायको

विकास य त्मस्तो विद्मारमको िैक्षऺक गण
ु स्तय अशबिवृ िभा तनजी
विद्मारमहरुराई ऩतन केही हदसम्भ सहबागी फनाउने उद्देश्मरे ग्राभीण

शिऺा विकास कोषको व्मिस्था गयी त्मस्तो कोषभा तनजी विद्मारमहरुफाट
तनस्श्चत प्रततित यकभ अतनिामयरुऩरे जम्भा गनुय ऩने प्रािधान शिऺा(सातौँ
सॊिोधन) विधेमक २०५७ भा प्रस्ताि गरयएको छ।
१२.१.६

आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺा कामयक्रभरे कूर सयकायी फजेटको १५

प्रततित शिऺाभा य शिऺाको ५५ प्रततित प्राथशभक शिऺाभा रगानी गने
अिधायणा शरएको छ।
१२.२ विद्मभान सभस्माहरु
१२.२.१

प्राथशभक शिऺा ऩूणत
य मा तन्िुल्क गनय य प्राथशभक शिऺाको गुणस्तयभा
िवृ ि गनय हार प्रतत विद्माथॉ सयकायरे गये को खचय ऩमायप्त हुने

दे खखदै न।अन्तयायस्रिम भान्मता अनुसाय न्मूनतभ गुणस्त कामभ गनयका
तनशभत्त प्रतत विद्माथॉ ३० अभेरयकी डरय खचय गनुय ऩने दे खखन्छ। शििु

शिऺा कामयक्रभको तनशभत्त अनुदान हदन थऩ सयकायी आचथयक स्रोतको
आिश्मकता ऩछय । मस्तै भाध्मशभक शिऺाको गुणस्तय फढाउन य
गरयफ,वऩछडडएका सभुदाम तथा वििेष शिऺा सभूह(चायै प्रकायका अऩाङ्ग

सभेत)को शिऺाको राचग स्रोत साधनसभेत सयकायरे जुटाउनु ऩनेछ।हार

सयकायरे वितनमोजन गये को कूर ग्राहस्थ उत्ऩादनको २.८ प्रततित िा कूर
सयकायी खचयको १३ प्रततित यकभरे
१२.३
१२.३.१

शिऺाभा गण
ु स्तय कामभ गनय य

शिऺाप्रतत याज्मको दातमत्ि तनिायह गनय ऩमायप्त हुने दे खखदै न।

यणनीतत/कामयनीतत्

प्राथशभक तहसम्भको साभद
ु ातमक विद्मारम सॊचारनको दातमत्ि श्री ५ को
सयकायको हुनेछ। प्राथशभक विद्मारम उभेयको जनसॊख्मा कयीि ३० राख
ऩुगेको सन्दबयभा सभमभा सफैराई तन्िुल्क य स्तयीम शिऺा (खद
ू बनाय १००

प्रततित) हदन प्रतत विद्माथॉ ३० अभेरयकी डरयका दयरे िावषयक अनुभातनत

रु. ६ अयफ ७५ कयोड राग्ने दे खखन्छ । हार वितनमोस्जत रु. ६ अयफ यहे को
सन्दबयभा प्राथशभक शिऺा ऩूणय तन्िुल्क गनय खासै थऩ व्ममबाय सयकायराई
१२.३.२

ऩने दे खखॊदैन।

तनम्नभाध्मशभक य भाध्मशभक तहको शिऺा स–िुल्क प्रदान गरयनेछ य हार
साियजतनक विद्मारमराई हदॊइदै आएको अनुदान मथाित याखी विद्मारम

१२.३.३

िुल्कभा सहुशरमत प्रदान गरयनेछ।

शििु विकास कामयक्रभका राचग सम्फस्न्धत गा.वि.स.फाट शििु विकास केन्र

सॊचारन गने प्रस्तािराई अध्ममन गयी सम्फस्न्धत गा.वि.स.भा एकभुरट
१२.३.४

अनुदान हदइनेछ।

श्री ५ को सयकायरे शिऺा ऺेत्रभा कूर सयकायी खचयको १७ प्रततित रगानी
गने नीतत शरनेछ।

१२.३.५

१२.३.६

श्री ५ को सयकायफाट अनुदान जाने गयी अफ स्थाऩना हुने सफै विद्मारमभा
एकभुरट अनुदान (Block Grant) प्रदान गरयनेछ य क्रभि् सफै साभुदातमक
विद्मारमभा मो प्रणारी रागू गरयनेछ।
साभुदातमक

तन.भा.वि.,

भा.वि.

य

सॊस्थागत

विद्मारमको

हकभा

विद्मारमको श्रेणी य िुल्क तनधाययणको विचध अनुसाय िुल्क तनधाययण गयी
१२.३.७

तोककए फभोस्जभ िुल्क उठाउन सककनेछ।

विशबन्न तहभा न्मन
ू तभ िैक्षऺक गण
ु स्तय कामभ गनय प्रतत विद्माथॉ राग्न
सक्ने िास्ञ्छत िल्
ु कको आधाय अनस
ु च
ू ी–२.१ य २.२ भा हदइएको ताशरका
अनस
ु ाय नै हुनेछ।

१२.३.८

िाखणज्म फैंक य वित्तीम सॊस्थाहरुफाट विद्मारमको बौततक सुधाय य
ऩॉज
ू ीगत खचयका राचग ऋण हदने आिश्मक िाताियण तमाय गरयनेछ।

१२.३.९

मस उच्चस्तयीम सशभततरे हदएका सुझािहरु कामायन्िमन गनयका तनस्म्त
सयकायी दातमत्ि तनम्न ऺेत्रहरुभा ऩनेछ।
(क)
(ख)
(ग)

शििु विकास कामयक्रभका राचग स्थानीम तनकामराई अनुदान,

प्राथशभक तहको शिऺा ऩूणत
य मा् तन्िुल्क गनय राग्ने थऩ यकभ,

प्राथशभक तहको कऺा १ दे खख ३ सम्भ अॊगे ्यजी विषमको थऩ ऩाठ्मऩस्
ु तकको
तन्िल्
ु क वितयणका राचग राग्ने यकभ,

(घ)

तन.भा.वि. य भा.वि. तहको १० प्रततित विद्माथॉहरुराई ऩण
ू य तन्िल्
ु क शिऺा
प्रदान गनय राग्ने छात्रिस्ृ त्त यकभ,

(ङ)

भा.वि. तहभा व्मािसातमक धायको ऩाठ्मक्रभ रागू गनय विद्मारमराई हदनु
ऩने सहुशरमत अनद
ु ान।

शिऺक ताशरभ य अन्म विकासका खचयहरु विद्मभान य प्रस्तावित ऩरयमोजनाहरुको
कामयक्रभफाट नै व्महोनय सककनेछ। हारराई सयकायको आचथयक दातमत्ि िवृ ि हुने दे खखएता
ऩतन ५ िषयको अन्तयारभा क्रभि् सयकायी दातमत्ि कभ हुॉदै जानेछ। सयकायी दातमत्िराई

कभ गनय य उच्च शिऺाभा अध्ममनयत विद्माथॉराई साभास्जक विकासभा प्रत्मऺ सॊरग्न
गयाउन स्नातकोत्तय तहका विद्माथॉराई सहबागी गयाउने कामयक्रभ थारनी गरयनेछ।
१२.३.१० सयकायी थऩ दातमत्िको सायाॊि तर हदइएकोछ्–
क्र.सॊ. कामयक्रभ
१.

रऺ

एकाई रागत

जम्भा थऩ दातमत्ि

शििु विकास कामयक्रभ १० राख विद्माथॉ

प्रतत विद्माथॉ प्रतत िषय रु. १०००

१ अयफ
२.

ऩूणय तन्िुल्क प्राथशभक शिऺा ३० राख विद्माथॉ

प्रतत िषय
३.
कयोड
४.
कयोड
५.

प्रतत विद्माथॉ थऩ रु. ३००

९० कयोड

तन.भा.वि. भा.वि. १० प्रततित छात्रिस्ृ त्त १ राख प्रतत विद्माथॉ प्रतत िषय ५०००

५०

कऺा १–३ अॊगे ्यजी ऩुस्तक

२० राख

प्रतत विद्माथॉ प्रतत िषय रु. ३० ६

व्मािसातमक भा.वि. अनुदान

२०० िटा

जम्भा खचयको आधा अनुदान प्रतत

विद्मारम ६ राखका दयरे

१२ कयोड

ऩुनश्च् शििु विकास कामयक्रभ अचधयाज्मव्माऩी फनाइसकेऩतछ शििु विकास उभेयका (४ य ५
िषयका) हारको ५ राख विद्माथॉ प्राथशभक तहफाट हट्ने बएकोरे शििु विकास कामयक्रभका
राचग सयकायरे गये को रगानी प्राथशभक तहको सॊख्मा शभरानफाट हुन आउने फचत यकभफाटै
ऩुग्ने दे खखन्छ।

१२.४
१२.४.१

कामयमोजनाको आधाय्
शिऺाभा रगानीको प्रततित िवृ ि गने नीतत : शिऺाभा गुणस्तय कामभ गनय
कूर सयकायी खचयको १७ प्रततित खचय नगयी सम्बि नहुने बएकारे मस
सन्दबयभा शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारमरे तत्कारै अथयभन्त्रारमसॉग
सभन्िम गयी नीतत तम गरयनेछ।

१२.४.२

एकभुरठ अनुदानको व्मिस्था गने :

विद्मारमहरुराई हदॊइदै आएको

अनद
ु ान दीघयकारीन रुऩभा व्मिस्था गनय एकभरु ट अनद
ु ान हदने नीततराई
१२.४.३

कानन
ू ी रुऩ हदइनेछ। मो काभ शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारमरे गनेछ।

शििु विकास कामयक्रभ प्रत्मेक िषय प्रत्मेक गा.वि.स./न.ऩा. िडाभा कस्म्तभा
२/२ िटा सञ्चारन गने गयी ५ िषयशबत्रभा प्रत्मेक िडाभा शििु विकास
कामयक्रभका केन्रहरु स्थानीम तनकामफाट सञ्चारन बईसक्नेछन ्।

१३. आर्थिक ऩायदमशििा
१३.१ ऩरृ ठबशू भ
१३.१.१

वििेषत् तनजी ऺेत्रभा सञ्चाशरत विद्मारमहरुको आचथयक जिापदे हीता
स्ऩरट नयहे को आम्दानी खचयका िीषयक तथा हहसाफ ककताफ स्ऩरटरुऩभा
जनसभऺ ल्माउने नगये को कुयाहरुराई यास्रिम शिऺा आमोगको प्रततिेदन
२०४९ भा औँल्माएको छ।

१३.१.२

सयकायरे आपूखस
ु ी य एकतपी ढङ्गरे िुल्क तनधाययणभा छुट हदन

नहुने,विद्मारमको बौततक तथा िैक्षऺक ऺभता य सम्बाव्मताराई आॊकरन
गयी िुल्कका आधाय य सीभा तोककनु ऩने, जुन प्रमोजनका राचग िुल्क
उठाइएको हो सोही प्रमोजनभा भात्र खचय गरयनु ऩने य िुल्क तनधाययण गदाय

रागत खचयराई भाऩदण्ड फनाइनु ऩने बन्ने सुझािहरु उच्चस्तयीम यास्रिम
शिऺा आमोगको प्रततिेदन २०५५ भा उल्रेख बएको ऩाइन्छ।
१३.१.३

स्थानीम अिस्था हे यी विद्मारमहरुरे उऩरब्ध गयाउने बौततक एिभ ्
अततरयक्त कामयकराऩको सुविधाको औचचत्मको आधायभा िुल्कको न्मूनतभ
य अचधकतभ सीभा तोकी त्मस्ता िुल्कहरु ऩायदशियताको आधायभा सुदऩमोग

गरयनु ऩने सुझाि तनजी ऺेत्रका विद्मारमहरुको व्मिस्थाऩन सम्फन्धी
१३.१.४

अध्ममन सभूहको प्रततिेदन २०५५भा ऩतन उल्रेख बएको छ।

शिऺा तनमभािरी २०४९ को तनमभ १०९ भा िुल्क तनधाययणका प्रकक्रमाहरु
उल्रेख बएको छ।िुल्क सम्फन्धी स्िेच्छाचायीताराई केही हदसम्भ

तनमन्त्रण गनय एकऩटक बनाय िुल्क शरइसकेऩतछ ऩुन् बनाय िुल्क शरन

नऩाइने,बौततक सॊयचना तनभायणका राचग िुल्क शरन नऩाइने, िुल्क
तनधाययण गदाय श्री ५ को सयकायको स्िीकृतत शरनऩ
ु ने य ऐन विऩरयत शरएको

िल्
ु क विद्माथॉराई कपताय गयाइने आहद प्रािधानहरुको व्मिस्था ऐनद्िाया नै

गने गयी शिऺा(सातौँ सॊिोधन) विधेमक २०५७ भा प्रस्तावित गरयएको
दे खखन्छ।
१३.२ विद्मभान सभस्माहरु
१३.२.१

िल्
ु कको औचचत्म अशबबािकहरुराई जानकायी गयाई उनीहरुको विश्िासभा

भात्र िुल्क उठाउने य जुन िीषयकभा यकभ उठाइएको हो सोही िीषयकभा खचय
गये

नगये को

साियजतनक

गने

ऩरयऩाटीको

अबाि

छ।साियजतनक

विद्मारमहरुभा रेखा दरु
ु स्त याख्ने,सभमभा रेखा ऩयीऺण गयाउने य
अशबबािकराई जानकायी गयाउने व्मिस्था कभजोय छ। स्जल्रा शिऺा

कामायरमरे ऩतन आपूराई प्राप्त फजेट साियजतनक गने य त्मसको सदऩ
ु मोग
बएको कुया सियसाधायणभा जानकायी गयाउने गये को ऩाइदै न। स्जल्रा शिऺा

कोषको यकभको स्रोत, त्मसको ऩरयचारन य त्मसभा बएको यकभ
वितनमोजनका

फाये भा

रेखा

जोखा

बएको

ऩाइॉदैन।मसैरे

आचथयक

ऩायदशियताका भाध्मभहरु सफै तहभा ऩारना गयी शिऺाका तनकामहरु स्िच्छ
(Clean) छन ् बन्ने जनविश्िास शसजयना गनुय आिश्मक छ।

१३.३. यणनीतत / कामयनीतत्
१३.३.१

आचथयक ऩायदशियताका राचग सफैराई स्िीकामय रेखा प्रणारी (Generally
Accepted Accounting Principle) सफै प्रकायका विद्मारम य िैक्षऺक
तनकामहरुभा अिरम्फन गरयनेछ। आमव्ममको जानकायी साियजतनक गने
(Disclosure) नीतत शरइने छ।

१३.३.२ प्रत्मेक विद्मारमरे श्री ५ को सयकायरे तोकेको ढाॉचाभा रेखा याख्नु ऩनेछ।
१३.३.३
१३.३.४

आम्दानी य खचयको विियण अतनिामयरुऩरे िावषयक अशबबािक बेराभा
प्रस्तत
ु गनुय ऩनेछ।

भान्मता प्राप्त रेखा ऩयीऺकहरु भध्मेफाट विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततरे
रेखाऩयीऺक तनमुस्क्त गयी िावषयकरुऩभा रेखा ऩयीऺण गयाउनु ऩनेछ य रेखा

ऩयीऺण प्रततिेदन विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततफाट अनुभोदन गयाई
स्जल्रा शिऺा कामायरमभा अतनिामयरुऩभा ऩठाउनु ऩनेछ।

१३.३.५ रेखा श्रेस्ताहरु सियसाधायणरे हे नय चाहे भा सभेत विद्मारमरे दे खाउनु ऩनेछ।
१३.३.६
१३.३.७
१३.४
१३.४.१

रेखा ऩयीऺण प्रततिेदनभा उल्रेख बएका विियणहरुप्रतत विद्मारम
व्मिस्थाऩन सशभतत ऩूणरु
य ऩरे स्जम्भेिाय हुनेछ।

विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततका ऩदाचधकायीको नाभ य विद्मारमका
सूचकहरु दे खखने गयी विद्मारमभा टाॉस्नु ऩनेछ।

कामयमोजनाको आधाय्

विद्मारमको आचथयक ऩायदशियताको कानूनी व्मिस्था गयी रागू गने :

आचथयक ऩायदशियताका आधायहरु शिऺा तनमभािरीभा व्मिस्था गनय शिऺा
तथा खेरकुद भन्त्रारमरे तत्कार गह
ृ कामय सुरु गनेछ। अल्ऩकारीन

मोजनाशबत्र मसराई प्रत्मेक विद्मारमभा रागू गयाउन स्जल्रा शिऺा
अचधकायी तथा विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततका ऩदाचधकायीहरुराई
अशबभूखीकयण गयाइनेछ।

१४. साभाजजक दानमत्ि
१४.१ ऩरृ ठबशू भ
१४.१.१

विद्मारमहरु साभास्जक दातमत्ि तनिायह गने अग्रणी सॊस्था बएको हुॉदा
विद्मारमको उद्देश्म भुनापा कभाउने नबई साभास्जक सेिा बािनारे

अशबप्रेरयत यहनुऩने सुझाि उच्चस्तयीम यास्रिम शिऺा आमोगको प्रततिेदन

२०५५ रे हदएको छ।मस प्रततिेदनरे साियजतनक विद्मारमको हकभा
स्जल्राको कूर विद्माथॉ सॊख्माको ५ प्रततित छात्रिस्ृ त्त य तनजी
विद्मारमको आफ्नो फजेटको एक प्रततित छात्रिस्ृ त्तभा रगानी गनुय ऩने
१४.१.२

सुझाि हदएको छ।

विद्मारमको साभास्जक दातमत्ि तनिायहको राचग प्रबािकायी व्मिस्थाको
ऩऺराई दृस्रटगत गयी शिऺा(सातौँ सॊिोधन) विधेमक २०५७ भा ग्राभीण
शिऺा विकास कोषको स्थाऩना, गाउॉ शिऺा सशभततको व्मिस्था,विद्मारम

१४.१.३

व्मिस्थाऩनभा अशबबािकको बूशभक उल्रेख गरयएको छ।

तनजी ऺेत्रका विद्मारमहरुरे यारिको िैक्षऺक विकास कामयक्रभभा सहमोग
ऩुर्माउन प्रत्मेक विद्मारमरे कूर विद्माथॉ सॊख्माको २ प्रततित गरयि,
जेहेन्दाय, दग
य ऺेत्र एिभ ् वऩछडडएका सभुदामका विद्माथॉहरुराई छात्रिस्ृ त्त
ु भ
उऩरब्ध गयाउनु ऩने सुझाि तनजी ऺेत्रका विद्मारमहरुको व्मिस्थाऩन
सम्फन्धी अध्ममन सभूहको प्रततिेदन २०५५ रे हदएको छ।

१४.२ विद्मभान सभस्माहरु
१४.२.१

साभास्जक, आचथयक, िैक्षऺक य बौगोशरक दृस्रटरे शिऺाको ऩहुॉचफाट टाढा
यहे का िगय,सभुदामराई शिऺाका भूर प्रिाहभा सभेट्नका राचग सऺभ

सम्ऩन्नफाट शरने य असभथय तथा विऩन्न िगयका राचग खचय गयी साभास्जक
न्मामराई सन्तर
ु नभा ल्माउने बशू भका सभेत विद्मारमहरुरे तनिायह गनय
सककयहे का छै नन ्।ततनय सक्नेरे िल्
ु क ततने य ततनय नसक्नेरे तन्िल्
ु क ऩढ्न

ऩाउनु ऩने सभास्जक न्माम सतु नस्श्चत हुन सकेको छै न।गरयफीको ये खाभन
ु ी
यहे का ऩरयिायका छोयाछोयीराई विद्मारमभा ततनऩ
ुय ने प्रत्मऺ खचय य
विद्मारम बनाय हुॉदा गम्
ु न जाने आम(Opportunity Cost) उच्च यहने

हुन्छ।मस्ता सभूहराई छात्रिस्ृ त्तको प्रािधान नयहे सम्भ शिऺाभा ऩहुॉचको
अिसयभा िवृ ि गनय सककने दे खखदै न।सयकायरे मस्ता िगय प्रततको दातमत्ि

सफै तहको शिऺाभा शरनुऩछय य सो अनुसाय खचयको व्मिस्था गनऩ
ुय ने
आिश्मकता टड्कायो रुऩभा दे खखएको छ।
१४.३. यणनीतत / कामयनीतत

१४.३.१

सॊस्थागत विद्मारमहरुभा कूर विद्माथॉ सॊख्माको ५ प्रततित गयीफ
विद्माथॉराई तन्िुल्क छात्रिस्ृ त्तको व्मिस्था गरयनेछ। िावषयक प्रततिेदनभा

त्मस्तो छात्रिस्ृ त्त ऩाउने विद्माथॉहरुको अशबबािक सहहतको विियण
१४.३.२

स्जल्रा शिऺा कामायरमभा ऩठाउनु ऩनेछ।

साभुदातमक विद्मारमभा प्राथशभक तहसम्भ ऩूणत
य मा तन्िुल्क शिऺा
बएकोरे सो को राचग श्री ५ को सयकायरे सभाजका सम्ऩूणय ऩऺफाट सकक्रम
सहमोग शरने िाताियण तमाय गनेछ।

१४.३.३

तनम्नभाध्मशभक य भाध्मशभक शिऺाको सम्फन्धभा फाशरका, दशरत,
वऩछडडएका, अऩाङ्ग य गयीि छात्र छात्रका तनस्म्त साभद
ु ातमक विद्मारमको

हकभा कूर बनायको हकभा १० प्रततित विद्माथॉराई तन्िल्
ु क शिऺाको
व्मिस्था गरयनेछ।
१४.४. कामयमोजनाको आधाय्
१४.४.१ छात्रिस्ृ त्तको व्मिस्था गने :

छात्रिस्ृ त्त एिभ ् रक्षऺत सभूहराई

भाध्मशभक तहसम्भ तन्िुल्क शिऺा हदन प्रत्मेक विद्मारमरे एक िषयशबत्र

सम्फस्न्धत गा.वि.स. / नगय िडाभा सम्ऩकय गयी त्मस सभूहको ऩहहचान
गनेछ। अल्ऩकारीन अिचधशबत्र तोककएको भाऩदण्डको आधायभा छात्रिस्ृ त्त

तथा रक्षऺत सभूहको तन्िुल्क शिऺाभा सुतनश्चतता गरयनेछ। मो काभ
१४.४.२

प्रत्मेक विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततको हुनेछ।

तनम्नभाध्मशभक य भाध्मशभक तहभा तोककएका रक्षऺत सभूहका राचग
तन्िुल्क शिऺा प्रदान गने कामयक्रभ तमायी गयी रागू गरयने छ।

१५. विद्मारमिरुको ननममभििाको रुऩये खा
१५.१ ऩरृ ठबशू भ
१५.१.१

२००७ सार ऩतछ स्थाऩना हुन थारेका तनजी तथा आिासीम विद्मारमहरु
२०२८ सारसम्भ सीशभत सॊख्माभै चथए।२०२८ सारभा मस्ता विद्मारमहरु
ऩतन अन्म विद्मारम सयह नै श्री ५ को सयकायको तनमन्त्रण य सहमोगभा
चल्न थारे।२०३७ सारऩतछ मस्ता विद्मारमहरुरे श्री ५ को सयकायफाट
आचथयक सहामता नऩाउने व्मिस्था बएऩतछ मस प्रकायको विद्मारम
स्थाऩना गनय हदने उदाय नीतत अऩनाइमो।परस्िरुऩ मस्ता विद्मारमको

१५.१.२

सॊख्मा रत
ु गततरे फढ्न गएको छ।

यास्रिम शिऺा आमोगको प्रततिेदन २०४९ भा तनजी विद्मारमहरु उऩमुक्त
नक्साङ्कनको आधायभा भात्र खोल्न हदनुऩने, मस्ता विद्मारमको बौततक

सुविधा, ऩठनऩाठनको स्तय, शिऺकको स्तय, अततरयक्त कक्रमाकराऩ आहद

सफै ऩऺ दिायउने ऩुस्स्तका विद्मारमरे जनसाधयणको राचग प्रकािनभा
१५.१.३

ल्माउने व्मिस्था हुनुऩने सुझाि हदएको छ।
उच्चस्तयीम यास्रिम

शिऺा आमोगको प्रततिेदन २०५५ भा विद्मारम

साभास्जक दातमत्ि तनिायह गनऩ
ुय ने सॊस्था बएको हुनारे तनजी तथा आिासीम
विद्मारमहरुरे नैततक रुऩभा साभास्जक दातमत्ि िहनु गनऩ
ुय ने य मस्ता
विद्मारमको उद्देश्म भुनापा कभाउने नबई साभास्जक सेिाको बािनारे

अशबप्रेरयत हुनुऩने कुयाहरुका अततरयक्त विद्मारमको अनुभतत स्िीकृततका
आधाय, सञ्चारकहरुको न्मूनतभ मोग्मता जस्ता ऩऺहरुभा ध्मान हदइनुऩने
उल्रेख गये को छ।
१५.१.४

तनजी ऺेत्रका विद्मारमको व्मिस्थाऩनसम्फन्धी अध्ममन सभह
ू को

प्रततिेदन २०५५ रे तनजी ऺेत्रको रगानीभा स्थाऩना बई सञ्चारन गरयने
सॊस्था बएकोरे उक्त विद्मारमहरु श्री ५ को सयकायको शिऺा ऐन तनमभ
अन्तगयत यास्रिम ऩाठ्मक्रभ तनयीऺण,अनग
ु भन य ऩयीऺा प्रणारीको
ऩरयचधशबत्र यहने गयी स्िामत्त सॊस्थाका रुऩभा सॊचारन हुनऩ
ु ने सझ
ु ाि
हदएको छ।
१५.१.५

तनजी ऺेत्रका विद्मारमको व्मिस्थाऩन सम्फन्धी अध्ममन सभूहको

प्रततिेदन २०५५ रे नमाॉ खोल्ने ऩूिय प्राथशभक, प्राथशभक य तनम्नभाध्मशभक य
भाध्मशभक विद्मारमरे बौततक ऩूिायधाय तनभायणका राचग क्रभि् २ राख, ४

राख, ७ राख, य १० राख रुऩैमाॉ खचय गने मोजना य सो को बयऩदो स्रोत
खर
ु ाउनु ऩने साथै ऩूिय प्राथशभक, प्राथशभक य तनम्नभाध्मशभक य भाध्मशभक
विद्मारमहरुरे

उऩमक्
ुय त

ऩूिायधाय

तनभायण

फाहे क

धयौटी

िाऩत

भहानगयऩाशरका तथा उऩभहानगयऩाशरका ऺेत्रशबत्र खोशरने विद्मारमहरुरे
क्रभि् ७५ हजाय,एकराख ५० हजाय, तीन राख य ५ राख जम्भा गनऩ
ुय छय य
न.ऩा.

ऺेत्रशबत्र

खोशरने

विद्मारमहरुरे

क्रभि्

ऩचासहजाय,

एकराख,दईु राख, य तीन राख धयौटी िाऩत जम्भा गनऩ
ुय ने। तय ग्राभीण
तथा वऩछडडएका ऺेत्रभा खोशरने सॊस्थागत विद्मारमहरुराई स्थानीम

आिश्मकता हेयी सभुदामको शसपारयसभा धयौटी यकभ कभ गने, शभनाहा गने

िा सो सयहको जामजेथा धयौटी याखी खोल्न सककने बन्ने सभेत सझ
ु ाि
हदएको छ।
१५.१.६

प्रस्तावित शिऺा(सातौँ सॊिोधन) विधेमक २०५७ भा तनजी विद्मारमहरु
कम्ऩनी िा िैक्षऺक गठ
ु ी कुन रुऩभा सञ्चाशरत हुने हो त्मससम्फन्धी विियण
ऩेि गनयऩने, तनजी विद्मारमरे कुनै व्मस्क्त िा सॊस्थाफाट दान दातव्मको
रुऩभा कुनै ककशसभको चर अचर सम्ऩस्त्त प्राप्त गनुय ऩि
ू य श्री ५ को

सयकायको स्िीकृतत शरनुऩने, त्मस्तो सम्ऩस्त्त श्री ५ को सयकायको ऩि
ू य
स्िीकृतत िेगय फेचबफखन गनय नऩाइने एिभ ् विद्मारमरे बौततक सॊयचना
तनभायणको राचग विद्माथॉसॉग कुनै िुल्क शरन नऩाउने प्रािधानहरु सभािेि
गरयएको छ।
१५.१.७

हार विद्मभान सञ्चारन अनुशभत हदॉ दा तह हे यी रु १५ हजाय दे खख रु १ राख
सम्भ शरने गरयएको छ।

१५.२ विद्मभान सभस्माहरु
१५.२.१

तनजी तथा आिासीम विद्मारमहरु तनमशभतताको रुऩये खा अनुसाय
सञ्चारन गयी स्िच्छ प्रततस्ऩधाय गयाउनु ऩने य साभास्जक दातमत्िराई
प्रोत्साहहत गनुय ऩने कुयाभा दइु भत छै न।हारका साियजतनक विद्मारमहरु

ऩतन सभुदामराई हस्तान्तयण गने सन्दबयभा मस्तो तनमशभतताको रुऩये खा

अन्तगयत सञ्चारन हुनुऩने कुया सान्दशबयक हुन्छ। मसभा भूर भुद्दा बनेको
कस्तो रुऩये खा फनाउने, उक्त तनमशभतताको रुऩये खाभा के के यहने, िुल्क य
शिऺाका सन्दबयभा के कस्ता स्िामत्तता हदने य रुऩये खाशबत्र यही विद्मारम
सञ्चारन बए नबएको कसयी अनुगभन गने बन्ने नै हो।

१५.३. यणनीतत / कामयनीतत्
१५.३.१

सफै प्रकायका विद्मारमहरुराई तनमशभतताको रुऩये खा (Regulatory
Framework) अन्तगयत भात्र सञ्चारन गनय हदइने छ। मस्तो तनमशभतताको
रुऩये खाभा तोककएका कामयहरु गन,ुय गयाउनु, सफै प्रकायका विद्मारमका राचग
अतनिामय भातनने छ। मस्तो रुऩये खाको खाका तर हदइएको छ :

(क)

अनभ
ु तत :

सञ्चारन अनुभतत : सॊस्थागत विद्मारमको हकभा प्रचशरत कानून अनुसाय दताय
बएका कुनै सॊघ सॊस्था िा िरटरे शिऺाराई सेिाभुखी व्मिसामको रुऩभा विद्मारम
सञ्चारन गनय चाहे भा आफ्नो सॊघ, सॊस्था िा िरटको भान्मता प्राप्त कागजातका
साथ तोककए अनुसायका ितयहरु ऩूया बएको प्रभाण सहहत तोककएको ढाॉचाभा आिेदन

हदनुऩनेछ। साभुदातमक विद्मारमको स्थाऩना गदाय ऩतन सभुदामरे तनधायरयत ढाॉचाभा

विद्मारम सञ्चारन गने प्रकक्रमा य आचथयक स्रोतको सभेत उल्रेख गयी आिेदन
हदनऩ
ु नेछ। सयकायी अनद
ु ान ऩाउने साभद
ु ातमक विद्मारमको रुऩभा स्िीकृत हदॊदा
एकभरु ट अनद
ु ानका रुऩभा सञ्चारन गने गयी सम्झौता गरयने छ।

जन
ु िैक्षऺक सत्रदे खख विद्मारम सञ्चारन गनय चाहे को हो सो बन्दा एकिषय अतघ

मस्तो आिेदन स्जल्रा शिऺा कामायरमभा हदनऩ
ु नेछ। मस्तो आिेदन उऩय सम्फस्न्धत

स्जल्रा शिऺा कामायरमरे नक्साङ्कन रगामत सम्बाव्मताको अध्ममन गयी
विद्मारम सञ्चारन अनभ
ु तत ऩत्र प्रदान गनऩ
ुय नेछ।

विद्मारम स्थाऩना स्थर : दे िबयीका कूर ७५ स्जल्राराई आधाय भानी जनसॊख्माको चाऩ,

विद्मारम जाने उभेयका फारफाशरकाहरुको सॊख्मा य बौगोशरक दयू ी विचाय गयी अनुसूची
१५.१ क) आधायभा अनुभतत हदइनेछ।
(ख)
(ग)
(घ)

विद्मारम बौततक सुविधा : भाचथ फॉद
ु ा नॊ. ३.३ भा व्मिस्था बए अनुसाय हुनेछ।
ऩाठ्मक्रभ ऩाठ्मऩुस्तक : भाचथ फॉद
ु ा नॊ. ४.३ भा व्मिस्था बए अनुसाय हुनेछ।

िैक्षऺक सत्र : श्री ५ को सयकायरे तोकेको िैक्षऺक सत्र सॊस्थागत विद्मारमहरुको
हकभा ऩतन रागू हुनेछ।

(ङ)

ऩयीऺा : श्री ५ को सयकायरे तोकेको ऩाठ्मक्रभ अनुसाय तोककएको तहको ऩयीऺा
सञ्चारन गनऩ
ुय ने छ (भाचथ फॉद
ु ा नॊ. ५.३)।

(च)
(छ)

शिऺणको भाध्मभ : भाचथ फॉद
ु ा नॊ. ४.३ भा व्मिस्था बए अनुसाय हुनेछ।

सङ्गठनात्भक स्िरुऩ : प्रचशरत कानून अनुसाय दताय बएको सॊस्थारे स्जल्रा शिऺा

कामायरमफाट स्िीकृत विद्मारम प्रस्तािना ऩत्र (Charter) अनुसाय विद्मारम

सञ्चारन गनऩ
ुय नेछ। मस्तो चाटय यभा जुनसुकै ऐन अन्तगयत दताय बएका सॊस्था बएता
ऩतन तोककएको सीभा शबत्र यही सॊस्थागत विकास खचय (Overhead Cost) भात्र

उठाउन ऩाउने य सम्ऩस्त्त व्मस्क्तगत नहुने प्रािधान याख्न अतनिामय गरयनेछ।
साभुदातमक विद्मारमको प्रस्तािना (Charter)भा तोककए अनस
ु ाय हुनेछ।
(ज)

विद्मारम विियण् विद्मारमको िैक्षऺक उऩरस्ब्ध य आम व्मम सभेत झल्कने गयी
िावषयक प्रततिेदन तथा रेखा प्रततिेदन स्जल्रा शिऺा कामायरमभा फुझाउनु ऩनेछ।

(झ)

रगानी् अनुभतत प्राप्त विद्मारमरे सॊस्था िा सभुदामफाट गये को रगानीको
प्रभाणको अशबरेख याख्नु ऩनेछ।

(ञ)

धयौटी् विद्मारम खोल्ने अनभ
ु तत हदॊइदा आिश्मक ऩने धयौटी यकभ स्जल्रा शिऺा
कामायरमरे तोक्न सक्नेछ।

(ट)
(ठ)

शिऺक व्मिस्थाऩन् भाचथ फॉद
ु ा नॊ. ६.३ भा व्मिस्था बए अनुसाय हुनेछ।

फजेटको फाॉडपाॉड् विद्मारमको कूर सॊचारन खचयको ७० प्रततित बन्दा फढी तरफ
िीषयकभा खचय गनय ऩाइने छै न। न्मूनतभ तरफको खचय ६० प्रततितभा तोककएको छ।

(ड)

िुल्क् रागतको आधायभा िुल्क उठाउने शसिान्त (Cost Recovery) को आधायभा

अनुसूची २.२ भा व्मिस्था बए अनुसाय विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततरे तनधाययण
गयी स्जल्रा शिऺा कामायरमको स्िीकृतत शरई रागू गनुय ऩनेछ।
(ढ)

िल्
ु कको िीषयक् अनस
ु च
ू ी २.२ भा हदए फभोस्जभका िीषयकहरुभा भात्र िल्
ु क उठाउन

ऩाइनेछ। त्मसबन्दा अततरयक्त सवु िधा प्रदान गने विद्मारमरे ती सवु िधा उऩरब्ध
गयाउन चाहने विद्माथॉहरुका राचग भात्र अततरयक्त िल्
ु क रगाउन सक्नेछ।
(ण)

साभग्री बफक्री वितयण् विद्मारमरे ऩस्
ु तक, काऩी, करभ, अन्म िैक्षऺक साभग्री,

विद्मारम ऩोिाक आहद विद्माथॉका तनस्म्त चाहहने अत्मािश्मक साभग्री बफक्री
वितयणभा सॊरग्न हुन ऩाइने छै न।
(त)

साभास्जक दातमत्ि् भाचथ फॉद
ु ा नॊ. १४.३ भा व्मिस्था बए अनुसाय हुनेछ।

(थ)

विद्माथॉ छनौट् विद्मारमरे आफ्नै नीतत फनाई विद्माथॉ छनौट गनय सक्नेछ।

(द)

शिऺण विचध् शिऺाको गुणस्तयिवृ ि गनय आिश्मक शिऺण विचधको अिरम्फन
विद्मारमरे आपैं गनय सक्नेछ।

(ध)

धाशभयक आस्था् यास्रिम एकता, साियबौशभकता एिॊ धाशभयक सहहरणुताभा खरर ऩाने
कुनै ऩतन कक्रमाकराऩ सॊचारन गनय ऩाइने छै न।

(न)

सम्ऩस्त्तको स्िाशभत्ि् सॊस्थागत विद्मारमको हकभा जुन ऐन अनुसाय सॊस्था दताय

बएको हो सोही अनुसाय स्िाशभत्ि तनधाययण हुनेछ। साभुदातमक विद्मारमको हकभा
विद्मारमको स्िाशभत्ि सभुदामभा हुनेछ य सम्ऩस्त्तको फेचबफखन गदाय स्जल्रा
शिऺा कामायरमको शरखखत अनुभतत अतनिामय हुनेछ।

१५.३.२ श्री ५ को सयकायरे सफै प्रकायका विद्मारमराई तनम्न सहुशरमत हदन सक्नेछ्–
(क)

सॊयऺण् विद्मारमको िास्न्तसुयऺा रगामत गुणस्तयीम शिऺाका राचग
आिश्मक ऩने िाताियण तमाय गने व्मिस्था स्जल्रा शिऺा कामायरमरे
शभराउनेछ।

(ख)

कय सहुशरमत् शिऺाको गुणस्तयभा िवृ ि गनय आिश्मक ऩने उऩकयण य
िैक्षऺक साभग्री विदे िफाट खरयद गदाय कय सहुशरमत हदइनेछ। कम्ऩनी ऐन
अन्तगयत दताय बई विद्मारम सॊचारन गने सॊस्थाहरुरे मस्तो सुविधा ऩाउने
छ्रै नन ्।

(ग)
१५.३.३
१५.४

ऋण सुविधा् भाचथ फॉद
ु ा नॊ. १२.३.८ भा व्मिस्था बए अनुसाय हुनेछ।

कामायन्िमन य अनग
ु भनको सॊमन्त्र् विद्मारम कामायन्िमन य अनग
ु भनको
सॊमन्त्र अनस
ु च
ू ी १५.१ भा हदए अनस
ु ाय हुनेछ।

कामयमोजनाको आधाय्

१५.४.१

तनमशभतताको कानूनी आधाय तमाय गने् प्रत्मेक विद्मारमराई मस

प्रततिेदनरे तोककहदए फभोस्जभ सॊचारन गने गयी शिऺाभा गुणस्तय िवृ ि
गनय शिऺा तथा खेरकूद भन्त्रारमरे अल्ऩकाशरन अिचधशबत्र एउटा

तनमशभतताको सॊमन्त्रको विकास गनेछ। सोही अनुसाय विद्मारम
व्मिस्थाऩन सशभततहरुरे मसराई तुरुन्तै रागू गनेछन ्।

१५.४.२ सॊमन्त्र फनाई रागू गने कामय शिऺा भन्त्रारमरे गनेछ।

१६ सभच्
ु च कामािन्िमनको व्मिस्था
१६.१
१६.१.१

ऩरृ ठबूशभ्
श्री ५ को सयकायको शिऺा सम्फन्धी अिधायणा,शिऺाका उद्देश्म, नीतत य
कामयक्रभ सुधायका उऩामहरु, कामायन्िमन गने व्मिस्था य सो को प्रततििता

सभेत झस्ल्कने गयी स्िेतऩत्र जायी गनेछ जसरे श्री ५ को सयकायका सफै
तनकामहरुराई भागयदियन गनेछ।
१६.१.२

क्र.सॊ

हारको व्मिस्थाफाट प्रस्तावित कामयनीततरे ऩरयकल्ऩना गये का अिस्थासम्भ
ऩुग्ने क्रभभा शरइनु ऩने कामयनीततहरु तनम्न फभोस्जभ हुनेछन ्;
Transition Plan
भख्
हारको अिस्था
ऩरयकल्ऩना
सभम
ु म विषम

प्रकक्रमा

गये को स्स्थतत

१

साभुदातमक
विद्मारम

साियजतनक
विद्मारम

सभुदामको ऩूणय

२ िषय

तमायीको

स्िाशभत्ि य

अिस्था दे खी

स्िामत्तता

सभुदामको भाग
अनुसाय क्रभि्
गदै रैजाने

२

सॊस्थागत

तनजी तथा

सॊस्थाभा

विद्मारम

आिासीम

आधारयत

विद्मारम

विद्मारम

१ िषय

कानूनी प्रािधान
तमाय गयी हार
बएका तनजी
विद्मारमराई
क्रभि्
सॊस्थागत गने।

३

तन्िुल्क

साियनस्जक तनजी

शिऺा

उठाउने गये को

प्राथशभक

दि
ु ैरे िल्
ु क

साभुदातमक

तत्कारै

साभुदातमक

विद्मारमभा

विद्मारमभा

तत्कारै ऩण
ू य

तरु
ु न्त रागू

तन्िल्
ु क गने।

गने।

सॊस्थागत

विद्मारमभा
सयकायी अनद
ु ान
हदई तन्िुल्क

फनाउन तमायी
४

तनभावि य

िुल्क तनधाययण

िुरु गने।

रागतका

२ िषय

तनमशभतताको

भावि शिऺा

गने फस्तुगत

आधायभा खचय

रुऩये खाको

आधाय विहहन

उठाउने

प्रणारी

शसिान्तको

कानूनी आधाय

तमाय गयी रागू

सत्र
ु भा आधारयत

गने

प्रणारी

५

तनभावि तथा

शिऺक

भावि शिऺाभा

दयिन्दीका

सयकायी
अनुदान

एकभरु ट अनद
ु ान

२ िषय

प्रत्मेक

प्रणारी अन्तगयत

विद्मारमको

आधायभा यकभ

आिश्मकता हे यी

अिस्थाको

वितनमोजन

अनुदान

विियण तमाय

ऩरयचारन

गयी अनुदानको
भात्रा तनधाययण
गने

६

शििु विकास

ऩूिय

गाविस/नऩासॉग

प्राथशभकताको

सम्झौताका

अफधायणा य

आधायभा
Matching Fund
को शसिान्त

नीतत विहहन
अिस्था

५ िषय

शििु विकास
कामयक्रभको

एकककृत नीतत
तनभायण गयी

गाविस/ नऩाको

अनस
ु ाय

प्रत्मेक िडाभा

सभुदामभा

यकभको

आधारयत

वितनमोजन य

एकभुरट

एकभुरठ

अनुदानको

अनुदान प्रदान

व्मिस्था

गने गयी ५
िषयशबत्रभा
सम्ऩण
ू य

िडाहरुभा
स्थाऩना गने
७

ऩाठ्मक्रभ

साियजतनक

कऺा १ दे खख

६

यास्रिम

ऩाठ्मऩुस्तक

विद्मारमको

अॊग्रेजी अतनिामय

भहहना

ऩाठ्मक्रभ

प्राथशभक तहभा

गने। भातब
ृ ाषा य

कऺा ४ फाट भात्र

ऩरयषदभा

सॊस्कृतराई बाषा

प्रस्ताि रगी

गये को कऺा

ऐस्च्छक गने,

६,७,८ भा भात्र

स्िीकृत सन्दबय

ऩाठ्मऩुस्तक

अॊग्रेजी ऩढाइने

सभूह फनाई

ऩाठ्मक्रभ/
नीतत

सॊस्कृत अध्ममन

ऩुस्तक भूर

गरयने, तनजी

विषमभा एउटा

विद्मारमरे

भात्र याख्न ऩाउने

साियजतनक गने।

अत्मचधक सन्दबय
ऩस्
ु तक ऩढाउने
गये का

८

व्मािसातमक

भाध्मशभक

भाध्मशभक

२ िषय

भाध्मशभक

शिऺाभा साधायण

शिऺाको

ऩाठ्मक्रभ

विद्मारम

शिऺाराई

ऩाठ्मक्रभभा

ऩरयषदभा

व्मािसातमक

साधायण य

व्माऩक छरपर

शिऺासॉग आिि

व्मािसातमक गयी

गयाई ऩाठ्मक्रभ

नगयाएको

दईु धाय याख्ने य

अनुभोदन गने य

यास्रिम

राचग रगानी

आिश्मकताका

तनस्श्चत गने।

स्थानीम य

यास्रिम

कामायन्िमनका

आधायभा
सम्फस्न्धत
व्मािसाम/उद्मोग
भा आिि गयी
सञ्चारन गने
९

प्रिेशिक
ऩयीऺा

फहु प्रश्नऩत्रको
आधायभा केन्रीम

विकेस्न्रकृत

५ िषय

ऩयीऺा प्रणारी

विद्मारम
शिऺाराई कऺा

ऩयीऺा प्रणारी

१२ सम्भको
फनाई
विद्मारमको
अन्तभा शरने
ऩयीऺा कऺा १२
को अन्तभा
केन्रीमस्तयभा
शरने य प्रिेशिका
ऩयीऺाराई
ऺेत्रीमकयण
गने।

१०

शिऺक

राइसेन्स हुनु

शिऺण ऩेिाभा

१ िषय

यास्रिम शिऺक

राइसेन्स

आिश्मक छ

प्रिेि गदाय

सेिा आमोगराई

बन्ने

राइसेन्स

राइसेन्स

अिधायणाभा

अतनिामय हुने य

व्मिस्था गने

सहभतत

कामययत

तनकामको रुऩभा

शिऺकराई

ऩरयितयन गनय

आिश्मक विचध

कानन
ू ी व्मिस्था

ऩरु माई
् राइसेन्स

गने। राइसेन्स

हदने व्मिस्था

प्रणारीको फाये भा

गने

विस्तत
ृ प्रकक्रमा
सम्फस्न्धत
सफैराई
जानकायी
गयाउने। शिऺण
ताशरभ हदने
तनकामहरुराई
प्रोत्साहहत गने य
सकक्रम फनाउने।

११

शिऺक

यास्रिम शिऺा

राइसेन्स प्राप्त

तनमुस्क्त

सेिा आमोगरे

भध्मेफाट

स्थामीको राचग

प्रततस्ऩधाय गयाई

शसपारयस गने,

विद्मारम

व्मिस्थाऩन

विद्मारम

व्मिस्थाऩन

सशभततफाट भात्र

व्मिस्थाऩन

सशभततरे नै

सशभततरे

स्थामी तनमुस्क्त

तनमुस्क्त हदने

अस्थामी शिऺक
बनाय गने।

२िषय

आिश्मक
कानूनी व्मिस्था
तनस्श्चत गयी

व्मिस्था।

गने। सॊस्थागत

विद्मारमभा ऩतन
राइसेन्स प्रणारी

१२

शिऺक सेिा,

तनजी

सतय, सुविधा

विद्मारमभा

रागू गने।

न्मूनतभ तरफको

१ िषय

तनमशभतताका

व्मिस्था य अन्म

रुऩये खाका

न्मूनतभ तरफ य

सुविधा विद्मारम

कानुनी व्मिस्था

सुतनस्श्चतता

सशभततरे गने

सॊस्थागत

सुविधाको
नबएको

व्मिस्थाऩन

गयी रागू गने य
विद्मारमभा

कामययत
शिऺकहरुको
तनमुस्क्त एिभ ्
अशबरेख

अध्मािचधक
गने।
१३

१४

प्रधानाध्माऩक

शिऺकहरुभध्मे

कानन
ू ी आधायभा

१ िषय

दऺ प्र.अ.

फाट स्ज.शि.अ. रे

अचधकाय सम्ऩन्न

छनोटका

तोक्ने य खासै

प्र.अ.फनाई

भाऩदण्ड

सुविधा नबएको

तरफको १०

अनुसाय प्र.अ.

प्रततित थऩ
सुविधा हदने

स्थानीम

स्जल्रा शिऺा

स्जल्रा शिऺा

तनकामको

सशभतत नीततगत

सशभततराई

बूशभका

य कामयकायी दि
ु ै

तनभावि य

कामयभा सॊरग्न य

भाविको नीततगत

गाउॉ शिऺा

कामयभा भात्र

सशभतत नबएको

सीशभत गने य

तनमुक्त गने।

१ िषय

कानूनी व्मिस्था
गयी रागू गने।

गाउॉ शिऺा
सशभततको गठन
गयी,शििु विकास
तथा प्राथशभक

शिऺाका नीततगत
कामयभा रगाउने
१५

स्जल्रा शिऺा

प्रिासतनक

स्जल्राको शिऺा

अचधकायी

काभभा फढी

विकासभा नेतत्ृ ि

व्मस्त, प्राविचधक

१

तनमभरे तोकेका
काभहरु

हदन सक्ने

स्ितन्त्ररुऩभा

कामयभा कभी,

कामयकायी

सम्ऩन्न गने

कामयकायी

प्राविचधकको

आधायहरु तमाय

अचधकायको

रुऩभा विकास

गयी कामयकायी

सीशभतता

बूशभका तनिायह
गनय सक्ने
फनाउने य
जिापदे ही

१६

स्रोत य साधन

कूर सयकायी

कूर सयकायी
खचयको १७

कामयनीततहरु

प्रततित शिऺाभा

प्रततित ऩरु माउने
्

कामायन्िमन गनय

खचयको १३
रगानी

२ िषय

सुतनस्श्चत गने।
प्रस्तावित

प्राथशभक
शिऺाभा थऩ १
अयि राग्ने य
शििु कऺाभा

प्रतत विद्माथॉ रु
१००० को
हहसािरे थऩ
अको एक अयि
रुऩैमा सुतनस्श्चत
गने

१७

तनमशभतताको

अस्ऩरट य

स्ऩरट रुऩये खा

रुऩये खा

सॊमन्त्रको अबाि

अन्तगयत

तत्कारै

कानुनी आधाय

सञ्चारन गने य

१८

स्िेतऩत्र

नबएको

तनमशभतताको
तमाय गयी

प्रबािकायी

सफैराई

सॊमन्त्रफाट

जानकायी

कामायन्िमन

गयाउने य सॊमन्त्र

सुतनस्श्चत गने

कामायन्िमन गने

आिचधक रुऩभा

१ िषय

प्रस्तावित

स्िेतऩत्र जायी

कामयनीतत य

गयी शिऺा

कामयमोजनाका

प्रणारीराई

अिधायणा ऩत्र य

फशरमो फनाउने

अन्म
प्रततिेदनहरु
सभेतराई
आधाय गयी
कामयदरको
तनभायण गने य
स्िेत ऩत्रको
तमायी गयाई
भन्त्रीऩरयषद्

फाट स्िीकृत
गयाउने

१६.१.३ मो कामयक्रभ सभस्रटगत रुऩभा कामायन्िमन गनयका राचग िैक्षऺक सध
ु ाय कामयक्रभ
रागु गरयने छ।

ननष्कर्ि
मस विद्मारम शिऺाको प्रस्तावित कामयनीतत य कामयमोजनाको अिधायणा ऩत्रभा हदइएका
सुझािहरुराई शिऺा सुधायका आधायबूत तत्िकारुऩभा शरइएका छन ् य मसको सपर

कामायन्िमनफाट हार विद्मभान अन्मौरग्रस्त स्स्थततको अन्त हुनुका साथै शिऺा ऺेत्ररे सही
भागय अफरम्फन गने विश्िास मस सशभततरे शरएको छ। साभास्जक न्माम य शिऺाको
गुणस्तय िवृ िभा सन्तुरन ल्माउने प्रकायरे मी सुझािहरु हदइएका छन ्।मी सुझािहरुको
कामायन्िमनरे दीघयकारीनरुऩभा सयकायी ऺेत्र य तनजी ऺेत्रका प्रमासफाट शिऺारे उचचत
तनकास ऩाउने छ।

अनस
ु च
ू ीिरु

अनुसूची नं १.१
श्रेणी विबाजनका भाऩदण्डका आधायहरु
१

बौततक सुविधा

३० अङ्क

शिऺक

२० अङ्क

३

विद्माथॉ सॊख्मा

१० अङ्क

४

कूर खचय

१० अङ्क

िैक्षऺक उऩरस्ब्ध

२० अङ्क

विद्मारम सञ्चारन अिचध

१० अङ्क

जम्भा

१०० अङ्क

२

५
६

ऩस्
ु तकारम

जग्गा

प्रमोगिारा

५

६

७

८

९

१०

साभुदातमक १०

१

१

२

२

२

३

२

५

२

३०

१०

१

१

१

२

२

२

२

७

२

३०

ग्राशभण साभद
ु ातमक १०

२

२

२

२

२

२

२

५

१

३०

१

१

१

१

१

१

२

१०

२

३०

सहयी

सॊस्थागत
सॊस्थागत

१०

 विद्मारमको नाभभा बएको बए भात्र अङ्क हदन शभल्ने।
नोट्
१
२

प्रतत विद्माथॉ प्रतत कऺाकोठा एक िगयशभटय य सो बन्दा भाचथ बए
ऩूणायङ्क नबए ०।

विद्माथॉहरु सफैराई रेख्न य ऩढ्न उऩमुक्त प्रकाि बएको य

कारोऩाटीभा रेखेका कुया प्रकािका कायणरे दे ख्न गाह्रो नबएको बए
३
४

ऩूणायङ्क नबए ०।

cross ventilation बएकोभा ऩूणायङ्क नबए ०।

आिश्मकता अनुसाय रगाउन य खोल्न हुने गयी फनाइएकोभा ऩूणायङ्क
नबए ०।

जम्भा

खानेऩानी

४

१

व्मिस्था
बिनको आफ्नो कम्ऩाउण्ड

िौचारम

प्रत्मेक कोठाभा झ्मारढोकाको

व्मिस्था
कोठाहरुभा हािा खेल्न सक्ने
३

विद्माथॉ सॊख्मा अनस
ु ाय

२

विद्मारम प्रकाय

उऩमक्
ु त कऺाकोठा
कोठाहरुभा प्रकाि तछने

विियण

बौततक सुविधा

५
६

ऩक्की कम्ऩाउण्ड बए ऩूणायङ्क, काॉडे ताय बए आधा अङ्क नबए ०।

विद्माथॉका राचग सुयक्षऺत िौचारम २ िटा बए ऩूणायङ्क एउटा बए
आधा अङ्क नबए ०।

७

विद्माथॉका राचग तनिायधरुऩभा खानेऩानीको व्मिस्था बए ऩूणायङ्क,
ठीकै बए आधा अङ्क नबए ०।

८
९

५०० बन्दा फढी ऩुस्तक बएको य ऩढ्ने ठाउॉ सभेत बएकोभा ऩूणायङ्क,
नबएकोभा आधा अङ्क, सो बन्दा कभ ऩस्
ु तक बएकोभा ०।

फी योऩनी बन्दा फढी बए ऩण
ू ायङ्क, १५–२० योऩनी बए ६० प्रततित
अङ्क, १०–१४ योऩनी बए ५० प्रततित अङ्क, ५–९ योऩनी बए ४०
प्रततित अङ्क, १–४ योऩनी बए ३० प्रततित अङ्क य सो बन्दा कभ
बएभा ०।

१०

विद्माथॉ फसेय प्रमोग गनय सककने प्रमोगिारा बएकोभा ऩण
ू ायङ्क नबए
०।

२ शिऺक
वििय

विद्मारम

भाऩदण्डका आधाय

ण

प्रकाय

आिश्म

ताशरभ प्र अ को

भाचथ

शिऺक

भहहरा

ज

क

प्राप्त

विद्मार

ल्रो

शिक्षऺ

म्भा

म कामय

मोग्मता

को कूर

दयिन्दी

का

अनुबि

बएको

सॊख्मा

सॊख्मा

न्मूनतभ को
मोग्मता

सॊख्मा

बएको

शिऺक
सॊख्मा

सहयी

१

२

३

४

५

६

साभद
ु ातम

५

२

५

३

२

३

२०

सॊस्थागत

५

३

५

३

२

२

२०

साभुदातम

७

२

४

२

२

३

२०

सॊस्थागत

५

४

४

३

३

१

२०

क
ग्राभी
ण

क
१
२
३
४
५

१०० प्रततित शिऺक आिश्मक न्मूनतभ मोग्मता ऩग
ु ेका बए ऩूणायङ्क नबए ०।

५० प्रततित शिऺक बन्दा फढी शिऺक शिऺा तनमभािरी अनुसाय ऩुयै ताशरभ
प्राप्त बए ऩूणायङ्क नबए ०।

१० िषयको राचग ऩण
ू ायङ्क, ५–९ िषय सम्भ आधा अङ्क, १–४ िषय सम्भ ०।
प्रतत शिऺक एक अङ्कका दयरे अचधकतभ सम्भ जाने।
दयिन्दी ऩयू ा बएकोभा ऩण
ू ायङ्क, नबए ०।

६

प्रतत शिक्षऺका १ अङ्कका दयरे अचधकतभ सम्भ जाने।

३ विद्माथॉ सॊख्मा
विियण

विद्मारम

भाऩदण्डका आधाय

प्रकाय

जम्भा

शिऺक

छात्राको

विद्माथॉ

विद्माथॉ

प्रततित

सॊख्मा

अनऩ
ु ात

१
सहयी
ग्राभीण

जम्भा

२

३

४

साभुदातमक

६

२

२

१०

सॊस्थागत

६

२

२

१०

साभुदातमक

५

२

३

१०

६

२

२

१०

सॊस्थागत
नोट्
१
२

५०० बन्दा भाचथ ऩूणायङ्क, २००–५०० सम्भ आधा अङ्क, सो बन्दा कभ ०।

शिऺक विद्माथॉ अनुऩात १ : ४० बए ऩूणायङ्क, १: ६० बए आधा अङ्क, सो बन्दा
फढी बए ० ।

३

५० प्रततित बन्दा भाचथ बए ऩूणायङ्क, ३० प्रततित सम्भ बए आधा अङ्क, सो
बन्दा कभ बए ०।

४

िैक्षऺक उऩरस्ब्ध
भाऩदण्डका धाय
विियण विद्मारम
प्रकाय

प्राथशभक

कऺा

कऺा

प्रत्मेक

तह ऩूया

दोहोर्
माउने

छाड्नेको

तहभा ६०

दय

दय

प्रततित

गने

विद्माथॉ

बन्दा

प्रततित

फढी

जम्भा

अङ्क
ल्माइ
उत्तीणय
हुनेको
प्रततित
सहयी
ग्राभीण

१

२

३

४

साभुदातमक

७

३

५

५

२०

सॊस्थागत

७

३

५

५

२०

साभद
ु ातमक

७

३

५

५

२०

सॊस्थागत

७

३

५

५

२०

नोट्
१ कऺा १ भा बनाय बएका भध्मे १०० प्रततितरे ऩयू ा गये कोभा ७, ८०–९९ बए ५, ६०–७९
बए ३, ४०–५९ बए १, सो बन्दा कभ बएभा ०।

२ ० प्रततित बए ३, ५ प्रततित सम्भ बए २, १० प्रततित सम्भ बए १, सो बन्दा भाचथ
०।
३ ० प्रततित बए ५, ५ प्रततित बए ३, १० प्रततित बए १, सो बन्दा भाचथ ०।
४ ८० –१०० बए ५, ६०–७९ बए ३, ४०–५९ बए १, सो बन्दा कभ बए ०।
५ विद्मारम सञ्चारन अिचध् प्रत्मेक िषयका राचग एक अङ्कका दयरे अचधकतभ १०
अङ्क।
६ कूर खचय

विियण

सहयी
ग्राभीण

विद्मारम

भाऩदण्डका आधाय

प्रकाय

तरि

िैक्षऺक

भभयत

यकभको

साभग्रीभा

प्रततित

रगानी

सुधायभा

छात्रिस्ृ त्तभा जम्भा
गये को

गये को

रगानीको

बएको

रगानीको

प्रततित

प्रततित

प्रततित

१

२

३

४

साभद
ु ातमक

३

१

३

३

१०

सॊस्थागत

३

२

३

३

१०

साभुदातमक

३

१

३

३

१०

३

१

३

३

१०

सॊस्थागत
नोट्

१ ७० प्रततित सम्भ बए ३, फढी बए ० ।
२ १० प्रततित य फढी बए ऩूणायङ्क, नबए ०।
३ १० प्रततित य फढी बए ऩण
ू ायङ्क, नबए ०।

४ तोककएको प्रततित ऩयू ा गये को बए ऩण
ू ायङ्क, नबए ०।

अनुसूची नॊ २.१

िुल्क तनधाययणका आधायहरु
क

खचय रागत (Cost Recovery) प्रणारीको सुत्र

शिऺक कभयचायी ऩारयश्रशभक A
यकभ

ख
I

अन्म खचय्
विद्मारम

B
सञ्चारन

य

व्मिस्थाऩन खचय यकभ
II

साभग्री य भभयत खचय यकभ

III

बैऩयी आउने खचय यकभ

ग

साभुदातमक

विद्मारमको C

ओबयहे ड(P)

(सॊस्थागत D

जम्भा(A+B)
घ

विद्मारमको हकभा भात्र)
ङ

सॊस्थागत

विद्मारमको T

जम्भा (C+D)
 शिऺक य कभयचायी सॊख्मा शिऺा तनमभािरीभा तोककएको विद्माथॉ सीभाको
अनुऩातभा हुनेछ य ततनीहरुको ऩारयश्रशभक प्रचशरत कानून अनुसाय हुनेछ।

 सॊस्थागत विद्मारमको हकभा विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततरे तनभावि य भावि
तहभा ५० प्रततित सम्भ थऩ शिऺक तनमुक्त गनय सक्नेछ। तय मसो गदाय शिऺक
विद्माथॉ अनुऩात १:४० बन्दा कभ हुने गयी गनय ऩाइने छै न।

 सॊस्थागत विद्मारमहरुरे प्र अ य शिऺक तरिभा थऩ २५ प्रततित थऩ हदन
सक्नेछन ्।

 विद्माथॉ सङख्मा = N
 प्रतत विद्माथॉ औसत िुल्क =T/N( कऺागत िुल्क सभानुऩाततक हुनेछ)

 विद्मारमको श्रेणीगत विबाजन अनुसाय ओबयहेड दय (P) पयक हुनेछ।(क श्रेणी २०
प्रततित, ख श्रेणी १५ प्रततित य ग श्रेणी १० प्रततित)

अनुसूची २.२
क्र.सॊ

गुणात्भक शिऺा प्रदान गनय आिश्मक ऩने प्रतत विद्माथॉ रागत खचयको सूत्र
िीषयक

प्रततित

सॊस्थागत विद्मारम

गणना
साभद
ु ातमक
विद्मारम

क श्रेणी
१

शिऺक

कभयचायी जम्भा खचयको जम्भा

तरफ

७०

प्रततित खचयको

गणना गने
२

प्रततित

विद्मारम

जम्भा खचयको जम्भा

सञ्चारन,

३० प्रततित

व्मिस्थाऩन

खचयको

ख श्रेणी

ग श्रेणी

जम्भा

जम्भा

६० खचयको

६५ खचयको

प्रततित

प्रततित

जम्भा

जम्भा

२० खचयको

२० खचयको

प्रततित

प्रततित

प्रततित

जम्भा

जम्भा

जम्भा

खचयको

२० खचयको

१५ खचयको

७०

२०

साभग्री, छात्रिस्ृ त्त,

भभयत, बैऩयी आउने,
बाडा आहद
३

सॊस्थागत

विकास

खचय

प्रततित

प्रततित

१०

प्रततित

नोट्
१

सफैबन्दा ऩहहरा शिऺा तनमभािरी अन्तगयत तोककएको शिऺक विद्माथॉ अनुऩातका
आधायभा शिऺकको तरफ यकभ तनधाययण गने। तरफ यकभ श्री ५ को सयकायरे तोके

२

अनुसाय गने।

सञ्चमकोषको राचग राग्ने यकभ गणना गने।

३

प्र.अ.को राचग १० प्रततित बत्ता गणना गने।

४

प्राविका राचग १ वऩमन य भाविका राचग बए एक खरयदाय य एक वऩमनको तरफ
यकभ गणना गने।

५

खयदाय य वऩमनको यकभ गणना गदाय कयाय सेिाको रुऩभा भात्र गणना गने।

६

भाचथ एक दे खख ५ सम्भको जम्भा यकभराई विद्मारम खचयको तोककएको प्रततित
भान्ने । (उदाहयणको राचग सॊस्थागत बए ६० दे खख ७० य साभुदातमक बए ७५
प्रततित)

७
८

मसैका अनुऩातभा ताशरकाको २ नॊ य ३ नॊ का खचय तनकाल्ने।

मो खचयराई विद्माथॉ सॊख्मारे बाग गयी प्रतत विद्माथॉ रागत तनकाल्ने।

९

श्री ५ को सयकायको अनुदान ऩाउने विद्मारमरे जम्भा खचयफाट सो अनुदान कटाई
फाॉकी हुन आउने खचयराई जम्भा विद्माथॉ सॊख्मारे बाग गयी प्रतत विद्माथॉ िावषयक
िुल्क हहसाि गने। मसैको आधायभा प्रतत विद्माथॉ भाशसक िुल्क तनधाययण गने।

१० अनुदान नऩाउने विद्मारमहरुरे जम्भा खचयराई जम्भा विद्माथॉ सॊख्मारे बाग गयी
कूर हुन आउने यकभको आधायभा प्रतत विद्माथॉ प्रतत भहहना िुल्क तनधाययण गने।

११ प्रतत िषय नेऩार यारि फैंकरे तनकाल्ने प्रततिदे नराई आधाय भानी भूल्म िवृ िको
अनऩ
ु ातभा िल्
ु क िवृ िको अनऩ
ु ात तनकाल्ने।

३ विद्मारमहरुरे विद्माथॉहरुफाट तनम्नानुसायको िीषयकभा िुल्क रगाउन सक्नेछन ््
क
ख
ग
घ
ङ

अतनिामय िीषयक

ऐस्च्छक िीषयक

भाशसक ऩढाइ िल्
ु क

मातामात

खेरकुद िुल्क

जुडो,कयाॉते, ऩौडी, घोडचडी, गामन नत्ृ म

ऩयीऺा िल्
ु क

कम्प्मट
ू य शिऺा

ऩुस्तकारम िुल्क

अध्ममन भ्रभण

गरयफ छात्रिस्ृ त्त िुल्क

च

प्रमोगिारा िुल्क

छात्रािास िुल्क

नोट्
१
२

ऐस्च्छक िीषयकहरुभा सुविधाराई हे यी सुविधा उऩबोग गने विद्माथॉहरुफाट भात्र

िुल्क उठाउन सककनेछ।

मसफाहे कका अन्म िीषयकहरुभा कुनै ऩतन प्रकायको िुल्क विद्माथॉहरुफाट उठाउन

ऩाइनेछैन। ख दे खख च सम्भका अतनिामय िीषयकभा प्रतत िषय प्रतत विद्माथॉ जम्भा
भाशसक ऩढाइ िुल्कको ३ भहहनाको बन्दा फढी यकभ उठाउन ऩाइने छै न।

३ साभुदातमक तनम्न भाध्मशभक य भाध्मशभक तथा सॊस्थागत विद्मारमभा सुरु बनाय
हुॉदा भाशसक िुल्कभा नफढ्ने गयी बनाय िुल्क शरन ऩाइनेछ।
४ सॊस्थागत विद्मारमको हकभा भाशसक ऩढाइ िुल्करे हुने कूर िावषयक यकभको २५
प्रततित धयौटी(Deposit) यकभ विद्माथॉहरुफाट उठाउन सककनेछ य उक्त यकभ
विद्माथॉरे विद्मारम छाडेभा तुरुन्तै कपताय गनय सुतनस्श्चत गरयनु ऩने छ।

५ साभुदातमक िा सॊस्थागत विद्मारमरे िुल्क दय तनधाययण गदाय तोककएको आधायभा

विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततको तनणयमरे तनधाययण गयी स्जल्रा शिऺा कामायरमको
स्िीकृतत प्राप्त गयी भात्र यकभ उठाउन सककनेछ।

६ विद्माथॉहरुफाट उठाइएको यकभ जन
ु िीषयकभा उठाइएको हो सोही िीषयकभा खचय
गनऩ
ुय ने छ।
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ऩाठ्मक्रभ ढाॉचा तथा ऩाठ्मबाय
ितयभान ऩाठ्मक्रभ ढाॉचा तथा ऩाठ्मबाय तनम्नानुसाय यहे को छ।
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प्राविचधक/व्मािसातमक शिऺाको ऩाठ्मक्रभ
भाध्मशभक तहको प्राविचधक/व्मािसातमक धायको ऩाठ्मक्रभ दे हाम फभोस्जभ प्रस्ताि गरयएको
छ।
भर
ू विषम

ऩण
ू ायङ्क

प्राविचधक/व्मािसातमक

अॊग्रेजी

१००

प्राविचधक व्मािसातमक I

१००

नेऩारी

१००

प्राविचधक/व्मािसातमक II

१००

साभास्जक

१००

प्राविचधक/व्मािसातमक III

१००

साभान्म विऻान

१००

साभास्जक शिऺा

१००

जम्भा

८००

विषम

ऩण
ू ायङ्क

अनुसूची ८.१

प्रधानाध्माऩक छनोटका आधायहरु
प्रधानाध्माऩक छनोटका आधायहरु तनम्नानुसाय हुनेछन ्
१

मोग्मता

३० अङ्क

२

शिऺण अनब
ु ि

३० अङ्क

ताशरभ

२० अङ्क

नेतत्ृ ि शरने ऺभता

१० अङ्क

जम्भा

१०० अङ्क

३
४
५

सभुदाम सम्फन्ध ऺभता

१० अङ्क

नोट्
१ न्मन
ू तभ िैक्षऺक मोग्मताका राचग १० अङ्क य भाचथल्रो िैक्षऺक मोग्मताका राचग
२० अङ्क हुनेछ। भाचथल्रो िैक्षऺक मोग्मताभा प्रथभ श्रेणी बए २०, द्वित्तीम श्रेणी
बए १५ य तत
ृ ीम श्रेणी बए १० अङ्क हदइनेछ।

२ शिऺण अनब
ु िभा प्रततिषय २ अङ्कका दयरे अचधकतभ ३० अङ्क हुनेछ।

३ जन
ु तहको राचग प्र.अ. हुने हो सो तहका राचग तोककएको ताशरभ बए २० अङ्क य
नबए ०। तय उक्त ताशरभ एक भहहना बन्दा घटीको हुनह
ु ु ॉ दैन।

४ नेतत्ृ ि शरने ऺभता फाऩतको अङ्क विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततरे विद्मारमका
शिऺकहरु भध्मेफाट उत्कृरठ नेतत्ृ ि हदने ऺभता बएकाराई प्रदान गनेछ।

५ सभुदाम सम्फन्ध ऺभता फाऩतको अङ्क विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततरे

विद्मारमका शिऺकहरुभध्मेफाट उत्कृरठ नेतत्ृ ि हदने ऺभता बएकाराई प्रदान
गनेछ।

६ घ य ङ फाऩतको अङ्क विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततभा प्रधानाध्माऩक फाहे क अरु
सदस्महरुरे गोप्मरुऩभा भूल्माङ्कन गयी अन्तभा सफैको अङ्क जोडी तनकाशरएको
औसत अङ्कराई भातननेछ।

अनुसूची ११.१

सङ्गठनको सॊयचना य जिापदे हीताको सायाॊि

को

सॊगठनको सॊयचना य जिापदे हीताको सायाॊि ताशरक तनम्नानुसाय यहनेछ।

शिऺक
प्र अ

को प्रतत

कसयी

प्रधानाध्माऩक

शिऺकको तनमशभतता य िैऺखणक ऩऺको

विद्मारम व्मिस्थाऩन
सशभतत
प्राविचधक ऩऺा स्जशिअ

भल्
ू माङ्कन गयी दण्ड य ऩयु स्कायको व्मिस्था गये य।
तनमभानुसाय कामय नगये दण्डका राचग स्जशिकाभा
ऩठाउने व्मिस्था गये य।

प्रचशरत ऐन अनुसाय दण्ड य ऩुयस्कायको व्मिस्था
गये य।

विव्मस

स्जशिअ

सञ्चारक
फोडय(सॊस्थागत)

तोककएको स्जम्भेिायी िहन नगने विव्मस िा मसका
सदस्महरुराई तनरम्फन, जयीिाना िा विद्मारम
अनुभतत खाये ज गये य।

विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभतत स्जम्भेिाय नबएको
अिस्थाभा विद्मारम चाटय य य सॊस्थाको विधान
फभोस्जभ कािायही गने।

स्जशिअ

शिऺा विबाग

कामय सम्ऩादन भूल्माङ्कन शिऺा विबागको
भहातनदे िकफाट गयाएय।

ऺेत्रीम

शिऺा विबाग

शिऺा

कामय सम्ऩादन भूल्माङ्कन शिऺा विबागको
भहातनदे िकफाट गयाएय।

तनदे िक
शिऺा

भन्त्रारम

विबाग
भन्त्रारम

भन्त्रीऩरयषद्

शिऺा विबागको भहातनदे िकको कामय सम्ऩादन
भूल्माङ्कन शिऺा सचचिफाट गयाएय।
प्रचशरत कानुन अनुसाय

अनुसूची १५.१

तनमशभतताको रुऩये खाको कामायन्िमन य अनुगभनको सॊमन्त्र
तनमशभतताको रुऩये खाको कामायन्िमन य अनुगभन सॊमन्त्र दे हाम अनुसाय हुनेछ्

१ यास्रिम शिऺा सशभततरे प्रत्मेक िषय तनमशभतताको रुऩये खाको ऩुनयािरोकन गनय
सुझाि ऩेि गनय उऩसशभतत गठन गनेछ। उक्त उऩसशभततरे सम्फस्न्धत सफै ऩऺा
सॉग छरपर, अन्तयकक्रमा य स्थरगत अध्ममनको आधायभा प्रततिेदन ऩेि गनेछ।

२ उक्त उऩसशभततको प्रततिेदन सशभततभापयत शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारमभा

कामायन्िमनका राचग ऩेि हुनेछ।शिऺा तथा खेरकुद भन्त्रारमरे प्रततिेदनका
सुझािहरुराई अध्ममन गयी तनमशभतताको रुऩये खाका फाये भा रुऩये खाको
ऩुनयािरोकन गयी सम्फस्न्धत सफैराई जानकायी गयाउनेछ।

३ स्जल्रास्तयभा ऩतन स्जल्रा शिऺा सशभततफाट स्जल्राबरयको तनभाविको य भाविको
तनमशभतताको रुऩये खाको कामायन्िमनको स्स्थततको भूल्माङ्कन गनय य कुन ऩऺफाट

के कस्ता कभजोयीहरु यहे सो को उल्रेख गयी प्रततिेदन तमाय गनय एक कामयदर गठन
गरयने छ।य उक्त कामयदररे विद्मारम तनयीऺकको सभेत शसपारयसको अध्ममन
गयी प्रततिेदन तमाय गनेछ य कामायन्िमन गनय स्जल्रा शिऺा कामायरमभा ऩेि गनेछ।
४ गाउॉ /नगय िडा शिऺा सशभततरे आफ्नो ऺेत्रशबत्रको प्राथशभक विद्मारमको

तनमशभतताको रुऩये खाको कामायन्िमनको स्स्थततको भूल्माङ्कन गनय य कुन ऩऺफाट

के कस्ता कभजोयीहरु यहे सो को उल्रेख गयी प्रततिेदन तमाय गनय एक कामयदर गठन
गरयनेछ य उक्त कामायदररे सुझाि सहहतको शसपारयसको अध्ममन प्रततिेदन
कामायन्िमन गनय विद्मारम तनयीऺकराई प्रदान गनेछ।

५ विद्मारम व्मिस्थाऩन सशभततरे तनमशभतताको रुऩये खाको कामायन्िमन के कतत ऩयू ा
बएको हो य के कतत ऩयू ा गनय नसककएको हो सो को कायण सहहतको िावषयक प्रततिेदन
तमाय गयी स्जल्रा शिऺा कामायरमभा ऩठाउनेछ।

६ विद्मारम तनयीऺकरे तोककएको ढाॉचाभा तनमशभत रुऩये खाको अनग
ु भन सम्फस्न्धत
कामायरमभै गई अनग
ु भन गनेछ।

अनस
ु च
ू ी १५.२

नमाॉ खोल्ने विद्मारमको राचग आिश्मक दयू ीको भाऩदण्ड
ऺेत्र

ग्राशभण

िहयी

हहभारी

४ ककभी

३ ककशभ

ऩहाड

३ ककशभ

२ ककशभ

उऩत्मका

१ ककशभ

५ ककशभ

तयाइ

२ ककशभ

१ ककशभ

अनुसूची नॊ १५.३

विद्मारम अनुभततका राचग जनसॊख्मा य विद्मारमको आधाय
विद्मारमको तह

हहभारी

ऩहाडी

तयाइ

उऩत्मका

प्राथशभक

१०० घयधयु ी

२०० घयधयु ी

२५० घयधयु ी

३०० घयधयु ी

विद्मारम

विद्मारम

विद्मारम

विद्मारम

२ तनम्न

३ तनम्न

३ तनम्न

४ तनम्न

भाध्मशभक

भाध्मशभक

भाध्मशभक

भाध्मशभक

विद्मारम

विद्मारम

विद्मारम

विद्मारम

तनम्नभाध्मशभक
भाध्मशभक

३ प्राथशभक

४ प्राथशभक

५ प्राथशभक

६ प्राथशभक

