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ख ड १  

पिरचय  

  

१.१ पृ ठभिूम  

िव यालय िशक्षाका क्षेत्रमा खास गरेर िव याथीर् सखं्या र िव यालयह को आव यकता 
अनु प िशक्षक दरब दी सजृना हुन नसकेको, वीकृत िशक्षक पदमा पिन लामो 
अविधस म थायी िशक्षक िनयिुक्त स ब धी प्रिक्रया अगािड ब न नसकेर िशक्षक पदमा 
वष देिख अ थायी िनयिुक्त भई िविभ न यिक्तह  कायर्रत रहेका, िशक्षक छनौटको 
खु ला िवज्ञापन हुन नसक्दा िव विव यालय एवं िविभ न िशक्षण सं थाह बाट उ तीणर् 
यिक्तह ले योग्यता पु टी गरी िशक्षण सेवामा प्रवेश गनर् नपाएको अव थाले गदार् 
सम त िशक्षण पेशामा नै अ योलको वातावरण ब न गएको छ।  

  

िवगतमा कक्षा ५ स मको िशक्षा मात्र िनःशु क भइरहेको स दभर्मा वतर्मान सरकारले 
यसलाई कक्षा ८ स म िव तार गरी दिलत समदुाय, कणार्ली अ चलका सामदुाियक 

िव यालयह मा अ ययनरत र लोपो मखु तथा अित सीमा तकृत जनजातीका 
िव याथीर्ह लाई कक्षा १२ स मकै िशक्षा िनःशु क गन गरी आ.व.२०६५/६६ को बजेट 
माफर् त घोषणा गिरसकेको पिरि थितमा िनःशु क िशक्षालाई यवहािरक पमा 
कायार् वयनमा लग्न यस िभत्र के के कुरा िनःशु क हुने भ ने प ट गनुर् आव यक भएको 
छ। यसको सेरोफेरोमा िशक्षक कमर्चारी र िनजी िव यालयका सम याह  समेत जोिडएर 
आएको अव था छ।  

  

कक्षा ८ स मको िशक्षा िनःशु क भई मा यिमक तहस मकै िशक्षा क्रमशः िनःशु क गद 
लिगने नीित कायार् वयन गिरए प चात िव यालयह को िनयिमत थानीय आय लगभग 
अ य हुने अव थामा रहेकोले िवगत देिख सरकारको सीिमत अनुदान र िव यालयको 
आय ोतबाट तलब सिुवधा खानेगरी िनयुिक्त भई काम गद आएका िव यालय कमर्चारी 
(पिरचर, लेखापाल आिद) ह को तलब सिुवधाको लािग चािहने वजेटको यव था गनुर् 
आव यक भएको छ।  

  

सामदुाियक र सं थागत िव यालयबाट प्रवािहत िशक्षामा िवभेद रहेको, यसबाट िशक्षा 
माफर् त समाजमा दइुवटा वगर्को सजृना भइ रहेको, िनजी िव यालयह लाई सं थागत 
व प िदने नाममा क पनी अ तगर्त स चालन हुनु पन/ हुन सक्ने प्रावधानले गदार् यी 
िव यालयह  सेवामखुी सं था भ दा आिथर्क िक्रयाकलाप स चालन गन सं थाह  हुन ्िक 



भ ने बुझाइले समाजमा ठाउँ िलइरहेको, यी िव यालयह मा कायर्रत िशक्षक कमर्चारीह को 
सेवा, शतर् र सिुवधा, िनयिुक्तपत्र र तलब भ ता कुनै िनि चत मापद ड िभत्र रहने नगरेको 
ज ता गनुासाह  आई ितनीह को यवहािरक समाधान पिह याउन किठनाइ भइरहेको छ।  

  

यी वाहेक िशक्षकह को पद समायोजन र पदो नित, व दमा मािरएका तथा मरे बाँचेको 
ठेगान नभई वेप ता िशक्षकका पिरवारलाई िदइनु पन क्षितपूित र् र उनीह का छोराछोरीको 
िशक्षा, व दको क्रममा नोकरी छो न बा य पािरएका िशक्षकको पुनवर्हाली र पुनवर्हाली 
भएका िशक्षकको नोकरी अविध गणना, समदुायको यव थापनमा गएका िव यालयमा 
काम गन िशक्षकह को सेवा शतर् यव थापन लगायत िविभ न कोणबाट उठेका कितपय 
प्र नह को समाधान गरी िशक्षा क्षेत्रलाई प ट पमा गणु तरीय िशक्षा प्रवाह गन 
िदशामा अिघ बढाई  िशक्षक, िव याथीर् र िव यालय यव थापक तथा स बद्ध सब ै
सरोकारवालाले मयार्िदत र व―पिहचान सिहत िशक्षा आजर्न र प्रवाह गन कायर्मा 
सलंग्न हुन सक्ने तथा सबैले िनयिमतताको प्रावधान िभत्र रही रा ट्र िनमार्णमा योगदान 
गनर् पाउने अवसर सजृना गनुर् आजको आव यकता देिखएको छ।  

यस ै पृ ठभिूममा सरकारका प्रितिनिध र सरोकारवाला पक्षह  बीच िविभ न िमितमा 
भएका स झौता र सहमित तथा सरकार वारा कानुन, िविभ न नीित, कायर्नीित एवं 
कायर्क्रमह  माफर् त गिरएका प्रितवद्धताह  समेत अ ययन गरी कायार् वयनको िनिम त 
यवहािरक सझुाव पेश गनर् २०६५/०९/१३ को िशक्षा म त्रालयको (म त्री तर) िनणर्यबाट 
गिठत कायर्दलले यो प्रितवेदन तयार गरी उक्त म त्रालयमा पेश गरेको हो। यस 
स व धमा सरोकारवालाह बाट पिछ लो पटक पेश भएका मागह  अनुसचूीमा समावेश 
गिरएको छ।  

  

१.२ कायर्दलको गठन र कायर् अविध  

नेपाल सरकार िशक्षा म त्रालयको उि लिखत िनणर्यबाट म त्रालयको च. नं. ६८२ र ७२२ 
िमित २०६५/०९/१६ र २०६५/०९/२३ को पत्र वारा गिठत कायर्दलको गठन िविध यस प्रकार 
छः  

  
  

तािलका नं १  

सयंोजक ी जनादर्न नेपाल  सह–सिचव, िशक्षा म त्रालय  

सद य ी महा म शमार्   महािनदशक, िशक्षा िवभाग  

सद य ी िचत्र प्रसाद देवकोटा  िनदशक, शै. य. महाशाखा, िशक्षा िवभाग  

सद य ी ज्ञानी यादव िनदशक,   क्षे.िश.िन., म यमा चल  



सद य ी कृ ण प्रसाद ढकाल   नेपाल िशक्षक युिनयन  

सद य ी बाबुराम अिधकारी   नेपाल िशक्षक युिनयन  

सद य ी िवरे द्र प्रकाश े ठ   नेपाल िशक्षक युिनयन  

सद य ी गणुराज लोहनी   नेपाल शैिक्षक गणताि त्रक म च  

सद य ी होम कुमार थापा   नेपाल शैिक्षक गणताि त्रक म च  

सद य ी बहादरु ख का   नेपाल शैिक्षक गणताि त्रक म च  

सद य ी शहीद अह मद हवारी  मधेसी िशक्षक फोरम  

सद य ी उपे द्र यादव   मधेसी िशक्षक फोरम  

सद य ी च द्रदेव िसहं (२०६५।१०।२२स म) लोकताि त्रक िशक्षक युिनयन  

सद य ी ई वर पिंडत (२०६५।१०।२५देिख) लोकताि त्रक िशक्षक युिनयन  

सद य ी िशव बहादरु बोहोरा  िव याथीर्  

सद य ी च द्रजगं बहादरु िसहं  िव याथीर्  

सद य ी खेम अिधकारी   िव याथीर्  

सद य ी पु तक च द   िव याथीर्  

सद य ी ड बर नारायण महतो  िव याथीर्  

सद य ी जे.पी. यादव   िव याथीर्  

सद य ी कृ ण जोशी    िव याथीर्  

सद य–सिचव ी भरत प्रसाद िसखंडा  

(२०६५/९/१८―२०६५/१०/०५) उप–सिचव, िशक्षा म त्रालय  

 ी केशव प्रसाद दहाल  

(२०६५/१०/०९ देिख हालस म  उप–सिचव, िशक्षा म त्रालय  

  

मािथ उ लेिखत कायर्दलको पिहलो वैठक िमित २०६५/९/१८ गते बिस आ नो कायर् प्रार भ 
गरेको िथयो। िविभ न समयमा िविभ न िवषयमािथ १८ वटा औपचािरक  र स बि धत 
सरोकारवालाह सँग किरब १० वटा अनौपचािरक बैठक बसी छलफल तथा िनणर्य गिरयो। 
लगभग २ मिहना अविधनै यस कायर्दलको कायर् अविध र यो।   

  

१.३ कायर्िविध  

कायर्दलले प्रितवेदन तयारीको क्रममा िन न अनसुार िविधह को अवल बन गरी सचुना 
सकंलन एवं प्रितवेदन तयारी गरेको िथयो।  



(क)  िशक्षा म त्रालय र अ तगर्त िवभाग िनदशनालय तथा अ य िनकायह  र 
सरोकारवालाह  वीच िविभ न िमितमा भएका स झौता, सहमित र सरोकारवालाह ले 
राखेका माग पत्रह को अ ययन।  

ख) िशक्षा स बि ध नेपालको अ तिरम सिंबधान र ऐन कानुनह को यव था तथा 
नेपाल सरकारको अ य नीितगत द तावेजह को अ ययन।  

ग) िवषयसँग स बि धत सरोकारवालाह का अगवुाह सँगको छलफल (अ थायी िशक्षक 
आ दोलनसगं स बद्ध अगवुाह , िव यालय कमर्चारी स बि ध आ दोलनका अगुवाह , 

सं थागत िव यालय सचंालकका सं थाह  या सन,् एन या स का अगवुाह  )।  

घ) कायर्दलका सद यह को शैिक्षक यव थापनका साथै िशक्षण पेशा र िशक्षक एवं 
िव याथीर् आ दोलनमा रही प्रा त लामो अनुभवको आधारमा िविभ न बैठकमा यक्त  
िवचार र गिरएको िव लेषण।  

  

१.४ कायर्सीमा  

मलूतः पिहला भएका सहमित एवं स झौताह को कायार् वयनको यवहािरक उपाय पेश 
गन िज मेवारी पाएको यस कायर्दलले िशक्षा क्षेत्रका तमाम सम याह को के ाके ा 
केलाउने भ दा िवगतका सहमितह ले समेटेका िवषय क्षेत्र र कायर्दल गठन गन 
पृ ठभिूममा िशक्षकका पेशागत सगंठनह , िशक्षाशा त्र सकंायमा अ ययनरत िव याथीर्ह , 

िव यालय कमर्चारी र  नेपाल सं थागत िव यालय िशक्षक युिनयनले उठाएका मागह को 
अ ययन गिर आ नो सझुाव िदने कायर्मा मात्र कायर्दलले आ नो कायर् क्षेत्र सीिमत 
गरेको िथयो।    

   



ख ड २ 

िशक्षामा देिखएका केिह नीितगत मु ाह  

  

२.१ िशक्षा स ब धी नीित िनधार्रण सिमितह मा पेशागत सं थाह को प्रितिनिध व  

  

िव यालय िशक्षाका क्षेत्रमा िविभ न िवषय क्षते्र र तहको नीित िनधार्रणका लािग 
पा यक्रम तथा मू याङ्कन पिरषद, शैिक्षक जनशिक्त िवकास पिरषद, दरू िशक्षा सिमित, 

िज ला िशक्षा सिमित, के द्र र िज ला अनौपचािरक िशक्षा सिमित ज ता िविभ न पिरषद 
एवं सिमितह  ऐन िनयमको यव थािभत्र िक्रयािशल छन।् राि ट्रय तरमा 
म त्रीपिरषदको िनणर्यबाट गठन भएको शैिक्षक नीित िनधार्रण सिमित पिन मा. िशक्षा 
म त्री यूको अ यक्षतामा काम गिररहेको छ।  

  

यी पिरषद, सिमित म ये कितपयमा िशक्षक युिनयनको प्रितिनिध व रहेको छ भने  
कितपयमा य तो कानुनी यव था नभएकाले यदाकदा आमि त्रत गन गिरएको देिख छ। 
य त,ै िज ला र के द्रमा समेत सरोकारवालाह  र म त्रालय, िवभाग तथा कायर्लयह  

बीच िनर तर छलफल एवं सम वय भइरहोस भ ने उ े यले के द्र र िज ला तरमा 
सावर्जिनक स वाद सिमित गठन भई म त्रालय िवभाग र कायर्लयका प्रितिनिध तथा 
िशक्षक युिनयनका प्रितिनिधह को सलंग्नतामा िनयिमत पमा छलफल एवं अ तरिक्रया 
हँुदै आएको छ।  

  

त कािलन अव थामा िशक्षकह का सं थाह  िशक्षक यिुनयन िभत्र ै आवद्ध हँुदा यो 
यवहािरक भए तापिन हाल शैिक्षक गणताि त्रक म च नामको अक  एउटा सशक्त 
पेशागत सं था गठन भई कायर्रत रहेको र िशक्षकह का अ य केही पेशागत सं थाह  

मधेशी िशक्षक फोरम,लोकताि त्रक िशक्षक युिनयन,िशक्षक म च लगायत िशक्षक यिुनयन 
वा शैिक्षक गणाताि त्रक म च दवुैमा आवद्ध नभइ कायर्रत रहेकाले य ता सगंठनह को 
सहभािगताको माग पिन ब दै गएको छ।  

  

 सझुावह  :   

यसलेै िशक्षास ब धी नीित िनधार्रण गन िविभ न िनकाय एवं सिमितह मा 
सरोकारवालाह को प्रितिनिध व स ब धमा कायर्दलले िन न अनुसार िसफािरश गरेको   

छ।  



(क) िशक्षास ब धी िव यमान अव थाको िव लेषण गरी नयाँ सघंीय लोकताि त्रक 

गणत त्रा मक पिरवेशमा अबल बन गिरनु पन िशक्षा नीित लगायत िविभ न पक्षमा 
सझुाव िदन राि ट्रय िशक्षा आयोग गठन गन कायर् अिघ बढाउन िसफािरश गन।  

(ख) िज ला िशक्षा सिमितमा िशक्षक युिनयनका अितिरक्त शिैक्षक गणताि त्रक म च 
र सो सिमितबाट मनोनयन हुने िशक्षासँग सरोकार राख्ने पेशागत सं थाको प्रितिनिध एक 

समेत तीनजना पेशागत प्रितिनिध रहने यव था िमलाउने।  

(ग) सावर्जिनक स बाद सिमितको िव यामान सरंचनामा पुनरावलोकन गरी िशक्षक 

युिनयन र शैिक्षक गणताि त्रकम चको प्रितिनध व हुने तथा िज लामा रहेका यी दईुवटा 
सं थामा आवद्ध नभएका पेशागत सं थाह  समेतलाई आमि त्रत गरी िनर तर स वाद 
एवं अ तरिक्रया हुने यव था िमलाउने।  

(घ) िशक्षा नीित िनधार्रण सिमित लगायत के द्रीय र िज ला तरका नीित िनधार्रण 

स ब धी िविभ न सिमितह मा िशक्षक युिनयन र नेपाल शैिक्षक गणताि त्रक म च तथा 
आवद्ध नभएका सगंठनह  म ये म त्रालयबाट मनोिनत अक  एउटा पेशागत सं था 
समेतको प्रितिनिध व हुने यव था िमलाउने। साथै िज ला तह देिख के द्रस म नीित 
तजुर्मा गदार् अिभभावक, िशक्षक, कमर्चारी, िव याथीर् एवं अ य सरोकारवाला समेतको 
योगदानलाई समिुचत थान िदन य ता सबै पक्षको प्रितिनिध व हुने यव था िमलाउने।  

(ड.) िशक्षा म त्रालय अ तगर्त गठन हुने आयोग, सिमित, कायर्दल तथा टोली गठन 
गदार् समावेशीताको आधारमा गठन गन।  

  

२.२. िशक्षामा रा यको लगानी   

नेपालको अ तिरम सिंवधानले िशक्षालाई नागिरकको मौिलक अिधकारको पमा ग्रहण 

गरी मा यिमक तहस मको िशक्षा िनःशु क गनर् िनदिशत गिरसकेको र सरकारले 
आ.व.२०६५/०६६ को बजेट तथा कायर्क्रम माफर् त कक्षा १–८ स मको िशक्षा िनःशु क र 
कक्षा ९–१२ को िशक्षा क्रमशः िनःशु क गदजाने नीित अिघ सािरसकेको स दभर्मा हाल 
रा यबाट भइरहेको िशक्षा क्षेत्रको लगानी धेरै कम हुन गएको छ।  

सरकारले चाल ुवषर् समेत िवतेको ३ वषर्मा गरेको िशक्षा क्षेत्रको लगानी हेन हो भने यो 
१६ देिख १७ प्रितशतको हाराहारीमा देिख छ। हाल मलुकुका सामदुाियक िव यालयह मा 
िशक्षा िनयमावलीले तोकेको मापद ड अनुसार िशक्षक आपुितर् गदार् ५० हजार भ दा बढी 
िशक्षक थप गनुर् पन आव यकता छ। सरकारले गन लगानीको लगभग ८५ देखी ९० 
प्रितशत िशक्षक कमर्चारीको तलब भ तामा नै खचर् हुने गरेको कारणबाट शैिक्षक गणु तर 
सधुार तफर्  खास ैलगानी प्रवािहत गनर् सिकएको छैन।  



सरकारले घोषणा गरे बमोिजम अपांग, दिलत, लोपो मखु, अित सीमा तकृत र सीमाि तकृत 
जनजाितका वालवािलकाका लािग छात्रवृ ती, िदवाखाजा र प्र येक िव यालयमा कमसेकम 
एकजना कमर्चारीको यव था गदार् पिन हालको बजेटमा िनकै ठूलो बढो तरी गनुर्पन 
आव यकता छ। िव यालय बािहर रहेका प्राथिमक तह र मािथ लो तहका लगभग ३० 
प्रितशत बालबािलकालाई िवशेष लिक्षत कायर्क्रम स चालन गरी िव यालय िशक्षा िदलाउन ु
पन आव यकताले पिन थप बजेटको माग गदर्छ।  

सझुावह  :   

यस ै व तुत यलाई िवचार गरी कायार्दलले िशक्षामा रा यको लगानी स ब धमा िन न 
अनुसार िसफािरश गरेको छ।   

(क) िशक्षामा के द्रीय सरकारको बजेटबाट गिरदैआएको हालको सालाखाला १७ 
प्रितशतको लगानीलाई बढाई आगामी ३ वषर्िभत्र २० प्रितशत र स बत २०७२ (सन ्२०१५) 
स म २२ प्रितशत पुर्  याउने।  

(ख) थानीय िनकाय िज.िव.स., गा.िव.स. र न.पा.ले आ नो लगानीको कि तमा २० 
प्रितशत िशक्षा क्षेत्रमा प्रवाह गनुर् पन यव था गरी यसको सचूना िशक्षा म त्रालयमा 
समेत आउने प्रावधान िमलाई िशक्षा म त्रालयले वािषर्क पमा प्रकािशत गन ि थित 
प्रितवेदन (status report क्तबतगक भउयचत) मा समावेश गरी सावर्जिनक गनुर् पन 
यव था िमलाउने।  

(ग) वीकृत हुन वाँकी रहेका प्र तािवत सामदुाियक िव यालयह लाई िशक्षा 
िनयमावलीले तोके अनुसार दरव दी िदई वीकृित गद लजैाने।  

  

२.३ िनःशु क िशक्षा  

िवगत तीन दशक भ दा अिघदेिख प्राथिमक िशक्षा िनःशु क गन घोषणा भई सामदुाियक 

प्राथिमक िव यालयबाट िदइने िशक्षामा कुनै शु क निलने र पा यपु तक िनःशु क 

उपल ध गराउने यव था भइ आएको छ। तर यवहारमा भने िव यालयह ले परीक्षा 
शु क, वािषर्क शु क र अितिरक्त िवषय अ यापन ज ता शु कको नाममा अिभभावक वा 
िव याथीर्सँग केही शु क उठाइरहेको भ ने  गनुासाह  आउने गरेका छन।् गत आ.व 
२०६४।०६५ स म सरकारको तफर् बाट िव यालयह लाई िनःशु क गन प्रयोजनका लािग 
िन न अनुसार अनुदान िदने गरेको देिख छ :   

क)  यव थापन खचर्को पमा प्राथिमक तहमा पिरचर कायर्रत रहेकोमा वािषर्क 

१६,९००।– र अ यमा ११,०००।–, िन.मा. र मा यिमक तहमा क्रमशः .१८,९००।– र 
२६,९००।– सरकारले अनुदान िदने गरेको।  



ख) मसल द खचर्को प्रयोजनका लािग सरकारले प्रित िशक्षक प्राथिमक तहको िनिम त 
.३००।– का दरले िदँदै आएको।  

ग) प्राथिमक तहका िव याथीर् सखं्याको आधारमा िनःशु क पा यपु तक समेत 
उपल ध गराउने गरी प्रित िव याथीर् िहमाली, पहाडी र तराई तथा काठमाड  उप यका 
क्षेत्रमा क्रमशः . ३२५।–, ३००।– र २७५।– का दरले िव यालय सधुार योजना अनुदान 
उपल ध गराउने गरेको।  

यस यव थालाई चाल ु आ.व. २०६५/०६६ को कायर्क्रम माफर् त प्रित िशक्षकका दरले 
िव यालयलाई िदइआएको यव थापनको खचर् र िनःशु क पा यपु तक उपल ध गराउने 
शतर्मा िदइ आएको प्रित िव याथीर् िव यालय सधुार योजना खचर्लाई िव यालय िवकास 
एवं यव थापन खचर्को नाममा िहमाली, पहाडी र तराइ तथा काठमाड  उप यका क्षेत्रमा 
िन न अनुसारको अनुदान िदने यव था अिघ बढाएको देिख छ :    

तािलका नं २  

ह यव थापन खचर् .मा मसल द .मा िव यालय सधुार योजना .मा   

 िहमाली पहाडी तराईतथा उप यका िहमाली पहाडी तराईतथा उप यका िहमाली
 पहाडी तराईतथा उप यका  

प्राथिमक तह १२० ११० ९५ ६ ६ ६ १५० १४० १३०  

िन.मा.तह १५० १२५ १०० ३० २५ २० ४५० ४०० ३७५  

मा.िव.तह १५० १२५ १०० ३० २५ २० १००० ९०० ८००  

नोट :  मा.िव.र िन.मा.िव.को हकम दिलत ,लोपो मखु र अित िसमा तकृत जनजाित एवं 
कणार्ली अ चलका सामुदाियक िव यालयमा अ ययनरत िव याथीर्ह का लािग िनःशु क 

िशक्षा प्रयोजनका लािग  

तर यित हँुदाहुदै पिन शैिक्षक सामाग्री र अ य अ याव यक चालखुचर् तथा िव यालयमा 
कायर्रत कमर्चारीह को तलब सिुवधा यव था गनर्को लािग यो रकम पयार् त देिखदैँन।  

  

नेपालको अ तिरम सिंवधानले मा यिमक तहस मको िशक्षा िनःशु क गन भिनसकेको र 
चाल ुआ.व. देिख कक्षा ८ स म िव तार भएको िनःशु क िशक्षा र दिलत लोपो मुख तथा 
सीमा तकृत जनजातीका िव याथीर् एवं कणार्ली अ चलका सामदुाियक िव यालयमा 
अ ययन गन िव याथीर्ह लाई िनःशु क िशक्षा िदने नीित कायार् वयन गनर् उ लेख्य 
पमा थप बजेट आव यकता पदर्छ। तर िव यालयह को लािग आव यक आधारभतू 

अनुदान उपल ध हुन नसिकरहेको अव थामा गत िवगत वषर्मा िव याथीर्बाट प्रा त 
शु कबाट यव था भइरहेको ोत समेत ब द भएको कारणबाट अ याव यक चाल ुखचर् 



यव था गनर् समेत िव यालयह ले किठनाइको अनुभव गिररहेका छन।्  

 
  

सझुावह ः  

यस पिरि थितको सहिजकरणको लािग कायर्लदले िनःशु क िशक्षाको प्रयोजनको लािग 
िन न अनुसार यव था गनर् सझुाव पेश गरेको छ।  

(क) कक्षा ८ स मको िशक्षा िनःशु क भइसकेको स दभर्मा सामदुाियक िव यालयका 
कक्षा १–८ मा प ने िव याथीर्ह सँग भनार् शु क, पढाइ शु क, परीक्षा शु क वा अ य 
नामबाट िनयिमत अ ययन अ यापनको प्रयोजनको लािग कुनै शु क निलने।  

(ख) कक्षा १–५ मा अ ययनरत िव याथीर्ह को लािग प्रित िव याथीर् एक सेटका दरले 
पा यपु तक उपल ध गराउने र कक्षा ६–८ मा प ने िव याथीर्को लािग िव यालय 
पु तकालय माफर् त सबै िव याथीर्ले एकसेट पु तक िलई प न पाउने गरी पा यपु तकको 
यव था गरी प्र येक वषर् उक्त पु तकालयमा कूल िव याथीर् सखं्याको एकितहाइ (३३ 
प्रितशत) थप पा यपु तक खिरद अनुदान उपल ध गराउने।  

(ग) मा यिमक तहलाई क्रमशः िनशु क गद जाने क्रममा दिलत, दगूर्म तथा 
िपछिडएको क्षेत्र र िपछिडएको जनजातीबाट शु  गरी मािथ ख ड (क) र (ख) मा लेिखएको 
प्रावधान क्रमशः लाग ुगद लग्ने गरी िनःशु क िशक्षाको यव था गन।  

(घ) िव यालयलाई बुझाउनु पन शु क बाहेक युनतम आव यक व तुह  िव यालय 
पोशाक, कािप कलम ज ता मसल द सामान नभएको कारणबाट िव यालय जान नसकेका 
वा पढाइ िनयिमत गनर् नसकेका बालबािलका/िव याथीर्ह का लािग लिक्षत समहू वा 
यिक्त पिहचान गरी य तो यनूतम आव यकता पुरा गनर् सिकने गरी छात्रवृ ती 
उपल ध गराउने।  

(ङ) घरबाट िव यालय यादै टाढा भई पढाई िनर तर गनर् किठनाइ भोिगरहेका 
िव याथीर्ह का लािग छािनएका िव यालयह मा छात्रावासको यव था गरी िनःशु क 

आवास र खानाको लािग केही अनुदान ९क्गदक मथ० िदने गरी आवाशीय छात्रवृ तीको 
यव था िमलाउने।  

(च) घरमा िवहान बेलकुाको छाक टानर् किठनाइ भोगीरहेका पिरवारबाट सोही कारणले 
िव यालय आउन नसकेका वालविलकालाई िव यालयमा याउन र आएकाह लाई िटकाइ 
राख्न तथा पढाइमा सक्षमता बढाउन अित दगूर्म क्षेत्र र छािनएका अ य थानमा रहेका 
िव यालयह मा िव याथीर्ह लाई गा.िव.स./न.पा. सँग सहकायर् गरी िदवा खाजाको यव था 
गन। १–१२ कक्षामा प ने िव याथीर्ह का लािग एकैपटक य तो कायर्क्रम स चालन गनर् 



नसिकने अव थामा १–५ बाट शु  गरी क्रमशः मािथ ला कक्षामा िव तार गद जानु 
उपयुक्त हुने।  

  

 २.४ सामदुाियक िव यालयमा िशक्षक कोटा िवतरण गदार् सावर्जिनक सेवामा आरक्षण 

यव था कायार् वयनः  

नेपाल सरकारले हाल ै जारी गरेको सावर्जिनक सेवामा आरक्षण स ब धी अ यादेशले 
यव था गरे वमोिजम सामदुाियक िव यालयह मा िनयुिक्त हुने कूल िशक्षक पदह   

म ये ४५ प्रितशतलाई िपछिडएका िविभ न वगर् र समदुायलाई छु याइ सोही समदुायबाट 
उ मेदवार छनौट गनुर् पनमा वतर्मान िशक्षक दरब दी एवं अनुदान िवतरण प्रिक्रयामा 
एउटा िव यालयमा १/२ दरव दी वा अनुदान मात्र जाने गदर्छ। य तो अव थामा 
िव यालयमा जाने १/२ दरब दी वा अनुदानमा अ यादेशले यव था गरे बमोिजम आरक्षण 

गनर् सिकने अव था छैन।  

सझुावह ः  

यसको यव थापनको लािग कायर्दलले िन न अनुसार िसफािरश गरेको छः  

वीकृत भएको कूल थाई िशक्षक दरवि द वा िशक्षक अनुदानको ५५ प्रितशत साधारण र 
४५ प्रितशत आरिक्षत समावेशी कोटामा छु याउने। आरिक्षत कोटाको लािग छु याईएको 
४५ प्रितशत कोटालाई १०० प्रितशत मािन आरक्षण स वि ध अ यादेशले िनदश गरे 
व मोिजम िविभ न वगीर्य समहूले पाउने कोटा छु याउने। यसपिछ िवतेको राि ट्रय 
जनगणना (हालको लािग िव.स.ं२०५८को जनगणना) को आधारमा आरक्षणमा नपन  र पन 
समहूको राि ट्रय र िज लागत अनुपात िनकाली िज लागत पमा जाने साधारण र 
आरिक्षत कोटा छु याउने।  

क) िव यालयह मा रहेको िव यालयगत िव याथीर् सखं्या र िज लामा यस अिघ िनकाशा 
भईसकेको दरवि द (राहत अनुदान समेत) को अनुपातमा प्र येक िज लामा जाने दरवि द 
सखं्या प ट गन।  

ख) यसरी जाने दरवि द म ये कूल साधारण र आरिक्षत दरवि दलाई िज लागत 
आरक्षणमा समावेश हुने र नहुने  जनसखं्याको अनुपातमा (के द्रमा दईु तफर्  छु याईएको 
कूल◌्ा दरवि दमा नवढने गिर ) छु याई िज लाह लाई िनकाशा िदने यव था िमलाउने।  

ग) िज लाले स भव भए स म िज ला िशक्षा सिमितको सहमितबाट र नभएमा गोला 
प्रथाबाट िव यालयलाई परेका साधारण र समहूगत आरिक्षत दरवि द छु याउने गरी 
म त्रालयबाट िनदशन पठाउने यव था गन।  

  

 २.५ अ यापन अनुमितपत्र स ब धी यव था   



िशक्षा ऐन (सशंोधन सिहत) २०२८ को दफा ११ ड को प्रावधान अनुसार िशक्षक पदमा 
िनयिुक्त हुन चाहने प्र येक यिक्तले िशक्षक सेवा आयोगबाट अिनवायर् पमा अ यापन 
अनुमित पत्र प्रा त गनुर् पन यव था छ।  

िशक्षा ऐन वमोिजम िशक्षक सेवा आयोगबाट िशक्षण सेवामा प्रवेशको लािग अ यापन 
अनुमित पत्र िदने यवव थालाई कायर्रत िशक्षकको िनिम त छुटै्ट प्रिक्रया स चालन गरी 
आयोगबाट अ यापन अनुमित पत्र िदइए तापिन यो प्रिक्रया यादै उदार भई 
िव यालयह मा िशक्षकको आव यकताको दाँजोमा याँदै बढी सखं्यामा अनुमित पत्र 
िदइएको र यो प्रिक्रया वैज्ञािनक र िशक्षकह को पेशाप्रितको प्रितवद्धता बढाउनेतफर्  उ मखु 

हुन नसकेको भ ने ज ता गनुासाह  रहेका  छन।् यस ै वीच अ यापन अनुमितपत्रको 
औिच य मािथ नै प्र न उठी अ यापन अनुमितपत्रस ब धी परीक्षाको प्रिक्रया समेत अिघ 
ब न नसकेको अव था छ।  

  

सझुावह ः  

यसलेै अ यापन अनमुितपत्र िवतरण कायर्लाई थप यवि थत गनर् कायर्दलले िन न 
अनुसार िसफािरश गरेको छः  

(क) कायर्दलले प्रितवेदन पेश गिरसकेको स दभर्मा अ यापन अनुमितपत्र र सो पत्रसँग 
स बि धत नीितगत िवषयह  पिरवतर्न स ब धी सबै कायर्ह  थगन गनर् िशक्षा 
म त्रालय तथा िशक्षक सेवा आयोगलाई अनुरोध गन।  

(ख) अ यापन अनुमितपत्र स वि ध यव थालाई थप वैज्ञािनक र यवहािरक बनाई 
सरोकारवालाह को सहभािगता बढाइ यसलाई िशक्षक आचार सिहतासँग जो न आगामी 
िदनमा कानुन वारा गिठत िशक्षक काउि सल (teacher council)९ भबअजभचक 

ऋयगलअष०्ि◌ बाट अ यापन अनुमित पत्र िदने यव था िमलाउने।  

(ग) ख ड (ख) वमोिजमको यव था नहु जेलका लािग सकं्रमणकालीन यव था गनर् 
िशक्षा ऐनबाट बतर्मान िशक्षक सेवा आयोगलाई िदएको अिधकार प्रयोग गरी उक्त 
आयोगबाट िशक्षा सेवाको एकजना विर ट अिधकृतको संयोजक वमा िशक्षा सेवाकै एक 

जना अिधकृत कमर्चारी सद य सिचव रहने गरी िशक्षकह का पेशागत सं थाह बाट 
िसफािरस भएका ७ जना िवषेशज्ञ ( िशक्षण पेशामा कि तमा १० वषर् सेवा गरेका र िशक्षा 
शा त्रमा नातको तर गरेका ) प्रितिनिधह  रहेको एक अ यापन अनुमितपत्र यव थापन 
सिमित गठन गरी सो को परीक्षा र अ यापन अनुमितपत्र िवतरणको कायर् अिघ बढाउने।  

(घ) िशक्षक सेवा आयोगबाट ख ड (ख) वमोिजमको यव था ६ मिहना िभत्र अिघ 
बढाउने गरी त काल एकपटकको िनिम त उक्त आयोगको िव यमान कायर्ढाँचा अनुसार 
नै अ यापन अनुमितपत्रको परीक्षा िलने यव था िमलाउने।  



(ङ) अ यापन अनुमित पत्रको परीक्षामा िशक्षा शा त्रमा प्रमाण–पत्र तह वा सोिह 
िवषयमा उ च मा यिमक िशक्षा तथा नातक एवं नातको तर तह उ तीणर् उ मेदवार वा 
अ य िवषयमा शैिक्षक योग्यता हाँिसल गरी मा यता प्रा त तािलम िलएको उ मेदवार 
मात्र सि मिलत हुन पाउने यव था गन।  

(च) हाल धेरै यिक्तह  एस.एल.सी. उ तीणर् गरी तािलम प्रा त गरेर सेवा प्रवेश गनर् 
नपाई बिसरहेका स दभर्मा य ता उ मेदवारह लाई ३ वषर्िभत्र िशक्षाशा त्रमा प्रमाणपत्र 
तह वा उ च मा यिमक िशक्षा सरहको परीक्षा उ तीणर् गिरसक्ने शतर्मा मात्र यो प्रावधान 
लाग ुभएपिछ हुने ३ पटकस मको अ यापन अनुमित पत्रको परीक्षामा सि मिलत गराउने 
यसपिछ एस.एल.सी. उ तीणर् उ मेदवारले अ यापन अनुमितपत्र नपाउने यव था 
िमलाउन।  

(छ) िवज्ञान, गिणत, अगंरे्जी र क युटर ज ता िवषयिलई िशक्षाशा त्र अ ययन गरेका 
वा अ य सकंायबाट अ ययन गिर वीकृत अविधको तािलम िलएका िशक्षकह को 
अभावलाई स बोधन गनर् आई.ए सी., बी.ए सी, एम.ए सी गरेका उ मेदवारह  क युटर 
िवज्ञान, क युटर एि लकेशन र क युटर इि जिनयिरङमा तथा अगें्रजी भाषा वा 
सािह यमा नातक वा नातको तर गरेका उ मेदवारह लाई िशक्षक सेवा आयोगबाट िसध ै
वा मािथ उ लेिखत प्रिक्रया अनुसार २ वष अ थायी अ यापन अनुमित पत्र जारी गराउने 
यव था गिर  िशक्षक अभाव भएमा मात्र पुनः १ वषर् गरी बढीमा थप १ वषर् स म 
निवकरण गन सक्ने यव था गन।  

य ता यिक्तह ले अ यापन अनमुित पत्र प्रा त गरेको ३ वषर् िभत्र अिनवायर् पमा 
स बि धत तहको मा यता प्रा त अ यापन (एभमबनयनषअ्ब)ि◌ तािलम िलइसक्नुपन 
अ यथा यसरी जारी भएको अ थायी अ यापन अनुमित पत्र वतः खारेज हुने यव था 
गनुर् पन।  

य ता िशक्षक लगायत इ छुक अ य िशक्षकह ले समेत दरू िशक्षा माफर् त मा यता प्रा त 
िशक्षक तािलम िलन पाउने यव था िशक्षा म त्रालयले िमलाइिदनु पन।  

(ज) िवगतको व दकालमा अ यापन अनुमितपत्र िलन छुटेका स वि धत िज लामा 
अ यापन अनुमित पत्रको पिरक्षा स चालन भएको समय देिख हाल स म िशक्षण पेशामा 
रहेका सामदुाियक तथा सं थागत िव यालयमा कायर्रत िशक्षकह का लािग मात्र एक 

पटकको िनिम त समान तरमा काम गन अ य िशक्षकह लाई अ यापन अनुमित पत्र 
िदँदा अपनाइएको प्रिक्रया अपनाई अ यापन अनमुित पत्र िदने यव था िमलाइिदन िशक्षा 
म त्रालयले िशक्षक सेवा आयोगलाई अनुरोध गिरिदने।  

(झ) िज लाह मा िशक्षक िनयुिक्त हँुदा िशक्षण अनुमितपत्र नक्कली पेश भई िनयिुक्त 
हुने गरेको िवषय समेत छलफलको क्रममा प्र तुत भएको हँुदा यसको छानिवन एवं 



रोकथामको कारवािह त काल अिघवढाउन िशक्षा म त्रालय तथा िशक्षक सेवा आयोगलाई 
अनुरोध गन।  

(ञ) अ यापन अनुमितपत्र नक्कली ब न सक्ने स भावनालाई िवचार गरी अ यापन 
अनुमितपत्रमा पानीछाप तथा िवशेष होलोग्राम प्रयोग गन र फरक िज लाबाट िलइएको 
अनुमित पत्र भएका यिक्तलाई िशक्षकमा िनयिुक्त गनुर् पदार् स बि धत िज ला वा 
िशक्षक सेवा आयोगाट प्रमािणकरण (खभचषथ० गरेर मात्र िनयुिक्त गन यव था 
िमलाउने।  

(ट) िशक्षक काउि सलले कायर् स चालन गनुर् अिघ िशक्षक सेवा आयोगबाट जारी 
भएका अ ययन अनुमित पत्र वतः काउि सलको अिभलेखमा सािरनपुन। साथै थाई 
अ ययन अनुमित पत्र प्रा त गन िशक्षकले प्र येक ५/५ वषर्मा आफु कायर्रत िव यालयको 
नाम र स वि धत प्रधाना याकको िसफािरस सिहत िशक्षक काउि सलमा अिभलेख 

अ याविधक गराउने यव था गिरन ुपन।  

(ठ) िनधार्िरत आचार सिंहता अनुसरण नगन िशक्षकह को अ यापन अनुमित पत्र 
िशक्षक कउि सलले िनल वन तथा खारेज स म गनर् सक्ने यव था गन।  

अ य नीितगत सझुावह   

(क)  िव यालय यव थापन सिमितको अ यक्ष र सद यह  िव याथीर्को वा तिवक 
अिभभावक भएको नाता प्रमािणत भएको आधारमा चुिननु पन।  

(ख)  िवना भेदभाव देशका स पूणर् प्राथिमक िव यालय (१(५) मा खाजाको यव था 
गिरनु पन।  

  
   



ख ड ३ 

सामुदाियक िव यालयमा िशक्षक यव थापन 

  

३.१ वीकृत दरवि दमा िशक्षक िनयुिक्त  

सामदुाियक िव यालयमा िशक्षक िनयुिक्तको लािग उ मेदवार छनौट गरी िसफािरश गनर् 
एक वत त्र िनकायको पमा िशक्षा ऐन (सशोधन सिहत) २०२८ वारा गिठत िशक्षक 

सेवा आयोग रहेको छ।  

देशभरका सामदुाियक प्राथिमक, िन न मा यािमक र मा यिमक तहमा गरी हाल सरकारले 
िन न अनुसार िशक्षक दरव दी वीकृत गरेको छ :    

 अ) प्राथिमक तह – ८०१७६  

 आ) िन न मा यिमक तह – १६२०४  

 इ) मा यिमक तह – १२७१८  

सामदुाियक िव यालयह का वीकृत िशक्षक दरव दीमा िशक्षक िनयिुरक्तको लािग िव.स.ं 
२०५२ पिछ िशक्षक सेवा आयोगबाट खु ला िवज्ञापन हुन सकेको छैन। २०५२ सालको 
परीक्षाको नितजा २०६० मा मात्र प्रकािशत भएको िथयो।  

यसबाट वष देिख िव यालयह का वीकृत िशक्षक दरव दीमा अ थायी िशक्षकह  िनयुिक्त 
भइ काम गद आएकाले य ता अ थायी िशक्षकको सखं्या २० औ ंहजार पुिगसकेको छ।  

  

यस बीचमा अ थायी िशक्षकह को लामो अविधको सेवा प्रित स बेदनशील भई सरकारले 
२०६२ सालमा थायी पले पूित र् हुन नसकेका कूल २४१९२ िशक्षक दरव दी म ये १२०९६ 
दरव दीमा आ तिरक र यित नै दरब दीमा खुला प्रितयोिगता गन गरी छु याई २०५८ 
साल माघ २५ गते अिघ िनयुक्त अ थायी िशक्षकह ले मात्र भाग िलन पाउने गरी िशक्षक 

सेवा आयोगबाट आ तिरक प्रितयोिगता मक परीक्षा गरी थायी िनयिुक्तको यव था 
िमलायो। तर सो प्रावधान अ तगर्त छु याइएको खुला प्रितयोिगताको लािग िवज्ञापन गन 
भिनएको १२०९६ दरव दीको लािग हालस म परीक्षा हुन सकेको   छैन।  

यस ै िसलिसलामा २०६२ को िशक्षक सेवा आयोगको परीक्षाबाट थायी हुन नसकेका 
सेवारत अ थायी िशक्षकह को आ तिरक प्रितयोिगताबाट थायी हुन पाउँ भ ने ब दो 
माग र खु ला प्रितयोिगताको लािग िछटो िवज्ञापन खुलाइयोस ्भ ने िव याथीर्ह को चक  

मागका बीच कुनै पिन िकिसमको िवज्ञापन हुन नसकी िशक्षक पदमा थायी िनयिुक्त 
स ब धी स पूणर् प्रिक्रया नै अव द्ध हुन गएको छ।   

  



३.२ सामदुाियक यव थापनमा रहेका िव यालयह मा िशक्षक िनयिुक्त   

सामदुाियक िव यालयह को समुदाय वारा यव थापन गन नीित अ तगर्त य तो 
यव थापनमा रहेका िव यालयह मा िरक्त िशक्षक पदमा आयोग वारा िनधार्िरत 
कायर्िविध िभत्र िव यालय यव थापन सिमितले नै िशक्षक छनौट गरी िनयुिक्त गनर् 
सक्ने यव था रहेको छ।  

  

तर यस प्रिक्रयामा पयार् त कबाभनगबचम सिुनि चत हुन नसकेको कारणबाट 
कायार् वयनमा आउन सकेको छेन। एकदईु िव यालयबाट शु  भएको प्रिक्रया पिन 
सामा यीकरणको लािग आ व त हुन नसक्दा स बि धत सरकारी िनकायबाट अनुमोिदत 
हुन सकेको छैन। फल व प, यस स ब धी प्रिक्रया पिन अगािड वढन सकेको छैन।  

  

३.३ िशक्षक अनुदानमा िनयुिक्त यव था    

िव यालयह मा ब दो िव याथीर् चाप अनु प िशक्षक यव था गनर् िशक्षक दरव दी 
सजृना हुन नसकेकोले सो सम या समाधानको लािग दातसृमदुाय समेतको सहयोग िलइ 
सरकारले िन न अनसुार िशक्षक अनुदान (बोलीचािलको भाषामा राहत िशक्षक 

अनुदानभिनने) उपल ध गराउने यव था िमलाएको छ   

तािलका नं ३  

  २०६४/६५ मा २०६५/६६ मा ज मा  

अ) प्राथिमक तह ज्ञड ज्ञज्ञ द्ध ण ् ज्ञज्ञ  

आ) िन न मा यिमक तह द्धद्ध छ द्ध ण ् डद्ध छ  

इ) मा यिमक तह छघ  द्ध ण ् टछ   

  

दात ृसमदुाय समेतको सहयोगमा सरकारबाट िदइने िशक्षक अनुदात (राहत अनुदान) बाट 
िवगतमा १ भ दा बढी िशक्षकलाई पािर िमक िदन सक्ने गरी िव यालय यव थापनले 
िशक्षक िनयिुक्त गनर् सक्ने यव था हालका िदनमा क्रमशः प्रित अनुदान एक िशक्षकको 
पमा िवकिसत हँुदै गएको छ। यस अनुदानबाट तलब/पािर िमक खाने गरी िशक्षक 

िनयिुक्त गनर् हरेक िव यालयमा एक िशक्षक छनौट सिमित गठन गरी प्रित पधार् मक 

पमा छनौट गरी िनयिुक्त गन यव था रहेको भए तापिन िसिमत सखं्यामा आवेदन 
पन र यदाकदा थानीय तरमा हुने िविभ न ह तक्षेपले गदार् अपेिक्षत पमा योग्य 
उ मेदवार छनौट भइ िनयुिक्त हुने अव था ब न नसकेका गनुासाह  सिुनने गरेका छन।्  

  

यो प्रिक्रया अगािड बिढरहेको भए तापिन थानीय तरमा िशक्षक िनयुिक्तको लािग 
सरोकारवालाह  बीच व द बढेको देिखएको छ। एकातफर्  व दको कारणले िज लाबाट 



अनुदान िवतरणमा नै िढलाई भइरहेको छ भने अक  तफर्  चाहेको मा छे िनयुिक्त गनर् 
नसिकने आशंकाले कितपय िव यालयमा िनयुिक्त प्रिक्रया नै रोिकने गरेको अव था छ। 
योग्यतम यिक्तलाई िशक्षण पेशामा आकिषर्त गनर् नसिकएको िच ता त छँदैछ, िज.िश.का. 
ह मा िशक्षक िनयुिक्त स ब धी उजरुीको खात नै लाग्ने गरेको छ। यसबाट यदाकदा 
िज.िश.अ. र िज ला िशक्षा कायार्लयका अ य कमर्चारीह लाई समेत िववादमा ता ने गरेको 
छ। साथै बढी योग्यता भएका उ मेदवार उपल ध हँुदाहँुदै कम योग्यता ( यूनतम योग्यता) 
भएका उ मेदवारले िनयुिक्त पाउने गरेका गनुासाह  पिन सिुनने गिर छन।्  

  

३.४ प्रित िव याथीर् लागत अनुदान   

उि लिखत वीकृत िशक्षक दरव दी र िशक्षक अनुदानका अितिरक्त िव यालयह मा 
िशक्षकको व दो अभावलाई स बोधन गनर् गएको आिथर्क वषर् २०६४/०६५ देिख सरकारले 
प्रित िव याथीर् लागत अनुदानको नामबाट िहमाली, पहाडी र तराइ क्षेत्रमा िशक्षा 
िनयमावलीमा उ लेख भएको िव याथीर् िशक्षक अनुपात ४०◌ः१, ४५◌ः१ र ५०◌ः१ भ दा 
बढी िव याथीर् रहेका िव यालयहरलाई उ लेिखत क्षेत्रह मा प्रितिव याथीर् लागत अनुदान 
िदने नीित अिघ सारी आ.व. २०६४/६५ मा ३५ करोड यव था गरेकोमा चालु आ.व. 
२०६५/०६६ मा यो शीषर्कमा . ७० करोड यव था गरेको छ।  

  

प्रित िव याथीर् लागत अनुदान सबै अव थामा पूणर् समय (◌ँिगि◌ तष◌््कभ) िशक्षकको 
लािग पुग्ने गरी प्रा त नहुने हुनाले यस ोतबाट प्रा त रकम पूणर् समय िशक्षकको लािग 
पुग्ने भए पूणर् समयको लािग र सो नमगु भएमा आंिशक समय (उबचत तष◌््कभ) 
िशक्षक िनयुिक्त हुने गरी नीित अगािढ बढाइएको देिख छ। तर यवहारमा भने शु मा जे 

ज तो सिुवधा भए पिन सेवामा प्रवेश गिरहा ने र पिछ थायी िनयुिक्तको लािग 
आ दोलन गन प्रविृ तले गदार् यस नीितको कायार् वयनमा पिन िनकट भिव यमा न ै
सम या आउने स भावना देिखएको छ।  

  

३.५ िनिज ोतका िशक्षक   

मािथ लेिखए देिख वाहेक िव यालयको आ नै आय ोत, गा.िव.स. वा नगरपािलकाको 
आिथर्क सहयोग, गै सरकारी सं थाह को आिथर्क सहयोग वा थानीय सामदुाियक 

सं थाह , सामदुाियक वन सिमित, आमा समहू आिदको  सहयोगबाट प्रा त ोतबाट 
कितपय िव याललयमा िशक्षक िनयिुक्त भई कायर्रत रहेका छन।्   

  

िव यालयले आ नै ोत वा सरकार वाहेक अ य िविभ न ोतबाट प्रा त बजेटबाट 
िशक्षकह को िनयिुक्त गदार् पिन यदाकदा प्रित पधार् गरे तापिन सामा यतया प्रित पधार् 



गरी िनयिुक्त गन गरेको पाइँदैन। यस प्रकार कुनै पिन नामबाट िव यालयमा िनयुिक्त 
भएका िशक्षकह  नै पिछका िदनह मा िवना  प्रित पधार् िशक्षक अनदुान वा वीकृित 
िशक्षक दरव दीमा अ थायी िनयुिक्त हुने प्रचलनले गदार् िव यालयह मा प्रित पधार् गराई 
योग्यतम ् उ मेदवार िनयुिक्त गन प्रिक्रया न ै यवहािरक सम या समाधानको नाममा 
कायार् वयनमा आउन सिकरहेको छैन।  

  

३.६ उ च मा यिमक तहमा कायर्रत िशक्षक यव थापन  

िव विव यालयह बाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह क्रमशः Phase out उजबकभ यगत गद लगी 
मा यिमक िव यालयह लाई अपगे्रड गरेर िव यालयम ै कक्षा ११–१२ को िशक्षा िदने 
सरकारको नीित अ तर्गत सामदुाियक िव यालयह मा य तो तह थप भइ स चालन 
भइरहेको छ।  

  

उ च मा यिमक िव यालयह लाई सरकारको तफर् बाट कणार्ली अ चलको लािग ४ र 
अ यको लािग २ िशक्षक वरावरको अनुदान िदने नीित रहेको छ। यसका अितिरक्त उ च 
मा यिमक िशक्षा पिरषदले मिहला प्राचायर् भएको िव यालयमा थप १ िशक्षकको अनुदान 
िदने यव था छ। िव यालयह मा हाल कायर्रत िशक्षकह  म ये कितपयले सरकार वारा 
िनधार्िरत तलव केल नै पाएको देिख छ भने धेरै िव यालयमा त लो तहको दरव दीमा 
कायर्रत िशक्षकलाई केही सिुवधा थप गरी िव यालयले िनणर्य गरेको केल िदने गरेको 
देिख छ।  

िशक्षा ऐनले वाधा नगरे तापिन उ च मा यिमक िशक्षा िनयमावलीमा िशक्षक िनयुिक्त 
स ब धी केही प्रावधानह  उ लेख भएकोले यवहािरक पमा उ च मा यिमक तहमा 
पढाउने िशक्षकह को लािग अ यापन अनुमित पत्र अिनवायर् गिरएको देिखदैंन। य ता 
िशक्षकह  हाल पािर िमक,करार वा आंिशक समय िशक्षकको पमा कायर्रत देिख छन।्  

  

शु शु मा यसतफर्  खास ैसम या नभए तापिन दीघर्सेवा पिछ उ च मा यिमक तहमा 
काम गन िशक्षकह  खाली हात घर फिकर् नु पदार् भिव यमा ठूल ैचुनौित खढा हुन सक्दछ। 
यी िशक्षकह को के–क तो सेवा सिुवधा हुने र कित िवदा पाउने भ ने अ प टताले पिन 
झन अ योल बढाएको छ।  

िव यालय क्षेत्र सधुार school sector reform (क्अजयय ि◌क्भअतयच भाय क) पद्धित 
लाग ु गन क्रममा सरकारबाट १–८ को िशक्षालाई आधारभतू र ९–१२ को िशक्षालाई 
मा यिमक िशक्षाको पमा अिघ बढाउने सरकारको नीित प्रकाशमा आएपिछ सामदुाियक 

मा.िव. मा उ च मा यिमक कक्षा थप गन कायर् अिभयानकै पमा अगािड बढीरहेको छ। 
यसले गदार् िव यमान नीित अ तगर्त २ िशक्षकको अनुदान र मिहला प्राचायर्को लािग थप 



१ िशक्षकको अनुदान माग्ने िव यालयको चाप ब ने िनि चत छ। यस प्रकार ठूलो 
सखं्यामा सलंग्न हँुदै गएका उ च मा यिमक तहमा अ यापन गन िशक्षकह को वारेमा 
समयमा नै यव थापन हुन सकेन भने भिव यमा सरकारको लािग यो एउटा ठूल ैचुनौित 
ब न सक्ने स भावना छ।   

 उ च मा यिमक तहको लािग मात्र िशक्षकको छुटै्ट अबमचभ राख्दा ९―१० र ११―१२ को 
िशक्षालाई एिककृत गरी एिककृत मा यिमक िशक्षा स चालन गन भिनएता पिन 
यवहारमा भने मा यिमक िशक्षाका लािग िव.एड. योग्यताबाट िनयुिक्त भएका िशक्षकको 
र उ च मा यिमक िशक्षाको लािग एम.एड.बाट िनयिुक्त भएका िशक्षकको छुट्टा छुटै्ट 
अबमचभ रिहरहने अव था हु छ। यस वारेमा िनजामित र अ य िविभ न सेवा तफर्  
समसामियक यव था के छ भिन हेदार् यी सेवाह मा िवशेष प्रकृितका प्रािविधक पदह का 
लािग नातको तर योग्यता भएका उ मेदवार न ैिलने चलन देिख छ।  

  

३.७ िव यालय स चालन  र अ ययन अ यापनको िनयिमतता  

  

िशक्षा िनयमावलीले िव यालयह  वषर्भिरमा कि तमा २२० िदन स चालन हुन ु पन 
यव था गरेको र पा यक्रमले कि तमा १८० िदन िनयिमत पढाई स चालन गनुर् पन 
कायर्ढाँचा प्र तुत गरेको भएतापिन यवहारमा य तो ि थित सिुनि चत हुन सकेको 
देिखदैन। िव याथीर् भनार् ,परीक्षा तयारी,परीक्षाफल तयारी , थानीय चाडपवर् मेला आिद 
िविभ न नाममा िव यालय खुले पिन पढाई स चालन नहुने गरेको त य अ ययन 
अनुस धानह ले देखाएका छन।्  

   

िव यालय स चालन भएका िदनमा पिन िशक्षकह  काजमा गएको िवदामा वसेको 
कारणबाट कक्षा स चालन हुन नसकेका उदाहरणह  पिन प्रस त देिख छन।् िव याथीर्ह  

गयल भएर पढाईमा असर पन गरेको त य त झन सवैको िच ताको िवषय वनेको छ।  

  

३.८ उ च िन न मा यिमक र उ च प्राथिमक िशक्षक समायोजन स व धमा   

  

िवगतमा  उ च प्राथिमक िशक्षकको पमा खुला प्रितयोिगताबाट िनयुिक्त भएका िशक्षक 

र  कक्षा ४ र ५ को िशक्षा िन नमा यिमक तहबाट प्राथिमक तहमा समायोजन हुदा  
सािवकमा िन.मा. तहमा खुला प्रितयोिगता बाट िनयिुक्त  भई उ च प्राथिमक तहमा 
समायोजन भएका िशक्षकह  हाल प्राथिमक िशक्षक िवतीय ेिणको नामबाट सेवामा 
कायर्रत छन।् य तै िन न मा यिमक िशक्षक िवतीय ेिणमा खुलाप्रितयोिगताबाट 
िनयिुक्त भएका र कक्षा ८ को मा यिमक तहको िशक्षालाई िन न मा यिमक िशक्षा तफर्  



समायोजन गदार् सािवकमा मा यिमक िशक्षकको पमा िनयिुक्त भई  िन.मा. िशक्षकमा 
समायोजन भएका िशक्षकह  हाल िन.मा. िवतीय िशक्षकको पमा कायर्रत छन।् यसरी 
समायोजन भएका िशक्षकह को मािथ लो तहम ैसमायोजन हुन पाउ भिन माग रहेको  
छ।  

  

३.९ िशक्षक पदमा िनयिुक्त स वि ध िवशेष यव था   

िव यालय िशक्षक सेवामा रोजगारी वजारमा उपल ध म ये योग्यतम यिक्तह  आकिषर्त 
हुन सकेनन।् िशक्षण पेशामा अ य पेशाबाट छोिडएका  यिक्तह को वाहु य वढेर गयो 
भ ने ज ता आलोचना एवं गनुासाह  सिुनने गरेका छन।् िव यमान िशक्षक छनौट पद्धती 
िभत्र मात्र िसिमत रिह उक्त उ े य प्रा त गनर् स भव देिखदैन। यसको समाधान गरी  
वजारमा उपल ध म ये सो तहको िविश ट योग्यता राख्ने यिक्तलाई िशक्षण पेशामा 
आकिषर्त गनर् उपयुक्त हुने देिख छ।  

सामदुाियक िव यालयह को िशक्षक यव थापनमा देिखएका उि लिखत सम याह को 
समाधानको लािग कायर्दलले िन न अनुसार िसफािरश गरेको छः   

सझुावह ः  

क)  िशक्षण पेशालाई मयार्िदत र यवि थत बनाउने तथा योग्यतम यिक्त छनौट हुने 
अव थाको प्र याभिूत गनर् िशक्षक सेवा आयोगलाई लोक सेवा आयोगको ज तै ढाँचामा 
िवकिसत  गिरनु पन। िवशेष अनुदान (राहत) लगायत कुनै पिन प्रकारको िशक्षकलाई 
थानीय तरमा िनयुिक्त गनर् उक्त आयोगबाट िनधार्िरत  कायर्िविध िभत्र रही योग्यतम 
यिक्त छनौटहुने यव था िमलाउने। यस स व धमा भएका काम कायर्वािहको सो 
आयोगले समय समयमा सपुिरवेक्षण गिर िन पक्षता र पारदिशर्ता सिुनि चत हुने  
यव था िमलाउने।  

(ख) सामदुाियक िव यालयको शुद्धिरक्त दरव दीमा २०६१ साल ावण २१ गते स ममा 
िनयिुक्त भइ हालस म कायर्रत अ थायी िशक्षकह  र त लो तहमा थायी भइ मािथ लो 
तहमा अ थायी िनयुिक्त पाइ कायर्रत िशक्षकह को िलयन पदमा सोही िमित (२०६१/४/२१) 
भ दा अिघ देिख िनर तर पमा कायर्रत अ थायी िशक्षकह  समेतलाई उमेरको हद 
नलाग्ने गरी आव यक प्रिक्रया अपनाई आ तिरक प्रित पधार्बाट थायी िनयुिक्त गन 
यव था िमलाउने। यसरी थायी हुने िशक्षकह को अ थायी सेवा जोिडनु पन 
िशक्षकह को राय रहेको छ।  

तर यस िवषयमा कायर्दलमा मतैक्यता हुन नसकी म त्रालयका प्रितिनिध र िशक्षक 

कमर्चारी र िव याथीर्ह सँग छुट्टा छुटै्ट वैठक बसी भएको िन कषर्मा िव याथीर्ह सँग   



भएको वैठकको िनणर्यमा य तो आ तिरक प्रित पधार् १२०९६ को ६०% अथार्त ७२५७ को 
हाराहारी पद सखं्या िभत्र रहने गरी यव था गिरनु पन भ ने िव याथीर्ह को राय रहेको 
छ।  

(ग) उपरोक्त प्रित पधार्बाट उ तीणर् हुन नसकी सेवाबाट अलग हुनुपन िशक्षकह का 
लािग िशक्षा ऐन (सशंोधन सिहत) २०२८ को दफा ११च को उपदफा १ग वमोिजम िन न 
अनुसारको सिुवधा िदनपुन।   

(१) थायी िशक्षकले पाउने सरहको उपदान  

(२) नोकरी अविध भर पाउने औषधी उपचारको रकमलाई २० वषर्को सेवा अविधलाई 
कूल सेवा अविध मानी दामासाहीले हुन आउने रकम  

(घ) िशक्षक सेवा आयोगबाट िलिखत परीक्षा उ तीणर् भएका िशक्षकह को अ तवार्तार् 
िलने िवज्ञ समहू बनाउँदा समावेशी आधारमा बनाइनु पन।  

(ङ) यस अिघ िशक्षक पदमा थायी िनयुिक्तको लािग िवज्ञापन हँुदा आ तिरक 

प्रित पधार् गरी बाँकी रहको १२०९६ दरव दीमा िशक्षा ऐनको दफा ११च को उपदफा १ को 
ख ड १क वमोिजम अ थायी िशक्षकह  समेतले सहभागी हुन पाउने गरी उमेरको हद 
नलाग्ने गरी खु ला प्रितयोिगतको िवज्ञापन गन,   

(च) ख ड (ख) वमोिजम आ तिरक िवज्ञापन ख ड (ङ) वमोिजम १२०९६ िशक्षक पदमा 
खुला िवज्ञापन गरी बाँकी रहन आएको स पूणर् पदमा ऐन िनयमको िव यमान यव था 
अनुसार उमेरको हद समेत लाग्ने गरी िवज्ञापन गिरनुपन।  

  

(छ) िशक्षक सेवा आयोगबाट िलइएको २०६१/६२ को आ तिरक प्रित पधार् मक (अ थायी 
िशक्षकह को िनिम त मात्र) परीक्षामा वैकि पक उ मेदवारको पमा उ तीणर् भएका र 
हालस म शुद्ध िरक्त दरव दीमा कायर्रत िशक्षकहह लाई कानुनमा आव यक यव था गरी 
थायी िनयुिक्त िदने यव था िमलाउने।  

(ज) िशक्षकह को वीमा स ब धमा िनजामती सेवा ऐन (सशंोधन सहीत) २०४९ को दफा 
४० (क) को उपदफा २, ३ को ख ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) मा भएको यव था 
वमोिजमको स पूणर् यव था कायार् वयन गिरनु पन, औषधोपचार खचर् स ब धमा 
िनजामती सेवा िनयमावलीको िन म ९४ को उपिनयम (६) को यव था पिन लाग ुगिरन ु
पन।  

  

(झ) वीकृत िशक्षक दरव दीमा िशक्षक िनयुक्ती गन प्रिक्रयालाई िशक्षक सेवा आयोगबाट 
छनौट९त्रगबिषथ० नभएका िशक्षक लामो समय स म नरहने गरी समयम ै िवज्ञापन गिर 
परीक्षाफल प्रकािसत गन यव था गिरनु पन। साथै िवशेष (राहत) िशक्षक अनुदानमा 



िशक्षक िनयिुक्त गदार् (हालस म िवतरण भ ै सकेका समेत) िशक्षक सेवा आयोगबाट 
वीकृत कायर्िविध अनुसार छनौट नभएकालाई िनयुिक्त नगन।  

(ञ)  अबदेिख िव यालय िशक्षाको कुनै पिन दरव दीमा वा कुनै पिन ोतबाट िशक्षक 

िनयिुक्त गदार् सावर्जिनक पमा िनवेदन आ वान नगरी र प्रित पधार् मक परीक्षा नगराई 
भनार् गनर् नपाउने यव था गन।   

(ट) वीकृत िशक्षक दरव दी वाहेक िशक्षक अनुदान, प्रितिव याथीर् लागत अनुदान 
समेतमा िशक्षक िनयिुक्तको लािग उ मेदवार छनौट गनर् प्र येक िज लामा िशक्षक सेवा 
आयोगले ३ जना िवशषेज्ञ (िशक्षाशा त्रमा कि तमा नातको तर गरी कि तमा १० वा सो 
भ दा बढी स बि धत क्षेत्रको अनुभव भएका) सद यह  िज.िश.का. को १ जना अिधकृत 
कमर्चारी सिचव रहेको एक सिमित गठन गरी सो सिमितले िज लामा आव यक भएको 
िशक्षक सखं्या भ दा ३३ प्रितशत बढी उक्त आयोगबाट वीकृत कायर्िविध िभत्र आव यक 

सखं्यामा उ मेदवार छनौट गरी सचूी प्रकािशत गन। यसको लािग सिमितले मनोवैज्ञािनक 
परीक्षा िलिखत परीक्षा स चालन गरी उ चतम अकं याउने आव यक सखं्याका 
उ मेदवारलाई मखु्य र बाँकी ३३ प्रितशत उ मेदवारलाई वैकि पक उ मेदवारको पमा 
राखी परीक्षाफल प्रकािशत गन गरी सिमितले  यव था िमलाउने।  

(ठ) अवदेिख कुन ैपिन िव यालयमा िशक्षक अनुदानमा िशक्षक िनयुिक्त गदार् सिमितले 
प्रकािशत गरेको मखु्य उ मेदवारलाई मात्र िनयुिक्त गनुर् पन। परीक्षाफल प्रकािशत भएको 
मखु्य उ मेदवारले छोडकेो थानमा वैकि पक उ मेदवार योजना अविधस मको लािग 
िनयिुक्त हुन सक्ने र अक  िवज्ञापनको परीक्षाफल प्रकािशत नभएस म कि तमा एक वषर् 
स म खाली हुन आउने िशक्षक पदमा वैकि पक उ मेदवार म येबाट मात्र अ थायी 
िनयिुक्त गिरनुपन यव था िमलाउने।  

सिमितले पिछ लो परीक्षाको परीक्षाफल प्रकािशत गिरसकेपिछ पिहलो परीक्षाको वैकि पक 

सचूीमा परेका उ मेदवारह को नाम सूचीबाट वतः ह ने यव था हुनु पन।  

(ड) कुनै पिन अव थामा एक शैिक्षक सत्रमा यूनतम २२० िदन िव यालय स चालन 
हुनु पन र िहउँदे वा वष िवदाबाट बढीमा १२ िदन स म िबदा कट्टा गरी िव यालय 
स चालन गनर् सक्ने। यसरी िवदा कट्टा गरी राखेको समयलाइ िमलाई घरिवदा िदने 
यव था गन। य तो िव यालय स चालन र िवदा सि चती स ब धमा स बि धत 
िज.िश.का. बाट पूवर् वीकृती िलई अिभलेख राख्ने यव था िमलाएर मात्र कायार् वयन 
गिरनु पन।  

(ढ) सामदुाियक िव यालय लामो अविधस म सेवा गरेका िशक्षकह लाई िनजामित 
सेवाका समान तहका कमर्चारीह लाई िदइएको मापद डको आधारमा ष◌््कभ दयलम 
एच कयत यल को यव था गिरनु पन।  



(ण) िनवृ तीभरणको िनिम त यूनतम सेवा अविध  पुगेका, ६० वषर्को अविध पुग्नको 
िनिम त कि तमा ३ वषर् बाँकी रहेका र ५० वषर् उमेर पगेुका वेि छक अवकाश िलन 
चाहने िशक्षकह को िनिम त नेपाल सरकारले सचूना प्रकािशत गरी िन न सिुवधाह  

सिहत वेि छक अवकाश िदने यव था गिरनु पन।   

एक वषर् बराबरको एकमु ठ तलब रकम वा एक तह बढुवा वा ५ गे्रड थप म ये कुन ैएक 

सिुवधाको छनौटको अवशर िदने। साथै १७ वषर् थायी सेवा अविध पुगी अिनवायर् अवकाश 
हुन ३ वषर् वाँकी रहेका िशक्षकह लाई ३ वषर् सेवा अविध थप गरेर वैिक्षक अवकाश िलन 
चाहेमा िशक्षकह लाई विैक्षक अवकाश िदन उपयुक्त हुने।   

लामो अविधस म अ थायी सेवा गरेर िढलो थायी िनयुिक्त भएका कारणले िनविृ तभरण 

पाउने सेवा अविध नपुगी  सो सिुवधावाट वि चत हुने १५ वषर् भ दा वढी थायी सेवा 
अविध पुगेका िशक्षकको लािग िनजले गरेको कुल अ थायी सेवा अविधमा नव ने गरी २० 
वषर्को नोकरी अविध गणना गन प्रयोजनका लािग वढीमा ५ वषर्स म सेवा अविध थप 
गिरनु पन।  

  

(त).१ व दको क्रममा कुनैपिन पक्षबाट मािरएका वा बेप ता पािरएका िशक्षकह  म ये 
कितपयको प्रमािणकरणको अभावमा नीजह ले सेवा गरी सि चत गरेको आ नो कमर्चारी 
सचंय कोष लगायत सेवा िनवृ ती पिछ िनयमानसुार पाउनु पन रकम िनजका पिरवारले 
पाउन नसकेको य ता िशक्षकह का स ब धमा आव यक जाँचबुझ एवं प्रमाण सङ्कलन 
समेत गरी मािरएका, वेप ता पािरएका, अचेत अव थामा रहेका िशक्षक तथा कमर्चारीह  

समेतको प्रमािणकरणको लािग िज ला तरमा िज ला प्रशासन कायार्लय, िज ला प्रहरी 
कायार्लय, िज ला सरकारी विकल कायार्लय, स बि धत िव यालयको प्र.अ., स बि धत 
क्षेत्रको िव यालय िनरीक्षक, र सरेकारवाला िशक्षक/कमर्चारीसँग स ब धीत पेशागत 
सं थाको समेत प्रितिनिध व रहने ९ सद यीय प्रमािणकरण सिमित गठन गरी यस 
सिमितले बझुी गरेको छानवीनको िन कषर् सिहतको िसफािरशको आधारमा मतृक , वेप ता 
वा अचेत अव थाका िशक्षक एवं िव यालय कमर्चारीका पिरवारले िनयमानुसार पाउने 
रकम र अ य सिुवधा झक्न पाउने यव था गन।  

(त).२ िव.स.. २०५२ साल देिख हाल स म व दको कारणले सेवाबाट हटाइएका िशक्षक 

तथा कमर्चारीको पुनरवहाली गन स ब धमा छानिवन गनर् एक सिमित गठन गिरनु पन 
साथै पुनरवहाली भएका िशक्षक कमर्चारीको टुटेको सेवा अविधको तलब भ ता नपाउने 
गरी िनविृ तभरण/उपदान प्रयोजनको लािग मात्र जो ने यव था गिरन ुपन। तर िन न 
अनुसारको अव थामा भने तलव भ ता समेत पाउने यव था गनुर् पन।  

(अ) अदालत िज ला प्रशासन र प्रहरी कायार्लयवाट वारे ट जारी भएको प्रमाण भएका।  



(आ)  िहरासत वा जेल परेकाह को प्रमाण भएका।  

(इ) वेप ता पािरएको प्रमाण भएका।  

(ई)  आतंककारी घोषणा गिरएको प्रमाण भएका।  

(उ)  िव थािपत हुन वा य पािरएको प्रमाण।  

(त).३ िव.स.ं २०५२ पूवर् नै सेवाबाट हटेको िशक्षकह को  हकमा त कािलन अव थामा गठन 
भएको वेदिनिध िनराला कायर्दलको प्रितवेदनलाई आधार मािन पुनरवहािल स वि ध 
कारवाही अगाडी बढाइन ुपन।  

(त).४ पुनरवहाली गन स ब धमा िशक्षा ऐन िनयममा आव यक यव था गनर् िशक्षा 
म त्रालयमा िसफािरस गन।  

  

(थ) अ यापन अनुमितपत्रको परीक्षा तथा िशक्षकह को थायीको लािग खुला तथा 
आ तिरक प्रितयोिगताको िवज्ञापन त काल गिरनुपन।  

(द)  िशक्षाशा त्र अ ययन नगरेका वा अ य िवषय अ ययन गिर वीकृत तािलम 
निलएका   यिक्तह ले खुला िवज्ञापनमा सहभािग हुन नपाउने यव था गिरनुपन।  

(ध   कुनै पिन िव यालयको वहालवाला िशक्षक कुनै पिन िव यालयको यव थापन 
सिमितको अ यक्ष हुन नहुने यव था गन।  

(न)   सामदुाियक िव यालयको प्रधाना यापको पदमा ५ वष कायर्अविध तोक्ने।  

  

(प) िव यालय सधुार पद्धितको द तावेजमा उ लेख भए वमोिजम हाल सेवामा प्रवेस 
गिरसकेका िशक्षकह लाई समायोजन गन वाहेक अवदेिख आई.एड. वा सो सरहको योग्यता 
प्रा त गिर वीकृत तािलम प्रा त भ दा कम योग्यताको उ मे वारले िशक्षण पेशामा प्रवेश 
गनर् नपाउने यव था गन।  

  

(फ) िशक्षा शा त्र िवषयमा प्रमाण पत्र तह वा उ च मा यिमक िशक्षा, नातक र 
नातको तर तहको स वि धत िशक्षण सं थाले िलएको परीक्षाको ट्रा सिक्र टमा िविश ट 
ेिण अथार्त ८० प्रितशत भ दा विढ अकं याई उि तणर् भएका उ मे वारलाई िशक्षक 

सेवा आयोगले र यसबाट प्र यायोिजत अिधकार अ तरगत काम गन सिमितले छुटै्ट परीक्षा 
निलईकन योग्य उ मे वार मानी सो योग्यताले याउने तहको िशक्षक पदमा िसधै थायी 
िनयिुक्तको िनिम त िसफािरस गन यव था िमलाउने।  

  

(ब) ९―१२ को एिककृत मा यिमक िशक्षा लाग ु हुने िनणर्य भ ै सकेको स दभर्मा 
मा यिमक र उ च मा यिमक िशक्षकको लािग छुट्टा छुटै्ट िशक्षक रहने यव था क्रमशः 
अ य गरी मा यिमक तथा उ च मा यिमक िशक्षक नामको एउटा नयाँ अबमचभ शु  



गन। उ च मा यिमक िशक्षक (११(१२) ह का लािग यूनतम मा यिमक िशक्षक सरहको 
सेवा सिुवधा उपल ध गराउनु पन।  

  

(भ) हाल सेवामा प्रवेश गिरसकेका उ च मा यिमक तहमा पढाईरहेका पूणर् कािलक 

िशक्षक ह लाई तहगत यव थाको तह ८ मा र सो नहु जेल मा यिमक िशक्षक ततृीय 
ेिणको .१३४५० को केलमा समायोजन गद लग्ने।  

(म)  मा यिमक र उ च मा यिमक तहको पा यक्रमको खभचतषअ्ब ि◌कभत्रगभलअभ 
मा रहेको नबउ लाई घटाई एउटै कभत्रगभलअभ िभत्र रहने गिर पिरमाजर्न तथा 
कभत्रगभलअ लन   

  
  
  
  
  
  

गिर एउटै िशक्षकले स वि धत िवषयमा कक्षा ९ देिख १२ स मनै पढाउन सक्ने यव था 
गन।  

(य) प्र तािवत कायर्ढाँचा लाग ु भएपिछ उ च मा यिमक िशक्षकले पिन िव यालय 
िशक्षक सेवा िभत्र रहेका सवै सिुवधा पाउने भएकोले यसवारे छुटै्ट उ लेख गिररहनु नपन।  

(र)  हाल नातक तहको यूनतम योग्यताबाट मा यिमक िशक्षकमा पिससकेका 
कायर्रत िशक्षकह को हकमा िशक्षा म त्रालयले दरू िशक्षा र अ य िविभ न मा यमवाट 
एम.एड.पढन पाउने यव था िमलाउने। यो िशक्षकह ले आ नो योग्यता वढाउने पयार् त 
समय िदनको लािग सेवामा प्रवेश गिरसकेका िशक्षकको पदो नितको िनिम त मात्र 
आगािम ७ वषर् स मका लािग यनूतम शैिक्षक योग्यता नातक र तािलम मात्र भािव 
वढुवाको अंक गणना गन यव था िमलाउने।  

(ल) सािवकमा खुला प्रितयोिगताबाट छनौट भई हाल प्राथिमक िशक्षक िवतीय ेिणमा 
काम गिररहेका थायी िशक्षकलाई ६ मिहनाको अविध िदई िनवेदन माग गरेर उनीह ले 
चाहेमा िन.मा.ततृीय र प्र तािवत एिककृत तहगत यव था लाग ुभएको अव थामा तह ६ 
को िशक्षकमा समायोजन गन।  

(व) सािवकमा खुला प्रितयोिगताबाट छनौट भई हाल िन न मा यिमक िशक्षक िवतीय 
ेिणको िशक्षकको पमा कायर्रत िशक्षक ह लाई पिन ख ड (ल) वमोिजम नै िनवेदनको 

अवसर िदई उिनह ले चाहेमा मा.िश. तिृतय ेिणको िशक्षकमा समायोजन गन।  

(श) ख ड (ल) र ख ड (व) वमोिजम ६ मिहना िभत्र िनवेदन िदई समायोजन हुन पाउने 
अवसर िददा िनवेदन निदने िशक्षकले पिछ समायोजन माग गनर् नपाउने यव था गन।  



(ष) प्रा.िश. िवतीयलाई िन.मा.िश. ततृीय र िन. मा.िश. िवतीयलाई मा.िश.ततृीयमा 
समायोजन गिरसकेपिछ आगािम ४ वषर् स म वढुवा हुने पदह को अनुपाितक सखं्या 
गणना गदार् मािथ लेिखए वमोिजम समायोजन भई घटेको सखं्या नघटाई गणना गिरन ु
पन।   

(स) िव यालयह  शैिक्षक सत्रमा कि तमा २२० िदन खु न ुपन िशक्षा िनयमावलीको 
यव थाको कायार् वयनको कडाईका साथ अनुगमन गन। यस कायर्मा सरकारलाई 
िशक्षकह का पेशागत सं थाह ले पिन सहयोग गन।  

(ह) िव यालयबाट काज, िवदा वा अ य कुनै पिन कारणले अनुपि थत भएका 
िशक्षकह को लगवुक रािख यसरी अनुपि थत हुने िशक्षकको थानमा काम गरेका 
यिक्तलाई पािर िमक िदनको लािग िव यालयले िज.िश.का. सँग थप िनकाशा माग्न 
सक्ने यव था िमलाउने। िवना सचूना गयल हुने िशक्षकका हकमा िनजको तलव कट्टा 
गरी सट्टामा काम गन िशक्षकलाई खुवाउन  सक्ने।  

(क्ष) िशक्षा शा त्र सकंायवाट उ पादन हुने िव याथीर् आव यकताको आधारमा मात्र 
उ पादन गन प्रणाली िवकास गन।  

  

सरकारले हरेक िज लामा यस प्रयोजनका लािग प्रित िव याथीर् लागत अनुदान वा अ य 
उपयुक्त वजेटबाट केिह ऋयलत लनभलअथ बजेटको यव था िमलाउने।  

यसमा लेिखए वमोिजम सट्टा िशक्षकको पमा काम गनर्को लािग १५ िदन भ दा विढ 
अविध भए िज.िश.का.बाट वैकि पक सिूचमा रहेका उ मे वारह लाई वोलाई काममा 
लगाउने। सो भ दा कम अविधको लािग भएमा िव यालयले थानीय क्षेत्रमा उपल ध 
यि तह म ये उ चतम योग्यताका उ मे वारह को सिूचबनाई यव थापन सिमित बाट 
वीकृत गराएर राख्ने र ितनै उ मे वारह  म ये उपयुक्त स झकेो यिक्तलाई नगभकत 
िशक्षकको पमा काममा लगाउने।  

  
  
  
   
  
   
  

तािलका नं. ६  

उयकत कअबिभ नचबमभ लय या नचबमभ म८भ कअबिभनंचबमभ
 ज्ञ  ◌्कयलतजक उा मबकब ल क्गद यतब ि◌ य या उयकत
 चबलम तयतब ि◌   



एभयल टट ण ् डण ् द्ध घ ण ् टढ ण ् डघ द्धण ् डघ द्ध टढ ण ् ढड टद्ध
 ज्ञद्धघठज्ञ ज्ञद्धज्ञ ज्ञछज्ञढद्धद्ध ज्ञकत थभबच  

 टट ण ् डण ् द्ध घ ण ् टढ ण ् डघ द्धण ् डघ द्ध टढ ण ् ढड टद्ध
 ज्ञघठज्ञ ढढढढढढद्धद्ध लम   

 टट ण ् डण ् द्ध घ ण ् टढ ण ् डघ द्धण ् डघ द्ध टढ ण ् ढड टद्ध
 डघठज्ञ ठडठडद्धठढद्धद्ध घचम  

 टट ण ् डण ् द्ध घ ण ् टढ ण ् डघ द्धण ् डघ द्ध टढ ण ् ढड टद्ध
 घछघठज्ञ घद्धठछटढछढद्धद्ध द्धतज  

 टट ण ् डण ् द्ध घ ण ् टढ ण ् डघ द्धण ् डघ द्ध टढ ण ् ढड टद्ध
 घढज्ञ ढ घडद्धद्धढठ छट छतज  

        ण ् ण ् ण ् ण ्   ण ्  

 ज्ञघट टटठडघ     

◌ःगपज थब ठछटण ्ज्ञ ण ् ज्ञछ ज्ञछ ण ्ढ टण ् ज्ञ डठ ण ् ज्ञ डठ  ढ टण ्
 ज्ञ डटछ  ठछड ढठछज्ञड ज्ञट ज्ञकत थभबच  

 ठछटण ्ज्ञ ण ् ज्ञछ ज्ञछ ण ्ढ टण ् ज्ञ डठ ण ् ज्ञ डठ  ढ टण ्
 ज्ञ डटछ  ज्ञछछड द्धघढडज्ञट लम   

 ठछटण ्ज्ञ ण ् ज्ञछ ज्ञछ ण ्ढ टण ् ज्ञ डठ ण ् ज्ञ डठ  ढ टण ्
 ज्ञ डटछ  घछड घ घघटज्ञद्धज्ञट घचम  

 ठछटण ्ज्ञ ण ् ज्ञछ ज्ञछ ण ्ढ टण ् ज्ञ डठ ण ् ज्ञ डठ  ढ टण ्
 ज्ञ डटछ  घज्ञछड द्ध ट डघ ज्ञट द्धतज  

 ठछटण ्ज्ञ ण ् ज्ञछ ज्ञछ ण ्ढ टण ् ज्ञ डठ ण ् ज्ञ डठ  ढ टण ्
 ज्ञ डटछ  द्ध घज्ञ छज्ञडछढट ज्ञ  छतज  

        ण ् ण ् ण ् ण ्   ण ्  

 ज्ञछ टज्ञढडटठट    

पजबच मबच ड डण ् ज्ञज्ञण ् ज्ञछ ज्ञटछण ्ढढघण ्ज्ञज्ञढज्ञटण ् ज्ञज्ञढज्ञट ढढघण ्
 ज्ञद्धज्ञ ट ज्ञज्ञज्ञण ् ज्ञछटछज्ञटटटण ् ज्ञकत थभबच  

 ड डण ् ज्ञज्ञण ् ज्ञछ ज्ञटछण ्ढढघण ्ज्ञज्ञढज्ञटण ् ज्ञज्ञढज्ञट ढढघण ्
 ज्ञद्धज्ञ ट ज्ञण ्घज्ञज्ञट घ टण ् लम   

 ड डण ् ज्ञज्ञण ् ज्ञछ ज्ञटछण ्ढढघण ्ज्ञज्ञढज्ञटण ् ज्ञज्ञढज्ञट ढढघण ्
 ज्ञद्धज्ञ ट घघज्ञण ्द्धटटठ ढडटण ् घचम  

 ड डण ् ज्ञज्ञण ् ज्ञछ ज्ञटछण ्ढढघण ्ज्ञज्ञढज्ञटण ् ज्ञज्ञढज्ञट ढढघण ्
 ज्ञद्धज्ञ ट द्धद्धज्ञण ्ट ज्ञडघटद्धटण ्द्धतज  



 ड डण ् ज्ञज्ञण ् ज्ञछ ज्ञटछण ्ढढघण ्ज्ञज्ञढज्ञटण ् ज्ञज्ञढज्ञट ढढघण ्
 ज्ञद्धज्ञ ट टद्धज्ञठ ढ द्धडघछछ  छतज  

        ण ् ण ् ण ् ण ्   ण ्  

 द्धटज्ञछद्धज्ञठद्ध     

क्गददब ढद्धढण ्ज्ञ ण ् ज्ञठ द्धण ्ज्ञज्ञछघण ् ज्ञघडघटण ् ज्ञघडघट
 ज्ञज्ञछघण ् ज्ञटघठ ट ठटज्ञ ज्ञ द्धछढछद्धडट ज्ञकत थभबच  

 ढद्धढण ्ज्ञ ण ् ज्ञठ द्धण ्ज्ञज्ञछघण ् ज्ञघडघटण ् ज्ञघडघट
 ज्ञज्ञछघण ् ज्ञटघठ ट ज्ञटज्ञ घछघडज्ञज्ञडडट लम   

 ढद्धढण ्ज्ञ ण ् ज्ञठ द्धण ्ज्ञज्ञछघण ् ज्ञघडघटण ् ज्ञघडघट
 ज्ञज्ञछघण ् ज्ञटघठ ट घछटज्ञ छडघ ड डट घचम  

 ढद्धढण ्ज्ञ ण ् ज्ञठ द्धण ्ज्ञज्ञछघण ् ज्ञघडघटण ् ज्ञघडघट
 ज्ञज्ञछघण ् ज्ञटघठ ट द्धढटज्ञ डज्ञ द्धद्धटडट द्धतज  

 ढद्धढण ्ज्ञ ण ् ज्ञठ द्धण ्ज्ञज्ञछघण ् ज्ञघडघटण ् ज्ञघडघट
 ज्ञज्ञछघण ् ज्ञटघठ ट टद्धज्ञठ ज्ञ छ ट ढठद्ध  छतज  

                    छछढढद्ध
 ढ द्धघज्ञ डट    

              

          ज्ञकत थभबच
 ज्ञठढ ठड घ ट   

          लम 
 ढटछडठद्धढ ट   

          घचम
 द्धज्ञद्ध ढटठछ ट   

          द्धतज
 छघज्ञट ट ज्ञ ट   

          छतज
 टघज्ञढ घघछज्ञ    

          

 छघ ठज्ञडघघट   

  लय। इा कअजययिक ल गल त लय या उयकत उभच िभखभ ि◌ 
     

  तयतब ि◌उचष◌््कबचथ . ठ ड  ◌ायच उचष◌््कबचथ . ज्ञ 

उभयल        



  ियधभच कभअयलमबचथ. द्ध घज्ञ ◌ायच ियधभच कभअ। . ज्ञ 

उभयल,ज्ञ ◌्कगपज थब      

  कभअयलमबचथ . द्धडटज्ञ  ◌ायच कभअयलमबचथ .  

उभयल,ज्ञ पजबच मबच,ज्ञ कगददब      

  ज नजभच कभअयलमबचथ . ज्ञछछट ◌ायच ज नजभच कभअ।. घ 
उभयल,ज्ञ पजबच मबच,ज्ञ कगददब      

  तयतब ि◌कअजयय ि◌. घज्ञज्ञछट ९मबतब या ड०   
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िवशषे िशक्षा पिरषद अ तरगत िव यालयमा कायर्रत िशक्षक कमर्चारी यव थापन 

  

 दशक देिख  िवशेष िशक्षा पिरषदको  सहयोगम स चालन भइरहेका ३३ वटा िवशेष 
िव यालय र ३ वटा िवशेष यावसाियक तािलम के द्रह मा पिन उ लेख्य सखं्यामा 
िशक्षक कमर्चारीह  कायर्रत रहेका छन।् यी िव यालयह मा कायर्रत िशक्षक तथा 
कमर्चारीह लाई नेपाल सरकारको प्रचिलत केल अनुसारको तलब भ ता र सचंयकोष िदने 
गिरएको देिख छ।  

तर य ता िव यालयमा कायर्रत िशक्षकह ले हालस म अ यापन अनुमित पत्र प्रा त गनर् 
सकेका छैनन ् भने उनीह  दीघर्सेवा पिछ सेवा िनवृ त हँुदा समेत कुनै उपदान, 

िनविृ तभरण र उपचार खचर् ज ता सिुवधा पाउने यव था रहेको छैन। यसले गदार् अपांग 
िव याथीर्ह लाई लामो अविधस म सेवा गरेर िनवृ त हुने िशक्षक कमर्चारीले खाली हात 
घर फिकर् न ु पन अव था सजृना भई जानकारी राख्ने आम समदुायलाई सवेंदनशील 
बनाएको छ।  

सझुावह ः  

यस स ब धमा कायर्दलले िन न अनुसार िसफािरश गरेको छः  

(क) सरकारले तीस  हजारको सखं्यामा सामदुाियक िव यालय स चलान गिरसकेको 
स दभर्मा िवशेष िशक्षा उपल ध गराउने ३३ वटा िव यालयका िशक्षालाई मात्र छुटै्ट सेवा 
सिुवधा िदने गरी रािखरहनु एकातफर्  सम याियक देिखदैन भने अक  तफर्  िशक्षक 
यव थापनको िहसाबले पिन यवहािरक हँुदैन ।  

तसथर् िवशषे िशक्षा स चालन गन यी ३३ वटा िव यालय म ये मलू पमा 
सरकारीअनुदानमा स चालन भईरहेका िव यालयलाई सामदुाियक िवशेष िव यालयको 
पमा अिघ वढाउने। य तै पिहलेदेिख सं थागत िव यालयको पमा सरकारको सहयोग 
िलएर पूणर् पमा िवशेष िशक्षा सेक्सनको पमा स चालन हुदै आएको िवशेष 
िव यालयको हकमा य ता  ोत कक्षा वा कायर्क्रमलाई सं थागत िव यालयमा सरकारी 
सहयोगमा स चािलत एनेक्स िवशेष िशक्षा कायर्क्रमको  पमा िलई कायर्क्रमगत 
९उचयवभअत नचबलत० सहयोगमात्र गन।  

(ख) य ता िवशेष िशक्षा स वि ध एनेक्स कायर्क्रम सं थागत िव यालयबाट 
सामदुाियक िव यालय तफर्  सानर् सिकने स भावना भए यसको खोिज गन।  



(ग) सामदुाियक िवशेष िव यालयमा कायर्रत कमर्चारीह का स व धमा िव यमान सेवा 
शतर्लाई िनर तरता िदई कायर्रत कमर्चारी िनवृ त भएपिछ हालको दरव दीको सट्टा अ य 
सामदुाियक िव यालयको लािग जनु पद्धित िनधार्रण हु छ सोही पद्धित अ तगर्त कमर्चारी 
यव थापन गरी यसलै ैिनधार्रण गरे वमोिजमको सेवा सिुवधा िदने यव था िमलाउने।   
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यव थापन 
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५.१ पूव प्राथिमक िव यालय/वालिवकास के द्र तथा वैकि पक शैिक्षक कायर्क्रम  

ख ड ३ र ४ मा उ लेख भएका िशक्षकह का अितिरक्त मलुकुभरी नै िव यालय िभत्र वा 
समदुायमा छिरएर रहेका पूवर्प्राथिमक कक्षा वा बाल िवकास के द्रह मा कूल २००२३ 
सहयोगी कायर्कतार्ह  िशक्षककै ज तो िज मेवारीमा सलंग्न हँुदै आएका छन।् चाल ुआ.व. 
२०६५/०६६ मा यसमा ४७५० जना थिपने कायर्क्रम देिख छ।   

य तै मलुकुभरी नै छिरएर रहेका वैकि पक िव यलायह  प्राथिमक िशक्षा िव तार 
कायर्क्रम (क्इए) र अनौपचािरक प्राथिमक िशक्षा कायर्क्रम (◌ँक्ए) स चालनको लािग कूल 
१५३२ सहयोगी कायर्कतार्ह  िशक्षककै पमा कायर्रत छन।्  

पूवर् प्राथिमक कक्षा वा बालिबकास कायर्क्रम र वैकि पक शैिक्षक कायर्क्रमका सहयोगी 
कायर्कतार्ह को िनयिुक्त गा.िव.स./न.पा., थानीय सामदुाय वा िव यालयले गरेको 
िसफािरशको आधारमा गिरने नाममा य ता कायर्कतार्ह  प्रित पधार् नभइ िनयिुक्त हुने 
गरेको पाइ छ। ियनीह ले पाउने पािर िमक िशक्षकह को दाँजोमा धेरै कम भएको 
कारणले पिन यस तफर्  सरकारको खास ै यान जाने गरेको देिखदैन। तर य ता सहयोगी 
कायर्कतार्को सखं्या पिन िनकै ठूलो हँुदै गएकोले उनीह  सगंिठत भई भिव यमा ठूलै 
चुनौित खडा हुन सक्ने स भावनालाइ नकानर् सिकदैन।  

५.२ धािमर्क सं थाह मा कायर्रत िशक्षकह का स व धमा  

गएको केही वषर्देिख सरकारले अिघ सारेको धािमर्क सं थाह बाट प्रवाह भइरहेको िशक्षाको 
मलू प्रवािहकरण कायर्क्रम अ तगर्त हालस म अनुमित प्रा त गरी स चालन भइरहेका 
धािमर्क सं थाह वारा स चािलत शैिक्षक कायर्क्रमह मा पिन ठूलो सखं्यामा िशक्षकह  

कायर्रत रहेका छन।् य तै सरकारको सहयोगमा स चालन भइरहेका खुला िव यालय र 
गिृहणी लगायत प्रौढह लाई िशक्षा िदने अनौपचािरक िव यालयह मा पिन कितपय 
यिक्तह  िशक्षककै पमा कायर्रत छन।्  

धािमर्क सं थाह बाट स चािलत शैिक्षक कायर्क्रमह  स बि धत सं थाह कै पहल र 
यव थापनमा स चालन भइ रहेकाले सरकारले केही अनुदान उपल ध गराए तापिन 
िशक्षक यव थापन स ब धमा कुनै कायर्िविध अिघ बढाएको  देिखदैंन। य ता 
कायर्क्रममा सरकारको लगानी प दै गए पिछ त काल केही नभए तापिन भिव यमा यस 



िभत्र काम गनर् िशक्षकह ले आ नो सेवाशतर्को प टता बारे चुनौित खडा गनर् सक्ने 
स भावनालाई भने नकानर् िम दैन।  

  

 सझुावह ः  

मािथ देिखएका सम या समाधान गनर् कायर्दल िन न सझुावह  िसफािरस गरेको  छः  

(क) पूवर् प्राथिमक िव यालय वा बालिबकास के द्र तथा वैकि पक प्राथिमक िशक्षाको 
हकमा हाल िज.िश.का.ले नै स चालन गरेको हो िक ज तो देिखएकोले यसलाई स चालन 
गन स बि धत सं थाले खास ै यान िदएको देिखदैन। यसलेै त काल य तो कायर्क्रम 
स वि धत िनकाय वा सं थाको पूणर् िज मेवारीमा जानेगरी ह ता तरण गन यव था 
िमलाउने। अबदेिख सरकाले िदने अनदुान िज.िश.का. ले एकमु ट पमा उक्त गा.िव.स./न.पा., 
िव यालय वा सामदुाियक सं थालाई उपल ध गराई य तौ िनकाय वा सं थाले तोिकएको 
कायर्घ टामा नघ ने गरी पूवर् प्राथिमक कक्षा वा बाल िवकास के दतथा वैकि पक िशक्षा 
कायर्क्रम स चालन गनुर्पन र सरकार बाट िनधार्रण गरेको न सर् िभत्र रही स वि धत 
िनकायवा सं थाले पािर िमक िदनुपन  गरी आव यक कानुनी एवं कायार् वयनको 
यव था िमलाउने।   

(ख) धािमर्क सं थाह बाट स चालन गिरने शैिक्षक कायर्क्रमह लाई मलुप्रवािहकरण गन 
नाममा यसमा रहेको पर परागत दानिशलता र यागको भावनालाई भ काउनु हँुदैन। 
यसको लािग गु कूल, आ म,गु वा, िवहार र मदरशा ज ता जनु सं थाले शैिक्षक कायर्क्रम 
स चालन गरेका छन ् ितिनह को  पा यक्रम , िव याथीर् मू याऒढ्न र परीक्षा मात्र 
राि ट्रय कायर्ढाँचामा याई यसको छुटै्ट िव यालय  यव थापन सिमित गठन नगरी 
स वि धत सं थाको स चालक सिमित/ यव थापन सिमितलेनै िशक्षा ऐन िनयम वारा 
गठनहुने यव थापन सिमितको काम कतर् य र अिधकार समेत प्रयोग गनर् पाउने र 
उनीह ले न ै सरकार वारा वीकृत कायर्िविध िभत्र िशक्षक यव थापन गनर् पाउने 
यव था िमलाउने।  
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सामुदाियक िव यालयमा कमर्चारी यव थापन 

६.१ सामदुाियक िन न मा यिमक तथा मा यिमक िव यालयमा कायर्रत कमर्चारी 
यव थापन     

सामदुाियक िव यालयह  म ये मा यिमक तथा िन न मा यिमक िव यालयह मा 
िवगतमा िव याथीर्ह बाट शु क िलने यव था भएको हँुदा सो शु कबाट तलब भ ता 
यव था गरी लेखा तथा प्रशासनको काम गन सहायक कमर्चािर (मिुखया, खिरदार, ना.स.ु 
वा लेखापालको नामबाट) र पिरचराह  राख्ने गिरएको देिख छ। यसको िनिम त हाल 
मा.िव. का लािग २६९००।– र िन.मा.िव.को लािग १९९००।– मात्र सरकारी अनुदान िदने 
अव था छ। तर हाल कक्षा ८ स म िनःशु क भइसकेको र मा यिमक िशक्षा पिन क्रमशः 
िनशु क गद लिगने नीित कायार् वयन हँुदा कमर्चारीह ले पाइरहेको तलब भ ताको ोत 
ब द हुन गई यसको लािग त काल केही गनर् आव यक भइसकेको छ।  

  

यी पदह  म ये केहीमा २०२८–२०३२ मा राि ट्रय िशक्षा पद्धितको योजना लाग ुहुने क्रममा 
त कािलन िज ला िशक्षा सिमितबाट पद सजृना भई यस ै बेलाको िज ला िशक्षा सेवा 
आयोगबाट िनयुिक्त भएका थायी कमर्चारी कायर्रत छन ्भने केही सं कृत मा यिमक 
िव यालयको पमा वीकृित भएका िव यालयह मा त कािलन िज.िश.स. बाट वीकृत 
दरव दीमा िव यालयबाट िनयिुक्त भएका सहायक कमर्चारी वा पिरचरह  कायर्रत छन।्  

  

६.२ प्राथिमक िव यालयका कमर्चािर यव थापन स व धमा  

 सामदुायक प्राथिमक िव यालयह  म ये केहीमा मािथ खा ड (क) कै प्रकृितमा िज.िश.स. 
बाट वीकृत िपयन दरव दीमा कायर्रत यिक्तह  छन ् भने धेरैवटा प्राथिमक 

िव यालयमा िव.स.ं २०४० को दशकको शु ितर वीकृित गिरएका पिरचर पदमा िनयुक्त 
यिक्तह  कायर्रत छन।्  

िव.स.ं २०४० को दशकको अ यितर सरकारले िव यालय पिरचरको सट्टा प्रशासिनक 

अनुदान िदने र िव यालयलाई न ैआव यक यव थापन गनर् िदने नीित अगािड सारे पिछ 

प्राथिमक िन न मा यिमक र मा यिमक िव यालयमा िदइने ११०००।– १३०००।– र 
२१०००।– को अनुदानबाट सालाखाला मािसक .८००।– प्रािर िमक खाने गरी िनयुक्त 



पिरचरह को लािग आ.व. २०६४/६५ देिख सरकारले प्रित िव यालय प्रशासिनक अनुदानमा 
 ५९००।– थप गरेकोले सालाखाला मािसक . १३००।– पाउने अव था छ।  

िव यालयह मा कम पािर िमक िदइएको अव थामा कमर्चारीह लाई आंिशक समय काम 
लगाउन सिकने सरकारी सोचको यवहािरक कायार् वयन हुन सकेको  देिखदैन। य ता 
अिधकांश िव यालयह मा कायर्रत पिरचरह  पूणर् समय नै कायर्रत रहेका देिख छन।् 
साथै य ता कमर्चारीह को लािग सेवा िनवृ ती पिछ पाउने कुनै सिुवधाको यव था नहँुदा 
लामो समयस म काम गरी घर जाँदा खाली हात जानु पन अव था छ।  

य तो अव थामा यी कमर्चारीह को यूनतम तलब/पािर िमक सिुवधाको प्र न, सेवा 
शतर्ह  तथा सेवा िनवृ त हँुदा पाउने सिुवधा के हुने भ ने प्र न दरो पमा उठेका छन।् 
यसको उिचत स बोधन हुन नसकेमा सामदुाियक िव यालय िशक्षामा ठूल ैचुनौित खडा 
हुन सक्ने अव था छ।  

 सझुावह  :   

उ लेिखत सम याह को समाधानका लािग कायर्दलले िन नानुसारको यव था गनर् अथर् 
म त्रालय र नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गनर् िसफािरस गरेकेा छ।   

(क) िव यालयह मा िव याथीर्ह लाई पानी र स भव भएको ठाउँमा खाजा खुवाउन 
िव यालयको सरुक्षा र सरसरफाइ गनर् तथा अ य िविभ न पक्षमा सहयोग गनर् एक जना 
पिरचर अ याव यक हु छ भ ने िवषयमा कायर्दल आ नो ठोस राय प्र तुत गनर् चाह छ। 
य तै ठूला िव यालयह मा अ य कमर्चारी समेत आव यक पन कुरा पिन कायर्दलको 
िसफािरस रहेको छ। िसद्धा ततः यस व तु त यलाई वीकार गदार्गद पिन रा यकोषमा 
परेको ब दो आिथर्क भारलाई िवचार गरी यसरी कमर्चारी राख्न िव याथीर् सखं्यालाई 
आधार मानी यव था गनर् कायर्दलले िन न आधार िसफािरश गरेको छ।   

  

कमर्चारी सरंचना  

तािलका नं ५  

क्र.स.ं िव यालयगत तह िव याथीर् सखं्या प्र तािवत कमर्चारी सखं्या  

१. प्रा.िव. १–५ िहमाल– ५०, पहाड – ८०, तराई – १००, शहर –१५० १ जना िपयन 
वा सो सरह  

२. िन.मा.िव. १–८ ६०० जना स म १ जना मिुखया र १ जना िपयन वा सो 
सरह  

  ६०० जना भ दा मािथ १ जना खिरदार वा मिुखया र १ जना िपयन वा सो 
सरह  



३. मा.िव. १–१० ६०० जना स म १ जना खिरदार र १ जना िपयन वा सो 
सरह  

  ६०० भ दा मािथ १ जना ना.स.ुवा खिरदार र २ जना िपयन वा सो 
सरह  

४. उ च मा.िव. १–१२ ६०० जना स म १ जना ना.स ु र १ जना खरीदार, २ 
जना िपयन वा सो सरह  

  ६०० भ दा मािथ १ जना ना.स.ु १ जना खिरदार ३ जना िपयन वा सो 
सरह  

  

(ख कमर्चारीह को यव थाको लािग दरव दी वीकृत गदार् पिहलो वषर् नै सब ै
सामदुाियक िव यालयमा यव था गनर् रा यकोषमा ठूल ै ययभार पन भएकोले ५ वषर्को 
आविधक कायर्क्रम अ तगर्त िव यालय कमर्चारीको दरव दीको लािग अथर् म त्रालयमा 
िसफािरस गदार् तािलका नं ६ अनुसारको िववरण सिहत पठाउने यव था गिरनु पन।  

(ग सामदुाियक िव यालयमा कायर्रत कमर्चारीह  समानताको हक समेतबाट बि चत 
भएकाले य ता स पूणर् कमर्चारीलाई दरव दी उपल ध गराइ काम लगाएकै िमितदेिख 

सेवा अविध गणना हुने गरी िनजामित कमर्चारी सरहको सेवा सतर् सिुवधा उपल ध 
गराउनु पन,  

(घ २०५५ साल यता हालस म व द, आिथर्क र उमेरका कारणले िविभ न वहानामा 
अवकास गिरएका िव यालय कमर्चारीहरलाई पुनरवहाली गरीनु पन,  

(ड.) ६३/७/२१ गते िशक्षा म त्रालय र िव यालय कमर्चारी आ दोलन सिमित िवच भएको 
सहमित पिछ कायर्रत अव थाम ैमृ यु भएका िव यालय कमर्चारीह लाई नोकरी अविधको 
आधारमा िनजामित कमर्चारीले पाए सरहको आिथर्क सिुवधा उपल ध गराउन ुपन  

(च) व दको कारणले मािरएका र अपांग भएका िव यालय कमर्चारीह लाई क्षितपूित र् 
िदनुपन,  

(छ) सामदुाियक िव यालयह मा शु क उठाउन व द भ ैसकेको अव थामा यस ै वषर् 
देिख िव यालय कमर्चारीह को सेवा, शतर् र सिुवधा लाग ूहुनु पन।  

  
  
  



ख ड ७ 

सं थागत िव यालय र ितनमा कायर्रत िशक्षक कमर्चारीको यव थापन 

७.१ सं थागत िव यालय स ब धमा  

नेपालको अ तिरम सिंवधान २०६३ ले िशक्षालाई मौिलक अिधकारको पमा वीकार 
गिरसकेको र कानुन बनाई मा यिमक िशक्षास म िनःशु क गन िनदश गिरसकेको तथा 
सरकारले २०६५/०६६ को बजेट माफर् त कक्षा ८ स मको िशक्षा िनःशु क गन र कक्षा १२ 
स मकै िशक्षा क्रमशः िनःशु क गद जाने घोषणा गिरसकको स दभर्मा मलुकुमा अझ ैपिन 
सामदुाियक र िनजी (सं थागत) िव यालयको नाममा दईु िकिसमका नागिरक उ पादन 
भइरहनु सँधैको िच ताको िवषय हो। अिहले मलुकुमा िनजी िव यालयह मा गिरवीको 
चपेटामा परेका, दिलत, िपछिडएको क्षेत्र एवं जनजातीका वालबािलकाको पहँुच नरहेको, 
िव यालयह  यापिरक बाटोतफर्  उ मखु भएका ,उनीह को िहसाब िकताव पारदशीर् हुन 
नसकेको आिद गनुासाह  आइरहको र यसको िनराकरणको लािग य ता िव यालयह  

राि ट्रकरण गिरनु पदर्छ भ ने स मका मागह  आउन थालेको अव था छ।  

  

हाल िनजी िव यालयह लाई सं थागत व प िदने प्रयोजनका लािग सावर्जिनक शैिक्षक 

गठुी, िनजी शैिक्षक गठुी वा क पनी अनतगर्त स चालन गिरनु पन यव था छ। २०५८ 
माघ २५ को िशक्षा ऐन सातौ सशंोधनबाट यो यव था अिघ पढाइएको स दभर्मा सो 
िमित भ दा अिघ िनजी िव यालयको पमा वीकृत िव यालयह ले पिन िदइएको अविध 
िभत्र गठुी वा क पनी अ तगर्त स चालन गन गरी िशक्षा िवभागबाट वीकृित िलई सक्न ु
पन यव था भएको देिख छ। तर मलुकुभर ५००० भ दा बढी िनजी िव यालयह  

स चालन भए तापिन िशक्षा िवभागमा भ ने यसको एकितहाइ जितले मात्र वीकृित 
िलएको त य उक्त िवभागबाट जानकारी हुन आएको छ।  

  

य तै िव यालयह  क पनीमा स चालन भएकाले यापिरकरणको स भावना ब यो भ ने 
गनुासो एकतफर्  छ भने अक  तफर्  िव यालय स चालकह  आ नो लगानीको सुरक्षाको 
सिुनि चतताको खोजीमा रहेका छन।्   

  

 सझुावह ः  

यस ैव तु त यलाई िवचार गरी कायर्दल िन न अनुसार सझुाव पेश गन िन कषर्मा पुगेको 
छ।  



(क) सं थागत िव यालयह को स चालनमा रा यको लगानी शु  गरी यी 
िव यालयह को यव थापन िनरीक्षण र अनुगमनमा सरकारी लागनी बढाउँदै लजैाने।  

िव यालय तरको िशक्षा िनःशु क गन सवंैधािनक यव था र सरकारको नीित पिन रिह 
आएको स दभर्मा िशक्षाको िवभेिदकरणको अ य गनर् सव ैखाले िव यालय िशक्षा को 
दािय व रा यले िलनु पन।   

य को त कालको िनिम त आधारभतू िव यालयको कूल िनयिमत लागानीको (िशक्षकको 
तलव भ ता ) १० प्रितशतबाट शु  गरी ५ वषर्िभत्र ५० प्रितशत र मा यिमक तहमा ५ 
प्रितशतबाट शु  गरी २५ प्रितशत पुर् याउने।  

(ख) अब आय दा कानुनी यव था गरी कुनै पिन िव यालय क पनी अ तगर्त खो न 
नपाउने यव था िमलाउने।  

(ग) हालस म क पनी अ तगर्त स चािलत िव यालयह लाई िनि चत अविध िदई 
सावर्जिनक वा िनजी गठुी अ तरगत स चालन गन गरी सानर्/पिरणत गनर् कानुनी 
यव था िमलाउने।  

(घ) ख ड (ग) बमोिजम क पनी अ तगर्तकै िव यालयबाट गठुी अ तगर्तको 
िव यालयमा पिरणत हुने िव यालयका सं थापकह ले िव यालयमा गिरएको आ नो 
लागनीको अिभलेख क्षेत्रीय िशक्षा िनदशनालबाट वीकृत हुने गठुीको िव यानमा छुटै्ट 
अनुसचूी राखी दतार् गनर् पाउने समेतको कानुनी य था िमलाउने।  

  

क्षेत्रीय िशक्षा िनदशनालयबाट लगत प्रमािणत भएको िव यालय सं थापकह को लगानी 
िनजह ले चाहेमा िव यालयको आिथर्क अव था खराव अशर नपन गरी समयको 
अ तरालमा झक्न सक्ने समेतको कानूिन यव था गिरनु पन।  

  

७.२ सं थागत िव यालयह मा कायर्रत िशक्षक कमर्चारीको सेवा शतर् र सिुवधा 
स ब धी  

सरकारको िव.स.ं २०३७ पिछ िलएको सं थागत िव यालय थापना स ब धी खुकुलोपन, 

िव.स.. २०४६ को पिरवतर्न पिछका सरकारह को िनजी क्षेत्र प्रितको उ ार नीितले गदार् 
मलुकुभरी नै हजारौको सखं्यामा सं थागत िवदालयको नामबाट िनजी िव यालयह  

स चालन भइरहेका छन।् यी िव यालयह मा लाखभ दा बढी सखं्यामा िशक्षक तथा 
कमर्चारीह  कायर्रत छन।् यी िव यालयह ले िलने शु क, िदनुपन छात्रवृ ती र िशक्षक 

कमर्चारीको यव थापन िवषयमा पिन पटक पटक कायर्दल, कायर्टोलीह  बनी सरकारमा 
प्रितवेदनह  पेश भइसकेका छन।्  

  



यी िविभ न प्रितवेदनह  समेतको आधार िलई यव था गिरएको ऐन िनयमको प्रावधान 
अनुसार शु क र िशक्षक कमर्चारीह को तलब सुिवधा स व धमा िन न अनुसार यव था 
रहेको देिख छ।  

(क) िव यालयले िलने शु कको ६० प्रितशत रकम िशक्षक कमर्चारीको तलब भ ता र 
अ य सिुवधाको लािग छु याई यसबाट उनीह लाई नेपाल सरकारले तोकेको केलमा 
नघटाई तलब भ ता िदने।  

(ख) ख ड (क) वमोिजमको यव था गदार् कूल शु  आ दानीको ६० प्रितशत म ये ४२ 
प्रितशतबाट िशक्षक कमर्चारीह को तलब भ ताको यव था गन र बाँकी १८ प्रितशतबाट 
उनीह को सचंय कोष, िवमा, गे्रड, उपदान लगायत अ य यव था गन।  

(ग) प्रचिलत कानुन बमोिजम िशक्षक िनयुिक्तको प्रिक्रया अवल बन गरी योग्यतम ्
िशक्षकको छनौट गरेर य ता िशक्षकलाई कानुन वारा िनधार्िरत प्रावधान अनुसार 
िनयिुक्त पत्र िदने।  

(घ) िशक्षकह को बृ ती िवकासको लािग िविभ न िक्रयाकलापह  स चालन गन।  

  

तर य तो यव था हँुदाहँुदै पिन िशक्षक कमर्चारी िनयिुक्त गदार् िन पक्ष छनौट हुन 
नसकेको, िशक्षकह लाई िनय◌ुृिक्त पत्र निदई काममा लगाइएको र यून तलब सिुवधामा 
काम गनर् वा य हुनु परेको ज ता थुप्रै गनुासाह  सिुनने गरेका छन।्  

अक तफर्  िशक्षक कमर्चारीह  िव यालयले िनधार्रण गरेको आचारसिहता िभत्र नरहेको 
कारणबाट अनुशासन कायम गनर् किठनाइ भएको ज ता गनुासाह  पिन समाना तर 
पमा सिुनने गरेको छ।  

य तो अव थामा यी िव यालयको िशक्षक कमर्चारीह का िनिम त यवहािरक र वीकायर् 
उपाय अबल बन गनर् सिकएन भने  लाख  िव याथीर्ह लाई सेवा पुर् याइरहेको िनजी 
िव यालयह को यव थापन िनकै चुनौितपूणर् ब ने स भावना देिखएको छ।   

  

सझुावह ः  

यस िवषयमा कायर्दलले िन नानुसार िसफािरस गरेको छः  

(क) सं थागत िव यालयह मा अब आय दा िशक्षक िनयुिक्त गदार् िशक्षक सेवा आयोग 
वा िशक्षक काउि सलबाट अ यापन अनुमित पत्र िलएका यिक्तह  िवच अिनवायर् पमा 
प्रित पधार् गराएर िनयुिक्त गनुर्पन। आ तिरक पमा पदो नितबाट पदपूित र् गदार् समेत 
िव यालय िभत्रका स भा य सवै उ मे वारले आ तिरक प्रित पधार्मा व न पाउने अवसर 
िदइनुपन। साथै कमर्चारी िनयुिक्त गदार् समेत प्रित पधार् गराएर िनयुिक्त गन यव था 
गन।   



(ख) िशक्षक कमर्चारीह लाई अिनवायर् पमा िनयिुक्त पत्र िदइनु पन। हाल कायर्रत 
िशक्षकह लाई योग्यताको आधारमा आ तिरक कायर्िविध वनाई सो को आधारमा थायी 
िनयिुक्त िदने। कानुन अनुसार थायी िनयिुक्तको लािग िसफािरश नभएस म अ थायी 
िनयिुक्त गनर् सिकने।   

(ग) िव यालयह ले िशक्षक कमर्चारीलाई प्रचिलत केल बमोिजम तलब तथा अ य 
सिुवधा िदन ुपन।  

(घ)   िनयम काननूको पालना नगन िव यालयलाई कडा कारवािह गन प्रावधान राख्ने।   

   
  

नेपाल शैिक्षक गणताि त्रक म च, नेपाल िशक्षक युिनयन मधेशी िशक्षक फोरम र 
लोकताि त्रक िशक्षक यूिनयनले राखेका थप राय तथा सझुावह ः  

  

िव यालयलाई समदुायमा ह ता तरण गन कायर् खारेजी गरी समदुायमा ह ता तरण 

गिरएका  

िव यालयह लाई पूवर् अव थामा आउनु पन यव था िमलाउनु पन।  

  

मधेशी िशक्षक फोरम र लोकताि त्रक िशक्षक यूिनयनले राखेका थप राय तथा सझुावह ः  

  

अ थायी िशक्षक आ दोलन केि द्रय सिमित, िशक्षा म त्रालय र प्रमखु राजनैितक दलका 
वीच भएको सझंौता अनुसार २०६३ वैशाख १० गते स म सरकारको वीकृत प्रा त िरक्त 
दरव दीमा कायर्रत अ थायी िशक्षकह लाई आ तिरक प्रित पधार्द्धारा थायी गन सहमित 
भएको र वतर्मान कायर्दल िवगतमा भएका संझौता कायार् वयन गन उदे यले गठन 
भएकोले उपरोक्त िवगतको सझंौता अनुसार सवर्स मत िनणर्य हुन नसकेकोले 
उपरोक्तानुसार नै हुनु पन आ नो  फरक मत प्र तुत गरेका छौः  

(क) िव यालयलाई समदुायमा ह ता तरण गन कायर् खारेजी गरी समदुायमा 
ह ता तरण गिरएका िव यालयह लाई पूवर् अव थामा आउनु पन यव था िमलाउनु पन।  

(ख)  वतर्मान अनुमित पत्र अवैज्ञािनक र अ यवहािरक भएकाले यसलाई खारेज गरी 
िशक्षक काउि सल वनाई नयाँ अ यापन अनुमित पत्रको परीक्षा िलएर मात्र खुला िवज्ञापन 
गन।  

  

 सं थागत िव यालय िशक्षक युिनयनका थप सझुावह   

  

लोकताि त्रक गणत त्र नेपालको अ तिरम सिंवधान प्रद त िशक्षा जनताको मौिलक 
अिधकारको प्र याभिुतकालािग र सं थागत िव यालयमा भएको यापारीकरणको 



अ यकालािग कायर्रत िशक्षक तथा कमर्चारीको पेशागत सरुक्षाको प्र याभिूत हुनेगरी 
सं थागत िव यालयह को राि ट्रयकरण हुनु पदर्छ भ ने नेपाल 73क् ग ्को सझुाव छ।   

  
  
  
  
  
  

अनुसिूच  

िशक्षक तथा िव याथीर्ह का मागह को प्रितिलिप समोवेस गिरएको छ। 


