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कृतज्ञता 
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खण्ड - एक 

प्रारम्भिक 

1.1. पृष्ठिूभम 

 विक्षा जीिनको सारथी हो ।विक्षा नै विकासको साधन र साध्य हो । नेपालको 

रावरि य आकांक्षा: सुखी नेपाली र समृि नेपालको लक्ष्य पूरा गने साधन विक्षा हो। 

विक्षाको विकासले नै व्यद्धक्त, समाज र रारि लाई सही बाटोमा डोर्याउँछ । विक्षाको 

माध्यमबाट व्यद्धक्तको सिायङ्गीण विकास हुन्छ र जीिन खुसीपूणय बन्छ। विक्षाबाट नै 

नैवतकिान, वसपिान, क्षमतािील, दक्षतायुक्त, अनुिावसत, प्रवतस्पधी र वसजयनिील 

नागररक तयार गनय सवकन्छ जसबाट रावरि य अिीर पूरा गनय सहज हुन्छ। नेपालको 

संविधानले व्यिस्था गरे अनुरूप अवनिायय तथा वनिःिुल्क आधारिूत विक्षा, वनिःिुल्क 

माध्यवमक विक्षा तथा सबै तहमा गुणस्तरीय विक्षा प्राप्त गनुय प्रते्यक नेपालीको 

नैसवगयक अवधकार हो । नेपालको संविधानले विक्षालाई िैज्ञावनक, प्राविवधक, 

व्यािसावयक, वसपमूलक, रोजगारमूलक एिम् जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रवतस्पधी, नैवतक 

एिम् रावरि य वहतप्रवत समवपयत जनिद्धक्त तयार गने व्यद्धक्तत्व विकासको संिाहकका 

रूपमा अङ्गीकार गरेको सन्दिय तथा विक्षासम्बन्धी वदगो विकास लक्ष्य, पन्ध्ौ ंयोजना, 

विक्षा नीवत, रावरि य तथा अिरायवरि य प्रवतिितासमेतलाई दृवरगत गरी विद्यालय विक्षामा 

समसामवयक सुधार गदै स्रोतको उवित व्यिस्थापन, गुणस्तर अवििृद्धि र प्रिािकारी 

सुपररिेक्षणका के्षत्रमा रूपािरण गनय यो मस्यौदा तयार गररएको छ।नेपालको 

संिैधावनक व्यिस्था, पन्ध्ौ ंयोजनामा तय गररएका विक्षासम्बन्धी रावरि य लक्ष्य, रावरि य 

विक्षा नीवत, २०७६ का मागयदियन, सामुदावयक विद्यालय सिलीकरण काययक्रम २०७६-

२०८५, विद्यालय के्षत्र विकास योजना (सन् २०१६-२०२२) का उपलद्धि, वदगो विकास 

लक्ष्य ४ सम्बन्धी नेपाल रावरि य काययढाँिा (सन् २०१९-२०३०), विद्यालय विक्षा के्षत्र 

योजना (सन् २०२१-२०३०)  तथा नेपालले रावरि य र अिरावरि यय स्तरमा जनाएका 

प्रवतििताहरू समेतका आधार तयार गररएको यस दस्तािेज कायायन्वयनबाट विद्यालय 

विक्षामा प्रिािकारी सुपररिेक्षण प्रणाली स्थापना हुने र स्रोतको उवित 

व्यिस्थापनमाफय त गुणस्तरीय विक्षा प्राद्धप्तमा सहज हुनेछ । साथै यस दस्तािेजका 

प्रािधानको कायायन्वयनबाट गुणस्तरीय साियजवनक विक्षाको सुवनवित गरी रावरि य 

मानकको िैवक्षक उपलद्धि हावसल िइ मुलुकको आवथयक-सामावजक रूपािरणमा 

पयायप्त नवतजा देद्धखनेछ । 

1.2. भवद्यालय भिक्षामा हालसम्मका अभ्यास 

प्रािीनकालदेद्धख नै नेपाल ज्ञान वनमायणको केन्द्र रहेको अविलेख िेवटन्छ ।गुरूकुलीय 

विक्षा पिवतबाट सुरू िएको नेपालको विक्षा मिमद्धन्दर, गुम्बा, मद्धिद आवदमा 

आधाररत धावमयक विषयिसु्तमा केद्धन्द्रत विक्षा प्रणाली नेपाली समाजमा िलेको वथयो । 

अनौपिाररक विक्षा मूलतिः पूिीय दियन र धावमयक परम्परामा आधाररत वथयो िने 

धावमयक संस्था, पररिार, टोल, समुदायमा क्रमििः विस्तार हँुदै परम्परागत विक्षाले 

अधयऔपिाररक मागयबाट आधुवनक औपिाररक पिवतमा पुगेको देद्धखन्छ । 
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क) भव.सं. १९१० िन्दा अगाभिको भिक्षा (प्राचीनकालीन भिक्षा ) 

नेपालमा परम्परागत रूपमा िलै्द आएका वहन्दु-िैवदक विक्षा आमा, बुबापवछ 

ऋवषमुवनहरूबाट वनदेवित रहेको पाइन्छ । देिकुल, राजकुल, वपतृकुल र 

गुरूकुल प्रािीन पिनपािनका मुख्य केन्द्र वथए । िैवदक विक्षामा िैवदक संवहता, 

िेदिेदाङ्ग, दियन, नीवतिास्त्र, ज्योवतष, आयुिेद, मीमांसा, व्याकरण, शु्रवतसृ्मवत, 

न्याय जस्ता विषयहरूको पिनपािन गराइन्थ्यो ।  

वलच्छविकालमा नेपालीहरू उच्च विक्षाका लावग नालन्दा र विक्रमविला 

विश्वविद्यालय जाने गथे । वलच्छविकालमा विक्षा मूलतिः धमय प्रधान वथयो । 

वलच्छविकालीन विद्या केन्द्रहरू गुिीको आयस्ताबाट िल्दथे । राजा अंिुिमायले 

विक्षा आजयनका लावग िैि, िैष्णि र बौि सम्प्रदायमा विक्षण संस्थालाई 

िगीकरण गरी विन्नाविनै्न विक्षा वदने िलन िलाएका वथए । 

मिकालमा जयद्धस्थवत मिले मि र मद्धन्दरमा हेरवििार गनय गुिीको व्यिस्था 

गरी विक्षा विकासमा जोड वदएका वथए । पाटनका राजा वसद्धिनरवसंह मिले 

धमयबाट विक्षालाई छुट्याइ वदएका वथए तर यस अगावड विक्षा धमयका माध्यमबाट 

वदइन्थ्यो। मिकालमा विक्षालाई ऐद्धच्छक रूपमा कायम गरी विक्षालाई 

व्यिसावयक वसपसँग जोवडएको वथयो ।  

वि.सं. १८२५ मा नेपालको एकीकरण िएपिात सैवनक जिानका टुहुरा बच्चालाई 

सैवनक विक्षा वदने र सैवनक सेिामा िनाय गने कायय रारि ले सुरू गरेको वथयो । 

सोही िेलादेद्धख राज्यको तफय बाट छात्रिृवि वदने प्रिलन पवन सुरू ियो । 

नेपालको एकीकरण पूिय धावमयक सङ्घसंस्था, गुिी, व्यद्धक्तको दान, सरकारको 

अनुदान इत्यावदबाट विक्षाका लावग खियको प्रबन्ध हुने गरेको पाइन्छ। सो क्रम 

एकीकरण पिात पवन कायम रहेको पाइन्छ । परम्परागत संसृ्कत र बौि 

विक्षाको प्रिलन कायम वथए। 
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ख)   भव. सं. १९१० देम्भख भव.सं. २००७ सम्म (राणाकालीन भिक्षा) 

राणाकालीन समयमा विक्षा विकासका लावग केही उिेखनीय प्रयास िएका वथए 

। यस अिवधको विक्षा िासक केद्धन्द्रत वथयो । वि.सं.१९१० मा थापाथली 

दरबारमा खोलेको दरिार सु्कल नै औपिाररक विक्षा प्रणालीको पवहलो जगको 

रूपमा वलइन्छ। वि.सं. १९१५ मा विक्षा वनदेिकको कायायलय विक्षा वििाग 
(डाइरेक्टर जनरल अफ पद्धिक इन्स्ट्िक्सन) स्थापना गररयो। जसलाई विक्षा 
विकासमा उिेख्य कदमको रूपमा वलइन्छ । यसै गरी वि.सं. १९६७ मा से्रस्ता 
पाििालामा अध्ययनरत विद्याथीको परीक्षा वलन पास जाँि अड्डाको स्थापना ियो 

। उच्च विक्षाको औपिाररक सुरुआत िने वि.सं. १९७५ मा वत्रिुिन िन्द्र 

कलेजको स्थापनाबाट मावनन्छ । िाषा पाििालाको वनरीक्षण गनय वि.सं.१९७६ मा 
पाििाला बन्दोिस्त नागररक फाँट स्थापना गरी इन्से्पक्टरी अवफसको स्थापना 

गररयो । वि.सं.१९९० सालमा एस.एल.सी. परीक्षा बोडय गिन पिात उक्त परीक्षा 

नेपालमा वलन थावलयो । विक्षालाई व्यिद्धस्थत बनाउनका लावग कानूनी रूप वदन 

सियप्रथम वि.सं. १९९६ माघ ८ गते ४२ दफाको विक्षाको इद्धस्तहार जारी गररएको 

वथयो । सोपिात वि.सं. १९९८ मा विफ इन्से्पक्टर अफ सू्कल्स अवफसको 

स्थापना ियो। वि.सं.२००३ सालमा पूिायञ्चलको जनकपुर र पविमाञ्चलको पाल्पामा 
विद्यालय उपवनरीक्षकको कायायलय स्थापना गररएको वथयो । राणाकालीन अिवधमा 

नेपालमा ३२१ िटा प्रा. वि., २०३ िटा वमवडल सु्कल, ११ िटा मा. वि., २ िटा 
उच्च विक्षण संस्था, एउटा महाविद्यालय, ४० िटा जवत धावमयक तथा अन्य िैवक्षक 
संस्थाहरू र ३१ िटा पुस्तकालय रहेको तथ्याङ्क पाइन्छ । राणाकालको अन्त्यमा 

नेपालको साक्षरता २ प्रवतित रहेको जसमा मवहला साक्षरता ०.७ प्रवतित रहेको 
वथयो । 

ग)  भव.सं. २००७ देम्भख भव.सं. २०४६ सालसम्म िएका व्यवस्था  

वि.सं.२००७ सालको राजनीवतक पररितयनपवछ नेपालमा बदवलँदो पररद्धस्थवतमा 

योजनाबि प्रयासका साथ राज्यले विक्षामा लगानी बढाउन थाल्यो । िरणबि 

िैवक्षक सुधारका लावग वि.सं. २००९ मा रूद्रराज पाणे्डको अध्यक्षतामा २० 

सदस्यीय विक्षा आयोग स्थापना ियो र सोको वसफाररसलाई कायायन्वयन गनय 

थावलयो । समुदायहरू विद्यालय खोल्ने र बालबावलकाहरूलाई विक्षा वदने 

काययमा सवक्रय रहन थाले । यसबाट  विक्षण संस्था र विद्याथी सङ्ख्यामा 

क्रवमक रुपमा िृद्धि हुन थाल्यो।  

िैवक्षक प्रिासन र वनरीक्षणलाई व्यिस्थापन गनय वि.सं. २०१० सालमा धनकुटा, 
जनकपुर, कािमाडौ,ं पोखरा, तौवलहिा, नेपालगञ्ज र डोटी गरी ७ के्षत्रमा 
नेपाललाई वििाजन गरी प्रते्यक के्षत्रमा एउटा वडविजनल इन्से्पक्टर अफ सू्कल्स 

कायायलय स्थापना गररयो । 

नेपालमा विक्षा २०१० ले नेपाललाई वबसौ ं िताद्धददको आिश्यकता पुरा गनय 

तावलम प्राप्त जनिद्धक्त वनमायण गनय आधार पाििाला तथा व्यािसावयक र 

व्यािहाररक दुबै विक्षाको महत्व उिान गरेको वथयो । वि.सं.२०११ मा रावरि य 
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विक्षक विक्षण केन्द्र र वि.सं. २०१३ मा कलेज अफ एजुकेिनको स्थापना 
िएको वथयो । वि.सं.२०१४ मा ३१ िटा सबइन्से्पक्टर अवफसहरू स्थापना गररयो 

। वि.सं. २०१६ सालमा तत्कालीन ३२ प्रिासकीय वजिालाई २८ वजिामा 
वििाजन गरी २८ वजिा विक्षा वनरीक्षकको कायायलय स्थापना गररयो । 

वि.सं.२०१८ सालमा १४ अञ्चल विक्षा अवधकारीको कायायलय र ७५ वजिा विक्षा 
वनरीक्षकको कायायलय स्थापना ियो । 

पञ्चायती व्यिस्था अनुकूलको विक्षाका लावग सिायङ्गीण रावरि य विक्षा सवमवत 

२०१८ गिन ियो र त्यसले प्राथवमक विक्षा अवनिायय, संसृ्कत विक्षाको विकास, 

१३ िषयको विद्यालय विक्षाको अिवध कायम गने काययहरू िए । आयोगको 

वसफाररस अनुसार विक्षा ऐन, २०१९ जारी गररएको वथयो तर प्रिाि देखाउन 

सकेन् । प्रिासन सुधार विकेन्द्रीकरण आयोगको प्रवतिेदन, २०२० को 

सुझािअनुसार प्राथवमक सू्कलको सञ्चालन गाँउ पञ्चायतबाट तथा माध्यवमक 

सू्कलको सञ्चालन वजिा पञ्चायतबाट िुरू गररयो । विक्षा वििागबाट वितरण 

हँुदै आएको आवथयक सहायत सम्बद्धन्धत वजिा पञ्चायतबाट हुन थाल्यो । विक्षा 

वििागले कुनै वजिामा थप सू्कलहरू खोल्न िाहेमा उक्त सू्कलहरूको स्थान 

वनधायरण गने कायय वििागीय नीवत र वनदेिनवित्र रही वजिा पञ्चालयतले गनय 

पुग्यो। वि.सं. २०२० मा २८ गाउँ विकास सवमवत र २ िटा नगरपावलकामा 

वनिःिुल्क तथा अवनिायय विक्षाको सुरूिात गनय थावलयो । 

२०२५ सालमा प्रिासन सुधार आयोग गिन गरी सोको प्रवतिेदन वलइयो । 

जसले सरकार सू्कल कलेजहरू िृद्धि गदै जाने लक्ष्यबाट मातै्र पे्रररत हुनु हँुदैन, 

विक्षाको गुणात्मक र व्यािसावयक बृद्धिवतर सरकारको बढी ध्यान जानु िुद्धिमता 

हुन्छ, िएकै सू्कल र कलेजहरुलाई सक्षम र सुदृढ गनय तुरूिै कदम िाल्नुपछय , 

सू्कल कलेजहरूको स्थापना राजनीवतक िापको आधारमा निई वजिा र देिको 

िास्तविक आिश्यकताको आधारमा हुनुपदयछ, विक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय 

वमलाई सामावजक सेिा मन्त्रालय बनाउनुपछय   िने्न विषयिसु्तले ििाय पायो । 

वि.सं.२०२७ सालमा अञ्चल विक्षा अवधकारीको कायायलय खारेज गरी २९ 
वजिामा वजिा विक्षा अवधकारीको कायायलय र बाँकी ४६ वजिामा वजिा 

विक्षा कायायलय राद्धखयो । 

रावरि य विक्षा पद्धिवतको योजना २०२८ लाई नेपालको विक्षा पिवतमा आमूल 

पररितयनको महत्वपूणय पररघटनाका रूपमा वलइन्छ । यस योजनाले देिमा रावरि य 

विक्षा प्रणालीको स्थापना, व्यािसावयक विक्षामा जोड, िैवक्षक अिसर तथा 

सुविधाहरूको सिुवलत र न्यायोवित वितरण, विक्षा प्रिासनको सुदृढीकरण, 

वनरीक्षण प्रणालीमा प्रिािकाररता, विक्षाको गुणात्मक र स्तरयुक्त विकासमा जोड, 

परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार, विक्षक तावलम, विक्षण विवध तथा 

विक्षण पेिामा सुधार, उच्च विक्षामा रावरि य विकास सेिाको व्यिस्था, प्रौढ 

विक्षामा व्यापकता, छात्रिृविको व्यिस्थालगायतका विषयहरू कायायन्वयनमा 

ल्याएको वथयो । 

रावरि य विक्षा पिवतको योजना (२०२८-२०३२) लागू िएपवछ अञ्चल विक्षा 
अवधकारीको अवफस खारेज ियो । विक्षा ऐन, २०२८ लागू िएसँगै प्रते्यक 
विकास के्षत्रमा के्षत्रीय विक्षा वनदेिनालय, ७५ ओटै वजिामा वजिा विक्षा 
अवधकारीको कायायलय स्थापना गररयो । वजिामा वजिा विक्षा सवमवत, वजिा 
विक्षा सेिा आयोग एिम् विद्यालय सहयोग सवमवत रहने व्यिस्था गररयो । वि.सं. 
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२०२८ मा िैवक्षक सामग्रीको विकासका लावग पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना 

गररयो ।  

प्रिासन सुधार आयोगको प्रवतिेदन २०३२-३३ ले समन्वयको कमी िएको तथा 
हाम्रो मुलुकमा सकिर मन्त्रालयको सङ्ख्या कम हुनु वमतद्धव्ययता र 

प्रिािकाररताको दृवरकोणले  उपयुक्त र िाञ्छनीय िएकोले विक्षा मन्त्रालय र 

स्वास्थ्य मन्त्रालय एकीकरणको लावग वसफाररस गरेको वथयो । 

वि.सं. २०२८ मा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा वनरीक्षण केन्द्रको स्थापना ियो । 

वि.सं. २०३६ सालमा मुलूकमा आधारिूत तथा मध्यमस्तरको प्राविवधक 

जनिद्धक्त उत्पादन गनय प्राविवधक विक्षालय सञ्चालन गने नीवत अनुरूप वि.सं. 

२०३७ मा नेपालमा पवहलो प्राविवधक विक्षालयको रूपमा कणायली प्राविवधक 

विक्षालय स्थापना ियो । वि.सं. २०३७ सालपवछ औपिाररक रूपमा सरकारले 

वनजी तिरबाट व्यद्धक्तलाई विद्यालय खोल्न स्वीकृत वदन सुरू गरेदेद्धख हाल 

कम्पनी तथा गुिीको रूपमा विद्यालयहरू सञ्चालन िएका छन् ।सोही सालदेद्धख 

िैक्षवणक वक्रयाकलापलाई प्रिािकारी र गुणस्तरीय बनाउन ग्रामीण विकासका 

लावग सेती पररयोजनाको सुरूिात ियो । यसैको जगमा िैवक्षक प्रवक्रयामा 

सुधारका लावग प्राथवमक विक्षा पररयोजना वि.सं. २०४२ मा लागू ियो र यस 

पररयोजनाले प्राथवमक तहमा पहँुि र गुणस्तर सुधारमा विविन्न प्रयासहरू गर्यो 

। वि.सं. २०४५ मा के्षत्रीय विक्षा वनदेिनालयलाई के्षत्रीय वनरीक्षक कायायलय र 

वजिा विक्षा कायायलयलाई वजिा विक्षा वनरीक्षकको कायायलय नामाकरण 

गररएको वथयो । यवह समयमा नै आधारिूत, मध्यमस्तरीय तथा उच्चस्तरीय 

प्राविवधक जनिद्धक्त उत्पादन गनय, प्राविवधक विक्षा तथा व्यािसावयक तावलम 

काययक्रमहरूको नीवत वनमायण तथा समन्वयको लावग प्राविवधक विक्षा तथा 

व्यिसावयक तावलम पररषद् ऐन, २०४५ जारी िई प्राविवधक विक्षा तथा 

व्यािसायवक तावलम पररषद्को गिन ियो । विक्षा ऐनको २०४५ मा िएको 

संिोधनले विक्षाको व्यिस्थापन र वनयमन सम्बन्धमा प्राथवमक विक्षालाई कक्षा ५ 

सम्म बनाउने, वजिा विक्षा वनरीक्षकको कायायलयलाई वजिा विक्षा कायायलयमा 

रूपािरण गने, वजिा विक्षा सवमवतलाई वजमे्मिार बनाउने, विद्यालयलाई 

अनुदान वदने सम्बन्धमा र विद्याथी िुल्क जस्ता पक्षमा महत्वपूणय सुधारका प्रायस 

गरेको देद्धखन्छ । 

विद्यालय विक्षाको विस्तार स्वरूप दि िषे विद्यालय विक्षामा दुइ िषयको एक 

िैवक्षक तह थप गरी उच्च माध्यवमक तहको रूपमा सञ्चालन, व्यिस्थापन र 
वनयमन गनय उच्च माध्यवमक विक्षा ऐन, २०४६ जारी िई कायायन्वयनमा आयो । 

 घ) भव.सं. २०४७ देम्भख  हालसम्मको भिक्षा 

नेपालको विक्षा विकासको इवतहासमा २०४६ पवछको अिवधलाई उदारीकरण तथा 

विश्वव्यापीकरणको प्रिाि तथा विक्षा विस्तारको रूपमा वलइन्छ । सबैका लावग 

विक्षासम्बन्धी जोम्टेन तथा डकार समे्मलनका मागयदियन, वदगो विकास, 
अवधकारमा आधाररत विक्षा, विश्वव्यापीकरणले वसजयना वगरेका िैवक्षक अिसरहरू 

तथा विक्षामा समािेिीकरणका मुद्दाहरूले पयायप्त स्थान यस अिवधमा प्राप्त गरे 

। प्रिासन सुधार आयोगको प्रवतिेदन, २०४८ ले पाठ्यक्रम वनधायरण र पाठ्यपुस्तक 
स्वीकृवत गने जस्ता नीवतगत काययहरू बाहेक पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरणमा 
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वनजी के्षत्रको संलग्नता बढाउँदै लैजानु पने एिम् विक्षा तथा संसृ्कवत मन्त्रालयलाई 

यथाित रूपमा राखे्न वसफाररस गरेको वथयो । विक्षामा वनजी के्षत्रको विस्तार, 
िैवक्षक विकासमा अिरायवरि य सहयोग र साझेदारी, विक्षामा सूिना प्रविवधको 
प्रयोगसँगै विक्षाको पहँुिमा तीब्र िृद्धि ियो, विक्षा हरेक नागररकको अवधकारका 
रूपमा स्थावपत ियो, विक्षामा सीमािकृत, दवलत, मवहला आवदको पुहँिमा 
उिेखनीय िृद्धि ियो िने विक्षामा वनजी के्षत्रको प्रिेि सरकारी वनयमनको 

दायरामा आउन नसकी आलोिनाको विषय बनै्द गयो । 

प्रजातन्त्रको पुनियहाली पिात गवित रावरि य विक्षा  आयोग, २०४९ ले विक्षाको 

रावरि य उदे्दश्य र ती उदे्दश्य पररपूवतयका लावग वलनुपने नीवत, विक्षाको तहगत 

संरिना, विद्यालय तहमा पढाइने विषय र पाठ्यिार, उच्च विक्षा, प्राविवधक तथा 

व्यािसावयक विक्षा, मातृिाषामा विक्षा, मवहला विक्षा, संसृ्कत विक्षा, खुला 

विश्वविद्यालय, वनिःिुल्क विक्षा, वनजी के्षत्रमा विक्षण संस्थाको स्थापना जस्ता 

विषयहरूमा सुझाि प्रसु्तत गरेको वथयो। यसै आयोगको वसफाररसबमोवजम विक्षा 

के्षत्रमा काययरत जनिद्धक्तको पेिागत दक्षता अवििृद्धि गनय वि.सं. २०५० सालमा 
िैवक्षक जनिद्धक्त विकास केन्द्रको स्थापना गररयो। पाठ्यक्रम तथा वनरीक्षण 

विकास केन्द्रको नाम पररितयन गरी वि.सं. २०५० मा  पाठ्यक्रम विकास केन्द्र 
राद्धखयो । वि.सं. २०५० सालमा दूर विक्षा केन्द्रको स्थापना िएको वथयो । 
उच्चस्तरीय रावरि य विक्षा आयोग, २०५५ ले रारिको विक्षा नीवत, काययक्रम र 

संगिनको अध्ययन, विशे्लषण एिम् समीक्षाका साथै आधारिूत तथा विद्यालय 

तह, उच्च तह, प्राविवधक तथा व्यािसावयक विक्षा, विक्षण सामग्री, विक्षण पिवत 

लगायतको विषयमा प्रवतिेदन प्रसु्तत गरेको वथयो । 

अनौपिाररक विक्षासम्बन्धी वक्रयाकलापहरूको सञ्चालन तथा व्यिस्थापनको नेतृत्व 

गनय वि.सं. २०५६ सालमा अनौपिाररक विक्षा केन्द्रको स्थापना िएको वथयो । 
िैवक्षक काययक्रमहरूको कायायन्वयन तथा अनुगमन लगायतका कामहरू गनयका 

लावग  वि.सं. २०५६ सालमा विक्षा मन्त्रालय अिगयत विक्षा वििागको स्थापना 
गररयो । विक्षकहरुको स्थायी वनयुद्धक्त तथा बढुिाको वसफाररस गनय वि.सं. 
२०५६ सालमा विक्षक सेिा आयोगको स्थापना ियो । 

विक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय काययसवमवत, २०५८ ले प्राथवमक विक्षा पूणय रूपमा 

वनिःिुल्क, वनम्न माध्यवमक र माध्यवमक तहमा िुल्क वनधायरणको मापदण्ड लागू, 

विक्षक लाइसेन्सको व्यिस्था, विक्षक सेिा आयोगको स्थापना, सरकारी खियको 

१७ प्रवतित विक्षामा लगानी, गुणात्मक विक्षा, पाठ्यक्रमको ढाँिा, अनुगमन 

संयन्त्र लगायतका विषयहरू समािेि गरी प्रवतिेदन वदएको वथयो । 

नेपालको अिररम संविधान, २०६३ ले मौवलक हकको दायरालाई फरावकलो 
बनायो जसबाट विक्षा सम्बन्धी हक समेत फरावकलो बन्न पुग्यो ।विद्यालय तहको 

विक्षालाई वदिा वनवदयर गनय रावरि य पाठ्यक्रम प्रारूप,२०६३ जारी गरी लागू 
गररयो। 

नयाँ पररिेिमा साियजवनक प्रिासनमा सुधार ल्याउन २०७० मा प्रिासन सुधार 

सुझाि सवमवत गिन गरी  प्रवतिेदन वलइयो । प्रिासन सुधार सुझाि सवमवतको 
प्रवतिेदन २०७० मा िैवक्षक सुधारका विविन्न के्षत्रहरू उिेख िएको छ ।  
िैवक्षक के्षत्रलाई वनयवमत व्यिद्धस्थत मयायवदत र गुणस्तरीय तुल्याउन सहयोग 

पुर्याउन, उच्च िैवक्षक योग्यता दक्षता क्षमता िएका विद्यालयका विक्षक र 

विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई सम्मान गने, यस्ता विक्षक तथा प्राध्यापकको 
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सूिी तयार गरी सेिा वलने । आिारसंवहता तयार गरी लागू गने । विश्वविद्यालय 

विद्यालय र क्याम्पसको मानि संिाधन िौवतक एिम् व्यिस्थापकीय पक्षहरूको 

सुधार गने । विक्षा के्षत्रसँग सम्बद्धन्धत नीवतगत, संरिनागत र कानूनी पक्षहरूको 
सुधार गने । िैवक्षक वनकायमा राजनीवत प्रिेि गनय नवदने । नैवतक विक्षामा 

जोड वदने । गुणस्तरीय िैवक्षक उपलद्धदध हावसल गनय लक्ष्य र उपलद्धदध वकटान 

गरी समयसीमा सवहतको कायययोजना वनमायण गरी कायायन्वयन गने । िुक्रबार 

िार बजेसम्म पिनपािन तथा अवतररक्त वक्रयाकलाप सञ्चालन गने । विद्यालय 

सुधार योजना सँगसँगै कक्षाकोिा विक्षण योजना कायायन्वयन गने । विद्याथीको 

वसकाइ उपलद्धदधलाई विक्षकको कायय सम्पादन मूल्याङ्कनसँग आिि गने । विक्षण 
वसकाइमा सूिना प्रविवध सञ्चार र इन्टरनेटको अवधकतम उपयोग गने। जनक 

विक्षा सामग्री केन्द्रको क्षमता विकास गने । विद्यालय िाद्धि के्षत्र काययक्रमलाई 

प्रिािकारी रूपमा कायायन्वयन गने लगायतका सुझािहरू यस सवमवतले वदएको 

छ । 

विद्याथी मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरणमा सान्दवियकता, पारदवियता, िसु्तवनष्ठता र 

विश्वसनीयता कायम गनय विद्यालय विक्षामा अक्षराङ्कन पिवत कायायन्वयन काययविवध, 

२०७२ जारी गरी अक्षराङ्कन पिवत सुरूिात गररयो । 

नेपालको विक्षा प्रणालीलाई मूलतिः नेपालको संविधान २०७२ ले मागयवनदेि गरेको 

छ। संविधानले आम नागररकका लावग गुणस्तरीय विक्षा सुवनवित गनय एकल र 

साझा सूिीका आधारमा तीनै तहका सरकारलाई वजमे्मिार बनाएको छ 

।संविधानको धारा ३१ मा विक्षासम्बन्धी मौवलक हकको प्रािधान रहेको छ जहाँ 

प्रते्यक नागररकलाई आधारिूत विक्षामा पहँुिको हक, राज्यबाट आधारिूत 

तहसम्मको विक्षा अवनिायय र वनिःिुल्क तथा माध्यवमक तहसम्मको विक्षा 

वनिःिुल्क पाउने हक, अपाङ्गता िएका र आवथयक रुपले विपन्न नागररकलाई 

कानूनबमोवजम वनिःिुल्क उच्च विक्षा पाउने हक, दृवरविहीन नागररकलाई बे्रलवलवप 

तथा बवहरा र स्वर िा बोलाईसम्बन्धी अपाङ्गता िएका नागररकलाई साङे्कवतक 

िाषाको माध्यमबाट कानून बमोवजम वनिःिुल्क विक्षा पाउने हक र नेपालमा 

बसोबास गने प्रते्यक नेपाली समुदायलाई कानूनबमोवजम आफ्नो मातृिाषामा 

विक्षा पाउने र त्यसका लावग विद्यालय तथा िैवक्षक संस्था खोल्ने र सञ्चालन 

गने व्यिस्था रहेको छ । 

राज्यका नीवतहरु अिगयत नागररकका आधारिूत आिश्कतासम्बन्धी नीवतमा 

विक्षालाई बैज्ञावनक, प्राविवधक, व्यिसावयक, वसपमूलक, रोजगारमूलक एिम् जनमुखी 

बनाउँदै सक्षम, प्रवतस्पधी, नैवतक एिम् रावरि य वहतप्रवत समवपयत जनिद्धक्त तयार 

गने, विक्षा के्षत्रमा राज्यको लगानी अवििृद्धि गदै विक्षामा िएको वनजी 

लगानीलाई वनयमन र व्यिस्थापन गरी सेिामूलक बनाउने र उच्च विक्षालाई 

सहज, गुणस्तरीय र पहँुि योग्य बनाई  क्रमििः वनिःिुल्क बनाउँदै लैजाने नीवत 

उिेख गररएको छ। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कायायन्वयनपिात विक्षासम्बन्धी २३ िटा 

अवधकार स्थानीय तहबाट कायायन्वयन हुन िुरू िएको छ । साविकको वजिा 

विक्षा कायायलयलाई विक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ नामाकरण गरी 

साविकका वजिा विक्षा अवधकारी पद खारेज िएको र इकाइ प्रमुख नामाकरण 

िएको पाइन्छ। प्रते्यक वजिामा विक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रहेको छ । 
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साविकका २९ िटा िैवक्षक तावलम केन्द्रको सङ्ख्यालाई घटाई ७ िटामा 

झाररएको छ िने प्रदेिमा विक्षा तावलम केन्द्र स्थापना िई प्रदेिको विक्षा हेने 

मन्त्रालय अिगयत राद्धखएको छ। साविकका १०५३ िटा स्रोतकेन्द्रहरु खारेज 

गररएको छ जस पिात विद्यालय सुपररिेक्षमा ररक्तता आएको पाइन्छ । 

नेपालको संविधानले प्रत्यािूत गरेको अवनिायय तथा वनिःिुल्क विक्षा कायायन्वयनको 

लावग अवनिायय तथा वनिःिुल्क विक्षा ऐन, २०७५ तथा अवनिायय तथा वनिःिुल्क 

विक्षा वनयमािली, २०७७ तजुयमा गरी कायायन्वयनमा ल्याइएको छ । विक्षासम्बन्धी 

विविन्न उपके्षत्रहरुमा छररएर रहेका नीवतहरूलाई एकीकृत र संवहतािि गरी 

रावरि य विक्षा नीवत, २०७६ वनमायण गररएको छ । सङ्घीय संरिना अनुरूप तयार 

गररएको नीवत नेपालको विक्षा के्षत्र सुधार एिम् रूपािरणको लावग मागयदियकको 

रूपमा रहेको छ। औपिाररक साधारण विक्षा पिवत, प्राविवधक व्यािसावयक 

विक्षा पिवत, अनौपिाररक विक्षा एिम् अरीवतक विक्षा पिवत जसै्त परम्परागत 

िा अनुििका आधारमा हावसल गरेको विक्षाको पवहिान र स्तरीकरणका लावग 

प्रिािकारी व्यिस्थापन गरी नागररकले प्राप्त गरेको विक्षालाई रावरि य तथा 

अिरायवरि य मान्यता प्राप्त गराउन रावरि य योग्यता प्रारुपको मूल ढाँिा २०७७ 

तयार गररएको छ । 

हाल मुलुकको समग्र िैवक्षक प्रिासन तथा व्यिस्थापनको नेतृत्व गनयको लावग 

सङ्घीय तहमा विक्षा, विज्ञान तथा प्रविवध मन्त्रालय रहेको छ। मन्त्रालय अिगयत 

विक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, िैवक्षक गुणस्तर 

परीक्षण केन्द्र, रावरि य वकतािखाना (विक्षक) केन्द्रीय/वििागीय वनकायको रूपमा 

रहेका छन्। मन्त्रालय अिगयत नै स्वायि वनकायको रूपमा विक्षक सेिा आयोग 

र रावरि य परीक्षा बोडय रहेका छन् ।  मन्त्रालय अिगयत छुटै्ट ऐनबाट व्यिद्धस्थत िई 

स्वतन्त्र वनकायको रूपमा विवकत्सा विक्षा आयोग , नेपाल विज्ञान तथा प्रविवध प्रज्ञा 

प्रवतष्ठान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय/प्रवतष्ठानहरु, प्राविवधक विक्षा 

तथा व्यिसावयक तावलम पररषद्, जनक विक्षा सामग्री केन्द्र वलवमटेड, युनेस्कोका 

लावग नेपाल रावरि य आयोगको सवििालय  रहेका छन् । यसै गरी विविन्न विकास 

सवमवतहरू, पुस्तकालयहरू, आयोजना तथा पररयोजनाहरूसमेत मन्त्रालय अिगयत 

रहेका छन् । प्रदेि अिगयत विक्षा हेने मन्त्रालय, विक्षा हेने वनदेिनालय, विक्षा 

तावलम केन्द्र तथा कवतपय प्रदेिमा वजिास्तरमा सामावजक विकास 

कायायलयहरू रहेका छन् । स्थानीय तहमा विक्षा, युिा तथा खेलकूद 

वििाग/महािाखा/िाखा रहेको छ । 

विक्षासम्बन्धी नीवत वनधायरण सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिाह तथा सुझाि 

वदने काम समेतका लावग रावरि य विक्षा पररषद्, पाठ्यक्रम वनमायण तथा मूल्याङ्कन 

गने सम्बन्धमा नीवत वनधायरण गनय रावरि य पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन 

पररषद्, अनौपिाररक विक्षाको नीवत वनमायण, समन्वय, रेखदेख तथा व्यिस्थापनको 

लावग रावरि य अनौपिाररक विक्षा पररषद्, वििेष विक्षासम्बन्धी नीवत वनमायण तथा 

व्यिस्थापन समेत गनयका लावग वििेष विक्षा पररषद्, विक्षक, मन्त्रालय अिगयतका 

कमयिारी तथा विक्षासम्बन्धी समुदायमा संलग्न व्यद्धक्तको काययदक्षता अवििृद्धि गनय 

तथा िैवक्षक विकाससम्बन्धी नीवत वनमायण, व्यिस्थापन गने काम समेतको लावग 

िैवक्षक जनिद्धक्त विकास पररषद् विक्षा मन्त्री िा राज्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा  

रहने प्रािधान विक्षा ऐन, २०२८ तथा विक्षा वनयमािली, २०५९ मा रहेको छ । 
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गाँउपावलका िा नगरपावलका के्षत्रवित्र सञ्चालन हुने विद्यालयको व्यिस्थापन 

रेखदेख र समन्वय गनय गाँउ विक्षा िा नगर विक्षा सवमवत, विद्यालयको सञ्चालन, 

रेखदेख र व्यिस्थापन गनयको लावग प्रते्यक विद्यालयमा विद्यालय व्यिस्थापन 

सवमवत, विक्षकको गुणस्तर कायम, िुल्क अनुगमन लगायतका काम समेतको 

लावग विक्षक अवििािक सङ्घ तथा विद्यालयका काम कारिाहीको सामावजक 

परीक्षण गनय सामावजक परीक्षण सवमवत रहेका छन् । त्यसै गरी विद्यालयको 

प्रावज्ञक तथा प्रिासवनक प्रमुखको रूपमा काम गनय प्रते्यक विद्यालयमा एक जना 

प्रधानाध्यापक रहने व्यिस्था छ । 

सन् २०३० सम्मका लावग विश्वव्यापी रुपमा तय गररएका वदगो विकासका १७ 

िटा लक्ष्यहरुमधे्य लक्ष्य ४ विक्षासँग सम्बद्धन्धत रहेको छ । सबैका लावग 

समािेिी तथा समतामूलक गुणस्तरीय विक्षा सुवनवित गने र जीिनपययि 

वसकाइका अिसरहरु प्रिधयन गने विषयमा जोड वदएको वदगो विकासको 

विक्षासम्बन्धी लक्ष्यलाई कायायन्वयन गनय वदगो विकास लक्ष्य नं ४ कायायन्वयन 

रावरि य काययढाँिा तयार गरी कायायन्वयनमा रहेको छ । 

िालू पन्ध्ौ ंयोजना (आ.ि. २०७६/७७-२०८०/८१)  कायायन्वयन िईरहेको छ। 

योजनाले व्यद्धक्तको सिायङ्गीण विकास,  सामावजक आवथयक रूपािरणका लावग 

गुणस्तरीय विक्षा प्रणालीको विकास, वबिमै पढाइ छोड्नुपने अिस्थाको अन्त्य, 

रैथाने ज्ञान र वसपको खोजी गरी आधुवनक ज्ञान र वसपसँग एकीकरण, िैज्ञावनक 

अनुसन्धानहरूमा िैवक्षक संस्था, मन्त्रालय र उद्योगसँगको समन्वयमा युिा 

पररिालन लगायतका सोिबाट वनदेवित िई िैवक्षक वक्रयाकलापहरू सञ्चालन 

तथा व्यिस्थापन िइरहेको छ। 

नेपाल सरकारको कायय वििाजन वनयमािली तथा काययविसृ्ततीकरणले िैवक्षक 

प्रिासन तथा व्यिस्थापनका काययलाई वनदेवित गरेका छन् । विद्यालय विक्षाको 

रावरि य पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६, विक्षक सक्षमता प्रारूप २०७२  एिम् विविन्न 

मापदण्डहरूले विक्षाको विकासमा नीवतगत मागय वनदेि गरेका छन् ।     

नेपालले विविन्न अिरायवरि य महासद्धन्ध, घोषणापत्र, प्रवतज्ञापत्रहरू अनुमोदन गरी 

पक्ष रारि बनेको छ । मानि अवधकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा 

२६ मा उिेख िएका विक्षासम्बन्धी विषयहरू कायायन्वयन िइरहेको छ । 

अपाङ्गता िएका व्यद्धक्तहरूको अवधकारसम्बन्धी महासद्धन्ध एिम् से्वद्धच्छक 

प्रोटोकल २००६ को नेपाल पक्ष रारि िई विना कुनै िेदिाि र समान अिसरको 

आधारमा सबै तह र जीिनपययि वसकाईमा समाबेिी विक्षा प्रणाली सुवनवित 

गनेतफय  कायय िइरहे कै छन्। नेपालले अनुमोदन गरेका मवहला विरूिका सबै 

प्रकारका िेदिाि उनू्मलन गनेसम्बन्धी महासन्धी १९७९, बालअवधकार सम्बन्धी 

महासन्धी, १९८९,  आवदिासी तथा जनजाती सम्बन्धी महासन्धी, १९८९ तथा आवथयक 

सामावजक तथा सांसृ्कवतक अवधकार सम्बन्धी अिरायवरि य प्रवतज्ञापत्रबाट वनदेवित 

िएका व्यिस्थाहरू कायायन्वयनमा छन् । 

1.3. भवद्यालय भिक्षाको भवद्यमान संरचना 

पूिय प्राथवमक कक्षादेद्धख कक्षा १२ सम्म नेपालको विक्षाको ितयमान संरिना देहाय 

िमोवजम रहेको छ । 
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१.4. भवद्यालय भिक्षाका राभरि य उदे्दश्यहरू 

नेपालको विक्षा प्रणाली वनम्नानुसारको विक्षाका रावरि य उदे्दश्यहरू पररपूवतयमा केद्धन्द्रत 

रहनेछिः 

(क) प्रते्यक   व्यद्धक्तमा अिवनयवहत प्रवतिा प्रसु्फटन गरी व्यद्धक्तत्व विकास गने 

(क) रारि र रावरि यताप्रवत वनष्ठािान, सङ्घीय लोकताद्धन्त्रक गणतन्त्रका मूल्य मान्यताप्रवत 

प्रवतबि, स्वाविमानी, सामावजक तथा सांसृ्कवतक विविधतालाई सम्मान गने, 

िररत्रिान्, नैवतकिान् एिम् वजमे्मिार नागररक तयार गने 

(क) श्रमप्रवत सम्मान एिम् सकारात्मक सोि िएका, रोजगार तथा स्वरोजगारउनु्मख, 

उत्पादनमुखी, उद्यमिील र वसपयुक्त नागररक तयार गने 

(क) व्यद्धक्तको सामावजकीकरणमा सहयोग गदै सामावजक सद्भाि तथा सवहषु्णता र 

रावरि य एकता सुदृढ गनय सहयोग पुर्याउने 

(क) प्राकृवतक तथा रावरि य सम्पदा र पयायिरणको संरक्षण, संिधयन र सदुपयोग गदै 

वदगो विकासमा योगदान गने सिेत नागररक तयार गने 

(क) प्रते्यक व्यद्धक्तमा िाद्धि, मानि अवधकार, समानता, समािेविता र सामावजक 

न्यायका मान्यताअनुरूपको आिरण विकास गरी समतामूलक, समािेिी, 

न्यायपूणय र समाजिादउनु्मख रारि वनमायणमा मदत गने 

(क) रावरि य तथा अिरायवरि य स्तरमा प्रवतस्पधी, आधुवनक सूिना तथा सञ्चार प्रविवध 

प्रयोग गनय सके्न विश्वपररिेि सुहाउँदो दक्ष जनिद्धक्त तयार गने 

(क) िैज्ञावनक अिधारणा, तथ्य, वसप, वसिाि तथा प्रविवधको प्रयोग गनय सके्न 

िैज्ञावनक सुझबुझ िएका तथा अनुसन्धानमुखी जनिद्धक्त तयार गने 

(क) रिनात्मक तथा समालोतनात्मक वििन गने, जीिनोपयोगी वसप िएका सवहषु्ण 

र िावषक सक्षमतामा वनपुण नागररक तयार गने 

Ed
up
atr
a.c
om



 

11 

 

(क) नेपाली मौवलक कला, संसृ्कवत, सौन्दयय, आदिय तथा िैविष्ट्ट्यहरूको संरक्षण, 

संिधयन र विस्तारतफय  अविपे्रररत िएका नेपालको इवतहास, िूगोलको ज्ञान 

िएको, नेपाली पवहिान र जीिनिैलीप्रवत गौरि गने नागररक तयार गने 

(क) जलिायु पररितयन तथा प्राकृवतक एिम् मानि वसवजयत प्रकोपप्रवत सिेत रही 

सिावित जोद्धखम नू्यनीकरण तथा विपद् व्यिस्थापन गनय सक्षम नागररक तयार 

गने 

(क) सामावजक न्यायमा आधाररत समृि रारि वनमायणका वनद्धि आिश्यक मानि 

संिाधनको विकास गने । 

1.5. भवद्यालय भिक्षामा हालको अवस्था 

विद्यालयबावहर रहेका बालबावलकाहरूको सङ्ख्या िषेनी घट्दै छ । विद्यालय तहमा 

खुद िनायदरमा िृद्धि िएको छ । खुद िनायदरमा लैवङ्गक समता सूिकाङ्क समदरमा 

पुगेको छ। आधारिूत तथा माध्यवमक तहमा मवहला विक्षक सङ्ख्यामा िृद्धि िएको 

छ। विद्याथी वटकाउ दरमा क्रमििः िृद्धि हँुदै गएको छ । 

(क) सामुदावयक विद्यालय २६ हजार ४ सय ५४ (७७%), संस्थागत विद्यालय ६ 

हजार ७ सय ६० (२०%) र धावमयक विद्यालय १ हजार १ सय ५४(३%) गरी 

कूल ३४ हजार ३ सय ६८ विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । 

(क) वि.सं. २०७८ को कूल ७० लाख ९२ हजार ९ सय ५९ विद्याथीहरूमधे्य 

अधारिूत तह (कक्षा १-५) मा ३५ लाख ४८ हजार ६ सय ३६ (५०.०३%), 

आधारिूत तह (कक्षा ६-८) मा १७ लाख ७७ हजार ३ सय ४४ (२५.०६%), 

माध्यवमक तह (कक्षा ९-१०) मा १० लाख ७९ हजार ३ सय ६३ (१५.२२%) 

र माध्यवमक तह (कक्षा ११-१२) मा ६ लाख ८७ हजार ६ सय १६ 

(९.६९%) विद्याथीहरू रहेका छन् । 

(क) कक्षा १ मा खुद प्रिेि दर (िनाय हुने उमेर ५ िषय पूरा िएका) ९६.३ 

प्रवतित रहेको छ । प्राथवमक तहमा विद्यालय जाने उमेर समूहका कररब 

३.७ प्रवतित बालबावलका अझै विद्यालयबावहर रहेका छन् । 

(क) आधारिूत तह (५-१२ िषय) उमेर समूहका ४.९ प्रवतित बालबावलकाहरू 

विद्यालय बावहर रहेका छन् । विद्यालय बावहर रहेका बालबावलकाहरूको 

सङ्ख्या प्रते्यक िषय घट्दै गएको छ । 

(क) िैवक्षक सत्र २०७८ मा खुद िनायदर आधारिूत तह (कक्षा १-५) मा ९६.९ 

प्रवतित, आधारिूत तह (कक्षा १-८) मा ९५.१ प्रवतित र माध्यवमक तह 

(कक्षा ९-१२) मा ५४.३ प्रवतित रहेको छ।  

(क) िैवक्षक सत्र २०७८ मा कक्षा ८, कक्षा १० र कक्षा १२ सम्मको वटकाउ दर 

क्रमििः ८५.१ प्रवतित, ६६.१ प्रवतित र  ३.१ प्रवतित रहेको छ।  

(क) आधारिूत तहको विक्षा पूरा गने दर ७६.२ प्रवतित रहेको छ । 

(क) विद्यालय तह (कक्षा १-१२) मा सामुदावयक र संस्थागत दुबैमा गरी कुल २ 

लाख ८० हजार ७ सय ६५ विक्षक काययरत छन् । जसमधे्य आधारिूत तह 

(कक्षा १-५) मा १ लाख ६१ हजार ७ सय ९3, आधारिूत तह (कक्षा ६-८) 

मा ५७ हजार ३ सय ६०, माध्यवमक तह (कक्षा ९-१०) मा ४९ हजार ५ 

सय ७१ र माध्यवमक तह (कक्षा ११-१२) मा १२ हजार ४१ विक्षक काययरत 
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छन् । आधारिूत तहमा मवहला विक्षक प्रवतित ४६.५ प्रवतित र माध्यवमक 

तहमा २०.४ प्रवतित रहेको छ। 

(क) मवहला विक्षकको प्रवतित क्रमििः बढी रहेको छ ।  
 

भिक्षकको तहगत लैभिक समता सूचकाङ्क 
 

      तह मवहला विक्षक 

प्रवतित 

पुरूष विक्षक 

प्रवतित 

आधारिूत तह (कक्षा १-५) ४८.९ ५१.१ 

आधारिूत तह (कक्षा ६-८) ३४.२ ६५.८ 

माध्यवमक तह (कक्षा ९-१०) १८.१ ८१.९ 

माध्यवमक तह (कक्षा ११-१२) १४.४ ८५.६ 

(विक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्द्र, २०७८) । 
 

(क) विद्यालय विक्षामा लैवङ्गक समता सूिकाङ्क समदरमा पुगेको छ । कक्षा १-८ 

को खुद िनायदरमा लैवङ्गक समता ०.९९ प्रवतित रहेको छ । त्यसै गरी 

कक्षा ९-१२ को खुद िनायदरमा लैवङ्गक समता १.०१ प्रवतित पुगेको छ । 

(क) विक्षक दरबन्दी पुनवियतरण सुझाि काययदल २०७५ अनुसार देििररका कुल 

९४४७ िटा माध्यवमक विद्यालयमा हाल काययरत विक्षक १९,५१७ छन् तर 

विद्याथी सङ्ख्या तथा विषयगत आिश्यकताका आधारमा हेदाय माध्यवमक 

तहमा जम्मा आिश्यक विक्षक दरबन्दी सङ्ख्या ४३,०१२ देद्धखन्छ । यस 

वहसाबले २४,३८४ विक्षक अपुग देद्धखन्छ।६५०१ माध्यवमक विद्यालयमधे्य ७१ 

िटामा मात्र विज्ञान, गवणत र अंगे्रजी विषयका सोही तहका विषयगत विक्षक 

रहेका छन्। १०२ िटामा मात्र गवणत र अंगे्रजी विषय तथा १०४ िटामा मात्र 

विज्ञान र अंगे्रजी विषयका सोही तहका विक्षक छन् । 
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पररचे्छद – दुई 

स्रोत साधनको व्यवस्थापन 

२.१. पररचय 

स्रोत साधनको व्यिस्थापनले नै िैवक्षक गुणस्तरलाई वनधायरण गछय । िैवक्षक 

गुणस्तरले पयायप्त लगानी माग गदयछ। गुणस्तरीय विक्षाका लावग थप समय र 

लगानीको आिश्यकता पदयछ । विक्षा के्षत्रमा आिश्यक पने स्रोत साधन के हुने, 

त्यसको जोहो कसरी गने, स्रोतको प्रिाह कसरी गने, स्रोत साधनको सही प्रयोग 

कसरी गने जस्ता विषयको एकीकृत व्यिस्थापन विक्षा के्षत्रमा स्रोत व्यिस्थापनमा 

पदयछन् । विक्षामा गररने लगानीले मानि विकासका आवथयक, सामावजक, राजनीवतक 

लगायतका पक्षलाई पवन समेटेको हुन्छ । नेपालमा विक्षालाई सामावजक िसु्त 

(public goods) तथा आवथयक िसु्त (economic goods) का रूपमा स्वीकार गरेर 

सरकार, घरपररिार, सामावजक धावमयक सङ्घ संस्था आवदबाट लगानी हँुदै आएको 

पाइन्छ । प्रायिः सामावजक माग, मानि संिाधन, आिश्यकता र लगानी प्रवतफलको 

विशे्लषणबाट नै राज्यले विक्षामा स्रोत प्रिाह गने आधार तय हुन्छ । नेपालमा 

विक्षामा लगानीका पिवत र प्रवक्रयामा विविन्न कालखण्डमा विविधता अपनाएको 

देद्धखन्छ। रावरि य विक्षा पिवतको योजना, २०२८ पूिय विक्षामा लगानीको दावयत्व 

मुख्यतिः समुदायमा रहेकोमा यस योजना लागू िएपवछ विक्षाको लगानीको दावयत्व 

राज्यले वलएको िएता पवन सरकारको लगानी मात्र विक्षाको विकासका लावग पयायप्त 

िएको देद्धखदैन । प्राथवमक विक्षामा िून्य लागत आपूरण (zero cost recovery) र 

माध्यवमक विक्षामा लागत साझेदारीको वसिाि अिलम्वन िएको देद्धखन्छ । हाल 

विद्यालय विक्षामा sector wide approach (SWAp) मोडावलवटमा िैदेविक लगानी 

िइरहेको पाइन्छ। बालबावलकाको विकास र लगानी प्रवतफल हुने अपेक्षामा 

घरपररिारले आफ्ना बालबावलकाको विक्षामा लगानी गरेको हुन्छ । सरकारले विविन्न 

अिरायवरि य मञ्चमा व्यक्त गरेको प्रवतििता तथा वििेष िगय र के्षत्रका लावग लवक्षत 

विविरीकृत काययक्रम तय गरेरसमेत विक्षामा स्रोत प्रिाह गछय । सरकारले िैवक्षक 

उदे्दश्यको प्राद्धप्त, समता र सामावजक न्याय, सकारात्मक वििेदीकरण, लगानी 

प्रवतफल, स्रोतको उपयोगको क्षमता, दक्षता र पारदवियता, स्रोतको वदगोपना, 

साियजवनक जिाफदेही र गुणस्तर जस्ता सैिाद्धिक आधारमा विक्षामा लगानी 

गरररहेको हुन्छ । नेपालमा वििेषत सरकारी लगानी, अवििािकको लगानी, 

समुदायको लगानी, वनजी के्षत्रको लगानी र गैरसरकारी संस्थाको लगानीबाट स्रोत 

व्यिस्थापन हँुदै आएको देद्धखन्छ । िैवक्षक विकासका लावग किीमा पवन कुल 

बजेटको २० प्रवतित विक्षाका लावग छुट्याउनु पने विविन्न अध्ययनले वसफाररस 

गरेको िए पवन सोअनुसार लगानी नपुगेको देद्धखन्छ।  

2.2. हालको अवस्था र भवशे्लषण 

नेपालको संविधानले सक्षम, प्रवतस्पधी जनिद्धक्त विकास गने, विक्षामा राज्यको लगानी 

अवििृद्धि गदै वनजी के्षत्रको लगानीलाई वनयमन गरी सेिामूलक बनाउने र उच्च 
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विक्षालाई क्रमििः वनिःिुल्क बनाउँदै लैजाने नीवतगत व्यिस्था गरेको छ । संविधानले 

विक्षालाई मौवलक हकको रूपमा वलइ आधारिूत तहसम्मको विक्षा अवनिायय र 

वनिःिुल्क, माध्यवमक तहको विक्षा वनिःिुल्क, अपाङ्गता र आवथयक रूपमा विपन्न र 

दवलत नागररकहरूका लावग वनिःिुल्क उच्च विक्षा पाउने हकको सुवनवितता गरेको छ 

। साियजवनक, वनजी र सहकारी के्षत्रको साझेदारीमाफय त तीव्र र वदगो आवथयक विकास 

गरी रावरि य अथयतन्त्रलाई आत्मवनियर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिील तुल्याइ समाजिादउनु्मख 

स्वतन्त्र अथयतन्त्रको विकास गने आवथयक उदे्दश्य वलएको छ । संिैधावनक प्रािधानका 

अवतररक्त रावरि य विक्षा नीवतका व्यिस्थाहरू, अवनिायय तथा वनिःिुल्क विक्षासम्बन्धी ऐन 

पवन विद्यालय विक्षामा लगानी र स्रोत व्यिस्थापनका आधारका रूपमा रहेका छन् । 

अिर सरकारी विि व्यिस्थापन ऐन, २०७४ पवन तहगत सरकारबाट विक्षामा हुने 

स्रोत व्यिस्थापनको आधार हो । त्यसै्त विक्षामा िैदेविक सहायताका लावग विकास 

सहायता नीवत २०७१, पेररस घोषणा पत्र २००५ र आक्रा कायययोजना २००८ का 

प्रािधानहरू पवन विक्षामा हुने लगानी र स्रोत व्यिस्थापनका लावग नीवतगत मागय 

वनदेिनका रूपमा रहेका छन् । 

मुलुकको िासकीय स्वरूप संङ्घीय ढाँिामा गएपिात विद्यालय विक्षाको वजमे्मिारी 

मुलतिः स्थानीय तहमा रहेको र प्रदेि तहबाट उच्च विक्षाको समेत व्यिस्थापन हुने 

प्रबन्ध िएपवछ तीन तहका सरकारबाट विक्षामा लगानी हँुदै आएको छ । सङ्घीय 

सरकारको अिर सरकारी विि हस्तािरण अिगयत ससतय अनुदानको रूपमा प्रदेि 

तथा स्थानीय तहमा विक्षाको बजेट व्यिस्थापन हँुदै आएको छ । आवथयक िषय 

२०७४/७५ मा अिरसरकारी विि व्यिस्थापन ऐन, २०७४ लागु िएपवछ  विक्षा 

के्षत्रमा सङ्घीय सरकारबाट विवनयोजन गररएको बजेटको तहगत विवनयोजन यसप्रकार 

रहेको छिः 
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वाभषिक बजेटमा भिक्षा बजेटको तहगत बजेट प्रभतित 

  आ. ि. िुरू बजेटमा िएको विवनयोजन (प्रवतित) 

सङ्घ प्रदेि स्थानीय 

२०७९/८० ३५.६७ २.७१ ६१.६२ 

२०७८/७९ ३३ ३ ६४ 

२०७७/७८ ३२ ३ ६५ 

२०७६/७७ ४० २ ५८ 

२०७५/७६ ३५ २ ६३ 

                                     स्रोतिः अथय मन्त्रालय र विक्षा 

मन्त्रालय  

उक्त अिवधमा स्थानीय तह तथा प्रदेिबाट समानीकरण तथा अन्य श्रोतबाट विक्षा 

के्षत्रमा ३-५ प्रवतितसम्म बजेट लगानी गरेको पाइएता पवन यसलाई संस्थागतरुपमा 

वनयवमतता प्रदान गनुयपने अिस्था रहेको छ । तीनिटै तहका सरकारबाट विक्षाको 

के्षत्रमा िएको लगानीको एकीकृतरूपमा वििरण तयार हुन सकेको अिस्था छैन । 

सरकारले विक्षा के्षत्रलाई लगानी र स्रोत पररिालनको प्राथवमकतामा राख्दै आएको छ 

। सन् १९९० को दिकदेद्धख सुरू िएको सबैका लावग विक्षाको विश्वव्यापी 

अवियानसँगै विक्षा के्षत्रमा लगानी िृद्धि िई आ.ब. २०६७/६८ मा आइपुग्दा १७.१%   

सम्म पुगेको देद्धखन्छ । २०७२ सालको विनासकारी िूकम्प र राज्यको पुनसंरिनासँगै 

िासकीय व्यिस्थामा आएको पररितयनले विक्षामा लगानी खुद्धम्िएको पाइन्छ । 

 वाभषिक बजेटमा भिक्षा बजेट प्रभतित 

आ. ि.  
विक्षामा कुल गाहयस्थ उत्पादनको 

प्रवतित  

कुल रावरि य बजेटमा विक्षा के्षत्रको 

बजेट प्रवतित 

२०५९/६० ३.१ १४.९८ 

२०६७/६८ ४.३ १७.११ 

२०७१/७२  १३.९२ 

२०७९/८० ४.१ १०.९४ 

स्रोतिः अथय मन्त्रालय र विक्षा मन्त्रालय  

२.३.  भदगो भवकास लक्ष्य र भिक्षामा लगानी 

दि िषे विद्यालय विक्षा के्षत्र योजना (सन् २०२१-२०३०) विद्यालय विक्षामा गररने 

लगानीको मुख्य योजना हो । यसमा िैदेविक सहायताको प्रिािकाररताका लावग 

सरकार र दातृवनकायको लगानीलाई sector wide approach  का रूपमा संयुक्त 

कोषमाफय त पररिालन गने व्यिस्था छ। योजनाले सङ्घ, प्रदेि र स्थानीय तहवबि 

लागत साझेदारी गरी बजेट कायायन्वयनका लावग विद्यालयलाई जिाफदेही बनाइ पहँुि 

र गुणस्तर जस्ता के्षत्रमा प्राथवमकताका साथ स्रोत पररिालन गने व्यिस्था गरेको छ । 

वदगो विकासको लक्ष्य नं ४ प्राद्धप्तका लावग आिश्यक वििीय व्यिस्थाको वनद्धि वदगो 
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विकास लक्ष्य नं ४ सम्बन्धी नेपाल रावरि य काययढाँिा (सन् २०१९-२०३०) ले पवन कुल 

गाहयस्थ उत्पादनको ४-६ प्रवतितसम्म तथा कुल रावरि य बजेटको १५-२० प्रवतितसम्म 

विक्षामा लगानी गनुय पने र वििीय सुिासन कायम गरी प्रिािकारी कायायन्वयनमा 

जोड वदएको छ । 

2.4. अनुमाभनत लागतको भवशे्लषण 

हाम्रो देिको सन्दियमा अवििािकहरु पवन वबद्यालय विक्षाको वनवमि लागे्न खियको 

प्रमुख स्रोत बनेकाछन्, उनीहरुले वबद्यालय विक्षामा हुने लगानीको ४८ प्रवतित िार 

बेहोदयछन्। सन् २०१४।१५ को िषयमा अवििािकहरुले ६६ अिय ४० करोड खिय गरेको 

कुरा एक अध्ययनले देखाएको छ ।(स्रोत:National Education accounts in Nepal, 

Expenditure of Education 2009-2015, Page 19, UNESCO) 

संिैधावनक व्यिस्थाअनुसार आधारिूत तहको विक्षा अवनिायय र वनिःिुल्क तथा 

माध्यवमक तहको विक्षा वनिःिुल्क तथा विद्यालयहरूमा नू्यनतम वसकाइ पूिायधारको 

आधारमा वनयवमत सञ्चालनका लावग आिश्यक पने लागत गणना गदाय हाल नेपालले 

साधारण विक्षातफय  वबद्यालय विक्षामा साियजवनक वबद्यालयमा प्रवत विद्याथी लगिग  रू २३०००  

प्रवतिषय र वनजी वबद्यालयतफय  अवििािकहरुले रू ६०००० सरदर गने खियिन्दा बढी लागे्न 

प्रके्षपण गनय सवकन्छ।लामो अिवधको तावलममा विक्षक सहिागी हँुदा तथा लामो 

विदामा िस्दाको सट्टा विक्षकको व्यिस्थापन गदाय िुलो पररणाममा लागत आिश्यक 

पछय  । सरकारी र वनजीमा हुने नू्यनतम खियको फरकले अन्योलता बढाउँछ । यसरी हेदाय 

िास्तिमा एउटा विद्याथीलाई नू्यनतम कवत खिय लागे्न हो त्यसको वहसाब वनकालेर प्रवत विद्याथी 

लागत राज्यले खिय गनुय पने देद्धखन्छ । संयुक्त राज्य अमेररकाले सरकारी वबद्यालयका 

विद्याथीहरुलाई प्रवत िषय प्रवत विद्याथी १३१८५ यु एस डलर खिय गछय  िने लके्जम्बगयले २०४१३ यु 

एस डलर तथा  इण्डोनेवसयाले १५१४ यु एस डलर  खिय गरेको देद्धखन्छ । िारत को वदिीमा 

सरकारले प्रवत विद्याथी प्रवत िषय ७८०८२ िारतीय रुपैयाँ खिय गछय ।   (स्रोतिः US Public 

Education Spending Statistics  2022 र Delhi Economic Survey Report march 8, 2021)                                

२.५. समस्या तथा चुनौतीहरू 

2.5.1. कानुनी तथा नीभतगत  

(क) संिैधावनक प्रािधानबमोवजम गररने विक्षासम्बन्धी काययका लावग वदगो आवथयक 

स्रोतको प्रबन्ध गनुय । 

1. आधारिूत विक्षा अवनिायय र वनिःिुल्क तथा माध्यवमक विक्षा वनिःिुल्क । 

2. अपाङ्गता िएका व्यद्धक्त, विपन्न एिम् वपछवडएका िगयहरूका लावग उच्च 

विक्षासम्म वनिःिुल्क । 

(क) वनजी के्षत्रबाट विक्षामा हुने लगानीको व्यिस्थापन (साियजवनक सेिा िा 

नाफा आजयन गने माध्यम ) तथा लगानीको स्वरूप वनधायरण गनुय । 
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(क) विक्षामा गररने लगानीलाई उपलद्धिसँग आबि गनुय र समतामूलक वितरण 

प्रणाली स्थावपत गनुय ।  

(क) िैदेविक लगानीबाट बढेको परवनियरता कम गनुय र लगानीको वदगोपनाको 

सुवनवितासवहत स्थानीय स्रोत पररिालन गनुय । 

(क) विविन्न विक्षा आयोगका प्रवतिेदन, अध्ययन अनुसन्धानका प्राद्धप्त, अिरायवरि य 

अभ्यास तथा प्रवतििता र अनुििअनुरूप विक्षामा लगानी गनुय । 

2.5.2. संस्थागत 

(क) सङ्घीय संरिनाअनुसार सङ्घीय इकाइवबिको विक्षाको लगानीको मापदण्ड 

तोकी सबै तहलाई स्रोत व्यिस्थापनमा वजमे्मिार बनाउनु र विक्षामा गररने 

लगानीको प्रिािकारी टि यावकङ प्रणाली (tracking system) विकास गनुय । 

(क) वििीय सुिासन, वदगोपना, पारदवियता र जिाफदेही बनाउनु । 

(क) विविन्न के्षत्र (व्यद्धक्त, पररिार, वनजी के्षत्र, सरकारी के्षत्र) बाट विक्षा के्षत्रमा 

िएको लगानीको अविलेखन गनुय । 

(क) विविन्न के्षत्र र तहबाट विक्षा के्षत्रमा गररएको िास्तविक खियको समयमा नै 

प्रवतिेदन गनुय । 

(क) आिररक वनयन्त्रण प्रणालीलाई संस्थागत गरी सबलीकरण गनुय । 
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2.5.3. कायिक्रमगत 

(क) विद्यालय विक्षामा िइरहेको लगानीको व्यिस्थापन  गनुय । 

(क) प्राविवधक तथा व्यािसावयक विक्षा र साधारण विक्षाको अनुपात ३० र ७० 

बनाउन आिश्यक पने स्रोत व्यिस्थापन र पररिालन प्रणाली विकास गनुय । 

(क) विक्षा के्षत्रमा सरकारी बजेटको विवनयोजन प्रवतित िृद्धि गनुय । 

(क) विक्षा के्षत्रमा िएको लगानीको पररिालनको लावग क्षमता विकास गनुय 

(प्रदेि र स्थानीय तहको समेत )। 

(क) वनयवमत अनुगमन मूल्याङ्कन पिवतको विकास र प्रिािकारी कायायन्वयन 

गनुय । 

2.6. स्रोत साधनको उत्पादनका तररका 

(क) अवििािक सहयोग (parental contribution) औवित्य र पारदवियताको 

आधारमा प्रयोग गनय विक्षामा अवििािक सहयोग र सहकायय िृद्धि ढाँिा 

विकास गरी कायायन्वयनमा ल्याउने । 

(क) विद्यालयको पिनपािनका लावग प्रयोग निएको ििन तथा जग्गा िैवक्षक 

के्षत्र सम्बि संस्थालाई प्राथवमकतामा राखी प्रयोग गनय वदने र विद्यालयले 

आम्दानी गनयका लावग स्पर कानुनी व्यिस्था गने । 

(क) विक्षा प्राद्धप्तको संिैधावनक मौवलक अवधकार कायायन्वयन गनय तथा प्रवत 

विद्याथी लागतको सुवनवितताका लावग कूल ग्राहस्थ उत्पादनको कद्धिमा ६ 

प्रवतित र कुल रावरि य बजेटको २० देद्धख २५ प्रवतितसम्म विक्षामा लगानी 

सुवनित गने। प्रदेि सरकार र स्थानीय तहबाट पवन कुल बजेटको २० 

प्रवतित विक्षामा लगानी सुवनवित गने । देहायको काययका लावग उद्धिद्धखत 

प्रवतितको नू्यनतम लगानी विक्षामा अवनिायय देद्धखन्छ । 

क. माध्यवमक तहमा नपुग २४ हजार ३ सय ८४ विषयगत विक्षक  

र अन्य तहमा समेत गरी जम्मा नपुग ५३ हजार १ सय ५८ 

थप विक्षकको व्यिस्था गनय ।(विद्याथी विक्षकको अनुपात ३०:१ 

मा लैजाँदा अझ बढी थप विक्षक आिश्यक पछय  ।) 

क. ७० लाख ९२ हजार ९४९ विद्याथीको लावग कक्षागत विक्षक 

तथा वनिःिुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यिस्थापन गनय । 

क. प्रवत विद्यालय एक जना खररदार सरहको कमयिारी र 

माध्यवमक विद्यालयमा थप एक जना नायब सुव्वा सरहको 

कमयिारी व्यिस्थापन गनय । 

क. कक्षा ८ सम्म अध्ययनरत ५३ लाख विद्याथीलाई वदिा खाजाको 

व्यिस्था गनय । 

क. ३६५३१ बालविकास केन्द्रका बालविकासका विक्षकहरूलाई 

प्राथवमक तृतीय सरहको सेिा सुविधाको व्यिस्था गनय र प्रते्यक 

िालविकास केन्द्रमा सहायक विक्षकको व्यिस्था गनय। 
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क. ११५४ धावमयक विद्यालय तथा २६४५४ विद्यालयहरूमा नू्यनतम 

वसकाइका पूिायधारहरू पूरा गनय । 

क. ६४३० माध्यवमक विद्यालयमा गवणत, विज्ञान र अङ्गे्रजीको 

विषयगत विक्षकको व्यिस्था गनय । 

क.  सबै आधारिूत र माध्यवमक विद्यालयमा विद्याथी सङ्ख्याको 

आधारमा कम्पु्यटर व्यिस्था गरी सूिना प्रविवध ल्याि स्थापना 

तथा वडवजटल सामग्रीको विकासमाफय त वसकाइलाई वदगो 

बनाउन। 

क. ३० प्रवतित विद्याथीहरूलाई प्राविवधक तथा व्यािसावयक 

विक्षामा समावहत गनय । 

कक. वदगो विकासको लक्ष्य अनुरूप गुणस्तरीय विक्षाको व्यिस्था गनय । 

कक. आधारिूत तहमा अवनिायय तथा वनिःिुल्क विक्षा र माध्यवमक 

तहमा वनिःिुल्क विक्षा कायायन्वयन गनय । 

कक. विद्यालयका सहयोगीहरूलाई खररदार सरहको सुविधा वदन । 

कक. समयसँगै सुविधा सम्पन्न आधुवनक अपाङ्गतामैत्री विद्यालय ििन 

वनमायण गनय र पुराना जीणय ििनलाई व्यिस्थापन गनय । 

कक. सबै विद्यालयहरूमा खानेपानीको व्यिस्था र सुरवक्षत िातािरण 

वनमायण गनय । सबै विद्यालयहरूमा सुविधायुक्त खेल मैदान 

वनमायण गनय । 

 

(क) लगानीको अंि क्रमििः िृद्धि गदै लगी  आगामी ५ िषयवित्रमा लवक्षत 

अंिमा पुर्याउने । 

(क) वनिःिुल्क तथा अवनिायय विक्षाका लावग सङ्घ, प्रदेि र स्थानीय तहले क्रमििः 

७०, १५ र १५ प्रवतित बहन गने । आवथयक अिस्थाका कारण बहन गनय 

नसके्न स्थानीय तहलाई सङ्घले सहायता उपलि गराउने । 

(क) अवनिायय तथा वनिःिुल्क विक्षाका लावग बालबावलका विद्यालय पिाउन गाह्रो 

हुने अवििािकलाई अिसरको मूल्य (opportunity cost) मा आधाररत 

अवििािक सहायता लागत व्यिस्था गरी पवहिान िएकमा वसधै 

अवििािकको खातामा रकम पिाउने व्यिस्था गने । 

(क) माध्यवमक तहमा सबै प्रकारको विक्षा वनिःिुल्क गने । विद्यालयमा 

अध्ययनरत विद्याथीबाट पढाइ िुल्क, परीक्षा िुल्क, पाठ्यपुस्तक, खाजा, 

से्टिनरी र पोसाक बापतको िुल्क नवलने र सो िापतको रकम सरकारले 

बहन गने । 

(क) विक्षाका उपके्षत्रहरूमा औवित्यता र आिश्यकतासमेत प्राथवमकता तोकी 

लगानी गने। 

(क) वनजी के्षत्रको लगानी िृद्धि गनय सहकाययको ढाँिा विकास गरी कायायन्वयनमा 

ल्याउने । 

(क) विक्षामा वनजी के्षत्रको लगानीलाई सेिामूलक स्वरूपमा रूपािरण गने र 

वनजी र व्यािसावयक प्रवतष्ठानका व्यािसावयक सामावजक दावयत्व 

(corporate social responsibility) तफय को वनवित प्रवतित विक्षामा अवनिायय 
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लगानी गनुय पने कानुनी व्यिस्था गने ।त्यस्ता वनकायहरूलाई तोवकएको 

मापदण्डको आधारमा िौवतक पूिायधार विकासको वजम्मा वदन सवकने 

व्यिस्था गने । 

(क) वदगो स्रोत व्यिस्थापन तथा लगानीको ढाँिा विकास गरी कायायन्वयनमा 

ल्याउने। साथै िैकद्धल्पक स्रोत पवहिान गरी कायायन्वयनमा ल्याउने । 

(क) विद्यालयलाई वदइने अनुदानको ढाँिामा समयानुकुल सुधार गने तथा 

विक्षामा लागे्न लागत तहगत र जम्मा गणना गने। संघ, प्रदेि र स्थानीय 

तहबाट विक्षामा हुने लगानी ढाँिा तय गने । 

(क) विद्यालय विक्षामा हुने प्रवतव्यद्धक्त लगानी एकीन गररने । खिय व्यहोने स्रोत 

र अनुमान तय गदाय प्रवत एकाइ लागतको आधारमा गने । 

(क) नवतजामा आधाररत स्रोत विवनयोजन पिवत कायायन्वयन गने । बजेट प्रिाह 

पिवतलाई उपलद्धिसँग आिि गराएर ससतय अनुदान र िौवतक पूिायधार 

विकासका लावग एकमुर अनुदान प्रिाह गने । 

(क) छात्रिृवि िास्तविक गररिी पवहिान गरी जातीयताको आधारमा िन्दा पवन 

आिश्यकताको आधारमा केद्धन्द्रत गरी वितरण गने । 

(क) विक्षामा गररने लगानी र स्रोत व्यिस्थापनलाई गुणस्तरमा केद्धन्द्रत गने । 

(क) अनुसन्धानमा आधाररत िएर स्रोत पररिालन गने पररपाटी विकास गनय 

अनुसन्धान कोष व्यिस्था गने तथा अनुसन्धान र विकासका लावग अलग 

कायययोजना बनाइ कायय सञ्चालन गने । 

(क) विक्षामा व्यद्धक्त, घर पररिार, विविन्न सङ्घ संस्थाबाट गरेको लगानीलाई 

सम्बोधन गनय त्यस्ता लगानीको समतापूणय उपयोग र लगानीलाई उते्प्रररत 

गने िातािरण विकास गने । 

(क) िैवक्षक लगानी र स्रोतको प्रिािकारी व्यिस्थाका लावग सरकारको सबै 

तहको सक्षमता अवििृद्धि गने । स्रोत पररिालनको उपयोग सम्बन्धमा 

तत्काल ररपोवटङ् गने संयन्त्र बनाउने । 

(क) विक्षाको लगानीलाई प्रवत एकाइ लागत तथा समताका दृवरकोणबाट पछावड 

परेका समूहका लावग उपयुक्त लागत एकाइ र वनवित मापदण्ड विकास 

गरी कायायन्वयन गने । 

(प)  विद्यालयहरूमा नवतजामा आधाररत स्रोत विवनयोजन पिवत कायायन्वयन, 

बजेट प्रिाह पिवतलाई उपलद्धिसँग आिि ससतय अनुदान र िौवतक 

पूिायधार विकासका लावग वनसतय अनुदान एकमुर प्रिाह गने । 

2.7. स्रोत साधन व्यवस्थापनमा सुधारका के्षत्र 

उपलि स्रोत साधनको उवित र प्रिािकारी व्यिस्थापनबाट नै अपेवक्षत नवतजा प्राप्त 

गनय सवकन्छ । विद्यालय विक्षामा प्रारद्धिक बाल विकास तथा  विक्षामा र आधारिूत 

तथा माध्यवमक विक्षामा स्रोत साधनको व्यिस्थापनमा प्रयोग गनुय पने तररकाहरू 

वनम्नानुसार रहेका छन् । 
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अ) प्रारम्भिक बाल भवकास तथा भिक्षा 

क)  भवकासक्रम र म्भस्थत 

अिरायवरि य स्तरमा ८ िषयको उमेरसम्म मद्धष्ट्तष्क वनमायणको संिेदनिील उमेर 

िएको अध्ययन अनुसन्धानबाट पुवर िइसकेको सन्दियमा यस उमेर समूहका 

बालबावलकालाई अनौपिाररक विक्षाको माध्यमबाट वसकाइ तथा विकासको 

अिसर प्रदान गने प्रािधान रहेको पाइन्छ। िार िषय उमेर पूरा िएका 

बालबावलकालाई कक्षा १ मा प्रिेि गनुयिन्दा अगावड  वदइने एक िषय अिवधको 

बालबावलकाको सिायङ्गीण विकासमा केद्धन्द्रत विक्षालाई बाल विकास तथा विक्षा 

मावनएको छ ।नेपालमा वि.सं. २००६ मा पवहलो पटक कािमाडौमँा मने्टश्वरी 

सू्कलको स्थापनासँगै प्रारद्धिक बाल विकास विक्षाको सुरूिात िएको पाइन्छ 

। यसपवछ बालमद्धन्दर विश्व खाद्य काययक्रम अिगयत पोषण काययक्रम प्राथवमक 

विक्षा पररयोजना अिवधमा वििु कक्षा केन्द्रमाफय त प्रारद्धिक बाल विकास 

विक्षाका काययक्रमहरू सञ्चालन िएको पाइन्छ । वि.सं. २०५६ मा विक्षा 

वििागको स्थापना िएपवछ प्रारद्धिक िाल विकास काययक्रमको विस्तारले गवत 

वलएको देद्धखन्छ । नेपालमा पवन हाल ४ देद्धख ८ िषय उमेर समूहका 

बालबावलकालाई एकीकृत पाठ्यक्रम र बालमैत्री विक्षण विवधबाट वसकाइ गने 

प्रवक्रयाको सुरुिात िएको सन्दियमा यसलाई बालबावलकाको उमेरको रुपमा 

मानी विक्षा,स्वास्थ्य,पोषण र उते्प्ररणालाई एकीकृत रुपमा लैजान वढला 

िइसकेको छ। सबैका लावग विक्षा काययक्रम विद्यालय के्षत्र सुधार काययक्रम 

विद्यालय के्षत्र विकास काययक्रमले प्रारद्धिक बाल विकास विक्षाको 

काययक्रमलाई वनरिरता वदएको पाइन्छ । यसलाई विक्षा के्षत्रको नयाँ योजना 

विद्यालय विक्षा के्षत्र योजनाले समेत प्राथवमकताका साथ वनरिरता वदएको छ 

। 

प्रारद्धिक बालविकाससम्वन्धी रणनीवत पत्र २०६१ ले सबै काययक्रमहरुले 

बालबावलकाको सिायङ्गीण विकासका लावग आिश्यक सबै सेिाहरु प्रदान 

गनुयपछय  िने्न कुरा वकटान गनुयका साथै विक्षा ऐनको आिौ ं संिोधनमाफय त 

एिम् विद्यालय के्षत्र विकास योजनाले समुदायको बालवबकास केन्द्र र 

बालबावलकाको विक्षामा संलग्नता बढाउने योजना राखेको देद्धखन्छ। हाल 

सरकारी सामुदावयक र वनजीस्तरमा प्रारद्धिक बाल विकासका काययक्रमहरू 

सञ्चालनमा रहेका छन् । 

साियजवनक विद्यालयमा िार िषय उमेर पुगेकालाई एक िषे बालविकास र 

संस्थागत विद्यालयहरुमा वििु स्याहार Day care center, play school मने्टश्वरी, 

नसयरी र वकन्डरगाटेन काययक्रमहरु सञ्चालन िएका िए पवन ती सबै 

काययक्रमहरुले बालबावलकाहरुको सिायङ्गीण विकासका लावग आिश्यक सबै 

सेिाहरु प्रदान गनय नसकेको अिस्था छ। 

संविधानतिः प्रारद्धिक बालविकास तथा विक्षा ब्यिस्थापन गने वजमे्मिारी 

स्थानीय सरकारको िएको सन्दियमा नीवतगत, सङ्गिनात्मक र काययक्रमगत 

अलमल देद्धखएको अिस्था छ । 
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ख)  प्रारम्भिक बालभवकासको म्भस्थभत (आभथिक सवेक्षण 2078।79 अनुसार) 

आभथिक वषि थप िएका 

बालभवकास 

केन्द्र 

(संख्या) 

जम्मा 

बालभवकास 

केन्द्र (संख्या) 

लािाम्भित  

बालबाभलका  

(संख्या) 

प्रारम्भिक 

बालभवकास

को कूल 

िनािदर 

प्रारम्भिक बालभिक्षाको 

अनुिव सभहत कक्षा 1मा 

नयााँ िनाि हुन आएका 

भवद्याथीहरुको प्रभतित 

077।78 262 36712 1113596 87.6 70.2 

078।79  36531* 1010195 89.6 74.9 

*आवथयक िषय २०७८।७९ मा ३० हजार ७ सय १८ सामुदावयक र ५ हजार ८ सय 

१३ संस्थागत गरी जम्मा ३६ हजार ५ सय ३१ बाल विकास केन्द्र तथा पूिय प्राथवमक 

कक्षाहरु सञ्चालनमा रहेको । 

2.8. समस्या तथा चुनौतीहरु 

प्रारद्धिक बाल विकास तथा विक्षाको के्षत्रमा रहेका समस्या तथा िुनौवतहरू देहाय 

बमोवजम पवहिान गररएका छन् । 

2.8.1. नीभतगत 

(क) प्रारद्धिक बालविकास केन्द्रका वक्रयाकलापहरुलाई बालबावलका कै 

मातृिाषामा वसकाइ सिायङ्गीण विकासका लावग उवित िातािरणको प्रिन्ध 

गनुय। 

(क) सबै बालबावलकाहरूलाई बाल विकासको पहँुिमा ल्याउनु । 

(क) प्रारद्धिक बाल विकास र पूिय प्राथवमक विक्षा तथा सोको अिवधसम्बन्धी 

विषयमा एकरूपता ल्याउनु । 

(क) नक्साङ्कनको आधारमा बाल विकास केन्द्रको स्थापना गने, समायोजन 

गने, गाभ्ने तथा बन्द गने काययलाई साथयकता वदनु ।  

(क) बालविका तहमा काम गने विक्षकको सुविधा िृद्धि गरी प्राथवमक तह 

तृतीय सरह गराउनु। 

2.8.2. संस्थागत 

(क) ऐन, वनयम, मापदण्ड, काययविवधहरूको प्रिािकारी कायायन्वयन गनुय । 

(क) पूिय प्राथवमक र प्राथवमक िालविकास केन्द्रवबि एकरुपता कायम राख्दै 

प्रारद्धिक िालविकासको ब्यिस्थापन र सञ्चालनमा तीनै तहका सरकार 

र सरोकारिालावबि उवित समन्वय कायम गरी बालबावलकाको सिायङ्गीण 

विकास गनुय । 

2.8.3. कायिक्रमगत 

(क) उवित पाररश्रवमकको व्यिस्थासवहतको दक्ष विक्षकको व्यिस्था गनुय । 

(क) सबै केन्द्रमा प्रविवधको विस्तार गरी वसकाइमा प्रयोग गनुय । 

(क) बालबावलकालाई सामुदावयक बालवबकास केन्द्रमा आकषयण बढाउनु । 

(क) अवििािक सहिावगता अवििृद्धि गनुय । 
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(क) हालको बालविकास केन्द्रको नक्साङ्कन गरी पुनवियतरण गने तथा नयाँ 

बालविकास केन्द्रको स्थापना गनुयका साथै बालउद्यानको वनमायण गनुय। 

2.9. सुधारका लाभग सुझावहरू 

(क) प्रारद्धिक बालविकास केन्द्रमा िनाय हुने बालिावलकालाई कुनै िुल्क वतनुय 

नपने ब्यिस्था गरी वदिा खाजा एिम् पयायप्त सामग्रीको प्रिन्ध वमलाउने 

। 

(क) बालविकास केन्द्रको विक्षक सहजकतायलाई वटकइराख्न बालमनोविज्ञानमा 

तावलम वलएको हुनुपने व्यिस्था गरी हरेक िषय काययसम्पादनको आधारमा 

मूल्याङ्कन गरी पुरसृ्कत गने । 

(क) अवििािक जागरण काययक्रमको ब्यिस्था वमलाई तोवकएको मापदण्ड 

पालना िए निएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा वनरीक्षण गनय प्रिािकारी 

संयन्त्रको विकास गने। 

(क) कामकाजी घरपररिारका िार िषय मुवनका बालबावलकाका लावग खोवलने 

हेरिाह तथा वदिा स्याहार केन्द्रका लावग आिश्यक पने मापदण्ड 

वनधायरण  सङ्घले गने  र सोको कायायन्वयन तथा सहजीकरण स्थानीय 

तहले गने । 

(क) प्रारद्धिक बाल विकास केन्द्रसम्बन्धी मापदण्ड स्थानीय तहले 

कायायन्वयनमा ल्याउने र सहजीकरण तथा सहयोग विद्यालयलाई गने । 

(क) सबै बालविकास केन्द्रमा नू्यनतम कक्षा १२ उिीणय गरी तावलम प्राप्त 

विक्षकको व्यिस्था गने । बाल विक्षकहरूलाई स्थायी प्रवक्रयामा लैजाने 

। 

(क) तावलम प्राप्त विक्षकबाट कक्षा सहजीकरणको सुवनवितता गने । हालको 

सहजकतायहरू मधे्य योग्यता र क्षमता िएकालाई बालविकासको 

विक्षकको रूपमा राखे्न र अन्यलाई बालविकास सहायक विक्षकको 

रूपमा राद्धख बालविकासको व्यिस्थापन प्रिािकारी बनाउने ।  

(क) विक्षकका लावग प्रविवधयुक्त स्वअध्याय सामग्री  विकास गरी 

कायायन्वयनमा ल्याउने । वसकाइमा प्रविवधको प्रयोग गने । 

(क) प्रारद्धिक बालविकाससँग सम्बद्धन्धत विषयमा एकीकृत रूपमा अवििािक 

विक्षा सञ्चालन गने । 

(क) पाठ्यक्रम अध्यािवधक गने र विक्षक वनदेविका बनाउने । 

(क) पररिेि अनुकूल बालविकास िैवक्षक सामग्रीको व्यिस्था गने र 

विक्षकलाई सामग्री प्रयोगसम्बन्धी तावलम वदने । विक्षकलाई पुनतायजगी 

तावलम प्रदान गने ।  

(क) प्रारद्धिक बालविकासदेद्धख नै बालबावलकाको अपाङ्गताको पूियपवहिान 

(early screening) गनय विक्षक तावलममा यस विषयलाई समािेि गने ।  

(क) बालविकास तहमा काम गने विक्षकको सुविधा िृद्धि गरी प्राथवमक तह 

तृतीय शे्रणी सरह गराउने । 
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  आ)  आिारिूत तथा माध्यभमक भिक्षा 

प्रारद्धिक बाल विकासदेद्धख कक्षा ८ सम्मको विक्षालाई आधारिूत विक्षा र 

कक्षा ९ देद्धख कक्षा १२ सम्म िा सो सरहको विक्षालाई माध्यवमक विक्षाको 

रूपमा वलइएको छ । नेपालको संविधानले सबैको लावग विक्षा प्राप्त गने 

अवधकारलाई सुवनवित गरेको छ । आधारिूत विक्षालाई वनिःिुल्क र अवनिायय  

तथा माध्यवमक विक्षा वनिःिुल्क हुने संिैधावनक प्रािधान रहेको छ ।मानि 

जीिनयापनका लावग िावहने आधारिूत वसप र ज्ञान आजयन गरी घरपररिार 

तथा समुदायमा आफ्ना कुरा अविव्यक्त गनय र समाजमा घुलवमल िई 

जीिनयापन गनय सहज बनाउने आधारिूत विक्षा वदइन्छ । बालबावलकाको 

मद्धस्तष्क विकासलगायत सिायङ्गीण विकासको दृवरले पवन आधारिूत विक्षा 

व्यद्धक्तको जीिन र मावथिो तहको विक्षाको महत्त्वपूणय आधार हो । 

विश्वव्यापी रूपमा सबैका लावग विक्षा (२०००-२०१५), सहस्राददी विकास लक्ष्य 

(२०००-२०१५) तथा वदगो विकास लक्ष्य (२०१५-२०३०) ले विद्यालय विक्षालाई 

उच्च महत्व वदएको छ । 

आधारिूत तथा माध्यवमक विक्षाले गुणस्तरीय जीिन र समाजिादउनु्मख विक्षा 

नीवतलाई सहयोग गनुय पछय  । आधारिूत विक्षालाई सबै व्यद्धक्तको अिवनयवहत 

क्षमतालाई पवहिान गने अिसरका रूपमा वलई  हाल नेपालमा सामुदावयक, 

संस्थागत र धावमयक विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । हाल विद्यालय 

विक्षाको  सञ्चालन व्यिस्थापनको मुख्य के्षत्रावधकार स्थानीय तहको रहेको छ 

। विक्षा ऐन २०२८, विक्षा वनयमािली २०५९, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 

२०७४, वनिःिुल्क तथा अवनिायय विक्षा ऐन २०७५ मा रहेका प्रािधानहरू 

अनुरूप विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । 

२.10. समस्या तथा चुनौतीहरू  

आधारिूत तथा माध्यवमक विक्षासम्बन्धी मौजुदा कानुनी व्यिस्था र कायायन्वयन िएका 

काययक्रमहरूबाट विविन्न िैवक्षक सूिकहरूमा उिेखनीय सुधार आए पवन 

समग्ररूपमा अपेवक्षत उपलद्धदध हावसल गनय अझै समय लागे्न देद्धखएको छ । विद्यालय 

तहको विक्षामा गुणस्तरीय विक्षा आजयन गनय पाउने बालबावलकाको मौवलक हक र 

अवधकारलाई सुवनवित गरी आधारिूत तथा माध्यवमक विक्षाको विकास, विस्तार र 
गुणस्तर सुधारलगायतका काययमा वनम्नानुसारका मूलिूत मुद्दा तथा िुनौतीहरू रहेका 

छन् । 

2.10.1. नीभतगत  

(क)  विपन्न, अपाङ्गता िएका, दवलत, िौगोवलक कविनाइमा रहेका, मौसमी 

बसाइसराइ गने लगायतका विद्यालय बावहर रहेका बालबावलका 

व्यद्धक्तगत तिरमा पवहिान गरी विद्यालय पहँुिमा ल्याउनु । 

(क)  वनिःिुल्क र अवनिायय विक्षाको प्रिािकारी कायायन्वयनको लावग 

स्थानीय  सरकारहरूलाई सक्षम तुल्याउनु र यसको ममयअनुसार सबै 
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बालबावलकाहरूलाई अवनिायय रूपमा वनिःिुल्क पढ्न पाउने व्यिस्था 

गने आधारिूत विक्षामा सान्दवियकता र गुणस्तरमा सुधार गनुय । 

(क)  विद्यालय सेिा के्षत्रसम्बन्धी (सू्कल जोवनङ) नीवत स्थानीय तहले 

कायायन्वयन गनुय । 

(क)  विद्यालयहरुमा नू्यनतम विक्षक दरिन्दीको सुवनवितता र आपूवतय 

गनुय। 

(क)  विविन्न विक्षा आयोगका प्रवतिेदन, अध्ययन अनुसन्धान तथा 

अिरायवरि य अभ्यास र अनुििलाई दृवरगत गरी विक्षामा गररने लगानी 

िृद्धि गनुय र वदगो तथा पयायप्त लगानीको सुवनवित गनुय । 

(क)  मेधािी जनिद्धक्तलाई विक्षण पेिामा आकवषयत गनुय । एकै प्रकारका 

सेिा सतय सुविधा प्राप्त गने विक्षक व्यिस्था गनुय । 

(क)  विक्षकलाई पेिाप्रवत वजमे्मिार र जिाफदेही बनाउनु । 

(क)  विद्यालय सुिासन (विद्यालय व्यिस्थापन, वििीय अनुिासन, 

सुिासन, जिाफदेही, पारदवियता ) कायम गनुय । 

(क)  बहुपाठ्यपुस्तक प्रणालीलाई कायायन्वयनमा ल्याउनु । 

(क)  िैवक्षक संस्थाहरूको आिररक सक्षमता अवििृद्धि गरी िैवक्षक 

गुणस्तर अवििृद्धि गनुय। 

(क)  संस्थागत विद्यालयलाई सेिामुखी बनाउनु । 
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2.10.2. संस्थागत 

(क)  िैवक्षक संस्थाहरूको नक्साङ्कन गरी सो को आधारमा िैवक्षक 

संस्थाहरूको स्थापना गने, विविन्न प्रकृवतका विद्यालयको समायोजन र 

समकक्षता कायम गने काययलाई व्यिद्धस्थत बनाउनु ।  

(क)  विद्यालयको िौवतक र िैवक्षक पूिायधार (िौिालय, कक्षाकोिा, 

विक्षक, खेलमैदान, पुस्तक र आधारिूत िैवक्षक सामग्री ) व्यिस्था 

गनुय र अपाङ्गतामैत्री विद्यालयको िौवतक संरिना र विक्षण वसकाइ 

िातािरणको विकास गनुय । 

(क)  तावलममा वसकेका ज्ञान, वसप कक्षाकोिाको वसकाई प्रवक्रयामा 

प्रवतवबद्धम्बत गराउन आिश्यकताका आधारमा विक्षक तावलम प्रदान 

गनुय।  

(क)  सबै विद्यालयमा प्रविवधको विस्तारद्वारा वसकाइमा विविधीकरण गदै 

आपतकालमा समेत वसकाई वनरिरता वदई िैवक्षक क्षवतलाई कम 

गराउनु। 

(क)  विद्यालयको बावहरी तथा वित्री िातािरणलाई बालमैत्री र आकषयक 

बनाई सबै सामुदावयक विद्यालयलाई अवििािक र विद्याथीको पवहलो 

रोजाइको विद्यालय बनाउनु । 

(क)  प्राविवधक विक्षातफय  विद्याथीको आकषयण बढाउन प्राविवधक धारका 

विक्षालयहरू आिश्यकता र मागको आधारमा स्थापना गनुय 
 

 2.10.3. कायिक्रमगतः 

(क) स्रोत र साधनलाई आिश्यकता र प्राथवमकताको आधारमा 

अवधकतम प्रवतफल वलन सके्न गरी समुवित वितरण गनुय । 

(क) िैवक्षक संस्था तथा पदावधकारीलाई विद्याथीको नवतजाप्रवत वजमे्मिार, 

जिाफदेही र उिरदायी बनाउनु । 

(क) प्रिािकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संयन्त्रलाई सुदृढ गरी स्विावलत 

बनाउनु । 

(क) विक्षामा एकीकृत िैवक्षक व्यिस्थापन सूिना प्रणाली लागू गनुय । 

(क) छात्रिृविलाई आिश्यकतामा आधाररत तथा विपन्न लवक्षत िगयमा 

केद्धन्द्रत गनुय । 

(क) प्रवत विद्याथी लागतको आधारमा आदिय लगानी आधारिूत विक्षामा 

गनुय। 

(क) विज्ञान, गवणत तथा प्राविवधक धारतफय का विषयहरूमा विक्षकहरू 

नपाइने अिस्थाको अि गनुय । 

(क) विद्यालय तथा विक्षण वसकाइको अनुगमन मूल्याङ्कन र सुपररिेक्षण 

(प्राविवधक सहायता) लाई विक्षण वसकाइ वक्रयाकलाप तथा वसकाइ 

व्यिस्थापनको अविन्न अङ्ग बनाउनु । 
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2.11. सुधारको बाटो 

आिारिूत विक्षामा पहँुि र गुणस्तर अवििृद्धि गनय, वनिःिुल्क र अवनिायय आधारिूत 

विक्षाको कायायन्वयन गनय, आधारिूत विक्षाको सान्दवियकता र उपयोवगता थप गनय, 

विविन्न प्रकृवतको विद्यालयको समायोजन र समकक्षता कायम गनय, पाठ्यक्रम र 

पाठ्यपुस्तकमा सुधार गनय, विद्यालय सुिासन र व्यिस्थापनमा सक्षमता ल्याउन, 

अपाङ्गता िएका र वििेष लवक्षत समूहका बालबावलकाको वसकाइमा सुधार ल्याउन 

तथा विद्यालयको अनुगमन वनरीक्षण र िैवक्षक सुपररिेक्षणसवहत वनजी लगानीको 

विद्यालयको व्यिस्थापनबाट आधारिूत विक्षामा देहायअनुसारका सुधार आिश्यक 

देद्धखन्छ । 

(क) अवनिायय र वनिःिुल्क विक्षाको कायायन्वयनका लावग हरेक स्थानीय सरकारले 

आफ्नो के्षत्रको विक्षा विकासका लावग विक्षा योजना तयार गने र सोको 

आधारमा सहलगानी, सहिावगतात्मक व्यिस्थापन र वदगोपन ल्याउने । 

(क) घर पररिार तहसम्मको सबै प्रकृवतको तथ्याङ्क स्थानीय तहमा रहने व्यिस्था 

गने र विद्यालय नगएका विद्यालय उमेर समूहका बालबावलकाहरूलाई वििेष 

पररिय पत्रको व्यिस्था गरी विद्यालयमा जाने िातािरण वनमायण गने । साथै ५ 

देद्धख १२ बषय सम्मका बालबावलकालाई वनिःिुल्क र अवनिायय विक्षाको लावग 

विद्यालय िनाय नगराएमा कानुन बमोवजम दण्डनीय हुने कुरा अवििािकलाई 

बोध गराउने । 

(क) विद्यालयको अिस्था पवहिान गरी नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालयको 

समायोजन गने र आधारिूत नू्यनतम िौवतक तथा िैवक्षक पूिायधारहरू सबै 

प्रकृवतका विद्यालयहरूमा समान बनाउने । 

(क) आफ्नो के्षत्रवित्रका बालबावलकालाई आधारिूत विक्षाको अवधकार सुवनवित गने 

काम स्थानीय सरकारको िएकोले विद्यालय सेिा के्षत्र (School catchment area 

or school zoning) वकटान गरी खास सेिा के्षत्रवित्रका बालबावलकाहरू आफ्नो 

समुदाय वित्र रहेको विद्यालयमा अध्ययन गराउने व्यिस्था गने । यसका लावग 

विद्यालय सेिा के्षत्र वनधायरणका आधार र मानक सङ्घले तोके्न र कायायन्वयन 

तथा वनयमन स्थानीय तहले गने । 

(क) विद्यालय सेिा के्षत्रको व्यिस्था आधारिूत तहबाट परीक्षण गरी क्रमििः 

माध्यवमक तहसम्म कायायन्वयनमा ल्याउने । सबै प्रकारका विद्यालयहरूलाई 

जोवनङ्गको आधारमा व्यिद्धस्थत गने र आिश्यकता निएका स्थानमा विना 

योजना विद्यालय खोल्ने पररपाटी तत्काल बन्द गने । 

(क) आधारिूत विक्षा अवनिायय र वनिःिुल्क प्रदान गनय वििीय व्यिस्था सङ्घ, प्रदेि 

र स्थानीय सरकारका साझेदारीमा र व्यिस्थापकीय वजमे्मिारी स्थानीय 

सरकारले वलने। 

(क) वनजी लगानीमा सञ्चावलत विद्यालयले नू्यनतम १० प्रवतित विद्याथीलाई पूणय 

रूपमा वनिःिुल्क विक्षा प्रदान गनुय पने र सोको लावग स्थानीय सरकारले 

आफ्नो के्षत्रवित्रका गररि, विपन्न, दवलत, अपाङ्गता िएका, छात्राहरुको 

पवहिान गने । 
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(क) सङ्घीय सरकारले आधारिूत तह पुरा गरे पिात बालबावलकाले हावसल गनुय 

पने रावरि य वसकाइ सक्षमताहरु विकास गने र वत सक्षमताहरूका आधारमा 

पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास,  विक्षक तावलम, विक्षक छनोट, 

विक्षण र मूल्याङ्कन गनय आिश्यक वनदेिनहरू तयार गने । 

(क) बावषयक काययसम्पादनको मूल्याङ्कनमा उतृ्कर हुने विक्षकलाई विद्यालय तथा 

स्थानीय सरकारले बावषयक रूपमा पुरस्कार तथा सम्मान वदने । उतृ्कर कायय 

सम्पादनका आधारमा स्थानीय सरकारले वसफाररस गरी पिाएको विक्षकलाई 

प्रदेि र सङ्घीय सरकारले पवन पुरसृ्कत गने व्यिस्था गने । 

(क) मातृिाषालाई माध्यम िाषाको रूपमा कद्धिमा कक्षा ३ सम्म अवनिायय गने । 

मातृिाषासम्बन्धी पाठ्यसाम्री, विक्षण सामग्री तथा विद्युतीय सामग्रीहरू 

स्थानीय तहमा नै वनमायण गरी वितरण गने । 

(क) स्थानीय सरकारद्वारा मातृिाषा, वलवप, सावहत्य एिम् संसृ्कवत संरक्षण, 

विकास तथा पिनपािनको काम सुवनवित गने । 

(क) प्रवत कक्षा ३० विद्याथीका लावग एक विक्षक हुने गरी तावलम प्राप्त र दक्ष 

विक्षकको माध्यमबाट वसकाय गनय पाउने बालबावलकाको अवधकारलाई 

सुवनवित गने । कक्षा १ देद्धख ३ सम्म कक्षा विक्षण पिवत र कक्षा ४ देद्धख 

मावथ विषयगत विक्षण पिवत अपनाउने । 

(क) विद्यालयले िोग िलन गरेको जग्गालाई विद्यालयको नाममा नामसारी गराउने 

व्यिस्था गने र जग्गा निएका विद्यालयलाई जग्गा उपलि गराउन स्थानीय 

सरकारले लगानी गने । 

(क) विद्यालयको ििन वनमायण र त्यसवित्र आिश्यक पने पक्षहरू (विद्यालय ििन 

तथा कक्षाकोिा, विद्याथी, विक्षक, खानेपानी, िौिालय, पुस्तकालय, 

खेलमैदान, प्रयोगिाला, प्रविवध र उपकरण, करेसािारी आवद ) को 

व्यिस्थापन प्राथवमकताका राद्धख लगानी गने । 

(क) वनजी, साियजवनक, धावमयक, सहकारी, गुिी कुनै पवन विद्यालयले विदेिी 

नाम राख्न नपाउने नीवतगत र कानूनी व्यिस्था गने र स्थानीय तहले 

प्रिािकारी कायायन्वयनको व्यिस्था गने । 

(क) सबै प्रकृवतका विद्यालयमा समान स्तरको विक्षकको व्यिस्था गरी लगानी गने 

। 

(क) बहुपाठ्यपुस्तक नीवतका आधारमा बहुपाठ्यपुस्तकको उपलिता गराउने । 

 (प) अपाङ्गता िएका विद्याथी अध्ययनरत विद्यालयमा वसकाइ गने 

विक्षकलाई अन्य विक्षक सरह बनाउने । 

(फ)  विद्यालयको िौवतक पूिायधार अपाङ्गतामैत्री हुने गरी वनमायण गने । 

(ब)   वििेष विद्यालयहरूको स्थापना र सञ्चालन सङ्घीय सरकारले 

गने र प्रदेि तथा स्थानीय सरकारले आफ्नो के्षत्रवित्र सञ्चालवत त्यस्ता 

विद्यालयहरूको सञ्चालन तथा व्यिस्थापनमा सघाउने । 

(ि)  वनयवमत विद्यालयका बालबावलकासँग िसेर अध्ययन गनय सके्न 

अपाङ्गता िएका बालबावलकाहरूलाई अपाङ्गताको प्रकृवतअनुसार आिश्यक पने 

सामग्रीहरू विद्यालयले नै उपलि गराउने नीवत वलने । 
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(म)  विपन्नताका आधारमा छात्रिृवि वदने व्यिस्था वमलाउने र यसको 

वजमे्मिारी स्थानीय सरकारले वलने । 

(य)   कम्पनी ऐन अिगयत वनजी लगानीका विद्यालयहरू 

संक्रमणकालीन व्यिस्थापनका रूपमा गैरनाफामुखी सेिामूलक सामावजक 

संस्थाका रूपमा रूपािरण गनय वनवित समयवित्र कम्पनी, सहकारी, गुिी 

लगायतबाट सञ्चावलत समू्पणय विद्यालयहरूलाई एउटै ढाँिावित्र ल्याउने । 

(र)  कम्पनी स्वामीत्वमा रहेका विद्यालयहरू गैरनाफामूलक िैवक्षक गुिीमा जान 

िाहेमा त्यस्ता विद्यालयलाई राज्यले विक्षक तावलम, जग्गा रवजरि ेिन, गाडीको 

िन्सार महिुल, सूिना प्रविवध सामग्री लगायतका सुविधा उपलि गराउन 

सके्न व्यिस्था गने । 

(ल)  तहगत र विषयगत विक्षक व्यिस्थापनका लावग विक्षक विद्याथी 

अनुपात (३०:१) का आधार विक्षक दरिन्दीको व्यिस्था गने । एकै 

प्रकारको विक्षक मात्र रहने व्यिस्था गरी विक्षण पेसालाई सम्मावनत बनाउने 

। 

(ि)  प्रधानाध्यापकलाई प्रदान गररएको अवधकार तथा त्यसको प्रयोगका लावग 

पाररश्रवमक र सुविधाहरू पयायप्त तथा उते्प्ररक बनाउने ।(आधारिूत तलबको 

१० प्रवतित थप) 

(ि)  वनजी विद्यालयको िुल्क संरिना, विक्षकलाई वदइने तलब सुविधा, 

आयव्ययको पारदविय वहसािवकताि, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको प्रयोग, 

नू्यनतम िौवतक पूिायधार र छात्रिृविको सबै तहको सरकारबाट वनयवमत 

वनयमन र अनुगमन गने। 

(ष)  कक्षा ९ देद्धख व्यािसावयक वसप तावलम र कक्षा ११ देद्धख प्राविवधक 

विक्षाको प्रबन्ध सबै माध्यवमक विद्यालयमा गरी रोजगारमूलक व्यािसावयक 

विक्षा र जीिनउपयोगी स्वािलम्बी वसप विकास तावलम वदने । 

(स)  माध्यवमक विक्षामा सामुदावयक र नैवतक विक्षा, नागररक विक्षा र नेपालका 

मौवलक दियन, पूिीय दियन, नेपाली संसृ्कवत र मौवलकताको अध्ययन, योग 

तथा ध्यानको अध्यासलाई अवनिायय बनाइ लागू गने । 

(ह)   हरेक स्थानीय तहमा किीमा एउटा समाधनसम्पन्न प्राविवधक 

विक्षालय स्थापना र विकास गने । 

(क्ष)   औपिाररक माध्यवमक विक्षामा आउन असमथय युिाको 

रोजगारीमूलक माध्यवमक विक्षामा पहँुि अवििृद्धि गनय अनौपिाररक र 

आजीिन वसकाइको अिसरलाई व्यिहारमा उताने । 

(त्र) प्राविवधक तथा व्यािसावयक विक्षा र साधारण विक्षामा संलग्न विद्याथीको 

अनुपात ३०:७० बनाउन प्राविवधक तथा व्यािसावयक विक्षामा लगानी िृद्धि गने 

। 
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खण्ड - तीन 

गुणस्तर अभिवृम्भि 

३.१. पररचय  

गुणस्तर वनरपेक्ष निै सापेवक्षत हुन्छ । मुलुकको समृद्धि मानि संिाधनको गुणस्तरसँग 

सम्बद्धन्धत हुन्छ । गुणस्तरीय विक्षाबाट नै गुणस्तरीय जनिद्धक्त प्राप्त हुन्छ । रारि लाई 

िावहने विकासका लावग जनिद्धक्त तयार गने, गररिी घटाउने र लोकताद्धन्त्रक 

पिवतअनुसारको विरािार तथा नैवतकता िएको नागररक तयार गने विक्षा गुणस्तरीय 

विक्षा हो । व्यद्धक्तगत रूपमा स्वतन्त्र, सामावजक रूपमा सवहषु्णता, नैवतकता र 

विर संसृ्कवतको प्रिधयन गने, विश्वव्यापी रूपमा प्रवतस्पधी, विकासमा सहयोगी र 

रावरि यता प्रिधयन गने नागररक नै गुणस्तरीय विक्षा प्राप्त गरेको नागररक हो । 

नेपालमा अवहलेकि पररिेिमा अङ्गे्रजी पढ्नु पढाउनु र परीक्षामा राम्रो अङ्क 

ल्याउनुलाई गुणस्तरीय विक्षा मानी त्यसैमा प्रवतस्पधाय गने गरेको पाइन्छ । एक्काइसौ ँ

िताददीमा आएर विज्ञान, प्रविवध, इद्धन्जवनयररङ र गवणत (STEM) का विषयिसु्त 

समािेि िएको पाठ्यक्रममा आधाररत विक्षालाई गुणस्तरीय विक्षा मावनन्छ । 

गुणस्तरीय विक्षाका लावग गुणस्तरीय लगानी, गुणस्तरीय प्रवक्रया र गुणस्तरीय 

उत्पादन आिश्यक पछय । संिैधावनक प्रािधान अनुसार अवनिायय र वनिःिुल्क 

आधारिूत विक्षा तथा वनिःिुल्क माध्यवमक विक्षालाई सुवनवित गनय सञ्चालनमा रहेका 

सबै विद्यालयमा नु्यनतम विक्षकको व्यिस्थापन हुनु पदयछ ।दरिद्धन्द वमलान प्रवतिेदन 

अनुसार माध्यवमक तहमा २४८३५, वनम्नमाध्यवमक तहमा २४४०१ र प्राथवमक तहमा 

३९२२ गरी जम्मा ५३१५८ थप विक्षक आिश्यक पने देद्धखन्छ । नू्यनतम विक्षक 

व्यिस्थापन कायय प्राथवमकताका साथअवघ बढाउनु गुणस्तर कायम गनयका लावग  

पवहलो पाइलो हो । समग्रमा रारिको आिश्यकतालाई सम्बोधन गदै समसामवयक 

सामावजक,  आवथयक र राजनीवतक पररिेिवित्र आिररक र बाह्य बजारमा सवजलै 

वबक्री हुन सके्न ज्ञान र वसप िएको, नैवतकिान् र आफूलगायत पररिारलाई खुसी र 

सुखी राख्न सके्न नागररक तयार गने विक्षा नै गुणस्तरीय विक्षा हो । 

३.२. भवद्यालय भिक्षामा गुणस्तरको हालको अवस्था 

विक्षाको रावरि य उदे्दश्यको प्राद्धप्त िए निएकोबाट विक्षाको गुणस्तर तय गनय सवकन्छ 

। नेपालको हालको विक्षा पिवतलाई रोजगारी वसजयना गनय नसके्न, पुख्यौली पेसा 

अिलम्बन गनय निाहने, रोजगार बजारमा विकाउ नहुने जनिद्धक्त तयार गने तथा 

अनुिासन, नैवतकिान् र िररत्रिान् नागररक तयार गनय नसके्न विक्षा िनेर आलोिना 

गररन्छ । विक्षाको उपलद्धि मापन गने एउटा आधार विद्याथीको औषत 

उपलद्धिस्तरलाई मावनन्छ । यसको सम्बन्ध पाठ्यक्रमसँग हुन्छ र पाठ्यक्रमको सम्बन्ध 

विक्षाका उदे्दश्यसँग हुन्छ । नेपालका धेरै अध्ययन र तथ्य तथ्याङ्कले विद्याथीको 

औषत उपलद्धि ५० प्रवतितिन्दा कम देखाएको छ। 

िैवक्षक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट िएको विद्याथीको रावरि य उपलद्धि परीक्षणको 

देहायको नवतजाबाट पवन विशे्लषण गनय सवकन्छ । 
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भसकाइ उपलम्भि भववरण 

विषय कक्षा ३  कक्षा ५ कक्षा ८ 
१०१२ २०१५ २०१२ २०१५ २०११ २०१३ 

नेपाली ६३ ५१.५ ६० ४६.३ ४९ ४८ 

गवणत ६० ४४.६ ५३ ४८.३ ४३ ३५ 
अंगे्रजी   ५४ ४६.८   
विज्ञान      ४१ 

सामावजक     ४९  

तहगत भवद्याथीको उपलम्भिस्तर २०१७  (राभरिय औसत ५०० माभनएको छ) कक्षा 

८ 

तह गवणत नेपाली विज्ञान विद्याथीको क्षमतास्तर 

६ 606 मावथ 605 मावथ 575 मावथ अवत उच्च 

५ 553–606 549–605 529–575 प्रविणता ३ 

४ 501–553 494–549 482–529 प्रविणता २ 

३ 448–501 438–494 436–482 प्रविणता १ 

२ 395–448 383–438 390–436 आधारिूत 

१ 395 िन्दा कम 383 िन्दा कम 390 िन्दा कम कमजोर 

प्रदेिस्तरीय उपलम्भि २०१७ (राभरिय औसत ५०० माभनएको छ) कक्षा ८ 

प्रदेि गवणत नेपाली विज्ञान 

प्रदेि ७ ४८० ४९६ ४८८ 

प्रदेि ६ ४६७ ४९२ ४८४ 

प्रदेि ५ ५०१ ५०१ ४९८ 

प्रदेि ४ ५१४ ५११ ५१८ 

प्रदेि ३ ५२० ५१८ ५२९ 

प्रदेि २ ५०१ ४७८ ४८८ 

प्रदेि १ ४८६ ४९२ ४८३ 

रावरि य औसतिन्दा कम नवतजा धेरै विषय र प्रदेिमा पाइन्छ । परीक्षामुखी  मूल्याङ्कनबाट प्राप्त 

नवतजालाई नै गुणस्तर मानी िैवक्षक गवतविवधलाई परीक्षामुखी र घोकिे प्रणालीमा बदल्ने 

कोविस विद्यालयहरूबाट अभ्यासमा आउन थालेको देद्धखन्छ । ज्ञानिन्दा पवन वसप र धारणामा 

पररितयन गने र उत्पावदन जनिद्धक्तको व्यद्धक्तगत र सामावजक जीिन सफल र खुसी बनाउन 

ध्यान कम िएको देद्धखन्छ। मूल्याङ्कनका साधनमा विविधता ल्याइ समय, स्थान र वसकाइ 

अनुकूलका रणनीवत प्रयोग गनुय पने अिस्था छ । 

3.3. भवद्यालय भिक्षामा गुणस्तर अभिवृम्भिका समस्या तथा चुनौतीहरू 

विद्यालय विक्षामा मौजुदा कानुनी व्यिस्था तथा काययक्रमको कायायन्वयनबाट विविध 

िैवक्षक सूिकहरूमा क्रमििः सुधार िएको देद्धखएता पवन अपेवक्षत सुधारका लावग थप 

लगानी र प्रिािकारी व्यिस्थापन आिश्यक देद्धखन्छ । विद्यालय विक्षामा गुणस्तर 

अवििृद्धिका लावग रहेका मूलिूत िुनौतीहरू वनम्नानुसार पवहिान गररएको छ । 

3.3.1. नीभतगत  

(क) विद्यालयहरूमा नू्यनतम वसकाइ पूिायधार र कक्षागत तथा विषयगत 

विक्षक दरिन्दीको सुवनितता र व्यिस्था गनुय । 

(क) मेधािी जनिद्धक्तलाई विक्षण पेसामा आकवषयत गनुय र वटकाइ राख्नु । 
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(क)  विक्षण पेसालाई सम्मावनत बनाउनु र विक्षकलाई पेसाप्रवत वजमे्मिार र 

जिाफदेही बनाउनु । 

(क) विद्यालय सेिा के्षत्र (School Zoning) र बहुपाठ्यपुस्तक प्रणालीसम्बन्धी 

नीवत कायायन्वयन गनुय । 

(क) िैवक्षक संस्थाहरूको आिररक सक्षमता बवलयो बनाउनु । 

(क) प्राविवधक विक्षालयहरूलाई नक्साङ्कनका आधारमा स्थापना गरी 

विद्याथीको आकषयण बढाउनु । 

(क) विद्यालय बावहर रहेका जवटल अिस्थाका विद्याथीलाई व्यद्धक्तगत रूपमा 

सहयोग गनुय र विद्यालयमा ल्याइ वसकाउनु । 

(क) विक्षाको लगानीलाई प्राथवमकता तथा आिश्यकताको आधारमा न्यावयक 

वितरण गरी वदगो र पयायप्त लगानी गनुय । 

3.3.2. कानुनी  

(क) गुणस्तरीय विक्षाको पररिाषा र बुझाइ स्पर गनुय । 

(क) विद्यालय विक्षामा गुणस्तरको मानक र सूिकहरू तय गनुय । 

(क) छायाँ विक्षाका रूपमा सञ्चावलत वब्रज कोसय, टु्यसन सेन्टर, कोविङ सेन्टर तथा 

िैवक्षक परामिय प्रदायक संस्थाहरूको वनयमन र व्यिस्थापन गनुय । 

(क) विद्यालय सुपररिेक्षणलाई वसकाइ प्रवक्रयाको अविन्न अङ्ग बनाउनु । 

(क) विक्षामा लगानी गने वनजी के्षत्रलाई सामावजक रूपमा उिरदायी बनाउनु । 

(क) आधारिूत विक्षालाई अवनिायय र वनिःिुल्क बनाउनु । 

(क) गुणस्तरीय विक्षाको बुझाईमा एकरुपता र स्थानीय स्वीकाययता कायम गनुय ।  

(कसैले पाठ्यक्रम र पाठ्यिसु्तमा मातै्र गुणस्तर खोजे्न, कसैले िाषामा गुणस्तर देख्रने । 

कसैले व्यिस्थापनमा मातै्र गुणस्तर खोजे्न, कसैले नवतजामा मातै्र गुणस्तर खोजे्न , कसैले 

आिरण र नैवतकतामा मातै्र गुणस्तर खोजे्न र कसैले बजारसँग जोडेर उत्पादनमा मातै्र 

गुणस्तर खोजे्न । रावरि यस्तरमा पररिावषत गरेको गुणस्तर र तयार गररएको गुणस्तरीय 

विक्षाको सूिकहरुलाई स्थानीय स्तरमा स्वीकार गनय, बुझ्न र अनुकूलन गनय नसकु्न । 

गुणस्तरको सूिक अिरायवरि य दातृ संस्थाको सहयोगमा सरकारले बनाउने र जनताले 

मावनवदनु पने जस्तो ियो ।) 

(क) विद्यालय विक्षामा स्थानीय सरकारको िूवमका  सुधारमुखी बनाउनु । 

 (स्थानीय सरकारले विक्षामा वनयन्त्रणको आँखाले कानुन बनाए , विक्षक मावथ 

वनयन्त्रण, विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत मावथ वनयन्त्रण । सङ्घीय विक्षा ऐनको 

अिािमा जाँगररला स्थानीय तहले  सुधार गनय खोजे अद्धल्छ स्थानीय तहले तलब मातै्र 

वनकासा गरेर बसेको अिस्था रह्यो  ।)  

(क) गुणस्तरीय विक्षा वदने जिाफदेही वनकायको वकटान गनुय । 
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(गुणस्तरीय विक्षा वदने काम विक्षक, विद्याथी, स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यिस्थापन 

सवमवत र विक्षकअवििािक सङ्घलाई छोवडए तर गुणस्तरको वजम्मा कस्को ? िने्न 

वकटान िएन । विक्षकहरुले जावगर पकाउने काम गरे । विद्यालय व्यिस्थापन 

सवमवतले िौवतक वनमायणको मातै्र काम गरे । विद्याथीहरु अरुको लावग पवढवदनु पने 

वहसाबले सु्कल गए । विक्षक अवििािक सङ्घ पारदिीताको कुरामा अल्मवलए । 

स्थानीय सरकारले दाताको रुपमा बजेट वदने काम मातै्र गरे। यो कसैको पवन 

जिाफदेवहतामा परेको देद्धखँदैन । गुणस्तरीय विक्षा नहँुदा कािायही कसलाई हुने  स्पर 

छैन ।)  

 

 

 3.3.3. कायिक्रमगत  

1. िैवक्षक गवतविवधलाई सबै सरोकारिाला समक्ष पारदिी रूपमा 

साियजवनकीकरण गनुय । 

2. प्राविवधक विक्षा, प्रविवधमा आधाररक विक्षाजस्ता िैवक्षक सुविधा तथा 

अिसरको समतापूणय वितरण गनुय । 

3. अनुगमन, मूल्याङ्कन, पृष्ठपोषण पक्षलाई प्रिािकारी बनाउनु । 

4. सेिाको गुणस्तर वनयमन गनुय । 

5. विक्षकलाई वजमे्मिार र उिरदायी, प्रविवधमैत्री एिम् अध्ययनिील 

बनाउनु। 

6. सेिा वनिृि विक्षकहरूको  अनुििलाई उपयोग गनुय । 

7. स्थानीय सरकारको लगानी र बजेटमा विक्षक तलब र िौवतक पूिायधार 

मात्र निई गुणस्तर सुधारको काययक्रमले स्थान पाउनु ।  

8. विद्यालय र घरमा पयायप्तमात्रामा उमेर र कक्षा सुहाउँदो पिन सामग्री 

उपलि र पिन संसृ्कवत विकास गनुय । 

9. मेधािी जनिद्धक्तलाई विक्षण पेसामा आकवषयत गनुय र वटकाइ राख्न 

विक्षण पेसाको सेिा सतय तथा सुविधा अन्य पेसाको िन्दा आकषयक 

गराउनु । 

 3.3.4. व्यवहाररक  

1. विक्षासम्बि सङ्गिन तथा व्यद्धक्तमा व्यािसावयकताको विकास गनुय । 

2. विक्षामा आरक्षणबाट उत्पन्न ितयमान समस्यालाई उवित रूपमा 

सम्बोधन गनुय । 

3. विक्षक सरूिालाई प्रिाि र दिािबाट मुक्त गरी िक्रीय र वनयमबि 

बनाउनु । 

4. िैवक्षक व्यिस्थापन र वसकाइ उपलद्धि प्रवतको वजमे्मिारी तथा 

जिाफदेवहता बढाउनु । 
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5. मूल्याङ्कनलाई वसकाइको िास्तविक मापनमा बदल्नु । 

6. विद्यालयको िैक्षवणक र व्यिस्थापकीय नेतृत्वमा गवतविलता र 

ऊजायविलता ल्याउनु । (मेरो बाले र हजुर बाले खोलेको विद्यालय हो 

िनै्द सँधै विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको अध्यक्ष बन्न खोजु्न । विसौ ँ

िषयसम्म एकै जना प्रधानाध्यापक िएर वहँड्नु र यो नेतृत्वमा न 

जाँगर, न ऊजाय, न आिा र न उत्साह केही नहुनु तर नेतृत्व 

पररितयन पवन हुन नसकु्न । जाँगर मेरका र उमेर ढले्कका नेतृत्व र 

विक्षकको िरमा विद्यालय विक्षा वनियर रहनु।) 

7. बालबावलकाको गुणस्तरीय वसकाईको लावग विक्षक र अवििािकको 

वबिमा साझेदारी गनुय । (बालबावलकाको वसकाई राम्रो निएकोमा 

अवििािकले विक्षकलाई र विक्षकले अवििािकलाई दोष वदने र 

पद्धन्छने गछय न, दुिै पक्ष वमलेर वसकाई गुणस्तर सुधानय लाग्न सकेनन् 

।)  

8. विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतमा िास्तविक अवििािकको प्रवतवनवधत्व 

सुवनवित गनुय । 

3.4. गुणस्तर अभिवृम्भिका लाभग गररने कायिहरू 

3.4.1. िैभक्षक वातावरण भवकास 

विद्यालय विक्षामा गुणस्तर अवििृद्धिका लावग िैवक्षक िातािरण विकासमा  

वनम्नानुसारका काययहरू गररने छ : 

(क) विद्यालय विक्षामा गुणस्तरको रावरि य मानक र सूिकहरू तय गने 

।सोही वित्र रहेको स्थानीय र प्रदेिले समेत तय गनय सके्न व्यिस्था 

गने । 

(क) सामुदावयक पुस्तकालयको स्थापना गरी पिन संसृ्कवतको विकास 

समुदाय तहमा गने । 

(क) सङ्घीय तहबाट विद्यालय सञ्चालन मापदण्ड तजुयमा गरी स्थानीय तहको 

समन्वय र सहकाययमा कायायन्वयनमा ल्याउने । 

(क) तीन िषयवित्र विद्यालय बावहर रहेका बालिावलकालाई विद्यालय 

वित्र्याउन घुिी विद्यालय, घुिी पुस्तकालय, लिकदार विद्यालयमाफय त 

विद्यालय विक्षाको मूलधारमा ल्याउने । 

(क) वजआइएस (GIS) अिलम्वन गरी िौगोवलक र सामावजक बनोटका 

आधारमा विद्यायल नक्साङ्कन गने, नक्साङ्कनको आधारमा 

विद्यालयहरूको समायोजन तथा पुनवियतरण स्थानीय तहले गने र 

सुविधायुक्त िुला विद्यालय, वििेष विद्यालय, नमूना विद्यालय, केन्द्रीय 

विद्यालय, विविरीकृत विद्यालय स्थापना, विकास र सञ्चालनमा सङ्घले 

जोड वदने। 
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(क)  विद्यालय सेिा के्षत्र तय गने र सेिा के्षत्रवित्रका सबै बालबावलकालाई 

विद्यालय विक्षाको सुवनितताको दावयत्व स्थानीय तहको हुने कानुनी 

व्यिस्था गने । 

(क)  अवििािक विक्षा बृहत रूपमा सञ्चालन गने र विद्यालय व्यिस्थापन 

सवमवतका पदावधकारीहरूको क्षमता विकास गने । 

(क) सबै विद्यालयमा िैवक्षक र िौवतक पूिायधारको मापदण्ड, सुरवक्षत र 

वसकाइमैत्री विद्यालय िातािरणको मापदण्ड, हररत विद्यालय मापदण्ड, 

विद्यालय ििनको रङ्ग मापदण्ड, प्रविवधयुक्त विद्यालय विकास 

मापदण्ड, सुरवक्षत र  बहुविपद्प्रवत संिेदनिील विद्यालय मापदण्डको 

आधारमा वसकाइ िातािरण समान बनाउने । 

(क) गुणस्तरीय विक्षाको लावग विद्यालयमा हुनुपने गुणस्तरीय वसकाई 

िातािरण (Quality learning environment) मापदण्ड वनमायण, 

कायायन्वयन, अनुगमन र प्रोत्साहन गने ।  

(विद्यालय सरोकारिालाहरुसँग समन्वय गरेर गुणस्तरीय विक्षाको 

सङ्घीय मानकवित्र रहेर स्थानीय सरकारले गुणस्तर सुधारको लावग 

विद्यालयमा हुनु पने नू्यनतम सूिकहरुसवहतको गुणस्तरीय वसकाई 

िातािरणको मापदण्ड तय गने । विद्यालयमा विक्षक, विद्याथी, 

विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत, विक्षक अवििािक सङ्घ, 

अवििािकसँग यो कसरी कायायन्वयन गने िनी छलफल गने। उक्त 

मापदण्ड र सूिकको आधारमा स्विःमूल्याङ्कन र िवहयमुल्याङ्कन गने। 

आधारिूत िौवतक र िैवक्षक सुविधा सबै विद्यालयमा सुवनवित गने। 

उक्त मूल्याङ्कनको आधारमा बाह्य सहयोग प्रणाली स्थापना गने 

जसका लावग प्राविवधक सहयोग, आवथयक सहयोग र िौवतक सहयोग 

गने ।)  

(क) लवक्षत समूहका लावग आिासीय विद्यालय सञ्चालन गने ।(लवक्षत 

समूहलाई वसके्न अिसर फरावकलो बनाउने, विक्षकबाट थप सहयोग 

प्रदान गने ।) 

(क) विद्यालय िाद्धि के्षत्रको अिधारणा कायययोजनासवहत कायायन्वयन गने र 

विद्यालयलाई सबै प्रकारका िय, वििेद र दुव्ययिहारमुक्त बनाउने । 

(क) हरेक विद्यालयमा खेलकूद मैदान, खेल सामग्री र खेलकूद 

सहजकतायको व्यिस्था गने । 

(क) हरेक विद्यालयमा स्वस्थ खानेपानी, सफा विद्याथीमैत्री िैवक्षक एिम् 

िौवतक पूिायधार र आधारिूत स्वास्थ्य सेिाको सुवनवितताका लावग 

स्थानीय तहलाई वजमे्मिार बनाउने । 

(क) हरेक कक्षाकोिालाई िैवक्षक सामग्री, बाल सन्दिय सामग्री, बुक कनयर 

र सूिना प्रविवध सामग्रीसवहत कक्षाकोिामा हुने मनोिैज्ञावनक र 

िैक्षवणक व्यिस्थापनलाई बालमैत्री, लैवङ्गकमैत्री तथा अपाङ्गतामैत्री 

बनाउने । 
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(क)  परम्परागत विद्यालय (गुरूकूल, गुम्बा, मदरसा)को मूलप्रिाहीकरण गने 

। िेताना िृद्धि गने । विद्यालय तहसम्म वसकाइ र पाठ्यक्रमको ममय 

बुझाउने। 

(क) विद्याथी तत्परता र वनयवमतताको लावग अवििािकसँग साझेदारी 

गने।(घरमा पढ्ने िातािरण (पढ्ने कोिा, पढ्ने सामग्री र पढ्ने 

िलन) वनमायणको लावग अवििािकलाई सिेतना बाँड्ने र सम्झौता नै 

गने ।)  

(क) िृहत विद्यालय सुरक्षा काययढाँिालाई स्थानीयकरण गरेर कायायन्वयन गरी 

विद्यालयमा सुरवक्षत वसकाई िातािरण वनमायण गने । (विद्यालयको 

िौवतक संरिना सुरवक्षत हुनुपने, विपद् व्यिस्थापन प्रणालीलाई 

वक्रयािील गनुय पने र जोद्धखम नू्यनीकरण तथा उत्थानविलता बारे ज्ञान 

वसप प्रदान गने ।)   

 3.4.२.  भिक्षक तयारी,  भवकास, पेसागत सहयोग  र व्यवस्थापन 

विक्षक विकास तथा पेसागत सहयोग र व्यिस्थापनका लावग वनम्नानुसारका 

काययहरू गररने छ: 

(क) विक्षक तयारी कोसय सञ्चालन गने विवश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी 

गुणस्तरीय जनिद्धक्त विकासका लावग आिश्यक पने स्रोत, साधन 

र सबै प्रकारको लगानी सुवनवित गने । 

(क) िविष्यमा विक्षक बने्न गरी उच्च विक्षामा मेधािी व्यद्धक्त 

अध्ययनका लावग प्रिेि गराउन र प्रिेि िएको जनिद्धक्तलाई 

वटकाउन विक्षण पेसालाई आकषयक पेसा बनाउन सेिा सुविधा 

आकषयक गराउने, सामावजक सम्मान बोध गराउने तथा 

उते्प्ररणाका प्रािधानहरू राखे्न जसै्त छात्रिृवि तथा रोजगारीको 

सुवनविततासवहतका काययक्रम तय गने । 

(क) विक्षकको लावग छनोट पिात ६ मवहनाको सेिा प्रिेि तावलम 

पिात मात्र विद्यालय पिाउने व्यिस्था गने । यसका लावग  

केन्द्रमा विक्षण काउद्धन्सलको व्यिथा गरी त्यस अिगयत हरेक 

प्रदेिमा विक्षण एकेडेमीको व्यिस्था गने । अन्य विक्षक तावलमको 

लावग स्थानीय सरकारको वसफाररसमा मात्र विक्षण एकेडेमीले 

तावलम प्रदान गने । 

(क) विश्वविद्यालयको विक्षा िास्त्र सङ्कायले प्रावज्ञक कोसय, विक्षण 

विवधसम्बन्धी कोसय र पेसागत दक्षता अवििृद्धि कोसय सञ्चालन गने 

र विक्षक बन्न विक्षण विवधसम्बन्धी कोसय अवनिायय गने । विद्यालय 

तहमा देद्धखएको गवणत, विज्ञान र अङ्गे्रजी विषय विक्षक 

अिािलाई नू्यनीकरण गनय विक्षा सङ्कायको स्नातक तहको कोसय 

वडजाइन बदल्ने । साथै उद्धिद्धखत विषयहरूका लावग तावलम 

अप्राप्तलाई समेत करारमा विक्षक वनयुद्धक्तको लावग बाटो खुला 
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गने र विक्षण विवधसम्बन्धी कोसय पूरा िएपिात मात्र स्थायी 

प्रवक्रयामा समािेि हुन पाउने व्यिस्था गने । 

(क) विक्षकको कायय वििरण र विक्षक तयारी कोसयको विषयिसु्तमा 

वमलान हुने गरी विक्षक तयारी कोसय सञ्चालन गने व्यिस्था गने । 

(क) एकैखालको सेिा ितय र सुविधा पाउने विक्षकको प्रबन्ध गने । 

(क) विद्यालय तहमा नयाँ पाठ्यक्रम र विषयिसु्त सुरू गनुय पूिय नै त्यस 

विषयिसु्त र के्षत्रमा जनिद्धक्त विकास िए निएको अिस्था 

विशे्लषण गने र आिश्यक जनिद्धक्त प्रके्षपण गरी विश्वविद्यालयसँग 

समन्वय र सहकाययमा जनिद्धक्त विकास गरी नयाँ पाठ्यक्रम 

प्रयोगमा ल्याउने। 

(क) हालका विक्षक सहयोग अनुदान( राहत) र साविक उच्च मा.वि. 

विक्षक दरबन्दीलाई  स्थायी विक्षक दरबन्दीमा रूपािरण गने र 

विक्षक दरबन्दी स्थायी मात्र रहने व्यिस्था गने ।  

(क) विविन्न विषयका सिायवधक िा तोवकएको उच्च अङ्क ल्याएका 

मेधािी व्यद्धक्तलाई प्रधानाध्यापकले स्थानीय सरकार र विद्यालय 

व्यिस्थापन सवमवतको परामियमा सोझै ररक्त दरबन्दीमा बढीमा एक 

िषयका लावग करारमा वनयुक्त गनय सके्न नीवतगत व्यिस्था गने । 

(क) विक्षक सेिा आयोगले विक्षकका लावग वलने प्रवतस्पधायत्मक 

परीक्षामा व्यािहाररक कक्षा प्रदियनलाई अवनिायय बनाउने । साथै 

आधुवनक प्रविवध अपनाएर विक्षकको विक्षण प्रवतिा र उते्प्ररणा 

स्तर जाँच्न सक्षमता, प्रवतिा तथा उते्प्ररणा परीक्षण वलने व्यिस्था 

अवनिायय गने । 

(क) एक विद्यालयमा एक विक्षक काययरत रहने अिवध िढीमा पाँि 

िषयको बनाउने र त्यसपवछ स्वतिः सरूिा गररने नीवत वलने । 

(क) विक्षकले सुरू पदस्थापन िएको विद्यालयमा अवनिायय रूपमा २ 

िषय काययअिवध पुरा नगरी अको विद्यालयमा सरूिा हुन नपाउने 

व्यिस्था गने । विक्षकको सरूिा िैिाख मवहनामा मात्र गने 

प्रणाली स्थावपत गने । 

(क) विक्षक सरूिा स्थानीय तहवित्र सम्बद्धन्धत स्थानीय तहले र अिर 

स्थानीय तह िा वजिा सरूिा विक्षा विकास तथा समन्वय 

इकाईले गने कानुनी व्यिस्था गने । 

(क) विक्षक सेिा आयोगको करार सूिीमा रहेका व्यद्धक्तहरूबाट मात्र 

िढीमा एक िैवक्षक सत्रका लावग करारमा विक्षक वनयुद्धक्त गनय 

सवकने व्यिस्था गने । 

(क) अध्यापन अनुमवत पत्र प्रदानको लावग स्वायि विक्षक पररषद्को 

व्यिस्था गने । 

(क) विक्षक जिाफदेहीता अवििृद्धि गने । जसका लावग विद्याथीको 

वसकाइप्रवत जिाफदेही; प्रविवधको उपयोग गनय सक्षम; प्रविवध मैत्री; 

िैक्षवणक ज्ञान, वसप र तौरतररकामा पररितयन िइ कक्षाकोिामा 
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प्रवतविद्धम्वत गनय सक्षम बनाइ वसकाइमा वनरिर उत्सावहत गनय प्रते्यक 

िषय क्षमता विकासमा सहिागी हुने व्यिस्था गने । 

(क) वसकाइमा निीन प्रविवधको खोजी, विकास र प्रयोग गनय सक्षम; 

खोजमूलक, अिरवक्रयात्मक र निप्रितयनात्मक वक्रयाकलाप 

सञ्चालन; मेधािी जनिद्धक्तको विक्षण सेिामा आकषयण िृद्धि, 

विद्यालय तहमा क्षमता विकासको अिसर वदइ विक्षण पेसालाई 

पवहलो रोजाइको पेिा; रोलमोडल, स्वतसू्फतय रूपमा क्षमता 

विकासमा सहिागी हुने अिसर प्रदान गने । 

(क) गुणस्तरीय विक्षाको सुवनवितताका लावग तावलमप्राप्त विक्षकको व्यिस्था 

हुनु अवनिायय सतयका रूपमा रहेको हुन्छ । विद्यालयमा अध्यापनरत सबै 

विक्षकलाई विक्षणमा आधुवनक िैवक्षक प्रविवधको प्रयोग तथा पाठ्यक्रम 

अनुसार विक्षण तथा विद्याथी मूल्याङ्कन सम्बन्धमा सेिाकावलन तावलम 

उपलि गराउने व्यिस्था वमलाउने । विक्षा तावलम केन्द्रको संरिनागत 

विस्तार गरी विक्षक तावलम सञ्चालन गने व्यिस्था वमलाउने । 

(क) विक्षकलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन तथा वनयवमत वसकाइ काययमा 

खोजमूलक बनाउन कक्षाकोिामा आधाररत अनुसन्धानको लावग 

स्थानीय तहबाट विक्षक प्रोत्साहन अनुदानको व्यिस्था गने । 

(क) विक्षण वसकाइ प्रवक्रयामा इन्टरनेट तथा अन्य सूिना प्रविवधको उपयोग 

गरी गुणस्तरयुक्त विक्षा प्रदान गनय सवकन्छ । सबै विद्यालयमा अनलाइन 

अफलाइन सुवबधाको व्यिस्था गरी गुणस्तरयुक्त विक्षाको िातािरण 

विकासका लावग सबै विद्यालयमा सूिना प्रविवध प्रयोगिाला स्थापना गरी 

विक्षण वसकाइ काययमा प्रविवधको प्रयोगलाई जोड वदने ।  

(क) विद्यालयका विक्षकहरूको बढुिा योग्यता र दक्षताका आधारमा विद्यालय 

तहको मावथिो तह र शे्रणीसम्म हुन सके्न प्रािधान राखे्न । तहगत 

बढुिाको प्रािधानसवहत विक्षक बढुिामा िार शे्रणी (तृतीय, वद्वतीय, 

प्रथम र विविर) को प्रबन्ध गने । 

(क) विक्षकहरूलाई मावथिो तहको अध्ययन, तावलम तथा अन्य अिसरमा 

सहिागी हुने मापदण्ड विद्यालयको अविलेख तथा सङ्घीय विक्षा 

वनयमािलीमा तोवकएको मापदण्डको आधारमा स्थानीय सरकारले 

पारदिी सूिकको आधारमा गने । 

(फ) अिकासप्राप्त विक्षकहरूको अनुििको प्रयोग गनयका लावग 

प्रवतस्पधायत्मक क्षमताका आधारमा प्रदेि तथा स्थानीय स्तरमा वनिृि 

विक्षकहरूको रोरर तयार गने र उक्त सूिीबाट प्रदेि तथा स्थानीय तहमा 

विक्षासम्बन्धी काययमा परामिय, अध्ययन अनुसन्धान, तावलम तथा 

अनुगमनमा उपयोग गने । 
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(ब) स्थानीय तहमा विषयगत विक्षकहरूको समूह गिन गरी हरेक मवहनामा 

एक पटक अिरवक्रया गने व्यिस्था गने । 

(ि) सूिना तथा सञ्चार प्रविवधको प्रयोग गरी आमने सामने, विद्यालयमा 

आधाररत, वमवश्रत (blended), अनलाईन तथा ििुयअल पिवतका तावलम 

सञ्चालन गने। 

(म) कक्षा कोिामा वििेष क्षमता प्रदियन गने र विद्याथीहरूमा उच्च वसकाइ 

उपलद्धि हावसल गराउने विक्षकहरूलाई प्रोत्सावहत गने । 

(य) आिश्यकता र समय अनुकुल विक्षणमा व्यािसावयक बन्न र अद्यािवधक 

हुन निाहने विक्षकलाई पेिा बदल्न र थप सुविधासवहत बवहगयमन हुन 

प्रोत्सावहत गदै विक्षण पेसामा नयाँ मेधािी विक्षक प्रिेिमा बाटो खुला गने। 

(विद्याथीको आिश्यकतािन्दा पवन विक्षकको रुिी, क्षमता र इच्छा 

अनुसारको सामग्री र प्रविवधको प्रयोग, विषयको पिनपािनमा सहिागी 

हुनुपने बाध्यताको अन्त्य गनय । ) 

(र)  तावलम प्राप्त विक्षकको सेिा प्रिेिको सुवनवित गदै विक्षकको पेिागत 

विकास (विक्षक तावलम)को लावग सम्बद्धन्धत विद्यालयलाई र सम्बद्धन्धत 

विक्षकलाई वजमे्मिार बनाउने । (सरकारले लगानी र व्यस्थापन गदै, ििा 

वदँदै, तावलम वलए बापत बढुिामा नम्बर थप्दै विक्षक तावलम प्रदान गने 

काम क्रमििः बन्द गरी विक्षक स्वयम् र विद्यालयले लगानी गरी वनजी िा 

अधयसरकारी वनकायबाट तोवकएको मापदण्ड र गुणस्तरका तावलम वलने 

व्यिस्था गने, गुणस्तरको वजमे्मिार विक्षक र विद्यालय व्यिस्थापन 

सवमवतलाई नै बनाउने, प्रवक्रया (तावलम) मा पुरसृ्कत गने िन्दा नवतजा 

(वसकाई स्तर िृद्धि) आएपवछ विक्षकलाई पुरसृ्कत गने प्रणाली स्थावपत 

गने।) 

(ल) आधारिूत तहको लावग अलग प्रधानाध्यापक िा माध्यवमक तहमा 

सञ्चावलत आधारिूत कक्षाका लावग आधारिूत तहको इन्चाजय 

व्यिस्था गने । माध्यवमक तहका सहायक प्रधानाध्यापकको व्यिस्था 

गने । प्रधानाध्यापकको वनवमि व्यिस्थापकीय र िैवक्षक नेतृत्व वलन 

सके्न व्यद्धक्त प्रवतस्पधायत्मक प्रवक्रयाद्वारा विक्षक सेिा आयोगबाट 

छनोट गने व्यिस्था गने । प्रधानाध्यापकलाई विद्यालय सञ्चालनको 

पूणय वजमे्मिारी वदइ अवधकार सम्पन्न गने र प्रवतफलका आधारमा 

मूल्याङ्कन गने व्यिस्था गने । 

(ि) विद्यालयमा काययरत विक्षक र कमयिारीको लावग पेसागत 

आिारसंवहता वनमायण गरी सोही अनुसार काम िए निएको 

अनुगमन गने । 
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(ि) विक्षकलाई प्रिासवनक रूपमा प्रधानाध्यापक प्रवत र वसकाइ 

उपलद्धिका लावग विद्याथी र अवििािक प्रवत जिाफदेवह बनाउने । 

प्रधानाध्यापक वसकाइका लावग विद्याथी र अवििािक तथा 

व्यिस्थापन र वसकाइ दुिैका लावग स्थानीय सरकार प्रवत जिाफदेही 

हुने व्यिस्था गने । 

 

3.4.३. पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र िैभक्षक सामग्री 

पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र िैवक्षक सामग्रीको अन्योन्यावश्रत सम्बन्धले वसकाइलाई 

प्रिािकारी बनाउँछ । विक्षण वसकाइलाई बालमैत्री र प्रिािकारी बनाउन 

विद्यालयमा पयायप्त िैवक्षक सामग्रीको व्यिस्थापन हुनु पदयछ । यसका लावग सबै 

विद्यालयमा पाठ्यक्रमसम्वि तथा अन्य िैवक्षक सामग्री पयायप्त मात्रामा व्यिस्था 

हुनु पदयछ । सबै विद्यालयमा श्रव्य/श्रव्यदृष्य सामग्री, विज्ञान प्रयोगिाला लगायतको 

सुवबधा उपलि हुनु पदयछ । विद्यालय विक्षाको सुधारको लावग गुणस्तरीय 

पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र िैवक्षक सामग्रीको प्रिािकारी व्यिस्थापन  गनुय पने 

कुराहरू वनम्नानुसार रहेका छन् : 

(क) पाठ्यक्रमको अद्यािवधक एिम् पररमाजयन वनयवमत गने र प्रयोग तहसम्म 

प्रिोधीकरण विज्ञसमेतको सहिावगता रहेको समूहबाट अवनिायय रूपमा 

गने। 

(क) अनुििी विज्ञ विक्षकबाट िैवक्षक सामग्री र अभ्यास पुद्धस्तकाहरू विकास 

गरी विद्यालयतहमा उपलिता र प्रयोगको सुवनवितता स्थानीय तहबाट 

गराउने। 

(क) पाठ्यक्रमको आधारमा विक्षकलाई सामग्री विकाससम्मको क्षमता 

विकासको अिसर र तावलम उपलि गराइ विक्षक उते्प्ररणा बढाउने 

जसका लावग विक्षक सहयोग काययक्रम सञ्चालन गने । 

(क) पाठ्यपुस्तक तथा िैवक्षक सामग्रीले विद्याथीलाई खोजमूलक, वसजयनिील र 

वसपयुक्त बनाउने गरी स्तरीयरूपमा विकास  गने, आधारिूत तहमा 

स्तरयुक्त, रङ्गीन र वनिःिुल्क बनाउने तथा माध्यवमक तहमा स्तरयुक्त र 

वनिःिुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यिस्था वमलाउने । 

(क)  स्थानीय पाठ्यक्रम वनमायण र कायायन्वयनका लावग स्थानीय तहमा क्षमता 

विकास गने । 

(क) हरेक कक्षाकोिामा पुस्तक र िैवक्षक सामग्री राख्न र प्रयोग गनय वमल्ने गरी 

वसकाइ कुना र विद्यालयको िातािरण विकास गने । 

(क) कक्षागत र तहगत रूपमा िैवक्षक सामग्रीको मापदण्ड र सूिी बनाइ  

पाठ्यक्रममा आधाररत िैवक्षक सामग्रीहरूको वनमायणमा विक्षकलाई 

सहिागी गराउने । 
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(क) िैक्षवणक सामग्री वनमायणमा विक्षकको क्षमता विकास गने र विक्षकबाट 

वनमायण र प्रयोग हुने िातािरण विकास गने । 

(क) कोवडङ् प्रणालीबाट पाठ्य सामग्रीहरूको मूल्याङ्कन गने र गुणस्तरीय 

बनाउने। 

(क) पाठ्यक्रम ढाँिाका आधारमा विक्षकलाई पाठ्यक्रममा आधाररत िई 

पाियोजना बनाउने र प्रयोग गनय सके्न बनाउने । 

(क) मूल्याङ्कन प्रणालीलाई पाठ्यक्रममा आधाररत बनाउने । विक्षकमा 

मूल्याङ्कनसम्बन्धी क्षमता विकास गने ।  

(क)  बहुिावषक िैवक्षक सामग्री विकास गने । साथै सामग्रीहरूलाई प्रविवधयुक्त 

बनाइ  प्रयोगमा ल्याउने । 

(क) वसकाइ एपको विकास गरी िैवक्षक सामग्रीहरू अनलाइन तथा 

अफलाइनमा हेनय र प्रयोग गनय सके्न व्यिस्था वमलाउने ।  

(क) कक्षा विक्षण, बहुकक्षा विक्षण तथा बहुकक्षा िहुस्तर विक्षणको लावग 

उपयुक्त वसकाई सामग्रीको विकास गरी कायायन्वयन गने  र विक्षकमा उक्त 

िैक्षवणक व्यिस्थापनसम्बन्धी क्षमता विकास गने  । 

(क) अिरवक्रयात्मक ििुयअल माध्यमबाट विक्षकहरूलाई विषय विज्ञ, 

पाठ्यपुस्तक लेखक तथा िैवक्षक व्यिस्थापकसँग छलफल गने अिसर 

प्रदान गने । 

(क) िैवक्षक सामग्रीको प्रयोगबाटमात्र विक्षण वक्रयाकलाप सञ्चालन गने आदत 

वनमायण गने ।  

(क) विद्याथी, विक्षक, अवििािकमा पिन संसृ्कवतको विकास गनय 

पुस्तकालयको स्थापना, विकास र प्रयोगलाई महत्व वदने । 

(क) गुणस्तरयुक्त विक्षाका लावग सबै विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगिाला स्थापना 

गरी विक्षण वसकाइको प्रयोगात्मक पक्षलाई जोड वदने । 

(क) पाठ्यक्रम, विक्षक वनदेविका, पाठ्यपुस्तक, िैवक्षक सामग्री, दैवनक 

पाियोजना, विक्षक डायरी  लगायतका वसकाइ सहजीकरणमा आिश्यक 

पने सामग्रीहरूसवहत विक्षक कक्षामा प्रिेि गने िातािरण स्थानीय तह र 

विद्यालयले वमलाउने । सोको वनयवमत वनयमन विद्यालयको प्रधानाध्यापकले 

गने । 

(क) समयमा पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा पुर्याउन पाठ्यपुस्तक विकास, 

छपाइ, ढुिानी र वितरणमा संलग्न वनकायलाई समयसारणीसवहतको 

काययतावलका र काययवजमे्मिारी तोकी सोही अनुसार काम गनय 

लगाउने र वनयवमत अनुगमन गने व्यिस्थामाफय त समयमा नै 

विद्याथीको हातमा  पाठ्यपुस्तक पुर्याउन विद्यालय र स्थानीय 

सरकारलाई वजमे्मिार बनाउने । (समयमा सु्कलमा वकताि नपुग्दा 

अवििािकले कसलाई समाउने ? जस्तो ियो ।) 
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(प)  कक्षा र उमेर सुहाउँदो िैवक्षक सामग्रीमा विद्याथीको पहँुि पुर्याउन र कक्षा 

कोिालाई िैवक्षक संग्राहलय बनाउन विद्याल, अवििािक र विद्याथी वबि 

साझेदारी गने । (विद्याथीको हातमा मन लागे पवन नलागे पवन नपवढ नहुने 

वकताब मातै्र पुगे, पढ्न पने र पढ्न मन लागे्न वकताबहरू कम िए र 

वसकाई कमजोर ियो त्यसैले सबै वमलेर विद्याथीको िररपरर पढन मनलागे्न 

खालका धेरै सामग्री पुर्याउने काम गने ।) 

(फ)  विक्षण वसकाईको क्रममा पाठ्यक्रमलाई मूल सामग्री र पाठ्यपुस्तकलाई 

सहायक सामग्रीको रुपमा प्रयोग गने । ( विक्षकले पाठ्यक्रम  कमै पाएन, 

वकताब हेरेर पढाए, के को लावग वकतािको त्यो पाि पढाएको थाहा निै 

निै अगावड िढे जस्तो ियो ।)  

3.4.४. अनुगमन, परीक्षा र मूल्याङ्कन 

अनुगमन र नवतजाको प्रत्यक्ष समानुपावतक सम्बन्ध हुन्छ । अनुगमन जवत 

काययमूलक र िवलयो बन्यो स्रोत साधनको सही प्रयोग हुने दर बढ्छ नै । 

वसकाइमा अनुगमनबाट नै परीक्षा र मूल्याङ्कन मापनीय र विश्वसनीय बन्छ 

। वनम्नानुसारको तररकाबाट विद्यालय विक्षामा अनुगमन, परीक्षा र 

मूल्याङ्कन बवलयो बनाउन सवकन्छ । 

(क) विद्यालयमा आधाररत अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गने र 

सोको लावग आिश्यक व्यिस्था स्थानीय तहले गने । 

(क) प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यिस्थापनका पदावधकारीहरूबाट 

सुधारमुखी अनुगमन वनयवमत गने । 

(क) अनुगमनमा अवििािकको संलग्न बढाउने । 

(क) अनुगमनमा प्रविवधको प्रयोग गने र विद्यालयको समग्र पक्षको 

अनुगमन प्रविवधबाट हुन सके्न व्यिस्था वमलाउने । 

(क) अनुगमनलाई काययक्रम सञ्चालनको अविन्न अङ्गको रूपमा वलइ 

अनुगमनलाई प्रमाण र तथ्याङ्कमा आधाररत बनाउने । 

(क) स्थानीय तहका पदावधकारीहरू तथा विज्ञ समूहबाट  विद्यालय 

अनुगमन हुने व्यिस्था स्थानीय तहले वमलाउने र अनुगमन 

प्रवतिेदनका आधारमा वनणयय प्रवक्रयामा प्राप्त सूिना प्रयोग गने 

स्विावलत प्रणाली बनाउने । साथै स्रोत साधनको उपलितासँग 

जोड्ने । 

(क)  एकीकृत िैवक्षक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गनय संयन्त्र, साधन र 

प्रणाली विकास गरी कायायन्वयनमा ल्याउने । 

(क)   िैवक्षक सूिना व्यिस्थापन प्रणालीलाई विद्यालयस्तरीय, स्थानीय 

तहस्तरीय, प्रदेिस्तरीय र रावरि य बनाउन एकीकृत पिवत स्थापना 

गने। 
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(क) रावरि य सूिकको अवतररक्त आिश्यकतानुसार स्थानीय 

सूिकहरूलाई समेत सूिना प्रणालीमा आिि गने प्रणालीको 

विकास गने। 

(क) अनुसन्धानमा आधाररत अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा प्रवतिेदन प्रणाली 

विकास गरी कायायन्वयनमा ल्याउने । तहगत वजमे्मिारी बाँडफाँड 

गने। 

(क) अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई नवतजामूलक तथा सहिावगतामूलक 

बनाउने। 

(क) कक्षाकोिाको वसकाईको अनुगमन, सुपरीिेक्षण तथा मूल्याङ्कनलाई 

प्रिािपूणय बनाउन काययस्थलमा आधाररत अनुगमन, मूल्याङ्कन, 

सुपरीिेक्षण एिम् प्रवतिेदन प्रणाली कायायन्वयन गने । 

(क) िैवक्षक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन हरेक के्षत्रको सुक्ष्म अनुगमन गने 

गरी संयन्त्रको विकास गरी कायायन्वयन गने  । 

(क) तहगत रूपमा अनुगमन प्रणाली विकास गरी कायायन्वयनमा ल्याउने 

। 

(क) विद्यालय विक्षामा  विद्याथी मूल्याङ्कनको रावरि य ढाँिा र परीक्षाको 

मापदण्ड तयार गने । सोको आधारमा आधारिूत तहको अिमा स्थानीय 

तह स्तरीय, माध्यवमक तह (कक्षा १० ) को अिमा प्रदेि स्तरीय, माध्यवमक 

तह कक्षा-१२ को अिमा रावरि यस्तरीय र अन्य कक्षाका परीक्षाहरू 

विद्यालयस्तरमा सञ्चालन गने । 

(क) वसकाइसँगै मूल्याङ्कन र वसकाइको लावग मूल्याङ्नमा गने पिवत विकास 

गरी कायायन्वयनमा ल्याउने । 

(क)   िैवक्षक संस्थामा वनयवमत परीक्षा सञ्चालन गरी िैयद्धक्तक रूपमा 

सुधारात्मक परामिय तथा पृष्ठपोषण सेिा प्रदान गरी नवतजामा सुधार 

ल्याउने व्यिस्था गने। 

(क) स्तरयुक्त प्रश्नपत्रबाट मूल्याङ्कन गने । प्रश्नपत्र बैकको वनमायण गने । 

स्तरयुक्त परीक्षाको लावग जनिद्धक्त विकासमा जोड वदने । 

(क) केही विषयमा खुला वकताि परीक्षा प्रणालीको प्रयोगमा ल्याउने र  

मूल्याङ्कनलाई प्रयोगात्मक तथा पररयोजनामा आधाररत बनाई व्यिहाररक 

बनाउने । 

(न)  सबै प्रकारका परीक्षाको नवतजा विशे्लषण गरी वसकाई सुधारमा प्रयोग गने 

।  

(प)  विद्याथी उपलद्धदध परीक्षण आिवधक रूपमा गने र मूल्याङ्कनमा प्रविवधको 

प्रयोग गने । 

(फ)  विक्षण वसकाईमा अनुगमन प्रिािकारी बनाउन विक्षकद्वारा स्विःअनुगमन 

प्रणालीलाई प्रोत्सावहत गने । (विक्षण वसकाईको प्रिािकारीता बाह्य 

वनरीक्षकको अनुगमन र अनुहारमा निई विद्याथीको अनुहारमा खोजे्न िानी 

गरी  कक्षामा पढाउँदा विद्याथी खुसी बनाउन सके आफु अब्बल र सफल, 
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नसके असफल िएको विक्षकले िाने्न प्रणाली विकास गरी  बाह्य 

वनरीक्षकले गरेको अनुगमन तथा पृष्ठपोषणलाई िैक्षवणक वसकाइमा 

सहायक र गौण मान्न तयार पाने । ) 

(ब)  विद्याथीको वसकाई गुणस्तर सुधार गनय वनणययात्मकिन्दा वनमायणात्मक 

मूल्याङ्कनमा जोड, सैिाद्धिक िन्दा प्रयोगात्मक पक्षको मूल्याङ्कनलाई 

प्राथवमकता वदने । 

(ि)  मूल्याङ्कन र स्विःमूल्याङ्कनलाई विक्षण वसकाईको अविन्न अङ्गको रुपमा 

पूनपयररिावषत र स्थावपत गने । (परीक्षा पिात विद्याथीको नवतजा विशे्लषण 

र अवििािकसँग छलफल गरी उिरपुद्धस्तका सम्बद्धन्धत विद्याथीको हातमा 

वदने व्यिस्था गरी वसकाइलाई पुनरािलोकन गनय लगाउने । ) 

(म)   छायाँ विक्षाका रूपमा सञ्चावलत वब्रज कोसय, टु्यसन सेन्टर, कोविङ सेन्टर 

तथा वनयमन र व्यिस्थापन सङ्घीय सरकारको मापदण्डमा रहेर 

स्थानीय तहबाट गने र िैवक्षक परामिय प्रदायक संस्थाहरूको वनयमन 

प्रदेि सरकारबाट हुने व्यिस्था वमलाउने । 

3.4.५. िैभक्षक सुिासन 

सुिासन ऐन,२०६४ र सुिासन वनयमािली, २०६५ ले नेपालको 

साियजवनक प्रिासनलाई विकेद्धन्द्रत, नवतजामूलक, सूिनामूलक, मूल्यमा 

आधाररत, भ्ररािाररवहत, समतामा आधाररत जस्ता पक्षमा जोड वदँदै 

साियजवनक सुनुिाइ, सूिनाको हकको सुवनविता, उपिोक्ता सिेक्षण, 

क्षवतपूवतयसवहतको नागररक बडापत्र, गुनासो सुनुिाइ आवदमा जोड वदएको 

छ । विक्षा के्षत्रमा संिैधावनक व्यिस्था, विक्षासम्बि ऐन वनयमहरू, 

विविन्न सवमवत िोडयहरूमा रहने पदावधकारीहरूको योग्यता, सेिासतय तथा 

जनिद्धक्तको पदीय आिरणसम्बन्धी व्यिस्था लगायत पालना गनुय पने 

आिारसंवहता र दण्ड सजायका विषयहरूबाट िैवक्षक सुिासनको प्रयास 

गररएको पाइन्छ । िैवक्षक क्लालेन्डर, जनिद्धक्त छनोट सवमवत, िावषयक 

प्रवतिेदन तथा लेखा र सामावजक परीक्षणमाफय त िैवक्षक सुिासन कायम 

गनय खोवजएको छ । िैवक्षक सुिासनले नै विक्षामा गररएको लगानीको 

सही प्रवतफल वदन सक्छ । सुिासनको नू्यन अिस्थाले कमजोर 

व्यिस्थापन मात्र निै िैवक्षक क्षवतमा बढोिरी गराउने अिस्था आउँछ 

जुन समग्र िैवक्षक प्रणालीको लावग अत्यि हावनकारक बन्छ।  िैवक्षक 

सुिासनका लावग विविध पक्षहरूलाई सही व्यिस्थापन गनुय जरूरी छ । 

स्थानीय सरकारले विद्यालय सञ्चालन र व्यिस्थापनमा हुनुपने सुिासनको 

नू्यनतम सूिक र मापदण्ड वनमायण गरर कायायन्वयनको लावग स्थानीय 

सरोकारिालाहरुलाई अविमुद्धखकरण, कायायन्वयन गनय सहजीकरण र उक्त 

सूिक र मापदण्डको आधारमा अनुगमन, पृष्ठपोषण, पुरसृ्कत, सम्मान 

तथा सहयोग गने ।   
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विक्षा नीवत, ऐन, वनयमािली, सरकारको वनदेिन, वनणययहरु 

कायायन्वयन गरी विद्यालयमा सुिासन कायम गनयको लावग नवतजामा 

आधाररत िएर स्थानीय सरकार र विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत, विद्यालय 

व्यिस्थापन सवमवत र प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक र विक्षकवबि 

काययसम्पादन सम्झौता गरी कायायन्वयन गने । 

क)  भनजी भवद्यालय व्यवस्थापन 

िालविकासदेद्धख कक्षा १२ सम्म विद्यमान ऐन वनयमबमोवजम नै वनजी 

के्षत्रको लगानीमा वनजी विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएका छन् । 

सितीको विक्षामा बढी लगानी गनय िाहनेको अपेक्षाअनुसार विक्षा 

वदने बाटोमा अग्रसर छन् । कम्पनीमा दताय गने प्रािधानले विना 

नक्साङ्कन सेिािन्दा लािबाट वनदेवित िई वनजी लगानीकतायको केन्द्र 

बनेको अिस्थासमेत देद्धखन्छ । कमजोर वनयमनले गदाय सबै वनजी 

विद्यालयहरूमा तोवकएका प्रािधानहरूको पालना बवलयो देद्धखदैन । 

कम्पनी, गुिी जेसुकैको रूपमा दताय िई सञ्चालनमा आएता पवन 

नाफाको लावग हुन िनी एउटै डालोमा राखेको पररिेि देद्धखन्छ । 

गुणस्तरीय विक्षा वदन्छन् िने्न विश्वास आजयन गरेको िएता पवन वनजी 

विद्यालयहरूले विक्षामा व्यापारीकरण गनय, िगीय विक्षा संस्थागत 

गनय, विद्याथीलाई घोके्न र विदेि पलायन गराउन उते्प्रररत गरेको 

जस्ता आरोपबाट छुटकारा पाउन सकेका छैनन् ।रारि वित्र िैवक्षक 

िातािरण वनमायण गनय सहयोगी िूवमका खेली पँुजी पलायनलाई 

रोकेको, समाजको सामावजक आवथयक विविधतालाई प्रयोग गरेको, 

रोजगारी वसजयना गरेको, सामुदावयक विद्यालयमा हुने विद्याथी िापलाई 

नू्यन गरेको अिस्थामा नेपालको संविधानले साियजवनक, वनजी र 

सहकारी के्षत्रको सहिावगताको व्यिस्थाले गदाय वनजी र साियजवनक 

विद्यालयवबि एक अकायको पूरक बनी सहकाययलाई संस्थागत गनुय 

अिको बाटो देद्धखन्छ । नेपालको संविधानले विक्षा के्षत्रमा राज्यको 

लगानी अवििृद्धि गदै विक्षामा िएको वनजी के्षत्रको लगानीलाई 

वनयमन र व्यिस्थापन गरी सेिामूलक बनाउने नीवत वलएको छ ।  

वनजी विद्यालयहरूको वनयमन तथा व्यिस्थापनमा देहायका कुराहरू 

गरी िैवक्षक सुिासनमा जोड वदइनेछ : 

(क) स्थानीय सरकारले वनजी विद्यालयको िुल्क वनधायरण गने जहाँ 

आधारिूत िुल्क (basic fee) तथा थप सुविधाका लावग थप 

िुल्क (premium fee) को व्यिस्था गने । काययरत विक्षक तथा 

कमयिारीको सेिा सुविधाको मानक तोकी लगानीकतायको 

मुनाफा  र व्यिस्थापन खिय अनुपात तय गने ।(७०:२०:१०) 
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(क) स्थानीय सरकारले उपलि गराएका विपन्न िालबावलका, मेधािी, 

दवलत र अपाङ्गता िएका िालबावलकालाई विद्यालयको 

सामावजक दावयत्वअिगयत वनिःिुल्क पिनपािन गराउने । 

(क)  स्थानीय सरकारले आिश्यकता िानेको र मानि विकास 

सूिकाङ्कमा पवछ परेको िस्तीमा वनजी विद्यालय विस्तार गने 

लगानीकतायलाई स्थानीय तहले प्रवत विद्याथी लागत िउिर, 

िौवतक पूिायधार वनमायण तथा विकासका लावग सहुवलयतपूणय 

ऋण र वनवित समयको लावग जग्गा िाडामा वदन सके्न 

व्यिस्था गने । 

(क) विद्यालयको नक्साङ्कन तथा जोवनङका आधारमा िुला र 

आिसीय स्वरूपमा स्थानीय तहले विद्यालयको वमलान गने र 

वमलानपिात बढी हुने विद्यालयका िौवतक संरिनालाई वकतािी 

पुस्तकालय, इ-पुस्तकालय, सामुदावयक सूिना तथा वसकाइ 

केन्द्र, वसप विकास केन्द्र, छलफल केन्द्र, िािनालय जस्ता 

साियजवनक उपयोगका रूपमा विस्तार गने । 

(क) साियजवनक विद्यालयका विक्षक र कमयिारी सरह नै तावलममा 

वनजी विद्यालयका विक्षकलाई समािेि गने व्यिस्था गने । 

(क) सबै प्रकारका वनजी विद्यालयहरूको अनुमवत, स्वीकृवत, वनयमन 

र वनयन्त्रण स्थानीय तहले नै गने । सङ्घले वनयमन तथा 

गुणस्तर सुधारका लावग थप मापदण्ड तय गनय सके्न व्यिस्था 

गने । 

(क) तोवकएको पाठ्यक्रमको प्रयोग, स्वदेिी नाम अवनिायय गने र 

अिरायवरि य िा प्रवतष्ठान जोड्न िाहेमा १५ प्रवतित विद्याथी 

अिरायवरि य विद्याथी अध्ययनका लावग िनाय िएको हुनु पने । 

(क) हाल कम्पनीमा दताय िई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई 

सेिामूलक वनजी िा सामावजक िैवक्षक गुिीमा दताय हुन 

प्रोत्सावहत गरी सञ्चालन हुने व्यिस्था गने । 

(क) वनधायररत िैवक्षक गुणस्तरका सूिकहरूको आधारमा स्थानीय 

तहले विद्यालयको मूल्याङ्कन गने । िैवक्षक स्तर अपेवक्षत वदन 

नसके्न विद्यालयलाई स्थानीय तहले नवसहत वदई सूिी 

साियजवनक गने । 

(क) वनजी र साियजवनक विद्यालयवबि साझेदारीमा िौवतक वनमायण, 

िौवतक सुविधाको प्रयोग, मानिीय पँुजीको विवनमयीक प्रयोग, 

प्रवत विद्याथी लागतको िउिर उपयोग, साियजवनक विद्यालयमा 

वनजी व्यिस्थापन (िाटयरीकरण) जस्ता प्रबन्धबाट असल र 

सफल अभ्यासहरू साटासाट गने । 

(क) स्थानीय सरकारले िैवक्षक गुिी अिगयतका र वनजी लगानीका 

विद्यालयमा देहायका कुराहरूको अवनिायय वनयमन गने । 

क. स्थानीय तहले तोकेको िुल्कको कायायन्वयन। 
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क. विक्षक तथा कमयिारीलाई वदइने तलब सुविधा 

साियजवनक विद्यालयको सरह नू्यनतम हुने । 

क. पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको प्रयोगको अिस्था। 

क. नू्यनतम रावरि य मापदण्ड अनुसारको िौवतक पूिायधार र 

िैवक्षक पूिायधार हुने कुरा। 

क. आवथयक कारोबारको पारदवियता र िैंवकङ कारोबार 

िएको कुरा। 

क. कानुनअनुसारको विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत गिन र 

व्यिस्थापनमा रहेको अिस्था । 

क. गुणस्तर र जिाफदेवहताको अिस्था । 

ख)  पारदिी, जवाफदेही र सहिाभगतात्मक प्रणाली भवकास 

(क) अवनिायय र वनिःिुल्क आधारिूत विक्षा तथा वनिःिुल्क माध्यवमक विक्षा 

पूणय रूपमा कायायन्वयन गनय लवक्षत पररिारलाई सहयोग प्याकेज 

प्रदान गने । 

(क) इचु्छक नागररकका लावग प्राविवधक विक्षा तथा व्यािसावयक विक्षा र 

सीप विकास तावलममा सहज पहँुि सुवनवित गने । 

(क) अपाङ्गता िएका बालबावलका प्रवत जिाफदेही प्रणालीका लावग 

आिश्यकताअनुसारको वसकाइ सामग्री जसै्त बे्रल वलवप तथा 

साङे्कवतक िाषामा वसकाइको पहँुि स्थावपत गने । 

(क) कानुनद्वारा वनवदयर वदन र समय विद्यालय खुल्ने र वसकाई हुने व्यिस्था 

सुवनवित गनय संयन्त्र बनाउने । िैवक्षक क्यालेन्डर, पाठ्यघण्टा 

कायायन्वयन गने । तोवकएको समयमा  कायय सम्पन्न गने प्रणाली 

स्थापना गने । 

(क) िैवक्षक क्यालेन्डर अनुसार समयमा िनाय, समयमा वसकाइ, समयमा 

मूल्याङ्कन र समयमा नवतजा सम्पन्न गने । 

(क) विद्याथीहरूमा नू्यनतम वसकाई सक्षमता पूरा गनय विद्यालय र 

विक्षकलाई वजमे्मिार बनाउने पिवत विकास गरी कायायन्वयनमा 

ल्याउने । 

(क)  सामावजक परीक्षण, लेखापरीक्षण, अवििािक िेला तोवकएको 

समयमा गने कानूनी व्यिस्था गने । 

(क) प्रधानाध्यापक, विक्षक, विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत, विक्षक 

अवििािक सङ्घ र स्थानीय तहको काययवजमे्मिारी स्पर रूपमा 

वििाजन गने । 

(क) विद्यालय सुधार योजना वनमायण र कायायन्वयनलाई अवनिायय गने । 

(क) िैवक्षक योजना वनमायणमा सरोकारिालाहरूको सहिावगता सुवनवित 

गने कानूनी व्यिस्था गने । 
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(क)   स्विावलत प्रवतिेदन प्रणालीको विकास गने । 

(क)  वसकाइमा असर पने तथा कक्षाकोिा खाली रहने गरी विक्षकलाई अन्य 

काममा खटाउने प्रिलनको अन्त्य गनय कानूनी व्यिस्था गने । 

(क) नागररक िडापत्र, वसकाइ िडापत्र तथा साियजवनक सुनुिाईको संयन्त्र 

अवनिायय गरी कायायन्वयन गने । सबै प्रकारका गुनासोको िीघ्र 

सम्बोधन गने संयन्त्र बनाई कायायन्वयनमा ल्याउने । 

(क) प्रविवधकोसमेत प्रयोग गरी वनयवमत विद्यालय आइ आफ्नो बच्चाको 

वसकाइको बारेमा जानकारी वलने, आफ्नो बच्चालाई वनयवमत विद्यालय 

पिाउने तथा बच्चालाई समय वदने अवििािकलाई सम्मान गने 

पररपाटीको विकास गने । बालबावलकाको ररपोटय  काडय  बनाउने र 

अवििािकसँग वनयवमत संिाद गने । 

(क)   विक्षक कमयिारीको कायय वििरण तयार गरी स्पर वजमे्मिारी वकटान 

गने  । 

(क)  विद्यालय तहमा पूिय विद्याथी समाज, बाल क्लब, स्काउट, जुवनयर 

रेडक्रस, आमा समूह तथा अन्य स्थानीय समूह तथा क्लब गिन गरी 

पररिालन गने । 

(क) वलड र वफडर विद्यालय तोकी िूवमका स्पर गने । वनयवमत पृष्ठपोषण 

उपलि गराउने । 

(क)  सामुदावयक-सामुदावयक, सामुदावयक-वनजी र वनजी-वनजी 

विद्यालयहरूवबि साझेदारी गनय विविन्न वक्रयाकलाप सञ्चालन गने । 

(क) समयानुकूल विक्षा ऐन तथा वनयमािलीमा सुधार, तजुयमा र कायायन्वयन 

गरी नीवतगत र कानुनी जिाफदेवहता अवििृद्धि गने । 

(क) सङ्घीय इकाइको जिाफदेवहता सवहतको काययवििाजन गरी तीनिटै 

तहमा सम्पादन गररने िैवक्षक सेिा प्रिाहलाई प्रिािकारी बनाउन 

आिश्यक कानुनी प्रबन्ध गने । 

(प) विक्षासम्बि हरेक के्षत्रमा काययरत जनिद्धक्तका लावग आिारसंवहता 

वनमायण गने र आिारसंवहता अवनिायय पालना गनुयपने व्यिस्था गरी 

पालना नगनेलाई सजायँ गने ।  

(फ)  विद्यालयमा सुिासन कायम गनयको लावग गाउँ नगर विक्षा 

सवमवत, िडा विक्षा सवमवत, विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत, विक्षक 

अवििािक संघ, बालक्लि, सामावजक पररक्षण सवमवतको 

लोकताद्धन्त्रक विधबाट गिन गनुयका साथै तथा उक्त सवमवतहरुलाई 

वक्रयाविल बनाउने । 

(ब)  विद्यालयको सरोकारलाहरुले पालना गनुयपने आिारसंवहताहरु 

वनमायण गरी पालनाको लावग प्रोत्सावहत गने । 
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(ि)  विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतलाई विद्यालय सुिासन सम्बन्धी 

क्षमता विकास गरी विद्यालय सुिासन कायम गनयको लावग प्रोत्साहन र 

सहयोग गने।  

(म)  प्रते्यक विद्यालयमा विद्युतीय हावजरी सञ्चालन गरी सुिासन 

कायम गनयको लावग प्रोत्सावहत गने र विक्षकको आजको उपद्धस्थवत 

वििरण बोडयमा प्रदियन गने ।  

(य) वनयवमत रुपमा विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको बैिक, विक्षक स्टाफ 

बैिक, अवििािकसँगको अिरवक्रया आयोजना गने ।  

(र) विद्यालयको सबै आम्दानी खिय अधयिावषयक रुपमा साियजवनक गरी 

पारदवियता कायम गने । 

 3.4.6. गुणस्तरीय सेवा प्रवाह 

(क) रावरि य वकतािखाना (विक्षक) को सेिालाई प्रविवधयुक्त बनाइ सेिा 

सरल, सहज र प्रिािकारी बनाउने । 

(क) विक्षकहरूको वनयुद्धक्तदेद्धख अिकाससम्मको अविलेख विद्युतीय 

माध्यम प्रयोग गरी वडवजटाइजेिन गने र स्विावलत पिवतका 

आधारमा सेिा प्रिाह गने । 

(क) विद्यालयदेद्धखको सेिा प्रिाहमा कम कागज (less paper) बाट 

कागजरवहत (paperless) मा लैजाने । 

(क) विद्याथीको पररिय नम्बर (identity number) लाई अनलाइन 

टि ायवकङ्ग  (online tracking) गनय पिवत विकास गने । विद्यालय 

िनाय समयमा नै रवजरि ेिन नं उपलि गराउने र सोही नम्बर 

विद्यालय विक्षािर प्रयोग गने तथा क्रमििः वलङे्कज उच्च विक्षामा 

समेत गराउने ।साथै  कक्षा ९ तथा ११ मा रवजरि ेिन गने 

पिवत विस्थावपत गने । 

(क) नागररकले वलने सेिाका लावग डकुमेन््टस बोकु्न पने पिवत कम 

गरी अिर वनकाय समन्वय र अन लाइन सेिा प्रणाली स्थावपत 

गरी सेिा वछटो, सरल र गुणस्तरीय बनाउने । 

(क) विक्षक सेिा आयोगले तयार गरेको मापदण्डको आधारमा 

विद्यालयका विक्षक र कमयिारीको वनयुद्धक्त र बढुिाको 

वसफाररस गनय प्रदेि तहमा विक्षक सेिा आयोगको विस्तार गरी 

विक्षक छनोटलाई वछटो छररतो बनाउने । 

(क) प्रते्यक आधारिूत विद्यालयमा किीमा खररदा सरहको एक जना र 

प्रते्यक माध्यवमक विद्यालयमा किीमा एक जना खररदार र एक 

जना नायब सुव्वा सरहको गरी दुईजना प्रिासवनक सहायक  

विद्यालय कमयिारीको दरबद्धन्दको व्यिस्था गने । 
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(क) विद्यालय विक्षाको सुधारका लावग सम्बद्धन्धत अवििािकको प्रत्यक्ष  

सहिावगतामा विद्यालयको विकास योजना वनमायण तथा कायायन्वयनको 

व्यिस्था गने । यसका लावग विद्यालयको समग्रपक्षको विकासका लावग 

विद्यालय व्यिस्थापन वसवमवतको क्षमता विकास गरी वजमे्मिार 

बनाउने। िैवक्षक गुणस्तर अवििृद्धि तथा िैवक्षक सुिासनको पक्षमा 

विक्षक अवििािकको सङ्घको िूवमकालाई स्थावपत गने । यसका लावग 

विक्षक अवििािक सङ्घको क्षमता विकास तथा वजमे्मिारी स्पर 

बनाउने । यी काययको प्रिािकारी संयोजनको वजमे्मिारी 

प्रधानाध्यापकको हुने र प्रधानाध्यापकलाई आिश्यक स्रोत र अवधकार 

प्रदान गने । 
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खण्ड - चार 

सुपररवेक्षण व्यवस्था 
 

४.१. भवद्यालय भिक्षामा सुपररवेक्षणको भवद्यमान अवस्था 

विक्षा प्रणालीको प्रिािकाररता तथा िैवक्षक गुणस्तरका लावग सुपररिेक्षण अवनिायय र 

अपररहायय सतय हो । िैवक्षक गुणस्तर कायम गनय र विक्षण वसकाइलाई प्रिािकारी 

बनाउन सुपररिेक्षण र वनरीक्षणलाई सँगसँगै लैजाने गररन्छ । नीवत वनयमको कमजोर 

पालना तथा कक्षाकोिाको वसकाइ प्रिािकारी नहुनु वनरीक्षण र सुपररिेक्षणको 

वफतलोपन पवन एक हो । नेपालको संविधानले वनरीक्षण र सुपररिेक्षणको मुख्य 

वजमे्मिारी स्थानीय तहलाई विन्यास गरेको अिस्थामा सुपररिेक्षणलाई बवलयो बनाउन 

र िैवक्षक सुिासन कायम गनय सहकायायत्मक नमूना वनधायरण गनुय अवनिायय देद्धखन्छ । 

नेपालमा िैवक्षक सुपररिेक्षणको प्रारि दरबार सु्कलका पवहला सुपररिेक्षक वमस्टर 

रोस वनयुक्त िएपिात सुरू िएको हो। रावरि य विक्षा पिवतको योजनाको 

कायायन्वयनसँगै प्राथवमक, वनम्न माध्यवमक र माध्यवमक तहका लावग िेग्लािेगै्ल 

वनरीक्षकको व्यिस्था गरी वनरीक्षण पिवतलाई संस्थागत गरेको पाइन्छ । सेती 

पररयोजना, प्राथवमक विक्षा पररयोजना लगायतका पररयोजनाले स्रोत केन्द्र र स्रोत 

व्यद्धक्तको अिधारणा अवघ ल्याइ सुपररिेक्षणलाई संस्थागत गरेको वथयो । विगतमा 

१०५३ स्रोतकेन्द्र, २९ िटा िैवक्षक तावलम केन्द्र र ४६ िटा अगुिा स्रोतकेन्द्रमाफय त विक्षकको 

पेिागत विकास तथा सहयोग हँुदै आएकोमा सङ्घीयता कायायन्वयनसँगै उक्त प्रािधान हटेको छ 

। विक्षकको वनरिर पेिागत विकास तथा विक्षण वसकाइ प्रवक्रयामा सघाउन पुर्याउन सुदृढ 

विक्षक सहयोग प्रणालीको स्थापना  गनय अपररहायय  िएको छ । विक्षा ऐन तथा 

वनयमािलीले प्रधानाध्यापकलाई विक्षकको पिनपािनको रेखदेख र वनरीक्षण गने 

अवधकार वदएको छ । विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतले  िैवक्षक गुणस्तर कायम गनय 

विक्षक अवििािक सङ्घको स्थापना गने कुरा विक्षा ऐनमा उिेख गररएको छ । 

िैवक्षक सुिासन प्रिधयन, विद्यालयको व्यिस्थापन र वसकाइ वक्रयाकलाप सुधार गने 

गरी सुपररिेक्षणको दावयत्व पवन विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतबाट प्रिािकारी रूपमा 

वनिायह हुन सकेको पाइदैन । जनिद्धक्त र पयायप्त स्रोत साधन तथा क्षमताको 

अिािका कारण स्थानीय तहबाट विद्यालय सुपररिेक्षणको कायय हुन सकेको छैन िने 

सङ्घबाट स्थानीय तहको कायय वजमे्मिारी िनी पवछ हटेको आिास विद्यालय 

सुपररिेक्षणको अिािबाट स्पर देद्धखएको छ । 

4.2.भवद्यालय भिक्षाको सुपररवेक्षणका समस्या र चुनौतीहरू 

4.2.1. नीभतगत  
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(क) विद्यालय विक्षाको वजमे्मिारी संविधानतिः स्थानीय तहको रहेको 

सन्दियमा नयाँ सङ्गिन संरिनामा सुपररिेक्षणको उपयुक्त संरिना र 

मोडावलटी तयार गनुय । 

(क) सुपररिेक्षणका लावग जनिद्धक्तको विकास र प्रयोग गनुय तथा अिर 

तह समन्वयलाई बवलयो बनाइ नवतजामुखी सुपररिेक्षण प्रणाली विकास 

गनुय । 

4.2.2. कानुनी  

(क) विक्षकलाई पेसागत उन्नयनमा पररिावलत गनुय, आत्ममूल्याङ्कन गनुय, 

वसकाइमा निीनता खोजी गनुय र मागमा आधाररत बनाउनु । 

(क) विक्षकलाई स्ववनदेवित, स्ववनयद्धन्त्रत र स्वपररिावलत गने आिार 

संवहता वनमायण र कायायन्वयत तथा नवतजासँग िृविविकासलाई जोडी 

विद्याथीको वसकाइप्रवत जिाफदेही बनाउनु । 

  4.2.3. कायिक्रमगत  

(क) सुपररिेक्षण प्रणालीबाट विक्षकको पेसागत विकास र सहयोगको मागयमा 

काययक्रम वदनु । 

(क) प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतलाई विद्यालय सुपररिेक्षण 

काययमा पररिावलत हुने क्षमता विकास गनुय र पररिालन गनुय । 

(क) सुपररिेक्षणमा विद्याथी, अवििािक र नागररकको सहिावगता सुवनवित 

गनुय। 

4.2.4. व्यवहाररक  

(क) सुपररिेक्षण विद्यालयमा आधाररत हुने वक बावहरी वनयन्त्रणमा आधाररत 

िने्न स्पर गनुय । 

(क) उपलि जनिद्धक्तको क्षमताबाट विक्षकलाई पेसागत सहयोग पुगे्न गरी 

सुपररिेक्षण गनुय । 

4.3.प्रिावकारी सुपररवेक्षणका लाभग गररनु पने सुधारहरू 

विद्यालय विक्षाको सुधारका लावग सुपररिेक्षण अिगयत गररने कायय वनम्नानुसार छन् : 

(क) अनुगमन तथा वनरीक्षणमा सूिना प्रविवधको प्रयोग गने । यसका लावग  

िौगोवलक सूिना प्रणाली (geographic information system) मा आधाररत 

एकीकृत िैवक्षक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एप्स विकास गरी प्रयोगमा ल्याउने । 

(क) विद्यालयहरूलाई सङ्ख्यात्मक र िौगोवलक आधारमा क्लरर (cluster) मा 

समूहीकृत गने । हरेक क्लररमा एक जना कद्धिमा माध्यवमक तहको विक्षक 

सरहको िैवक्षक सुपररिेक्षक राखे्न र कक्षाकोिाको वसकाइ अिलोकनदेद्धख 
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विद्यालयको समग्र अनलाइन अफलाइन ररपोवटङ्को लावग वजमे्मिार बनाउने । 

हरेक स्थानीय तह, वजिाको विक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र  

विद्यालयवबिको समन्वय केन्द्रले गने । आिश्यक सहजीकरण र 

आिश्कयतानुसार सहयोग, सिाह र क्षमता विकास केन्द्रले वदने । 

(क) सुपररिेक्षणको लावग क्लररगत जनिद्धक्त तथा स्थानीय तहगत रूपमा विषय 

विज्ञ समूहको व्यिस्था गने । जनिद्धक्तको क्षमता विकास गरी साधन स्रोत, 

सुविधा तथा अिसर प्रयोग गने । 

(क) िैवक्षक सुपररिेक्षकलाई प्राविवधक कायय गने, स्थानीय तहमा विकास गररएको 

विषय विज्ञ समूहमा रहने विषयगत मास्टर टीिर पररिालन गरी विक्षणमा 

सहयोग गने  ( कक्षा अिलोकन, नमूना पाि प्रदियन, विक्षकसँग सहविक्षण र 

सहकायय, अनुसन्धान तथा विक्षण सुधार योजनाको कायायन्वयन ) तथा अनुसन्धान 

गने वजमे्मिारी वनधायरण गने । 

(क) विषय विज्ञ समूहमा रहने मास्टर टीिरले मेन्टरको वजने्मिारी वलन माध्यवमक 

तहमा विषय विक्षणको कद्धिमा ७ िषयको अनुिि िएका विक्षकहरूबाट 

तोवकएको सतय पुरा गनेलाई विक्षण विज्ञताको प्रमाण पत्रसवहत नयाँ विक्षकको 

मेन्टरका साथै  विक्षकको पेसागत दक्षता र सहयोगका काममा पररिालन गने । 

(क) विषय विज्ञ समूहमा रहने मास्टर टीिरका लावग विक्षकको स्वमूल्याङ्कन, उसको 

सुपररिेक्षकको प्रवतिेदन, विक्षण गरेको विषयमा विद्याथी वसकाइ उपलद्धि, 

पेसागत ज्ञान र वसप तथा विषयगत ज्ञान र विक्षण कलामा प्रदियन गरेको 

क्षमताका आधारमा छनोट हुने स्पर मापदण्ड सङ्घले बनाउने र स्थानीय 

तहमाफय त कायायन्वयन  गने ।  

(क) हरेक क्लररमा रहने िैवक्षक सुपररिेक्षक करारमा वनयुद्धक्त स्थानीय तहले गने । 

सङ्घले छनोटको स्पर मापदण्ड र प्रवक्रया तय गररवदने र स्थानीय तहबाट 

छनोट गने। िैवक्षक सुपररिेक्षकको काययसम्पादनको आधारमा वनरिरता वदने 

नवदने व्यिस्था गने जसका लावग विक्षा तावलम केन्द्रको वसफाररसको आधारमा 

स्थानीय तहलाई वजमे्मिारी वदने र सोको स्पर मापदण्ड केन्द्रले बनाउने । 

स्थायी विक्षक सुपररिेक्षकमा छनोट िएमा त्यस्तो स्थानमा करारमा जनिद्धक्त 

व्यिस्थापन स्थानीय तहले गने । िैवक्षक सुपररिेक्षकको क्षमता विकास विक्षा 

तावलम केन्द्रबाट हुने व्यिस्था वमलाउने । 

(क) क्लररगत सुपररिेक्षकको योजना स्वीकृत गने, वनजको मूल्याङ्कन गने र 

सुपररिेक्षण प्रवतिेदनको कायायन्वयन पवहलो वजमे्मिारी स्थानीय तहलाई वदने । 

सुपररिेक्षकको काययसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रमुख आधार प्रमाणमा आधाररत 

बावषयक सुपररिेक्षण प्रवतिेदनलाई बनाउने । सो प्रवतिेदन विक्षा तावलम केन्द्रमा 

समेत अवनिायय बुझाउनु पने व्यिस्था गने । 

(क) िैवक्षक सुपररिेक्षकको नू्यनतम योग्यता स्नातकोिर कायम गरी विक्षा प्रिासन र 

सुपररिेक्षणसम्बन्धी तावलम अवनिायय गने । सुपररिेक्षको काम, कतयव्य र 

अवधकार स्थानीय विक्षा ऐन तथा वनयमािलीमा नै स्पर पाने । 

(क) िैवक्षक सुपररिेक्षकको कामको वनयवमत अनुगमन स्थानीय तहले साथै प्रदेिको 

विक्षा तावलम केन्द्रले गने । 
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(क) िैवक्षक सुपररिेक्षकको स्थानीय तहमा समन्वय स्थानीय तहले, वजिामा विक्षा 

विकास तथा समन्वय इकाइले र प्रदेि तहमा विक्षा तावलम केन्द्रले गने 

व्यिस्था वमलाउने। 

(क) माध्यवमक विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापकको िेगै्ल पद वसजयना गरी विक्षक सेिा 

आयोगबाट छनोट िएका आधारमा स्थानीय तहले प्रधानाध्यापकको वनयुद्धक्त गने 

र विद्यालयमा आधाररत सुपररिेक्षणको लावग वजमे्मिार बनाउने ।  

(क) विद्यालयलाई प्रविवधयुक्त बनाइ प्रविवधको प्रयोग गरी विद्यालयको कक्षा 

वसकाइसमेत प्रधानाध्यापकले आफ्नै काययकक्षबाट सुपररिेक्षण गनय सके्न व्यिस्था 

वमलाउने । 

(क) िैवक्षक सुपररिेक्षण र तथ्याङ्कमा आधाररत प्रवतिेदनका लावग सुपररिेक्षकबाट 

तथा विद्यालयको प्रिासवनक प्रकारको वनगरानी स्थानीय तहको विक्षा एकाइले र 

स्थानीय जनप्रवतवनवधसमेतले गने व्यिस्था वमलाउने ।  

(क) हरेक स्थानीय तहमा सुक्ष्म प्रिासवनक वनरीक्षणको लावग स्थानीय तहको विक्षा 

हेने प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बद्धन्धत के्षत्रका विज्ञसमेतको सहिावगता रहने 

संयन्त्र बनाइ वनयवमत अनुगमन वनरीक्षणलाई थप टेिा वदने व्यिस्था गने । 

(क) मागमा आधाररत िैवक्षक सुपररिेक्षणको व्यिस्था गने र विक्षकको 

काययसम्पादनसँग विद्याथीको वसकाइ उपलद्धि र िैवक्षक वक्रयाकलापलाई जोडी 

सुपररिेक्षक, विद्याथी र प्रधानाध्यापक प्रवत जिाफदेही बनाउने । 

(क) निप्रिेिी विक्षकको वसकाइमा सुधार ल्याउन र सुपररिेक्षणका लावग िैवक्षक 

सुपररिेक्षक र विषय विज्ञ समूहमा रहने मास्टर टीिरलाई पररिावलत गने। 

(क) िावषयक रूपमा स्थानीय तहमा प्रधानाध्यापकले िुझाउने िैवक्षक प्रवतिेदनलाई 

प्रधानाध्यापकको मूल्याङ्कनको प्रमुख आधार बनाउने । 

(क) विद्यालयको काययसम्पादन मूल्याङ्कन तथा विद्याथीको स्तर वनधायरण परीक्षा 

सञ्चालन गने वनकायले अवनिायय रूपमा नवतजा वलएर विद्यालय छलफल तथा 

अिरवक्रया गने व्यिस्था गने । 

(क) स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुखबाट िषयमा किीमा एक पटक, 

िडाध्यक्षले आफ्नो िडामा किीमा  मवहनामा एक पटक, विक्षा िाखाले िषयमा 

किीमा तीन पटक र विक्षाका अन्य वनकायले िैवक्षक सत्रको प्रारिमा, 

मध्यमा र अन्त्यमा एक पटक सबै विद्यालयको अनुगमन गरी काययप्रगवत र 

वक्रयाकलापको अनुगमन गने अवनिायय व्यिस्था स्थानीय तहले वमलाउने । 
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खण्ड - पााँच 

भवभवध 

५.१. सङ्घीय इकाइको िूभमका 

5.1.1. सङ्घको िूभमका 

(क) रावरि य नीवत, कानून, मापदण्ड तजुयमा गने र कायायन्वयनमा समन्वय गरी 

प्रिािकारी वनयमन, वनदेिन गने । 

(क) विक्षक तथा कमयिारीको नू्यनतम सेिा, ितय, सुविधा, योग्यता र 

सक्षमता तथा क्षमता विकाससम्बन्धी नीवत तथा मापदण्ड वनधायरण गने । 

(क) रावरि य पाठ्यक्रम प्रारूप वनमायण गरी कायायन्वयनमा ल्याउने । 

(क) रावरि य िैवक्षक गुणस्तर मानक वनधायरण गने । 

(क) केन्द्रीय एकीकृत िैवक्षक तथ्याङ्क व्यिस्थापन गने । 

(क) विद्याथी मूल्याङ्कन तथा परीक्षाको रावरि य मापदण्ड वनमायण गने । 

(क) रावरि य उपलद्धि परीक्षण सञ्चालन गने र प्राप्त प्रवतिेदनलाई कायायन्वयनमा 

जाने व्यिस्था वमलाउने । 

(क) िैवक्षक योग्यताको समकक्षता वनधायरण मापदण्ड तयार गरी कायायन्वयन 

गने । 

(क) प्रदेि तथा स्थानीय तहको िैवक्षक विषयमा वनयमन तथा सहजीकरण गने 

। 

(क) िैवक्षक योजना तथा काययक्रमहरू वनमायण तथा कायायन्वयनमा सहजीकरण 

र समन्वय गने  

(क) रावरि य पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक एिम् पाठ्यसामग्रीको विकास र 

कायायन्वयनमा सहजीकरण गने । स्थानीय पाठ्यक्रम विकासमा सहयोग र 

परामिय प्रदान गने। 

(क) आिश्यकताको आधारमा क्षमता विकासका काययक्रमहरू तय गरी 

कायायन्वयन गने। 

(क)  काययक्रमहरूको प्रिािकाररताको अनुगमन सुपरीिेक्षण गरी पृष्ठपोषण 

प्रदान गने। 

(क) स्तरीकृत परीक्षा सञ्चालनको लावग सहजीकरण तथा क्षमता विकास 

गराउने काम गने । 

(क) अनुसन्धानात्मक काययहरू गने र गुणस्तर अवििृद्धिमा प्राद्धप्तलाई प्रयोग 

गने । 

(क) प्रदेि र स्थानीय तहलाई िैवक्षक वनदेिन तथा वनयवमत वनयमन गने । 
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5.1.२. प्रदेि तहको िूभमका 

(क)   विक्षाको रावरि य नीवत तथा मापदण्डको अवधनमा रही प्रदेि तहको 

विक्षासम्बन्धी कानून, योजना, काययक्रम, प्रिासन, व्यिस्थापन र 

वनयमन गने। 

(क) विद्यालय विक्षक तथा कमयिारीको सेिा, सतय र सुविधाको सञ्चालन तथा 

अविलेख व्यिस्थापन गने । 

(क) रावरि य पाठ्यक्रम प्रारूपको अवधनमा रही पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा 

पाठ्यसामग्री विकास, उत्पादन र वितरण गने । 

(क) स्थानीय तह, संघीय सरकारका साथै विविन्न वनकायहरूसँग समन्वय 

गने । 

(क) प्रदेिस्तरीय एकीकृत िैवक्षक तथ्याङ्क व्यिस्थापन गने । 

(क) विद्यालय तहका विक्षकहरूको पेसागत विकास तथा तावलम सम्बन्धी 

पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री विकास, तावलम सञ्चालन र अनुगमन सम्बन्धी 

कायय कायायन्वयनमा सहजीकरण गने । 

(क) वििेष विक्षासम्बन्धी योजना वनमायण र कायायन्वयन गने । 

(क) माध्यवमक विक्षा  परीक्षा (कक्षा १०) को सञ्चालन र व्यिस्थापन गने । 

(क) िैवक्षक परामिय प्रदायक संस्थाहरूको वनयमन र व्यिस्थापन । 

 5.1.३. स्थानीय तहको िूभमका  

(क) कानून वनमायण, योजना तथा काययक्रम तजुयमा, कायायन्वयन, अनुगमन, 

मूल्याङ्कन र वनयमन एिं अनुमवत, सञ्चालन र व्यिस्थापन (प्रारद्धिक 

बाल विकास, आधारिूत तथा माध्यवमक विक्षा, अनौपिाररक, 

िैकद्धल्पक विक्षा तथा आजीिन वसकाइ, खुला तथा दूर विक्षा , वनरिर 

वसकाई तथा सामुदावयक वसकाइ केन्द्र, अवििािक विक्षा ) सम्बन्धी 

कायय गने । 

(क) मातृिाषामा विक्षा प्रदानसम्बन्धी आिश्यक प्रिन्ध गने । 

(क) प्राविवधक विक्षा तथा व्यािसावयक तावलम सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गने 

। 

(क) स्थानीय पाठ्यक्रम विकास र कायायन्वयन गने । पाठ्यक्रम र 

पाठ्यसामग्री वितरण र कायायन्वयन । 

(क) विद्यालयस्तरीय वनिःिुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गने, अनुगमन गने, 

मूल्याङ्कन गने। 

(क) छात्रिृवि वितरण, वदिा खाजा व्यिस्थापन, सेनेटरी प्याड वितरणलाई 

प्रिािकारी बनाउने । 

(क) परीक्षा तथा मूल्याङ्कनलाई वसकाइको अविन्न अङ्गको रूपमा उपयोग 

गराउने। 
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(क)  सङ्घघीय विक्षा ऐन वनयमािलीले तोकेको मापदण्ड अनुसार गाउँ तथा 

नगर विक्षा सवमवत र विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत गिन तथा 

व्यिस्थापन गने । 

(क) सङ्घले बनाएको मापदण्ड तथा काययविवधबमोवजम सामुदावयक विद्यालयको 

दरबन्दी वमलान गने । 

(क) विद्यालय नक्साङ्कन गरी समायोजन, स्तरिृद्धिमा प्रयोग गने । 

(क)  विद्यालयको नामाकरण, नाम पररितयन र स्थानािरण सम्बन्धी कायय गने 

। 

(क) विद्यालयको िल अिल सम्पविको अविलेख, सुरक्षा र संरक्षण गने 

गराउने।िैवक्षक पूिायधार वनमायण र ममयत संिार गने । 

(क) विद्यालयको गुणस्तर अवििृद्धिमा वििेष जोड वदने । 

(क) साियजवनक विद्यालयको िैवक्षक पूिायधार वनमायण, ममयत सिार, सञ्चालन 

र व्यिस्थापनमा प्राथवमकता वदने । 

(क)  स्थानीय स्तरमा विद्याथी वसकाई उपलद्धदधको परीक्षण र व्यिस्थापन गने 

। 

(क) अवनिायय तथा वनिुल्क विक्षाको कायायन्वयन गराउने । 

(क) अवतररक्त तथा सहवक्रयाकलाप सञ्चालन तथा व्यिस्थाप गने । 

(क)  स्थानीय पुस्तकालय र िािनालयको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गने । 

(क) विक्षक कमयिारी पुरस्कार तथा प्रोत्साहनलाई व्यिद्धस्थत रूपमा 

कायायन्वयन गने। 

(क) िैवक्षक काययक्रमहरु तथा संस्थाको अनुगमन गने गराउने । िैवक्षक 

परामिय सेिाको अनुमवत तथा वनयमन गने । 

(प)  विद्यालय विक्षामा संलग्न जनिद्धक्तको क्षमता विकास काययक्रम सञ्चालन 

गने। 

५.२.सङ्घीय इकाइहरूभबचको समिय 

िवलयो समन्वयले सहकायय र साझेदारीलाई कवसलो बनाउँछ । सङ्घीय 

इकाइहरूवबिको समन्वयले नै िैवक्षक प्रणालीलाई अपेवक्षत स्तरमा लैजान सहयोग गछय 

। समन्वयलाई काययसम्पादनको माध्यम बनाउन वनम्नानुसारको तररकाहरू प्रयोग गनुय 

पने देद्धखन्छ । 

1. सङ्घ, प्रदेि र स्थानीय तहको विक्षा हेने वनकायवबिको कायायत्मक सहकायय र 

समन्वयको ढाँिा तय गने । 

2. स्थानीय तहको विक्षा िाखा/वििाग/ महािाखादेद्धख विक्षा तथा मानि स्रोत 

विकास केन्द्रसम्म सबै तहवबि प्रत्यक्ष सम्बन्ध विकास गने जसका लावग 

प्रविवधयुक्त प्रणाली विकास गने । 
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3. िैवक्षक सिालहरूमा समन्वय गनुय पने विषयिसु्तहरू स्पर गरी काययवजमे्मिारी 

पुनपयररिावषत र व्याख्या गने । 

4. प्रदेिको विक्षासम्बन्धी कामसमेत गने गरी विक्षा विकास तथा समन्वय 

इकाइलाई थप काययवजमे्मिारी वदने र प्रदेि तथा सङ्घको सम्बन्ध िवलयो 

बनाउने । 

5. िैवक्षक प्रवतिेदन तथा अन्य आिश्यकीय वििरण प्रयोगमा सहजताका लावग तीनै 

तहको पहँुि र संलग्नता रहने गरी प्रविवधजन्य प्रणालीको विकास गने । जसको 

लावग हालको एकीकृत िैवक्षक सूिना व्यिस्थापन प्रणालीमा वििरण समािेि 

गदै लैजाने व्यिस्था वमलाउने । 

6. नेपाल सरकारले गरेको कायय विसृ्ततीकरण प्रवतिेदनमा रहेको विक्षासम्बन्धी 

वििरणलाई थप विसृ्तत पाने र सङ्घीय इकाइगत वजमे्मिारी तय गने । 

५.३.भिक्षामा अन्तर के्षत्र र तहगत चुनौतीहरू 

यस दस्तािेजका प्रािधानहरू कायायन्वयनका लावग सिावित जोद्धखम र अिरोधहरूले 

वनम्नानुसार रहेका छन् : 

क.  तहगत सरकारका लगानी प्राथवमकतामा एक रूपता कायम गरी  विक्षा के्षत्रमा 

पयायप्त लगानी गनुय । 

क. विक्षा के्षत्र सङ्घीय इकाइको उच्च प्राथवमकतामा पनुय । 

क. समयमै आिश्यक कानून, मापदण्ड, संयन्त्र, काययविवध बनाउनु । 

क. संविधानको िािना अनुसार सङ्घ, प्रदेि र स्थानीय तहवबि सहअद्धस्तत्व, समन्वय 

र सहकाययमा आधाररत काययप्रणाली अिलम्बन गनुय। 

क. िैवक्षक सम्बि सरोकारिाला, वनकाय तथा पदावधकारीबाट सहयोग पाउनु । 

क. सबै तहका िैवक्षक संरिनाहरूलाई िूगोल, जनसङ्ख्या, काययवजमे्मिारी र 

आिश्यकताका आधारमा पुनयसंरवित गनुय। 
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सन्दिि सामग्रीहरूः 

(क) नेपालमा विक्षा आयोगका प्रवतिेदनहरू, नेपाल सरकार, विक्षा, विज्ञान तथा प्रविवध 

मन्त्रालय, वसंहदरबार, कािमाडौ ँ। 

(क)  पन्ध्ौ ंयोजना (आवथयक िषय २०७६/७७-२०८०/८१), रावरि य योजना आयोग, कािमाडौ ं। 

(क) रावरि य विक्षा नीवत, २०७६, नेपाल सरकार, विक्षा, विज्ञान तथा प्रविवध मन्त्रालय, 

वसंहदरबार, कािमाडौ ं। 

(क)  विद्यालय विक्षाको रावरि य पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोविमी, 

िक्तपुर । 

(क) विद्यालय विक्षा के्षत्र योजना (मस्यौदा), नेपाल सरकार, विक्षा, विज्ञान तथा प्रविवध 

मन्त्रालय वसंहदरबार, कािमाडौ ँ । 

(क)   विद्यालय के्षत्र विकास योजना, वि.स. २०७३/७४-2079/80, विक्षा मन्त्रालय। 

(क)    विद्यालय के्षत्र सुधार योजना, २०६६-२०७२, विक्षा मन्त्रालय । 

(क)  विक्षा ऐन, २०२८, विक्षा वनयमािली, २०५९, विक्षक सेिा आयोग वनयमािली, २०५७, 

नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मावमला मन्त्रालय, कानून वकताि ब्यिस्था 

सवमवत। 

(क)  िैवक्षक सूिना विविन्न अङ्कहरू, विक्षा, विज्ञान तथा प्रविवध मन्त्रालय, वसंहदरबार, 

कािमाडौ।ं 

(क)   सबैका लावग विक्षा रावरि य समीक्षा प्रवतिेदन (2001-2015) नेपाल सरकार, विक्षा 

मन्त्रालय। 

(क) Sustainable Development Goal 4: Education 2030, Nepal National Framework, 

MoEST, 2019 

(क) www.cehrd.gov.np 

(क) www.educationdata.org 

(क) www.ero.np 

(क) www.indiabudget.gov.in 

(क) www.lawcommission.gov.np 

(क) www.moe.gov.np 

(क) www.npc.gov.np 

(क) www.opmcm.com 

(प)  www.tsc.gov.np 

(फ)  www.uis.unesco.org 

*** 
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