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नेपालको संमविानअनसुार राजरको सङ्िमीर पनुःसंरचनासँंगै मव.सं. २०७४ ्ा सामबिकका मशक्ा मवभाग, शमैक्क 

जनशमक्त मवकास केन्द्र र अनौपचाररक मशक्ा केन्द्र आपस्ा स्ारोजन भई मशक्ा तथा ् ानव स्ोत मवकास केन्द्रको 

सथापना भएको हो । रस केन्द्रको ्खुर उद्शेर मवद्ालर मशक्ा्ा सबैिका लामग गणुसतरमीर मशक्ाको पहुचँ समुनमचित 

गनया प्राप्त स्ोत पररचालन, शमैक्क जनशमक्त वरवसथापन, स्न्वर, सहजमीकरण तथा शमैक्क सचूना प्रवाह गनुया रहकेो 

छ । संमविानले मशक्ालाई ् ौमलक हकको रूप्ा अङ्गमीकार गनुयाका साथै आिारभतू मशक्ा अमनवारया तथा मनःशलुक 

र ्ाधरम्क मशक्ा काननु्ा वरवसथा भएबि्ोमज् मनःशलुक हुन ्ागया मनददेश गरेको छ । उक्त संवैिामनक वरवसथाको 

कारायान्वरन तथा सन ् २०३० स्््ा मदगो मवकासका लक्रहरू हामसल गनयाका लामग  मवद्ालर क्ेत् मवकास 

रोजना कारायान्वरन्ा रहकेो छ । रस रोजनाको कारायान्वरन गनदे गराउने प्र्खु मज््वेारमी मशक्ा तथा ्ानव स्ोत 

मवकास केन्द्रको हो । केन्द्रले ्ानव संशािन मवकास, शमैक्क रोजना मवकास तथा कारायान्वरन, शमैक्क प्रमवमि तथा 

अनौपचाररक मशक्ा र मनःशलुक पा््ठरपसुतकको वरवसथालगारतका कारया गददै शमैक्क सेवा प्रवाह्ा तमीनै तहका  

सरकारका मबिच्ा स्न्वरस्ते गददै आएको छ । रसका साथै स्र स्र्ा मवमभन्न प्रकाशन्ारया त शमैक्क सचूना 

तथा ्हत्वपणूया जानकारमीहरू आ् सरोकारवालास्क् स्पे्रषण गददै आएको छ । 

मशक्ाले वरमक्तको चौतरफी मवकास्ा सहरोग गनुयाका साथै सा्ामजक पररवतयान र सांसककृ मतक रूपान्तरणका लामग 

अह् ्भमू्का खलेेको हुन्छ  । औपचाररक, अनौपचाररक वा अरमीमतक ्ाधर्बिाट प्राप्त हुने मशक्ाले वरमक्तलाई 

जमीवनपरयान्त मदशामनददेश गदयाछ । ५५ औ ँअन्तरायामट्रिर साक्रता मदवसको अवसर्ा केन्द्रले मशक्ा क्ेत्का मवमभन्न 

मवज्हरूबिाट लेखरचना सङ्कलन गरमी सदा झै ँशमैक्क स्ाररका प्रकाशन गनया लागेको छ । रस स्ाररका्ा स्र 

सन्दभयाअनसुार मशक्ा, साक्रता तथा अनौपचाररक मशक्ा, सा्दुामरक मसकाइ केन्द्र वरवसथापनदमेख अमनवारया 

तथा मन:शलुक मशक्ा, आपतकालमीन मशक्ाको प्रबिन्ि, परमीक्ा, ्ातकृभाषा्ा मशक्ा, वैकमलपक मशक्ा प्रणालमीको 

वरवसथापन, मशक्क मवकास, स्ावेशमी मशक्ालगारत स्सा्मरक शमैक्क मवषर एव् ् मशक्ा क्ेत्का मवमवि 

गमतमवमि्ा केमन्द्रत अनसुन्िान्लूक, मवशे्षणात्क, मवचार्लूक तथा ्ौमलक लेखरचनाहरू स्ावेश गररएका 

छन ्। रमी सा्ग्मीहरू शमैक्क नमीमत मन्ायाण, रोजना तजुया्ा र कारायान्वरन्ा संलगन एव् ्मशक्ा क्ेत्का अधरेतासमहत 

मजज्ास ुपा्ठक वगयाका लामग उपरोगमी हुने अपेक्ा गररएको छ ।

अन्तर्ा, कोमभड-१९ को मवष् पररमसथमत्ा पमन आफना अ्लूर मवचारहरू उपलबि गराई सहरोग गनुयाहुने मवद्ान ्

लेखकहरू, स्पादक ्णडल तथा रस प्रकाशन्ा सलंगन सबैिप्रमत िन्रवाद छ । आगा्मी मदन्ा रस प्रकाशनलाई 

अझ उपरोगमी बिनाउन पा्ठकवगयाहरूबिाट मशक्ा तथा ् ानव स्ोत मवकास केन्द्र सिै ँरचनात्क सझुावको अपेक्ा गदयाछ ।

मशक्ा तथा ्ानव स्ोत मवकास केन्द्र

सानोम्ठ्मी, भक्तपरु
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नेपाललगायत विश्वका सबैजसो दशेहरूमा कोविड १९ को कारणबाट अविकांश विद्ालय र महाविद्ालयहरूको 

पठन-पाठन ठपपप्ायः िएको छ । ठूलासाना सबै बालबावलकाहरूको वनयवमत पढाइमा असर परररहकेो िर्ष 

वदनिनदा बढी समय िइसकेको छ । वनकट िविषयमा महामारी वनयनत्रण िई वछटै् दवैनक जीिन सहज हुने समिािना 

अझ ैदवेिदँनै । जसतोसकैु समयमा पवन प्ारवमिक बालविकास उमरेका बालबावलकाहरू हरेक क्षण केही न केही 

वसवकरहकेा हुनछन ्। यस उमरेका बालबावलकालाई औपचाररक वशक्षाका लावग पिू्षतयारी गनु्षपनने हुनछ । यसका 

लावग पाररिाररक िातािरणमा अवििािकले नै महत्िपणू्ष िवूमका िलेनपुनने हुनछ । अवतसाना बालबावलकाहरू 

(तीन िर्षिनदा मवुन) का लावग अनलाइन कक्षा सञचालन गन्ष नहुने र सोिनदा माविका बालबावलकाहरूका 

लावग अनलाइन कक्षा सञचालन गदा्ष प्शसत पिू्षतयारी र समिावित नकारातमक पक्षहरूको वनराकरणका लावग 

आिशयक सबै उपायहरू अिलमबन गररनपुद्षछ । 

त्यसैले प्रारम्भिक बरालमिकरास केन्द्र िरा पिू्वप्राथमिक 

कक्राहरूको मसकराइ प्मरि्यरा अनौपचराररक हुनपुनने कुररा 

सबै दशेहरूले िरामनआएकरा छन ् । कमिप्य दशेहरू 

मिशषेिः ्यरुोपकरा िलुकुहरूिरा बरालबरामलकराहरूलराई 

औपचराररक रूपिरा मिद्राल्य भिनरा्व सराि िष्विरा िरात्र 

गररन्छ भिने िी बरालबरामलकराहरूको मसकराइ उपलम्धि 

पमन अन््य बरालबरामलकराहरू जसलराई परँाच िष्वभिन्दरा 

कि उिरेि ैमिद्राल्यिरा भिनरा्व गरेकराहरूभिन्दरा रराम्ो रहकेो 

पराइएको छ ।

नेपराल सरकरार, मशक्रा, मिज्रान िथरा प्मिमधि 

िन्त्रराल्यले “मिद्राथथी मसकराइ सहजीकरण मनदनेमशकरा 

२०७७” जरारी गरेको छ जसअनसुरार दशेभिरकरा 

बरालबरामलकराको स्ोिसराधिनिरा पहुचँको आधिरारिरा परँाच 

अिसथरा रहकेो छ ः 

(क) सबै मकमसिको प्मिमधिको पहुचँभिन्दरा बरामहर 

रहकेरा मिद्राथथीको सिहू

अनलाइन ककााः साना बालबाललकाका सन्दर्भमा
 प्रा. डरा. मकशोर श्षे्ठ

पषृ्ठरूलम

बरालबरामलकराहरू हरपल हरक्ण घरिरा होस ्

िरा मिद्राल्यिरा केही न केही मसमकरहकैे हुन्छन ् । 

बरालबरामलकराले जन्िदेमेि नै मसकन थरालने हुनराले सं्यकु्त 

रराष्ट्र सङ्घी्य संसथरा ्यनेुसकोले मसकराइ जन्िदमेि नै सरुु 

हुन्छ  (Learning begins at birth) भिन्ने िथ्यलराई 

जोड मदइआएको छ । अिः कुनै पमन पररमसथमि 

र िरािरािरणिरा पमन बरालबरामलकराहरूको पढराइ र 

मसकराइलराई मनरन्िरिरा मदन ु अपररहरा्य्व छ । मिश्वभिर 

फैमलरहकेो कोमभिड-१९ को िहरािरारीिरा पमन कुनै न कुनै 

िैकमलपक िराध्यिबराट बरालबरामलकराहरूको मसकराइलराई 

मनरन्िरिरा मदन ुजरुरी छ । ्यसिरा कुनै दईुिि हुन सकदनै ।

सरानरा बरालबरामलकराहरूलराई औपचराररक 

मशक्राभिन्दरा अनौपचराररक िराध्यिबराट मसकराउँदरा िरा 

मसकने अिसर र िरािरािरण प्दरान गनु्व मसकराइकरा मसद्रान्ि 

र बराल िनोमिज्रानकरा दृमटिकोणले बढी सरान्दमभि्वक हुन्छ । 

अध्यक्, प्रारम्भिक बरालमिकरास सिराज नेपराल

लेखसार
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(ि) रेमड्यो, एफएि रेमड्योिरा पहुचँ भिएकरा 

मिद्राथथीको सिहू 

(ग) टेमलमभिजनिरा पहुचँ भिएकरा मिद्राथथीको सिहू 

(घ) क््प्यटुर भिएको िर अनलराइन कनेमकटमभिटी 

नभिएकरा मिद्राथथीको सिहू 

(ङ) इन्टरनेट िथरा सचूनरा सञचरार प्मिमधििरा पहुचँ 

भिएकरा मिद्राथथीको सिहू । 

उमललमिि सन्दभि्वलराई मिशे्षण गदरा्व अनलराइन 

कक्रा िरात्रैले सबै बरालबरामलकराहरूको मनरन्िर मसकराइको 

आिश्यकिरा परूरा हुन स्भिि छैन िर नेपरालकरा सहरी 

क्ेत्रकरा मिद्राल्यहरू मिशषे गरेर संसथरागि अथरा्वि ्मनजी 

मिद्राल्यहरूले गि एक िष्वभिन्दरा बढी सि्यदमेि सरानरा 

बरालबरामलकराहरूलराई सििे अनलराइन कक्रा सञचरालन 

गररआएको पराइन्छ ।

्यस पररपे्क््यिरा आजको ्यस मिषि पररमसथमि 

र सिस्यरालराई सकराररातिक ढङ्गबराट बझुने र सिस्यरा 

सिराधिरानकरा उमचि उपरा्यहरू अिल्बन गरी 

बरालबरामलकराहरूको मसकराइलराई मनरन्िरिरा मदन ुआजको 

आिश्यकिरा हो । ्यस लेििरा सरानरा बरालबरामलकराहरूकरा 

लरामग अनलराइन कक्रा सञचरालनकरा चनुौिीहरू र 

सिराधिरानकरा लरामग केही िहत्िपणू्व पक्हरूको चचरा्व 

गररन्छ ।

वर्भमान अवस्ाको लवशे्षण

घटना १. प्रारम्भिक बरालमिकरास सिराज नेपरालद्राररा 

सञचरामलि कोमभिड–१९ बराट सरानरा बरालबरामलकराहरूिरा 

परेको प्भिराि स्बन्धिको िेमबनरार (छलफल) करा्य्वरिििरा 

सहभिरागी कराठिराडौं मनिरासी एक अमभिभिरािकले 

प्श्न गरेकरा मथए, “िरेो छोररा सराढे २ िष्वको छ । ऊ 

घरनमजकैको एउटरा मिद्राल्यिरा नस्वरी कक्रािरा जराने 

गथ्ययो िर कोमभिड–१९ करा करारणले मिद्राल्य बन्द 

भिएपमछ त्यमतिकै घरि ै बस्यो । केही सि्यअमघदमेि 

मिद्राल्यले अनलराइन कक्रा सञचरालन गरेको छ िर 

िरेो बचचरा ल्यरापटपको अगरामड बसनै िरान्दनै । कर गरेर 

ललराईफकराई गरेपमछ १०—१५ मिनेट बसछ । त्यसपमछ 

िरान्द ैिरान्दनै । ि के गरौ ँ?”

घटना २. कराठिराडौंकरा मनजी मिद्राल्यकरा केही 

सञचरालक िथरा मशक्कहरूसँगको संिरादिरा उहरँाहरूको 

भिनराइ मथ्यो, “हो, सरानरा बरालबरामलकराहरू धिरैे सि्य 

अनलराइन कक्रािरा ध्यरान मदएर बसन सकदनैन ्। िर पमन 

हरािी हरेक मदन प्रारम्भिक बरालमिकरास उिरे सिहूकरा 

(नस्वरी, केजी कक्राकरा) बरालबरामलकराहरूकरा लरामग पमन 

३ दमेि ५ घन्टरास्िको अनलराइन कक्रा सञचरालन 

गररआएकरा छौ ँ ।” मकन त्यसो गनु्वभिएको ि भिन्ने 

प्श्निरा उहरँाहरूको भिनराइ मथ्यो, “सरािरान््य अिसथरािरा 

मिद्राल्यको बेलरा बरालबरामलकराहरू क्िीिरा पमन ४-५ 

घन्टरा  मिद्राल्यिरा बसछन ्। हरािीले आधिरा घन्टरा िरा १ 

घन्टरािरात्रको अनलराइन कक्रा रराखदरा अमभिभिरािकहरू 

परूरा शलुक मिन्व िरान्दनैन ्र कि सि्यिरात्रै पढराउने हो भिने 

त्यसैअनसुरार ४-५ गणुरा कििरात्र शलुक मिनने कुररा गछ्वन ्। 

त्यसो भिएपमछ हरािी कसरी मिद्राल्य चलराउन सकछौ ँ?”

्यी दईु घटनराहरूले सरानरा बरालबरामलकराहरूकरा 

लरामग सञचरामलि अनलराइन कक्राको िि्विरान मसथमिलराई 

धिरैे हदस्ि सपटि पराद्वछ ।

अनलाइन ककाका चुनौरीहरू

हराम्ो सिराजिरा अमधिकरंाश मिद्िुी्य 

उपकरणहरू, जसिैः क््प्यटुर, ल्यरा्पटप, िोबराइल, 

ट््यराबलेटहरू गीि सनु्न, मफलि िरा मभिमड्यो हने्व, 

सिराचरार हने्व र सनु्न, मचठीपत्र आदरान-प्दरान गन्व, फोटो 

मिचन, मभिमड्यो बनराउन प््योग हुदँ ै आएको पराइन्छ । 

त्यसिध्ेय धिरैेले फेसबकु चलराउने, ्यटुुब र मटकटक हनेने 

र बनराउने गरेको पराइन्छ भिने केहीले दमैनक लेिपढ र 

गगुल सच्वजसिरा िेभिसराइट प््योग गनने गरेको पराइन्छ । िर 

अमधिकरंाश मशक्क िथरा मिद्राथथीहरूकरा लरामग ्यसको 

िराध्यिबराट औपचराररक मशक्रा प्दरान गनने िरा मशक्रा 



2 3शैक्षिक स्मारिकमा, २०७८शैक्षिक स्मारिकमा, २०७८

हरामसल गनने करा्य्व नौलो मिष्य हो । ्यसकरा थपैु् चनुौिीहरू 

छन,् जसिै ः

•	 िीन िष्वभिन्दरा िमुनकरा बरालबरामलकराहरूकरा 

लरामग अनलराइन कक्रा सञचरालन गररनहुुन्न ।

बराल सिरासथ्य िथरा बराल-िनोिैज्रामनकहरूकरा 

अनसुरार सरानरा बरालबरामलकराहरूलराई अनलराइन 

मसकराइिरा सिरािेश गरराउँदरा प्शसि शरारीररक एिि ्

िनोिैज्रामनक असरहरू पन्व सकदछन ्। धिरैेओटरा 

अध्य्यन-अनसुन्धिरानहरूको नमिजरालराई 

केलराएर TRUCE ले िीन िष्वभिन्दरा िमुनकरा 

बरालबरामलकराहरूलराई कुनै पमन प्करारको मसरिन 

(टेमलमभिजन, क््प्यटुर, िोबराइल, ट््यराबलेट) 

प््योग गन्व नहुने कुररािरा पैरिी गददै आएको छ । 

बराल-मचमकतसकहरूकरा अनसुरार पमन मसरिनको 

प््योगबराट सरानरा बरालबरामलकराहरूको आिँरािरा 

प्त्यक् असर पनु्वकरा सराथै धिरैे सि्य एकै ठराउँिरा 

हलचल नगरी बसदरा र क््प्यटुर िरा िोबराइलिरा 

िरात्र अन्िरमरि्यरा गदरा्व उनीहरूको शरारीररक, 

िरानमसक एिि ्सरािरामजक मसपहरूको मिकरासिरा 

नकराररातिक प्भिराि परान्व सकदछ । त्यसैले िीन 

िष्वभिन्दरा िमुनकरा बरालबरामलकराहरूकरा लरामग 

अनलराइन कक्रा सञचरालन गनु्वहुदँनै । 

•	 ्यो एउटरा िहँगो पद्मि हो । 

 ्यसकरा लरामग इन्टरनेटको समुिधिराकरा सराथै प्त्ेयक 

बरालबरामलकराकरा लरामग क््प्यटुर÷ल्यरापटप 

िरा ट््यराबलेट िरा िोबराइल/सिराट्व फोनको 

आिश्यकिरा पद्वछ । जनु गररब िथरा अमधिकरंाश 

सि्वसराधिरारण पररिरारकरा बरालबरामलकराहरूलराई 

सहज उपल्धि छैन । 

•	 ्यसकरा स्भिरामिि नकराररातिक पक्हरूलराई 

रराम्री स्बोधिन गररएन भिने ्यसले 

बरालबरामलकराहरूको जीिनिरा पमछस्ि 

नकराररातिक प्भिराि परान्व सकछ ।

 ्यसको उमचि प््योग नभिएिरा प्शसि नकराररातिक 

प्भिरािहरू पन्व सकछन ् । इन्टरनेट िेबसराइटहरू 

सबै ज्रानिधि्वक र रराम्रािरात्रै छैनन ् । ्यसिरा 

कमिप्य मिष्यहरू जनु द्न्द्, घणृरा, अपरराधि, 

धि्ककी, दरु्य्विहरार र ्यौनजन््य मरि्यराकलरापसँग 

स्बमन्धिि हुन्छन ्। ्यसले उक्त मिष्य र मिनको 

प्सिमुििरा बरालबरामलकराहरूको सहज पहुचँ 

समुनमचिि गररमदन्छ । अकयोिफ्व  बरालबरामलकराहरू 

बराल महसंरा र ्यौन दरुराचरारीहरूको चङ्गलुिरा 

फसने स्भिरािनरा पमन रहन्छ । धिरैे मदन धिरैे 

सि्यस्ि बरालबरामलकराहरू अनलराइनिरा 

बसदरा उनीहरूिरा इन्टरनेटको लि लरागन 

सकदछ । ्यो एक प्करारको दरु्य्वसन हुन्छ र 

्यसले बरालबरामलकराको शरारीररक र िरानमसक 

मिकरासिरा नकराररातिक असर परान्व सकदछ ।

•	 ्यसले मडमजटल मडभिराइड अथरा्वि ्धिनी र गररब 

बरालबरामलकराबीचको असिरानिरा अझ बढराउन 

सकछ । 

्यसले धिनी र गररब बरालबरामलकरामबचिरा रहकेो 

िराडल (अथरा्वि ्मडमजटल मडभिराइड) बढराउन सकछ । हुने-

िराने पररिरारकरा बरालबरामलकराले अनलराइन िराध्यिबराट 

आफनो मसकराइ मनरन्िरिरा मदन्छन ् िर गररब र दगु्वि 

क्ेत्रकरा बरालबरामलकराहरू जसलराई इन्टरनेट र अनलराइन 

मशक्राको अिसर प्राप्त हुदँनैन ् भिने उनीहरू मशक्रा 

हरामसल गनने नैसमग्वक अमधिकरारबराट िमञचि हुन्छन ् । 

त्यसैले अमधिकरंाश मशक्रामिद ्हरूको भिनराइअनसुरार सबै 

बरालबरामलकराहरूको मनरन्िर मसकराइ समुनमचिििराकरा 

लरामग उतिि दरूमशक्रा करा्य्वरििले अनलराइनकरा सराथै 

अफलराइन (जसिैः इन्टरनेट÷िेभिसराइट नभिईकन पमन 

पढ्न, लेखन र र्यरािहराररक मरि्यराकलराप गनने सरािग्ी, 

अभ्यरास पमुसिकरा आमद) समुिधिरा पमन सँगसँगै सञचरालन 
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गररनपुद्वछ ।

सझुाव

चरार िष्व र सोभिन्दरा िरामथललो उिरेकरा 

बरालबरामलकराहरूकरा लरामग केही सरािधिरानीहरू अपनराएर 

अनलराइन कक्रा सञचरालन गररनपुद्वछ, जसिैः 

लिकक, अलररावक र बालबाललकाले 

आवश्यक पूव्भर्यारी गनने

अनलराइन कक्रा सञचरालन गनु्वभिन्दरा पमहले 

मशक्क, अमभिभिरािक र बरालबरामलकरा सि्ंयले 

पिू्वि्यरारी गनु्व र गरराउन ु अमिआिश्यक 

हुन्छ । मशक्क िथरा अमभिभिरािकहरूिरा मिद्िुी्य 

उपकरणहरू, जसिैः क््प्यटुर, िोबराइल िरा 

ट््यराबलेट आफूले जे प््योग गनने हो सोबरारे र 

इन्टरनेट/िेबसराइट कसरी जोड्ने र सञचरालन गनने 

भिन्ने आधिरारभििू ज्रान अमनिरा्य्व हुन्छ ।

्यसिरा सबैभिन्दरा िहत्िपणू्व कराि मशक्कको हुन्छ । 

मशक्कले कुन पराठ कसरी मसकराउने, के-कसिरा 

मरि्यराकलरापहरू गरराउने, बरालबरामलकराले मसके-

नमसकेको कसरी थराहरा पराउने भिन्ने कुरराकरा सराथै 

पराठ्योजनरा प्त्यक् भिौमिक कक्राकोठराको पढराइिरा 

जसिै बनराउनपुद्वछ । ्यस कराििरा मशक्कले दईु 

प्करारकरा मरि्यराकलरापहरू सिरािेश गररनपुद्वछ - 

(क) सिकरामलक र (ि) असिकरामलक । मशक्क 

र सबै बरालबरामलकराहरू िरासिमिक एउटै सि्यिरा 

सँगै हुने र प्त्यक् कुरराकरानी हुने मरि्यराकलरापलराई 

सिकरामलक (synchronous) भिमनन्छ भिने 

ितितक्ण अथरा्वि ्िरासिमिक सि्यि ैअन्िरमरि्यरा 

गन्व नपनने, प्त्ेयक र्यमक्तलराई अलग अलग 

अन्िरमरि्यरा गन्व समकने मरि्यराकलरापलराई 

असिकरामलक (synchronous) भिमनन्छ ।

्यसकरा अलरािरा कुन बरालबरामलकरासँग कसिो 

सरािग्ी (क््प्यटुर, िोबराइल, ट््यराबलेट) उपल्धि 

छ भिन्ने कुररा पमन बझुनपुद्वछ ।

मशक्क, अमभिभिरािक र बरालबरामलकराहरूले 

आफूले प््योग गनने मिद्िुी्य सराधिन (क््प्यटुर, 

िोबराइल िरा ट््यराबलेट) कसरी प््योग गनने भिन्ने 

मिष्यिरा पोखि हुनपुद्वछ । त्यसकरा लरामग अनलराइन 

कक्रापिू्व  प्शसि पिूरा्वभ्यरास गररनपुद्वछ ।

मशक्क िथरा अमभिभिरािकले बरालबरामलकराले 

प््योग गनने मिद्िुी्य सराधिनिरा कमिप्य महसंरा, 

दरु्य्विहरार र ्यौनसँग स्बमन्धिि िेबसराइटहरू बन्द 

गररनपुद्वछ । ्यसले गदरा्व बरालबरामलकराहरूलराई 

केही हदस्ि िी सरािग्ीहरूबराट अलगग रराखन र 

मिनको प्भिरािबराट बचराउन समकन्छ ।

बाल सवास्थ्य र बालमनोलवज्ानका 

र्थ्यहरूलाई पालना गनने

सरानरा बरालबरामलकराहरू सिभिरािैले चञचले हुन्छन ्। 

उनीहरू उफ्रन, दौडन िथरा िलेन िन परराउँछन ्। 

उनीहरू एकै ठराउँिरा एउटै कराििरा एकराग् भिएर 

धिरैे बेर बसन सकदनैन ् । परँाच िष्वभिन्दरा िमुनकरा 

बरालबरामलकराहरूको (Attention span) एकराग् 

भिएर बसने िरा मसकने भिनेको बढीिरा १५ मिनेटिरात्र 

हुन्छ । त्यसैले ्यस उिरेकरा बरालबरामलकराहरूलराई 

मसरिनको अगरामड हलचल नगरी रराखन ुर मदनिरा 

३—४ घन्टरा अनलराइन कक्रा सञचरालन गनु्व 

भिनेको बराल-िनोमिज्रान, उनीहरूको सिरासथ्य 

र बराल मसकराइकरा मसद्रान्िमिपरीि हुन ् । अिः 

चरार िष्वभिन्दरा िरामथकरा सरानरा बरालबरामलकराहरूकरा 

लरामग अनलराइन कक्रा सञचरालन गदरा्व 

मन्नमलमिि कुरराहरूिरा ध्यरान मदइनपुद्वछः

•	 एक मदनिरा बढीिरा दईुओटरा सत्रिरात्र सञचरालन 

गनने र एउटरा सत्र बढीिरा १५ मिनेटको िरात्रै 

बनराउने

•	 सत्र सञचरालन गदरा्व अमभिभिरािक/ि्यसक 
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र्यमक्तको अमनिरा्य्व उपमसथमि र संलगनिरा 

समुनमचिि गनने

•	 प्त्ेयक सत्रिरा अमभिभिरािक िरा ि्यसक र्यमक्तकरा 

बीचिरा अन्िरमरि्यरा गनने र पराठसँग स्बमन्धिि 

सरािमूहक मरि्यराकलराप सिरािेश गनने

अनलाइन कका समबन्धमा लवद्ाल्यको 

आफननै नीलर र ्योजना बनाउने 

मशक्कले अनलराइन कक्रा सञचरालन गनु्वभिन्दरा 

पमहले कुन-कुन कक्रा र सिहूलराई के-कमि 

सि्य, कसरी, कुन मिमधिको प््योग गरी 

पराठ््यरििकरा कुन पराठ िरा पररचछेदहरूलराई 

सिटेेर अनलराइन कक्रा सञचरालन गनने 

हो ? सोबरारे मिद्राल्य प्शरासनसँग मिलेर 

मिद्राल्यको िैकमलपक मशक्रास्बन्धिी नीमि 

िथरा ्योजनरा बनराउनपुद्वछ । अनलराइन कक्रािरा 

आउन नसकने बरालबरामलकराहरूकरा लरामग कसरी 

मसकराइको अिसर प्दरान गनने भिन्ने बरारे पमन 

मिद्राल्यको नीमि हुन ुअमि जरुरी हुन्छ । 

लनषकष्भ

उमललमिि मिशे्षणहरूकरा आधिरारिरा चरार िष्व 

र सो िष्वभिन्दरा िमुन उिरे सिहूकरा बरालबरामलकराहरूकरा 

लरामग अनलराइन कक्रा उप्यकु्त छैन, अनलराइन 

कक्रािरात्रैले सबै सरानरा बरालबरामलकराहरूको मनरन्िर 

मशक्राको आिश्यकिरा परूरा हुन सकदनै, प्भिरािकरारी 

अनलराइन कक्राकरा लरामग मिद्राल्य, मशक्क र 

अमभिभिरािकको सहकरा्य्व जरुरी छ, अनलराइन 

कक्रा सञचरालनकरा लरामग मिद्राल्यको िैकमलपक 

मशक्रास्बन्धिी नीमि िथरा ्योजनरा हुनपुद्वछ र अनलराइन 

कक्रा सञचरालन गनु्वभिन्दरा अमघ मशक्क, अमभिभिरािक र 

बरालबरामलकरा सि्ंयले पिू्वि्यरारी र पिूरा्वभ्यरास गनु्वपद्वछ ।

सन्दर्भ-सामग्ी

मशक्रा, मिज्रान िथरा प्मिमधि िन्त्रराल्य (२०७७), 

िैकमलपक प्णरालीबराट मिद्राथथीको मसकराइ 

सहजीकरण मनदनेमशकरा २०७७ । कराठिराडौः 

लेिक ।

https://www.childsafenet.org/risks-for

UNESCO (2018). Global Education 

Monitoring Report: Migration, 

displacement, and education, 

building bridges, not walls. Paris: 

UNESCO.

https://www.unicef.org/nepal/reports/

online-safety-resources
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शिक्षा मषानव अशिकषारको रूपमषा सववीकषार गररएको ७३ वर्ष पशुगसक्ो जसको सशुनशचिततषा रषाज्ले गनु्षपर्ष । ्स 

क्रममषा रषाज्ले परूषा गनु्षपनने दषाश्तव र भशूमकषाकषा बषारेमषा अनतरषा्षशट्रि् रूपमषा केहवी मषापदण्ड र सचूक त् गररएकषा 

रन ्। सं्कु्त रषाट्रि सङ्घकषा सदस् मलुकुले श्नै मषापदण्ड र सचूककषा आिषारमषा आफनषा संशविषान र कषाननुमषा उक्त 

मषानव अशिकषार सशुनशचित गनने प्षाविषान समषावेि गनु्षपर्ष । नवीशत तथषा कषा ््षक्रम, संरचनषा एवम ्जनिशक्तको व्वसथषा 

गनु्षपर्ष । नेपषालको सनदभ्षमषा संशविषान र कषाननुमषा शनःिलुक तथषा अशनवषा ््ष आिषारभतू शिक्षा र शनःिलुक मषाध्शमक 

शिक्षाको व्वसथषा गररएको र । शिक्षालषाई मौशलक हकको रूपमषा सववीकषार गररएको र । तर कषा्षा्षनव्न पक्मषा 

जशत मषात्षामषा प्भषावकषारवी हुनपुर््यो सो हुन सशकरहकेो रैन । सबै नषागररकले अनभुव गन्ष पषाएकषा रैनन ्। महससु गनने 

ढङ्गबषाट शिक्षा मषानव अशिकषारको रूपमषा कशहले कषा्षा्षनव्नमषा आउलषा ? अशहलेको मलू प्श्न ् हवी नै हो । प्सततु 

लेख श्नै सनदभ्षमषा केशनरित भई त्षार गररएको र । 

भइसक्दा पनि सबै बदालबदानलकदा निद्दालयसम्म पगुि 

सकेकदा छैिि ् । निक्दालदाई ्मदािि अनिकदारकै रूप्मदा 

्महससु त कनहले गि्न पदाउलदाि ्?

्मदानिकै तथयदाङ्कले ्खेदाएअिसुदार सि ्

२००० पनछकदा िर्नहरू्मदा छोरदाछोरीलदाई निद्दालय्मदा 

पठदाउिपुछ्न भनिे निरय्मदा अनभभदािकको सचतेिदा बढेको 

छ । ्ःुख-सखु गरेर भए पनि छोरदाछोरीलदाई निद्दालय 

पठदाएकै छि ्। तर अझ ैपनि निद्दालय आउि िसकिेको 

सङ्खयदा ठुलै छ । अब पनि निद्दालय आउि िसकिे 

बदालबदानलकदाहरू रहरले िभई बदाधयतदाले घर्म ैरोनकएकदा 

हुि ् । नयिले झनेलरहकेदा स्मसयदा िरैे छि ् । ती्मधये 

आनि्नक स्मसयदा प्र्मखु हो, जसकदा कदारण उिीहरूको 

गदँास, बदास र कपदासको अभदाि छ । ्नैिकी कष्टकर छ । 

निपनितदा्मदा जीिि नबतदाएकदाहरू छोरदाछोरीको निक्दाकदा 

लदानग प्रतयक् अप्रतयक् खच्न वयिसिदा गिने अिसिदा्मदा 

छैिि ् । यसले त िप तिदाि बढदाउिे कदा्म्मदात्र गछ्न । 

यी र यसतै अनय स्मसयदा स्मदािदाि िगरीकि निद्दालय 

अनिवार्य निक्ाको कारा्यनवरिका लानि समर र प्रनरिरा
 हररप्रसदा् लमसदाल, पीएचडी

नवषर प्रवेि 

नबतेको ्ईु ितदाब्ी्मदा संसदार्मदा निक्दाको 

निसतदार वयदापक ्मदात्रदा्मदा भएको ् नेखनछ । अझ प्रदािन्मक 

निक्दाको निसतदार त उललेखय ्मदात्रदा्मदा भएको छ । यसै 

गरी बदालबदानलकदाहरूले निद्दालय्मदा नबतदाउिे ्र्मदा पनि 

िरैे िै सिुदार आएको छ । प्रदािन्मक निक्दा्मदा जनतिकै 

िभए पनि रदामै् ढङ्गको सिुदार ्मदाधयन्मक र उचचनिक्दा्मदा 

स्मते भएको छ । तर यी सिुदार संसदारकदा सबै क्ेत्र, 

भगूोल र सिदाि्मदा एकिदास अिदा्नत ् स्मरूप्मदा भएकदा 

छैिि ् (https://ourworldindata.org/
global-education) । संसदार्मदा अझ ै पनि िरैे 

बदालबदानलकदा निद्दालय निक्दाको पहुचँबदाट टदाढदा छि ्। 

यसकदा पछदानड िरैे कदारण छि ् । स्मय-स्मय्मदा आउिे 

्महदा्मदारी प्र्मखु कदारण बिेको छ । यसतदा ्महदा्मदारीले 

निद्दालयबदानहर रहिे सङ्खयदा्मदा अझ बढोतिरी गरेकदा 

छि ्। निक्दालदाई ्मदािि अनिकदारको रूप्मदा निश्ववयदापी 

रूप्मदा सिीकदार गररएको (यिेुसको, २०१९) ७३ िर्न 

 सहसनचि, निक्दा, निज्दाि तिदा प्रनिनि ्मनत्रदालय

लेखसार
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आउि िसकेकदा बदालबदानलकदाहरूलदाई निद्दालय 

पठदाऊ िदा आऊ भिेर ्मदात्र रदाजयको कत्नवय परूदा 

हुँ् िै । अिरुोि्मदात्रले आनि्नक स्मसयदा िदा खदािे-बसिे 

स्मसयदाको स्मदािदाि िहुिे रहछे । 

्मदानिसको जीिि्मदा खदािे र बदँाचिे निरय ठुलो 

हो नक निक्दा ठुलो हो ? बदँाचिै स्मसयदा भइरहकेो बेलदा्मदा 

सदाक्र बनिपुछ्न भनिे भिदाइले केही अि्न र ्महत्ि रदाखलदा 

र ? अिशय पनि गदँास, बदास र कपदास िै ्मदानिसको पनहलो 

प्रदािन्मकतदा्मदा रहनछ । यसको वयिसिदा गरेपनछ सदाय् 

्मदानिसले निक्दाकदा बदारे्मदा सोचछ होलदा । निक्दासँग खच्न 

जोनडनछ । सिदासथय पनि सँगै जोनडनछ । अझ अनहलेकदा 

जसतदा ्महदा्मदारी्मदा त सिदासथय प्र्मखु बनिरहकेो छ । यी 

सबैको अधययि ग्दा्न ्मदाििीय आिशयकतदाको चक्र 

गदँास, बदास, कपदास, सिदासथय र निक्दा बनिे ् नेखयो । खदाि-

बदँाचिै स्मसयदा्मदा परेको पररिदारलदाई खच्न आिशयक 

पिने निक्दाको वयिसिदा उिीहरूले आफिो तर्न बदाट गि्न 

सक्िैि ् । के खदािे, बदँाचिे, उपचदार पदाउिे र निक्दालदाई 

सँगै जोडेर लैजदािे कुिै उपदाय छ ? 

मािवीर आवशरकतामा आधारभूत निक्ा

्मदासलोले ्मदाििीय आिशयकतदाहरू 

िङ्ृखलदा्मदा हुनछि,् जब एउटदा परूदा हुनछ अकको प्रदाप्त 

गिने चदाहिदा हुनछ भिेर उललेख गरे । उिकदा अिसुदार 

्मदानिसलदाई ततकदालको आिशयकतदा परूदा गिने चदाहिदा 

बढी हुनछ । आिदारभतू आिशयकतदा परूदा िभएको 

अिसिदा्मदा अनय चदाहिदाले तयही ्महत्ि िरदाखि सकछ । 

अनहलेको ्महदा्मदारीले पनि ्महत्िपणू्न सन्िे नसकदाएको 

छ । हुिेखदािेलदाई भदाइरसले लैजदानछ नक भनिे नचनतदा छ 

भिे गररब-निपनिलदाई भोकले लैजदानछ नक भनिे नचनतदा 

्नेखयो । एउटदाले बन्दाबन्ी गिु्नपछ्न भनछ भिे अककोले 

बजदार खोलिपुछ्न भनछ । ्महदा्मदारी र निपनितदा्मदा निक्दा 

भिेर ्मदात्र िपगुिे रहछे । अनहले त खोप, सदा्मदानजक 

सरुक्दा र निक्दालदाई जोडेर जदािपुिने ्नेखयो । निक्दालदाई 

एकलै होइि नक अनय पक्सँगै लैजदािपुछ्न भनिे सोच 

यसपटकको ्महदा्मदारीले नसकदायो । 

जब अिसिदा ्महदा्मदारीबदाट सदा्मदानयतर्न  रनक्न नछ 

अनि निक्दा नकि र कसरी भनिे्मदा बहस गि्न उपयकु्त 

हुनछ । निक्दा नकि त ? ्मलुकुकदा सबै िदागररकलदाई 

नकि सदाक्र बिदाउिपुिने ? के ररक पछ्न िदागररक सदाक्र 

हुि ुर िहुि्ुमदा ? यस्मदा िरैे बहस र तक्न  गि्न सनकनछ । 

सदार्मदा भनिपु्दा्न निक्दाले वयनक्तगत, सदा्मदानजक र ्मलुकु 

निकदास्मदा सहयोग गछ्न, नयिलदाई लदाभ नसज्निदा गछ्न 

(यिेुसको, २०१९) । सदािै निक्दाको एकसटि्नल एि्म ्

नसपलओभर इरेकट पनि हुनछि ् । यसले िदातदािरण 

संरक्ण, जीिि र जगत ्को स्मग्र इको-नससट्मलदाई 

प्रभदािकदारी एि्म ् सनतनुलत बिदाउि सहयोग गछ्न । 

िदागररक अनिकदार र कत्नवयप्रनत सचते बिदाउँछ, कुरीनत 

र बेनितीप्रनत बोलि सकिे बिदाउि सकछ । अधययि-

अिसुनिदािकदा प्रदानप्तले पनि यही भनछि ् । उिीहरूले 

सदाक्र हुि ु र िहुिलुदाई जीिि र जगत ््मदा उजयदालो र 

अधँयदारोजसतै हो भिेकदा छि ् । सिय्म ् वयनक्त, स्मदाज 

र ्मलुकुको निकदासकदा लदानग सबै बदालबदानलकदालदाई 

निद्दालय्मदा लयदाउिपुछ्न । तयही भएर निक्दालदाई ्मलुकु 

निकदासको आिदारसतमभ ्मदानिनछ । यसले िै निकदासकदा 

अनय समभदाििदा खोलिे हुँ् दा यो आरँै्मदा सदँाचो हो । तयही 

भएर िै निश्व स्मु् दायले निक्दालदाई ्मदािि अनिकदारको 

रूप्मदा नलएको हो (यिेुसको, २०१९) । कसैले पनि हरण 

गि्न िसकिे अनिकदार । ्मदािि भएको कदारणले उपभोग 

गि्न पदाउिे अनिकदार । यसतो अनिकदार रदाजयले सनुिनचित 

गिु्नपछ्न । यसकदा लदानग रदाजय िैनतक, रदाजिैनतक, 

सदा्मदानजक, कदाििुी एि्म ् प्रयोजिकदा नहसदाबले 

बदाधयकदारी छ (यिेुसको, २०१९) । िदातदािरण्मदा रहकेो 

अनकसजि ्मदाििले आफिो आिशयकतदाअिसुदार 

उपभोग गि्न पदाउँछ । सयू्नको नकरणबदाट लदाभ नलि 

पदाउँछ । नहडँडुल गि्न पदाउँछ । बगैंचदा्मदा रहकेो हररयदाली 
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र सौन्य्नको पदाि गि्न पदाउँछ । यी सबै सदाि्नजनिक 

िसत ुिदा सेिदा भएकदाले समभि भएको हो । निक्दा पनि 

यसतै नकनस्मबदाट उपभोग गि्न पदाउिपुछ्न । आिदारभतू 

तहसम्म सबैले नलिै पछ्न । कसैले नलनि भिेर उमकि 

पदाउँ्िै । यसतो अिसिदालदाई समबोिि गि्न िै आिदारभतू 

तहसम्मको निक्दा कदाििुब्मोनज्म बदाधयकदारी 

बिदाइएको हो, बदालबदानलकदालदाई औरिी बलजफती 

खिुदाएजसतै । आिदारभतू निक्दा चदाहिदाले भन्दा पनि 

बदाधयकदारी ढङ्गबदाट नलिपुिने निक्दा हो । यसतो गिने 

्दानयति र कत्नवय रदाजयको हो । सि ्१९४८ ्मदा संयकु्त 

रदाष्ट्र सङ्घले पदाररत गरेको ्मदािि अनिकदारसमबनिी 

निश्ववयदापी घोरणदापत्रले रदाजयको लदानग बदाधयकदारी 

भनू्मकदा उललेख गरेको छ ।

्मदाििीयतदा, कदाििुी, सदा्मदानजक, रदाजिीनतक, 

अनतरदा्ननष्ट्रय, िैनतक आन् दृनष्टकोणबदाट आिदारभतू 

तहसम्मको निक्दा ्मदाििकदा लदानग अनििदाय्न र अपररहदाय्न 

हुनछ । यो ्मदािि भई बदँाचिकदा लदानग िभई िहुिे निरय 

हो । तसि्न रदाजयले यसलदाई सदाि्नजनिक बिदाएर सबैले 

निबदा्नि रूप्मदा पदाउि सकिे िदातदािरण तयदार गिु्नपर्य ।

आधारभूत निक्ा िभएमा के हुनर ?

आिदारभतू निक्दाको अभदाि्मदा वयनक्त्मदा 

सचतेिदाको क्मी हुि सकछ । यसको असर ्मदाििीय 

जीििकदा िरैे पक््मदा पछ्न । सिदासथय प्रभदानित हुनछ, 

आय्मदा असर गछ्न, वयनक्तको भनिष्य िकदारदात्मक 

ढङ्गबदाट प्रभदानित हुि सकछ । िेपदाल जिसदाङ्नखयकीय 

सिदासथय सिनेक्ण २०१६ (एिडीएचएस, २०१७) कदा 

प्रदानप्तले ्खेदाएअिसुदार निरक्र आ्मदाकदा भन्दा सदाक्र 

आ्मदाकदा बदालबचचदाको सङ्खयदा क्म छ । निरक्रतदा्मदा 

जन्म्र एि्म ््मतृयु् र आन्को ्मदात्रदा बढी छ, बचचदाको 

सिदासथय र पोरणको अिसिदा पनि िकदारदात्मक ढङ्गबदाट 

प्रभदानित भएको पदाइयो । यसरी एउटदा वयनक्त्मदा परेको 

िकदारदात्मक असरबदाट ऊ आरू्मदात्र िभई स्मग्र 

घरपररिदार प्रभदानित हुि पगुछ । घरपररिदारकदा स्सयको 

सिदासथय क्मजोर भएपनछ तयस्मदा खच्न बढ्छ । जीिि 

असनतनुलत हुि पगुछ । यी सबैको असर स्मदाज र 

्मलुकुको निकदास्मदा पछ्न (यिेुसको, २०१९) ।

्मदानि िै भनियो नक निक्दाले वयनक्त र 

घरपररिदारको आय्मदा स्मते असर गछ्न । आिदारभतू 

तहको निक्दाको अभदाि्मदा प्रतयक् रूप्मदा वयनक्त सिय्म ्

र अप्रतयक् रूप्मदा घरपररिदार िै िकदारदात्मक ढङ्गबदाट 

प्रभदानित हुनछ । सदार्मदा भनिपु्दा्न घरपररिदार अभदाि्मदा 

बदँाचिपुिने न्ि आउि सकछ । यसतो अिसिदा एक 

पसुतदा्मदा ्मदात्र सीन्मत रहँ् िै, अिनत िङ्ृखलदाको रूप्मदा 

आउिे पसुतदा्मदा पनि स्दै जदानछ । वयनक्तले प्रयोग गिने 

रदाजिीनतक, िदागररक अनिकदार िकदारदात्मक ढङ्गबदाट 

प्रभदानित हुिे भएकदाले (यिेुसको, २०१९) यसतदा वयनक्त 

र र घरपररिदार स्मदाजको नपँि्मदा बसि बदाधय हुनछि ्। यी 

सबैको िकदारदात्मक प्रभदाि स्मदाजको अ्मिचयिजसतदा 

पक््मदा पनि पछ्न ।

आिदारभतू निक्दाको अभदाि्मदा वयनक्तको 

सिदासथय अिसिदा पनि प्रभदानित हुि पगुछ । नबरदा्मी 

भएपनछ उपचदार गिु्नप्दा्न िप रक्म लदागछ । उक्त रक्म 

िभएपनछ ऋण नलिपुछ्न । एउटदा ऋणले अकको ऋण 

िप ग्दै जदानछ । ऋण नति्न जदायजेिदा बेचिपुिने होलदा । 

यसरी सिदासथय सेिदा खरर् गिु्नपिने भएपनछ नबपनिहरू 

िप जोनख्म्मदा पछ्नि ् । सके नि्िे, िसके सि्िेकै 

सहरनतर हदानििकुो निकलप के होलदा र ? ्मदािि जीिि्मदा 

यी र यसतै खदालकदा िरैे िकदारदात्मक असर आिदारभतू 

निक्दाले लयदाउिे निनचित छ । 

आधारभूत निक्ाको नवश्ववरापी अवस्ा

िदारदायण नगरी (२०७६) ले अििुदा् गरेको 

एचजी िेलसको निश्वको इनतहदास (अ सट्न नहसट्री अर 

् िलड्न) पसुतक्मदा यरुोपले एघदारौ ँितदाब्ीपनछ निक्दा्मदा 

योजिदाबद्ध निकदास ग्दै आएको छ, जसको प्रभदाि 
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्मदािि जीििकदा अनय पक््मदा पनि प्दै गयो । सिदासथय 

पनि यसबदाट अछुतो रहिे । नयिबदाट जदापदािलगदायतकदा 

केही ्मलुकुले लदाभ नलि सके, पनछललो न्ि्मदा सि ्

१९६० पनछ नसङ्गदापरु, कोररयदा, हङकङ, तदाइिदाि, 

्मलेनसयदाले गरेको निकदास पनि उललेखय रह्ो । सि ्

१९९० पनछ चीिले रड्को ्मदायको । निकनसत ्मलुकुकदा 

सबै बदालबदानलकदाको पहुचँ्मदा आिदारभतू निक्दा पगुेको 

छ । कदाििु्मदा ्मदात्र िभएर वयिहदार्मदा िै अनििदाय्न छ । 

निद्दालय उ्मरे स्महूकदा सबै जिदा निद्दालय्मदा पगुेकदा 

छि ्। 

अनििदाय्न आिदारभतू निक्दाकदा लदानग रदाजयले 

आफिो ्दानयति र कत्नवय परूदा गरे-िगरेको पनि निशे्रण 

हुिपुछ्न । यिेुसको (२०१९) ले प्रकदानित गरेको रदाइट 

टु एजकेुसि हनेडबकु्मदा निक्दा अनिकदारको रूप्मदा 

सनुिनचित गि्नकदा लदानग अिलमबि गिु्नपिने चरणहरू 

उललेख गररएको छ । यसकदा लदानग ्मलुकुले निश्ववयदापी 

्मदािि अनिकदार घोरणदापत्र अिसु्मि्नि (स्मि्नि िदा 

अि्ुमो्ि) गिु्नपिने, संनििदाि र कदाििु्मदा वयिसिदा 

गिु्नपिने, िीनत तिदा कदाय्नक्र्म्मदा वयिसिदा गिु्नपिने, नितिीय 

वयिसिदापि गिु्नपिने, प्रिदासनिक संरचिदा र जििनक्त 

आन्को वयिसिदापि गिु्नपिने आन् बतदाइएको छ । 

यस्मदा नयदानयक पक् पनि उनतिकै ्महत्िपणू्न हुिे ग््नछ । 

यस्मदा पनि क्म निकनसत ्मलुकुहरू चकेुकदा छि ्।

यिेुसकोले आफिो िेबपेज (https://

en.Unesco.org) ्मदा न्एको तथयदाङ्कअिसुदार सि ्

२०१८ सम्म निश्वभर्मदा कररब २५ करोड ८० लदाख 

बदालबदानलकदा तिदा यिुदा निद्दालयबदानहर छि,् जस्मधये 

५ करोड ९० लदाख प्रदािन्मक निद्दालय जदािे उ्मरे 

स्महूकदा छि ्भिे ७ करोड २० लदाख निमि्मदाधयन्मक 

निद्दालय उ्मरे स्महूकदा र ्मदाधयन्मक (उचचस्मते) 

निद्दालय उ्मरे स्महूकदा १३ करोड ८० लदाख यिुदा 

छि ्। तयसतै निश्वभर्मदा अनहलेसम्म १५५ ्मलुकुहरूले 

९ िर्न िदा सोभन्दा बढी अिनिको अनििदाय्न निक्दाको 

बदारे्मदा कदाििुी वयिसिदा गरेकदा छि ् । जम्मदा ९९ 

्मलुकुहरूले ्मदात्र १२ िर्नको निद्दालय निक्दा निःिलुक 

गरेकदा छि ्। अनहलेको अिसिदा हे् दा्न सि ्२०३० सम्म 

प्रदािन्मक तहकदा निद्दालय उ्मरे स्महू्मधये कररब ८.२% 

निद्दालय जदाि पदाउँ्िैि ्। यसैगरी हरेक १० जिदा्मधये छ 

जिदाले ्मदात्र ्मदाधयन्मक निक्दा परूदा गि्न सकछि ्।

िनैक्क तथयदाङ्क (Flash Report 

2019/2020, 2076) कदा अिसुदार ्मलुकु्मदा आिदारभतू 

तहकदा उ्मरे स्महू्मधये लगभग ९३.९ प्रनतित 

बदालबदानलकदा निद्दालय्मदा पगुेकदा छि ्। यसको ्मतलब 

हरेक १०० जिदा्मदा ९४ जिदा निद्दालय पगुेकदा छि ्भिे 

बदँाकी ६ प्रनतित जनत निद्दालय पगुि सकेकदा छैिि ् । 

निद्दालय पगुेर निद्दालय छदाड्िेको सङ्खयदा पनि ठुलो 

रहकेो छ । आिदारभतू तह्मदा निद्दालय जदािे्मदा छदात्र र 

छदात्रदाको सङ्खयदा र अिपुदात लगभग बरदाबर जसतो छ । 

तर छोरदाहरूको अनिक सङ्खयदा निजी निद्दालयतर्न  छ 

भिे छोरीहरू सदाि्नजनिक निद्दालय्मदा छि ् । कुि 

निद्दालय रदाम्ो छ भन्दा पनि स्मदाजले निजी्मदा जदािलुदाई 

प्रनतष्दा र हनैसयत हुनछ भनिे ठदािेको छ । 

कोनभड १९ को स्मय्मदा आएको आनि्नक 

्मन्ीले बदालबदानलकदाको निक्दा्मदा असर गयको (data.

unicef.org) । घरपररिदारको ्नैिकी र जीिि िै 

निपनितदातर्न को यदात्रदा्मदा छ । निद्दालय एि्म ् िनैक्क 

संसिदा बन् छि ् । बदालबदानलकदाहरू घर्म ै रहि बदाधय 

छि ् । यसले निद्दालय जदाि बदँाकी बदालबदानलकदा्मदात्र 

िभएर गएकदाहरू पनि निद्दालय छदाड्िे अिसिदा्मदा 

पगुेकदा छि ् । िेपदाल्मदा निद्दालय िदातदािरणअिकूुल 

िभएर नबच्ैमदा छोड्ि बदाधय भएकदा निद्दािथी सङ्खयदा 

उचच िै नियो । तर अनहले कोनभड १९ ले लयदाएको 

आनि्नक र ्मदाििीय सङ्कटकदा कदारण निद्दालय छदाड्िे 

बदालबदानलकदाको सङ्खयदा बढ््ो क्र्म्मदा छ । यसले 
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निक्दा्मदा िप सङ्कट लयदाउिे निनचित छ । 

्मदानि िै भनियो नक अनििदाय्न आिदारभतू निक्दा 

िनैक्क प्रणदालीसँग ्मदात्र जोनडएको निरय होइि । यो 

निरय त सदा्मदानजक आनि्नक पक्सँग पनि उनतिकै ्मदात्रदा्मदा 

जोनडएको छ । स्मदाजको बिदािट र यससँग जोनडएको 

सदा्मदानजक आनि्नक पदाटोलदाई िजोडी गररिे अनििदाय्न 

निक्दाकदा समबनि्मदा गररिे निशे्रण अिरुो हुनछ । 

सदा्मदानजक आनि्नक पक्ले अिकूुल िदातदािरण बिदाउिे 

कदा्म गछ्न जिु िभई िहुिे सत्न हो । 

सामानिक आन ््यक अवस्ामा आधाररत अनिवार्य 

आधारभूत निक्ा 

िेपदाल्मदा आिदारभतू निक्दाकदा बदारे्मदा चचदा्न 

ग्दा्न सदा्मदानजक आनि्नक अिसिदाको निशे्रण गिु्न 

जरुरी हुनछ । नकिनक ्मदानि भनिएझै ँ निद्दालय जदािे 

निरय घरपररिदारको सदा्मदानजक एि्म ्आनि्नक पक्सँग 

जोनडनछ । यस क्र्म्मदा सबैभन्दा पनहलदा ्मलुकु्मदा 

गररबीको रेखदा्मनुि रहकेदा पररिदार अिदा्नत ् निपनितदा्मदा 

रहकेदा पररिदारकदा बदारे्मदा केही खोतलिै पछ्न । 

पन्धौ ँयोजिदाले उललेख गरेअिुसदार आनि्नक िर्न 

२०७५/७६ सम्म ्मुलुक्मदा निरपेक् गररबीको रेखदा्मुनि 

रहेको पररिदारको जिसङ्खयदा कुल जिसङ्खयदाको 

१८.७ प्रनतित छ, बहुआयदान्मक गररबी त २८.६ 

प्रनतित छ (रदानष्ट्रय योजिदा आयोग, २०७६) । सि ्

२०११ को जिगणिदाको अननत्म प्रनतिे्िअिुसदार 

्मुलुकको जिसङ्खयदा २६४९४५०४, जिसङ्खयदा 

िनृद्ध्र १.३५, घरपररिदारको सङ्खयदा ५४२७३०२ 

र प्रनतघरपररिदारको आकदार औसत्मदा ४.५५ जिदा 

रहेको छ (रदानष्ट्रय योजिदा आयोग र केनद्ीय तथयदाङ्क 

निभदाग, २०६९) । 

आजको न्मनत्मदा ्मलुकु्मदा तीि करोड 

जिसङ्खयदा छ भिेर ्मदानिे हो भिे तयसको १८.७ 

प्रनतितले लगभग ५५ लदाख जिसङ्खयदा निरपेक् 

गररबीको रेखदा्मनुि पिने ्नेखनछ । एउटदा पररिदार्मदा जम्मदा 

सङ्खयदा ५ जिदा हुनछ भिेर ्मदानिे हो भिे पनि ्मलुकु्मदा 

निरपेक् गररबीको रेखदा्मनुि पिने पररिदारको सङ्खयदा १० 

लदाखभन्दा बढी हुनछ । निरपेक् गररबीको रेखदाभन्दा नठक 

्मदानि रहकेो स्महूको अिसिदा पनि जोनख्मपणू्न िै हुनछ । 

सो घरपररिदारको सङ्खयदा अकको पदँाच लदाख हुनछ भिेर 

्मदानिे हो भिे ्मलुकु्मदा १५ लदाख घरपररिदार अतयनत 

जोनख्मपणू्न अिसिदा्मदा छि ् । बहुआयदान्मक गररबी्मदा 

रहकेदाहरूको सङ्खयदा हिेने हो भिे यसतो जोनख्म्मदा 

रहकेदा घरपररिदारको सङ्खयदा्मदात्र १७ लदाखभन्दा बढी 

हुनछ । सरसतथी हे् दा्न पनि यो भनि सनकनछ नक िेपदाल्मदा 

१५ ्नेख २० लदाख घरपररिदारको आनि्नक अिसिदा 

जोनख्मपणू्न िै छ । यी पररिदारको जीिि कष्टकर छ । 

नििदा्नह्मखुी छ । यस्मदा सदािो नितिीय भदार िप हुिदासदाि 

नयिको ्नैिकी असतवयसत िै बनिे ्नेखनछ । 

आनि्नक िग्नको नहसदाबले िेपदालको 

जिसङ्खयदा्मदा ्मधय्म िग्नको नहससदा ठुलो छ । यो िग्न 

पढे-लेखकेो छ, चलदाय्मदाि छ, सञजदाल्मदा आबद्ध 

छ । तलुिदात्मक रूप्मदा सचते छ । न्मनडयदा्मदा संलगि 

छ । रदाजय्मदा निनभनि निकदाय र संयनत्र्मदा जोनडएको छ । 

वयदापदार-वयिसदाय्मदा आबद्ध छ । आफिदा एजेनडदा ्मखुररत 

गि्न सक््म पनि छ । आफिदा एजेनडदा परूदा गरदाउि ्बदाि 

न्ि सकछ । आिशयक परेको सिदाि्मदा आ्ि्नकदा कुरदा 

गि्न सकछ तर आरूलदाई परेको अिसिदा्मदा पदािर लगदाउि 

सकछ । यसरी ्मधय्म िग्न आरू र आफिो िग्नकेननद्त 

हुनछ । ्मधय्म िग्नको यही सिभदािकदा कदारण सरकदार पनि 

नयिकदा ्मदाग परूदा गि्न बदाधयकदारी बनछ । स्मदाज्मदा ्मधय्म 

िग्न यत्रतत्र ्नेखनछ । 

्मलुकुको ्मधय्म िग्न ्ल्मदा हनैसयत 

रदाखछ, वयिसदाय्मदा हनैसयत रदाखछ, निजी निद्दालय 

चलदाउँछ । यही निद्दालयको ्मदाधय्मबदाट कनतपय उचच 

िग्न्मदा पनुगसके । सदाि्नजनिक प्रिदासि्मदा ्खल रदाखछ, 



10 11शैक्षिक स्मारिकमा, २०७८शैक्षिक स्मारिकमा, २०७८

निक्ण पेसदा्मदा रहनछ । तर यो ्मधय्म िग्न यनत आडमबरी 

हुनछ नक उसको जीिििलैी पणू्नतः पुँजीिदा्ी हुनछ, 

उपभोग्मदा निलदासी बनछ, खदाि लदाउि्मदा ब्दानड सचते छ, 

तर बोली्मदा सदा्मदानजक नयदाय र स्मदाजिदा् भनछ, ठुलदा-

ठुलदा आ्ि्नकदा कुरदा गछ्न । भएको रक्मको पिुनि्नतरण्मदा 

यस ्मधय्म िग्नको घ्ुमदाउरो पदारदा्मदा अिरोि हुनछ । 

सदाि्नजनिक िीनत नि्मदा्नण गि्न्मदा प्रचलि्मदा 

लयदाइिे नसद्धदानत्मधये एनलट थयोरी पनि एउटदा हो । 

यसको तदातपय्न स्मदाज्मदा हनैसयत भएकदा िदा बिदाएकदा 

वयनक्त, स्महू एि्म ् सङ्घ-संसिदाहरूले सदाि्नजनिक 

िीनत नि्मदा्नण्मदा हनैसयत रदाखछि ् (कदायनेनि, २०२०)। 

यसतदा हनैसयत बिदाउिे्मदा ठुलदा रदाजिीनतक ्लकदा िेतदा, 

वयदापदाररक घरदािदा, रदाजयकदा सयनत्र, सरुक्दा रौज, क्म्नचदारी 

तनत्र, पेसदागत स्महू, वयदापदारी आन् हुि सकछि ्। नयिले 

पदािर अभयदास्मदात्र ग्दैिि,् ि्नेखिे ढङ्गबदाट अरूबदाट 

पनि अभयदास गरदाउिे क््मतदा रदाखछि ्। नयिीहरूको प्रभदाि 

प्र्मदानणत गि्न सनजलो हुँ् िै । ्मदानि भनिएझै ँ िेपदालको 

सन्भ्न्मदा ्मधय्म िग्नको प्रभदािबदाट कुिै पनि ्ल िदा 

रदाजिीनत अलग छैि । सरकदारकदा िीनत तिदा कदाय्नक्र्म्मदा 

नयिै िग्नको प्रभदाि छ । यसतदा िीनत तिदा कदाय्नक्र्मलदाई 

िगथीय आखँदाबदाट हरेेिौ ँ । िगथीय आखँदाबदाट हरेेको भए 

निपनि र गररबले बढी पदाउिे कदाय्नक्र्म बनिे होलदाि ् । 

भगूोल िदा स्महूलदाई इनसेननटभ न्िेभन्दा पनि आनि्नक 

िग्न नििरे्मदा केननद्त हुनिे होलदाि ्। 

जबसम्म िीनत तिदा कदाय्नक्र्म्मदा िग्न नििरेलदाई 

िदा उिीहरूकदा आिशयकतदालदाई समबोिि गररँ्िै, 

तबसम्म गररबको अिसिदा्मदा गणुदात्मक पररित्नि 

आउँ्िै । ्मलुकुकदा निपनि पररिदारलदाई निःिलुक र 

अनििदाय्न निक्दा्मदात्र भिेर पगु्िै । उिीहरूकदा लदानग त 

पोसदाक, पदाठ्यपसुतक, सटेसिरी, झोलदा, कपी, पेननसल, 

न्िदा खदाजदा र अनभभदािककदा लदानग कदा्मस्मतेको 

वयिसिदा चदानहनछ । िैयनक्तक रूप्मदा रहकेो नििरेतदा 

िहरेी बलयदाङ्केट रूप्मदा सबैलदाई बरदाबर न्िे सोचले 

उिीहरूलदाई लदाभ न्ि सक्िै । नकिनक यसतदा कदाय्नक्र्म 

सबै्मदा पगुिे हुिदाले सहयोगको पयदाकेजको ्मदात्रदा नयिू 

हुनछ । अनि यहीबँदाट निपनि र क्मजोरलदाई नयदाय 

हुँ् िै । उिीहरूलदाई नयदाय गिने भिेको त उिीहरूको 

आिशयकतदा समबोिि गिने हो । निनिि सनुििदा उपलबि 

गरदाउिे हो । कदायदा्ननियि गि्न सनकँ्िै िदा कनठि छ भिेर 

यसतदा कदाय्नक्र्म टदािने कदा्म हुनछ । पररित्नि गि्न सनजलो 

हुँ् िै । भएकदालदाई निरनतरतदा न्ि सबैलदाई सनजलो 

्नेखनछ । भएको स्ोतलदाई पिुनि्नतरण गिु्नपछ्न, जसकदा 

लदानग पररित्निको हनैसयत चदानहनछ । 

्मलुकु्मदा निक्दा र सिदासथयको अिसिदा्मदा 

सिुदार लयदाउि सबैभन्दा पनहलदा ्मदानि भनिएकदा २० 

लदाख घरिरुीकदा बदारे्मदा बोलिपुछ्न । यो ठुलो स्महू हो । 

आरँै्मदा चलदाय्मदाि पनि छ । नयिको उद्धदार िगरीकि 

स्मदाज्मदा निभे्  क्म हुिै सक्िै । निभे्  जनत बढ्् ै

जदानछ स्मदाज्मदा द्वनद्व भसुको आगोजसतै नभत्रनभत्रै बढ्् ै

जदानछ । तसि्न नपँि र सोभन्दा ्मदानिको िग्नको जीिि 

रूपदानतरण गि्न आिदारभतू तहसम्मको निक्दा र सतरीय 

सिदासथय सेिदाको सनुिनचिततदाकदा लदानग सबैले बोलिपुछ्न । 

िेपदाल्मदा स्मनयदानयक निकदासको कुरदा गिने हो भिे निपनि 

र क्मजोर आनि्नक हनैसयत भएकदाहरूको ्मदु्दा ्मधय्म 

िग्नले बोकिपुछ्न, जिु अनहलेसम्म भएको छैि ।

कदायनेिी (२०२०) ले सदाि्नजनिक िीनत्मदा प्रयोग 

गररिे पलरुदानलज्म (बहुलतदा) लदाई एनलनटज्म (समभ्दानत) 

को िनजकको भनतजदा (Close Cousin) भिेकदा 

छि ्। सदाि्नजनिक िीनत्मदा बहुलतदाको अििदारणदा प्रयोग 

गररए पनि उपप्रणदालीनभत्र पनि पदािर इनफलअुनस गि्न 

सकिेले एनलनटज्म्मदा जसतै प्रभदाि पदाररहदालछ । तसि्न 

्मधय्म िग्नको हनैसयत ्मलुकुको एउटदा प्रणदाली्मदा ्मदात्र 

िभएर यसनभत्रकदा िरैे उपप्रणदाली्मदा उनतिकै ढङ्गबदाट 

परररहकेो हुनछ । जब क्मजोर िग्नकदा लदानग सनुििदा 
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न्िे निरय उठ्छ अनि निनभनि बहदािदा्मदा पररित्निभन्दा 

बढोतिरीलदाई जोड न्इनछ । 

अनहलेकै निनि र पद्धनत पदालिदाबदाट पररित्नि 

समभि छैि । अनहले हदा्मी यही चक्र्मदा परररहकेदा छौ ँ। 

भएकै निनि र पद्धनतबदाट पररित्नि गि्न खोजछौ ँजिु तयनत 

वयदािहदाररक र समभि छैि । स्मग्र संरचिदा भएकै कदा्म्मदा 

निरनतरतदा न्ि चदाहिे खदालको छ । बनलयदाले एकपटक 

जे-जसरी भए पनि नलइहदालछ अनि उसले केही गिदै 

प्दैि । निरनतरतदाले उसलदाई पनुगहदालछ । जदािेर िजदािेर 

यसतदा कदा्म हदा्मीबदाट भइआएकदा छि ्। कसतो अचम्मको 

प्रणदाली छ, बनलयदाले नलइरहिे अनि क्मजोर र निपनि 

नपँि्मदा बसेर हरेर्मदात्र रहिे । 

कदायनेिी (२०२०) ले अगदानड सदाि्नजनिक िीनत 

नि्मदा्नण र पदािरको अनयोनयदानरित समबनि ्मनसिोसँग 

केलदाएकदा छि ् । िीनत कसले बिदाउँछ ? िीनत बिदाउिे 

कदा्मको िेततृि कसले नलएको छ ? यही पदािरले 

एजेनडदा सेट गछ्न, ज्दाि र निश्वदासको मयदानिपलेुसि गि्न 

सकछ, बहसलदाई नियनत्रण गि्न सकछ । यसतो पदािर 

एकटरले ्खेदाएर पनि प्रभदाि प्रयोग गि्न सकछ । ि्नेखएर 

पनि अरूबदाट िै आफिो प्रभदाि नसज्निदा गि्न सकछ । 

िेपदालको सन्भ्न्मदा ्मधय्म िग्नले यसतो पदािरको प्रभदाि 

्खेदाइआएको छ । रदाजयको स्ोत-सदािि्मदा ्मधय्म िग्न र 

सोभन्दा ्मदानिको िग्नको पहुचँ छ । रदाजयको प्रनतनिनिति 

सरकदारले गछ्न तर सरकदार बिदाउिे हनैसयत ्मधय्म िग्न्मदा 

रहनछ । तसि्न सरकदारको एजेनडदा नयिै ्मधय्म िग्नले तय 

गछ्नि ्। अनि नतिै एजेनडदा्मदा रदाजयको स्ोत प्रयोग हुनछ । 

अििदा िेततृिले नयिै िग्नको एजेनडदालदाई आफिो एजेनडदा 

बिदाउँछि ्। ्मलुकु्मदा रेल चलदाउिे होस ्नक पदािीजहदाज, 

उचचनिक्दा निःिलुक होस ् नक सहर-बजदार्मदा िदाईरदाई 

निःिलुक गिने कदाय्न यी सबै ्मधय्म िग्नकदा लदानग पपनुलष्ट 

एजेनडदा हुि ्। उपचदार िपदाएर पररिदारको स्सय ग्ुमदाएको 

वयनक्त, आनि्नक अभदाि्मदा छोरदाछोरी निद्दालय पठदाउि 

िसकेको िदा पढ्् ै गरेकदा छोरदाछोरीलदाई निद्दालयबदाट 

छुटदाउिे अनभभदािक िदा कदा्मको अभदाि्मदा नबहदाि-

बेलकुदा खदािदाको जोहो गि्न िसकिे घर्मलूी सबैलदाई 

निःिुलक उच्चनिक्ाको के अ ््य ? 

न्मसेल रुकोले भिेझै ँजदािेर िजदािेर स्मदाजको 

नपँि्मदा रहकेो िग्न पनि ्मधय्म िग्नकै एजेनडदा्मदा बहनकि 

बदाधय हुनछ । सरुु्मदा उसले पनि ्मधय्म िग्नको एजेनडदालदाई 

आफिै ठदानछ । जब िदाहदा पदाउँछ अनि नढलो भइसकछ 

सिुदार गि्नकदा लदानग । स्मदाजको नपँि्मदा रहकेदालदाई लदाभ 

न्िे हो भिे नकनत ुपरनत ुकेही िलगदाईकि सतरीय निक्दा 

र सिदासथय सेिदा निःिलुक र सहज हुिपुछ्न । आिदारभतू 

तहसम्मको निक्दा अिभुि गि्न सनकिे ढङ्गबदाट 

अनििदाय्न र निःिलुक हुिपुछ्न । यसकदा सदाि्मदा गररब 

घरपररिदारलदाई आनि्नक सहयोगको पयदाकेजको 

उपलबितदा हुिपुछ्न । 

सि्नप्रि्म जोनख्मपणू्न एि्म ् निपनितदा्मदा रहकेो 

पररिदारलदाई रदाजय छ भनिे अिभुनूत न्लदाउि ुआिशयक 

छ । रदाजयले नयिकदा लदानग आनि्नक दृनष्टकोणबदाट उपयकु्त 

िीनत तिदा कदाय्नक्र्म लयदाउिपुछ्न । तर रदाजयले भदारण्मदा 

जे भिे पनि वयिहदार्मदा आनि्नक नहसदाबले ्मधय्म र 

्मदानिललो तह्मदा रहकेदाकदा लदानग कदा्म गरररहकेो हुनछ । 

िीनत तिदा कदाय्नक्र्म स्मनयदानयक क्म र पपनुलसट बढी 

हुनछ । आिदारभतू तह्मदा लगदािी िगरीकि ्मदाधयन्मक 

तहसम्म निःिलुक गररि,ु निश्वनिद्दालय िदा उचचनिक्दा्मदा 

क्म िलुक लगदाउि,ु उचचनिक्दा्मदा िनैक्क ऋण िहुि,ु 

यनुिभस्नल निक्दा र सिदासथयकदा कदाय्नक्र्म सञचदालि हुि 

िसकि ुयस न्िदा्मदा केही उ्दाहरण हुि ्। 

निःिुलक त्ा अनिवार्य निक्ाको कारा्यनवरिः 

कनहले र कसरी ?

यस प्रश्नको उतिर सनजलो छैि । नकिनक 

संनििदािलदाई स्मदाजिदा् उन्मखु भनिएको छ । तर 

वयिहदार्मदा निजी निद्दालयले प्रदािन्मकतदा पदाउिे क्र्म 
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घटेको छैि । निद््मदाि संिैिदानिक, कदाििुी, संसिदागत 

वयिसिदा हे् दा्न ्मलुकु्मदा अनििदाय्न निक्दा प्रभदािकदारी 

रूप्मदा कदायदा्ननियि्मदा आउि सकछ । तर वयिहदार्मदा 

अलन्मलएको अिसिदा छ । एकैपटक ्महससु गि्न सनकिे 

ढङ्गको अनििदाय्न निक्दा कदायदा्ननियि हुि त कनठि तर 

क्र्मिः अगदानड बढेकदा ्मलुकु्मदा यसको प्रभदािकदारी 

कदायदा्ननियि गि्न िरैे स्मय िलदागि सकछ । अबको पदँाच 

िर्न्मदा उललेखय प्रगनत हदानसल गि्न सनकनछ । यसकदा 

लदानग भएको स्ोत-सदाििको पररचदालि्मदा उनचत उपदाय 

अिलमबि गिु्नपछ्न । िप केही उपदायहरू ्हेदायब्मोनज्म 

हुि सकछि ्। 

१.  अनििदाय्न निक्दा कदायदा्ननियि गि्न ठुलै लदागत 

चदानहनछ । सदा्मदानयतः यसले ्मिगयै रूप्मदा 

सरकदारको लगदािी ्मदाग गछ्न । यसतो रक्म 

तीि तहकदा सरकदारले वयहोिु्नपछ्न (MoEST, 

2005) । यो सिदािीय तहको नजम्मिेदारीको 

निरय्मदात्र होइि । संनििदािको सदाझदा अनिकदार 

सचूी (अिसुचूी ९) को ्म्म्न र भदाििदा पनि सदाझदा 

िै हो । यस ्म्म्नलदाई निःिलुक तिदा अनििदाय्न 

निक्दा समबनि्मदा वयिसिदा गि्न बिेको ऐि २०७५ 

ले पनि बोकेको छ । स्मग्रतदा्मदा भनिपु्दा्न सटेट 

र ििसटेट एकटर ्िुै न्मलेर अनििदाय्न निक्दाकदा 

लदानग लदागत जटुदाउिपुछ्न । यसतो बझुदाइ सङ्घ, 

प्र्िे र सिदािीय तह्मदा नक्रयदािील रदाजिीनतक 

एकटर र क्म्नचदारी संयनत्रको नबच्मदा निकनसत 

हुिपुछ्न, जसकदा लदानग नियन्मत छलरल एि्म ्

अनतरनक्रयदा आिशयक हुनछ । 

२. जदापदािको निक्दा हिेने ्मनत्रदालयले सि ् २००५ 

्मदा ररनडजदाइनिङ कमपलसरी एजकेुसि रर 

अ नय ु इरदा भनिे प्रनतिे्ि तयदार गयको, जिु 

िेपदालकदा लदानग पनि उनतिकै उपयोगी हुिे 

्नेखनछ । सङ्घले ्मदाप्णड बिदाउिे, बजेट 

सनुिनचिततदा गिने, आिशयक पिूदा्निदार तयदार 

गिने, िनैक्क उपलनबि यनकि गरी सोको ्मदापि 

गिने कदा्म गिु्नपछ्न । सिदािीय तहले कदायदा्ननियि 

गिु्नपछ्न भिे प्र्िे तहले आिशयकतदाअिसुदार 

स्मनिय गिु्नपछ्न । प्र्िे र सिदािीय तहले 

सङ्घीय ्मदाप्णडब्मोनज्म कदा्म गिु्नपछ्न । 

कदायदा्ननियि गि्न सङ्घीय तह जदािै हुँ् िै ्। 

३. निक्दा अनिकदारको निरय हो भिेर रदाइट होलडर 

र ड्यनुटनबयर ्िुैलदाई बझुदाउि प्रभदािकदारी 

सञचदार योजिदा तजु्न्मदा गरी कदायदा्ननियि्मदा 

लयदाउिपुछ्न । आ्म सरोकदारिदालदाहरू्मदा सचतेिदा 

बढदाउि सटेट र ििसटेट एकटर ्िुै न्मलेर कदा्म 

गिु्नपछ्न, सहकदाय्न गिु्नपछ्न (यिेुसको, २०१९) । 

यसबदाट कसको ्दानयति र कत्नवय के भनिे्मदा 

बझुि र बझुदाउि सहयोग पगुछ । जिदार्नेहतदा 

कदाय्म गि्न पनि सहयोग पगुछ । परूदा िगिने 

प्दानिकदारी िदा निकदायलदाई प्रश्न गि्न छोड्िै 

हुँ् िै । 

४. प्रतयेक सिदािीय तहले सदाि्नजनिक 

निद्दालयहरूको कलसटर यनकि गिु्नपछ्न । 

यसतो कलसटर कदाििुको आिदार्मदा भन्दा पनि 

वयदािहदाररक अििदारणदा्मदा तय गररएको 

हुिपुछ्न । कलसटरनभत्रकदा सबै पक्लदाई सिदािीय 

रूप्म ै पररचदालि गिने सोच चदानहनछ । सङ्घ 

र प्र्िेले यसतदा संयनत्रलदाई सहयोग गिने हो । 

नयिले आरूले कदाय्नक्र्म सञचदालि गि्न जदािे 

होइि । 

५. सिदािीय तहकदा निद्दालयकदा प्रिदािदाधयदापक 

र निद्दालय वयिसिदापि सन्मनतकदा अधयक् 

सनम्मनलत बैठकबदाट अनििदाय्न निक्दा, निःिलुक 

्मदाधयन्मक निक्दा, िनैक्क सिुदासि, गणुसतर्मदा 

सिुदार आन् जसतदा निरय्मदा सदा्मनूहक प्रनतबद्धतदा 
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जिदाउिपुछ्न । यसको सरुुिदाती कदा्म सिदािीय 

तहको निक्दा सन्मनतले गिु्नपछ्न । सिदािीय 

तहनभत्र सदा्मनूहक प्रनतबद्धतदाबदाट सबै्मदा िैनतक 

बनिि नसज्निदा गि्न सकिपुछ्न । यसबदाट सबैको 

पररचदालि्मदा सहयोग पगुछ । 

६.  जब निद्दालय कलसटर बिदाइनछ, उक्त 

कलसटरनभत्र निद्दालय आएकदा र आउि 

बदँाकी बदालबदानलकदाहरूको लगत नििरण 

तयदार गिने कदा्म्मदा कलसटरकदा निद्दालय 

प्रिदािदाधयदापकलदाई नजम्मदा लगदाउिपुछ्न । यसतो 

लगत तथयदाङ्क सङ्कलिकदा लदानग ्मदात्र भन्दा 

पनि निद्दालयबदानहर रहकेो बदालबदानलकदाहरूको 

नििरण यनकि गिने प्रयोजिकदा लदानग तयदार 

गिु्नपछ्न । यो कदा्म गि्न सनजलो छैि तर गिदैपछ्न । 

जबसम्म यो नििरण तयदार हुँ् िै, यसपनछकदा 

अरू सबै कदा्म यसको अभदाि्मदा प्रभदानित 

हुनछि ्। 

७.  जब निद्दालय आउि बदँाकी बदालबदानलकदाको 

नििरण यनकि हुनछ, तयसपनछ उक्त 

बदालबदानलकदासम्म कसरी पगुिे िदा उिीहरूलदाई 

सहयोग गरेर कसरी निद्दालय लयदाउिे 

भनिेबदारे्मदा उपयकु्त िीनत र सपष्ट कदाय्नक्र्म 

चदानहनछ, कदायदा्ननियि गिने संयनत्र प्रभदािकदारी 

बिदाउिपुछ्न । निद्दालयले नलिे प्रतयक् र अप्रतयक् 

िलुक कसरी नयिूीकरण गिनेबदारे्मदा पनि सपष्ट हुि ु

आिशयक हुनछ । निक्दा्मदा निजीकरण भिेको 

निजी निद्दालय सञचदालि गि्न न्िे ्मदात्र होइि । 

सदाि्नजनिक निद्दालयले िलुक नलिे कदाय्न पनि 

यही निजीकरणको अििदारणदानभत्र पछ्न जसलदाई 

रोकि ुआिशयक्मदात्र िभएर अनििदाय्न िै हुनछ । 

८.  ्मदानि प्रकरण सदातसँगै स्मु् दाय्मदा सदाक्रतदा, 

पिू्नप्रदािन्मक निक्दा, िैकनलपक प्रकृनतको आउट 

ररच र एकसटेनडेड कदाय्नक्र्म, नििरे आिशयकतदा 

भएकदा बदालबदानलकदाको निक्दा, सिदासथय 

सेिदा कदाय्नक्र्म र सचतेिदा्मलूक कदाय्नक्र्मलदाई 

एकीकृत गरेर सँगै लैजदािपुछ्न । यसकदा लदानग 

तयहदँा अिनसित बदालनिकदास केनद्, स्मु् दानयक 

अधययि केनद्, सदा्मु् दानयक सङ्घ-संसिदा एि्म ्

गैरसरकदारी सङ्घ-संसिदालदाई एकआपस्मदा 

जोडेर पररचदालि गिु्नपछ्न । निद्दालय आउि 

बदँाकी बदालबदानलकदाकदा लदानग उिीहरूलदाई 

उपयकु्त हुिे स्मय्मदा अिौपचदाररक प्रकृनतकदा 

िनैक्क कदाय्नक्र्म सञचदालि गरेर निद्दालयतर्न  

आकनर्नत गिु्नपछ्न । यसतदा बदालबदानलकदालदाई 

नचत्रसनहतकदा केही पसुतक उपलबि गरदाउि 

सकिपुछ्न । स्मु् दाय्मदा पनहलदा सबैलदाई सदाक्र 

अनि अनििदाय्न निक्दा भनिे िदारदाकदा सदाि 

कदाय्नक्र्म सञचदालि गिु्नपछ्न । 

९.  जब निपनि स्मु् दाय्मदा ्मदानि प्रकरण सदात र 

आठब्मोनज्मको कदाय्नक्र्म लनगनछ, तयसको 

सदाि्मदा सिदािीय तहबदाट गि्न सनकिे सिदासथय 

परीक्ण, सिदासथय परदा्मि्न, औरिी नितरणजसतदा 

कदाय्नलदाई सँगै लैजदािपुछ्न । ्मदानिसकै रि्म्दािबदाट 

हुि सकिे निकदास-नि्मदा्नणकदा कदा्म्मदा निपनि 

पररिदारकदा स्सयलदाई रि्म्मदा लगदाएर उिीहरूकदा 

बदालबदानलकदाहरूलदाई निद्दालय लयदाउिे 

िदातदािरण िप सहज बिदाउि सनकनछ । यसबदाट 

उिीहरूलदाई केही आयआज्नि गिने ्मौकदा 

पनि न्मलछ । अनभभदािक पनि छोरदाछोरीकदा 

निक्दाप्रनत केही सकदारदात्मक हुि सहयोग पगुछ । 

१०. अनििदाय्न तिदा निःिुलक निक्दा कदायदा्ननियि 

गि्न सिदािीय तह्मदा िप स्ोत खोजी गिु्नपिने त 

छ िै । सोभन्दा ्महत्िपूण्न निरय अनहले भएको 

स्ोतको पररचदालि हुनछ । जबसम्म भएको 
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स्ोतको स्मुनचत पररचदालि हुि सक्ैि, बजेट 

बढ््ै्मदा उपलनबि हदानसल हुनछ भनि सनकँ्ैि । 

सदािै भएकदा संरचिदालदाई उपयुक्त ढङ्गबदाट 

पररचदालि गिने कदाय्नलदाई प्रदािन्मकतदा 

न्िुपछ्न  । निद्दालय, प्रिदािदाधयदापक र 

निद्दालय वयिसिदापि सन्मनतलदाई नक्रयदािील 

बिदाउिुपछ्न  । यसकदा लदानग सिदािीय तहकदा 

प्रनतनिनिले बैठक अनतरनक्रयदा, छलरललदाई 

निरनतरतदा न्िुपछ्न  । सिदािीय तहबदाट 

निद्दालय जे-जसरी पररचदालि हुिुपथयको 

अनहले सो हुि सकेको छैि । सबैको धयदाि 

भौनतक नि्मदा्नण्मदा ्मदात्र ्ेनखनछ । सिदािीय 

तहकदा प्दानिकदारीले निद्दालय वयिसिदापि 

सन्मनत, प्रदािदािदाधयपक, निक्कसँग सदा्मूनहक 

र छुट्दाछुटै् रूप्मदा अनतरनक्रयदा गिु्नपछ्न  । 

छलरलको ्मुखय एजेनडदा सतरीय अनििदाय्न 

निक्दा बनिुपछ्न  । 

११. निक्दा प्रदािन्मकतदा्मदा पिु्नभिेको िरैे पैसदा न्एर 

हुनछ भनिे्मदात्र होइि । रक्मको अपयदा्नप्ततदा 

त हरेक सिदाि्मदा भई िै रहि सकछ । यसलदाई 

प्रदािन्मकतदा्मदा पदाि्न बहस, अनतरनक्रयदा छलरल 

पनि भइरहिपुछ्न । अिगु्मि भइरहि ु पछ्न । 

यसले एक अकदा्नलदाई बझुि-बझुदाउि र िनैक्क 

नक्रयदाकलदाप्मदा नसिजथी सजृिदा गि्न िप ्मद्त 

पगुछ । नबतेको चदार िर्नको अिनि्मदा कनतपय 

सिदािीय तहकदा प्दानिकदारीहरू निद्दालय 

िपसेको िदा तयहदँा गएर बैठक अनतरनक्रयदा 

िगरेको पनि हुि सकछ । अबकदा न्ि्मदा 

कमती्मदा पनि १५ न्ि्मदा एउटदा निद्दालय्मदा 

उद्शेय्मलूक ढङ्गबदाट छलरल अनतरनक्रयदा 

बैठक गिने कदाय्नतदानलकदा बिदाई कदायदा्ननियि्मदा 

लयदाउिपुछ्न, अिगु्मि गिु्नपछ्न, निद्दालयकदा 

स्मसयदा सनुिपुछ्न ।

१२. निक्क तदानल्म र निक्कको क््मतदा निकदास्मदा 

जोड न्िपुछ्न (MoEST, 2005) । स्मय-

स्मय्मदा निज्सँग अनतरनक्रयदा गिने ्मौकदा 

उपलबि गरदाउिपुछ्न । निक्कको प्रनतबद्धतदा 

जगदाउि उिीहरूलदाई स्मय-स्मय्मदा ररफे्सर 

प्रकृनतकदा तदानल्म तिदा कदाय्निदालदा आयोजिदा 

गिु्नपछ्न । निक्क र अनभभदािकको बीच्मदा 

नियन्मत अनतरनक्रयदा गिने संसकृनतको निकदास 

गरी सोको पदालिदा गिु्नपछ्न । 

१३. निक्ण नसकदाइ नक्रयदाकलदाप्मदा सिुदार लयदाउि 

निक्क सियंलदाई नक्रयदािील बिदाउिपुछ्न । 

िनैक्क सदा्मग्री तयदार गि्न र प्रयोग गि्न्मदा जोड 

न्िपुछ्न । निद्दािथी्मदा पठि संसकृनतको निकदास 

गिु्नपछ्न । निद्दालय पसुतकदालय र सदा्मु् दानयक 

पसुतकदालय्मदा जोड न्िपुछ्न ।

१४. सियंसेिदा कदाय्नक्र्म सञचदालि गिु्नपछ्न । कक्दा 

१० भन्दा ्मदानि अधययि गिनेहरूलदाई यसतदा 

सियंसेिदाकदा कदाय्नक्र्म्मदा स्मदािेि गरदाउि 

सनकनछ । सदा्मु् दानयक सियंसेिदाकदा निरय र क्ेत्र 

सिदािीय तह्मदा यनकि गि्न सनकनछ । 

१५. अनििदाय्न निक्दाकदा लदानग ततकदालै निकनसत 

्मलुकुको ्मोडल प्रयोग गिने अिसिदा्मदा हदा्मी 

छैिौ ँ । सदा्मदानजक सञजदाल्मदा हरेेको भर्मदा 

तयसलदाई प्रयोग गि्न सक्िैौं । हदा्मीले हदामै् 

पररिेि्मदा रही हदाम्दा संरचिदा र जििनक्त 

पररचदालि गि्न सकिपुछ्न । यसतो सरुुिदाती 

चरण्मदा सदाक्रतदासँग आबद्ध ग्दै तयहदँाको 

िसरथी (बयदाड) ्मदा नसकेकदा बदालबदानलकदालदाई 

निद्दालय निक्दाको ५ कक्दासम्म भिदा्न गिने िीनत 

अिलमबि गिु्नपछ्न । भिदा्न्मदात्र िभएर नसकदाउिे र 

नटकदाउिे निरय्मदा पनि जोड न्िपुछ्न ।
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१६. अिगु्मि गिने प्रणदाली बनलयो बिदाउिपुछ्न । 

यस्मदा सटेट र ििसटेट एकटर ्िुैको सहकदाय्न गिु्न 

आिशयक हुनछ । कदा्म भइहदालछ नि नकि चदानहयो 

भिेर पगु्िै । कदाय्नक्र्म कदायदा्ननियि गिने एकदाइ 

र अिगु्मि गिने एकदाइ सपष्ट रूप्मदा यनकि 

गिु्नपछ्न । अिगु्मिपचिदात ् तयसको सझुदाि 

कदायदा्ननियि भएको यनकि गिु्नपछ्न । 

्महससु गि्न सनकिे ढङ्गबदाट सतरीय आिदारभतू 

निक्दाको उपलबितदाकदा लदानग अनहलेकदा बजेट तिदा 

कदाय्नक्र्मको इननजनियररङ र ररसट्रकचररङ गिु्नपछ्न । 

सदाि्नजनिक निकदायलदाई सबल बिदाउिपुछ्न । अिगु्मि र 

जिदार्नेहतदा प्रभदािकदारी बिदाउिपुछ्न । अनयिदा कोनभड 

१९ निरुद्धको खोपजसतै हुनछ । िेपदाल्मदात्र िभएर 

संसदारकदा निकनसत ्मलुकुको अिसिदा न्मल्ोजलु्ो हुि 

सकछ । िेपदाल्मदा पहुचँ हुिेकदा पररिदारले खोप लगदाइसके, 

्रू्रदाज्मदा लनक्त स्महू बदँाकी िै छि ्। ् इकोिोन्मसट 

पनत्रकदाको ३१ जलुदाई २०२१ को अिलदाइि अङ्क्मदा 

कोरोिदा भदाइरस कभरेज लेख्मदा खोप्मदा ्मधय्म आय 

भएकदा ्मलुकु्मदा ििी र सतिदासँग समबनि भएकदाहरू 

खोप लगदाउिे लदाइि्मदा अनघललो पङ्नक्त्मदा कसरी 

बसछि ्भिेर निशे्रण गरेको छ । कनतपय अिसिदा्मदा 

त नयिले लदाइि्मदा िबसीकि खोप लगदाएको तथय पनि 

लकुदाउिपु्दैि । 

निषकष्य

निःिुलक तिदा अनििदाय्न निक्दा एकलै 

कदायदा्ननियि गरेर सरलतदा हदानसल गि्न सनकँ्ैि । यो 

आरँै्मदा अनय निरय िदा पक्सँगको अिुकूलतदासँग 

जोनडएको हुनछ । सदाक्रतदा, िैकनलपक िैनक्क 

कदाय्नक्र्म, न्िदा खदाजदा, पोरण सिदासथय परीक्ण एि्म ्

सदा्मदानजक सुरक्दाकदा अनय कदाय्नक्र्म जोडेर एकीकृत 

रूप्मदा लैजदािुपछ्न  । सहयोग पदाउिे एकदाइ निद्दािथी 

िभएर घरपररिदारलदाई बिदाउिुपछ्न  । जब सहयोग पदाउिे 

एकदाइ घरपररिदार हुनछ, तयस अिसिदा्मदा घरपररिदार 

बदालबदानलकदाकदा लदानग अिुकूल र सहयोगी बनि 

सकछ ।

्मदानिकदा उपदायहरू ततकदाल्मदा गि्न सनकिे 

खदालकदा छि ् । कनत त भोनलबदाट िै सरुु गि्न सनकिे 

खदालकदा छि ् । सिदािीय तहले नयिको कदायदा्ननियि्मदा 

्मदात्र िअल्मनलएर ्ीघ्नकदालकदा लदानग िीनत, योजिदा, 

रणिीनत आन् पनि तय गिु्नपछ्न । यसैकदा आिदार्मदा 

प्र्िे सरकदार र सङ्घीय सरकदारसँग लनबङ गिु्नपछ्न । 

योजिदाबद्ध ढङ्गबदाट अगदानड बढ्िपुछ्न । यसबदाट आ्ि्न 

अिसिदाको निक्दा कदायदा्ननियि गि्न सनकनछ ।

सन्दभ्य-सामग्ी

् इकोिोन्मष्ट पनत्रकदा ३१ जलुदाई २०२१ को अिलदाइि 

अङ्क ।

नगरी, िदारदायण (अि.ु) (२०७६), एच जी िेलसको 

निश्वको इनतहदास (अ सट्न नहसट्री अर ् 

िलड्न)

िेपदाल सरकदार (२०७५), अनििदाय्न तिदा निःिलुक 

निक्दासमबनिी ऐि २०७५ । कदाठ्मदाडौ:ँ 

कदाििु नकतदाब वयिसिदा सन्मनत ।

िेपदाल सरकदार (२०७२), िेपदालको संनििदाि । कदाठ्मदाडौः 

कदाििु नकतदाब वयिसिदा सन्मनत ।

रदानष्ट्रय योजिदा आयोग (२०७६), पन्धौ ँयोजिदा (आनि्नक 
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सान्दर्भिक सारित्यिरूको रसंिावलोकनका अरिरिक्त कोर्ड–१९ को रवषम परिवेशमा समिे रशक्षण रसकाइ 

गरिरवरििरूलाई रसरभिनातमक रूपमा अरि बढाइििनु् एका नेपालका रवर्नन क्षेत्रका रसरभिनशील साि रना 

रशक्षक एवं प्रिानाध्यापकसँग शरैक्षक रूपानििण का्यभिक्रमको रसलरसलामा गरिएको ्रुभिअल कुिाकानीका 

आिािमा ्यो लेख ि्याि गरिएको िो । अध्य्यनको क्रममा खास गिी नेपालमा सन्द्भिसरििको रशक्षण रसकाइले 

प्राथरमकिा नपाएको, कोर्ड–१९ को रवषम परिवेशमा सञरारलि रसकाइ गरिरवरिमा सबै रवद्ाथथीिरूको 

समान सि्ारगिा िुन नसकेको प्रसङ्गका अरिरिक्त साम्ुदार्यक एवं संसथागि रवद्ाल्यिरूले प्र्दान गरिििकेो 

रशक्षामा प्रशसिै गनुासािरू ििकेो मिससु गरि्यो । ्यद्रप विभिमान रवषम परिवेशमा परन रसरभिनशील रशक्षकिरू 

्रुभिअल कक्षालाई प्र्ावकािी बनाउन, आफनो रवष्यको रशक्षणलाई अथभिपणूभि बनाउन, सिका्यभि एवं समिू 

का्यभिलाई प्रोतसािन गनभि, आफना रवद्ाल्यबारििका रशक्षक िथा रवद्ाथथीिरूका लारग सिर िुने सामग्ीको 

रनमाभिण एवं रवििणका अरिरिक्त रवर्नन ्रुभिल रसकाइ रसपिरूको ग्िण िथा प्ररशक्षण का्यभिमा रनिनिि रटेुि 

रनमाभिणातमक रशक्षण शलैीलाई अङ्गीकाि ग्ददै शरैक्षक रूपानििणमा सि्योग प्ुयाभिइििकेो पाइ्यो । ररममवेाि 

रशक्षकिरूले रसरभिनशीलिालाई रशक्षकको अपरििा्यभि रवशषेिाको रूपमा ग्िण गिेि सरक्र्य ििकेो पाइएको छ । 

शरैक्षक रूपानििणमा रसरभिनशील रशक्षकिरूले प्ुयाभिइििनु् एको ्योग्दानको रराभि गिी अन्य रशक्षकिरूलाई समिे 

उतपे्रिणा प्र्दान गनुभि ्यस लेखको प्रमखु उद्शे्य ििकेो छ ।

अर्थपरू्थ शकै्षिक रूपान्तररको  आधार: क्शषिकको क्िर्थनशील्ता

 वाि ुप्रिाद िवुेदी, पीएचडी

विषय प्रिेश

 मरेो अनभुवमा क्शषिक केवल एक व्यक्तिमात्र 

नभई िमार रूपान्तररका लाक्ि ने्ततृवक्ता्थ हुन ्। मलेै 

मरेो रीवनको लामो िम्य ्यि पेिामा खक्च्थने अविर 

प्राप्त िरें । ्यि पेिामा अनभुव िरेका काररले अक्हले 

पक्न म खिुी छु िारै ्यि अनभुवले रीवनभर मरेो खिुी 

बढ्छ भनने क्वश्ाि छ । मलाई लािेको छ क्शषिक भएर 

अनभुव िरेका काररले मलेै नदीरस्ैत बगने अविर प्राप्त 

िरें । ्यि बिाइले मलाई क्वष्यवस्तमुा अद्ावक्धक 

भएर आफैं लाई रूपान्तरर िन्थ र िरोकारवालाहरूिँि 

िाषिातकार िनने अविर प्राप्त भ्यो । बिाइको क्रममा 

धरैे क्कक्िमका क्िकारुहरूिँि िाषिातकार िनने अविर 

प्राप्त भ्यो । मलाई क्िकारुहरू बिैंचाका क्वक्भनन 

ररीका फूल हुन ् भनने लागछ । फूलका रा्तअनिुार 

मलरल, िोडमले, स्याहार-िमभारमा क्वक्वध्ताको 

खाँचो भएरस्ैत क्िकारुहरूका लाक्ि पक्न फरक-

फरक स्याहारको खाँचो मलेै महििु िरेको छु । मलेै 

पढ्ने िरेको क्रए ँ क्शषिक कुमालेको भकू्मकामा हुनछन ्

रिले काँचो माटोरूपी बालबाक्लकाबाट पररपकव 

मानव क्नमा्थरमा िहरीकरर िद्थछन ्। ्तर मलाई लागछ 

लेखसार 

 काठमाडौ ँक्वश्क्वद्ाल्य, सकुल अफ एरकेुिन
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क्शषिक कुमाले नभई बिैंचाका माली हुन ्। क्िकारुलाई 

आफूले चाहकेो आकारमा बदलनभुनदा उनीहरूमा 

क्नक्ह्त िमभावनाहरूको पक्हचान िरी उप्यतुि वा्तावरर 

प्रदान िरेर एउटा मौक्लक पक्हचान बोकेको वास्तक्वक 

माक्निको रूपमा क्वकाि िन्थ क्शषिकले िहरीकरर 

िनु्थपद्थछ । क्िकारुका पषृ्ठभकू्म, आनीबानी, सवभाव, 

रुक्च, इचछा, चाहना बझुरे उनीहरूको क्िकाइमा िह्योि 

प्ुया्थउन ु क्शषिकको प्रमखु का्य्थ हो । ्यिका िारै 

क्िकारुमा िामाक्रक ्तरा िंवेिातमक क्िप क्वकाि 

िराउन ु क्शषिकको अकको महत्वपरू्थ का्य्थ हो (Thapa, 

et al., 2013; NSCC, 2014) । ्यिका लाक्ि 

क्शषिकले केवल क्िकारुमा बाक्हर दके्खने व्यवहारमात्र 

नभएर िमग्र पषृ्ठभकू्म बझुरे उनीहरूलाई िम्यिापेषि 

अक्भवकृ्ति, क्िप एवं ज्ानको क्वकािमा िहरीकरर 

िनु्थ ररुरी छ । ्यि अर्थमा क्शषिकले एउटा कुशल 

अनिुनधानक्ता्थको भकू्मकािम्ेत क्नवा्थह िन्थ आवश्यक 

दके्खनछ । ्यिैले क्शषिक क्िर्थनशील हुन ु अपररहा्य्थ 

छ । क्िर्थनशील क्शषिकले क्िकारु एवं िमिामक््यक 

िमारको आवश्यक्ताको क्वशे्षर िरी क्नमा्थरातमक 

क्िकाइ क्वक्ध (Constructivist Pedagogy) को 

प्र्योिबाट क्िकारु, क्शषिक एवं क्िकाइ िनदभ्थिम्ेतको 

अन्तरक्क्र्याबाट ज्ानको क्िर्थनामा िदवै िहरीकरर 

िरररहकेा हुनछन ् (Baviskar, Hartle &Whitney, 

2009) । ्यिरी क्िर्थनशील क्शषिकहरू क्नरन्तर िह–

क्क्र्याकलापहरूको माध्यमबाट ज्ान क्नमा्थर अक्भ्यानमा 

क्नरन्तर लाक्िपरेका हुनछन ्। 

 क्शषिाले िमारको आक्र्थक, िामाक्रक, 

रारनीक््तक, वा्तावररी्यलिा्य्त क्वज्ान ्तरा 

प्रक्वक्धको क्वकािमा िह्योि िनु्थपद्थछ । क्शषिाले 

केवल क्िपमात्र नभएर अिल िंसकार क्दन िकनपुद्थछ । 

क्शषिाले रीक्वकामात्र नभएर रीवन क्दन िकनपुद्थछ । 

क्शषिाले रीवनोप्योिी क्िप हस्तान्तरर एवं क्नमा्थर िरी 

मानव व्यवहारमा अपेक्षि्त पररव्त्थन ल्याउन िकनपुद्थछ । 

क्िकाइलाई रीवनिापेषि बनाउने क्रममा क्वधाि्त ज्ान 

र क्िपबाहके व्यवहारकुशल क्िपहरू रस्ैतैः िञचार 

क्िप, बहुिाषिर्ता क्िप, उद्मशील्ता क्िपरस्ता 

क्िपहरूको त्यक्तिकै आवश्यक्ता पनने कुरालाई उक्तिकै 

ध्यान क्दन ु ररुरी छ (Luitel & Panta, 2019)। 

पररवक््त्थ्त िमारका आवश्यक्ता परूा िन्थका लाक्ि २१ 

औ ंश्ताबदीको क्िकाइ ्तरा नवीन्तािमबनधी क्िपहरू 

रस्ैतैः िमालोचनातमक िोचाइ क्िप (Critical 

Thinking), िञचार क्िप (Communication 

Skill), िहका्य्थ क्िप (Collaboration skill) एवं 

रचनातमक्तािमबनधी क्िप (Creativity skill) क्वकाि 

िनु्थ अत्यन्त ररुरी दके्खएको छ । ्यिै िरी िचूना छनौट 

्तरा प्र्योििमबनधी क्िप (Information Selection 

and Utilization Skill), िञचार माध्यमिमबनधी 

क्िप (Communication Media Skill) ्तरा 

प्रक्वक्धिमबनधी क्िप (Technology Skill) क्वकाि 

िनु्थ उक्तिकै ररुरी भएको छ (Battelle for Kids, 

2019) ।

 उक्ललक्ख्त क्िकाइ ्तरा क्िप क्वकािका क्नक्म्त 

िोहीअनरुूपको पाठ््यक्रम क्वकाि ्तरा प्र्योिको 

खाँचो छ । ्यि क्रममा आरका क्दनमा बहुक्वष्यक 

(Multidisciplinary) पाठ््यक्रम ढाँचाबाट क्वस्तारै 

अन्तरक्वष्यक (Interdisciplinary) ढाँचाको 

पाठ््यक्रम क्नमा्थर र प्र्योिको क्दशामा अक्ि बढ्नपुनने 

आवश्यक्ता दके्खएको छ (Lamichhane, 2019)। 

नेपालको िनदभ्थमा ्यि क्कक्िमको पाठ््यक्रमको क्नमा्थर 

र प्र्योिको िरुुवा्त क्वद्ाल्य ्तरा क्वश्क्वद्ाल्य 

्तहमा भएको दके्खनछ । हाल क्वद्ाल्य ्तहको कषिा 

१–३ को एकीकृ्त पाठ््यक्रममा िामाक्रक अध्य्यन, 

क्वज्ान ्तरा वा्तावरर, सवास्थ्य ्तरा शारीररक क्शषिा 

्तरा क्िर्थनातमक कला क्वष्यलाई अन्तरक्वष्यक 
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(Interdisciplinary) ढाँचाको पाठ््यक्रमको रूपमा 

हाम्ो िेरोफेरो क्वष्य षिेत्रमा िमावेश िरी का्या्थनव्यन 

िररएको छ । ्यिै िरी पाठ््यक्रमका िमग्र िंरचनामा 

हाम्ो िेरोफेरो, िक्र्त, नेपाली भाषा र अङ्ग्रेरी 

भाषा क्वष्य षिेत्रलाई िमावेश िरी बहुक्वष्यक 

(Multidisciplinary) ढाँचाको एकीकृ्त पाठ््यक्रम 

्त्यार िरी का्या्थनव्यनमा ल्याइएको छ भने कषिा १–३ 

का क्वद्ारथीका लाक्ि आवश्यक हुने व्यवहारकुशल 

क्िपहरू (Soft Skills) लाई आवश्यक्ताअनिुार िबै 

क्वष्य षिेत्र र कषिामा एकीकृ्त िररएको छ (CDC, 

2019)। अक्हले माक्रलला कषिाहरूमा पक्न ्यि 

क्कक्िमको पाठ््यक्रम क्नमा्थर र प्र्योिको नीक््त क्लइएको 

पाइनछ । क्वश्क्वद्ाल्य ्तहमा पक्न अन्तरक्वष्यक 

(Interdisciplinary) ढाँचाको पाठ््यक्रमको प्र्योिको 

प्रारमभ भएको पाइनछ । ्यिरी शकै्षिक रूपान्तररका 

पहलहरू अक्ि बक्ढरहकेो िनदभ्थमा ्यिलाई िफल 

पान्थ क्िर्थनशील क्शषिकको भकू्मका ज्याद ै महत्वपरू्थ 

दके्खएको छ ।

 शकै्षिक रूपान्तररमा क्िर्थनशील 

क्शषिकहरूले प्ुया्थइरहनभुएको ्योिदानको चचा्थ िरी 

अन्य क्शषिकहरूलाई िम्ेत उतपे्रररा बढाउन ु ्यि 

लेखको प्रमखु उद्शे्य रहकेो छ । ्यो उद्शे्य पररपकू््त्थका 

लाक्ि िानदक्भ्थक िाक्हत्यहरूको क्िंहावलोकन िरी 

क्वद्ान ्हरूका क्वचारहरूको िंशे्षर िररनकुा िारै 

कोक्भड–१९ ले क्नमत्याएको क्वषम पररवेशमा िम्ेत 

शकै्षिक रूपान्तररको अक्भ्यानमा क्िर्थनशील 

क्शषिकका रुपमा क्वद्ारथीहरूको क्िकाइ र िमार 

रूपान्तररमा क्क्र्याशील क्शषिकहरूिँि अनलाइनमा 

आधारर्त अन्तवा्थ्ता्थ र अन्तरक्क्र्याका माध्यमबाट प्राप्त 

प्रारक्मक ्त्थ्याङ्क क्वशे्षरका आधारमा उनीहरूबाट 

पकु्िरहकेो ्योिदानको क्वशे्षर र क्ववेचना िरी न्याँ 

अन्तर््थक्टिको खोरी िनने प्र्याि िररएको छ ।

विद्यमान अिस्ाको विशे्षण

 िमग्रमा कुरा िदा्थ शकै्षिक रूपान्तररका 

िनदभ्थमा क्वशषे िरी क्वद्ाल्य क्शषिालाई क्न्यालदा 

िन्तकु्टिको पषिभनदा बढी िनुािाहरू िनुने िररएको 

छ । प्ररम्तैः नेपालमा क्वशषे िरी आफनो पररवेशलाई 

मध्यनरर राखी िानदक्भ्थक (Contextual) क्शषिर 

क्िकाइ अभ्यािलाई खािै प्रारक्मक्ता क्दइएको पाइदँनै 

(Wagle, Luitel & krogh, 2019)। सरानी्य ज्ान 

्तरा स्ो्तहरूलाई शकै्षिक रूपान्तररका क्नक्म्त खािै 

प्र्योि िररएको दके्खदँनै । सरानी्य ज्ानलाई भनदा 

पक्न बढी पाश्ात्य ज्ानलाई प्रारक्मक्तामा राक्खएको 

आभाि पक्न भइराखकेो छ । कोक्भड–१९ को प्रभाव 

हुनभुनदा अक्िकै अवसरामा पक्न क्वद्ाल्य क्शषिाको 

िनदभ्थमा िकारातमकभनदा पक्न बढी नकारातमक 

टीका-क्टपपरीहरू नै बढी मात्रामा िकु्ननरे । खाि िरी 

िामदुाक््यक क्वद्ाल्यहरूका िनदभ्थमा क्शषिकहरू 

राँिररला एवं क्िर्थनशील नभएका प्रशस्त िनुािाहरू 

िकु्नएका छन ्। बालबाक्लकाहरूको िरुषिा िन्तोषरनक 

नभएको, प्रधानाध्यापकको ने्ततृव प्रभावकारी नभएको, 

क्शषिकहरूले क्नमा्थरातमक क्शषिर क्वक्धको प्र्योि 

िरेर व्यावहाररक एवं रीवनोप्योिी क्शषिर क्िकाइमा 

ध्यान क्दन निकेको, केबल ्तोक्कएको पाठ््यांश परूा 

िनने का्य्थमात्र भएको, २१ औ ं श्ताबदीको क्िकाइ 

आवश्यक्तालाई ध्यान क्दन निकेको रस्ता अनक्िन्ती 

िनुािाहरू िनुनमा आएका छन ्। क्वद्ारथी उपलक्बधको 

राक्ट्रि्य परीषिरमा अक्धकांश क्िकारुमा न्यनू्तम 

क्िकाइ उपलक्बधिम्ेत हाक्िल नभएको अवसरािम्ेत 

दके्खएको छ (Education Review Office, 

2019)। ्यद्क्प कक््तप्य िामदुाक््यक क्वद्ाल्यहरूले 

अत्यन्त राम्ो षिम्ता प्रदश्थन िरेका उदाहररहरू पक्न 

पाइएका छन ् । कम्थठ, लिनशील एवं क्रममवेारी बोध 

भएका क्िर्थनशील क्शषिकहरूले अन्यन्त प्रभावकारी 
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का्य्थहरू िररराखकेा उदाहररहरू िङ्ख्यातमक रूपमा 

कम भए पक्न अनभुव िन्थ पाइएको छ । ्य्ता िंसराि्त 

क्वद्ाल्यका िनदभ्थमा पक्न िनुािाहरू कम छैनन ् । 

्तलुनातमक रूपमा िामाक्रक ्तरा आक्र्थक अवसरा 

िबल भएका अक्भभावकहरूको बाहुल्य्ता रहकेो 

िंसराि्त क्वद्ाल्यमा क्वद्ारथीले परीषिामा उचच 

अङ्क वा ग्रेड हाक्िल िरेको दके्खए ्तापक्न व्यावहाररक 

एवं रीवनोप्योिी क्िपका िनदभ्थमा भने उनीहरूको 

अवसरा िन्तोषरनक दके्खएको छैन । उनीहरूमा 

िमालोचनातमक िोचाइ, क्िर्थनातमक्ता एवं िह्योिी 

भावनालिा्य्तका क्िपहरू कमरोर रहकेो िमदुा्यले 

महििु िरेको अनभुकू््त भएको छ । 

 हाल कोक्भड–१९ को प्रभावपक्छ क्वद्ाल्य 

्तहको क्शषिा अझ बढी प्रभाक्व्त भएको छ । प्रक्वक्धको 

प्र्योिबाट अध्यापन िराउनपुरेका कारर क्शषिक 

्तरा क्वद्ारथी दवुैले कक्ठनाइहरू भोक्िरहकेो महििु 

िररएको छ । कोक्भड–१९ को प्रभावको कररब १८ 

मक्हनाको अवक्धमा िररएका अनभुवहरू, प्रकाक्श्त 

भएका लेख, रचना, िमाचार आक्दको क्वशे्रका 

आधारमा क्वद्ारथीको क्िकाइ एवं खिुीमा नराम्ो 

प्रभाव परेको छ (Wagle, Luitel & krogh, 

2019)। क्वशषे िरी प्रक्वक्धको पहुचँ भएका र नभएका 

क्िकारुहरूका बीचमा ठूलो अन्तर दके्खएको छ र 

प्रक्वक्धको पहुचँ नभएका बालबाक्लकाहरू क्िकाइ 

प्रक्क्र्याबाट वक्ञच्तिम्ेत हुनपुरेको अवसरा छ । ्यद्क्प 

केही क्वद्ाल्य एवं क्िर्थनशील क्शषिकहरूको अरक 

पररश्रमबाट बैकक्लपक क्वक्धहरूको िम्ेत प्र्योि िरेर 

क्वद्ारथीहरूले क्िकने अविर प्राप्त िरेका छन ् । ्यि 

क्कक्िमका अविरबाट प्रक्वक्धको पहुचँ नभएका िबै 

बालबाक्लकाहरू भने लाभाक्नव्त हुन िकेका दके्खदंनैन ्। 

भक्ननछ किैको पररच्य अपठ््यारोमा मात्र खलुदछ । ्यिै 

क्रममा कोक्भड–१९ को ्यि क्कक्िमको अत्यन्त कक्ठन 

िम्यमा पक्न दशेका क्वक्भनन क्वद्ाल्यमा का्य्थर्त 

क्िर्थनशील क्शषिकहरूले शकै्षिक रूपान्तररका लाक्ि 

िरेको ्योिदान भने प्रशिंनी्य छ । उपलबध भएिममका 

क्वकलपहरूको प्र्योिबाट उनीहरूले ्योिदान प्ुया्थइरहकेा 

छन ्। म आफू सव्ंयले पक्न क्िर्थनशील क्शषिकहरूलाई 

उनीहरूको क्शषिर क्िकाइ का्य्थमा िह्योि पिुोि 

भनने अक्भप्र्याले कोक्भड–१९ को प्रभावको कररव 

१८ मक्हनाको अवक्धमा ्तीन दर्थनभनदा बढी क्वक्भनन 

सवैक्चछक भचु्थअल िेिनहरूको आ्योरना िरेर 

क्शषिकहरूको पेिाि्त क्िप क्वकािमा िह्योि प्ुया्थउने 

प्र्यतन िरें । ‘क्िर्थनशील क्शषिक’का नामबाट िञचाक्ल्त 

का्य्थक्रमहरूबाट धरैे क्शषिकहरूलाई पेिाि्त क्वकािमा 

िह्योि पिुेको महििुिम्ेत भएको छ । ्यिैअन्ति्थ्त 

दशेका क्वक्भनन भािमा ्यो क्वषम पररवेशमा िम्ेत 

क्िर्थनशील रूपमा का्य्थ िरररहनभुएका िामदुाक््यक 

एवं िंसराि्त क्वद्ाल्यका क्वक्भनन ्तह र क्वष्य षिेत्रका 

िा्त रना क्शषिकहरूिँि ‘शकै्षिक रूपान्तरर’ नामक 

का्य्थक्रममाफ्थ ्त अन्तवा्थ्ता्थ क्लई उहाँहरूका क्िर्थनशील 

का्य्थहरूलाई ्यट्ू्यबुमाफ्थ ्त अन्य क्शषिकहरूिमषि 

प्ुया्थउने प्र्याि भएको छ । पककै पक्न उहाँहरूले 

िनु्थभएका क्िर्थनशील का्य्थहरूले शकै्षिक रूपान्तररमा 

ठूलो मद््त पिुेको छ । उहाँहरूले िनु्थभएका क्िर्थनशील 

प्र्यािहरूलाई ्तल प्रस्त्ुत िररएको छ ।

कम मूलय र विनामूलयका सामग्रीबाट वनमामाणातमक 

गवणत वशक्षण

 आफनो आमाको चरुामात्र पक्न 

बालबाक्लकाहरूलाई अर्थपरू्थ िक्र्त क्िकन महत्वपरू्थ 

शकै्षिक िामग्री हुन िकछ भनने कुरामा रोड क्ददँ ैिनदभ्थ-

पररवेशिक्ह्तको (Contextual) िक्र्त क्शषिरमा 

िदवै अभ्याि िददै आउनभुएका ्यवुा क्शषिक मञर ु

बस्याल काठमाडौं बौद्क्सर्त रनकल्यार माध्यक्मक 

क्वद्ाल्यमा माध्यक्मक ्तहमा िक्र्त क्वष्य क्शषिर 
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िनु्थहुनछ । क्वद्ारथीहरूलाई िधैंभरर क्नमा्थरातमक क्शषिर 

क्वक्ध (Constructivist Pedagogy) को माध्यमबाट 

क्शषिर िराउन रुचाउनहुुने क्नर क्िर्थनशील क्शषिक 

क्िकारुहरूलाई िक्र्तका िानदक्भ्थक परर्योरना का्य्थहरू 

प्रदान िरी परर्योरनाको प्रस्तकु््तको अविरिमे्त प्रदान 

िददै प्रभावकारी िक्र्त क्शषिरमा िक्क्र्य रहनभुएको 

छ । भचु्थअल माध्यमबाट िक्र्त क्िकन–क्िकाउन 

कक्ठन भइरहकेो िनुािाहरू िकु्नइरहकैे िम्यमा क्नर 

क्शषिक आफूलाई िक्र्त क्शषिर कक्ठन नभएको 

र क्वद्ारथीहरूले पक्न िहर एवं रमाइलोिँि िक्र्त 

क्िक्करहकेो अभ्याि ब्ताउनहुुनछ । आफनो क्वद्ाल्यमा 

िक्र्त क्शषिर क्वभािको प्रमखुको रूपमा ने्ततृव क्लँद ै

आउनभुएका क्नर क्शषिक कोक्भड–१९ को क्वषम 

पररक्सरक््तको िरुुवा्ती िम्यदके्ख नै आफना क्वभािका 

क्शषिकहरूिँिको पटक-पटकको बैठक एवं क्न्यक्म्त 

प्रक्शषिरको माध्यमबाट भचु्थअल एवं अन्य वैकक्लपक 

माध्यमबाट िक्र्त क्शषिरलाई प्रभावकारी बनाउन 

क्नरन्तर लाक्िपररहनभुएको दके्खनछ । ्यिका अक््तररति 

उहाँको ने्ततृवमा क्वद्ाल्यमा िक्र्त प्र्योिशालाको 

सरापना र प्र्योि िरी प्रभावकारी िक्र्त क्शषिरमा 

्योिदान प्ुया्थइरहनभुएको छ । आफनो क्वद्ाल्यक्भत्र मात्र 

िीक्म्त नभई िक्र्त क्वष्यको पाठ््यपसु्तक लेखनका 

अक््तररति क्वक्भनन शकै्षिक मञचहरूको माध्यमबाट 

िकारातमक ्योिदानिम्ेत प्ुया्थइरहनभुएको पाइनछ । 

मञर ुबस्यालरस्ता क्िर्थनशील क्शषिकहरूको क्नरन्तर 

िक्क्र्य्ता र ने्ततृवबाट पककै पक्न शकै्षिक रूपान्तररमा 

िह्योि पगुने क्वश्ाि िन्थ िक्कनछ ।

एउटैमात्र उदे्शय सामुदावयक विद्यालयको रूपानतरण

 रीवनको १५ वष्थको कक्ललो उमरेबाट नै 

आफूले अध्य्यन िरेको क्वद्ाल्यमा एक सव्ंयिेवी 

क्शषिकको रूपमा क्शषिर पेिामा आबद् हुनभुएका 

न्याँ पसु्ताका क्शषिक रक्बना महर्थन हाल काठमाडौं 

क्रललामा पनने ्तारकेश्र निरपाक्लकाअन्ति्थ्तको 

मनमरै ु माध्यक्मक क्वद्ाल्यमा प्रधानाध्यापको 

िम्ेत क्रममवेारी क्लंद ै क्क्र्याशील हुनहुुनछ । उहाँले 

कोक्भड–१९ का काररले क्िर्थना भएको बनदाबनदीको 

अवसरामा बैकक्लपक क्िकाइ माध्यमका रूपमा 

सवीकाररएको क्िकाइ व्यवसरापन प्रराली (Learning 

Management System) को क्िप क्वकािमा क्नकै 

रुक्च राखद ै अनलाइनमा आधारर्त क्शषिर क्िकाइ 

का्य्थकलाप िञचालनका लाक्ि आवश्यक क्िप र 

दषि्ता हाक्िल िनु्थभ्यो । आफूले हाक्िल िरेको क्िप र 

दषि्ताका काररले आफना क्वद्ाल्यका क्शषिकहरूका 

अक््तररति अन्य क्वद्ाल्यका क्शषिकहरूलाई िम्ेत 

प्रक्शषिर प्रदान िरेर षिम्ता बढाउँद ैआउनभुएका रक्बना 

महर्थनले आफनो क्वद्ाल्यमा िफल्तापवू्थक कषिा ३ 

दके्ख कषिा १२ िममका क्वद्ारथीहरूको क्िकाइका लाक्ि 

अनलाइनमा आधारर्त क्शषिर क्िकाइ का्य्थकलाप 

िञचालन िददै आउनभुएको छ । ्यिका िारै उहाँले कषिा 

३ भनदा मकु्नका क्वद्ारथीहरूका लाक्ि work sheet 

का माध्यमबाट क्िकाइमा िहभािी बनाएर क्िकाइका 

लाक्ि िहर वा्तावरर क्नमा्थरका लाक्ि ने्ततृव िरेर 

शकै्षिक रूपान्तररमा िह्योि प्ुया्थइरहनभुएको पाइएको 

छ । कोक्भड–१९ को प्रभावभनदा अक्ि आमने-िामने 

पद्क््तमा िञचालन िररएको क्शषिर क्िकाइका ्तलुनामा 

हाल अक्भभावको िक्क्र्य्ता बढेको अनभुव ब्ताउनहुुने 

रक्वना महर्थन आफना क्वद्ाल्यका क्शषिकहरूबीचमा 

प्रभावकारी िमहू का्य्थ व्यवसरापन िररएबाट अपठ््यारो 

पररक्सरक््तको िामाना िन्थ िक्कएको धाररा राखनहुुनछ । 

सरानी्य िरकार ्तरा िरोकारवाला अन्य क्नका्यहरूिँि 

क्वद्ाल्य िधुार र क्वकािका िनदभ्थमा अिल िमबनध 

सरापना िन्थ िदवै िक्क्र्य रहनहुुने रक्बना महर्थन आफनो 

िपना भनेकै िामदुाक््यक क्वद्ाल्यको रूपान्तरर 

हो भनने कुरामा र्ढ दके्खनहुुनछ । रक्बना महर्थनरस्ैत 



22 23शैक्षिक स्मारिकमा, २०७८शैक्षिक स्मारिकमा, २०७८

क्िर्थनशील ्यवुा क्शषिक ्तरा प्रधानाध्यपकबाट पककै 

पक्न शकै्षिक रूपान्तररको अक्भ्यान िफल हुनेमा 

क्वश्ाि राखन िक्कनछ ।

आपसरी सहयोग र साझेदाररीमा शैवक्षक रूपानतरण

 एमबीबीएिको प्रवेश परीषिामा दुई अङ्क 

नपुिी क्चक्कतिाशास्त्र्तफ्थ को अध्य्यनको अविरबाट 

वक्ञच्त हुनुपरेको अवसरामा क्शषिर पेिामा प्रवेश 

िरेको ब्ताउनुहुने ्युवा क्शषिक िािर दाहाल हाल 

िेक्लब्ेिन को-एड सकुलको िहा्यक प्राचा्य्थको 

भूक्मकामा रही एक िफल क्शषिक ्तरा शैषिक्रक 

ने्तृतवक्ता्थको रूपमा का्य्थ िददै आउनुभएको 

छ । क्वद्ाल्य–क्वद्ाल्यबीचको िमबनध र िञराल 

क्वकािको माध्यमबाट क्वद्ाल्य िफल रूपमा 

िञचालन िन्थ िक्कनछ भनने कुरामा क्वश्ाि राखने 

िािर दाहाल आफनो क्वद्ाल्यले कोक्भड–१९ को 

क्वषम पररसरक््तमा भचु्थल क्शषिर क्िकाइमा क्नकै 

ठूलो फड्को मारेको अनुभव ब्ताउनुहुनछ । खाि 

िरी क्नक्श््त क्दनको एकोहोरो ्ताक्लमभनदा पक्न 

अध्यापनकै क्रममा न्याँ-न्याँ क्िपहरू. क्रमबद् 

रूपमा क्िकने-क्िकाउने अविर प्रदान िददै राँदा 

क्शषिकहरूमा क्छटो क्िप क्वकाि हुने कुरामा आफू 

क्वश्स्त रहेको उहाँको अनुभव छ । ्यिका अक््तररति 

अक्भभावकहरूिँिको क्नरन्तर िमपक्थ  र िह्योिबाट 

मात्र कोक्भड–१९ को प्रभाव रस्तो रक्टल पररवेशमा 

पक्न क्वद्ाल्य र अक्भभावकबीचको िमबनध िुर्ढ हुन 

िई क्वद्ाल्य िुचारु हुन िकेको र बालबाक्लकाको 

क्िकाइ एवं खुिीमा खािै कमी हुन नपाएको 

्तक्थ  िािर दाहाल िनु्थहुनछ । क्वशेष िरी क्वज्ान र 

िक्र्त क्वष्यका क्िर्थनातमक क्क्र्याकलाप पक्हचान, 

क्नमा्थर, प्र्योि र अभ्यािमा दषि्ता प्रदश्थन िन्थ िषिम 

िािर दाहाल आफना िहकमथी क्शषिकहरूबीच 

क्िप क्वकाि ्तरा अनुभवको िाझेदारीमा क्नरन्तर 

िक्क्र्य रहनुभएको पाइएको छ । िािर दाहालरस्ता 

क्िर्थनशील क्शषिकको ने्तृतवमा आपिी िह्योि र 

िाझेदारीका माध्यमबाट नै शैक्षिक रूपान्तरर िमभव 

देक्खनछ ।

मौवलक रचनाको प्रसतुवतबाट नेपालरी भाषा 

वशक्षण वसकाइ 

 क्शषिक केवल क्शषिकमात्र नभई िरुु बनन 

िकनपुद्थछ भनने धाररामा क्वश्ाि राखरे क्रममवेारीमा 

िक्क्र्य दीपक िौ्तम रीएि क्नके्तन, मकवानपरु, 

हटेौंडामा अध्यापनर्त क्िर्थनशील नेपाली भाषा क्वष्य 

क्शषिक हुनहुुनछ । क्वद्ारथीको िक्क्र्य िहभाक्ि्ताबाट 

मात्र भाषा क्शषिर क्िकाइ िफल हुनछ भनने उहाँको 

अनभुव छ । क्शषिक दीपक िौ्तमको अनभुवमा भाषा 

क्िकाउन ु भनेको केवल पाठ््यपसु्तकमा ्तोक्कएका 

पाठहरू पढाएर अभ्यािहरू िराउनमुात्र होइन । भाषा 

क्शषिर भनेको आफनो िमिामक््यक पररवेशमा दखेा 

परेका िटना एवं िनदभ्थहरूलाई करा, कक्व्ता, िी्त, 

लेख, क्नबनध, िंवाद, मतुिक आक्दका माध्यमबाट 

ग्रहर र अक्भव्यति िन्थ िषिम बनाउन ुहो भनने कुरामा 

उहाँको क्वश्ाि र क्नरन्तरको अभ्याि छ । उहाँ भननहुुनछ 

“म क्वद्ारथीहरूलाई उनीहरूका रुक्चका षिेत्रमा 

अविरको खोरी िररक्दनछु र िहभाक्ि्ताका लाक्ि 

िहर वा्तावरर क्मलाइक्दनछु । मलेै कषिा कोठामा 

क्क्ताबका पानाहरू पढेर ्यिो िनु्थपछ्थ भनेर उपदशे 

क्दनभुनदा क्वद्ारथीहरू नै िहभािी भई क्िकन पाउँदा 

धरैे िरुा प्रभावकारी क्िकाइ हुने िरेको मलेै महििु 

िरेको छु । म आफू पक्न िाक्हत्य क्िर्थनामा रमाउने 

व्यक्ति भएकाले मलाई ्यि क्कक्िमबाट क्शषिर िन्थ 

क्नकै आननद आउँछ ।" कोक्भड–१९ को व्त्थमान क्वषम 

पररवेशमा पक्न दशेभररका बालबाक्लकाहरूलाई भचु्थल 

माध्यमबाट िाक्हत्य क्िर्थनामा ििाइरहनभुएका दीपक 

िौ्तमरस्ता क्िर्थनशील क्शषिकहरूको प्र्यािबाट भाषा 
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क्शषिर क्िकाइको िफल्तािँिै शकै्षिक रूपान्तररको 

रि दररलो बनाउन िक्कनछ ।

अङ्ग गे्जरी भाषा वशक्षणमा भाषा प्रयोगशाला र 

प्रविविको प्रयोग

 िामान्य Power point slide को 

िह्योिमा आफूले अध्यापन िराउने िबै क्वद्ारथीको 

का्य्थिञचक््यका (Portfolio) राखरे क्वद्ारथी 

अक्भलेखीकररलाई िहर बनाउँद ै िहकमथी 

क्शषिकबीचमा आफनो अनभुव प्रस्तकु््तमाफ्थ ्त ् उति 

क्िप हस्तान्तरर िददै आउनभुएका अङ्ग्रेरी भाषा 

क्शषिक दवेप्रिाद पक््ड्त क्च्तवन क्रलला, खरैहनी 

निरपाक्लकाक्सर्त श्री रनरीवन माध्यक्मक क्वद्ाल्यमा 

अध्यापनर्त हुनहुुनछ । प्रक्वक्धमाफ्थ ्त ् भाषा क्शषिर 

क्िकाइलाई प्रभावकारी र िफल बनाउनका लाक्ि 

क्नरन्तर प्र्यािर्त दवेप्रिाद पक््ड्तले आफनो क्नरी 

बलि ्तरा ्यट्ू्यबु च्यानलमाफ्थ ्त ् क्वक्वध अध्य्यन 

िामग्रीहरू क्नमा्थर िरी दशेका क्वक्भनन भािका क्शषिक 

्तरा क्वद्ारथीहरूबीचमा प्ुया्थउन िफल भइरहनभुएको 

छ । आफनो क्वद्ाल्यमा निरपाक्लकािँिको 

िमनव्यमा अङ्ग्रेरी भाषा प्र्योिशालािम्ेत सरापना 

िरेर क्वद्ारथीहरूलाई प्रभावकारी अङ्ग्रेरी क्िकाइमा 

िहरीकरर िरररहनभुएका क्नर दवेप्रिाद पक््ड्तरस्ता 

क्िर्थनशील क्शषिकहरूको पहलबाट शकै्षिक 

रूपान्तररको अपेषिा िन्थ िक्कनछ ।

िक्र्त क्वष्य क्शषिरमा िामाक्रक िञरालको प्र्योि 

 क्वद्ारथीहरूमा िक्र्त िाह्ो क्वष्य हो भनने कुरा 

िमपे्रषर िनने व्यक्ति िक्र्त क्शषिक नै हुन ्भनने धाररा राखने 

र क्िकारुलाई िधैंभरर मा्याले प्र्योिातमक क्वक्धबाट 

िक्र्त क्वष्य क्शषिरमा िक्क्र्य अका्थ क्िर्थनशील 

क्शषिक नवरार पाठक धाक्दङ क्रलला क्त्रपरुािनुदरी 

निरपाक्लकाक्सर्त अचाने माध्यक्मक क्वद्ाल्यमा 

माध्यक्मक ्तहको िक्र्त क्शषिकको रूपमा का्य्थर्त 

हुनहुुनछ । कोक्भड–१९ का काररले क्वद्ारथीहरूको 

क्िकाइमा नकारातमक प्रभाव परेको व्त्थमान अवसरामा 

क्वद््ुत ् ्तरा इनटरनेट िेवा उपलबध हुन क्नकै कक्ठन 

ग्रामीर पररवेशमा िामान्य मोबाइलबाट पक्न प्र्योिमा 

ल्याउन िक्कने क्िकारुमतै्री िक्र्त िामग्रीको उतपादन 

्तरा प्र्योि िरेर िक्र्त क्शषिरमा िहरीकरर 

िरररहनभुएका नवरार पाठकले शकै्षिक रूपान्तररमा 

क्नकै ्योिदान प्ुया्थइरहनभुएको महििु हुनछ । आफूले 

उतपादन ्तरा िङ्कलन िरेका िामग्रीहरूलाई 

िामाक्रक िञरालका क्वक्वध माध्यमहरूबाट िम्ेत 

अन्य क्शषिक ्तरा क्वद्ारथीहरूिमषि प्ुया्थउन क्नरन्तर 

क्क्र्याशील क्नर क्शषिक आफनो क्वद्ाल्यबाक्हरका 

प्रक्शषिर का्य्थहरूमा पक्न िक्क्र्य रही कोक्भड–१९ को 

कक्ठन िडीमा पक्न ्योिदान प्ुया्थइरहनभुएको छ । ्यिका 

अक््तररति पाठ््यपसु्तक एवं स्ो्त-िामग्री लेखनको 

माध्यमबाट पक्न क्िर्थनातमक कामहरू िरररहनभुएको 

दके्खनछ । नवरार पाठकरस्ता क्िर्थनशील क्शषिकको 

क्नरन्तर िक्क्र्य्ताबाट शकै्षिक रूपान्तररमा िह्योि पगुने 

कुरामा ढुकक हुन िक्कनछ ।

क्ाक्न विविबाट नकसा वनमामाण वसप

 िामाक्रक अध्य्यनअन्ति्थ्त नकिा क्नमा्थरको 

क्िप कराकरन क्वक्धवाट क्िकाउन िषिम अका्थ 

क्िर्थनशील क्शषिक ्यवुरार ढकाल िैक्नक आवािी्य 

माध्यक्मक क्वद्ाल्य िललािारी, भतिपरुमा क्शषिर 

िनु्थहुनछ । िामाक्रक अध्य्यनलाई िमार, पररवार 

एवं व्यक्तिि्त रीवनिँि रोडेर अध्यापन िराउँद ै

आउनभुएका क्नर क्शषिक आफनो क्वद्ाल्यक्भत्रका 

िक््तक्वक्धमा मात्र िीक्म्त नरही भचु्थअल माध्यमबाट 

क्वद्ारथीहरूलाई अध्य्यन िामग्री क्नमा्थर का्य्थमा 

क्नरन्तर लाक्िपरररहनभुएको छ । NCED virtual 

platform को माध्यमबाट िबैभनदा बढी क्िकारुको 

पहुचँमा पगुन िफल क्नर क्शषिक िामाक्रक अध्य्यन 
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क्वष्यका पाठ््यपसु्तक लेखनमा पक्न क्क्र्याशील 

हुनहुुनछ । ्यवुरार ढकालरस्ता क्शषिकहरूको क्नरन्तर 

िक्क्र्य्ताबाट िामाक्रक अध्य्यन क्वष्य क्शषिर िफल 

भई शकै्षिक रूपान्तररमा पाकेको इटँा रक्पन िकछ ।

समूह कायमा (Team Work) ससंकार सफलताको 

आिार

 क्वद्ाल्यमा केवल प्रधानाध्यापकले मात्र ने्ततृव 

िनने नभई क्शषिकले पक्न शषैिक्रक ने्ततृव प्रदश्थन िन्थ 

िकछन ्भनने कुराको ठोि उदाहररका रूपमा क्च्तवन 

क्रलला, खरैहनी निरपाक्लकाक्सर्त क्दव्यज्योक््त 

आधारभ्ूत क्वद्ाल्यकी क्शषिक क्वक्सम्ता ढकाललाई 

क्लन िक्कनछ । कोक्भड–१९ को रक्टल पररवेशमा पक्न 

आफना िहकमथी िारीहरू एवं प्रधानाध्यापकिँिको 

िमनव्यमा ग्रामीर पररवेशको आधारभ्ूत क्वद्ाल्यमा 

कषिा ६, ७ र ८ का लिभि श्त प्रक््तश्त क्वद्ारथीहरूलाई 

अनलाइनमा आधारर्त क्शषिर क्िकाइको पहुचँमा 

ल्याई क्िकाइ िहरीकरर िन्थ क्नर क्शषिकको ठूलो 

्योिदान रहकेो पाइएको छ । ्यिका िारै कषिा ५ 

िममका क्वद्ारथीहरूलाई िी्यरूी क्िमको माध्यम एवं 

बालक्वकािका बालबाक्लकाहरूलाई िरम ैिम्ेत पिुेर 

क्िकाइमा िहरीकरर िनने वा्तारर बनाउन क्वद्ाल्यमा 

िमहूका्य्थ (Team Work) को अनपुम नमनुा ्त्यार 

िराउन क्नर क्शषिकको िहरकारी र ने्ततृवदा्यी भकू्मका 

रहकेो पाइएको छ । लामो क्शषिर अनभुव नभए पक्न 

क्शषिर पेिालाई क्रममवेार एवं म्या्थक्द्त बनाउन आफू 

क्नरन्तर िक्क्र्य रहरे क्रममवेारी परूा िनने क्वक्सम्ता 

ढकालरस्ता क्िर्थनशील क्शषिकहरूको िङ्ख्या र 

िक्क्र्य्ता बढ््यो भने क्शषिाको रि बक्ल्यो भई शकै्षिक 

रूपान्तरमा िक््त बढ्न िकछ ।

 क्शषिकहरूबाट िमपादन भइरहकेा उक्ललक्ख्त 

रचनातमक क्क्र्याकलापहरूलाई क्न्यालदा व्त्थमान 

कोक्भड–१९ ले क्नमत्याएको रक्टल शकै्षिक पररवेशलाई 

ने्ततृव िन्थ क्िर्थनशील क्शषिकहरूले आ–आफना 

ठाउँबाट प्र्यतन िरेको दके्खनछ । आफूमा भएको 

क्रममवेारी बोध िददै २१ औ ंश्ताबदीका लाक्ि अपररहा्य्थ 

क्िकाइ ्तरा क्िप हाक्िल िराउने का्य्थमा क्िर्थनशील 

क्शषिकको भकू्मका सवभावैले ने्ततृवदा्यी र अर्थपरू्थ हुनछ 

(Fullan, M. (2011)। अपठ््यारो पररक्सरक््तमा बाटो 

दखेाउने माक्निहरू धरैे हुदँनैन ्। ्यस्तो अवसरामा रिले 

बाटो पक्हचान िद्थछ (Knows the way), अरूलाई 

बाटो दखेाँउछ (Shows the Way) र आफू पक्न िँिै 

क्हड्ँछ (Goes the way) वास्तवमा उिले नै ने्ततृव 

िरेको हुनछ (Castledine & Chalmers, 2011) । 

्यि अर्थमा ्यो क्वषम पररवेशमा अिहर पररक्सरक््तको 

िामना िददै रो व्यक्ति रूपान्तररका क्नक्म्त िक्क्र्य 

रहनछ वास्तवम ैक्िर्थनशील व्यक्ति ऊ नै हो (Aslan & 

Reigeluth, 2013) ।

सझुािहरू

 उक्ललक्ख्त क्वशे्षरका आधारमा िमग्र 

शकै्षिक रूपान्तररका लाक्ि क्नमनानिुार िझुाव पेि 

िररएको छ ैः

•	 प्ररम्तैः क्वद्ाल्य ्तहमा प्रदान िररँद ैआएको 

क्शषिा वास्तक्वक रीवन-रि्त ्भनदा केही पर 

भएको महििु िररएकाले ्यिलाई िानदक्भ्थक 

(Contextual) बनाउन प्र्यतन िनु्थ ररुरी 

छ । ्यि का्य्थका क्नक्म्त क्शषिकको लिन 

र क्िर्थनशील्ताले ठूलो अर्थ राखने हुनाले 

क्शषिकलाई क्िर्थनशील बनाउन िकारातमक 

प्रोतिाहनका मनोवैज्ाक्नक उपा्यहरूको 

अवलमबन िन्थ क्वद्ाल्य, िमदुा्य, सरानी्य 

्तहलिा्य्त प्रदशे एवं िङ्िी्य िरकारले 

प्रभावकारी प्रोतिाहन ्तरा पेिाि्त क्वकाि 

र िह्योि का्य्थक्रममा प्रभावकारर्ता बढाउन 

ररुरी छ ।
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•	 िानदक्भ्थक (Contextual) क्वष्यवस्तहुरूको 

क्िकाइका क्नक्म्त क्नमा्थरातमक क्िकाइ 

क्वक्ध     (Constructivist Teacheing 

Methods) को प्र्योिको खाँचो पनने हुदँा 

क्िर्थनशील क्शषिकहरूले अवलमबन िरेझैं 

िबै क्शषिकहरूलाई ्यस्ता क्वक्धको प्र्योि 

िरी क्शषिर क्िकाइ िक््तक्वक्ध अक्ि बढाउन 

प्रोतिाहन िनु्थका िारै आवश्यक क्िप प्रदान 

िन्थ आवश्यक छ ।

•	 शकै्षिक रूपान्तररका लाक्ि एककाइिौं 

श्ताबदीको क्िकाइ ्तरा क्िपहरू रस्ैतैः 

िमालोचनातमक िोचाइ क्िप, िञचार क्िप, 

िहका्य्थ क्िप एवं रचनातमक्तािमबनधी क्िप 

क्वकाि िनु्थका अक््तररति िचूना छनौट ्तरा 

प्र्योििमबनधी क्िप, िञचार माध्यमिमबनधी 

क्िप ्तरा प्रक्वक्धिमबनधी क्िप क्िकारुमा 

क्वकाि िनु्थ आवश्यक भएकाले ्यिका 

लाक्ि क्शषिकको क्िर्थनशील्तामा रोड क्दन ु

आवश्यक छ ।

•	 क्िकाइलाई रीवनिापेषि बनाउने क्रममा 

क्वधाि्त ज्ान र क्िपबाहके व्यवहारकुशल 

क्िपहरू रस्ैतैः िञचार क्िप, बहुिाषिर्ता 

क्िप, उद्मशील्ता क्िपरस्ता रीवनोप्योिी 

क्िपहरूको त्यक्तिकै आवश्यक्ता पनने कुरालाई 

मध्यनरर राखी क्शषिकको क्िर्थनशील्ता 

बढाउन आवश्यक छ । 

•	 क्िर्थनशील क्शषिकहरूले आफना क्वद्ाल्यमा 

िरेका आफनै क्वद्ाल्यक्भत्रका क्वष्यि्त 

क्शषिकहरूको पेिाि्त क्िप अक्भवकृ्द्िमबनधी 

प्रक्शषिरहरू रस्ैतैः क्वक्भनन क्वद्ाल्यहरूले 

आफना क्शषिकहरूबीचमा नै आन्तररक 

व्यवसरापनवाट क्नरन्तर क्शषिक पेिाि्त क्वकाि 

(Continuous Teacher Professional 

Development)  का्य्थक्रमहरूलाई क्नरन्तर्ता 

क्दन िकने हो भने ्यिले क्शषिकहरूमा क्दिो 

क्िप क्वकािमा िह्योि पगुन िई क्िर्थनशील्ता 

बढाउन मद््त िनने कुरालाई िमबद् पषिले ध्यान 

बढाउनपुद्थछ । ्यस्ता कामहरूमा क्वद्ाल्यका 

प्रधानाध्यापकले अिवुाइ िदा्थ अझ प्रभावकारी 

हुने दके्खननछ ।

•	 क्वद्ाल्यका हरेक क्शषिकिँि एक न एक 

क्कक्िमको क्वशषे रुक्च एवं षिम्ता हुने हुदँा 

उनीहरूलाई आफनो रुक्चको षिेत्रमा ने्ततृव 

िन्थ अविर प्रदान िनने हो भने क्शषिकमा 

क्िर्थनशील्ता बढ्न िई क्शषिक ने्ततृव 

(Teacher Leadership) को िंसकार क्वकाि 

हुन िई शकै्षिक रूपान्तररमा मद््त पगुदछ । 

्यिका िारै क्शषिक आफैं ले पक्न आफनो रुक्च 

एवं दषि्ताको षिेत्रमा केही रचनातमक का्य्थ 

िरेर दखेाउन प्र्यतन िनने हो भने क्शषिकमा 

क्िर्थनातमक्ता बढ्नकुा िारै आफनो क्वद्ाल्य 

र पाक्लकामा त्यस्ता क्शषिकको फरक पक्हचान 

पक्न बनछ । 

•	 िमहूका्य्थ (Team work) क्वद्ाल्यको 

िफल्ताको महत्वपरू्थ उपा्य भएकाले ्यिको 

अक्भवकृ्द्का लाक्ि क्वद्ाल्यिमबद् रो-

कोहीले पक्न अिवुाइ िन्थ िकने हो भने ‘हामी’ 

िंसकारको क्वकाि हुन िई शकै्षिक रूपान्तररमा 

मद््त पगुदछ । 

•	 िामाक्रक, आक्र्थक ्तरा भौिोक्लक पररवेशका 

कारर िबै बालबाक्लकाहरूको हालको 

भचु्थअल क्िकाइ एवं अन्य वैकक्लपक क्िकाइ 

प्रक्क्र्याहरूमा पहुचँ नपिुेको अवसरालाई 

मध्यनरर राखी क्वद्ाल्य ्तरा सरानी्य 
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िरकारहरूले त्यस्ता बालबाक्लकाहरूको 

पक्हचान िरेर आवश्यक स्ो्त व्यवसरापनमा 

िहरीकरर िरी उनीहरूको क्िकाइ क्नरन्तर्ताका 

लाक्ि िह्योि िन्थ ररुरी छ । ्यिमा क्िर्थनशील 

क्शषिकले िहरीकररको भकू्मका क्नवा्थह िन्थ 

िकदछन ्।

•	 व्त्थमान िम्यमा पाठ््यक्रम बहुक्वष्यक 

(Multidisciplinary) ढाँचाबाट 

अन्तरक्वष्यक (Interdisciplinary) ढाँचा्तफ्थ  

उनमखु भई का्या्थनव्यनमा िम्ेत िएकाले 

िोहीअनिुारका क्शषिर र क्िकाइ िंसकार 

क्वकाि िन्थ क्वक्भनन क्वष्य क्शषिकहरूबीच 

एकआपिमा िमनव्य िरी एकीकृ्त रूपमा अक्ि 

बढाउनपुनने क्वष्यमा िमबक्नध्त क्शषिकहरूले 

िमनव्य िरी अक्ि बढ्ने प्र्यतन िदा्थ शकै्षिक 

रूपान्तररमा िह्योि पगुदछ ।

वनषकषमा

 क्िर्थनशील्ता क्रममवेार र िफल क्शषिकको 

अपररहा्य्थ क्वशषे्ता हो । क्िर्थनशील्ताले क्शषिकलाई 

नदीरस्ैत कलकल बगन ििाउँछ र क्नरन्तर क्िर्थनशील 

क्िकाइ िक््तक्वक्धहरूमा िररक िराउँछ । क्शषिकको 

क्िर्थनशील्ताले क्िकारुको वास्तक्वक रीवनमा 

िकारातमक पररव्त्थन ल्याउन ििाउँछ । रब क्िकारुको 

रीवनमा िकारातमक पररव्त्थन दखेा पछ्थ त्यिैमा 

शकै्षिक रूपान्तरर मखुरर्त हुनछ । क्िकाइ कषिा उतिीर्थ 

िन्थका लाक्ि नभई रीवन िफल बनाउनका लाक्ि हो । 

रीवन िफल हुनका क्नक्म्त क्वधाि्त ज्ान ्तरा क्िपका 

अक््तररति रीवनोप्योिी क्िपको िम्ेत उक्तिकै भकू्मका 

हुनछ । वास्तवमा क्िकारुलाई रीवनका लाक्ि ्त्यारी िनु्थ 

भनेकै िही क्शषिर क्िकाइ हो । ्यस्तो का्य्थ क्िर्थनशील 

क्शषिकबाट मात्र िमभव छ । क्िर्थनशील क्शषिकले िदवै 

शकै्षिक रूपान्तररको िपना दखेकेो हुनछ, िपना िाकार 

पान्थका लाक्ि क्नरन्तर क्चन्तन िद्थछ, क्वद्ारथीको क्िकाइ 

िन्तकु्टिलाई आफनो पेिाि्त िन्तकु्टि ठानदछ । ्यिैले 

क्िर्थनशील क्शषिकको िङ्ख्या बढ्द ै रान ु नै शकै्षिक 

रूपान्तररको िङ्के्त हो । ्यिका लाक्ि क्शषिकले 

काँधमा क्रममवेारी, मक्स्तट्कमा िमझदारी एवं हृद्यमा 

इमानदारर्ता अिँालेको हुनपुद्थछ । ्यिका अक््तररति 

क्शषिकलाई क्नरन्तर उतपे्ररर्त (Inspire) िरररहनकुा 

अक््तररति पेिाका लाक्ि िशति (Empower) िम्ेत 

बनाइरहनपुद्थछ । ्यिो भएमा क्िर्थनशील्ता क्नरन्तर 

का्यम रक्हरहनछ र शकै्षिक रूपान्तररको अपेषिा िन्थ 

िक्कनछ । क्िर्थनशील क्शषिकहरूलाई प्रोतिाक्ह्त िरी 

शकै्षिक रूपान्तररमा ने्ततृव िनने कामका लाक्ि मखु्य 

क्रममवेार क्वद्ाल्यी्य क्शषिाको क्रममवेारी भएको 

सरानी्य िरकार नै हो ।
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संविधानसभाले विद्ालयीय विक्ामा अपेवक्त मात्ामा सधुार र विकास हुन्छ भनने विश्ासका साथ संविधानमा 

नै वयिसथा गरेर यस तहको विक्ालाई सथानीय सरकारको एकल अवधकार क्ेत्वभत् राखकेो हो । विद्ालयीय 

विक्ाको सधुार र विकासलाई पवहलो प्ाथवमकतामा राखरे सरकारले सथानीय सरकार सञ्ालन ऐन, २०७४ पवन 

समयम ैजारी गरेर सथानीय सरकारका आधारभतू र माधयवमक तहको विक्ासम्बनधी अवधकारहरू उललेख भएका 

्छन ्। िासतिमा सथानीय सरकारले विक्ालाई प्ावथमकतामा राखरे काम गययो भने विद्ालयीय विक्ामा अपेक्ा 

गरेभन्ा ्बढी नै सधुार हुन्छ वकनभने यस तहको विक्ाको सरुुआतकताता नै सथानीय सतरका जनसमु् ाय हुन ्अवन 

वतनै जनताको मत्बाट सथानीय सरकार ्बनेका हुन ्। विक्ाको महत्िलाई स्ैब सथानीय सरकारहरूले पककै पवन 

्बझुकेा हुनाले नै तयहाँ राम्ा कामहरूको थालनी पवन भएका ्छन ्। सथानीय सरकारहरू्बाट भएका राम्ा कामहरूमा 

विक्ा ऐन-वनयमािलीको वनमाताण र कायातानियन, सथानीय पाठ्यक्रमको वनमाताण र कायातानियन, जनिवतिको क्मता 

विकास, विक्क ्र्बन्ी थप र वसकाइमा थप सहजीकरण, सट्ा विक्कको वयिसथा र ्बाल विकास केनद्रका 

विक्कहरूको सवुिधामा िवृधि इतयाव् पाइएका ्छन ् । ठुलो क्ेत् भएकाले विद्ालयीय विक्ामा धरैे समसया र 

्नुौतीहरू पवन रहकेा ्छन ्। समसया र ्नुौतीहरूलाई अिसरका रूपमा रूपानतरण गरेमा सही गनतवयमा पवुगन्छ 

र एउटा नयाँ इवतहास ्बन्छ भनने कुरालाई राम्ा कामहरूको सरुुआत गनने पावलकाहरूले आतमसात ्गरेर अगावि 

्बढ्नेमा विश्ास गनता सवकन्छ ।  पावलकाहरूले थालनी गरेका राम्ा कामहरूका कारणले अरू पावलकाहरूलाई 

पवन आफनो पावलकाका आिशयकताहरूका आधारमा नयाँ र र्नातमक कामहरूको थालनी गरेर अगावि ्बढ्ने 

पे्रणा वमलने्छ । विक्ा क्ेत्को विकासले अनय क्ेत्को विकासका लावग पवन गवत व्ने भएकाले सङ्घीयतालाई 

सफलताको गनतवयमा पगुनका लावग सहयोग गनने्छ । हामीले आतमसात ्गरेको सङ्घीयता प्वतसपधधी नभएर परसपर 

सहयोगमा आधाररत भएकाले सङ्घीय सरकारले अवभभािकीय भवूमका र प््िे सरकारले समनियकारी भवूमका 

खलेेमा मात् अपेवक्त िवैक्क गनतवयमा पगुन सवकन्छ । 

असल अभ्यास: समस्या र समयाधयानको कसीमया
स्यानी् सरकयारको शैक्षिक प्र्यास

तोयानाथ खनाल, पीएचडी

पषृ्ठभूक्म

 शिक्ा सभयताको महुान र शिकासको मरेुदणड 

हो । शिद्ालयीय शिक्ा औपचाररक शिक्ाको जग हो । 

औपचाररक शिक्ालाई समाज, दिे र शिश्वले चाहअेनसुार 

शिकास र शिसतार गन्नका लाशग जगका रूपमा रहकेो 

शिद्ालयीय शिक्ालाई दररलो बनाउनपुर्न । शिद्ालयीय 

शिक्ालाई दररलो बनाउनका लाशग अशिकारप्ाप्त 

सरकारले नेततृिदायी भशूमका खलेनपुर्न । नेपालको 

संशििानले शिक्ालाई मौशलक अशिकारशभत्र समटेेको 

र । संशििानले नै माधयशमक तहसममको शिक्ा सथानीय 

सरकारको एकल अशिकार क्ेत्रमा राखकेो र । तयसैले 

अशहले शिद्ालयीय शिक्ा सथानीय सरकारको अशिकार 

 शदके्ल रुपाकोट मझिुागढी नगरपाशलका ७, दोपा्न, खोटाङ

लेखसयार
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क्ेत्रको शिषयिसत ु बनेको र । यस बारेमा गौतम 

(२०७७) के भनरन ्भने शिद्ालयीय शिक्ाको अशिकार 

सथानीय तहमा हुनु भनेको शिक्ाको शिकासमा 

सथानीय समुदायको महत्िलाई आतमसात् गनु्न हो । 

नेपालमा औपचाररक शिक्ाको सुरुआत, शिकास र 

शिसतारमा सथानीयजनताहरूको ठुलो योगदान रहेका 

सनदभ्नमा शिद्ालयीय शिक्ा सथानीय सरकारको 

अशिकार क्ेत्रको शिषयिसतु बननु सकारातमक रूपमा 

शलइएको र । तयसैले अशहले कशतपय सथानीय 

सरकारहरूले शिक्ालाई उचच प्ाथशमकतामा राखेर 

यसको शिकासमा धयान बढाएका रन् । यस लेखमा 

अशहले सथानीय सरकारहरूले शिद्ालयीय शिक्ाका 

क्ेत्रमा गरेका राम्ा कामहरू, शिक्ा क्ेत्रमा देशखएका 

समसया र ती समसयाहरूको समािानका बारेमा 

सङ्शक्प्त चचा्न गनने प्यास गररएको र ।

 लामो समयसमम सथानीय शनकायमा शनिा्नशचत 

जनप्शतशनशिहरू नहुदँा जनताहरूले शनकै कशठनाइ 

भोगनपुरेको यथाथ्न हाम्ा साम ुर । नयाँ संशििान जारी 

भएपशर जनताद्ारा शनिा्नशचत सथानीय सरकारहरू 

अशसततिमा आएर शरियािील रहकेा रन ् । सथानीय 

सरकारका काय्नभारहरू िरैे क्ेत्रका रन ् । तीमधयेको 

शिक्ा महत्िपरू्न क्ेत्र हो । शिक्ा क्ेत्रको प्भाि ततकाल 

नदशेखने हुनर । तयसैले “एक िष्नका लाशग हो भने िान 

रोप, दि िष्नका लाशग हो भने शबरुिा रोप अशन सय 

िष्नका लाशग हो भने शिक्ामा लगानी गर” भनी चाइशनज 

उखान आएको हुन सकर । यस उखानको आिय शदगो 

र दीर्नकालीन शिकासका लाशग शिक्ामा लगानी गनु्नपर्न 

भनने हो । यस तथयलाई आतमसात ्गरेर बजेट, काय्नरिम, 

काया्ननियन र अनगुमनका माधयमबाट शिक्ा क्ेत्रलाई 

जनु पाशलकाले महत्ि शदएर अगाशड बढ्रन ्उनीहरूको 

शिकासले शदगो रूप शलनर र जनताहरूका बीचमा 

पाशलकाहरूको फरक पशहचान पशन बनर ।     

अध््नको औक्ित्

 संशििानले नै शिद्ालयीय शिक्ालाई सथानीय 

सरकारको एकल अशिकार क्ेत्रमा वयिसथा गरेको 

अिसथामा सरोकारिालाहरूले यस तहको शिक्ाको 

शिकास अब अपेक्ा गरेअनसुार हुनर । ऊजा्निील नयाँ 

नेततृि र स्ोतसािनसमते भएका पाशलकाहरू पककै पशन 

िशैक्क गनतवय बनरन ्भनेर भरोसा र शिश्वासको नजरले 

हरेररहकेा रन ्। केही सथानीय सरकारहरूले शिक्ालाई 

उचच प्ाथशमकतामा राखरे काम गरररहकेो पाइएको 

पशन र तर यसबारेमा आिशयक मात्रामा अधययन 

अनसुनिान हुन बाँकी रहकेो र । अशहलेको यगुलाई 

अनसुनिानका शनषकष्नका आिारमा अगाशड बढ्ने यगु 

पशन भशननर । सङ्रीय िासन प्राली लाग ुभएको यस 

प्ारशमभक चररमा राम्ो काम गनने पाशलकाहरूका असल 

अभयासहरू उजागर गररशदनाले राम्ो काम गन्न गराउनका 

लाशग थप िातािरर बनर । साथै शिक्ा क्ेत्र ठुलो क्ेत्र 

भएकाले यसमा िरैे समसया र चनुौतीहरू पशन रहकेा 

रन ्। यी समसयाहरूको समािानका उपायहरू पशहचान 

गरेर अगाशड बढ्न ुआिशयक हुनर । यस अधययनका 

Research participants भनेका शनजामती सेिामा 

प्िेि गरेको १ िष्नमात्र अनभुि भएका र सतातकोत्तर 

तहको िशैक्क योगयता भई पाशलकाहरूको शिक्ा 

तथा खलेकुद िाखामा प्ाशिशिक सहायकका रूपमा 

काम गरररहकेो यिुा जनिशक् हो । सथायी सरकारका 

रूपमा रहकेो कम्नचारीतनत्रको यिुा पसुताले १ िष्नको 

अनभुिमा दखेकेा राम्ा कामहरूले पककै पशन अरू 

पाशलकाहरूलाई ऊजा्न शदनर भनने अपेक्ा पशन गन्न 

सशकनर । सथानीय तहहरूले गरररहकेा राम्ा कामहरू 

के के रन ्त ? भनेर अधययन अनसुनिान कम मात्रामा 

भएको अिसथामा गररएको यस अधययनले राम्ो काम 

गरररहकेा सथानीय सरकारहरूलाई थप राम्ा कामहरू 

शनरनतर रूपमा गरेर अगाशड बढ्न सकारातमक ऊजा्न 
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बढाउनेर । यस लेखले राम्ा कामहरू गरेर अगाशड बढ्न 

चाहने सथानीय तहहरूलाई माग्न शनदनेिनको काम गर्न 

भने यस शिषय क्ेत्रका अनसुनिानकता्नका लाशग स्ोत 

सामग्ीको काम गनने अपेक्ा गररएको र ।

अध््न क्िक्ध

 यो लेख गरुातमक (Qualitative) अधययन 

शिशिका आिारमा तयार पाररएको र । अधययन 

गन्नका लाशग शिक्ा ताशलम केनद्र िशुलखलेमा ३० 

काय्नशदने सेिाकालीन ताशलममा सहभागी हुन िागमती 

प्दिेअनतग्नतका १२ ओटा शजललाका २४ ओटा 

सथानीय तहको शिक्ा तथा खलेकुद िाखाबाट 

आएका २४ जना प्ाशिशिक सहायकलाई प्श्ािली 

भराइयो । प्श्ािलीको सुरुमा उहाँहरूको सामानय 

िैयशक्क शििरर आउने वयिसथा गररएको शथयो भने 

तयसपशर ‘तपाईकंो पाशलकाले शिक्ा क्ेत्रमा गरेका 

राम्ा कामहरू उललेख गनु्नहोस्’ भनी उहाँहरूका 

सितनत्र शिचारहरू आउने वयिसथा गररएको 

शथयो । प्श्ािलीमा उहाँहरूबाट आएका सितनत्र 

शिचारहरूलाई नोटकपीमा शटपोट गरी शतनीहरूको 

गहन रूपमा अधययन गररयो । गहन अधययन गरेपशर 

प्ाप्त भएका शिचारहरूको शिषय क्ेत्रका आिारमा 

उपिीष्नकमा सङ्गठन गनने वयिसथा गररयो । 

प्ाप्त सूचना र जानकारीका बारेमा थप सपष्ट भई 

शिशे्षर गन्नका लाशग समबशनित कम्नचारीसँग 

टेशलफोन अनतिा्नता्न गररयो । टेशलफोनबाट 

प्ाप्त सूचना र जानकारीहरू समेतलाई सङ्गठन 

गररएका उपिीष्नकहरूमा समािेि गरी यो लेख 

तयार गररएको र ।

क्िद्याल्ी् क्शषियासम्बनधी स्यानी् तहकया 

क्िममेियारीहरू र क्तनीहरूको समीषिया

 शि.सं. २०७२ सालमा नेपालको संशििान 

जारी हुदँा शिद्ालयीय शिक्ा सथानीय सरकारको 

एकल अशिकारमा पययो । संशििानको यस वयिसथाका 

आिारमा सङ्रीय सरकारले शमशत २०७४ साल असोज 

२९ गतेका शदन सथानीय सरकार सञचालन ऐन २०७४  

जारी गररसकेको र । यस ऐनको दफा ११ को उपदफा २ 

को ज मा गाउँपाशलका र नगरपाशलकाका आिारभतू र 

माधयशमक शिक्ासमबनिी काम, कत्नवय र अशिकारहरू 

उललेख भएका रन ् । उललेख भएका काम, कत्नवय र 

अशिकारहरू दहेायअनसुार रहकेा रन:्

१) प्ारशमभक बाल शिकास तथा शिक्ा, 

आिारभतू शिक्ा, अशभभािक शिक्ा, अनौपचाररक 

शिक्ा, खलुा तथा िैकशलपक शनरनतर शसकाइ, सामदुाशयक 

शसकाइ र शििषे शिक्ासमबनिी नीशत, काननु, मापदणड, 

योजना तजु्नमा, काया्ननियन, अनगुमन, मलूयाङ्कन 

र शनयमन २) सामदुाशयक, संसथागत, गठुी र सहकारी 

शिद्ालय सथापना, अनमुशत, सञचालन, वयिसथापन 

तथा शनयमन ३) प्ाशिशिक शिक्ा तथा वयािसाशयक 

ताशलमको योजना तजु्नमा, सञचालन, अनमुशत, 

अनगुमन, मलूयाङ्कन र शनयमन ४) मातभृाषामा शिक्ा 

शदने शिद्ालयको अनमुशत, अनगुमन र शनयमन ५) 

गाशभएका िा बनद गररएका शिद्ालयहरूको समपशत्त 

वयिसथापन ६) गाउँ तथा नगर शिक्ा सशमशत गठन 

तथा वयिसथापन ७) शिद्ालय वयिसथापन सशमशत 

गठन तथा वयिसथापन ८) शिद्ालयको नामकरर ९) 

सामदुाशयक शिद्ालयको जगगाको सिाशमति, समपशत्तको 

अशभलेख, संरक्र र वयिसथापन १०) शिद्ालयको 

गरुसतर अशभिशृधि तथा पाठ्यसामग्ीको शितरर ११) 

सामदुाशयक शिद्ालयको शिक्क तथा कम्नचारीको 

दरबनदी शमलान १२) शिद्ालयको नकसाङ्कन, अनमुशत, 

सिीकृशत, समायोजन तथा शनयमन १३) सामदुाशयक 

शिद्ालयको िशैक्क पिूा्निार शनमा्नर, मम्नत समभार, 

सञचालन र वयिसथापन १४) आिारभतू तहको परीक्ा 

सञचालन, अनगुमन तथा वयिसथापन १५) शिद्ाथथी 
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शसकाइ उपलश्िको परीक्र र वयिसथापन १६) 

शन:िलुक शिक्ा, शिद्ाथथी प्ोतसाहन तथा रात्रिशृत्तको 

वयिसथापन १७) ट्यसुन, कोशचङजसता शिद्ालयबाशहर 

हुने अधयापन सेिाको अनमुशत तथा शनयमन १८) 

सथानीय सतरको िशैक्क ज्ान, शसप र प्शिशिको 

संरक्र, प्िि्नन र सतरीकरर १९) सथानीय पसुतकालय 

र िाचनालयको सञचालन तथा वयिसथापन २०) 

माधयशमक तहसममको िशैक्क काय्नरिमको समनिय र 

शनयमन २१) सामदुाशयक शिद्ालयलाई शदने अनदुान 

तथा सोको बजेट वयिसथापन, शिद्ालयको आयवययको 

लेखा अनिुासन कायम, अनगुमन र शनयमन २२) 

शिक्रशसकाइ, शिक्क र कम्नचारीको ताशलम तथा 

क्मता शिकास २३) अशतररक् िशैक्क शरियाकलापको 

सञचालन ।

 शिद्ालयीय शिक्ाको अशिकार सथानीय 

सरकारमा भएका सनदभ्नमा िामी (२०७७) ले यसका 

फाइदाका बारेमा के भनेका रन ् भने शिद्ालय 

शिक्ालाई सथानीय सरकारको शजममिेारीशभत्र राखनाले 

िशैक्क सिुासन कायम हुने, िशैक्क सेिा प्िाहमा 

सङ्रको शनयनत्रर कम हुने, साि्नजशनक शिक्ामा 

समदुायको अपनति बढ्ने र िशैक्क गरुसतर िशृधि हुने । 

पौडेल (२०७४) ले भने शिशिि समसया र चनुौतीहरूका 

बीचमा रहकेो शिद्ालयीय शिक्ालाई सथानीय 

सरकारले उशचत धयान शदएर अगाशड बढ्नपुनने सझुाएका 

रन ्। जनताहरूको मतबाट संशििान बनाउने शजममिेारी 

शलएर संशििान सभामा गएका नेततृिकता्नहरूले लामो 

रलफल, अनतरशरिया र बहस गरी दीर्नकालीन रूपमा 

सोचशिचार गरेर सथानीय सरकारलाई संिैिाशनक 

वयिसथाबाटै शिद्ालयीय शिक्ाको अशिकार शदन ु

आफँैमा सिागतयोगय र गि्नको कुरा हो । यसमा 

सङ्रीय सरकारले शिद्ालयीय शिक्ाको अशिकार 

त सथानीय सरकारमा गइहालयो अब हामीले केही 

गनु्नपददैन भननहुुदँनै । साथै सथानीय सरकारले पशन अब 

सङ्रीय र प्दिे सरकारले शिद्ालयीय शिक्ाका बारेमा 

शचनता गनने प्सङ्ग सशकयो भनने कुरा कहीं कतै गनु्न र 

सशुनन ु हुदँनै । शकनभने नेपालको सङ्रीयता परसपर 

सहयोगमा आिाररत हो तर प्शतसपिा्नतमक होइन । 

सरुुआती चररमा माशथ उललेख भएका अशिकारहरू 

हाललाई पया्नप्त नै रन ्। “खाने मखुलाई जुँराले रेकदनै” 

भनने नेपाली उखानको आसयअनसुार शिद्ालयीय 

शिक्ालाई दररलो बनाउनका लाशग थप रचनातमक/

शसज्ननातमक कामहरू गन्नका लाशग ऐन र शनयमािलीले 

बनदजे लगाएको पशन रैन । 

 माशथ उललेख गररएका सथानीय सरकारका 

शिक्ासमबनिी अशिकारहरू सामानयतया पया्नपन नै 

भए पशन गशहररएर शयनीहरूको अधययन गनने हो भने 

सरोकारिालाहरूसँग आिशयक मात्रामा रलफल र 

बहस नगरीकन हतारमा पो लयाइएको हो शक भनने 

पशन दशेखनर । यस भनाइलाई पशुष्ट गन्न दहेायका केही 

तथयहरू राखन सशकनर:

समपयादन गन्नुपनने केही क्रयाहरू-

 नं. ११ मा दरबनदी सिीकृशत भनने प्ाििान थप 

गनु्नपनने, नं. १२ मा अनमुशत ि्द आिशयक नहुने, नं. 

१६ मा अशभभािक, शिक्क र शिद्ालय प्ोतसाहन थप 

गनु्नपनने, नं. २० हटाउँदा पशन केही फरक नहुने, नं. २२ 

को शिक्रशसकाइ ि्द आिशयक नहुने र नं. २३ बाट 

िशैक्क ि्द हटाएर सह-काय्नकलाप थप गनु्नपनने ।

स्यानी् सरकयारको अक्धकयारमया छ्ट भएको 

देक्खएकया केही क्िष्िसत्हरू-

 १) शिद्ालय सानने र नाम पररित्नन गनने, २) 

अशभभािक शिक्क सङ्रको गठन र वयिसथापन, ३) 

रात्रािासको सथापना र सञचालन, ४) उमरेसमहूका 

बालबाशलकाहरूको शिक्ामा पहुचँ सशुनशचितता, ५) 

भना्न भएका बालबाशलकाहरूको शसकाइ सशुनशचितता, 
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६) शिद्ालयका प्कािन र शितररलाई प्ोतसाहन, ७) 

शिद्ालय समदुाय साझदेारीलाई प्ोतसाहन, ८) सथानीय 

तहका पदाशिकारी, शिद्ालय वयिसथापन सशमशत र 

अशभभािक शिक्क सङ्रका पदाशिकारीको क्मता 

शिकास, ९) शिक्क र प्िानाधयापकको भना्न, रनोट र 

शनयशुक् (िामी, २०७७), १०) िशैक्क सामग्ी र सनदभ्न 

सामग्ीहरूको वयिसथापन र प्योग, ११) सपुररिेक्र र 

पेसागत सहयोग । 

 सथानीय सरकारको शिक्ासमबनिी अशिकारका 

बारेमा अशिकारी (२०७६) थपरन ् – सथानीय तहका 

२३ ओटा अशिकारमात्र होइन शक पाशलकाका िडाका 

शिकास काय्नसँग समबशनित ४१ ओटा अशिकारमधये ४ 

ओटा त शिक्ासमबनिी नै रन ्। अशहलेका लाशग सथानीय 

तहहरू शिद्ालय शिक्ासमबनिी अशिकारसमपनन 

दशेखनरन ् भनने उनको बझुाइ र । सरकारले एकाशतर 

यस ऐनमा शिक्क र कम्नचारीको ताशलम तथा क्मता 

शिकास सथानीय सरकारको अशिकारमा उललेख गरेको 

र भने अका्नशतर प्तयेक प्दिेमा एक एक शिक्ा ताशलम 

केनद्र पशन सथापना गरेको र । शिक्क र कम्नचारीको 

ताशलमका समबनिमा पाशलकाले कशत काम गनने अशन 

शिक्ा ताशलम केनद्रहरूले कशत काम गनने भनने शिषयमा 

सपष्टता नभएका अिसथामा भोशलका शदनमा असहज 

पररशसथशत पो आउने हो शक ? भनी िङ्का गनने ठाउँ पशन 

दशेखएको हुदँा यस समबनिमा सङ्रीय र प्दिे सरकारले 

सपष्टताका लाशग सहजीकरर गनु्न आिशयक र ।

 सथानीय सरकारलाई माधयशमक तहसममको 

शिक्ाको अशिकार संशििान र ऐनमा नै वयिसथा 

हुन ु एकदम ै सकारातमक पक् हो । सरुुिाती समयमा 

कशतपय सथानीय सरकारको धयान आिशयक मात्रामा 

शिक्ा क्ेत्रमा नजान पशन सकर । सथानीय सरकारका 

नेततृिकता्नहरूसमतेको क्मता शिकासका लाशग िागमती 

प्दिेमा सथापना भएको प्दिे सिुासन केनद्रले क्मता 

शिकाससमबनिी कामहरू अगाशड बढाउने नै र साथै 

अरू प्दिे सरकारले पशन यसमा धयान शदने नै रन ्। शिक्ा 

क्ेत्रको महत्िबारेमा पाशलका नेततृिलाई थप जानकारी 

गराउन र उशललशखत अशिकारहरूको काया्ननियनका 

लाशग सहजीकरर गन्न सथानीय सरकारका शिक्ा 

िाखा/महािाखाको भशूमका समनिय र सहजकारी हुने 

कुरालाई समते आतमसात ्गरेर अगाशड बढ्नपुर्न । 

स्यानी् सरकयार्बयाट समपयादन भएकया रयाम्या 

कयामहरू

 सथानीय सरकारले सञचालन गरेका 

शिक्ासमबनिी राम्ा कामहरूलाई दहेायका िीष्नकमा 

चचा्न गररएको र: 

क्शषिया ऐनको क्नमयानुण र कया्यानुनि्न

 सथानीय सरकार सञचालन ऐन २०७४ 

ले सथानीय सरकारलाई शदइएका अशिकारको 

काया्ननियनका लाशग पाशलकाहरूले शिक्ा ऐन र 

शनयमािली बनाउन ुआिशयक हुनर । पाशलकाहरूबाट 

शनशम्नत शिक्ासमबनिी ऐन र शनयमािलीले शिक्ा 

क्ेत्रको शिकास, शिसतार र सिुारका लाशग ठूलो माग्न 

शनदनेिन गर्नन ् । यस कुरालाई आतमसात ्गरेर सथानीय 

सरकारहरूले आआफनो पाशलकाको शिक्ा ऐन, 

शनयमािली र नीशत बनाएर अगाशड बढेको अिसथा र । 

अधययन गररएकामधये शसनिलुी शजललाका कमलामाई 

नगरपाशलका र मररर गाउँपाशलका अशन मकिानपरु 

शजललाको इनद्रसरोिर गाउँपाशलकाले शिक्ा नीशत र 

ऐन बनाएर काया्ननियनमा लयाएको पाइयो । कमलामाई 

नगरपाशलकाले शि.सं. २०७६ सालमा नगर शिक्ा तथा 

योजना शनमा्नर गरी काया्ननियनमा लयाएको र । नीशतलाई 

समसामशयक बनाउने सनदभ्नमा शि.सं. २०७८ सालमा 

पररमाज्ननसमते गररएको र । यस नीशतमा नगरपाशलकाको 

शिक्ासमबनिी दरूदृशष्ट (Vision) यसतो र “संसकारयकु्, 

नैशतकिान,् शिशक्त जनिशक्, शसपयकु् र प्शिशिसँग 
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पररशचत शिद्ाथथी, कमलामाईको समशृधि” । शिशभनन १३ 

शिषय क्ेत्रमा नीशत शनमा्नर भई काया्ननियनमा आएको 

र काया्ननियनलाई सहज बनाउनका लाशग शिशभनन 

७८ काय्नकलापहरू भएको काय्नयोजना पशन शनमा्नर 

भएको र । यसै रिममा मररर गाउँपाशलकाले शि.सं. 

२०७४ सालमा नै शिक्ा ऐन शनमा्नर गरेर काया्ननियनमा 

लयाएको पाइएको र । मलूभतू रूपमा पशहलेको सङ्रीय 

शिक्ा ऐन र शनयमािलीको शनरनतरताजसतो दशेखए पशन 

शिद्ालयबाट अशभभािकमधयेबाट रानी पठाएका ४ 

जना र शिद्ालय रहकेो िडाले पठाएका २ जना गरी ६ 

जनामधयेबाट १ जना शिद्ालय वयिसथापन सशमशतको 

अधयक् शनयकु् गनने अशिकार गाउँपाशलकामा हुन ुअशन 

शिद्ालयमा खाली भएको शिक्क दरबनदीमा असथायी 

शिक्क शनयशुक्का लाशग तीन सदसयीय रनौट सशमशतको 

वयिसथा भएर सिचर, शनषपक् र िसतशुनष्ठ प्शरियाबाट 

शिक्कको रनौट भई योगय, सक्म र शिक्रप्शत झकुाि 

भएको जनिशक्लाई शिक्र पेसामा प्िेि गराउन ुनै यस 

ऐनका राम्ा पक् भनरन ्मररर गाउँपाशलकाका प्ाशिशिक 

सहायक । ऐनले गरेको वयिसथाअनसुार शिक्कको 

रनोट भई शनयशुक् हुन थालेकाले शिद्ालयहरूले 

सकारातमक पररित्नन हुने अनभुशूत गरेका रन ्भने श्रम 

बजारमा रहकेो दक् जनिशक्ले प्शतसपिा्नबाट आफनो 

क्मताको उपयोग हुने िातािरर शनमा्नर भएको अनभुशूत 

गरेको शनज प्ाशिशिक सहायकको अनभुि पाइएको र ।

 मकिानपरु शजललाको इनद्रसरोिर 

गाउँपाशलकाले शि.सं. २०७५ सालमा शिक्ा ऐन 

शनमा्नर गरी काया्ननियनमा लयाएको पाइयो । यस ऐनमा 

भएका केही वयिसथाहरूमा गाउँपाशलकाका अधयक्को 

अधयक्तामा १२ सदसयीय शिक्ा सशमशत, समबशनित 

िडाका अधयक्को अधयक्तामा ७ सदसयीय िडा शिक्ा 

सशमशत, प्मखु प्िासकीय अशिकृतको अधयक्तामा ४ 

सदसयीय आिारभतू शिक्ा उत्तीर्न परीक्ा सशमशतको 

वयिसथा, शिद्ालयमा ररक् रहकेो दरबनदीमा करारमा 

शिक्क िा कम्नचारी शनयशुक् गन्नका लाशग शिक्क रनौट 

सशमशतको वयिसथा गाउँपाशलकाले लयाएको गाउँ शिक्ा 

ऐनका उललेखय पक्हरू रहकेो प्ाशिशिक सहायकले 

बताउनभुयो ।

 अरू पाशलकाहरूले पशन शिक्ा ऐन शनमा्नर 

गरी काया्ननियनमा लयाएको भए पशन नयाँ प्ाशिशिक 

सहायकहरूलाई जानकारी हुन बाँकी पशन हुन सकर । 

पाशलकाहरूले शनमा्नर गरी काया्ननियनमा लयाएका शिक्ा 

ऐन, शनयमािली, नीशत तथा काय्नरिमहरूलाई 

सकारातमक प्यासका रूपमा शलनपुद्नर । सामानयतया 

परुानो शिक्ा ऐन र शनयमािलीका आिारमा नै 

पाशलकाहरूले ऐन र शनयमािली बनाएको दशेखनर 

तापशन पाशलकामा पशन ऐन, शनयमािली बनाउन सकने 

जनिशक् हुन ु र ऐन बनाएर अगाशड बढ्न खोजन ु नै 

सकारातमक पक्का रूपमा शलनपुद्नर । सङ्रीय िासन 

वयिसथा काया्ननियनको प्ारशमभक अिसथामा गररएका 

प्यासहरूमा सिुार गनु्नपनने पक्हरू िरैे पशन हुन सकरन ्

तर राम्ा पक्हरूका माधयमबाट हामीले अगाशड बढ्ने र 

अगाशड बढ्नका लाशग पे्ररत गनने हो ।  

स्यानी् पयाठ््क्रम क्नमयानुण र कया्यानुनि्न

 मररर गाउँपाशलकाले आफनो पाशलकासँग 

समबशनित शिशभनन १० ओटा शिषयिसत ु समटेेर 

सथानीय पाठ्यरिम शनमा्नर गरी काया्ननियनमा लयाएको 

र । सथानीय पाठ्यरिम बनाउने काम नयाँ नभए पशन 

सथानीय सरकार गठन हुनभुनदा अगाशड सथानीय 

सतरमा यसका लाशग प्यास भएको शथएन । पाशलकाले 

सथानीय शिज्हरूको प्योग गरेर यो पाठ्यरिम शनमा्नर 

गरी काया्ननियनमा लयाएको हो । आफनै पररिेिका 

शिषयिसतहुरू शिद्ालयमा पठनपाठन हुन थालेपशर 

बालबाशलकाहरू शसकाइप्शत अशलक बढी आकशष्नत 

भएको तयस पाशलकाका प्ाशिशिक सहायक बताउँरन ्। 
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यसैगरी िाशदङ शजललाको गलरी गाउँपाशलकाले पशन 

सथानीय पाठ्यरिम शनमा्नर गरी काया्ननियनमा लयाएको 

पाइयो । सथानीय शिज्हरूको सशरियतामा शनमा्नर भई 

पाशलकाको बैठकबाट सिीकृत भएको यो पाठ्यरिम 

यसै िशैक्क िष्नदशेख काया्ननियनमा आएको र । यस 

पाठ्यरिममा शिशभनन ९ ओटा सथानीय शिषयिसतहुरू 

समशेटएका रन ् । ती शिषयिसतहुरूमा गलरी पररचय, 

सथानीय पेसावयिसाय र बजार, गलरीका ऐशतहाशसक 

गशतशिशिहरू, सथानीय प्ाकृशतक समपदा र िातािरर, 

सथानीय सामाशजक र सांसकृशतक मलूय-मानयताहरू, 

भगूोल र जनसङ्खया, सडक सरुक्ा र शिपद ्वयिसथापन, 

सथानीय सडक र बाटोराटो र पय्नटकीय सथल रहकेा 

रन ्। आिारभतू शिक्ाका सबै कक्ामा पठन-पाठन हुने 

गरी तयार गररएको यस पाठ्यरिममा पाठ्यभार १३५ 

रहकेो र (गलरी, २०७८) ।

 शसनिलुी शजललाको कमलामाई नगरपाशलकाले 

पशन सथानीय पाठ्यरिम शनमा्नर गरेर काया्ननियनमा 

लयाएको र । यस पाठ्यरिममा रहकेा सातओटा 

शिषयिसतहुरू यस प्कार रहकेा रन:् १) सथानीय 

िातािरर, मलूयमानयता र सकारातमक वयिहार, २) 

सथानीय पेसा, वयिसाय, शसप र प्शिशि, ३) ऐशतहाशसक, 

सांसकृशतक, िाशम्नक र पय्नटकीय समपदा, ४) जातजाशत, 

भाषाभाषी तथा चाडपि्नहरू, ५) सथानीय संरचना, 

शिशिष्ट वयशक्ति र सशहद, ६) पोषर, खानशपन तथा 

सरसफाइ, ७) शिपद ्वयिसथापन र सरुशक्त शिद्ालय । 

यस पाठ्यरिममा कक्ा १ दशेख ५ र कक्ा ६ दशेख ८ 

का लाशग ९/९ ओटा सक्मताहरू उललेख भएका रन ्

भने िाशष्नक रूपमा कक्ा १ दशेख ३ सममका लाशग 

१६० र कक्ा ४ दशेख ८ का लाशग १२८ काय्नरनटा 

तोशकएको र । शिशभनन ११ ओटा शिक्रशिशि र 

८ ओटा मलूयाङ्कन तररका उललेख भएको यस 

पाठ्यरिमको काया्ननियनलाई सहज बनाउनका लाशग 

पाठ्यसामग्ीसमते शनमा्नर गरी शिद्ालयमा पयुा्नइएको 

हुदँा काया्ननियनमा सहजता रहकेो यस पाशलकाका 

प्ाशिशिक सहायकले बताउनभुयो ।  

 पाठ्यरिम भनेको शिक्रशसकाइको योजना 

हो । केनद्रमा रहकेो पाठ्यरिम शिकास केनद्रले शनमा्नर 

गरेको पाठ्यरिम र पाठ्यपसुतक प्योगमा बानी परेको 

हाम्ो िशैक्क यथाथ्नता हो । अशहले सथानीय तहहरूले 

पाठ्यरिम शनमा्नर गरेर अगाशड बढ्न खोजनलुाई 

शनकै सकारातमक रूपमा शलनपुद्नर । यसले सथानीय 

सतरको शिज्ताको पशन प्िि्नन हुनर भने सथानीय 

सतरका शिषयिसतहुरूको पठनपाठनका काररले 

बालबाशलकाहरूको शसकाइमा समते रोचकता 

थशपनर । यसरी शनमा्नर भएर काया्ननियनमा आएका 

सथानीय पाठ्यरिमका बारेमा केनद्र सरकारले अनगुमन र 

सहजीकरर गररशदएमा यसता अभयासहरू उशचत गशतका 

साथ अगाशड बढ्नेमा शिश्वास गन्न सशकनर ।  

पयाक्लकयाको स्ोतमया ्प गररएको क्शषिक दर्बनदी 

 अशहले सथानीय तहहरूले आफना पाशलकामा 

सञचालनमा रहकेा सामदुाशयक शिद्ालयमा शिक्क 

दरबनदीको कमी महससु गरी दरबनदी थप गरेर पठन-

पाठनलाई सहज बनाउने प्यास गरेको पाइएको र । 

अधययन गररएका २४ मधये ९ ओटा पाशलकामा शिक्क 

दरबनदी थप गररएको पाइयो । थप गररएको दरबनदी 

शििरर दहेायअनसुार रहकेो र: 
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 माशथको शििररले पाशलकाहरूले शिक्ा 

क्ेत्रलाई शदएको प्ाथशमकता पशन झलकाउँर । नेपालका 

ग्ामीर भगेहरूमा शिक्क दरबनदी कम भएको यथाथ्न 

नै हो भने सहरी क्ेत्रका केही शिद्ालयहरूमा शिद्ाथथी 

सङ्खयाका अनपुातमा शिक्क दरबनदी बढी दशेखनर । 

शिद्ाथथी सङ्खयाका आिारमा दरबनदी शमलान भएर 

पनुशि्नतरर हुने हो भने अशहले सामदुाशयक शिद्ालयका 

लाशग सथानीय सरकारले दरबनदी थप गररराखनपुददैन 

तर यसको अगिुाइ कशहले कसले गनने हो ? भनने 

उतसकुताको शिषय बनेको र । यशद यसो भएमा सथानीय 

सरकारहरूले आफूसँग भएको आशथ्नक स्ोतलाई अरू 

जरुरी क्ेत्रमा उपयोग गन्न सकने शथए । माशथको शििररले 

के पशन दखेाएको र भने कशतपय सथानीय तहहरूले 

सङ्रीय सरकारले तोशकशदएको सकेल बराबरको 

पाररश्रशमक शदएको दशेखनर भने कशतपय पाशलकामा 

एउटै तहमा काम गरेका शिक्कलाई पशन फरक-फरक 

पररमारको पाररश्रशमक शदएर भदेभािको सरुुिात गरेको 

पशन दशेखएको र । यो भदेभाि शिक्ा क्ेत्रको समसया 

र शिकृशतको शबउ पशन हुन सकर । यस शकशसमको 

शिभदेकारी काम नगन्न सथानीय सरकार नै सचते हुन ु

आिशयक दशेखनर । साथै यसबारेमा सङ्रीय र प्दिे 

सरकारले एकरूपताका लाशग अनगुमन सपुररिेक्र र 

सहजीकरर गनु्नपनने आिशयकता दशेखएको र । शसनिलुी 

शजललाको मररर गाउँशिकास सशमशतले भने ४९ ओटा 

प्ारशमभक बाल शिकास केनद्रमधये १९ ओटा परू्न रूपमा 

आफनै स्ोतमा पाररश्रशमक वयहोनने गरी सञचालन गरेको 

र उनीहरूले पाउने माशसक पाररश्रशमक रु. १३,०००। 

रहकेो कुरा प्ाशिशिक सहायकले बताउनभुयो ।

क्स न पयाक्लकया क्िललया

दर्बनदी ्प भएको तह र 

सङ्ख्या
प्रक्तदर्बनदी उपलबध 

गरयाइएको मयाक्सक 

पयाररश्रक्मकमयाध्क्मक आधयारभूत िममया

१ मररर गाउँपाशलका शसनिलुी ३
१५(१-५) र 

१४(६-८)
३२

१-५ रु १८,०००।, ६-८ 
रु २५,०००। माधयशमक

रु ३०,०००।
२ मणडन दउेपरु नगरपाशलका काभ्पेलानचोक १४ १७ ३१ सरकारी सकेल

३ शबग ुगाउँपाशलका दोलखा ५
१ (१-५)  र 

५(६-८)
११ 

२०००० दशेख ३७५०० 

समम

४ गलरी गाउँपाशलका िाशदङ १६ ६ २२
१८००० आिारभतू 
२८००० माधयशमक

५ िशुनबेंसी नगरपाशलका िाशदङ ५ २२ २७
२३५०० आिारभतू
३०५०० माधयशमक

६ तादी गाउँपाशलका निुाकोट २ २४ २६
१०००० दशेख ४०३८० 
समम

७ मयागड गाउँपाशलका निुाकोट २१ सामदुाशयक शिद्ालयलाई िाशष्नक 
रूपमा रटीमा रु ५०,०००। दशेख बढीमा रु 
५,००,०००। समम अनदुान शदने गररएको

८ गोकुलगङ्गा गाउँपाशलका रामेराप ७ ७ ३५९९०
९ शलसङ्खपुाखर शसनिपुालचोक ३ २ ५ सरकारी सकेल
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मक्हलया क्शषिक सत्केरी भएकया अिस्यामया 

िैकक्लपक क्शषिकको व्िस्या

 शिक्ा शनयमािलीले मशहला शिक्कका 

लाशग सतुकेरीको अशरपशर गरी जममा ६० शदन 

सतुकेरी शबदा पाउने वयिसथा गरेको र भने शिक्ा 

तथा मानि स्ोत शिकास केनद्रको पररपत्रले एकपटक 

सतुकेरी हुदँा जममा ९८ शदन सतुकेरी शबदा शदन सशकने 

वयिसथा काया्ननियनमा रहकेो पाशलकाका प्ाशिशिक 

सहायकले बताउनभुयो । तीन मशहनाभनदा बढी समय 

एक जना शिक्क शिद्ालयमा उपशसथत हुन नसकदा 

बालबाशलकाहरूको पठन पाठनमा बािा पर्न । शिक्ा 

शनयमािलीले यस अिशिमा सट्ा शिक्कको वयिसथा 

गनने प्ाििान राखकेो रैन । अधययन गररएका २४ 

पाशलकाहरूमधये दईुओटा पाशलकाले मशहला शिक्क 

सतुकेरी भएका अिसथामा सट्ा शिक्कको वयिसथा 

गरेको पाइयो । रसिुा शजललाको काशलका गाउँपाशलकाले 

मशहला शिक्क सतुकेरी शबदामा बसेका अिसथामा 

सट्ा शिक्क राखने गरेको पाइयो । यसता शिक्कले 

शिद्ालयमा पढाइ भएको जममा ९० शदन शिद्ालयमा 

काम गनु्नपनने प्ाििान राखकेो पाइयो । पाशलकाले गरेको 

यस वयिसथाबाट सतुकेरी शबदामा बसेका काररले 

बालबाशलकाहरूको पठन पाठनमा बािा पनने दशेखएको 

रैन भने सथानीय सतरका सक्म वयशक्ले ९० शदनसमम 

शिद्ालयका कशलला बालबाशलकाहरूका माझमा 

आफनो शिक्रकलाको प्सतशुत गनने अिसर पाउने 

दशेखनर । सट्ा शिक्कका रूपमा काम गनने शिक्कले 

प्ारशमभक बाल शिकास केनद्र, आिारभतू तह कक्ा 

१ दशेख ५, आिारभतू तह कक्ा ६ दशेख ८ अशन 

माधयशमक तहमा काम गरेबापत माशसक पाररश्रशमकका 

रूपमा रिमिः रु १०,०००।, १२,०००।, १५,०००। र 

१५,०००। पाउने वयिसथा गररएको र । यस पाशलकामा 

१५ ओटा सामदुाशयक शिद्ालय र २३ ओटा प्ारशमभक 

बाल शिकास केनद्र रहकेा रन ् । शिद्ालयमा ररक् 

रहकेो दरबनदीमा शिक्कको वयिसथापन गन्नका लाशग 

यस पाशलकामा िडासतरीय शिक्क रनोट सशमशत 

रहकेो र तयही सशमशतले यसतो सट्ा शिक्कको भना्न, 

रनोट र शनयशुक् गनने गरेको पशन प्ाशिशिक सहायकले 

बताउनभुयो ।

 यसै गरी शसनिलुी शजललाको मररर 

गाउँपाशलकाले पशन यसतो सट्ा शिक्कको वयिसथा 

गरेको कुरा तयस पाशलकाका प्ाशिशिक सहायकले 

बताउनभुयो । यस शकशसमको सट्ा शिक्क राखनपुदा्न 

शिद्ालयलाई नै क्मतािान ् शिक्क रनोट गरी 

राखन पाउने अशिकार शदइएको र । यस समबनिमा 

अशहलेसमम कुनै समसया र गनुासो नआएको पशन 

उहाँको अनभुि रहकेो र । यस पाशलकाका यसता सट्ा 

शिक्कले माशसक रूपमा पाउने पाररश्रशमकमा प्ारशमभक 

बाल शिकास केनद्र, आिारभतू तह र माधयशमक तहमा 

रिमि: रु ७,०००।, १३,०००। र २०,०००। पाउने 

वयिसथा रहकेो र । यस पाशलकामा जममा ४९ ओटा 

सामदुाशयक शिद्ालय र तयही सङ्खयामा प्ारशमभक 

बाल शिकास केनद्र पशन रहकेा रन ् । माशथका दिुै 

पाशलकाले सट्ा शिक्कलाई शदने गरेको यो पाररश्रशमक 

सङ्रीय सरकारले समबशनित तहका लाशग तोशकशदएको 

भनदा कम दशेखनर ।

 सथानीय तहहरूले यसता महत्िपरू्न कुराहरूमा 

पशन धयान शदएकाले यसले शिक्ा क्ेत्रमा सकारातमक 

प्भाि पनने अपेक्ा गन्न सशकनर । यसतो सट्ा शिक्कको 

वयिसथा आगामी शदनमा सबै पाशलकाहरूमा हुने र 

पाररश्रशमक भने अरू शिक्कसरह हुनेमा अपेक्ा गन्न 

सशकनर ।

्बयाल क्िकयास केनद्रकया क्शषिकको सक््िधया िकृ्धि

 नेपालमा अशहले ३६५६८ ओटा प्ारशमभक 

बाल शिकास केनद्रहरू सञचालनमा रहकेा रन ्(शिक्ा 
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शिभाग,२०७४)। प्ारशमभक बाल शिकास केनद्रका 

शिक्कलाई आशथ्नक िष्न २०७७/७८ समम सरकारले 

प्शतमशहना रु ६,०००। पाररश्रशमक उपल्ि गराउँद ै

आएको र । िागमती प्दिेका हकमा प्दिे सरकारले 

यसता शिक्कलाई माशसक रूपमा रु. १,०००। थप 

गरेको र । महगँी र शजममिेारीका शहसाबले सरकारले 

उपल्ि गराउँद ैआएको यो पाररश्रशमक कम हो । यस 

कुरालाई मनन गरेर नै होला आशथ्नक िष्न २०७८/७९ 

दशेख प्ारशमभक बाल शिकास केनद्रका शिक्कका लाशग 

सरकारले माशसक १५,०००। पाररश्रशमक शदने कुरा बजेट 

िक्वयमा लयाएको र । अधययन गररएका २४ मधये ५ 

ओटा पाशलकाले मात्र बाल शिकास केनद्रका शिक्कलाई 

माशसक रूपमा सङ्रीय र प्दिे सरकारले शददं ै आएको 

पाररश्रशमकमा आफनो स्ोतबाट थप गरेर शदने गरेको पाइयो । 

यसको शििरर दहेायअनसुार रहकेो र:

भगूोल झनडै उसतै हो तर समान काम गरररहकेा 

शिक्कहरूले पाउने पाररश्रशमकमा भने माशसक रूपमा 

६,५००। को फरक दशेखयो । यसतो शभननता शसनिपुालचोक 

शजललाशभत्रै पशन दशेखयो । शलसङ्खपुाखर र सनुकोिी 

गाउँपाशलका शसमाना जोशडएका पाशलका हुन ् तर पशन 

यहाँका प्ारशमभक बाल शिकास केनद्रका शिक्कहरूले 

पाउने पाररश्रशमकमा भने माशसक रूपमा रु. १,०००। 

फरक दशेखएको र । समान काम गरेबापत सनुकोिी 

गाउँपाशलकाका शिक्कले माशसक रूपमा रु. ३००० थप 

सशुििा पाउँरन ्भने सोही काम गरेबापत शलसङ्खपुाखर 

गाउँपाशलकाका शिक्कले माशसक रूपमा रु. ४००० 

पाउँरन ्। यसबाट नेपालको संशििानमा उललेख भएको 

परसपर सहयोगमा आिाररत सङ्रीयता भनने प्ाििान 

र मौशलक हकमा रहकेो समान कामका लाशग समान 

जयालाको प्ाििानमा प्श् शचह्न दशेखएको र । समभितः 

क्र सं पयाक्लकयाको नयाम क्िललया ्बयाल क्िकयास केनद्र सङ्ख्या ्प गरेको सक््िधया

१ मररर गाउँपाशलका शसनिलुी ४९ रु ६,०००।

२ इनद्रसरोिर गाउँपाशलका मकिानपरु २२ रु १,०००।

३ मणडन दउेपरु नगरपाशलका काभ्पेलानचोक ४४ रु ७,५००।

४ शलसङ्खपुाखर शसनिपुालचोक २४ रु ४,०००।

५ सनुकोिी शसनिपुालचोक ३९ रु ३,०००।

 माशथको ताशलकाले काभ्पेलानचोक शजललाको 

मणडनदउेपरु नगरपाशलकाले प्ारशमभक बाल शिकास 

केनद्रका शिक्कहरूलाई माशसक रूपमा सबभनदा बढी 

पाररश्रशमक थप गरेको दशेखनर भने सबभनदा कम 

पाररश्रशमक थप गननेमा मकिानपरु शजललाको इनद्रसरोिर 

गाउँपाशलका दशेखयो । पाशलकाले थप गरेको समते गरी 

मणडनदउेपरु नगरपाशलकाले प्शतमशहना रु. १४,५००। र 

इनद्रसरोिर गाउँपाशलकाले रु. ८,०००। पाररश्रशमक शदने 

गरेको दशेखयो । मकिानपरु र काभ्पेलानचोक शजललाको 

यी दिुै पाशलकाको आयस्ोतमा खासै फरक नहुन सकर 

तर लमसाल (२०७४) ले भनेजसतै “िन भएर मात्र हुदँनै 

मन पशन चाशहनर” । यस भनाइका आिारमा नै होला 

माशथको शििररमा समान काम गरेका शिक्कले पाउने 

सशुििामा फरक आएको । 

क्शषिकको षिमतया क्िकयास

 मानि जाशतको क्मता शिकास शनरनतर 

चशलरहने प्शरिया हो । क्मता शिकासले उतपादकति 

बढाउने भएकाले जनिशक्को क्मता शिकास सबै 
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क्ेत्रको शिकासका लाशग महत्िको शिषय बनेको र । 

शिक्ा क्ेत्र नै शिकासको मरेुदणड भएकाले शिक्ा क्ेत्रमा 

संलगन मानि स्ोतको क्मता शिकासको शनकै ठुलो 

महत्ि हुनर । शिक्रशसकाइलाई सहज िातािररमा 

सञचालन गन्नका लाशग समसामशयक शिषयिसतहुरूमा 

शिक्क, प्िानाधयापक र कम्नचारीहरूको क्मता 

शिकास गनु्नपर्न । शिक्ा क्ेत्रको जनिशक्को क्मता 

शिकास शनरनतर गरररहनपुर्न भनने तथयलाई सरकारले 

सिीकार गरेर होला हाल दिेभरमा जममा सातओटा 

शिक्ा ताशलम केनद्रहरू सञचालनमा रहकेा रन ्। साथै 

अशहले सथानीय सरकारहरूले पशन क्मता शिकासका 

क्ेत्रमा आफना प्यासहरू बढाएका रन ्। 

 शिक्क र प्िानाधयापकको क्मता बढाउने 

सनदभ्नमा अधययन गररएका २४ पाशलकामधये ८ 

ओटा पाशलकामा मात्र क्मता शिकासका काय्नरिमहरू 

सञचालन गरेको पाइयो । शिक्कहरूको क्मता बढाउने 

उद्शेयका साथ मकिानपरु शजललाको इनद्रसरोिर 

गाउँपाशलकाले आिारभतू तहको कक्ा १ दशेख ५ समम 

शिक्र गरररहकेा शिक्कका लाशग शिक्रशसकाइमा 

सचूना र सञचार प्शिशिको प्योग समबनिमा ५ शदनको 

पनुता्नजगी ताशलम र प्िानाधयापकका लाशग नेततृि 

क्मता शिकास र दशैनक प्िासन सञचालनसमबनिी 

ताशलम सञचालन गययो । यस ताशलममा पाशलकाका 

२२ ओटा शिद्ालयका प्शतशिद्ालय १ जनाका 

दरले २२ जना शिक्क र प्िानाधयापकहरूको 

सहभाशगता रहकेो शथयो । ताशलमले आिारभतू तहको 

शिक्रशसकाइलाई बालमतै्री र प्शिशिमतै्री बनाउनका 

साथै प्िानाधयापकको नेततृि र प्िासशनक क्मता 

बढाउन सहयोग गरेको तयस पाशलकाका प्ाशिशिक 

सहायकको अनभुि रहकेो र । यसैगरी दोलखाको शबग ु

गाउँपाशलकाले पशन आफनो पाशलकामा भएका ३८ ओटा 

सामदुाशयक शिद्ालयका १/१ जना आिारभतू तहका 

शिक्कका लाशग गशरत शिषय र IEMIS समबनिी 

३ शदने ताशलम समपनन गरेको र । पाशलकामा गशरत 

शिषयमा शिद्ाथथीहरूको शसकाइ कमजोर रहकेाले यस 

शिषयमा शिक्कको क्मता शिकास गररएको प्ाशिशिक 

सहायकको भनाइ रहकेो र । क्मता शिकासकै रिममा 

िाशदङ शजललाको रुशिभयाली गाउँपाशलकाले भने 

अशलक फरक शकशसमले ताशलम सञचालन गरेको 

पाइयो । यस पाशलकाले आफनो पाशलकामा भएका २१ 

ओटा सामदुाशयक शिद्ालयका कम्नचारीलाई लेखा र 

IEMIS समबनिी ताशलम सञचालन गययो । शिद्ालयका 

शिक्क र प्िानाधयापकका लाशग शिक्ा ताशलम केनद्रले 

ताशलम सञचालन गनने तर शिद्ालयका कम्नचारीका 

लाशग ताशलमको वयिसथा नहुदँा शिद्ालयमा 

लेखासमबनिी काम र IEMIS को अिसथा कमजोर 

रहकेाले शिद्ालयका कम्नचारीहरूलाई ताशलम शदएर 

कामहरूलाई सहज बनाउनका लाशग सहयोग पगुेको 

प्ाशिशिक सहायकको भनाइ रहकेो र । काभ्पेलानचोक 

शजललाको रोिी गाउँपाशलकाले भने ताशलम प्दायक 

सरकारी र गैरसरकारी शनकायसँग समनिय गरेर आफनो 

पाशलकाका आिारभतू तहका शिक्क र प्ारशमभक बाल 

शिकास केनद्रका शिक्कका लाशग ताशलम सञचालनका 

लाशग समनिय गरेको पाइयो । यस पाशलकामा जममा ६९ 

ओटा सामदुाशयक शिद्ालय रहकेा रन ्।

 शिद्ालयको जनिशक्को क्मता बढाउने 

समबनिमा िाशदङ शजललाको िशुनबेंसी नगरपाशलकाले 

शिद्ालयका प्िानाधयापक र कम्नचारीका लाशग 

कमपयटुर र लेखासमबनिी शिषयमा ३ शदनको ताशलम 

सञचालन गरेको र । यस पाशलकामा जममा ३३ ओटा 

सामदुाशयक शिद्ालयहरू रहकेा रन ् । यस पाशलकाले 

कोरोना महामारीका काररले बनदाबनदी भएका 

अिसथामा अनलाइनमा आिाररत शिक्रशसकाइ 

काय्नकलाप सञचालन गन्नका लाशग आफनो पाशलका 
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क्ेत्रका क्मतािान ्शिज्हरूको प्योग गरेर शिक्कहरूको 

क्मता बढाई अनलाइनमा आिाररत शिक्रशसकाइको 

सरुुिातसमते गरेको पाशलकाका प्ाशिशिक सहायकले 

बताउनभुयो ।

 माशथ चचा्न गररएका पाशलकाहरूले सञचालन 

गरररहकेा राम्ा कामहरूमा सिुार गनु्नपनने पक्हरू 

पककै हुन सकरन ् । सिुार गनु्नपनने पक्हरू र सिुारका 

उपायहरूको पशहचान र काया्ननियन सबै सरोकारिालाको 

सहभाशगतामा गरेर पाशलकाहरू अगाशड बढेमा 

शिद्ालयीय शिक्ाले अपेक्ा गरेअनसुारको गनतवय 

शलनेमा शिश्वास गन्न सशकनर ।     

समस्याहरू

 शिद्ालयीय शिक्ा सबै दिेका लाशग नै ठूलो 

तर महत्िपरू्न क्ेत्र माशननर । यो क्ेत्र पशन समसया र 

चनुौतीहरूबाट टाढा रैन । कशतपय सनदभ्नमा समसया र 

चनुौतीहरूलाई शसकाइ र पररपकिताका आिारका रूपमा 

पशन शलन सशकनर । शिद्ालयीय शिक्ाले भोशगरहकेा 

समसया र चनुौतीहरूका सनदभ्नमा पौडेल (२०७४) 

ले सामदुाशयक शिद्ालयप्शत सरोकारिालाहरूको 

शिश्वास गमुकेो, जिाफदशेहता र सिाशमतिको सङ्कट 

दशेखएको, कशतपय सथानहरूमा शिद्ालयको शितरर 

आिशयकतामा आिाररत हुन नसकेको र अशिकांि 

शिद्ाथथीको उपलश्ि नयनू रहकेो जसता कुराहरू 

उललेख गनु्नभएको र । यसै रिममा िामी (२०७७) 

ले सङ्रीय शिक्ा ऐन र शनयमािली शिकास नहुन,ु 

तीनओटै सरकारका साझा अशिकारहरू शकटान नहुन ु

(बराल,२०७४), शिक्क दरबनदी शमलान गरी दरबनदी 

सथानीकरर नहुन,ु सेिा प्िाह जनमतै्री र प्शिशिमतै्री 

नहुन,ु सामदुाशयक शिद्ालयप्शत सथानीय समदुायको 

अपनति नबढ्न,ु िशैक्क सपुररिेक्र गन्न जनिशक् नहुन ु

र माधयशमक शिक्ा परू्न रूपमा शनःिलुक हुन नसकनलुाई 

शिद्ालय शिक्ाका समसयाका रूपमा उललेख 

गरेका रन ् । गौतम (२०७७) ले पशन मलूभतू रूपमा 

सरोकारिालाहरू पाशलकामा काम बनन नसकेपशर 

शजललामा िाउने गरेको र पाशलकाको जनिशक्को 

क्मताको कमीलाई समसयाका रूपमा उललेख गरेका 

रन ्। समसया र चनुौतीकै रूपमा लमसाल (२०७४) ले 

शिद्ालय शिक्ाको वयिसथापनका लाशग आिशयक 

पनने बजेटको वयिसथा र शिक्रशसकाइ सामग्ीका 

लाशग बजेटको वयिसथा नहुन ु पशन उललेख गरेका 

रन ् । पाशलकाका सरोकारिालाहरूसँग बसेर रलफल 

गरेमा माशथ उललेख गररएका समसयाहरूका अशतररक् 

अरू समसया र चनुौतीहरू पशन पाउन सशकनर । शिज् 

र शिक्ाका प्तयक् सरोकारिालाहरूले दखेकेा समसया 

र चनुौतीहरूलाई अिसरका रूपमा रूपानतरर गन्न 

शिक्ाका सरोकारिालाहरूले प्यास गरेमा यसले भािी 

काय्नशदिा शनदनेि गननेर ।  

समयाधयानकया उपया्हरू

 “कालो बादलशभत्र पशन चाँदीको ररेा हुनर” भनने 

मानयताका आिारमा समसयाहरूका चाङबाट समािान 

पशन खोजेर अगाशड बढ्नपुर्न भनने सनदिेबाट सथानीय 

तहहरूले अगाशड बढ्नपुनने दशेखनर । समसया समािानका 

लाशग कुनै शिज्लाई बोलाउनभुनदा पशन डा. शिद्ानाथ 

कोइरालाले भनेजसतै सथानीय सतरमा पाइने ‘पाइताले 

शिज्’हरूको सहजीकरर र सरोकारिालाहरूको 

सहभाशगतामा समािानका उशचत उपायहरूको खोजी र 

प्योग गन्न सशकनर । शिद्ालयीय शिक्ाको अशिकार 

सथानीय सरकारमा पगुेपशर सामदुाशयक शिद्ालयप्शत 

सरोकारिालाहरूलाई शजममिेारीको भािना बढाएर 

शिद्ालयका काय्नकलापहरूमा उनीहरूको सशरियता 

बढाउन ुआिशयक र । सथानीय तहका नेततृिकता्नहरू 

सथानीय जनताहरूको मतबाट चशुनएर आएका हुनाले 

उनीहरूका माधयमबाट सचतेना बढाउन ु सशजलो 

र प्भािकारी माशननर । पाशलकामा अनािशयक 
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सथानका शिद्ालयहरू एकअका्नमा गाभरे सञचालन 

गन्न सशकनर । कशतपय पाशलकाहरूले यो काम समपनन 

गररसकेको पशन पाइएको र । यशद आिा रनटाभनदा 

बढी समय बालबाशलकाहरूले शहडेंर शिद्ालय पगुनपुनने 

अिसथा भएमा तयसतो सथानमा कमतीमा कक्ा ५ 

सममको शिक्ा पाउने गरी नयाँ शिद्ालय खोलन ु पशन 

आिशयक र । सङ्रीय वयिसथा काया्ननियनमा 

सहजीकरर गनने सङ्रीय सरकारले सरकार गठन भएको 

तीन िष्न शबशतसकदा पशन शिक्ा ऐन र शनयमािली 

लयाउन नसकदा एक शकशसमको अनयौलता दशेखएको 

र । यो अनयौलता हटाउनका लाशग सरकारले तदारुकता 

दखेाउन ु आिशयक र । यसो भएमा शिक्ा ऐन र 

शनयमािली बनाएर अगाशड बढेका पाशलकाहरूलाई 

पररमाज्नन गन्न र बनाउन बाँकी रहकेा पाशलकाहरूलाई 

शिक्ा ऐन शनयमािली बनाएर अगाशड बढ्न पे्ररा र 

माग्नदि्नन शदनेर । अशहले एकाशतर शिद्ालयमा शिद्ाथथी 

सङ्खया बढी भएका पाशलकाहरू आफनो स्ोतबाट 

शिक्क दरबनदी शसज्नना गरी तयताशतर लगानी गरररहकेा 

रन ् भने रना बसती भएका पाशलकाहरूका कशतपय 

शिद्ालयहरूमा शिद्ाथथीभनदा शिक्क बढी भएको पशन 

अिसथा र । तयसैले शिद्ाथथी सङ्खया, कक्ा र शिषयका 

आिारमा दरबनदी शमलान र पनुशि्नतरर गन्नका लाशग 

सङ्रीय सरकारले सहजीकरर गनु्न आिशयक र । 

सथानीय तहका शिक्ासमबनिी अशिकार र काय्नसचूीको 

काया्ननियनका लाशग जनिशक्को क्मता बढाउन ु नै 

अशहलेका लाशग उत्तम शिकलप हो (बराल, २०७४) । 

बरालको भनाइमा जनिशक्मा क्मता भयो भने समसया 

र चनुौतीहरूसँग जिुरे अगाशड बढ्ने अिसर हुनर भनने 

आिय दशेखनर । शिद्ालयीय शिक्ाका माशथ उललेख 

गररएका र अनय समसया र समािानका उपायहरूको 

पशहचान र काया्ननियन सरोकारिालाहरूको 

सहभाशगतामा गरेर पाशलकाहरू अगाशड बढ्ने र 

शिद्ालयीय शिक्ा क्ेत्र अपेशक्त गनतवयमा पगुने आिा 

एिं शिश्वास गन्न सशकनर ।  

क्नषकषनु

 शिक्ा शिकासको मरेुदणड हो भने शिद्ालयीय 

शिक्ा औपचाररक शिक्ाको जग हो । शिद्ालयीय 

शिक्ालाई नशजकबाट हरेेर सिुार गनने भनेको सथानीय 

सरकार नै हो । सथानीय सरकारले शिक्ाको महत्ि 

बझुरे आिशयक मात्रामा आशथ्नक, मानिीय, समय 

र श्रम लगानी गरेका खणडमा शिद्ालय शिक्ाको 

शिकास नयाँ मोडका साथ अगाशड बढ्र । सङ्रीय 

िासन प्राली काया्ननियनको प्ारशमभक चररमा 

सथानीय सरकारहरूबाट भएका राम्ा कामहरूमा शिक्ा 

ऐन र शनयमािलीको शनमा्नर र काया्ननियन, सथानीय 

पाठ्यरिमको शनमा्नर र काया्ननियन, जनिशक्को 

क्मता शिकास, शिक्क दरबनदी थप र शसकाइमा थप 

सहजीकरर, सट्ा शिक्कको वयिसथा र बाल शिकास 

केनद्रका शिक्कहरूको सशुििामा िशृधि इतयाशद पाइएका 

रन ् । अशहले सथानीय सरकारबाट भइआएका राम्ा 

कामहरूलाई आिशयक पररमाज्ननका साथ शनरनतरता 

शदन सशकयो भने अरू पाशलकाहरूलाई पशन आफनो 

आिशयकताअनसुारका काय्नकलापहरू सञचालन 

गन्नका लाशग पे्ररा प्ाप्त हुनर । शिक्ा क्ेत्रमा दशेखएका 

समसया र चनुौतीहरूमा सामदुाशयक शिद्ालयप्शत 

सरोकारिालाहरूको शिश्वास गमुकेो, जिाफदशेहता र 

सिाशमतिको सङ्कट दशेखएको, कशतपय सथानहरूमा 

शिद्ालयको शितरर आिशयकतामा आिाररत हुन 

नसकेको, अशिकांि शिद्ाथथीको उपलश्ि नयनू रहकेो, 

सङ्रीय शिक्ा ऐन र शनयमािली शिकास नभएको, 

तीनओटै सरकारका साझा अशिकारहरू शकटान हुन 

नसकेको, शिक्क दरबनदी शमलान गरी दरबनदी पनुशि्नतरर 

हुन नसकेको, सेिा प्िाह जनमतै्री र प्शिशिमतै्री 

नभएको, सामदुाशयक शिद्ालयप्शत सथानीय समदुायको 
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अपनति नबढेको, िशैक्क सपुररिेक्र गन्न जनिशक्को 

कमी भएको, माधयशमक शिक्ा परू्न रूपमा शनःिलुक 

हुन नसकेको, सरोकारिालाहरू पाशलकामा काम 

बनन नसकेपशर शजललामा िाउने गरेको र पाशलकाको 

जनिशक्को क्मताको कमी भएको, शिद्ालय शिक्ाको 

वयिसथापनका लाशग आिशयक पनने बजेटको वयिसथा 

र शिक्रशसकाइ सामग्ीका लाशग बजेटको वयिसथा 

नभएको इतयाशद दशेखएका रन ् । ठूलो क्ेत्र भएकाले 

शिक्ा क्ेत्रमा समसया र चनुौतीहरू दशेखन ुसिाभाशिक 

र । समसया र चनुौतीहरूलाई अिसरमा रूपानतरर 

गन्नका लाशग सरोकारिालाहरूको सहभाशगतामा 

समािान खोजद ैअगाशड बढेमा अिशय पशन गनतवयमा 

पगुन सशकनर । यस प्सङ्गमा सथानीय सरकारहरूले अझ 

शजममिेार भएर शिद्ालय शिक्ाको सिुार र शिकासमा 

लाशगरहने, प्दिे सरकारले समनियकारी भशूमका खलेने 

र सङ्रीय सरकारले अशभभािकीय भशूमकामा रहने 

कुरालाई शबस्नन हुदँनै ।

सनदभनु-सयामग्ी
अशिकारी, शिषरपु्साद (२०७६); सङ्रीयता 

काया्ननियनका सनदभ्नमा भएको िशैक्क 
प्िासनको पनुससंरचना र शिद्ालय शिक्ाको 
ित्नमान अिसथा । िवैक्क समाररका । भक्परु: 
शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केनद्र । 

इनद्रसरोिर गाउँपाशलका (२०७५); गाउँपावलका विक्ा 
ऐन  । मकिानपरु: लेखक ।

कमलामाई नगरपाशलका (२०७६); नगर विक्ा नीवत र 
योजना  । शसनिलुी: लेखक ।

कमलामाई नगरपाशलका (२०७८); सथानीय पाठ्यक्रम  । 
शसनिलुी: लेखक ।

गलरी गाउँपाशलका (२०७८); सथानीय पाठ्यक्रम  । 
िाशदङ: लेखक ।

गौतम, लीलानाथ (२०७७);  सथानीय तहमा 
अशिकारको हसतानतररपशरको शिद्ालय 

शिक्ा । िवैक्क समाररका । भक्परु: शिक्ा तथा 
मानि स्ोत शिकास केनद्र ।

िामी, शयामशसंह (२०७७);  सङ्रीयतामा शिद्ालय 
शिक्ाका अशिकारको काया्ननियन अिसथा 
समसया तथा समािानका उपाय । िवैक्क 
समाररका । भक्परु: शिक्ा तथा मानि स्ोत 
शिकास केनद्र ।

नेपाल सरकार (२०७२); नेपालको संविधान । 
काठमाडौं: लेखक ।

नेपाल सरकार (२०७४); विक्ा ऐन २०२८ र विक्ा 
वनयमािली २०५९ । काठमाडौं: काननु शकताब 
वयिसथा सशमशत ।

नेपाल सरकार (२०७४); सथानीय सरकार सञ्ालन ऐन 
२०७४ । काठमाडौं: लेखक ।

पौडेल, लेखनाथ (२०७४); नेपालको सङ्रीय संरचनामा 
शिद्ालय शिक्ाको वयिसथापनसमबनिी 
केही रलफल । कमत्ा ारी कलम । काठमाडौं:  
नेपाल शनजामती कम्नचारी सङ्गठन शिभागीय 
काय्नसशमशत ।

बराल, खगराज (२०७४); सङ्रीय राजयवयिसथा र 
शिक्ा । कमत्ा ारी कलम । काठमाडौं:  नेपाल 
शनजामती कम्नचारी सङ्गठन शिभागीय 
काय्नसशमशत ।

मररर गाउँपाशलका (२०७४); गाउँपावलका विक्ा ऐन  । 
शसनिलुी: लेखक ।

मररर गाउँपाशलका (२०७४); सथानीय पाठ्यक्रम  । 
शसनिलुी: लेखक ।

लमसाल, हररप्साद २०७४ सङ्रीयतामा सथानीय 
सरकारलाई शिद्ालय शिक्ा वयिसथापन र 
सञचालन खच्न कहाँबाट के कसरी जट्ुर । 
कमत्ा ारी कलम । काठमाडौं:  नेपाल शनजामती 
कम्नचारी सङ्गठन शिभागीय काय्नसशमशत ।

Department of Education (2074); Flash 1 
report 2074. Bhaktapur: Author.
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विषय प्रिेश

	 अटिजम	 स्पेक्ट्रम	 टिसअि्डर	 भएका	 व्यटतिका	

टिशपेषता	फरक	हुन्छन	्तर	अटिजम	नभएका	व्यटतिभन्ा	

कमजोर	 भनपे	 हुँ् नैन	् ।	 अटिजम	 स्पेक्ट्रम	 टिसअि्डर	

जसलाई	बोलीचालीको	भाषामा	अटिजम	भटनन्छ	।	्यो	

एउिा	 टिशपेष	प्रकारको	 टिकासातमक	अिस्ा	हो	 ।	्यो	

सामान्यत्या	बालबाटलकाको	्टहलो	तीन	िष्डमा	्पेखा	

्््ड्छ	 ।	 अटिजमको	 िासतटिक	 कारण	 ्त्ा	 लागी	

नसकपे को	भए	ता्टन	िातािरणी्य	त्ा	िंशाणगुत	्िुै	

कारणबाि	्यस	प्रकारको	अ्ाङ्गता	हुन	सक्नपे	अनमुान	

गररएको	्छ	।	अटिजम	मानि	मटसतसकका	कपे नद्ी्य	सना्य	ु

(Central	Nervous	System)	को	बनािि	िा	का्य्डमा	

कुनै	कारणबाि	भएको	क्षटत	िा	फरक्नाबाि	हुनपे	ग््ड्छ	।	

खास	गरी	 सना्यकुो	 टिकास	 (Neurodevelopment)	

मा	आउनपे	 ह्ासलपे	 उत्नन	 हुनपे	 अ्ाङ्गता	 नै	 अटिजम	

हो	 ।	अटिजमको	 िण्डक्रम	 (spectrum)	 हुनपे	 भएकालपे	

सबै	अटिजम	भएका	बालबाटलकाहरूमा	एकै	खालका	

लक्षण	िा	असरहरू	न्पेटखनपे	्टन	हुन्छ	।	हरपेक	अटिजम	

भएका	बालबाटलकाहरू	फरक	 हुनपे	 ग््ड्छन	् ।	अटिजम	

कपे ्यर	 सोसाइिीका	 अनसुार	 हरपेक	 १००००	 मध्यपे	 २०	

जना	 बालबाटलकामा	 ्यस	 खालको	 अ्ाङ्गता	 हुनपे	

ग््ड्छ,	 जसमध्यपे	 ८०	 प्रटतशत	 अ्ा्डत	् चार	 गणुा	 बढी	

बालबाटलका	्््ड्छन	् ।	्यसको	कारणका	 टिष्यमा	््	

अनसुन्ान	 हुन	 बाँकी	 नै	 ्छ	 ।	 ३०	 ्पेटख	 ४०	 प्रटतशत	

बालबाटलकाको	आईक््ययूको	सतर	्टन	कम	हुनपे	ग््ड्छ	।

अविजमका लक्षणहरू

	 झट्ट	 हप्े ा्ड	 अटिजम	 भएका	 बालबाटलका	

अटिजम	 नभएका	 बालबाटलका	 जसतै	 ्पेटखन्छन	् ।	

त्ाट्	्यस	समयूहका	बालबाटलका	सामान्यत्या	सञचार	

गन्ड,	सामाटजक	अनतरटक्र्या	गन्ड	र	कटत््य	अिस्ामा	

आिशयकताका आधारमा अविजम भएका 
बालबावलकाको विकाइ र िहजीकरण

 ट्व्या	्िािी,	्ीएचिी

अटिजम भएका बालबाटलकालाई रोग लागेको भन्े प्रचल् छ । तर यो रोग ्भई मट्तषक टिकासमा उत्पन् हु्े 

एक टकटसमको जनमजात टिशषे अि््ा हो । ्े्पालमा झन ड्ै ती् लाख बालबाटलकामा अटिजम भएको अ्मुा् 

गररएको छ । झट्ट हरेादा सामानय अि््ाकडै  बालबाटलका ज्ता रटेखए ्पट् अटिजम भएका बालबाटलकाहरूले 

अरूलाई िा्ता ्ग न्े हुनछ् ् । अटिजम भएका बालबाटलकामा ्पट् छुट्टडै टिशषेता हुनछ् ् । अटिजम भएका 

बालबाटलकामा सामाटजक र सञचारसमबन्ी सम्या हु्े गरदाछ् ् । टिकासमा आएको असमा्ता भएकाले 

यसलाई टिकासातमक अ्पाङ्गता ्पट् भट्नछ । यसका कारणले गरादा बालबाटलकाले रोहोरो संिार ग द्ा ्सक्े, 

आफ्ा कुरा वयक्त ग द्ा गाह्ो हु्े, अरूको कुरा बझुरे आफ्ो वयिहार ्पररितदा् ग द्ा ्सक्े हुनछ । यो एउिा आजीि् 

अ्पाङ्गता हो ।

 टन्देशक,	टशक्षा	त्ा	मानि	स्ोत	टिकास	कपे नद्

लेखिार
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बोलाइमा	कटिनाइ	हुनपे,	बोलन	सकपे 	् टन	उ््यतुि	तररकालपे	

्ोहोरो	सञचार	गन्ड	नसक्नपे	हुन्छ	।	सा्ीभाइलाई	् कपे लनपे,	

कुिट्ि	गनदे,	रोइरहनपे,	आफयू लाई	चोि्िक	लागपेको	् ाहा	

न्ाउनपे,	अरूलाई	हाटन-नोक्सानी	् ्ुया्डउनपे	गटतटिट्	गनदे,	

बोलपेर	आफना	कुराहरू	व्यति	गन्ड	नसक्नपे,	मनमा	लागपेको	

कुरा	अटभव्यति	गन्ड	नसक्नपे,	एउिै	खपेलौनासँग	् पेरै	बपेरसमम	

खपेटलरहनपे,	 अरूलपे	 भनपेका	 कुरा	 िा	 कुनै	 टक्र्याकला्	

्ोहो्या्डइरहनपे,	 भािना	 बझुन	 नसक्नपे,	 िट्टा	 गरपेका	 त्ा	

व्यङ्ग्य	गरपेका	 कुरा	बझुन	 नसक्नपे	 त्ा	आखँा	जु् ाउन	

नसक्नपे	्टन	हुन्छन	्।	एक्म	सीटमत	टिष्यमा	रुटच-सोख	

राखनपे,	उज्यालो	प्रकाशमा	हपेन्ड	कटिनाइ	हुनपे	्टन	ग््ड्छ	।	

आिाज,	गन्,	उज्यालो,	सिा्	र	रङ्गप्रटत	अनौिो	तीव्र	

प्रटतटक्र्या	जनाउन	ु्टन अटिजमका	लक्षणहरू	हुन	्।

अविजमको पवहचान 

	 बालबाटलकामा	 अटिजम	 भए-नभएको	 ्त्ा	

लगाउनपे	 कुनै	आनिुटंशक	्रीक्षण,	 कुनै	 रगत	्रीक्षण	िा	

अनसुन्ान	हुँ् नै	।	टिटभनन	अटिजम	टसक्रटनङ	प्रणालीको	

आ्ारमा	 ्टहचान	 गररन्छ	 ।	 सा्ै	 ्यस	 उ्चारको	 कुनै	

औषट्	 नभए	 ता्टन	 टचटकतसकहरूलपे	 साि्ानी्यूि्डक	

बालबाटलकाको	 टिकासातमक	 अिस्ाको	 टिष्यमा	

अटभभािकहरूसँग	 ्छलफल	 गरपेर	 त्ा	 बालबाटलकाको	

व्यिहारको	 गहन	 अध्य्यन	 गरपेर	 अनतरा्डटट्ट्र्य	 रू्मा	

मान्यताप्राप्त	 मा््णिको	 िसतगुत	 रू्मा	 अनसुरण	 गरपेर	

्यस	 टकटसमको	 अ्ाङ्गता	 ्टहचान	 गन्ड	 सक््छन	् ।	 कुनै	

बालबाटलकामा	 अटिजम	 जनमािस्ामा	 नै	 ्पेटखन्छ	 भनपे	

कुनैमा	एक्पेटख	अढाइ	िष्डको	उमपेरसमममा	् पेखा	् न्ड	सक्््छ	।

	 अटिजम	 भएका	 बालबाटलकामा	 मानटसक	

सिास्थ्यसमबन्ी	 समस्या,	 अटत	 सटक्र्यता	

(hyperactivity)	्छारपेरोग	िा	अन्य	अ्ाङ्गता	्टन	

हुन	 सक्््छ	 ।	 अनुभि	 र	 ताटलमप्राप्त	 टचटकतसकलपे	

मात्र	अटिजमको	सही	्टहचान	गन्ड	सक्नपे	 र	कटत््य	

अटभभािकहरू	्पेरै	 टचटकतसकको	सम्क्ड मा	आउन	

सक्नपे	 अिस्ा	 नहुनपे	 भएकालपे	 बालबाटलकाको	 ५	

्पेटख	६	िष्डको	उमपेरमा	मात्र	्यो	अ्ाङ्गता	्टहचान	

हुनपे	गरपेको	्छ	।	जनमनपेटबटत्कै	्यसतो	समस्या	्टहचान	

नभए	 ता्टन	 अटभभािकलपे	 टिशपेष	 ख्याल	 गरपेमा	

जनमपेको	 तीन	 िष्डको	 हुँ्ा	 स्ष्ट	 रू्मा	 ्ाहा	 ्ाउन	

सटकन्छ	 ।	 जटत	 चाँिो	 बालबाटलकाको	 अिस्ाको	

जानकारी	 ्ाइ्यो	 त्यटत	 नै	 उनीहरूको	सञचार	सहज	

बनाउन	 मद्दत	 ्ुग्छ	 ।	 ्ररिारमा	 एउिामा	 अटिजम	

भएमा	 उनीहरूका	 भाइबटहनीमा	 अटिजम	 हुनपे	

समभािना	२०	्पेटख	२१	प्रटतशतसमम	हुन्छ	।

	 कुनै	 ्टन	 बालबाटलकालपे	 भाषा	 टिकास	

हुनुअगािै	 १२	 मटहना्पेटख	 २	 िष्डअटि	 नै	 उसमा	

औलँालपे	 सङ्कपे त	 गनदे,	 हो	 िा	 होइन	 भनपेर	 सोध्ा	

िाउको	हललाउनपे,	अटभभािकलपे	औलँालपे	्पेखाएको	

िसतुमा	आँखा	लैजानपे,	टचनपेको	आिाज	सुन्ा	िाउको	

फका्डउनपे,	टचनपेका	व्यटतिसँग	आँखा	जु्ाउनपे	र	आँखा	

जुध्ा	मुसुक्क	हाँसनपे	 गरपेनन्	भनपे	 उनीहरूमा	अटिजम	

भएकापे	हुन	सक््छ	।	१८	मटहना्ट्छ	्टन	टहँि्नपे,	्ैटनक	

प्र्योग	 गनदे	 सामान	चलाउनपे,	कमतीमा	्छओिा	शब्	

प्र्योग	गन्ड	सक्नपे,	२४	मटहनाको	हुँ्ा	्ुई	शब्	जोिपेर	

भननपे,	बोली	िा	अटभभािक	त्ा	टशक्षकलपे	गनदे	का्य्ड	

अनुकरण	 गनदे	 का्य्ड	 गन्ड	 सकपे नन्	 भनपे	 िा	 उनीहरूमा	

सरल	 कुरा	 नबुझनपे	 र	 ्टहला	 टसकपे को	 कुरा	 टबटसिं्	ै

जानपे	 लक्षण	 ्पेटखएमा	 बालबटलकामा	 अटिजमको	

शङ्का	गन्ड	सटकन्छ	 ।	 त्यसै	गरी	बालबाटलका	तीन	

िष्डको	हुँ्ा	आफनो	्ररिारभन्ा	बाटहरको	मान्छपे सँग	

िुलटमल	 ग्दैनन्,	 सा्ीहरूसँग	 खपेल्ैनन्,	 अरूसँग	

आँखा	 जु्ाउन	 सक््ैनन्,	 बल	 फ्याँक्न	 सक््ैनन	्

िा	 उटरिन	 सक््ैन्,	 ्ुई	 खुट्टालपे	 एक-एक	 गरी	 टसँढी	

चढ्न	सक््ैनन्,	लपेखन	सक््ैनन्,	बोल्ा	एक	्िकमा	

तीनओिाभन्ा	बढी	शब्	प्र्योग	गन्ड	सक््ैनन्,	िाक््य	

्यूरा	 गन्ड	 सक््ैनन्,	 बीचमा	अि्टकन्छन्,	 बोली	 प्रसि	
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्ैछन,	 बाटहरको	 मान्छपेलपे	 उनीहरूको	 बोली	 बुझ्ैनन्,	

ट्नहुँ	गररनपे	सामान्य	का्य्ड	जसतै:	लुगा	लगाउनपे,	जुत्ा	

लगाउनपे,	ब्रस	गनदे,	मुख	्ुनपे	का्य्ड	आफँै	गन्ड	सक््ैनन	्

भनपे	 िा	 ्टहलपे	 टसकपे को	 कुरा	 टबटसिं्ै	 गए	 भनपे	 ्टन	

उनीहरूमा	अटिजम	भएको	 हुन	सक््छ	 ।	अटभभािक	

त्ा	 टशक्षकहरूलपे	 आफना	 ्छोरा्छोरी	 त्ा	

टिद्ा्थीहरूमा	 उटललटखत	 कुनै	 िा	 सबै	 लक्षण	

भएमा	 टचटकतसकसँग	सललाह	टलनु्््ड्छ	।	अटिजम	

भएका	 ३०	 ्पेटख	 ५०	 प्रटतशत	 बालबाटलकाहरू	

बोलन	 सक््ैनन्	 ।	आफना	 बालबाटलकामा	 शारीररक	

र	भाटषक	टिकासबाहपेक	सामाटजक	सञचारको	टस्,	

बौटधिक	 (cognitive)	 टिकास,	 सयूक्म	 त्ा	 स्यूल	

शरीर	 सञचालन	 टस्	 (fine	 and	 gross	 motor	

skills),	 संिपे्नातमक	 टिकासमा	 उतार-चढाि	 ्छ	

िा	कटिनाइ	्छ	भनपे	 चाँिै	 टिशपेषज्ञको	सललाह	 टलई	

शीघ्र	्टहचान	र	प्रारटमभक	सह्योग	िा	हसतक्षपे्	गनु्ड	

जरुरी	 हुन्छ	 ।	 कटत््य	 अिस्ामा	 अटिजम	 भएका	

बालबाटलकालपे	 नसुनपेको	 जसतो	 ्पेटखन्छ	 ।	 ्यसतो	

अिस्ामा	 उनीहरूलाई	 मन	 ्नदे	 शब्	 उचचारण	

ग्ा्ड	फकदे र	हपेनदे	 िा	प्रटतटक्र्या	्पेखाउनपे	 ग््ड्छन्	 ।	 कुनै	

आिाज	आउँ्ा	कान	्ुननपे,	एकै	टकटसमको	व्यिहार	

्ो्यो्या्डएर	 गनदे,	 शरीर	 हललाउनपे	 ्टन	 हुन	 सक््छ,	

सामान	 एक	 लाइनमा	 राखनपे	 िा	 िुमाइराखनपे	 ्टन	

हुन	 सक््छ	 ।	 सञचारमा	 समस्या,	 सामाटजकीकरणमा	

समस्या	त्ा	एउिै	र	्ोहो्या्डइरहनपे	लक्षणहरू	्पेटखए	

भनपे	 चाटहँ	 अटिजम	 हो	 टक	 भनपेर	 शङ्का	 गनु्ड	 अटत	

जरुरी	हुन्छ	।	कुनै	्टन	बालबाटलकामा	्यसता	लक्षण	

्ाइए	 प्रारटमभक	 हसतक्षपे्बाि	 उनीहरूको	 टिकास	

त्ा	टसकाइमा	सह्योग	गनु्ड्््ड्छ	।	

अविजमका िमभावित कारणहरू 

•	 ्ररिारको	 कुनै	 स्स्यमा	 अटिजमसमबन्ी	

समस्या	हुन	ु

•	 बढी	उमपेर	भएका	आमाबबुाबाि	बचचा	जटनमनु
•	 गभ्डको	बपेला	आमालाई	भाइरल	इनफपे क्सन	हुन,ु	

्ाटलिोमाइि	 औषट्	 खान,ु	 िातािरणी्य	

प्र्यूषण	िा	हपेभी	मपेिलको	एक्स्ोजर	हुनु
•	 उमपेर	न्गुी	कम	तौलका	टशशहुरू	जनमन	ु

•	 बालबाटलकामा	हममोनसमबन्ी	असनतलुन	हुनु
अविजमिमबनधी भ्रम

	 अटिजम	 रोग	 हो	 र	 ्यसको	 उ्चार	 समभि	

्छ,	 अटिजम	 ्यूि्डजनमको	 ्ा्	 हो,	 अटिजम	 भएका	

बालबाटलकामा	 मानटसक	 समस्या	 हुन्छ	 ।	 अटिजम	

भएका	 बालबाटलकालपे	 लपेख्ढ	 गन्ड	 त्ा	 टस्	 टसक्न	

सक््नैन,्	 अटिजम	 भएका	 बालबाटलकालपे	 कपे ही	 गन्ड	

सक््नैन,्	 अटभभािकको	 गलतीबाि	 बालबाटलकामा	

अटिजम	हुन्छ,	सङ्गीत	 प्ेरा्ीबाि	्यसमा	फाइ्ा	हुन्छ,	

अटिजम	 भएका	 बालबाटलकालाई	 गलटुिन	 नभएको	

खाना	खिुाउनु् ्छ्ड	भननपे	इत्याट्	।

अविजमिमबनधी ितयता

	 अटिजम	 एक	 प्रकारको	 सना्यसुमबन्ी	

अ्ाङ्गता	 हो	 ।	 ्यो	 कुनै	 रोग	 होइन	 ।	 ्यस	 प्रकारको	

अ्ाङ्गता	भएका	बालबाटलकालाई	टिटभनन	प्रकारका	

प्ेरा्ीलगा्यत	प्रारटमभक	हसतक्षपे्	त्ा	टसकाइ	सह्योग	

आिश्यक	हुन्छ	 ।	सम्यमा	 नै	अ्ाङ्गता	्टहचान	गरी	

प्रारटमभक	हसतक्षपे्,	टसकाइ	सह्योग	गन्ड	सकपे को	खणिमा	

्यस	समयूहका	बालबाटलकालपे	्पेरै	कुरा	टसक्न	सक्नपे,	कुनै	

्पेसा	 िा	 व्यिसा्यमा	 लागपेर	आ्यआज्डन	 गनदे,	 सितनत्र	

जीिन	 टजउन	 सक्नपे	 मात्र	 नभई	 उनीहरूलपे	 सामाटजक	

जीिनका	 टिटभनन	 टि्ामा	 उललपेखनी्य	 ्योग्ानसमपेत	

ट्न	सकपे का	दृष्टानतहरू	प्रशसतै	्छन	् ।	प्रटसधि	िैज्ञाटनक	

अलबि्ड	आइनसिाइन,	 हास्य	अटभनपेता	 िाइन	 इक्रोइि,	

गा्यक	 ससुन	 बोइल,	 ्शटुिज्ञानका	 प्राध्या्क	 िपेम्ल	

ग्रटनिन,	 अटभनपेत्री	 िाररएल	 हाना,	 ओसकर	 ्रुसकार	

टिजपेता	अटभनपेता	सर	एन्ोनी	होट्कनस	त्ा	सपु्रटसधि	
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मोिपेल	टह्र	कुजटमचलगा्यत	् ज्डनौं	प्रटसधि	व्यटतितिलपे	

अटिजम	भए	ता्टन	 टिटभनन	क्षपेत्रमा	उललपेखनी्य	का्य्ड	

गन्ड	सफल	भएका	्छन	्।

	 ्ाँच	 िष्डभन्ा	 कम	 उमपेरका	 बालबाटलका	

अटिजमको	 शीघ्र	 ्टहचान	 भएमा	 प्रारटमभक	 हसतक्षपे्	

नै	 सबैभन्ा	 महत्ि्यूण्ड	 प्ेरा्ी	 हो	 ।	 अटिजम	 भएका	

बालबाटलकालाई	 सञचार	 गन्ड,	 सामाटजक	 व्यिहार	

गन्ड	 व्यिहार	 प्ेरा्ी,	 बोलाइ	 प्ेरा्ी,	 अक्पेसनल	

प्ेरा्ीलगा्यत	 प्रारटमभक	 हसतक्षपे्	 र	 खपेलका	 का्य्ड	

गराउनु् ््ड्छ	।

अविजम भएका बालबावलकाको विकाइ िहजीकरण

	 बालबाटलकाहरूका	 लाटग	 अटभभािक	

नै	 ्टहलो	 गरुु	 हुन	् ।	 अटभभािकलपे	 सबैभन्ा	 बढी	

सम्य	 उनीहरूसँग	 टबताउनपे	 अिसर	 ्ाउँ्छन	् ।	 त्यसैलपे	

सि्डप्र्म	अटभभािकलपे	 ताटलम	 टलन	ुआिश्यक	 हुन्छ	

र	अटभभािकहरूलपे	नै	बालबाटलकालाई	िरका	टिटभनन	

्ररटस्टतमा,	िातािरण	सहुाउँ्ा	खपेल	खपेल्	ै् पेरा्ी	ट्ँ् ा	

बालबाटलकालाई	सबैभन्ा	बढी	लाभ	्गुपेको	्ाइएको	

्छ	।	जनमनपेटबटत्कै	्यसतो	समस्या	भएका	बालबाटलकामा	

भएको	 ्टहचान	 नभए	 ता्टन	 अटभभािकलपे	 टिशपेष	

ख्याल	 गरपेमा	 जनमपेको	 तीन	 िष्डको	 हुँ् ा	 स्ष्ट	 रू्मा	

्टहचान	 गन्ड	 सटकन्छ	 ।	 जटत	 चाँिो	 बालबाटलकाको	

अिस्ा	्ाहा	्ाइ्यो	त्यटत	नै	उनीहरूको	सञचार	सहज	

बनाउन	मद्दत	हुन्छ	।	अटभभािकलपे	मोबाइल,	िीभी	कम	

प्र्योग	 गनदे,	 सम्य	 बढी	 ट्नपे,	 बालबाटलकाको	 तहमा	

आखँा	जु् ाउनपे,उनीहरूलपे	सरुु	गरपेको	काम	गनदे	र	त्यसैलाई	

्नुब्डल	 ट्नपे,	 बालबाटलकालपे	 उचचारण	 गन्ड	 जानपेको	

शब्मा	एउिा	शब्	््	गरपेर	टसकाउनपे,	अटभभािक	िा	

टशक्षकलपे	आफना	नाक,	आखँा,	हात	र	कानलगा्यतका	

अङ्ग	्ँुछ्	ैउचचारण	गनदे	र	बालबाटलकालाई	अनकुरण	

गन्ड	लगाउनपे,	टक्र्याकला्	रमाइलो	बनाउन	अटभभािक	

िा	 टशक्षकलपे	 अनहुारलाई	 हास्यास््	 बनाउनपे,	 सरल	

खालका	र	् ोरै	् नु	िा	आिाज्यतुि	सङ्गीतको	बारमबार	

प्र्योग	गनदे	जसता	टक्र्याकला्	गरपेर	टसकाउन	सटकन्छ	।	

बालबाटलकालपे	 बाबा	 उचचारण	 गन्ड	 सकपे 	 भनपे	 त्यसमा	

एक	शब्	 टबकी	 र	 त्यस्ट्छ	 टबसकुि	 िा	 चकलपेि	 िा	

्ानी	िा	भात	््	गरपेर	टसकाउनपे	गन्ड	सटकन्छ	।	अटिजम	

भएका	बालबाटलकालाई	टसकाउन	्पेरै	ऊजा्ड	आिश्यक	

हुन्छ	 ।	 बालबाटलकालाई	 एकै	 जनासँग	 टसक््ा	

्ि््यारलाग्ो	हुनपे	भएकालपे	्ररिारका	सबै	स्स्य	टमलपेर	

सह्योग	गनु्ड्््ड्छ	।

•	 अटिजम	 भएका	 बालबाटलका	 ्टैनक	 न्याँ	

टक्र्याकला्भन्ा	 टन्यटमत	 रू्मा	 तोटकएका	

टक्र्याकला्	गन्ड	रुचाउनपे,	उनीहरूलाई	्यस	खालका	

टक्र्याकला्	 गन्ड	 सहज	 हुनपे	 र	 टक्र्याकला्मा	

ट्छिो-ट्छिो	 गरी	 गररनपे	 ्ररित्डनलाई	आतमसात	्

गन्ड	 समस्या	 हुनपे	 भएकालपे	 उनीहरूलाई	 सह्योग	

गनदे	टशक्षकलपे	सि्डप्र्म	त	बालबालबाटलकालाई	

्यूिा्डनमुान्योग्य	 नटतजासटहतको	 संरटचत	

िातािरण	(structured	environment)	त्यार	

गनु्ड	 आिश्यक	 हुन्छ	 ।	 ्यसका	 लाटग	 अभ्यास	

गराउनु् नदे	 का्य्ड	 िा	 टस्को	 टचत्रातमक	 ्टैनक	

का्य्डताटलका	 बनाई	 कक्षाकोिाको	 टसकाइमा	

सहभागी	गराउनु् ््ड्छ	 ।	जसअनसुार	 टिद्ा्थीको	

तहअनसुार	 ्टैनक,	 ्ईु-्ईु	 ट्नको,	 तीन-तीन	

ट्नको	त्ा	साप्ताटहक	 टक्र्याकला्	 टचत्र	बनाई	

कक्षाकोिामा	 िाँसनु् ््ड्छ।	 कुनै	 टक्र्याकला्	

्ररित्डन	 गनु्ड््ा्ड	 टिद्ा्थीहरूलाई	 ्यूि्डसयूचना	

ट्नु् ््ड्छ	 ।	 उ्ाहरणका	 लाटग	 कुनै	 ट्न	 खाजा	

खानपे	स्ान	्ररित्डन	गनदे	हो	भनपे	एक	ट्नअगाटि	

नै	 उनीहरूलाई	 टचत्रद्ारा	सयूटचत	गरपेर	 उनीहरूको	

सिीकृटत	 टलनु् ््ड्छ	 ।्यसका	 लाटग	 उनीहरूको	

का्य्डताटलकामा	 टसकाइ	 गनदे,	खपेलनपे	 त्ा	खाजा	

खान	जानपे	स्ानको	टचत्र	समािपेश	गनु्ड्््ड्छ	।
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•	 अटिजम	भएका	बालबाटलकासँग	सानो	तर	स्ष्ट	

सिरमा	 बोलनु् ््ड्छ	 ।	 अटिजम	 भएका	 कटत््य	

बालबाटलकाहरूलाई	 ियूलो	 सिरलपे	 उत्पेटजत	

त्ा	भ्रटमत	बनाउन	सक््छ	।	टसकाइ	ग्ा्ड	टशक्षक	

त्ा	 सहजकता्डलपे	 ्पेरै	 कुरा	 गनु्डहुँ् नै।	 ्यसो	 ग्ा्ड	

बालबाटलकालाई	असटजलो	हुन्छ	।	

•	 टसकाइ	 सहजीकरण	 बालबाटलकालाई	 ग्ा्ड	

्ोरैमात्र	 ्छनोिको	 अिसर	 ट्नु् ््ड्छ	 ।	 ्पेरै	

्छनोिको	अिसरलपे	 उनीहरूलाई	 भ्रटमत	 बनाउँ्	

्छ	 उ्ाहरणका	लाटग	 कुनै	 रङ्ग	्छानन	लगाउँ्ा	

एक्िकमा	 ्ईु	 िा	 तीनओिा	 रङ्गमात्र	 प्र्योग	

गनु्ड्््ड्छ	।

•	 अटिजम	 भएका	 बालबाटलकालाई	 ्रर्योजना	

का्य्ड	 गराउँ्ा	 चाल,	 गटत	 िा	 चालसमबन्ी	

टक्र्याला्	 ्ोहो्या्डउँ्	ै प्र्योग	 गनु्ड्््ड्छ	 ।		

उ्ाहरणका	 लाटग	 टससाकलममा	 इरपेजर	 राखन	

लगाउनपे	 त्ा	 रङ्गका	 बाकसमा	 रङ्ग	 टमलाएर	

राखन	लगाउनपे	गनु्ड्््ड्छ	।

•	 अटिजम	 भएका	 बालबाटलकाहरूलाई	 हाउभाउ	

त्ा	 सङ्कपे त	 बझुन	 कटिनाइ	 हुनपे	 भएकालपे	

उनीहरूसँग	 सकपे समम	 हाउभाउ	 गनदे,	 सङ्कपे त	 िा	

इसारा	गनदे,	बालबाटलकालाई	्ुछनपे	त्ा	्ा्	मानदे	

जसता	शारीररक	सम्क्ड 	कम	गनु्ड्््ड्छ	।

•	 कटत््य	अटिजम	भएका	बालबाटलकालाई	बसपेर	

भन्ा	उटभएर	टक्र्याकला्	गन्ड	सहज	हुनपे	भएकालपे	

टशक्षकलपे	कुनै	 टस्	प्र्श्डन	ग्ा्ड	िा	सहजीकरण	

ग्ा्ड	 टिद्ा्थीहरूलाई	 उटभन	 लगाउनु् ््ड्छ	 ।	

कटत््य	बालबाटलका	अगाटि	् ्छाटि	हटललरहनपे	

हुन्छन	् ।	 हटललरहँ् ा	 ्टन	 टसकाइ	भनपे	 गरररहपेका	

हुन्छन	्।

•	 अटिजम	 भएका	 बालबाटलकालाई	 सामाटजक	

अनतरटक्र्या	गन्ड	समस्या	 हुनपे	भएकालपे	प्रारमभमा	

समयूहमा	 गररनपे	 टक्र्याकला्	 त्यटत	 उ््योगी	

हुँ् नैन	् ।	 उनीहरूलाई	 संरटचत	 िै्यटतिक	

टक्र्याकला्मा	सहभागी	गराउँ्	ैटबसतारै	टबसतारै	

सामाटजक	अनतरटक्र्यामा	सररक	गराउनु् ्छ्ड	।

•	 अटिजम	भएका	कटत््य	बालबाटलका	दृश्यातमक	

प्रसतटुतबाि	 टसक्न	 सक्नपे	 हुन्छन	् ।	 ्यस	 प्रकारको	

प्रसतटुतलाई	 नै	 उनीहरूको	 प्रारटमभक	 सञचार	

रणनीटत	 भएकालपे	 सङ्कपे त	 त्ा	 टचत्रको	 प्र्योग	

गरी	 टसकाइ	 सहजीकरण	 गनु्ड्््ड्छ	 ।	 टचत्रातमक	

सञचार्ािी	 प्र्योग	 गरी	 टसकाइ	 सहजीकरण	

गनु्ड््छ्ड	 ।	सामान्य	बोि्डमाक्ड रको	प्र्योगबाि	त्ा	

्ोसिर,	 टकताब	 त्ा	 ्त्र्टत्रकामा	 भएका	 टचत्र	

प्र्योग	गरी	टसकाइ	सहजीकरण	गन्ड	सटकन्छ	।	

•	 प्र्योगातमक	 व्यिहार	 टिश्पेषण	 त्ा	 मौटखक	

व्यिहार	 (Applied	 Behavior	 Analysis	

and	 Verbal	 Behavior)	 टिट्बाि	 टसकाइ	

सहजीकरण	गन्ड	सटकन्छ	।	्यस	टिट्मा	िैज्ञाटनक	

टिट्बाि	 बोलाइ	 िा	 मौटखक	 सञचार	 टस्,	

संज्ञानातमक	 त्ा	 जीिनो््योगी	 टस्	 टसकाउन	

सटकनपे	 हुन्छ	 ।	 ्यस	 टिट्बाि	 टिशपेष	 गरी	

बालबाटलकाका	 अनु् ्यतुि	 सामाटजक	 व्यिहार	

हिाउँ्	ै उ््यतुि	 सञचार	 टस्	 टिकास	 गराउनपे,	

टिष्यिसतसुमबन्ी	 ज्ञान	 र	 टस्	 टसकाउनपे	 त्ा	

उ््यतुि	 सामाटजक	 व्यिहार	 गन्ड	 ्टन	 टसकाउन	

सटकन्छ	 ।	 बालबाटलकाहरू	 सिाभाटिक	

रू्मा	 अनकुरण	 गनदे	 हुन्छन	् ।	 अटिजम	 भएका	

बालबाटलकाहरू	एउिै	टक्र्याकला्	् ोहो्या्डइरहनपे	

हुन्छन	् ।	 ्ोहो्या्डएका	 टक्र्याकला्लाई	 ्नुब्डल	

ट््यो	 भनपे	 झन	् ्ोहो्या्डउनपे	 ग्छ्डन	् ।	 त्यसैलपे	

्ोहो्या्डएका	टक्र्याकला्का	लाटग	्नुब्डल	नट्नपे	

हो	 भनपे	 ्ोहो्या्डउनपे	 क्रम	 कपे ही	 मात्रामा	 हिाएर	

टसकाइ	गराउन	सटकन्छ	।
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•	 आखँा	 जु् ाउन,ु	 अनकुरण	 गनु्ड,	 भाटषक	

टक्र्याकला्	 र	 सञचार	 गनु्ड,	 आफना	

्टैनक	 जीिनका	 टक्र्याकला्,	 सयूक्म	 शरीर	

सञचालनसमबन्ी	 टक्र्याकला्हरू	 जसतैैः	

जतु्ाको	 तनुा	 बाँधनपे,	 ्ाँत	 माझनपे,	 मालाका	 ्ाना	

उननपे,	ससाना	 ढुङ्गालाई	रङ्ग	र	आकारअनसुार	

टमलाउनपे,	 अनिाको	 क्रपे िमा	 रङ्गीन	 ्ाता	 िा	

चक्काका	 िुक्राहरू	 टमलाएर	 राखनपे,	 कागजको	

्ैलो	 बनाउनपे	 र	 अन्य	 टसकाउनु् नदे	 टस्	

िा	 का्य्डलाई	 अलग-अलग	 रू्मा	 िुक््याई	

िुक््याइएका	प्रत्यपेक	टक्र्याकला्को	अलग-अलग	

अभ्यास	 गराउनपे	 (discrete	 trail	 training)	

को	प्र्योगबाि	टसकाउनु् ््ड्छ	।	 टसकाउँ्ा	्टहलपे	

सरल	 टक्र्याकला्	 अभ्यास	 गराउँ्	ै जटिलतफ्ड 	

लैजानु् ््ड्छ	।

•	 अटिजम	 भएका	 बालबाटलकालाई	 टसकाउनपे	

discrete	 trail	 training	 टिट्मा	 गलतीरटहत	

टिट्बाि	 टसकाउनु् ््ड्छ	 भननपे	 मान्यता	 ्छ	 ।	

जसअनसुार	बालबाटलकालपे	सही	गरपेमा	्रुसकार	

ट्नपे	तर	उनीहरूलपे	गलती	गरपेमा	्टन	सजा्य	भनपे	

नट्नपे	िा	होइन	त्ाईलँपे	गरपेको	प्र्यास	भएन	भनी	

नभननपे	।	उ्ाहरणका	लाटग	िपेबल	िोक्न	टसकाउँ्ा	

टशक्षक	 िा	 अटभभािकलपे	 ्टहला	 िपेबल	 िोक्नपे	

र	 त्यस्ट्छ	 बालबाटलकालाई	 िपेबल	 िोक्न	

लगाउनपे	 ।	 बालबाटलकालपे	 उति	 टक्र्याकला्	

गन्ड	जानपेमा	खानपेकुरा	िा	खपेलौना	ट्नपे	िा	प्रशसंा	

गनदे	।	टक्र्याकला्	गन्ड	नजानपेमा	्टन	गलत	भ्यो	

िा	 भएन	 नभननपे	 िा	 भएन	भननपे	 सङ्कपे तका	 कुनै	

प्रटतटक्र्या	नट्नपे,	जसलाई	"No-no-prompts"	

भटनन्छ	।	बरु	उनीहरूलाई	िपेबल	िोक्न	मद्दत	गनदे	।	

्यस	प्रकार	गलतीमा	कुनै	प्रटतटक्र्या	नट्नपे	प्रचलन	

्रम्रागत	 प्र्योगातमक	 व्यिहार	 टिश्पेषण	 त्ा	

मौटखक	व्यिहार	टिट्मा	रहपेको	्छ	र	्यस	टिट्लपे	

कटत््य	 अिस्ामा	 राम्ो	 नटतजा	 ्टन	 ट्एको	

्छ	 ।	 एक	 ट्छन	 रोटकएर	 ्नु:	 उति	 टक्र्याकला्	

गराउँ्	ै टबसतारै	अभ्यास	गन्ड	लगाउनपे	गनु्ड्््ड्छ	 ।	

बालबाटलकालपे	 गरपेको	 टक्र्याकला्	सही	भएमा	

तरुुनतै	 स्याबासी	 ट्नपे	गनु्ड््छ्ड	 ।	 रोटकएर	अभ्यास	

गन्ड	 लगाउनकुो	 तात््य्ड	 हरपेक्िकको	 प्र्यास	

अलग	 िा	 ्ुछटै्ट	 हो	 भननपे	 भान	 बालबाटलकालाई	

गराउन	ु हो	 ।	 ्यसलपे	 बालबाटलकालपे	 हरपेक	

टक्र्याकला्लाई	 ्नु:	 सरुु्पेटख	 अभ्यास	 गनदे	

अिसर	प्राप्त	गन्ड	सकयू न	्।

•	 अटिजम	 भएका	 बालबाटलकालाई	 टसकाइ	

सहजीकरण	 गनदे	 अकमो	 टिट्	 प्र्योगातमक	 भाटषक	

व्यिहार	टिकास	टिट्	हो	।	्यो	टिट्	बी.एफ.	टसकनर	

(1957)	 को	 व्यिहार	 ्ररित्डनको	 टसधिानतमा	

आ्ाररत	 ्छ	 ।	 ्यस	 टिट्मा	 बोलाइ	 त्ा	 अन्य	

टस्लाई	 ्नुब्डलसँग	 जोिपेर	 टसकाइन्छ	 ।	 जसतैैः	

बालबाटलकालपे	कुनै	कुरा	मागपेमा	जसतैैः	्ानी	खान	

खोजपेमा	 बोलपेर	 ्ानी	 मागन	 लगाउनपे	 र	 ्नुब्डलको	

रू्मा	्ानी	ट्नपे।	टशष्टाचार	गन्ड	टसकाउनका	लाटग	

नमसतपे	 भनन	 लगाउनपे	 र	 खपेलौना	 ट्नपे	 ।	 बोलप्े ट्छ	

आफयूलाई	आिश्यक	्रपेको	िसत	ु्ाइन्छ	िा	आफनो	

इच्छा	् यूरा	हुन्छ	भननपे	महससु	गराई	बोलाइ	त्ा	अन्य	

टस्	टसकाइ	गराउन	सटकनपे	कुरामा	्यस	टिट्लपे	जोि	

ट्न्छ	।

•	 गिटसिन	 त्ा	 उनकी	 श्ीमती	 िाक्िर	 राचपेल	

सपेलीद्ारा	 प्रटत्ाट्त	 समबन्	 टिकास	 सह्योग	

िा	 हसतक्षपे्	 टिट्बाि	 टसकाइ	 गराउनपे	 टिट्लपे	

अटिजम	भएका	बालबाटलकालपे	टशश	ुअिस्ामा	

सामाटजक	 टिकासका	 ्पैु्र	 माइलसिोन	 ्यूरा	 गनदे	

अिसर	न्ाउनपे	भएकालपे	खपेल	सह्योगसटहतको	

सहभाटगता	 र	अन्य	 टक्र्याकला्को	माध्यमबाि	
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उनीहरूलाई	 ्ोस्ो	 अिसर	 ट्नु् नदे	 मान्यता	

राख्छ	 ।	 उ्ाहरणका	 लाटग	 अटभभािक	 िा	

टशक्षकलपे	आफनो	एउिा	मठु्ीमा	बालबाटलकालाई	

मन	्नदे	खपेलौना	िा	खानपेकुरा	िा	सामग्री	राखनपे	र	

्बैु	मठु्ी	खोलपेर	बालबाटलकालाई	्पेखाउनपे	।	्िुै	

मठु्ी	बन्	गरपेर	सामान	भएको	मठु्ीमा	आफयू लपे	हपेनदे	

र	 खोलनपे	 ।	 त्यस्ट्छ	 बालबाटलकालाई	 खोजन	

लगाउनपे	 ।	समबन्	 टिकास	सह्योग	िा	हसतक्षपे्	

टिट्बाि	 टसकाइ	 गराउँ्ा	 बालबाटलकामा	

टमत्रता,	 िै्यटतिक	 समबन्	 स्ा्ना	 हुनपे	 त्ा	

्रानभुयूटत	र	आफना	िै्यटतिक	भािना	अटभव्यति	

गन्ड	सक्नपे	सक्षमता	टिकास	हुन्छ	।	समबन्	टिकास	

सह्योग	िा	 हसतक्षपे्	 टिट्बाि	अटिजम	भएका	

बालबाटलकालाई	 अटभभािकलपे	 बढी	 सह्योग	

गरी	टसकाउन	सक्््छन	्भननपे	मान्यता	्छ	।	

•	 इटनद््य	 समनि्य	 टचटकतसाको	 प्र्योगबाि	

टसकाइ	 गनदे:	 अटिजम	 भएका	 बालबाटलकामा	

अनभुयूटत	 प्रशो्नमा	 कटिनाइ	 (sensory	

processing	 dysfunction)	 हुन	 सक््छ	 ।	

बालबाटलकालपे	 आफना	 इटनद््यहरूद्ारा	 अनभुयूत	

ग््ड्छन	् िा	 टसक्््छन	् ।	 तर	 अटिजम	 भएका	

बालबाटलकाहरूलपे	सनुनपे,	हपेनदे,	 ्ुछनपे,	सुँघनपे,	सिा्	

टलनपे	 र	 गटत	 िा	 चाल	 समबन्मा	 अनौिो	 िा	

असामान्य	प्रटतटक्र्या	ट्नपे	ग्छ्डन	्।	कटहलपे	नसनुपेको	

िा	नबझुपेको	जसतो	ग्छ्डन	्भनपे	कटहनपे	अली	बढी	

प्रटतटक्र्या	 ट्नपे	 ग््ड्छन	् ।	 सामान्य	 ्छोएको	 त्ा	

चाल	 मन	 न्राउनपे	 बालबाटलका	 फुिबलजसतो	

चला्यमान	 खपेलमा	 ्टन	 रुटच	 राख्छन	् ।	 कुनै	

बालबाटलका	 आिश्यकताभन्ा	 बढी	 खानपेकुरा	

खान्छन,्	 कोही	 आिश्यकताभन्ा	 कम	 खानपे	

हुन्छन	्।	कसैलाई	प्रकाश,	कुनै	आिाज,	टभिभाि	

िा	कुनै	िसतकुो	बनािि	मन	न्नदे	िा	सहन	नसक्नपे	

हुन्छ	 ।	 जसतै	 कुनै	 बालबाटलकालाई	 क्िाको	

ि््याग	मन	््दैन	।	कसैलाई	्खुाइमा	उचच	िा	न्ययून	

सहनशीलता	हुन्छ	।	्यस	प्रकारका	बालबाटलकाको	

कुनै	टक्र्याकला्प्रटतको	प्रटतटक्र्याका	आ्ारमा	

अकु्पेसनल	 टचटकतसकलपे	 कलातमक	 ढङ्गलपे	

बालकलाई	 मन	 ्नदे	 खालका	 खपेलका	 टिटभनन	

टक्र्याकला्हरूमा	 सहभागी	 गराउँ्	ै इटनद््यद्ारा	

गररनपे	 अनभुयूटतको	 प्रशो्नलाई	 सामान्यीकरण	

गन्ड	 सह्योग	 ग््ड्छन	् ।	 इटनद््यजन्य	 अनभुयूटत,	

टक्र्याकला्	 त्ा	 व्यिहारबीच	 समनि्य	 गनदे	

अभ्यास	्टन	गराउँ्छन	्।	उ्ाहरणका	लाटग	शानत	

्नु	सनुाउनपे,	्ौिाउनपे,	कु्ाउनपे	र	सक्ड समा	जसतो	

चोि्िक	 नलागनपे	 खालको	 ट्रपेम्टलनमा	 टहि्ँन	

लगाउनपे,	ट्ङ	खपेलाउनपे	त्ा	ियूला	बल	खपेलाउनपे	

गनु्ड्््ड्छ	 ।	 ट्रपेम्टलन	 त्ा	 ट्ङको	 बनािि	

बालबाटलका	 सहुाउँ्ा	 र	 खपेलाउँ्ा	 चोि्िक	

नलागनपे	हुनु् ््ड्छ	।	

•	 अटिजम	 त्ा	 सञचारमा	 कटिनाइ	 भएका	

बालबाटलकाको	 उ्चार	 त्ा	 टसकाइ	 टिट्	

(Treatment	 and	 Education	 of	 Autistic	

and	 Related	 Communication-

Handicapped	 Children):	 अटिजम	 भएका	

बालबाटलकालाई	टसकाइ	सहजीकरण	गनदे	अकमो	

टिट्	 (Treatment	 and	 Education	 of	

Autistic	 and	Related	Communication-

Handicapped	 Children)	 उ्चार	 त्ा	

टसकाइ	 टिट्बाि	 टसकाइ	सहजीकरण	गनदे	 हो	 ।	

्यस	टिट्मा	खास	गरी	कक्षाकोिाको	्नुैःसंरचना	

गरी	 टिटभनन	 टक्र्याकला्का	 लाटग	 बपेगलाबपेगलै	

क्षपेत्र	 तोटकन्छन	् ।	 जसतैैः	 िै्यटतिक	 का्य्ड,	 समयूह	

का्य्ड	त्ा	खपेलका	क्षपेत्र	तोकी	बालबाटलकालाई	

तत	् तत	् क्षपेत्रमा	 टक्र्याकला्	 गराइन्छ	 ।	 ्यो	
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टिट्मा	 दृश्यातमक	 प्रसतटुतबाि	 टसकाइ	 गराउन	

जोि	 ट्इनपे	 भएकालपे	 दृश्यबाि	 टसक्न	 सक्नपे	

बालबाटलकाहरूका	 लाटग	 ्यो	 टिट्	 उ््यतुि	

हुन्छ	 ।	 ्टैनक	 रू्मा	 गनदे	 का्य्ड	 ताटलकाको	

टचत्र	 त्ा	 शब्मा	 लपेखपेर	 बोि्ड	 िा	 टभत्ामा	

िाँटसन्छ	 ।	 ्यसबाि	 बालबाटलकालाई	 एउिा	

टक्र्याकला्बाि	 अकमो	 टक्र्याकला्मा	 प्रिपेश	

गन्ड	 सहज	 हुन्छ	 ।	 बालबाटलकालाई	 तोटकएका	

का्य्ड	क्षपेत्रमा	रहपेर	काम	गन्ड	लगाइन्छ	।	उ्ाहरणका	

लाटग	 टचत्रसँग	 टमल्ा	 शब्को	 जोिा	 बनाउन	

लगाउनपे	 त्ा	 भनन	 लगाउनपे	 र	 सम्नन	 गररएका	

का्य्डलाई	 एउिा	 बाकसमा	 राखनपे	 ।	 लपेटमनपेसन	

गररएका	 सङ्कपे त	 टचत्र	 त्ा	 शब्को	 प्र्योगबाि	

बोलाइमा	 समस्या	 भएका	 बालबाटलकालाई	

प्रारटमभक	 सञचार	 गन्ड	 र	 बोलाइमा	 कपे ही	 सु् ार	

भएकालाई	समरण	गन्ड	मद्दत	्गु्छ	।

वनषकष्ष

	 अटिजम	बालबाटलकाको	मटसतट्क	 टिकासमा	

उत्नन	 हुनपे	 एक	 टकटसमको	 टिशपेष	अिस्ा	 हो	 ।	 ्यस	

अिस्ालपे	 बालबाटलकको	 सामाटजकीकरण,	 भाटषक	

सञचार	 र	 संिपेगातमक	 टिकासमा	 समस्या	 िा	 टढलो	

भएको	हुन	सक्््छ	।	त्ाट्	टसकाइका	टिटभनन	क्षपेत्रमा	

उनीहरूको	राम्ो	्खखल	रहनपे	ग््ड्छ	।	अटिजम	भएका	

बालबाटलकाको	 टिकास	 र	 टसकाइका	 टिष्यमा	 ्रैै	

भ्रमहरू	्छन	्।	ती	भ्रमको	््छाटि	नलागी	अटिजम	भएका	

बालबाटलकाका	अटभभािक	 र	 टशक्षकलपे	अटिजमको	

प्रारटमभक	् टहचान	गरी	टिटभनन	खालका	टचटकतसकसँग	

सललाह	 टलनपे	 र	 प्ेरा्ीसटहतका	 हसतक्षपे्	 र	 टनरनतर	

टसकाइ	सह्योग	 गन्ड	 सकपे को	खणिमा	अटिजम	भएका	

बालबाटलकालपे	 अटिजम	 नभएका	 बालबाटलकालपे	

जसतै	 टसक्नपे,	 कटत््य	 क्षपेत्रमा	 अटिजम	 नभएका	

बालबाटलकालपे	भन्ा	बढी	प्रगटत	गनदे	र	आतमटनभ्डर	भई	

उत्ा्नशील	जीिन	्या्न	गन्ड	सक््छन	्।	्यसका	लाटग	

्यस	समयूहका	बालबाटलकाका	अटभभािक	र	टशक्षकलपे	

प्रारटमभक	 ्टहचानका	 लाटग	 र	 प्ेरा्ी	 त्ा	 टसकाइ	

सह्योगसमबन्ी	 ताटलम	 र	 टस्	 आज्डन	 गरी	 टनरनतर	

सह्योग	गनु्ड	आिश्यक	हुन्छ	।	
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विषय प्रिेश

	 गरुुकुललाई	 वैदिक	 तथा	 पौरादिक	 कालिदेि	

नै	 आवासीय	 दसकाइ	 केन्द्र	 मादनन््छ	 ।	 आर्ष	 काल,	

प्ारद्भिक,	माधयदमक	तथा	आधदुनक	कालमा	आइपगुिा	

पदन	गरुुकुलले	गरुुदिषय	पर्परा	धानेको	्छ	।	गरुुदिषय	

पर्परामा	दिषय	दिक्ा	आर्षनका	लादग	गरुुको	आश्रममा	

आउँ्छ,	 आवासीय	 रूपमा	 बस्छ,	 गरुुको	 सादनन्धयमा	

रहरे	गरुुको	दनिदेिनमा	अधययन	ग्छ्ष	र	अन््तयमा	गरुुबाट	

िीदक्त	भिएर	फक्ष न््छ	 ।	कदतपय	 दिषयले	यसतै	गरुुकुल	

आश्रम	 सञ्ालन	 गरेर	 दिषयहरूलाई	 ज्ान	 बाँड््छन,्	

कदतपयले	 समिुायका	 दवदभिन्न	 क्ेत्रमा	 काम	 गिदै	 सेवा	

गरररहकेा	हुन््छन	्।	यही	नै	गरुुदिषय	पर्परा	हो,	दिक्ाको	

जयोदत	 फैलाउने	प्ा्ीन	तररका	हो	 ।	वत्षमान	समयका	

गरुुकुलमा	 नै	 यही	 तररका	 अवल्बन	 भिएको	 ्छ	 ।	

गरुुकुलमा	गरुु	 र	 दिषयको	 दिन्या्ष	गरुुकुलको	आफनो	

पर्पराअनसुार	सञ्ालन	भिएका	्छन	्।

सैद्धाव्तिक मधा्यतिधा

	 दिक्ा	 दिने	 र	 दलने	 काम	 वैदिक	 कालिदेि	 नै	

्दलआएको	हो	।	वैदिक	कालिदेि	िवेकुल,	ऋदरकुल,	

रारकुल,	दपतकुृल	र	गरुुकुलका	माधयमबाट	दिक्ा	दिने	

र	 दलने	 पररपाटी	 दथयो	 ।	 दिक्ा	 दलने	 यी	 कुलहरूमधये	

गरुुकुल	 सबैभिन्िा	 उ्तकृष्ट	 दथयो	 ।	 वैदिक	कालिदेि	 नै	

गरुुकुल	वैदिक	तथा	सनातनी	दहन्ि	ुिि्षन	तथा	पर्परामा	

आधाररत	भिई	सञ्ालन	भिएका	दथए	।	

	 िाद्िक	 रूपमा	 गरुुकुललाई	 गरुुको	 वंि	

पर्पराका	 रूपमा	 दलन	 सदकने	 भिए	 पदन	 गरुुकुल	

दिक्ा	 दिने	 एक	 पद्धदत	 हो	 ।	 ‘गरुोः	 कुलं	 गरुुकुलम’्	

अथा्षत	्गरुुको	 कुल	 नै	गरुुकुल	हो	 (आ्ाय्ष,	२०७६	ः	

६८)	 ।	संसकृत	ि्िमा	गरुु	भिन्नासाथ	 (१)	 दिक्ा	 दिने	

(२)	िीक्ा	दिने	र	(३)	माग्षिि्षन	गनदे	वयदतिलाई	बझुाउँ्छ	

(टणडन,	२०७२	ः	१२)	 ।	 ‘ग’ु	ि्िको	अथ्ष	अन्धकार	

र	 ‘रु’	ि्िको	अथ्ष	 दवनाि	वा	 दनरोध	गररदिने	 वयदति	

गरुुकुल	र	गरुुकुलको	दिन्या्ष

	िगरार	बराल,	पीए्डी

गरुुकुल वैदिक कालिदेि अभ्ास भएको दसकाइ केन्द्र हो । गरुुकुलको दिम्ा गरुुको नै हुन््छ । गरुुकुल 

आचा ््यकेदन्द्रत, अध््नकेदन्द्रत र आनन्िकेदन्द्रत हुन््छन ् । गरुुकुलबाट नै गरुुदिष् परमपराको अभ्ास भएको 

हो । गरुुको आश्र््ा नै बसेर दलइने दिक्ा भएकाले गरुुकुल्ा गरुु र दिष्को घोदित तथा अघोदित दिनच्ा्य 

बनेको र बनाइएको हुन््छ । नेपाल तथा भारत्ा सञचादलत गरुुकुलका दिनच्ा्यलाई न्नुाका रूप्ा दवशे्िण गिा्य 

केही कुरा्ा स्ानता र केही कुरा्ा दभन्नता पाइन््छ । स्् सन्िभ्यअनसुार गरुुकुलका दिनच्ा्यलाई पदन प्रभाव 

पारेको हुन््छ । वैदिक, पौरादणक, आि्य तथा प्राचीन कालका गरुुकुलका दिनच्ा्य वत्य्ान स्््ा सान्िदभ्यक नहुने 

भएकाले गरुुकुली् आिि्य तथा ्लू्-्ान््तालाई असर नपगुने गरी स्सा्द्क बनाउनपुनने हुन््छ । ्स लेि्ा 

गरुुकुलको सैद्ादन्तक ्ान््ताको चचा्य गिदै गरुुकुलको उद्शे्, गरुुकुलको दिनच्ा्य, दवशे्िण र अदन्त््ा दनचोड 

दनकादलएको ्छ ।

 पवू्षसद्व,	नेपाल	सरकार	तथा	अधयक्,	सेवा	आयोग,	नेपाल	दवज्ान	तथा	प्दवदध	प्ज्ा	प्दतष्ान

लेखसधार
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हुन््छ	।	‘गरुु’	ि्िको	अथ्ष	अन्धकारको	दवनाि	गररदिने	

र	 रीवनमा	 प्काि	 लयाइदिने	 वयदति	 हुन््छ	 ।	 दिक्ा	

आर्षनका	 लादग	 दिषयहरू	 गरुुको	आश्रममा	आउने	 र	

गरुुले	दनःसवाथ्ष	भिावमा	दिषयहरूलाई	ज्ानमा	पारङ्गत	

बनाउने	पद्धदत	हो	गरुुकुल	।	गरुुकुल	दिक्ा	भिन्नेदबदतिकै	

वैदिक,	 पौरादिक	 तथा	 आर्ष	 कालका	 गरुुकुलसँग	

रोदडन	 पगु्छ	 ।	 यी	कालका	 गरुुकुलको	अवधारिासँग	

नरोदडईकन	गरुुकुल	दिक्ा	पिू्ष	हुनै	सकिनै	।	पौरादिक	

तथा	 ऐदतहादसक	 गरुुकुलमा	 दिक्ा	 दलनका	 लादग	

वटुकले	 आफनो	 घर	 ्छाड्नपुनदे,	 गरुुको	 आश्रममा	

बसनपुनदे,	आश्रमका	दनयम	र	अनिुासन	पालना	गनु्षपनदे,	

आश्रमका	 लादग	 पानी,	 परूाका	 लादग	 फूल,	 िाउरा,	

सदमधा,	आश्रमको	दलपपोत,	गोसेवा,	वनबाट	कन्िमलू	

र	फलफूल	सङ्कलनरसता	काम	सबैले	बराबरी	गनु्षपनदे,	

गरुुले	 दिक्ा	 दलन	 आएका	 दिषयहरूको	 आवास	 र	

भिोरनको	 दनःिलुक	 वयवसथापन	 गनु्षपनदेरसता	 दवरय	

गरुुकुलका	मौदलक	मान्यता	दथए	।	दयनै	मान्यताअनसुार	

गरुुकुलमा	रारकुमारिदेि	सव्षसाधारिलाई	एउटै	दनयम	

लाग	ु हुने	 गरी	 गरुु	 र	 दिषयका	 घोदरत	 तथा	 अघोदरत	

दिन्या्ष	पर्पराका	रूपमा	रहकेो	दथए	।	

	 सच्ा	गरुुले	 दमथयाबोधलाई	नष्ट	गररदिन््छन	् र	

हामीलाई	रीवनको	परम	लक्यको	माग्षिि्षन	गररदिन््छन	्

(टणडन,	 २०७२	 ः	 १४)	 ।	 गरुुले	 ज्ानिान	 दिइसकेपद्छ	

रीवन	सिा	आनन्िमय	बन््छ	।	यसतो	ज्ान	दिनका	लादग	

समय,	दवरय	र	तादलकाले	असर	गिदैन	।	सैद्धादन्तक	रूपमा	

गरुुकुलको	 समयलाई	 कुनै	 सीमाले	 बाँधिनै	 ।	 गरुुलाई	

आफनो	 ज्ान	 दिषयलाई	 बाँड्नका	 लादग	 कुनै	 समय,	

घन्टी	तथा	समय	तादलकाले	रोकिनै	।	दवदभिन्न	सथानमा	

गरुुकुलका	 दवदभिन्न	 अभयास	 भिने	 हुिँ	ै आएका	 ्छन	् ।	

वैदिक	तथा	 दहन्ि	ुसनातनी	िि्षनमा	आधाररत	गरुुकुल	

दिक्ा	पद्धदतको	अभयास	वत्षमान	समयमा	नेपाल	तथा	

भिारतका	 दवदभिन्न	 सथानमा	 हुिँ	ै आएको	 ्छ	 ।	 यसता	

गरुुकुलका	 आआफना	 दिन्या्षका	 काय्षकलापहरू	

्छन	् ।	कदतपय	काय्षकलापमा	समानता	्छ,	कदतपयमा	

दभिन्नता	।

गुरुकुलको उदे्शय

	 गरुुकुल	 दिक्ा	 पद्धदतका	 आफना	 सैद्धादन्तक	

मान्यता	्छन	्।	यो	दिक्ा	पद्धदत	दविरे	गरी	ज्ानसदहतको	

्ररत्र	 दनमा्षिमलूक	 दिक्ा	 पद्धदत	 हो	 ।	 यस	 पद्धदतले	

वैदिक	 दिक्ाको	अनसुरि	 ग्छ्ष	 ।	आर्ष	 दिक्ा	 पद्धदत,	

संसकृत	 भिारा,	 पिुा्षको	 गौरव,	 सांसकृदतक	 मान्यता	 र	

समानताको	उि	्घोर	पदन	ग्छ्ष	।	गरुुकुल	दिक्ा	पद्धदतमा	

ब्रह्म्य्ष	पालना,	गरुुको	समीपमा	रही	समान	लवाइिवाइ,	

दनःिलुक	 दिक्ा	 ग्रहि,	 गरुुसँग	 आश्रममा	 नै	 बसाइ	

हुनाले	आधयाद्तमक	तथा	सामादरक	्तेनाको	दवकास	

हुन््छ	 ।	 पौरादिक	 ग्रन्थमा	 ब्राह्मिले	्छ	अङ्गसदहतको	

वेि	अधययन	गनु्षपनदे	 र	वदृति	वा	रादगर	प्ादति	 दिक्ाको	

उद्शेय	हुन	नहुने	भिन्ने	आिय	वयति	्छ	।	

	 वैदिक	कालीन	 दिक्ाको	 उद्शेयलाई	्छ	वग्षमा	

हरेरएको	 ्छ	 ः	 (क)	 ज्ान	 प्ादतिको	 उद्शेय,	 (ि)	 मोक्	

प्ादतिको	उद्शेय,	(ग)	धादम्षक,	नैदतक,	्ाररदत्रक	उद्शेय,	

(घ)	अनिुासना्तमक	रीवनको	उद्शेय,	(ङ)	वयावहाररक	

ज्ानको	 उद्शेय	 र	 (्)	 रादषरिय	 भिावनाको	 उद्शेय	 (झा,	

२०५४ः	 २–१९)	 ।	 दहन्ि	ु िि्षनका	 ्ार	 परुुराथ्षको	

दसद्धान्तले	पदन	धम्ष,	अथ्ष,	काम	र	मोक्लाई	रोड	दिएको	

पाइन््छ	 ।	 आ्तमज्ानी,	 वयावहाररक	 कुिलता,	 ्ररत्र	

दनमा्षि,	 स्तयदनष्ा,	 कत्षवय	 परायि,	 अनिुादसत	 तथा	

दवश्व	कलयािको	कामना	 राखने	्ररत्र	भिएको	 दवद्ाथथी	

दनमा्षि	गनदे	वैदिक	कालीन	दिक्ाको	उद्शेय	दथयो	।	दयनै	

उद्शेयमा	आधाररत	भिएर	 नेपाल	तथा	भिारतमा	गरुुकुल	

दिक्ा	 पद्धदत	 सञ्ालनमा	 दथयो	 र	 अदहले	 पदन	

सञ्ालनमा	्छन	्।	

	 प्ा्ीन	कालीन	दिक्ाका	उद्शेयहरूमा	ब्रह्मज्ान	

प्िान	 गनु्ष,	 यज्	 स्पािन	 गन्ष	 सकने	 तलुयाउन,ु	 संसकार	
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प्िान	 गनु्ष,	 संसकृदत	 र	 सभयता	 हसतान्तरि	 गनु्ष,	

सैद्धादन्तक	र	वयावहाररक	ज्ान	हसतान्तरि	गनु्ष,	दसप	

र	 प्दवदध	 हसतान्तरि	 गनु्ष,	 मानव	 वंिपर्पराको	

रक्ा	 गनु्षप्छ्ष 	 भिन्ने	 ्ेतना	 प्िान	 गनु्ष,	 धम्ष,	 अथ्ष,	

काम	 र	मोक्	माग्ष	 दसद्ध	गन्ष	सकने	 तुलयाउनु,	 प्कृदत	

बोध,	 प्कृदतरक्ा,	 प्ाकृदतक	 वातावरिको	 सन्तुलन	

र	 संरक्ि	 गनदे	 ्ेतना	 प्िान	 गनु्ष	 मुखय	 हुन्	 (कटे्ल,	

२०६१ः	२७)	 ।	प्ा्ीन	कालीन	दिक्ाका	उद्ेशयहरू	

नै	गुरुकुलीय	दिक्ाका	उद्ेशयहरू	हुन्	।

	 अधययनकेदन्द्रत,	 आ्ाय्षकेदन्द्रत	 र	

आनन्िकेदन्द्रत	गरुुकुलीय	दिक्ाका	मखुय	तीन	दविरेता	

्छन	्(कादनकट,	२०७६ः	२३)	।	यस	पद्धदतले	अधयापनमा	

रोड	 दििँनै,	अधययनमा	रोड	 दिन््छ	 ।	 दवद्ाथथीकेदन्द्रत	

हुिँनै,	आ्ाय्षकेदन्द्रत	हुन््छ	।	सत,्	द्त	्र	आनन्िमा	रोड	

दिन््छ	 ।	 ्तयसैले	 गरुुकुल	 दिक्ा	 पद्धदतलाई	 गरुुकेदन्द्रत	

दिक्ा	पद्धदत	पदन	भिदनन््छ	।

	 ल्कता	 गरुुकुल	 दिक्ा	 पद्धदतको	 सैद्धादन्तक	

मान्यता	 पदन	 हो	 ।	 यस	 पद्धदतमा	 पाठ्यक्रम	 लद्लो	

हुन््छ,	दसकनपुनदे	दवरय	पदन	लद्लो	हुन््छ,	समयतादलका	

पदन	लद्लो	 हुन््छ,	गरुुहरूको	गदतदवदध	पदन	लद्लो	

हुन््छ	 ।	 गरुुदिषय	 िवुै	 आश्रममा	 नै	 बसने	 भिएकाले	

समयलाई	 लद्लो	 वयवसथापन	 गन्ष	 सहर	 हुन््छ	 ।	

ल्कताको	अथ्ष	अवयवदसथत	होइन,	लद्लो	भिएर	पदन	

आफनै	 दनयममा	 बाँदधएको	 हुन््छ	 ।	 गरुुकुलका	 दनयम	

लद्ला	हुिँनैन	्।	गरुुकुल	राजयको	िासन	वयवसथाबाट	

दनयदन्त्रत	हुिँनैन	्।	आफनै	सवतन्त्र	अदसत्तवमा	सञ्ालन	

हुन््छन	् ।	 गरुुकुल	 पद्धदतका	 दिक्ि	 संसथा	 सरकारी	

दनयन्त्रिमा	 नभिई	 सवाधीन	 हुन््छन	् ।	 गरुुकुलबाट	 दिइने	

दिक्ा	 रादषरिय	 भिावनाले	 भिररएको	 हुन््छ	 ।	 गरुुदिषय	

पर्पराअनसुार	 गरुुदिषयको	 सादनन्धय	 र	 आश्रम	

प्िालीबाट	्ररत्र	दनमा्षि	गनदे	 दिक्ालाई	प्मिु	अङ्ग	

मादनन््छ	(दवद्ावा्सपदत,	ई.सं.१९९७ः	११८–११९)	।	

	 गुरुकुलको	 आश्रममा	 बसी	 हरबित	 गुरुकै	

सादनधयमा	 दिक्ा	 हादसल	 गनदे	 भिएकाले	 गुरु	 र	

दिषयबी्	अनौप्ाररक	 तर	 घदनष्	 स्बन्ध	 हुन््छ	 ।	

यसतो	स्बन्धले	गुरुकुलमा	अधययन	गिा्ष	मात्र	होइन	

अधययनपश्ात्	को	रीवनमा	पदन	गदहरो	प्भिाव	पा्छ्ष 	।	

दिषयले	गुरुलाई	दपतातुलय	मान््छन्	र	गुरुले	दिषयलाई	

पुत्रतुलय	 मान््छन्	 ।	 यसबाट	 गुरुमा	 वा्तसलय	 पे्म	 र	

दिषयमा	भिदति	 र	श्रद्धा	 उ्तपन्न	 हुन््छ	 ।	 यसको	असर	

अधययनका	 साथसाथै	 ्ररत्रमा	 समेत	 गदहरो	 रूपमा	

प्छ्ष 	(प्साि,	ई.सं.१९९७ः	१२६)	।	

गुरुकुलको विनचयधाया 

	 वैदिक	 कालिदेि	 नै	 दिक्ा	आर्षन	 गनदे	 मखुय	

थलो	गरुुकुल	हो	।	गरुुको	आश्रममा	दिक्ा	दलन	रानका	

लादग	घर	्छोडेर	आश्रममा	नै	बसनपुनदे	प््लन	हो	।	गरुुको	

आश्रममा	बसेर	 दिक्ा	 दलने	भिएकाले	 दिषयको	स्पिू्ष	

समय	आश्रमका	गदतदवदधमा	 नै	 दबताउनपु्छ्ष	 ।	गरुुकुल	

दिक्ाको	 दिन्या्ष	 दबहान	 ४	 बरेिदेि	 बेलकुी	 १०	

बरेस्म	दवदभिन्न	गदतदवदधमा	सहभिागी	भिई	दबताउनपुनदे	

हुन््छ	 ।	 गरुुकुलअनसुार	 गदतदवदध	 दभिन्नदभिन्न	भिए	 पदन	

मलू	 रूपमा	 एकै	 दकदसमका	 हुने	 ग्छ्षन	् ।	 गरुुकुलमा	

अधययनको	 दिन्या्ष	 स्बन्धमा	 वेिीमाधव	 ढकाल	

लेख्छन	्ः	

	 ब्राह्म	 महूुत्षमा	 उठेपद्छ	 दन्तयकम्ष	 गरेर	

सन्धयोपासन	 गनु्ष,	 ्तयसपद्छ	 आश्रमका	 लादग	 रल,	

सदमधा	 लयाउन,ु	आश्रमको	 सरसफाइ	 गनु्ष,	 गाई	 िहुुन,ु	

हवन	गनु्ष	र	िधुपान	गरेपद्छ	गरुुको	दनकटमा	गई	हातमादथ	

हात	रािरे	िायाँ	हातले	गरुुको	बायाँ	पाउको	सपि्ष	गरी	

्पु्ाप	बसेर	गरुुले	पढाएको	पाठ	सनुाउने	काम	गनु्ष	र	

नयाँ	पाठ	लगाउन,ु	यी	िदैनकीका	कृ्तय	दथए	।	 दिषयले	

आफनो	पाठ	परूा	गरेपद्छ	गरुुको	आज्ा	दलएर	आफूलाई	

लागेको	िङ्का	प्कट	गि्षथे	 र	गरुुले	ती	िङ्काहरूको	

समाधान	गथदे	।	
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	 मधयाह्नमा	 भिोरन	 र	 दवश्राम	 गरेपद्छ	

पाठिालाहरूमा	स्बदन्धत	दवरयका	गहृकाय्ष	र	अभयास	

गराइन्थयो	 ।	 ्तयहाँ	सदञ्त	पसुतकहरूको	सहायताबाट	

स्बद्ध	पाठ	कणठसथ	गराइन्थयो	।	कणठसथ	गन्षका	लादग	

पारायि	गनदे	काम	प्ातःकालिदेि	 नै	आर्भि	 हुन्थयो	 ।	

नयाँ	पाठ	मधयाह्नपद्छ	दिइन्थयो	।	वासतवमा	गरुुकुलका	

दवद्ाथथीका	लादग	स्पिू्ष	दिन	नै	अधययन	काल	दथयो	।	

गरुुकुलसतरीय	संसकृत	पाठिालाहरूमा	वेि,	वयाकरि,	

धम्षिास्त्र,	 जयोदतर,	 िि्षन,	 रारनीदतिास्त्र,	 महाभिारत,	

उपवेि	र	कलाहरूको	अधयापन	प्मिुरूपमा	गराइन्थयो	

(ढकाल,	२०७५ः	११२)	।

	 नेपालको	वत्षमान	गरुुकुल	दिक्ा	पद्धदतअनसुार	

सञ्ालन	 गररएका	 पोिरा	 द्सािोला	 वेिदवद्ाश्रम,	

कासकी	र	महिे	संसकृत	गरुुकुलम,्	िवेघाट,	द्तवनको	

गरुु	 तथा	 दवद्ाथथीका	 लादग	 गरुुकुलीन	 दिन्या्ष	 र	

भिारतको	 गरुरातदसथत	 अहमिावािको	 साबरमती	

गरुुकुलम	्को	दिन्या्ष	दन्नानसुार	्छ	ः	

पोखरधा वचसधाखोलधा िेिविद्धाश्रम, कधासककी

गरुु	 तथा	 दवद्ाथथीहरू	 दबहानी	 ब्रह्ममहूुत्षमा	

उदठसकनपु्छ्ष	 ।	 सामान्यतया	 दबहान	 ४	 बरे	

ियया	 ्तयाग	 गररसकनपु्छ्ष	 ।	 दबहान	ियया	 ्तयाग	

गराउँिा	गरुुले	सँगसँगै	सबै	दवद्ाथथीलाई	एकसाथ	

उठाउने	 र	 सनानगहृ	 दलएर	 राने	 गनु्षप्छ्ष	 ।	 दन्तय	

कम्ष	यही	समयमा	सकनपु्छ्ष	।	ियया	्तयाग	र	सनान	

आदि	 कम्षपद्छ	 आवासीय	 कक्ाहरूलगायतका	

सथानहरू	 सफा	 गनदेले	 १०	 दमनेटम	ै सफा	 गनदे	

वा	 बढानदे	 गनु्षप्छ्ष	 ।	 ्तयसपश्ात	् सन्धयोपासन	

गनु्षप्छ्ष	 ।	 दबहान	 सन्धयोपासनाको	 समय	

सन्धयािालामा	उपदसथत	हुिँा	स्पिू्ष	 दवद्ाथथीले	

५	 दलटर	पानीसदहत	पात्र	र	आआफना	अ्िोरा	

(लोटा)	 मा	 पानी	 	 लैरानपु्छ्ष	 ।	 यसरी	 लगेको	

पानी	भिान्सामा	 र	लोटाको	 पानी	सन्धयोपासनमा	

प्योग	 गनदे	 गनु्षप्छ्ष	 ।	 दबहान,	 बेलकुाको	 भिाँडा	

सफा	 गनदेले	 दनधा्षररत	 समयमा	 नै	 काम	 स्पन्न	

गनु्षप्छ्ष	।	सन्धयोपासनपद्छ	योगासन,	प्ािायाम	र	

भिावातीत	 धयानमा	 सहभिागी	 हुनपु्छ्ष	 ।	 ्तयसपद्छ	

गरुुपरून	 र	परूासदहतको	रुद्रादभिरकेमा	सहभिागी	

हुनपु्छ्ष	 ।	 दबहानको	 भिोरनपद्छ	 १०	 बरेिदेि	

४	बरेस्म	 दिवा	कक्ा	सञ्ालन	 हुन््छ	 ।	साँझ	

४ः००	िदेि	४ः१५	बरेदभित्र	सबै	दवद्ाथथीले	वस्त्र	

पररवत्षन	 गरी	आआफनो	 दन्तय	 दक्रयाकलापहरू	

िाउरा	 र	 पानी	 आदिका	 काय्ष	 गरी	 दनदश्त	

समयमा	बझुाउने	गनु्षप्छ्ष	 ।	सन्धयाकालमा	िाउरा	

बझुाउँिा	भिोदलपलटको	दिनका	लादग	पदन	िाउरा-

पानी	 बझुाउनपु्छ्ष	 ।	 ्तयसपद्छ	 झन्डै	 ६	 बरेस्म	

दिनभिरर	 अधययन	 गरेका	 दवरयको	 गहृकाय्ष	

गनु्षप्छ्ष	 ।	 ६	 बरेपद्छ	 सन्धयोपासन,	 भिावातीत	

धयान,	दिवमदहमा	आदि	सतदुतपाठ	तथा	प्िोरमा	

रुद्रीपाठ	गनु्षप्छ्ष	।	्तयसपद्छ	आरतीको	समय	हुन््छ	।	

गरुु,	 दवद्ाथथी	 सबै	आरतीमा	 सहभिागी	 हुनपु्छ्ष	 ।	

साँझको	७	बरेपद्छ	भिोरन	ग्रहि		हुन््छ	।	दवद्ाथथी	

भिोरन	 समयमा	 गरुुले	 दनरीक्ि	 गनु्षप्छ्ष	 ।	 गरुु	

दनधा्षररत	समयस्म	प््तयेक	दवद्ाथथीको	समिरूीमा	

रहनपुि्ष्छ	 ।	 भिोरनपद्छ	 कमरोर	 दवरयमादथ	

आआफना	कक्ामा	्छलफल	हुन््छ,	गहृकाय्ष	बाँकी	

भिए	स्पन्न	गनु्षप्छ्ष	।	झन्डै	१०	बरे	ियया	प्वेि	

गनु्षप्छ्ष	।	

प््तयेक	 िकु्रबार	 बेलकुा	 भिरनकीत्षन	 हुन््छ,	 गरुु	

तथा	 दवद्ाथथी	सहभिागी	 हुनपु्छ्ष	 ।	हतिाको	२	 दिन	

वा	दबिाको	दिनको	पठन-पाठनभिन्िा	्ुछटै्	समयमा	

दवद्ाथथीलाई	 आधयाद्तमक,	 धादम्षक	 रागरि	

गन्षका	 लादग	 १	 घन्टािदेि	 डेढ	 घन्टा	 बराबर	

सङ्गीत	साथै	िदैनक	रूपमा	िदैक्क	एवम	्बौदद्धक	

काय्षमा	 	 श्रीमद्ागवतलगायत	 अन्य	 ज्ानगनुका	
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दवरयमादथ	प्व्नका	काय्षक्रम	गनु्षप्छ्ष	 (पोिरा	

द्सािोला	 वेिदवद्ाश्रम,	 पोिरामा	 भिएको	

्छलफलमा	आधाररत,	२०७५	साउन	१६	गते)	।

महेश ससंककृ ति गुरुकुलम,् िेिघधाट, तिनहुँ

महिे	 संसकृत	 गरुुकुलम,्	 िवेघाट,	 तनहुकँो	

िदैनकी	दबहान	४	बरेिदेि	नै	सरुु	 हुन््छ	।	 दबहान	

४	िदेि	५	बरेस्म	रागरि	 र	िौ्सनानादिका	

लादग	तोदकएको	्छ	।	दबहान	५	िदेि	६	बरेस्म	

दन्तयकम्ष	 (रप,	 धयान,	 वेिपाठ	 र	 गरुुवन्िना)	

सामदूहक	रूपमा	गररन््छ	।	दबहान	६	िदेि	६ः३०	

स्मको	 समय	 सामदूहक	 भिगवान	्को	 आरतीको	

समय	 हो	 ।	 ्तयसतै,	 ६ः३०	 िदेि	 ७	 बरेस्म	

सामदूहक	 योगाभयास	 हुने	 ग्छ्ष	 ।	 ७	 बरेिदेि	

७ः१५	स्म	सवलपाहार	(द्या	नासता)	को	समय	

हो	 ।	 सवलपाहारपश्ात	् दवद्ाथथीहरू	प्ातःकालीन	

कक्ागत	अधययनमा	९ः४५	स्म	वयसत	रहन््छन	्।	

प्ातःकालीन	भिोरन	दलने	काम	सामदूहक	रूपमा	

दबहान	 ९ः४५	 िदेि	 १०ः३०	 बरेस्ममा	

स्पन्न	 हुन््छ	 ।	 दबहान	 १०ः३०	 िदेि	 दिउँसो	

२	 बरेस्म	 दिवाकालीन	 कक्ागत	 अधययन	

हुन््छ	 ।	 दिउँसो	 २ः००	 िदेि	 २ः३०	 बरेस्म	

दिवाकालीन	सवलपाहार	सामदूहक	रूपमा	स्पन्न	

हुन््छ	 ।	 २ः३०	 िदेि	 ३	 बरेस्म	 श्रीमद्ागवत	

सवाधयायका	लादग	्ुछट्याइएको	्छ	।	यस	समयमा	

दवद्ाथथीहरू	 सामदूहक	 रूपमा	 श्रीमद्ागवत	

सवाधयाय	 गनदे	 ग्छ्षन	् ।	 दिउँसो	 ३ः००	 िदेि	 ४	

बरेस्म	 दवद्ाथथीहरू	 वयदतिगत	रूपमा	 गहृकाय्ष	

परूा	गन्ष	लाग्छन	्।	दिउँसो	४	बरेिदेि	५	बरेस्म	

िलेकुल÷सेवा÷साङ्गीदतक	 अभयास÷भ्रमिमा	

वयदतिगत	रूपमा	संलगन	हुन््छन	्।	साँझ	५	बरेिदेि	

७	 बरेस्म	 सन्धयाकालीन	 दन्तयकम्ष	 (रप,	

धयान,	पाठ	र	आरती)	मा	 दवद्ाथथीहरू	सामदूहक	

रूपमा	 संलगन	 हुन््छन	् ।	 साँझ	 ७	 िदेि	 ७ः४५	

बरेस्म	सामदूहक	रादत्रकालीन	भिोरन	हुने	ग्छ्ष	।	

भिोरनपश्ात	्बेलकुी	७ः४५	िदेि	९ः३०	बरेस्म	

सवाधयायका	लादग	्ुछट्याइएको	्छ	।	बेलकुी	१०	

बरे	दवश्रामका	लादग	ियन	कक्मा	रानपु्छ्ष	।	

िदैनक	रूपमा	गररने	काय्षका	अदतररति	सातिादहक	

रूपमा	अष्टमी	र	प्दतपिाका	दिन	हुने	अवकािमा	

वयदतिगत	तथा	गरुुकुलपररसरको	सरसफाइ	र	कृदर	

कम्षमा	 सामदूहक	 रूपमा	 दवद्ाथथीहरू	 सहभिागी	

हुनपु्छ्ष	।	सातिादहक	रूपमा	सामदूहक	कावय	साधना	

एवम	् दविरे	 प्व्न	 काय्षक्रम	 आयोरना	 हुने	

ग्छ्ष	 ।	 यसता	 काय्षक्रममा	 दवद्ाथथीहरू	 वयदतिगत	

तथा	सामदूहक	रूपमा	सहभिागी	हुनपु्छ्ष	।	वादर्षक	

रूपमा	 दवदभिन्न	 दतदथ	 र	 अवसरमा	 सनातन	

पद्धदतका	 सबै	 संसकार	 एवम	् पव्षहरूको	 दविरे	

अनषु्ान	हुने	ग्छ्ष	।	यसता	काय्षक्रममा	दवद्ाथथीहरू	

सामदूहक	सहभिागी	 हुनपु्छ्ष	 ।	 दवदिष्ट	अदतदथको	

आगमनमा	 दविरे	 सवागत-स्तकार	 गिा्ष	 पदन	

दवद्ाथथीहरूको	 सामदूहक	 उपदसथदत	 अदनवाय्ष	

हुन््छ	।	साव्षरदनक	दिवस	वा	रादषरिय	काय्षक्रममा	

पदह्ानगत	सहभिादगता	पदन	सामदूहक	रूपमा	हुने	

ग्छ्ष	 (महिे	 संसकृत	 गरुुकुलम,्	 िवेघाट,	 तनहुमँा	

्छलफलमा	आधाररत)	।

सधाबरमतिी गुरुकुलम,् अहमिधािधाि, गुजरधाति, 

भधारति

भिारतको	 अहमिावािको	 साबरमती	 गरुुकुलम	्

दनःिलुक	आवासीय	गरुुकुल	हो	।	यस	गरुुकुलमा	

बोझरदहत	 दिक्ा	 दिइन््छ	 ।	 वासतवमा	 यस	

गरुुकुलले	 मकेाले	 दिक्ा	 प्िालीको	 दवकलप	

रूपमा	आफूलाई	िाबी	गरेको	्छ	।	सक्म,	सिति,	

अदडग,	 सौ्य,	 प्ाज्,	 दनडर,	 दवनम्र,	 दववेकी,	

धयै्षवान	् एवम	् ्ररत्रवान	् वयदति्तव	 दनमा्षि	 गनदे	
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लक्य	 दलएको	 ्छ	 ।	 यस	 गरुुकुलले	 वयदतिको	

समग्र	तथा	सवा्षङ्गीि	दवकासलाई	रोड	दिएको	

्छ	।	गरुुकुलले	िदु्ध,	दवररदहत	रैदवक	बल	तथा	

सवासथय	प्िायक	आहार	उपल्ध	गराउँ्छ	।	पात्र,	

वस्त्र,	आसन,	बैठक,	दिक्ा,	ियन	आदि	भिारतीय	

पद्धदतअनसुार	नै	वयवसथापन	गररएको	्छ	।	घोडा	

सवारी,	 गाडी	 सवारी	 आदिको	 पदन	 प्दिक्ि	

दिने	 गररन््छ	 ।	 भिारतको	 अहमिावािमा	 रहकेो	

रैन	 पर्पराको	 आ्ार	 पालन	 गनदे	 साबरमती	

गरुुकुलम	्को	दिन्या्षलाई	यसरी	उललेि	गररएको	

्छ	ः

भिारतको	 अहमिावािमा	 रहकेो	 रैन	

पर्पराको	आ्ार	 पालन	 गनदे	 साबरमती	

गरुुकुलम	्को	 दिन्या्षलाई	 यसरी	 उललेि	

गररएको	 ्छ	 ः	 ब्रह्ममहूुत्षमा	 उठ्ने,	 संसकृत	

तथा	धादम्षक	पठन	गनदे,	प्ाथ्षना,	धयान	एवम	्

प्ािायाम	गनदे,	योग,	वयायाम,	लाठी,	िौड	

रसता	िारीररक	अभयास	गनदे,	िि्षन	एवम	्

पच्किाि	 (एक	 दकदसमको	 व्रत)	 गनदे,	

िन्तमञरन	 र	 दत्रफलाञरन	 (एक	 दलटर	

पानीमा	 दत्रफलालाई	 रातीमा	 दभिराएर	

दबहान	 मादथको	 सङ्लेको	 पानी	 ्छान्ने	 र	

आिँा	 सफा)	 गनदे,	 नवकारिी	 (नवकार	

मन्त्र	रपी	अन्नपानी	दलने)	गनदे,	गाई	िहुुने,	

धारोषि	िगुधपान	(तातो	िधु	पन्ध्र	दमनटपद्छ)	

गनदे,	 अभयङ्ग	 (तेलको	 प्योग	 गरी	 िरीर	

मादलस)	 गनदे,	 सनान	 गनदे	 र	 दरन	 परूा	

(रैनहरूको	 २४	 तीथ्षङ्करहरूको	 परूा)	

गनदे,	धादम्षक	अधययन–सतू्रपाठ–सामदयक	

पाठ	 गनदे,	 मधयाह्न	भिोरन	 एवम	् वामकुक्ी	

(िाना	िाएपद्छ	केही	समय	वाम	पाश्व्षमा	

िबे्र	ेकोलटो	फकदे र	आराम)	गनदे,	 जयोदतर,	

संसकृत,	गदित,	द्त्रकला,	सङ्गीत	आदि	

दवदभिन्न	 दवरयको	अधययन	 गनदे,	 दवदभिन्न	

िारीररक	तादलम	तथा	क्रीडामा	भिाग	दलने,	

साँझमा	भिोरन	गनदे,	 सवैर	 दवहार	 (साँझको	

िानापद्छ	सवेच्छानसुार	दहड्ँने)	गनदे,	िि्षन,	

सन्धयाभिदति,	आरती–मङ्गल	 िीपक	गनदे,	

गायन,	 वािन,	 नाट्य,	 वतृि्तव	 इ्तयादि	

कलाकुिलताको	 प्दिक्िमा	 भिाग	 दलने	

र	ियन	कक्मा	राने	काय्षहरू	 रहकेा	्छन	्

(साबरमती	गरुुकुलम,्	२०१८ः	१३–१४)	।

	 गरुुकुलको	 वयवसथापन	 लद्लो	 भिएकाले	

गरुुकुलको	 आश्रममा	 बसी	 अधययन	 गनदे	 दवद्ाथथीका	

लादग	 गरुुकुलले	 वैदिक	 दवरयको	 अभयासका	 साथै	

आधदुनक	 दवद्ालयीय	 दिक्ाका	 दवरयलाई	 समते	

अधयापन	 गराएको	 पाइन््छ	 ।	 यसतो	 सामञरसयपिू्ष	

वयवसथापन	 नै	 गरुुकुलको	 मलू	 ््ा्षको	 दवरय	

हो	।	प्ा्ीन	ऋदरकुल	र	गरुुकुलका	दविरे	दविरेतालाई	

हालका	गरुुकुलहरूमा	लाग	ुगन्ष	गरुुकुलको	अन्तरक्मता	

दवकास	गनु्षप्छ्ष	भिन्ने	भिनाइ	्छ	।	यसका	लादग	थप	प्यास	

हुन	ररुरी	 हुन््छ	 ।	गरुुकुलको	आश्रममा	बसने	वटुकहरू	

दनदश्त	दनयम	पालना	गनु्षप्छ्षः	ब्रह्म	महूुत्षमा	उठ्ने,	दन्तय	

कम्ष	सकने,	नहुाउने	र	रप,	धयान	गनदे	।	दबहानको	परूा-

आराधना	र	ईश्वर	प्ाथ्षना	गनदे	।	गौिालामा	गाईको	सेवा	

गनदे	 ।	 योग	 गनदे	 ।	 भिोरन	 दलने	 ।	 दिउँसो	 पठन-पाठनमा	

संलगन	 हुने	 ।	 बेलकुी	आरतीमा	 सहभिागी	 हुने	 ।	 पठन-

पाठनको	तयारीमा	हुने	।	भिोरन	दलने	।	दवश्राम	गनदे	।

विशे्षण

	 गरुुकुलमा	 पालना	 गररने	 दनयमले	 वटुकलाई	

अनिुादसत,	राँगररलो,	आ्तमसंयमी	र	दमदहनेती	बनाउने	

गरेको	 पाइन््छ	 ।	 ब्रह्ममहूुत्षमा	 नहुाएर	 रप,	 धयान,	 योग	

तथा	परूा	गिा्ष	वयदति	धयानमा	एकाग्रता	आउँ्छ	।	रप,	

धयान	 तथा	 योगले	 कुनै	 पदन	 दवरयमा	 केदन्द्रत	 भिएर	
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द्न्तन	 गनदे	 प्वदृतिको	 बनाउँ्छ	 ।	 वयदतिमा	 तारापन	

लयाउँ्छ	 ।	 तनाव	 तथा	 भियबाट	 मतुि	 राख्छ	 ।	 यसले	

दसकाइको	गदतलाई	पदन	तीव्रता	दिन््छ	।	यसता	दवरयहरू	

वत्षमानको	 अनसुन्धानहरूले	 पदन	 प्मादित	 गरेका	

्छन	् ।	अनसुन्धानले	यसमा	वैज्ादनक	आधार	भिटेाएको	

्छ	 ।	 गरुुकुलमा	 सामान्यतया	 तीन	 ्रिमा	 पढाइको	

समय	 हुन््छ	 ।	 दबहान,	 दिउँसो	 र	 बेलकुी	 ।	 बाँकी	समय	

प्ाथ्षना	गनदे,	धयान	गनदे,	योग	गनदे,	मनोरञरन	गनदे,	िलेने,	

अदतररति	काय्षकलाप	गनदे,	पीठाधीि	वा	मठाधीि	वा	

अन्य	 सन्त-महन्तको	 प्व्न	 सनु्ने,	 गौिालाको	 काम	

गनदे,	साँझपि	आरती	गनदे	र	गरुुकुल	र	आश्रमको	अन्य	

काम	गनदे	।	गरुुकुलमा	प्वेि	गरेपद्छ	दवद्ाथथीले	स्पिू्ष	

समय	गरुुकुलदभित्र	नै	दबताउँ्छन	्।	गरुुकुलदभित्रका	िदैनक	

दिन्या्षका	 गदतदवदध	 गिा्ष	 वटुकहरूले	 महत्वपिू्ष	 र	

रीवनका	 लादग	 उपयोगी	 दवरय	 दसक्छन	् रनु	 कुरा	

आश्रमको	 रीवनपश्ात	् रीवनका	 लादग	 जयाि	ै नै	

महत्वपिू्ष	 हुने	 ग्छ्ष	 ।	 दवरय	 दिक्िमात्र	 गरुुकुलको	

दसद्धान्त	 होइन	 ।	 दवरय	 दिक्िका	 साथसाथ	 वैदिक	

दिक्ाका	 उद्शेय	 हादसल	 गनु्ष	 गरुुकुलको	 दसद्धान्त	

हो	 ।	 वत्षमानका	 गरुुकुलहरूमा	 ििेको	 दिक्ानीदत	

दनयमानसुार	दसकाइको	प्मािीकरिका	लादग	परीक्ामा	

सहभिागी	 हुनपुनदे	 भिएकाले	 दवरय	 दिक्ि	 पदन	 गनदे	

गररन््छ	।	

	 गरुुकुलमा	 अधययन	 गनदे	 दवद्ाथथीमा	 एकता	

र	 उतिरिादय्तवको	 सवसथ	 भिावना	 दवकास	 हुन््छ	 ।	

आ्तमदनभि्षरता	 र	 वयदति	 दवकासको	पया्षति	अवसर	प्ाति	

हुन््छ	 ।	 उच्सतरको	 संसकृदत,	 सवदनदम्षत	 अनिुासन,	

कत्षवयको	 पालना,	 दनःसवाथ्ष	 काय्षप्दत	 आसथा,	

आ्तमस्मान,	 अरूप्दतको	 स्मानको	 भिावना,	

उच्सतरको	िदैक्क	गिु,	मानव	रीवनको	उद्शेयरसता	

दविरेता	गरुुकुलबाट	िीदक्त	दवद्ाथथीमा	पाइन््छ	।		

	 प्ा्ीन	 गुरुकुलका	 रसतै	 वत्षमान	 गुरुकुलमा	

गङ्गा	सनान,	पानी	बोकने,	गौिालाको	काम	र	गाईको	

सयाहार,	 वनमा	 गएर	 िाउरा	 र	 फलफूल	 सङ्कलन,	

गुरुकुलको	 दलपपोत,	 धनुवदेिको	 अभयासरसता	 कुरा	

वयावहाररक	 पदन	 िेदिँिैनन्	 ।	 कदतपय	 गुरुकुलहरू	

निीको	नदरक	भिए	पदन	िैदनक	गङ्गा	 सनान	स्भिव	

िेदिँिैन	 ।	 कदतपय	 गुरुकुलको	 गौिाला	 नाममात्रका	

्छन्	।	गौिाला	भिएका	गुरुकुलमा	गाईको	सेवा	उपयुति	

िेदिन््छ	।	वेिदवद्ाश्रम	पूवथीय,	सभयता,	िि्षन,	दवद्ा	

आदिको	धरोहर	हुनुका	साथै	गुरुकुल	दिक्ा	पद्धदतको	

एउटा	नमुना	पदन	हो	।	तर	प्ा्ीन	गुरुकुलका	दनयमहरू	

यसमा	 पूि्षतया	आ्तमसात्	 भिएका	 ्ैछनन्	 ।	 कदतपय	

दनयम	र	आश्रम	मया्षिा	लागु	गन्ष	स्भिव	पदन	्ैछन	 ।	

प्ातः	 सतुदत,	 सनान,	 सन्धया,	 वेिाधययनरसता	 काय्ष	

दनयदमत	भिए	पदन	अदगनसेवा,	गोसेवा,	िेवपूरनरसता	

स्भिवकृ्तय	 सञ्ालन	 भिएरसतो	 लागिैन	 ।	 प्ा्ीन	

गुरुकुलमा	 हुने	 दभिक्ाटनरसता	 काय्ष	 वत्षमान	 युगमा	

सदरलो	्ैछन	(कटे्ल,	२०६०ः	३०)	।	

वनषकषया 

	 गरुुकुल	दिक्ा	पद्धदत	दवश्वकै	प्ा्ीनतम	दिक्ा	

पद्धदत	 हो	 ।	 यस	 पद्धदतसँग	 वैदिक	 तथा	 पौरादिक	

सन्िभि्ष	रोदडएर	आएको	्छ	।	नेपाल	र	भिारतमा	पदश्मा	

अङ्ग्रेरी	 दिक्ाको	 प्भि्ुतव	 कायम	 नहुिँास्म	 गरुुकुल	

दिक्ा	पद्धदत	मलूधारको	दिक्ा	पद्धदत	नै	दथयो	।	वत्षमान	

समयमा	 यो	 पद्धदत	 वैकदलपक	 दिक्ा	 पद्धदतका	रूपमा	

रहकेो	्छ	 ।	 वैकदलपक	 दिक्ा	 पद्धदत	भिएर	 पदन	यसका	

मलूय	 र	 मान्यता	 वैदिक	तथा	 पौरादिक	कालका	रसतै	

्छन	्तर	अभयास	सोहीअनरुूप	हुन	सकने	अवसथा	्ैछन	।	

वत्षमान	समयका	अङ्ग्रेरी	 दिक्ा	पद्धदत	अनसुरि	गनदे	

आधदुनक	 दवद्ालयको	 आवासीय	 दिक्ाको	 नमनुामा	

केही	न	केही	गरुुकुल	दिक्ा	पद्धदतको	प्भिाव	िदेिन््छ	।	

गरुुकुल	दिक्ामा	दिषयका	लादग	आवास	तथा	िानाको	

प्बन्ध	आश्रम	वा	सञ्ालकले	नै	गनदे	भिएकाले	वत्षमान	
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समयका	आवासीय	दवद्ालय	यस	दवरयमा	दभिन्न	्छन	्।	

वत्षमान	समयका	दवश्वदवद्ालयबाट	गराइने	दवद्ावाररदध	

र	 उतिर	 दवद्ावाररदधमा	 पदन	 गरुुकुल	 दिक्ा	 पद्धदतका	

आदंिक	प्भिाव	िखेन	सदकन््छ	।	वैदिक,	पौरादिक	तथा	

आर्ष	कालका	गरुुकुल	तथा	प्ा्ीन	कालका	गरुुकुल	र	

गरुुकुलको	दिन्या्ष	वत्षमान	समयका	गरुुकुलमा	समय	

सन्िभि्षले	पदन	समान	हुन	सकिनै	।	दवज्ानको	आदवषकारको	

प्भिाव,	 दवज्ान	 तथा	 प्दवदधको	 दवसतार,	 सू् ना	 तथा	

सञ्ार	प्दवदधको	उपयोग,	 राजयबाट	उपल्ध	गराउने	

भिौदतक	 सदुवधारसता	 दवरयले	 दवगतको	 गरुुकुलको	

अभयासलाई	 समयसापेक्	 रूपमा	 पररवत्षन,	 पररमार्षन	

तथा	 पररषकार	 गनु्षपनदे	 हुन््छ	 ।	 गरुुकुलको	 गरुुदिषय	

पर्परा,	 वैदिक	 तथा	 सनातन	 िि्षनमा	 आधाररत	 भिई	

गनु्षपनदे	काम	र	अभयास	र	गरुुकुलको	मौदलक	पदह्ान	

र	अभयासलाई	 प्भिाव	 नपानदे	 गरी	 गरुुकुलको	 दिन्या्ष	

दनबा्षध	रूपमा	अगादड	बढ्नपु्छ्ष	।	
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काठमाडौंः	नेपाली	दिक्ि	परररि,्	प.ृ	६८	।

कटे्ल,	 नवरार	 (२०६०),	 गरुुकुल,	 वेिदवद्ाश्रम	

र	 वत्षमान,	 ब्रह्म	 दबन्ि,ु	 काठमाडौंः	 नेपाल	

वेिदवद्ाश्रम	 संसकृत	 माधयदमक	 दवद्ालय,	

प.ृ३०	।

कटे्ल,	 नवरार	 (२०६१),	 प्ा्ीन	 पौरस्तय	 दिक्ाः	

एक	 अवगाहन,	 ब्रह्मदबन्ि,ु	 काठमाडौंः	 नेपाल	

वेिदवद्ाश्रम	 संसकृत	 माधयदमक	 दवद्ालय,	

प.ृ२७	।	

कादनकट	 (२०७६),	 गरुुकुल	 दिक्ा	 दवश्व	 दिक्ा,	

कनकिृगंा,	उजरैनः	मधयप्ििे	िासन,	संसकृत	

दवभिाग,	प.ृ	२३	।

टणडन,	 गोदवन्ि	 (२०७२),	 गरुुको	 गररमा	 र	 महत्व,	

दरतैदरत,	काठमाडौंः	सववो्तकृष्ट	रीवनका	लादग	

िाश्वत	द्न्तन	(साँ्ो	रीवनदनमा्षि	अदभियान,	

प.ृ१२	।

ढकाल,	 वेिीमाधव	 (२०७५),	 वत्षमान	 समारद्ारा	

अपेदक्त	 गरुुकुल	 दिक्ा,	 ररत–समाररका	

२०७५,	 तनहुःँ	 महिे	 संसकृत	 गरुुकुलम,्	

प.ृ११२	।

प्साि,	 रारेन्द्र	 (ई.सं.१९९७),	 आर्ष	 दिक्ापद्धदत	

गररमामयी	 हैं,	 िीक्ालोक,	 हररद्ारः	 श्री	 सवामी	

श्रद्धानन्ि	 अनसुन्धान	 प्कािन	 केन्द्र,	 गरुुकुल	

काँगडी,	प.ृ१२६	।	

दवद्ावा्सपदत,	 इन्द्र	 (ई.सं.१९९७),	 गरुुकुलका	 मलू	

दसद्धान्त,	 िीक्ालोक,	 हररद्ारः	 श्री	 सवामी	

श्रद्धानन्ि	 अनसुन्धान	 प्कािन	 केन्द्र,	 गरुुकुल	

काँगडी,	प.ृ११८–११९	।

हमे्न्द्रा्ाय्ष	 संसकृत	 पाठिाला	 (ई.सं.२०१८),	

साबरमती	गरुुकुलम,्	अहमिावािः	हमे्न्द्रा्ाय्ष	

संसकृत	पाठिाला,	प.ृ१३–१४	।
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पारिवारिक शिक्ाको अन्तिपुस्ततौनी शिकाइ

	 अक्षर	 नजानननेलाई	 ननरक्षर	 (illiterate)	 भननने	

नि	 असाक्षर	 (non-literate)	 भननने	 ?	 ननरक्षर	 भन्ा	

साक्षरहरूिो	 बडप्पन	 ्नेनिन्छ	 ।	असाक्षर	 भन्ा	लनेखन	

नजानने	 ्पनन	 निज्ञ	 ्छन	् भननने	 बनुिन्छ	 ।	 ्पाररिाररि	

साक्षरतािा	नहमायतीहरूलने	यसमा	अधययन	गरने	।	नतनिा	

्पनन	 अननेिन	् ्पसुता	 ्छन	् ।	 नने्पाल	 नभन्रिँ्ा	 ्पाररिाररि	

साक्षरता	 निक्षण	 सामग्ी	 भएर	 आयो	 ।	 िातािरणिो	

िनैक्षिीिरण	 (literalization	 of	 environment)	

अनभयान	 भएर	 आयो	 ।	 यसो	 हुि्ँ ा	 गाईिो	 न्पठ्युिँमा	

गाई	 लनेनियो	 ।	 ठनेिीमा	 ठनेिी	 ।	 घरिो	 नभत्ामा	 घर	

लनेनियो	 ।	 रुिमा	रुि	 ।	यो	प्रनरियालने	घरघरम	ै निक्षण	

सामग्ी	 बनने	 ।	 िातािरणिो	 साक्षरीिरण	 ्पनन	 भयो	 ।	

्ोस्ो	्पसुतामा	्छोरा्छोरीलने	बाबआुमा	्पढाउनने	िाय्यरिम	

बनयो	 ।	 ्छोरा्छोरीलने	 बाबआुमा	 ्पढाएबा्पत	 ्पैसा	

्पाए	।	बाबआुमा	साक्षर	बनने	।	तनेस्ो	्पसुतामा	्पाररिाररि	

साक्षरतालाई	 न्गो	 राखनने	 निनििो	 िोजी	 भयो	 ।	 यो	

िोजीलने	 अनतर्पसुततौनी	 नसिाइ	 (intergenerational	

learning)	िो	निनतन	नमलायो	।	यस	िुरािो	समभािना	

िोजन	 ्पाररिारिो	 साक्षरता	िाय्यरिम	िने 	 हुि्ँ ो	 रहने्छ	 ?	

भननने	जानिारी	िोजयो	।	

	 अनतर्पसुततौनी	 नसिाइिो	 संसिार	 ्पनहलयाउन	

नने्पाल,	 इनियोन्पया,	 मलािी,	 निनलन्पनसिा	 गाउिँलने	

्पररिारमा	अधययन	(family	literacy,	indigenous	

learning	 and	 sustainable	 development)	

गररयो	 ।	 सन	् २०२१	 मा	 गररएिो	 यस	 अधययनलने	

घरघरमा	 अननेिन	्िालने	 ्परम्परागत	 ज्ञान	 तिा	 नस्पहरू	

्छन	्भननने	िुरा	्पनहलयायो	।	्पररिारिा	स्सयहरू	एिलने	

अिा्यलाई	नसिाउनने	ग्ा्य	रहने्छन	्भननने	िुरा	् नेिायो	।	िहािँ	

अक्षर	िानहनने	रहने्छन	्िहािँ	निानहनने	रहने्छन	्भननने	िुरािो	

जानिारी	 न्यो	 ।	 भएिा	 नस्पहरूमा	 गनणत,	 निज्ञान,	

सामानजिजसता	निषय	रहने्छन	्भननने	िुरा	प्रमानणत	गययो	।	

नडनजटल	प्रनिनिलने	 ्पनन	्पाररिाररि	साक्षरतामा	प्रिनेि	

्पाएिो	्छ	भननने	िुरा	प्र्ि्यन	गययो	।	अनतरा्यनट्रिय	जगत	्िो	

िनिनति	तिा	जनिनति	लगानी	भएिो	सो	अधययनलने	

्पाररिाररि	 साक्षरताबाट	 ननमननलनित	 िुरािो	 िोजी	

गन्य	सक्छ	नि	त	?

•	 घरघरिा	 िुनिुन	 ्पसुतालाई	 िने -िने 	 नसिाउन	

सनिन्छ	र	िसरी	?

•	 अधययनलने	 ्नेिाएिा	 िुरामा	 साक्षरतािा	

निषयिसत	ुिने िने 	हुन	सकनने	रहने्छन	्?

•	 निक्षणनिनिहरू	िने िने 	हुनने	रहने्छन	्?

•	 औ्पिाररि	 निक्षामा	िने िने 	 िुरा	जोड्न	सनिनने	

रहने्छ	?

•	 समिक्षी	निक्षा	बनाउन	िने िने 	गन्य	सनिनने	रहने्छ	?

•	 अनहलनेिै	 साक्षरता	 िाय्यरिममा	 िने िने 	 िुरा	

जोडजाड	गन्यगराउन	सनिन्छ	?

•	 औ्पिाररि	 निक्षामा	 िने 	 िुरा	 नमलाउन	

सनिन्छ	?

मानििा	प्रश्निा	उत्रहरू	िोजनने	हो	भनने	न्गो	निक्षािा	

्पाठ्यसामग्ी	घरघरै	ननमा्यण	हुन्छन	्नि	त	?

खुला शवद्ालयका अभयािी शिकाइहरू

	 नने्पालमा	 िलुा	 निद्ालयहरू	 ्छन	् ।	 तीमधयने	

िाठमाडतौ िँिो	 िन्प्यङमा	 िलनेिो	 नििरा्परु	 िलुा	

शिगो शिकाइका घिेलु कडीहरू
	प्रा.	डा.	निद्ानाि	िोइराला

	निक्षानि््
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निद्ालय	एि	हो	 ।	यस	 निद्ालयमा	तनेस्ो	तिा	ितौिो	

तहिो	 ्पढाइ	भएिो	्छ	 ।	िनडै	१००	जना	माननसहरू	

तयहािँ	अधययनरत	्छन	्।	यस	निद्ालयमा	्पढनेिाहरूमधयने	

िने हीलने	 निद्ालय,	 िलनेज	 तिा	 निश्वनिद्ालय	 तहिो	

औ्पिाररि	 निक्षा	 हानसल	 गरनेिो	 ्नेनिन्छ	 ।	 तर	

निद्ालयलने	 अनतौ्पिाररि	 निक्षालाई	 अनतौ्पिाररि	

तररिाबाटै	 ्पणू्यता	 न्ननेबारने	 सोचन	 सिने िो	 ्ैछन	 ।	 यस	

नसिनतमा	 िलुा	 निद्ालय	 सञिालिहरूलने	 िने -िने 	

िुरामा	धयान	न्न	सक्छन	्त	?

िि्शन, शिप ि िहसयका अिाक्िहरू खोजन/

खोजाउन

हाम्ो	संसिार	्परर्पणू्य	्छ	।	वयनटि	बझुननेलने	ननिननेिा,	समनटि	

बझुननेलने	भनन	नजाननेिा,	नतनिा	िने ही	नमनुा	तल	न्इएिा	

्छन	्।	

•	 नने्पाली	संसिकृ नतमा	् ि्यनहरू	्छन	्।	नस्पहरू	्छन	्।	

रहसयहरू	्छन	्।	्ईु	 न्निो	िोला	हो	मररलान	ु

िने 	्छ	र	?	यो	नने्पाली	्ि्यन	हो	।	भतौनतििा्लाई	

िनुतौती	 न्नने	 ्ि्यन	 ।	सम्पनत्िा	 नननमत	मररहत्ने	

गननेहरूिा	 लानग	 िनुतौती	 न्नने	 ्ि्यन	 ।	 यसता	

अननेिन	् नसद्ानतहरू	 ्छन	् ।	 ती	 नसद्ानतहरू	

निश्वनिद्ालयमा	्पढाउन	नमल्छ	।	यो	िोजी	गनने	

तागत	अनतौ्पिाररि	निक्षािा	सञिालिमा	्छ	

त	 ?	 नतनलाई	 निश्वनिद्ालयिो	 ्पठन-्पाठनमा	

जोड्नने	 रहर	 यस	 ्नेििा	 प्राधया्पिहरूलाई	

्छ	त	?	यसता	 िुरामा	संिा्	गनने	क्षमता	िलुा	

निद्ालयलाई	 ्छ	 त	 ?	 न्गो	 निक्षािा	 िुरा	

गननेहरूमा	्छ	त	?

•	 हाम्ा	असाक्षरहरूसिँग	अननेिन	् नस्पहरू	 ्छन	् ।	

डोिो	बनुनने	 नस्प	।	नाङ्लो	बनुनने	 नस्प	।	ढनिया	

बनुनने	 नस्प	।	हिँनसया	बनाउनने	नस्प	।	लगुा	नसउनने	

नस्प	 ।	 जतु्ा	 नसउनने	 नस्प	आन्	 इतयान्	 ।	 ती	

नस्पहरूमा	गनणत	्छ	 ।	भाषा	्छ	 ।	 निज्ञान	्छ	 ।	

सामानजि	्छ	।	अि्यिास्त्र	्छ	।	भगूोल	्छ	।	्ि्यन	

्छ	 ।	 तयसता	 िुरािो	िोजी	 गनने-गराउनने	 क्षमता	

अनसुनिाताहरूलाई	 ्छ	 त	 ?	 अनसुनिानिा	

लगानीिता्यहरूलाई	्छ	त	?	ती	ज्ञाननिज्ञानलाई	

सिुली	 ज्ञान	 तिा	 नस्पसिँग	 जोड्नने-जोडाउनने	

तागत	निक्षि-प्राधया्पिमा	्छ	त	?	यसतो	सोि	

निक्षा	मन्रालयिो	ननेतकृतिमा	्छ	त	?	यसतो	सोि	

सामानजि	 नििास	 मन्रालयिो	 ननेतकृतिमा	 ्छ	

त	 ?	यसतो	सोि	 सिानीय	सरिारिो	 ननेतकृतिमा	

्छ	त	?	

•	 निश्विमा्य	 बाबालाई	 ्पजुनेर	 निरमा	 जिािलहरू	

रािी	 नस्प	 आज्यन	 गनने	 रहसयातमि	 वयिहार	

भति्परुिा	 निल्पिारमा	 ्छ	 ।	 नसिममीमा	 ्छ	 ।	

तयो	 रहसयमय	 ज्ञान	 हो	 ।	 गढू	 ज्ञान	 हो	 ।	 यसता	

गढू	 ज्ञानहरू	समाजमा	 ्पया्यप्त	्छन	् ।	 निनक्षतलने	

मारनेिा	।	ननरक्षर	िा	असाक्षरलने	बिाइरािनेिा	।	

तयसता	 गढूतम	 िुरामा	 ्पतयाउननेहरू	 सरिारमा	

्छौं	त	?	

पाठ्यपुस्तकमाशि बिेका अिाक्िहरूलाई 

सवाधयायी बनाउन

	 असाक्षरहरू	 निताबमानि	बसनेिा	्छन	् ।	 नढिी	

िलाउनने	 असाक्षरलाई	 निज्ञानिो	 उत्ोलि	 िाहा	

्ैछन	 ।	 गनणतिो	 अन्ुपात	 िाहा	 ्ैछन	 ।	 सामानजििो	

लैङ्नगि	समता	 िाहा	 ्ैछन	 ।	 भाषािो	अनिुरणातमि	

तिा	अनसुरणातमि	िब्	िाहा	 ्ैछन	 ।	 नढिी	 निनाउन	

प्रयोग	 हुनने	 अङ्ग्नेजी	 िब्	 िाहा	 ्ैछन	 ।	 तर	 नढिी	 भनने	

िषषौं	 िलाएिा	्छन	् ।	 ती	असाक्षरहरूलाई	 ्पढाउननेहरू	

उत्ोलि	 जान््छौं	 ।	 अन्ुपात	 जान््छौं	 ।	 लैङ्नगि	

समता	 तिा	 समानता	 जान््छौं	 ।	 अनिुरणातमि	 र	

अनसुरणातमि	 िब्िो	 ्पररभाषा	 न्न	 जान््छौं	 ।	

अङ्ग्नेजीमा	बोलन	जान््छौं	।	यसता	निज्ञसिँग	नढिी	जोड्नने	

तररिा	 ्ैछन	 ।	 िनत्पय	 निज्ञलने	 नढिी	 निननेिा	 ्ैछनन	् ।	
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अनििांिमा	निताब	भएन	भननने	गनुासो	्छ	।	सरिारलने	

्पनन	निताब	बनाउनम	ैमजजा	माननेिो	्छ	।	यो	नसिनतलने	

सोधनने-सोिाउनने	्नेहायिा	प्रश्नहरू	हुन	सक्छन	्ः	

•	 न्गो	 नििास	 संसिकृ नतमा	 जोडने	 हुन्छ	 नि	 तोडने	

हुन्छ	 ?	 जोडि	 संसिकृ नतिा	 अनभयनता	 िनत	

्छन	् ?	 जोडि	 संसिकृ नतिा	 अनभयनता	 िोजनने	

िसलने	हो	?	जोडि	संसिकृ नतिा	अनभयनतालाई	

प्रोतसानहत	 गनने	 िसलने	 हो	 ?	 जोडि	 संसिकृ नत	

बढाउनने	िसरी	हो	?	तोडि	संसिकृ नतलाई	जोडि	

बनाउनने	तररिा	िने 	हो	?	तयो	िाम	िसिो	हो	?	

नगरनेिो	िसलने	हो	?	नसिने िो	िसलने	हो	?	गन्य	

नन्एिो	िसलने	हो	?	गन्य	निाहनेिो	िसलने	हो	?	

•	 मानििा	 प्रश्नहरूिो	 उत्र	 िोजनने	 िसलने	

हो	 ?	 ननिा्यनित	 सरिारहरूलने	 ?	 ्छनोट	 भई	

आएिा	 सिायी	 सरिारलने	 ?	 ननजििा	

सरिारलने	?	अनतौ्पिाररि	निक्षािा	निक्षिलने	?	

्पाठ्यसामग्ी	 निज्ञलने	 ?	तानलम	 निज्ञलने	 ?	अरू	

िुनै	निज्ञलने	?

•	 यसता	 अननेिन	् नस्पिा	 िनी	 नने्पालीिो	

घरआिँगनमा	 निताब	 बनाउनने	 तररिा	 िने 	

हो	?	न्गो	नििासिा	गिाडीहरूलने	ितै	सोचयौं	

त	?	सोचननेहरूिा	िुरा	सनुयौं	त	?	सोचननेहरूलाई	

प्रोतसानहत	गयषौं	त	?	ितै	सामग्ी	बनायौं	त	?

शडशजटल िामग्ीले शिएको अविि प्रयोग गन्श

	 अनहलने	 नडनजटल	 सामग्ी	 जीिनिो	 अनभनन	

अङ्ग	बनन	्पगुयो	।	घरमा	बसननेहरूसिँग	संिा्	गन्य	 ।	घर	

्छोडनेर	जाननेहरूसिँग	संिा्	गन्य	।	अनहुार	हनेरनेर	िुरा	गन्य	।	

चयाटमा	िुरा	गन्य	।	आिूलने	िाहनेिो	निषयमा	िोज	गन्य	।	

जाननेिो	िुरा	अरूलाई	नसिाउन	।	अरूबाट	नसकन	।	यस	

अि्यमा	 नडनजटल	 सामग्ीलने	 उमनेर	 समहू	 भननेन	 ।	 िनी-

गररब	भननेन	।	यो	िा	तयो	निषयिसत	ुभननेन	।	जने	्पनन	तयही	

भािँडोमा	भयो	।	यस	नसिनतमा	हामी	तलिा	प्रश्निो	उत्र	

िोजन	सक्छतौ िँ	त	?

•	 हामी	 साक्षरता	 निक्षा	 र	 न्गो	 निक्षािो	 िुरा	

गननेहरूलने	 नडनजटल	 सामग्ी	 बनायतौ िँ	 त	 ?	

िने सबिुमा	जान	सकनने	साक्षरता	निक्षा	।	यट्ुयबुमा	

हुनने	 साक्षरता	 निक्षा	 ।	 नटिटिमा	 हुनने	 साक्षरता	

निक्षा	।	इमनेलमा	हुनने	साक्षरता	निक्षा	।	इनटरननेटमा	

हुनने	 साक्षरता	 निक्षा	 ।	 कयामनेरामा	 हुनने	 साक्षरता	

निक्षा	।	यी	र	यसतै	साक्षरतािा	बारनेमा	सोितौ िँ	न	।	

•	 निताब	 बनाउनने	 हाम्ा	 निनतन	 हुन	् ।	 नडनजटल	

साक्षरतालने	बोलनने	निताब	आए	।	हनेनने	निताब	आए	।	

हामी	 साक्षरतािा	 ्पक्षिरहरूलने	 साक्षरतािा	 बोलनने	

निताबहरू	 बनायौं	 त	 ?	 हनेनने	 निताब	 बनायतौ िँ	 त	 ?	

तयसता	निताब	बनाउननेहरूलाई	आह्ान	र	प्रोतसानहत	

गय्य िँ	त	?	एि्पटि	निनतन	गनने	हो	नि	त	?

िहज ज्ानको िममान गन्श 

	 बदु्िो	 ज्ञानमा	 सहजता	 ्छ	 ।	 धयान	 गन्य	

आिास	हनेर	।	हनेररराि	।	सनमिइराि	।	निताबिो	िुरा	

न्पतयाऊ	।	आफनो	अनभुि	तयसमा	जोड	।	यनत	सहज	

तररिालने	 ्ि्यन	 नसिाउनने	 बदु्	 नने्पाली	 सनतान	् हुन	् ।	

जीिन	 नसिाउनने	 उनै	 हुन	् ।	 वयािहाररि	ज्ञान	 नसिाउनने	

उनै	 हुन	् ।	 उनिा	अनसुनिानिा	 तररिा,	 निश्नेषण	गनने	

तररिा,	 नसकनने	 तररिा,	 नसिाउनने	 तररिा	अननेि	्छन	् ।	

हामी	 भनने	 ्पाउलो	फ्ने रने,	 ब्ायननसरिट,	 निनल्प	 िुमबसिै	

िरर्परर	्छतौ िँ	 ।	यस	नसिनतमा	हामीलने	तलिा	प्रश्नहरूिो	

उत्र	्पो	िोजनने	नि	?

•	 नि्नेिीलाई	मा्रै	बोनिरहनने	नि	बदु्िो	तररिामा	

्पनन	अनिुीलन	गनने	?		

•	 गोन	ुिािो	उ्पाय	्पनन	िोजनने	हो	नि	त	?	

•	 मनणराम	गाइननेिो	ििा्य	 निनििो	्पनुरुतिान	गनने	

नि	त	?	

•	 सनत	 रनि्ासिो	 गीनत	 उ्पाय	 ्पो	 अ्पनाउनने	 नि	

त	?
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शिद्ानवेषी मानशिक्ता भतकाउन

	 हाम्ा	अननत	िास्त्रहरू	्छन	्।	निरात	िम्यिा	।	बदु्	

िम्यिा	।	इसलाम	िम्यिा	।	नहन्	ुिम्यिा	।	ती	िास्त्रहरूमा	

जीिनिा	ज्ञान	्छन	्।	जगत	्िा	ज्ञान	्छन	्।	जीिन	र	जगत	्

जोडनने	 ज्ञान	 ्पनन	 ्छन	् ।	 हामीलने	 भनने	अरूिा	 न्छद्रमा्रै	

िोनजरह्तौ	।	िुन	िास्त्रमा	न्पतकृसत्ातमिता	्छ	?	िुनमा	

जातीय	 ्ुछिा्ुछत	 ्छ	 ?	 िहािँ	 बालनििाह	 ्छ	 ?	 िहािँ	

निििा	 नििाह	 बन्नेज	्छ	 ?	िहािँ	अनतजा्यतीय	 नििाह	

बन्नेज	्छ	?	िहािँ	घरिगडा	्छ	?	िहािँ	बाहुनिो	िि्यसि	

्छ	 ?	 यसिो	 अि्य	 हो	 हािँसमानि	 सरसिती	 निन	 रािने	

्पिुा्यलने	भनननेबारने	हाम्ो	सोि	बननेन	।	हािँस,	नहलो	र	्पानी	

्ुछट्याउन	 सक्छ	 ।	 सरसिती	 तयही	 नििनेििी	 प्रनतमनूत्य	

हुन	्।	ऋगिने्िी	सरसिती	सयू्यिो	सनेतो	निरणिी	प्रनतनननि	

हुन	् ।	 सयू्यमा	 प्रिनेि	 गनने	 ज्ञानिी	 माग्य	 हुन	् ।	 संसिकृ नतमा	

उनै	्नेिी	निद्ािी	िानी	माननएिी	्छन	्।	यस	नसिनतमा	

हामीलने	तलिा	प्रश्नहरूिो	उत्र	िोजनने	नि	त	?

•	 हामीलने	 असाक्षरलाई	 निताबी	 ज्ञानिो	 भारी	

बोिाउनने	 नि	 हािँसमानििी	 सरसिती	 बनाउिँनने	 ?	

यस	प्रश्निो	उत्रलने	ज्ञानिो	निश्नेषण	गनने-गराउनने	

साक्षरहरू	िोज्छ	।	

•	 तयसता	 साक्षरहरू	 बनाउन	 र	 बढाउन	 हाम्ा	

निज्ञहरूलाई	प्रोतसानहत	गनने	नि	त	?	

•	 हाम्ो	प्रिासननि	सयंन्रलाई	तयता	ििने लनने	नि	त	?	

•	 साक्षरतािा	सञिालिहरूलाई	नजसकयाउनने	नि	त	?	

•	 हामै्	 असाक्षरिा	 घरमा	 भएिा	 निताबहरूिो	

निश्नेषण	गनने-गराउनने	िुरा	गनने	नि	त	?	

•	 हाम्ा	िास्त्रिा	राम्ा	िने -िने 	्छन	्िोजी	गनने	नि	त	?

•	 िास्त्रिा	राम्ा	िुराहरू	िोजननेलाई	प्रोतसानहत	गनने	

नि	त	?	

•	 नहजोिा	 नराम्ालाई	आज	 िसरी	 राम्ा	 बनाउनने	

भनी	निनतन	गनने	नि	त	?

•	 नहजो	हनेन्पएिाहरूलाई	आज	सममान	गन्य	 नसकनने	

नि	त	?

•	 नहजो	 ्प्छानड	 ्परनेिाहरूलाई	 अगानड	 लयाउन	

सोचनने	र	सहयोग	गनने	नि	त	?

(च) शवद्ा ि अशवद्ालाई िन्ुतलनमा लान

	 निद्ा	 ज्ञान	 हो	 ।	आिूलाई	 िलाउनने	 ऊजा्यिो	

ज्ञान	 ।	 अनिद्ा	 िरीर	 ्पालनने	 ज्ञान	 हो	 ।	 भतौनति	

ज्ञान	।	्प्ािमीय	ज्ञान	।	स्पटि	्छ	भतौनति	ज्ञान	िा	अनिद्ालने	

सनुििा	िमाउिँ्छ	।	आनन्	न्न	सतैिन	।	आनन्	न्ं् नै	।	

आनन्	िमाउन	 निद्ा	िानहन्छ	 ।	आधयानतमि	ज्ञान	 ।	

िरीरिानहिँ	्प्ाि्य	र	ऊजा्यिो	संयोग	हो	।	यस	नसिनतमा	

तलिा	प्रश्नहरूिो	उत्र	िोजौं	।	

•	 ्प्ाि्यमा्र	्पोसनने	्पढाइलने	असाक्षरलाई	्पगु्छ	त	?	

•	 सहज	नजन्गीमा्र	हाम्ो	िोजी	हो	त	?	

•	 आनन्ी	 नजन्गीिा	लानग	हाम्ा	 निक्षामा	िने -िने 	

निषयिसत	ु्छन	्त	?

•	 निद्ा	र	अनिद्ालाई	सनतलुनमा	राखन	सोचनने	नि	त	?

•	 निद्ा	र	अनिद्ािा	सनतनुलत	िुरा	्पाठमा	राखनने	

नि	त	?

ज्ानवान ्पुस्ताहरूबीच िवंाि गन्श

	 घरमा	्ईु	्पसुता	्छन	्।	तीन	्पसुता	्छन	्।	नतनिा	

ज्ञानहरू	िरि	्छन	्।	िकृ नषमा्रै	्पनेसा	हुि्ँ ा	ज्ञान	उसतै	हुन्छ	।	

्पनेसा	िने ररयो	।	तयसैलने	ज्ञान	नभनन	भयो	।	प्रनिनि	िने ररयो	।	

तयसैलने	 ज्ञान	 ्पनन	िने ररयो	 ।	 यी	 र	 यसता	िने रब्लहरूलने	

्पसुततौनी	 िाडल	 बढायो	 ।	 यो	 रिम	 जारी	 ्छ	 ।	 अिा्यत	्

ज्ञान	एिं	नस्प	क्षने्र	नभनन	भए्पन्छ	संिा्	िम	हुन्छ	।	यस	

नसिनतमा	तलिा	प्रश्निो	उत्र	िोजौं	।	

•	 अनतर्पसुततौनी	संिा्िो	सािा	गनेडो/निषयिसत	ु

िने 	हुन	सक्छ	?	

•	 तयो	िुरा	िोजनने-िोजाउनने	िसलने	हो	?

•	 ्परुानो	 ्पसुता	 तहगत	 सोि	 (hierarchical	

mindset)	 िो	 ित्यवयमिुी	 ्छ	 ।	 नयािँ	 ्पसुता	

समतागत	 सोि	 राखनने	 अनििारमिुी	 ्छ	 ।	 यी	
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्ईुिो	मिु	जोड्नने	िसरी	हो	?	ननयनमत	संिा्	

िसरी	 गराउनने	 हो	 ?	 अिा्यत	् ्िुै	 ्पसुतालाई	

ब्लन्ुपनने्छ	 ।	 ब्नलन	िसरी	 प्रनेररत	 गनने	 हो	 ?	

एिसाि	िसरी	ब्लनने	हो	?

•	 ्पसुतैन्पच्छनेिा	 नसकनने-नसिाउनने	 िलैी	 िरि	

्छन	्।	्पाट्नने	िसरी	हो	?	

•	 सबै	 ्पसुतािा	 ज्ञान	 तिा	 नस्पलाई	 एउटै	 घरमा	

तिा	अनय	िुनै	उ्पायलने	 ननरनतरता	 न्नने	िसरी	

हो	?	नतनलाई	जीिनत	राखनने	िसरी	हो	?	

ज्ानहरूको वयवसिापन गन्श

	 बदु्िो	ज्ञान	आिैिँ	जननमयो	।	अप्प	्ी्पो	भि	।	

स्ूर	 तयही	 हो	 ।	आफनै	अनभुििो	ज्ञान	 ।	 ्ीनाभद्रीिो	

सामानजि	नयायिो	ज्ञान	्पररिनेिलने	बनायो	 ।	्गंीिरण	

िारुिो	ज्ञान	अनभुिलने	बनायो	।	नसंजािा	्नलतहरूिो	

ज्ञान	 तयहािँिा	 िासििो	 रहर	 िाया्यनियन	 गनने	 रिममा	

बनयो	 ।	 निि्परुी	 र	 िप्तड	 बाबाहरूिो	 ज्ञान	 माटोलने	

बनायो	 ।	 यसता	 रहसयातमि	 ज्ञानहरू	 बग्नेलती	 ्छन	्

नने्पालमा	।	असाक्षरहरूिै	घरमा	।	साक्षरिै	घरमा	।	्परुाना	

िास्त्रमा	।	नयािँ	िास्त्रमा	।	यस	नसिनतमा	तलिा	प्रश्निो	

उत्र	िोजतौ िँ	।	

•	 निि	 मनन्रहरू	 न्रिलूीय	 आिारिो	 ्रूीमा	

बननेिा	्छन	्।	बनाइएिा	्छन	्।	बरमडुा	र्ियाङ्गल,	

ड्ागन	 र्ियाङ्गल	 र	 भारतिो	 अरबसागरीय	

र्ियाङ्गल	 एिै	 अक्षांिमा	 भएिो	 जसतो	 ।	

तयसिो	ज्ञानिास्त्र	िने 	हो	?	इननजननयररङ	िने 	हो	?	

•	 माटोम	ै निनतन	 ग्ा्य	 निताबी	 ज्ञानभन्ा	 उम्ा	

ज्ञान	 तयही िँ	 आउिँ्छ	 ।	 यो	 िसरी	 भयो	 ?	 निन	

भयो	?	यसिो	सङ्िने त	िने 	हो	?	

•	 ्पररिनेिलने	 ्पनन	 ज्ञान	 बनायो	 ।	 आ्नेिलने	 ्पनन	

ज्ञान	बनायो	।	आिैिँमा	हराउिँ्ा	्पनन	ज्ञान	बनयो	।	

असाक्षरलाई	िुन	बाटो	नठि	हो	?	एिल	बाटो	

नि	िण्यििंरीय	बाटो	िोजनने	हो	?	

एककाँधे ितौडको मश्जलमात्रै नहेन्श 

	 भतौनति	उनननतिो	 ्पररणाम	 सिरू्प	ओजोनिो	

तह	 घट्यो	 ।	 हनिनसिो	 ठमयाइमा	 ्पकृथिीिो	आय	ु सय	

िष्य	 हो	 ।	 यस	 अिनिमा	 िैज्ञाननिहरूलने	 अियो	 ग्हमा	

मानिबसती	 साररसकन्ुप्छ्य	 ।	 यो	 भनाइ	 र	 ्पिुा्यिो	 जल	

तिा	अनगन	प्रलयिो	 निनतन	तलुना	गनने	 हो	भनने	 एउटा	

िुरामा	 सामयता	 भनेनटन्छ	 ।	 तयो	 हो–	 ्पकृथिीिो	 आय	ु

्छ	 ।	 ्पिुा्यिो	 िरिमा	 लामो	 ।	 निज्ञानिो	 उ्पद्रोमा	

्छोटो	 ।	 बढ््ो	 भमूणडलीय	 ता्परिम	 यसिो	 ्पररणाम	

हो	।	आिनुनितािा्ीहरूिो	उ्पद्रोलने	यही	सानबत	ग्छ्य	।	

ता्परिम	बढाउनने	िाब्यन	उतसज्यनमा	अमनेररिा,	िीन	तिा	

भारतिो	योग्ान	िनडै	८५	प्रनतित	्छ	।	निश्विा	अरू	

्नेि	्पनन	नतनिै	नििासिो	नमनुामा	्गरुनेिा	्छतौ िँ	 ।	यस	

नसिनतमा	तलिा	प्रश्नहरूिो	उत्र	िोजतौ िँ	।	

•	 असाक्षरिो	 नििासिो	 नमनुा	 नठि	 नि	

नििनसत	्नेििा	साक्षरहरूिो	नमनुा	नठि	हो	?	

•	 आिनुनितािा्ीिो	 नििासिो	 नमनुामा	

असाक्षरिो	िुन	िुरा	जोड्नने	हो	?	

•	 असाक्षरलने	 बिाएिो	 ्पखुय्यली	 नििास	 र	

साक्षरलने	वया्पि	बनाएिो	ओजोन	तह	घटाउनने	

नििासनबििो	नमलननबन्	ुिने 	हो	?

शनचोड

	 यस	लनेिमा	मलैने	साक्षरतािा	निषयिसतहुरू	घरम	ै

्छन	्भनने िँ	।	घरिै	निषयलाई	्पनन	्पढ्नने	अननेिन	्उ्पायहरू	्छन	्

भनने िँ	।	्पढाउनने	निनिहरू	घरैमा	्छन	्भनें	।	हामी	भनने	्पढाउनने	

निषयहरू	 बानहर-बानहर	 िोनजरहने्छौं	 ।	 घरिै	 निषयमा	

नसनिरहनने	 िुरा	 गनने-गराउनने	 हो	 भनने	 न्गो	 नसिाइ	 हुन्छ	 ।	

आजीिन	नसिाइ	हुन्छ	।	यसबारनेमा	सोचनने	नि	त	?	नस्पबाट	

नसिाए	्पनन	घरैमा	्छ	।	ज्ञानबाट	 नसिाए	्पनन	घरैमा	्छ	।	

प्रनिनिबाट	नसिाए	्पनन	घरैमा	्छ	।	्ि्यनबाट	नसिाए	्पनन	

घरैमा	्छ	।	अनभुिबाट	नसिाए	्पनन	घरैमा	्छ	।	बनेलैमा	यी	र	

यसता	िुरा	सोचनने	नि	त	?
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तोकिएिो उमरे समहूिा (४ वर्ष परूा भई १३ वर्ष उमरे 

परूा नभएिा) बालबाकलिाहरूलाई कवद्ालय वा अनय 

वैिक्पि शकैषिि संस्ामा भना्ष भई कनयकमत अधययन 

गनने र आधारभतू तहिो अधययन परूा गन््षपनने बाधयिारी 

वयवस्ा भनने उ्लेख गरेिो छ भने ‘कन:श्् ि कशषिा’ 

भननाले कवद्ालय वा शकैषिि संस्ाले कवद्ा्थी वा 

अकभभाविबाट ि्नै पकन शीर्षिमा ि्नै पकन श्् ि 

असल् नगरी किइने कशषिा भनने उ्लेख गरेिो छ । 

 संकवधानले समतामलूि, समावेशी र समाजवाि 

उनमख् राष्ट्र कनमा्षण गनने धयेय राखिेो छ भने यस 

धयेयअनिू्लिा कशषिासमबनधी अनय िेही हि त्ा 

प्ा्कमिताहरू पकन स्ाकपत गरेिो छ । यी संवैधाकनि 

हि त्ा प्ा्कमिताहरू िाया्षनवयन गन्ष सहयोगी हुने 

िानन्ी आधार पकन तयार गनने क्रममा अकनवाय्ष त्ा 

कन:श्् ि कशषिा ऐन त्ा सोसमबनधी कनयमावली, २०७७ 

नेपालमा अकनवाय्ष त्ा कनःश्् ि कशषिािो
वत्षमान अवस्ा र भावी िाय्षकिशा

 कवष्णप््साि अकधिारी

परिचय

 सामानयतया अकनवाय्ष त्ा कनःश्् ि कशषिा 

भननाले तोकिएिो उमरे समहूिा सबै बालबाकलिा 

अकनवाय्ष रूपमा औपचाररि वा अनौपचाररि 

पद्धकतबाट कनयकमत अधययनमा सहभागी हुनप्नने र 

तयसरी सहभागी हुिँा वयकति वा पररवारले सोबापत ि्नै 

प्िारिो श्् ि कतन््ष नपनने अवस्ािो सक्नकचितता भनने 

बक्िनछ । नेपालमा कवगतमा कवद्ा्थीले कवद्ालयमा 

भना्ष, माकसि कशषिण श्् ि र परीषिा श्् ि नकलने त्ा 

कन:श्् ि पाठ्यपस्ति उपलबध गराउने अवस्ालाई 

कन:श्् ि मानि ैआएिो िकेखनछ । तर वत्षमान नेपालिो 

संकवधानले आधारभतू कशषिालाई कन:श्् ि र अकनवाय्ष 

हििा रूपमा स्ाकपत गरेपचिात ् अकनवाय्ष त्ा 

कन:श्् ि कशषिािो समबनधमा वयवस्ा गन्ष बनेिो ऐन, 

२०७५ ले ‘अकनवाय्ष कशषिा’ भननाले नेपाल सरिारद्ारा 

 पवू्ष अकधिृत (िशौ ँतह), गण्डिी प्िशे

लेखसाि

गणुस्तरीय अनिवाय्य ्तथा नि:शलु्क नशक्ा्का लानग िीन्तग्त, संरचिाग्त र ्काय्यक्रमग्त प्रयासले मात्र अपेनक््त 

उपलन्धि हानसल गि्य ्कनिि हुिे रहछे भनिे ्ुकरा नवग्तमा ५० ्को दश्कपनछ िेपाल्को नवद्ालय नशक्ामा लाग ु

गररए्का आवनधि्क योजिा ्तथा नवनभनि शनैक््क पररयोजिा ्तथा ्काय्यक्रमबाट अपेनक््त िन्तजा हा्त लागि 

िस्ेकबाट पाि नसकि जरुरी छ । यी पररयोजिा ्तथा ्काय्यक्रम ्काया्यनवयि गदा्य प्राप्त अिभुवलाई दृनटिग्त गरी 

व्त्यमाि सङ्घीय संरचिा ्तथा सथािीय सर्कार्को क्म्ता र अवसथासम्ेतलाई मधयिजर गरी गणुस्तरीय अनिवाय्य 

्तथा नि:शलु्क नशक्ासमबनधिी ्काय्यक्रम लाग ुगि्य आवशय्क छ । यसथ्य अनिवाय्य ्तथा निःशलु्क नशक्ा्को पररचय, 

अनिवाय्य ्तथा नि:शलु्क नशक्ा्को अवधिारणा्को सरुुवा्त, िेपालमा अनिवाय्य ्तथा नि:शलु्क नशक्ा्का लानग 

भए्का प्रयासहरू, संवैधिानि्क वयवसथा ्तथा ्काििुी वयवसथा, व्त्यमाि अवसथा, अनिवाय्य ्तथा निःशलु्क नशक्ा 

्काया्यनवयिमा दखेा परे्का समसयाहरू, समसया समाधिाि्का उपायहरू र निष्कर्य समटेी यो लेख ्तयार पाररए्को छ ।  
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िाया्षनवयनमा आएिो छ भने बालबाकलिासमबनधी 

ऐन २०७५ ले पकन कशषिालगायतिा िेही हिहरूिो 

प्तयाभकूत गरेिो अवस्ा छ । यस ऐनले अकनवाय्ष त्ा 

कन:श्् ि कशषिािो िायरामा साषिरता कशषिा, वैिक्पि 

त्ा खल्ा कशषिा, परमपरागत कशषिासकहतिो आधारभतू 

कशषिालाई समटेेिो छ भने माधयकमि तहलाई कन:श्् ि 

हुने वयवस्ा गरेिो छ । उति ऐन-कनयमले कन:श्् ि 

कशषिािो िायरामा कवद्ा्थी भना्ष श्् ि, माकसि पढाइ 

श्् ि, परीषिा श्् ि, पाठ्यपस्तिबापतिो श्् ि कलन 

नपाइनेलगायत शकैषिि सामग्ी, सवास्थय उपचार र किवा 

खाजा र छात्रवकृतिसमबनधी वयवस्ालाई पकन समटेेिो 

िकेखनछ ।

अनिवाय्य तथा नि:शुल्क नशक्ा्को अवधािणा्को 

सरुुआत 

 संयक््ति राष्ट्र सङ्घीय (UNO) मानव अकधिार 

घोरणापत्रमा उ्लेख गररएिा सबैले आधारभतू 

कशषिा पाउने अकधिारलाई जो्ड किएअनर्ूप सबैिा 

लाकग कशषिािो अवधारणा अगाक्ड आएिो र यही 

अवधारणासँगै अकनवाय्ष त्ा कन:श्् ि कशषिािो 

अवधारणा पकन अगाक्ड आएिो पाइनछ । सन ्१९९० 

मा ्ाइ्यान्डिो जोकमटनमा भएिो सबैिा लाकग 

कशषिासमबनधी कवश्वसममलेन (World Conference 

on Education for all) र नयय्ोि्ष मा समपनन 

बालबाकलिािा कनकमत कवश्व कशखर सममलेनिो 

घोरणापत्रसँगै “सबैिा लाकग कशषिा” समबनधी िाय्षक्रम 

अगाक्ड आएिो हो । यने्सिोद्ारा आयोकजत यस 

सममलेनमा नेपालसकहत १५५ िशेिा प्कतकनकध र 

१५० भनिा बढी सङ्घ-संस्ाहरूिो सहभाकगता रहिेो 

क्यो । यी कशखर सममलेनहरूले बालबाकलिािो 

बौकद्धि, शारीररि कविास एवम ्उनीहरूिा अकधिार 

समबनधमा महत्वपणू्ष कनण्षयहरू गरी सबै राष्ट्रहरूलाई 

प्कतबद्धता जाहरे गन्ष आग्ह गरेिा क्ए । 

 नेपालले सन ् १९९० मा ्ाइ्यान्डिो 

जोकमटनमा भएिो सबैिा लाकग कशषिा कवरयिो कवश्व 

सममलेन र नयय्ोि्ष मा भएिो बालबाकलिािा कनकमत 

कवश्व कशखर सममलेनिो घोरणापत्रप्कत प्कतबद्धता 

जनाई हसताषिर गरेिो क्यो । तयसैअनस्ार सन ्१९९० 

िो िशिमा राकष्ट्रय सतरमा गन््षपनने िाय्षयोजना पकन 

तयार भएिो क्यो । यस योजनानस्ार सन ्२००० समम 

६४ प्कतशतमात्र कवद्ालय जानेलाई १०० प्कतशतसमम 

पय्ा्षउने, ३१ प्कतशत बाकलिा भना्षलाई पकन शत 

प्कतशतमा पय्ा्षउने र २७ प्कतशतले मात्र प्ा्कमि 

कशषिा परूा गनने कस्कत रहिेोमा ७० प्कतशत पय्ा्षउने 

लक्य राखिेो क्यो । यसलाई सािार त्् याउन नेपाल 

सरिारले नीकत, योजना र िाय्षक्रम अगाक्ड सारेिो 

क्यो । 

 सबैिा लाकग कशषिा कवरयि कवश्व सममलेनले 

सन ्२००० समम परूा गनने भनेर गररएिा प्कतबद्धताहरूिो 

मू् याङ्िन गन्ष १० वर्षपकछ सन ्२००० िो अकप्लमा 

कवश्विा १८० िशे यने्सिोले तयार पारेिो कनिनेकशिा 

र तयसमा संलगन १८ ओटा सचूिहरूिा आधारमा 

आआफनो िशेमा सञचाकलत िाय्षक्रमिो ततिालीन 

अवस्ािो समीषिा मू् याङ्िन गिदै सेनेगलिो 

राजधानी ्डिारमा भलेा भए । उति सममलेनमा सन ्

१९०० िकेख सन ्२००० समम आइपग्िा सबैिा लाकग 

कशषिा िाय्षक्रमले अपेकषित सफलता हाकसल गन्ष 

नसिेिो महसस् गरी पन्ः सन ्२०१५ समम कवश्ववयापी 

रूपमा सबैिा लाकग कशषिा उपलबध गराउने प्कतबद्धता 

जाहरे गिदै ६ ओटा उद्शेयहरू तय गररएिा क्ए । ती ६ 

ओटा उद्शेयमधये एउटा उद्शेय गण्सतरीय, कन:श्् ि र 

अकनवाय्ष प्ा्कमि कशषिा पकन रहिेो क्यो । नेपालिो 

सबैिा लाकग कशषिासमबनधी िाय्षयोजनामा सन ्२०१२ 

समममा समक्चत सतरिो कन:श्् ि र अकनवाय्ष प्ा्कमि 

कशषिा किने गरी रणनीकत त्ा िाय्षक्रम तय गररएिो 
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क्यो । तयसतै सबैिा लाकग कशषिािो सन ्२००४–०९ ले 

प्ा्कमि कशषिामा पहुचँ, समता, गण्सतर र सानिकभ्षिता 

सक्नकचित गनने लक्य कलएिो क्यो । यसलाई कवद्ालय 

षिेत्र कविास िाय्षक्रमले पकन कनरनतरता किने प्यास गरेिो 

िकेखनछ । यसरी अनतरा्षकष्ट्रय रूपमा आह्ान गररएिो 

घोरणाप्कत प्कतबद्धता जनाउँि ै नेपाल पकन अकनवाय्ष 

त्ा कन:श्् ि कशषिािो अवधारणा िाया्षनवयन गन्ष 

कवकभनन िाय्षक्रमसकहत अगाक्ड बढेिो पाइनछ । 

 सबैिा लाकग कशषिािो िाय्षयोजना (सन ्

२००१–२०१५) िो समाकतिपकछ भावी कशषिा िे िसतो 

हुने भननेबारेमा पकन कवश्व कशषिा मञचले कचनतन मनन 

गनने क्रममा एकसया प्शानत षिेत्रीय सममलेन, सहस्ाबिी 

कविास लक्यसमबनधी कवश्व सममलेन र इनचोन 

सममलेनबाट प्ाति सि्ावसकहत संयत्ि राष्ट्र सङ्घिो 

साधारण सभामा समते छलफल भई सन ्२०१५ पकछिो 

कशषिा मलूतः कशषिालाई अकधिारिा रूपमा सक्नकचित 

गिदै “किगो कविासिा लाकग कशषिा” लाई सन ्२०३० 

सममिो कशषिािो िेनद्रकबनि ्बनाएिो र अकनवाय्ष त्ा 

कन:श्् ि कशषिालाई अकधिारिा रूपमा िाया्षनवयन 

गन्ष कनिनेकशत गरेिो अवस्ा छ ।

िेपालमा अनिवाय्य तथा नि:शुल्क नशक्ा्का लानि 

भए्का प्रयासहरू 

 कवश्वमा बाल अकधिारसमबनधी अवधारणािो 

कविास प््म कवश्वयद््धपकछ सन ् १९२४ मा 

बालबाकलिालाई यद््धबाट िसरी जोगाउने भनने 

सनिभ्षमा पकहलोपटि जेनेभा घोरणाबाट सर्ु भएिो 

क्यो । सन ् १९४८ मा मानव अकधिारसमबनधी 

घोरणापत्रले बाल अकधिारसमबनधी अवधारणालाई 

कवसततृ पारेिो क्यो । सन ् १९५९ मा संयत्ि राष्ट्र 

सङ्घिो महासभाले बाल अकधिारसमबनधी १० ब्ँि े

घोरणापत्र जारी गरेिो क्यो भने सन ्१९८९ मा बाल 

अकधिारलाई पन्ः पक्टि गिदै यससमबनधी महासकनध 

पाररत गररयो । यसरी बाल अकधिारिा बारेमा 

औपचाररि रूपमा अनतरा्षकष्ट्रय सतरमा सन ् १९८९ 

मा संयत्ि राष्ट्र सङ्घिो महासभाले बाल अकधिार 

अकभसकनध पाररत गरेिो क्यो । तयसपकछ सन ्१९९० 

मा समपनन भएिो बाल अकधिारसमबनधी कवश्व कशखर 

सममलेनले घोरणापत्र जारी गिदै समबद्ध राष्ट्रहरूलाई 

बालबाकलिासमबनधी राकष्ट्रय महासममलेनले ५४ 

ब्ँिामा बाल अकधिारलाई ्प सपटि गरेिो क्यो । 

 बालअकधिार महासकनध बालबाकलिािो 

सववोतिम कहतलाई मधयनजर गरी संयत्ि राष्ट्र सङ्घबाट 

तयार गररएिो अनतरा्षकष्ट्रय िसतावेज हो । संसारिा 

बालबाकलिाहरूिो अकधिारसमबनधी यो अनतरा्षकष्ट्रय 

महासकनध संयत्ि राष्ट्र सङ्घद्ारा सन ् १९८९ 

नोभमेबर २० मा पाररत गररएिो क्यो । नेपालले पकन 

बालअकधिार महासकनधमा १९९० सेपटेमबर १४ मा 

हसताषिर गरेिो क्यो । यस िसतावेजमा हसताषिर गरेिा 

राष्ट्रहरूले महासकनधलाई आफनो िशेिो िानन्सरह 

नै मानयता किनप्ि्षछ । यस महासकनधिो धारा २८ मा 

कशषिा प्ाति गनने बालबाकलिािो अकधिार र िमतीमा 

प्ाक्कमि कशषिा अकनवाय्ष कनःश्् ि गराउनप्नने राजयिो 

िाकयतव र धारा २९ मा कशषिा बालबाकलिािो वयकतितव 

बौकद्धि षिमतािो कविासतफ्ष  कनिनेकशत हुनप्नने अकधिार 

उ्लेख गररएिो छ । यस महासकनधले अकधिारमा 

आधाररत कशषिािा रूपमा बाल अकधिारलाई स्ाकपत 

गरेपचिात ्यसमा नेपालले पकन प्कतबद्धता जनाउँि ैआफना 

नीकतगत, संरचनागत त्ा िाय्षक्रमगत प्यासहरूलाई 

अगाक्ड बढाएिो पाइनछ । नेपालमा भएिा यसता 

प्यासहरू तल उ्लेख गनने प्यास गररएिो छ ः

सवैंधानि्क तथा ्कािुिी वयवसथा  

 अनतरा्षकष्ट्रय सममलेन र घोरणापत्रहरूलाई 

महत्व कििँ ै नेपाल अकधराजयिो संकवधान २०४७ 

ले सव्षप््म बाल अकधिार संरषिणमा जो्ड किएिो 
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क्यो । उति संकवधानिो भाग– ४ मा राजयिा कनिनेशि 

कसद्धानत त्ा नीकतहरूमा धारा २६ िो उपधारा ९ ले 

राजयले अना्, बालबाकलिा, असहाय, मकहला, वदृ्ध, 

अपाङ्ग र अशतिहरूिो संरषिणिा लाकग कशषिा, 

सवास्थय र सामाकजि सर्षिािो कवशरे वयवस्ा गनने 

नीकत अवलमबन गननेछ भनने वयवस्ा गरेिो क्यो 

भने संकवधानिो उति वयवस्ालाई िाया्षनवयन गन्ष 

बालबाकलिासमबनधी ऐन २०४८ लाग ्गररयो । तयसै 

गरी नेपालिो अनतररम संकवधान, २०६३ ले मौकलि 

हििा रूपमा धारा २२ मा बालबाकलिािो हििो छ्टै् 

वयवस्ा गरेिो क्यो भने कशषिा त्ा संसिृकतसमबनधी 

हिमा प्तयेि नागररिलाई राजयबाट िानन्मा वयवस्ा 

भएबमोकजम माधयकमि तहसमम कन:श्् ि कशषिा प्ाति 

गनने हििो वयवस्ा गरेिो क्यो । तयसतै वत्षमान 

नेपालिो संकवधानले धारा ३९ मा बालबाकलिािो 

मौकलि हििो वयवस्ा गन््षिा सा्ै संकवधानिो 

धारा ३१ मा कशषिासमबनधी मौकलि हि छ्टै् राखरे 

कनमनानस्ार वयवकस्त गरेिो छ ः 

• उपधारा (१) प्तयेि नागररिलाई आधारभतू 

कशषिामा पहुचँिो हि हुनेछ । 

• उपधारा (२) प्तयेि नागररिलाई राजयबाट 

आधारभतू तहसममिो कशषिा अकनवाय्ष र कनःश्् ि 

त्ा माधयकमि तहसममिो कशषिा कनःश्् ि पाउने 

हि हुनेछ । 

 यसरी २०४७ सालिो संकवधानले कशषिासमबनधी 

हििो वयवस्ा गरे पकन तयसमा कशषिालाई अकधिारिा 

रूपमा सपटि उ्लेख गरेिो क्एन । नेपालमा कशषिालाई 

सपटि रूपमा मौकलि अकधिारिा रूपमा स्ाकपत गनने 

प्यतन नेपालिो अनतररम संकवधान, २०६३ ले गरेिो 

हो । यसले आफनो मातभृारामा आधारभतू कशषिा 

पाउने त्ा माधयकमि तहसमम िानन्मा वयवस्ा 

भएअनस्ार कनःश्् ि कशषिा पाउने सपटि वयवस्ा 

गरेिो क्यो । यसबाहिे २०६३ सालिो संकवधानमा 

कशषिालाई अकधिारिा रूपमा सक्नकचितता प्िान गिदै 

राजयिो िाकयतव, राजयिा नीकतहरूमा कशषिासमबनधी 

अनय प्ावधानहरूिो वयवस्ा गररएिो क्यो । हुन 

त यसअकघिो २०४७ सालिो संकवधानले राजयिा 

कनिनेशि कसद्धानत र नीकतहरूमा र २०६३ सालिो 

संकवधानले राजयिो िाकयतव र राजयिा नीकतहरूमा 

समावेश भएिो पाइनछ । तर पकन कशषिालाई अकधिारिा 

रूपमा स्ाकपत गिदै कशषिासमबनधी छ्टै् मौकलि हििो 

वयवस्ा गरी यससमबनधी वयवस्ाहरूलाई अि सपटि 

र फराकिलो त्् याउने िाय्ष २०७२ िो नेपालिो 

संकवधानले गरेिो िकेखनछ । सा्ै यस संकवधानले 

सङ्घ, प्िशे र स्ानीय तहिो अकधिारिो बाँ्डफाँ्ड 

गिा्ष माधयकमि तहसममिो कशषिा स्ानीय तहिो 

अकधिार षिेत्रकभत्र राखिेाले अकनवाय्ष त्ा कन:श्् ि 

कशषिासमबनधी वयवस्ा िाया्षनवयनमा स्ानीय तहिो 

बढी कजममवेारी रहिेो िकेखनछ ।

 संवैधाकनि प्ावधानहरूले कशषिालाई 

अकधिारिा रूपमा स्ाकपत गनने वयवस्ालाई िाय्षरूप 

किनिा लाकग कवकभनन ऐन त्ा कनयमावलीहरू पकन 

जारी गररएिा छन ्। यस क्रममा बालबाकलिासमबनधी 

ऐन, २०४८ मा जारी भई बालबाकलिालाई कशषिा किने 

कजममवेारी बाबआ्मािो हुने वयवस्ा गररएिो क्यो । 

उति ऐनलाई कवस्ापन गिदै बालबाकलिासमबनधी ऐन, 

२०७५ अि वयवकस्त भएर आएिो छ । वत्षमान 

संकवधानले गरेिो कशषिासमबनधी हििो िाया्षनवयनिा 

लाकग अकनवाय्ष त्ा कन:श्् ि कशषिा ऐन, २०७५ 

लगायत भएिा अनय िानन्ी वयवस्ा तल उ्लेख गनने 

प्यास गररएिो छ । 

बालबानल्कासमबनधी ऐि, २०७५

 यस ऐनिो िफा १५ मा कशषिािो अकधिारमा 

िहेायिो वयवस्ा गररएिो छ ः 
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(ि)  ५ वर्षमक्निा बालबाकलिालाई आफनो उमरे 

र कविासिो सतरअनस्ार उपयत्ि ढङ्गले 

कसक्न पाउने त्ा प्ारकमभि बाल कविासिो 

अकधिार हुनेछ ।

(ख)  प्तयेि बालबाकलिालाई प्चकलत 

िानन्बमोकजम आधारभतू तहसममिो 

कशषिा अकनवाय्ष त्ा कन:श्् ि र माधयकमि 

तहसममिो कशषिा कनःश्् ि रूपमा बालमतै्री 

वातावरणमा पाउने अकधिार हुनेछ ।

(ग)  प्तयेि बालबाकलिालाई आफनो कवशरे 

शारीररि त्ा मानकसि अवस्ाअनस्ार 

प्चकलत िानन्बमोकजम उपयत्ि अधययन 

सामग्ी त्ा कशषिण कवकधमाफ्ष त कशषिा पाउने 

अकधिार हुनेछ ।

(घ)  िकलत बालबाकलिालाई प्चकलत 

िानन्बमोकजम छात्रवकृतिसकहतिो कनःश्् ि 

कशषिा पाउने अकधिार हुनेछ ।

अनिवाय्य तथा नि:शुल्क नशक्ासमबनधी ऐि, २०७५

 कशषिा प्ाति गनने प्तयेि वयकतििो आधारभतू 

मानव अकधिार एवं संकवधानप्िति मौकलि हिलाई 

वयवहारमा िाया्षनवयन गरी कशषिालाई लोिताकनत्रि 

मू् य र मानयतामा आधाररत समाजवाि उनमख् राष्ट्र 

कनमा्षणमा िेकनद्रत गिदै कशषिामा सबैिो सहज एवम ्

समतामलूि पहुचँ र कनरनतरता सक्नकचित गन्ष त्ा 

कशषिालाई सव्षवयापी, जीवनोपयोगी, प्कतसपधथी एवम ्

गण्सतरयत्ि बनाउनिा लाकग अकनवाय्ष त्ा कनःश्् ि 

कशषिा समबनधमा िानन्ी वयवस्ा गनने उद्शेय राखी 

२०७५।०६।०२ मा यो ऐन जारी गररएिो छ । यस ऐनले 

“अकनवाय्ष कशषिा” भननाले नेपाल सरिारद्ारा तोकिएिो 

उमरे समहूिा बालबाकलिाहरूलाई कवद्ालय वा अनय 

वैिक्पि शकैषिि संस्ामा भना्ष भई कनयकमत अधययन 

गनने र आधारभतू तहिो अधययन परूा गनने बाधयिारी 

वयवस्ालाई समिनप्छ्ष भनेिो छ भने “कनःश्् ि 

कशषिा” भननाले कवद्ालय वा शकैषिि संस्ाले कवद्ा्थी 

वा अकभभाविबाट ि्नै पकन शीर्षिमा ि्नै पकन श्् ि 

असल् नगरी किइने कशषिालाई समिनप्छ्ष भनने उ्लेख 

गरेिो छ । यस ऐनले अकनवाय्ष त्ा कन:श्् ि कशषिािा 

समबनधमा गरेिो िेही मख्य वयवस्ा यस प्िार रहिेा 

छन ्ः

(ि) प्तयेि स्ानीय तहमाफ्ष त ् राजयले चार वर्ष 

परूा भई तेह्र वर्ष उमरे परूा नभएिो प्तयेि 

बालबाकलिालाई आधारभतू तहसमम अकनवाय्ष 

कशषिा प्िान गनने वयवस्ा गन््षपनने ।

(ख) प्तयेि नागररिलाई आधारभतू तहसममिो 

कशषिा प्िान गनने िाकयतव र ततसमबनधी 

आवशयि वयवस्ा कमलाउने  कजममवेारी नेपाल 

सरिार, प्िशे सरिार र स्ानीय तहिो हुने ।

(ग) प्तयेि नागररिलाई माधयकमि तहसममिो 

कन:श्् ि कशषिा प्िान गनने िाकयतव राजयिो 

हुने ।

(घ) आधारभतू तहिो कशषिा हाकसल गन््ष प्तयेि 

नागररिो ित्षवय हुने सा्ै आधारभतू कशषिा प्ाति 

गनने उमरे समहूिा आफना बालबाकलिाहरूलाई 

कनयकमत रूपमा कवद्ालय पठाउन ् प्तयेि 

नागररििो ित्षवय हुने ।

(ङ) प्तयेि बालबाकलिालाई कनजिो 

अकभभावििो बासस्ानबाट पायि पनने 

कवद्ालयबाट आधारभतू तह वा माधयकमि 

तहसममिो कशषिा प्ाति गनने अकधिार हुने । सा्ै 

यो आधारभतू तहमा प्तयेि बालबाकलिालाई 

कनजिो उमरेअनस्ारिो िषिामा कनजलाई पायि 

पनने कवद्ालयमा समबकनधत अकभभाविले भना्ष 

गराउनप्नने ।

(च) कवद्ालयमा भना्ष भई कनयकमत रूपमा अधययन 
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गन्ष नसक्ने बालबाकलिालाई माधयकमि तहिो 

कशषिा अनौपचाररि वा खल्ा कवद्ालयबाट 

प्िान गन्ष सकिने ।

(छ) ि्नै स्ानीय तहिो भौगोकलि षिेत्रकभत्र 

अकभभावि पकहचान नभएिा वा पतिा नलागेिा 

बालबाकलिा भएमा तयसता बालबाकलिािो 

आधारभतू तहसममिो कशषिा उपलबध गराउने, 

पठनपाठन त्ा तयससँग समबकनधत अनय 

ि्रािो वयवस्ा गनने कजममवेारी समबकनधत 

स्ानीय तहिो हुने ।

(ज) नेपाल सरिारले आधारभतू तह वा 

माधयकमि तहसममिो कशषिा प्ाति गनने प्तयेि 

साव्षजकनि कवद्ालयिा बालबाकलिालाई 

पाठ्यपस्तिबापतिो रिम तोकिएबमोकजम 

स्ानीय तहलाई उपलबध गराउने ।

(ि) स्ानीय तहले आधारभतू तहसममिो कशषिा 

प्ाति गन्ष साव्षजकनि कवद्ालयमा भना्ष भएिा 

आक ््षि रूपमा कवपनन बालबाकलिालाई 

आवशयि पनने िापी, िलमलगायतिा शकैषिि 

सामग्ी प्िान गन्ष सक्ने । सा्ै स्ानीय तहले 

आधारभतू तहसममिा कशषिा प्िान गनने 

साव्षजकनि कवद्ालयिा लाकग तोकिएबमोकजम 

आवशयि प्योगशाला, अकतररति कक्रयािलाप 

सामग्ी, खले सामग्ी, खलेि्ििो पवूा्षधार, 

िमपयट्र त्ा सचूना प्कवकधिो पँहुचिो 

वयवस्ा गन््षपनने । 

(ञ) मानव कविास सचूिाङ्ििो दृकटििोणले 

तोकिएिो सचूिाङ्िभनिा पछाक्ड परेिा 

षिेत्रिा तोकिएिा समि्ाय वा आक ््षि रूपले 

कवपनन वा अपाङ्गता भएिा नागररििो 

पररवारिा बालबाकलिालाई समबकनधत 

स्ानीय तहले आधारभतू तहसममिो कशषिा 

प्ाति गन्ष तोकिएबमोकजम माकसि छात्रवकृति 

प्िान गन्ष सक्ने । सा्ै समि्ाय वा आक ््षि 

रूपले कवपनन वा अपाङ्गता भएिा नागररििो 

पररवारिा बालबाकलिाहरूलाई पठन-पाठनमा 

कनरनतरता किनिा लाकग नेपाल सरिारले 

स्ानीय तहमाफ्ष त ्तोकिएबमोकजम किवा खाजा 

वा किवा खाजा खच्ष उपलबध गराउन सक्ने । 

(ट) स्ानीय तहले साव्षजकनि कवद्ालयमा 

अधययनरत कवद्ा्थीलाई प्चकलत 

िानन्बमोकजम सञचाकलत सवास्थय 

संस्ासँग सहिाय्ष गरी सवास्थय परामश्ष त्ा 

उपचारसमबनधी आवशयि प्बनध कमलाउन 

सक्ने । तर  कनजी लगानी त्ा साव्षजकनि 

शकैषिि गठ्ीिो कवद्ालयमा तोकिएबमोकजमिो 

कनःश्् ि सवास्थय उपचारिो वयवस्ा गनने 

िाकयतव समबकनधत कवद्ालयिो हुने । 

(ठ) कनजी लगानीिा कवद्ालयले प्ारकमभि बाल 

कविास त्ा कशषिा र आधारभतू कशषिा 

सेवामलूि त्ा लोिि्याणिारी हुने गरी 

सञचालन गन््षपननेछ । सा्ै कनजी लगानीिा 

कवद्ालयलाई सेवामलूि र लोिि्याणिारी 

बनाउनेसमबनधी कवसततृ वयवस्ा नेपाल 

सरिारले कनधा्षरण गरेबमोकजम हुनेछ । यो 

ऐन प्ारमभ भएपकछ प्तयेि कनजी लगानीिा 

कवद्ालय र साव्षजकनि शकैषिि गठ्ीअनतग्षत 

सञचालन गरेिा सो कवद्ालयिो कवद्ा्थी 

सङ्खयािो आधारमा कवद्ालयले प्ारकमभि 

बाल कविास त्ा कशषिािकेख बाह्र िषिासममिा 

ि्ल कवद्ा्थी सङ्खयािो िहेायबमोकजम 

कवद्ा्थीहरूलाई कनःश्् ि कशषिा प्िान गन्ष 

स्ान आरषिण गन््षपननेछ ः 

• पाँच सय जनासमम कवद्ा्थी भएिा कवद्ालयले 
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िमतीमा िश प्कतशत ।

• पाँच सयिकेख आठ सय जनासमम कवद्ा्थी 

भएिा कवद्ालयले िमतीमा बाह्र प्कतशत ।

• आठ सयभनिा बढी कवद्ा्थी सङ्खया भएिा 

कवद्ालयले िमतीमा पनध्र प्कतशत ।

(्ड) नेपालमा बसोबास गनने प्तयेि नेपाली 

समि्ायिा नागररिलाई आफनो मातभृारामा 

आधारभतू तह वा माधयकमि तहसममिो कशषिा 

प्ाति गनने अकधिार हुनेछ ।

(ढ) यस ऐनले नेपाली नागररिले आधारभतू कशषिा 

अकनवाय्ष रूपमा प्ाति गनने वातावरण कसज्षना गनने 

प्योजनिा लाकग संवत ्२०८५ साल वैशाख १ 

गतेपकछ आधारभतू कशषिा प्ाति नगरेिो वयकति 

िहेायिो ि्नै अवसर प्ाति गन्ष योगय नमाकनने 

वयवस्ा गररएिो ः–

• नेपाल सरिार, प्िशे सरिार वा स्ानीय 

तहिो ि्नै पकन सरिारी सेवामा वा नेपाल 

सरिार, प्िशे सरिार वा स्ानीय तहिो पणू्ष 

वा आकंशि सवाकमतव, अनि्ान वा कनयनत्रणमा 

रहिेो ि्नै संस्ािो सेवामा प्वेश गन्ष वा ि्नै 

पकन सरिारी, गैरसरिारी वा कनजी षिेत्रमा 

स्ाकपत ि्नै पकन संस्ामा ि्नै पकन पिमा 

कनवा्षकचत, कनयक्ति वा मनोनयन हुन वा ि्नै 

रोजगारी प्ाति गन्ष,

• ि्नै पकन िमपनी, फम्ष, सहिारी संस्ा वा 

गैरसरिारी संस्ािो संस्ापन गन्ष वा तयसतो 

िमपनी फम्ष वा संस्ािो संस्ापि सेयरधनी, 

सञचालि वा सिसय वा ि्नै पिाकधिारी हुन, 

 यसरी यस ऐनले सबै नागररिलाई आधारभतू 

कशषिा जसरी पकन कलन बाधय पान्ष २०८५ वैशाख १ 

गतेपकछ कनरषिर नागररिलाई सरिारी कनयक्ति, मनोनयन 

त्ा रोजगारीलगायत कवकभनन पिहरूमा अवसर नपाउने 

र ि्नै पकन संस्ा वा िमपनी खो्न नसक्नेजसता 

प्ावधान राखी आधारभतू कशषिा कलन बाधय पान्ष 

खोजेिो िकेखनछ । यो ऐन िाया्षनवयनलाई वयवकस्त 

गन्ष कवकभनन प्ावधानिो वयवस्ा गररएिो छ । यसले 

राजयिो िाकयतव, नागररििो ित्षवय, कवद्ालय 

र प्.अ. कजममवेारीलगायत औपचाररि कशषिािा 

सा्ै वैिक्पि कशषिा, अनौपचाररि त्ा खल्ा 

कशषिा, परमपरागत कशषिा, मातभृारामा कशषिासमबनधी 

वयवस्ालाई सपटि गरेिो छ । तयसतै पाठ्यपस्ति, 

शकैषिि सामग्ी, छात्रवकृति, सवास्थय उपचार, किवा 

खाजा, कशषिणिो माधयम, बजेट कवकनयोजन त्ा  

अनि्ान एवम ्यो िानन्िो पालना नगननेउपर हुने िण्ड-

सजायिो वयवस्ा पकन गरेिो छ । 

अनिवाय्य तथा नि:शुल्क नशक्ासमबनधी 

नियमावली, २०७७

 अकनवाय्ष त्ा कनःश्् ि कशषिासमबनधी ऐन, 

२०७५ िो िफा ४० ले किएिो अकधिार  प्योग 

गरी नेपाल सरिारले यो कनयमावली बनाएिो हो । 

२०७७।०६।१९ मा जारी यस कनयमावलीले ऐनले गरेिो 

प्ावधानहरूलाई िाया्षनवयन गन्ष ्प सपटि गरेिो 

छ । यसमा सामि्ाकयि कसिाइ िेनद्र, आधारभतू प्ौढ 

कशषिा र परमपरागत त्ा औपचाररि कशषिािा अनय 

माधयमसमबनधी साषिरता िाय्षक्रम सञचालन, आक ््षि, 

भौगोकलि, शारीररि वा मानकसि अवस्ा वा अनय 

ि्नै प्कतिूलतािा िारण कवद्ालय जान नसिेिा 

बालबाकलिा र अकभभावििो पकहचान नभएिा वा 

पतिा नलागेिा बालबाकलिालाई आवास सक्वधासकहत 

अधययनिो वयवस्ा, अपाङ्गता भएिा, आक ््षि 

रूपले कवपनन वा िकलत समि्ायिा बालबाकलिािो 

लाकग कवशरे वयवस्ा, स्ानीय तहिो तयार पान््षपनने 

कववरणलगायत पाठ्यपस्ति, शकैषिि सामग्ी, 

छात्रवकृति, सवास्थय उपचार, किवा खाजा, छात्रवकृति 
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वयवस्ापन सकमकत, वैिक्पि कशषिा, औपचाररि 

त्ा खल्ा कशषिा, परमपरागत कशषिािा बारेमा ्प 

सपटिता प्िान गिदै ऐन-कनयमिा प्ावधान िाया्षनवयनिो 

अवस्ािो अनग्मन गन्ष अनग्मन र प्कतवेिनसमबनधी 

वयवस्ा पकन गररएिो छ । 

अनय शैनक््क दसतावेजहरूमा भए्को वयवसथा

 नेपालले अनतरा्षकष्ट्रय सतरमा वयति गरेिा 

प्कतबद्धतालगायत संवैधाकनि र िानन्ी वयवस्ािा 

बारेमा भएगरेिा प्यासहरू माक््ला शीर्षिमा चचा्ष 

भइसिेिाले यहाँ अनय कशषिासमबनधी नीकतगत त्ा 

िाय्षक्रमगत प्याससमबद्ध िसतावेजहरूमा अकनवाय्ष 

त्ा कन:श्् ि कशषिािा समबनधमा भएिा प्यासहरूिो 

चचा्ष गररएिो छ । 

सथािीय सि्काि सञचालि ऐि, २०७४ 

यस ऐनले संकवधानअनस्ार प्ारकमभि बाल 

कविास त्ा कशषिा, आधारभतू कशषिा र 

माधयकमि कशषिािो िाया्षनवयनिो कजममवेारी 

स्ानीय तहलाई प्िान गरेिाले अकनवाय्ष त्ा 

कन:श्् ि कशषिािो िाया्षनवयनिा सनिभ्षमा 

स्ानीय तहलाई बढी कजममवेार र उतिरिायी 

बनाउन खोजेिो िकेखनछ ।

िानट्रिय नशक्ा िीनत, २०७६ 

यस नीकतिो उद्शेयमा आधारभतू कशषिामा सबैिो 

सहज एवं समतामलूि पहुचँ र कनरनतरता सक्नकचित 

गिदै सव्षवयापी, जीवनोपयोगी, प्कतसपधथी एवम ्

गण्सतरयत्ि अकनवाय्ष त्ा कनःश्् ि कशषिािो 

प्तयाभकूत गन््ष त्ा गण्सतरीय माधयकमि 

कशषिामा सबैिो कनःश्् ि पहुचँ सक्नकचित गन््ष 

उ्लेख छ । तयसतै रणनीकतअनतग्षत अकनवाय्ष 

त्ा कनःश्् ि आधारभतू कशषिािो प्तयाभकूत 

गन्ष सबै बालबाकलिालाई कवद्ालय भना्ष गराउने 

एवम ्भना्ष भएिा सबैलाई अधययनमा कनरनतरता 

किने र गण्सतर अकभवकृद्धिा लाकग उतपे्रणामलूि 

उपायहरू अवलमबन गनने त्ा सानिकभ्षि एवम ्

गण्सतरीय आधारभतू र माधयकमि कशषिामा 

सबैिो पहुचँ सक्नकचितता गन्ष औपचाररि, 

अनौपचाररि, वैिक्पि र खल्ा कशषिा 

प्णालीिो अवलमबन गनने उ्लेख छ । अकनवाय्ष 

त्ा कनःश्् ि आधारभतू कशषिासमबनधी नीकतमा 

सबैिा लाकग अकनवाय्ष त्ा कनःश्् ि आधारभतू 

कशषिािो सक्नकचितता गन्ष पहुचँ र सहभाकगता, 

संस्ागत षिमता र गण्सतर अकभबकृद्धसमबनधी 

िाय्षक्रम सञचालन गनने उ्लेख छ ।

पनध्रौं योजिा (२०७६/७७–२०८०/८१) 

यस योजनाले कवद्मान कशषिािो सव्षसल्भता, 

उपयत्ि पवूा्षधारिो कविास, समनयाकयिता, 

गण्सतरिो सक्नकचिततासकहत साव्षजकनि 

कशषिाप्कतिो आिर्षण अकभवकृद्ध गन््ष यस 

योजनाले चन्ौतीिा रूपमा कलएिो छ । यस 

योजनाले सबै बालबाकलिालाई प्ारकमभि 

बालकशषिािो अनभ्वसकहत आधारभतू कशषिा, 

अकनवाय्ष त्ा कनःश्् ि र माधयकमि कशषिामा 

कनःश्् ि पहुचँ सक्नकचित गरी कशषिालाई 

गण्सतरीय, जीवनोपयोगी र प्कवकधमतै्री बनाउने 

उद्शेय राखिेो छ । उति उद्शेय प्ाति गन्ष अकनवाय्ष 

त्ा कनःश्् ि कशषिािो मापिण्डिा आधारमा 

कवद्ालय कशषिामा समतामलूि पहुचँ सक्नकचित 

गन्ष सरिारिा सबै तहलाई षिमतावान र 

जवाफिहेी बनाउने रणनीकत कलएिो छ ।

नदिो नव्कास लक्य (सि ्२०२१–२०३०) 

कवश्व कशषिा मञच (WEF) ले १९–२२ म,े सन ्

२०१५ मा आयोकजत सन ्२०३० सममिा लाकग 

तयार पारी घोरणा गरेिो किगो कविासिा लाकग 

कशषिासमबनधी िसतावेजलाई इनचोन घोरणा 
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भकनएिो हो । सन ् २०३० समम सबैिा लाकग 

समाकहत÷समावेशी, समतामलूि, गण्सतरीय 

कशषिा र जीवनपय्षनत कसिाइ (Inclusive, 

equitable, quality education and 

lifelong learning oppertunites for all by 

2030)  भनने नारािा सा् उति सममलेनमा बहृत ्

छलफल गरी घोरणापत्र जारी गररएिो क्यो । 

उति घोरणपत्रमा सन ्२०३० समम िहेायिा लक्य 

पररपकूत्ष गनने लक्य राकखएिो छ ः

• सबै छात्राछात्रहरूलाई सानिकभ्षि र 

प्भाविारी कसिाइ उपलकबधसकहत पणू्ष 

कनःश्् ि, समतामलूि र गण्सतरीय 

प्ा्कमि र माधयकमि कशषिािो 

सक्नकचितता, 

• प्ा्कमि कशषिािो तयारीिा लाकग सबै 

छात्रा र छात्रलाई गण्सतरीय प्ारकमभि 

बाल कविास, हरेचाह र पवू्षप्ा्कमि 

कशषिािो पहुचँिो सक्नकचितता,  

्काय्यक्रमित प्रयासहरू 

नेपालिो संकवधानले आधारभतू कशषिालाई 

कनःश्् ि र अकनवाय्ष हििा रूपमा 

स्ाकपत गरेपचिात ् कवद्ालय कशषिामा सबै 

बालबाकलिािो पहुचँ सक्नकचित गन्षिा लाकग 

आवशयि पवूा्षधार कविास, अकभभावि 

जागरण त्ा कवद्ा्थी प्ोतसाहनजसता कवकवध 

िाय्षक्रमहरू उचच प्ा्कमितािा सा् 

िाया्षनवयनमा ्याइएिो छ । कव.सं. २०६१ 

सालिकेख कवद्ा्थी भना्ष अकभयान कवशरे 

प्ा्कमितािा सा् िाया्षनवयन गररँि ैआएिो 

छ । यी प्यतनहरूिा फलसवरूप कव.सं. २०७७ 

सालसमम आधारभतू तह िषिा ८ सममिो 

खि् कवद्ा्थी भना्षिरिो राकष्ट्रय औसत ९४.७ 

प्कतशत पग्ेिो छ । 

कव.सं. २०६१ िकेख हरेि वर्ष शकैषिि सत्रिो 

प्ारमभमा कवद्ा्थी भना्ष अकभयान सञचालन 

हुिँ ै आएिामा शकैषिि सत्र २०७५ मा सबैले 

कशषिािो अवसरबाट वकञचत िमतीमा एि 

जना बचचािो अकभभावितव ग्हण गरी 

भना्ष गन्ष र कनरनतरता किन सबैसँग आह्ान 

गररएिो क्यो । यस कवद्ा्थी भना्ष अकभयानमा 

“हामी सबैिो इचछा, अकनवाय्ष कन:श्् ि 

आधारभतू कशषिा” भनने आिश्ष वाक्यिा सा् 

बालबाकलिािो अकभभावितव ग्हणसमते 

गरी भना्ष अकभयान र पाठ्यपस्ति कवतरण 

अकभयान सञचालन गररएिो क्यो । कन:श्् ि 

त्ा अकनवाय्ष आधारभतू कशषिािो सक्नकचितता 

गनने उद्शेयले यस कवद्ा्थी भना्ष अकभयानलाई 

“एि बचचािो भना्ष मरेो सामाकजि िाकयतव, 

पहुचँमा सक्नकचितता र कसिाइमा स्ाकयतव” 

भनने नारािा सा् आरमभ गररएिो क्यो । 

२०७५ मा सञचालन गररएिो कवद्ा्थी भना्षपकछ 

आधारभतू कवद्ालय उमरेिा कवद्ालयबाकहर 

रहिेा बालबाकलिािो सङ्खया िररब 

५९,७३३ रहिेो क्यो । यो लकषित सङ्खयािा 

सा्ै हरेि वर्ष ्प हुने र भना्ष भई कबचमैा 

पढाइ छा््डन सक्ने बालबाकलिािो पकहचान, 

कवद्ालय भना्ष र कटिाउनिा लाकग आवशयि 

प्ोतसाहनमलूि अकभयान नै आवशयि 

िकेखएअनस्ार श.ैस. २०७६ मा तयस 

िाय्षक्रमलाई कनरनतरता प्िान गररएिो क्यो । 

२०७६ मा “सबै बालबाकलिालाई कवद्ालय 

पठाऔ ँ ः नेपाललाई कशकषितहरूिो िशे 

बनाऔ”ँ भनने आिश्ष वाक्यिा सा् कवद्ा्थी 

भना्ष अकभयान, २०७६ सञचालन गररएिो 
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क्यो । तर यस कबचमा कवश्ववयापी महामारीिा 

रूपमा फैकलएिो िोकभ्ड १९ िा िारण शकैषिि 

सत्र २०७७ र २०७८ प्भाकवत हुन पग्े । यस 

महामारीिा िारण कनयकमत रूपमा कवद्ालय 

ख्् न नसिेिा िारण पठनपाठनसमते अवरुद्ध 

बनन पग्यो । तस ््ष अनतरा्षकष्ट्रय रूपमा गररएिो 

प्कतबद्धतािा सा्ै संवैधाकनि त्ा अनय 

नीकतगत वयवस्ा िाया्षनवयनमा प्तयषि असर 

पन्ष गएिो छ । त्ाकप उपलवध वातावरणमा 

वैिक्पि कसिाइिो उकचत अवसर, 

कवद्ालयमा उपयत्ि कसिाइ वातावरण, 

अकभभावि जागरण त्ा आयमलूि षिमता र 

अवसर प्वध्षन र कवसतार गिदै अपेकषित लक्य 

प्ाकतििा कनकमत सबै आआफनो षिेत्रबाट लागन 

आवशयि हुन गएिो छ । 

आ.व. २०७८।८९ ्को बजेट वक्तवय

यस बजेटले आगामी शकैषिि सत्रमा आधारभतू 

तहमा कवद्ा्थी भना्षिर शत प्कतशत पय्ा्षई 

अकनवाय्ष र कनःश्् ि आधारभतू कशषिा सक्नकचित 

गररने त्ा गर्ुि्ल, मिरसा र गम्बाजसता 

परमपरागत कशषिा कवकधलाई औपचाररि कशषिा 

प्णालीमा आबद्ध गररने उ्लेख गरेिो छ ।

वत्यमाि अवसथा 

 नेपालिो संकवधानले कशषिालाई मौकलि 

हििो रूपमा सवीिार गरी प्तयेि नागररिलाई 

आधारभतू कशषिामा पहुचँिो अकनवाय्ष वयवस्ा गन््षिा 

सा्ै अकनवाय्ष त्ा कनःश्् ि कशषिा ऐन, २०७५ त्ा 

सोसमबनधी कनयमावली, २०७७ जारी भएिो छ । 

तयसतै राकष्ट्रय कशषिा नीकत, २०७६ त्ा पनध्रौ ँयोजनाले 

अकनवाय्ष त्ा कनःश्् ि कशषिालाई प्ा्कमितािा सा् 

जो्ड किएिा छन ् । सङ्घीय सवरूपअनस्ार स्ानीय 

तहलाई कवद्ालय कशषिाप्कत कजममवेार बनाउने प्यास 

भएिो छ । मौजि्ा नीकतगत वयवस्ालाई िाया्षनवयन 

गन्ष कवकभनन कवद्ालय षिेत्र कविास िाय्षक्रमिा 

माधयमबाट कवकभनन िाय्षक्रम सञचालन गररएिा छन ्।

 यी कवकवध प्यासिा बाबजि् पकन अपेकषित 

उपलकबध भने लक्यअनस्ार प्ाति हुन सिेिो अवस्ा 

छैन । आक ््षि सवनेषिण, २०७७।७८ अनस्ार शकैषिि 

वर्ष २०७७ मा प्ा्कमि तह (िषिा १–५) िो खि् 

भना्षिर ९७.४ प्कतशत, आधारभतू तह (िषिा १–८) 

िो ९४.७ प्कतशत र माधयकमि तह (िषिा ९–१२) 

िो ५१.२ प्कतशत रहिेो  छ । शकैषिि वर्ष २०७६ मा 

यसतो भना्षिर क्रमशः ९७.१, ९३.४ र ४७.६ प्कतशत 

रहिेो क्यो । तयसतै शकैषिि वर्ष २०७७ मा िषिा १ मा 

खि् प्वेश िर (भना्ष हुने उमरे ५ वर्ष परूा भएिा) ९७.३ 

प्कतशत रहिेो छ । िषिा ८ सममिो कटिाउ िर ८२.२ 

प्कतशत िषिा १० सममिो कटिाउ िर ६४.६ प्कतशत र 

िषिा १२ सममिो कटिाउ िर २९.२ प्कतशत रहिेो छ 

भने शकैषिि वर्ष २०७६ मा िषिा १ मा खि् प्वेश िर 

(भना्ष हुन उमरे ५ वर्ष परूा भएिा) ९६.९ प्कतशत रहिेो 

क्यो । िषिा १० सममिो कटिाउ िर ६०.३ प्कतशत 

र िषिा १२ सममिो कटिाउ िर २४.० प्कतशत रहिेो 

क्यो । ६ वर्षमाक्िो साषिरता ७८ प्कतशत पग्ेिो छ 

भने १५ वर्षमाक्िो साषिरता िर ५८ प्कतशत रहिेो 

छ । तयसै गरी १५ िकेख २४ वर्ष उमरे समहूिो साषिरता 

िर ८८.६ प्कतशत रहिेो छ । अि प्िशेगत रूपमा यो 

उपलकबधमा पकन कवकवधता रहिेो पाइनछ । 

 कशषिालाई मौकलि हििो रूपमा स्ाकपत गिदै 

अकधिार र कजममवेारीसकहत स्ानीय तहलाई कजममवेार 

गराउने संवैधाकनि आधार भएिाले कशषिामा सहभाकगता 

र पहुचँमा वकृद्ध गरी गण्सतर सध्ार गन्ष सकिने अवसर 

कसज्षना हुन गएिो छ । कवद्ालय तहिो खि् भना्षिर र 

लैङ्कगि समता सचूिाङ्िमा प्गकत िकेखन,् कशषिामा 

समावेशी सहभाकगता अकभवकृद्ध हुन,् साव्षजकनि 
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कवद्ालयप्कतिो चासो र जनअपेषिा बढ्ि ैजान,् कशषिा 

तीनवटै तहिा सरिारिो सािा अकधिार षिेत्रिो रूपमा 

रही आपसी साििेारीमा लगानी अकभवकृद्ध गन्ष सकिने 

अवसर िकेखन,् तीन तहिा सरिारिो षिमता कविास 

गिदै कशषिािो वयवस्ापनलाई प्भाविारी त्् याई 

शकैषिि सेवा प्वाहमा सध्ार गन्ष सकिने अवसर रहन ्

जसता अवसर कसज्षना भएिा छन ्।

अनिवाय्य तथा निःशुल्क नशक्ा ्काया्यनवयिमा 

देखा पिे्का समसयाहरू  

 अकनवाय्ष त्ा कन:श्् ि कशषिािा लाकग 

माक् उ्लेख भएिा कवकभनन नीकतगत र िाय्षक्रमगत 

प्यासिा सा्ै अवसर भए पकन सबैिा लाकग गण्सतरीय 

कशषिामा पहुचँ सक्नकचित गन्ष नसकिन,् कवशरे त्ा 

लकषित समहूिा बालबाकलिािो पहुचँ सक्नकचित गन्ष 

नसकिन,् भना्ष भएिा कवद्ा्थीिो कनरनतरता िायम गिदै 

अपेकषित रूपमा कसिाइ उपलकबध हाकसल हुन नसक्न,् 

कवद्ालयिो अनग्मन र कनरीषिण िाय्ष शनूयप्ायः 

हुन,् शकैषिि वयवस्ापनमा िाय्षिषिता, पारिकश्षता र 

प्भाविाररता नहुन,् तहगत षिेत्रगत एवम ् कवरयगत 

रूपमा सबै कवद्ालयमा कशषिि वयवस्ापन गन्ष नसक्न ्

जसता प्मख् समसया मौजि्ा रहिेा छन ्।

 कवद्मान कवद्ालय कशषिा सव्षसल्भ हुन नसक्न,् 

िकतपय कवद्ालयमा उपयत्ि भौकति त्ा शकैषिि 

पवूा्षधारिो िमी रहनि्ा सा्ै समनयाकयितासकहत 

गण्सतरिो सक्नकचिततािा माधयमबाट साव्षजकनि 

कशषिाप्कतिो आिर्षण अकभवकृद्ध गन्ष सकिएिो 

छैन । तयसतै कवद्ा्थी सङ्खयािो अनप्ातमा कशषिि 

िरबनिी कमलान त्ा पन्कव्षतरण गन्ष नसकिन,् शकैषिि 

सश्ासन र उतिरिाकयतव अकभवकृद्ध नहुन,् सबै प्िारिा 

कवद्ालयमा भौकति पवूा्षधारसकहतिो आिर्षि 

कसिाइ वातावरण कविास गन्ष नसकिन,् कशषिण कसिाइ 

पद्धकतलाई वयावहाररि, बालमतै्री एवम ् प्कवकधमा 

आधाररत बनाउन नसकिन ् आकिले पकन सामि्ाकयि 

कवद्ालयप्कतिो कवश्वसनीयतासकहत अपेकषित गण्सतर 

अकभवकृद्ध हुन सिेिो छैन । कयनै िमी-िमजोरीिा 

िारण पकन िषिा छा््डने िर शनूयमा िारी अपेकषित 

कसिाइ उपलकबध हाकसल गन्ष बाधा परररहिेो छ । यो 

ि्रा शकैषिि गण्सतर परीषिण िेनद्रले कवकभनन समयमा 

गरेिो कवद्ा्थीिो कसिाइ उपलकबधिो परीषिणिो 

घट्िो प्वकृतिले पक्टि गरेिो िकेखनछ । 

 तयसै गरी स्ानीय भौगोकलि पररवेश, 

निीनाला, पल्हरूिो अभाव, वनजङ्गलिो बाटोघाटो 

र वनयजनति्ो ्डर, अकभभावििो चतेनािो सतर, 

कशषिाभनिा पकहला पेट भन््षपनने बाधयता, कशषिा आज्षन 

गरेिो वा िममात्र कशषिा प्ाति गरेिो र कशषिा पाएिो 

वयकतिबीचिो िकैनि कजनिगीमा ताकत्वि फरि निखेिा 

पकन कशषिाप्कत िकतपय अकभभावि आिकर्षत हुन 

नसिेिो पाइनछ । तयसतै लागत अवसरिो िमी, 

कशषिणिो माधयमले पकन कवद्ालय आइसिेिो 

बालबाकलिा कटक्न नसिेिो पकन पाइनछ । कशषिििो 

िाय्ष वयवहार, कवद्ालय वातावरण त्ा भारा र 

जातजाकतिा आकििा िारण कवद्ालयमा हुने हपेाइ 

पकन कवद्ा्थी कटिाउन नसकिने िारण बनने गरेिो 

ि्रा शकैषिि गण्सतर परीषिण िेनद्रले प्िाकशत 

प्कतवेिनहरूले औ ं् याएिा छन ्।  

 अकधिार र कजममवेारीसकहत स्ानीय तहलाई 

कजममवेार गराउने संवैधाकनि आधारिा सा्ै स्ानीय 

सरिार सञचालन ऐन, २०७४ ले पकन स्ानीय तहलाई 

कवद्ालय कशषिािा लाकग मख्य कजममवेारी प्िान गरे 

पकन वत्षमान स्ानीय तहिा जनप्कतकनकधहरूले कविास 

भनेिो बाटाघाटा, खानेपानी, भवन कनमा्षणजसता भौकति 

कविास हो भनन बझ्ने गन््षिा सा्ै स्ानीय सतरिो 

सवा्षङ्गीण कविास गन्ष कशषिा र सवास्थयिो समक्चत 

कविाससकहतिो मानवीय कविासिा सा् भौकति 
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कविास आवशयि हुनछ भनने बझ्ने जनप्कतकनकधले पकन 

आफू ५ वर्षिा लाकग आएिो र उति अवकधमा मानवीय 

कविासिा िाय्षले ततिाल िकेखने भौकति पररणाम 

र नकजता किन नसक्ने ठानेर पकन जनप्कतकनकधहरूले 

भौकति रूपमा िकेखने कविासिा िामलाई प्ा्कमिता 

कििँा पकन कशषिाले समक्चत महत्व र प्ा्कमिता पाउन 

सिेन । 

 तयसतै िकतपय जनप्कतकनकध र िम्षचारीिा 

सनतान वा आफनत संस्ागत कवद्ालयमा पढ्न 

पठाउने भएिाले पकन सामि्ाकयि कवद्ालयतफ्ष  तयकत 

धयान नकिएिो गन्ासो पकन सन्न पाइनछ । तयसै गरी 

कवद्ालयमा शकैषिि गण्सतर सध्ार गन्ष शकैषिि सश्ासन, 

जवाफिकेहतािो पररपालना, अनग्मन र कनरीषिणलाई 

बढावा गिदै ि्डाइ गन््षपनने तर अकधिांश कशषिि स्ानीय 

र मतिाता भएिाले अकल ि्डा वयवहार गिा्ष कशषिि 

ररसाउने र तयसबाट आगामी चन्ावमा आफू वा आफनो 

पाटथीलाई असर पनने ठानेर पकन कवद्ायलमा समक्चत धयान 

किन नसिेिो बताइनछ । तयसतै सङ्घीय पन्ससंरचना हुिँा 

कशषिि स्ानीय तहिो िाय्षषिेत्रकभत्र परेिाले आफूहरू 

िकतपय िम कशकषित र कशषिािो ि्रा नबझ्ने वयकतििो 

प्तयषि कनयनत्रण र अधीनमा बसनप्रेिो, आफनोभनिा 

फरि कवचारधारा भएिो स्ानीय नेततृवले राजनीकति 

पवूा्षग्हयत्ि वयवहार गनने गरेिो आकि िारणले ि्कणठत 

भई मनोबल कगराएिो िारण पकन कशषिि सवयम ्

उतपे्ररत भएर गन््षपनने िकतपय िाय्षमा कनकष्क्रय रहिँा 

पकन शकैषिि गण्सतरलगायत अकनवाय्ष त्ा कन:श्् ि 

कशषिािा लाकग गन््षपनने अग्गामी िाय्षहरूमा बाधा 

पन्ष गएिो छ । तयसतै कशषिि उतपे्ररत गनने खासै ि्नै 

पररणाममख्ी िाय्षक्रम पकन नभएिा िारणले पकन 

प्तयषि प्भाव पारेिो ि्रा भत्िभोगीहरू बताउँछन ्।

 आधारभतू तहमा भना्ष भएिामधये एिचौ्ाइले 

मात्र माधयकमि तह परूा गनने र अरू कबचमैा हराउने 

समसया, कन:श्् ि कशषिाले आफनै समि्ायमा रहिेा 

कवद्ालयिो सञचालन र वयवस्ापनमा अकभभावििो 

भकूमिा त्ा सकक्रयता नयनू हुने र राजयिोरिो रिम 

िसरी बढी हात पानने भनने असवस् प्कतसपधा्ष कसज्षना 

भएिो, पाठ्यक्रम र पाठ्यपस्ति िशेभरर एिै प्िारिो 

हुिँा भसूामाकजि त्ा स्ानीय पररवेश र वातावरणसँग 

मले नखाई अवयावहाररि बनिा गण्सतरमा समसया 

आएिो, कवद्ालय कशषिा बजेटिो ८० प्कतशत रिम 

कशषिि र िम्षचारीिो तलबभतिामा लागने र अरू 

२० प्कतशतले भौकति कनमा्षण, सामाकजि रूपले 

कपछक्डएिा वग्षलाई छात्रवकृति, पाठ्यपस्ति उपलबध 

हुने गरेिो र गण्सतर िेकनद्रत िाय्षिा लाकग बजेट 

नरहिेोले गण्सतरीय अकनवाय्ष त्ा कन:श्् ि कशषिा 

पाउन कवकभनन जकटलता िकेखनछन ् । यसतै िकतपय 

कशषिि, वयवस्ापि र जनप्कतकनलाई अकनवाय्ष त्ा 

कन:श्् ि कशषिािो मम्ष र भावनािा बारेमा जानिारी 

नभएिो, राजयले यसप्कत गरेिो प्कतबद्धता र नीकतगत 

वयवस्ा प्बोधीिरण गरी समबकनधत सरोिारवालाहरू 

समषि पय्ा्षएर तयसप्कत जवाफिहेी र प्कतबद्ध गराउनेतफ्ष  

पकन ठोस िाम हुन नसक्िा पकन अकनवाय्ष त्ा कन:श्् ि 

कशषिाले समक्चत गकत कलन सिेिो पाइिँनै । अकनवाय्ष 

त्ा कन:श्् ि कशषिािा बारेमा जानिारहरूले पकन 

गकहराइमा पग्ेर िाय्षक्रमसकहत िाया्षनवयन नगरी सतही 

रूपमा िखेावटी िाय्ष गनने गरेिाले पकन यो प्ावधान 

प्भाविारी रूपमा िाया्षनवयन हुन नसिेिो प्तीत 

हुनछ ।

समसया समाधाि्का उपायहरू 

 अकनवाय्ष त्ा कन:श्् ि कशषिािा लाकग 

अनतरा्षकष्ट्रय रूपमा प्कतबद्धता, संवैधाकनि त्ा 

िानन्ी प्बनधिा सा् कवकभनन संरचनागत, नीकतगत 

र िाय्षक्रमगत प्यास हुिँा पकन अपेकषित सफलता प्ाति 

गन्ष नसक्नि्ा पछाक्ड रहिेा माक् उक्लकखत समसया 
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समाधान गन्ष समग्मा िहेायिा उपायहरू अवलमबन 

गन्ष सकिनछः 

१. अकनवाय्ष त्ा कन:श्् ि कशषिािो औकचतय, 

आवशयिता र उपाियेतािा सा्ै यसिो 

प्भाविारी िाया्षनवयनिा बारेमा उपयत्ि 

कवि्पहरूसकहत नीकतगत तहिकेख िाया्षनवयन 

गनने र प्योगिता्षसमम प्बोधीिरण गनने । यसिा 

लाकग आवशयि साधन-स्ोतिो आिँलन गरी 

प्ा्कमिताप्ाति िाय्षक्रमिा रूपमा अगाक्ड 

लैजानप्नने । 

२. कवद्ालयबाकहर रहिेा सबै बालबाकलिालाई 

कवद्ालय भना्ष गनने अकभयानलाई सबै तहिो 

सरिार, राजनीकति िल, स्ानीय बक्द्धजीवी, 

समाजसेवी, सरिारी त्ा गैरसरिारी 

कनिायहरूिो साििेारीमा कनरनतरता किई सबै 

बालबाकलिालाई कवद्ालय भना्ष गरी प्तयेि 

स्ानीय तहले आफनो भौगोकलि षिेत्रकभत्र 

कवद्ालयबाकहर बालबाकलिा नभएिो 

सक्नकचितता गनने िाय्षक्रम अकभयानिा रूपमा 

सञचालन गनने ।

३. िषिा छा््डने समसया समाधान गन्ष र कवद्ालयमा 

कवद्ा्थी कटिाइराखनिा लाकग आधारभतू 

तहिा बालबाकलिालाई किवा खाजा, 

अपाङ्गता भएिा बालबाकलिा एवम ्कवपनन र 

गररब पररवार लकषित छात्रवकृतििा सा्ै स्ानीय 

सवास्थय िेनद्रमा आधाररत सवास्थय परीषिण र 

उपचारजसता प्ोतसाहनमलूि िाय्षक्रमलाई 

पररणाममख्ी बनाई सञचालन गनने । 

४. िग््षम त्ा कहमाली षिेत्रिा, कवशरे आवशयिता 

भएिा बालबाकलिा अधययन गनने कवद्ालय 

त्ा सा्ै स्ानीय आवशयितािा आधारमा 

कवपनन, सीमानतीिृत त्ा लोपोनमख् समि्ायिा 

बालबाकलिालाई लकषित गरी आवासीय 

सक्वधासकहतिा कवद्ालय सञचालनमा ् याउने 

वयवस्ा गनने ।

५. वत्षमान िोकभ्ड १९ लगायतिा कवपत ्समतेलाई 

मधयनजर गरी सचूना प्कवकधिो पहुचँलाई 

हरेि िषिािोठासमम पय्ा्षउनिा लाकग 

इनटरनेट सक्वधािा लाकग नेटवकि्ष ङ त्ा 

सञजालीिरणसकहत हरेि शकैषिि संस्ामा 

आवशयि सङ्खयामा िमपयट्र, प्ोजेक्टर, 

नेटवकि्ष ङ, कप्नटरलगायतिा उपिरणहरूसकहत 

िमतीमा एउटा िमपयट्र ्याबिो वयवस्ा गरी 

तयसिो समक्चत प्योग गन्ष कशषिििो षिमता 

कविास गनने ।

६. अकधिांश िारि तत्विो मलू जरो आक ््षि 

पषि भएिाले अकधिांश समसया समाधान 

गन्ष आवशयि पनने पया्षति साधनस्ोत जट्ाउन 

राजयिा तफ्ष बाट कशषिािा लाकग िमतीमा 

पकन १७ िकेख २० प्कतशत बजेट कवकनयोजन 

गरी उपलवध साधन-स्ोतिो प्भाविारी 

िाया्षनवयन गनने ।

७. सबैिा लाकग अकनवाय्ष त्ा कनःश्् ि आधारभतू 

कशषिा सक्नकचित गन्षिा लाकग जोकखममा परेिा, 

अ्पसङ्खयि त्ा लोपोनमख् समि्ायिा 

कवद्ा्थीहरू त्ा सीमानतीिृत समहूिा 

कवद्ा्थीिो कसिाइ आवशयिता समबोधन गन्ष 

खल्ा एवम ्वैिक्पि कशषिािा सा्ै परमपरागत 

कशषिािा लाकग आवशयि आक ््षि, भौकति 

त्ा मानवीय साधन स्ोतसकहत सद्ृढीिरण 

गनने । सा्ै अपाङ्गता भएिा बालबाकलिािो 

पकहचान एवम ् लेखाजोखा गिदै उकचत शकैषिि 

अवसरिो कसज्षना गन्ष अपाङ्गताअनिू्ल 

कसिाइ सामग्ीिा प्बनध र आवशयितािा 
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आधारमा आवासीय रूपमा कवशरे कशषिािो 

वयवस्ा गनने ।

८. बालबाकलिाहरूिो कक्रयाशीलतालाई 

कसिाइतफ्ष  उनमख् गराई कवरयवसति्ो खोजी 

गनने र गकहराइसमम पग्ने, आफनै गकत र अनिू्ल 

समयमा आफँै गरेर कसक्ने अवसर कसक्ने 

बालमतै्री वातावरण कमलाएर उनीहरूलाई 

कवद्ालय कशषिाप्कत आिकर्षत गिदै कटिाउने । 

९.  कशषिण कसिाइलाई गण्सतरीय बनाउन 

कवद्ा्थीिो कसिाइलाई प्भाविारी र किगो 

बनाउन रुकचपणू्ष, समसया समाधानमख्ी, सकक्रय 

र अनतरकक्रयातमि बनाउँि ै बालबाकलिा 

र कशषििहरूलाई आधक्नि कवश्वसतरीय 

सचूना त्ा सञचार प्कवकधिो सञजालमा 

सहभागी गराउने । सा्ै कसज्षनातमि त्ा 

समालोचनातमि सोचाइिो कविास गन्ष कनरनतर 

रूपमा नयाँ सचूना त्ा जानिारीिो खोजी 

गनने र एिापसमा आिानप्िान गनने वयवस्ा 

कमलाउने ।

 यसरी माक् उ्लेख गररएिा समसयाहरूिो 

समाधान गिदै कसिाइलाई रोचि, प्भाविारी र किगो 

बनाउँि ैसषिमता त्ा शकैषिि गण्सतर अकभवकृद्ध गन्ष, 

कसिाइ प्कक्रयामा बालबाकलिाहरूलाई कक्रयाशील 

बनाउँि ै ज्ानिो िायरा फराकिलो बनाउन, कनरनतर 

त्ा जीवनपय्षनत कसिाइलाई प्ोतसाहन गन्षिा लाकग 

भौकति पवूा्षधार र उपिरण, उपयत्ि वातावरण, 

जनशकति आकििो उकचत प्बनध गनने, कशषििहरूिो 

पेसागत िषिता अकभवकृद्ध गरी कशषिणिो गण्सतरमा 

सध्ार ्याउन वयवस्ापिीय प्णालीमा सध्ार ्याउने 

र सषिम र िषि जनशकतििो उतपािन गनने लक्य र उद्शेय 

पररपकूत्ष गिदै राजयले अगाक्ड सारेिो गण्सतरीय अकनवाय्ष 

त्ा कन:श्् ि कशषिा पररपकूत्ष गन्ष गराउन सकिनछ । 

निट््कर्य 

 सबै बालबाकलिालाई प्ारकमभि बाल कशषिािो 

अनभ्वसकहत आधारभतू कशषिा अकनवाय्ष त्ा कनःश्् ि 

र माधयकमि कशषिामा कनःश्् ि पहुचँ सक्नकचित गरी 

कशषिालाई गण्सतरीय, जीवनोपयोगी र प्कवकधमतै्री 

बनाउँि ै नेपालले अनतरा्षकष्ट्रय तहिा सा्ै संवैधाकनि 

रूपमा वयति गररएिो प्कतबद्धता परूा गन्ष सङ्घ, प्िशे र 

स्ानीय तहले आआफनो स्ानबाट कभत्री हृियिकेखिो 

अपनतवसकहत आतमसात ्गिदै योजनाबद्ध रूपमा िाय्ष 

गन्ष आवशयि हुनछ । यसिा लाकग सङ्घीय तहले 

नीकतगत, संरचनागत सध्ार गिदै पया्षति साधन-स्ोतसकहत 

पररणाममख्ी िाय्षक्रम उपलबध गराउँि ैप्िशे र स्ानीय 

तहिो षिमता कविास, समनवय र अनग्मन गन््षपछ्ष भने 

प्िशे सरिारले पकन राजयले अगाक्ड सारेिो प्कतबद्धता 

परूा गन्ष प्िशेगत रूपमा पाकलिाहरूिो अवस्ा 

पकहचान गरी िमजोर पाकलिालाई सशतिीिरण गनने, 

पाकलिाहरूबीच समनवय गनने, आवशयि िकेखए ्प 

बजेटिो पकन वयवस्ा गनने लगायत अनग्मन र षिमता 

कविासिा िाय्षक्रमहरूमा जो्ड किनप्छ्ष । स्ानीय तहले 

पकन राजयले कलएिो अठोट परूा गन्ष भौकति कविासिा 

सा्ै मानवीय कविासिा लाकग कशषिा र सवास्थय षिेत्रमा 

प्ा्कमितािा सा् पया्षति साधन-स्ोतसकहत िाय्षक्रम 

कविास, िाया्षनवयन, अनग्मन, सहयोग र सहजीिरण 

पन््षपछ्ष । 

 वत्षमान अवस्ामा कशषििले सामना गन््षपरेिो 

समसयाहरूिो सहज समाधानिा लाकग शानतपवू्षि 

गकहरो अधययन गरी उपायहरूिो खोजी गिदै उनीहरूलाई 

कवकभनन प्िारिा प्ाकवकधि टेवा पय्ा्षई कशषििहरूलाई 

आतमिैकेख कशषिण िाय्षमा रुकच जगाउनप्नने िकेखनछ । 

सा्ै कशषिण कसिाइलाई गण्सतरीय र प्भाविारी बनाउन 

शकैषिि वयवस्ापनिो पकन महत्वपणू्ष भकूमिा रहने 

सनिभ्षमा कशषिण कसिाइिा लाकग आवशयि भौकति 
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त्ा शकैषिि साधन र स्ोत जट्ाउने त्ा प्योग गनने 

सिारातमि वातावरण कसज्षना गन्ष पकन उकतििै जरुरी 

िकेखनछ ।

सनदभ्य-सामग्ी 

अकधिारी, कवष्णप््साि (२०७५), कशषिाशास्त्र र 

नेपालमा कशषिा । बागबजार, िाठमा्डौः 

आकशर बि् हाउस ।

अ ््ष मनत्रालय,  (२०७८), आक ््षि सवनेषिण २०७७-

७८ । कसंहिरबार, िाठमा्डौः लेखि । 

नेपाल सरिार (२०७५), अकनवाय्ष त्ा कनःश्् ि 

कशषिासमबनधी ऐन २०७५ । िाठमा्डौः 

नेपाल िानन् आयोग ।

नेपाल सरिार (२०७७), अकनवाय्ष त्ा कनःश्् ि 

कशषिासमबनधी कनयमावली २०७७ । 

िाठमा्डौः नेपाल िानन् आयोग ।

नेपाल सरिार (२०७२), नेपालिो संकवधान । िाठमा्डौः 

िानन् किताब वयवस्ा सकमकत ।

नेपाल सरिार (२०७५), बालबाकलिासमबनधी ऐन, 

२०७५, िाठमा्डौः िानन् किताब वयवस्ा 

सकमकत ।

नेपाल सरिार (२०७४), स्ानीय सरिार सञचालन 

ऐन २०७४ । िाठमा्डौं: िानन् किताब 

वयवस्ा सकमकत ।

राकष्ट्रय योजना आयोग (२०७६), पनध्रौ ँ  योजना 

(आक ््षि वर्ष २०७६/७७ िकेख 

२०८०/८१) । िाठमा्डौः लेखि ।

कशषिा कवज्ान त्ा प्कवकध मनत्रालय (२०७६), राकष्ट्रय 

कशषिा नीकत‚ २०७६ । िाठमा्डौः लेखि । 
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अनौपचारिक शिक्ाको क्षेत्र बहृत ्छ । अनौपचारिक शिक्ालाई साक्िता ि जीवनपर्यनत शिक्ासँग मात्र सीशमत 

निाखी अबका शिनमा अॏपचारिक‚अनॏपचारिक ि अशनरशमत शिक्ाबीच अनतिसमबन्ध स्ाशपत गिदै अनौपचारिक 

शिक्ाबाट प्ाप्त ज्ान‚ शसप‚ िक्ता ि रोगरताको समकक्ता‚ गशतिीलता सशुनशचित गिदै िाशट्रिर रोगरता प्ारूपमा 

आ्धारित शिक्ा प्णालीको शवकास गनु्यपनने िषेशखनछ । साक्िता‚ अनॏपचारिक शिक्ा ि आजीवन शसकाइलाई पषेसा 

एवम ्वरवसार‚ सामाशजक जीवन ि सहभाशगतासँग आबद्ध गिदै अनॏपचारिक‚ खलुा ि पिमपिागत शवद्ालरबाट 

प्िान गरिनषे शिक्ालाई िाशट्रिर शिक्ा प्णालीमा आबद्ध गिी अॏपचारिक शवद्ालरको शिक्ाको समकक्ी बनाउनषे 

नीशत िहषेको छ । तरसै गिी आगामी शिनमा खलुा शिक्ाको अवसि बढाउनका लाशग शवद्ालर त्ा खलुा शिक्ण 

संस्ाको शवकास गिदै खलुा शवद्ालर त्ा शवश्वशवद्ालरका शवद्ा्थीहरूलाई लशक्त गिी मशुरित‚ मश्टशमशिरा ि 

अनलाइनमा आ्धारित शसकाइ सामग्ीको शवकास गनु्यपनने िषेशखनछ ।

इच्छा‚ चछाहनछा तथछा आवश्यकतछाहरूको परूतति गनति 

सक्दैन । अनौपचछारिक रिक्छाको मछाध्यमबछाट परन 

व्यरतिले अनतरनतिरहत प्ररतभछाको प्रस फ्ु टन ग्दै व्यरतितव 

रवकछासकछा समभछावनछाहरूलछाई अगछारि बढछाउने अवसि 

प्रछाप्त गरििहकेो हुन् । अनौपचछारिक रिक्छालछाई 

औपचछारिक रिक्छाको जननीको रूपमछा रलइन् ।

नेपालमा अनौपचारिक शिक्ाको शिगतको 

अिस्ा

नेपछालमछा प्रछाचीन कछालमछा औपचछारिक रिक्छाको 

थछालनी नहुँ् दै अनौपचछारिक रिक्छाकछा रवरभनन आ्यछाम 

ि अभ्यछासहरू प्रचलनमछा रथए । रव.सं. २००४ सछालमछा 

आधछाि रिक्छाको सफुरुवछातसँगदै आधछािभतू सछाक्ितछा 

कछा्यतिक्रम सञचछालनमछा आएको पछाइन् । रव.सं. २०१३ 

मछा नेपछालमछा परहलोपटक अनौपचछारिक रिक्छाअनतगतित 

प्रौढ रिक्छाको सफुरुवछात भएको रथ्यो । िछारट्रि्य रिक्छा 

पद्धरतको ्योजनछा २०२८ ले प्रछाथरमक तहको उद्शे्य 

नेपालमा अनौपचारिक शिक्ााः शिगत‚ ित्तमान ि भशिष्य
 नीलकण्ठ ढकछाल

शिष्य प्रिेि

रसकछाइ रनिनति चरलिहने प्ररक्र्यछा हो । रिक्छा 

प्रछाप्त गनफुति व्यरतिको नदैसरगतिक एवम ्जनमरसद्ध अरधकछाि 

हो । रिक्छालछाई व्यरतिको मौरलक अरधकछाि एवम ्

मछानवअरधकछािको रूपमछा रलइन् । रिक्छा अरधकछािमछा 

आधछारित हुनफुप्त्ि  भनी सवतिप्रथम ्यफुनेसकोद्छािछा 

अरधकछािमछा आधछारित रिक्छाको अवधछािणछाको 

सफुरुवछात भएको हो । अरधकछािमछा आधछारित रिक्छाले 

रिक्छामछा पहुचँको अरधकछाि‚ गफुणसतिी्य रिक्छामछा 

अरधकछाि ि रसकछाइ वछातछाविणमछा सममछान गनने अरधकछाि 

िछाख््  । रिक्छा सवतिसफुलभ‚ पहुचँ्योग्य‚ सवीकछाि्योग्य 

ि अनफुकूलन्योग्य भएमछा मछात्र रिक्छामछा सछामछारजक 

न्यछा्य कछा्यम हुन जछान् । समछाजमछा व्यरतिले रवरभनन 

औपचछारिक‚ अनौपचछारिक मछाध्यमबछाट रवरभनन 

सछाधन तथछा प्ररवरधहरूको प्र्योग गिी रिक्छा प्रछाप्त 

गरििहकेछा हुन्न ्। औपचछारिक रिक्छाले मछात्र व्यरतिकछा 

 रन्नेिक,  रिक्छा तथछा मछानव स्ोत रवकछास केनद्र

लेखसाि
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सछाक्ि बनछाउने ि प्रौढ रिक्छालछाई सछाक्ितछा द्ै लछाउने ि 

कछा्यतिमलूक प्रौढ सछाक्ितछा गिी २ भछागमछा रवभछाजन गिी 

प्रौढ रिक्छाकछा कछा्यतिक्रम सञचछालन गिेको पछाइन् । 

त्यसदै गिी िछारट्रि्य रिक्छा आ्योगको प्ररतवे्न २०४९ 

ले सछाक्ितछा अरभ्यछानकछा लछारग सिकछािले रन्यरमत 

कोषको अलवछा एक अरतरिति कोष खिछा गनने ि केनद्री्य 

तहमछा िहकेो प्रौढ रिक्छा िछाखछालछाई अनौपचछारिक रिक्छा 

महछािछाखछामछा रूपछानतिण गिी सोहीबमोरजम जनिरतिको 

व्यवसथछापन गनफुतिपनने सफुझछाव र्एको रथ्यो । 

रव सं २०१३ सछाल्ेरख सफुरु भएको 

पञचवषषी्य ्योजनछा हुँ्दै पन्धौ ँ ्योजनछाको अनत्यसमम 

आइपफुग्छा सिकछािले सछाक्ितछा, वदैकर्पक रिक्छा तथछा 

जीवनप्यतिनत रसकछाइकछा क्ेत्रमछा उ्लेख्य लगछानी 

गिेको पछाइन् । रव.सं. २०४५, रव.सं. २०६५ ि रव.सं. 

२०६९ सछाल गिी तीन चिणमछा सछात वषतिसमम िछारट्रि्य 

अरभ्यछानकछा रूपमछा प्रौढ सछाक्ितछा कछा्यतिक्रम सञचछालन 

गरि्यो । सन् २००० ्ेरख सहस्छाब्ी रवकछासकछा 

लक््य ि सबदैकछा लछारग रिक्छाजसतछा अनतिछातिरट्रि्य 

प्ररतबद्धतछा एवम् िछाट्रिसङ्घी्य घोषणछाअनतगतित 

्ूठलो िछारिको वदै्ेरिक सहछा्यतछा परिचछालन गिी 

अनौपचछारिक रिक्छाकछा कछा्यतिक्रम सञचछालन गरिए । 

रव.सं. २०५६ सछालमछा अनौपचछारिक रिक्छा केनद्रको 

सथछापनछा भएपश्छात् आधछािभूत प्रौढ सछाक्ितछा‚ रनिनति 

रिक्छा‚ जीवनप्यतिनत रिक्छा, सछामफु्छार्यक रसकछाइ केनद्र 

सञचछालन एवम् व्यवसथछापन‚ अनौपचछारिक प्रौढ 

रवद्छाल्य‚ वदैकर्पक रवद्छाल्यजसतछा कछा्यतिक्रमहरू 

व्यछापक रूपमछा सञचछालन गरिए । रव. स. २०७० 

सछालमछा सछाक्ि रज्लछा घोषणछा अरभ्यछान‚ आ.व. 

२०७१-७२ लछाई रनिक्ितछा उनमूलन वषतिको रूपमछा 

मनछाउनेसममकछा कछा्यतिक्रमहरू अरभ्यछानको रूपमछा 

सञचछालन भए । 

अनौपचछारिक रिक्छालछाई व्यवरसथत 

ढङ्गबछाट सञचछालन गनने उद्शे्यले अनौपचछारिक 

रिक्छा नीरत २०६३‚ अनौपचछारिक रिक्छा कछा्यतिक्रम 

कछा्यछातिनव्यन रन्नेरिकछा २०६४‚ अनौपचछारिक रिक्छा 

तथछा रनिनति रसकछाइ कछा्यतिक्रम कछा्यछातिनवन्य पफुरसतकछा 

२०७२‚ सछाक्ि नेपछाल अरभ्यछान (२०६९-२०७२)-

  अवधछािणछापत्र‚ िछारट्रि्य सछाक्ितछा अरभ्यछान कछा्यतिक्रम 

कछा्यछातिनव्यन रन्नेरिकछा २०६५‚ प्रौढहरूकछा लछारग 

सञचछारलत अनौपचछारिक रवद्छाल्य सञचछालन 

रन्नेरिकछा २०६५ रनमछातिण गिी कछा्यछातिनव्यन  

गरि्यो । िछारट्रि्य रिक्छा नीरत २०७६ को सवीकृरतपश्छात ्

हछाल अनौपचछारिक रिक्छा नीरत २०६३ खछािेज गरिएको 

् । करतप्य रन्नेरिकछाहरूलछाई रवद्मछान नीरतअनफुरूप 

खछािेज तथछा अद्छावरधक गनफुतिपनने अवसथछा ् । मफुलफुकमछा 

सङ्घी्यतछाको कछा्यछातिनव्यनपश्छात ् अनौपचछारिक रिक्छा 

केनद्र खछािेज भएको ि हछाल अनौपचछारिक रिक्छा केनद्रले 

ग्दै आएकछा कछा्यतिहरू रिक्छा तथछा मछानव स्ोत रवकछास 

केनद्रको अनौपचछारिक तथछा वदैकर्पक रिक्छा िछाखछाबछाट 

समपछा्न हुँ् दै आएकछा ्न ्।

अनौपचारिक शिक्ाको ित्तमान नीशतगत अिस्ा

सिैंधाशनक प्रािधान

•	 िछाज्यकछा नीरतरभत्र रिक्छालछाई वदैज्छारनक, 

प्रछारवरधक, व्यछावसछार्यक, रसपमलूक, 

िोजगछािमलूक एवम ् जनमफुखी बनछाउने ि 

नछागरिकको व्यरतितव रवकछासकछा लछारग 

सछामफ्ु छार्यक सचूनछा केनद्र ि पफुसतकछाल्यको 

सथछापनछा गनने 

िाशषरि्य शिक्ा नीशत २०७६

•	 नेपछाललछाई पणूति सछाक्ि तफ्ु ्यछाई अनॏपचछारिक‚ 

वदैकर्पक‚ पिमपिछागत ि खफुलछा रिक्छाको 

मछाध्यमबछाट आजीवन रसकछाइ संसकृरतको 

रवकछास गनने (उद्शे्य) 

•	 अॏपचछारिक‚ अनॏपचछारिक ि अरन्यरमत 
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रिक्छाबीच अनतिसमबनध सथछारपत गिी 

्योग्यतछाको समकक्तछा‚ गरतिीलतछा ि 

पछािगम्यतछा सफुरनरश्त ग्दै िछारट्रि्य ्योग्यतछा 

प्रछारूपमछा आधछारित रिक्छा प्रणछालीको रवकछास 

गनने (उद्शे्य) 

•	 सछाक्ितछा‚ अनॏपचछारिक रिक्छा ि आजीवन 

रसकछाइलछाई पेसछा एवम ् व्यवसछा्य‚ सछामछारजक 

जीवन ि सहभछारगतछासँग आबद्ध गनने (िणनीरत)

•	 अॏपचछारिक तथछा अनॏपचछारिक रूपमछा प्रछाप्त 

गिेको रसपको पिीक्ण ि प्रमछाणीकिण गनने 

व्यवसथछा रमलछाउने (िणनीरत)

•	 अनॏपचछारिक‚ खफुलछा ि पिमपिछागत रवद्छाल्यबछाट 

प्र्छान गरिने रिक्छालछाई िछारट्रि्य रिक्छा प्रणछालीमछा 

आबद्ध गिी अॏपचछारिक रवद्छाल्यको रिक्छाको 

समकक्ी बनछाउने (नीरत)

•	 सछाक्ि नेपछाल घोषणछा गिी रिरक्त नेपछाल 

बनछाउनमछा केरनद्रत आजीवन रसकछाइकछा 

कछा्यतिक्रमहरू सञचछालन गरिने (कछा्यतिनीरत)

•	 खफुलछा रिक्छाको अवसि बढछाउनकछा लछारग 

रवद्छाल्य तथछा खफुलछा रिक्ण संसथछाको रवकछास 

गरिने ि खफुलछा रवद्छाल्य तथछा रवश्वरवद्छाल्यकछा 

रवद्छाथषीहरूलछाई लरक्त गिी मफुरद्रत‚ 

मर्टरमरि्यछा ि अनलछाइनमछा आधछारित रसकछाइ 

सछामग्ीको रवकछास गरिने (कछा्यतिनीरत)

•	 खफुलछा तथछा ्िूरिक्छाकछा कछा्यतिक्रमहरू 

सञचछालनमछा सचूनछा तथछा सञचछाि प्ररवरधको 

प्र्योगलछाई बढछावछा र्ँ् दै ्यसलछाई थप 

प्रभछावकछािी बनछाउन फ्ु ट्दै िदैरक्क िेरि्यो तथछा 

टेरलरभजनहरूको सञचछालन गरिने (कछा्यतिनीरत) 

अशनिा्य्त त्ा शनाःिुलक शिक्ासम्बनधी ऐन २०७५

•	 रवद्छाल्यमछा भनछाति भई रन्यरमत रूपमछा अध्य्यन 

गनति नसकने बछालबछारलकछाहरूलछाई मछाध्यरमक 

तहसममको रिक्छा अनॏपचछारिक वछा खफुलछा 

रवद्छाल्यबछाट प्र्छान गनति सरकने 

•	 नेपछाल सिकछािले सथछानी्य तहमछा त्ि त ्मछाध्यरमक 

रिक्छा प्र्छान गनतिकछा लछारग आवश्यकतछाको 

आधछािमछा अनॏपचछारिक ि खफुलछा रवद्छाल्य 

सथछापनछा एवम ्सञचछालन गनति पछाउने 

अशनिा्य्त त्ा शनाःिुलक शिक्ासम्बनधी 

शन्यमािली २०७७

•	 मछाध्यरमक रिक्छाको अवसिबछाट वरञचत 

व्यरतिलछाई लरक्त गिी कक्छा ९ ्रेख कक्छा १२ 

सममको मछाध्यरमक रिक्छा अनौपचछारिक वछा 

खफुलछा रवद्छाल्यबछाट र्इने ् ।

•	 अनौपचछारिक तथछा खफुलछा रवद्छाल्य रिक्छाकछा 

कछा्यतिक्रमहरू ्हेछा्यबमोरजम सञचछालन हुने 

्न ्।

• कक्छा ८ सिहको रिक्छा पिूछा गिी २ वषतिको 

अवरध व्यतीत गिेकछा व्यरतिलछाई लरक्त 

गिी कक्छा १० सिहको १ वषने कछा्यतिक्रम 

• कक्छा १० सिहको रिक्छा पिूछा गिी २ वषतिको 

अवरध व्यतीत गिेकछा व्यरतिलछाई लरक्त 

गिी कक्छा १२ सिहको १ वषने कछा्यतिक्रम 

पनध्रौं ्योजना 

•	 रसकछाइकछा सबदै रवरध ि मछागतिहरू खफुलछा ग्दै 

िछारट्रि्य ्योग्यतछा प्रणछालीको मछाध्यमबछाट सछाधछािण 

रिक्छा, प्रछारवरधक रिक्छा तथछा व्यछावसछार्यक 

रसप रवकछासकछा गरतिीलतछा ि पछािगम्यतछाको 

रसद्धछानतकछा आधछािमछा रिक्छा, तछारलम, रसप ि 

रसकछाइको ्योग्यतछा रनधछातििण गनने (िणनीरत)

•	 औपचछारिक‚ अनॏपचछारिक ि अिीरतक 

मछाध्यमबछाट रसकछाइ सफुरनरश्त गनने गिी रसकछाइकछा 

सबदै रवरध ि मछागतिहरू खफुलछा गनति िछारट्रि्य ्योग्यतछा 

प्रणछाली रवकछास गिी अनॏपचछारिक क्ेत्रमछा 
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रवद्मछान रसपहरूको अरभलेखीकिण‚ रसप 

पिीक्ण ि प्रमछाणीकिणकछा लछारग कछा्यतिरवरध‚ 

प्ररक्र्यछा‚ ि सं्यनत्रहरूलछाई सदृृढ गरिने 

(कछा्यतिनीरत)

•	 प्ठन संसकृरतको रवकछास तथछा जीवनप्यतिनत 

रिक्छाकछा लछारग सछावतिजरनक पफुसतकछाल्य 

प्रणछालीको रवकछास गिी प्र्िे ि सथछानी्य तहमछा 

आधछािभतू सफुरवधछासरहतको पफुसतकछाल्य ि 

रवद्फुती्य पफुसतकछाल्य सेवछा रवसतछाि गनने व्यवसथछा 

रमलछाइने (कछा्यतिनीरत)

शिद्ाल्य शिक्ाको िाशषरि्य पाठ््यक्रम प्रारूप २०७६

•	 िछारट्रि्य पछा््ठ्यक्रम प्रछारूपको औरचत्यको 

रूपमछा रवद्छाथषी मू् ्यछाङ्कन, प्रमछाणीकिण, 

समकक्तछा तथछा िछारट्रि्य ्योग्यतछा प्रछारूपसमबनधी 

कछा्यतिहरूलछाइति व्यवरसथत ि प्रभछावकछािी बनछाउने

•	 िछारट्रि्य पछा््ठ्यक्रम प्रछारूप ि िछारट्रि्य ्योग्यतछा 

प्रछारूपबीच सछामञजस्यतछा कछा्यम गरिने 

•	 औपचछारिक रिक्छामछा प्रवेि गनति चछाहने 

रवद्छाथषीलछाई उप्यफुति मू् ्यछाङ्कन प्ररक्र्यछाबछाट 

िछारट्रि्य रिक्छाको मलू धछािमछा ््यछाउन िछारट्रि्य 

्योग्यतछा प्रछारूपले व्यवसथछा गिेअनफुसछाि ्योग्यतछा 

पिीक्ण गरिने

शिद्ाल्य के्त्र शिकास का्य्तक्रम (सन ्२०१६-२१)

•	 िछारट्रि्य ्योग्यतछा प्रछारूप ि िछारट्रि्य व्यछावसछार्यक 

्योग्यतछा प्रछारूपको रवकछास तथछा कछा्यछातिनव्यन गनने 

•	 औपचछारिक रिक्छाबछाट हछारसल ्योग्यतछाहरूको 

िछारट्रि्य ्योग्यतछा प्रछारूपमछा प्ररतरबमबन गनने 

•	 ्यफुवछा तथछा प्रौढहरूमछा कछा्यतिमलूक सछाक्ितछाको 

अरभवरृद्ध गनने ि पढ्ने बछानीको रवकछास गिछाउनफु 

मफुख्य लक््यको रूपमछा रलएको 

•	 सछाक्ितछा ि जीवनप्यतिनत रसकछाइकछा लछारग प्रमफुख 

सं्यनत्रको रूपमछा सछारसकेहरूलछाई रलएको 

शिगो शिकास लक््य

•	 सबदैकछा लछारग समछावेिी तथछा समतछामलूक 

गफुणसतिी्य रिक्छा सफुरनरश्त गनने तथछा आजीवन 

रसकछाइलछाई प्रवतिद्धन गनने (लक््य ४) ।

नेपालमा अनौपचारिक शिक्ाको भशिष्यको ्बाटो

नेपछालको संरवधछानले प्रत्ेयक नछागरिककछा लछारग 

आधछािभतू तहसममको रिक्छा अरनवछा्यति ि रनःिफ्ु क हुने 

ि मछाध्यरमक तहको रिक्छा रनःिफ्ु क हुने गिी मौरलक 

हकको व्यवसथछा गिेको ् । सथछानी्य सिकछाि सञचछालन 

ऐन, २०७४ ले आधछािभतू ि मछाध्यरमक रिक्छासरहत 

अनौपचछारिक रिक्छा, खफुलछा तथछा वदैकर्पक ि रनिनति 

रसकछाइ, अरभभछावक रिक्छा, सछामफ्ु छार्यक रसकछाइ 

केनद्र आर्को सञचछालन एवम ् व्यवसथछापनको रजममछा 

सथछानी्य तहलछाई र्एको ् ।

आगछामी र्नमछा अनौपचछारिक रिक्छाको क्ेत्र 

रवसतछाि ि नीरतगत व्यवसथछाहरूलछाई कछा्यछातिनव्यन गनतिकछा 

लछारग ् हेछा्यकछा रवष्यहरूलछाई कछा्यछातिनव्यन ग्दै लदैजछानफुपनने 

्रेखन् :

१. मरनत्रपरिष् ्बछाट िछारट्रि्य ्योग्यतछा प्रछारूप सवीकृत 

भइसकेको ् । उति प्रछारूपले रवद्छाल्य तहको 

समकक्ी अनौपचछारिक तथछा वदैकर्पक 

रिक्छालछाई ५ तह जसमध्ेय आधछािभतू तहलछाई 

३ तहमछा रवभछाजन गिेको ् । ्यस प्रछारूपकछा 

मछाध्यमबछाट अनौपचछारिक रिक्छात त्ि को तह १ 

्रेख तह ३ सममकछा तहगत सक्मतछा, रसकछाइकछा 

क्ेत्र, सहजीकिण रवरध, मू् ्यछाङ्कनलगछा्यत 

समकक्तछाकछा रवरध, प्ररक्र्यछा ि पद्धरत जसतछा 

रवष्यहरू समछावेि गिी अनौपचछारिक रिक्छात त्ि को 

िछारट्रि्य पछा््ठ्यक्रम प्रछारूप त्यछाि गिी रिक्छा रवज्छान 

तथछा प्ररवरध मनत्रछाल्यमछा पेस गरिएको ् । ्यस 

प्रछारूपको आधछािमछा तह १ ्रेख तह ३ सममकछा 

रसकछाइ सछामग्ीहरू त्यछाि गिी पिीक्णपश्छात ्
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कछा्यछातिनव्यनमछा लदैजछाने त्यछािी भएको ् । आगछामी 

र्नमछा क्रमि: तह ४ ि तह ५ कछा सक्मतछाहरू 

रवकछास गिी कछा्यछातिनव्यन ग्दै जछानफुपनने अवसथछा िहकेो  
् ।

२. औपचछारिक‚ अनौपचछारिक ि अरतरिति 

मछाध्यमबछाट रसकछाइ सफुरनरश्त गनने गिी रसकछाइकछा 

सबदै रवरध ि मछागतिहरू खफुलछा गनति िछारट्रि्य ्योग्यतछा 

प्रणछाली रवकछास गिी अनौपचछारिक क्ेत्रमछा 

रवद्मछान रसपहरूको अरभलेखीकिण‚ रसप 

पिीक्ण ि प्रमछाणीकिणकछा लछारग कछा्यतिरवरध‚ 

प्ररक्र्यछा‚ ि सं्यनत्रहरूको रनमछातिण गनफुतिपनने् ।

३. सन ् २०१६ ्रेख आगछामी १५ वषतिसममकछा 

लछारग अनतिछातिरट्रि्य प्ररतबद्धतछाको रूपमछा 

र्गो रवकछासकछा लक््य (Sustainable 

Development Goal-SDG) अनतगतित 

नछागरिकको जीवनसँग जोरिएको ्योग्यतछामफुखी 

जीवनप्यतिनत रिक्छामछा सबदैको पहुचँ सफुरनरश्त गनने 

खछालकछा कछा्यतिक्रमहरू तजफुतिमछा गिी कछा्यछातिनव्यन 

गनफुतिपनने अवसथछा ् ।

४. खफुलछा रिक्छाको अवसि बढछाउनको लछारग 

रवद्छाल्य तथछा खफुलछा रिक्ण संसथछाको रवकछास 

ग्दै खफुलछा रवद्छाल्य तथछा रवश्वरवद्छाल्यकछा 

रवद्छाथषीहरूलछाई लरक्त गिी मफुरद्रत‚ 

मर्टरमरि्यछा ि अनलछाइनमछा आधछारित रसकछाइ 

सछामग्ीको रवकछास गनफुतिपनने् ।

५. हछाल नेपछालमछा ५४ रज्लछाहरू सछाक्ि 

रज्लछाको रूपमछा घोषणछा भइसकेकछा ्न ् । 

बछँाकी २३ रज्लछाहरूलछाई परन सछाक्ि घोषणछा 

गनने त्यछािी िहकेो ्  । सछाक्ि सथछानी्य तह घोषणछा 

कछा्यतिक्रममछा सथछानी्य तहको महत्वपणूति भरूमकछा 

िहकेो ् । सछाक्ि नेपछाल घोषणछापश्छात ् ्ोस्ो 

चिणकछा सछाक्ितछासँग समबरनधत गरतरवरधहरू 

सञचछालन गनफुतिपनने ्रेखन् । 

६. रवद्मछान नीरतहरूले प्रछाथरमकतछामछा िछाखकेछा 

कछा्यतिक्रमहरू सञचछालन गनतिकछा लछारग पफुिछानछा 

कछा्यतिरवरध‚ रन्यम‚ रन्यमछावली‚ रन्नेरिकछाहरू 

संिोधन गिी अद्छावरधक गनफुतिपनने ्रेखन् ।

७. सचूनछा तथछा सञचछाि प्ररवरधकछा कछािण आज 

रवश्व सछँाघफुरिँ्दै गएको ् । तसथति रसकेको 

ज्छानलछाई प्ररवरधसँग जोि्न नसरकएमछा रिरक्त 

व्यरति परन रनिक्ि बनन पफुग्् । सछाक्ितछासँग 

समबरनधत जरत परन सछामग्ीहरू ् न,् ती सबदैलछाई 

प्ररवरधमदैत्री बनछाउँ्दै लदैजछानफुपनने ्रेखन् ।

८. अनौपचछारिक रिक्छा कछा्यछातिनव्यनको त्लो 

तहको एकछाइको रूपमछा सछामफ्ु छार्यक रसकछाइ केनद्र 

िहकेछा ्न ् । सछामफ्ु छार्यक रसकछाइ केनद्रहरूको 

सफुदृढीकिण गिी स्ोत-सछाधन समपनन बनछाउँ्दै 

सछामफ्ु छार्यक रसकछाइ केनद्रहरूलछाई Learning 

Hub को रूपमछा रवकछास गनफुतिपनने ्रेखन् ।

शनषकष्त

औपचछारिक रिक्छाबछाट प्रछाप्त ज्छान ि रसपले मछात्र 

मछानव जीवनलछाई सछाथतिक बनछाउन सक्दैन । अनौपचछारिक 

रिक्छाको क्ेत्र व्यछापक गिी िछाज्यको लगछानीमछा वरृद्ध 

गरिनफुप्त्ि  । अनौपचछारिक रिक्छालछाई सचूनछा ि 

प्ररवरधसँग जोिेि लदैजछानफुपनने आजको आवश्यकतछा 

िहकेो ् । आजको २१औ ँ ितछाब्ीमछा रवज्छान ि 

प्ररवरधको तीव्र गरतमछा रवकछास ि रवसतछाि भइिहकेो 

् । आधफुरनक प्ररवरधको अरधकतम प्र्योग गिी समरृद्ध 

््यछाउन औपचछारिक रिक्छाकछा रवष्यवसतफु करतप्य 

सन्भतिमछा बछासी भइसक्न ् । आ्ूमछा भएकछा मौजफ्ु छा 

ज्छान रसपलछाई रनिनति अद्छावरधक गिी स्ल जीवन 

रजउन व्यवरसथत ि सवतिसफुलभ अनौपचछारिक रिक्छाको 

रवकछास ि रवसतछाि गनफुतिको रवक्प द्ैन । जीवनप्यतिनत 

रिक्छा तथछा रसकछाइ समछाज ि रसकछाइ सङ्ग्ठनजसतछा प्रौढ 
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रसकछाइकछा रवश्वव्यछापी अभ्यछासको रवसतछाि गनति प्ररवरध 

सछाक्ितछाको आवश्यकतछा िहकेो ् । रवद्मछान नीरतले 

प्रछाथरमकतछामछा िछाखकेछा कछा्यतिक्रमहरूलछाई प्रभछावकछािी 

ढङ्गबछाट कछा्यछातिनव्यन गनति सके अनौपचछारिक रिक्छाको 

रवकछास‚ रवसतछाि ि क्ेत्र ्िछारकलो हुँ् दै जछाने रनरश्त ् ।

सनिभ्त-सामग्ी

नेपछाल सिकछाि (२०७५), अरनवछा्यति तथछा रनःिफ्ु क 

रिक्छासमबनधी ऐन २०७५ । कछा्ठमछािौः 

नेपछाल कछानफुन आ्योग ।

नेपछाल सिकछाि (२०७७), अरनवछा्यति तथछा रनःिफ्ु क 

रिक्छासमबनधी रन्यमछावली २०७७ । 

कछा्ठमछािौः नेपछाल कछानफुन आ्योग ।

नेपछाल सिकछाि (२०७२), नेपछालको संरवधछान । कछा्ठमछािौः 

कछानफुन रकतछाब व्यवसथछा सरमरत ।

पछा््ठ्यक्रम रवकछास केनद्र (२०७६), रवद्छाल्य रिक्छाको 

िछारट्रि्य पछा््ठ्यक्रम प्रछारूप २०७६ । 

सछानोर्ठमी, भतिपफुिः लेखक ।

िछारट्रि्य ्योजनछा आ्योग (२०७६), पन्धरौं ्योजनछा (आरथतिक 

वषति २०७६/७७ ्रेख २०८०/८१) । 

कछा्ठमछािौः लेखक ।

रिक्छा तथछा मछानव स्ोत रवकछास केनद्र (२०७७), िदैरक्क 

समछारिकछा, सछानोर्ठमी,  भतिपफुि । 

रिक्छा रवज्छान तथछा प्ररवरध मनत्रछाल्य (२०७६), िछारट्रि्य 

रिक्छा नीरत‚ २०७६ । कछा्ठमछािौः लेखक । 

अनौपचछारिक रिक्छा केनद्र (२०६३), अनौपचछारिक 

रिक्छा नीरत २०६३ । सछानोर्ठमी, भतिपफुिः 

लेखक ।
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भनिन्छ, एक जिा परुुष निनषित भए आफू मात्रै निनषित हुन्छ तर एक जिा मनहला निनषित भए पररवार िरै निनषित 

हुन्छ । त्यस कारण मनहला निनषित हुि ुभिेको पाररवाररक सषिमता आउि ुहो, आ्यआज्जि बढेर आतमनिभ्जर बनि ुहो, 

व्यवसा्यमा बढोत्तरी गरी समपनितानतर लनमकि ुहो । साषिरता निषिाको प्रस्ािनबन् ुहो । साषिरता ज्ािको कुञजी 

हो । आफिो अनतनि्जनहत प्रनतभाको प्रसफुटि गरेर अनिकानिक सषिमता हानसल गरेर सिक्तीकरणका लानग साषिरता 

हुँ् रै निनषित हुि ुपनहलो सत्ज हो । सामानजक रूपानतरण गरेर समदृ्ध ि्याँ िेपाल बिाउिे अठोटलाई ्य्ा ््जतामा ब्लि 

आिा आकाि ओगटेका मनहलाहरूको सिक्तीकरणको नवकलप ्छरैि । मनहलाहरूको आिारभतू आवश्यकता 

पररपनूत्ज गरी जीविसतर उठाउि ुिरै सिक्तीकरणको मखु्य ध्ेय्य हो । नवश्व पररवेिमा आनवषकार भएका िवीितम ज्ाि 

र नसपबाट आफूलाई ससुन्जतका सा र्ै निरनतर अद्ावनिक ग्दै लाि ुसिक्तीकरणको पनहलो आिारभतू सत्ज हो । 

सिक्तीकरणको िान््क अ ््ज सबल, िनक्वाि,् ्षितावाि,् षिमतावाि ्बिाउि ुभनिे बनुिन्छ । मनहलाहरूको मलू 

प्रवाहीकरणका लानग सिक्तीकरण अपररहा्य्ज हुन्छ । सिक्तीकरणका लानग चतेिाको सतर वनृद्ध हुिपु््ज्छ । चतेिाको 

सतरलाई पररषकृत र उनित बिाउि साषिर हुँ् रै निनषित हुिकुो नवकलप ्छरैि । ्यसरै वासतनवकतालाई आतमसात ्गरेर 

िेपाल सरकारले ् िेबाट निरषिरता उनमलूि गिने गरी नवनभनि िीनत त्ा रणिीनत अवलमबि ग्दै आएको ्छ । साषिर 

िेपाल अनभ्यािको सफलतासँग मनहलाको सिक्तीकरणमात् िभएर सबरै िेपालीको भाग्य र भनवष्य जोनिएकाले 

सबरैका लानग साषिर िेपाल र साषिर िेपालका लानग सबरै भनिे उचच नवचार र व्यवहारको आतमसात ्बाट मात् 

्यो महाि ्रानषरि्य अनभ्याि सफल हुि सक्छ । प्रसततु लेखमा मनहला सिक्तीकरणको अभ्यास एवम ्अवस्ा र 

साषिरताको ्योग्ािबारे चचा्ज गिने प्र्यास गररएको ्छ ।

अपरिहार्य कुञ्जी हो । आर ््यक, सामार्क, सांसककृ रिक 

रूपानििण गिजी दशे रिकास गर्य साक्षििा प्ररिशि उच्च 

हुर ु परहलो सि्य हो । मारि रिकास स्ूचकाङ्कलाई 

उच्च िाखर आिशरक सि्यहरू सिास्थर, रशक्षा, 

रिद्ालर भरा्यदि, मािकृरशश ु मकृतरदुि, पोषण आरदको 

आधािरशला परर साक्षििा हो । अनििा्यरट्रिर िारट्रिर 

सििमा प्ररिबद्ध सबैखाले रिकासका लक्र हारसल 

गर्य साक्षििा आधािभिू ि अररिार्य सि्य हो । तरस 

कािण िाजरले आफरा रागरिकलाई र्ाशकर रिटो 

नेपालमा साक्षरता र महिला सशक्तीकरणको अभ्ास र अवस्ा
 बाबकुा्जी काककी

हवष् प्रवेश

साक्षििाले मारिको अनिरर्यरहि प्ररिभा प्रस्ुटर गिेि 

सक्षमिा लराउँि । सक्षमिाले पौिखजी हािहरूलाई 

परिमार््यि ि परिसककृ ि गिेि हिेक वररतिको ्जीिरमा 

आमलू परििि्यर गि्य । उसमा स्ूचरा ि प्ररिरधको 

्ारकािजी िाखरे क्षमिामा िकृरद्ध हुनि । साक्षििाले 

आतमबल ि आतमरिश्ासमा बढोत्तिजी भई एक स्ल ि 

सबल रागरिकका रूपमा ् जीिर रापर गर्य अहम ्भरूमका 

खलेदि । सा्ै साक्षििा सह् आधरुरक ्जीिरको 

 पिू्य उपसर्चि, रशक्षा मनत्ालर

लेखसार
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साक्षि बराउर रिरभनर रो्रा, अरभरार ि कार्यक्रम 

लराउरपुरने हुनि ।

 ररिक्षििा ि गरिबजी एकअका्यको परिपिूक 

हुर ्। सह् ि स्ल ्जीिर र्उर कमिजीमा साक्षििाको 

रिकलप िैर । अरशक्षाका कािणले रिपनरिा, 

अनधरिश्ास, बेिो्गाि, पिािलमबजी ि्ा कम्ोि 

सिास्थर आरद रकािातमक प्रिकृरत्तले मरहलालाई बढजी 

गाँ्ेको ि । रिज्ार ि प्ररिरधको दु्ि गरिमा रिकास 

ि रिसिाि भइिहकेो एककाइसौं शिाबदजीमा परर रिश्मा 

७५ किोड ९० लाखभनदा बढजी प्रौढ ररिक्षि िर ् । 

्समा करिब हिेक िजीर ररिक्षिमधरे दईु ्रा मरहला 

पि्यर ् । रेपालको साक्षििा प्ररिशि रि.सं. २०५८ को 

्रगणराअरसुाि ५३.७४ प्ररिशि भएको, ्समधरे 

परुुष ६५.०८ ि मरहला ४२.४७ प्ररिशि ि मरहला-

परुुषबजी्चको साक्षििाको खाडल २२ प्ररिशि िहकेो 

र्रो । रि.सं. २०६८ को ्रगणराअरसुाि कुल 

साक्षििा प्ररिशि ६५.९, ्समधरे परुुष ७५.५ ि मरहला 

५७.४ ि्ा मरहला ि परुुषबजी्चको खाडल घटेि १८.१ 

हुर पगुेको ि । ्सलाई सकािातमक परििि्यर मारे परर 

परा्यप्त मानर सरकनर । तरसमा परर रो दिूजी रपिरडएको 

्ाि्ारि, दगु्यम ि्ा ररध्यरहरूको बसोबास क्षेत्मा 

अरधक ि । रेपाल गाउँ रै गाउँले भरिएको दशे हो । 

रसिो रिषम परिरस्रिमा साक्षििालाई सगुमिापिू्यक 

ररिक्षिको पहु्ँचरभत् लराउर ररश्चर रै ठूलै अठोट 

्चारहनि । मरहला ्रसङ्खरा बढजी भएको हाम्ो ्सिो 

दशेलाई रराँ रेपाल बराउर मरहला साक्षििालाई रिशषे 

महत्ि रदएि सघर कार्यक्रम लराउरपुरने हुनि । आधा 

आकाश ढाकेका मरहलाको सशतितीकिण रगिजीकर 

समकृद्ध समा्को अपेक्षा गर्य सरकनर । सशतितीकिण 

भनराले प्राप्त सू्चराहरूको सहजी ्ारकािजी गिजी ररण्यर 

गरने क्षमिाको रिकास गरु्य हो । रकररक मरहलाले 

समार अरधकाि ि अिसिको उपरोग ्बसमम गर्य 

पाउँदैरर् िबसमम रदगो रिकासको कलपरा पारजीको 

्ोका्सिै हुनि ।

 उपलबध साधर-स्ोिको अरधकिम उपरोग 

गिजी सशति ि स्ल ्जीिररापर गर्य कमिजीमा साक्षि 

हुदँ ै रशरक्षि हुरकुो रिकलप िैर । िस ््य साक्षििा 

सशतितीकिणको परहलो खड्ुरकलो हो । साक्षििाले 

मारिको अनिरर्यरहि प्ररिभा प्रस्ुटर गिेि सक्षमिा 

लराउँि । सक्षमिाले पौिखजी हािहरूलाई परिमार््यि 

ि परिसककृ ि गिेि हिेक वररतिको ्जीिरमा सिररभ्यििा 

लराई आमलू परििि्यर गद्यि । साक्षििाले स्ूचरा ि 

प्ररिरधको ्ारकािजी िाखरे क्षमिामा िकृरद्ध हुनि । ्सले 

आतमबल ि आतमरिश्ासमा बढोत्तिजी भई एक स्ल 

ि सबल रागरिकका रूपमा ्जीिररापर गर्य सह् 

बराउँि । साक्षििा आधरुरक ्जीिरको कुञ्जी हो । 

िस ््य आर ््यक, सामार्क, सांसककृ रिक रूपानििण गिजी 

दशे रिकास गर्य साक्षििा प्ररिशि उच्च हुरपुद्यि । मारि 

रिकास स्ूचकाङ्क सदुृढजीकिणका सि्यहरू सिास्थर, 

रशक्षा, रिद्ालर भरा्यदि, मािकृरशश ु मकृतरदुि, पोषण 

आरदको आधािरशला साक्षििा हो । िाट्रिले अनििा्यरट्रिर 

ि्ा िारट्रिर सििमा प्ररिबद्धिा ्ाहिे गिेका सबैखाले 

रिकासका लक्र हारसल गर्य साक्षििा आधािभिू 

ि अररिार्य सि्य हो । तरस कािण िाजरले आफरा 

रागरिकलाई र्ाशकर रिटो साक्षि बराउर रिरभनर 

रो्रा, अरभरार ि कार्यक्रम लराउर अररिार्य सि्य हो ।

हवश्वसतरमा महिला सशक्तीकरणका अभ्ासिरू 

 मरहला आ्ँैले आफरो अरधकािका लारग 

आिा् उठाउर सकरे ि हिेक क्षेत्मा आफरो कुिा सशति 

रूपमा िाखरे सक्षमिा हारसल गरु्य रै सशतितीकिण 

हो । मरहला सशतितीकिणका लारग रिश्मा रिरभनर 

प्ररासहरू भएका िर ् । ररिक्षििा प्ररिशि रिश्का 

प्रारः सबै्सो दशेले रढलोमा सर ् २०१५ समममा 

ररिक्षििामतुि दशे बराउरे अरभरार सञ्चालर गिेका 
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र्ए । रािजीिादजी अरभरनिाहरूबाट साक्षििाका 

सा्सा्ै सङ्गरठि रूपमा अनर करिपर िारट्रिर 

ि्ा अनििा्यरट्रिर अरभरारहरू परर सञ्चालर गददै 

आएका िर ्। सर ्१९१० को अमरेिकाबाट सरुु भएको 

रािजीिादजी आनदोलरको स्लिापरि मरहलाहरूका 

लारग मिदारको अरधकाि सरुररश्चि गरिएको र्रो । 

मरहलाको सरक्रर सहभारगिारिरा समा्को रूपानििण 

हुर सकदरै भनरे ्चिेराका कािण रिश्मा रािजी 

रिकासका रिरभनर अिधािणा ि अिसिहरूको रिकास 

ि रिसिाि हुदँ ै आरो । सर ् १९४५ को संरतुि िाट्रि 

सङ्घको बडापत् ि्ा सर ्१९४८ को रिश्वरापजी मारि 

अरधकाि घोषणापत्मा मरहला ि परुुषलाई बिाबिजी 

स्ारको सरुररश्चि गरिएको ि । तरसपरि सर ्१९५० 

को दशकमा मरहलाका लारग रिकास भनरे अिधािणा 

सशति रूपमा अगारड आरो । सर ्१९७० मा रिकासमा 

मरहला भनरे रािाका सा् सहभारगिामलूक रिरभनर 

मरहलामखुजी कार्यक्रमहरू सञ्चालरमा िजीव्रिा रदइरो । 

सर ् १९८५ बाट Gender & Development भनरे 

लैंरगक समरिकास अिधािणालाई आतमसाि ् गददै 

मरहला सशतितीकिणको क्षेत्मा ्प प्ररास भएको 

दरेखनि । रलङ्गका आधािमा िा्रजीरिक, आर ््यक, 

सामार्कलगारि कुरै परर क्षेत्मा रिभदे गर्य हुदँरै ि 

पाइदँरै भनरे सनदशे रस अिधािणाले अगँालको ि । 

मरहला सशतितीकिणका लारग ्प ्र्चिेरा बढाउर 

रिश्सििमा रिरभनर अनििा्यरट्रिर सभासममलेरहरू परर 

हुदँ ैआएका िर ्। सर ्१९७५ मा मरेकसको, सर ्१९८० 

मा कोपरहगेर, सर ् १९९० मा रैिोबजी, सर ् १९९५ 

मा बेइर्ङ ि सर ् २००० मा नररुोक्य मा अनििा्यरट्रिर 

मरहला सममलेर रिरभनर रजीरि ि िणरजीरि पारिि गददै 

समपनर भएका िर ्। 

 उरललरखि सममलेरहरूमधरे बेइर्ङ सममलेर 

मरहला सशतितीकिणका लारग रिशषे माररनि । मारि 

अरधकाि, लैङ्रगक समारिा ि सशतितीकिणलाई रिशषे 

्ोड रदएको रस सममलेरले मरहला उत्ारका लारग 

रिरिध पक्षहरूको परह्चार गिजी कारा्यनिररका लारग 

्ोड रदएको र्रो । मरहलाले भोगद ै आएको कुणठा 

ि समसराहरूलाई समबोधर गर्य, सिास्थर, रशक्षा, 

सञ्चाि, अ्थोपा््यर, मारि अरधकाि, समारिा ि 

समािेरशिालगारिका क्षेत्मा सममारपिू्यक सहभारगिा 

ि उपरोग गरने अिसिको सरुररश्चििाका लारग सममलेरले 

रिशषे प्रा्रमकिा रदएको र्रो । 

नेपालमा महिला सशक्तीकरणका लाहि िररएका 

प्र्ासिरू 

 रेपालमा परर मरहला सशतितीकिणका लारग 

रिरभनर प्ररासहरू भएका दरेखनिर ्। मरहलारिरुद्धका 

सबै प्रकािका भदेभाि उनमलूर गरने महासरनध १९७९ 

लाई रेपालले सर ् १९९१ मा अरमुोदर गिेको 

ि । सामानरिरा संिक्षण ि सशतितीकिणको रसद्धानि 

अरधकािजीमखुजी ि कलराणकािजी ्चरित्को हुनि । रेपालमा 

भएका प्ररासहरू अरधकांश कलराणकािजी कार्यमा 

सजीरमि भएको पाइनि । सशतितीकिणका लारग 

सहभारगिामलूक ररण्यर, पहु्ँचमा सरुररश्चििा, 

कलराणकािजी कार्य आरद पद्यिर ् । सर ् १९९५ को 

बेइर्ङ रिश् सममलेर घोषणापत्को पे्रिणासिरूप 

लैङ्रगक समारिा ि मरहला सशतितीकिणका क्षेत्मा 

रेपालमा परर रिरभनर रजीरि ि्ा िणरजीरिहरू अिलमबर 

गिेको पाइनि । रेपालको संरिधारको धािा ३७ मा 

ररमरारसुािको मरहलाको हकको सरुररश्चि गरिएको िः  

•	 रेपालको संरिधारअरसुाि िाजरका सबै 

संि्चरामा ३३ प्ररिशि सहभारगिा सरुररश्चि 

गरने,

•	 प्रतरेक मरहलालाई लैङ्रगक भदेभािरिरा 

समार िंशजीर हक हुरे,

•	 प्रतरेक मरहलालाई सिुरक्षि मािकृति ि प्र्रर 
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सिास्थरसमबनधजी हक हुरे,

•	 मरहलारिरुद्ध धारम्यक, सामार्क, सांसककृ रिक 

पिमपिा, प्र्चलर िा अनर कुरै आधािमा 

शािजीरिक, माररसक, रौर्नर, मरोिैज्ाररक िा 

अनर कुरै रकरसमको रहसंा्नर कार्य िा शोषण 

गरिरे। तरसिो कार्य काररुबमोर्म दणडरजीर हुरे 

ि पजीरडिलाई काररुबमोर्म क्षरिपरूि्य पाउरे 

हक हुरे,

•	 िाजरका सबै ररकारमा मरहलालाई 

समारपुारिक समािेशजी रसद्धानिका आधािमा 

सहभागजी हुरे हक हुरे,

•	 मरहलालाई रशक्षा, सिास्थर, िो्गािजी ि 

सामार्क सिुक्षामा सकािातमक रिभदेका 

आधािमा रिशषे अिसि प्राप्त गरने हक हुरे, 

•	 रर्ामिजी सेिामा खलुा प्ररिसपधा्यबाट परूि्य हुरे 

पदमधरे ४५ प्ररिशि मरहला, दरलि, ्र्ारि, 

अपाङ्ग, मधसेजी ि रपिरडएको क्षेत्को 

प्ररिरररधति गिाउरे ि्ा सो ४५ प्ररिशिलाई 

शि प्ररिशि मारजी तरसको ३३ प्ररिशि 

मरहलाका लारग िोकती कारा्यनिरर गरने,

•	 खलुा प्ररिसपधा्यबाट रर्ामिजी सेिालगारि 

अनर सिकािजी अरदुारप्राप्त ररकारहरूमा प्रिेश 

गरने उमिे परुुषको ३५ िष्य भए िापरर मरहलाका 

लारग ४० िष्यलाई अधाि मानरे,

•	 बढुिा प्ररो्रका लारग प्ररिसपधा्य गर्य परुुषको 

भनदा एक िष्य कम गरने,

•	 िाजरका अनर ररकार ि्ा आरोग, सरमरि, 

उपसरमरिहरूमा मरहलाको सहभारगिाको 

सरुररश्चििा गरने । 

रेपालको संरिधार, रिरभनर रजीरि ि्ा िणरजीरिहरूको 

प्रभािकािजी कारा्यनिररबाट ररमरारसुािका 

उपलरबध हारसल भएको पाइनिः 

•	 मरहला, बालबारलका ि्ा समा् कलराण 

मनत्ालरको स्ापरा,

•	 िारट्रिर मरहला आरोग स्ापरा,

•	 मरहला रिकास रिभाग खडा,

•	 प्रतरेक मनत्ालरमा ्ेनडि ्ोकल पिाइनटको 

वरिस्ा,

•	 प्रहिजीमा मरहला सेलको वरिस्ा,

•	 रेपालजी सेरा ि्ा प्रहिजी सेिामा मरहला 

सहभारगिामा िकृरद्ध,

•	 मरहला साक्षििा ि्ा आरआ््यर कार्यक्रम 

अरौप्चारिक रशक्षा केनद्मा ््य ि सञ्चालर,

•	 लैङ्रगक समारिा ि मरहला सशतितीकिण 

िारट्रिर कार्यरो्रा ररमा्यण ि्ा कारा्यनिरर,

•	 प्रतरेक र्ललामा मरहला ि्ा बालबारलका 

कारा्यलरको स्ापरा,

•	 रिद्ालर िहको िात्ाहरूका लारग िात्िकृरत्तको 

वरिस्ा,

•	 रिद्ालरहरूमा अररिार्य मरहला रशक्षकको 

वरिस्ा, ्समा कमिजीमा दिबनदजीअरसुाि परुुष 

ि मरहलाको अरपुाि ३ः१, ५ः२ ि ७ः३ हुरपुरने 

काररुजी वरिस्ा,

•	 रिद्ालर वरिस्ापर सरमरि ि्ा अरभभािक 

रशक्षक सङ्घमा मरहला सदसरको अररिार्यिा,

•	 र्लला रशक्षा सरमरिमा मरहला सदसरको 

अररिार्यिा ।

महिलाका लाहि छुट सहुवधाको व्वस्ा 

 रेपाल सिकािले मरहला सशतितीकिणलाई 

प्रोतसारहि गर्य ररमरारसुाि िुटको वरिस्ा गिेि 

सकािातमक रिभदेको रजीरि अरखिराि गिेको िः

•	 मरहलाको मारसक पारिश्ररमकमा १० प्ररिशि 

आरकि िुट रदरे,

•	 कुरै वरापारिक ि्ा औद्ोरगक प्ररिष्ारले 
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३३ प्ररिशि मरहलालाई िो्गािजी रदएमा सो 

ररकारले आरकिमा २० प्ररिशि िुट पाउरे,

•	 मरहलाको राममा उद्ोग दिा्य गदा्य लागरे 

दसििुमा ३५ प्ररिशि िुट रदरे,

•	 मरहलाले उद्ोग सञ्चालर गर्य ्चाहमेा ६ 

प्ररिशिमात् बरा्मा ऋण उपलबध हुरे,

•	 मरहलाको राममा ्गगा िर्सरेिसर पास गदा्य 

िोरकएको रहमालजी क्षेत्मा ५० प्ररिशि ि अनर 

क्षेत्मा २५ प्ररिशि िर्सरेिसर दसििुमा िुट 

पाउरे,

•	 श्रजीमार ्को राममा कारम िहकेो ्गगाको 

लालपु् ा्यमा श्रजीमिजीको रामसमिे िाखजी संरतुि 

सिारमति कारम गर्य ्चाहमेा एक सर रुपैराँमात् 

दसििु लागरे,

•	 िाजरले द्वनद्वप्रभारिि मरहलालाई एकमषु् २५ 

ह्ाि रुपैराँ सहारिा रदरे,

•	 रिद्ालरका िात्ालाई १० प्ररिशि िात्िकृरत्त 

रदरे वरिस्ा गरने,

•	 कमलिजी रिद्ा्कीलाई मारसक िजीर ह्ाि 

रुरपराँसममको भत्ता रदरे वरिस्ा ि कक्षा ८ 

सममका िात्ालाई िारष्यक िात्िकृरत्त प्रदार गरने,

•	 प्रारिरधक रडपलोमा प्रिेश पिजीक्षा उत्तजीण्य गरने 

मरहलालाई २५ प्ररिशि रसट आिक्षण गरने ।  

 िारट्रिर रिकास एिम ्सामार्क, सा्रजीरिक ि 

आर ््यक ्जीिरका सबै पक्षमा सबै ्ाि्ारि ि क्षेत्का 

मरहलाको समार अरधकाि सरुररश्चि गददै लैङ्रगक 

रूपले समािेशजी ि समिामलूक समा् ररमा्यण गर्य, मारि 

बे्चरबखरलगारि मरहलारिरुद्ध सबै प्रकािका रहसंा ि 

रिभदे अनतर गर्य लगारिका मरहला कलराणकािजी 

रजीरि ि्ा कार्यक्रमको प्रभािकािजी कारा्यनिरर 

आ्को आिशरकिा हो । मरहलाका मलूभिू ि्ा 

समार अरधकािको सरुररश्चि गददै समनुरि नरारपणू्य ि 

लैङ्रगक रूपले समािेशजी ि्ा समिामलूक समा्को 

स्ापरालाई सरुररश्चि गर्य मरहला सशतितीकिणका 

लारग साक्षििा नररूिम सि्य हो ।

महिला सशक्तीकरणमा अनौपचाररक साक्षरता 

हशक्षाको ्ोिदान

 अरौप्चारिक रशक्षा औप्चारिक रशक्षाको 

्ररजी हो । मारिले रशक्षा कोक्रोदरेख कात्ो अझ 

गभा्यधािणदरेख मकृतरपुर्यनि रिरभनर रकरसमले 

हारसल गिेि आफरो अरसिति समा्मा कारम गिेको 

हुनि । रसकरलाई उमिे िा समरले िेकदरै । बालकको 

परहलो रशक्षक आमा ि परहलो रिद्ालर घिपरििाि 

हो । पारििारिक िािाििणले बालबारलकाको अधररर 

ि ्जीिरमा दिूगामजी असि पाद्यि । अरौप्चारिक 

रशक्षाले संसकाि, संसककृ रि, िजीरिरििा्, ्चाल्चलर ि 

मारि सभरिाको रिकाससँगै भएको पाइनि । पौिारणक 

कालका रिद्वार ्ऋरषमरुर, रिदषुजीहरू कुरै रिद्ालरका 

उप् होइरर,् बरु अरौप्चारिक प्रककृ रिका धारम्यक 

सङ्घसंस्ाले रदएका रशक्षाका उप् हुर ्। औप्चारिक 

रशक्षाको इरिहास अरौप्चारिक ्रि लामो 

िैर । आरदकालदरेख अरौप्चारिक रशक्षाबाट उतपारदि 

पोखि रिद्वार ्हरूको उप् औप्चारिक रशक्षा हो । िस ््य 

अरौप्चारिक रशक्षा औप्चारिक रशक्षाको ्ररजी हो 

भनर अनर्ा रहोला । औप्चारिक रशक्षाको पाठ्रक्रम, 

रशक्षण संस्ाको संि्चरा, कक्षा सञ्चालर समर ि 

पढ्रे उमिे आरदले ज्ार, रसप हारसल गरने दारिा साँघिुो 

बराएको ि । ्बरक अरौप्चारिक रशक्षा आिशरकिा, 

्चाहरा ि समरको मागअरसुाि ्रुकुरै समर ि स्ारमा 

हारसल गर्य सरकरे वरािहारिक ि सनुदि पक्ष हो । 

 ्बसमम मरहला ि परुुषलाई रशक्षामा सह् 

पहु्ँच सरुररश्चि गरिनर िबसमम रिकासको गरि िजीव्र 

रहुरे र्ा ््य हो । रसै िासिरिकिालाई आतमसाि ्गिेि 

साक्षि रेपाल अरभरारमा मरहलालाई रिशषे धरार 
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रदएि रिरिध कार्यक्रमहरू सञ्चालर गददै आइएको 

ि । साक्षििा अरभरारका सिरंसेिक, स्ारजीर 

ररिजीक्षक ि्ा पढ्र आउरे ररिक्षिसमिेमा मरहला 

सहभारगिालाई प्रा्रमकिा रदरपुरने प्रािधार िारखएको 

ि । ्सको ्लसिरूप साक्षििा कार्यक्रममा मरहला 

सहभारगिा उललेखर िकृरद्ध भएको पाइनि । मािकृ ि्ा 

बाल मकृतरदुि घटेको ि । िाजरका रिरभनर ररकार ि 

कार्यक्रममा मरहलाको पहु्ँच क्ररमक रूपमा बढेको ि । 

 आफरो हक, अरधकाि ि कि्यवरप्ररि स्ग ि 

स्चिे भई सिारभमारपिू्यक आतमररभ्यि ्जीिररापर 

गर्य कमिजीमा साक्षििाको रिकलप िैर । रेपालमा परर 

मरहला साक्षििा ि सशतितीकिणका कार्यक्रम लराउरे 

धिैे सिकािजी, गैिसिकािजी ररकार ि सङ्घसंस्ा िर ् । 

रिगि िष्यहरूमा अरौप्चारिक रशक्षा केनद्ले अग्रणजी 

ि रेिकृतिदारजी भरूमका खलेद ै आएको र्रो । मरहला 

साक्षििा प्र्म, रद्विजीर, आरआ््यर समहूमा ््य ि आ्ूले 

अगँालेका ि समभावर पेसाहरूलाई परिसककृ ि गिेि 

आतमररभ्यि बराई आफरो खटु्ामा उरभर सकरे सक्षमिा 

प्रदार गरने रजीरि रलएको ि । तरसै गिजी आरआ््यरमा 

िकृरद्ध गिजी मरहलाको ्जीिरसिि उठाउर, आफरा 

कुिाहरू ररध्यककसँग भनर अभरसि बराउर ि सङ्गरठि 

भई हक अरधकाि सरुररश्चि गरने खालका कार्यक्रमहरू 

सामदुाररक रसकाइ केनद्मा ््य ि आरआ््यर समहू 

गठर गिजी सञ्चालर गरिएको ि । तरसिै सिास्थर ि 

सिस्ाइसमबनधजी ्र्चिेरा ्ैलाउरे कार्यक्रमहरू परर 

सञ्चालर गिेको ि । रिगि िष्यहरूदरेख िाट्रिवरापजी 

साक्षििा अरभरार सञ्चालर गददै समग्र रेपाललाई 

साक्षि घोषणा गरने क्रम अरनिम ्चिणमा पगुेको ि । 

साक्षििा अरभरारमा मरहला सहभारगिालाई प्रोतसारहि 

गरिएको ि । साक्षििा कक्षा केनद् िोकरे सिरंसेिक एिम ्

स्ारजीर ररिजीक्षक ररररुति ि्ा वरिस्ापरमा समिे 

मरहला सहभारगिाको सरुररश्चि गिेको ि । ्सको 

्लसिरूप मरहला सहभारगिा ८० प्ररिशिभनदा बढजी 

भएको प्रािरमभक प्ररििेदरले परुटि गिेको ि । आधािभिू 

साक्षििा रसप हारसल गिेपरि मरहलाको ररिनिि 

रशक्षाका लारग अरौप्चारिक प्रौढ रिद्ालरहरू रिकास 

ि रिसिाि हुरे क्रममा िर ्। ्हाँ मरहलाले एसईईसमम 

पढ्र पाउरे अिसि पाएका िर ् । दशेभरि िरिएि 

खलेुका सामदुाररक रसकाइ केनद्हरूमा ््य ि ् पारक 

परने ठाउँमा आरआ््यर समहू गठर गिजी उतपादर िकृरद्ध 

ि प्राप्त आ््यरलाई सामरूहक रूपमा ब्चि गरने अभरास 

गिाउँद ै आएको ि । ि्ारप, रशक्षा मनत्ालरको रराँ 

संि्चराअरसुाि उति केनद् खािे् भएकाले अरौप्चारिक 

रशक्षाका कार्यक्रमहरूले लर समातर रसकेको महससु 

हुर ्ालेको ि । साक्षििालगारि अरौप्चारिक 

रशक्षासमबनधजी कार्यक्रम सञ्चालर गरने प्रमखु दाररति 

स्ारजीर िहमा पगुेको ि । स्ारजीर िहमा अरौप्चारिक 

रशक्षाका रजीरि ि कार्यक्रमहरूप्ररि तररि धरार रपगुर ु

र्चनिाको रिषर हो ।

हनषकष्ष

 साक्षििा अरभरार काम हो बखार होइर । साक्षि 

रेपाल अरभरारलाई सा ््यक लक्रमा परुा्यउर अरहले 

परर ररिक्षि कहाँ िर ्? ररकर गरु्य परहलो प्रा्रमकिामा 

परु्यपद्यि । रिरजीहरूलाई पढ्र कक्षाकेनद्मा कसिजी लराउरे 

? उतपे्रिणा गरने उपारहरूको परह्चार गिजी कारा्यनिरर 

गरु्यपिेको ि । कक्षाकेनद्मा आइसकेका ररिक्षिहरूलाई 

कार्यक्रम अबरधभि कसिजी रटकाइिाखरे ? िो्चक 

वरिस्ापरका लारग धरार रदर रिलमब भइसकेको 

ि । पढ्रे ि्ा पढाउरे रिषरिसि,ु रिरध ि वरिस्ापर 

सहभागजीहरूको रुर्च, क्षमिा ि आिशरकिाअरसुाि 

ि रक िैर ? अधररर-अरसुनधारबाट ररट्कष्यमा पगुर ु

बरुद्धमत्तापणू्य काम हुनि । साक्षििाका रिषरिसि ु

सहभागजीहरूको ्जीिर ि ्गि ्लाई समबोधर गरने ि 

आ्ूले अपराएको िा अपराउरे पेसागि दक्षिालाई 
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उनरि बराउरे खालको भएमा िो्चक सहभारगिा 

हुरे र्ाि्यिा हो । पढ्रका लारग सगुमिा प्रदार 

गर्य परा्यप्त साधर-स्ोि सि्यसलुभ वरिस्ापरको 

खाँ्चो पद्यि । साक्षििा कक्षाको वरिस्ापर ि्ा 

पाठ्रपसुिक, मसलनद ि्ा पारिश्ररमकलगारिका 

आधािभिू सहुरलरि ि स्ोिसाधरको उर्चि वरिस्ा 

गर्य कन्सुराई ँगरिरहुुनर ।

 उरललरखि कार्यक्रमहरू ररश्चर रै हात्तजीको 

मखुमा र्िा भएका िर ्। अकथोि ््य  साक्षििालाई रदगो 

बराउर तररत्तकै ्चरुौिजी ि । साक्षि रेपाल अरभरारबाट 

साक्षि भएका समदुारहरूका लारग अगारडको रशक्षामा 

पहु्ँच सरुररश्चि गददै उरजीहरूको रशक्षा आ््यर गरने दारिा 

्िारकलो बराउरेि ््य  बेलैमा रसो्च ेसाक्षि परुः ररिक्षि 

बनरे ्ोरखम उरत्तकै िहनि । आगामजी रदरहरूका 

कार्यक्रमको स्लिाका लारग परा्यप्त साधरस्ोिको 

ि्ु्यमा, प्रभािकािजी कारा्यनिरर एिम ् सेिाग्राहजीको 

अरगुमर, ररिजीक्षण, कार्य प्रगरिको आधािमा पिुसकाि 

ि दणडको वरिस्ा गरने कार्यमा सबैको सा् ि्ा 

सहरोग भएमा ररश्चर रै हामजी आफरो लक्रमा ररबा्यध 

पगुर सकिौ ँ। तरस कािण मरहला साक्षििालाई प्रतरेक 

रेपालजीले घि घिबाट सरुु गिेि पारििारिक साक्षििालाई 

प्रोतसारहि गरु्यपद्यि । अरूले के गिे भनदा परर मलेै के गिें 

भनरे कुिाले महत्ि िाखदि । तरस कािण रस संसािलाई 

बदलर ुि भरे आ्ँैबाट सरुु गिौं । रहजी िासिरिकिालाई 

मधरर्ि िाखिे भरिट्रमा परर मरहला सशतितीकिणलाई 

प्रिद्ध्यरका लारग अररिार्य आधािभिू सि्यका रूपमा 

िहकेो साक्षििाका कार्यक्रमलाई प्रोतसारहि गरु्य भरेको 

समकृद्ध रराँ रेपाल बराउर होसटेमा हैंसे गरु्य हो भनदा 

अनर्ा रहोला । 
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नेपालमा साक्षरता, ननरनतर निक्षा एवम ्जीवनपर्यनत नसकाइ तथा सामदुानरक नवकासका गनतनवनिलाई समदुार 

सतरमा संसथागत गन्य समदुारमा आिाररत संसथाका रूपमा सामदुानरक नसकाइ केनद्र सथापना तथा नवसतार गनने 

प्ररास २०५८ सालदनेि हुदँ ैआएको छ । रसको संसथागत नवकास प्रारम्भ हुन थालेको दईु दिक्भनदा बढीको रस 

अवनिमा रसको सङ्खरातमक वनृघिसँगै दिेवरापी नवसतार पनन ्भएको छ । नीनतगत रूपमा रसको संसथागत 

अपररहार्यता ननरनतर सवीकाररँद ैपनन आएको छ । तापनन रसको संसथागत सवरूप, सञ्ालन वरवसथापन ढाँ्ा, 

रसको संसथागत औन्तर र ननरनतरताका समबनिमा अनरोल तथा असपष्टता नवद्यमान रहकेो नसथनत छ ्भने 

सथानपत सामदुानरक नसकाइ केनद्र (सानसके) ले पनन आफनो संसथागत अनसततव समदुारमा सथानपत गन्य र 

सम्भावरता (Potentiality) प्रदि्यन गन्य सनकरहकेो दनेिदँनै । अककोनतर समदुारमा रसको पनह्ान सथानपत 

्भइसकेको पनन पाइनन । प्रसततु आलेिमा सानसकेले समदुारमा आफनो पनह्ान, आवशरकता तथा औन्तर 

सथानपत गन्य, सम्भावना (Potentiality) प्रदि्यन गन्य र आम समदुारमा रसप्रनत अपनतव नवकास हुन नसनकरहकेो 

नसथनत उजागर गनने प्ररतन गररएको छ । रस क्रममा सानसकेको अविारणा, नेपालमा रसको प्राद्ुभा्यव तथा नवकास 

(Evolution) र वत्यमान नसथनतको पनन ््ा्य गददै पररवनत्यत सनद्भ्यमा रसको सञ्ालन वरवसथापनका ढाँ्ा पनन 

प्रसततु गररएको छ ।

राज्यद्ारा नै सामदुाय्यक सङ्घ-संस्ालाई प्रवर्द्धन गनने र 

राज्यको सह्योगमा नै समदुा्यमा आधाररत संस्ा 

(Community Based Organization - CBO) 

सङ्गयित त्ा स्ायित हुदँ ैआएका छन ्। सामदुाय्यक 

यिक्ा त्ा यवकासका सा्सा्ै अनतरिसुता यसकाइ 

त्ा संसककृ यत हसतानतरणमा ियन ्यसता सङ्घ-संस्ाको 

महत्विणूद्ध ्योगदान रहने गरेको दयेिनछ । स्ानी्य 

समदुा्यको ियैक्क त्ा यसकाइ आवश्यकता ियूतद्ध, 

यिक्ाको यवकास र यवसतार, सांसककृ यतक यसकाइ त्ा 

अनतरिसुता यसकाइ हसतानतरण गनद्ध र सामदुाय्यक 

यवकासका गयतयवयधको अगवुाइ गनद्ध सामदुाय्यक 

नेपालमा सामुदायिक यसकाइ केन्द्रः
अवधारणा, अवस्ा र पररवय त्ि् सन्दरतिमा विवस्ापन ढाँचा

 गोिालप्रसाद भट्टराई 

 िवूद्ध उिसयिव, यिक्ा मनत्ाल्य

पररचि

स्ानी्य समदुा्यको सामयूहक सहका्यद्ध, 

साझदेारी, संलगनता त्ा अगवुाइमा सङ्गयित एवम ्

सञिायलत सामदुाय्यक सङ्घ-संस्ाले स्ानी्य 

समदुा्यका यवकास त्ा यसकाइ आवश्यकता सही 

रूिमा ियहिान हुने, ्यसता संस्ामारद्ध त ् सञिायलत 

सामदुाय्यक यिक्ा त्ा यवकासका गयतयवयधमा 

सरोकारवाला समदुा्यको अिनतव रहने र यदगो हुने 

मान्यता बीसौं िताबदीको उत्तरार्द्धदयेि स्ायित हुदँ ै

आएको िररणामसवरूि सामदुाय्यक यिक्ा त्ा 

यवकासका गयतयवयधलाई समदुा्यसतरमा संस्ागत गनद्ध 

लेखसार
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सङ्घ-संस्ाको उललेख्य भयूमका रयहआएको सनदभद्धमा 

िररवयतद्धत आधयुनक िररवेिमा साक्रता त्ा यनरनतर 

यसकाइ र सामदुाय्यक यवकासका लायग समते ्यसता 

सामदुाय्यक सङ्घ-संस्ा अिररहा्यद्ध िानी सामदुाय्यक 

यसकाइ केनद्रको अवधारणा यवकयसत हुदँ ैआएको छ । 

िास गरी स्ानी्य समदुा्यको आवश्यकता र मागमा 

आधाररत साक्रता, यनरनतर यिक्ा त्ा जीवनि्यद्धनत 

यसकाइलगा्यत समग्र सामदुाय्यक यवकासका 

गयतयवयधलाई समदुा्य सतरमा संस्ागत गददै ततसमबनधी 

यनयदद्धष्ट लक््य हायसल गनद्ध ्यनेुसको (UNESCO) को 

नीयतगत सह्योग र िहलमा नेिाललगा्यत एयस्या 

प्रिानत क्ेत्का मलुकुहरूमा समदुा्यमा आधाररत 

संस्ाका रूिमा सामदुाय्यक यसकाइ केनद्र 

(Community Learning Center–CLC) को 

स्ािना हुदँ ैआएको छ । नेिालमा ियन यवक्रम संवत ्

सािीको दिकदयेि सामदुाय्यक यसकाइ केनद्र (सायसके) 

स्ािना र यवसतार हुदँ ैआएका छन ्र हालसमम यिक्ा 

मनत्ाल्यको प्र्यास र सह्योगमा दिेका यवयभनन 

गाउँिायलका र नगरिायलकाहरूमा ्यसता केनद्रहरू 

यवसतार भएका छन ्। 

साक्रता, यनरनतर यिक्ा एवम ् जीवनि्यद्धनत 

यसकाइ त्ा सामदुाय्यक यवकासका गयतयवयधलाई 

समदुा्यसतरमा संस्ागत गनद्ध सायसके स्ािना त्ा 

यवसतार गनने प्र्यास प्रारमभ हुन ्ालेको दईु दिकभनदा 

बढीको ्यस अवयधमा ्यसको सङ्ख्यातमक वकृयघिसँगै 

दिेव्यािी यवसतार भएको छ । नीयतगत रूिमा ्यसको 

संस्ागत अिररहा्यद्धता यनरनतर सवीकाररँद ैियन आएको 

छ । ताियन ्यसको संस्ागत सवरूि, सञिालन 

व्यवस्ािन ढाँिा, ्यसको संस्ागत औयित्य र 

यनरनतरताका समबनधमा अन्योल त्ा असिष्टता 

यवद्यमान रहकेो यस्यत छ भने स्ायित सायसकेले ियन 

आफनो संस्ागत ियहिान एवम ् अयसततव समदुा्यमा 

स्ायित गनद्ध र समभाव्यता (Potentiality) प्रदिद्धन गनद्ध 

सयकरहकेो दयेिदँनै । अककोयतर समदुा्यमा ्यसप्रयतको 

अिनतव यवकास भइसकेको ियन िाइनन । प्रसततु 

आलेिमा सायसकेले समदुा्यमा आफनो औयित्य 

स्ायित गनद्ध, समभावना (Potentiality) प्रदिद्धन गनद्ध र 

आम समदुा्यमा ्यसप्रयत अिनतव यवकास हुन 

नसयकरहकेो यस्यतको उजागर गनने प्र्यतन गररएको छ । 

्यस क्रममा सायसकेको अवधारणा र आवश्यकता, 

नेिालमा ्यसको प्रादभुाद्धव त्ा यवकास (Evolution), 

वतद्धमान यस्यत, प्रमिु समस्या एवं सदुृढीकरणका लायग 

गररनिुनने प्रमिु का्यद्धको ििाद्ध गददै िररवयतद्धत सनदभद्धमा 

्यसको औयित्य र सञिालन व्यवस्ािनका ढाँिा ियन 

प्रसततु गररएको छ ।

नेपालमा सामुदायिक यसकाइ केन्द्को प्ादुरातिव 

््ा यवकास

सामदुाय्यक यसकाइ केनद्र नेिालमा सन ्१९९८ 

दयेि यवकयसत न्याँ अवधारणा भए ियन सरकारी िहल 

र सह्योगमा साक्रता त्ा सामदुाय्यक यवकासका लायग 

समदुा्य सतरमा स्ायित र समदुा्यको व्यवस्ािनमा 

सञिायलत सायसकेजसतै समदुा्यमा आधाररत संस्ा 

भने सेती यिक्ा िरर्योजनाका नामले िररयित सेती 

अञिलमा ग्रामीण यवकासका लायग यिक्ा िरर्योजना 

१९८१–१९९२ का्याद्धनव्यन अवयधमा सेती 

अञिलयभत्का यजललाका ग्रामीण समदुा्यमा ग्रामीण 

वािनाल्य (Village Reading Centre- VRC) 

सञिालन त्ा यवसतार (UNESCO & UNDP, 

1985) सँगै सायसकेको संस्ागत अवधारणाको जग 

स्ािना गरेको दयेिनछ (HD Nepal Consultant 

Group (P) Ltd, 2011 ) । आधारभतू यिक्ाबाट 

वयञित प्ररौढहरूमा का्यद्धमलूक साक्रता यसि त्ा ििन 

संसककृ यत यवकास गनने उद्शे्यले ग्रामीण बसतीहरूमा 

सञिायलत ्यी केनद्रहरूमा प्ररौढहरू आफनो रुसद्धदको 
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सम्यमा भलेा हुने, आफना सरोकारका यवष्यमा छलरल 

गनने र आफनो िाहना र रुयिका सामग्रीहरू अध्य्यन गनने 

्लोका रूिमा रहकेा य्ए । एक अ द््धमा साक्रता 

यवसतार केनद्रका रूिमा रहकेा ्यसता संस्ाहरू साक्रता 

यसकने-यसकाउने, उिलबध सामग्री अध्य्यनका 

माध्यमबाट यसकेका साक्रता यसिलाई यदगो बनाउने र 

प्ररौढहरूमा ििन संसककृ यत यवकास गनद्ध प्रभावकारी 

माध्यम िायनएका य्ए । ्यसता केही वािनाल्यहरू 

कालानतरमा सामदुाय्यक िसुतकाल्य, ग्रामीण सिूना 

त्ा स्ोतकेनद्रका रूिमा िररणत हुदँ ै ग्रामीण 

नागररकहरूलाई ज्ान र सिूनामा िहुिँ ि्ुयाद्धउने 

माध्यमका रूिमा यनरनतरता िाइरहकेो दयेिनछ ।

उयललयित ग्रामीण वािनाल्यका सरलताका 

अनभुवहरूलाई ग्रहण गददै प्रा्यमक यिक्ा िरर्योजना 

सन ् १९८४–१९९२ का्याद्धनव्यन िरणमा ग्रामीण 

समदुा्यको साक्रतासतर सधुार गनने रणनीयतका रूिमा 

िरर्योजना लाग ू भएका यजललाका ग्रामीण समदुा्यमा 

िवूद्ध VRC का का्यद्धका लायग सामदुाय्यक वािनाल्य 

(Community Reading Centre –CRC) 
यवसतार गरर्यो (Shreshtha, 2002) । प्ररौढहरूमा 

साक्रता यसि यवकास गरी ग्रामीण समदुा्यमा साक्रता 

सतर सधुार गनने उद्शे्यले स्ायित ्यी VRC वा CRC 

को अवधारणाको अनसुरण गददै गैरसरकारी संस्ा 

(गैसस) लगा्यत ग्रामीण यवकास संस्ाले 

साक्रतालगा्यत सामदुाय्यक यवकासका 

यक्र्याकलािलाई गयत यदन कयति्य स्ानमा सामदुाय्यक 

स्ोत केनद्र वा सामदुाय्यक यवकास केनद्रका रूिमा ्यसता 

संस्ालाई यवकास र यवसतार गददै आएको िाइनछ । 

्यसरी साक्रता त्ा सामदुाय्यक यवकासका 

लायग स्ायित र समदुा्यद्ारा व्यवयस्त आधयुनक 

सायसकेजसतै सामदुाय्यक संस्ाको इयतहास सन ्१९९० 

अगायिदयेि नै प्रारमभ भए ियन यवद्यमान सायसके 

(Community Learning Centre – CLC) 
को अवधारणा भने एयस्या प्रिानत क्ेत्का यनयमत सबैका 

लायग यिक्ा (Asia Pacific Programme of 
Educaton of All – APPEAL) को 

का्यद्धढाँिाअनरुूि सबैका लायग साक्रता त्ा 

जीवनि्यद्धनत यसकाइका अवसर यवसतार गनने रणनीयतका 

रूिमा यवकास भएको हो (HD Nepal Consultant 
Group (P) Ltd., 2011) । नेिालमा ियन ्यही 

रणनीयतअनतगद्धत नै सबैका लायग यिक्ा रायट्रि्य 

का्यद्ध्योजनाअनरुूि साक्रता यवकास र जीवनि्यद्धनत 

यसकाइ अवसर यवसतार गनने प्र्योजनका लायग सायसकेको 

स्ािना र यवसतार हुदँ ैआएको छ ।

यव.सं. सािीको दिकदयेि संस्ागत हुदँ ै

आएको सायसकेको यवकास र यवसतार िास गरी सबैका 

लायग यिक्ाका लक््य नं ३ (उि्यकु्त यसकाइ त्ा 

जीवनोि्योगी यसि यिक्ा का्यद्धक्रममा समतामलूक 

िहुिँ यवसतार गरी सबै प्ररौढ त्ा ्यवुाका यसकाइ 

आवश्यकताको िररियूतद्ध) र लक््य नं. ४ (आधारभतू त्ा 

यनरनतर यिक्ामा सबैका लायग िहुिँ सयुनयचित गरी प्ररौढ 

साक्रता र िास गरी मयहला साक्रता यस्यतमा ५० 

प्रयतितले सधुार) प्रायतिको रणनीयतक सं्यनत्का रूिमा 

नेिाललगा्यत एयस्या प्रिानत क्ेत्का मलुकुहरूमा 

आएको छ (Bhattarai, 2072) । ्यस 

का्यद्धढाँिाअनसुार मागमा आधाररत यसकाइ 

आवश्यकता ियूतद्धका यनयमत सामदुाय्यक यवकास, 

व्ययक्तको व्ययक्ततव यवकास, यनरनतर यसकाइ र साक्रता 

यिक्ा का्यद्धक्रम का्याद्धनव्यन गनने संस्ागत सं्यनत्का 

रूिमा सायसकेको अवधारणा अगायि साररएकाले 

्यसलाई औििाररक यिक्ा संरिनाबायहरको 

सामदुाय्यक यवकासका लायग समदुा्यका यसकाइ 

आवश्यकता िररियूतद्धको अवसर यवसतार गनद्ध समदुा्यद्ारा 

व्यवयस्त र सञिायलत समदुा्य तहको स्ा्यी यसकाइ 
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्लोका रूिमा संस्ागत गनने प्र्यास भएको हो । ्यस 

अ द््धमा स्ानी्य समदुा्य तहको यसकाइ 

आवश्यकताअनरुूि साक्रता, यनरनतर यसकाइ त्ा 

सामदुाय्यक यवकासका यक्र्याकलाि सञिालन गनने 

संस्ागत संरिनाका रूिमा य्यनलाई यनरनतरता यदइदँ ै

आएको छ । स्ािना त्ा व्यवस्ािनका लायग 

सरकारद्ारा यवत्ती्य त्ा प्रायवयधक सह्योग उिलबध 

भए ियन यविरु् सामदुाय्यक संस्ाका रूिमा नै य्यनको 

संस्ागत ियहिान का्यम गददै यनरनतरता यदन ुसानदयभद्धक 

दयेिनछ ।

सामुदायिक यसकाइ केन्द्को अवधारणा 

समदुा्यका मायनसहरूको उमरे समहू, िेसा, 

व्यवसा्य, सामायजक, आय द््धक र सांसककृ यतक िकृष्ठभयूमका 

आधारमा यवयवध यसकाइ आवश्यकताहरू यनरनतर 

यवकास भइरहनछन ्। ्यसता आवश्यकताहरूको समबोधन 

गनद्ध यवद्याल्य यिक्ा संरिनाका अयतररक्त समदुा्य 

तहको संस्ागत संरिना अिररहा्यद्ध हुनछ भनने 

मान्यताबाट सामदुाय्यक यसकाइ केनद्रको अवधारणा 

यवकास भएको हो । ्यसका सा्ै यवद्याल्यी्य यिक्ा 

सवद्धसलुभ हुन नसकी आधारभतू यिक्ा त्ा 

साक्रताबाट वयञित रहकेा समहू व्याति रहकेा समदुा्यमा 

भने साक्रता, यनरनतर यिक्ा, जीवनि्यद्धनत यसकाइका 

का्यद्धक्रमलाई समदुा्य तहमा संस्ागत गनद्ध ्यसता 

सामदुाय्यक सङ्घ-संस्ाहरू संस्ागत गररनछन ्। ्यसरी 

यवद्याल्य यिक्ाबाट वयञित समहूका साक्रता, यनरनतर 

यिक्ा त्ा यसकाइ आवश्यकतादयेि यवद्याल्यी्य 

यिक्ाले समबोधन गनद्ध नसकेका यवद्याल्यी्य यिक्ा 

प्रायतििचिात ् यनरनतर यवकयसत भइरहने यसकाइ 

आवश्यकता िररियूतद्ध गनने संस्ागत संरिनाको 

अिररहा्यद्धताले सामदुाय्यक यसकाइ केनद्र स्ािना त्ा 

यवसतार हुदँ ै आएका छन ् । नेिालमा ियन य्यनै 

आवश्यकताले राज्यको सह्योग त्ा प्र्यासमा 

समदुा्यतहमा सामदुाय्यक यसकाइ केनद्रको स्ािना, 

सञिालन त्ा व्यवस्ािन हुदँ ै आएको छ र भावी 

यदनमा समते ्यसता संस्ाहरूले यनरनतरता िाउने 

दयेिनछ ।

समदुा्यका सबै उमरे समहूका व्ययक्तहरूको 

यसकाइ आवश्यकता िररियूतद्धका लायग यसकाइ प्रबनध 

गनने सामदुाय्यक संस्ाका रूिमा एयस्या प्रिानत क्ेत्का 

मलुकुमा ्यसता संस्ाको स्ािना, सञिालन त्ा 

व्यवस्ािन समदुा्यद्ारा नै हुदँ ै आएको दयेिनछ, 

जसलाई ्यनेुसकोले स्ानी्य समदुा्यका 

आवश्यकतानसुारका यसकाइ, यनरनतर यिक्ा त्ा 

सामदुाय्यक यवकास का्यद्धक्रमको प्रबनध गनने समदुा्यको 

व्यवस्ािनमा सञिायलत औििाररक यवद्याल्य यिक्ा 

संरिनाभनदा यभनन सवरूिको स्ानी्य ियैक्क संस्ाका 

रूिमा िररभायषत गरेको िाइनछ 

(UNESCO,1999:11)। कयति्य सनदभद्धमा समदुा्य 

सतरमा साक्रता, यनरनतर यिक्ा त्ा यसकाइ का्यद्धक्रम 

का्याद्धनव्यन गनने संस्ागत संरिनाका रूिमा ियन 

य्यनीहरू समदुा्यमा िररयित त्ा लोकयप्र्य भएको 

िाइनछ । कयति्य समदुा्यमा यिक्ाका अयतररक्त 

सामदुाय्यक यवकासका गयतयवयधसमते य्यनै संस्ाको 

अगवुाइमा सञिालन हुने हुदँा सामदुाय्यक यवकास 

केनद्रका सवरूिमा ियन य्यनको ियहिान स्ायित भएको 

दयेिनछ । 

उयललयित अवधारणाअनसुार नै नेिालमा ियन 

सायसकेलाई सामदुाय्यक यवकासका यनयमत समदुा्यद्ारा 

व्यवयस्त स्ानी्य समदुा्य सतरको यसकाइ त्ा ियैक्क 

संस्ाका रूिमा िररभायषत गररएको छ 

(अयिके,२०६२ः१) र स्ानी्य समदुा्यको यसकाइ त्ा 

सामदुाय्यक यवकास आवश्यकता िरूा गनद्ध स्ानी्य 

समदुा्यको सञिालन व्यवस्ािन हुने सवा्यत्त र 

सविायसत सामदुाय्यक संस्ाको (अयिके,२०७५) 
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ियहिानसयहत य्यनको यनरनतरतार र यवसतार हुदँ ैआएको 

दयेिनछ । ्यही नीयतगत अवधारणाका आधारमा 

औििाररक यिक्ा सरंिनाभनदा अलग ियैक्क त्ा 

सामदुाय्यक यवकास संस्ाका रूिमा समदुा्यद्ारा 

य्यनीहरूको सञिालन व्यवस्ािन हुदँ ैआएको छ भने 

साक्रता, यनरनतर यिक्ा र जीवनि्यद्धनत यसकाइका 

का्यद्धक्रमसँग ैसामदुाय्यक यवकासका गयतयवयध सञिालन 

गनने सामदुाय्यक यवकास संस्ाका रूिमा य्यनको ससं्ागत 

सवरूि स्ायित गनने प्र्यतन हुदँ ैआएको छ । 

य्यनीहरू स्ानी्य समदुा्यका व्ययक्तहरूका 

आवश्यकताअनसुारका साक्रता त्ा यनरनतर यिक्ाका 

अयतररक्त जीवनसतर सधुारका लायग आ्यआजद्धन, 

जीयवकोिाजद्धनका लायग यसिमलूक तायलम का्यद्धक्रम 

का्याद्धनव्यन, सामयूहक वित त्ा ऋण का्यद्धक्रमको 

सं्योजनमा यक्र्यािील हुदँ ैआएका छन ्भने सामदुाय्यक 

यवकासका गयतयवयधको ियन अगवुाइ गददै आएका छन ्। 

्यस द््ध य्यनीहरू स्ानी्य समदुा्यका लायग जीवनि्यद्धनत 

यसकाइका अवसरमा नागररकको िहुिँ सवद्धसलुभ गराई 

मानव यवकासमा सह्योग गनने सामदुाय्यक यवकास 

संस्ाका रूिमा य्यनको संस्ागत यवकास गनुद्ध 

आवश्यक दयेिनछ ।

प्रारमभदयेि सन ्१९९० को िवूाद्धर्द्धसमम दिेको 

साक्रतासतर सधुार गनने लक््यका सा् मलूतः 

साक्रतामलूक का्यद्धक्रमले व्यािकता िा्यो भने सन ्

१९९० िचिात ् सबैका लायग यिक्ा अयभ्यानको 

्ालनीसँगै साक्रता यस्यतमा सधुारका सा्ै सबैका 

लायग यसकाइ आवश्यकताको िररियूतद्ध त्ा यनरनतर 

यसकाइका अवसरमा सबैको िहुिँ सवद्धसलुभ गराउने 

लक््यका सा् साक्रता, साक्रोत्तर, वैकयलिक यवद्याल्य 

यिक्ाजसता, यवयवध सवरूिका का्यद्धक्रमलाई व्यािकता 

यदइ्यो । आियूतद्धमा आधाररत भई सञिालन हुने गरेका 

उयललयित का्यद्धक्रमलाई यवकेयनद्रत संरिनामा ल्याई 

लयक्त समदुा्यको माग र आवश्यकतामा आधाररत 

बनाउन समदुा्य तहमा आवश्यकता ियहिान गनने, 

आवश्यकतानरुूिको साक्रता त्ा यनरनतर यसकाइका 

का्यद्धक्रम तजुद्धमा व्यवस्ािन गनने र लयक्त समहूसमम 

का्यद्धक्रमको िहुिँ ि्ुयाद्धउने संस्ागत संरिनाको अभाव 

िि्यकरहकेो य््यो । उयललयित सबै यकयसमका 

का्यद्धक्रमलाई यनरनतर यसकाइको का्यद्धढाँिामा ल्याई 

समदुा्य तहमा संस्ागत गददै लयक्त समहूलाई यिक्ा 

त्ा यसकाइको धारमा मलूप्रवाहीकरण गनने समदुा्य 

तहको संस्ागत संरिनाका रूिमा सायसके यवकास 

त्ा यवसतार गररएको हो । ्यस द््धमा सायसके स्ािना र 

यवसतारका उद्शे्यहरू यनमनानसुार रहकेा छन ्ः

• अनरौििाररक यिक्ाका यवयवध सवरूिका 

का्यद्धक्रमलाई यनयचित संरिनाअनतगद्धत समदुा्य 

तहमा संस्ागत गनुद्ध 

• यवयभनन प्रदा्यकमारद्ध त ्सञिायलत अनरौििाररक 

यिक्ा त्ा सामदुाय्यक यवकासका का्यद्धक्रमलाई 

एउटै सं्यनत्अनतगद्धत का्याद्धनव्यन हुने िघियत 

संस्ागत गनुद्ध 

• समदुा्यका यसकाइ त्ा यवकास आवश्यकता 

ियहिान गरी तदनरुूिका का्यद्धक्रम तजुद्धमा त्ा 

व्यवस्ािन गनने िघियत समदुा्य तहमा ससं्ागत गनुद्ध

• स्ानी्य प्रयवयध, ज्ान, यसि र संसककृ यतको प्रवर्द्धन 

का्यद्धक्रम तजुद्धमा त्ा का्याद्धनव्यन गनने संस्ागत 

िर्यतको यवकास गनुद्ध 

•	 सामदुाय्यक सिूना त्ा स्ोत केनद्रको रूिमा 

स्ायित गनुद्ध 

सामुदायिक यसकाइ केन्द्को आवशिक्ा

सबैका लायग यिक्ा अयभ्यान प्रारमभसँगै सबै 

उमरे समहूका व्ययक्तहरूका यनरनतर यिक्ा त्ा 

जीवनि्यद्धनत यसकाइ आवश्यकता ियूतद्धका लायग उि्यकु्त 

यसकाइका अवसरमा सवद्धसलुभ िहुिँ सयुनयचित गनने 
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प्रमिु लक््य रहदँ ैआएको छ र ्यसका लायग आवश्यक 

संस्ागत संरिना समदुा्य तहमा स्ािना गररने 

यवश्वव्यािी प्रयतबघिता ियन व्यक्त हुदँ ै आएको छ 

(UNESCO, 2015)। नेिालले ियन सन ्२००० दयेि 

्यो लक््य प्रायतिका लायग नीयतगत प्रयतबर्ता व्यक्त गददै 

आएको छ भने सबैका लायग आधारभतू यिक्ा प्रायति 

त्ा सबैका आवश्यकतानसुारका यसकाइ सयुनयचितताका 

लायग संयवधानद्ारा नै मरौयलक अयधकारका रूिमा 

स्ायित गररसकेको छ । य्यनको सयुनयचितताका लायग 

यवद्याल्यी्य यिक्ा संरिनामात् ि्याद्धति र सक्म नहुने हुदँा 

समदुा्यका व्ययक्तहरूको यसकाइ आवश्यकता ियहिान, 

उि्यकु्त यसकाइ का्यद्धक्रमको तजुद्धमा, व्यवस्ािन र 

का्याद्धनव्यन गनद्ध समदुा्य तहमा संस्ागत संरिना 

अिररहा्यद्ध हुनछ । ्यसका लायग समदुा्यकै व्यवस्ािनमा 

सञिालन व्यवस्ािन हुने सामदुाय्यक यसकाइ 

केनद्रजसता संस्ागत प्रबनध उि्यकु्त िायनएको छ ।

सबैका लायग यिक्ा अयभ्यानकै क्रममा त्य 

गररएका र यदगो यवकास लक््य सन ् २०३० सममको 

यिक्ा का्यद्धढाँिाले समते यविषे जोि यदएका सबैका 

यसकाइ आवश्यकता ियूतद्ध, रोजगारी त्ा उद्यमिीलता 

यवकासका लायग उि्यकु्त यसकाइ, जीवनोि्योगी यसि 

यिक्ा त्ा व्यावसाय्यक तायलम का्यद्धक्रममा सवद्धसलुभ 

िहुिँ सयुनयचित गनने र प्ररौढ साक्रता यस्यतमा कमतीमा 

५० प्रयतितले सधुार गनने लक््य प्रायतिका लायग (Nepal 

National Commission for UNESCO & 

UNESCO, 2003; UNESCO,2015 ) समदुा्यमा 

यवद्याल्यी्य संरिनाबायहर साक्रता, यनरनतर यिक्ा र 

यसि यवकास त्ा समदुा्य सिक्तीकरणका का्यद्धक्रम 

यवयभनन यनका्य त्ा सङ्घ-संस्ाबाट सञिालन हुने 

गदद्धछन ्। ्यी सबै का्यद्धक्रमका लायग वासतयवक लयक्त 

समहू ियहिान गनने र उनीहरूको िहुिँमा ्यसता 

का्यद्धक्रमहरू ि्ुयाद्धउने, आवश्यक का्यद्धक्रम तजुद्धमा र 

का्याद्धनव्यन गनद्ध समबयनधत यनका्य त्ा सङ्घ-संस्ासँग 

समनव्यको का्यद्ध गनद्ध ियन सामदुाय्यक व्यवस्ािनका 

सङ्घ-संस्ा यवश्वसनी्य सं्यनत् मायनँद ै आएका छन ् । 

्यसता का्यद्ध गनद्ध समदुा्य तहमा यवद्याल्यबाहके अन्य 

सं्यनत्को अभाव रहकेाले र सो िरूा गनने संस्ागत 

सं्यनत्का रूिमा सामदुाय्यक यसकाइ केनद्रको 

अिररहा्यद्धता रहकेो छ । सबैका लायग साक्रता त्ा 

जीवनि्यद्धनत यसकाइ सयुनयचित गनने लक््य प्रायतिमा मलुकु 

अझ ैियन िछायि नै रहकेो यस्यतमा साक्रता, यनरनतर 

यिक्ा, व्यावसाय्यक यसिसमबनधी तायलम समदुा्य 

तहमा अझ व्यािक बनाउन भावी यदनमा ियन सायसकेको 

संस्ागत प्रबनध आवश्यक दयेिनछ ।

सामुदायिक यसकाइ केन्द्को यवद्यमान यस्य्

ग्रामीण समदुा्यमा साक्रता गयतयवयधलाई 

संस्ागत गनद्ध साक्रता केनद्रका रूिमा स्ायित ग्रामीण 

वािनाल्य (VRC) एवम ् सामदुाय्यक वािनाल्य 

(CRC) जसता सामदुा्यमा आधाररत संस्ाको 

सञिालन व्यवस्ािन सेती अञिलमा सञिालन 

गररएको ग्रामीण यवकासका लायग यिक्ा िरर्योजना 

काल १९८१ दयेि नै हुदँ ैआएको िाइए ियन साक्रता, 

यनरनतर यिक्ा त्ा जीवनि्यद्धनत यसकाइदयेि सामदुाय्यक 

यवकाससममका यक्र्याकलाि समनव्य र सञिालन गनने 

सामदुाय्यक सं्यनत् सायसकेको संस्ागत सवरूिको 

यवकास भने ्यनेुसकोको नीयतगत त्ा प्रायवयधक 

सह्योगमा काभ्िेलाञिोकको बिुोल, कािमािौंको 

तामसीिािा र बैतिीको श्ीकोटमा एक-एक गरी 

तीनओटा स्ािना भएियछ सन ् १९९८ दयेि मात् 

प्रारमभ हुनछ (Tuladhar 2004)। उक्त तीन सायसकेको 

िरीक्ण प्र्योगको अध्य्यनिचिात ् दिौं ्योजना अवयध 

२०५९र६०—२०६३/६४ मा प्रत्ेयक यनवाद्धिन क्ेत्मा 

एक-एक (अयिके, २०७५) र त्यसियछका अवयधमा 

ततकालीन गाउँ यवकास सयमयत र नगरिायलका विा 
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प्रत्ेयकमा एक-एक केनद्र क्रमिः स्ािना गददै जाने 

लक््यअनरुूि यव.सं. २०७० समममा य्यनको दिेव्यािी 

यवसतार हुदँ ै आएको िाइनछ (Bhattarai,2072)। 

प्रत्ेयक वषद्ध क्रयमक यवसतार हुदँ ैजाँदा हालसमम सरकारी 

प्र्यास र सह्योगमा दिेभरका प्रा्यः सबै गाउँिायलका 

त्ा नगरिायलकामा सायसकेको िहुिँ रहकेो दयेिनछ 

(अयिके,२०७५)।

सायसकेको दिेव्यािी सञजाल यवसतार हुदँ ै

जाँदा य्यनलाई एउटा यनयचित ढाँिामा सञिालन 

व्यवस्ािन गनने प्र्यतन सवरूि ‘सायसके सञिालन एवम ्

व्यवस्ािन यनदनेयिका २०६२’ (अयिके,२०६२) 

मारद्ध त ् य्यनको संस्ागत व्यवस्ािकी्य सवरूि, 

सञिालन ढाँिा त्ा मािदणि, का्यद्धक्ेत् र का्यद्धहरूसमते 

त्य गररएको िाइनछ । ्यसै यनदनेयिकाको िररयधयभत् 

हालसमम य्यनीहरू सञिालन त्ा व्यवस्ािन हुदँ ै

आएका छन ् र भने यनधाद्धररत का्यद्धक्ेत्अनतगद्धतका 

का्यद्धक्रमहरू आफनो सेवाक्ेत्मा का्याद्धनव्यन गददै 

आएका छन ्।

सञचालन विवस्ापन यस्य्

यनधाद्धररत सेवाक्ेत्यभत्का समदुा्यले छनोट 

गरेको व्यवस्ािन सयमयतको नेतकृतवमा 

सायसकेको सञिालन व्यवस्ािन हुदँ ैआएको 

छ । यनयदद्धष्ट का्यद्धक्ेत्यभत्का समभाव्य 

का्यद्धक्रमको वायषद्धक ्योजना तजुद्धमा, उिलबध 

का्यद्धक्रम व्यवस्ािन त्ा का्याद्धनव्यन, स्ोत 

ियहिान त्ा िररिालन गनने, का्यद्धक्रम 

का्याद्धनव्यनका लायग जनियक्त िररिलन, 

समनव्य त्ा साझदेारी यवकासका का्यद्धहरू 

व्यवस्ािन सयमयतबाट समिादन हुने गदद्धछन ्

भने का्याद्धल्यको दयैनक का्यद्ध सञिालन 

िररिालकबाट हुने गरेको िाइनछ । आफनै भवन 

त्ा आवश्यक भरौयतक िवूाद्धधार भएका सायसके 

नगण्य भएकाले अयधकांि केनद्रहरू व्ययक्तगत 

घरका वा सावद्धजयनक भवनका कोिामा 

व्यवस्ािन हुने गरेको दयेिनछ । भरौयतक 

िवूाद्धधारको अभाव, स्ोत साधनको अि्याद्धतिता, 

संस्ागत यवकासतरद्ध  प्र्यतन नहुदँा अिेयक्त 

सेवा प्रवाह हुन सकेको िाइदँनै । संस्ागत त्ा 

सङ्गिनातमक अवस्ा प्रा्यः अनरौििाररक 

सवरूिको रहकेो िाइनछ भने अयधकांि केनद्रको 

का्यद्ध समिादन वै्ययक्तक तवरबाट हुने गरेको 

दयेिनछ ।

कािति ््ा काितिक्रम कािातिन्विन यस्य्

यवद्यमान सायसकेहरू सरकारी त्ा गैरसरकारी 

सङ्घ-संस्ाबाट उिलबध सामदुाय्यक अध्य्यन 

केनद्र (साअके) सञिालन एवम ् व्यवस्ािन 

यनदनेयिका २०६२ द्ारा यनधाद्धररत 

यवष्यक्ेत्अनतगद्धतका का्यद्धक्रमहरू का्याद्धनव्यन 

गददै आएका छन ्(CERID, 2005) । सरकारी 

यनका्यमा मलूतः यिक्ा मनत्ाल्य र 

सोअनतगद्धतका यनका्यबाट प्रदान हुने साक्रता, 

आ्यआजद्धन त्ा यसि तायलम का्यद्धक्रम 

का्याद्धनव्यन गनने गदद्धछन ्। कयति्य सायसकेहरूले 

यवयभनन सङ्घ-संस्ाको सह्योग र स्ोतमा यसि 

तायलम, प्रारयमभक बाल-यवकास यिक्ा, 

यवद्याल्यबायहर रहकेा बालबायलका त्ा 

यकिोर-यकिोरीहरूलाई यवद्याल्य यिक्ामा 

मलू प्रवाहीकरण गराउने उद्शे्यले वैकयलिक 

यवद्याल्य यिक्ा त्ा जीवनोि्योगी यसि यिक्ा 

का्यद्धक्रम ियन का्याद्धनव्यन गनने गरेको िाइनछ । 

आवश्यक का्यद्धक्रम यवकास गनने ि्याद्धति क्मता र 

आफनो स्ोत नहुदँा सायसकेहरू सरकारी त्ा 

दाता संस्ाकै स्ोत त्ा का्यद्धक्रममा यनभद्धर 

दयेिनछन ् । सरकारी वा गैरसरकारी क्ेत्बाट 
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का्यद्धक्रम सञिालनका लायग स्ोत उिलबध 

नभएमा य्यनीहरू प्रा्यः यनयट्क्र्य रहने गरेको 

दयेिनछ ।

सरकारी प्र्यास र सह्योगमा दिेभरका सबै 

गाउँिायलका त्ा नगरिायलकाहरूमा 

साअकेको उियस्यत भए ियन उनीहरू संस्ागत 

रूिमा सदुृढ नभइसकेकाले उद्शे्यअनसुारका 

का्यद्ध गरी साक्रतालगा्यत सामदुाय्यक 

यवकासमा अिेयक्त ्योगदान ि्ुयाद्धउन नसकेको 

यस्यत यवद्यमान छ । कयति्य स्ानमा य्यनले 

आफनो उियस्यतको औयित्य ियन समदुा्यमा 

स्ायित गनद्ध सकेका छैनन ् । य्यनीहरूको 

अिेयक्त संस्ागत यवकास हुन नसकनाले 

सामदुाय्यक यवकास, यनरनतर यिक्ा त्ा 

जीवनि्यद्धनत यसकाइका क्ेत्मा समदुा्यमा 

उनीहरूको का्यद्धसमभावना (Potentials) 

प्रदिद्धन हुन सयकरहकेो छैन भने संस्ागत 

औयित्य त्ा ियहिान ियन स्ायित हुन 

सकेको िाइनन । अनरौििाररक यिक्ालगा्यत 

सायसकेसमबनधी नीयत यनमाद्धण, का्यद्धक्रम तजुद्धमा, 

अनगुमन त्ा मलू्याङ्कन का्यद्धमा आफनो 

संलगनताका क्रममा हायसल अनभुवसमतेका 

आधारमा सायसके का्यद्धमलूक बनन र संस्ागत 

औयित्य स्ायित गनद्ध नसकनकुा िछायि 

यवद्यमान प्रमिु कारणहरू ियहल्याउने प्र्यास 

्यसियछका अनचुछेदहरूमा गररएको छ ।

अवधारणाग् असपष्ट्ा

समदुा्य सदस्य, सायसके सञिालक त्ा 

व्यवस्ािक, यिक्ा मनत्ाल्य मातहतका 

यजलला एवम ् समदुा्य सतरमा का्यद्धरत 

िदायधकारीमा सायसकेको सञिालन 

व्यवस्ािन ढाँिा, प्रयक्र्या एवम ्सवरूि, ्यसको 

सञिालन व्यवस्ािनमा समदुा्य त्ा यवयभनन 

यनका्यको भयूमका त्ा यजममवेारीका यवष्यमा 

अवधारणागत त्ा का्यद्धगत असिष्टता रहकेो 

दयेिनछ (िवूद्धवत)् । समदुा्यले ्यसलाई िणूद्ध 

सरकारी सवायमतव र स्ोतमा सञिालन हुने 

सरकारी यनका्यका रूिमा बझुने र सरकारी 

यनका्यले सामदुाय्यक साझदेारी र स्ोतमा 

सञिायलत हुने सामदुाय्यक संस्ाका रूिमा 

यलने तर समदुा्यलाई दवुैको भयूमका र दाय्यतव 

सिष्ट गनद्ध नसकनाले ्यसको संस्ागत यवकास 

हुन र का्यद्धमलूक बनन सकेको दयेिनन । कयति्य 

सरकारी यनका्यहरूले ्यसलाई गैरसरकारी 

संस्ाका रूिमा बझुने प्रवकृयत्तले त्यसता 

यनका्यबाट सायसकेसँग साझदेारी र सहका्यद्ध 

स्ािना हुन नसकेको त्ा स्ोत र सह्योग 

प्रायतिबाट वयञित रहन िगुेको दयेिनछ जसले 

सायसकेको का्यद्ध क्मता र संस्ागत यवकासमा 

अनकूुल वातावरण बनन सकेको दयेिनन । 

सायसकेले प्रा्यः साक्रता, यनरनतर यिक्ा त्ा 

यसकाइका का्यद्धक्रम सञिालन गनने हुदँा 

कयति्यले ्यसलाई यिक्ा मनत्ाल्यअनतगद्धतको 

अनरौििाररक यिक्ाका िास गरी साक्रता र 

आ्य मयहला समहूमा आ्यआजद्धन का्यद्धक्रम 

सञिालन त्ा का्याद्धनव्यन गनने एकाइ वा 

यवसताररत अङ्गका रूिमा बझुने गरेको िाइनाले 

ियन समग्र सामदुाय्यक यवकासका 

यक्र्याकलािमा सायसकेको भयूमका गरौण बनने 

गरेको छ । 

िररवयतद्धत सनदभद्धमा सायसके स्ािना, 

सञिालन, व्यवस्ािन र यन्यमनमा यजममवेार 

स्ानी्य तह (गाउँिायलका/नगरिायलका) मा 

सायसकेको संस्ागत सवरूि, उद्शे्य, का्यद्ध त्ा 
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्यसका सञिालन व्यवस्ािन प्रयक्र्या, ्यसको 

िररिालन, ्यसप्रयतको यजममवेारी र भयूमकाका 

यवष्यमा अवधारणागत त्ा का्यद्धगत असिष्टता 

यवद्यमान रहकेो दयेिनछ जसले सायसकेको 

संस्ागत यवकासमा उनीहरूको ध्यान जान 

सकेको छैन । सा्ै स्ानी्य तहले ्यसलाई 

आफनो यवसताररत अङ्गका रूिमा ग्रहण गनद्ध 

नसकदा उनीहरूका का्यद्धक्रम का्याद्धनव्यनका 

लायग अन्य संस्ा वा व्ययक्तमारद्ध त ्स्ोत-साधन 

िररिायलत हुने गरेको छ जसको िररणाम सवरूि 

सायसकेको उनीहरूको का्यद्धसमभावना यवकास 

हुन सयकरहकेो छैन भने सायसके ियन का्यद्धयवहीन 

बनन िगुेका छन ्।

रौय्क पूवातिधार ््ा साधनको अराव

आफनै भवनलगा्यत न्यनूतम भरौयतक 

िवूाद्धधार्यकु्त सायसके ज्याद ैनगण्य छन ्। ्यस द््ध 

अयधकांि सायसके का्याद्धल्य ्या त व्ययक्तगत 

घर ्या त स्ानी्य सावद्धजयनक यनका्यका 

कोिामा अवयस्त छन,् जसमा का्याद्धल्य 

सञिालन त्ा व्यवस्ािनका लायग न्यनूतम 

िवूाद्धधार ियन उिलबध दयेिनन । कयति्य 

स्ानमा सायसकेको भरौयतक अयसततव एवम ्

उियस्यत ियन िाउन सयकनन । सञिालन 

प्रारमभ भएको दईु दिक यबयतसकदा ियन 

सायसकेलाई न्यनूतम भवन त्ा भरौयतक 

िवूाद्धधार्यकु्त बनाउनेतरद्ध  सञिालक, 

व्यवस्ािक त्ा राज्यका सरोकारवाला 

यनका्यबाट प्र्यतन भएको िाइदँनै । यवना न्यनूतम 

भरौयतक िवूाद्धधार केवल अनरौििाररक वा 

अप्रत्यक् सङ्गिन (Virtual Organization) 

का सवरूिमा अयसततववान ् ्यी सायसकेलाई 

समदुा्यमा भरौयतक रूिमा नै दयेिने र संस्ागत 

रूिमा का्यद्धमलूक बनाउन ु प्रमिु िनुरौती 

दयेिनछ ।

सञचालन विवस्ापन मापदण्डको अराव

यवद्यमान सायसकेहरू ‘सामदुाय्यक अध्य्यन 

केनद्र सञिालन व्यवस्ािन यनदनेयिका २०६२’ 

को ढाँिाअनसुार स्ािना, सञिालन 

व्यवस्ािन हुदँ ैआएका छन ्। ्यस यनदनेयिकाले 

स्ािना त्ा सञिालन प्रयक्या, का्यद्ध, 

का्यद्धयवयधजसता िक्मा सामान्य मागद्धदिद्धन त 

गदद्धछ तर संस्ागत सङ्गिनातमक ढाँिा, 

न्यनूतम भरौयतक िवूाद्धधार त्ा साधन, का्यद्ध त्ा 

सेवा प्रवाह, न्यनूतम वायषद्धक का्यद्धक्रमको प्रककृ यत 

र का्याद्धनव्यन, लाभग्राही त्ा लाभायनवतजसता 

मािदणि त्य गनद्ध सकेको छैन । त्यसियछ ्यसता 

िक्मा मािदणि यनधाद्धरणका प्र्यास भएको 

िाइदँनै । सिष्ट मािदणिको अभावमा सायसके 

संस्ागत त्ा सङ्गिनातमक रूिमा सदुृढ भई 

समदुा्यमा आफनो प्रभाव स्ायित गनद्ध र 

का्यद्धमलूक बनी समदुा्यलाई लाभायनवत गराउन 

सक्मता प्रदिद्धन गनद्ध सयकरहकेो दयेिनन जसले 

गदाद्ध अनरौििाररक एवम ् अदृश्य सङ्गिन 

(Virtual organization) को सवरूिमा 

सायसकेले यनरनतरता िाइरहकेो दयेिनछ भने 

सायसकेमा समदुा्यको िहुिँ ियन स्ायित हुन 

सकेको िाइनन । ्यसका अयतररक्त य्यनको 

यन्यमन ियन िनुरौतीिणूद्ध हुन गएको दयेिनछ । 

समुदािको अपनतव र सहरायग्ाको 

अराव

समदुा्यका प्रभाविाली व्ययक्त वा व्ययक्त 

समहूको अगवुाइ त्ा िहलमा िहुिँ र प्रभावका 

आधारमा सायसकेको स्ािना हुने गरेको 

दयेिएकाले व्यवस्ािन सयमयत छनोट, 
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सायसकेको सञिालन व्यवस्ािन त्ा समग्र 

यनणद्ध्य प्रयक्र्यामा आमसमदुा्यको अ द््धिणूद्ध 

सहभायगता रहन सकेको िाइदँनै, जसले गदाद्ध 

सेवाक्ेत्का आमसमदुा्यको सायसकेप्रयत 

अिनतव यवकास हुन सकेको दयेिनन । 

सायसकेप्रयत समदुा्यको अिनतवको अभावले 

सायसके सञिालन, व्यवस्ािन त्ा समदुा्यका 

आवश्यकतानसुारका का्यद्धक्रम का्याद्धनव्यनका 

लायग सामदुाय्यक स्ोत-साधन प्रायति 

(Resource generation) त्ा िररिालन 

(Mobilization) हुन सकेको िाइदँनै । ्यस 

यस्यतले सायसकेको यदगोिना 

(Sustainability) मा असर िरररहकेो छ भने 

स्ोत अभावले सायसके का्यद्धक्रमयवहीन भई 

का्यद्धमलूक बनन सकेको िाइनन भने सामदुाय्यक 

आवश्यकतानसुारका का्यद्धक्रम ियहिान र 

का्याद्धनव्यन गनद्ध कयिन भएको दयेिनछ । ्यस 

िररवेिमा सायसकेप्रयत समदुा्यको अिनतव 

यवकास गददै सामदुाय्यक स्ोत िररिालनबाट 

सायसकेको यदगोिना र ्यसका का्यद्धक्रममा 

यनरनतरता यदन ुिनुरौतीिणूद्ध ियन भएको छ ।

बाह्य स्ो् र प्दत्त काितिक्रममा यनरतिर्ा

सायसकेमा सामदुाय्यक स्ोत प्रायति र िररिालन 

नगण्य वा िनू्य हुने गरेकाले सायसकेहरू िणूद्धत्या 

बाह्य स्ोतमा यनभद्धर रहने गरेका छन ् । ्यसको 

सञिालन व्यवस्ािनका लायग सरकारबाट 

वायषद्धक अनदुान उिलबध हुने गरेको भए ियन 

िवूाद्धधार यवकास त्ा का्यद्धक्रम सञिालन 

व्यस्ािनका लायग ्यो अनदुान अि्याद्धति हुने 

हुदँा न्यनूतम का्यद्धक्रम गनद्ध ियन सायसकेलाई 

स्ोतको अभाव रहने गरेको छ । ्यसै गरी सायसके 

सञिालन व्यवस्ािनमा राज्यको बकृहत ्नीयत र 

लगानी नीयतको अभाव रहकेाले य्यनीहरू बाह्य 

स्ोत यनदनेयित का्यद्धक्रम गनने संस्ा बनन िगुेका 

छन ् । स्ोत-साधनको अि्याद्धतिताले समदुा्यका 

आवश्यकता त्ा मागअनसुारका यसकाइ त्ा 

सामदुाय्यक यवकासका का्यद्धक्रम तजुद्धमा त्ा 

का्याद्धनव्यन गनद्ध नसकी प्रा्यः यनयट्क्र्य रहकेा 

दयेिनछन ्(CERID, 2005) । 

माय् उललेि गररएकाबाहके प्रयवयधगत 

िवूाद्धधारको अि्याद्धतिता, दक् जनियक्तको कमी, संस्ागत 

का्यद्धढाँिाको असिष्टता, समदुा्य समबनध र समनव्यको 

कमी ियन सायसके प्रभावकारी बनन नसकनकुा कारणहरू 

दयेिनछन ् (H.D Nepal Consultants Group (P) 

Ltd,2011) भने स्ानी्य तहका यवष्यगत यनका्य त्ा 

सङ्घ-संस्ासँग सञजाल यनमाद्धण त्ा साझदेारी यवकास 

गनद्ध नसकन ु ियन सायसकेको संस्ागत यवकास हुन 

नसकनाका ्ि कारण बनन िगुेको दयेिनछ । सञिालक 

व्यवस्ािकलगा्यत का्यद्धरत जनियक्तको कमजोर 

नेतकृतव क्मता र समदुा्य िररिालन यसिको अि्याद्धतिता 

ियन य्यनका समस्याका रूिमा उललेि गनद्ध सयकनछ ।

उयललयित छलरलका आधारमा सायसकेको 

यवद्यमान संस्ागत क्मता त्ा स्ोत-साधनको 

अि्याद्धतिताका कारण उद्शे्यअनसुारका साक्रता, यनरनतर 

यिक्ा एवम ् जीवनि्यद्धनत यसकाइ र सामदुाय्यक 

यवकासका का्यद्धक्रमहरू समदुा्य तहमा संस्ागत हुन 

नसयकरहकेो दयेिनछ । तस द््ध य्यनीहरूको संस्ागत 

सदृढीकरणका लायग का्यद्धक्रम र सह्योगको आवश्यकता 

टि्कारो दयेिएको छ । सायसकेको संस्ागत 

सदुृढीकरणमा प्रारमभदयेि सरकारी, गैरसरकारी र सं्यकु्त 

राट्रिसङ्घी्य यनका्यहरूबाट समते यवयभनन प्र्यासहरू 

हुदँ ैआएका छन ्। त्यसता प्र्यास ्योजनाबघि र ि्याद्धति हुन 

नसकदा य्यनीहरूको संस्ागत सक्मता अिेक्ाककृ त 

प्रदिद्धन हुन सयकरहकेो छैन । त्यसैले उनीहरूलाई आफनो 
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का्यद्ध समभावना प्रदिद्धन गनद्ध र सक्म बनाउन लगानी 

नीयत त्य गरी य्यनको सदुृढीकरणका ्ि प्र्यासहरू 

आवश्यक दयेिनछन ् । ्यसता प्र्यासहरू उनीहरूको 

यवद्यमान अवस्ा लेिाजोिा गरी आवश्यकताका 

आधारमा केयनद्रत गनुद्धिनने दयेिनछ ।

सामुदायिक यसकाइ केन्द्को सदुृढीकरणका के्त्रहरू

सायसकेको सदुृढीकरणका लायग सायसके 

सञिालन ववस्ािनमा संलगन जनियक्तको व्ययक्तगत, 

सायसकेको सङ्गिनातमक र संस्ागत गरी तीन तहमा 

क्मता यवकास आवश्यक दयेिनछ (िवूद्धवत)् । व्ययक्तगत 

तहमा सायसके सञिालन व्यवस्ािनका लायग का्यद्धरत 

जनियक्तको व्ययक्तगत क्मता यवकास िदद्धछ । 

्यसअनतगद्धत समदुा्य तहका यसकाइ आवश्यकता 

ियहिान, आवश्यकतानसुारका का्यद्धक्रम तजुद्धमा, 

का्यद्धक्रम व्यवस्ािन, स्ोत ियहिान र िररिालन, 

सञिार, समनव्य र सञजाल यवकास, समदुा्य िररिालन 

र साझदेारी यवकासजसता क्मता आवश्यक दयेिनछन ्। 

्यसै गरी सङ्गिनातमक तहमा सायसकेलाई संस्ाका 

रूिमा आवश्यक िनने का्यद्धक्मता िदद्धछन ्। ्यसअनतगद्धत 

सायसके सञिालन व्यवस्ािनका लायग नीयत यन्यम र 

प्रयक्र्या तजुद्धमा, सिूना व्यवस्ािन त्ा का्यद्धक्रम 

व्यवस्ािन, संगिनमा का्यद्धरत जनियक्तको का्यद्धयववरण 

यजममवेारी र का्यद्धयवभाजन, भरौयतक त्ा प्रयवयधको 

िवूाद्धधार व्यवस्ािन, सिूना त्ा सञिार प्रयवयधको 

व्यवस्ािन र उि्योग, सहभायगतातमक ्योजना प्रयक्र्या 

यनधाद्धरण, समदुा्य सहभायगता र िररिालनजसता क्मता 

आवश्यक दयेिएका छन ् । संस्ागत तहमा भने 

सायसकेको सञिालन व्यवस्ािन प्रयक्र्या र िर्यतमा 

सधुार, का्यद्धक्रमका लायग यवत्ती्य स्ोतको उिलबधता र 

िररिालन, बहुक्ेत्ी्य यनका्यसँगको समबनध, साझदेारी 

स्ािना, सायसकेको संस्ागत का्यद्धढाँिा यनमाद्धण 

समबयनधत क्मताहरू आवश्यक िायनएका छन ्।

पररवय त्ि् सन्दरतिमा सामुदायिक यसकाइ केन्द् 

सञचालन विवस्ापन

सबैका लायग यिक्ा अयभ्यानको 

का्यद्धढाँिाअनतगद्धत त्य गररएका ्यवुा त्ा प्ररौढ सबैको 

आवश्यकतानसुारका यसकाइ त्ा जीवनोि्योगी यसि 

यिक्ाका का्यद्धक्रममा िहुिँको सयुनयचितता र साक्रता 

सतरमा सधुारका लक््य प्रायतिका लायग जीयवकोिाजद्धन 

यसि तायलम त्ा साक्रताका आियूतद्धमा आधाररत 

का्यद्धक्रम का्याद्धनव्यनमा सायसकेहरू हालसमम केयनद्रत 

रहदँ ै आए ियन ्यी लक््यका क्ेत्मा अिेयक्त प्रगयत 

हायसल हुन नसयकरहकेो यवद्यमान यस्यतमा समदुा्यका 

आवश्यकतानसुारका साक्रता त्ा यसकाइ का्यद्धक्रम 

ियहिान, तजुद्धमा त्ा का्याद्धनव्यन गनने सक्मतासयहत 

य्यनको संस्ागत सदुृढीकरण त्ा यनरनतरता आवश्यक 

दयेिनछ । यदगो यवकासका लक््य ४ अनतगद्धत सबैका 

लायग जीवनि्यद्धनत यसकाइ त्ा यनरनतर यिक्ाका 

अवसरमा िहुिँ यवसतार गनने का्यद्धढाँिाअनरुूि सबैका 

यसकाइ आवश्यकता सयुनयचिततासमबनधी यनधाद्धररत 

लक््य प्रायतिका लायग लयक्त समदुा्यका आवश्यकता र 

मागमा आधाररत यवगतदयेिका साक्रता, जीवनोि्योगी 

यसि यिक्ा त्ा यनरनतर यिक्ाका का्यद्धक्रमहरूको 

संस्ागत यनरनतरताका सा्ै िररवयतद्धत सनदभद्धमा यनरनतर 

यवकयसत भइरहने यसकाइ आवश्यकता िररियूतद्धका 

लायग नवीन प्रककृ यतका यसकाइ का्यद्धक्रम ियहिान त्ा 

तजुद्धमा गनने संस्ागत सवरूिमा य्यनको सदुृढीकरण 

अिेयक्त छ । 

यवगतदयेि सामदुाय्यक अध्य्यन केनद्र सञिालन 

एवम ् व्यवस्ािन यनदनेयिका २०६२ अनरुूि केनद्रीककृ त 

ढाँिामा सञिालन त्ा व्यवस्ािन हुदँ ैआएका यवद्यमान 

सायसके िररवयतद्धत िासकी्य ढाँिाअनरुूि आधारभतूदयेि 

माध्ययमक तहसममको यिक्ाको व्यवस्ािकी्य 

यजममवेारी स्ानी्य तह (गाउँिायलका/नगरिायलका) मा 



102 103शैक्षिक स्मारिकमा, २०७८शैक्षिक स्मारिकमा, २०७८

स्ानानतरण भइसकेको सनदभद्धमा य्यनको सञिालन, 

व्यवस्ािनको यन्यमन स्ानी्य तहको का्यद्धढाँिाअनरुूि 

हुने गरी संस्ागत यनरनतरता का्यम गनुद्ध वाञछनी्य 

दयेिनछ भने स्ानी्य तहअनतगद्धतको साक्रता, यनरनतर 

यिक्ा, जीवनि्यद्धनत यसकाइ एवम ् सामदुाय्यक यवकास 

का्यद्धक्रमको ्योजना तजुद्धमा त्ा का्याद्धनवन गनने समदुा्य 

तहको यवसताररत अङ्गका रूिमा य्यनको सञिालन 

व्यवस्ािन सवरूि त्य गरी संस्ागत गनुद्ध ियन उि्यकु्त 

दयेिनछ ।

ससं्ागत यवकास र सदुृढीकरणका लायग 

सायसकेको सङ्गिनातमक व्यवस्ािन ढाँिा, सञिालन 

व्यवस्ािन प्रयक्या, भरौयतक स्ोत-साधन त्ा िवूाद्धधार, 

समिादन त्ा का्याद्धनव्यन गनुद्धिनने न्यनूतम वायषद्धक का्यद्ध 

त्ा का्यद्धक्रम, जनियक्त, समदुा्य सलंगनता र सहभायगता, 

स्ोत िररिालन त्ा साझदेारीलगा्यत समग्र िक्मा 

मािदणि यनधाद्धरण गरी सो मािदणिअनरुूिका सेवा-

सयुवधा त्ा िवूाद्धधार िरूा भएको सयुनयचित गरी सञिालन 

गनने नीयत का्याद्धनव्यन गनुद्ध अिररहा्यद्ध दयेिनछ । ससं्ागत र 

का्यद्धक्रमको यदगोिनाका लायग स्ोत िररिालनमा समदुा्य 

साझदेारी सयुनयचित गररनिुदद्धछ । सायसकेलाई 

का्यद्धक्रमयवहीन त्ा यनयट्क्र्य हुन नयदन समदुा्य तहमा 

सञिालन हुने यवष्यगत यनका्य त्ा सङ्घ-ससं्ाका 

सबै का्यद्धक्रम सायसकेमारद्ध त ् का्याद्धनव्यन गनने नीयतगत 

त्ा का्यद्धगत समनव्य ियन आवश्यक दयेिनछ ।

सायसकेको यदगोिना र का्यद्धक्रमको यनरनतरताका 

लायग ्यसप्रयत राज्यको बकृहत ्लगानी नीयत त्य गरी स्ोत 

उिलबधताको सयुनयचितता गररन ु आवश्यक दयेिनछ । 

य्यनको यक्र्यािीलता अयभवकृयघिका लायग समदुा्यका 

यसकाइ त्ा यवकास आवश्यकता ियहिान, ियहिान 

भएका आवश्यकता समबोधन गनने यसकाइ का्यद्धक्रम 

यवकास त्ा का्याद्धनवन गनद्ध आवश्यक क्मता यवकासका 

का्यद्धक्रम ियन अियेक्त िायनएका छन ् (CERID,2005; 

HD NEPAL Consultant Group (P) Ltd, 2011) । 

सायसकेप्रयत सामदुाय्यक अिनतव यवकास, य्यनको 

सञिालन व्यवस्ािनमा सामदुाय्यक संलगनता त्ा 

सहभायगता सयुनयचित गनद्ध व्यािक सामदुाय्यक संलगनता 

हुने संस्ागत सवरूि त्य गनुद्ध ियन आवश्यक दयेिएको 

छ ।

यनषकरति

स्ानी्य समदुा्यको ियैक्क त्ा यसकाइ 

आवश्यकता ियूतद्ध, यिक्ाको यवकास र यवसतार, 

सांसककृ यतक यसकाइ त्ा अनतरिसुता यसकाइ हसतानतरण 

गनद्ध र समदुाय्यक यवकासका गयतयवयधको अगवुाइ 

गनद्धमा सामदुाय्यक सङ्घ-संस्ाको उललेख्य भयूमका 

रहदँ ै आएको सनदभद्धमा िररवयतद्धत िररवेिमा साक्रता 

त्ा यनरनतर यसकाइ र सामदुाय्यक यवकासका 

यक्र्याकलािलाई समदुा्यमा संस्ागत गनद्ध ्यसता 

सामदुाय्यक सङ्घ-संस्ा अिररहा्यद्ध िानी सामदुाय्यक 

यसकाइ केनद्रको अवधारणा यवकयसत हुदँ ैआएको छ । 

िास गरी सबैका लायग यिक्ाको का्यद्धढाँिाअनतगद्धत 

यनधाद्धररत सबैका यसकाइ आवश्यकता ियूतद्ध गनद्ध उि्यकु्त 

यसकाइ त्ा जीवनोि्योगी यसि यिक्ा का्यद्धक्रममा 

समतामलूक िहुिँको सयुनयचितता र प्ररौढ साक्रता 

यस्यतमा उललेख्य सधुारका लक््य प्रायतिका यनयमत 

साक्रता, यनरनतर यिक्ा, यसि तायलम, वैकयलिक 

यवद्याल्य यिक्ाजसता अनरौििाररक यिक्ाका का्यद्धक्रम 

समदुा्य सतरमा सघन र व्यािक बनद ै जाँदा य्यनलाई 

सङ्गिनातमक संरिनामारद्ध त ्समदुा्यमा संस्ागत गनने 

रणनीयतअनरुूि ्यनेुसकोको नीयतगत सह्योग र िहलमा 

एयस्या प्रिानत क्ेत्का मलुकुहरूमा सामदुाय्यक यसकाइ 

केनद्रको स्ािना त्ा यवकास हुदँ ैआएको िररपे्रक््यमा 

नेिालमा ियन सन ् १९९८ दयेि सामदुाय्यक यसकाइ 

केनद्र (सायसके) स्ािना र यवसतार हुदँ ै आएको र 

हालसमम यिक्ा मनत्ाल्यको प्र्यास र सह्योगमा दिेका 
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यवयभनन गाउँिायलका/नगरिायलकाहरूमा ्यसता 

केनद्रहरू यवसतार भएका छन ् । सबैका लायग यिक्ा 

अयभ्यानका क्रममा त्य गररएका सबैका लायग यसकाइ 

आवश्यकता ियूतद्ध र प्ररौढ साक्रता यस्यतमा उललेख्य 

सधुारका लक््य हायसल नभइरहकेो यस्यतमा यदगो 

यवकासका लक््य ४ अनतगद्धत सन ्२०३० सममको यिक्ा 

का्यद्धढाँिाले समते उक्त लक््य प्रायतिका लायग यनरनतर 

जोि यददँ ै आएकोले यवगतदयेिका साक्रता, यसि 

तायलम, यनरनतर यिक्ा, जीवनि्यद्धनत यसकाइका 

का्यद्धक्रमको सदुृढीकरण गददै संस्ागत यनरनतरता का्यम 

गनद्ध भावी यदनमा समते सायसकेको संस्ागत यनरनतरता 

त्ा यवकासको आवश्यकता ियन औलँ्याइएको छ । 

िरमिरागत प्रककृ यतका साक्रता, यसि तायलम, यनरनतर 

यिक्ाका अयतररक्त िररवयतद्धत सनदभद्धमा यनरनतर यवकयसत 

भइरहने यसकाइ आवश्यकता समबोधन गनने जीवनि्यद्धनत 

यसकाइका नवीनतम का्यद्धक्रम ियहिान, यवकास त्ा 

का्याद्धनव्यन गनने संस्ागत सक्मता सायसकेमा आवश्यक 

िायनएको छ । 

भरौयतक िवूाद्धधार, स्ोत-साधन, स्ा्यी का्यद्धक्रम, 

स्ोत िररिालनमा सामदुाय्यक साझदेारी त्ा 

सहभायगताको कमीले बाह्य स्ोत त्ा का्यद्धक्रममा यनभद्धर 

रहनिुनने यस्यतमा सायसके समदुा्यमा यक्र्यािील हुन 

नसकेको ्य्ा द््धता ियन दिेाइएको छ । तस द््ध य्यनको 

यक्र्यािीलता अयभवकृयघि गनद्ध आवश्यक का्यद्धक्रम 

का्याद्धनव्यनका लायग स्ोत उिलबधता, िररिालन 

साझदेारीका सिष्ट मािदणि यनधाद्धरण त्ा का्याद्धनव्यन 

आवश्यक दयेिएको छ भने य्यनको संस्ागत यवकासका 

लायग सङ्गिनातमक व्यवस्ािन ढाँिा, सञिालन 

व्यवस्ािन प्रयक्या, भरौयतक स्ोत-साधन त्ा िवूाद्धधार, 

समिादन त्ा का्याद्धनव्यन गनुद्धिनने न्यनूतम वायषद्धक का्यद्ध 

त्ा का्यद्धक्रम, जनियक्त, समदुा्य सलंगनता र सहभायगता, 

स्ोत िररिालन त्ा साझदेारीलगा्यत समग्र िक्मा 

मािदणि यनधाद्धरण गरी सो मािदणिअनरुूिका सेवा 

सयुवधा त्ा िवूाद्धधार िरूा भएको सयुनयचित गरी सञिालन 

गनने व्यवस्ा अिररहा्यद्ध िायनएको छ । िररवयतद्धत 

िासकी्य संरिनाअनरुूि साक्रता, यनरनतर यिक्ा, 

जीवनि्यद्धनत यसकाइ, सामदुाय्यक यवकासका का्यद्धक्रम 

तजुद्धमा त्ा का्याद्धनव्यन गनने स्ानी्य तहअनतगद्धतको 

समदुा्य तहको यवसताररत अङ्गका रूिमा य्यनको 

सञिालन व्यवस्ािन सवरूि त्य हुनिुनने आवश्यकता 

ियन औलँ्याइएको छ । सा्ै सायसकेप्रयत सामदुाय्यक 

अिनतव यवकास, य्यनको सञिालन, व्यवस्ािनमा 

सामदुाय्यक संलगनता त्ा सहभायगता सयुनयचित गनद्ध 

व्यािक सामदुाय्यक संलगनता हुने संस्ागत सवरूि त्य 

गनद्ध ियन आवश्यक िायनएको छ ।
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औपचारिक शिक्ा ि शिकाइलाई जोड्दा, शिक्ाको अशिकाि भनेको तोशकएको िमय शिद्ालयमा शिताउनमुात्र नभई 

शिकन पाउन ुपशन हो भनने गरिएको छ । यि िनदभ्भिाट हदेा्भ नेपालका खाि गिी िामदुाशयक शिद्ालयका शिद्ार्थीको 

शिकाइ अिसर्ा अतयनत कमजोि छ भनने दृष्ानतहरू प्रिसत भट्ेन िशकनछ । िशैक्क गणुसति पिीक्ण केनद्रले िन ्

२०११ दशेख शनिनति रूपमा गरििहकेा शिद्ार्थी शिकाइ उपलश्िको िाशट्रिय पिीक्ण, कक्ा १०, ११ ि १२ मा शलने 

गरिएका िाि्भजशनक पिीक्ाका नशतजा, िन ्२०१४ मा गरिएको प्रािश्भक कक्ा पठन शिप पिीक्ण, प्रािश्भक कक्ा 

पढाइ काय्भक्रमको आिाि अधययन ि अशनतम मलूयाङ्कन, िशैक्क गणुसति पिीक्ण केनद्रले गिेको कक्ा ३ को पढाइ 

तर्ा गशणतीय शिप पिीक्णजसता दज्भनौं अधययन-अनिुनिानहरूले शिद्ार्थीको शिकाइ सति अतयनत कमजोि िहकेो, 

शिद्ालयको प्रकाि, लैङ्शगकता ि भौगोशलकताका आिािमा शिकाइ उपलश्िका अिमानताहरू िढ्द ैगएको ि 

नयनूतम शिकाइ सति हाशिल नगिी शिद्ार्थीहरू एक तहिाट अकको तहमा जाने गिेको अिसर्ाहरू प्रसततु गिेका 

छन ्। एकिर्षे पिू्भप्रार्शमकिशहत िाह्र िर््भको शिद्ालय शिक्ा पिूा गरििकदा पशन नयनूतम शिकाइ सति हाशिल नगिी 

शिद्ार्थीहरू उचचशिक्ा तर्ा श्रमिजािमा प्रििे गिेका छन ्। औपचारिक शिक्ा ि यिको औपचारिक पाठ्यक्रमको 

उद्शेयअनिुाि शिद्ार्थीहरूमा आिशयक शिकाइ उपलश्ि हाशिल गिाउने िनदभ्भमा शिद्ालय शिक्ा प्रणालीमा र्पैु्र 

कमजोिीहरू िहकेा छन ् । शिद्ार्थीको शिकाइप्रशत जिाफदहेी हुने ियंनत्रको अभािमा शिद्ार्थीको शिकाइ सतिमा 

उललेखनीय ििुाि हुन िकेको छैन । पहुचँको दृशष्िाट िफलता हाशिल भए पशन गणुसतिमा अझ र्पैु्र चनुौतीहरू 

शिद्मान छन ्। 

पाठ्यपसु्तकका ज्ान हस्तान्तरण गनने स्ानका रूपमा 

स्ापना गरेका छौ ँर तयही ज्ान हस्तान्तरण गन्न पनन सक्षम 

नभइरहकेो अवस्ा छ । नवद्ालयका ठुलाठुला भवन 

वा घामपानी पनन नछेकने भवन, सीसीटीभी जडान हुने 

हुन ्वा भइुकँो धलुोमा बसनपुनने अवस्ाका कक्षाकोठा, 

खलेमदैान, निक्षक, नवद्ा्थी, पढाउने नवषयवस्त,ु 

निक्षक, निक्षण नसकाइ नरियाकलाप, परीक्षा र 

प्रमाणपत्रका नवषय पनन नवद्ा्थीलाई तयही नवषयवस्त ु

बाँड्ने सनदभ्नमा जोनडनछन ् । निक्षाको नाममा जे-जन्त 

लगानी हुनछ, सबै लगानीलाई नवद्ा्थीको नसकाइमा 

परीक्षाकेन्द्रित न्िक्ण र कमजोर न्िकषाइ अवस्षा
 दवेीराम आचाय्न

 िाखा अनधकृ्त, िनैक्षक गणुस्तर परीक्षण केनद्र

न्वषय प्रवेि
नवद्ालयलाई संज्ानातमक ज्ान (सचूना, 

नसद्ान्त) मात्र नसकाउने औपचाररक संस्ा भनी 

आलोचना गररनछ । नवद्ालयले नवद्ा्थीमा सञचार, 

सहकाय्न, समसया समाधान, समालोचनातमक 

नचन्तनजस्ता नवषय नसकाएका छैनन ्र नवद्ालयहरूले 

नवद्ा्थीको नसज्ननातमक्तामान् अवरोधमात्र पयुा्नएको 

होइन नक तयसलाई पणू्न रूपमा ननमोठेका छन ्

(school kills creativity) भनेर केन रनबनसनले 

आरोप लगाएका छन ् । हाम्ो पररवेिमा नवद्ालयलाई 

लेखिषार 
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गररएको लगानीकै रूपमा बनुिनछ । नवद्ालयमा 

राम्ा भवन बनाइनछन,् समभव भएसमम पसु्तकालय, 

प्रयोगिाला, डेसकबेनच, खले-मदैानको पनन वयवस्ा 

गररनछ । नवज्ान प्रयोगिाला, कम्पयटुर प्रयोगिाला, 

सीसीटीभी, नवद््ुतीय हानजरी, इनटरनेटलगाय्तका 

यी सबै सामग्ी केका लानग ? नवषयग्त निक्षक, प्रअ 

्तानलम, क्षम्ता नवकास र अनय कम्नचारीको वयवस्ा 

गररनछ, केका लानग ? वयवस्ापन सनमन्त, निक्षक 

अनभभावक सङ्घ, सामानजक परीक्षण सनमन्तजस्ता 

संरचना नकन ? यो सबैको उत्तर लगभग एउटै हुने छ 

प्रभावकारी निक्षण नसकाइ नरियाकलाप सञचालन गरी 

नवद्ा्थीलाई नसकाउने र उनीहरूको ज्ान-नसपमा वनृद् 

गनने । यी सबै वयवस्ाहरूको उचच्तम रूपमा उपलबध 

नभएको अवस्ामा नसकाइ कमजोर भयो, तयसलाई 

सवाभानवक माननएला ्तर यी सबै वयवस्ा भएर पनन 

नसकाइ नकन कमजोर छ ? कन्तपय नवद्ालयमा यी सबै 

वयवस्ा कमजोर हुदँा पनन नसकाइ प्रभावकारी छ ्त ? 

कुनैमा भएर पनन नकन छैन ? यी प्रश्नको उत्तरले मात्र 

सधुारका लानग माग्नदि्नन गछ्नन ्। 

 नवद्ालयको अनन्तम लक्य नवद्ा्थीको नसकाइ 

हो र हुनपुछ्न भननेमा कररब सहमन्त हुनछ । ्तर तयो नसकाइ 

के हो भननेमा धरैे नववादहरू छन ्। नेपालको सनदभ्नमा 

मान् नै उललेख गरेजस्ैत पाठ्यपसु्तकको नवषयवस्त ु

नसकाइने र तससको परीक्षा नलने पद्न्त स्ानप्त छ । 

्तर नवद्ालयमा नसकाउने भनेको तयही पाठ्यपसु्तकको 

नवषयवस्त ु नसकाउनका लानग नजममवेार को हो ्त ? 

निक्षक वा नवद्ा्थी ? नसकाउने नजममवेार हो वा नसकने 

? कसको कन्त नजममवेारी ? अनभभावकको पनन ? 

एउटा पक्षमात्र नजममवेार भनी उत्तर नदन ्त सनकँदनै, ्तर 

कोलमयान (१९६६) लगाय्तका अनय ् पैु्र अनसुनधानले 

नवद्ा्थीको नसकाइका लानग नवद्ालय र निक्षकको 

प्रभाव अनयको भनदा बढी हुने ननषकष्न ननकालेका 

छन ्। नवद्ालयमा नसकाइका प्रा्नमक र सहायक गरी 

दईु प्रकारका वयवस्ाहरू हुनछन ् । राम्ो भवन, खले-

मदैान, पसु्तकालय, प्रयोगिाला, डेसकबेनच, वररपररको 

वा्तावरण नसकाइका सहायक पक्ष हुन ् भने निक्षक, 

नवद्ा्थी र नसकाउनका लानग ननधा्नरर्त नवषयवस्त ु

प्रा्नमक हुन ्। प्रा्नमक पक्षको भनूमका प्रभावकारी हुने 

हो भने सहायक पक्ष कमजोर भए पनन नसकाइमा समसया 

हुदँनै भनने दृष्ान्त ्पैु्र छन ्। 

 नेपालको नवद्ालय निक्षाको सनदभ्नबाट 

नवशे्षण गदा्न प्रा्नमक पक्षभनदा सधै ँसहायक पक्षहरू 

बढी केनद्रमा दनेखनछन ् । भवनले मात्र पढाइ र नसकाइ 

राम्ो नहुने नै रहछे । (मानद्रोले बारेका सकुलको उतकृष् 

नन्तजा) । स्ायी निक्षकले मात्र पनन नहुने रहछे (राह्त 

निक्षकको भरमा सञचानल्त नवद्ालय नजललाकै 

उतकृष्) । राम्ो भवनले पनन भएको दनेखएन । उचच्तम 

योगय्ताले पनन भएन । ्तानलमले पनन भएन । हाम्ा 

नवद्ालयमा के पढाइनछ र नवद्ा्थीहरू के नसकछन ् ? 

नवद्ा्थीले परीक्षामा प्राप्त गरेका उपलनबध स्तरका 

्तथयाङ्कहरूले यसको कमजोर अवस्ा दखेाउँछन ्। 

परीक्षा र न्िकषाइ

मानट्नन चौ्तारीले सन ् २०१४ मा गरेको 

अधययनले सामदुानयक नवद्ालयको पठन-पाठन 

परीक्षाकेननद्र्त भएको ननषकष्न प्रस्त्ुत गरेको न्यो । 

नवद्ालयको नसकाइ कमजोर हुनकुो एउटा प्रमखु कारण 

कक्षाकोठामा परीक्षामा सोनधने प्रश्नकेननद्र्त निक्षण 

नसकाइ हो । निक्षकहरूले कक्षाकोठामा समय ्त वय्ती्त 

गछ्नन ् र लयाक्तअनसुारको महेन्त पनन गछ्नन ््तर उक्त 

समय नसकाइकेननद्र्तभनदा पनन पाठ नसधयाउनेमा मात्र 

केननद्र्त हुनछ । कुनै पाठबाट अनन्तम परीक्षामा प्रश्न 

आउँदनै भने निक्षकहरूले उक्त पाठ पढ्नपुददैन भनने 

गरेका दृष्ान्त हामी आफँैसँग पनन छन ् । नवद्ालयको 

पठन-पाठनलाई परीक्षा उत्तीण्न गनने नवषयसँग मात्र 
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जोडेर हनेने गररनछ । नव.सं. २०७३ दनेख काया्ननवयनमा 

लयाइएको नवद्ा्थीको नसकाइ प्रमाणीकरण गनने 

अक्षराङ्कन पद्न्तले नवद्ालय निक्षाको कमजोर 

नसकाइलाई अि कमजोर बनाउँद ैगएको छ । (कानन्तपरु 

र नागररक दनैनक) । अङ्कन प्रणालीमा कक्षा १० 

मा ३२ अङ्क आउँदामात्र पास हुने वयवस्ा न्यो 

भने अक्षराङ्कन पद्न्तमा ३० अङ्क आउँदा नै डी 

्पलस आउने र तयस्ता नवद्ा्थीले निक्षा, माननवकी र 

वयवस्ापनमा ११ कक्षा पढ्न पाउने भएका छन ्(निक्षा 

मनत्रालय) । तयसै गरी कक्षा ११ र १२ मा ३५ अङ्क 

लयाउँदा पास हुने गरेकामा ३० अङ्कम ैपास भएसरह 

हुने भएको छ । निक्षा, माननवकी र वयवस्ापनका केही 

नवषयहरू डी ्पलस लयाउँदा पढ्न पाइने भएको छ । 

यसले उचचनिक्षाको नसकाइ र गणुस्तरमा सम्ेत प्रभाव 

पानने दनेखनछ । 

नेपालमा नवद्ालय निक्षाको गणुस्तर मापन 

मलू्त: नवद्ा्थीको परीक्षाको नन्तजाका आधारमा 

गनने प्रचलन स्ानप्त नै छ । कन्त लगानी भयो, कस्तो 

प्रनरिया अपनाइयो भननेभनदा कन्त नवद्ा्थी कुन श्णेीमा 

उत्तीण्न भए भननेले अतयन्त धरैे महत्व राखकेो पाइनछ । 

परीक्षाको नन्तजालाई महत्व नदने सनदभ्नमा हाम्ा काननु 

नै बनेका छन ्। निक्षा ननयमावली २०५९ मा प्रवेनिका 

परीक्षामा ्ोरै नवद्ा्थी उत्तीण्न भएमा अनदुान कटौ्ती 

गनने वयवस्ा न्यो, जनु पनछ २०६७ मा हटाइयो (निक्षा 

ननयमावली २०५९, छैटौं संिोधन २०६७) । 

नवद्ालयको पठन-पाठन पणू्न्तः परीक्षामा 

केननद्र्त हुनछ । परीक्षामा ्तोनकएको पाठ्यपसु्तक 

(पाठ्यरिम नवकास केनद्रले ्तयार गरी जनक निक्षा 

सामग्ी केनद्र नलनमटेडबाट प्रकानि्त) बाटै अनधकांि 

प्रश्न सोनधनछन ् । परीक्षामा कुन-कुन प्रकारका, कुन 

पाठबाट कन्तओटा र कन्त पणूा्नङ्कको प्रश्न सोधने भनने 

सनदभ्नमा एकदम ै नवनिष्ीकृ्त रूपमा नवनिष्ीकरण 

्तानलका ्तयार गररएको हुनछ । उदाहरणका लानग 

नेपाली नवषयमा एउटा ननबनध, अङ्ग्ेजीमा एउटा 

पाठ्यपसु्तकनभत्रको र एउटा पाठ्यपसु्तकबानहरको 

पठनबोधको अनचुछेद । सामानजकमा ९ ओटा १ 

नमबरका प्रश्न आनद  । यसले नवद्ालयहरूमा नवषयवस्त ु

नसकाउनेभनदा पनन परीक्षामा कुन पाठबाट कस्तो प्रश्न 

सोनधनछ सोहीअनसुार पाठ घोकाउने्तफ्न  केननद्र्त गरेको 

छ । 

सकुल जान ुर पढन ुभनेको परीक्षा पास गनु्नसँग 

मात्र समबननध्त भयो । पाठ्यपसु्तकमा नदइएका 

पाठहरूमात्र कणठ गराउने र ्ती कणठ गराएका नवषयबाट 

मात्र परीक्षाका प्रश्नहरू सोधने र सोही आधारमा 

नसकाइको प्रमाणीकरण गनने प्रणालीमा ्त कमजोरी 

छन ् नै, तयोभनदा पनन आधारभ्ूत नसकाइ परूा नगरी 

नवद्ालय ्तहको अनन्तम (कक्षा १२) समम पगुने गरेको 

अवस्ा छ । निक्षा ऐनको आठौ ँसंिोधनले नवद्ालय 

निक्षालाई कक्षा १ दनेख १२ सममको काननुी मानय्ता 

प्रदान गरेपश्ा्त ् नवद्ालय निक्षाको अनन्तम ्तह कक्षा 

१० बाट कक्षा १२ भयो । औपचाररक ्तवरले नव.सं. 

१९९० दनेख सञचालन भएको कक्षा १० को अनन्तम 

परीक्षा (एसईई) नवद्ालय निक्षाको गणुस्तर मापन गनने 

आधारको रूपमा न्यो । हाल कक्षा १०, ११ र १२ 

मा रानषरिय स्तरका साव्नजननक परीक्षा हुने गरेको छ र 

सोहीअनसुार नवद्ालय निक्षाको लेखाजोखा गररनछ । 
प्रवेन्िकषा परीक्षा त्षा एिईईकषा नन्तजषाहरू

प्रवेनिका परीक्षाको यो लामो इन्तहासमा 
परीक्षामा सहभागी भएका कुल नवद्ा्थीमधये सोही वष्न 
ननयनम्त रूपमा परीक्षा उत्तीण्न गनने नवद्ा्थीको प्रन्ति्त 
१९९० दनेख २००३ समम ५० प्रन्ति्तभनदा मान् 
रहकेोमा २००४ दनेख २०६२ समम (२००७, २०२१ 
र २०२५ बाहके) उ्तीण्न प्रन्ति्त ५० भनदा कम रहकेो 
न्यो । सबैभनदा बढी उत्तीण्न प्रन्ति्त १९९८ मा ७७.७८ 
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प्रन्ति्त न्यो भने सबैभनदा कम २०३८ मा १६.६८ 
रहकेो न्यो । ८२ वष्नको नन्तजा अधययन गदा्न हरेक 
वष्नको नन्तजामा कुनै एकै प्रकारको मात्र प्रवनृत्त भट्ेन 
सनकँदनै । एसएलसी नन्तजाको आधारमा नेपालको 
नवद्ालय निक्षाको नसकाइ स्तरमा सधुार भएको छ 
वा कमजोर भएको छ वा एकै स्तरको छ भनन सनकने 
आधार पाइदँनै । नवनभनन वष्नका परीक्षाका नन्तजा हदेा्न 
यसमा कुनै पनन प्रकारका प्रवनृत्तहरू (Trends) भट्ेन 
सनकँदनै । दईु अलग-अलग वष्नका नन्तजा ्तलुना 
गदा्न १९९० र १९९१ ्त्ा २०२९ र २०३० को 
नन्तजामा ०.११ प्रन्ति्तको मात्र नभनन्ता रहकेो न्यो 
भने नन्तजा बढेको आधारमा हदेा्न २०१९ को १८.७२ 
प्रन्ति्तको नन्तजा एकै वष्नमा २१.२८ प्रन्ति्तले वनृद् 

भई २०२० मा उत्तीण्न प्रन्ति्त ४० भएको छ । यसै 
गरी नन्तजाको घट्दो रिममा हदेा्न २०४७ को ४८.४७ 
प्रन्ति्तबाट २३.९२ प्रन्ति्तले घटेर २४.५५ भएको 
छ । बीस प्रन्ति्तभनदा बढी प्रन्ति्तले नन्तजामा आउने 
पररव्त्ननबाट समग् िनैक्षक प्रणाली अ्वा निक्षण 
नसकाइ नरियाकलापमा सधुार भएर सधु्केो भए ननरन्तर 
हुनपुनने हो, ्तर यस्तो भएको पाइदँनै र यसकै आधारमा 
के भएको हो भनेर कुनै अनमुान लगाउन सनकँदनै । बरु 
परीक्षा सञचालन र प्रश्नपत्रको गणुस्तरले यसमा प्रभाव 
पारेको हो नक भनन सनकनछ । नवग्त ८२ वष्नमा प्रवेनिका 
परीक्षाको उत्तीण्न प्रन्ति्तलाई पाँच समहूमा नवभाजन 
गरी अधययन गदा्न ३० दनेख ४० प्रन्ति्तमात्र नवद्ा्थी 
उत्तीण्न भएको ्तथय पाउन सनकनछ । हरेौं ग्ाफ १ 

नव.सं. १९९० दनेख २०७१ सममको ८२ वष्नको 
अवनधमा प्रवेनिका परीक्षामा भएको उत्तीण्न प्रन्ति्तको 
दरलाइ्न हदेा्न सबैभनदा धरैे २७ ओटा वष्नहरूको नन्तजा 
३० दनेख ४० नबचमा, दोस्ोमा २१ वष्न ४० दनेख ५० 
को नबचमा, १४ वष्न ६० भनदा मान्, १२ वष्न ३० भनदा 
कम र ८ वष्न ५० दनेख ६० को नबचमा रहकेो दनेखनछ । 
यसबाट प्रवेनिका परीक्षाको उत्तीण्न दर ६० वष्नसमम ५० 
भनदा कम रहकेाले ५० प्रन्ति्तमा हुने उत्तीण्न दर नै 
नवद्ालय निक्षाको प्रगन्त दर हो भनेर सवीकार गन्न कर 
लागछ । 

नजललाअनसुार हरेक वष्न नन्तजामा आउने 
पररव्त्नन नवश्ास गन्न नै कनठन हुनछ । एउटा नजललामा 
पाठ्यरिम, पाठ्यपसु्तक, नवद्ालयको निक्षण नसकाइ 
प्रनरिया र कररब ९५ प्रन्ति्त निक्षक उनै हुनछन,् ्तर 
नन्तजामा ठुलो पररव्त्नन आउँछ । तयो पररव्त्नन के 
कारणले हुनछ ? उत्तर सहज छैन । निक्षण नसकाइमा 
सधुार भएर हो वा कमजोर भएको हो भनने सनकने कुनै 
आधार पनन पाइदँनै । उदाहरणका लानग नव.सं. २०६५ 
सालमा रानषरिय औस्त उत्तीण्न प्रन्ति्त ६८.४७ हुदँा 
ओखलढुङ्गाको औस्त ९२.३५, सप्तरीको ९०.५७ र 
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दाचु्नलाको ८९.३६ दनेखनछ । ्तर न्तनै नजललाहरूको 
नन्तजा २०६७ मा रिमि: ३४.१६, ३३.६७ र ५०.२६ 
भयो र रानषरिय औस्त ५५.९५ मा िया्ने । तयसै गरी 
२०६८ मा ओखलढुङ्गा ३२.३७, सप्तरी ३६.२८ र 
दाचु्नला २४.६२ मा रह् यो (Statistics 2065, 2067 
& 2068 OCE) । दईु-्तीन वष्नमा कुनै नजललाको 
नन्तजामा आउने यस प्रकारको असवाभानवक 
पररव्त्नले लयाउने ्तत्व के हो ्त ? हामीले यस्ता पक्ष 
साव्नजननक परीक्षाको नन्तजाबाट कनहलै पनन खोजेका 
छैनौ ँ। के २ वष्नअगानडका नवद्ा्थीलाई धरैे पढाइएको 
वा धरैे नसकाइएको न्यो होला अ्वा तयसपनछका 
नवद्ा्थीलाई कम नसकाइयो वा कम पढाइयो होला । 

नजललाकै जस्ैत गरी नवद्ालयको नन्तजामा 
पनन अनवश्सनीय पररवन्न्तनहरू हुनछन ् । ्तर यस्ता 
्तथयाङ्कहरू खणडीकृ्त रूपमा प्राप्त गन्न ननकै कनठन 
छ । अघा्नखाँची नजललाका केही नवद्ालयमा दनेखएको 
असवाभानवक नन्तजाका प्रन्ति्तहरू ्तल उललेख 
गररएका छन,् जसले दिेका धरैे नवद्ालयको अवस्ा 
प्रन्तनबनमब्त गछ्न ।

्तानलका १ : नवद्ालयमा हुने नन्तजा पररव्त्नन 
नवद्ालय २०७० २०७१ पररव्त्नन

क ७.६९ ३५.२९ +२८
ख ५५.२६ १२.२८ -४३
ग १५.९४ ४०.९८ +२५
घ ६८.८९ ३१.४८ -३७

स्ो्त: नजनिका अघा्नखाँची ।
 एउटै नवद्ालयमा २ ओटा वष्नमा हुने यस्तो 

पररव्त्ननले के नवद्ा्थीको नसकाइ नै सनुननश््त गरेको 
छ ्त ? नवश्ास गन्न सकने आधार छैन । यस्ता उदाहरण 
दिेका सबै नजललामा समान रूपमा पाइनछन ्। यसै गरी 
पनछलला वष्नमा जीपीएका आधारमा दनेखने नन्तजा पनन 
यस्ैत नै रहकेो छ । 

२०७३ को एसईईमा प्रदिे ५ को एक 
नजललाका ८२ माधयनमक नवद्ालयबाट (खलुा र 

प्राइभटेसम्ेत गरी) एसईई परीक्षामा सहभागी भएका 
३९२९ नवद्ा्थीको जीपीएको नवनभनन समहूमा भएको 
नव्तरण हदेा्न २ र सोभनदा कम जीपीए भएका नवद्ा्थी 
७७.५ प्रन्ति्त छन ्। ्तीमधये सबैभनदा धरैे नवद्ा्थीको 
(१२९७) जीपीए २ मात्र छ । दईुभनदा मान्को जीपीए 
भएका नवद्ा्थी २८.५ प्रन्ति्तमात्र छन ्। सो नजललाका 
सामदुानयक नवद्ालयका नवद्ा्थीमधये नवज्ान नवषय 
पढ्न आवशयक पनने नवषयग्त ग्ेड हानसल गरेका 
नवद्ा्थी १५२ मात्र न्ए ।  प्रदिे ३ को नभत्री मधसेमा 
पनने एक नजललामा २०७४ मा ४९ प्रन्ति्त नवद्ा्थीको 
जीपीए २ र सोभनदा कम रहकेो छ । यसले नवद्ा्थीको 
नसकाइ अवस्ाको जानकारी ्त नदनछ ्तर तयो जानकारी 
वा सचूना िनैक्षक सधुारका ऐजेनडा बनेको पाइदँनै । यस 
प्रकारको नसकाइ अवस्ा समग् दिेभरर नै छ । 
न्िकषाइ उपलन््धिकषा अिमषानतषाहरू 

उपलबध ्तथयाङ्कअनसुार एसएलसी परीक्षा 
नव.सं. २०६९ मा छात्र र छात्राको उत्तीण्न प्रन्ति्तमा 
१०.७६ को नभनन्ता रहकेो न्यो । २०७० मा यो दर 
बढेर ११.१६ पगुयो । श्णेीग्त रूपमा हदेा्न प्र्म नवनिष्मा 
श्ेणी हानसल गनने छात्रा र छात्रको नभनन्ता सामदुानयक 
नवद्ालयमा ३९.८ र संस्ाग्त नवद्ालयमा १९.८६ 
रहकेो न्यो । यस प्रकारको असमान्ता हालसमम पनन 
सधुार भएको छैन । 

नव.सं. २०७१ को प्रवेनिका पररक्षामा 
सहभागी छात्राहरू नै बढी न्ए (५३.९४), ्तर परीक्षामा 
उत्तीण्न हुने प्रन्ति्त कम रह्ो । परीक्षामा सहभागी 
भएका नवद्ा्थीमधये छात्रको ्तलुनामा ९ प्रन्ति्त कम 
छात्राहरू उत्तीण्न भएका न्ए । सोही वष्न नवनिष् श्णेीमा 
उत्तीण्न हुने जममा नवद्ा्थीमधये ५८ प्रन्ति्त छात्र र 
४२ प्रन्ति्तमात्र छात्रा न्ए । यस प्रकारको नभनन्ता 
सामदुानयक र संस्ाग्तमा अि बढी पाइएको न्यो । 

प्रवेनिका परीक्षाम ै नसकाइ स्तरमा भएको 
असमान्तालाई हनेने हो भने नवनभनन श्णेीमा परीक्षा 
उत्तीण्न गनने छात्र र छात्राको, नवनभनन नजललाको ्त्ा 
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सामदुानयक र संस्ाग्त नवद्ालयको नभनन्ताबाट 
सपष् हुन सनकनछ । एउटै पाठ्यरिमका आधारमा एउटै 
प्रश्नपत्रबाट मापन गररएको नसकाइ उपलनबधमा दनेखएको 
यस प्रकारको असमान्ता र नसकाइ स्तरको नभनन्ताले 
हाम्ो समग् िनैक्षक प्रणालीले समाजमा कसरी २ वग्न 
नसज्नना गरररहकेो छ भनने सहजै बझुन सनकनछ । 

लैङ्नगक समान्ताको दृनष्ले हदेा्न नवद्ालयमा 
भना्न भएको आधारमा निक्षामा लैङ्नगक समान्ता प्राप्त 
हुने नदिामा अग्सर भएको र सबैका लानग निक्षाले 
ननधा्नरण गरेको यो लक्य परूा हुने भनने याननत्रक नवशे्षण 
हुने गरेको छ । ्तर यस ्तथयलाई नसकाइ उपलनबधका 
सनदभ्नबाट हदेा्न यसको वास्तनवक अवस्ा दखेन 
सनकनछ । नसकाइ उपलनबधमा लैङ्नगक असमान्ता 
बढ्दो छ र यसलाइ कम गनु्न जरुरी छ । 

परीक्षाको नन्तजालाई अक्षराङ्कन प्रणालीबाट 
जीपीएमा प्रस्त्ुत गन्न सरुु भएपश्ा्त ्यसलाई वगथीकरण 
गनने ९ समहूमधये मान्ललो चारवटा समहू छात्राको 
्तलुनामा छात्रहरू धरैे छन ्भने ्तललो पाँचवटा समहूमा 
छात्राहरू धरैै रहकेा छन ् । जीपीएको मान्ललो चार 
समहूमा ५ प्रन्ति्त छात्रहरू बढी छन ् भने ्तललो 
समहूमा ५ प्रन्ति्त छात्राहरू बढी छन ्। 

्तानलका २ : २०७२ को एसईई को जीपीए नभनन्ता 

जीपीए समहू1
प्रन्ति्त

छात्र छात्रा नभनन्ता

२.८ र सोभनदा मान् २१ १६ ५

२.४ र सोभनदा ्तल २९ ३४ ५

सामदुानयक र संस्ाग्त नवद्ालयहरूको 
बीचको नभनन्ता अि पनन डरलागदो रूपमा दनेखएको छ । 
वगथीय, जा्तीय ्त्ा आन ््नक सामानजक रूपले समपनन 
पररवारका बालबानलकाले अधययन गनने सहरकेननद्र्त 
संस्ाग्त नवद्ालयहरूको नसकाइ उपलनबध ्त्ा 
उत्तीण्न प्रन्ति्त र ग्ामीण क्षेत्रका अनधकांि गररब, 

आन ््नक सामानजक अवस्ा कमजोर भएका ननमनवगथीय 
पररवारका बालबानलकाले अधययन गनने सामदुानयक 
नवद्ालयको नसकाइ उपलनबधमा भएको नभनन्ताले 
िनैक्षक असमान्ता बढाउन अि मलजल पो गरररहकेो 
छ नक भनने प्रश्न उठ्न ुसवाभानवक पनन हो । 

नसकाइ उपलनबधका असमान्ताहरू ननकै 
डरलागदो अवस्ामा रहकेा छन ् । लैङ्नगक दृनष्मा 
मात्र होइन, जा्तजान्तग्त दृनष्मा, ग्ामीण र सहरी 
क्षेत्रका नवद्ालयको नबचमा, सामदुानयक र संस्ाग्त 
नवद्ालयको नबचमा ्त्ा भौगोनलक क्षेत्र, प्रदिेग्त 
र नजललाहरूमा सम्ेत यस्तो असमान्ता सपष् दखेन 
सनकनछ । निक्षाले सामानजक असमान्ता कम गन्न 
सहयोग गछ्न भनद ै निक्षाको महत्व बिुाइरहदँा नसकाइ 
उपलनबधमा दनेखएका असमान्ताहरू ननकै डरलागदा 
छन ् र यस्तो असमान्ता अि बढ्द ै जाने समभावना 
दनेखएको छ । नजललाग्त रूपमा एउटा नजललाको र 
अकको नजललाको नबचमा कुनै नवषयको औस्त नसकाइ 
उपलनबधमा ४७ प्रन्ति्तसममको नभनन्ता रहकेो छ । 
यस्तो नभनन्ता अि मखुय नवषयहरू नेपाली, अङ्ग्ेजी, 
गनण्त, नवज्ानमा बढी रहकेो छ । प्रवेनिका परीक्षाको 
नवग्तको उत्तीण्न प्रन्ति्त ्त्ा यस वष्नको जीपीए होस ्
वा नसकाइ उपलनबधका रानषरिय परीक्षणको नन्तजामा 
यस्तो नभनन्ता सपष् दखेन सनकनछ । नजललाअनसुारको 
प्रवेनिका परीक्षाको नवग्तको उत्तीण्न दर ्त्ा उत्तीण्न 
श्ेणी र यस वष्नको जीपीए प्राप्ताङ्कमा दनेखएको ५० 
प्रन्ति्तभनदा बढीको नभनन्ताले िनैक्षक प्रणालीका 
असमान्ताहरूलाई प्रसटयाउँछन ्। 

्ततकालीन परीक्षा ननयनत्रण काया्नलयले प्रकािन 
गरेको २०७२ को Statistics अनसुार सामदुानयक र 
संस्ाग्त नवद्ालयका नवद्ा्थीको जीपीएमा भएको 
नभनन्ता ग्ाफ २ मा प्रस्त्ुत गररएको छ । 
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नवद्ा्थीको नसकाइमा रहकेो यस्तो असमान्ताले 
उचचनिक्षाका अवसरमा नसज्नना गनने असमान्ता र 
तयसले समग् समाजमा नसज्नना गनने असमान्ताहरू 
हरेक नदन बढ्द ै जाने  दनेखनछ । यस्ता असमान्ता 
नजललाअनसुार ्त्ा भौगोनलक क्षेत्रअनसुार पनन दखेन 
सनकनछ । 

एसईई २०७४ को ननयनम्त परीक्षामा सहभागी 
भएका नवद्ा्थीमधये ६० प्रन्ति्त नवद्ा्थीको जीपीए 
्तललो पाँच समहू (ईदनेख सी) मा रहकेो न्यो । बाँकी 
४० प्रन्ति्त नवद्ा्थी पनन हा्तमा ग्ेड नसट बोकेर आफूले 
चाहकेो नवषय पढ्न नपाएको लघ्ुताभासमा रहकेा छन ्। 
प्राप्त  ग्ेडले मान्ललो कक्षामा चाहकेो नवषय अधययन 
गन्न नपाउने भएकाले ३३ प्रन्ति्त नवद्ा्थी २०७४ को 
ग्ेडवनृद् परीक्षामा सहभागी न्ए । जीपीएको ्तलला 
समहूमा धरैे छात्रा र मान्लला समहूमा छात्र हुने अवस्ा 
२०७४ समम पनन रनह नै रहकेो न्यो । ३.६५ दनेख ४ 
जीपीए लयाउने १२ हजार २ सय ८४ (२.७५ प्रन्ति्त) 
नवद्ा्थीमधये छात्र ७ हजार ३४ र छात्रा ५ हजार २ सय 
५० जना छन ्। जीपीए ३.३५ दनेख ३.६० समम लयाउने 
४२ हजार ४ सय २७ नवद्ा्थीमधये २४ हजार ९ सय 

ग्ाफ २ : जीपीए नव्तरणको अवस्ा

स्ो्त : Statistics, 2072

११ छात्र छन ् भने १७ हजार ५ सय १६ मात्रै छात्रा 
छन ् । परीक्षा ननयनत्रण काया्नलयले साव्नजननक गरेको 
नन्तजाअनसुार अननवाय्न नेपाली नवषयको नन्तजा 
सबैभनदा खनसकएको पाइएको न्यो । ४ लाख ४५ हजार 
६ सय ६४ नवद्ा्थीले परीक्षा नदएकामा अननवाय्न नवषय 
६ ओटामधये ए ्पलस लयाउने सबैभनदा कम नेपालीमा 
न्ए । नेपालीमा १ सय ८१ जनाले मात्रै ए ्पलस अ्ा्न्त ्
९० भनदा बढी अङ्क लयाएका न्ए ।
न्िकषाइ उपलन््धि परीक्णकषा नन्तजषाहरू

नेपालमा औपचाररक र वयवनस््त ्तररकाले 
नसकाइ उपलनबधको परीक्षण गनने प्रचलन नव.सं. २०६८ 
मा िनैक्षक गणुस्तर परीक्षण केनद्रको स्ापना भएबाट 
सरुु भयो । २०६८ पनछ कक्षा ८, कक्षा ५ र कक्षा ३ मा 
नवनभनन चरणमा उपलनबध परीक्षणहरू सञचालन भई 
तयसका नन्तजाहरू प्रकानि्त छन ्। यो पणू्न्तः नमनुामा 
आधारर्त, पाठ्यरिमका आधारमा केही छनौट गररएका 
नवषयमा मात्र गररएको न्यो । यी नन्तजाहरूले पनन 
नवद्ालय निक्षाको नसकाइ स्तर कमजोर रहकेो भनी 
ननषकष्न ननकालेका छन ्। 

िनैक्षक सत्र २०७६ मा कक्षा १० मा सञचालन 
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भएको नसकाइ उपलनबध परीक्षणको नन्तजाले मान् 
नवशे्षण गररएअनसुार कक्षा १० को नन्तजाको 
नवश्सनीय्तामा केही प्रश्नहरूको उठान गरेको छ । 
नयनू्तम नसकाइ उपलनबध हानसल नगरी ठुलो समहू कक्षा 
११ मा भना्न भएको दनेखनछ । दि वष्नसममको नवद्ा्थी 
नसकाइमा नब्ताएको समयको दृनष्ले नसकाइभनदा बढी 
नसकाइ क्षन्त भएको छ । दिेभरका १४६३ माधयनमक 
नवद्ालयका कररब ४५ हजार नवद्ा्थीमा नलइएको चार 
नवषयको नसकाइ उपलनबधको स्तर ननमनानसुार रहकेो 
छ । 

्तानलका ३ : नवनभनन नसकाइ स्तरमा नवद्ा्थीको नव्तरण प्रन्ति्त

सक्षम्ताको ्तह
नवद्ा्थी प्रन्ति्त

नेपाली अङ्ग्ेजी गनण्त नवज्ान

नयनू आधारभ्ूत (below-basic) २० ३० १९ ३७

आधारभ्ूत (basic) १७ २१ २७ २६

प्रवीण्ता १ (proficient 1) २३ १८ २४ २०

प्रवीण्ता २ (proficient 2) २१ १२ १६ ११

प्रवीण्ता ३ (proficient 3) १३ ९ १० ५

नवनिष् (advance ) ५ ९ ५ २

स्ो्त : िनैक्षक गणुस्तर परीक्षण केनद्र २०७७

प्रवेि परीक्षा नलने पद्न्त स्ानप्त भएको छ । 
कक्षा १ को प्रवेि परीक्षा नलएर भना्न गनने 

र तयसका लानग ्तयारी नक्ताब, ्तयारी केनद्रसम्ेत 
सञचालन हुनलेु हामी क्ता जाँदछैौं भनने अनमुान गन्न 
नै कनठन भएको छ ।

सकुल जान,ु पढ्न ु भनेको परीक्षा पास गनु्नसँग 
मात्र समबननध्त भयो । पाठ्यपसु्तकमा नदइएका 
पाठहरूमात्र कणठ गराउने र ्ती कणठ गराएका नवषयबाट 
मात्र परीक्षाका प्रश्नहरू सोधने र सोही आधारमा 

्तानलकामा उललेख भएअनसुार मान्लला 
्तीनओटा समहूमा भएका नवद्ा्थी सङ्खयामात्र उपयु्नक्त 
नसकाइ स्तरमा भएको नवद्ा्थी सङ्खया हो । यस अ ््नमा 
सबैभनदा कमजोर नसकाइ नवज्ान, गनण्त, अङ्ग्ेजी 
र नेपालीमा रहकेो न्यो । नेपालीमा ३७ प्रन्ति्त 
नवद्ा्थीको नसकाइ नयनू्तम स्तरमा रहकेो पाइएको 
न्यो । यो सङ्खया अङ्ग्ेजीमा ५१, गनण्तमा ४६ र 
नवज्ानमा ६३ प्रन्ति्त रहकेो न्यो ।

नवद्ा्थीको नसकाइ स्तरलाई परीक्षामा 
सोनधएका प्रश्नका आधारमा गनने नवशे्षणहरूले कणठ 
गरेको आधारमा उत्तर नदनपुनने प्रश्नहरूमा धरैे राम्ो 
गरेको र नसज्ननातमक्ता ्त्ा समसया समाधान र सोचाइ 

नसपसँग समबननध्त प्रश्नहरूमा नयनू उपलनबध हानसल 
गरेको पाइएको छ । (िनैक्षक गणुस्तर परीक्षण केनद्रका 
नवनभनन प्रकािनहरू)
परीक्षामुखी पढषाइ

हाम्ो निक्षण नसकाइमा backwash effect� 
अतयन्ैत उचच रहकेो छ । कक्षा ८, १०, ११ र १२ मा 
खास गरी परीक्षाकेननद्र्त निक्षण नसकाइ गररनछ । पाठमा 
भएका नवषयवस्तलुाई परीक्षामा आउने र नआउने 
गरी नवभाजन गरी परीक्षामा आउनेलाई मात्र धयान 
नदइनछ । हरेक नवद्ालयमा कक्षा ८, १०, ११ र १२ 
का परुाना प्रश्नहरूका सेट ्त्ा नयाँ सेटहरू खररद गनने 
गररनछ । ननजी नवद्ालयको सनदभ्नबाट हदेा्न कक्षा १ म ै
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नसकाइको प्रमाणीकरण गनने प्रणालीमा ्त कमजोरी छन ्
नै, तयोभनदा पनन आधारभ्ूत नसकाइ परूा नगरी नवद्ालय 
्तहको अनन्तम कक्षा १२ समम पगुने गरेको अवस्ा छ । 
नवद्ा्थीको नसकाइ कमजोरी पत्ता लगाउने र पषृ्ठपोषण 
नदने ्त्ा उसलाई सहयोग गनने भनने मानय्ताले नलइने 
त्रैमानसक परीक्षाहरू पनन औपचाररकमात्र बनेका 
छन ् । परीक्षा नलनपुनने भएकाले नलइएको छ । तयसले 
कुनै सधुार लयाएको छैन । परीक्षालाई कक्षाकोठामा 
आधारर्त बनाउँद ै ननमा्नणातमक पक्षमा जोड नदनपुननेमा 
यसको औपचाररक्ता बढेको छ । 

 लनल्तपरुको सहरी क्षेत्रमा पनने एउटा 
सामदुानयक नवद्ालयको भ्रमणका रिममा पङ्नक्तकारले 
नलएको त्रैमानसक परीक्षाको एउटा नन्तजा नसट अधययन 
गदा्न पनहलो त्रैमानसक परीक्षामा कुनै नवषयमा नवद्ा्थी 
अनतु्तीण्न भएको छ भने तयो सबै त्रैमानसक परीक्षामा 
अनतु्तीण्न नै हुने र वानष्नक परीक्षामा पनन अनतु्तीण्न भएर 
मान्ललो कक्षा जाने गरेको पाइएको न्यो । भौन्तक 
सनुवधा, निक्षक र अनय स्ो्तका नहसाबले कुनै समसया 
नभएको उक्त नवद्ालयमा निक्षकहरूसँग गररएको 
छलफलमा त्रैमानसक परीक्षाले नवद्ा्थीको नसकाइ 
सधुारमा योगदान गन्न नसकेको भनने ननषकष्न आएको 
न्यो । कक्षा बढ्द ैजाँदा अनतु्तीण्न हुने नवषयको सङ्खया 
पनन बढ्द ैजाने र नसकाइ स्तर रिमि: कमजोर हुदँ ैजाने 
अवस्ा पाइएको छ । नवद्ा्थीको नसकाइ रिमिः सधुार 
हुदँ ै जानपुननेमा रिमि: कमजोर नै हुदँ ै गएको ्तथयले 
त्रैमानसक परीक्षाहरूको  औनचतयमा नै प्रश्न नसज्नना 
गरेको छ ।

त्रैमानसक परीक्षाले नवद्ा्थीको नसकाइमा के-
कसरी सहयोग पयुा्नएको छ भनने सनदभ्नमा प्रदिे ५ 
को कनपलवस्तकुो नवद्ालयबाट सङ्कलन गररएको 
कुनै एउटा कक्षाको प्र्म त्रैमानसक र दोस्ो त्रैमानसक 
परीक्षाको अङ्कको नववरण ्तलको ्तानलका ४ मा 
प्रस्त्ुत गररएको छ । दईुपटक त्रैमानसक परीक्षा नलइयो ्तर 
यसले नवद्ा्थीको नसकाइस्तरमा उललेखनीय योगदान 

गरेन । नसकाइ अवस्ा उस्ैत रह्ो र नवद्ालयको कक्षा 
बढ्द ैजाँदा यो अि ैकमजोर हुदँ ैगइरहकेो छ । 

तषान्लकषा ४ : त्रैमषान्िक परीक्षामषा न्वद्षा्थीको 
न्िकषाइ अवस्षा

न्वद्षा्थी
प्र्म 

त्रैमषान्िकको 
प्रषाप्षाङ्क

दोस्ो 
त्रैमषान्िकको 

प्रषाप्षाङ्क
नदनेि १ ३

अननस १ ३

प्रनमला १ ४

मनीषा ४ १२

सोहना २ ७

मम्ता १ ५

जयोन्त ५ १७
कक्षा १० को SEE Question Bank 

र Question Set नामका प्रश्नका सङ्ग्ह िनडै 
हरेक वष्न पाँच लाख प्रन्त छानपनछन ् (प्रकािकको 
भनाइ) । तयसैगरी परीक्षालाई केननद्र्त गरेर कक्षा १०, 
कक्षा ११ र कक्षा १२ मा नवनभनन आकार-प्रकारका 
गाइड र गेसपेपरहरू प्रकािन हुनछन ्  । परीक्षामा राम्ो 
अङ्क लयाउन गाइड नपढी हुदँनै ।’ गाइड नपढाई 
परीक्षामा सहभागी गराउनै सनकनन ।’ (अननपणू्न पोष्, 
२०७५।१२।९) नसज्ननातमक्ता र समसया समाधान र 
नवचार प्रस्त्ुत गनने खालका प्रश्न नहुने भएकाले नै यस्ता 
सामग्ीहरूबाटै प्रश्नहरू आउने गछ्नन ् ।  नवद्ालयका  
पसु्तकालयमा सम्ेत बीएलई परीक्षाका प्रश्न सेट र एसईई 
परीक्षाका प्रश्न सेट भनेटनछन ्। यस्ैत मानट्नन चौ्तारीले सन ्
२०१४ मा गरेको अधययनअनसुार प्रवेनिका परीक्षामा 
परुाना प्रश्नहरू दोहोररने प्रवनृत्त उचच रहकेो दखेाएको 
न्यो । ्ततकालीन पाँच नवकास क्षेत्रमा सोनधएका 
प्रश्नहरूबाट पनन उत्तीणा्नङ्क प्राप्त हुने गरी प्रश्नहरू 
दोहोररनछन ्भनने न्यो । सा्ै यस्तो प्रश्न दोहोररने प्रवनृत्त 
नेपाली, नवज्ान र सामानजकमा उचच रहकेो न्यो ।
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परीक्षाका प्रश्नको समबनधमा अक्षराङ्कन पद्न्त 
अपनाएपनछ अि पेनचलो बनेको छ ्तर कुनै सधुार 
भएको छैन । अक्षराङ्कन पद्न्तका ९ ओटा समहूमधये 
मान्लला दईु समहूलाई outstanding (उचचस्तरको 
नसकाइ) र Excellent भनेर भननएको छ । सबै नवषयमा 
केही प्रन्ति्त नवद्ा्थीले A+ र A ग्ेड प्राप्त गछ्नन ्। ्तर 
उनीहरूको नसकाइ तयो स्तरकै भएको हो ्त भनने प्रश्न 
उठ्छ नकननक परीक्षामा सोनधएको प्रश्न र ्ती प्रश्नमा 
उसले नदएको उत्तरले उसको तयो स्तरको क्षम्ता छ भनने 
आधार दनेखदँनै । 
न्नषकष्ष

गणुस्तरीय निक्षाका धरैे आयाम हुन 
सकछन ् । यसलाई एउटै रूपमा बझुन ु आवशयक 
छैन । केलाई गणुस्तरीय मानने धरैेका फरक म्त पनन 
छन ् । ्त्ानप नवद्ा्थीको नसकाइ स्तरलाई गणुस्तरको 
एउटा मानक र एउटा आधार मानने कुरामा संसारभरर नै 
धरैेले सवीकार गरेका छन ्। सन ्२०३० सममका लानग 
ननधा्नरण गररएका नदगो नवकासका लक्यको ४ नमबरको 
निक्षासँग समबननध्त लक्यको सचूकमा नयनू्तम 
नसकाइस्तर हानसल गनने नवद्ा्थीको प्रन्ति्तलाई 
आधार बनाइएको छ । हाम्ो सनदभ्नमा अप्रतयक्ष 
रूपमा नवद्ा्थीले परीक्षामा हानसल गरेको प्राप्ताङ्क 
नै गणुस्तर बनेको अवस्ा छ । ्त्ानप समग्मा हाम्ो 
नवद्ालय निक्षाको नसकाइ स्तर अतयन्त कमजोर रहकेो 
छ । साव्नजननक निक्षाको कमजोर नसकाइ स्तर नै ननजी 
निक्षाको आकष्नण बननरहकेो छ । 
िद्दर्ष-िषामग्ी
परीक्षा ननयनत्रण काया्नलय (२०६५-७०), Statistics 

2065-2070 (नवनभनन वष्न) । सानोनठमी, 
भक्तपरुः लेखक ।

पाठ्यरिम नवकास केनद्र (२०७६), नवद्ालय निक्षाको 
रानषरिय पाठ्यरिम प्रारूप २०७६ । 
सानोनठमी, भक्तपरुः लेखक ।

रानषरिय परीक्षा बोड्न (२०७५), Statistics Report, 
2075 । सानोनठमी, भक्तपरुः लेखक ।

निक्षा मनत्रालय (सन ्२०१४), रानषरिय प्रारनमभक कक्षा 
पढाइ काय्नरिम मलू दस्तावेज । नसंहदरबार, 
काठमाडौः लेखक ।
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ररपनबलका दनैनक (सन ् २०१८ अनप्रल १९) कमजोर 
नसकाइ अवस्ा । काठमाडौं । 

USAID (2016) EGRP Baseline Study. 
Kathamandu.

https:/ / inews.co.uk/news/education/
creativity-schools-arts-education-
sir-ken-robinson/

Coleman, J. S. (1966). Equality of 
Educational Opportunity. 
National Center for Educational 
Statistics.

Buck, G. (1988) Testing listening 
comprehension in Japanese 
university entrance examinations. 
JALT journal 10, 15-42.

1  GPA, 2.8 लाई  good र 2.4 लाई 
satisfactory भनेर गररएको वयाखयाअनसुार समहू 
बनाइएको छ ।
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पाठ्यपसु्तकको इत्तहास मानव सभय्तासँगै गाँतसएको छ । पसु्तककै रूपमा तितपबद्ध भएर आउन थािेको सोह्रौं 

श्ताब्दी्तेि मात्ै हो । सनेुको ्तथा जानेको ज्ानको हस्तान्तरण नै पतछ िेखय ढाँचामा ब्तिए । छापािानाको 

तवकासिे तयसिाई अझ ैतवस्तार गरेको पाइनछ । इन्टरने्टको तवकासिे पाठ्यपसु्तकको तवकलप िोजदी हुन थािेको 

छ । के पाठ्यपसु्तक छपाइ गरेरै मात् तव्तरण गनुनुपनने हो ? यो तवषय हािको समयमा गमभदीर रूपमा ्तेिएको छ । 

पाठ्यपसु्तकका बहसिाई तनयाल्ा भतवषयमा तितज्टि सामग्दीिे यसको तवकलपका रूपमा प्रस्त्ुत गरेको छ । 

यस्तरनु  हामदी पतन सच्ेत हुनपुनने ्तेिएको छ, ्तर पतन पाठ्यपसु्तक भनेको  पाठ्यपसु्तक नै हो । हाि पतन सचूना 

प्रतवतिको अत्त प्रयोग भएको ् तषिण कोररया, जापान, अमरेरकाजस्ता मिुकुमा सम्ेत पाठ्यपसु्तकको प्रयोग भएको 

पाइनछ । पतछलिो समयमा तवतभनन तवप् ्र महामारदीका कारण भौत्तक उपतसथत्त हुन नसकने अवसथा रहकेािे 

सञचार प्रतवतिमा आिारर्त तसकाइसँगै पाठ्यपसु्तकप्रत्तको तनभनुर्तािाई तितज्टि सामग्दीको कारण कम ग्दै 

िैजान सतजिो भएको छ । नेपािजस्तो तवकासोनमिु ्शेमा अझ ैपतन केहदी ्शक पाठ्यपसु्तकको तवकलप िोजन 

सतकने अवसथा छैन ्तर तितज्टि तशषिण सामग्दी तवकासिे भने सहरदी षिेत्का तवद्ाथथीहरूको पाठ्यपसु्तकप्रत्तको 

तनभनुर्तामा केहदी कमदी लयाएको छ ।्तसथनु पाठ्यपसु्तकको समयम ैछपाइ, उपिबि्ता र गणुस्तरिाई केनद्रतबन्मुा 

रािदी यो ्तयार पाररएको छ ।

जस्तो विकासतोन्मुख ् मुलमुक्ा पाठ्यपमुस्ककतो अभाि्ा 

विक्षणवसकाइ नै गन्न नसवकएका थमुपै् उदाहरण पाइन्छन ्।

 पाठ्यपमुस्ककतो इव्हास धरैे ला्तो ्छ । प्ाचीन 

वरिस्ा लेखरे िवैक्षक सा्रिीहरू ्यार गररन्थयतो । पन्ध्र ौँ 

ि्ाबदी्ा आएर ्छापाखानाकतो विकाससौँगै ्मुवरि् 

पाठ्यपमुस्ककतो विकास्ा यसले ्द्द् पमुया्नएकतो 

पाइन्छ । सतोह्रौं ि्ाबदी्ा लयाविन भाषा पढाउनका 

लावग ्यार गररएकतो पमुस्कलाई पाठ्यपमुस्कका रूप्ा 

वलन सवकन्छ । यसले आवदकालदवेख कमु नै न कमु नै रूप्ा 

हाम्तो जनजीविका्ा सहयतोग गददै आएकतो ्छ । हाल 

पाठ्यपुस्तकको उपलब्ध्ता, भावी सवरूप,
समसया र समा्धानका उपायहरू

  िसन्प्साद कतोइराला

पाठ्यपुस्तक

 विद्ालय ्था कमु नै िवैक्षक संसथा्ा 

वनधा्नरर् पाठ्यक्र््ा वनधा्नरर् विषयिस्मुलाई 

आिशयक्ानमुसार अभयास, वक्रयाकलाप, पररयतोजना 

्था अनय काय्नसवह्कतो पाठग् विविध ढाौँचा्ा 

प्स्म्ु  गररएकतो पमुस्क नै पाठ्यपमुस्क हतो । विद्ालयीय 

विक्षाकतो ्हत्िपणू्न साधनका रूप्ा पाठ्यपमुस्क 

रहकेतो ्छ । हुन ् पाठ्यक्र् विद्ालय विक्षाकतो ्रेुदण्ड 

हतो । यसैकतो आधार्ा विद्ालयकतो विक्षणवसकाइ 

गव्विवधहरू सञचालन गनने गररन्छ । ्र पवन हाम्तो 

  वनदनेिक, विक्षा ्था ्ानि स्तो् विकास केनरि

लेखसार
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विज्ान ् था प्विवधकतो स्य्ा विकास भएकतो प्विवधले 

् पाठ्यपमुस्ककतो प्ावति र अधययनका लावग आिशयक 

स्तो्-सा्रिीकतो प्ावति्ा अथाह समभािनाहरू विकास 

गरेकतो ्छ ।

ज्ानको खोजी कक ज्ानको छनोट

 ज्ानकतो खतोजी ज्ान विकासका लावग एक 

औजार हतो । खतोजी गददै वसकद ै ज्ान प्ावति गनने चलन 

प्विवधकै कारणले विसथावप् हुौँद ै गयतो । अधययन-

अनमुसनधानबाहकेका गव्विवधहरू्ा ज्ानकतो खतोजी 

क् ैगररन्छन ्। वहजतोआज इ्ले, इनिरनेि, गमुगलजस्ा 

प्विवधकतो विकासले गदा्न ज्ानकतो खतोजीभनदा ज्ानकतो 

्छनतोि्ा ् ावनसहरूले धरैे स्य खचनेकतो पाइन्छ । गमुगल, 

सगमुन ् था अनय साधन िा ् ाधय्हरू्ा कमु नै विषयिस्मु 

खतोजी गन्न खासै स्सया हुदनै । केिल अधययन गनने 

विषयिस्मुचावहौँ आफैौँलाई थाहा हुनमुपययो बाौँकी उही 

साधन िा ्ाधय्ले खतोजी ग्छ्न । ्सथ्न पाठ्यसा्रिी 

िा पमुस्क खतोजन भ्र ौ्ँ ाररनमुपनने ज्ानाबाि आजका 

पमुस्ा ज्ानकतो ्छनतोि गनने स्य्ा पमुवगसकेका ्छन ्भनने 

विषयलाई हा्ीले वबस्ननमुहुौँदनै ।

पाठ्यपुस्तकको भकवषयको सवरूप

 पाठ्यपमुस्ककतो विग्, ि ््न्ान र भविषय 

स्यक्र्सौँगै पररि ््नन हुौँद ै जाने वनवचि् नै ्छ । वहजतो 

भाषा वसकाउनका लावग पाठ्यपमुस्क लेवखन्थयतो, तयतो 

पवन हा्ैले । पव्छ ्मुरिणकतो विकाससौँगै पाठ्यपमुस्ककतो 

उतपादन्ा िवृधि हुन थालयतो । पाठ्यपमुस्ककतो सहज 

पहुौँचकतो अिसथा वसज्नना भयतो । हाल प्विवध िा ्मुरिण 

विवधबाि पाठ्यपमुस्क उतपादन ्था वि्रण गनने 

प्णालीकतो संयमुक्त अभयासबाि पाठ्यपमुस्क वि्रण 

प्णाली गमुज्केतो ्छ । परैू प्विवधकतो प्यतोग गनने वहम्् 

पवन विकास भइनसकेकतो र ्मुरिणलाई तयावगहालन हाम्तो 

परमपराग् सतोचाइ र संसकारले वदइनसकेका कारणले 

गदा्न यस्तो सङ्क्र्ण काल्ा ि ््न्ान पमुस्ा गमुवज्रहकेतो 

्छ ।

 पाठ्यपमुस्ककतो भविषयकतो सिरूप्ा अवहले 

नै आौँकलन गन्न सवकन्छ । वहजतोकतो जस्तो ्मुवरि् 

पाठ्यपमुस्कले अब भविषयकतो पमुस्ाकतो आिशयक्ा 

धानन सकदनै । अब बनने पाठ्यपमुस्क वन्ान् 

अभयास्मुखी हुनमुपनने र वसकाइका सा्रिीहरू परैू 

व्डवजिाइज्ड गनमु्नपनने दवेखएकतो ्छ । ् मुवरि् सा्रिीले वििषे 

आिशयक्ा भएका बालबावलकाकतो आिशयक्ा परूा 

गन्न नसकेर नै ब्ले वलवपलगाय्का िैकवलपक वसकाइ 

सा्रिी विकास गररएकतो हतो । श्रवयसा्रिी, साङ्केव्क 

सा्रिीहरूकतो विकास पवन यसैकतो प्व्फल हतो । 

साना-साना र क् सथान ओगि्ने गरी ्यार गररएकतो 

व्डवजिाइज्ड सा्रिी नै भतोवलकतो वसकाइकतो ्मुखय 

्ाधय् हुने दवेखन्छ ।

 स्ाि्नफतोनहरूकतो विकास, ि्याबलेि्स, 

लयापिपजस्ा विद्म्ु ीय सा्रिीहरूकतो स्रतोननव् 

हुौँद ै जाने क्र् भएकाले ्ी सा्रिी्ा अिाउने वसकाइ 

सा्रिी विकास नगरी अब समुख ैनहुने भएकतो ्छ ।

कवचारबाट पररव्त्तन कक घटनाबाट पररव्त्तन

 हुन ् भनने गररन्छ, घिनाबाि भनदा विचारबाि 

पररि ््नन बढी लाभकारी हुन्छ । विचारलाई आधार ् ानी 

पररि ््नन हुौँदा सबै पक्षकतो क्ष््ा विकास गन्न सहयतोग 

पमुग्छ । यसले आिशयक्ानमुसार समुधार गददै क्षव्कतो 

नयनूीकरण ्था पमुरै पररि ््नन गन्न सवकन्छ । घिनालाई 

आधार ् ानी पररि ््नन हुौँदा लक्य प्ावति भए पवन घिनाका 

कारणले हुने क्षव्लाई पवन सौँगसौँगै वयहतोनमु्नपद्न्छ, जस्ैैः 

विग््ा केही सा्मुदावयक विद्ालयले दमुई-्ीनओिा 

्ेडकसिप, एक वप्निर, इनिरनेिजस्ा सा्रिीकतो खररदका 

लावग विद्ालयस्े् ले लगानी गनने गरी केही रक् 

पाए । ्ी विद्ालयले केही रक्कतो जतोहतो गरी उक्त 

प्विवध खररद गरे, ्र चलाउने जनिवक्त नभएर खररद 

भएका सा्रिीहरू थवनकए । विद्ालयका ्तोवकएका 
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जनिवक्तले कमयमुिर चलाउनका लावग ्ावल् पवन 

पाए, ्र पवन ्ी सा्रिी प्यतोग् ैआएनन ् । धरैे रक् 

यस्ा साधन-स्तो्कतो जतोहतो्ा खच्न गन्न सवकएन । 

अवहलेकतो अिसथा्ा कतोवभ्डकतो प्भाि विश्वभर फैवलौँद ै

गयतो । दिे नै लक्डाउन गनमु्नपनने अिसथा आयतो, यसकतो 

प्भािबाि विद्ालय अ्छमु ्तो रहन सकेन । विद्ालय 

पवन बनद भए । पव्छ जनजीिन अवलअवल सहज बनद ै

गयतो ्र पवन विद्ालय पिू्नि् ् रूप्ा सञचालन हुन 

सकने अिसथा ्ैछन । यही घिनाले गदा्न हा्ीले सचूना 

्था सञचार प्विवधलाई विक्षण वसकाइ्ा ्हत्ि वदन 

थालय्र । केनरिीय ्हबाि व्डवजिल सा्रिी उतपादन्ा 

बढी जतो्ड ् वदय्र ौँ ्र ्ी सचूना्ा विद्ाथथीकतो पहुौँच 

नै क् पमुगयतो । विद्ालय्ा अपया्नति प्विवधले गदा्न 

विक्षणवसकाइ आजका वदन्ा पवन सहज हुन सकेकतो 

्ैछन । सचूना प्विवधकतो ्हत्ि बमुझकैे स्यदवेख यस्ा 

लगानी गन्न सकेकतो भए आज यस्तो स्सया आउने 

वथएन ।

कवद्ालयमा पाठ्यपुस्तकको उपलब्ध्ता

 विद्ालय्ा पाठ्यपमुस्ककतो उपलबध्ा पवन 

एक अह् ्प्श्न हतो । पाठ्यपमुस्क नहुौँदा विद्ालय बनद ै

गरेकतो इव्हास बतोकेकतो हाम्तो दिे्ा पाठ्यक्र् नवचनने 

विक्षकहरू धरैे हुनमुहुन्छ । पाठ्यपमुस्क नै वसकाइकतो 

वनवि्नकलप आिशयक्ा भएकतो अिसथा्ा िवैक्षक 

सत्र समुरु हुनमुपिू्न नै विद्ाथथीकतो हा्-हा््ा पाठ्यपमुस्क 

पमुगने िा्ािरण ्यार भइसकनमुप्छ्न । ्र पवन यतो स्सया 

जविल बनद ै गएकतो ्छ । एक जना विक्षाक्थीले कमु नै 

एक अन्रपचाररक काय्नक्र््ा भननमुभएकतो विषय यहाौँ 

सानदवभ्नक भएकाले प्स्म्ु  गरेकतो गररएकतो ्छ – ‘् 

जवहलेदवेख विक्षा्ा जावगर खान आएौँ, तयव् बेला पवन 

पाठ्यपमुस्क विद्ालय्ा स्य्ा नै पमुगन नसकेकतो भनने 

गमुनासतो समुनेकतो वथएौँ, आज ् अिकाि भएर जाौँद ै्छमु , यतो 

अिसथासम् आइपमुगदास्े्  स्सया जहाौँकतो तयही ौँ ्छ, 

यस्ा केही समुधार गन्न     सवकएन ।’ उहाौँकतो यतो भनाइ 

्््नसपिथी ्छ । हुन ् उहाौँले भननमुभए जस्तो यस क्षेत्र्ा 

केही नभएका ् हतोइनन ््र पवन पाठ्यपमुस्क स्य्ा 

नै विद्ालय ्ह्ा नपमुगनमुकतो कारण के हतो ? खतोजीनीव् 

गनमु्नपनने अिसथा आएकतो ्छ । पाठ्यपमुस्क उतपादन ्था 

वि्रण प्णाली्ा पाठ्यक्र् विकास केनरि, विक्षा ्था 

्ानि स्तो् विकास केनरि, जनक विक्षा सा्रिी विकास 

केनरि, वनजी क्षेत्रका प्कािक ्था विक्षा, विज्ान ्था 

प्विवध ्नत्रालय संलगन हुने गद्न्छन ्। यसथ्न कमु न ्ह र 

्पकाबाि वढलाइ हुौँदा तयसकतो ् ार वनरीह विद्ाथथीहरूले 

भतोगनमुपरररहकेतो ्छ, यसकतो खतोजीनीव् हुनै प्छ्न र समुधारका 

उपायहरू सौँगसौँगै अपनाउौँद ैलैजानमुप्छ्न ।

कनजी कवद्ालयका पाठ्यसामग्ी

 वनजी विद्ालयका पाठ्यसा्रिी उतपादन र 

वि्रणका आफनै प्णाली ्छन ् । पाठ्यक्र् विकास 

केनरिबाि सिीकृव् वलएर ्ात्र वनजी प्कािकले 

पाठ्यसा्रिी उतपादन र विक्रीवि्रण गनने गद्न्छन ्। वनजी 

विद्ालय्ा पाठ्यसा्रिी स्य् ैनपमुगेकतो र विद्ाथथीहरूले 

नपाएकतो भनने गमुनासतो समुननै पाइौँदनै । यस क्षेत्रकतो स्सया 

फेरर बेगलै वकवस्कतो ्छ । ्तोवकएकतोभनदा बढी ्लूय्ा 

पाठ्यसा्रिी बेचने, विद्ालय् ै पाठ्यसा्रिी बेचने, 

चावहनेभनदा बढी पाठ्यसा्रिी विद्ाथथीलाई वभ्डाउने, 

कपी विद्ालयले नै बेचनेजस्ा असिसथ वयापार 

विद्ालयले गददै आएकतो ्छ । समबवनध् पक्षले यतो 

स्सया हल गन्न ठतोस कद् चालनमुपद्न्छ जसका कारण 

यस्तो स्सया बारमबार नदतोहररयतोस ् । उदाहरणका 

लावग सिास्थय ्था जनसङ्खया ्नत्रालयले कतोरतोना 

्हा्ारीकतो दतोस्तो लहर चलदा कतोरतोनाका वबरा्ीहरूकतो 

वनैःिमुलक उपचारका लावग असप्ालहरूकतो सचूीकरण 

नै गययो । ्ी असप्ाल्ा गएर उपचार गराउौँदा 

कतोरतोना लागेका वबरा्ीले रक् व्नमु्नपददैन । ्र तयस्ा 

्तोवकएका असप्ालले स्े्  वबरा्ीबाि गैरकानमुनी 
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रूप्ा रक् असमुलेकतो जानकारी पाएपव्छ ्नत्रालयले 

्ी वबरा्ीहरूकतो रक् वफ्ा्न वदन असप्ाललाई 

पत्राचार नै गययो र वबरा्ीहरूलाई रक् वफ्ा्न वलन 

अनमुरतोध नै गययो । अनयथा ितोधभना्न नगनने भनेर अ्डान 

नै वलयतो । यस्ै गरी बढी ्लूय्ा वक्ाब बेचकेतो प््ाण 

फेला पारेपव्छ ्ी संसथाहरूलाई कारबाहीकतो दायरा्ा 

लयाई बढी वलएकतो रक् वफ्ा्न गन्न लगाएर विद्ालय 

विक्षाकतो पाठ्यसा्रिी कम्ी्ा पाौँच िष्न ्छापन नवदने 

गरी प्व्बनध लगाउन सकेकतो भए यस्तो गल् अभयास 

गनने कसैले आौँिै गन्न सकने वथएनन ्।

प्रकवक्धको कवस्तार र पाठ्यपुस्तक

 प्विवधकतो विस्ारले ्मुवरि् पाठ्यपमुस्ककतो 

विकलप पवन ्छन ् भनने सतोचन बाधय बनाइवदएकतो 

्छ । कतोरतोना ्हा्ारीकतो प्भािले हा्ीले पवन 

वसकाइ्ा िैकवलपक विवधहरू प्यतोग्ा लयाएका 

्छ्र ौँ । दरूविक्षा विक्षणकतो ्ाधय्बाि दृशय पाठ वन्ा्नण 

गरी यमुि्यमुब्ाफ्न ् विद्ाथथीहरूकतो पहुौँच्ा पमुया्नउने 

कतोवसस गरेका ्छ्र ौँ । रेव्डयतो सा्रिीकतो पवन विस्ार गददै 

लगेका ्छ्र ौँ । विक्षण्ा विकलप खतोजद ैगएकतो आभास 

भए पवन पाठ्यपमुस्क्ा विकलप खतोवजएकतो खासै 

पाउौँदनै्र ौँ । विक्षकभनदा विद्ाथथी स्तो्-साधन्ा पहुौँच 

भएका ्छन ् । सबैकतो हा्हा््ा ्तोबाइल ्छ, केही 

दमुग्न्का विद्ाथथीबाहके । यस्तो अिसथा्ा पवन हा्ीले 

प्विवधकतो लाभ वलन सकेन्र ौँ भने प्विवधले हा्ीलाई 

धरैे प्छाव्ड ्छतो्ेडर जाने अिसथा रहन्छ । विद्ालयका 

पाठ्यपमुस्कहरूलाई अब अनलाइन र अफलाइन्ा 

पढ्न सकने गरी व्डवजिल बनाइनमुपद्न्छ र यतो सबैकतो 

पहुौँच्ा हुने गरी इनिरनेि्ा रावखनमुपद्न्छ । विद्ालयका 

पाठ्यपमुस्क्ा सिा्नवधकार रावखनमुहुनन । कसैले 

वयािसावयक उतपादन गन्न नपाउने गरी अनय अिसथा्ा 

Right to copy बनाइनमुपद्न्छ । यसबाि सहरी र 

समुविधासमपनन सथानका विद्ाथथीहरूलाई अवल वढलतो 

पाठ्यपमुस्क पमुगे पवन खासै स्सया हुनन । दमुग्न्का 

विद्ाथथीहरूलाइ धयान वदई पाठ्यपमुस्क वि्रण्ा 

पवहलतो प्ाथव्क्ा वदए पमुग्छ । व्डवजिल 

पाठ्यसा्रिीहरूकतो विकास्ा वनजी क्षेत्रहरू पवन धरैे 

अगाव्ड बवढसकेकतो हुौँदा व्नकतो अनमुभिलाई पवन यस 

क्षेत्र्ा प्यतोग गनमु्न उत्त् हुन्छ ।

पाठ्यपुस्तक ढुवानी

 नेपालकतो सनदभ््न ा पाठ्यपमुस्क उतपादनकतो 

साथै यसकतो ढमुिानी पवन प््मुख स्सयाका रूप्ा रहकेतो 

्छ । वििषे गरी वह्ाली ्था पहा्डी वजललाहरू्ा 

स्य् ै ढमुिानी नहुने एक प््मुख स्सयाका रूप्ा 

रहकेतो ्छ । विद्ालयबाि पाठ्यपमुस्ककतो ्ाग यवकन 

भइसकेपव्छ ्ात्र पाठ्यपमुस्क विके्र्ाले पाठ्यपमुस्क 

व्डपतोबाि वकनेर लयाउने चलन ्छ । यसका कारणले 

कमु नै विद्ालयले चाहरैे पवन व्छितो पाठ्यपमुस्क 

वकनन पाउौँदनैन ् । पाठ्यपमुस्क विके्र्ाहरूले पवन 

आफूले ढमुिानी गनने सिारी साधनका लावग ढमुिानी 

गन्न व्लनेसम्कतो पररणा् पमुगेपव्छ ्ात्र व्डपतोबाि 

पाठ्यपमुस्क उठाउने गरेकाले गदा्न यतो स्सया आएकतो 

हतो । विक्षणवसकाइका िैकवलपक विवध हाम्तो दिेकतो 

सनदभ््न ा सधै ौँजसतो काया्ननियन्ा लयाउनमुपनने अिसथा 

रहकेतो ्छ । पाठ्यपमुस्क स्य् ै उपलबध नभएकतो 

अिसथा्ा हा्ीले सतो पमुस्कसौँगै व्लदतो िवैक्षक 

सा्रिीहरूलाई इनिरनेिकतो ्ाधय्बाि ्डाउनलतो्ड गरी 

विक्षण गन्न सकदा पाठ्यपमुस्ककतो उपलबध्ा वढलै हुौँदा 

पवन वसकाइ्ा वनरन्र्ा वदन स्सया पददैन ।

कवद्ार्थीलाई पाठ्यपुस्तक मात्रै कक अनय पुस्तकको 

भारी

 विद्ालयहरूले अवनिाय्न रूप्ा पाठ्यक्र् 

विकास केनरिबाि सिीकृ् िा सचूीकृ् भएका 

पाठ्यपमुस्क र िवैक्षक सा्रिीहरू काया्ननियन 

गनमु्नपनने वयिसथा रहकेतो ्छ । वनजी ्था सा्मुदावयक 
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विद्ालयहरूले  पाठ्यक्र् विकास केनरिले सिीकृ् 

्था सचूीकृ् गरेकतो पाठ्यसा्रिी प्यतोग गनमु्नपनने 

कानमुनी बाधय्ा नै ्छ । ्र पवन कव्पय सा्मुदावयक 

विद्ालयहरूले अङ्रिेजी ्ाधय्कतो ना््ा ्था वनजी 

विद्ालयहरूले अरूभनदा फरक दखेाउनकै लावग पवन 

बढीभनदा बढी पाठ्यसा्रिी विद्ाथथीहरूलाई थतोपानने 

गरेका ्छन ् । कव्पय पाठ्यसा्रिीहरू ्था अभयास 

पमुवस्का ् िष्नकतो एक वदन पवन पढाइ नभएकतो भनी 

सञचार ्ाधय््ा आउने गरेका ्छन ्। साना विद्ाथथीका 

लावग थतोरै एकीकृ् पमुस्क अवहलेकतो आिशयक्ा 

हतो । उ्रे र विकासात्क अिसथालाई हदेा्न धरैे 

पाठ्यपमुस्क र पाठ्यसा्रिी वसकाउनमु भनेकतो उनीहरूकतो 

विकासात्क अिसथालाई पवन स्सया्ा पानमु्न हतो । 

हुन ् बाल-्वस्षककतो विकासका लावग ्वस्षककतो 

सेरेब्म्ु लाई जव् बढी विवभनन क्षेत्रका विवभनन विषय्ा 

अभयास गन्न लगायतो तयव् नै ्वस्षककतो विकास हुने 

्ावनन्छ । ्र यसतो भनदै् ा धरैे विषय पढाउनमु भनन 

खतोजेकतो हतोइन । यसका लावग धरैे क्षेत्र स्ि्ेने गरी 

बालबावलकालाई अभयास गन्न लगाउनमुपद्न्छ ।

नेपालको सन्दभ्तमा पाठ्यपुस्तकका समसयाहरू

 उवललवख् विविध विषयिस्मुहरूकतो आधार्ा 

नेपाल्ा पाठ्यपमुस्क उतपादन, वि्रण ्था प्यतोग्ा 

दवेखएकतो स्सयाहरूलाई वनमनानमुसार प्स्म्ु  गन्न 

सवकन्छैः

(क) पाठ्यपमुस्ककतो लेखककतो सचूीकरण् ैस्सया 

्छ । पाठ्यपमुस्क लेखकहरू्ा राजधानीकेवनरि् 

वयवक्त ्था विज्हरूकै िच्नसि रहकेतो 

्छ । साि्नजवनक सचूना हुौँदास्े्  ्तोफसल्ा 

काय्नर् ्था रावषरिय एि् ्अन्रा्नवषरिय क्षेत्र्ा 

खयाव् क्ाएका विज्हरूकतो प्व्वनवधति हुन 

सकेकतो ्ैछन ।

(ख) लेखककतो पाररश्रव्क पवन जयाद ैनयनू ्छ । विज् 

िा वििषेज्हरूलाई प्चवल् बजार ्लूयकतो 

आधार्ा पाररश्रव्क वदन सवकएकतो ्ैछन । नयनू 

पाररश्रव्कतो कारण बाह्य क्षेत्रकतो लेखकलाई 

आकष्नण गन्न सवकएकतो ्ैछन ।

(ग) पाठ्यपमुस्ककतो भ्रव्क पक्ष पवन क्जतोर 

्छ । िष्नभरर विकने वकवस्कतो गा्ा ्था 

पानाहरू ्ैछनन ् । पाठ्यक्र् विकास केनरिले 

्तोकेकतो पाठ्यपमुस्ककतो गमुणस्रअनमुसारकतो 

पाठ्यपमुस्क वन्ा्नण हुन सकेकतो ्ैछन । 

पाठ्यपमुस्क्ा स्ािेि भएका वचत्र, ्सीले 

विद्ाथथीहरूकतो आकष्नण गन्न सकेकतो ्ैछन । 

वबस्ारै वबस्ारै रङ्गीन पाठ्यपमुस्क प्कािन 

गन्न समुरुआ् गररएकतो ्छ ्र पवन गमुणस्र्ा 

खासै समुधार हुन सकेकतो ्ैछन ।

(घ) पाठ्यपमुस्क्ा स्ािेि भएका पक्षहरू 

स्सा्वयक्ालाई स्िेेर ्यार हुन सकेका 

्ैछनन ् । िमुधिािमुवधिकतो स्सया नयनूीकरण, 

स्सा्वयक परर्ाज्ननजस्ा विषयलाई 

पाठ्यपमुस्ककले अौँगालन कतोवसस गरे पवन 

सतोअनमुरूप हुन सकेकतो ्ैछन ।

(ङ) वनजी क्षेत्रले पाठ्यक्र् विकास केनरिले ् तोकेभनदा 

बढी ्लूय पाठ्यसा्रिीबाि असमुवलरहौँदा पवन 

उक्त विषयलाई अनमुग्न गरी वनयनत्रण गन्न 

सवकएकतो ्ैछन । साथै ्लूय बढी वलनकै लावग 

वनजी विद्ालयकतो पाठ्यसा्रिी्ा अनािशयक 

पानाहरू थप गनने प्िवृत्त दखेा पन्न थावलसकेकतो 

्छ ।

(च) स्य् ै ्छपाइ नहुनमु पवन एक ्मुखय स्सया 

हतो । पाठ्यक्र् विकास केनरिले स्य् ैPRC 

नवदएकतो भनी जनक विक्षा सा्रिी केनरि वल.ले 

दतोष वदने र पाठ्यक्र् विकास केनरिले जनक 

विक्षाले स्य् ै पमुस्क प्कािन नगरेकतो 
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भनने आरतोप लाउने गरेकतो अिसथा ्छ । 

यसका कारणले वढलाइ भए पवन तयसकतो ्ार 

विद्ाथथीहरूले खवेपरहकेा ्छन ्।

(्छ) ढमुिानी्ा स्सया अकयो ठमु लै रतोग हतो । बसनेवन 

यतो स्सया आइरहकेतो ्छ । जनक विक्षाकतो 

व्डपतोसम् स्य् ैपाठ्यपमुस्क पमुगने र तयहाौँबाि 

वजलला ्था विद्ालय्ा पाठ्यपमुस्क स्य् ै

नपमुगने रतोग विग्दवेख नै ्छ ।

(ज) वनजी क्षेत्रलाई सा्ले गराएर पवन वजम्िेार 

बनाउन नसवकनमु पवन एक स्सया नै 

हतो । आजकतो स्य्ा सबै संसथा प्व्सपधथी 

हुनमुपद्न्छ । विद्ाथथीकतो हा््ा पाठ्यपमुस्क 

स्य्ा नै पमुया्नउनमु नै अवहलेकतो एक चमुन्र्ी 

हतो । वनजी क्षेत्र सचे्  भएर पवन काय्नक्षेत्र्ा 

अपेक्षाकृ् रूप्ा आउन नसकनमु अकयो स्सया 

हतो । 

(झ) ्लूय र गमुणस्र एकअका्नसौँगै गाौँवसएर जाने 

विषय हुन ्। ् लूयअनमुसारकतो गमुणस्र हुनमुपनने हतो । 

पाठ्यपमुस्ककतो ्लूय स्यसापेक्ष स्ायतोजन 

गददै जान नसकनमु पवन चमुन्र्ी नै हतो ।

(ञ) प्ादवेिक ्छापाखाना्ाफ्न ् ् ्छपाइकतो वयिसथा 

हुन नसकनमु, बनद, प्ाकृव्क विपवत्तजस्ा 

स्सयाकतो कारण काठ्ा्ड्र ौ्ँ ा उतपादन भएकतो 

पाठ्यपमुस्क स्य् ै प्ादवेिक व्डपतो्ा पमुगन 

नसकनमु र ्हाौँबाि वि्रण स्य्ा नै हुन नसकनमु 

पवन स्सया नै हतो ।

(ि) वनजी क्षेत्रबाि विकवस् पाठ्यसा्रिीकतो ्लूय 

्था सरकारी पाठ्यपमुस्ककतो उपलबध्ाकतो 

अनमुग्न स्य् ै हुन नसकनमु र भएकतो 

अनमुग्नका प्व्िेदनहरू पवन काया्ननियन्ा 

आउन नसकनमुलाई पवन चमुन्र्ीका वलन 

सवकन्छ ।

(ठ) सबै ्हकतो पाठ्यपमुस्का ्छपाइ्ा वनजी 

क्षेत्रलाई स्ि्ेन नसकनमु ्था जनक विक्षा 

सा्रिी केनरिलाई ्छपाइका लावग आधमुवनक 

सा्रिीसवह् समुसवजज् बनाउन नसकनमु पवन 

हाम्ा साझा चमुन्र्ी नै हुन ् ।

समसया समा्धानका उपायहरू

 पाठ्यपमुस्क प्कािन, उपलबध्ाजस्ा 

विषयहरू अवनिाय्न ्था वनैःिमुलक विक्षाका लावग 

अव्आिशयक पक्ष हुन ् । नेपालजस्तो विकासतोन्मुख 

्मुलमुक्ा विक्षण वसकाइका लावग पाठ्यपमुस्क नै एक 

्मुखय वसकाइकतो औजार हतो । पाठ्यपमुस्ककतो स्य् ै

उपलबध्ा गराउन सकदा नै वसकाइ उपलवबध्ा समुधार 

लयाउन सवकन्छ । अ्ैः उवललवख् पाठ्यपमुस्कसमबनधी 

स्सया स्ाधानका लावग दहेायअनमुसारकतो स्ाधानका 

उपायहरू अपनाउन सवकन्छैः

(क) पाठ्यपमुस्ककतो ्लूय वनधा्नरण पाठ्यपमुस्क 

्छपाइ गनमु्नअवघ नै गररसकनमुप्छ्न । जनक विक्षा 

सा्रिी केनरि वल.बाि प्कािन भएका कव्पय 

पमुस्कहरूकतो ्लूय उललेख गन्न नसकदा 

जनस्रबाि वयापक गमुनासतो आएकतो सनदभ््न ा 

्छपाइपिू्न नै पाठ्यपमुस्ककतो ् लूय उपलबध गराई 

पाठ्यपमुस्क्ा नै ्छापने वयिसथा गररनमुप्छ्न ।

(ख) पाठ्यपमुस्ककतो अद्ािवधक र सतोअनमुसारकतो 

्छपाइ नभएकतो गमुनासाहरू पवन आउने गरेका 

्छन ्। समभि भएसम् पाठ्यपमुस्क अद्ािवधक 

गनने, ्छपाइ भए पवन कमु नै घिनाक्र््ा पररि ््नन 

आएकतो ्छ भने परूक सा्रिी विकास गरी पठाउने 

िा पररिव ््न् घिनाक्र्का सनदभ््न ा विक्षकलाई 

जानकारी वदने वयिसथा व्लाउनमुप्छ्न ।

(ग) पाठ्यपमुस्ककतो गमुणस्र अकयो ्मुखय विषय 

हतो । रिा्ीण क्षेत्र्ा बसतोबास गनने विद्ाथथीहरूका 

लावग अधययनकतो एक्ात्र ् ाधय् पाठ्यपमुस्क 
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नै हुने भएकाले विद्ाथथीहरूकतो कक्षाग् 

उ्रेकतो विचार गरी सतोअनमुरूप कम्ी्ा एक 

िष्न विकन सकने गमुणस्रकतो पाठ्यपमुस्ककतो 

विकास गनमु्नपद्न्छ । पाठ्यपमुस्क ्छपाइ्ा प्यतोग 

गनने ्सी ्था ्छपाइ धव्लतो भएकतो गमुनासतोलाई 

पवन समबतोधन गददै जान सकदा राम्तो हुन्छ ।

(घ) वनजी क्षेत्रबाि विकवस् पाठ्यसा्रिी्ा 

विदिेी पाठ्यपमुस्ककतो नककल गनने प्िवृत्त 

दवेखएकतो र तयसकतो ्लूयाङ्कन सही ढङ्गले 

नहुौँदा विद्ाथथीहरू्ा गल् सचूनाकतो प्िाह 

भइरहकेतो सनदभ््न ा सिदिेी पाठ्यपमुस्ककतो 

लेखन सिदिेी विज्बाि गन्न लगाउने वयिसथा 

गनमु्न आिशयक दवेखएकतो ्छ ।

(ङ) वनजी क्षेत्रबाि विकवस् पाठ्यसा्रिी्ा 

्नपरी ्लूय राखने प्िवृत्तलाई नयनूीकरण 

गररनमु आिशयक ्छ । कव् कक्षासम्का 

विद्ाथथीहरूकतो पाठ्यपमुस्क िा पाठ्यसा्रिी्ा 

अवधक्् पषृ्ठसङ्खया कव् हुनमुपनने हतो र प्व्पषृ्ठ 

कव् ्लूय हतो, सि्नसाधारणले स्े्  जानकारी 

पाउने गरी प्कािन गररनमुपद्न्छ र फरक परे उजमुरी 

गनने वनकाय (वजललाग् ्था केनरिीय ्हस्े् ) 

कतो वयिसथा जानकारी गराइनमुपद्न्छ ।

(च) बहुपाठ्यपमुस्क प्णाली अपनाइनमुपद्न्छ । 

एकै पाठ्यपमुस्कले बालबावलकालाई घतोकने, 

कणठ गनने जस्ा वयिहार विकास भएकतो, 

पाठ्यपमुस्क वि्रण्ा एकावधकार काय् 

गन्न खतोजने प्िवृत्त रहकेतो जस्ा असिाभाविक र 

असिसथ प्व्सपधा्नकतो अनतय गररनमुपद्न्छ ।

(्छ) पाठ्यपमुस्क ढमुिानी स्य् ैनहुौँदा पाठ्यपमुस्क 

विद्ाथथीहरूले स्य् ै पाउन स्सया भएकतो 

गमुनासतोकतो समबतोधन गन्न प्ादवेिक ्छपाइ्ा 

जतो्ड वदने र जस्तोसमुकै सङ्कि (कतोरतोनाकतो 

्हा्ारीकतो लक्डाउन आवद) ्ा पवन 

पाठ्यपमुस्ककतो ढमुिानीलाई नरतोकने वयिसथा 

गनमु्न आिशयक ्छ ।

(ज) पाठ्यपमुस्ककतो स्य् ै ्छपाइ नहुनमु र प्ाति 

पीआरसी पवन व्छितो ्छापन जनक विक्षाकतो 

प्विवध प्या्नति नहुनमु अकयो ठमु लै स्सया 

हतो । पाठ्यपमुस्क ्छपाइका लावग पाठ्यक्र् 

विकास केनरिले पीआरसीकतो वयिसथा 

काय्नयतोजनासवह् जनक विक्षालाई प्दान 

गनने, पाठ्यपमुस्क लेखन्ा पाठ्यक्र् विकास 

केनरि्ा विज्हरूकतो भवू्का बढाउने, पाठ्यक्र् 

विकास केनरिलाई प््मुख वसकाइ केनरिका 

रूप्ा विकास गनने, स्य् ै पाठ्यपमुस्ककतो 

विकास गनने वजम्िेार वयवक्तलाई वनजकतो 

काय्नसमपादन्ा उत्तरदायी बनाउने, जनक 

विक्षालाई आधमुवनक प्विवधयमुक्त बनाउन जतो्ड 

वदने र ्तोवकएकतो स्य्ा पाठ्यपमुस्क ्छपाइ 

नगनने वज्िेार पदावधकारीलाई कानमुनब्तोवज् 

उत्तरदायी गराउने, उक्त काय्न्ा सहयतोगी वनकाय 

एि् ् संसथाहरूले स्य् ै सहयतोग गननेजस्ा 

काय्नहरू गरे्ा पाठ्यपमुस्कका सनदभ््न ा 

दवेखएका स्सयाकतो नयनूीकरण गन्न सवकन्छ ।

(झ) ्छपाइ्ा वनजी क्षेत्रकतो भवू्का बढाउने, 

्ावथललतो कक्षासम्कै पाठ्यपमुस्क ्छपाइ्ा 

वनजी पाठ्यपमुस्क ्छपाइक्ा्नहरूलाई पवन 

सा्ले गराउने, वनजी प्कािककतो क्ष््ा, 

सा््थय्नस्े् लाई विचार गरी वजम्िेारी वदने 

र स्य् ै पाठ्यपमुस्क न्छापने र वि्रण्ा 

सहयतोग नगनने प्कािक ्था वि्रकलाई 

कालतो सचूी्ा राखी वजम्िेारी नवदने वयिसथा 

व्लाउने काय्नलाई प्ाथव्क्ा वदनमुप्छ्न ।

(ञ) पाठ्यपमुस्ककतो सही प्यतोग पवन एउिा स्ाधान 
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हतो । विद्ालयका पाठ्यपमुस्क स्य् ै

अद्ािवधक नभए्ा विक्षकले विक्षण गदा्न 

पमुराना विषयिस्मु विक्षण गरी विद्ाथथीलाई 

््थयसौँग अल्लयाउनमु हुौँदनै । यसका लावग 

विक्षक सिय् ्पवन समुसवूच् भई सतोहीअनमुरूप 

विक्षण गन्न सकदा उत्त् हुन्छ ।

(ि) विद्ालयले पाठ्यपमुस्ककतो रक् वनकासा 

भए पवन स्य् ै विके्र्ासौँग समपक्न  गरी 

पाठ्यपमुस्ककतो ्ाग गनने र प्ाति भएपव्छ स्य् ै

विद्ालय्ा वि्रण गनने वयिसथा व्लाउनमुप्छ्न ।

(ठ) काया्ननियनकतो क्र््ा पाठ्यपमुस्क्ा भएका 

विषयिस्मुहरूकतो प्भािकारर्ाका समबनध्ा 

केही समुझािहरू भए तयसलाई पाठ्यक्र् 

विकास केनरि िा समबवनध् वनकाय्ा गमुनासतो 

पठाउनमु राम्तो हुन्छ । भािी वदन्ा पाठ्यपमुस्क 

समुधार गन्न यसले सहयतोग ग्छ्न ।

(्ड) व्डवजिल सा्रिीहरूकतो विकास गरी विद्ाथथीकतो 

पहुौँच िवृधि गन्न सकदा पवन पाठ्यपमुस्ककतो 

अवनिाय्न्ालाई केही हदसम् क् गन्न 

सवकन्छ ।

कनषकर्त 

 पाठ्यपमुस्क वसकाइकतो ्हत्िपणू्न ्ाधय् हतो । 

नेपालजस्तो अव् क् विकवस् ्मुलमुक्ा यतो वसकाइकतो 

अवभनन अङ्ग नै हतो । हुन ् विक्षक वनदनेविका, िवैक्षक 

सा्रिी, सनदभ्न सा्रिीकतो आधार वलई पवन विक्षण 

गन्न सवकन्छ ्र पवन यस्ा हा्ी अभयस् भइसकेका 

्ैछन्र ौँ । पाठ्यपमुस्ककतो उपलबध्ा स्य् ै नभएकतो 

भनी बसनेवन गमुनासाहरू आउने गरेका ्छन ्। पाठ्यपमुस्क 

्छपाइकतो स्य्ा ् ात्रै सरकारी संयनत्र लावग परेर यसकतो 

वनकास वनसकौँ दनै । पाठ्यपमुस्ककतो ्सय्रदा लेखनदवेख 

पाठ्यपमुस्क विद्ाथथीकतो हा्सम् नपमुगदासम् विवभनन 

स्सयाहरू आउने गद्न्छन ् । यी स्सया स्ाधानका 

पवन विकलपहरू ्छन ्। स्य् ैकाय्नयतोजना वन्ा्नण गरी 

सतोअनमुरूप पाठ्यपमुस्क लेखनदवेख वि्रणसम्का 

विषयलाई स्िेी वजम्िेार वनकाय र स्यसी्ा ्तोकी 

काय्न गन्न सकदा नै पाठ्यपमुस्कका सनदभ््न ा दवेखएका 

स्सयाहरूकतो स्ाधान गन्न सवकन्छ ।

सन्दभ्त-सामग्ी

नेपाल सरकार (२०७५), वनैःिमुलक ्था अवनिाय्न 

विक्षासमबनधी ऐन २०७५ । काठ्ा्ड्रैः 

नेपाल कानमुन आयतोग ।

नेपाल सरकार (२०७२), नेपालकतो संविधान । काठ्ा्ड्रैः 

कानमुन वक्ाब वयिसथा सव्व् ।

नेपाल सरकार (२०२८),  विक्षा ऐन २०२८ 

(संितोधनसवह्) ।काठ्ा्ड्रैः कानमुन 

वक्ाब वयिसथा सव्व् ।

नेपाल सरकार (२०५९) विक्षा वनय्ािली 

(संितोधनसवह्), काठ्ा्ड्रैः कानमुन 

वक्ाब वयिसथा सव्व् ।

https://en.wikipedia.org/wiki/Textbook

https://ribbonfish.co.uk/blog/the-future-of-

textbooks/

https://thehimalayantimes.com/opinion/

textbooks

www.cehrd.gov.np-learnin portal
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शिक्षाको मषाध्यमबषाट ज्षानमषा आधषारित समषाजको शनमषामाण गिी शिगो िषाश्त ि समशृधिको िषाशट्रि्य आकषाङ्क क्षा पिूषा 

गनने आधषाि शसजमानषा गनमा सशक््छ । सबैकषा लषाशग गणुसतिी्य शिक्षामषा पहुचँ कषा्यम गनुमा, शसकषाइ शनि्तितषा प्रिषान 

गनुमा ि बजषािको मषागबमोशजमको मषानव संसषाधन त्यषाि गनुमा शिक्षा क्षेत्रकषा मलूभतू चनुौतीकषा रूपमषा िहषेकषा ्छन्क । 

नषेपषालको संशवधषान, ्योजनषा तथषा समबश्धत कषाननुहरूलषे शिक्षामषा पहुचँ एवं गणुसति अशभवशृधिमषा जोड शिएकषा 

्छन्क । शसजमानिील क्मतषाको शवश्वको जनुसकैु सथषानमषा किि हुनषे गिमा्छ । सीशमत प्र्यषास गरिए तषापशन शवश्वसतिम ै

प्रशतसपधषामा गनमाकषा लषाशग नषेपषालमषा िषाज्यसतिबषाटै  औपचषारिक रूपमषा प्रशतभषा पशहचषान ि शवकषासको ्ुछटै् कषा्यमाक्रमको 

अभषाव महससु गरिएको ्छ । ्यस स्िभमामषा ठोस नीशत, कषा्यमाक्रम ि लगषानीको आवश्यकतषा िषेशिएको ्छ । शन्यशमत 

रूपमषा पषाठ्क्यक्रमबमोशजमको पठन-पषाठनकषा अशतरिक्त शवद्षाथथीको मनोशवज्षानको अध्य्यन गिी उनीहरूको रुशच ि 

क्मतषाको पशहचषान तथषा शवकषास गनमा अशतरिक्त शक्र्यषाकलषापहरू (Extra Curricular Activities) सञचषालन गिी 

बषालबषाशलकषामषा िहषेको प्रशतभषा उजषागि गनने अवसि शसजमानषा गनुमा समबधि सबैको िषाश्यतव हो ।

(Innovative Government) को प्रमखु सचूक पनि 

हो । 

नेपालको सन्दर्भ

 निक्षासम्बन्धी हकले प्रत्ेक िषागरिकलषाई 

आ्षािभतू तहसममको निक्षा नि:िलुक ि अनिवषा ््य 

गिेको छ भिे मषाध्नमक तहसममको निक्षा नि:िलुक 

हुिे सनुिनचित गिेको छ । ्सैगिधी ्बषाल्बषानलकषाको 

हकमषा उिधीहरूलषाई िषाज् तथषा परिवषाि्बषाट निक्षा, 

सवषास्थ्लगषा्त मिोिञ्जिसमतेको हक उपभोग गिधी 

सवषा्यङ्गधीण नवकषासको अन्कषाि िहिे नवष् उठषाि 

गिेको छ । ्सकषा अनतरिक्त निक्षासम्बन्धी िधीनतमषा 

निक्षालषाई वैज्षानिक, प्रषानवन्क, व्षावसषान्क, 

नसपमलूक, िो्जगषािमलूक एवं ्जिमखुधी ्बिषाउँद ैसक्म, 

प्रनतसप्धी, िैनतक एवं िषाष्ट्रनहतप्रनत समनप्यत ्जििनक्त 

त्षाि गिने भिधी निक्षामषा थप लगषािधी गरििे प्रनत्बद्धतषा 

प्रतिरा पतिचान िथा तिकास कार्भक्रम:
गुणसिरीर तिक्ाको निीन आराम

 दगुषा्यप्रसषाद भतुनेल

पषृ्ठरूतम

 कुिै पनि मलुकुको समग्र निक्षा प्रणषालधीको 

अभधीष्ट भिेको निक्ण नसकषाइलषाई गणुसतिधी् तलु्षाउि ु

ि सो्बषाट सक्म ्जििनक्तको उतपषादि गिु्य िै हो । ्स 

क्रममषा िेपषालमषा नवनभनि िधीनतगत, संसथषागत ि प्रनक्र्षागत 

सु् षािकषा कदम चषानलएकषा छि ्। िेपषालको संनव्षािले 

निक्षासम्बन्धी हक ि ्बषाल्बषानलकषासम्बन्धी हकलषाई 

मौनलक हककै रूपमषा उललेख गिेको छ । नि्नमत पठि-

पषाठि, नवद्षाथधी भिषा्य ि नटकषाउिे नवष्लगषा्त नदवषा 

खषा्जषा ि अन् उतपे्रिणषातमक नवष्लषाई नवसतषािै समनेटँद ै

गएको भए तषापनि गणुसतिधी् निक्षाको ि्षँा आ्षामको 

रूपमषा िहकेषा नवद्षाथधीको अनतनि्यनहत प्रनतभषा पनहचषाि 

ि नवकषास कषा ््यक्रममषा िषाज्कषा तर्य ्बषाट  औपचषारिक 

रूपमषा ् थेष्ठ कषा ््यक्रमको अभषाव िहकेो दनेखनछ । प्रनतभषा 

पनहचषाि ि नवकषास कषा ््यक्रम िवप्रवत्यिधी् सिकषाि 

 उपसनचव, निक्षा तथषा मषािव स्ोत नवकषास केनद्र

लेखसार
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्जषाहिे गिेको छ ।

 संनव्षािले िै निक्षासम्बन्धी न्जममवेषािधीको 

्बषँाडरषँाडमषा सङ्घलषाई केनद्रधी् नवश्वनवद्षाल् तथषा 

प्रनतष्ठषाि सञचषालिकषा सषाथै नवश्वनवद्षाल्को मषापदणड 

एवं नि्मिको नवष् समटेेको छ । प्रदिे तहलषाई 

प्रदिेसतिधी् नवश्वनवद्षाल् उचचनिक्षा, पसुतकषाल् तथषा 

सङ्ग्रहषाल्को न्जममवेषािधी नकटषाि गिेको छ भिे सथषािधी् 

तहलषाई आ्षािभतू ि मषाध्नमक तहको निक्षाको 

न्जममवेषािधी प्रदषाि गिधी अत्नत ठुलो न्जममवेषािधी प्रदषाि 

गिेको छ । ्स सनदभ्यमषा सथषािधी् तहको नक्र्षािधीलतषा 

ि लगषािधी समग्र निक्षाको गणुसति नवकषासमषा अहम ्

भनूमकषा हुिे दनेखनछ ।

 िेपषालको पन्धौ ँ आवन्क ्ो्जिषाले समेत 

निक्षाको क्ेत्रमषा रूपषानतिणकषािधी सोच िषाखेको 

छ । सो ्ो्जिषाले स्ैब ्बषाल्बषानलकषालषाई प्रषािनमभक 

्बषालनवकषास तथषा निक्षा कषा ््यक्रममषा सहभषागधी गिषाउिे, 

निक्षामषा समतषामूलक पहुँचकषा लषानग सिकषािकषा स्ैब 

तहलषाई क्मतषावषाि् तथषा ्जवषारदेहधी ्बिषाउिे, गुणसति 

अनभवनृद्धकषा लषानग मषापदणड ि प्रत्षा्ि प्रणषालधी 

नवकषास ि नवद्षाथधीको उपलन्् पिधीक्ण, नि्जधी 

नवद्षाल्लषाई नि्मि गिधी सेवषामूलक संसथषाको 

रूपमषा नवकषास गिने तथषा प्रषानवन्क निक्षामषा नविेष 

्जोड नदिे ्जसतषा महत्वपूण्य नवष्लषाई िणिधीनतकषा 

रूपमषा अङ्गधीकषाि गिेको छ । ्सकषा सषाथै STEM 

Education मषा ्जोड नदिे नवष्समेत उललेख 

गिेको छ । निक्षा ऐि, २०२८ (संिो्िसमेत) 

ले िषानष्ट्र् नवकषासकषा लषानग आवश्क ्जििनक्त 

त्षाि गि्य सङ्घधी् लोकतषाननत्रक गणतनत्रषातमक 

व्वसथषाअिुकूल सव्यसषा्षािण ्जितषाको सदषाचषाि, 

निष्टषाचषाि ि िैनतकतषा कषा्म िषाखि मुलुकनभत्रकषा 

नवद्षाल्को व्वसथषापिमषा सु्षाि गिधी गुणसतिधी् 

निक्षाको नवकषास गिने परिकलपिषा गिेको छ । 

िषाष्ट्रपनत िैनक्क सु्षाि कषा ््यक्रम्जसतषा कषा ््यक्रम्बषाट 

नवद्षाल्को पूवषा्य्षाि नवकषास तथषा सूचिषा प्रनवन्को 

क्ेत्रमषा ्जोड नदइएको छ । 

 हषाल कोनभड-१९ को नवश्वव्षापधी महषामषािधीकषा 

सनदभ्यमषा वैकनलपक मषाध्म्बषाट नसकषाइलषाई नििनतितषा 

नदिपुिने अवसथषा नस्ज्यिषा भएको छ । ्बषालमिोनवज्षािलषाई 

ध्षािमषा िषाखधी निक्ण उपलन्् अनभवनृद्ध गिु्यसमते 

चिुौतधीकषा रूपमषा िहकेो छ ।

 सञचषाि मषाध्महरूले ितृ्, गषा्ि, 

हषान्जिधी्जवषार्जसतषा नव्षाहरूमषा प्रनतभषा खो्जधीकषा 

कषा ््यक्रमहरू सञचषालि गिेको दनेखनछ । सिकषािधी सति्बषाट 

नवद्षाथधी भिषा्य ि नििनतितषाकषा नवष्हरू सषाल्बसषालधी 

रूपमषा सञचषालि भइिहकेषा छि ्। तथषानप िषाज्सति्बषाटै 

 औपचषारिक रूपमषा प्रनतभषा पनहचषाि ि नवकषासको छुटै् 

कषा ््यक्रमको अप्षा्यप्ततषा दनेखनछ । हषालसममकषा सधीनमत 

प्रनतभषा पनहचषाि ि नवकषासकषा प्र्षास्बषाट नवद्षाल् 

तहमषा िहकेषा नवद्षाथधीहरूको प्रनतभषा नवकषासकषा लषानग 

ठोस ि नवनिष्ट कषा ््यक्रम एवं नक्र्षाकलषाप नकटषाि तथषा 

कषा्षा्यनव्ि गि्य सकेको अवसथषा छैि ।

प्रतिरा पतिचान र तिकासका लातग उपरुक्त 

कार्भक्रमिरू

 अध््िअिसुषाि नवश्वमषा ्सतो प्रनतभषा 

पनहचषािको कषा ््यक्रम ४ दनेख ८ कक्षाकषा नवद्षाथधीमषा 

्बढधी लनक्त भएको दनेखनछ । ्स सनदभ्यमषा नवद्षाथधीको 

रुनच ि अन् आ्षािमषा समते समग्रमषा दहेषा्कषा कलसटि 

नवकषास गिधी पथृक्-पथृक् िधीनत, िणिधीनत एवं कषा ््यिधीनत 

अवलम्बि गि्य वषाञछिधी् दनेखनछ ।

· नवज्षाि तथषा प्रनवन् कलसटि

· कलषा तथषा सषानहत् कलसटि

· खलेकुद तथषा मिोिञ्जि कलसटि

· पथृक् क्मतषा भएकषा नवद्षाथधीकषा लषानग नविषे ि 

लनक्त कषा््यक्रम िहिे कलसटि
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 हषालसममकषा हषामधीले गिेकषा केहधी प्र्षासहरू पनि 

कलषा तथषा सषानहत्केननद्रत िहकेो ि खलेकुदमषा समते 

केहधी चषासो ्बढेको दनेखए तषापनि नवज्षाि ि प्रनवन्को 

क्ेत्र ि अपषाङ्गतषा लनक्त कषा ््यक्रमको अत्नत अभषाव 

खड्नकएको दनेखनछ । 

 नवश्वव्षापधी रूपम ै एवं िेपषालकै मौनलक 

परिवेिलषाई नवशे्षण गदषा्य दहेषा्कषा कषा ््यक्रम प्रनतभषा 

पनहचषाि ि नवकषासकषा लषानग उप्कु्त हुि सकिे दनेखएकषाले 

िधीनतगत ्बहस एवं भषावधी कषा ््यनदिषा त् गि्य छलरलको 

नवष्वसत ु्बनि सकिे हुदँषा समभषाव् नक्र्षाकलषाप समटेधी 

्हषँा तधी नवष्हरू सङ्क्ेपमषा उठषाइएको छ ।

बालकलब जसिा तिद्ाथथी सञजालको तिकास

 सथषािधी् सतिमषा ्बषालकल्बको गठि गिधी 

सिकषािकषा तर्य ्बषाट थप लगषािधीसमते गिधी नवद्षाथधीहरूको 

सञ्जषाल निमषा्यण गिने ि सो सञ्जषालले मषानसक वषा सोभनदषा 

लषामो अवन्को प्रनतसप्षा्यतमक नवनव् कषा ््यक्रम 

सञचषालि गि्य कषा ््य्ो्जिषा त्षाि गिधी सञचषालिमषा 

ल्षाउँदषा ्बषाल्बषानलकषाको िचिषातमक क्मतषाको नवकषास 

हुि सकिे दनेखनछ । 

िैतक्कबािेकका अतिररक्त तक्रराकलापिरूको 

सञचालन

 नि्नमत पठि-पषाठिकषा अनतरिक्त नवद्षाथधीको 

रुनच ि प्रनतभषाको क्ेत्र पनहचषाि गि्य नवद्षाल्ले 

हिेक नवद्षाथधीको अलग-अलग अनभलेख त्षाि 

गिु्यपद्यछ । सो्बमोन्जम खलेकुद, कलषा ि नवज्षािकषा 

क्ेत्रमषा समभषाव् कषा ््यक्रम सञचषालि गिने ि अपगु 

लगषािधीकषा लषानग मषानथललो निकषा्मषा द्बषाव नस्ज्यिषा 

गिु्यपद्यछ ।

Challenge Fund को वरिसथा र प्रतिसपर्थी 

िािािरणको तसज्भना

 नवद्षाथधीको िैनतकतषा प्रवद्ध्यि नवकषासकषा खषास 

मदु्षाहरू ि नवद्षाथधीको निक्ण नसकषाइकषा नवष्मषा 

्बषालमिोनवज्षािलषाई आ्षाि मषािधी खषास प्रनतसप्षा्य 

गिषाई स्ैबभनदषा उत्तम सझुषाव ि नवचषाि समनेटएकषा 

लेख-िचिषालषाई पिुसकृत गि्य एक Challenge Fund 

को सथषापिषा गिने ि सोको कषा ््यनवन् ्बिषाई कषा ््यक्रम 

सञचषालि गदषा्य नवद्षाथधीको प्रनतभषा प्रसरुटि हुिे सिक्त 

मषाध्म ्बनि सकदछ ।

तितिष्ीकृि तिद्ालरको सञचालन 

 नवद्षाथधीको खषास चषासो ि क्मतषाको पनहचषाि गिधी 

उसको नवनिष्टधीकृत रुनच ि ज्षािलषाई थप उचषाइ प्रदषाि गि्य 

ससंथषागत प्र्बन्कषा लषानग नवनिष्टधीकृत नवद्षाल् (प्रदिेगत 

तहमषा नवज्षाि सकुल, कलषा सकुल आनद) को सथषापिषा ि 

सञचषालि गिधी नवद्षाथधीको वषासतनवक समभषाव्तषालषाई 

उ्जषागि गिधी प्रनतभषाको नवकषास गि्य सनकनछ ।

Model United Nation (MUN), नमुना ससं््द 

जसिा िा्दतििा्द (Structered Debate) र 

प्रसिुति समािेि रएका कार्भक्रमलाई प्रोतसािन

 Model UN कषा ््यक्रमले Simulation 

नवन््बषाट नवद्षाथधीको सषाव्य्जनिक अनभव्नक्त (Public 

Speaking) कलषाको नवकषास गिु्यकषा सषाथै सं्कु्त िषाष्ट्र 

सङ्घकषा मलूभतू चषासोकषा िषाननत-सिुक्षा, नवकषास, 

मषािव अन्कषाि ि कषाििुधी िषासिकषा नवष्मषा ्जषािकषाि 

्बिषाउि तथषा अनतिषा्यनष्ट्र् मषानमलषामषा समते सषामषान् 

रूपमषा ्बझुि सह्ोग गि्य सकदछ ।

Project Works

 नवद्षाथधीलषाई सषाप्तषानहक वषा पषानक्क रूपमषा 

नवद्षाल् िन्जकको सथलमषा भ्रमण गिषाउिे ि सो 

सथलको वषातषाविणधी्, सषंासकृनतक, सषामषान्जक वषा 

आनथ्यक ्जुिसुकै क्ेत्रमषा आफिो रुनच क्ेत्र्बमोन्जम 

प्रसतुनत त्षाि गिधी प्रसतुतधीकिण गिषाउिे नकनसमकषा 

अभ्षास ि सोलषाई िैनक्क मूल्षाङ्किमषा समेत 

समषावेि गरिएमषा िचिषातमक ि नस्ज्यिषातमक नसपको 

नवकषास हुि ्जषानछ ।
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राष्ट्रपति रतनङ तसल्डजसिा प्रतिरा प्र्दि्भन गनने 

मञचको तिसिार

 कलषा, खलेकुदकषा अनतरिक्त नवज्षािसम्बद्ध 

नवष्हरूलषाई समते समषावेि गिधी न्जललषाभिकषा 

नवद्षाथधीहरूको नवनभनि क्मतषा उ्जषागि गिने 

प्रनतसप्षा्यतमक नव्षाहरूलषाई भव् रूपमषा त्षािधी गि्य ि 

सोको सरलतषाको आ्षािलषाई नवद्षाल् अिदुषािसँग 

समते आ्बद्धतषा गरिएमषा नवद्षा्लहरूले प्रनतभषा 

पनहचषाि तथषा नवकषास कषा ््यमषा थप प्र्षास गिने दनेखनछ ।

रातष्ट्रर खेलकु्दसमबद्ध तनकारिरूले सथानीर 

सिरमा गई प्रतिरा खोजी गनने

 िषानष्ट्र् खलेकुद परिषदक्ो अग्रसितषामषा नवनभनि 

खलेसम्बद्ध एकेडेमधीहरूले निनचित सम् ि कषा ््यक्रम 

तोकी सथषािधी् सतिमषा प्रनतभषा प्रदि्यि गिने कषा ््यलषाई थप 

व्वनसथत ि नवसतषाि गदषा्य सथषािधी् प्रनतभषाहरूले ्बढधी 

अवसि पषाउि सकदछि।्

सञचार माधरम र प्रतिरा प्र्दि्भन गनने मञचमा 

सरकार र तनजी के्त्रको साझे्दारी कार्भक्रम

 िषानष्ट्र् टेनलनभ्जि, िेनड्ो वषा सषामषान्जक 

सञ्जषालको उप्ोग गिधी नि्जधी क्ते्रसमतेको सषाझदेषािधीमषा 

प्रनतभषा प्रदि्यि गिने मञच त्षाि गरिएमषा सथषािधी् 

प्रनतभषाहरूको पहुचँ सह्ज हुि गई नवनव् नव्षाकषा प्रनतभषा 

पनहचषाि ि नवकषास गिने अवसथषा नस्ज्यिषा हुि सकदछ ।

 ्स प्रकषाि नि्नमत रूपमषा पषाठ््क्रम्बमोन्जमको 

पठि-पषाठिकषा अनतरिक्त नवद्षाथधीको मिोनवज्षािको 

अध््ि गिधी उिधीहरूको रुनच ि क्मतषाको पनहचषाि 

तथषा नवकषास गि्य अनतरिक्त नक्र्षाकलषापहरू 

(Extra Curricular Activities) सञचषालि गिधी 

्बषाल्बषानलकषामषा िहकेो प्रनतभषा उ्जषागि गिने अवसि 

नस्ज्यिषा गिु्य सम्बद्ध स्ैबको दषान्तव हो । नवश्वनवद्षाल् 

तहमषा भिे अिसुन्षाि ि नवकषासको पषाटोमषा ध्षाि नदि ु

आवश्क हुनछ ।

तनष्कर्भ

 प्रनतभषालषाई ईश्विधी् विदषािमषात्र िठषािधी संसथषागत 

प्र्षास्बषाट सषािै उमिेदनेख प्रनतभषा पनहचषाि ि नवकषास गि्य 

सनकिे मषान्तषा हषाल नवकषास भएको छ । नवश्वव्षापधी 

रूपमषा ्स क्ेत्रमषा ्िैे लगषािधी भइिहकेो भए तषापनि 

िेपषालमषा सधीनमत प्र्षासमषात्र भएको दनेखनछ । अत: 

प्रनतभषा पनहचषाि ि नवकषासको क्ेत्रमषा िषाज्सति्बषाट ि 

नि्जधी क्ेत्रलषाई समते प्रोतसषानहत गिधी ठोस िधीनत त्जु्यमषा 

गि्य ि कषा ््यक्रम सञचषालि गि्य सम्बद्ध स्ैब पक्को ध्षाि 

्जषाि ुअपरिहषा ््य दनेखएको छ ।

सन्दर्भ सामग्ी

िेपषाल सिकषाि (२०७२), िेपषालको संनव्षाि । कषाठमषाडौः 

कषाििु नकतषा्ब व्वसथषा सनमनत ।

िेपषाल सिकषाि (२०७४), निक्षा ऐि, २०२८ 

(संिो्िसमते) । कषाठमषाडौः कषाििु 

नकतषा्ब व्वसथषा सनमनत ।

िेपषाल सिकषाि (२०६९) निक्षा नि्मषावलधी 

(संिो्िसमते) । कषाठमषाडौः कषाििु 

नकतषा्ब व्वसथषा सनमनत ।

िषानष्ट्र् ् ो्जिषा आ्ोग (२०७६), पन्धरौं ् ो्जिषा (आनथ्यक 

वष्य २०७६/७७ दनेख २०८०/८१) । 

कषाठमषाडौः लेखक ।

कषामषाद पनत्रकषाकषा नवनभनि अङ्कहरू ।

www.un.org/Model United Nations
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विषय प्रिेश

	 शिक्षाले	 हरेक	 व्यशतिलषाई	 आफ्नो	 इच्षा	 र	

चषाह्षाअ्रुूपकनो	व्यषावसषाश्यक	शसप	शसकषाउ्पु ््छ	भन्े	

पश्ललनो	मषान्यतषा	दशेिन्	।	व्यशतिले	सैद्षाशनतक	रूपमषा	

पढेकषा,	 दिेकेषा	 र	 शसकेकषा	 कुरषाहरूलषाई	 व्यवहषारमषा	

उतषा ््छ	 सक्े	 शिक्षा	 ्ै	 जीव्नोप्यनोगी	 र	 शसपमलूक	

शिक्षा	हनो	 ।	 शिक्षा	व्यषावसषाश्यक	शसपकनो	एउटषा	मषाध्यम	

हनो	।	पढ््	ुपशहलनो	कुरषा	हनो,	बझु्	ुदनोस्नो	कुरषा	हनो	र	पढेकनो	

शवष्यवसतमुषा	 दक्	 भएर	 कषा्य्छ	 ग ््छ	 सक्	ु मखु्य	 कुरषा	

हनो	।	कषा्य्छगत	क्मतषाशव्षा	व्यशतिले	व्यषावसषाश्यक	दक्तषा	

हषाशसल	ग ््छ	सकदै् 	भन्े	मषान्यतषा	रषाशिन्।	

	 हषाम्नो	 शरि्यषािीलतषा	 र	 इच्षािशतिकषा	 बषावजदु	

पश्	हषाम्नो	शिक्षामषा	व्यषावसषाश्यक	ज्षा्,	शसप	र	दक्तषाकनो	

कमी	 भएकषाले	 शिशक्त	 ज्िशति	 व्यषावसषाश्यक	 बन्	

्सकेकनो	 भन्े	 आरनोप	 लषाग्े	 गरेकनो	 अवस्षा	 ्	 ।	

रषाज्यले	उपलब्ध	गरषाएकनो	सशुव्धषाकनो	पहुचँबषाट	वश्चत	

वग्छहरूलषाई	प्षाशवश्धक	शिक्षा	र	शसपमलूक	व्यषावसषाश्यक	

तषाशलमबषाट	आश ््छक	त्षा	सषामषाशजक	उन्शतमषा	टेवषा	पगु्े	

हुदँषा	आजकनो	 अवस्षामषा	 ्य्षासमभव	 बढी	 ज्तषालषाई	

तषाशलम	परूषा	गरषाउ्	आवश्यक	रहकेषामषा	प्षाशवश्धक	शिक्षा	

र	 शसपमलूक	 व्यषावसषाश्यक	 तषाशलममषा	 सह्यनोग	 प्ुयषा्छउ्	

व्यषावसषाश्यक	शिक्षा	त्षा	तषाशलम	अशभवशृद्	परर्यनोज्षा-

दनोस्नोबषाट	 शवशभन्	 शकशसमकषा	 तषाशलम	 कषा्य्छरिमहरू	

स्चषाल्	भइरहकेषा	््	् ।	तीमध्ेय	भौचरमषा	आ्धषाररत	

भौचरमा आधाररत ताविम: नेपािी वयािसावयक 
ताविमको के्त्रमा एउटा निीन प्रयोग 

 चनद्रकषानत	भसुषाल

समदृ्ध नेपाल, सखुी नेपालीको सरकारी सोचलाई परूा गन्न नेपाल सरकारका तर्न बाट विविनन पहलकदमी वलइएको 
दवेखन्छ । उक्त सोचको पररपवूत्न गनने सनदि्नमा वसपयकु्त जनशवक्तको विशषे िवूमका रहने पक्षलाई मधयनजर 
गददै बजार सानदवि्नक तावलम काय्नक्रमहरूमा समािेशी पहुचँमा सधुार लयाउने तथा नेपालमा प्ाविवधक तथा 
वयािसावयक वशक्षा एिम ्तावलम (TEVT) क्षेत्रको सेिा प्िाहलाई सदुृढ़ बनाउने जसता मखुय उद्शेयका साथ 
विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा नेपाल सरकार, वशक्षा, विज्ान तथा प्विवध मनत्रालयअनतग्नत वयािसावयक वशक्षा 
तथा तावलम अवििवृद्ध पररयोजना-दोस्ो (EVENT Project-II) पाँचिषने पररयोजनाका रूपमा सन ्२०१७ दवेख 
२०२२ सममका लावग सञचावलत ्छ । यस पररयोजनाको लगानीमा विशषेत: विपनन (जसततै: गररब, सवुिधाविहीन 
क्षेत्रमा बसोबास गनने समदुाय, मवहला, दवलत, अवतसीमानतीकृत जनजावत, अपाङ्गता िएका) १६ दवेख ४० िष्न 
उमरे समहूका यिुाहरूलाई लवक्षत गरी समािेशी ्छनोटको माधयम अपनाएर तीनमवहने (३९० घनटे) नवतजामा 
आधाररत ्छोटो अिवधको तावलम सञचावलत हुने प्ािधान ्छ । तयसतैवित्रको एउटा निीन प्योग िौचरमा आधाररत 
्छोटो अिवधको तावलम हो । पररयोजनासँग समबवनधत विविनन तावलम काय्नक्रमहरूमधये ररक Modality को 
्छोटो अिवधको तावलमका रूपमा रहकेो िौचरमा आधाररत ्छोटो अिवधको तावलमको बारेमा पररचयातमक 

प्सतवुत गनने गरी यो आलेख तयार पाररएको ्छ ।

 परर्यनोज्षा	श्ददेिक,	EVENT परर्यनोज्षा-दनोस्नो

िेखसार
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्नोटनो	अवश्धकनो	तषाशलम	पश्	रहकेनो	् 	जसलषाई	् ेपषालकनो	

सनदभ्छमषा	एउटषा	्वी्तम	प््यनोगकषा	रूपमषा	शल्े	गररन्।

	 परर्यनोज्षाले	गणुसतरी्य	तषाशलममषा	पहुचँ	बढषाई	

शसप्यतुि	र	रनोजगषार	उनमिु	ज्िशतिकनो	आपशूत्छ	बढषाउ्े	

उद्शे्यकषा	 सषा्	 तषाशलम	 त्षा	 रनोजगषार	 सेवषा	 प्दषा्यक	

संस्षामषार्छ त	् स्षा्ी्य	 तहकनो	 शसरषाररस	 र	 दु्रत	 बजषार	

सवदेक्ण	 (Rapid	 Market	 Appraisal/RMA)	 कषा	

आ्धषारमषा	 शवशभन्	 पेसषाकषा	लषाशग	 ्शतजषामषा	आ्धषाररत	

्नोटनो	 अवश्धकनो	 (३९०	 घनटे)	 व्यषावसषाश्यक	 तषाशलम	

१	 लषाि	 १५	 हजषार	 ्यवुषाहरूलषाई	 श्:िलुक	 प्दषा्	 ग द्े	

लक््य	 रषािकेषामषा	तीमध्ेय	२५	हजषार ज्षालषाई	भौचरमषा	

आ्धषाररत	 ्नोटनो	 अवश्धकनो	 तषाशलम	 प्दषा्	 ग द्े	 लक््य	

शलएकनो	 ्	 ।	 परर्यनोज्षाले	 तनोकेकषा	 लशक्त	 समहूकषा	

बेरनोजगषार	 गररब	 ्यवुषाहरूले	 शसप	 शसकेर	 रनोजगषारीमषा	

लषाग्	 वषा	 सवरनोजगषारी	 शसज्छ्षा	 ग ््छ	आरूलषाई	अ्कूुल	

प द्े	तषाशलम	त्षा	रनोजगषार	सेवषा	प्दषा्यक	संस्षामषा	्नोटनो	

अवश्धकनो	 शसपमलूक	तषाशलम	 शल्	सक्े	व्यवस्षा	गददै	

उति	 तषाशलमबषाट	 लशक्त	 समहूकषा	 ्यवुषाहरूकनो	 शसप,	

दक्तषा,	क्मतषा,	आतमशवश्षास	र	प्शतसप्धषा्छ	ग द्े	क्मतषामषा	

वशृद्	 हु्षाकषा	 अशतररति	 रषाशट्रि्य	 त्षा	 अनतरषा्छशट्रि्य	

श्रमबजषारमषा	प्वेि	पषाउ्े	एवम	्म्यषा्छशदत	जीव्	श्वषा्छहमषा	

सह्यनोग	प्ुयषा्छउ्े	अपेक्षा	शलएकनो	्	।

	 ्ेपषालकनो	 व्यषावसषाश्यक	 तषाशलमकनो	 क्ते्रमषा	 एउटषा	

्वी्	 प््यनोगकनो	 रूपमषा	 रहकेनो	 परर्यनोज्षाअनतग्छतकनो	

भौचरमषा	 आ्धषाररत	 ्नोटनो	 अवश्धकनो	 तषाशलम	 कषाठमषाडौं	

उपत्यकषाकषा	३	शजललषामषा	मषात्र	स्चषाल्	हु्े	व्यवस्षा	्	।

भौचरमा आधाररत ताविम

	 लशक्त	 समहूकषा	 व्यशतिहरूलषाई	 समषावेिी	

तवरबषाट	तषाशलमकषा	लषाशग	््ौट	गररसकेपश्	श्:िलुक	

तषाशलम	प्षाप्त	ग द्े	प््यनोज्कषा	लषाशग	आवश्यक	प द्े	तषाशलम	

िच्छकनो	 सट्षा	 परर्यनोज्षाकषा	 तर्छ बषाट	 भौचर	 उपलब्ध	

गरषाउ्े	गररन्	।	त्यनो	भौचर	पषाएकनो	व्यशतिले	भौचर	शलई	

आरूलषाई	अ्कूुल	प द्े	तषाशलम	त्षा	रनोजगषार	सेवषा	प्दषा्यक	

संस्षामषा	 गएर	 उति	 भौचर	 बझुषाएर	 इच्षाबमनोशजमकनो	

शवष्यमषा	 तषाशलम	 शल्	 सक्े	 तषाशलमलषाई	 भौचरमषा	

आ्धषाररत	 ्नोटनो	 अवश्धकनो	 तषाशलमकनो	 रूपमषा	 बझु्े	

गररन्।	 ्यस	 प्कषारबषाट	 स्चषाल्मषा	 आउ्े	 तषाशलम	

्ेपषालमषा	 एउटषा	 ्वी्तम	 प््यनोगकनो	 रूपमषा	 रहकेनो	

्	 ।	 ्यस	 शकशसमकनो	 तषाशलमकषा	 सहभषागी	 ््ौटदशेि	

भौचर	सङ्कल्सममकषा	 प्शरि्यषालषाई	 हदेषा्छ	 ्यसमषा	 ््यषँा	

सषाव्छजश्क	 व्यवस्षाप्कनो	 प््यनोग	 भएकनो	 अ्भुशूत	

ग ््छ	 सशकन्	 ।	अकको	िबदमषा	भन्पुदषा्छ	 ्यस	तषाशलमकषा	

लषाशग	आ्यनोज्षा	हु्े	भौचर	मलेषामषा	सहभषागी	््ौट	ग द्े	

व्यषावसषाश्यक	शिक्षा	त्षा	तषाशलम	अशभवशृद्	परर्यनोज्षा-

दनोस्नो,	तषाशलम	त्षा	रनोजगषार	सेवषा	प्दषा्यक	संस्षा	एवम	्

तषाशलमकषा	सहभषागीहरू	एउटै	्लनोमषा	उपशस्त	हु्े	मषात्र	

हनोइ्	 शक	 संस्षाहरू	 आ-आफ्षा	 सटल	 स्षाप्षा	 गरी	

बस्े,	 परर्यनोज्षाले	 सहभषागीलषाई	 परषामि्छसशहत	 भौचर	

शवतरण	ग द्े	त्षा	सहभषागीले	इच्षा	लषागेकनो	सटलमषा	गई	

भौचर	 बझुषाउ्	 सक्ेसममकषा	 व्यवस्षा	 गरर्े	 भएकषाले	

उति	अवस्षालषाई	््यषँा	सषाव्छजश्क	व्यवस्षाप्कनो	एउटषा	

महत्वपणू्छ	उदषाहरणकषा	रूपमषा	समते	शल्	सशकन्	।

	 परर्यनोज्षाले	 परर्यनोज्षा	 अवश्धभरमषा	 शवशभन्	

पेसषागत	 शवष्यमषा	 ३	 मशह्षाकनो	 (३९०	 घनटे)	 भौचरमषा	

आ्धषाररत	्नोटनो	अवश्धकनो	तषाशलम	(Voucher	Based	

Short-term	 Training	 -	 VBST)	 तह-१	 जममषा	

२५,०००	ज्षालषाई	 प्दषा्	 ग द्े	 लक््य	 शलएकनो	्।	 ्यस	

कषा्य्छरिमले	 िषास	 गरी	 सशुव्धषाशवही्	 समहूकषा	 दशलत,	

लनोपनोनमिु,	 अशतसीमषानतीकृत	 त्षा	 सीमषानतीकृत	

ज्जषाशत	 र	 गररबहरूकषा	 लषाशग	 तषाशलम	 प्दषा्	 ग्ु्छकषा	

सषा्ै	 रनोजगषारी	 पषाउ्समते	 सह्यनोग	 प्ुयषा्छउँ्	 ।	 ्यस	

शकशसमकनो	 तषाशलम	 कषा्य्छरिमकषा	 लषाशग	 ््ौट	 भएकषा	

सहभषागीहरूलषाई	 परर्यनोज्षाले	 भौचर	 उपलब्ध	

गरषाउँ्	।	सहभषागीले	उति	भौचर	कषाठमषाडौं	उपत्यकषाकषा	
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ती्	 शजललषाशभत्र	 आरूले	 ्षा्ेकनो	 शवष्यमषा	 आरूले	

्षा्ेकनो	 तषाशलम	 त्षा	 रनोजगषार	 सेवषा	 प्दषा्यक	 संस्षामषा	

बझुषाई	 तषाशलम	 शल्	 पषाउँ््	् ।	 तषाशलम	 त्षा	 रनोजगषार	

सेवषा	प्दषा्यक	संस्षाले	परर्यनोज्षाले	तनोकेकनो	सेवषा	त्षा	

सत्छमषा	रही	सहभषागीलषाई	तषाशलमकषा	बषारेमषा	पररच्य	शद्े,	

तषाशलममषा	 सहभषागी	 गरषाई	 तषाशलम	 शद्े,	 परषामि्छ	 सेवषा	

प्दषा्	ग द्े,	शसप	परीक्णकनो	व्यवस्षा	शमलषाउ्े,	पशहलनो	

ती्	मशह्षा	र	्प	ती्	मशह्षा	गरी	कमतीमषा	्	मशह्षाकनो	

रनोजगषारीकनो	सशु्शचित	ग्ु्छप द्े	समते	व्यवस्षा	्	।	

भौचरमा आधाररत ताविमका मुखय प्रािधान

	 भौचरमषा	आ्धषाररत	्नोटनो	अवश्धकनो	तषाशलमकषा	

मलूभतू	प्षाव्धषा्हरू	्यस	प्कषार	््:्-

भौचर 

	 सहभषागीहरूकनो	मषागमषा	आ्धषाररत	रही	उ्ीहरूले	

रनोजेकनो	शवष्य	र	बजषारकनो	आवश्यकतषा	त्षा	आरूलषाई	

पषा्यक	 प द्े	 ठषाउँमषा	 सहभषागीहरूलषाई	 श्:िलुक	 रूपमषा	

तषाशलममषा	 सहभषागी	 हु्कषा	 लषाशग	 शदइ्े	 श्ससषालषाई	

भौचर	भश्न्	।

भौचर मेिा

	 ््ौट	भएकषा	संस्षा	र	तषाशलममषा	््ौट	भएकषा	

सहभषागीहरूलषाई	 एकै	 ठषाउँमषा	 भलेषा	 गरी	 तषाशलमकषा	

बषारेमषा	 परषामि्छ	 त्षा	 अनतरशरि्यषा	 गरी/गरषाई	 भौचर	

शवतरण	ग ््छकषा	लषाशग	आ्यनोज्षा	गरर्े	मलेषालषाई	भौचर	

मलेषा	भश्न्	।

ससं्ा छनौट

	 तषाशलम	 त्षा	 रनोजगषार	 सेवषा	 प्दषा्यक	

संस्षाहरूबषाट	आि्यपत्र	मषाग	गरी	प्षारशमभक	््ौटमषा	

परेकषा	 संस्षाहरूलषाई	 प्षाशवश्धक	त्षा	आश ््छक	 प्सतषाव	

पेस	 ग द्े	 सम्य	 शदई	 ती	 प्सतषावहरूकनो	 मलू्यषाङ्क्कषा	

आ्धषारमषा	संस्षाहरू	््ौट	गरर्े	र	शत्ै	संस्षाहरूलषाई	

परर्यनोज्षाकषा	 तर्छ बषाट	 सटलकनो	 व्यवस्षा	 गरी	 भौचर	

शवतरण	मलेषामषा	आमनत्रण	ग द्े	गररन्	।	

िवक्त समूह

	 परर्यनोज्षाकनो	लगषा्ीमषा	स्चषाल्	हु्े	भौचरमषा	

आ्धषाररत	्नोटनो	अवश्धकनो	तषाशलमकषा	लशक्त	समहूमषा	

१६	दशेि	४०	वष्छ	उमरे	समहूकषा	गररब,	सशुव्धषाशवही्	

क्ेत्रमषा	 बसनोबषास	 ग द्े	 समदुषा्य,	 अशतसीमषानतीकृत	 त्षा	

सीमषानतीकृत,	 मशहलषा,	 आशदवषासी	 ज्जषाशत,	 म्धसेी,	

दशलत,	अपषाङ्गतषा	भएकषा	्यवुषाहरू	पद््छ ्	्।	तनोशकएकषा	

लशक्त	 वग्छकषा	 लशक्त	 समहूबषाट	 प्शिक्षा्थी	 सहभषागी	

गरषाई	अपेशक्त	रनोजगषारीकनो	सशु्शचिततषा	गरेकनो	अवस्षामषा	

तषाशलम	त्षा	रनोजगषार	सेवषा	प्दषा्यक	संस्षालषाई	लषागतमषा	

प्नोतसषाह्	रकम	उपलब्ध	गरषाइ्े	प्षाव्धषा्समते	्	।

सहभागी छनौट

	 कषाठमषाडौं	 उपत्यकषाकषा	 ती्	 शजललषामषा	

स्चषाल्	 हु्े	 भौचरमषा	 आ्धषाररत	 ्नोटनो	 अवश्धकनो	

तषाशलमकषा	 सहभषागी	 ््ौटकषा	 लषाशग	 अ्लषाइ्	

आवेद्	 रषारषाम	 भरषाउ्े¸	 प्षारशमभक	 सचूी	 सषाव्छजश्क	

ग द्े¸	 अनतवषा्छतषा्छ	 गरी	 अशनतम	 ्षामषावली	 प्कषाि्	 ग द्े	

र	 मलेषाकनो	 आ्यनोज्षा	 गरी	 भौचर	 शवतरण	 ग द्े	 कषा्य्छ	

परर्यनोज्षा	सशचवषाल्यबषाटै	गरर्े	प्षाव्धषा्	्	।	

	 तषाशलम	शल्	चषाह्े	१६-४०	वष्छ	उमरे	समहूकषा	

लशक्त	 वग्छकषा	 बेरनोजगषार	 ्यवुषालषाई	आफ्नो	 पषाररवषाररक	

शस्शतसशहतकनो	 शववरणकषा	आ्धषारमषा	अ्लषाइ्मषार्छ त	्

रषारषाम	 भरषाई	 र	 सनोमध्ेय	 प्शिक्षा्थी	 ््ौट	 सह्यनोगी	

पशुसतकषा–	२०७४	अ्सुषार	सफटवे्यरमषार्छ त	् तनोशकएकनो	

मषापदणड	 र	 कनोटषाअ्सुषार	 तनोशकएकनो	 कनोटषाबमनोशजम	

््ौट	 गररन्	 ।	 ््ौट	 भएकषा	 सहभषागीहरू	 ्ै	 भौचर	

शवतरणकषा	प्मिु	पषात्र	हुन््	्।	

भौचर वितरण प्रवरिया

•	 ््ौट	भएकषा	सहभषागीहरूलषाई	भौचर	 शल्कषा	

लषाशग	एसएमएसमषार्छ त	्सचू्षा	प्वषाह	गरर्े

•	 ््ौट	भएकषा	तषाशलम	त्षा	रनोजगषार	सेवषा	प्दषा्यक	

संस्षाहरूलषाई	 सटलमषा	 भौचर	 सङ्कल्कषा	
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लषाशग	पत्रषाचषार	गरर्े

•	 सहभषागीहरूलषाई	 व्यषावसषाश्यक	 शसपकनो	

महत्व,	 बजषारकनो	 आवश्यकतषा	 र	 मषाग,	

रनोजगषारी,	 उतपषादकतवजसतषा	 शवष्यमषा	 परषामि्छ	

(Counseling)	शदइ्े

•	 सहभषागीहरूबषाट	 रनोजेकनो	 शवष्य,	 पषा्यक	 प द्े	

ठषाउँ	 र	 संस्षाकनो	 बषारेमषा	 जषा्कषारी	 शल्	 सटल	

अवलनोक्	गरषाइ्े

•	 सहभषागीहरूले	 टनोक्	 ्मबर	 र	 सककल	

्षागररकतषा	दिेषाई	भौचर	प्षाप्त	ग ््छ	सक्े

•	 सहभषागीहरूले	 तषाशलम	 शल्	 चषाहकेनो	 शवष्य	

र	 आरूलषाई	 पषा्यक	 प द्े	 ठषाउँमषा	 तषाशलम	 शल्	

तषाशलम	त्षा	रनोजगषार	सेवषा	प्दषा्यक	संस्षाहरूकनो	

सटलमषा	गई	भौचर	बझुषाउ्	ुप द्े

•	 सहभषागीहरूलषाई	 व्यवशस्त	 र	 सलुभ	

तररकषाले	 भौचर	 प्षाप्त	 ग ््छ	 सव्ंयसेवक	 त्षा	

सरुक्षाकमथीहरूद्षारषा	 सहजीकरणकनो	 व्यवस्षा	

शमलषाइ्े

ताविम सञचािन अिवध र प्रवरिया

	 भौचरमषा	 आ्धषाररत	 ्नोटनो	 अवश्धकनो	 (३९०	

घनटे)	तह-१	कनो	तषाशलम	शद्कनो	५	घनटषाकनो	दरले	ती्	

मशह्षासमम	 श्ःिलुक	 स्चषाल्	 हु्े	 त्षा	 तषाशलम	

स्चषाल्कषा	 लषाशग	 समबशन्धत	 शवष्यमषा	 CTEVT	

बषाट	 पषाठ््यरिम	 श्मषा्छण	 भई	 समबन्ध्	 शलएकनो	 एवम	्

रषाशट्रि्य	शसप	परीक्ण	सशमशत	(NSTB)	बषाट	National	

Occupational	 Skill	 Standard	 (NOSS)	 त्यषार	

भएकनो	 हु्पु द्े	 व्यवस्षा	 ्	 ।	 प्त्ेयक	 तषाशलम	 समहूमषा	

बढीमषा	 २०	 ज्षा	 प्शिक्षा्थीहरूमषात्र	 रह्पु द्े	 त्षा	

तषाशलम	 समहूअ्सुषार	 मखु्य	 प्शिक्क	 र	 सहषा्यक	

प्शिक्क	 गरी	 दईु	 ज्षा	 प्शिक्ककनो	 व्यवस्षा	 ग्ु्छप द्े	

प्षाव्धषा्	 पश्	 ्	 ।	 तषाशलम	 अवश्धमषा	 पषाठ््यरिममषा	

भएकनो	शवष्यवसतकुषा	अशतररति	प्शिक्षा्थीहरूकषा	लषाशग	

एक-एक	शद्कनो	जीव्नोप्यनोगी	र	व्यषावसषाश्यक	शसपकषा	

कक्षासमते	 स्चषाल्	 ग्ु्छप द्े	 व्यवस्षा	 परर्यनोज्षाले	

गरेकनो	्	।

वसप परीक्ण

	 भौचरमषा	आ्धषाररत	 ्नोटनो	 अवश्धकनो	 ३	 मशह्े	

तषाशलमपचिषात	् रषाशट्रि्य	 शसप	 परीक्ण	 सशमशत	 (NSTB)	

बषाट	 प्शिक्षा्थीहरूलषाई	 श्ःिलुक	 शसप	 परीक्ण	 गरी	

उत्ीण्छ	 हु्ेहरूकषा	 लषाशग	 प्मषाणपत्र	 उपलब्ध	 गरषाइ्े	

व्यवस्षा	्	।

अनुगमन

	 तषाशलमकनो	प्भषावकषारी	कषा्यषा्छनव्य्	र	तषाशलमकनो	

गणुसतरी्यतषा	कषा्यम	रषाख्कषा	लषाशग	शजललषा	तहमषा	रहकेनो	

ENSSURE	 परर्यनोज्षा	 ्ेततृवकनो	 सं्यतुि	 अ्गुम्	

टनोली	 (Joint	 Monitoring	 Team/JMT)	 मषार्छ त	्

सवतनत्र	 रूपमषा	 तेस्नो	 पक्	 अ्गुम्	 (Third	 Party	

Monitoring)	 गरर्े	 प्षाव्धषा्	 ्	 ।	 सं्यतुि	 अ्गुम्	

टनोलीले	 तषाशलम	 स्चषाल्	 स्ल	 रुजु̧ 	 प्शिक्षा्थी	

््ौट¸	तषाशलम	अवश्धमषा	गरर्े	अ्गुम्,	३	मशह्षा	र	

६	मशह्षाकनो	रनोजगषारी	त्षा	आमदषा्ी	प्मषाणीकरणसशहत	

कमतीमषा	६	पटक	अ्गुम्	गरी	प्षाप्त	सचू्षा	EVENT	

Database	मषा	प्शवष्ट	ग्ु्छप द्े	व्यवस्षा	्	।

रोजगारीको अपेवक्त आम्ानी

	 परर्यनोज्षाबषाट	 तषाशलम	 स्चषाल्कषा	 लषाशग	

अ्मुशत	 पषाएकषा	 तषाशलम	 त्षा	 रनोजगषार	 सेवषा	 प्दषा्यक	

संस्षाहरूले	३	मशह्े	तषाशलमपचिषात	्प्शिक्षा्थीहरूलषाई	

श््यशमत	 रूपमषा	 रनोजगषारीमषा	 लगषाउ्े	 वषा	 सवरनोजगषार	

शसज्छ्षा	 ग्ु्छप द्े	 व्यवस्षा	 ्	 ।	 ्यसरी	 रनोजगषारीमषा	

लगषाउँदषा	 रनोजगषारीकनो	 अपेशक्त	 आमदषा्ी	 (Gainful	

Employment)	 हु्कषा	 लषाशग	 तह-१	 कनो	 तषाशलम	

शलएकषाले	 ्ेपषालमषा	 रु.	 ९¸७००/-,	 भषारतमषा	 रु.	

१५,५००/-	 र	 भषारतबषाहके	 अन्य	 मलुकुमषा	 रु.	

२५,०००/-	 प्शतमशह्षा	 आमदषा्ी	 गरेकनो	 हु्पु द्े	 त्षा	



132 133शैक्षिक स्मारिकमा, २०७८शैक्षिक स्मारिकमा, २०७८

तह-२	कनो	तषाशलम	शलएकषाले	्ेपषालमषा	रु.	१०,५००/-,	

भषारतमषा	रु.	१६,५००/-	र	भषारतबषाहकेकषा	अन्य	मलुकुमषा	

रु.	 २६,०००/-	 प्शतमशह्षा	 आमदषा्ी	 गरेकनो	 हु्पु द्े	

पषाररश्रशमककनो	न्यू् तम	सीमषा	तनोशकएकनो	्।	रनोजगषारीकनो	

अपेशक्त	आमदषा्ीकनो	प्मषाणीकरण	गदषा्छ	तषाशलम	समपन्	

भएकनो	६	मशह्षाकनो	अवश्धलषाई	आ्धषार	शलइ्े	प्षाव्धषा्	

्	।

सचूना प्रविवटि र अद्ािवधकीकरण

	 परर्यनोज्षाबषाट	तषाशलम	स्चषाल्	ग ््छकषा	लषाशग	

अ्मुशत	 पषाएकषा	 तषाशलम	 त्षा	 रनोजगषार	 सेवषा	 प्दषा्यक	

संस्षाहरूले	 प्शिक्षा्थीहरूकनो	 आवेद्	 सङ्कल्कषा	

शववरणदशेि	 आमदषा्ी	 रुजसुममकषा	 समपणू्छ	 सचू्षा	

त्षा	 तथ्यषाङ्क	 परर्यनोज्षाकनो	 डषाटषाबेसमषा	 प्शवष्ट	 त्षा	

अद्षावश्धक	 ग्ु्छप द्े	 व्यवस्षा	 गररएकनो	 ्	 	 भ्े	 सं्यतुि	

अ्गुम्	 समहू	 (JMT)	 द्षारषा	 पश्	 तषाशलम	 एवम	्

आमदषा्ी	रुजसुमम	कमतीमषा	६	पटक	अ्गुम्	गरी	प्षाप्त	

सचू्षा	परर्यनोज्षाकनो	डषाटषाबेसमषा	प्शवष्ट	ग्ु्छप द्े	व्यवस्षा	

समते	्	।	

अिसर (सबि पक्)

	 परर्यनोज्षासमबद्	 भौचरमषा	 आ्धषाररत	 ्नोटनो	

अवश्धकनो	तषाशलमसमबन्धी	व्यवस्षाबषाट	श्म्	शवशभन्	

अवसरहरू	दशेिन््:्-

•	 समषावेिी	 शसद्षानतकषा	 आ्धषारमषा	 प्शिक्षा्थी	

््ौट	हु्े	हुदँषा	न्यषा्यपणू्छ	््ौटमषा	बढनोत्री	हु्ु
•	 शवपन्	 त्षा	 गररब	 ्यवुषाहरूलषाई	 शसपमलूक	

तषाशलमकनो	अवसर	प्षाप्त	हु्ु
•	 मशहलषा,	दशलत	एवम	् शप्शडएकनो	समदुषा्यलषाई	

तषाशलमकषा	सषा्ै	रनोजगषारीकनो	सशु्शचिततषा	हु्ु
•	 तषाशलम	 शल्ेहरूकषा	 लषाशग	 तषाशलमपश्	 शसप	

परीक्णकनो	समते	सशु्शचिततषा	हु्ु
•	 तषाशलमपचिषात	् रनोजगषारीमषा	 समते	 पठषाइ्े	

व्यवस्षाले	 शसपमषा	 श्िषार	 आई	 भशवट््यमषा	

व्यवसषा्यीकरणमषा	 जषा्	 सहज	 हु्े	 अवस्षा	

शसज्छ्षा	हु्ु
•	 तषाशलम	 त्षा	 रनोजगषार	 सेवषा	 प्दषा्यक	

संस्षाकनो	 सहभषाशगतषामषा	 Gainful	 Income	

(परर्यनोज्षाकनो	 लगषा्ीबषाट	 तषाशलम	 प्षाप्त	

गरेकषा	 प्शिक्षा्थीहरूकनो	 न्यू् तम	 आमदषा्ीकनो	

सशु्शचिततषा	 ग द्े	 िषालकनो	 रनोजगषारी)	 कनो	

प्षाव्धषा्ले	तषाशलम	परूषा	ग द्े	दरमषा	वशृद्	हु्ु
•	 Database	 System	 ले	 समग्र	 कषाम	 एवम	्

कषा्य्छसमपषाद्मषा	 आ्धषाररत	 भतुिषा्ी	 प्शरि्यषामषा	

सहजतषा	हु्ु
•	 तेस्नो	 पक्	 अ्गुम्	 पद्शत	 (Third	 Party	

Monitoring	 System)	 ले	 कषा्य्छसमपषाद्मषा	

प्भषावकषाररतषा	 त्षा	 गणुसतरी्यतषा	 अशभवशृद्मषा	

सहजीकरण	हु्ु
चुनौती/मुद्ाहरू

	 भौचरमषा	आ्धषाररत	्नोटनो	अवश्धकनो	तषाशलमकषा	

उप्यु्छति	अवसरहरू	हुदँषाहुदँ	ैपश्	श्म्	शवशभन्	चु् ौती/

मदु्षाहरूसमते	रहकेषा	दशेिन््	्:-

•	 तषाशलम	 कषा्य्छरिम	 कषाठमषाडौं	 उपत्यकषाकषा	 ती्	

शजललषामषा	 मषात्र	 स्चषाल्	 हु्े	 र	 आवषासी्य	

्हु्े	हुदँषा	आम	लशक्त	समहूकषा	लषाशग	पहुचँमषा	

समस्यषा	दशेि्ु
•	 स्षा्ी्य	रूपम	ैतषाशलमकनो	आवश्यकतषा	पशहचषा्	

ग द्े-गरषाउ्े	कषा्य्छ	प्भषावकषारी	हु्	्सक्ु
•	 वषासतवम	ै तषाशलम	 आवश्यक	 प द्े	 व्यशति	

(Needy	 Population)	 मषा	 तषाशलम	 प्ुयषा्छउ्े	

कषा्य्छ	कशठ्	हु्ु
•	 ्नोटनो	 अवश्धकनो	 तषाशलम	 शवशभन्	 श्कषा्य/

संस्षाहरूबषाट	 स्चषाशलत	 हु्े	 हुदँषा	

सहभषागीहरूकनो	दनोहनोरनोप्षा	हु्	सक्े	समभषाव्षा	

दशेि्ु
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•	 तषाशलम	प्दषा्यक	संस्षाकनो	््ौटकषा	लषाशग	गरर्े	

मलू्यषाङ्क्	प्शरि्यषा	झनझशटलनो	एवम	्लषामनो	हु्ु
•	 एकै	 प्कृशतकनो	 कषा्य्छ	 ग द्े/तषाशलम	 प्दषा्	 ग द्े	

संस्षाहरू	 (शवशभन्	 आ्यनोज्षा	 त्षा	 सरकषारी	

एवम	् गैर	 सरकषारी	 श्कषा्य)	 बीच	 समनव्यमषा	

कमी	हु्ु
•	 शवशभन्	 संस्षाबषाट	 कषा्य्छरिम	 प्षाप्त	 ग द्ेहरू	

(Beneficiaries)/	तषाशलम	त्षा	रनोजगषार	सेवषा	

प्दषा्यक	संस्षाहरू	(TESPs)	लगभग	एउटै	हु्े	

अवस्षा	 शवद्मषा्	 हुदँषा	 एकषाश्धकषार	 भ्यनो	 भन्े	

आरनोप	लषाग्ु
•	 तषाशलम	 स्चषाल्समबन्धी	 बजेट	 सषामश्यक	

्हु्	ु(अप्यषा्छप्त	हु्)ु

•	 तषाशलमकषा	लषाशग	भ्षा्छ	भएकषा	सबै	सहभषागीहरू	

रनोजगषारी	वषा	सवरनोजगषारमषा	्जषा्ु
•	 वषासतशवक	रूपमषा	दु्रत	बजषार	सवदेक्ण	(RMA)	

ग ््छ	कशठ्षाइ	हु्ु
•	 सहभषागीहरूले	 तषाशलम	 ्नोड््े	 (Drop	 Out	

हु्े)	प्वशृत्	शवद्मषा्	हु्ु
•	 सहभषागीकनो	 श्रनतरतषा	 एवम	् सम्यपषाल्षा	

(Regularity/Punctuality)	 मषा	 कमजनोरी	

दशेि्ु
•	 तषाशलम	 प्दषा्यकहरूमषा	 सेवषामिुीभनदषा	

्षारषामिुी	प्वशृत्	बढी	भ्यनो	भन्े	आरनोप	लषाग्ु
•	 वषासतशवक	 रूपमषा	 आवश्यकतषाकनो	 पशहचषा्	

(Specific	Need	Identification)	्हु्ु
•	 परमपरषागत	 प्कृशतकषा	 (Traditional	 Type)	

शवष्यहरू	 (जसतै:	 Tailoring,	 Beautician	

आशद)	 मषा	 सहभषागी	 बढी	 र	आ्धशु्क	 प्कृशत	

(Non-traditional/	 Emerging	 Type)	

कषा	 शवष्यहरू	 (जसतनो:	 मनोटरसषाइकल	 मम्छत,	

Building	Electrician	आशद)	मषा	सहभषाशगतषा	

कम	हु्ु
•	 तषाशलमकनो	गणुसतरी्यतषामषा	कशतप्य	अवस्षामषा	

बषाह्य	सरनोकषारवषालषाबषाट	प्श्न	उठ््ु
•	 तषाशलमकनो	 गणुसतरी्यतषाकषा	 लषाशग	 अ्गुम्,	

मलू्यषाङ्क्	 एवम	् दणड	 त्षा	 परुसकषारकनो	

व्यवस्षा	कषा्यषा्छनव्य्मषा	कमी	दशेि्ु
•	 स्चषाशलत	 तषाशलमसमबन्धी	 आवश्यक	

अध्य्य्-अ्सुन्धषा्कनो	 कमीकषा	 कषारण	

वषासतशवक	प्भषावकषाररतषा	सपष्ट	्हु्ु
समाधान

	 भौचरमषा	 आ्धषाररत	 ्नोटनो	 अवश्धकनो	

तषाशलमसमबन्धी	उशललशित	चु् ौती/मदु्षाहरू	समषा्धषा्षा ््छ	

श्म्षा्सुषारकषा	 उपषा्यहरू	 अबलमब्	 ग्ु्छ	 सषानदशभ्छक	

दशेिन्	:-

•	 तषाशलम	कषा्य्छरिमलषाई	Needy	Population	मषा	

प्ुयषा्छउ्	सचू्षा	समपे्षण	एवम	्प्चषार-प्सषारलषाई	

प्भषावकषारी	ब्षाउ्े

•	 स्षा्ी्य	 रूपम	ै तषाशलमकनो	 आवश्यकतषा	

पशहचषा्	 ग ््छ-गरषाउ्	 समबद्	 सरनोकषारवषालषासँग	

Contextual	 Need	 Identification	

समबन्धी	समनव्य	त्षा	सहकषा्य्छ	ग द्े-गरषाउ्े

•	 सहभषागीकनो	 दनोहनोरनोप्षालषाई	 न्यू् ीकरण	 ग ््छ	

Mechanism	 र	 Software	 शवकषास	 एवम	्

एकीकृत	कषा्य्छ	्यनोज्षा	त्यषार	पषारी	कषा्यषा्छनव्य्मषा	

ल्यषाउ्े

•	 तषाशलम	 प्दषा्यक	 ््ौटकषा	 लषाशग	 गरर्े	

मलू्यषाङ्क्	 प्शरि्यषा	 ्ररतनो	 पषा ््छ	 व्यवशस्त	

कषा्य्छशवश्ध	त्यषार	पषारी	कषा्यषा्छनव्य्मषा	ल्यषाउ्े

•	 एकै	प्कृशतकनो	कषा्य्छ/तषाशलम	शद्े	संस्षा	(शवशभन्	

आ्यनोज्षा	 त्षा	 सरकषारी	 एवम	् गैरसरकषारी	

श्कषा्य)	 बीच	 समनव्य	 सं्यनत्र	 शवकषास	 त्षा	

कषा्यषा्छनव्य्	ग द्े
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•	 केही	 शवशिष्ट	 समदुषा्य	 त्षा	 शवष्यहरू	 लशक्त	

गरी	आवषासी्य	रूपमषा	समते	तषाशलम	स्चषाल्	

ग द्े

•	 तषाशलम	 स्चषाल्समबन्धी	 बजेटमषा	 बढनोत्री	

गरी	सषामश्यक	पषा द्े

•	 तषाशलमकषा	लषाशग	भ्षा्छ	भएकषा	सबै	सहभषागीहरू	

रनोजगषार	वषा	सवरनोजगषारमषा	जषा्े	गरी	Tracking	

ग द्े

•	 स्षा्ी्य	 तहसँगकनो	 समनव्यमषा	 दु्रत	 बजषार	

सवदेक्ण	(RMA)	लषाई	व्यवशस्त	पषा्दे

•	 सहभषागीकनो	 श्रनतरतषा	 एवम	् सम्यपषाल्षा	

(Regularity/Punctuality)	लषाई	व्यवशस्त	

ग ््छ	अ्गुम्लषाई	्प	प्भषावकषारी	तलु्यषाउ्े

•	 तषाशलम	 प्दषा्यकमषा	 सेवषामिुीप्षाकनो	 लषाशग	

Reorientation	ग द्े

•	 वषासतशवक	रूपमषा	आवश्यकतषाकनो	 पशहचषा्कषा	

लषाशग	 स्षा्ी्य	 तह	 र	 अन्य	 समबद्	

सरनोकषारवषालषासँगकनो	 समनव्यमषा	 Specific	

Need	Identification	अशभ्यषा्	्ै	स्चषाल्	

ग द्े

•	 परमपरषागत	 प्कृशतकषा	 शवष्यहरूमषा	 भनदषा	

आ्धशु्क	 प्कृशत	 (Non-traditional/

Emerging	Type)	कषा	शवष्यहरूमषा	सहभषागी	

वशृद्	ग ््छ	प्चषार-प्सषार	एवम	्अशभमिुीकरणलषाई	

प्भषावकषारी	ब्षाउ्े

•	 स्षा्ी्य	 तह	 र	 तषाशलम	 त्षा	 रनोजगषार	 सेवषा	

प्दषा्यक	संस्षाबीच	बशल्यनो	समबन्ध	शवकषासकषा	

लषाशग	 सं्यनत्र	 शवकषास	 एवम	् कषा्यषा्छनव्य्	 गरी	

स्षा्ी्य	तहकनो	अप्तव	शवकषास	ग द्े

•	 तषाशलमकनो	 गणुसतरी्यतषाकषा	 लषाशग	 अ्गुम्,	

मलू्यषाङ्क्	 एवम	् दणड	 त्षा	 परुसकषारकनो	

व्यवस्षा	कषा्यषा्छनव्य्मषा	प्भषावकषाररतषा	बढषाउ्े

•	 स्चषाशलत	 तषाशलमसमबन्धी	 अध्य्य्-

अ्सुन्धषा्कनो	प्भषावकषारी	व्यवस्षा	शमलषाउ्े

वनषकष्ष

	 बजषार	 सषानदशभ्छक	 तषाशलम	 कषा्य्छरिमहरूमषा	

समषावेिी	 पहुचँमषा	 स्ुधषार	 ल्यषाउ्े	 त्षा	 ्ेपषालमषा	

प्षाशवश्धक	 त्षा	 व्यषावसषाश्यक	 शिक्षा	 एवम	् तषाशलम	

(TEVT)	क्ेत्रकनो	सेवषा	प्वषाहलषाई	सदुृढ़	ब्षाउ्े	जसतषा	

उद्शे्यकषा	सषा्	समदृ्	्ेपषाल,	सिुी	्ेपषालीकनो	सरकषारी	

चषाह्षालषाई	 चररतषा ््छ	 ग द्े	 सनदभ्छमषा	 ्ेपषाल	 सरकषारले	

शवश्	 बैंककनो	 ऋण	 सह्यनोगमषा	 शिक्षा,	 शवज्षा्	 त्षा	

प्शवश्ध	 मनत्रषाल्यअनतग्छत	 स्	् २०१७	 दशेि	 २०२२	

सममकषा	 लषाशग	 व्यषावसषाश्यक	 शिक्षा	 त्षा	 तषाशलम	

अशभवशृद्	परर्यनोज्षा-	दनोस्नो	(EVENT	Project-II	)	

स्चषाल्मषा	ल्यषाएकनो	्	।	्यस	परर्यनोज्षाले	िषास	गरी	

शवपन्	 (जसतै:	 गररब,	 सशुव्धषाशवही्	 क्ेत्रमषा	 बसनोबषास	

ग द्े	 समदुषा्य,	 मशहलषा,	 दशलत,	 अशतसीमषानतीकृत	

ज्जषाशत,	अपषाङ्गतषा	भएकषा)	१६	दशेि	४०	वष्छ	उमरे	

समहूकषा	 ्यवुषाहरूलषाई	लशक्त	 गरेर	 समषावेिी	््नोटकनो	

मषाध्यम	 अप्षाई	 ती्मशह्े	 (३९०	 घनटे)	 ्शतजषामषा	

आ्धषाररत	्नोटनो	अवश्धकनो	तषाशलम	स्चषाल्षा ््छ	लगषा्ी	

ग द्े	 प्षाव्धषा्लषाई	 परर्यनोज्षाकनो	 मखु्य	 भषागकषा	 रूपमषा	

रषािकेषामषा	 त्यसकनो	 एउटषा	 महत्वपणू्छ	 पक्कषा	 रूपमषा	

्ेपषालकनो	 ्नोटनो	 अवश्धकनो	 तषाशलमकनो	 क्ेत्रमषा	 एउटषा	

्वी्तम	प््यनोगकषा	रूपमषा	शलइएकनो	भौचरमषा	आ्धषाररत	

्नोटनो	 अवश्धकनो	 तषाशलम	 रहकेनो	 ्	 ।	 ्यनो	 तषाशलमकषा	

लषाशग	 समषावेिी	 शसद्षानतकषा	 आ्धषारमषा	 प्शिक्षा्थी	

््ौट	 हु्,ु	 शवपन्	त्षा	गररब	्यवुषाहरूलषाई	 शसपमलूक	

तषाशलमकनो	अवसर	प्षाप्त	 हु्,ु	तषाशलमकषा	सषा्ै	 रनोजगषारी	

र	 शसप	 परीक्णकनो	 सशु्शचिततषा	 हु्,ु	 वषाह्य	 पक्	

अ्गुम्	 पद्शतकषा	 कषारण	 गणुसतरी्यतषा	 अशभवशृद्	

हु्लुगषा्यतकषा	 शवशभन्	 अवसरहरू	 शवद्मषा्	 भए	

पश्	 Needy	 Population	 लषाई	 समषावेि	 ग ््छ	
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कशठ्	 हु्,ु	 अश्धकषंाि	 पषाठ््यरिममषा	 आ्धशु्कतषा	

्हु्,ु	 सरनोकषारवषालषाकनो	 अप्तवकनो	 कमी	 रह्जुसतषा	

उप्यु्छति	 शवशभन्	 चु् ौती/मदु्षाहरूसमते	 रह-ेभएकषाले	

मौजदुषा	 स्नोत-सषा्ध्कनो	 प्भषावकषारी	 व्यवस्षाप्कषा	

सषा्सषा्ै	 समबद्	 सरनोकषारवषालषाहरूसँगकनो	 व्यवशस्त	

समनव्य,	 सहकषा्य्छ	 एवम	् पहलकदमीमषा	 समषा्धषा्कषा	

उप्यतुि	 उपषा्यहरूसमतेकनो	 ख्यषाल	 गददै	 रण्ीशतक	

कषा्य्छ्यनोज्षासशहत	कषा्यषा्छनव्य्मषा	अगषाशड	बढ््	सकेमषा	

््यषँा	 सषाव्छजश्क	 व्यवस्षाप्कषा	 आ्धषारभतू	 पक्लषाई	

सवीकषार	गरेकनो	् ेपषालकनो	व्यषावसषाश्यक	तषाशलमकनो	क्ेत्रमषा	

्वी्तम	 प््यनोगकनो	 रूपमषा	 रहकेनो	 भौचरमषा	 आ्धषाररत	

्नोटनो	अवश्धकनो	तषाशलमबषाट	समदृ्	्ेपषाल	सिुी	्ेपषाली	

श्मषा्छणकनो	 सरकषारी	 अभीष्टप्षाशप्तकनो	 सनदभ्छमषा	 केही	

हदसमम	सह्यनोग	पगु्े	अपेक्षा	ग ््छ	सशकन्।

सन्भ्ष-सामग्ी

व्यषावसषाश्यक	शिक्षा	त्षा	तषाशलम	अशभवशृद्	परर्यनोज्षा	

(स्	्२०१७	),	परर्यनोज्षा	कषा्यषा्छनव्य्	

पशुसतकषा	।		कषाठमषाडौं:	लेिक	।

व्यषावसषाश्यक	शिक्षा	त्षा	तषाशलम	अशभवशृद्	परर्यनोज्षा	

(स्	्२०१७	),	EVENT	परर्यनोज्षा-

दनोस्नोकनो		पररच्य	पशुसतकषा	।	कषाठमषाडौं:	

लेिक	।

व्यषावसषाश्यक	शिक्षा	त्षा	तषाशलम	अशभवशृद्	

परर्यनोज्षा	(२०७४),	्शतजषामषा	

आ्धषाररत	्नोटनो	अवश्धकनो	तषाशलम	

कषा्यषा्छनव्य्	त्षा	रनोजगषारी	सहजीकरण	

पुशसतकषा	।	कषाठमषाडौं:	लेिक	।

व्यषावसषाश्यक	शिक्षा	त्षा	तषाशलम	अशभवशृद्	

परर्यनोज्षा(स्	्२०१७),	्शतजषामषा	

आ्धषाररत	्नोटनो	अवश्धकनो	तषाशलमसमबन्धी	

सङ्शक्प्त	पररच्य	।	कषाठमषाडौं:	लेिक	।

व्यषावसषाश्यक	शिक्षा	त्षा	तषाशलम	अशभवशृद्	परर्यनोज्षा	

(२०७४),	 प्शिक्षा्थी	 ््ौट	 सह्यनोगी	

पशुसतकषा	।	कषाठमषाडौं:	लेिक	।

रषाशट्रि्य	्यनोज्षा	आ्यनोग	(२०७६),	पनध्ौं	्यनोज्षा	(आश ््छक	

वष्छ	 २०७६/७७	 दशेि	 २०८०/८१)	 ।	

कषाठमषाडौः	लेिक	।
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विषय प्रिेश

राज्यको प्ाथमिकता र सिदुा्यको चासोअनसुार 

िातभृाषाहरूको अमभलेखीकरण हुदँ ै आएका छन,् 

शमैषिक पद्धमतिा ढामलएका छन ् । औपचाररक र 

अनौपचाररक गरी दईु धारिा मशषिाको मिकास भइरहकेो 

छ । राजनीमतक पररित्तनसँगै पमछललो तीन दशकिा 

िलुकुका िातभृाषाहरू लेख्य रूपिा अमि बढेका छन ्। 

्यद्यमप राजनीमतकै चपेिुािा िातभृाषाको मिकास नारािा 

सीमित हुने गरेको छ । रामट्रि्य जनगणना २०६८ को 

तथ्याङ्कअनसुार कुल जनसङ्ख्याको ६५.९ प्मतशत 

नागररक साषिर छन ् । सरकारले पमछललो दशकिा 

‘साषिरता अमभ्यान’ले सञचालन गरेको हुदँा ्यो दर ८० 

प्मतशत हाराहारीिा पगुेको हुन सकने अनिुान गररएको 

छ । िासतििा व्यमतिको दमैनक जीिनपद्धमतलाई सहज 

तलु्याउन अषिर लेखन, पढ्न सकने र अरूसँग सहज 

ढङ्गले व्यिहार गन्त सकने हुन ुनै साषिर हुन ुहो । 

मिज्ान र प्मिमधको चरि मिकासले मिश्व 

सिदुा्य एउटै ग्ािजसतै बनेको छ । तर मिकासोनिखु 

िलुकुका नागररकले पमन िहससु गन्तिात्र सकेका छन ्

भने राज्य सरकारले मिकमसत िलुकुसरह सेिा-समुिधा 

मदन सकेका छैनन ्। हाम्ो दशे नेपाल पमन त्यही िग्तिा 

पद्तछ । सरकारले नागररकले बोलद ैआएका भाषा, मलमप, 

सामहत्य, संसकृमतहरूको संरषिण, संिद्ध्तन, प्िद्ध्तन नीमत 

जारी गरेको छ । 

नेपालमा प्रचलनमा रहेका वलवपहरू यस प्रकार 

रहेका छन–् 

१. दिेनागरी, २. रोङ मलमप (लेपचा भाषा), 

३. मकरात/मसररजङ्गा मलमप (मकराती भाषाहरू), ४. 

समभोटा/उ छेन मलमप (महिाली भगेिा बोमलने भाषाहरू 

र पररिाज्तनसमहत तािाङ भाषािा ‘तािम्यक मलमप’ भनेर 

प््योग गरेको पाइनछ ।) ५. रञजना मलमप (नेपालभाषा/

नेिाःभा्य), ६. ओलमचमक मलमप (सनथाल भाषा), ७. खिेा 

मलमप (ति/ुगरुुङ भाषा), ८. मिमथलाषिर मलमप (िमैथली 

भाषा), ९. अकखा मलमप (िगर भाषा), १०. जःेमतचा मलमप 

(सनुिुार भाषा), ११. कैथी मलमप (िमैथली र भोजपरुी 

भाषा), १२. धिेालाई मलमप (मधिाल भाषा), १३. अरबी/

उद््त मलमप (उद््त भाषा), १४. ब्लेमलमप (दृमटिमिहीन व्यमतिले 

प््योग गनने) र १५. रोिन मलमप ।

नेपाल अमधराज्यको संमिधान, २०४७ ले 

पत्रपमत्रका प्काशनिा सितनत्रता मदएपमछ िलुकुिा 

बोमलने तर अमलमखत भाषाहरू लेख्य रूपिा अमि 

बढेका छन ्। ती अमधकांश भाषाहरू दिेनागरी मलमपिा 

मातृभाषा पाठ्यपुसतकमा वलवपको प्रयोग
 गणशे राई

 िररष्ठ उपसमपादक, कामनतपरु दमैनक 

सवंिधानतः दशे नेपाल बहुजातीय, बहुभाविक, बहुधाव्मिक, बहुसांसककृ वतक सािमिभौ् सत्ा समपनन सङ्घीय लोकतावनरिक 

गणतनरिात्क ् लुकु हो । तथयाङ्कअनसुार नेपाल्ा १२५ जातजावत र १२३ भािाभािी छन ्। यहाँ बोवलने ् ातकृभािाहरू 

‘राष्ट्रभािा’ हुन ् । स्ाज्ा सिमिसाधारण नागररकको बझुाइ्ा नेपाली भािा सरकारी का्काजको समपकमि को भािा र 

जातजावतले बोलने अनय भािाचावह ं्ातकृभािा हो । ्लुकु्ा बोवलने रावष्ट्रय तथा अनतरामिवष्ट्रय भािा लेखन पद्धवतका 

वनवमत १५ वकवस्का वलवप प्रयोग गरेको पाइनछन ्। यी्धये ्ातकृभािाका ्ाधय्बाट औपचाररक र अनौपचाररक पठन-

पाठन्ा प्रयोग गररने भािा र वलवपका बारे्ा चचामि गनुमि आिशयक हुनछ । 

लेखसार
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लेखरे प्काशन गरेको पाइनछ । नेपालको अनतररि 

संमिधान, २०६३ र २०७२ को नेपालको संमिधान जारी 

भएपमछ ्यसिा भएको प्ािधानलाई टेकेर िलुकुिा 

बोमलने भाषाहरू िौमलक तथा परमपरागत मलमपको 

प््योगसिते बढेको पाइएको छ । सङ्ि, प्दशे र सथानी्य 

सरकार बनेपमछ समबमनधत सिदुा्यलाई थप ऊजा्त 

मिलेको आकँलन गन्त समकनछ । सथानी्य सरकारले 

मिद्याल्य तह सञचालन अनिुमत मदने, व्यिसथापन गनने 

अमधकार प्ाप्त गरेको छ । साथै, सथानी्य मिष्य सिटेेर 

पाठ््यक्रि तथा पाठ््यपसुतक मनिा्तण गरी लाग ् गन्त 

पाउने भएपमछ सहज भएको हो । साथै, मशषिा ऐन तथा 

भाषाको कषिा १ दमेख ५ समिका पाठ््यपसुतक मनिा्तण 

भएका छन ्। त्यसै गरी िमैथली, भोजपरुी र अिमध कषिा 

१० समिका पाठ््यपसुतक मिकास भएका छन ्भने मलमब,् 

कुलङु र िगर (अठार िगरात) िा कषिा ७ समि बनेका 

छन ्। िाझी र रानाथारू भाषाको कषिा ३ समिको बनेको 

छ । ्यसिा नेपालभाषा रञजना मलमपिा, मलमब ् भाषा 

मकरात मसररजङ्गा मलमप र पमछललोपटक तािाङ भाषाको 

पाठ््यपसुतक समभोटा (तािम्यक) मलमपको िाध्यिबाट 

पाठ््यपसुतक प्काशन गररएको पाइनछ । अरू भाषाका 

पाठ््यपसुतक लेखन तथा प्काशनिा दिेनागरी मलमप प््योग 

गररएको छ ।
मातृभाषाका पाठ्यक्रम पाठ्यपुसतकको वििरण

१. िमैथलीः कषिा १—७,९–१० २. भोजपरुी ः कषिा १—७, ९–१० ३. अिधी ः कषिा १—५, ९–१०
४. मलमब ्ः कषिा १—७ ५. बानतिा राई ः कषिा १—५ ६. चाममलङ राई ः कषिा १—५
७. शपेा्त ः कषिा १—५ ८. गरुुङ ः कषिा १—५ ९. तािाङ ः कषिा १—५
१०. िगर ः कषिा १—५ ११. नेपालभाषा ः कषिा १—५ १२. थारू ः कषिा १—५
१३. सनुिुार ः कषिा १—५ १४. राजिंशी ः कषिा १—५ १५. ्याकखा ः कषिा १—५
१६. िगुाली ः कषिा १—५ १७. थारू (िध्यषिेत्र) ः कषिा १—५ १८. तािाङ (समभोटा)ःकषिा १—५
१९. मधिाल ः कषिा १—५ २०. िगर (अठार िगरात)ःकषिा १—७ २१. बमजजका ः कषिा १—५
२२. कुलङु ः कषिा १—७ २३. चपेाङ ः कषिा १—५ २४. खामलङ राई ः कषिा १—५
२५. िाझी ः कषिा १–३ २६. रानाथारू ः कषिा १—३

स्ोतः पाठ््यक्रि मिकास केनद्र

मन्यिािलीअनसुार आधारभत् तहिा सथानी्य मिष्यका 

रूपिा िातभृाषािा पठन-पाठन गन्त समकने व्यिसथा छ ।

मातृभाषामा औपचाररक वशक्ा

मशषिा िनत्राल्यअनतग्तत पाठ््यक्रि मिकास 

केनद्रले िातभृाषाको पाठ््यक्रि तथा पाठ््यपसुतक मनिा्तण 

तथा प्काशन गरेको दईु दशक नािकेो छ । ्यसमबचिा २६ 

िटा िातभृाषाका पाठ््यपसुतक मनिा्तण भएका छन ्। तीिध्ेय 

शपेा्त, िगर, सनुिुार, िगुाली, मधिाल, बानतािा, गरुुङ, 

नेपालभाषा, राजिंशी, थारू (िध्यषिते्र), चपेाङ, चाममलङ, 

तािाङ, थारू, ्याकखा, तािाङ, बमजजका र खामलङ 

विद्यमान अिस्ा

दशेभरर ७ स्य ५३ पामलका छन ् । हरेक 

पामलकाले सथानी्य पाठ््यक्रि तथा पाठ््यपसुतक मनिा्तण 

गनने लक््य आफनो नीमत तथा का्य्तक्रििा सिािेश गरेका 

छन ्। आमथ्तक िष्त २०७७-७८ समि आइपगुदा कररब एक 

स्य ५० पामलकाले िात्र सथानी्य मिष्यको पाठ््यपसुतक 

मनिा्तणका मनममत परािश्त गरेर का्या्तनि्यनिा ल्याउने 

जानकारी पाठ््यक्रि मिकास केनद्रले मदएको छ । त्यसतै 

भाषा आ्योगले ज्याद ै कि ितिा रहकेा सङ्कटापनन 

भाषाहरूको संरषिण अमभ्यान सरुु गरेको छ । आ्योगले 
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बराि, कुसनु्ा, मतलङु, लङ्ुमखि र दरुा भाषािा 

अनौपचाररक भाषाकषिा सञचालन, पाठ््यसािग्ी 

मनिा्तण सरुु गरेको छ । ्यी सािग्ी मनिा्तणका मनममत 

दिेनागरी मलमपको प््योग गररएको जनाइएको छ ।

तामाङ भाषा र तामवयक वलवप

नेपाल तािाङ िदेङुले िागिती प्दशेका 

१३ ओटै मजललाका ३४ पामलकािा तािाङ भाषा 

पठन-पाठनको समझौता गरेको छ । तर कोमभ्–१९ 

िहािारीको पमहलो र दोस्ो लहरका कारण िागितीका 

४ पामलकाका केही मिद्याल्य र प्दशे–२ को एउटा 

पामलकाका केही मिद्याल्यिा िात्र तािाङ भाषाको 

पाठ््यपसुतक लाग ु भएको छ । अमहले िदेङुले पास 

गरेको तािम्यक मलमप प््योग गरेर बनेको पाठ््यसािग्ी 

लाग ु भएको र कोरोनाले गदा्त िातभृाषाको पठन-

पाठन व्यिसथा गन्त मढलाइ भएको जनाइएको छ । 

पामलकाहरूले आफनो नीमत तथा का्य्तक्रििा भाषानीमत 

तथा िातभृाषा मशषिा पाररत गरी पाठ््यपसुतक मनिा्तणिा 

बजेटसिते छुट््याएका हुन ्।

तािाङ भाषाका चारओटा भामषका (कलसटर) 

छुट््याएर त्यसैअनसुार पाठ््यपसुतक मनिा्तण गररएको 

छ । मत्रशल्ीपारर रसिुा, निुाकोट र धामदङ कलसटर, 

मत्रशल्ीिारर निुाकोट, काठिा्ौं, काभ्,े मसनधपुालचोक 

कलसटर, काभ्केो तेिाल तथा लमलतपरु, मसनधपुालचोक 

कलसटर र पि्वी कलसटरअनतग्तत िकिानपरु, दोलखा, 

रािछेापलगा्यत मजलला रहकेो जनाइएको छ । सरुुिा 

तािाङ भाषािा दिेनागरी प््योग गररनथ्यो । केही िष्त्यता 

तािम्यग मलमपको िाध्यिबाट पाठ््यपसुतक त्यार र 

अबदमेख तािम्यग मलमपि ैऔपचाररक र अनौपचाररक 

मशषिाका पाठ््यसािग्ी मनिा्तण हुने जनाइएको छ ।

वकराती भाषाहरू र वकरात वलवप

मकरात जामतमभत्र २९ भाषा छन ्ती राई, मलमब,् 

्याकखा, सनुिुार आमद भनेर मचमननछन ्। राई जामतमभत्र 

२६ भाषा पद्तछन ् । सथानी्य पामलकाले िातभृाषा 

लाग ् गराउने नीमत मलएपमछ खोटाङको जनतेढुङ्गा 

गाउँपामलकाले सिदुा्यको िागअनसुार पिुा राई भाषािा 

औपचाररक पठन-पाठन गन्त शमैषिक सत्र २०७७ दमेख 

अनिुमत मद्यो । पमहलो कषिाको पाठ््यपसुतक दिेनागरी 

मलमपिा छामप्यो । तर शबद लेखनिा अपठ््याराहरू 

आए र उचचारण गननै सिस्या आ्यो । मशषिकले 

बझुाउन िमुसकल प्ययो । त्यसैले दोस्ो कषिा लाग ् गन्त 

िौमलक मलमपिा पाठ््यपसुतक मनिा्तण गन्त पामलकाका 

जनप्मतमनमधले सझुाएका छन ् । त्यसैअनसुार मकरात 

पिुा राई तपुखाबाङ्खाला संसथाले मकरात मलमप प््योग 

गनने मनण्त्य गरेको जनाइएको छ । 

्यसो त राईमभत्रका भाषाहरूले ्यसतैखाले सिस्या 

झलेद ैआएका छन ्। ्यही सनदभ्तलाई मलएर पमछललोपटक 

‘मकरात मलमप’लाई साझा मलमपका रूपिा प््योग गन्त 

समबमनधत संसथाका प्मतमनमध र मिज्हरूले बहस थालेको 

छन ्। मलमब ्भाषा, सामहत्य, इमतहास, िशंािली लेखनिा 

बाँचकेो ्यो ऐमतहामसक मलमपलाई सिाजिा ‘मकरात मलमप’, 

‘मकरात मसररजङ्गा मलमप’, ‘मसररजङ्गा मलमप’, ‘मलमब ्

मलमप’ भनेर मचनने गररएको छ । मलमब ् भाषािा मलमप 

व्यािहाररक प््योगिा रहकेो छ । 

मकराती भाषाहरूको िण्त पमहचानिा संलगन 

भाषाशास्ती ्ा. तारािमण राईले २९ ओटा छुट्ाछुटै् 

मकराती भाषाहरूिा भएका िण्त व्यिसथाका आधारिा 

सबैलाई सिट्ेने महसाबले नै साझा िण्तिालाको 

अिधारणा आएको बताएका छन ् । प्ारममभक 

अध्य्यनअनसुार व्यञजन र सिर िण्त गरी कररब ५३ 

ओटा िण्तहरू हुदँा सबै मकराती भाषाहरूिा लेखन 

समकने उनको कथन छ ।

नेपालभाषा र वलवप

काठिा्ौ ँ िहानगरपामलकाले नेपालभाषा 

(नेिारी) को पाठ््यक्रि त्यार गरी शमैषिक सत्र २०७७ 
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सालबाट कषिा १ दमेख ८ समिको ‘्ँय द्ेय ् महसीके’ 

(काठिा्ौ ँ मचनौ)ँ पाठ््यपसुतक लाग ् गरेको छ । 

पाठ््यपसुतक दिेनागरीिा लेमखएको छ भने मलमप लेखन 

मसकने र मसकाउने िाध्यिका रूपिा रहकेो तथा त्यसिा 

प्चमलत मलमप र रञजना मलमप रहकेो जनाइएको 

छ । िहानगरका ९२ सािदुाम्यक मिद्याल्यिा पढाउनका 

मनममत १ स्य ७२ जना मशषिकसिते छनोट गररएको छ ।

अनौपचाररक मशषिाका मनममत पाठ््यसािग्ीहरू 

मनिा्तण भएका छन ्। काठिा्ौंिा नेपाल मलमप गमुथले 

मलमपको प्मशषिण मदनछ । उसले प्चमलत नेपाल मलमप 

र रञजना मलमप मसकाउँछ । लमलतपरुको पाटनमसथत 

मलमप थप ुगमुथले ्यसरी नै मलमप मसकाउने र मशलापत्रका 

मलमपहरूको आिश्यकता परेिा दिेनारी मलमपिा 

मलप्यनतर गन्त सिाउँछ । नेपाल भाषािा प््योग गररने 

मलमप रञजना मलमप िखु्य हो । ्यसका अलािा प्चमलत 

मलमप, भमुजिोल, को्ँयिोल आमद ८ प्कारका मलमप 

अभ्यासिा रहकेो पाइनछ ।

तमू भाषा र खेमा वलवप

गरुुङ जामतले आफनो िातभृाषालाई ‘ति ुक्यइु’ 

भनदछन ् भने ति ु भाषा खिेा मलमपिा लेखने गरेको 

पाइनछ । भाषािा औपचाररक रूपिा पठन-पाठनका 

मनममत कषिा ५ समि पाठ््यपसुतक बनेको छ । रतनबहादरु 

गरुुङको लेखन तथा समपादनिा पाठ््यक्रि मिकास 

केनद्रद्ारा प्कामशत पाठ््यपसुतक दिेनागरी मलमपिा 

लेमखएको छ ।

ति ु ह्लु छोंजधीं गरुुङ रामट्रि्य पररषदले् 

अनौपचाररक मशषिाका मनममत उतपादन गरेको 

पाठ््यपसुतकिा चामह ं खिेा मलमपको प््योग गररँद ै

आएको छ । अनौपचाररक रूपिा पठन-पाठनका मनममत 

बनेको पाठ््यसािग्ीिा खिेा मलमपको पररच्य र अभ्यास 

सिमेटएको, अमहले खिेा मलमपको ्यमुनको् मनिा्तणको 

प््यासिा लागेको र अब औपचाररक पाठ््यपसुतकिा 

पमन त्यसको प््योग गररने जनाइएको छ । 

रूपनदहेीको दिेदह िदर टङ्स एके्ेिी गरुुङ 

िातभृाषा पठन-पाठन हुने एकिात्र मनजी मिद्याल्य हो । 

गरुुङ जामत बाहुल्य मजललाहरूिा खिेा मलमप अमभ्यान 

पगुेको जनाइएको छ । गोरखाको धाचने गाउँपामलकाले 

खिेा मलमपलाई आफनो लेटरहे् िा प््योग गरेको छ । 

मगर भाषा र अकखा वलवप

िगर जामतमभत्र ३ ओटा भाषा छन ्। िगर ढुट, 

िगर खाि/पाङ र िगर काइके भाषा हुन ् । भग्ोलको 

आधारिा बाह्र िगरात षिेत्रिा बोमलने भाषालाई िगर 

ढुट भमननछ । अठार िगरात षिेत्रिा बोमलने भाषालाई 

खाि/पाङ भमननछ भने तराली षिेत्रिा बोमलने भाषालाई 

काइके भमननछ । 

पाठ््यक्रि मिकास केनद्रले मनिा्तण गरेको 

पाठ््यपसुतक िगर ढुट र िगर खाि÷पाङ भाषािा 

रहकेा छन,् जसको औपचाररक पठन-पाठन भइरहकेो 

छ । औपचाररक पाठ््यपसुतक मनिा्तणिा दिेनागरी 

मलमप प््योग गररएको छ । पमछलला दशकिा िगर 

ढुटलाई अकखा मलमपिा लेखने अभ्यास भइरहकेो 

छ । अकखा भनेको अषिर हो । अकखा मलमपिा बौद्ध 

दश्तनिा आधाररत िगर जामतको जीिनपद्धमतका 

पसुतक प्काशनिा आएको पाइनछ । ्यसैगरी पालपाको 

िाथागढी गाउँपामलकाले आफनो साइनबो ््त अकखा 

मलमपको प््योग गरेको छ । अकखा मलमप प््योगका मनममत 

सथानी्य पामलकासँग मिलेर मलमप का्या्तनि्यनको प््यास 

भइरहकेो जनाइएको छ ।

अठार िगरातमतर भने काइके भाषा लेखनिा 

समभोटा मलमप प््योग गनने गररएको, अकखा मलमप र 

समभोटा मलमपको प््योगिा मलमपको साझा िानक खोजने 

प््यास भइरहकेो जनाइएको छ ।  

बे्ल वलवप र पुसतक 

नेपालिा मिद्याल्य तह कषिा १० समिको 
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ब्ले पाठ््यपसुतक छपाउने दईुओटािात्र संसथा छन ् । 

काठिा्ौंको नेपाल दृमटिमिहीन कल्याण सङ्ि र नेत्रहीन 

सङ्िले दृमटिमिहीन मिद्याथवीका मनममत अमनिा्य्त 

मिष्यअनतग्तत नेपाली, अङ्ग्ेजी, गमणत, सािामजक, 

मिज्ान र जनसङ्ख्या मिष्यका पाठ््यपसुतक ब्ले 

मलमपिा छपाउँद ैआएका छन ्। मिशषे प्कारको छपाइ 

िमेसन हुने भएकाले सािान्य पे्स तथा छापाखानाले 

ब्ले मलमपका पसुतक छपाउन सकदनै । पठन-पाठन हुने 

मिष्यमभत्र सिमेटएका मिष्यिसतलुाई ब्ले मलमपिा 

अनिुाद गरी उतानने गररनछ । मस्योले िोचजेसरी छेम्एर 

खोमपने ब्ले मलमपका पसुतकको आकार कषिागत 

पाठ््यपसुतकभनदा ठुलो हुनछ ।

वनषकष्ष

िलुकु सानो र मिमिधतापण््त छ, साि्तभौि छ । 

भाषा र संसकृमत नै पमहचानको िल् क्ी हो । नेपालिा 

मिमिध भाषाभाषी जनता आपसी सद्ाि बाँ्ेर ्यगुौदँमेख 

सहभािनाका साथ रहदँ ैआएका छन,् एक जामतले अकयो 

जामतको समिान गद्तछ । नेपालको सरहदिा बोमलने 

सबै भाषा नेपाली भाषा हुन ्। खस भाषा, गोखा्त भाषा, 

पि्तते भाषा हुदँ ैनेपाली भाषा र दिेनागरी मलमप सरकारी 

कािकाजको भाषा हो । नेपाल सङ्िी्य लोकतामनत्रक 

गणतनत्र नेपाल बनेपमछ प्दशे र सथानी्य सरकारले 

सथानी्य िातभृाषा, मलमप, संसकृमत संरषिण, संिद्ध्तन 

तथा प्िद्ध्तन का्य्तलाई प्ाथमिकतािा राखन ु सराहनी्य 

पषि हो । हरेक जीमित भाषासँग ज्ान जोम्एको हुनछ । 

िलुकुिा बोमलने सबै भाषाका मलमप छैनन,् १५ ओटा 

जमत िात्र मलमप रहकेा छन ्। ्यी भाषा, मलमपलाई मलएर 

औपचाररक पठन-पाठन व्यिसथा हुन ुसराहनी्य पषि हो । 

्यसको संरषिण तथा प्िद्ध्तनिा राजनीमतक, सािामजक, 

सांसकृमतक र प्ामज्क दृमटिकोण सधै ँखलुा र सौहाद्तपण््त 

िातािरणिा हुनपुछ्त । कुन ठुलो र कुन सानो भनने भनदा 

पमन त्यसको िैमशट्ि्यको खोजी हुनपुछ्त । प््योग गदनै 

आएका भामषक सिदुा्यको िौमलकपनको संरषिणका 

मनममत तीनै तहको सरकारले पहल गन्त जरुरी छ । 

औपचाररक र अनौपचाररक िातभृाषा मशषिािा पहल 

हुनपुछ्त । त्यसै गरी नेपाल प्ज्ा–प्मतष्ठानलगा्यत प्ामज्क 

मनका्य तथा मत्रभिुन मिश्वमिद्याल्यलगा्यतका शमैषिक 

संसथाहरूिा िलुकुका भाषा र मलमपहरूको अध्य्यन-

अनसुनधान का्य्त मनरनतर हुनपुछ्त । त्यो का्य्त भइरहदँा 

समबमनधत सिदुा्यलाई जानकारी मदइन ु आिश्यक 

हुनछ । मिशषे गरी अलपसङ्ख्यक सिदुा्यका बारेिा 

अध्य्यन-अनसुनधान भइरहदँा उनीहरूको पमहचान, 

संरषिण, उतथान र मिकासिा टेिा प्ुया्तउन िद्दत हुनछ ।

सन्दभ्ष-सामग्ी

नेपाल सरकार (२०७२), नेपालको संमिधान । काठिा्ौः 

काननु मकताब व्यिसथा समिमत ।

केनद्री्य तथ्याङ्क मिभाग (२०११), नेसनल पपलेुसन 

एन् हाउमजङ सेनसस– २०११ (कासट-

इमथनमसटी एन् ल्याङ्गिेज) । काठिा्ौः 

लेखक ।

नेपाल सरकार (२०७२), नेपालको संमिधान । काठिा्ौः 

काननु मकताब व्यिसथा समिमत ।

राई, गणशे िामबलेु (२०७४), नेपालका िातभृाषा र 

मलमपहरू । मशषिक मशषिा । सानोमठिी, 

भतिपरुः शमैषिक जनशमति मिकास केनद्र । 

राई, गणशे िामबलेु (२०७७), नेपालका िातभृाषाका 

सामहमत्यक पत्रपमत्रकाको ित्तिान 

अिसथा । चतेनाथ धिला (समपा.), 

सामहमत्यक पत्रकाररताको मिकासिा पे्स 

काउमनसल । काठिा्ौः पे्स काउमनसल 

नेपाल ।

https://ekantipur.com/news/2020/09/21/160

068597740044481.html



PB 141शैक्षिक स्मारिकमा, २०७८शैक्षिक स्मारिकमा, २०७८

कुनै पनन भाषाले त्यस मातभृाषी समदुा्यको प्रथा, परमपरा र इनतहास बोकेको हुन्छ । नेपालमा १२३ भनदा 

बढी भाषाहरू रहन ु भनेको भानषक समपदामा प्रचरुताको अवसथा हो । भानषक समपदाको जीवनतताका लानि 

नेपालको संनवधानको धारा २८७ मा भाषा आ्योिको िठनसमबनधी व्यवसथा रहकेो ्छ । ्यसै व्यवसथाअनसुार 

िनठत भाषा आ्योिले प्रत्ेयक वष्ष अन्य नवष्यसँिै मातभृाषाहरूको नवकासको सतर मापन तथा निक्ामा प्र्योिको 

समभाव्यता समबनधमा पनन नेपाल सरकारसमक् नसफाररसहरू िददै आएको ्छ । मलू रूपमा  निक्ासमबनधी मौनलक 

हक का्या्षनव्यन िनने, नेपाली भाषा र नेपालका अन्य राष्ट्रभाषाहरूमा पानने प्रनतकूल प्रभावको मलू्याङ्कन िरी 

नवद्ाथथीहरूको संज्ान नवकास एवम ्राष्ट्रनहतको समते सनुननचितत िनने, अपाङ्िता भएका नािररकलाई ब्ले नलनप 

वा साङ्केनतक भाषा वा सपि्ष सङ्केतको माध्यमबाट निक्ा प्राप्त िनने हक सनुननचित िननेदनेि सथानी्य, प्रदिे तथा 

सङ्घमा वानष्षक ्योजना तथा बजेट तजु्षमा िदा्ष भानषक आधारलाई समते लाित एकाइका आधारका रूपमा 

समावेि िननेजसता महत्वपरू्ष नसफाररसहरू रहकेा ्छन ्। ्यस लेिमा मातभृाषाहरूको नवकासको सतर मापन तथा 

निक्ामा प्र्योिको समभाव्यता समबनधमा भाषा आ्योिबाट पेस िररएका सझुावहरूको जानकारीमलूक अवसथा 

प्रसततु िररएको ्छ ।

मातभृाषा शिक्ा सम्बन्धमा भाषा आयोग्बाट भएका शसफारिसहरू
 गेहनाथ गौतम

पषृ्ठभूमि

 नेपालमा शि.सं. २०४६ मा भएको िाजनीशतक 

परिित्तनसँगै िाजयका भाशषक समपदा संिक्ण, संि्ध्तन 

ि शिकासका लाशग सघन प्रयासहरूले गशत शलन 

थाले । नेपाल अश्धिाजयको संशि्धान २०४७ ले नेपाली 

भाषालाई िाष्ट्रभाषा ि अनय भाषालाई िाशष्ट्रय भाषाका 

रूपमा मानयता शदएि शिद्ालयमा ्बहुभाशषक शसकाइको 

अभयास प्रािमभ भयो । शिशभनन नेपाली भाशषक 

समदुायले श्बतेका समयमा अनभुतू गिेको भाशषक 

शनयोजनको अिसथामा स्ुधाि दशेिदँ ै आयो । यस 

क्रममा अझ शिकास हुदँ ैदोस्ो संशि्धान सभा्बाट पारित 

भई २०७२ ्बाट लाग ु भएको नेपालको संशि्धानमा 

स्ैब नेलापी भाषालाई िाष्ट्रभाषा ि आ्धािभतू शिक्ा 

मातभृाषामा पाउने मौशलक हकलाई संसथागत गरिएको 

छ । यसका साथै ्धािा २८७ मा भाषाको संिक्ण, 

संि्ध्तन ि शिकासका क्ेत्रमा काय्त गनने गिी भाषा आयोग 

िहने वयिसथा गरिएको छ । यो वयिसथाअनसुाि भाषा 

आयोगले मातभृाषा शिक्ाको प्रि्ध्तनका लाशग नेपाल 

सिकािसमक् शिशभनन सझुािहरू पेस गिेको छ । यी 

सझुािहरू काया्तनियन गन्त नेपाल सिकाि, सम्बद्ध 

मनत्रालय, सङ्घ, प्रदिे तथा सथानीय तहका सिकािहरू 

तथा शिद्ालय ि सम्बशन्धत भाशषक िा िभुचेछुक 

समदुायको भशूमका मखुय िहकेो हुनछ ।

भाषा सरंक्षण र प्रयोगिा नेपाल

 नेपालको संशि्धानको ्धािा ६ मा नेपालमा 

्बोशलने स्ैब मातभृाषाहरू िाष्ट्रभाषा हुने ि ्धािा ७ 

उपसशिि, भाषा आयोग

लेखसार
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को उप्धािा (१) दिेनागिी शलशपमा लेशिने नेपाली 

भाषा नेपालको सिकािी कामकाजको भाषा हुनेछ 

भनने वयिसथा छ । यसै गिी  उप्धािा (२) मा नेपाली 

भाषाका अशतरिक्त प्रदिेले आफनो प्रदिेशभत्र 

्बहसङ्ुखयक जनताले ्बोलने एक िा एकभनदा ्बढी 

अनय िाष्ट्रभाषालाई प्रदिे काननु्बमोशजम प्रदिेको 

सिकािी कामकाजको भाषा शन्धा्तिण गन्त सकनेछ भनने 

वयिसथा छ । साथै उप्धािा (३) मा भाषासम्बन्धी अनय 

कुिा भाषा आयोगको शसफारिसमा नेपाल सिकािले 

शनण्तय गिे्बमोशजम हुनेछ भनने वयिसथा छ । संशि्धानको 

्धािा ३१ को उप्धािा (४) दृशटिशिहीन नागरिकलाई ब्ले 

शलशप तथा ्बशहिा ि सिि िा ्बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता 

भएका नागरिकलाई साङ्केशतक भाषाको माधयम्बाट 

काननु्बमोशजम शनःिलुक शिक्ा पाउने हक हुने ि 

उप्धािा (५) मा नेपालमा ्बसो्बास गनने प्रतयेक नेपाली 

समदुायलाई काननु्बमोशजम आफनो मातभृाषामा शिक्ा 

पाउने ि तयसका लाशग शिद्ालय तथा िशैक्क संसथा 

िोलने ि सञिालन गनने हक हुनेछ भनने वयिसथा िहकेो 

छ ।

 साथै अनय केही ऐन-काननुहरूमा पशन 

भाषासम्बन्धी वयिसथा िहकेो छ । िाशष्ट्रय शिक्ा 

नीशत, २०७६, शिक्ा ऐन, २०२८, शिक्ा शनयमािली, 

२०५९, अशनिाय्त तथा शनःिलुक शिक्ासम्बन्धी ऐन, 

२०७५, छापािाना ि प्रकािनसम्बन्धी ऐन, २०४८, 

नेपाल प्रज्ा-प्रशतष्ान ऐन, २०६४, िाशष्ट्रय प्रसािण ऐन, 

२०४९, िाशष्ट्रय आमसञिाि नीशत, २०७३, पत्रकाि 

आिाि संशहता, २०७३, अपाङ्गता भएका वयशक्तको 

अश्धकािसम्बन्धी ऐन, २०७४, आशदिासी-जनजाशत 

उतथान िाशष्ट्रय प्रशतष्ान ऐन, २०५८, सिूनाको 

हकसम्बन्धी ऐन, २०६४, मलुकुी दिेानी संशहता, 

२०७४, ्बाल्बाशलकासम्बन्धी िाशष्ट्रय नीशत, २०६९ 

लगायत शक्रयािील नीशत तथा काननुमा भाषा ि यसको 

संिक्ण तथा प्रयोगसम्बन्धी वयिसथाहरू िहकेा छन ्। 

 पाठ्यक्रम शिकास केनद्र सानोशठमी्बाट शिद्ालय 

शिक्ामा ्बहुभाशषक पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्ीहरूको 

शिकास ि प्रकािन,  शिशभनन शिश्वशििद्ालयहरूका 

भाषासम्बद्ध शिभाग िा शनकायहरू्बाट भइिहकेा भाशषक 

पठन-पाठन ि साक्िता अशभयान, भाशषक संसथाहरू 

तथा अशभयनता्बाट भएका प्रयतनमा अझ सघनता 

कायम गददै शिद्ालयदशेि उचि तहसमम शिक्ामा 

नेपाल उतपशतिका मातभृाषाहरूको प्रयोगमा ्बढोतििी हुदँ ै

आएको छ । गोििापत्र संसथान, साझा प्रकािन, छापा 

तथा शिद्तुीय सञिाि माधयम एिम ् शनजी प्रकािक 

संसथाहरू, पसुतकालयहरू ि अनय प्रशतष्ानहरू्बाट 

भएका प्रयतनहरू महत्िपणू्त िहकेा छन ्। संसथागत रूपमा 

भाषा आयोगको सथापना भएपशछ नेपालका िाशष्ट्रय 

भाषाहरूको संिक्ण, संि्ध्तन, अनसुन्धान तथा शिक्ामा 

प्रयोगदशेि सिकािी कामकाजमा प्रयोग शिसतािका 

क्ेत्रमा अझ वयिशसथत काय्त हुने अपेक्ा िहकेो छ ।

भाषा आयोगको सवैंधामनक वयवस्ा

 नेपालको संशि्धानको ्धािा २८७ मा भाषा 

आयोगको गठनसम्बन्धी वयिसथा िहकेो छ । यसको 

उप्धािा (१) मा नेपाल सिकािले प्रदिेहरूको प्रशतशनश्धति 

हुने गिी भाषा आयोगको गठन गनने ि संशि्धान प्रािमभ 

भएको शमशतले एक िष्तशभत्र गठन गनु्तपनने प्राि्धान छ । सोही 

्धािाको उप्धािा (८) मा नेपाल सिकािले प्रदिे सिकािसँग 

समनिय गिी प्रदिेमा भाषा आयोगको िािा सथापना गन्त 

सकने वयिसथासमते िहकेो छ । तयसै गिी भाषा आयोगको 

गठन, काम, कत्तवय तथा अश्धकाि सम्बन्धमा दहेायअनसुाि 

वयिसथा गिेको छ । 

१. सिकािी कामकाजको भाषा शन्धा्तिणका आ्धाि 

पशहिान गिी भाषाको शसफारिस गनने, 

२. भाषाको संिक्ण, सिं्ध्तन ि शिकासका उपायहरुको 

्बािेमा नेपाल सिकािलाई शसफारिस गनने, 
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३. मातभृाषा शिकासको सति मापन गिी शिक्ामा 

प्रयोगका लाशग  शसफारिस गनने,

४. भाषासम्बन्धी अधययन, अनसुन्धान ि अनगुमन 

गनने ।

 नेपालको संशि्धानमा उललेि गरिएका 

वयिसथाका अशतरिक्त भाषा आयोग ऐन, २०७४ मा 

दहेायअनसुाि काम, कत्तवय तथा अश्धकािसम्बन्धी 

वयिसथा गिेको छ । 

नेपालमा ्बोशलने मातभृाषाको पशहिान गनने,

• नेपालमा ्बोशलने मातभृाषा तथा शलशपको 

संिक्ण, संि्ध्तन ि शिकासका लाशग नेपाल 

सिकाि, प्रदिे सिकाि िा सथानीय तहका 

सिकािले अपनाउनपुनने नीशतगत िा संसथागत 

उपायहरूका ्बािेमा नेपाल सिकािलाई 

शसफारिस गनने,

• नेपालमा ्बोशलने मातभृाषा तथा शलशपको 

संिक्ण, संि्ध्तन ि शिकासका लाशग आिशयक 

काय्तक्रम तजु्तमा गिी काया्तनियन गन्त तथा 

गिाउन सम्बशन्धत शनकायलाई शसफारिस गनने,

• नेपालमा ्बोशलने मातभृाषा तथा शतनका शलशप 

संिक्ण, संि्ध्तन ि शिकास गन्त तयसता भाषाका 

पसुतक प्रकािन गन्त तथा तयसता पसुतक 

प्रकािन गन्त सम्बशन्धत शनकायलाई शसफारिस 

गनने,

• नेपालमा ्बोशलने मातभृाषाको प्रयोगलाई 

प्रशिश्धमतै्री ्बनाउन अधययन, अनसुन्धान 

गिी उपयकु्त उपाय अिलम्बन गन्त सम्बशन्धत 

शनकायलाई शसफारिस गनने ।

िातृभाषाको प्रयोगसम्बनधधी सझुावहरू

 भाषा आयोगले मलूतः भाषाको प्रि्ध्तनका 

लाशग नेपाल सिकािसमक् हिेक िष्त िाशष्तक 

प्रशतिेदनमाफ्त त ् शसफारिस तथा सझुािहरू प्रसततु 

गनने गद्तछ । हालसमम आयोग्बाट िािओटा िाशष्तक 

प्रशतिेदनहरू पेस भइसकेका छन ् । यी प्रशतिेदनहरूमा 

सिकािी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा, भाषाहरूको 

संिक्ण, संि्ध्तन ि शिकास सम्बन्धमा, मातभृाषाहरूको 

सति मापन तथा शिक्ामा प्रयोगको समभावयता 

सम्बन्धमा ि भाषाहरूको अधययन, अनसुन्धान तथा 

अनगुमनजसता मलू शिषयमा केशनद्रत भई शसफारिस 

हुने गिेको छ । यीमधये यस लेिमा मातभृाषाहरूको 

शिकासको सति मापन तथा शिक्ामा प्रयोगको 

समभावयतासम्बन्धी सझुािहरूमा केशनद्रत भई ििा्त 

गन्त िोशजएको छ । यससम्बन्धी िािओटै प्रशतिेदनमा 

उललेि भएका शसफारिसहरू मखुय रूपमा दहेायअनसुाि 

िहकेा छन्
पमहलो प्रमतवेदन, २०७४

१. नेपालको संशि्धानको मौशलक हकअनतग्तत 

्धािा ३१ को उप्धािा ९३०, ९४० ि ९५० मा 

उशललशित वयिसथाको काया्तनियन गन्त ऐन-

काननुको  शनमा्तण गनु्त जरुिी छ । 

२. दोस्ो भाषाका रूपमा नेपाली भाषा प्रयोग गनने 

सम्बन्धमा आआफनो मातभृाषाका साथै नेपाली 

भाषामा स्ैबले सामानय ज्ान आज्तन गन्त पाउने 

अिसथा शसज्तना भएकाले शिद्ालय तहमा 

दोस्ो भाषाका रूपमा नेपाली भाषाको पठन-

पाठन गिाउने वयिसथा शमलाउन ुआिशयक छ ।

३. शिद्ालयको प्रािशमभक ििणमा सामदुाशयक 

एिम ् संसथागत शिद्ालयमा मातभृाषाको 

माधयम ि शिषयगत पठन-पाठन अशनिाय्त 

हुने गिी माशथललो तहसमम लम्बीय सनतलनु 

कायम गन्त मौजदुा पाठ्यक्रमको प्राि्धान 

काया्तनियनमा लयाउन ुआिशयक छ । 

४. नेपालका सामदुाशयक तथा संसथागत 

शिद्ालयहरूमा नैशतक शिक्ा ि सामाशजक शिक्ा 
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शिषयलाई माधयशमक तहसमम मातभृाषामा 

पठन-पाठन गिाउने वयिसथा शमलाउन ुउपयकु्त 

हुने दशेिनछ ।

५. सथानीय, प्रदिे तथा सङ्घमा िाशष्तक योजना 

तथा ्बजेट तजु्तमा गदा्त भाशषक आ्धािलाई 

समते लागत एकाइका आ्धािका रूपमा 

समािेि गनने वयिसथा शमलाउन ुआिशयक छ । 

 यस प्रशतिेदनमा मलू रूपमा नेपालको 

संशि्धानको ्धािा ३१ शिक्ासम्बन्धी मौशलक हकको 

काया्तनियन, शिद्ालय तहमा नेपाली भाषालाई दोस्ो 

भाषाका रूपमा पठन-पाठन गिाउने, प्रािशमभकदशेि 

माशथललो तहसमम मातभृाषाको माधयम ि शिषयगत 

पठन-पाठन गनने पाठ्यक्रमको प्राि्धान अशनिाय्त 

काया्तनियन गनने, नैशतक शिक्ा ि सामाशजक शिक्ा 

शिषयलाई माधयशमक तहसमम मातभृाषामा अधययन-

अधयापन गिाउने ि तीनै तहका सिकािले िाशष्तक योजना 

तथा ्बजेट तजु्तमा गदा्त लागत एकाइका आ्धािमा  

भाशषक आ्धािलाई पशन शलने जसता सझुािहरू िहकेा 

दशेिनछन ्।  

दोस्ो प्रमतवेदन, २०७४

१. शिक्ा ऐन, २०२८ मा संशि्धानसममत संिो्धन 

गनने सनदभ्तमा नेपालको संशि्धानको ्धािा ३१ 

(५) ले प्रतयाभतू गिेको मातभृाषामा शिक्ा 

पाउने मौशलक हकको सममान हुने गिी शिक्ा 

ऐनमा पनुििलोकन हुन ुजरुिी छ । 

२. पाठ्यक्रमको वयिसथा गनने सनदभ्तमा दहेायका 

शसफारिस िहकेा छन ्

• शिद्ालय तहमा सामदुाशयक एिम ् संसथागत 

शिद्ालयमा मातभृाषाको माधयम्बाट शिक्ा 

उपलब्ध गिाउने प्राि्धानका साथै मातभृाषा 

शिषयका रूपमा पठन-पाठन अशनिाय्त हुने ि 

माशथललो तहसमम लम्बीय सनतलुन कायम गन्त 

मौजदुा पाठ्यक्रमको प्राि्धान काया्तनियनमा 

लयाउन ुआिशयक छ ।

• िाष्ट्रभाषाहरूको पाठ्यसामग्ीमा सथानीय ज्ान, 

शसप, अभयास ि िाताििणलाई समािेि गिाई 

उपयोगी ि वयािहारिक ्बनाउन सथानीय सतिमा 

पाठ्यक्रम, पाठ्यपसुतक तयाि गन्त सथानीय 

सतिमा क्मता शिकास गनु्तपछ्त ।

३.  नैशतक शिक्ा ि सामाशजक शिक्ाको पठन-

पाठन गनने सनदभ्त सङ् घ, प्रदिे तथा सथानीय 

सिकािले नेपालका संसथागत तथा सामदुाशयक 

शिद्ालयमा नैशतक शिक्ा ि सामाशजक शिक्ा 

शिषयलाइ्त माधयशमक तहसमम मातभृाषामा 

अधययन गन्त पाउने वयिसथा शमलाउन ु

आिशयक छ ।

४. मातभृाषामा सामग्ी शिकास गनने सनदभ्तमा 

दहेायका शसफारिस िहकेा छन्
• नेपालमा ्बोशलने शिशभनन मातभृाषामा 

आिशयकताका आ्धािमा ्बालकेशनद्रत शसकाइ 

सामग्ी शिकास गनने तथा शिदिेी भाषामा 

शिदिेम ै्बनेका यसता सामग्ी्बाट मातभृाषामा 

हुने भाशषक ि सांसकृशतक अशतक्रमण िोकन 

नेपाल सिकािले नीशतगत शनण्तय गनु्त आिशयक 

छ ।

• मातभृाषामा श्रवयदृशय सामग्ी शिकास गदा्त ्बाह्य 

मलुकुका आयातीत श्रवयदृशय सामग्ी नेपाली 

िा नेपालका मातभृाषामा उपिीष्तकसशहत 

भाष्य रूपानतिण गनने  ि तयसतो रूपानतिण 

गदा्त मातभृाषाको मौशलकता कायम िाखने गिी 

योजना ्बनाउन जरुिी छ । 

• नेपालका मातभृाषामा सञिाि सामग्ी िा 

श्रवयदृशय सामग्ी िा िशैक्क सामग्ी शिकास 

गन्त सङ्घ, प्रदिे ि सथानीय सिकािले 
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प्रोतसाहनमिुी काय्तक्रम लयाउन ुजरुिी छ । 

५. मातभृाषाको प्रयोग शिसताि गनने सनदभ्तमा 

दहेायका शसफारिस िहकेा छन ्

• नेपालको संशि्धानले नेपालमा ्बोशलने स्ैब 

मातभृाषालाई िाष्ट्रभाषा मानेको सनदभ्तमा 

केनद्रीय तथयाङ्क शिभाग्बाट प्रकाशित 

जनगणना २०६८ को प्रशतिेदनमा नेपालशभत्र 

उतपशति नभएका भाषाको समते सिूी िहकेामा 

नेपालशभत्र ्बोशलने मातभृाषाको यशकन गन्त 

भाषा सतयापन सिनेक्ण गन्त आिशयक छ । 

• आ्धािभतू तहमा मातभृाषा शिक्ा माधयम ि 

शिषयका रूपमा प्रयोग गरिनपुछ्त । शिषयका 

रूपमा मातभृाषाको पठन-पाठन माशथलला 

कक्ाहरूमा शनिनतिता शदने वयिसथा गनु्तपछ्त ।  

• मातभृाषामा शिक्ाको आिशयकता्बािे 

जनितेना जगाउन ुआिशयक छ ।

• मातभृाषामा आ्धारित ्बहुभाशषक शिक्ा 

काया्तनियन गन्त शिद्ालयगत भाशषक सिनेक्ण 

गिी शिद्ालयहरूको पशहिान गिी योजना्बद्ध 

रूपमा काय्तक्रम सञिालन गनु्तपछ्त । 

• शिक्क शनयशुक्तसम्बन्धी शिद्मान प्राि्धान 

पनुशि्तिाि गिी आ्धािभतू तहमा मातभृाषी 

शिक्कको आपशूत्त गन्त मातभृाषी पषृ्भशूमका 

शिक्कलाई प्राथशमकता शदने नीशत अिलम्बन 

गनु्तपछ्त ।

 यस प्रशतिेदनमा मलू रूपमा मातभृाषामा शिक्ा 

पाउने मौशलक हकको सममान हुने गिी शिक्ा ऐनमा 

पनुििलोकन गनने, मातभृाषा शिषयको रूपमा पठन-पाठन 

अशनिाय्त गनने ि सथानीय सतिमा पाठ्यक्रम, पाठ्यपसुतक 

तयाि गन्त सथानीय सतिमा क्मता शिकास गनने, नैशतक 

शिक्ा ि सामाशजक शिक्ा शिषयलाई  माधयशमक 

तहसमम मातभृाषामा अधययन अधयापन गिाउने, 

नेपाल सिकािले मातभृाषामा हुने  भाशषक ि सांसकृशतक 

अशतक्रमण िोकन नीशतगत शनण्तय गनने ि सङ्घ, प्रदिे तथा 

सथानीय सिकािले नेपालका मातभृाषामा सञिाि िा 

श्रवयदृशय िा िशैक्क सामग्ी शिकास गन्त प्रोतसाहन गनने 

एिम ्मातभृाषाको मौशलकता कायम िाखने, मातभृाषा 

सतयापन सिनेक्ण गनने तथा शिद्ालयगत भाशषक 

सिनेक्णसमते गिी योजना्बद्ध रूपमा मातभृाषाको प्रयोग 

शिसताि गनने जसता सझुािहरू िहकेा दशेिनछन ्।  

तेस्ो प्रमतवेदन, २०७५

यस प्रशतिेदनमा सझुाि शदने क्रममा शनमनानसुाि 

संििनामा सनदभ्तसशहत प्रसततु गरिएको छ 

सनदभ्भ  नेपालको समंवधानको धारा ३१(५) को काया्भनवयन र अमनवाय्भ त्ा मनःशुलक मशक्षासम्बनधधी 

ऐन, २०७५ िा भएको वयवस्ा

दृष्ानतः नेपालको संशि्धानको ्धािा ३१(५) ले नेपालमा ्बसो्बास गनने प्रतयेक नेपाली समदुायलाई काननु्बमोशजम 

आफनो मातभृाषामा शिक्ा पाउने हकको प्रतयाभशूत गिेको छ । अशनिाय्त तथा शनःिलुक शिक्ा सम्बन्धी 

ऐन, २०७५ को दफा २६(१) मा शिद्ालयले प्रदान गनने शिक्णको माधयम “नेपाली भाषा, अङ्ग्ेजी भाषा 

िा दिुै भाषा िा सम्बशन्धत नेपाली समदुायको मातभृाषा हुन सकनेछ” भनी उललेि भएको छ । यस्बाट 

मातभृाषाको माधयमलाई मानयता शमलेको छ  । ति नेपाली ि अङ्ग्ेजी दईुओटै माधयमलाई एउटै दजा्त शदइदँा 

नेपालको शिद्ालयीय शिक्ामा अङ्ग्ेजीकिण हुन गई नेपाली भाषा ि नेपालका अनय िाष्ट्रभाषासमते 

शिद्ालय शिक्ाको मलू्धाि्बाट शिसथाशपत हुने अिसथा शसज्तना भएको छ ।
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अनय सझुावहरू

• सथानीय सिकाि ि शिक्ाका 

सिोकाििालाहरूलाई ससुशूित हुने गिी 

नगिपाशलका सङ्घ तथा गाउँपाशलका 

महासङ्घशसत समते सहकाय्त गिी शिक्ा, 

शिज्ान तथा प्रशिश्ध मनत्रालय्बाट ि प्रदिे 

तह्बाट शिद्ालयको माधयम भाषाको ्बािेमा 

दशेिएका भ्ाशनतहरू हटाउन सितेना काय्तक्रम 

सञिालन गनु्तपनने ।

• सामदुाशयक (सिकािी) तथा संसथागत (शनजी) 

िा अनय प्रकािका शिद्ालयमा संशि्धानको 

्धािा ३१(५) समान शकशसमले आकशष्तत 

हुनपुनने ।

• मातभृाषाको माधयम्बाट शिक्ा शदन समभावय 

२० ओटा भाषाहरूमा सम्बशन्धत गाउँपाशलका-

नगिपाशलका्बाट नीशतगत एिम ् काय्तगत 

शनण्तय गिी मातभृाषाहरूलाई शिक्ाको माधयम 

भाषाको रूपमा प्रयोग शिसताि गन्त पहल हुनपुनने।

 यस प्रशतिेदनमा मलू रूपमा नेपाली भाषा ि 

नेपालका अनय िाष्ट्रभाषाहरूमा पानने प्रशतकूल प्रभािको 

मलूयाङ्कन गिी शिद्ाथथीहरूको संज्ान शिकास 

एिम ् िाष्ट्रशहतको समते सशुनशचितता हुने गिी मौजदुा 

अशनिाय्त तथा शनःिलुक शिक्ासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा 

पनुििलोकन गनने, शिद्ालयको माधयम भाषाका ्बािेमा 

दशेिएका भ्ाशनतहरू हटाउन तीन तह्बाट नगिपाशलका 

सङ्घ तथा गाउँपाशलका महासङ्घसमतेको सहकाय्तमा 

सितेना काय्तक्रम सञिालन गनु्तपनने, मातभृाषामा 

शिक्ा पाउने गिी शिद्ालय ि िशैक्क संसथा सञिालन 

गनने, शलम्ब,ू िपेा्त, ्बानतिा, उिाँि, मशैथली, भोजपिुी, 

नेिाि, तामाङ, िपेाङ, थामी, डोने, गरुुङ, कुमाल, 

अि्धी, थारू, उदू्त, मगि, िानाथारू ि डोट्याली गिी 

१९ मातभृाषामा २० सथानीय तह्बाट नीशतगत एिम ्

काय्तगत शनण्तय गिी शिक्ाको माधयम मातभृाषा कायम 

गनने जसता सझुािहरू िहकेा दशेिनछन ्।  

चौ्ो प्रमतवेदन, २०७६

१.  सथानीय तहमा नगिपाशलका, गाउँपाशलकाको 

िडासमम मातभृाषाको माधयम्बाट आ्धािभतू 

सेिाप्रिाह गनने ि आ्धािभतू तहको शिक्ा 

उपलब्ध गिाउने ।

२.  दृशटिशिहीन नागरिकलाई ब्ले शलशप तथा ्बशहिा 

ि सिि िा ्बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका 

नागरिकलाई साङ्केशतक भाषाका साथै दृशटि 

एिम ् श्रिण िशक्त दइुटै नभएका नागरिकलाई 

सपि्त सङ्केतको माधयम्बाट शिक्ा प्राप्त गनने 

हकको सशुनशचितता गरिनपुनने ।

३.  सङ्घ, प्रदिे ि सथानीय तह्बाट आ्धािभतू तह 

(प्रािशमभक कक्ाहरू) को शिक्ा मातभृाषाको 

माधयम्बाट पाउने हकको प्रतयाभशूत हुनपुनने ।

४.   मातभृाषाहरूको शिकासको सति मापन तथा 

शिक्ामा प्रयोगको समभावयतासम्बन्धी भाषा 

आयोगले गिेको अधययन ि मातभृाषाको 

शिकासको सति मापनका लाशग शनमनशलशित 

सझुावः नेपालको संशि्धानको ्धािा ३१(५) को भािनाअनसुाि अशनिाय्त तथा शनःिलुक शिक्ासम्बन्धी ऐन, २०७५ 

को दफा २६(१) ले नेपाली भाषा ि नेपालका अनय िाष्ट्रभाषाहरूमा पानने प्रशतकूल प्रभािको मलूयाङ्कन 

गिी शिद्ाथथीहरूको संज्ान शिकास एिम ्िाष्ट्रशहतको समते सशुनशचितता िहने गिी मौजदुा अशनिाय्त तथा 

शनःिलुक शिक्ासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २६(१) को प्राि्धानमा पनुिािलोकन हुनपुनने ।

स्ोत : प्रशतिेदन २०७५ प.ृ ७३
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आ्धािहरू जानकािीमा शलइनपुनने।

•	 भाशषक समदुाय ि अशभभािकहरूको 

सहभाशगता 

•	 परििाि, समदायमा मातभृाषाको प्रयोग 

•	 शिद्ालयको प्रशत्बद्धता  

•	 सथानीय तहको नेततृिदायी भशमकूा 

•	 मातभाषी शिक्कको उपलब्धता ि क्मता 

शिकास 

•	 पाठ्यक्रमको आ्धािमा सक्मताहरूको 

शन्धा्तिण

•	 मलूयाङ्कन प्रणालीको सिरूप शन्धा्तिण

•	 मातभाषाका मौशिक पाठ सङ्कलन 

•	 पाठ्यपसुतकलगायतका लेखयसामग्ीको 

उपलब्धता 

•	 िण्त पशहिान, िबदकोि शिकास, लेखय 

वयाकिणको शनमा्तण 

•	 प्राशिश्धक सहयोग ि पिामि्तको उपलब्धता 

•	 आशथ्तक स्ोतको वयिसथापन 

•	 सथानीय तह ि समदुाय सतिमा भाषा 

योजना शनमा्तण (भाषाको कामकाजको 

योजना, भाषाको शिकास योजना, भाषाको 

शसकाइ योजना ि भाषाको सममान प्राशप्तको 

योजना) 

•	 सथानीय तह, शिद्ालय, समदुाय ि नागरिक 

समाज्बीिको सहकाय्त 

५. शिक्ामा मातभृाषाको प्रयोगको 

समभावयतासम्बन्धी अधययनमा समािेि 

गरिएका थप िाििटा भाषाहरूको प्रयोग 

शिसताि गरिनपुनने ।

६. सथानीय तहको संयोजनमा मातभृाषाको 

माधयम्बाट शिक्ासम्बन्धी भाशषक समदुायका 

प्रशतशनश्ध ि सिोकाििालाहरू्बीि सामाशजक 

संिादको थालनी हुनपुनने ।

 यस प्रशतिेदनमा मलू रूपमा िडासमम 

मातभृाषाको माधयम्बाट आ्धािभतू सेिाप्रिाह गनने ि 

आ्धािभतू तहको शिक्ा उपलब्ध गिाउने, अपाङ्गता 

भएका नागरिकलाई ब्ले शलशप िा साङ्केशतक 

भाषा िा सपि्त सङ्केतको माधयम्बाट शिक्ा प्राप्त 

गनने हक सशुनशचित गनने, प्रािशमभक कक्ाहरूको शिक्ा 

मातभृाषाको माधयम्बाट पाउने हकको सशुनशचित गनने, 

मातभृाषाको शिकास मापन तथा शिक्ामा प्रयोग गदा्त 

आयोगले गिेको अधययन ि सति मापनका लाशग शनशचित 

आ्धािहरू उपयोग गनने, नेपाल भाषा (नेिािी) तथा 

तामाङ एिम ््बशजजका ि सनुिुाि गिी िाि मातभृाषामा 

िाि सथानीय तह्बाट नीशतगत तथा काय्तगत शनण्तय गिी 

शिक्ाको माधयम मातभृाषा कायम गनने ि सथानीय तहको 

संयोजनमा मातभृाषा शिक्ा प्रि्ध्तन गन्त सामाशजक 

संिादको थालनी गननेजसता सझुािहरू िहकेा दशेिनछन ्।  

मसफाररस काया्भनवयनको अवस्ा

 आयोगको सथापनापशछ हिेक िष्त 

मातभृाषाहरूको सति मापन तथा शिक्ामा प्रयोगको 

समभावयता सम्बन्धमा शसफारिस गरिएकामा आयोगको 

अशघलला प्रशतिेदनहरूमा झै ँ िौथो प्रशतिेदनमा पशन 

शतनीहरूको काया्तनियनको अिसथाका ्बािेमा शिशे्षण 

गरिएको छ । यसलाई ्बुँदागत रूपमा दहेायनसुाि प्रसततु 

गन्त सशकनछ :

१. भाषा आयोगले आ्धािभतू तहका सामदुाशयक 

एिम ् संसथागत शिद्ालयहरूमा मातभृाषाको 

माधयम्बाट शिक्ा उपलब्ध गिाउने 

संशि्धानसममत अशनिाय्त वयिसथा शमलाउने ि 

मातभृाषा शिषयको रूपमा माशथललो तहसमम 

क्रमागत रूपमा लम्बीय आ्धािमा पठन-पाठन 

गनने भनी गिेको शसफारिस आशंिक रूपमा मात्रै 

काया्तनियनमा आएको दशेिनछ ।
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२. शिक्ा, शिज्ान तथा प्रशिश्ध मनत्रालय, पाठ्यक्रम 

शिकास केनद्र्बाट मातभृाषा शिक्णका लाशग 

पाठ्यक्रम पाठ्यपसुतक तयाि गरिएको भएपशन 

पठन-पाठन गन्त सथानीय तहमा पाठ्यपसुतक 

उपलब्ध नभएको गनुासो िहने गिेको दशेिनछ ।

३. शिद्ालयमा नैशतक ि सामाशजक शिक्ा शिषयको 

पठन-पाठन संसथागत तथा सामदुाशयक 

शिद्ालयमा नैशतक शिक्ा ि सामाशजक शिक्ा 

शिषयलाई माधयशमक तहसमम मातभृाषामा 

पठन-पाठन गनने वयिसथा शमलाउनपुनने 

शसफारिको काया्तनियन भएको दशेिदँनै । 

४. सथानीय तह, प्रदिे तथा सङ् घमा िाशष्तक 

योजना ि ्बजेट तजु्तमा गदा्त मातभृाषा शिक्णमा 

भाशषक लागतका आ्धािमा स्ोत वयिसथा 

शमलाउनपुनने गिी भाषा लागत एकाइको आ्धाि 

हुनपुनने शसफारिससमेत काया्तनियन भएको छैन । 

५. नेपालको संशि्धानको ्धािा ३१ (५) मा 

मातभृाषाको माधयम्बाट शिक्ा पाउने हक ि 

अशनिाय्त तथा शनःिलुक  शिक्ासम्बन्धी ऐन, 

२०७५ को दफा २६ (१) ले  यसमा नकािातमक 

प्रभाि पाननेतफ्त  वयाखया गिी सो ऐनको दफा 

२६ (१) को प्राि्धानमा पनुिािलोकन गनु्तपनने 

सझुािअनसुाि प्रगशत भएको छैन ।

६. भाषा आयोग्बाट आ.ि.२०७३/७४ दशेि 

२०७६/७७ समम सामदुाशयक शिद्ालयमा 

सथलगत अधययन, अनसनु्धान्बाट 

पिू्तप्राथशमकदशेि कक्ा ३ समम शलम्ब,ू 

िपेा्त, ्बानतिा, उिाँि, मशैथली, भोजपिुी, 

नेपाल भाषा (नेिाि), तामाङ, िपेाङ, थामी, 

डोने, गरुुङ, कुमाल, अि्धी, थारू, उदू्त, 

मगि, िानाथारू, डोट्याली मातभृाषाहरूमा 

्बाल्बाशलकाहरूलाई शिक्ा शदन सशकने 

दशेिएकोमा यसको शिसताि गन्त ्बाँकी नै िहकेो 

दशेिनछ ।

मनषकष्भ

 भाषा शििाि शिशनमयको माधयममात्र नभएि 

पिुा्तका पौिि ि ित्तमानका उपलशब्धको अशभलेिन 

गनने माधयम पशन हो । भाषा यादृशचछक िाकप्रतीक 

भएकाले यो वयशक्त तथा समहूका ्बीिमा लामो 

समयसममको अभयास्बाट समान सङ्केतका आ्धािमा 

भाषाका सिि, िण्त, िबद, िाकय, शलशप िा अनय 

शनश्धको शिकास भएको हुनछ । यस आ्धािमा भाषाले 

मातभृाषी समदुायको प्रथा, पिमपिा ि इशतहास ्बोकेको 

हुनछ । नेपालमा १२३ भाषा िहन ु भनेको भाशषक 

समपदाको प्रििुता हो । यी ्बहु समपदाहरूको संिक्ण, 

संि्ध्तन ि शिकास गिी भाषा लोप हुन नशदने कत्तवय 

हामी स्ैब नेपालीको हो । भाषाहरूको िण्त पशहिान, 

िबद सङ्कलन ि िबदकोष शनमा्तण , वयाकिण ि लेखय 

शिश्धमा मानक कायम गनने, भाषाको इशतहास िोजी गनने, 

पाठ्यसामग्ी तयाि गनने, सिूना ि प्रशिश्धमा समािेि 

गननेजसता काय्त्बाट भाषाको संिक्ण, संि्ध्तन ि शिकास 

गन्त सशकनछ । 

 अशनिाय्त तथा शनःिलुक शिक्ासम्बन्धी ऐन, 

२०७५ मा शिद्ालयले प्रदान गनने शिक्णको माधयम 

“नेपाली भाषा, अङ्ग्ेजी भाषा िा दिुै भाषा िा 

सम्बशन्धत नेपाली समदुायको मातभृाषा हुन सकनेछ” 

भनने वयिसथा िहकेो छ । यस्बाट मातभृाषाको 

माधयम्बाट पठन-पाठन गन्त सशकने अिसथा दशेिनछ । ति 

नेपाली ि अङ्ग्ेजी दईुओटै माधयमलाई एउटै दजा्त शदइदँा 

नेपालको शिद्ालयीय शिक्ामा अङ्ग्ेजीकिण हुन गई 

नेपाली भाषा ि नेपालका अनय िाष्ट्रभाषासमते शिद्ालय 

शिक्ाको मलू्धाि्बाट शिसथाशपत हुने अिसथा शसज्तना 

हुन सकने ितिा पशन ्बढेको छ । तसथ्त सामदुाशयक एिम ्

संसथागत शिद्ालयहरूमा मातभृाषाको माधयम्बाट 
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शिक्ा उपलब्ध गिाउने संशि्धानसममत अशनिाय्त 

वयिसथा शमलाउने ि मातभृाषा शिषयको रूपमा माशथललो 

तहसमम क्रमागत रूपमा लम्बीय आ्धािमा पठन-पाठन 

गनने वयिसथा शमलाउन आिशयक छ । भाषा आयोगले 

संिै्धाशनक शनदनेिनअनसुाि आिशयक अधययन, 

अनसुन्धान, शिशे्षण तथा सिोकाििालासँगको प्रतयक् 

सहभाशगतामा छलफल गिी सझुाएका सझुाि तथा 

शसफारिसहरू काया्तनियनमा लैजान सम्बद्ध स्ैब पक् 

सजग ि शजममिेाि ्बनद ैयोजना्बद्ध प्रयास गन्त आिशयक 

छ । 

सनदभ्भ-सािग्धी 

नेपाल सिकाि (२०७२), नेपालको संशि्धान । काठमाडौः 

काननु शकता्ब वयिसथा सशमशत ।

नेपाल सिकाि (२०७५), अशनिाय्त तथा शनःिलुक 

शिक्ासम्बन्धी ऐन २०७५ । काठमाडौः 

नेपाल काननु आयोग ।

नेपाल सिकाि (२०७४), भाषा आयोग ऐन २०७४ । 

काठमाडौः काननु शकता्ब वयिसथा सशमशत ।

नेपाल सिकाि (२०७४), शिक्ा ऐन, २०२८ 

(संिो्धनसशहत), काठमाडौः काननु 

शकता्ब वयिसथा सशमशत ।

भाषा आयोग  (२०७७), भाषा आयोगको िाशष्तक 

प्रशतिेदन (िौथो) ।काठमाडौः लेिक ।

भाषा आयोग  (२०७६), भाषा आयोगको िाशष्तक 

प्रशतिेदन (तेस्ो) ।काठमाडौः लेिक ।

भाषा आयोग  (२०७५), भाषा आयोगको िाशष्तक 

प्रशतिेदन (दोस्ो) ।काठमाडौः लेिक ।

भाषा आयोग  (२०७४), भाषा आयोगको िाशष्तक 

प्रशतिेदन (पशहलो) ।काठमाडौः लेिक ।
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विषय प्रिेश

	 जङ्गबहादरु	 कँुवर	 (राणा)	 बेलायत	 जाँदनै	

थिए	 भने	 १९१०	 सालमा	 नेपालमा	 पथहलो	 अङ््ेजी	

सकुल	 सिापना	 हुनिेन	 भनने	 तक्क प्रथत	 ठाडै	 असहमत	

हुन	ुनपला्क	 ।	 बेलायत	भ्रमणका	बखत	थिक्ाका	बारेमा	

जङ्गले	 बझुने	 अवसर	 पाए	 ।	 अङ््ेजी	 (आधथुनक)	

थिक्ाको	जग	सिापना	हुन	ुतयो	भ्रमणकै	उपलथ्ध	थियो	

भनी	ठोकुवा	गन्क	सथकन्छ	।	जनताका	बारेमा	सोथिएको	

थिएन,	 सनतथतका	 बारेमा	 मात्र	 उनले	 सोचन	 भयाए	 ।	

तयसैले	िापािली	दरबारको	दाखिोकमा	१९१०	साल	

असोज	२७	गते	सिाथपत	सकुलमा	 ‘बाथहररया’हरूलाई	

प्रवेि	बनदजे	थियो	।	भाइभारदारका	सनतथतलाई	साक्र	

बनाउन	ुउद्शेय	 थियो	 ।	अझ	सपष्ट	रूपमा	भननपुदा्क	 तयो	

अङ््ेजी	 भाषा	 थसकाउनका	 लाथग	 खोथलएको	 सकुल	

थियो	 ।	 तयो	 सकुलभनदा	 पथन	 थनजी	 ‘ट्यसुन’	कक्ाका	

रूपमा	खोथलएको	थियो	।	सवदिे	थिरेको	केही	वष्कपथ्छ	

जङ्गबहादरुले	 आफना	 ्छोरा	 तिा	 भथतजहरूलाई	

थिक्ाका	लाथग	बेलायत	पठाउने	प्रयास	गरेका	थिए	तर	

यो	प्रयास	सिल	हुन	सकेन	।

	 अङ््ेजी	भाषा	 थसकाउन	 थिक्क	 बेलायतबाटै	

थझकाइयो	।	१९०७	सालमा	बेलायत	भ्रमणबाट	सवदिे	

िथक्क एका	जङ्गले	आिूसाि	थमसटर	रोजलाई	लयाएका	

थिए	भनने	कुरा	लेथखएको	पाइन्छ	।	सकुल	सिापना	गनु्क	

तीन	 वष्कअथि	 नै	 उनलाई	 सकुल	 सिापनाि्क	 नै	 नेपाल	

थभत्याइएको	 भनने	आधार	 िेला	 पददैन	 ।	 बरु	 जङ्गका	

जाथगरदारहरूलाई	 अङ््ेजी	 थसकाउन	 लयाइएको	 हुन	

सकद्छ	र	पथ्छ	सकुलको	 थजममवेारी	 थदइएको	 हुन	सकने	

अनमुान	 गन्क	 सथकन्छ	 ।	 तयो	 बेला	 थनजामती	 िमौती	

(कम्किारीको	 थवतरण)	मा	 कुन	कम्किारी	कहाँ	काय्करत	

्छन	् र	 थनजको	 वाथष्कक	 पाररश्रथमक	कथत	 ठेथकएको	 ्छ	

भनने	उललेख	हुन्थयो	।	तर	१९१०	सालदथेखकै	थनजामती	

िमौतीमा	 थमसटर	 रोजको	 नाम	 उललेख	 नहुनलेु	 उनको	

पाररश्रथमक	 नेपाल	 सरकारले	 ्यहोददैन	 थियो	 भनने	

पथुष्ट	 हुन्छ	 ।	 बरु	 सकुलका	 थप्रथनसपल	 बनाइएका	 जेमस	

राणाकालीन वशक्ा पद्धवि
 प्रकृथत	अथधकारी

अधयक्,	थिक्ा	पत्रकार	सञजाल	(इजोन)

तत्कालीन ‘प्काइममममनस्टर’ जङ्गबहकादरु रकाणका बेलकायतबका्ट फम क्ि एपमि बलल नेपकालमका आधमुन् मिक्का्ो 

औपचकारर् थकालनी भए्ो हो । तयो बेलका अङ््ेजी मिक्का भमनन्थयो । जङ्गले आफनका सनतकानलकाई अङ््ेजी 

मस्काउन स्ुल सरुु गरे पमन तयो अङ््ेजी मिक्का झकँामगंद ै गयो । अङ््ेजहरू सनकातन मिक्कालकाई ध्वसत पकानने 

अमभयकानमका सफल भए्ो ्टी्काम्टपपणी र आरोप लकागे्ै हो । म्वश्व बजकारसँग प्मतसपधकाकि गनकि सकने जनिमति 

उतपकादन गनकि अ्को उपकाय पमन मथएन, िैन । रकाणका्कालमका मिक्का्का म्वमभनन म्वधका सरुु भए । म्वश्वम्वद्कालय सथकापनका 

गनने पहल मन्ै अगकामि बढे पमन प्जकातनत्र आए्काले सो समभ्व भएन । मन्ेटसरी, प्रौढ, ्नयका, ्लका, संस क्ृ त, 

अङ््ेजी, भकाषका, प्काम्वमध्लगकायत्का मिक्का्का क्ेत्र्ो म्व्कास तथका म्वसतकार सोही ्कालमका भए । तयही जगमका 

उमभएर आज नेपकाल्ो मिक्का झकाँमगए्ो ि । 

लेखसार
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केथनङको	 १९१६	 सालबाट	 मात्र	 तलब	 थदने	 गररएको	

िेला	 प्छ्क	 ।	 तयसअथि	 उनको	 पाररश्रथमक	 कसले	

्यहो्थययो	भनन	सथकँदनै	।

	 १९१०	साल	पौष	बदी	८	दथेख	‘दसेी	अङ््ेजी	

िाससी	थिथनञा	पढाउनया	बाजा	नाि	गाउन	थसकाउनया’	

िीष्ककमा	हराधमु	िोषलाई	माथसक	९०	रुथपयाँका	दरले	

वाथष्कक	 १	 हजार	 ८०	 रुथपयाँ	 पाररश्रथमक	 ठेथकएको	

उललेख	 ्छ	 ।	 थयनलाई	 अङ््ेजी	 पढाउने	 बङ्गाली	

भथनएको	्छ	।	थयनको	थनयथुति	१९१०	साल	पौष	बदी	८	

दथेख	भएको	थियो	 ।	अका्क	 थिक्क	वयायराम	िोसलाई	

वाथष्कक	८४०	रुथपयाँ	 थदएर	 राथखएको	 थियो	 ।	 थिथनयाँ	

भाषा	 थसकाउन	 टेउिलाई	माथसक	३०	रुथपयाँका	दरले	

पाररश्रथमक	थदइन्थयो	।	

	 १९२४	सालमा	नयाँ	पाठिाला	सिापना	भएको	

दथेखन्छ	 ।	 नीलदवे	 पथ्डत	 र	 वािसपथत	 पथ्डतले	

्ुछट्ा्ुछटै्	 अधयापन	 गद्किे	 ।	 ती	 दईु	 जनाका	 सािै	 भना्क	

भएका	 थवद्ािसीलाई	समते	 गरेर	 १	 हजार	८८४	 रुथपयाँ	

खि्क	भएको	थनजामती	िमौतीमा	दथेखन्छ	।	

	 जङ्गको	थनधनपथ्छ	हाल	थनवा्किन	आयोग	रहकेो	

िारबजुजे	 दरबार	 क्ते्रमा	 दरबार	 सकुल	 रह्ो	 ।	 तयसपथ्छ	

धीर	 िमिरेको	 थनवाससिल	 जमल	 हुदँ	ै नारायणथहटी	

दरबारथभत्रको	 सानो	 िोकमा	 सययो	 ।	 तयहाँ	 कक्ा	 १०	

सममको	 पठन-पाठन	 िाथलयो	 ।	 यहाँ	 आइपगुपेथ्छ	

जाथगरदारका	 ्छोरा्छोरीको	 पथन	 सकुलमा	 पहुिँ	 भयो	 ।	

तयही	पररसरमा	दरबार	सकुल	र	ससंकृत	पाठिाला	सिापना	

भएको	 थियो	 ।	 १९४०	 सालपथ्छ	 यो	 सकुल	 िापािली	

दाखिोकमा	 सययो	 ।	 रानीपोखरीको	 पथचिमति्क 	 भवन	

थनमा्कण	गन्क	लगाएर	१९४८	सालमा	नयाँ	भवनमा	सकुल	

साररयो	 ।	१९५७	सालमा	यस	सकुलमा	सव्कसाधारणका	

्छोराहरू	पथन	पढ्न	पाउने	वयवसिा	गररयो	।	

	 जनरल	जीतजङ्गले	१९३१	सालमा	राजराजेश्वरी	

िाटमा	थवषणहुरर	ररमाललाई	पाठिाला	खडा	गन्क	लगाए	

तर	यो	पाठिाला	केही	कालम	ैबनद	भयो	।	रणोद्ीपथसंह	

धाथम्कक	प्रवथृतिका	थिए	।	उनको	सललाहमा	धीर	िमिरेले	

१९३४	सालमा	नारायणथहटीपररसरमा	संसकृत	पाठिाला	

सिापना	गरे	।	थनजामती	िमौतीअनसुार	थिक्क	्छनोट	र	

वयवसिापनको	थजममा	बडागरुुजय	ुनगेनद्रराज	पथ्डतलाई	

थदइएको	थियो	।	

	 तयो	बेला	थवद्ालय	तहको	अथनतम	परीक्ालाई	

इनट्ानस	 भथनन्थयो	 र	 इनट्ानस	 परीक्ा	 थवश्वथवद्ालयले	

सञिालन	 गिजे	 ।	 नथजकमा	 कलकतिा	 थवश्वथवद्ालय	

थियो	।	कलकतिा	थवश्वथवद्ालयसँग	१९३६	साल	(सन	्

१८८०)	 मा	 दरबार	 सकुलको	 समबनध	 गाँथसयो	 ।	 वीर	

िमिरे	१९	वष्कका	हुदँा	१९२८	सालमा	जङ्गबहादरुले	

कलकतिामा	 ‘वथकली	 रेथजडेनट’	 बनाएर	 पठाए	 ।	

कलकतिामा	 रहदँा	 िुस्कदको	 समयमा	 डफटन	 कलेजका	

मासटर	थमसटर	्ेसँग	राती	ट्यसुन	पढ्िे	।	उनले	अधययन	

परूा	गन्क	सकेनन	्।	कलकतिा	थवश्वथवद्ालयबाट	इनट्ानसमा	

सहभागी	 हुने	 पथहलो	 नेपाली	 थवद्ािसी	 धीर	 िमिरेका	

्छोरा	खड्ग	िमिरे	 थिए	 ।	 उनी	 उतिीण्क	 हुन	 सकेनन	् ।	

इनट्ानस	 परीक्ा	 उतिीण्क	 हुने	 पथहलो	 राणा	 िनद्र	 िमिरे	

भए	।	

	 कलकतिा	 थवश्वथवद्ालयसमम	 जाँदा	 टाढा	 हुने	

भएपथ्छ	 १९७५	 सालबाट	 पटना	 थवश्वथवद्ालयबाटै	

मयाथट्कुलेसन	 परीक्ामा	 सहभागी	 हुन	 िाले	 ।	 १९८५	

सालबाट	 पटना	 थवश्वथवद्ालयका	 थिक्कहरू	 नेपालम	ै

आई	परीक्ा	थलन	िाले	।	१९९०	साल	काथतिक	१६	गतेको	

सनदबाट	एसएलसी	बोड्कको	सिापना	भयो	 ।	 नेपालको	

आफनै	बोड्कमाि्क त	परीक्ा	थलन	िाथलयो	।	सरुुको	परीक्ा	

थनयनत्रक	ननदराम	उपे्रतीलाई	बनाइएको	थियो	।	

भाषा पाठशाला

	 दवे	 िमिरेका	 थिक्ा	 सललाहकारका	 रूपमा	

बझाङी	 राजा	 जयप्ृथवीबहादरु	 थसंह,	 पथ्डत	 हररहर	

आिाय्क	दीथक्त,	पथ्डत	थदवयदवे	पनत	र	दरबार	सकुलका	
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हडेमासटर	बटुकृषण	मतै्र	थिए	।	दरबारका	नातेदार	(िनद्र	

िमिरेका	 जवाइ)ँ	 तिा	 बझाङका	 राजा	 पथन	 भएकाले	

जयप्ृथवीबहादरुका	 कुरा	 दरबारथभत्र	 बढी	 सथुनन्थयो	 ।	

तसि्क	 जयप्ृथवी,	 मोतीराम	 भट्	 र	अनय	 दईु	 पथ्डतका	

सललाहमा	 थवद्ालय	 तहमा	 नेपाली	 भाषाको	 पठन-

पाठनको	योजना	सवीकृत	भयो	।	िलसवरूप	प्रधानमनत्री	

बनेको	 एक	 मथहना	 नपगुद	ै उपतयकाथभत्र	 पाठिालाहरू	

सिापना	भए	।	थतनलाई	भाषा	पाठिाला	भथनयो	।	नेपाली	

भाषालाई	प्रािथमकता	थदएर	भाषा	थिक्ाबाट	पठन-पाठन	

िाथलएकाले	भाषा	पाठिाला	भनने	गररएको	थियो	।	५०	

जना	्छात्र	भएका	ठाउँमा	एक	जना	थिक्क	र	बढी	भएका	

ठाउँमा	दईु	जना	थिक्कको	वयवसिापन	गरी	पाठिाला	

सिापना	 गररए	 ।	 थवद्ािसीलाई	 लेखनका	 लाथग	 पाटी	 र	

केही	पसुतक	थनःिलुकमा	थदइनिे	।	

	 िनद्र	 िमिरेले	 १९७६	 सालमा	 भाषा	

पाठिालाको	थनरीक्ण	गन्क	पाठिाला	बनदोबसत	नागरी	

िाँटको	मातहतमा	इनसपेकटरी	अथिस	खडा	गरे	।	तयसको	

थजममवेारी	 थवद्वथच्छरोमथण	 हमेराज	 िमा्कलाई	 थदइएको	

थियो	।	१९९०	सालको	थनजामती	िमौतीमा	सकुल	अि	

इनसपेकटरअनतग्कत	अङ््ेजी	िाँट	र	नागरी	िाँटबाट	तलब	

खाने	गरेको	दथेखन्छ	 ।	प्रजातनत्र	आइसकेपथ्छ	कथतपय	

भाषा	पाठिालाका	भवनमा	सरकारी	थनकायदथेख	सरुक्ा	

िौकीसममलाई	 राथखयो	 ।	 थतनै	 पाठिाला	 आधथुनक	

थवद्ालयका	रूपमा	पररणत	भए	।	

ससंककृ ि वशक्ा

	 जङ्गबहादरुका	 समयमा	 संसकृतका	 दईुवटा	

पाठिाला	 थिए	 ।	 एउटा	 नीलदवे	 पथ्डतको	 र	 अकयो	

वािसपथत	पथ्डतको	पाठिाला	थियो	।	१९२४	सालको	

थनजामती	 िमौतीमा	 ‘नयाँ	 पाठिालामा	 भना्क	 भयाका	

२५	 साल	आथश्वन	 बदी	 १०	 रोज	 भाद्र	 गते	 २९	 दथेख	

तलब	खानया	जवान	२३	के	मोरु	१८८४।–’	लेथखएको	

पाइन्छ	।	नीलदवेलाई	साथवक	तलब	थल	आउनया	भनी	

माथसक	५०	 रुथपयाँका	 दरले	 वाथष्कक	्छ	सय	 रुथपयाँ	 र	

वािसपथतलाई	 माथसक	 २५	 रुथपयाँका	 दरले	 वाथष्कक	

तीन	सय	रुथपयाँ	ठेथकएको	दथेखन्छ	।	तयहाँ	अधययन	गनजे	

थवद्ािसीलाई	 पथन	 जनही	 माथसक	िार	 रुथपयाँका	 दरले	

वष्कको	४८	रुथपयाँ	पाउने	वयवसिा	थियो	।	

	 जनरल	 जीतजङ्गले	 १९३१	 सालमा	

राजराजेश्वरी	िाटमा	ब्ाह्मण	बालकहरूका	लाथग	संसकृत	

पढ्ने	वयवसिा	गररथदएका	थिए	।	धीर	िमिरेको	पहलमा	

१९३४	सालमा	संसकृत	पाठिाला	सिापना	भयो	।	ठाउँ	

सददै	 तयो	 पाठिाला	 १९४८	 सालमा	 रानीपोखरीको	

पथचिमति्क 	थनमा्कण	भएको	भवय	भवनमा	सययो	।	माथिललो	

तलामा	दरबार	सकुल	र	भइुतँलामा	संसकृत	पाठिालालाई	

राथखयो	।	पाठिालाको	नाम	राजकीय	संसकृत	पाठिाला	

राथखए	पथन	िलनिलतीमा	दरबार	संसकृत	पाठिाला	नै	

भनने	गररन्थयो	।	

	 १९५५	सालताका	मधयमासममको	पठन-पाठन	

िालेको	संसकृत	पाठिालाका	थवद्ािसीहरूले	पढाइलाई	

औपिाररकता	प्रदान	गनजे	उद्शेयले	परीक्ा	थदन	भारतको	

बनारसथसित	गवन्कमनेट	संसकृत	कलेजमा	जानपु्थययो	।	यस	

पाठिालाको	 नाम	 राजकीय	 संसकृत	 प्रधान	 पाठिाला	

नामाकरण	 भइसकेको	 थियो	 ।	 रानीपोखरी	 संसकृत	

पाठिालामा	 अधययन	 गरेका	 १०	 जना	 थवद्ािसी	

पथहलोपटक	 १९५५	 सालमा	 मधयमा	 परीक्ामा	

सथममथलत	हुन	बनारस	गएका	थिए	।	१९७५	सालदथेख	

िास्ती	 र	 आिाय्क	 तहको	 पठन-पाठन	 रानीपोखरी	

पाठिालामा	 िाथलयो	 ।	 पाठ्यक्रम	 बनारस	 कलेजकै	

थियो	 ।	 २००५	 सालमा	 प्रधानमनत्री	 मोहन	 िमिरेले	

नेपालम	ैसंसकृत	थवश्वथवद्ालय	सिापना	गन्क	थनकासा	थदए	

तर	थवश्वथवद्ालय	सिापना	हुन	सकेन	।	२००८	सालमा	

काठमाडौमँा	 राजकीय	 संसकृत	 महाथवद्ालय	 सिापना	

भयो	 ।	यो	सरकारी	कलेज	थियो	 ।	यसको	औपिाररक	

उद	्िाटन	२००९	सालमा	राजा	थत्रभवुनले	गरे	।	
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आधार वशक्ा

	 महातमा	 गानधीको	 कलपना	 र	 योजनाअनरुूप	

भारतमा	 आधार	 थिक्ाको	 िालनी	 भयो	 ।	 यसलाई	

बथुनयादी	 थिक्ा	 भथनन्थयो	 ।	 थसलाइ,	 बनुाइ,	 कटाइ,	

थसकमसी,	 डकमसी,	 कृथषलगायतका	 ताथलममाि्क त	

रोजगारीमा	 जोड	 थदने	 थिक्ा	 नै	 यसको	 थसद्ानत	

रह्ो	।	२००३	सालमा	पद्म	िमिरेले	्छ	जनालाई	आधार	

थिक्ाका	बारेमा	ताथलम	थलन	भारतको	बेथतयामा	पठाए	।	

२००४	साल	जेठ	१०	गते	ताहािल	्छाउनीमा	आधार	

थिक्ा	 ताथलम	 केनद्र	 सिापना	 भयो	 ।	 जेठ	 २३	 गतेबाट	

आधार	अभयास	 सकुल	खलुयो	 ।	 थिक्ण	 केनद्रका	 हडे	

थप्रथनसपल	भवनाि	ढुङ्गाना	थिए	भने	अभयास	सकुलका	

हडेमासटर	 िक्रपाथण	 थिए	 ।	 आधार	 सकुलबाटै	 प्रौढ	

थिक्ाको	िालनी	भयो	।

	 वष्कको	 ५०	 वटा	 सकुल	 खोलने	 योजना	 थियो	

र	 थतनको	 सङ्खया	 २००७	 सालसमममा	 १५०	 वटा	

पथुगसकेको	 थियो	 ।	 ततकालीन	 सरकारले	 ‘पोसट	

बेथसक	 हाइसकुल’	 खोलने	 योजना	 पथन	 बनाएको	

थियो	 ।	 तयो	 बेला	 भारतमा	 आधार	 थिक्ाको	

थवश्वथवद्ालय	 सिापनासमबनधी	 काम	 भइरहकेो	 थियो	

र	 थवश्वथवद्ालय	 सिापना	 भएपथ्छ	 नेपालले	 समबनधन	

थलएर	उचिथिक्ाका	काय्कक्रम	सञिालन	गनजे	सोि	पथन	

बनाइसथकएको	 थियो	 ।	प्रजातनत्र	आइसकेपथ्छ	आधार	

थिक्ाका	सकुल	ओझलेमा	पददै	गए	र	नयाँ	सकुलको	माग	

धमाधम	भयो	।	आधार	थिक्ा	प्रणाली	२०१२	सालमा	

समाप्त	भयो	।	

कनया वशक्ा

	 १९१५	 सालको	 थनजामती	 िमौतीमा	

‘िापािली	 दबा्करमा	 केटीहरूलाई	 थसकाउने	 थबहारीके	

१५	साल	माि	सथुद	५	रोज	दथेष	दर	मनैहावारी	१०	का	

दरले	कमपनी	रु.	१२०’	उललेख	हुनबुाट	जङ्गबहादरुको	

समयमा	 िापािली	 दरबारका	 मथहलाहरूलाई	 साक्र	

गराइन्थयो	भनने	िाहा	 हुन्छ	।	प्रधानमनत्री	दवे	िमिरेले	

काठमाडौकँो	 मखनटोलमा	 एउटा	 ्छात्रा	 थवद्ालय	

सिापना	गन्क	लगाए	 ।	 तयस	 थवद्ालयलाई ्क	उनकी	पतनी	

(बडामहारानी)	 कृषणकुमारीका	 हातबाट	 उद	्िाटन	 गन्क	

लगाइएको	थियो	।	१९५८	साल	जेष्ठ	सदुी	५	रोज	५	को	

दईु्छापे	सनदबमोथजम	काठमाडौ,ँ	लथलतपरु	र	भतिपरुमा	

एक-एकवटा	 मथहला	 (जनाना)	 थवद्ालय	 सिापना	

गररएको	 थियो	 ।	 थनजामती	 िमौतीअनसुार	 १९८२	

सालमा	काठमाडौ,ँ	पाटन	र	भतिपरुमा	दईु-दईुवटा	कनया	

पाठिाला	सञिाथलत	थिए	।	

	 िनद्रकानता	 मललले	 १९८०	 सालमा	

अनौपिाररक	 पाठिाला	 सिापना	 गरी	 कनयाहरूलाई	

अक्र	 थसकाउनेदथेख	 वयवसायका	 कुरा	 थसकाउँथिन	् ।	

केहीपथ्छ	जावलाखलेमा	मान	िमिरेसँग	िनद्रकानताले	

आिूले	नेपालमा	कनयाहरूको	थवद्ालय	खोलन	िाहकेो	

बताउँद	ै थिक्ा	 र	 वयवसाय	 हुन	 सके	 थप्छथडएका,	

थनःसहाय,	 थवद्ा	 र	 वयवसाय	 नभएका	 मथहला	आफनै	

खटु्ामा	उथभन	सकने	थिए	भनेर	थबनती	थबसाइन	्।	१९९०	

साल	वैिाखमा	कनया	पाठिालाले	अनमुथत	पायो	।	

	 १९९०	 सालको	 एसएलसी	 परीक्ामा	

सथममथलत	 हुन	 सवुण्ककुमारी	 दवेीले	 आवेदन	 िाराम	

भररन	्तर	परीक्ामा	उपथसित	भइनन	्।	परीक्ा	थनयनत्रण	

काया्कलयसँग	 हालसमम	 सरुथक्त	 रहकेो	 माक्क लेजरको	

प्ुछारमा	उनी	गयल	भएको	उललेख	्छ	।	२००२	सालमा	

बलल	पथहलो	मथहला	लेख	राजयलक्मीले	एसएलसी	परूा	

गररन	्तयो	पथन	पथहलो	श्रणेीमा	।	उनी	प्राइभटे	परीक्ािसीका	

रूपमा	सो	परीक्ामा	सहभागी	भएकी	थिइन	्।	

कला पाठशाला

	 ततकालीन	 प्रधानमनत्री	 िनद्र	 िमिरेले	 १९७८	

सालमा	िनद्रमानथसंह	मासकेलाई	कला	थवषय	अधययन	

गन्क	 भतिा	 थदएर	 भारत	 पठाए	 ।	 तयो	 बेला	 थब्थटस	

भारतको	 राजधानी	 कलकतिा	 (हालको	 कोलकाता)	
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थियो	 ।	 तथसबर	 तयार	 गन्क	 सकने	 थवषयको	अधययनका	

लाथग	िनद्रमान	 इनडथसट्यल	आट्क	 सकुलमा	भना्क	भए	 ।	

कला	थवद्ाको	ताथलम	सकेर	उनी	१९८६	सालमा	सवदिे	

िथक्क ए	।	१९९०	साल	काथतिक	८	गते	आट्क	सकुल	(कला	

पाठिाला)	सिापना	गन्क	सनद	जारी	गररयो	।	सोबमोथजम	

काठमाडौकँो	वसनतपरुमा	आट्क	सकुल	सिापना	गररएको	

थियो	।	

	 १९९०	 सालको	 भकूमपले	 वसनतपरुको	 भवन	

क्थत्सत	 भएपथ्छ	 तयसलाई	 ि्टािरमथुन	 असिायी	

रूपमा	साररयो	।	१९९५	साल	साउन	२४	गते	टेथकनकल	

सकुल	 बनाउन	 भोटाथहटीमा	 गणिेबहादरुको	 िोक	 र	

जोगबहादरुको	 िर	 ८४५	 रुथपयाँ	 ७५	 पैसामा	 खररद	

गररएको	 थियो	 ।	 तयहाँ	 टेथकनकल	 सकुलका	 लाथग	

भवन	थनमा्कण	गररएको	थियो	।	२००८	साल	ितै	९	गते	

मथनत्रपररषदले्	टेथकनकल	सकुललाई	थिक्ा	मनत्रालयको	

मातहतमा	लैजाने	थनण्कय	गययो	।	तयससँगै	कला	पाठिाला	

पथन	थिक्ा	मनत्रालयअनतग्कत	रह्ो	।

प्राविवधक वशक्ा

	 १९५९	 सालमा	 आठ	 जना	 नेपाली	 यवुालाई	

प्राथवथधक	 थवषय	अधययनका	लाथग	जापान	पठाइयो	 ।	

२२	वष्कका	जङ्गनरथसंह	राणा,	१९	वष्कका	भतिबहादरु	

बसनयात,	 २०	 वष्कका	 दवेनरथसंह	 राणा,	 २०	 वष्कका	

बालनरथसंह	 रायमाझी,	 १८	 वष्कका	 दीपनरथसंह	 राणा,	

२२	वष्कका	हमेबहादरु	राजभ्डारी,	२७	वष्कका	रुद्रलाल	

थसंह,	२५	वष्कका	 थविारमान	 थसंह	 थिए	 ।	जङ्गनरथसंह	

र	 भतिबहादरुलाई	 हथतयार	 इथनजथनयररङ,	 दवेनरथसंह	

र	 बालनरथसंहलाई	 खथनज,	 दीपनरथसंहलाई	 कृथष,	

हमेबहादरुलाई	मकेाथनकल	इथनजथनयररङ,	रुद्रलाललाई	

वयावहाररक	 रसायनिास्त	 र	 थविारमानलाई	 सेराथमकस	

तिा	लेकर	भसे	(पथ्छ	थवषय	पररवत्कन	गरी	लेकर	भसेको	

सट्ा	 रेसम	खतेी)	 थवषय	अधययनका	लाथग	 पठाइएको	

थियो	।	तीन	वष्कपथ्छ	उनीहरू	अधययन	परूा	गरी	सवदिे	

िथक्क ए	।

	 १९८७	 साल	 माि	 २१	 गते	 टेथकनकल	 सकुल	

सिापनासमबनधी	सनद	जारी	गररयो	।	कालीगढी,	खतेी,	बनुोट	

इतयाथद	 रोजगार	िलने	 वयवसाय	हाथसल	गरी	सथुवसतासँग	

वयवहार,	रोजगार	िलाउन	सकून	्भननका	लाथग	टेथकनकल	

सकुल	खडा	गररएको	कुरा	सनदमा	उललेख	थियो	।	१९८८	

साल	जठे	२९	गते	टेथकनकल	(कला	थवद्ासमबनधी)	सकुल	

काठमाडौमँा	खलुयो	।	१९८८	साल	ितै	३०	गते	टेथकनकल	

सकुलअनतग्कत	 इथनजथनयररङ	 िाखा	 सिापना	 गररयो	 ।	

प्रथिक्कका	रूपमा	कृथषति्क 	दवेीप्रसाद	बसयाल,	कटाइति्क 	

हक्क रतन	तलुाधर,	बनुाइति्क 	थिवप्रसाद	भट्राई,	रङ्गाइति्क 	

रुद्रदास	र	इथनजथनयररङति्क 	कुलरतन	तलुाधर	थनयतुि	भए	।

विश्वविद्ालय वशक्ा

	 कलकतिा	 थवश्वथवद्ालयबाट	 समबनधन	 थलएर	

१९७५	सालमा	थत्रभवुन–िनद्र	कलेज	सञिालन	भयो	।	

सिान	अभावले	गदा्क	दरबार	हाइसकुलकै	भवनमा	कलेज	

सञिालन	गररयो	।	सरुुमा	आईएमा	भाषाति्क 	अङ््ेजी,	

नेपाली	र	संसकृत	तिा	अनय	थवषयमा	इथतहास,	तक्क िास्त	

र	गथणतको	पठन-पाठन	िाथलयो	।	लगति	ैि्टािर	र	वीर	

पसुतकालयकै	 पररसरमा	कलेज	भवन	 थनमा्कण	 गररयो	 ।	

कलेजका	थप्रथनसपलको	थजममवेारी	दरबार	हाइसकुलका	

प्रधानाधयापक	बटुकृषण	मतै्रलाई	थदइयो	।	१९८१	सालमा	

थत्रिनद्र	कलेज	नामकरण	गररएको	थियो	।

	 २००५	 साल	 भदौमा	 थवश्वथवद्ालय	 योजना	

सभाको	लाथग	सदसयहरू	‘मकुर्कर’	गररयो	।	२५	सदसयीय	

रहकेो	योजना	सभाको	सभापथत	थिक्ा	डाइरेकटर	मगृेनद्र	

िमिरेलाई	 बनाइएको	 थियो	 ।	 यसबाहके	 उपसथमथत	

सभामा	 सरकारी	 अड्डाहरूका	 कम्किारीहरूलाई	 पथन	

सामले	 गराइने	 योजना	 तयार	 भयो	 ।	 थवश्वथवद्ालय	

योजना	सभाको	पथहलो	बैठक	२००५	साल	भदौ	१४	गते	

सरसवती	सदनमा	बसेको	थियो	।	सथमथतले	सरकारसमक्	

प्रथतवेदन	 पेस	 गनजे	 थनण्कय	भएको	 थियो	 ।	 तर	 प्रथतवेदन	
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पेस	गन्क	थढलाइ	भइरह्ो	।	२००६	साल	वैिाखमा	प्रसततु	

गररसकनपुनजे	 प्रथतवेदन	 माि	 नाघन	 लागदा	 पथन	 तयार	

भइसकेको	थिएन	।	थवश्वथवद्ालय	सिापना	गन्क	सरकारले	

पाँि	लाख	रुथपयाँ	थनकासा	गययो	।	राणा	िासनको	अनतय	

भयो	।	थवश्वथवद्ालय	सिापनाको	योजना	अधरैु	रह्ो	।

अनय योगदान

	 सकुले	 पाठ्यपसुतक	 तयार	 गन्क	 गोखा्क	 भाषा	

प्रकाथिनी	 सथमथत	 सिापना	 भयो	 र	 तयसले	 केही	

पाठ्यपसुतक	्छापयो	 ।	 पथ्छ	 यसको	 नाम	 पररवत्कन	 गरी	

नेपाली	 भाषा	 प्रकाथिनी	 सथमथत	 बनाइयो	 ।	 प्रायः	

भाषासँग	समबथनधत	पसुतक	यसले	प्रकािन	गनजे	ग्थययो	।	

पसुतकालय	सिापना	गनजे	अथभयान	िालदा	पसुतकालय	

पव्क	पथन	राणाकालमा	भएको	थियो	भने	पथ्छ	पसुतकालय	

सिापना	गन्क	्ुछट	थदन	िाथलयो	।	थिक्ालाई	थनयमन	गन्क	

थिक्ासमबनधी	इथसतहार	जारी	गररयो	 ।	यो	इथसतहारको	

सककल	 प्रथत	 केिरमहलथसित	 थिक्ा	 मनत्रालयको	

भ्डार	 िाखामा	 सरुथक्त	 थियो	 ।	 मनटेसरी,	 स्ेसता	

पाठिाला,	 थिक्क	 ताथलमलगायत	 पथन	 राणाकालमा	

िालनी	भए	।	

वनषकष्ष

	 जङ्गबहादरु	बेलायत	भ्रमणबाट	िथक्क एको	केही	

कालसमम	 नेपालमा	 गरुुकुल	 थिक्ा	 पद्थत	 नै	 थियो	 ।	

गरुुहरूको	िरमा	वा	तोथकएको	सिानमा	गई	थिक्ा	थलने	

परमपरा	थियो	।	यो	परमपरा	क्रमिः	हराउँद	ैगएको	अवसिा	

्छ	 ।	 नेपालको	 आधथुनक	 थिक्ाको	 जग	 थनमा्कणको	

िालनी	 राणाकालम	ै भएकोमा	 दईु	 मत	 नरहला	 ।	 हो,	

तयो	 बेला	 झाँथगने	 अवसर	 पाएन	 ।	 एकतनत्रीय	 िासन	

पद्थतले	जनताका	लाथग	खलुा	आकाि	समभव	थिएन	।	

राणा	िासकहरूलाई	पथन	आफनै	भाइभारदारबाट	सतिा	

र	 उनीहरूलाई	 ‘नेपाल	 खालडो’मा	 थटकाउन	 कथठन	

हुदँ	ै थियो	 ।	उनीहरूलाई	उपतयकाबाट	बाथहर	नपठाउने	

उद्शेयले	 पथन	 थिक्ण	 संसिा	 मौलाउने	 अवसर	 पाएकै	

हुन	् ।	 तयो	 बेला	 थिक्ाका	 जनु-जनु	 थवधाका	 जग	

बसाथलए	आज	तयही	जगमा	िथैक्क	क्ेत्र	उथभएको	्छ	।	

तयो	 बेला	‘कवाथलटी’	 थियो,	यथत	बेला	‘कवाथनटटी’मा	

थवश्वास	गनजे	भएका	्छौ	ँ।	२००७	सालपथ्छ	दईुवटा	कुरा	

भनन	 िाथलयो–	 थनःिलुक	 थिक्ा	 र	 थिक्ामा	 आमलू	

पररवत्कन	 ।	 सात	 दिक	 थबतदासमम	 पथन	 ती	 दईु	 कुरा	

नेपाली	 नागररकले	 वासतथवक	 रूपमा	 दखेन	 पाएका	

्ैछनन	्।	तयो	बाटोति्क 	लागन	सकौ	ँ।	धनयवाद	।

सनदभ्ष-सामग्ी

आिाय्क,	बाबरुाम	(२०६८),	अब	यसतो	कथहलयै	नहोस	्।	

काठमाडौः	श्रीकृषण	आिाय्क	।	

आिाय्क,	बाबरुाम	(२०७०),	हाम्ो	 राषट्भाषा	 नेपाली	 ।	

काठमाडौ	ँः	श्रीकृषण	आिाय्क	।

उपे्रती,	 त्रैलोकयनाि	 (२०६१),	 थवगतका	 पाना	 ।	

काठमाडौ	ँः	सतयवती	उपे्रती	।

खनाल,	 रेवतीरमण	 (२०५९),	 नेपालको	 काननुी	

इथतहासको	रूपरेखा	।	काठमाडौ	ँः	सरसवती	

खनाल	।

गौतम,	 राजेि	 (सन	् २००४)	 राणाकालीन	 नेपालको	

प्रिासथनक,	िथैक्क	र	सामाथजक	सधुारहरू	।	

नयाँथदलली	ः	एडरोइट	पथ्लसस्क	।

िनद्रधर	उपे्रती	समथृत्नि	(२०४१),	काठमाडौ	ँः	माधरुी	

उपे्रती	।

जबरा,	परुुषोतिम	िमिरे	(२०७२),	श्री	३	हरूको	त्थय	

वतृिानत	 भाग–१	 ।	 काठमाडौ	ँ ः	 थवद्ािसी	

पसुतक	भ्डार	।

ढकाल,	 थिव	 (२०६१),	 अथभलेखका	 पानाहरू	 ।	

काठमाडौ	ँः	नीथत	थिथमरे/मन	ढकाल	।

थत्रिनद्र	कलेजः	सय	वष्क	(थव.स.ं	१९७५-२०७४),	(२०७५),	

काठमाडौ	ँः	थत्रिनद्र	बहुमखुी	कयामपस	।
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नेपाल,	ज्ानमथण	(२०४०),	नेपाल	थनरुति	।	काठमाडौ	ँः	

नेपाल	राजकीय	प्रज्ा-प्रथतष्ठान	।	

नेपाल,	 ज्ानमथण	 (२०५४),	 मरेो	 गरुुकुलीय	 थिक्ा	 र	

सहपाठी	।	काठमाडौ	ँः	ज्ानगनु	प्रकािन	।	

नेपालमा	 थिक्ा	 (नेपाल	 राथषट्य	 थिक्ा	 आयोगको	

थववरण)	 (२०११),	 काठमाडौ	ँ ः	 प्रकािन	

थवभाग,	कलेज	अि	एजकेुिन	।

नेपाली,	 थितिरञजन	(२०७०),	जङ्गबहादरुको	किा	 ।	

लथलतपरु	ः	कमलमथण	दीथक्त	।

पनत,	 थदनेिराज	 (२०६६),	 श्री	 ३	 वीरिमिरेको	

जीवन	 िररत्र	 ।	 काठमाडौ	ँ ः	 थखलिमा्क–

राजीवलोिन	जोिी	समारक	प्रथतष्ठान	।

पनत,	 नयराज	 (२०१९),	 इथतहास–संिोधनको	 प्रमाण	

प्रमये	(पथहलो	भाग)	।	लथलतपरु	ः	जगदमबा	

प्रकािन	।

पाँडे,	 भीमबहादरु	 (२०६१),	 तयस	 बखतको	 नेपाल	

(पथहलो	 भाग)	 ।	 काठमाडौ	ँ ः	 भीमबहादरु	

पाँडे	।	

प्रधान,	भवुनलाल	(२०५२),	दरबार	हाइसकुलः	संथक्प्त	

झलक	।	काठमाडौ	ँः	दरबार	हाइसकुल	।

प्रधान,	 भवुनलाल	 (२०४७),	 नेपालको	 जनक्राथनत	

२००७	।	लथलतपरु	ः	थहमाल	थकताब	।

बरुवा,	 हरेनद्र	 (सन	् २००२),	 िताथ्द	 पवू्क	 जापानमा	

अधययन	गनजे	अ्ज	 नेपाली	 थवद्ािसीहरू	 ।	

काठमाडौ	ँः	म्डला	बकु	पवाइनट	।

भट्,	भीमदवे	(२०७४),	नेपालको	प्रिासथनक	इथतहास	।	

काठमाडौ	ँः	सोपान	माथसक	।

भौकाजी,	 रामकुमार	 (२०७६),	 जदु्कला	

पाठिाला	।	काठमाडौ	ँः	नेपाल	लथलतकला	

प्रज्ा-प्रथतष्ठान	।	

मलल,	 िनद्रकानता	 (२०३६),	 मरेो	 आतमकिा	 ।	

काठमाडौ	ँः	िनद्रकानता	मलल	।

राणा,	 प्रमोदिमिरे	 (सन	् १९९५),	 राणा	 इथनट्गस	 ।	

काठमाडौ	ँः	आर.	राणा	।

लइुटेँल,	 प्रकाि	 (२०७०),	 नेपालको	 बहृतिर	 िथैक्क	

इथतहास	 ।	 काठमाडौ	ँ ः	 थिक्ा–परीक्ा	

साम्ी	केनद्र	।

लोहनी,	 भोलाप्रसाद	 (२०४५),	 नेपाल	 अथधराजयको	

थवद्ालय	 थिक्ा	 ।	 लथलतपरु	 ः	 साझा	

प्रकािन	।

थवकासको	 थनथमत	 थिक्ा	 (२०४४),	 काठमाडौ	ँ ः	

थत्रभवुन	थवश्वथवद्ालय,	थिक्ा	थवकास	तिा	

अनसुनधान	केनद	।	

िमा्क,	गोपीनाि	(२०६८),	नेपालमा	थिक्ाको	इथतहास,	

भाग	१	।	काठमाडौ	ँः	मकाल	ुप्रकािन	गहृ	।	

िमा्क,	 बालिनद	 (२०२२),	 नेपालको	 ऐथतहाथसक	

रूपरेखा	।	वाराणसी	ः	कृषणकुमारी	दवेी	।	

सम,	 बालकृषण	 (२०५४),	 मरेो	 कथवताको	आराधन	 ।	

लथलतपरु	ः	साझा	प्रकािन	।	

सम,	 बालकृषण	 (२०२९),	 मरेो	 कथवताको	 आराधन,	

उपासना–२	।	काठमाडौ	ँः	साझा	प्रकािन	।

सवा्कङ्गीण	 राथषट्य	 थिक्ा	 सथमथतको	 प्रथतवेदन	

(२०१८),	 काठमाडौ	ँ ः	 थिक्ा	 मनत्रालय,	

थिक्ा	थवभाग	।

सवाँर,	तारामानथसंह	(२०३७),	केही	िथैक्क	संसमरण	।	

काठमाडौ	ँः	अथमबकादवेी	सवाँर	।

थसंह,	 जयप्ृथवीबहादरु	 (२०५७),	 अक्राङ्क	

थिक्ा	 ।	 काठमाडौ	ँ ः	 मानवतावाद	 र	

जयप्ृथवी	अनसुनधान	उद्ान	नेपाल	।

राणाकालीन	 अवथध	 र	 २००८	 सालको	 गोरखापत्रका	

थवथभनन	अङ्क	।

राथषट्य	 अथभलेखालयमा	 सरुथक्त	 रहकेा	 थवथभनन	

थलखत,	दसतावेज	तिा	थनजामती	िमौती	।	
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विषय प्रिेश

कोरोना कहरको विषम पररव्थिविमा जनजीिन 

अ्िव्य्ि भएको छ । कोरोनालाई परा्ि गन्नका लावग 

विङ्गो विश्व नै आआफनो िररकाले विवभनन वकविमको 

अस्त्र-शस्त्र ि्यार गनने महान ् अवभ्यानमा जटेुको 

छ । कोवभड—१९ र त्यिपवछ आएका न्याँ भरेरएनटले 

जही-ँिही ँ त्ािको िािािरण विज्नना गरेको छ । ्यो 

महामारी पवहलोपटक आएको महामारी होइन । ्योभन्ा 

पवहला आएका महामारीले पवन विज्नना गरेको रो्न र 

वितकारको वििो ्यथिाथि्न हामीिँग छ । कोवभड—१९ 

भन्ा पवहला आएका महामारीले ठूलै कहर का्यम 

गरेको वथि्यो । महामारीको इविहािलाई हनेने हो भने 

हरेक १०० िष्नमा महामारी आउने गरेको रोिक िथ्य 

भवेटनछ । िन ्१७२० मा आएको महामारी पलेग वथि्यो 

भने त्यिको १०० िष्नपवछ िन ् १८२० मा कोलेरा र 

त्यिको १०० िष्नपवछ िन ्१९२० मा ्पेवनि फल ुर िन ्

२०१९ मा कोरोना भाइरि । ्यि कुरामा कुनै ्ईुमि छैन 

वक विज्ानले धरैे प्रगवि गरेको छ र औषवध विज्ानले 

ि अलगगै पवहिान का्यम गरेको छ । िर अवहलेको ्यो 

कोरोना भाइरिले विङ्गो विश्वलाई नै आफनो िपेटामा 

वलएको छ, लाखौं मानछे मररिकेका छन ् भने प्रा्यः 

मावनिमा डरको अि्थिा विज्नना भएको छ । िैज्ावनक 

र अनिुनधानकिा्नहरूको वनरनिर र अथिक प्र्यािपश्ाि ्

पत्ा लागेका भ्याव्िनहरूले न्याँ आशा जगाएका छन ्। 

भाइरि एक प्रकारको िकू्म विषाण ु हो । 

्यो जीविि कोषभन्ा बावहर रहरे िवृधि र विकाि हुन 

ि््नै । ्यिलाई अव्लगेट पारािाइट (पणू्न रूपमा 

अरू जीिमा आवरिि) पवन भवननछ । ्यो िजीि ि्िकुो 

िमपक्न मा नआउनजेलिमम मिृ अि्थिामा हुनछ भने 

िजीिको िमपक्न मा आउनेवबवत्कै िवरि्य भई जीिन 

प्रवरि्या िरुु गछ्न । ्यिमा कुनै न कुनै वकविमको 

न्यवु्लक एविड (डीएनए÷आरएनए) हुनछ । कुनै 

िर्तमान परििेशमा कोिोना महामािी ि सिुक्ाका उपायहरू
 िञजीि िौधरी

प्राविवधक अवधकृि, वशक्ा िथिा मानि स्ोि विकाि केनद्र

‘रोग लाग्नुभन्ा रोग लाग न्ै ्द््नु’ भन न्े दिद्ान्तलाई आत्मिा्त ्ग्दै व्यदतिग्त िावधा्ीका िाथ अदिलने जीव् 

बाँच न्े का्य्यिंसककृ द्त दवकाि ग ््य जरुरी ्नेदिन्छ । दवश्व सवास्थ्य िङ्गठ्लने ्मिा्मारीको रूप्मा घोषणा गररिकने को 

कोरो्ा भाइरि धनेरनै िकू््म ्तर प्रभावी भाइरि िो । ्यो भाइरि ्म्नुष्यको कपालको ्तनुल्ा्मा कररब ९०० गन्ु ा 

िा्ो िुन्छ ्तर ्यिको प्रभाव दवश्वव्यापी रूप्मा न्ै द्नु्त गद्त्मा फनै दलरिनेको ्छ । दिदकतिा दवज्ा्लाई ठाडनै िन्ु ौ्ती 

द्इरिनेको कोरो्ा भाइरिलने िा्मीलाई किरी िङ््रद्म्त ग्छ्य वा भ्ौं िाम्ो शरीर्मा किरी का्म ग्छ्य भन न्े दजज्ािा 

आउ्नु सवाभादवक न्ै ्छ । कोरो्ा िङ््रद्म्त िुँ् ा सवव्यवसथाप् किरी ग ््य िदकन्छ, िो्म आइिोलनेि््मा बस्ा 

कने -कस्तो िावधा्ी अप्ाउ् िदकन्छ, कस्ता-कस्ता घरनेलनु उपा्यको प्र्योग ग ््य िदकन्छ ? आद् जस्ता ्मित्वपणू्य 

दवष्यवस्तनुलाई ि्मावनेश गरी लनेिक सव्य्म ्िङ््रद्म्त भई िो्म आइिोलनेि््मा बस्ा अप्ाएका िावधा्ी र 

अ्नुभवलाई ि्मनेट््नै ्यो लनेि ्त्यार गररएको ्छ । आशा ्छ ्यिबाट कोरो्ा का्य्यप्रणाली र िनुरक्ािमबनधी जा्कारीलने 

कोरो्ािँगको ्यनुद््मा कोरो्ा्मादथ दवज्य प्राप्त ग ््य ्यो लनेि िि्योगी िादब्त िु न्े्छ ।

लेखसाि
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भाइरिमा एकल िनि ु आरएनए र कुनैमा ्ईु िनि ु

आरएनए हुन ि्छ भने कुनै भाइरिमा एकल िनि ु

डीएनए र कुनैमा ्ईु िनि ुडीएनए हुन ि्छ । भाइरिको 

बावहरी आिरणलाई ््यावपिड भवननछ, जनु धरैे प्रोवटन 

एकाइहरू वमलेर बनेको हुनछ । ्यिको आकार १० ्वेख 

५०० वमवलमाइरिोनिमम हुनछ । जनािर, िन्पवि र 

््या्टेरर्यालाई िङ्रिमण गनने भाइरि फरक-फरक हुनछ । 

भाइरिको आकार ््या्टेरर्याभन्ा िानो हुने भएकोले 

्यिले ््या्टेरर्यालाई पवन िङ्रिमण गछ्न । कोरोना 

भाइरिले महामारीको रूपमा ठूलो मानि िमहूलाई 

प्रभाविि ग्दै िि्नमानको विषम पररव्थिविको विज्नना 

गरेको छ । कोरोना भाइरिका कारण विश्वव्यापी रूपमा 

ठूलो प्रभाि परेको छ । विश्वको ्िा्थ्य व्यि्थिामा 

गमभीर िङ्कट पै्ा भएको छ भने िि्नमान अि्थिामा 

रहकेो िेिा र िवुिधाहरू कम परेको अि्थिा छ । िमग्र 

विश्वको वशक्ा, ्िा्थ्य, उद्ोग, व्यापार, व्यििा्य, 

प्य्नटन आव् क्ेत्मा अपरूणी्य क्वि भएको छ । त्य्िै 

नेपालमा पवन कोरोना भाइरिको प्रभािले उललेखनी्य 

क्वि प्ुया्नएको छ । मलुकुको अथि्न व्यि्थिामा अथिाह 

िोट परेको छ भने प्य्नटन र आिागमन अिरुधि भएको 

छ । उद्ोग र कलकारखानाहरू बन् परेका छन ्जिका 

कारणले हजारौं मावनिको रोजगारी गमुकेो छ िथिा व्गो 

विकािको लक््य प्रावतिमा ठूलो अडिन उतपनन भएको 

छ ।

विद्यमान अिस्ाको विशे्षण

कोवभड—१९ महामारीले विङ्गै विश्व, विज्ान 

र प्रविवध िथिा विवकतिा विज्ानलाई विध ै िनुौिी 

व्इरहकेो अि्थिा छ जिका कारणले िमपणू्न मानि 

जाविमावथि शिा््ीकै िबैभन्ा ठूलो िङ्कट पै्ा 

भएको छ । ्यि महामारीविरुधि लड्न ि्ने विवभनन िेिा 

र िवुिधाहरू कम परेको अि्थिा छ । ्यिका कारणले 

विश्व्िरमा नै रो्न, वितकार, त्ाि र डरको िािािरण 

विज्नना भएको छ । नेपाल िथिा विश्वका कै्यौं शवतिशाली 

कहवलएका राष्ट्रहरूले पवन ्यि महामारीमावथि पणू्न 

रूपले विज्य प्राति गन्न िकेका छैनन ् । विङ्गै विश्वको 

अदु्ि प्र्यािपश्ाि ् पवन ्यिविरुधिको अस्त्र, शस्त्र 

ि्यार भई निकेको अि्थिा छ । मानिजाविले वजतनै 

पनने ्यो ्यधुि कवहले र किरी िमाति होला भनने भ्य, 

विनिा र अन्यौलिा एकाविर छ भने अककोविर गररबी, 

बेरोजगारी, अवन्यवमििा र भ्रष्ािारज्िा अनैविक 

कारक ित्िहरूको पवन मलजल हुने िमभािना प्रिरु 

मात्ामा बढेको छ । ्यि महामारीबाट राज्यव्यि्थिा 

िञिालनका हरेक क्ेत्मा अपरूणी्य क्वि भएको 

छ । आवथि्नक क्ेत्को क्वि आगामी व्नहरूमा पवन 

प्राति गन्न िवकनछ, िमाज फेरर िमवृधिको व्शाविर 

उनमखु हुन ि्छ िर गमुकेो अमलू्य जीिन, मानिी्य 

पुँजी, ्क्िा, विज्िा र वििारको न ि पनुःप्रावति नै हुन 

ि्छ न ि त्यिको क्विपवूि्न नै हुन ि्छ । नेपालज्िो 

विकािोनमखु ्शेमा ्यिको प्रभाि व्यापक रूपमा ्खेन 

पाइनछ । भौगोवलक रूपले विविधिािमपनन हाम्ो ् शेमा 

बाढी, पवहरो, आगलागी, भकूमप र शीिलहरज्िा 

अनेकन ् विप् ्हरूले विज्नना गरेको विकराल अि्थिा 

र त्यिले वनमत्याएको अपरूणी्य क्वि पवहला्वेख छँ् ै

वथि्यो र त्यिमावथिको अकको िज्रपाि कोरोना कहर र 

्यिले विज्नना गरेको िङ्कटबाट कुनै क्ेत् अछुिो रहन 

िकेन । राज्य पनुःिंरिनािँगै िङ्घी्य अभ्यािमा रहकेो 

हाम्ो ्शेमा विद्मान राजनीविक िरलिा र अ्ि्थि 

अपेक्ाका कारण ्शेले ्थिाव्यति प्राति गन्न िकेको 

छैन । अवशक्ा, गररबी र बेरोजगारीको िम््याले ग्र्ि, 

्िा्थ्य िेिाको अप्या्नति िवुिधा, पीिीआर टे्टको 

लामो लाइनमा ब्नपुनने र भनिनु गनु्नपनने, भ्याव्िन 

अभाि आव् ज्िा िा्िविकिाका बाबजु्  पवन 

कोरोनामावथि विज्य हाविल गरी आफनो अव्ितिलाई 

रक्ा गन्नका लावग ्िव्यि्थिापनमा ध्यान व्न जरुरी 
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्वेखनछ । ्य्िो महामारीको बेलामा अथििा अन्य कुनै 

िङ्कटको बेलामा हुँ् ा खानेभन्ा पवन हुनेखाने िग्न बढी 

प्रभाविि भएको ्वेखनछ । नेपालमा कररब १२ लाख 

५० हजारभन्ा बढी घरपररिार गररब रहकेो छ । ्य्िो 

अि्थिामा ्वैनक रिम गरेर जीविकोपाज्नन गनने िग्नको 

्वैनकी कवत्को कष्ठकर होला भनने कुरा िवजलै अनमुान 

गन्न िवकनछ । वशक्ा क्ेत्को गविविवध अ्िव्य्ि 

भएको छ, लामो िम्य्वेख बालबावलकाहरू विद्ाल्य 

जान पाएका छैनन ्भने परीक्ा िनने, ्थिवगि हुने आव् 

ज्िा कारणले शवैक्क ित् नै धरापमा पनने अि्थिा 

नआउला भनन िवकनन । कोरोना कहरिँगै दु्रि गविमा 

विकाि भएको वडवजटल प्रविवध र िामग्रीमा लवक्ि 

िग्नको पहुिँलाई िवुनवश्ि गन्न िवकएको छैन । वडवजटल 

प्रविवधका माध्यमबाट प्रत्ेयक क्ेत्को गविविवधलाई 

अगावड बढाउनका लावग हाम्ो ्शेमा त्यिैअनरुूपको 

पिूा्नधारको विकाि भई निकेकाले राज्यव्यि्थिा 

िञिालन प्रवरि्यामा गविरोध उतपनन भई जनजीिन 

कष्कर हुँ्  ैगइरहकेो छ । 

कोिोना भाइस

कोरोना भाइरि रोगलाई विश्व ्िा्थ्य 

िङ्गठन (WHO) ले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा 

घोषणा गररिकेको छ । कोवभड—१९ एउटा रोग 

हो जनु प्याथिोजेवनक अगा्नवनजम (SARS-CoV2) 

का कारणले फैवलएको छ । CORONA ्यो एउटा 

ल्यावटन श्् हो, जिको अथि्न ‘रिाउन‘ हुनछ । कोरोना 

भाइरिको िंरिनामा गलाइको प्रोवटन रिाउन ज्िै 

िारैविर रहकेो हुनाले ्यिलाई कोरोना भवनएको हो । ्यो 

भाइरि गोलाकार हुनछ जिको व्याि १२० न्यानोवमटर 

हुनछ । कोरोना भाइरिको ििहमा बहुिङ्ख्यक गलाइको 

प्रोवटन रहकेो हुनछ, ज्िै ्पाइक प्रोवटन, ममेब्ने प्रोवटन 

र इनभलेोप प्रोवटन । ्यो भाइरिको आरएनए पोवजवटभ 

िेनि विंगल ्ट््यानडरड आरएनए (+ss RNA) 

हुनछ । पोजेवटभ िेनिआरएनए (+ss RNA) ,नेगेवटभ 

िेनि आरएनए (-ss RNA) भन्ा बढी खिरनाक 

हुनछ वकनभने ्यो िवजलै हो्ट िेलवभत् प्रिेश गछ्न र 

त्यिको राइबोजोमलाई प्र्योग गरेर िवजलैिँग आफनो 

प्रोवटन ि्यार गन्न ि्छ । ्यो रोग िीनको िहुान िहरबाट 

फैवलएको हो । िीनमा ्यो रोग फैवलरहकेो बेला त्यहाँ 

गएका विद्ाथिथी, व्यापारी र घमुन गएका मावनिहरू जब 

त्यहाँबाट आआफनो ्शेमा फवक्न ए उनीहरू आउने 

बेलामा ए्लै आएनन ्कोरोना भाइरि पवन िँगै वलएर 

आए । ्यिरी नै ्यि रोगले एक ्शेबाट ्ोस्ो ्शे, 

्ोस्ोबाट िेस्ो ्शे हुँ्  ै विश्वभरर नै फैवलएर भ्यािह 

रूप वल्यो । ्यो रोग श्वािप्रश्वाििँग िमबवनधि रोग 

हो । ्यिको भाइरि नाक, आखँा र मखुको माध्यमले 

घाँटी हुँ्  ैहाम्ो फो्िोवभत् प्रिेश गछ्न । ्यव् ्यो भाइरि 

खानाको माध्यमले हाम्ो पेटमा ग्यो भने पेटमा उतपा्न 

हुने हाइड्ो्लोररक एविड (Hcl) को कारणले मछ्न र 

अिर ग्दैन । िैज्ावनक अध्य्यन-अनिुनधानका अनिुार 

जनािरको भाइरि र मावनिको भाइरिबीि म्यटेुिन भई 

अकको न्याँ भाइरि (कोरोना भारइि) को रूपमा उतपनन 

भ्यो । त्यिैले ्यिलाई नोभले कोरोना भाइरि पवन 

भवननछ । अवहले ्यो भाइरि पणू्न रूपमा मानि भाइरि 

भएकाले ्यो एक मावनिबाट अकको मावनिमा िवजलै 

िछ्न ।

कोिोना काय्तप्रणाली 

प्रा्यः भाइरिहरू हािा, पानी र खानाको 

माध्यमले एक व्यवतिबाट अकको व्यवतिमा िछ्नन ् । 

कोरोना भाइरि पवन हािाको माध्यमले एक व्यवतिबाट 

अकको व्यवतिमा िनने िङ्रिामक रोग हो । िङ्रिवमि 

व्यवतिले हाच््युँ ग्ा्न, खो््ा अथििा कुरा ग्ा्न 

िङ्रिवमिको मखु र नाकबाट वन्केको वछटामा रहकेो 

भाइरि हािाको माध्यमले ्ि्थि व्यवतिको शरीरमा 

प्रिेश गरी िङ्रिमण गछ्न । एक िैज्ावनक अध्य्यनका 
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अनिुार कोरोना भाइरि हािामा ३ घनटािमम िथिा 

पलाव्टक र ्टेनलेि व्टलको ििहमा २ ्वेख ३ 

व्निमम बाँचन ि्छ । ्य्िो अि्थिामा कोरोना 

िङ्रिवमिले खो््ा िा हाच््युँ ग्ा्न कुनै ििह (ढोका, 

ब्ने ठाउँ, िु् कुल, ह्ावनडल आव्) कनटावमनेटेड 

हुनछन ्र ्य्िा ििहलाई कुनै वनरोगी व्यवतिले ्पश्न गरी 

आफनो आखँा, नाक, मखु छँु्ा त्यही माग्नबाट घाँटी 

हुँ्  ैभाइरि फो्िोवभत् प्रिेश गरी िङ्रिमण गछ्न । ्यो 

भाइरि अपर रेव्परेटरी ट्र्याक र लोअर ट्र्याकमा प्रिेश 

ग्दै राइट एभ्यलुि, लेफट ब्ोनकाइनि र त्यिपवछ प्राइमरी 

ब्ोनकाइ, िेकेनडरी ब्ोनकाइ र टरिरी ब्ोनकाइमा रिमशः 

प्रिेश गछ्न । टि्नरी ब्ोनकाइ हुँ्  ै ्यो भाइरि टवम्ननल 

व्ोन््यलुमा, रे्पे्रटरी ब्ोन््यलुि र एवलभलि डकको 

मद्दिले एवलभलि ््याकमा प्रिेश गछ्न । एवलभलि 

््याकवभत् एराटोवमकल ्यवुनट हुनछ जिलाई एलभ्यलुि 

भवननछ । िमपणू्न एलभ्यलुि पवलमनरी ््यावपलरीबाट 

घरेरएको हुनछ भने ्यिको मखु्य काम ग्याि ए्ििनेज 

र िफने ्टेनटलाई वनष्कािन गनु्न हो । ग्याि ए्ििनेजका 

लावग वजममिेार कोष हो टाइप १ न्यमुोिाइड, ्यिले 

अव्िजनलाई एलभ्यलुिबाट पलवमनरी ट््यिुमा 

वडफ्यजु गछ्न भने काब्ननडाइअ्िाइड ग्यािलाई 

पलवमनरी ट््यबुबाट एलभ्यलुिमा वडफ्यजु गछ्न । टाइप 

२ न्यमुोिाइट कोषले िफने ्टेनटलाई ररवलज गछ्न, जिले 

एलभ्यलुिमा िफने िटेिनलाई घटाउने काम गछ्न । भाइरि 

एलभोलाइजमा पगुेपवछ टाइप २ एलभोलाइजलाई अिर 

गछ्न । टाइप २ एलभोलाइज कोषमा ACE II ररिेपटर 

हुनछ, जिमा कोरोना भाइरिको ्पाइक प्रोवटन टाँविनछ 

र िवजलै हो्ट िेलमा प्रिेश गछ्न । ्यिको अलािा 

इनडोिाइटोवििको बाटो हुँ्  ै पवन हो्ट िेलमा प्रिेश 

गछ्न । कोरोना भाइरि हो्ट िेलमा प्रिेश गररिकेपवछ 

आफनो वजनोम (+ss RNA) छोड्छ जनुिावह ँ

हो्ट िेलमा रहकेो राइबोजोमको मद्दिले ट्रानिलेट 

गछ्न । राइबोजोम ट्रानिलेट गररिकेपवछ पोवलप्रोवटन 

बनाउँछ र त्यही पोवलप्रोवटन, proteose को माध्यमले 

बहुिङ्ख्यक नन्ट्र्िरल प्रोवटनमा विभाजन हुनछ र 

त्यही िम्यमा एउटा अकको प्रोवटन इनजाइम बनछ जिलाई 

आरएनए वडपेनडेनड आरएनए पोवलमररज (RdRp) 

भवननछ । ्यहाँ RdRp इनजाइमको महत्िपणू्न भवूमका 

हुनछ, जिले आरएनएको ्टे्रनलाई वडकोड गछ्न र 

्यिलाई नेगेवटभ िेनि विंगल ्ट््यानडड्न आरएनए (–ss 

RNA) मा पररिि्नन गछ्न र फेरर त्यही आरएनए RdRp 

पोवलमरी इनजामलाई प्र्योग ग्दै +ss RNA मा पररिि्नन 

हुनछ । ्यिरी ्यो इनजाइमको मद्दिले कोरोना भाइरिको 

वजनोम, जनु आरएनए कपी हो त्यो पवहले नेगेवटभ 

िेनिमा र त्यिपवछ पोवजवटभ िेनिमा रूपानिरण हुनछ, 

्यिरी नै अलटननेवटभली पवहले नेगेवटभ र पवछ पोवजवटभ 

िेनिमा रूपानिरण भएर प्रोजेनी भाइरिको आरएनए 

कपी बनाउँछ र त्यही प्रोजेनी भाइरिको आरएनएको 

कपीलाई हो्ट िेलको राइबोजोमले ररड गछ्न र ्यि 

प्रवरि्यामा मवलटपल नन्ट्र्िरल प्रोवटनले पवन िह्योग 

गछ्न । ्यिरी हो्टको राइबोजोमले प्रोजेनी आरएनएलाई 

प्र्योग ग्दै मवलटपल ्ट्र्िरल र एिेिरी प्रोवटनलाई 

बनाउन थिालछ जिलाई गोलजी बडीविर पठाइनछ, 

जहाँ त्यिको प्याकेवजङ हुनछ । जिलाई िेरेिटरी 

भवेि्लमा प्याक गरेर कोषबाट बावहर वनकावलनछ । 

जहाँ ्यि एकल भाइरिको बहुिङ्ख्यक कपी ि्यार भई 

एललुर टाइप २ िेलबाट बावहर वनव्कनछ । ्यो िमपणू्न 

प्रवरि्याबाट टाइप २ न्यमुोिाइट ड््यामजे हुन थिालछ । 

त्यही ड््यामजे िेल इनटरफेरोन र िाइटोकाइलाई ररवलज 

गछ्न । त्यही इनफलामटेरी रे्पोनिको कारण एललुर 

मारिोफेजले क्वि भएको कोषलाई पवहिान गछ्न र 

फेरर धरैे प्रकारको िाइटोकाइनलाई ररवलज गछ्न । ्यहाँ 

इनटरफेरोनिले टाइप १ र टाइप २ िेललाई एवनटभाइरल 

प्रोपटथी ररवलज गन्नका लावग ििूना व्नछ । ्यहाँ जवि 
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पवन इनफलामटेरी रे्पोनि एलभोलाइजमा िवरि्य भएको 

छ, विनीहरूबाट िेनिरी नभ्नको माध्यमले पवहलो 

लक्णको रूपमा िखुा खोकी ्खेा पछ्न । ्य्िै जिरो 

आउन थिालछ र श्वािप्रश्वाि प्रवरि्यामा विवभनन िम््या 

्खेा पछ्नन ् । जब पवलमनरी ््यावपलरीबाट अत्यवधक 

मात्ामा िरल प्ाथि्न वनष्कािन हुन थिालछ िब Blood 

volume( BV) घट्न थिालछ र ग्याि ए्ििनेज पवन 

बराबर हुँ् नै । त्यिैले अव्िजनको वडफ्यजुन पवन 

िही मात्ामा हुँ् नै जिका कारणले अव्िजनको 

िाप पवन घट्न थिालछ । ्यिरी नै काब्ननडाइअ्िाइड 

पवन एलभ्यलुिविर वडफ्यजु हुन पाउँ्नै जिका कारण 

पलमवनरी ््यावपलरीमा काब्ननडाइअ्िाइडको िाप 

बढ्न थिालछ । फल्िरूप वि्टेवमक िकु्न लेिनमा 

अव्िजन हरेक कोषिमम उप्यतुि मात्ामा जान पाउँ्नै 

जिका कारणले हृ््यको गवि िेज हुनछ िावक त्यिले 

अव्िजनको मात्ा परूा गन्न िकोि ् । ्य्िो व्यवतिमा 

Techycardia (हृ््यको गवि बढ्न)ु र Tachypnoea 

(श्वािप्रश्वािको ्र बढ्न)ु बढ्छ । ्यिरी कोरोना भाइरि 

हाम्ो शरीरमा प्रिेश गरेपवछ आफनो िङ्ख्यामा िवृधि 

गछ्न र ्ि्थि व्यवतिलाई आफनो विकार बनाउँछ । 

विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाबाट िङ्रिवमि 

हुनेको र कोरोनाबाट ज्यान गमुाउनेको िथ्याङ्क 

विकराल छ । िलडओवमटरको ररपोट्नअनिुार 

अग्ि २०, २०२१ िमममा विश्वमा कोरोना 

िङ्रिवमिको िङ्ख्या २१,०८,०१,९४१, न्याँ 

िङ्रिवमि +७,२३,०८८, कोरोनाबाट मननेको िङ्ख्या 

४४,१६,४१५, न्य ु ्थेि १०,९४८, कोरोना वजतनेको 

िङ्ख्या १८,८७,४४,४२२, न्य ुररकोभड्न +५४२,२७१, 

एव्टभ केि १,७६,४१,१०४, गमभीर केि १,०८,२७८ 

रहकेो छ । त्य्िै नेपालको िथ्याङ्क हनेने हो भने कोरोना 

िङ्रिवमिको कुल िङ्ख्या ७,४२,२२८, कोरोनाबाट 

मननेको िङ्ख्या १०,४२९, र कोरोना वजतनेको िङ्ख्या 

६,९१,२९९ रहकेो छ ।

सबल ि दुब्तल पक्हरू

कोरोना महामारी िमपणू्न मानि जाविका लावग 

अवभशापको रूपमा रहकेो छ । भवननछ प्रत्ेयक विजका 

िकारातमक र नकारातमक पक् हुनछन ्। त्य्िै कोरोना 

भाइरिका पवन केही िबल र केही ्बु्नल पक् रहकेा 

छन ्। जिलाई वनमन प्रकारले उललेख गररएको छ  

सबल पक्हरू

•	 समुधुि पारििारिक समबनधधः २१ औ ँ

शिा््ीमा मानि जाविको जनजीिन अिाध्ैय 

अ्िव्य्ि भएको छ । ्य्िो अि्थिामा 

हामीलाई आफनै पररिारिँग िम्य वबिाउन 

प्रश्ि िम्य हुँ् नै । िर कोरोनाका कारणले 

बन्ाबन्ीको अिवधमा पररिारिँग प्रश्ि िम्य 

वबिाउने अििर प्राति भ्यो जिले पररिारका 

ि्््यबीिको िमबनध िमुधरु बनाइव््यो । 

•	 विविटल प्रविवधको प्रयोगधः कोरोनाका 

कारण बन्ाबन्ीको िम्यमा प्रा्यज्िो 

का्या्नल्यमा work from home भनने 

अिधारणाले का्या्नल्यको कामकाजलाई 

वन्यवमि रूपले िञिालन गन्नका लावग 

विवभनन वकविमको वडवजटल टुल (जमु, गगुल 

वमट, माइरिोिफट वटम आव्) को प्र्योग गरी 

का्य्निमपा्न गनने अििरको प्रावति भ्यो । 

्योभन्ा पवहला िाहरे पवन त्यिको प्र्योग गन्न 

मवु्कल वथि्यो भने प्र्योग भए पवन िीवमि 

मात्ामा मात् वथि्यो । त्य्िै बैवँकङ्क र व्यापार 

क्ेत्मा पवन ्यिको व्यापक प्र्योग भई वन्यवमि 

का्य्न िञिालन भइरहकेो छ ।

•	 हाइविन िीिन शैलीधः कोरोना हुनभुन्ा 

पवहलाको जीिन शलैी र अवहलेको जीिन 
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शलैीमा फरक आएको छ । पवहलाको व्य्ि 

जीिन शलैीमा खानपानमा कम ध्यान व्इनथ्यो 

भने खानामा हामी घरा्यिी रूपमा पाकेको 

खानाभन्ा पवन रेवडमडे खानाको प्र्योग 

गथ्ययौं, जिको अिर हामीलाई िि्नविव्िै 

छ । त्यविमात् होइन हाि वमलाउनेभन्ा पवन 

नम्कार गनने, बावहर वनव्कँ्ा मा्कको 

अवनिा्य्न प्र्योग गनने, खो््ा िा हाच््युँ ग्ा्न 

नाकमखु छोपने, केही छुनभुन्ा अगावड िा 

छोइिकेपवछ िेवनटाइजरको प्र्योग गनने आव् 

ज्िा अिल हाइवजन जीिन शलैीको विकाि 

भएको छ । 

•	 विविटल वशक्ाधः लामो िम्य्वेख विद्ाल्यमा 

भौविक उपव्थिवि छैन । वन्यवमि फेि-टु-फेि 

प्रणाली अिरुधि भए िापवन विवभनन वडवजटल 

टुलको प्र्योगबाट वशक्ण विकाइ वरि्याकलाप 

ििुारु नै रहकेो छ र ्यिबाट वशक्क, विद्ाथिथी, 

अवभभािक र व्यि्थिापकमा फरक क्मिाको 

विकाि भएको छ, जिलाई िबल पक्का 

रूपमा वलन िवकनछ । 

•	 प्रदूषण वनयनत्रणधः ्वैनक रूपमा िञिालन 

हुने कलकारखाना र ििारी िाधनबाट वनव्कने 

विषाल ुग्यािले िा्यपु्र्षूण गरी िािािरणलाई 

्वूषि बनाउन महत्िपणू्न भवूमका वनिा्नह गरेको 

हुनछ भने कलकारखानाबाट वन्केको ढललाई 

पानीको स्ोि िथिा जवमनमा वमिाउँ्ा माटो 

र जल प्र्वूषि हुने र त्यिबाट बोटवबरुिा 

र जीिजनिमुा प्रविकूल अिर पनने ज्िा 

िमभािनामा बन्ाबन्ीका कारणले ग्ा्न कमी 

आएको छ, जिलाई प्रत्यक् रूपमा अनभुि पवन 

गररएको छ । 

•	 कृवष उतपा्नमा िवृधिः नेपाल कृवषप्रधान ्शे 

हुँ् ाहुँ्  ैपवन वछमकेी ्शेबाट खाद्ानन आ्याि 

गनु्नपनने ्यथिाथि्न हामीिँग छ । ्यिुा जनशवति 

वि्वेिँ्ा गाउँघरको खिेबारीमा काम गनने 

जनशवतिको अभाि वथि्यो, िर बन्ाबन्ीको 

बेलामा उति जनशवति नेपालम ैवफिा्न भएकाले 

कृवष क्ेत्मा व्यापक का्य्न भई अन्य िष्नको 

िलुनामा कृवष क्ेत्को उतपा्नमा िवृधि भएको 

छ । 

दुब्तल पक्हरू

•	 कोवभड—१९ का कारणले िबै मलुकुको अथि्न 

व्यि्थिामा गमभीर ध्का पगुेको छ । विश्व 

प्य्नटन िथिा आिागमन अिरुधि भएको छ । 

•	 उतपा्न र वििरण प्रणाली गमभीर रूपमा 

प्रभाविि भएको छ । 

•	 उद्ोगधन्ा, कलकारखाना, व्यापार-व्यििा्य 

ठपप भएका कारणले लाखौंको रोजगारी गमुकेो 

छ ।

•	 व्गो विकािको लक््य प्रावतिमा ठूलो व्यिधान 

खडा भएको छ । 

•	 विश्व्िरमा नै मौजु् ा रहकेो ्िा्थ्य िेिा र 

िवुिधा कम परी मानि अव्िति नै खिरामा 

परेको छ । 

•	 मानिी्य पुँजी, विज्िा, ्क्िा र वििारको 

पनुःप्रावति गन्न निवकने गरी क्वि भएको छ । 

•	 बेरोजगारी, गररबी, भोकमरी, अवशक्ा, 

भ्रष्ािार, अवन्यवमििा, आतमहत्या, िोरी, 

डकैिी, बालातकारज्िा अनैविक र अिह् 

कारक ित्िहरूको गोडमले हुने बािािरणको 

विज्नना भएको छ । 
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•	 िमपणू्न वशक्ा प्रणाली नै प्रभाविि भएको 

छ । विद्ाल्य वशक्ाको वन्यवमि गविविवध 

िञिालन भएको छैन भने लामो िम्य्वेख 

बालबावलका भौविक रूपमा नै विद्ाल्यमा 

उपव्थिि भई पढ्न पाउने अवधकारबाट िवञिि 

भएका छन ्। 

•	 लगािार रूपमा परीक्ा िनने र ् थिवगि हुने का्य्नले 

शवैक्क ित् नै धरापमा पनने हो वक भनने विनिा 

बढेको छ । 

कोवभडका कारण हरेक क्ेत्मा गमभीर अिर 

परेको छ । ्यिका केही िबल पक् भए िापवन ्यिबाट 

परेको नकारातमक प्रभाि भ्यानक छ । ्यिबाट विज्नना 

भएको अिहज पररव्थिविलाई िाम्य र िहज बनाउँ् ै

भररवहि िािािरणमा फवक्न न िबैको िहका्य्न र 

िमनि्यको आिश्यकिा रहकेो छ ।

सिुक्ाका उपायहरू

कोरोना महामारीले प्ुया्नएको आवथि्नक, 

िमावजक, शवैक्क र मानिी्य क्विको िथ्याङ्क 

डरलाग्ो छ । कोरोना भाइरिको प्रभािबाट कुनै क्ेत् 

अछुिो छैन । मानि िङ्कटको रूपमा ्खेा परेको ्यि 

भाइरिलाई परावजि गरी फेरर िामान्य जनजीिनिफ्न  

फवक्न नका लावग विश्व्िरमा नै भरमग्रु प्र्याि भइरहकेो 

छ । व्यवति, पररिार, िमाज, राष्ट्र र विङ्गै जगि ्लाई नै 

िनुौिी व्इरहकेो ्यि भाइरिबाट िरुवक्ि रहनका लावग 

व्यवतिगि रूपमा प्र्योग गन्न िवकने िरुक्ा कििलाई 

िरुक्ाको उपा्यको रूपमा िल उललेख गररएको छ । 

(क) िरकारद्ारा जारी गररएका िबै वन्नेशनको 

पणू्न रूपमा पालना गनने । ज्िै बन्ाबन्ी । 

विनाकारण घरबावहर नवनव्कने । ्यव् वनव्कनै 

परे विशषे िािधानी (मा्क, भौविक ्रूी, 

िेवनटाइजरको प्र्योग) अपनाउने ।

(ख) खो््ा, हाच््युँ ग्ा्न नाकमखु राम्ोिँग छोपने । 

नाक र मखु राम्ोिँग छोपने व्यि्थिा नभएको 

खणडमा हािको प्र्योग नगरी कुवहनोको प्र्योग 

गनने । वकनभने हािभन्ा कुवहनोको िमपक्न  

अन्यत् हुने िमभिाना कम हुनछ । 

(ग) कोरोना भाइरि श्वािप्रश्वाििँग िमबवनधि रोग 

हो । ्यो घाँटी हुँ्  ैफो्िोमा प्रिेश गनने भएकोले 

घाँटीलाई न्यानो राखनका लावग िािो पे्य 

प्ाथि्नको िेिन गनने । ज्िैः िािो पानी, िािो 

्धु, केरा, वि्या आव् । 

(घ) वबहान, व्उँिो र रावि िीन िम्यमा बेिार्यतुि 

्धु र केराको िेिन गनने । कारा घरमा िवजलै 

ि्यार गन्न िवकने प्रभािकारी पे्य प्ाथि्न हो । 

जिलाई वनमन िररकाले ि्यार गन्न िवकनछ । (्ईु 

गलाि पानीमा ४ ्ाना लिाङ, ४ ओटा अलैंिी, 

४ ्ाना मररि, िलुिीको पाि, केही टुरिा 

्ालविनी, एक िमिा बेिार र अवलकवि 

ि्खर राखरे १० वमनेट जवि छोपेर ििाउने 

(ििाइरहँ् ा ्यिको बाफ पवन वलन िवकनछ) र 

छानेर त्यिको िेिन गनने)

(ङ) कोरोना भाइिले नन्ट्रकिरल प्रोवटनको 

िहा्यिाले कोषलाई क्वि गनने हुनाले प्रोवटन्यतुि 

खाना बढीभन्ा बढी खानपुछ्न । ज्िैः फल-

फूल, माछा-माि,ु अनडा, गेडागडुी, ्धु, पवनर 

आव् । 

(ि) िकारातमक िोिले आतमबल बढाउने र 

शरीरमा धनातमक शवतिको िञिार गनने हुनाले 

िधै ँिकारातमक िोि राखनपुछ्न । ्यिका लावग 

्योग गन्न िवकनछ, पत्पवत्कका िा आफूलाई 

मन पनने वकिाब पढ्न िवकनछ, नािे्ारिँग 

फोनमा बािा्नलाप गन्न िवकनछ, आफूलाई मन 
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पनने िङ्गीि, िलवित् हने्न िवकनछ, ध्यानमा 

ब्न िवकनछ, आफूले विश्वाि गरेको भगिान,् 

ईश्वर, अललाह, प्रभ ु आव्लाई प्राथि्नना गन्न 

िवकनछ । ्यी वरि्याकलापहरूले िाँडोभन्ा 

िाँडो कोवभडबाट वनको हुनमा िह्योगी भवूमका 

वनिा्नह गछ्नन।् 

(छ) कोवभड—१९ िँग िमबवनधि कुनै वकविमको 

लक्ण ्खेनेवबवत्कै (िमभि भए पीिीआर 

टे्ट गराई) आफूलाई आइिोलेट गनु्नपछ्न । 

वकनभने पीिीआर टे्टको ररपोट्न आउन केही 

िम्य लागन ि्छ, ्य्िो अि्थिामा ्यव् 

ररपोट्न पोजेवटभ आएको छ भने वबरामीबाट 

अरूलाई पवन िङ्रिवमि हुने िमभािना प्रबल 

रहनछ । आइिोलेिन अिवध (१४ व्न) 

भरर नै आइिोलेिनमा ब्नपुछ्न, त्यिपवछ 

फेरर पीिीआर टे्ट गराई नेगेवटभ ररपकोट 

आइिकेपवछ आफू कोरोनामतुि भएको 

िवुनवश्ि गनु्नपछ्न । केही मावनिहरू ४ िोवटिमम 

पवन पोजेवटभ ररपोट्न आएको मलेै ्खेकेो छु । 

(ज) होम आइिोलेिनमा बिेका िङ्रिवमिहरूले 

थिमकोवमटर, पलिअव्िवमटर र अव्िजनको 

््यान (िमभि भए) ज्िा िाधनहरू िँगै राख्ा 

राम्ो हुनछ । थिमकोवमटर शरीरको िापरिम नापने 

उपकरण हो भने पलिअव्िवमटर अव्िजनको 

मात्ा नापने उपकरण हो । ्यिमा अव्िजनको 

िेिरेुिन प्रविशि र हृ््यको गवि िवजलै पढ्न 

िवकनछ । पलिअव्िवमटरको प्र्योग विशषे 

िािधानीिाथि गनु्नपछ्न । वकनभने औलँालाई  

पलिअव्िवमटरमा राखने िररका वमलेन भने 

गलि ररवडङ आउन ि्छ । ्यव् ररवडङ ९४ 

भन्ा कम छ भने िरुुनि हव्पटल जाने व्यि्थिा 

वमलाउनपुछ्न । 

(झ) होम आइिोलेिनमा बिेको वबरामीले 

िामावजक िञजालबाट अफिाह फैलाउने 

वकविमको िथ्यहीन िामािारबाट टाढा 

नै रहनपुछ्न र अनहुारपवु्िका (फेिबकु) 

ज्िा िञजालको प्र्योग कमिे कम मात्ामा 

गनु्नपछ्न । वकनभने अनहुारपवु्िका ( फेिबकु) 

मा भािपणू्न रिधिाञजवलिवहि गरेको पो्टले 

वबरामीको आतमविश्वािलाई वगराई भ्रामक 

व्थिवि विज्नना गन्न ि्छ । िमािारका लावग 

विश्विनी्य स्ोिको प्र्योग गन्न िवकनछ । 

(ञ) अनहुारपवु्िका (फेिबकु) र ्यट्ु्यबुमा कोरोना 

िङ्रिवमिले िेिन गनने औषवधको लामो वल्ट 

्खेन पाइनछ । होवि्यार, ड्टरको िललाहविना 

िेिन गरेको औषवध ठूलो क्विको कारण बनन 

ि्छ । त्यिैले िङ्रिवमिको इनफे्िनको 

अि्थिाबमोवजम विवकतिकको परामश्न वलई 

मात् औषवधको िेिन गनु्नपछ्न । 

(ट) होम आइिोलेिनमा ब््ा वबरामीबाट 
उतिज्नन भएको फोहोरको उविि व्यि्थिापन 
गनु्नपछ्न । कवहलेकाही ँ घरको अन्य ि्््य र 
वबरामीले एउटै ट्िाइलेट प्र्योग गनने अि्थिा 
आएको खणडमा वबरामीले शौिाल्यको प्र्योग 
गररिकेपवछ त्यिलाई राम्ोिँग िफा गनु्नपछ्न, 
शौिाल्यमा जाँ्ाआउँ्ाको िम्यमा अवनिा्य्न 
मा्कको प्र्योग गनु्नपछ्न भने ढोका, ह्ानडल, 
िु् कुल, धारा आव् छोइिकेपवछ राम्ोिँग 
िेवनटाइज गनु्नपछ्न । (वबरामीले शौिाल्य प्र्योग 
गरेको कररब ३ घनटापवछ मात् अरूले प्र्योग 
ग्ा्न राम्ो)

(ठ) कोवभड—१९ लाई वजवििकेकोलाई ्लैक, 
ह्ाइट र ्ेयलो फङ्गि ज्िै ए्परवगलोवििको 
िङ्रिमण हुन ि्ने िमभािना हुने भएकाले 
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कोरोना िङ्रिवमिले िधुार भएपवछ पवन 
लागभग १५/२० व्न जवि विशषे िािधानी 
अपनाउनपुनने हुनछ । ए्परवगलोविि, 
ए्परवगलिको कारणले हुने िङ्रिमण 
हो । जिले वबरामीको श्वािप्रश्वाि प्रणालीलाई 
प्रभाविि गछ्न । छािी ्खुन,ु जिरो आउन,ु 
खोकी लागन,ु श्वाि वलनमा कवठनाइ उतपनन हुन,ु 
खोकीिँग रगि आउन ु्यिका लक्णहरू हुन ्।

वनषकष्त

विश्वव्यापी रूपमा फैवलएको िनुौिीले भररपणू्न 

कोरोना भाइरििँग परूा विश्व नै कवठन ्यधुि लवडरहकेो 

छ । कोवभड—१९ को प्रभािबाट जनजीिनलाई 

िरुवक्ि िलु्याउँ् ै िधैंका लावग िामान्य अि्थिािफ्न  

फवक्न ने ठूलो िनुौिी हामीिाम ु रहकेो छ । ्य्िो 

अि्थिामा िमपणू्न नेपालीको एकिा, ध्ैय्निा र िह्योगले 

मात् ्यि ्यधुिमा वजतन िवकनछ । िङ्रिमण फैवलन 

नव्न र महामारीमावथि विज्य प्राति गन्नका लावग 

अगामी व्नहरूमा ििक्न िा, िमनि्य, िहका्य्नज्िा 

औजारको आिश्यकिा छ । कोरोना वन्यनत्णको 

महान ् अवभ्यानलाई िफल बनाउनका लावग विवभनन 

िह र िपकामा प् र ओह्ामा बिेका िमपणू्न 

नेपालीहरूले आआफना िफ्न बाट िकारातमक क्म 

िालनपुनने ्वेखनछ । कुनै एक-्ईु जनाको पहलमात् 

प्या्नति नहुने भएकाले िमबवनधि िरकार, नागररक 

िमाज, बौवधिक िग्न, राजनीविक ्लको िं्यतुि प्र्याि 

आिश्यक ्वेखनछ । रोग नलाग्ािमम  केही नहुने र रोग 

लावगिकेपवछ ्यिको उपिारका लावग िारैविर भौिाररने 

अि्थिाको विज्नना नै हुन नव्नका लावग व्यवतिगि 

िािधानीको वनिानि आिश्यकिा हुनछ । विश्वका 

कविप्य ्शेले भ्याव्िनको प्र्योगबाट कोरोनारवहि 

क्ेत्को घोषणा ग्दै ्शेवभत् िमपणू्न गविविवध िञिालन 

गरेको अिल अभ्यािबाट हामीले पवन पाठ वि्नपुछ्न । 

्यव् हाम्ो िरकारले पवन प्रभािकारी खोपको माध्यमले 

खोप वलन ि्ने ्योग्य उमरेका िमपणू्न नेपाली व््ीबवहनी 

िथिा ् ाजभुाइहरूलाई खोप प्र्ान गरी नेपालमा विद्मान  

बन्ाबन्ीको अनत्य ग्दै िहज बािािरणको विज्नना गन्न 

ि््यो भने अवहलेको कष्कर जीिन फेरर पवन िामान्य 

अि्थिामा फवक्न ने कुरामा किैको ्ईुमि नहोला । ििथि्न 

्य्िो अि्थिामा िरकारले िरुक्ा कििको रूपमा 

हरेको ‘भ्याव्िनेिन‘को मद्दिले कोवभड—१९ लाई 

वन्यनत्णमा वलई व्गो शावनि, िशुािन, विकाि र िखुी 

नेपाली र िमधृि नेपालको अकाङ्क्ालाई परूा गनने पवित् 

माग्नमा अगावड बढ्न ुनै आजको आिश्यकिा हो ।
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अहिलेको समयको माग भनेको पाठ्यक्रममा हनराधारित हिषयिसततुमात्र हसकने-हसकाउने िोइन । यस प्रकािको 

ितधामान अिस्ामा सतुराि गिी ततकाल दहेिएका हिद्ा्थीिरूको आिशयकता ि चािनालाई सम्ोरन गनधा हिद्ालय 

तिमा िास गिी हिक्षकको आफननै पिलमा आिशयकतामा आरारित पाठ्यक्रम तयािी ि कायाधानियन गनधा जरुिी 

िुन्छ । आिशयकतामा आरारित पाठ्यक्रम हिद्ा्थीको आिशयकता एिम ्चािना ि हिक्षकको प्रयासमा आरारित 

भई तयाि गरिने एउटा योजना्द्ध पाठ्यक्रम िो । यसका लाहग हिक्षकले हिक्षणको दौिानमा हिद्ा्थीिरूको 

आिशयकता एिम ् चािना पहिचान गनने ि हिषय सानदहभधाक िो िा िोइन यहकन गिी तयािी ि कायाधानियन 

गनतुधाप्छधा । यो पाठ्यक्रम केनद्ीय िा पिूधाहनराधारित पाठ्यक्रमभनदा गहतिील ि लचकदाि िुन्छ । अकाधाहति पिूधाहनराधारित 

पाठ्यक्रमलाई पाठ्यक्रमहिदि्रूले हनमाधाण गदधा्छन ्ि हिक्षक एिम ्हिद्ा्थीले तोहकएको हनहचित कोसधामात्र हसकने-

हसकाउने कायधा गिेका िुन्छन ्। यो िालको पाठ्यक्रम िो । यसमा तोहकएका िा हनहचित गरिएका लक्य, उद्शेय ि 

हिषयिसततु त्ा हिक्षण प्रहक्रया ि हनहचित मलूयाङ्कन प्रहक्रया िुन्छन ्। यो पाठयक्रम िढी हनयनत्रणमलूक िुन्छ 

यसमा हसकारुको वयहतिगत क्षमतालाई समटेेि हिक्षण गनने कतु िाले तयहत प्रा्हमकता पाएको िुदँनैन । अककोहति 

आिशयकतामा आरारित पाठ्यक्रमले हनहचित मागधा भएको हसकाइ प्रहक्रया तोड्द्छ ि पिमपिागत पाठ्यक्रमलाई 

समदृ्ध ्नाउँद्छ । लम्ीय ि हक्षहतजीय रूपमा हिषयिसततु हिसताि गिेि हिद्ा्थीलाई अभयास गिाउँद्छ । प्रोफेसि 

जोन हनममोले िालको पिूधाहनराधारित पाठ्यक्रमलाई ्ट्ा पाठ्यक्रमको संज्ा हदएका ्छन ्। यसता ्ट्ा पाठ्यक्रमिरू 

पाठ्यक्रम हििषेज्द्ािा तयाि गरिन्छन ्। पिूधाहनराधारित उद्शेय ि हिषयिसततुसहितको िाका भएको पाठ्यक्रम ननै ्ट्ा 

पाठ्यक्रम िो । हिक्षकको कतधावय भनेको यसता ्ट्ामा भएका हिषयिसततुिरू हिद्ा्थीिरूलाई उपलबर गिाउनतु िो 

भने हिद्ा्थीिरूको कतधावयचाहि ँसिाहदलो ि चािलागदो भए पहन नभए पहन यसलाई हनलनतु िा ग्रिण गनतुधा िो भनेि 

आलोचनातमक हटपपणी गददै आिशयकतामा आरारित पाठ्यक्रम हिकास ि कायाधानियनमा जोड हदएको दहेिन्छ ।

सन्दर्भ-सामग्रीहरूको माध्यमबाट ्यरी उद्देश्यहरू प्ाप्त 

गर्भ सककन्छ । ्यसररी पाठ््यक्रम साध्य र पाठ्पसु्तक 

्तथा अन्य सन्दर्भ-सामग्रीहरूलाई साधरको रूपमा 

कलरदे गररन्छ । अकहलदेसममको मान्य्तामा पाठ््यक्रम 

ररदेको समग् किक्षण कक्र्याकलापको रूपरदेखा हो, 

समाज र राष्ट्रको ऐरा हो, कसकाइ प्कक्र्याको गन्तव्य 

विद्यालय तहमया आिशयकतयामया आधयारित
पयाठ्यक्रम तययािी तथया कयाययायानियन

 ्तलुसरीप्सा्द आचा्य्भ 

विषय प्रिेश

कसकाइलाई क्दिाकर्ददेि गरदे साधर रै पाठ््यक्रम 

हो । ्यसमा किक्षण कसकाइ कक्र्याकलापपश्ा्त ्हाकसल 

गरररदे उपलक्धलाई किकिष्रीकृ्त रूपमा उललदेख गररएको 

हुन्छ । ्यरी पिू्भकरधा्भरर्त कसकाइ उपलक्धहरूलाई 

पाठ््यक्रमलदे समदेटदेको हुन्छ । पाठ््यपसु्तक ्तथा अन्य 

 पिू्भ उपसकचि, किक्षा, किज्ार ्तथा प्किकध मनत्ाल्य

लेखसयाि
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िा अकन्तम कबन्द ु पकर हो । पाठ््यक्रमलाई किकरनर 

ि््दहरूलदे पररराकि्त गरदे पकर ्यसको सार अथ्भ ्यहरी 

रै हो । पाठ््यपसु्तक, किक्षण कक्र्याकलाप ्तथा अन्य 

सन्दर्भ-सामग्रीहरू साध्यमात् हुर ् ्तर साध्य ररदेको 

पाठ््यक्रम रै हो रनरदे मान्य्ता अकहलदेसमम रकहआएको 

्छ । ्तर पक्छलला क्दरहरूमा ्तोककएका पाठ््यक्रमका 

उद्देश्यहरूमात् कसकाइका लक््य हुर ् िा होइरर ् रनरदे 

सन्दर्भमा बहस हुरदे गरदेको ्छ । कसकारुको ज्ार, कसप ्तथा 

असरीकम्त प्क्तरालाई एउटा पाठ््यक्रमकरत् मात् सरीकम्त 

गरु्भ ककतिको उकच्त हुन्छ रनरदे सन्दर्भमा ककहलदेकाहरी ँ

बहस हुरदे गरदेको पाइन्छ । ्यस सन्दर्भमा हाम्ो ि्त्भमार 

पिू्भकरधा्भरर्त पाठ््यक्रमलाई पणू्भ रूपमा लाग ू ग्दा्भ िा 

प्रािकाररी का्या्भनि्यर ग्दा्भमात् कसकारुको अन्तकर्भकह्त 

प्क्तराको पणू्भ रूपमा खोजरी गर्भ करश््य रै ककठर 

हुन्छ । एउटा पाठ््यक्रमकरत् मात् कसकाइ सरीकम्त रई 

लचक्तापणू्भ किक्षण कसकाइको अराि रएको रए 

िकुरा्त र अररसटोटललदे र्याँ ्दि्भर क्दर सक्दरै कथए होला, 

आइनसटाइर र न्यटुरको जनम रई उररीहरूको आकिष्कार 

रोगरपु्ददैर कथ्यो होला । ्तसथ्भ किद्ाथथीको क्षम्ता एउटा 

सरीकम्त पाठ््यक्रमरन्दा बढरी फराककलो र उचचस्तरको 

पकर हुर सकरदे रएकालदे ्तोककएको पाठ्यक्रममात् साध्य 

हुरहुु्ँदरै र ्यसलदे आफरो क्षदेत् र सरीमाकरत् कसकाइलाई 

सरीकम्त गरु्भहु्ँदरै । ्यसलदे कसकाइलाई अिसर क्दरपु्छ्भ, 

कसज्भरिरील्ताका लाकग सहजरीकरण गररक्दरपु्छ्भ । 

व्यकतिमा रएको असरीकम्त प्क्तरा र क्षम्ताको प्सफुटर र 

उनर्यरका लाकग माध्यम हुरपु्छ्भ रनरदे मान्य्ताका पक्षमा 

कक्तप्य किद्ार ्का कचन्तर साि्भजकरक हुरदे गरदेका ्छर ्। 

हाम्ो किक्षण कक्र्याकलाप, पाठ््यक्रम, पाठ््यपसु्तक र 

अन्य िकैक्षक सामग्रीलदे कसकाइलाई सरीकम्त गररी गणुस्तर 

खोजरी गरु्भहुनर । गणुस्तरलदे प्क्तरा, कसज्भरिरील्ता र 

अन्तकर्भकह्त क्षम्तालाई मापर गर्भ सकरपु्छ्भ । मलू्य-

मान्य्ता, व्यिहार, कसज्भरिरील्ता र रैक्तक्ताको 

पाटोलाई पकर गणुस्तरको क्षदेत्मा समदेकटरपु्छ्भ । कसकाइ 

कसकारुकदे कनरि्त हुरपु्छ्भ, किक्षकलदे सहजरीकरण गरदे र 

कसकाइको अिसर प््दार गरु्भप्छ्भ । किक्षकको प््यास 

कसकारुलाई जिाफ क्दर सकरदे बराउरदेमा मात् बढरी जोड 

रएको ्ददेकखन्छ ्तर उररीहरूलाई प्श्न गर्भ सकरदे बराउर 

कम ैप््यतर रएको ्ददेकखन्छ । प्श्न र कजज्ासा राखर सकरदे 

रएमा मात् किद्ाथथीको कसकाइ क्दगो र व्यािहाररक 

हुर सक्छ, कसकाइ अथ्भपणू्भ हुन्छ, उररीहरूमा रहदेको 

सङ्कोचपरा हट््छ । कारण र प्रािको समबनधबारदे 

कसकारुलाई उतसकु बराउर,ु कजज्ास ुप्िकृति करमा्भण गरु्भ 

रै साथ्भक कसकाइ हो । ्यसका लाकग समालोचरातमक 

कचन्तर को आ्द्त करमा्भण गराउरसुमदे्त आजको 

आिश्यक्ता रएको ्छ । ्यसै पररिदेिमा आिश्यक्तामा 

आधारर्त पाठ््यक्रमको सन्दर्भलाई ्यस लदेखमाफ्भ ्त ्

अिधारणा र ्तररकाबारदे सपष् गरदे प््यास गररएको 

्छ । टा्यलरबाट प्स्त्ुत पिू्भ्त्याररी पाठ््यक्रमको किकास 

पाठ््यक्रमकिज्बाट ्त्यार गररन्छ र त्यस प्कारको 

पाठ््यक्रमको करकश््त किि्यिस्तलुाई किक्षक र 

किद्ाथथीहरूलदे अरसुरण गररी पिू्भकरधा्भरर्त लक््यहरू प्ाप्त 

गरु्भपरदे हुन्छ । ्यस प्कारका ्याकनत्क पाठ््यक्रममा अकग्म 

रूपमा ्तोककएका करकश््त लक््य, उद्देश्य, किि्यिस्त ु

हुन्छर ् र ्याकनत्क प्कारको का्या्भनि्यर र मलू्याङ्कर 

प्कक्र्या हुन्छ । समग् किक्षण कक्र्याकलाप करकश््त 

प्कारको आग्त र उतपा्दर (Input-output) िलैरीको 

हुरदे र त्यसमा कसकाइसमबद्ध अन्य कक्तप्य अरपदेकक्ष्त 

रूपमा ्ददेखा परदेका आिश्यक्ताहरूलाई उक्त ध्यार क्दई 

समबोधर गरदेको ्ददेकख्ँदरै । 

आिशयकतयामया आधयारित पयाठ्यक्रम

आिश्यक्तामा आधारर्त पाठ््यक्रम किद्ाथथीको 

आिश्यक्ता एिम ् चाहरा र किक्षकको प््यासमा 

आधारर्त रई ्त्यार गरररदे एउटा ्योजराबद्ध पाठ््यक्रम 

हो । किद्ाथथीको चाहरा रएर मात् ्यसको किकास 
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गर्भ सककँ्दरै । ्यसका लाकग किक्षकलदे किद्ाथथीहरूको 

आिश्यक्ता एिम ् चाहरा महत्िपणू्भ रए-ररएको 

र किि्य सान्दकर्भक हो िा होइर रकर ्यककर गरु्भप्छ्भ । 

एकलजािदेथ जोनसलदे उललदेख गरदेअरसुार किद्ाथथीहरूको 

चाहराबाट मात् ्यस प्कारको पाठ््यक्रम किकास हु्ँदरै । 

उररीहरूको चाहरा र आिश्यक्ता अन्य धदेरै स्ो्तहरूमध्यदे 

आिश्यक्तामा आधारर्त पाठ््यक्रम किकासको प्मखु 

स्ो्तचाकह ँअिश्य मानर सककन्छ । 

आिश्यक्तामा आधारर्त पाठ््यक्रम कदे नरिरी्य 

िा पिू्भकरधा्भरर्त पाठ््यक्रमरन्दा गक्तिरील र लचक्दार 

हुन्छ । किद्ाथथीको चाहरा र किक्षकको पहलमा 

्यसलाई ्त्यार गररन्छ ्तर टा्यलरलदे प्स्त्ुत गरदेको 

परमपराग्त पाठ््यक्रम पिू्भकरधा्भररी्त हुन्छ । ्यसलाई 

पाठ््यक्रमकि्दह्रूलदे करमा्भण ग्द्भ्छर ् । किक्षक र 

किद्ाथथीलदे करकश््त कोस्भकरत् कसकरदे-कसकाउरदे का्य्भ 

गररी करकश््त गन्तव्यमा परु ््याउरपु्द्भ्छ । ्यसमा करकश््त 

गररएका लक््य, उद्देश्य र किि्यिस्त ु किक्षण प्कक्र्या 

र करकश््त मलू्याङ्कर प्कक्र्याजस्ता कुराहरूसकह्त 

(Input-Output) सं्यनत्मा बाँकधएको ्छ । ्यस्तो 

पाठ््यक्रम िढरी कर्यनत्णमलूक हुन्छ ्यसमा कसकारुको 

व्यकतिग्त क्षम्तालाई ध्यार क्दइएको हु्ँदरै । 

अककोक्तर आिश्यक्तामा आधारर्त 

पाठ््यक्रमलदे कसकाइलाई व्यिहारमा रूपान्तरण गरदे 

कुरामा प्ाथकमक्ता क्दरदे ग्द्भ्छ । करकश््त माग्भ रएको 

कसकाइ प्कक्र्या ्तोड््द्छ र परमपराग्त पाठ््यक्रमलाई 

समदृ्ध बराउँ्द्छ । लमबरी्य र कक्षक्तजरी्य रूपमा किि्यिस्त ु

किस्तार गरदेर किद्ाथथीलाई अभ्यास गराउँ्द्छ । प्ोफदे सर 

जोर करममोलदे ्यसलाई बट्ा पाठ््यक्रम (Canned 

curriculum) को संज्ा क्दएका ्छर ् । ्यस्ता बट्ा 

पाठ््यक्रमहरू पाठ््यक्रम कििदेिज्द्ारा ्त्यार गररन्छर ् । 

पिू्भकरधा्भरर्त उद्देश्य र किि्यिस्तसुकह्तको खाका रएको 

पाठ््यक्रम रै बट्ा पाठ््यक्रम हो । किक्षकको क्त्भव्य ररदेको 

्यस्ता बट्ामामा रएका किि्यिस्तहुरू किद्ाथथीहरूलाई 

क्दर ु हो ररदे किद्ाथथीहरूको क्त्भव्यचाकह ँ सिाक्दलो र 

चाखलाग्दो रए पकर ररए पकर ्यसलाई करलर ुिा ग्हण 

गरु्भ हो ररदेका ्छर ्। 

संरचरािा्दरीहरूका अरसुार कुरै पकर ज्ार 

िस्तगु्तमात् हु्ँदरै र ्त किि्यग्तमातै् हुन्छ । कुरै प्श्न 

िा कजज्ासाको अकन्तम र एउटैमात् ठरीक उतिर ज्ारको 

संसारमा हु्ँदरै । प्त्यदेक प्श्न िा कजज्ासाहरूमा किकिध 

दृकष्कोण र ्तक्भ हरू आउर सक्छर ् । मारि जरीिरको 

किकाससँगै रिरीर्तम व्याख्या र मान्य्ताहरू आइरहन्छर ्। 

्तसथ्भ प्त्यदेक किद्ाथथी कुरै पकर कुराको खोजरी गर्भ र 

त्यसको अथ्भ एिम ् मान्य्ता करधा्भरणका लाकग सकक्र्य 

कसकारु ्त्यार गरदे िा्तािरण कसज्भरा गरु्भप्छ्भ । जोर कडबदे, 

कप्याजदे र करगोतसककीको किचारअरसुार आिश्यक्तामा 

आधारर्त पाठ््यक्रम ररदेको रचरातमक ज्ारको रूप हो । 

्यो र ्त िस्तगु्त र किि्यग्त रै हुन्छ । ज्ार ररदेको ऐरामा 

्ददेकखरदे प्क्तकबमब (Mirror reflection) जस्तो मात् 

होइर जरु परमपराग्त पाठ््यक्रमलदे मान्द्छ । संरचरािा्दरी 

(Constructivism) को किचारमा किद्ाथथीलदे आज्भर 

गरदे ज्ार र कसप कररपदेक्ष हु्ँदरैर ्। उररीहरूलदे आफरै िलैरी 

र चाहराअररुूप ज्ार, कसप कसकर सक्छर ् र अररुि 

करमा्भणका लाकग प्गोग गर्भ सक्छर ् । साथै कुरै पकर 

प्श्नको एउटै ठरीक र अकन्तम जिाफ हु्ँदरै, त्यस प्श्नबाट 

किद्ाथथीलदे थप खोजको माध्यमबाट ्तक्भ  र व्याख्यासकह्त 

अझ पररष्कृ्त ज्ारसकह्तको जिाफ किकास गर्भ सक्छर ्।

आिशयकतयामया आधयारित पयाठ्यक्रमकया 

विशेषतयाहरू

गवतशील पयाठ्यक्रम 

आिश्यक्तामा आधारर्त पाठ््यक्रम 

गक्तिरील हुन्छ । प्कृक्त, प्किकध, समाज ्तथा 

किश्वव्यापरीकरणमा आएको पररि्त्भरलाई 

्यस पाठ््यक्रमलदे ्ततकाल समा्योजर ग्द्भ्छ । 
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आिश्यक्तामा आधारर्त पाठ््यक्रमको मखु्य 

पक्ष ररदेको मारिको सिा्भङ्गरीण किकास गरु्भ 

हो । व्यकतिको समपणू्भ जरीिर ्यापरका लाकग 

्त्याररी गराउर ुर रकिष््यमा पकर ्यस्ैत पाठ््यक्रम 

किकास र का्य्भनि्यरका लाकग खलुा र लकचलो 

रइरहर ुहो । किद्ाथथीहरूको कचन्तर क्षम्तालाई 

प्ोतसाहर र सहजरीकरण गरदे का्य्भ ्यसमा हुन्छ 

र करकश््त कोस्भमा मात् कसकाइलाई सरीकम्त 

गररँ्दरै ।

िचनयातमक पयाठ्यक्रम 

आिश्यक्तामा आधारर्त पाठ््यक्रमलदे 

पिू्भकरधा्भरर्त पाठ््यक्रमको जस्तो कसथर्तालाई 

अगँाल्दरै । ्यसलदे चाहरा, क्षम्ता र ्तातकाकलक 

आिश्यक्तालाई समा्योजर ग्द्भ्छ । ्यसलाई 

खोजमा आधारर्त पाठ््यक्रम पकर रकरन्छ । 

किक्षक ्तथा किद्ाथथीहरूबरीच हुरदे िा्ता्भलाप, 

्छलफलबाट ्यसको सिरूप करमा्भण हुन्छ । ्यसलदे 

किद्ाथथीको चौ्तफथी किकासमा जोड क्दन्छ ।

अनुभिमया आधयारित पयाठ्यक्रम

आिश्यक्तामा आधारर्त पाठ््यक्रमलदे 

किद्ाथथीको पिू्भ ज्ार ्तथा अररुिको 

उप्योगमा जोड क्दन्छ । किद्ाथथीहरूलाई 

पिू्भ्त्याररी ज्ारमात् कसकर बाध्य पारर्यो ररदे 

उररीहरूको कसज्भरिरील्ता र अररुिलाई 

प्िध्भर गर्भ सककँ्दरै । आिश्यक्तामा 

आधारर्त पाठ््यक्रमलदे पाठ््यक्रमको साथ्भक 

अभ्यासमा जोड ग्द्भ्छ । ्यसलदे “किक्षण”बाट 

“कसकाइ”क्तर मान्य्ता पररि्त्भर गर्भ प््यास 

ग्द्भ्छ । किद्ाथथीहरूलदे ज्ार र कसपको ग्हण 

करकष्क्र्य रूपमा गरदेरन्दा पकर सकक्र्य र सि्तनत् 

रूपमा कसकरदे र अिधारणा करमा्भण गरदे अिसर 

प्ाप्त ग्द्भ्छर ्। 

वसरयानशील पयाठ्यक्रम 

आिश्यक्तामा आधारर्त पाठ््यक्रमलदे 

किद्ाथथीमा करकह्त क्षम्ता अरमुार गर्भ रसककरदे 

प्कारको हुन्छ र ्यसलदे सधैं किद्ाथथीको 

कसज्भरिरील्तालाई पणू्भ रूपमा किकास गर्भ 

अिसर प््दार ग्द्भ्छ । अककोक्तर पिू्भकरधा्भरर्त 

पाठ््यक्रमलदे औद्ोकगक िस्त ुउतपा्दर गरदेजस्तो 

पाठ््यक्रमका पिू्भकरधा्भरर्त का्य्भहरू उतपा्दर 

प्कक्याकोजस्तो गराउँ्द्छ । एस रोगोष्का 

अरसुार ्यस पाठ््यक्रमलदे किकरनर किचारहरूको 

प्िध्भरमा जोड ग्ददै उररीहरूमा करकह्त क्षम्ता र 

कसज्भरिरील्ताको उनर्यरमा प्ाथकमक्ता क्दन्छ ।

रीिनोपयोगी वसपमया आधयारित पयाठ्यक्रम 

जरीिरोप्योगरी कसप किकास रै आिश्यक्तामा 

आधारर्त पाठ््यक्रमको मखु्य अकरप्ा्य हो । 

किक्षालदे मारि जरीिर ्यापरमा सहज्ता प््दार 

गरु्भप्द्भ्छ । मारिलाई मारिजस्ैत बराउरपु्द्भ्छ 

रनरदे मान्य्ता ्यसलदे राख्द्छ । ्यसलदे ज्ार 

्तथा कसपको किकासमा मात् प््यास रगरदेर 

रकिष््यसममका लाकग पणू्भ रूपमा ्त्याररी समदे्त 

गराउँ्द्छ । ्यसबाट किद्ाथथीलदे कसकाइको 

क्रममा प्या्भप्त अभ्यास गररी जरीिर ्यापरका 

िलैरीको प््दि्भरसमदे्त गर्भ सकरदे्छर ् । ्यसलदे 

किद्ाथथीको िै्यकतिक करनर्तामा जोड क्द्ँद ै

प्त्यदेकमा किकरनर्ता हुन्छ र कििदेि प्कारका 

प्क्तरा हुन्छर ्रनरदे मान्य्ता राख्छ । किक्षकलदे 

्तरी प्क्तराहरूलाई समदेट्रपु्द्भ्छ । गणुस्तररी्य 

किक्षाको मखु्य आि्य रै किद्ाथथीको िै्यकतिक 

करनर्ताको किकासमा सह्योग गरु्भ हो अककोक्तर 

पिू्भकरधा्भरर्त पाठ््यक्रमलदे िै्यकतिक करनर्तालाई 

त्यक्त ध्यार क्द्ँदरै ककरकक सबै किद्ाथथीका लाकग 

एउटै प्कारका उद्देश्यहरू र मलू्याङ्कर ्तररका 
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्त्यार गररएका हुन्छर ् । ्तर आिश्यक्तामा 

आधारर्त पाठ््यक्रमलदे िै्यकतिक करनर्तालाई 

जोड क्दन्छ र एकै प्कारको माप्दणड सबैका 

लाकग उप्योग गर्भ असिरीकार ग्द्भ्छ । ्यस 

पाठ््यक्रमलदे किद्ाथथीकको पणू्भ्तामा जोड क्दरकुा 

साथै किद्ाथथीको पणू्भ किकासमा प्ाथकमक्ता 

क्दन्छ कुरै क्षदेत्को ज्ारमा मात् होइर, चौ्तफथी 

किकासमा जोड क्दन्छ ।

आिशयकतयामया आधयारित पयाठ्यक्रमको विकयास ि 

कयाययायानियन

किद्ाथथीहरूको आिश्यक्ता र चाहरा पकहचार 

गरु्भ रै आिश्यक्तामा आधारर्त पाठ््यक्रमको सरुुिा्त 

हो । प्थम्तः किक्षककलदे किद्ाथथीहरूको लाकग 

कसकाइको प्या्भप्त अिसर क्दरपु्छ्भ । ्यसबाट उररीहरूलदे 

िास्तकिक र गहर रूपमा किि्यिस्तकुो अिधारणा 

बोध गर्भ सक्द्छर ् । किक्षकलदे आफरा किद्ाथथीहरूका 

चाहरा, क्षम्ता र इच्छाअरसुार किि्यिस्त ु्छरोट गररी 

किक्षण ्योजरा करमा्भण गरु्भप्छ्भ । उररीहरूको किचार 

्तथा चाहरा खलुामखुरी (Open-ended) प्श्नहरूबाट 

करक्यकोल गर्भ सककन्छ । किक्षणको क्रममा उतपनर 

हुरदे किद्ाथथीहरूको कजज्ासा ्तथा उतसकु्तालदे पकर 

पाठ््यक्रम ्त्य गर्भ मद््त ग्द्भ्छ । ्यस्तो पाठ्यक्रम 

करमा्भणमा बाह्य कििदेिज्को जरुर्त प्ददैर । किक्षक रै 

्यसका लाकग एक कजममदेिार कििदेिज् हुन्छर ् । ्तसथ्भ 

्यो पिू्भकरधा्भरर्त हु्ँदरै, बाह्य कििदेिज् र संसथाबाट ्त्यार 

गररँ्दरै । ्तातकाकलक पररकसथक्तअरसुार ्यसको करमा्भण 

हुन्छ । ्यसको करमा्भणका स्ो्त रै किद्ाथथी हुर ्। किक्षक 

र किद्ाथथीको सहका्य्भबाट रै ्यसको जग करमा्भण हुन्छ । 

किक्षकलदे पिू्भकरधा्भरर्त पाठ्क्रमलाई सकजलै पररमाज्भर 

गर्भ सकरपु्छ्भ । ्यसका लाकग किद्ाथथीकदे कनरि्त किक्षण 

किकध अपररहा्य्भ ्छ । 

डा. कहलाररी जो सदेइजका अरसुार आिश्यक्तामा 

आधारर्त पाठ््यक्रम किकास र का्या्भनि्यर कसकाइको 

एउटा प्कक्र्या हो जसमा कक्षाका किद्ाथथीहरू 

पिू्भकरधा्भरर्त पाठ््यक्रमका रन्दा थप र्याँ कुरा कसकर 

इच्ुछक हुन्छर ् िा उररीहरूलाई कसकाउर आिश्यक 

ठाकरन्छ । ्यसका आधारमा कसकाइ अररुि सङ्गठर 

गररी पाठ््यक्रम ्त्याररी र का्या्भनि्यर गररन्छ । उ्दाहरणका 

लाकग एउटा मा्छाको कथालाई रमरुाको रूपमा कलर 

सककन्छ । कथा ्यस प्कार ्छः 

एउटा किद्ाल्यको रस्भररी कक्षामा 

बालबाकलकाहरूलाई किक्षण गर्भ आिश्यक परदे 

किकरनर सामग्रीहरू कथए । ्तरीमध्यदे एउटा मा्छा राखरदे 

aquarium पकर कथ्यो । एउटा किद्ाथथीलदे सधैं घरबाट 

खारदेकुरा ल्याएर मा्छालाई क्दरदे ग्द्भथ्यो । त्यो कुरा अन्य 

किद्ाथथीहरूलदे पकर ्ददेखदे अकर सबै जरा aquarium को 

िररपरर जममा रएर मा्छाहरूको गक्तकिकध उतसकु्तापिू्भक 

हदेर्भ थालदे र त्यसैमा रमाउर थालदे । उररीहरूको गक्तकिकध 

किक्षकलदे थाहा पाए । उरलदे किद्ाथथीहरूको चाहरा 

मा्छा रएको थाहा पाएपक्छ मा्छाको बारदेमा किक्षण 

गरदे ्योजरा बराए । उरलदे मा्छाको कथा सरुाए, मा्छा 

बराउर लगाए, मा्छा गनर लगाए, मा्छाको गरी्त गाउर 

लगाए, मा्छा मारदे डुङ्गाको कचत् बराउर लगाए । साथै 

साक्भ  मा्छा जस्तो ख्तरराक मा्छाको बारदेमा ब्ताए, 

ह्देल मा्छा र डकलफरका बारदेमा जारकाररी क्दए । ्यस 

किक्षणमा उरलदे एक हप्ता कब्ताए । ्यस कथाबाट एउटा 

आिश्यक्तामा आधारर्त पाठ््यक्रमका बारदेमा सपष् 

रूपमा जारकाररी हुन्छ । ्यहाँ एक किद्ाथथीको चाहरा 

समहूको चाहरा र्यो । ्यसलदे र्याँ कसकाइ क्षदेत्को बाटो 

्ददेखा्यो । किक्षकलदे सोहरीअरसुार किक्षण ्योजरा िा 

पाठ््यक्रम बराए र किक्षण गरदे । ्यस पाठ््यक्रमको किकास 

र किक्षणमा बाल किकासका किकरनर क्षदेत्हरूलाई 

समदेट्रदे प््यास गरर्यो ्तरी करमरकलकख्त ्छरः्

१. भयाषया विकयासः कचत्, गरी्त, ि््दहरूको प््योगलदे 



170 171शैक्षिक स्मारिकमा, २०७८शैक्षिक स्मारिकमा, २०७८

रािा किकासमा सह्योग ग्यको ।

२. गवितः मा्छा गनरदे का्य्भ, ्तलुरा गरदे का्य्भ, 

किकरनर आकारमा drawing गरदे का्य्भलदे 

गकण्तको आधारर्ूत अिधारणा क्द्यो । 

३. विज्यानः अिलोकर गरदे, खारदेकुरा खिाउरदे, 

चालचलर हदेरदे आक्द का्य्भलदे किज्ारको किकरनर 

प्कारको अिधारणा क्द्यो । 

४. कलयाः मा्छाको कचत्मा रङ्ग लगाउरदे, 

aquariums को कचत् बराउरदे, गरी्त गाउरदे, 

अकरर्य गरदे, डुङ्गा कख्याउरदे आक्द का्य्भलदे 

कला क्षदेत्को किकासमा समदे्त सह्योग परु ््या्यो ।

५. शयािीरिक विकयासः मा्छा पौकडएको जस्ैत 

गररी रतृ्य गरदे, उफ्ररदे, डुङ्गा कख्याउरदे आक्द 

कक्र्याकलापलदे मांसपदेसरीको किकासमा सह्योग 

प्ुया्भ्यो ।

६. हयातको वसप: रङ्ग लगाउरदे, पजल कमलाउरदे, 

गडुाउरदे, साइज बराउरदे र लदेखरदे जस्ता कलालदे 

हा्तको कसप किकास ग्यको ।

आिशयकतयामया आधयारित पयाठ्यक्रम वकन ?

्यसको किकास र का्या्भनि्यको मखु्य उद्देश्य 

किद्ाथथीको चाहरा, आिश्यक्ता र क्षम्ता पकहचार 

गररी सोको किकासमा सह्योग पगुरदे गररी पाठ््यक्रम 

किकास र का्या्भनि्यर गरु्भ हो । ्यसका अन्य उद्देश्यहरू 

करमरकलकख्त ्छरः्

•	 किद्ाथथीहरूको आिश्यक्ता र चाहरालाई 

समबोधर गरदे परूक ध्यदे्यलदे पाठ््यक्रम किकास र 

का्या्भनि्यर गरु्भ

•	 किद्ाथथीलाई कसकाइप्क्त उतसकु र कजज्ास ु

बराउरु
•	 कसकाइका लाकग ्दरीघ्भकालरीर रूपमा उतप्देरर्त र 

समकप्भ्त गराउरु
•	 किद्ाथथीमा रहदेका प्क्तराहरूको उजागर र 

उनर्यर गरु्भ

•	 किक्षकको पदेसाग्त किकास र अररुिमा 

अकरिकृद्ध गरु्भ

•	 किद्ाथथीको चाहरा र क्षम्ताप्क्त किक्षक जारकार 

हुरु
•	 किद्ाथथीहरूका लाकग बोध गरदे, कसकरदे र गरदे 

(comprehend, learn and do) का्य्भका लाकग 

राम्ो र व्यिकसथ्त िा्तािरण उपल्ध गराउरु
•	 द्नद्, िा्ता्भलाप, मकष््तसक मनथर र समस्या 

समाधारका कुरामा पररकच्त गराउरु
•	 किकिध प्कारका कसकाइ किकधहरू प््योगमा 

ल्याउरु
•	 कररन्तर किद्ाथथी मलू्याङ्करलाई प््योगमा 

ल्याउरु
•	 किद्ाथथीलाई सह्योग र हौसला प््दार गरु्भ

•	 एककीकृ्त िा िरीि्भकग्त (Thematic) किक्षणमा 

जोड क्दरु
•	 पिू्भकरधा्भरर्त पाठ््यक्रमको सरीमाबाकहरका थप 

किि्यिस्त ुकिक्षण गरु्भ

आिशयकतयामया आधयारित पयाठ्यक्रमकया आिशयक 

पक्षहरू 

विकयासयातमक पक्षहरू

बालिाकलकाहरूको सि्भपक्षरी्य किकासका 

लाकग किकरनर चरण र पक्षमा ्दक्ष बराउर ध्यार 

क्दरपु्छ्भ । जस्ैत, स-सारा बालबाकलकाहरूका 

लाकग िाररीररक कक्र्याकलाप कलम, कैं चरी 

समाउरदे ्तररका र समाकजक, संिदेगातमक 

कुराहरूलगा्य्त सि्तनत््ताको अररुकू्त, िकति 

र मदेलकमलाप क्षम्ताको किकासका लाकग 

पाठ््यक्रम माध्यम हुरपु्द्भ्छ ।

भौवतक ियातयाििि पक्ष

बालबाकलकालदे कसकरदे सथारको िा्तािरणलदे 
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कसकाइको स्तर र गक्तमा कििदेि महत्ि राख्द्छ । 

बालबाकलकालदे बाह्य िा्तािरणबाट धदेरै कुरा 

कसककरहदेका हुन्छर ् । रौक्तक िा्तािरणलदे 

उररीरूमा र्याँ कजज्ासा र फरक चाहरा उतपनर 

गरररहदेको हुन्छ । ्तसथ्भ कसकाइमतै्री िा्तािरण 

आिश्यक हुन्छ ।

सयामयावरक ियातयाििि पक्ष

अकररािक, सथाररी्य सङ्घ-संसथाका 

कम्भचाररी र किक्षकहरूसँग बालबाकलकाहरूलदे 

कदे हरी र कदे हरी अन्तरकक्र्या गरररहदेका 

हुन्छर ् । अकररािकहरूको रकूमका िा 

क्त्भव्य, किक्षकहरूबाट प्ाप्त ज्ार र कसप, 

सरसफाइ र सरुक्षा गरदेलगा्य्त किकरनर व्यकति 

एिम ् किद्ाल्यका कम्भचाररी आक्दसँगको 

अन्तरकक्र्यालदे उररीहरूको अररुिलाई थप 

गकहरो र फराककलो बराएको हुन्छ ।

पयाठ्यक्रम सयामग्ीसम्बनधी पक्ष

किद्ाथथीहरूको चाहरालाई समदेट्रदे गररी किकरनर 

पाठ््यसामग्री उप्योग गरु्भप्द्भ्छ । उररीहरूको 

चाखअरसुारका किकरनर सामग्रीहरू उपल्ध 

रई प््योग रएमा कसकाइ रोचक र साथ्भक हुर 

सक्छ ।

आकव्मक घटनयासम्बद्ध पक्ष

कक्षामा, किद्ाल्यमा िररपररको िा्तािरण 

र सम्ुदा्यमा कुरै घटरा रए पक्छ किक्षकलदे 

आफरो पाठ््यक्रममा किि्यिस्त ु समािदेि गररी 

किद्ाथथीहरूलाई उररीहरूकै गक्त र स्तरमा कसकरदे 

अिसर प््दार गररी घटराको किि्यमा जानरदे, 

बझुरदे र अनिदेिण गरदे अिसर क्दरपु्छ्भ, जस्ैतः 

रकजकैको कुरै सथारमा झाडा-पखाला रएमा 

त्यसको कारण र रोकथामका किि्यिस्त ुराखदेर 

पाठ््यक्रम बराउर सककन्छ ।

वययािहयारिक वक्रययाकलयाप सम्बद्ध पक्ष

किद्ाथथीहरूलदे ्दकैरक रूपमा गरु्भपरदे 

व्यािहाररक कक्र्याकलापहरू पकर कसकाइका 

क्षदेत् हुर सक्छर ् । सरसफाइ, रैक्तक्ता र 

अरिुासरसमबनधरी कुराहरू साथरीसँगरी, 

अिति र असहा्यलाई सह्योग, मदेलकमलाप, 

्दिैरी किपकतिमा सह्योग, फोहोरमलैा 

व्यिसथापरजस्ता किि्यिस्त ुपकर पाठ््यक्रममा 

समािदेि गररी ्त्यार गर्भ सककन्छ ।

आिशयकतयामया आधयारित पयाठ्यक्रमकया आधयािभूत 

तत्िहरू

विद्याथथी पवहचयान 

किद्ाथथीको सहरी पकहचार रै पाठ््यक्रम करमा्भण 

करण्भ्यका लाकग माग्भ्दि्भर हुन्छ । किद्ाथथीहरूको 

अिसथा पकहचार गरदे क्षम्ता, ्तक्भ  गरदे क्षम्ता र 

परसपरमा सह्योग गरदे पक्षको पकहचार, कक्षा 

िा्तािरण, का्य्भक्दर, पाठ््यक्रम ्योजराका 

आधार हुर ्।

्थयान ि समय

कक्षा िा्तािरणलदे अनिदेिण गर्भ, सहका्य्भ 

गर्भ, व्यिहारमा उ्तार्भ र प्रािकाररी रूपमा 

्छलफल गर्भ सहज्ता प््दार ग्छ्भ । व्यिकसथ्त 

का्य्भ्ताकलका रएमा प्त्यदेक क्दर गरररदे का्य्भ 

व्यिकसथ्त हुरदे, खलुा प्श्न राखर सकरदे अिसर 

र किकासातमक का्य्भ गर्भ सकरदे बराउर जोड 

क्दन्छ ।

पयाठ्यक्रम योरनया

किद्ाथथीहरूलदे खदेलदेको र कसकदे को सम्यको 

व्यिहार अध्य्यर रएमा ्यस पाठ््यक्रमको 

्त्याररीका लाकग सहज अिसथा कसज्भरा 

हुन्छ ।उररीहरूको कचन्तरलाई गकहरोसँग बझुदेर 

पाठ््यक्रम करमा्भण गर्भ सककन्छ ।
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असल सम्बनध

किक्षकलदे किद्ाथथीसँगको समबनध प्गाढ 

बराउँ्द ै सह्योगको मात्ा बढाउरपु्छ्भ । अन्य 

किक्षक ्तथा किद्ाथथीका अकररािकसँग 

पकर गकहरो समबनध सथापरा गरदेमा पाठ््यक्रम 

करमा्भणका लाकग अरकूुल िा्तािरण बन्छ । 

्यसो हुर सकदे मा आतमकिश्वासमा अकरिकृघि रई 

किद्ाल्यलाई जरीिन्त कसकाइ कदे नरि (Live 

learning center) बराउर सककन्छ ।

वनषकषया

पाठ््यक्रम लकचलो हुरकुा साथै र सि्तनत््ताको 

मान्य्ताबाट कर्ददेकि्त हुरपु्छ्भ । किद्ाथथीको 

आिश्यक्ताअरसुार एउटा पाठ््यक्रम उप्योग गरररह्ँदा 

आिश्यक ्ददेकखएका किि्यिस्त ु समािदेि गररी थप 

पाठ््यक्रम किकास र लाग ुगर्भ सकरपु्द्भ्छ । त्यसो रएमा 

मात् पाठ््यक्रम लकचलो हुन्छ । पाठ््यक्रम लकचलो रएर 

ररदे किद्ाथथीको प्क्तरा, क्षम्ता र कजज्ासाको उनर्यरमा 

बाधा पगुर सक्छ । आिश्यक्तामा आधारर्त पाठ््यक्रम 

परमपराग्त िा पिू्भकरधा्भरर्त पाठ््यक्रमको प्क्तसथापर 

होइर ्यो परूक पाठ््यक्रममात् हो । ्यसलदे किद्ाथथीहरूको 

रुकच र चाहरालाई समबोधर ग्छ्भ र परमपराग्त 

पाठ््यक्रमलाई पणू्भ्ता प््दार ग्छ्भ । पाठ्यक्रमको 

सफल का्या्भनि्यर किक्षकको किक्षण कौिलमा 

रर प्द्भ्छ । किक्षण कसकारुकदे कनरि्त हुरपु्छ्भ । ्यो खलुा 

हुरकुा साथै र कसकारुको प्क्तरा उनर्यर्तफ्भ  कदे कनरि्त 

हुरपु्छ्भ । ्यसका लाकग किक्षक-किक्षकबरीच, किक्षक-

किद्ाथथीबरीच, किक्षक-अकररािकबरीच सहका्य्भ र 

असल समबनधको आिश्यक्ता प्द्भ्छ । आिश्यक्तामा 

आधारर्त पाठ््यक्रमका लाकग बहृ्त ् ्त्याररी र ठूलो 

आकथ्भक बन्दोिस्त बाह्य कििदेिज् िा पाठ््यक्रमकि्द ्

पकर आिश्यक हु्ँदरै । कदे िल किक्षकको इच्छािकति, 

्ततपर्ता र कसपको आिश्यक्ता प्द्भ्छ । किद्ाथथीको 

चाहरा, अकररािकको सझुाि र किक्षकको उकच्त 

पहलसकह्त ्योजराबघि ्तररकालदे किि्यिस्त ु च्यर र 

किस्तार गररी बालकको चौ्तफथी किकासहदे्त ु उप्योगरी 

हुरदे गररी किक्षण ्योजरा ्त्यार गरु्भ रै आिश्यक्तामा 

आधारर्त पाठ््यक्रम ्त्यार गरु्भ हो । ्यसको प्ा्दरुा्भि 

किक्षणको ्दौरारमा रै हुन्छ । ्यसलदे कसकाइलाई सरीकम्त 

ग्ददैर बरु क्षम्ता र चाहराअरसुारको थप कसकाइलाई 

ररदे करश््य रै सबलरीकरण ग्द्भ्छ । किद्ाथथीमा करकह्त 

प्क्तराको खोजरी र किकासका लाकग सहजरीकरण ग्द्भ्छ । 

्तसथ्भ आजको ्यगुमा ज्ारको कर्यनत्ण होइर प्सफुटरमा 

जोड गरु्भपरदे रएकालदे ्यसको आिश्यक्तालाई रकार्भ 

सककँ्दरै ।
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भगवान ्श्री रामलाई आदर्श राज्यका प्रतरीक माननन्छ । बोलरीचालरीमा रामको जसततै राज्यलाई रामराज्य भननने गररन्छ । 

भगवान ्श्रीराम एक आदर्श म्या्शदा परुुष, आदर्श साथरी, आदर्श राजा मात्र नभएर आदर्श कुरल सङ्गठक पनन हुन ्। 

तसथ्श ्यस लनेखमा नवद्ाल्य तहको रतैनषिक प्ररासकमा हुनपुनने गणु तथा भगवान ्श्रीरामसँग भएका गणुहरूलाई 

तलुनातमक अध्य्यन गररी नवद्ाल्य पनन एउटा समदुा्यको आदर्श नसकाइ कने नद्रका रूपमा सथानपत गन्शका लानग 

नवचारहररू प्राप्त गन्श खोनजएको ्छ । ्छओटा पवूवी्य दर्शनमा रामा्यण साङ्ख्य दर्शननभत्र पद्श्छ । नवद्ाल्य नरषिाको 

सनदभ्शमा दर्शनका राखामध्यने आदर्शवाद पनन एक हो । रामा्यणका प्रमखु पात्र भगवान ्श्रीराम नतै हुन ्। नवद्ाल्य 

सञचालन, व्यवसथापन र संरषिणका लानग एक आदर्श ननेततृवकता्श र प्ररासकको आवश्यकता पद्श्छ । नरषिक, 

नवद्ाथवी र समदुा्यबरीचको समबन्धलाई समु्धरु बनाउन सकनने आदर्शवादरी भगवान ्श्रीरामजसततै कुरल सङ्गठक 

आदर्श नवद्ाल्यका लानग आवश्यक हुन्छ । ्यसका लानग आतमनवश्ास, ्धतै्य्शता र सनहषणतुा मखु्य आवाश्यक 

तत्व हुन्छन ्। नवद्ाल्य ननेततृवकता्शलने व्यनतिगत, सामानजक, मनोवतैज्ाननक तथा पनेसागत गणुलने ्यतुि भएर ररीत र 

ढङ्ग प्ुया्शएर सबतै दनुव्धा हटाउन सनकनने हुन्छ । रामराज्यमा साव्शजननक सनुवुाइ हुन्छ । सबतै नागररकहरू चररत्रवान ्

हुनने्छन ्। ्धम्शमा नवश्ास रानखन्छ । सद्ावका साथ नागररकहरू एकआपसमा नमलनेर बसद्छन ्। द्या, दान तथा सत्य 

एवम ्रदु्धतामा नवश्ास गररन्छ । सबतै नागररकहरू कामप्रनत सचनेत हुन्छन ्। एकलने अका्शको काममा उदारता तथा 

कृतज्ता व्यति गद्श्छ । राज्यमा परपुन्छरीदनेनख प्रकृनत र मानवसमनेतलाई सममान गररन्छ । ननेततृवकता्शलने जनताको 

कुरा सनुद्छ । ननेताहरू पणू्श रूपमा जनतामा समनप्शत हुन्छन ्। मातानपता र गरुुप्रनत सममान गररन्छ । सरुासन का्यम  
हुन्छ । थोरतै जनरनतिबाट ननतजामलूक काम गराइन्छ । राज्यको कमाइ उचच राखरी खच्श कम गररन्छ । राज्यको 

लानग स्ानेतका जोहो गररन्छ । श्नमकहरू सममाननत हुन्छन ्। रामराज्यको पररकलपनाबाट सामदुान्यक नवद्ाल्यको 

रतैनषिक प्ररासनलाई अगानि बढाउन कने हरी आ्धार ्यहाँ प्रसततु गररएको ्छ । सामदुान्यक नवद्ाल्यलाई रामा्यण 

षिनेत्र माननने र रामलाई प्ररासक तथा अन्य प्रत्यषि परोषि नरषिासँग जोनिननेहरू भ्ाततृव प्रनेमका साथ अगानि बढ्नने हो 

भनने नरषिाषिनेत्रमा सबलरीकरण सनुननचित ्छ ।

विद्यालय विक्यामया नेततृि र रयामयायणकया भगियान ्श्रीरयाम
 निरयाज सञजेल

विषय प्रिेश

विद्यालय विक्याको कयाय्यकयाररी प्रमखु 

प्रधयानयाधययापक नै हुन ् । विवभनन तथययाङ्कले िवैक्क 

प्रियासकहरू पेसयागत वरिययाकलयापमया संलगन हुनपुनने 

दखेयाएको छ । नरीवत र नेततृि, विक्या र प्रियासनसँग 

जोविएर आउँछ । असल प्रियासकले असल विक्क 

बनेको अनभुवूत र अनभुि गरेको हुनपुछ्य भनेर कवतपय 

विद्यान ्ले धयारणया वयक्त गरेकया छन ्। एउटया प्रियासक बनन 

उसले वनवचित अिवध विद्यालय विक्णमया वबतयाएकै 

हुनपुछ्य । (ह्गुगेज,१९८४) प्रभयािकयाररी नेततृिकया 

 विक्क,  िज्रियारयाहरी मयाधयवमक विद्यालय, लवलतपरु

लेखसार
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लयावग ियातयािरणको महत्िपणू्य भवूमकया हुनछ । विक्या 

प्रियासनको अिस्यालयाई १९ औ ँ ितयाबदरीको अगयावि 

र १९ औ ं ितयाबदरीको पछयाविकया अिस्यासँग तलुनया 

गरेर पवन विशे्षण गरेको पयाइनछ । प्रभयािकयाररी नेततृि 

भननयाले िवैक्क संस्यालयाई उद्शेयमलूक तररकयाले 

कसररी सञ्यालन गन्य सवकनछ भनने हो ।तलुनयातमक 

अधययन गदया्य जसररी रयामयायणमया श्रीरयामले आदि्य पयात्रको 

रूपमया भवूमकया परूया गरे तयसै गररी एक प्रधयानयाधययापकले 

विद्यालयमया उदयाहरणरीय आदि्य वयवक्तति भई असल 

कम्य, ईश्वररीय व्नतन, कम्यिरील वयवक्ततिकया रूपमया 

उद्शेय परूया गन्य सकयारयातमक सो् रयाखमेयात्र सफल 

नेततृि गन्य सवकनछ । नेततृि सयामवूहक उद्शेयसँग 

जोविनछ । विद्यालय विक्याकयाे प्रियासनमया नेततृि 

भननेवबवतिकै प्रधयानयाधययापककया गणुहरूकया बयारेमया ््या्य 

हुनछ । िवैक्क प्रियासनवभत्र नेततृि गवतिरील हुनपुद्यछ । 

गवतिरील नेततृिले समययानकूुल वनण्यय वलने गछ्य । हुन त 

नेततृिलयाई नेतया िया नरीवतसँग जोि्ने गरेको पवन पयाइनछ । 

नेततृिलयाई प्रजयातयावनत्रक, वनरङ्कुि, तयानयाियाहरी, सितनत्र 

गररी विवभनन िलैरीमया हरेरने गरेको पयाइनछ । 

आजको पररिवत्यत अिस्यामया खोजेको 

िैवक्क नेतृति्यावहँ गवतिरील नेतृति हो । कतै यसलयाई 

सवरिय नेतृति पवन भनने गररनछ, जुन आदि्यले पे्रररत 

हुनुपद्यछ । रयामयायणमया भगियान् श्रीरयामले आफनो 

नेतृति अगयावि बढयाउँदया गवतिरील नेतृति गरेको 

देवखनछ । श्रीरयामले समय र पररवस्वतअनुसयार 

फरक-फरक वयवक्तसँग वमलेर नवतजयामूलक 

कयामहरू गरररहेको रयामयायण अधययनबयाट ्याहया 

हुनछ । आदि्यियादकया वसद्यानतलयाई वनरनतरतया वदँद ै

नवतजयामुखरी कयाम गनु्य भगियान् श्रीरयामको गवतिरील 

नेतृतिको पवह्यान हो । यसतै सयामुदयावयक विद्यालयको 

सबलरीकरण त्या सुदृढरीकरणकया लयावग पवन 

प्रधयानयाधययापककयाे नेतृति गवतिरील हुन आिशयक छ । 

विद्यालय वयिस्यापन सवमवतकया अधयक्को भूवमकया 

पवन सवरिय हुन आिशयक छ । कुनै पवन संस्याले 

उद्ेशय पूरया गन्यकया लयावग पररकलपनया, लक्य, उद्ेशय, 

रणनरीवत त्या कयाय्यरिमहरूको सपष्ट रूपमया उललेख 

भएको हुनुपछ्य  ।

रयामयायणलयाई एउटया समयाज र नेततृि गनने 

प्रधयानयाधययापकलयाई समयाज जोि्ने किरीकया रूपमया वलने 

हो भने नेततृिकतया्यलयाई विद्यालयवभत्रको ियातयािरणसँगै 

सयामयावजक नेततृिको बयारेमया त्या सयामयावजक अिस्याको 

बयारेमया पवन ज्यात हुनपुद्यछ । विद्यालयको प्रियासनलयाई 

दरुुसत र फुवत्यलो बनयाउनकया लयावग अवभभयािक र 

समदुयायबरी्को समबनधलयाई समुधरु बनयाउनपुछ्य । 

विद्यालयवभत्र र विद्यालयबयावहरको ियातयािरणको बयारेमया 

नेततृिकतया्य जयानकयार हुनपुद्यछ । तस ््य नेततृिको विकयास 

एउटै गवतमया हुनछ भनने छैन । िवैक्क पररित्यनले 

सयामयावजक पररित्यनलयाई पछययाउनपुद्यछ ।सयंासकृवतक 

पररित्यन जबसमम हुदँनै, िवैक्क पररित्यन पवन हुन सकदनै 

भनेर रुसोले भनेकया छन ् । कुिल प्रियासकको रूपमया 

भगियान ् श्रीरयामको नेततृिजसतै विद्यालय प्रियासनको 

नेततृि प्रधयानयाधययापकबयाट हुनपुद्यछ । वयवक्तगत, 

पेसयागत, मनोिैज्यावनक त्या सयामयावजक गणुहरूकया 

सया्सया्मया गवतिरील नेततृिलयाई पवन र्नयातमक त्या 

वसज्यनयातमक बनयाउनपुद्यछ । उपलबध स्ोत र सयाधनको 

उच्तम सदपुयोग गददै जनिवक्तको क्मतया विकयासकया 

सया्ै आफनो ्ररत्र, लगनिरीलतयाजसतया विषयहरूलयाई 

अगयावि बढयाउँद ैउदयाहरणरीय बननपुछ्य ।

नेपाल र अनय देशमा शैवषिक प्रशासन

विद्यालय प्रियासन सयाि्यजवनक प्रियासनसँगै 

आएको एक विषय हो । िैवक्क प्रियासनमया खयासगररी 

वििु कक्यादेवख उच् विक्या प्रयावतिसममकयालयाई 

बुविनछ । विद्यालय िैवक्क प्रियासनमया विवभनन 

देिहरूले विवभनन प्रययास गरेको पयाइनछ । जसतै 
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बेलयायतमया िैवक्क वयिस्यापनलयाई सन् १९६० मया 

अधययन क्ेत्रको रूपमया वलएको पयाइनछ भने िैवक्क 

विकयासरिमलयाई िैवक्क सुधयार ऐन, सिवयिस्यापन 

त्या विद्यालय वयिस्यापन कयाय्यदलकया रूपमया 

उललेख गरेको पयाइनछ । नेपयालको सनदभ्यमया सङ्घरीय, 

प्रदेि, वजललया र स्यानरीय तहमया विद्यालय िैवक्क 

प्रियासनको वयिस्या गररएको छ । अमेररकयामया 

स्यानरीय तहले वनयनत्रण गरेकया तरीन प्रणयालरीकया 

विद्यालयहरू पवन पयाइनछन् । यसमया पुरयानो र प्र्वलत 

विद्यालय, ग्यामरीण विद्यालय प्रणयालरी, सहररी विद्यालय 

प्रणयालरी देवखनछन् । अमेररकयामया ५० ओटै रयाजयहरू 

विक्या सञ्यालन, वयिस्यापन र प्रियासनमया सितनत्र 

र सियायति छन् । बेलयायतमया िैवक्क नरीवत बनयाउने, 

स्ोत-सयाधनको विभयाजन गनने, अवभभयािकलयाई प्रभयाि 

पयानने, स्यानरीय अवधकयाररी, स्यानरीय िैवक्क संस्या, 

विक्क सियंसेिरी संस्यालयाई प्रभयािकयाररी कयाय्यरिम 

बेलयायतको विद्यालय प्रियासनमया तयहयँाको विक्याको 

केनद्रको वनयमले महत्िपूण्य प्रभयाि पयाद्यछ । तयहयँा विक्या 

र विज्यानको कररब ७० प्रवतित ख््य स्यानरीय तहले 

वयहोछ्य  । िेलयायतकयाे िैवक्क इवतहयासमया सन् १९७२ 

को विक्या सुधयार ऐनले प्रधयानयाधययापकलयाई वनकै 

अवधकयार प्रदयान गरेको पयाइनछ । श्रीलङ्कयामया केनद्ररीय 

तहमया सुपररिेक्ण, प्रयानतरीय, अञ्ल, विवभजनल 

तहमया सुपररिेक्णजसतया िैवक्क प्रियासनमया कयाम 

हुनछ । वछमेकी मुलुक भयारतमया पवन सन् १९७२ मया 

वििेष विक्या पररषद्को सियायति संस्या स्यापनया गररी 

विक्यामया प्रभयािकयाररतया बढयाउन खोजेको देवखनछ । 

खयास गररी सन् १९४७ को सितनत्रतयापवछ भयारतमया 

विक्या र िैवक्क प्रियासनले गवत वलएको पयाइनछ ।

राम र रामायण

रयाम र रयामयायणको ् ्या्य सबैलयाई ज्यात नै छ ।अमर 

पसुतक, पेज नं. २७ मया रयामयायणबयारे यसतो लेवखएको छ :

“विश्व सयावहतयम ै सपु्रवसद् महयाकयावयमधये 

अग्गणय स्यानमया रहकेो रयामयायणकया नयायक श्रीरयाम 

अवद्तरीय छन ् । उनरी मयया्यदया परुुषोतिम हुन ् । श्रीरयाम 

कत्यवय परयायणतयाकया अपिू्य उदयाहरण छन ्। रयामयायणकया 

र्वयतया ियालमरीवक हुन ्। नेपयालरी भयाषयाकया आवदकविकया 

रूपमया सममयावनत भयानभुक्त आ्याय्यले रयामयायणको 

नेपयालरी मौवलकतयासवहत गरेको अनिुयाद नेपयालरी 

समयाजमया लोकवप्रय छ । यसतै अनय भयाषयामया पवन 

रयामयायणको भयाियानिुयाद गररएको छ । सगरमया्यादवेख 

वहनद महयासयागरसममकया हरेक भभूयाग रयामयायणको 

क्याबयाट प्रभयावित छन ् । रयामयायणको वतबबतरी 

रूपयानतरसमते पयाइएको छ । कमबोविययाको एक मवनदरको 

विलयालेखबयाट १४ सय िष्यअवघ तयहयँा रयामयायणको पयाठ 

हुने गरेको ्याहया हुनछ । ्याइलैनिमया त रयामयायणको यवत 

गवहरो प्रभयाि व्यो वक तयहयँाको रयाजधयानरी अयधुयाको 

नयाम रयामको रयाजधयानरी अयोधययाको नयामबयाट रयावखयो । 

इनिोनेवसययामया रयामयायणको लोकवप्रयतया पवन उललेखय 

छ । तयहयँाको संसयारप्रवसद् छयायया नतृयमया रयामयायणको 

क्या दिया्यइनछ ।

रयामयायणकया नयायक श्रीरयाम आज्याकयाररी पतु्र, 

असल भ्यातया र एक पतनरीव्रत पयालन गनने बफयादयार पवत छन ्। 

उनरीबयाट हरेक मयया्यदयाको पयालन भएको महयाकयावयबयाट 

दिया्यइएको छ । विनया कुनै सङ्को् वपतयाको आज्या 

पयालन गरेर श्रीरयाम रयाजयमयाव्को आफनो अवधकयार 

पररतययाग गददै िनियासमया जयानछन ्। उनरी कत्यवयवनष्ठ पवत 

हुन,् जसले रयाक्सकया रयाजया रयािणले हरण गरेर लगेकी 

आफनरी पतनरीलयाई मकु्त गरयाएर वफतया्य लययाउँछन ् । पतनरी 

सरीतया अवगनजवतिकै पवित्र रहकेो ्याहया भएर पवन लोक 

मयया्यदयाको पयालन गददै उनरी सरीतयालयाई पररतययाग गछ्यन ्।

श्रीरयाम भगियान ् विषणकुया सयातौ ँ अितयार 

मयावननछन ् । सनयातनधममीकया लयावग यो सबैभनदया 

महत्िपणू्य छ । ्पु्याप सबै कष्ट सहने सनुदर र सिुरील 
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सरीतयालयाई यगुौंदवेख दिेरी मयातयाकया रूपमया पवुजनछ । सरीतया 

मयातया सतयकी प्रतरीक हुन ्। जसलयाई रयािण रूपरी िटुको 

पञजयाबयाट भगियान ् श्रीरयामले मकु्त गरयाउँछन ् । यसररी 

श्रीरयाम सतयको रक्याकया लयावग गररने सङ्घष्यकया प्रतरीक 

हुन ् । रयािणसँग यदु् गन्यकया लयावग श्रीरयामले आफनो 

अनपुवस्वतमया अयोधययाको रयाजपयाठ समहयालेकया भयाइ 

भरतको सहयोग मयागेनन ्।

उनले ियानर सेनया सञ्यालन गन्य उपयुक्त 

ठहयया्यए । श्रीरयाम अटुट भवक्त र आज्या पयालन 

्याहन्े। वयनै गुणको बलमया रयामयायणको संर्नया 

रयामयायणको र्नया कवहले भयो भनने कुरयामया तथयगत 

रूपमया कुनै वतव्वमवत पयाइएको छैन । रयामयायणमया 

प्रयुक्त भयाषयािैलरी, क्यानक त्या प्रसङ्गहरू, अनय 

ग्न्हरूमया आएकया सङ्केतहरू आवदकया आधयारमया 

विद्यान् हरूले यसको र्नयाकयालको बयारेमया अि्कल 

कयाटेकया छन् । विवभनन तक्य  र विशे्षणहरूकया 

आधयारमया रयामयायणलयाई लौवकक संसकृतको आवदम 

ग्न् र कलयापूण्य ग्न्को रूपमया समेत िण्यन गररएको 

छ । यसररी हेदया्य ियालमरीवक रयामयायणको र्नयाकयाल 

िैवदक ियाङ्मयपवछ इ.पू. ७०० िष्यभनदया अवघ नै 

कुनै समयमया हुन सकने तक्य  विद्यान् हरूको रहेको 

पयाइनछ । जेहोस्, रयामयायण एउटैमयात्र नभएको र 

विवभनन रयामयायणको र्नयाकयाल विवभनन समयमया हुन 

सकने भएको हुँदया यस समबनधमया यसै हो भनेर वनवचित 

गन्य सवकने देवखँदैन।” (अमर पुसतक)

सया्ै रयामकया बयारेमया पूिमीय व्नतन परमपरया 

पुसतकमया वििप्रसयाद ढकयालको रयामयायणको 

परर्ययातमक विशे्षण आलेखमया यसतो छ । (पेज 

४३७) “ियासतिमया रयाम को हुन् र उनको सिरूप के 

हो ? भनने कुरयामया विवभनन दृवष्टकोणहरू पयाइनछन्। 

रयामलयाई भगितित्िकया दृवष्टले, मयया्यदया पुरुषोतिमकया 

दृवष्टले र रयामयायण महयाकयावयकया नयायकको रूपमया 

समेत वययाखयया गररएको छ । तत्िज् र भक्तहरूले 

रयामलयाई सयाक्यात् परमेश्वरको अितयार मयानेकया छन्। रम 

कीियाययाम् धयातुबयाट योगरी जनहरू जसमया रमणया गछ्यन ्

भनने विग्हमया रयाम िबदको वयुतपवति हुनछ । तयसैले 

आधययावतमक दृवष्टले हेदया्य रयामयाितयार सयाक्यात् परमेश्वरकै 

अितयार रहेको मयावननछ । रयािणको अतयया्यारबयाट 

परीवित देितयाहरूले गरेको अनुरोधलयाई सिरीकयार गद ै

पृथिरीको भयारहरण गन्य नै ियासतिमया रयामयाितयार भएको 

हो । रयामको अितयार सयाक्यात् ब्रह्ममय व्यो ।

तसययावप भगियानेषः सयाक्यात ्ब्रह्ममयो हररः ।

अिंयंािने ्तधुया्यगयात ्पतु्रतिं प्रयाव््यतः सरैुः ।।

रयामलक्मणभरतित्रघुनया इवत संज्यया ।

(भयागित– ९।१०।२)

रयाम ्हुन ्परयातमया वत कहयँा विकयाररी ।

यस ्लोकमया छन ्नररूपधयाररी

 कयाम गन्य लयागयया तरी नरै सररीकया 

लरीलया अपयार ्छन ्भगियान ्हररीकया ।

(भयानभुक्तीय रयामयायण बयालकयाणि ६६)

रयामयायणकया केनद्ररीय पयात्र रयाम हुन।् इवतहयासमया 

विवभनन रयाम भए पवन रयामयायणकया रयाम दयािरव् अ्या्यत ्

दिर्कया छोरया रयामको वििषे मवहमया छ। दिेभक्त, 

वपतभृक्त, मयातभृक्त, भ्यातपेृ्रम, एकपतनरीव्रतरी, विनयरी, 

िरीर, कुिल धनधुया्यररी, असल वमत्र, िरणयागतितसल, 

भगितित्ि, कृतज्, प्रजयापयालक, कुिल प्रियासक, 

क्मयािरील रयाजया आवद विविष्ट गणुहरू रयामकया ्ररत्रमया 

पयाइनछन ् । सि्यप्र्म त रयामको ्याररवत्रक वििषेतया 

दिेभवक्त हो। यस बयारेमया रयामको उद्यार यसतो छ–

अवप सिण्यमयरी लङ्कया न म ेलक्मण रो्ते ।

जननरी जनमभवूमचि सिगया्यदवप गररीयसरी ।।

(ियालमरीवक रयामयायण, यदु्कयाणि)

यद्वप लङ्कया सिण्यमय छ, त्यावप मलयाई 

अयोधयया बरयाबर कुनै पवन स्यान रयाम्ो लयागदनै वकनभने 
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जननरी र जनमभवूम सिग्यभनदया गररमयामय हुनछन ्। रयामको 

यस वकवसमको भयािनया आदि्यमया मयात्र व्एन, यसलयाई 

त उनले आफनो जरीिनमया नै दखेयाएकया व्ए । आफनया 

सबै आमयाहरूलयाई उनरी उवतिकै भवक्त र सममयान प्रकट 

ग न्े । यहयँासमम वक उनलयाई िनियास पठयाउन कर लगयाउने 

कैकेयरीप्रवत पवन रयामको कुनै दभुया्यि व्एन भनने कुरया 

उनले भरत र ित्रघुनलयाई समियाउने रिममया रयामयायणकया 

वििषे सनदभ्यहरूमया बतयाएकया छन ्।

वपतृभवक्त र रघुकुल परमपरयाको वबँिो 

्यामनु उनको अकको ्याररवत्रक वििेषतया रहेको छ। 

दिर्ले िन जयाने आज्या गददैमया रयामले िन जयानुपनने 

व्एन, सयारया रयाजय सया् वदइरहेको अिस्यामया रयाम 

दिर्लयाई पदमुक्त गररी आफँै रयाजया हुन सक्े, रयामले 

तयसो गरेनन् । यवद तयसो गरेकया भए रयामक्या यवत 

समपे्रषणरीय र सिेद् हुने व्एन होलया । दिर्को 

आज्या रयामले पयालनया गरेर एकयावतर आज्यापयालक 

छोरयाको इवतहयास वनमया्यण गरेको देवखनछ भने अकया्यवतर 

रघुकुलको ररीवतअनुसयार प्रयाण जयानछ तर ि्न खेर 

जयँादैन भनने उवक्तलयाई सया ््यक पयारेको देवखनछ । रयामले 

दिर्मयाव् हसतक्ेप गरेर रयाजय हयातमया वलएकया भए 

उनले कमयाएको सुयि सबै नयावसनथयो, तर तयसो 

नगरेर रयामले सकयारयातमक बयाटो र जरीिनको उजययालो 

प्लयाई अँगयालेर नै इवतहयास वनमया्यण गरेकया छन् ।

भ्यातपेृ्रम रयामको अकको अनकुरणरीय पक् मयावननछ–

दिे ेदिे ेकलत्रयावण दिे ेदिे े् बयानधियाः ।

तं त ुदिे ंनपशययावम यत्र भ्यातया सहोदरः । 

रयाम िनियास जयँादया लक्मणले पवन जयानुपछ्य 

भनने आिशयकतया व्एन तर रयाजयको भोगविलयास 

त्या विियावहतया युितरी पतनरीलयाई समेत छयािेर लक्मण 

खयालरी पयाउ रयामकया पवछ लयागेकया हुन् । इवतहयासमया 

रयामयायणकया रयामलक्मणको यो भ्यातृपे्रम अतुलनरीय 

रहेको छ । उतया आफनरी आमयाले रयाजय मयागेकोमया 

भरत कवत दुःखरी छन् भनने कुरयालयाई त िण्यन नै गन्य 

सवकँदैन, मयात्र अनुभूवत गन्य सवकनछ । ्ौध िष्यसमम 

भरतले रयामकया खरयाउ (पयादुकया) वसंहयासनमया रयाखेर 

गयाईलयाई जौ खुियाई गोबरबयाट वनसकेको जौ प्रिोधन 

गरेर तयसको रोटरी एक छयाकमयात्र खयाई अ्िया गहुँतमया 

जौ पकयाएर तयहरी पररकयार खयाई बसेकया व्ए भनने 

तपसययातमक क्या भरतको प्रयाति हुनछ ।

असल वमत्रतया रयामको अकको ्याररवत्रक वििषेतया 

हो । रयामले बयँादर जयावतसँग वमत्रतया गरेर आफूले वदएको 

ि्न परूया गररी असल वमत्रतयाको परर्य वदएकया छन ्।

वकवषकनधया परुरीकया रयाजया सगु्रीिसँगको 

वमत्रतयालयाई तयहरी रूपमया हरेरनछ । रयामले विभरीषणसँग 

पवन असल वमत्रतयाको वयिहयार गरेकया छन ् । रयािणले 

विभरीषणलयाई मयान्य खोजदयासमते रयाम अगयावि उवभएर 

उसको िवक्तको सयामनया गरेकया छन ्।

रयामको ्ररत्रमया पयाइने अकको वििषेतया कृतज्तया 

पवन हो । आफूमयाव् उपकयार गननेप्रवत कृतज् हुनपुद्यछ 

तर परोपकयारलयाई सौदयाबयाजरीकया रूपमया वलनहुुनन भनने 

उनको ्याररवत्रक सनदिे रहकेो छ । रयामको ्ररत्रमया 

क्मयािरीलतया पवन पयाइनछ । आफनो पयाररियाररक विघटन 

गरयाउन सवरिय भवूमकया वनिया्यह गनने मन्रयाजसतरी 

दयासरीलयाई समते रयामले क्मयादयान वदएकया छन ् । तयसैले 

रयामकया यरी ्याररवत्रक वििषेतयाहरूकया आधयारमया उनलयाई 

मयया्यदया परुुषोतिम मयावनएको पयाइनछ ।

शैवषिक प्रशासन र प्रशासकीय काय्य

सयाि्यजवनक प्रियासन, िैवक्क प्रियासन हुँद ै

विद्यालय प्रियासनसममकया सनदभ्य आउँदया विद्यालय 

प्रियासनको सुरुियात कसररी भयो भनने कुरया बुझनु जरुररी 

छ । िैवक्क प्रियासन भननेवबवतिकै सयािया उद्ेशय पूरया 

गन्यकया लयावग जनतयासँग जोविएको हुनुपछ्य  । िैवक्क 

प्रियासन र िैवक्क वयिस्यापनको पवहलो प्रयोग 

त्या अधययन्यावहँ अमेररकयामया भएको पयाइनछ । 
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जसररी रयामयायणमया रयामरयाजयको पररकलपनया गररएको 

छ, तयसै गररी विद्यालय प्रियासनलयाई ्ुसत, दुरुसत 

र प्रभयािकयाररी बनयाउनकया लयावग िैवक्क प्रियासन, 

प्रियासकीय प्रवरियया र िैवक्क प्रियासनकया वसद्यानतको 

बयारेमया बुझनु जरुररी छ । विवभनन वयवक्ततिहरूले 

िैवक्क प्रियासनलयाई फरक-फरक ढङ्गले वययाखयया 

गरेको पयाइनछ । प्रियासकीय प्रवरिययालयाई पवन 

प्रियासनसँग जोि्ने रिममया लु्र गुवलकले अ्या्यत ्

योजनया वनमया्यण , सङ्गठन, कम्य्याररी वयिस्यापन, 

वनदनेिन, समनिय, वनररीक्ण, ररपोवट्यङ, बजेवटङ 

जसतया बुँदयाहरूमया वययाखयया गरेको पयाइनछ । िैवक्क 

प्रियासनमया पवन वसद्यानत ्यावहनछ भनेर िकयालत 

गनने वयवक्त जेसरी वि. सेयस्य हुन् ।जसलयाई सेयस्य 

वसद्यानत भवननछ । प्रियासवनक कयाय्य मूलतः सेिया र 

पररिेिसँग जोविने भएकयाले यो अवधकयार केवनद्रत र 

आिशयकतया केवनद्रत हुनछ भनने विषयमया उनले मत 

रयाखेकया छन् । िैवक्क प्रियासन भननेवबवतिकै सबैभनदया 

पवहलया विद्यालयको वरिययाकलयापसँग समबवनधत हुनछ 

र विद्यालयको वरिययाकलयापअनुसयार प्रियासकले कुन 

प्रियासवनक पद्वत अपनयाउने भनने कुरया वसद्यानतमया 

पयाउन सवकनछ । तस ््य विद्यालय प्रियासनलयाई 

वसकयाइ, परयामि्य, सुपररिेक्णसँग जोि्नुपद्यछ । दक्तया, 

क्मतया र गुण समयको मयाग हो । कवतपय विद्यानले- 

िैवक्क प्रियासनको वनधया्यरण समयाज, विद्या्मी र 

अवभभयािकलयाई दृवष्टगत गररी गनु्यपनने िैवक्क प्रियासन 

मयानिरीय प्रवरियया हो भनरी बतयाएकया छन् ।

 रयामयायणमया लक्मण रेखयाजसतै प्रियासनको पवन 

सरीमया हुनछ । धम्यले नययाय वदएजसतै प्रियासकले पवन पणू्य 

नैवतकतया दखेयाउनपुद्यछ ।

रामको चररत्र र शैवषिक नेतृति

ियालमरीवक रयामयायणमया सि्यगणुसमपनन, 

िवक्तियालरी, धम्यकया ज्यातया, अकया्यले गरेको उपकयार 

समिने, सतय ि्न बोलने, आफनो प्रवतज्यामया अटल, 

सदया्यारसमपनन, सबै प्रयाणरीको कलययाण ् याहने, सबै कयाय्य 

गन्य सक्म, जययाद ैसनुदर, आफनो मनलयाई िसमया रयाखन 

सकने, कसैको वननदया नगनने र यदु्मया ररसयाउँदया दिेतयाहरू 

पवन िरयाउने वयवक्त भनेर श्रीरयामको वययाखयया गररएको छ। 

रयामको ्ररत्रबयाट धम्य, अ ््य, कयाम, मोक् मखुय जरीिनमया 

सयाक्यातकयार हुने उललेख गररएको छ । विद्यालयरीय 

विक्यामया नेततृि गनने प्रधयानयाधययापक आफनो कयाममया 

अटल प्रवतज्या भएको सतय पक्मया लयागने हुने हो भने 

विद्यालयमया सिुयासन कयायम गन्य सवकनछ । रयामयायणकया 

श्रीरयामकया वििषे गणु हदेया्य त्या िवैक्क प्रियासनलयाई 

विहङ्गम दृवष्टमया गहन अधययन गदया्य वनषकष्यमया वनमन 

गणु विद्यालयरीय िवैक्क नेततृिमया हुनपुछ्य । जसकया 

प्रभयािले िवैक्क प्रियासन बवलयो हुनेछ ।

(क) आतमविश्वयास (Self confident)

(ख) कुिलतया (Acumen)

(ग) सङ्गठन (Network)

(घ) नययाय (Justice)

(ङ) प्रभयािकयाररी सञ्यार (Effictive 

Communication)

(्) जरीिन िलैरी (Life Style)

(क) आतमविश्ास (Self Confident) 

प्रियासवनक त्या िैवक्क नेतृतिमया 

आतमविश्वयासको ियातयािरण वनमया्यण गन्य सकन ु

महत्िपूण्य पक् हो । जो वयवक्त नेतृति गन्य तययार छ, 

उसले आफनो पवह्यानसँगै समबवनधत वनकयाय िया 

तहलयाई खुसरी पयान्य “म सकछु” भनने आतमविश्वयास 

हुनुपद्यछ । जसररी भगियान् श्रीरयामलयाई सरीतयाको 

सियंिर गरयाउन धनुषियाण उ्यालन सकछु भनने 

विश्वयास व्यो, तयसतै नेतृतिमया रहनेले पवन आफूले 

कवत र कसतो भयाररी उ्यालन खोवजरहेको छु ? तयो 

भयाररी उ्यालन सकछु भनने कुरयाको विश्वयास हुन जरुररी 
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छ ।आफनो उद्ेशय पूरया गन्यकया लयावग रणनरीवतक योजनया 

बनयाएर पूरया गन्य सकछु भनने आतमविश्वयासले िैवक्क 

उननवत, प्रगवत र लक्यपूण्य बनयाउन सवकनछ । भगियान ्

श्रीरयामले ठूलो खोलयामया विश्वयासकया सया् बनयाएको 

पुलले विश्वयास भयो भने नवतजया प्रयाति गन्य सवकनछ 

भनने सनदेि वदएको छ । ततकयालकया लयावग कवठन 

हुन सकछ तर वनषकष्य सरल, सहज र उपलवबधमय 

बनछ भनने जिलनत उदयाहरण हो । तस ््य विद्यालय 

प्रियासनमया इचछया प्रकट गदया्य आफूमया आतमविश्वयास 

जरुररी छ । 

(ख) कुशलता (Acumen)

तोवकएको वजममिेयाररीलयाई सफलतयापिू्यक 

समयम ै नवतजयामलूक बनयाउने कयाय्यलयाई कुिलतया 

भवननछ । विद्यालय विक्याको नेततृिलयाई नवतजयामखुरी 

बनयाउन विक्क, अवभभयािक र विद्या्मीबरी् सहकयाय्य हुन 

जरुररी दवेखनछ । नेततृि वलएको वयवक्तले समयसरीमयावभत्र 

समदुयायको उद्शेयअनकूुल आदि्य तररकयाले समयाजको 

संसकयारअनसुयार कयाय्य परूया गनु्य कुिल कयाय्य हो । भगियान ्

श्रीरयामले १४ िष्य िनियासमया बसदया िया १४ िष्यपछयावि 

अयोधययाको रयाजकयाज वलँदया ्याहनयाबमोवजमकया 

कयाय्यहरू परूया गररी कुिल वयवक्ततिको पवह्यान बनयाउन 

सफल भएकया छन ् । तस ््य कुिलतयापिू्यक कयाय्य  गनु्य 

विद्यालयरीय िवैक्क प्रियासकको अकको महत्िपणू्य 

िवैक्क सफलतया हो । यगुौयँगुसमम विक्या र विक्या 

प्रियासनले प्रभयाि पयानने भएकयाले आफनो कयाय्यसमपयादन 

सफया हुन ु जरुररी छ । सयामदुयावयक विद्यालयहरूको  

कयाय्यसमपयादन पररीक्णबयाट पवन नेततृि नै कुिल हुनपुनने 

वनषकष्यले दखेयाएको छ । विद्यालयरीय िवैक्क नेततृिमया 

हुनपुनने महत्िपणू्य गणु कुिलतया पवन हो ।

(ग) सङ्गठन (Network)

नेततृि त्या क्मतया विकयासमया सङ्गठनको 

महत्िपणू्य भवूमकया हुनछ। सयामदुयावयक विद्यालयको 

सबलरीकरण त्या सदुृढरीकरणको रिममया विद्यालय 

प्रियासनले खलेने भवूमकयालयाई सङ्गठनसँग जोि्न 

सवकनछ । सरोकयारियालयाहरू हरेककया वि्यारहरूलयाई 

सममयान गनु्यपद्यछ । समयाजवभत्र विवभनन वकवसमकया 

सो् त्या वि्यार भएकया वयवक्ततिहरू हुनछन ्। फरक-

फरक वि्यारको समबोधन गन्य सकनपुद्यछ । नवतजयामखुरी 

कयाय्यकया लयावग सयामवूहक कयाय्य आिशयक पद्यछ । जसररी 

भगियान ् श्रीरयामले श्रीलङ्कया पगुनकया लयावग ियानर 

सेनयाहरूको सहयोगमया एक पलु वनमया्यण गरे र असमभि 

कयाम पवन समभि भयो, तयसै गररी सङ्गठन विसतयारले 

असमभि विषयलयाई पवन समभि बनयाइवदनछ । विद्यालय 

िवैक्क प्रियासनमया सयामवूहक छलफल गरयाई छलफलकया 

विषयिसतलुयाई वनशकष्यमया पयुया्यउन नेततृिकतया्यले 

भवूमकया खलेनपुद्यछ । योजनयाको एक भयाग नै समनिय 

हो । योजनयालयाई कयायया्यनियन गन्यको लयावग संयकु्त पहल 

गनु्यपद्यछ । समयाजमया भनयाइ छ “एकले ्कुी सकुी, 

सयले ्कुी नदरी” । सङ्गठनमया बल हुनछ । भवननछः 

सङ्गठनमया नेतया बढरी भए भने यया कम भए पवन सङ्गठन 

वबग्नछ । तस ््य सङ्गठन नेततृिदयायरी बनयाउनकया लयावग र 

एककयाइसौ ँितयाबदरी सहुयाउने नेततृि ्यन गन्यकया लयावग 

पवन सयामवूहकतयामया विश्वयास रयाखने आदि्य सो् भएको, 

आफनो कुरया भनदया पवन समहूको कुरयामया विश्वयास रयाखने 

र सवरिय हुने सकयारयातमक सो्पणू्य वयवक्तले मयात्र परैू 

विद्यालय िवैक्क प्रियासनको सङ्गठनलयाई मजबतु 

बनयाउन सकछ ।

(घ) नयाय (Justice)

भगियान् श्रीरयामले रयामयायणकया विविध 

घटनयामया नययाय प्रदयान गरेको पयाइनछ ।जङ्गलमया बसेर 

अधययन गदया्य दुःखरी-गररबहरूसँगै रमयाएर अधययन 

गनु्य, लक्मणलयाई सँगै जङ्गलमया जयँादया पवन भ्यातृति 

पे्रमकया सया् नययाय प्रदयान गनु्य, १४ िष्यपवछ िनियासबयाट 

फकने र आउँदया पवन सबै जनतयाहरूलयाई नययाय प्रदयान 
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गनु्य, रयािणलयाई वजवतसकेपवछ विभरीषणलयाई सतिया 

हसतयानतरण गनु्य, सुनै सुनको सहर भए पवन लङ्कयामया 

बयास नबसरी लङ्कया विजय प्रयाति गरे पवन हसतयानतरण 

गररी आफनै मुलुक फक्य नु नययायसँग समबवनधत छन् । 

तस ््य विद्यालय प्रियासनमया पवन नययायलयाई सकयारयातमक 

ढङ्गले प्रयोग गनु्य उपयुक्त मयावननछ । विद्यालय 

वसकयाइको केनद्र भएको हुनयाले विवभनन जयातजयावत, 

धम्य, संसकृवतको समुदयायबयाट  विद्यालयमया उपवस्वत 

हुनछ । विनयाभेदभयाि सबैलयाई समयान ढङ्गले वयिहयार 

गनु्य, समयान वसकयाइको अिसर प्रदयान गनु्य, गररब त्या 

जेहेनदयारहरूकया लयावग सहयोगरी भूवमकया वनिया्यह गनु्य, 

गुणसतररीय विक्याको सया्मया गुणसतररीय नेतृति प्रदयान 

गददै विक्यामया गरेकया लगयानरीलयाई प्रवरिययाअनुरूप 

प्रवतफल वदनु नययायोव्त कयाय्य हो । तस ््य विद्यालय 

िैवक्क प्रियासनमया पद प्रवतष्ठयाकया लयावग मयात्र नभई 

नययायकया लयावग पवन हुनुपद्यछ ।

(ङ) प्रभािकारी सञचार (Effictive 

Communication)

विद्यालय प्रियासनमया प्रयाति भएकया 

जयानकयाररीहरू समबवनधत सरोकयारियालयामया पुयया्यउन ु

र समबवनधत सरोकयारियालयाहरूबयाट प्रयाति भएकया 

रयायसललयाह र जयानकयाररीहरूलयाई सयामूवहक 

छलफलमया लययाउनु नै प्रभयािकयाररी सञ्यार हो । 

प्रभयािकयाररी सञ्यारकया लयावग रयामयायणमया रयामकया भक्त 

हनुमयान् ले महत्िपूण्य भूवमकया खेलेको देवखनछ । 

सरीतयासयामु रयामको खबर पुयया्यउनु, भेटेर फेरर रयामको 

सयामुमया खबर लययाउनु दोहोरो सञ्यार हो। सञ्यारकया 

प्रवरिययाहरूबयाट िैवक्क प्रियासनकया गुणहरूलयाई 

समयसयापेक् पररित्यन पवन गन्य सवकनछ । सू्नया वलने 

तर नवदने प्रिवृतिले गदया्य वनषकष्यमया पुगन कवठन हुनछ । 

एकोहोरो सञ्यारले कवहलेकयाहरी ँ दोहोरो अ ््य लयागने 

कयामहरू हुने गद्यछन् । दोहोरो सञ्यारमया दुिै पक्ले 

जयानकयाररी वलने र वजममेियाररी िहन पवन हुने भएकयाले 

विद्यालयकया िैवक्क प्रियासनमया प्रभयािकयाररी सञ्यार 

हुनुपद्यछ । विक्क, अवभभयािक र विद्या्मीबरी्को 

समबनधलयाई सकयारयातमक ढङ्गले सञ्यार गनु्यपद्यछ । 

विक्या प्रियासनसँग समबवनधत सङ्घरीय, प्रयादेविक त्या 

स्यानरीय सरकयारसँग समनिय गनु्य र विक्या प्रदयान गनने 

विक्या सेिया प्रदयायकहरूसँगको समनिय र सहकयाय्य 

गनु्य प्रभयािकयाररी सञ्यारको मयानयतया हो । यसररी 

रयामयायणमया हरेक घटनयारिमलयाई भगियान् श्रीरयामसँग 

श्रीरयामकया समरीपमया वययाखयया र विशे्षण त्या 

रणनरीवतक योजनया सयाटयासयाट गरेजसतै विद्यालयको 

िैवक्क प्रियासनमया पवन आफनया लक्य, उद्ेशय पूरया 

गन्यकया लयावग वलएकया रणनरीवत र कयाय्यनरीवतहरूलयाई 

पवन समबवनधत सरोकयारियालयाहरूको बरी्मया रयाखरी 

सञ्यार गन्य गरयाउनुपद्यछ । तस ््य प्रभयािकयाररी सञ्यारले 

समबवनधत सरोकयारियालयाहरूलयाई सकयारयातमक 

बनयाउनुकया सया्ै सहयोगरी भयािनयाको विकयास  
गद्यछ ।

(च) जीिनशैली (Life Style)

विद्यालय िवैक्क प्रियासकमया जरीिनिलैरी 

महत्िपणू्य गणु हो । सयामदुयावयक संस्याको नेततृि गनने 

वयवक्तको जरीिनिलैरी अनय वयवक्तहरूले अनसुरण गनने 

हुनपुद्यछ । भगियान ् श्रीरयामबयाट आदि्य रयाजया, आदि्य 

सया्री, आदि्य वयवक्तति, आदि्य रयाजकुमयार, आदि्य 

दयाज ु यरी सबै विषयहरूमया अरूले अनसुरण गरेको 

पयाइनछ । िवक्तियालरी हनमुयान ्ले होस ् यया सगु्रीि यया 

अप्रतयक् रूपमया रयामयायणकया अकया्य मखुय पयात्र रयािणको 

मतृय ुभगियान ्श्रीरयामकया हयातबयाट हुनकया लयावग खलेेको 

भवूमकया होस,् यरी सबै जरीिनिलैरीसँग समबवनधत 

छन ् । सरीतयालयाई लक्मण रेखयाबयाट बयावहर नआउनकया 

लयावग गरेको अनरुोध भलुिि आउनलेु घटनया अगयावि 

बढेको पयाइनछ । उदयाहरणरीय वयवक्तति, एकतयामया विश्वयास 
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रयाखने वयवक्तति, सयामवूहकतयामया विश्वयास रयाखने वयवक्तति, 

सरल र सयादया जरीिनिलैरी, मधरु बोलरी्यालरी यकु्त 

नेततृिकतया्य नै विद्यालय िवैक्क प्रियासनको मलू नेतया 

बनन सकदछ । तस ््य जरीिनिलैरीले विश्वयास, आदि्य र 

सतकम्यकया कयाय्य अगयावि बढ्दछन ्।

वनषकष्य

ियासतिमया रयामयायण रयामको ्ररत्र िण्यनमया 

केवनद्रत छ । ्ररत्र सफया भए मयात्र आद्यि रयाजय बनन र 

बनयाउन सवकनछ । एक सफल प्रियासक बनन ्ररत्रसँगै 

कयामप्रवतको मोह, लगनिरीलतया र दृढ इचछया हुन जरुररी 

छ । िवैक्क प्रियासन अनय प्रियासनभनदया आदि्यियादरी, 

पयारदिमी त्या नवतजयामखुरी हुनपुद्यछ । यो प्रियासन लोककया 

लयावग समते भएकयाले रयामयायणमया सरीतयाले अवगन-पररीक्या 

वदएजसतै प्रियासकले समयाजकै व्नतन गनु्यपद्यछ । 

अतः “विद्यालय विक्यामया नेततृि र रयामयायणकया 

भगियान ्श्रीरयाम” तलुनयातमक अधययनपवछ वनमन सिुयाि 

त्या वनषकष्य प्रसततु गररएको छ ।

(क) विद्यालय िवैक्क प्रियासकमया आदि्य, 

धयै्यतया र क्मयािरीलतया हुनपुद्यछ । 

(ख)  सयामवूहकतयामया विश्वयास गनने सकयारयातमक 

सो् भएको हुनपुद्यछ।

(ग) कुिलतयापिू्यक कयाय्य समपननकया लयावग 

प्रभयािकयाररी सञ्यार गरेको हुनपुद्यछ ।

(घ) सङ्गठनकया वसद्यानतहरूलयाई 

वयिहयारियादरी वसद्यानतमया प्रयोग गरेको 

हुनपुद्यछ ।

(ङ) आफनया सरोकयारियालयाहरूलयाई नययाय 

प्रदयान गन्य सकनपुद्यछ ।

(्) आफनो जरीिनिलैरी उदयाहरणरीय हुनपुद्यछ ।

(छ) विद्यालयलयाई वसकयाइ केनद्रको रूपमया 

स्यावपत गनने प्रययास गररी समयान वयिहयार 

भएको हुनपुद्यछ ।

(ज) विक्ण वसकयाइको सपुररीिेक्ण, अनगुमन, 

मलूययाङ्कन वनरनतर गनु्यपुद्यछ ।

(ि) धयै्यतयापिू्यक संस्याको लक्य प्रयावतिकया 

लयावग रणनरीवतक योजनयाहरू समय-

समयमया पररित्यन गनु्यपद्यछ ।

(ञ) नेततृिकतया्य सरल र सयादया जरीिन भएको 

हुनपुद्यछ ।

(ट) हरेक कयाय्यहरू लोककया लयावग स्यावपत 

हुनपुद्यछ।

(ठ) वजममिेयाररी पयारदिमी ढङ्गले परूया गरेको 

हुनपुद्यछ ।

(ि) गनु्यहुदँनै भनेकया कुरयाहरूलयाई 

गमभरीरतयासया् वलनपुद्यछ ।

(ढ) विक्या प्रदयान गदया्य पक्पयातरी वयिहयार 

गनु्यहुदँनै ।

(ण) ऐन-कयाननुको रक्क र पयालक हुनपुद्यछ ।

यसररी विद्यालय िवैक्क प्रियासकमया 

आतमविश्वयास, कुिलतया, सङ्गठन, नययाय, प्रभयािकयाररी 

सञ्यार त्या जरीिनिलैरी यगुकयालरीन हुनपुद्यछ। 

आदि्यियादकया वसद्यानतलयाई प्रयाति गन्य समय लयागने 

भएकयाले धयै्यतयाको खयँा्ो पद्यछ । कवहलेकयाहरी ँ

सरोकयारियालयाहरूबरी् समिदयाररी हुन कवठन 

भएमया क्मयािरीलतया पवन हुनपुद्यछ । एकतयामया बल 

हुनछ भनने वसद्यानतलयाई आतमसयात ् गददै िवैक्क 

प्रियासनकया वसद्यानत, िवैक्क प्रियासककया सयामयावजक, 

वयिस्यापकीय र वयवक्तगत गणुहरूलयाईि्ढ समते 

धययान वदनपुद्यछ। समयाजको सकयारयातमक रूपयानतरणकया 

लयावग विक्याको सिक्त भवूमकया हुने भएकयाले नेततृि 

गनने वयवक्ततिमया पवन आतमविश्वयासकया सया् उच् 

जोस, जयँागर र ्याहनया हुन जरुररी छ । यसररी विद्यालय 

विक्यामया भगियान ् श्रीरयामकया गणुहरूलयाई आतमसयात ्

गररी िवैक्क प्रियासकले नेततृिदयायरी भवूमकया वनिया्यह 
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गनने हो भने सयामदुयावयक विद्यालयको सबलरीकरण त्या 

सदुृढरीकरण वनवचित छ । निरीनतम समयाज वनमया्यणकया 

लयावग विक्यामया खलेने भवूमकयालयाई समयसयापेक् बनयाउन 

िवैक्क प्रियासनमया रहने नेततृिकतया्यले आफनो कयाय्य-

समपयादनलयाई उतिम बनयाउनपुद्यछ । कयाय्य-समपयादनकया 

रिममया दवेखएकया समसययाहरूलयाई सयामवूहक बलबयाट 

समयाधयान गददै नवतजयामलूक कयाय्यकया लयावग अगयावि बढ्ने 

हो भने विक्यामया गररएकया लगयानरी प्रवरिययासममत हुनेछन ्

अवन उपलवबध पवन उतकृष्ट नै हुनेछन ्।

सनदभ्य-सामग्ी

अवधकयाररी, विषणपु्रसयाद (२०७६), िवैक्क वनररीक्ण 

र नेपयालको िवैक्क प्रणयालरी । कयाठमयािौ:ँ 

आविष बकुस हयाउस ।

दयास मनोज (२०७४), अमर पसुतक । लवलतपरु: वसकयाइ 

समहू, वसटरी अफसेट पे्रस ।

नेपयाल सरकयार (२०७२), नेपयालको संविधयान । कयाठमयािौः 

कयाननु वकतयाब वयिस्या सवमवत ।

नेपयाल सरकयार (२०२८),  विक्या ऐन २०२८ 

(संिोधनसवहत) । कयाठमयँािौः कयाननु 

वकतयाब वयिस्या सवमवत ।

नेपयाल सरकयार (२०७४), स्यानरीय तह सञ्यालन ऐन 

२०७४ । कयाननु वकतयाब वयिस्या सवमवत ।

भणियाररी, मोहनप्रसयाद, दयाहयाल, भवूमप्रसयाद (२०६६), 

पिूमीय व्नतन परमपरया । कयाठमयािौः विद्या्मी 

प्रकयािन प्रया.वल. ।

विक्या त्या मयानि स्ोत विकयास केनद्र (२०७६), 

नमनुया विद्यालय विकयास एिं सञ्यालन 

वनदनेविकया- २०७४ (संिोधनसवहत) । 

सयानोवठमरी,  भक्तपरुः लेखक ।

विक्या त्या मयानि स्ोत विकयास केनद्र (२०७६), िवैक्क 

समयाररकया, सयानोवठमरी,  भक्तपरु ।

---------------(२०७६), ियालमरीवक रयामयायण, 

कयाठमयािौः गिुविल पवबलकेसन प्रया.वल, ।
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परिचय

	 प्रविविको	 विकाससँगै	 विक्ा	 प्रणालीमा	 पवि	

ियाँ	परििर्ति	आएको	छ	।	प्रविविको	उपयोगले	विक्ाको	

गणुसरि	सिुाि	रथा	पहुचँ	विसराि	गि्त	महत्िपणू्त	योगदाि	

पगुेको	छ	।	कोविड-१९	को	अिसथामा	विद्ाथथी	वसकाइ	

सवुिवचिर	 गि्त	 िैकव्पक	 विक्ा	 प्रणाली	 संसाििरि	

लाग	ु गरिएको	 छ	 ।	 सचूिा	 रथा	 प्रविविले	 विक्ण	

वसकाइको	 सिरूपमा	 परििर्ति	 गिेको	 छ	 ।	 प्रविविले	

विक्ण	वसकाइमा	बहुविवि/प्रविवि	रथा	सामग्ीहरूको	

प्रयोग	 गि्त	 जोड	 वदएको	 छ	 ।	 सचूिा	 रथा	 प्रविविले		

Remote learning, Distance learning, Virtual 

learning, Blended learning, Mobile learning, 

Distributed learning, Machine learning, 

Ubiquitous learning, Deep learning, 

Cooperative and Collaborative learning 

को	 विकास	 गिेको	 छ	 ।	 तयसमधये	 ििैेजसो	 दिेहरूले	

Blended	 learning	 विवि	 प्रयोग	 गिेको	 पाइनछ	 ।	

पाठ्यपसुरकमात्र	 वसकाइको	स्ोर	हो	िनिे	मानयरालाई	

वैकल्पक लिक्षा प्रणषालीको
कषायषायानवयन अवस्षा त्षा सधुषािकषा प्रयषास 

 शयाम	वसंह	िामी

यस लेखमा लेखकको पाललकाको कायायानभुवका आधारमा वैकल्पक लसकाइ पद्धलि प्रयोगको अवस्ा लवशे्षण 

गरी समसया पलिचान ि्ा समाधानका उपायिरू प्रसििु गररएका छन ्। लवश्व कोलभड-१९ बाट आक्ानि छ । तयसबाट 

नेपाल अछुिो रिन सकेको छैन । यस अवस्ामा बालबाललकाको लिक्ाको अलधकार सलुनलचिि गनया सवास्थय 

सरुक्ाका मापदणड पालना गरी भौलिक उपलस्लिमा वा वैकल्पक लिक्ण प्रणालीबाट लवद्ा्थीको लसकाइको 

लनरनिरिाका लालग लवद्ालय लिक्ाका नीलि ि्ा काययाक्मिरू कायायानवयन भएका छन ् । प्रलवलधको लवकासले 

िलैक्क सामग्ीिरू खलुा गररएका छन ् । खलुा िलैक्क सामग्ीको उपलबधिाले लिक्कलाई लिक्ण गनया ि्ा 

लवद्ा्थीलाई लसकन सिज भएको छ । आधलुनक ि्ा परमपरागि प्रलवलधको प्रयोगले लवपद ्मा लवद्ा्थी लसकाइलाई 

लनरनिरिा लदन सकेको छ । लवद्ालय सञचालन काययाढाँचा, २०७७ ले कोलभड-१९ मा अनलाइन वा अफलाइन वा 

गिृलिक्ा वा प्रतयक् कक्ाबाट लिक्ण लसकाइ सञचालन गररने वयवस्ा उ्लेख छ । नेपालमा ७० प्रलिििभनदा 

बढी अलभभावकिरूको मोबाइल प्रलवलधमा पिुचँ पगुे पलन १३ प्रलिििभनदा कम लवद्ालयले अनलाइन कक्ा 

सञचालन गनया सकेको कुरा अधययनिरूले दखेाएका छन ्। यस ि्थयलाई मधयनजर गदाया वैकल्पक लसकाइ प्रणाली 

सञचालन गनया आधलुनक प्रलवलधको चनुौिी बनेको छ । इनटरनेटको पिुचँ, लडलजटल लडभाइसको उपलबधिा ि्ा 

मोबाइल एपसको प्रयोगको अवस्ाले दरूलिक्ण लसकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सलकनछ । माल््ला कक्ािरूमा 

अनलाइन वा भचुयाअल कक्ा सञचालन भए पलन बाललवकासदलेख कक्ा ३ सममका बालबाललकाका लालग 

अनलाइनमा पढ्न नसकेको र उनीिरूलाई Closed User Group (CUG)  मा आबद्ध गनने काययाक्म नभएकोले 

बालबाललकाको लसकाइको लनरनिरिा चनुौिी बनेको छ । 

	उपसवचि,	बिेपा	िगिपावलका,	काभ्पेलाञचोक

लेखसषाि 
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Massive	Open	Online	Courses	 (MOOC)	 ले	

चिुौरी	 वदएको	छ	।	अिलाइि	 वसकाइ	प्रिािकािी	 हुि	

अनरिवरियातमक	ई-सामग्ी	आिशयक	पद्तछ	।	अिलाइि	

विक्ण	अनरिवरियातमक	हुि	िसकदा	प्रतयक्	पठि-पाठि	

िै	उपयकु्त	िएको	प्रवरवरिया	विद्ाथथीहरूले	वयक्त	गिेको	

पाइनछ	 ।	 िैकव्पक	 वसकाइका	 लावग	 अवििािकको	

सहयोग	 अवरआिशयक	 माविनछ	 ।	 विविनि	 अधययिले	

२५	 प्रवरिर	 अवििािकले	 मात्र	 विद्ाथथीको	 पढाइमा	

समय	वदएको	दखेाएको	छ	।	पावलकाहरूलाई	अवििािक	

विक्ामार्त र	् र्ला	 कक्ाहरूको	 विपद	्मा	 वसकाइलाई	

वििनरिरा	वदिे	काय्त	ठूलो	समसया	िएको	छ	।

	 िेपालमा	 वि.सं.	 २०१४	 (सि	् १९५६)	

मा	 कलेज	 अर	 एजकेुसिबाट	 दिूविक्ा	 प्रणालीको	

सरुुआर	 िई	 अवहले	 यो	 विद्ालय	 विक्ादवेख	 खलुा	

विश्वविद्ालयको	 विक्ाको	 िैकव्पक	 वसकाइको	

आिाि	बिेको	छ	 ।	 तयसै	गिी	 विक्ा	रथा	मािि	स्ोर	

विकास	 केनद्रले	 वि.सं.	 २०७१-७२	 दवेख	 िचु्तअल	

वसकाइको	सरुुआर	गिी	दिूविक्ाको	सिरूपमा	िचु्तअल	

वसकाइ	पद्धवरको	रूपमा	 विकास	गिेको	छ	 ।	िचु्तअल	

वसकाइलाई	 प्रिािकािी	 बिाउि	 यट्ुयबु	 चयािल	 साथै	

dedicated	TV	channel	का	रूपमा	NTV	+2	प्रयोग	

गिेको	छ	।	िचु्तअल	वसकाइमा	मोबाइल	एपसहरू	प्रयोग	

गिी	 यसलाई	 अिलाइि	 रथा	 अरलाइि	 वसकाइको	

रूपमा	विकास	गरिएको	छ	।	कोविड-१९	को	सङ्रिमण	

बढ्द	ै गएको	 अिसथामा	 विश्वका	 ९६	 दिेहरूले	

अिलाइि	 पसुरकालयहरू,	 टीिी	 चयािलहरू,	 खलुा	

सामग्ी,	विवडयो	लेकचि,	अिलाइि	चयािलहरू	प्रयोग	

गिेि	दिू	वसकाइ	पद्धवरलाई	प्रिािकािी	बिाएका	छि	्।	

वैकल्पक लिक्ण लसकषाइकषा लषालि अनलषाइन 

सषाधनहरू

	 िैकव्पक	विक्ण	वसकाइका	लावग	अिलाइि	

साििहरू	 पवहचाि	 रथा	 प्रयोग	 हुिपुछ्त	 ।	 वसकाइ	

सफटिेयि	िा	एपसको	उपलबिरा,		वडवजटल	वसप	रथा	

प्रविविमा	 पहुचँ	 विसरािले	 अिलाइिका	 साििको	

उपलबिरा	 सवुिवचिर	 गि्त	 सवकनछ	 ।	 यसरा	 साििहरू	

प्रतयक्	कक्ा	सञचालि	गिेि,	प्रतयक्	कक्ा	सञचालिको	

िेकड्त	गिेि,	 िेकड्त	गिेको	कक्ा	अपलोड	गिेि,	िेबसाइट	

िा	 यट्ुयबुमा	 िा	 अनय	 साििमा	 सामग्ी	 िा	 विवडयो	

कनरिेनस	आवद	ररिकाबाट	प्रयोग	गि्त	सवकनछ	।	

	 हाल	 चलिच्रीमा	 िहकेा	 उपयोगी	 केही	

अिलाइि	साििहरू	 (मोबाइल	एपस	रथा	सािि)	को	

प्रयोगको	अिसथा	विमिािसुाि	हिे्त	सवकनछछः

Google apps: Gmail, Google drive, 

YouTube, Google Classroom:

गगुल	 एपसमा	 एक	 दज्तििनदा	 बढी	 साििहरू	

समािेि	 गरिएका	 छि	् ।	 यस	 एपसले	 वसकाइ	

सामग्ीको	खोजी	गि्त	सहयोग	गिेको	छ	 ।	जी-

मलेमा	 सामग्ी	 आदािप्रदाि	 रथा	 प्रयोग	 गि्त	

सवजलो	 िएको	 छ	 ।	 गगुल	 ड्ाइिमा	 १५	

जीबीसमम	 सामग्ीहरू	 िणडािण	 ि	 पिुछःप्रयोग	

गि्त	सवकनछ	।	यट्ूयबुमा	वसकाइ	सामग्ी	खोजि	

ि	 प्रयोग	 गि्त	 सवजलो	 िएको	 छ	 ििे	 गगुल	

कलासरुम	 अिलाइि	 वसकाइको	 माधयम	 बनि	

सकेको	छ	।	

Khan Academy

यो	 अिलाइि	 वसकाइ	 गि्त	 सवकिे	 एपस	

हो	।	यसमा	विवडयोको	रूपमा	छोटो	पाठ	बिाई	

अिलाइि	अनरिवरियातमक	विक्ण	वसकाइ	गि्त	

सवकनछ	।	यसमा	खलुा	विषयगर	विवडयो	पाठ	

रथा	अभयासका	 वरियाकलापहरूको	 वयिसथा	

गरिएको	हुनछ	।	

Microsoft Office apps: Office, 

PowerPoint, Excel 

यसले	 वडवजवटल	 रायल	 रथा	 दसरािेजहरू	
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विकास	गि्त	सहयोग	गद्तछ	।	Microsoft Office 

apps	 ले	Text	 files,	Spreadsheets,	and	

Presentation	रयाि	गि्त	सहयोग	गद्तछ	।	

Ebook reader

यसलाई	ई-पसुरक	पढ्िे	इलेकट्ोविक	साििको	

रूपमा	प्रयोग	गरिनछ	।	

Udemy

यसमा	 विवडयो	 पाठ	 बिाई	 अिलाइि	 विक्ण	

गि्त	 सवकनछ	 ।	 विक्कले	 टेकसट	 रायल	 रथा	

मू् याङ्कि	सािि	बिाउि	सकछ	 ।	 विद्ाथथीले	

विविि	 िाषा	 रथा	 विषयको	 अधययि	 गि्त	

सकछ	।	

Notes

यसलाई	 इलेकट्ोविक	 डायिीको	 रूपमा	 प्रयोग	

गि्त	सवकनछ	 ।	 समाट्त	रोिबाट	अिलाइि	रथा	

अपलाइि	डाटा	सञचय	गि्त	सवकनछ	।	

Telegram

यो	 कलाउडमा	 आिारिर	 मसेेवनजङ	 एपस	 हो	

जसबाट	 सीवमर	 डाटामा	 रायलहरू	 पठाउि	

सवकनछ।	 यो	 सनदि्त-सामग्ी	 आदािप्रदाि	 गि्त	

उपयोगी	िएको	छ	।	

Zoom

यो	video	conferencing	meeting	हो	।	यसका	

लावग	webcam	or	phoneचावहनछ	।	४०	वमिेटको	

video	 conferencing	१००	जिा	सहिागीका	

लावग	 विछःिु् क	 प्रयोग	 गि्त	 सवकनछ	 ।	 रायल	

प्रसररुीकिण,	चयाट	रथा	िेकवड्तङको	सवुििा	िहकेो	

छ	।	यसै	गिी	अनय	विविनि	अिलाइि	साििहरू	

पवि	पाइनछि	्। 

वैकल्पक लिक्ण लसकषाइकषा लषालि िरिएकषा 

प्रयषासहरू 

	 िैकव्पक	विक्ण	वसकाइबाट	कोविड-१९	को	

अिसथामा	 विद्ाथथी	 वसकाइलाई	 वििनरिरा	 वदि	 िेपाल	

सिकाि	 रथा	 सथािीय	 सिकािबाट	 विविनि	 प्रयासहरू	

िएका	छि	्।	केही	प्रयासहरू	विमिािसुाि	िहकेा	छि	्:

योजनषाित प्रयषास

	 विद्ालय	क्ेत्र	सिुाि	योजिा	(२००९-२०१६),	

वत्रिषथीय	 योजिा	 (२०११-२०१३)	 रथा	 विक्ामा	

आईसीटी	 गरुुयोजिा	 (२०१३-२०१७),	 ले	 विक्ण	

वसकाइका	 लावग	 विद्ालयहरूमा	 आईसीटी	 पिूा्तिाि	

विसराि	गिने	उद्शेय	वलएको	वथयो	।	विद्ालय	क्ेत्र	विकास	

योजिा	 	 (२०१६-२०२१)	 ले	 इ-सामग्ी	 विकास	 गिने	

उद्शेय	वलएको	छ	।	विक्ा	रथा	मािि	स्ोर	विकास	केनद्रका	

अिसुाि	िेपालमा	१३	प्रवरिर	सामदुावयक	विद्ालयमा	मातै्र	

इनटििेटबाट	कामकाज	गि्त	सक्	छि	् ।	 इनटििेटको	पहुचँ	३५	

प्रवरिर	विद्ालयमा	छ	।	दिेििका	४	हजाि	३	सय	माधयवमक	

विद्ालयमा	ब्ोडबयानड	इनटििटेको	पहुचँ	पगुकेो	छ	।

िैलक्क िेलियो कषाययाक्रम

	 कक्ा	 ६-८	 ि	 माधयवमक	 रहका	 विद्ाथथी	

कक्ा	 ९-१२	 लाई	 सहयोग	 पिु	्याउिे	 उदशेयले	 श्रवय	

पाठहरू	 विकास	 रथा	 प्रसािण,	 िेबसाइट	 िा	 पोट्तल	 ि	

यट्ुयबु	चयािलमा	 िाखिकुा	साथै	 िेवडयो	रथा	 सथािीय	

एरएमहरूबाट	 प्रसािण	 गरिनछ	 ।	 अवडयो	 सामग्ीलाई	

रेसबकु	पेज	रथा	मलेमा	समरे	िाखिे	गरिएको	छ	।	

भचुयाअल लिक्ण लसकषाइ कषाययाक्रम 

	 विक्ा	रथा	मािि	स्ोर	 विकास	 केनद्रले	कक्ा	

१–१०	को	पाठ्यरिम	ि	पाठ्यपसुरकमा	आिारिर	िई	

िेवडयो	रथा	टेवलविजिमा	सामग्ी	विकास	गिी	प्रसािण	

गददै	आएको	अिसथा	छ	।	श्रवय-दृशय	सामग्ीका	रूपमा	

सचूिा	 प्रविविमा	आिारिर	िई	िैकव्पक	ररिकाबाट	

वसकि	 सवकिे	 पिूक	 सामग्ीको	 वयिसथा	 गरिएको	 छ।	

यसका	 लावग	 इनटििेट	 विवडयो	 वकलपस,	 विवडयो	

कनरिेनस,	 सफटिेयि	 मव्टवमवडया	 जसरा	 आिवुिक	

प्रविविको	प्रयोग	गरिएको	छ।	िचु्तअल	सामग्ी	 विक्ा	
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रथा	 मािि	 स्ोर	 विकास	 केनद्रको	 यट्ुयबु	 चयािलमा	

िावखएको	छ	।	

लसकषाइ चौतषािी वषा पोरयाल लवकषास

	 विक्ा	 रथा	 मािि	 स्ोर	 विकास	 केनद्रले 

पवहलोपटक	अिलाइि	कक्ा	१-१०	सममका	विद्ाथथीका	

लावग	 वसकाइ	चौरािी	िा	 वसकाइ	पोट्तल	 विकास	रथा	

काया्तनियिमा	 ्याएकोछ	 ।	 बनदाबनदीको	 समयमा	

विद्ाथथीले	घिम	ैबसी	आफिो	कक्ाको	सनदि्त-सामग्ीका	

रूपमा	 िेपाली	 रथा	 अङ्ग्ेजी	 िाषामा	 अधययि	 गिने	

अिसि	वमलेको	छ	।

लसकषाइकषा लषालि सीयूजीको वयवस्षा

	 सञचाि	सञजालीकिण	विदनेविका	२०७७	को	

वयिसथाअिुसाि सामुदावयक	 विद्ालयले	 विद्ाथथी,	

विक्क	 रथा	 अवििािक	 एक	 जिालाई		 Closed	

User	 Group	 (CUG-	 सीयूजी)		 पाठिालामा	

आबद्ध	 गरिनछ	 ।	 िेपाल	 टेवलकमको	 िवजकको	

काया्तलयले	 विद्ाथथी,	 विक्क	 रथा	 अवििािकको	

वप्रपेड	 मोबाइल	 वसमको	 िमबिलाई	 पावलकाको	

वसरारिसमा	 सीयूजीमा	आबद्ध	 गरिवदनछ	 ।	 िैवक्क	

संसथाका	 विद्ाथथी,	 	 विक्क	 रथा	 अवििािकले	

हाल	 प्रयोग	 गरििहिुिएका	 िेपाल	 टेवलकमका		 १	

जीएसएम	रथा	सीडीएमए	 	सेिाका	 वप्रपेड	 मोबाइल	

िमबिहरूलाई	 	 सीयूजीमा	 आबद्ध	 गिी	 विक्ण	

वसकाइ	गि्त	सवकिे	वयिसथा	िहेको	छ	।	सामुदावयक	

विद्ालयमा	 अधययििर	 कक्ा	 ४-१२	 सममका	

विद्ाथथीहरूलाई	 सीयूजीमा	 आबद्ध	 गि्त	 पावलकाले	

प्रवरविद्ाथथी	 प्रवरमवहिा	 रु.	 १२५	 िकम	 उपलबि	

गिाउँदै	 आएको	 छ	 ।	 यस	 सेिामा	 जोवडएपवछ	

विद्ाथथीले	 Unlimited	 Voice	 Call,	 https://

Learning.cehrd.edu.np	 website	चलाउि	 	5	

GB	Data,	Bulk	SMS	within	CUG	को	प्रयोग	

पाउि	सकिे	वयिसथा	गिेको	छ	।	

लसकषाइ सहजीकिणको वयवस्षा

	 िैकव्पक	 प्रणालीबाट	 विद्ाथथीको	 वसकाइ	

सहजीकिण	 पवुसरका,	 २०७७	 को	 वयिसथाअिसुाि	

िेवडयो	 विक्ा,	 अिलाइि	 विक्ा,	 टेवलविजि	 विक्ा,		

टेवलरोिमा	आिारिर	विक्ण	वसकाइ	रथा	अवििािक	

विक्ा	आवदलाई	िैकव्पक	 वसकाइ	माधयमका	रूपमा	

सिीकाि	गिी	वसकाइमा	सहजीकिण	गिेको	छ	।	

सङ्क क्रमणको अवस्षामषा लवद्षालय 

सञचषालनसम्बनधी वयवस्षा

	 विद्ालय	 सञचालि	 काय्तढाँचाले	 सिास्थय	

सिुक्ाका	मापदणड	पालिा	गिी	पावलकाले	र्ला	कक्ा	

िा	मावथ्लो	कक्ाहरू	आलोपालोमा	िा	सङ्रिमणको	

अिसथा	हिेी	सबै	कक्ा	िौवरक	उपवसथवरमा	विद्ालय	

सञ	्चालि	 गि्त	 सकिे	 वयिसथा	 गिेको	 छ	 ।	 तयसै	 गिी	

पावलकावित्र	सङ्रिमण	बढेमा	विद्ालय	बनद	गि्त	रथा	

खो्ि	 सकिे	 अविकाि	 िेपाल	 सिकािले	 पावलकालाई	

वदएको	छ	।	सथािीय	रह	रथा	प्रदिे	सिकाि	विद्ालय	

सञचालिका	समबनिमा	काय्तढाँचाले	िवूमकाहरू	सपष्ट	

पिेको	छ	।

पषाठ्कयवसतु समषायोजन

	 पाठ्यिसर	ु समायोजि	 ढाँचा,	 २०७७	अिसुाि	

पाठ्यरिम	 विकास	 केनद्रले	 कक्ागर	 रूपमा	 विद्ाथथी	

आरँैले	 पढ्ि	 सकिे	 रथा	 विक्कको	 सहयोगले	 पढ्ि	

सकिे	 विषयिसर	ु छुट्याएको	 छ	 ।	 यसले	 विद्ाथथीलाई	

वसकाइ	वििनरिरा	गि्त	सहयोग	पगुेको	छ	।	

ई-पुसतकषालयको वयवस्षा 

	 साझा	 विक्ा	 ई-पाटथीले	 ई-पसुरकालय	सञचालि	

गिेको	 छ	 ।	 प्रयोगकरा्तले	 ई-पसुरकलयमा	 िहकेा	 अवडयो	

रथा	विवडयो	सामग्ी	िेपाली	रथा	अङ्गे्जीमा	अिलाइि	

िा	अरलाइिमा	अधययि	गि्त	सवकिे	वयिसथा	गिेको	छ	।	

नेपषाल रेललकमको ई-लिक्षा पयषाकेज

	 यसले	 विद्ाथथीको	 अिलाइि	 वसकाइलाई	
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सहजीकिण	 गि्त	 सहयोग	 पगुिे	 अपेक्ा	 गरिएको	

छ	।	िेपाल	टेवलकमले	िवैक्क	संसथाहरूको	वसरारिसमा	

विद्ाथथीलाई	२८	 वदिको	रु.	२६०	को	6	GB	data	ि	

रु.	 ५००	 मा	 15	 GB	 data	उपलबि	 गिाउिे	 गिेको	

छ	।	िवैक्क	संसथाहरूले	मोबाइल	िमबिको	सचूी	िेपाल	

टेवलकमको	edupack@ntc.net.np	पठाउिपुिने	हुनछ	।	

आफिो	िकम	*1415*55#		बाट	हिे्त	सवकनछ	।	

पषाललकषाहरूको अभयषास

	 पावलकाहरूले	 सिास्थय	 सिुक्ाका	 मापदणड	

पालिा	 गिी	 िौवरक	 उपवसथवरमा	 कक्ा	 सञ	्चालि	

गि्त-गिाउि	 सिास्थय	 सामग्ी	 उपलबि	 गिाएको	 छ	 ।	

विक्कलाई	खोप	उपलबि	गिाई	िैकव्पक	वसकाइ	िा	

प्रतयक्	वसकाइमा	संलगि	गिाएको	छ	।	सथािीय	सरिमा	

सामग्ी	 उतपादि	 गिी	 िेवडयो	 पाठिाला	 रथा	 घिदलैो	

काय्तरिम	 सञचालि	 िएका	 छि	् ।	 तयसै	 गिी	 र्ला	

कक्ाहरूका	 लावग	 अवििािकको	 सहयोग	 वलई	

असथायी	वसकाइ	केनद्रमार्त र	्विद्ाथथी	वसकाइ	सवुिवचिर	

गरिएको	 छ	 ।	 पावलकाहरूले	 विजी	 टेवलविजिवसर	

समय	 वकिेि	 टेवलविजि	 कक्ा	 सञचालि	 गिेका	

छि	् ।	 विद्ाथथीलाई	 ग्पुचयाटबाट	 अधयापि	 गिाउिे,	

समहूमा	 प्रश्नको	समािािको	अभयास	 गिाउिे	 गरिएको	

छ	।	पावलकाहरूले	विवडयो	कुिाकािी,		एरएम	िेवडयो,		

टेवलविजि	 रथा	 सामावजक	 सञजालको	 समरे	 प्रयोग	

गिी	िैकव्पक	विक्ण	वसकाइ	काया्तनियि	गिेका	छि।्	

विपद	्मा	प्रविवि	पवि	विक्क	हुिे	हुिाले	पावलकाहरूले	

विद्ालयमा	 आईसीटी	 ्याब,	 	 ई-पसुरकालय	 रथा	

इनटििेट	सवुििा	विसराि	गिेका	छि	्।	

समसयषा

•	 सथाि	वििषेको	प्रविवि	पवहचाि	गिी	विद्ाथथीको	

प्रविविको	पहुचँका	आिािमा	विद्ालयले	प्रविवि	

छिौट	गि्त	िसकि,ु	

•	 Dedicated online educational channel 

विकास	िहुि,ु	

•	 इनटििेटको	 किेवकटविटी	 िवृद्ध	 रथा	 अविवडयो	

रथा	विवडयो	सामग्ीको	गणुसरिीय	िहुि,ु	

•	 अनरिवरियातमक	 विषयगर	 ई-सामग्ीको	अिाि	

रथा	 अिलाइि	 एपस	 प्रयोगमा	 विद्ाथथी	 क्मरा	

िहुि,ु

•	 घिमा	बालबावलकाको	वसकाइमा	अवििािकको	

सहयोग	िहुि,ु	

•	 र्ला	कक्ामा	अिलाइि	विवि	प्रिािकािी	हुि	

िसकेको,	

•	 विक्ा	रथा	मािि	स्ोर	विकास	केनद्रको	िावट्ट्य	

पोट्तलका	रूपमा	वसकाइ	चौरािीको	प्रिािकािी	

प्रयोग	िहुि,ु	

•	 िचु्तअल	कक्ा,	िेवडयो	श्रवय-	पाठ्य	सामग्ी	

प्रयोगको	अिसथाको	अिगुमि	िहुि,ु	

•	 बालविकासदवेख	कक्ा	३	समम	अधययििर	

विद्ाथथीहरूलाई	सीयजूीमा	आबद्ध	गि्त	िकमको	

वयिसथा	गि्त	िसवकि,ु	

•	 सीयजूीमा	आबद्ध	हुि	प्रवरविद्ाथथी	प्रवरमवहिा	रु	

१२५	िकम	वयिसथा	िएकोमा	िेपाल	टेवलकमले	

रु.	१२९	वलिे	गिेको,	

•	 समहू	कल	प्रिािकािी	िहुि	ुरथा	डाटा	प्रयोग	

खवच्तलो	हुि	ु।

सधुषािकषा उपषायहरू 

	 विपद	्मा	 विक्ा	 प्रणालीलाई	 प्रिािकािी	 बिाई	

विद्ाथथी	वसकाइलाई	वििनरिरा	वदि	रपवसलअिसुािका	

सिुािका	उपायहरू	अिलमबि	गिु्त	आिशयक	छ	।	

•	 विक्ा	रथा	मािि	स्ोर	 विकास	 केनद्रले	कक्ा	

१-५	 का	 लावग	 विकास	 गरिएको	 सामग्ी	

िा	 पाठ्यपसुरक	 असथायी	 वसकाइ	 केनद्र	 िा	

अवििािकहरूलाई	 उपलबि	 गिाई	 प्रािवमिक	

बालविकासदवेख	 कक्ा	 ३	 सममको	 विक्ा	
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विद्ालयको	 सहयोगमा	 अवििािकलाई	

सञचालि	 गि्त	 वदिकुा	 साथै	 यी	 कक्ाहरूमा	

सीयजूीलगायर	 प्रविविहरू	 पवि	 प्रयोग	 गि्त	

प्रोतसावहर	गिने,	

•	 अवििािक	रथा	विद्ाथथीको	प्रविविमा	पहुचँ	पिु	्याउि	

वडिाइस	खरिद	गि्त	सहुवलयरको	वयिसथा	गिने,

•	 मोबाइल	एपसहरू	प्रयोग,	िेपाली	रथा	अङ्ग्ेजी	

िाषामा	विषयिसर	ुवडवजटाइजड	गि्त	विक्कको	

क्मरा	विकास	गिने,	

•	 ग्ामीण	 दिूसञचाि	 कोषको	 िकम,	 प्रादवेिक	

ि	 सथािीय	 सिकािसँगका	 कोषहरूको	 संयकु्त	

प्रयोगबाट	 वडवजटल	पिूा्तिािमा	लगािी	गिु्तको	

साथै	 विपदक्ो	 समयमा	 सिै	 विद्ालयहरूमा	

विछःिु् क	इनटििेट	सवुििा	उपलबि	गिाउिपुिने	

रथा	इनटििेटको	गवर	िवृद्ध	गिने,

•	 वसकाइ	चौरािी,	िचु्तअल	रथा	श्रवय	सामग्ीमा	

विद्ाथथीको	पहुचँ	िवृद्ध	गिने	वजममिेािी	प्रअ	रथा	

विक्कलाई	वदिे,	

•	 चौबीस ैघनटा	सञ	्चालिमा	िहिे	गिी	िचु्तअल	

कक्ा	प्रसािणका	लावग	dedicated	अिलाइि	

िवैक्क	चयािलको	रूपमा	विकास	गिने,	

•	 विद्ालयले	 मोबाइल	 प्रविवि	 िएको	 परििाि,	

मोबाइल	 प्रविवि	 िएको	 परििाि	 रि	 प्रयोग	

गि्त	 िसक्	िे,	 िेवडयो	 ि	 टेवलविजिमात्र	 िएका	

परििाि	ि	सबै	वकवसमका	प्रविविको	पहुचँिनदा	

बावहिको	 परििाि	 गिी	 चाि	 िागमा	 िगथीकिण	

गिी	िैकव्पक	विक्ा	सञ	्चालि	गिु्तपिने,	

•	 जिु	 प्रविविमा	 पठि-पाठि	 गरिनछ	 सोही	

प्रविविमा	 विद्ाथथीको	 मू् याङ्कि	 प्रणालीको	

प्रयोग	गरििपुिने,

•	 विक्ाका	 सबै	 पक्हरूलाई	 वडवजटाइजेसि	

गिी	 विद्ालय	 विक्ा	 प्रणालीलाई	 अिलाइि	

रथा	 अरलाइि	 पद्धवरबाट	 सञचालि	 गि्त	

मधयकालीि	ि	दीघ्तकालीि	योजिाबद्ध	काय्तरिम	

काया्तनियि	गिु्तपिने,

•	 सीयजूीका	 लावग	 प्रवरविद्ाथथी	 रु.	 १२९	 िकम	

मावसक	रूपमा	िकु्तािी	हुिे	वयिसथा	हुिपुिने,

•	 सबै	कक्ाहरूमा	अधययि	गिने	बालबावलका	ि	री	

बालबावलकालाई	अधयापि	गिने	विक्कहरूलाई	

समरे	सीयजूीको	सवुििा	उपलबि	हुिपुिने,

•	 एउटा	कक्ाका	सबै	विद्ाथथीलाई	कनरिेनस	कल	

गि्त	सकिे	हुिपुिने,	

•	 अवर	 विपनि	 बालबावलका	 पवहचाि	 गिी	

विद्ाथथी	प्रमावणर	गिी	सहुवलयर	दिमा	मोबाइल	

खरिद	गिने	वयिसथा	हुिपुिने,

•	 सीयजूी	 सेिामा	 2G	 ि	 4G	 सेिा	 विछःिु् क	

हुिपुिने	।	

लनषकरया

	 विक्ामा	 वडवजटल	 वििाजिको	खाडल	 िहकेो	

छ	।	यसलाई	कम	गि्त	रीिै	रहका	सिकािहरूले	विक्ामा	

लगािी	 बढाउिपुद्तछ	 ।	 विद्ाथथीको	 ििा्तदवेख	 पठि-

पाठि,	पिीक्ा	ि	सवट्तवरकेसिसमरे	अिलाइि	पद्धवरबाट	

िएमा	मात्र	विक्ामा	वडवजटाइजेसिको	सरल	अभयास	

मानि	 सवकनछ	।	 अिलाइि	 विक्ालाई	 वयिवसथर	 गि्त	

वसकाइ	वयिसथापि	प्रणाली,		विवडयो	कनरिेनस	सािि	

(सफटिेयि	ि	हाड्तिेयिसवहर),		वडवजटल	विषयिसरकुो	

रयािी,	 विक्क	 रावलम,	 इनटििेट	 सवुििा,	 विद्रुीय	

सवुििा,		विक्क	रथा	विद्ाथथीको	कमपयटुि	िा	मोबाइल	

प्रविविमा	 पहुचँ	 रथा	 प्रविवि	 सञ	्चालि	 गिने	 क्मरा,	

वडवजटल	 पसुरकालयको	 सथापिा	 हुि	ु आिशयक	

छ	।	कोविड	१९	को	अिसथामा	सञचािका	साििहरू	

इमले,	 टेवलरोि,	 िाइबि,	 रेसबकु	 मसेेनजि	 चयाटलाई	

अरलाइि	 विक्णमा	प्रयोग	गि्त	सवकनछ	 ।	जमु,	एमस	

वटम,	गगुल	वमट,	गगुल	कलासरुम	आवदबाट	अिलाइि	
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विक्ण	 गि्त	 सवकनछ	 ।	 यट्ुयबु	 िा	 वसकाइ	 पोट्तललाई	

वसकाइ	 सामग्ी	 उपलबि	 गिाउिे	 ि	 Blog,	 wikis,	

Google	Groups,	what	apps	लाई	अनरिवरियातमक	

साििका	रूपमा	प्रयोग	गि्त	सवकनछ	।	

सन्दभया-सषामग्ी 

विक्ा	रथा	मािि	स्ोर	 विकास	केनद्र	 (२०७७),	श्रवय 

ि्ा श्रवय-दृशय सामग्ी वयवस्ापन 
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लेखक	।
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लवद्ालय लिक्ासमबनधी आकलसमक 

काययायोजना,२०७७		।	काठमाडौछः	लेखक	।
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२०७७ ।	काठमाडौछः	लेखक	।

विक्ा,	 विज्ाि	 रथा	 प्रविवि	 मनत्रालय	 (२०७७),	
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कुनै पनन परिन्थिनिजन्य कािणले शनैषिक अवसिबाट वन्चिि बालबानलकालाई नवद्ाल्यमा ल्याउन ि नवद्ाल्यमा 

िहिे पनन आवश्यकिाअनकूुल उप्यकु्त वािाविण नवशषे ि सह्योगको अभावमा नवद्ाल्य छोड्ने खििामा िहकेा 

वा पिेका बालबानलकाहरूलाई उनीहरूको सामानजक, सां्ककृ निक ि शनैषिक आवश्यकिालाई पिूा गनने बालकेननरिि 

नशषिण प्रनरि्या वैकनलपक नसकाइ िथिा नशषिा हो । जब जब ्यस पकृथवीमा नवनभनन नकनसमका सङ्कटजन्य न्थिनि 

आउँछन,् त्यसपनछ मानव जगि ्ले पनन नवनभनन नकनसमका दःुख-कनिनाइहरू भोगनपुनने न्थिनि आउँछ । त्यसैको 

परिणाम ्वरूप सन ्२०२० दनेख सव्वप्रथिम चिीनको वहुान सहिबाट फैनलएको कोिोना भाइिस -Covied 19_ ले 

पिैू नवश्वलाई िहसनहस बनाएको अव्थिा छ । ्यसको असि ि समपणू्व मानव समदुा्यमा पिेको छ । लाखौलेँ ज्यान 

गमुाउन पगुेका छन ्भने किोडौकँो सङ्ख्यामा सङ्रिनमि छन ्। ्यसैको चिपेटामा नवद्ाथिथी वग्वको जीवन प्रभानवि 

हुन गइिहकेो छ । पढ्न ि लेखन पाउने बालबानलकाको नैसनग्वक अनिकाि भए िापनन सरुवा िोगज्िो महामािीको 

कािण नवद्ाल्यमा गएि प्रत्यषि पिन-पािनको वािाविण नसकारुलाई नदन सनकएको छैन । ्य्िो अव्थिामा 

िोनकएको वा िोकेको नसकाइ प्रणालीलाई सचुिारु गन्व वैकनलपक नसकाइका उद्शे्य, नवशषेिा, आवश्यकिा, माध्यम, 

प्र्यासहरू समट्ेन ु्यो लेखको उद्शे्य िहकेो छ । 

तथा सिकाइ केन्द्रमा प्रत्यक्ष रूपमा सिद्ाथथी तथा 

सिकारु उपस्थत हुन निकेको अि्थामा सिइने सिक्षा र 

सिकाइलाई िैकस्पक सिक्षाले िमट्ेिछ । 

िैकस्पक प्रणालीबाट सिद्ाथथीको सिकाइ 

िहजीकरण सनिदेसिका २०७७ का अनिुार िैकस्पक 

प्रणाली भन्नाले कोसभड िा ्य्तै प्रकारको सिपत ् िा 

महामारीज्ता कारणले सन्यसमत पठन-पाठन गन्न 

कसठन भएको िा हुने अि्थामा एफएम रेसड्यो, रेसड्यो, 

टेसलसभजन, अनलाइन, अफलाइन, परर्योजना पाठहरू 

्िअध्य्यन िरू तथा खलुा सिक्षालगा्यतका िैकस्पक 

माध्यम िा पद्घसतबाट अध्य्यन अध्यापन िचुारु राखने 

सिसि र प्रसरि्या िम्झनपुि्नछ । ्यिरी हिेा्न कुनै महामारी 

तथा अिहज पररस्थसतमा सिद्ाल्य, कलेज तथा 

सिश्वसिद्ाल्यज्ता िसैक्षक िं्थाहरूबाट सिक्षण 

वैकल्पिक लिकाइः आवश्यकता, अवस्ा, िमस्या र िमाधान

लवष्य प्रवेश

सिद्ाल्य सिकाइबाट िस्चत हुिँा सिक्पमा 

प्र्योगमा ् ्याइने सिकाइलाई िैकस्पक सिकाइ भसनन्छ । 

तिथ्न सिकारुले आमनेिामने ्िरूपबाट सिकने अििर 

प्राप्त नगरररहकेो अि्थामा िैकस्पक सिकाइपद्धसतको 

खाँचो पन्न जान्छ । सिक्षा सन्यमािली २०५९ को 

सन्यम ५२ ले िैकस्पक सिक्षालाई पररभासित गनदे 

रिममा सिद्ाल्यमा अध्य्यन नगरेका िा अध्य्यन गरी 

बीचमैा छाडेका बालबासलकाका लासग सिद्ाल्यको 

पाठ््यरिमका आिारमा त्यार गररएको पाठ््यिामग्ी 

प्र्योग गरी िैकस्पक सिक्षा प्रिान गन्न िसकनेछ भन्ने 

व्यि्था गरेको छ । अतः िम्यको अभाि, रोजगारी, 

आसथ्नक अभाि, सििम पररस्थसत, महामारी तथा 

सिसिि कारणिि सिक्षक, सिद्ाल्य, महासिद्ाल्य 

 सिक्षक, सिक्षोि्य माध्यसमक सिद्ाल्य, बागथला, ब्झाङ

जनकराज भट्ट

लेखिार
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सिकाइ हुन निकेको पररस्थसतमा त्यिको सिक्प 

खोजी सिइने सिक्षालाई िैकस्पक सिक्षा भसनन्छ । 

हाल सिश्वव्यापी रूपमा फैसलएको कोरोना 

भाइरि -Covied 19_ ले मानि जगत् नै आरिान्त 

भएको छ । हरेक मानिको मस्तषकमा त्ाि छ । ्यि 

प्रकारको त्ािले सिद्ाथथी तथा सिकारु िमुिा्यमा 

नराम्ो अिर पारेको छ । असिकांि बालबासलका 

कोरोनाको महामारीबाट सिकाइसिहीन बसनिकेका 

छन् । ्यिै पसन सिश्वमा मानि सिकाििँगिँगै िुरिात 

भएको सिकाइको इसतहाि एकासतर छ भने अककोसतर 

िैकस्पक सिकाइको खोजी सिनानुसिन भइरहेको 

अि्था छ । ्यिले परमपरागत रूपमा सिद्ाल्य 

र सिश्वसिद्ाल्यमा गएर नै सिकने र सिकाउनुपनदे 

प्राििानलाई न््यूनीकरण गन्न िह्योग गि्नछ । िैकस्पक 

सिकाइको माध्यमबाट लसचलो र खुकुलो भना्न 

प्रसरि्या तथा अन््य अनुकूल पररस्थसतलाई मान््यता 

सिई िहज रूपमा सिक्षा ग्हण गनदे उद्ेश्य राखछ । ्यि 

अि्थामा आम िरोकारिालाले बालबासलकाको 

सिकाइप्रसत िोचन आिश्यक िेसखन्छ । सिद्ाल्यबाट 

अामनेिामने पद्धसतमा सिकाइ गन्न निकिा त्यिको 

सिक्प खोजनु अत्यािश्यक किम पसन हो ।

वैकल्पिक लिकाइको उदे्श्य 

सिसिि कारणले सिकाइको अििरबाट िस्चत 

सिकारुलाई सिकाइको िमान अििर प्रिान गनु्न नै 

िैकस्पक सिकाइको प्रमखु उद्शे्य हो । औपचाररक 

सिकाइको अििरबाट िस्चत व्यसति तथा िमिुा्यलाई 

िैकस्पक सिकाइको माध्यमबाट सिकाइको मलू िारमा 

््याउन िसकन्छ । िैकस्पक सिकाइका माध्यमबाट 

सिपमलूक एिम ् रोजगारमकू व्याििास्यक सिकाइ 

प्रिान गन्न िसकन्छ । राज्यमा भएको िीसमत स्ोत-

िािनको माध्यमबाट बहृत ् रूपमा सिकाइको अििर 

प्रिान गन्न िसकन्छ । 

वैकल्पिक लिकाइका लवशेषताहरू

कुनै पसन पररस्थसत र कारणले सिद्ाल्य तथा 

सिकाइ केन्द्रबाट अामनेिामने पद्धसतमा सिक्षा सिन 

िसकएन भने त्यिको आिश्यकता पररपसूत्न गन्न सिइने 

सिकाइ पद्धसत भएकाले िैकस्पक सिकाइका मौसलक 

सिििेता हुन्छन ् । िि्नप्रथम त िैकस्पक सिकाइले 

सिकाइबाट िस्चत हुन पगुेका र भएका सिकारुलाई 

छासनएको सिसि, िामग्ी, ्थान र जनिसतिबाट ज्ान 

तथा सिप आिान-प्रिान गन्न िसकन्छ । ्यिले िम्य, 

उमरे, सलङ्ग, िम्न, िं्कृसत र िं्कारलाई सिभिे 

नगरी िबैलाई िमान तौरतररकाले सिकन र सिक्षण गन्न 

िह्योग गि्नछ । 

वैकल्पिक लिकाइको आवश्यकता 

राषट्र जसतिकैु िनी, िसतििाली र िमपन्न भए 

तापसन िम्य पररस्थसतले ््याउने िम््याको िामना 

गन्न िम्य लागछ र चासहन्छ । ्यिै सिलसिलामा 

चीनको िहुानबाट फैसलएको कोरोना भाइरिले हाल 

सिश्वको आिाभन्िा बढी जनिङ्ख्यालाई िङ्रिमण 

गनु्नका िाथै आम जनिङ्ख्यालाई सिसिि रूपले क्षसत 

प्ुया्नइराखकेो अि्था छ । ्यिै गरी नेपाल पसन एक 

सिकािोन्मखु मलुकु हो जहाँ सिक्षण र सिकाइ का्य्नलाई 

सििम पररस्थसतमा पसन सिद्ाल्यम ैगएर प्रत्यक्ष -Face 

to face_ ि्चालन गन्न अिमभि हुन्छ । ्य्तो 

अिमभि का्य्नलाई न््यनूीकरण गन्न िैकस्पक सिकाइको 

आिश्यकता पि्नछ जनु आिश्यकतालाई सनमनानिुार 

िखेाउन िसकन्छ ः

•	 सिकाइको अििर िबैलाई प्रिान गन्न 

•	 िसैक्षक क्षसतलाई न््यनूीकरण गन्न

•	 द्वन्द्वको पररस्थसतमा सिक्षण र सिकाइ का्य्न गन्न 

•	 महामारीज्तो सििम पररस्थसतमा सिक्षण 

सिकाइ का्य्न िचुारु गन्न 

•	 सिकाइबाट सिमखु हुन लागेका बालबासलकालाई 
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सिकाइप्रसत आकि्नण गन्न 

•	 सिकाइको सन्यमन, सनरीक्षण, अनगुमन र 

मू् ्याङ्कन का्य्नलाई िहज र िरल बनाउन 

•	 िरूी का्यम गरी सिक्षण सिकाइ गन्न तथा सिक्षक 

र सिकारुको िरूी टाढा हुिँा पसन सिसिि क्षेत्को 

ज्ान आज्नन गन्न

•	 सिद्ाल्यबाट मात् सिक्षण सिकाइ का्य्न िमभि 

छ भन्ने मान््यतालाई कम गन्न

•	 मसुद्रत पाठ््यरिम तथा पाठ््यपु् तकको अभािमा 

सिक्षण र सिकाइ का्य्नको थालनी गन्न 

वैकल्पिक लिकाइका माध्यमहरू 

िैकस्पक सिकाइ भन्नेसबसतिकै सिद्ाल्यको 

चौघरेामा रही सिक्षा सिन निसकएको अि्थामा 

सिद्ाल्यभन्िा बासहर रहरे पसन सिकाइ ि्चालन गन्न 

िकन ुहो । िैकस्पक सिकाइका माध्यमहरू स्यनै हुन ्भन्ने 

कुनै तोसकएको छैन तापसन िसैक्षक जगत ्मा प्रचसलत 

अभ्याि र मान््यता सिइिँ ै आएका केही माध्यमहरू 

सनमनानिुार रहकेा छन ्ः

(क) रेसड्यो र टेसलसभजन    

(ख) मोबाइल फोन

(ग) िभा, िममलेन, गोष्ी तथा का्य्निाला  

(घ) िमपक्न  कक्षाहरू 

(ङ) नमनुा सिप प्रिि्नन    

(च) फेिबकु 

(छ) टुइटर      

(ज) भाइबर 

(्झ) फेिबकु म्यािेन्जर

नेपिालमा वैकल्पिक लिकाइको अवस्ा त्ा 

वैकल्पिक लिकाइका लालि भएका प्र्यािहरू

िैकस्पक सिक्षा भन्नाले सिक्पमा सिइने 

सिक्षा भएकाले ्यिप्रसत हाम्ो अत्यािश्यक चािो र 

ध्यान पसन जाँिनै । िािारणत्या हामी केिल सिद्ाल्य 

सिक्षामा उपस्थत भएर ज्ान आज्नन गनदे का्य्न र सचन्तन 

राखछौ ँ । सिश्वका कसतप्य मलुकुले सिद्ाल्यमा गई 

सिकाइ गनु्नभन्िा त्यिको िैकस्पक बाटो िोचरे सिकाइ 

हासिल गनदे र िोहीअनिुारको काम खोजने बानीको 

सिकाि पसन भइिकेको छ । 

सिश्वमा िैकस्पक सिक्षाको िरुिात भएको िरैे 

लामो इसतहाि भइिकेको छ । बेला्यतमा िि्नप्रथम 

पत्ाचार सिक्षाबाट िन ् १८४० मा ्यिको अभ्याि 

भएको पाइन्छ । हाम्ो नसजकको सछमकेी मलुकु भारतले 

पसन खलुा सिश्वसिद्ाल्यको अििारणा ््याई िन ्

१९८५ मा भारतमा इसन्िरा गान्िी खलुा सिश्वसिद्ाल्य 

खोलेको सथ्यो । हाल सिश्वभर थपैु्र खलुा सिश्वसिद्ाल्य 

खोसलएका छन ् । नेपालले भने सि.िं. २००८ िालमा 

नन्िी रासत् माध्यसमक सिद्ाल्यबाट िैकस्पक सिक्षा 

सिने सनण्न्य भए तापसन ्यो त्यसत िफल हुन िकेन । 

सि.िं. २०१३ िालबाट सिक्षकहरूलाई 

औपचाररक तथा िैकस्पक सिक्षािमबन्िी 

तासलमको व्यि्था गररएको सथ्यो । पसछ ्यिलाई 

सनरन्तरता सिँिै सि.िं. २०३७ बाट एिएलिी 

सिक्षकहरूलाई तासलम सिन थासल्यो । सिरिम 

िंित् २०४५ बाट रेसड्यो सिक्षा सिक्षक तासलम 

ि्चालन गरर्यो । त्यिै गरी सि.िं. २०५० मा 

िूर सिक्षा केन्द्रको ्थापना भ्यो । ्यि केन्द्रबाट 

प्राथसमक सिक्षा परर्योजनाको प्राथसमक सिक्षक 

तासलम िोस्ो र तेस्ो चरणको िुरुिात गरर्यो । ्यिैमा 

२०६१ बाट िूर सिक्षा केन्द्र िैसक्षक जनिसति सिकाि 

केन्द्रमा नै गासभ्यो । अनौपचाररक सिक्षामा जोड 

सिँिै २०६३ पौि २५ गते अनौपचाररक सिक्षानीसत 

पाररत भ्यो । ििै ँ सिद्ाल्यको घेरामा पढ्न लेखन 

निकनेहरूका लासग सनमनमाध्यसमक र माध्यसमक 

तहिमम खुला सिद्ाल्यको अििारणा ््याई रिमिः 

सि.िं. २०६३÷६४ मा ३७ ओटा सनमनमाध्यसमक र 
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८४ ओटा माध्यसमक सिद्ाल्यको ्थापना भएको 

हो । उचच्तरी्य सिक्षा आ्योग, २०५५ ले पसन 

नेपालमा खुला सिश्वसिद्ाल्य हुनुपनदे कुरा उ्लेख 

गरेको सथ्यो । त्यिै गरी सत्ििथी्य अन्तररम ्योजना, 

२०६४—२०६७ मा िैकस्पक सिक्षाको िमेत 

प्र्योग गरी सिक्षाको िमान अििर आम नेपालीलाई 

पु्या्नउने लक््य राखेको सथ्यो । खुला सिश्वसिद्ाल्य 

सििे्यक सि.िं. २०७२ मा पाररत भई २०७३ मा 

नेपालमा िि्नप्रथम खुला सिश्वसिद्ाल्यको ्थापना 

भएको हो । िैकस्पक सिक्षा र सिकाइको मू््य 

र मान््यतालाई असघ िािदै सिक्षा सन्यमािलीको 

सन्यम ५२ मा िूरसिक्षाको व्यि्था गररएको छ । 

दृसटिसिहीन, अपाङ्गता भएका, िु्तश्रिण, बसहरा 

तथा बहुअपाङ्गता भएकाहरूका लासग सििेि 

सिद्ाल्यको अििारणा सिक्षा सन्यमािलीले गरेको 

छ । त्यिै गरी सिद्ाल्यमा सन्यसमत रूपमा भना्न हुन 

निकनेहरूका लासग अनौपचाररक सिक्षाको व्यि्था 

छ भने ्यिको अलािा सन्यसमत सिद्ाल्यमा आएर 

पढ्न निकने बालबासलकाहरूका लासग िैकस्पक 

सिद्ाल्यको व्यि्था सिक्षा सन्यमािलीको सन्यम 

५२ ले गरेको छ । हाल सि.िं. २०७६ (२०२०) 

पसछ सिश्व कोरोना भाइरिका कारण सिद्ाल्य, 

कलेज, महासिद्ाल्य र सिश्वसिद्ाल्यअन्तग्नतका 

सिकारुहरू प्रत्यक्ष रूपमा सिकाइ केन्द्र र सिक्षक 

तथा प्राध्यापकहरूको िमपक्न मा आउन निकने 

अि्था आएकाले िहरी इलाका तथा सिकसित 

्थानमा अनलाइन कक्षाहरू ि्चालन भएका छन ्

भने ग्ामीण इलाकामा टोल सिक्षणको अििारणा 

््याइको छ । 

सिद्ाल्य सिक्षालाई प्रभािकारी बनाउन कक्षा १० 

मा पढ्ने बालबासलकाहरूका लासग रेसड्यो नेपालबाट 

एिईई सिििे का्य्नरिम ि्चालन भएको छ । त्यिै गरी 

्यट्ू्यबुबाट िबै तहका र िबै पररिेिका सिकारुलाई 

आिश्यकतामा आिाररत सिकाइको व्यि्था गररएको 

छ । पाठ््यरिम सिकाि केन्द्रले सिसभन्न सकसिमका 

सिक्षण सिकाइ का्य्नलाई प्रभािकारी, व्यिस्थत तथा 

म्या्नसित बनाउन सिसभन्न सकसिमका िामग्ीहरूको 

व्यि्था गरेको छ भने सिक्षा मन्त्ाल्यले ्योजना र 

का्या्नन्ि्यनको व्यि्था समलाएको छ ।

वैकल्पिक लिकाइका िमस्याहरू

िैकस्पक सिकाइ एक आिश्यक तर जसटल 

माध्यम हो । सिद्ाल्यमा ्थानी्य स्ोत-िािन जटुाएर 

सिक्षण गन्न त कसठन हुन्छ । त्यिैमा न्याँ तररकाले न्याँ 

सिसि र िािनबाट सिक्षण सिकाइ का्य्नको थालनी 

गिा्न पककै पसन अिहज पररस्थसत आउँछ । त्यिमासथ 

सिनाअभ्यािको सिक्षण र सिकाइ आफँैमा अव्यिस्थत 

हुन जान्छ । एउटा िं्कृत उखान छ – 

अनभ्यािे सिि ंसिद्ा अजीणदे भोजनं सििम ्।

सिि ंिभा िररद्र््य िदृ्ध््य तरुणी सििम ्। 

तिथ्न ्यिमा न त िसैक्षक िं्थाले अभ्याि गरेका 

छन ् न त सिक्षकहरू नै जानकार छन ् । नेपालमा पसन 

िैकस्पक सिक्षािमबन्िी ज्ान नहुिँा हालको सििम 

पररस्थसतमा सिसभन्न खाले िम््याहरू िखेा परेका 

छन ् । िैकस्पक सिकाइमा िखेा पनदे िम््याहरूलाई 

सनमनसलसखत बुँिामा प्र्ततु गन्न िसकन्छ ः

•	 िैकस्पक सिकाइको अििारणा ्पटि रूपमा 

उ्लेख नहुनु
•	 िैकस्पक सिकाइ िमबन्िामा प्रचसलत सिसि, 

िामग्ी, स्ोत-िािन र िक्ष जनिसति नहुनु
•	 नेपाल एक सिकािोन्मखु मलुकु भएकाले इन्टरनेट 

तथा आिसुनक प्रसिसिको पहुचँ िबैमा नहुन ु

•	 अनलाइन तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने 

सिकाइलाई िहज रूपमा ्िीकान्न निकन ु

•	 प्रसिसि प्र्योगमा सिसििताको कमी हुन ु
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•	 ्योजना सनमा्नणकता्न र का्या्नन्ि्यनकता्नबीच 

िमन्ि्य तथा िह्योगको कमी रहनु
•	 सिद्ाथथीहरूलाई िैकस्पक सिकाइको िारणाका 

बारेमा ्पटि नगराइनु
िम््या आउन ु् िाभासिक हो । उति िम््यालाई 

िमािान गनु्न अकको बसुद्धमानी तररका हो । िम््या 

आउँछ, िमािान गनु्नपि्नछ । िम््या िममािानमा 

आम िरोकारिालाहरूले अहम ् भसूमका सनिा्नह 

गनु्नपि्नछ । कुनै पसन का्य्नमा िम््या तब आउँछ जब 

िमबसन्ित सनका्यले िम््याको िमािान गन्न जान्िनै, 

गिदैन र चाहिँनै । नजान्न ु कुनै िम््या होइन । नगनु्न 

अ्छीपना हो भने नचाहन ुप्रमखु कमजोरी हो । त्यिै 

गरी हालको पररस्थसतमा सिद्ाल्य कोरोनाका कारण 

बन्ि भइराखकेो अि्था छ जिका कारण बालबासलका 

सिकाइबाट िस्चत हुन पगुेका छन ्। सिक्षण सिकाइबाट 

िस्चत बालबासलकालाई िैकस्पक सिक्षण सिकाइको 

मलूिारमा ््याउन सनमनसलसखत उपा्य अिलमबन गन्न 

िसकन्छ ः

•	 िैकस्पक सिकाइको अििारणा ्पटि पानदे 

•	 अनलाइन कक्षाहरूलाई िहज रूपमा ्िीकानदे 

िातािरण सनमा्नण गनदे 

•	 िबै ्थान र क्षेत्मा इन्टरनेटको पहुचँ प्ुया्नउने 

•	 सिद्ाल्य ि्चालन हुन निकेको अि्थामा 

घर, टोल तथा िमिुा्यलाई िैकस्पक सिक्षणका 

लासग उतपे्रररत गनदे 

•	 सिक्षक तथा प्राध्यापकलाई िैकस्पक सिक्षण 

सिकाइको तासलमको व्यि्था गनदे

•	 सिक्षक तथा प्राध्यापकको सनगरानीमा 

सिकारुलाई सिकाइ गन्न निकने िातािरण सनमा्नण 

भएमा सिसभन्न सिसि-प्रसिसिका िामग्ीको 

व्यि्था गनदे 

•	 पाठ््यपु् तक सितरण गरी घर तथा कोठामा पढाइ 

एिम ्लेखाइको िातािरण समलाउने 

•	 ्थानी्य ्तरमा आिाररत सिकाइ प्र्योगमा 

जोड सिने

•	 ििाना बालबासलकालाई घरपररिारको 

िह्योगबाट सिकाइको िातािरण का्यम गनदे

•	 प्रसिसि प्र्योगमा एकरूपता ््याउने

•	 ्योजना बनाउने र का्या्नन्ि्यन गनदे सनका्यबीच 

बेला-बेलामा िमन्ि्य र िह्योगको भािना 

का्यम गनदे

•	 क्षमतामा आिाररत सिक्षण सिकाइ का्य्न 

ि्चालन गनदे 

भावी का्य्यलिशा 

हाल सिश्व नै कोरोना भाइरिका कारण सिसथल 

बन्ि ैगइराखकेो अि्थामा सिद्ाल्य सिक्षा र सिक्षण 

सिकाइ का्य्न नराम्री प्रभासित भई तहिनहि हुन 

पगुेको छ । ्यिलाई मध्यनजर गरी अब आम नेपालीले 

सिद्ाल्यमा प्रत्यक्ष रूपमा सिकाइ गन्न िसकने अि्था 

नआएिमम कोही पसन सिद्ाल्य सिक्षा र सिकाइबाट 

िस्चत नहुन ्भन्ने उद्शे्यले प्रत्ेयक सिकारुलाई पा्यक 

पनदे ्थानमा सिकाइ ि्चालन गनु्नपि्नछ । इमले तथा 

इन्टरनेटको पहुचँ सि्तार गरी अध्यापन गनदे सिक्षक 

तथा प्राध्यापक र सिकारुलाई त्यििमबन्िी ज्ान तथा 

ि्चालनिमबन्िी सिप सिकाइ िसैक्षक क्षसतलाई कम 

गन्न आिश्यक किम चा्न ुआिश्यक िसेखन्छ ।

लनषकष्य

महामारी िा िङ्कट किैलाई पसन थाहा 

सिएर आउँिनै । ्यिथ्न ििै ँ त्यिप्रसत िचते र िजग 

भने रहनपुि्नछ । महामारी र िङ्कटको प्रत्यक्ष प्रभाि 

सिद्ाल्य सिक्षामा पसन पनदे गछ्न । जब अिहज पररस्थसत 

आउँछ तब सिद्ाल्य सिक्षा पसन प्रभासित हुन पगुिछ । 

त्यिैले ्य्ता पररस्थसतिँग िामना गन्न िसकने सिसि 

तथा प्रसिसिको त्यारी गनु्नपि्नछ । कुनै पसन प्रकारको 
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ज्ान तथा सिप हासिल गिा्न पिू्नअभ्यािको आिश्यकता 

पि्नछ । सिनाअभ्यािको सिक्षण र सिकाइ आफँैमा 

अव्यिस्थत हुन जान्छ । सिश्वभरर महामारीका रूपमा 

रहकेो कोरोना भाइरिका कारण नेपालको सिक्षणसिकाइ 

का्य्नलगा्यत िमपणू्न िसैक्षक जगत ्अन््योलमा रहकेो छ । 

्यि अि्थामा सिकारुको पङ्सतिमा रहकेा िाथ्नक तथा 

प्रभािकारी िह्योगका रूपमा िैकस्पक सिकाइलाई 

सलन िसकन्छ । ्यिको प्रभािकारी का्या्नन्ि्यन िम्यको 

माग पसन हो । 

िनिभ्य-िामग्ी

अनौपचाररक सिक्षा केन्द्र (२०६३), अनौपचाररक 

सिक्षा नीसत २०६३ । िानोसठमी, भतिपरुः 

लेखक । 

नेपाल िरकार (२०७४),  सिक्षा ऐन, २०२८ 

(िंिोिनिसहत) । काठमाडौः काननु 

सकताब व्यि्था िसमसत ।

नेपाल िरकार (२०६९), सिक्षा सन्यमािली २०५९ 

(िंिोिनिसहत), काठमाडौः काननु 

सकताब व्यि्था िसमसत ।

सिक्षा सिज्ान तथा प्रसिसि मन्त्ाल्य (२०७७), 

िैकस्पक प्रणालीबाट सिद्ाथथीको सिकाइ 

िहजीकरण सनिदेसिका २०७७ । काठमाडौः 

लेखक ।
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राष्ट्रको समदृ्घिका आधारमध य्े गणुस्तरी् द्िक्ा एक प्रमखु आधार हो । गणुस्तरी् द्िक्ाको महत्त्वपणू्ण 

आधारअन्तग्ण्त ्ोग्, सक्म र लगनिील द्िक्क हो । द्िक्ण पयेसामा दक्, प्रद््तभािाली र क्म्तात्वान ्द्िक्कको 

प्रत्वयेि सदु्नद्चि्त्ताका लाद्ग ्ोग््ता प्रणालीमा आधारर्त द्नष्पक् र ्तटस्थ द्िक्क भना्ण, छनौट र द्सफाररस प्रणाली 

अत्वलम्बन गनु्णपनने हुनछ । ्तस्थ्ण द्िक्कको भना्ण, छनौट र द्सफाररस का ््णलाई सक्म्तामा आधारर्त, द्नष्पक् र 

्तटस्थ ढङ्ग्बाट समपादन गनने एउटा सत्व्तनत्र द्नका्को रूपमा द्िक्क सयेत्वा आ्ोगको गठन गररएको छ । द्िक्ा 

ऐन, २०२८ मा व्त्वस्था भए्बमोद्िम आ्ोग गठन हुनये व्त्वस्था रहयेको छ । नयेपालको संद्त्वधानको भाग २३ धारा 

२४३ मा लोक सयेत्वा आ्ोगको काम, क्त्णव् र अद्धकारअन्तग्ण्त द्निाम्ती सयेत्वाको पद्बाहयेक नयेपाली सयेना, नयेपाल 

प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी ्बल, अन् सङ्घी् सरकारी सयेत्वा र नयेपाल सरकारको पचास प्रद््ति्त त्वा सोभनदा ्बढी सये्र 

त्वा िा्िये्थामा सत्वाद्मतत्व त्वा द्न्नत्रण भएको सङ्गद्ठ्त संस्थामा ररक्त पदपदू््त्णका लाद्ग ्ोग् उममयेदत्वार छनौट गनने 

व्त्वस्था रहयेको र सोही धाराको सपष्ीकरणमा "्स धाराको प्र्ोिनका लाद्ग सङ्गद्ठ्त संस्था भननालये द्त्वश्वद्त्वद्ाल् 

र द्िक्क सयेत्वा आ्ोग्बाहयेकका संगद्ठ्त संस्था" भननये उललयेख भएका्बाट सामदुाद््क द्त्वद्ाल्मा ररक्त द्िक्क 

पदपदू््त्णका लाद्ग ्ोग् उममयेदत्वारको छनौट गरी द्सफाररस गनने संद्त्वधानप्रदत्त द्िममयेत्वारी ्स आ्ोगलाई प्राप्त 

भएको दयेद्खनछ । ्तस्थ्ण सक्म्तामा आधारर्त द्िक्क छनौट का ््ण ्ोग््ता, द्नष्पक््ता र सत्वचछ्ताको द्सघिान्तको 

आधारमा गनु्ण द्िक्क सयेत्वा आ्ोगको प्रमखु दाद््तत्व रहयेको छ । आ्ोगको मखु् काम अध्ापन अनमुद््तपत्र 

उपलबध गराउनये, नयेपाल सरकारको सत्वीकृ्त दर्बनदीअनसुार ररक्त द्िक्क ्त्था कम्णचारी पदको द्न्दु्क्त ्त्था 

्बढुत्वाको लाद्ग द्सफाररस गनु्ण हो । आ्ोग स्थापना भएपद्छ हालसमम छ पटकमात्र द्िक्क द्न्दु्क्तको द्त्वज्ापन 

भएको छ । ्स्थ्ण आ्ोगलये समपादन गनने का ््णहरू द्न्द्म्त का ््ण्ताद्लका द्नमा्णण गरी सम् सानदद्भ्णक सचूना ्त्था 

सञचार प्रद्त्वद्धमतै्री ्बनाएर सरोकारत्वालाको सरल पहुचँमा पगुनये गरी का ््ण समपादन प्रभात्वकारी ्त्था द्छटोछरर्तो 

गराउन सकनये गरी व्त्वस्थापन गनु्ण आत्वश्क दयेद्खनछ ।

शिक्षक सेवा आयोगः वर्तमान अवस्ा, चुनौरी र भावी काय्तशििा

 दिनेशकुमार श्षे्ठ

 का.म.ु प्रशासकीय प्रमखु, दशक्षक सेवा आयोग

ऐशरहाशसक पषृ्ठभूशम

नेपालमा दवद्ालयमा दशक्षण गनने दशक्षकहरूको सेवा, 

सदुवधा, सर्तसम्बनधधी काननुधी रथा संसथागर वयवसथा 

रादट्रिय दशक्षा पद्धदरको योजना, २०२८ िदेख सरुु भएको 

हो । दशक्षा ऐन, २०२८ लाग ू भएपदि दवद्ालयमा 

दशक्षकको िर्बनिधी सवधीकृर गरधी दशक्षक दनयदुति गन्त सरुु 

गररयो । योगय दशक्षकको िनौट गरधी दनयदुतिको लादग 

दसफाररस गन्त सरुुमा दजलला दशक्षा सेवा आयोग, पदि 

दजलला दशक्षा सदमदरअनरग्तर दशक्षक िनौट उपसदमदर 

र रतपश्ार ्प्राथदमक रहका दशक्षकको पिपदूर्तका लादग 

दजलला दशक्षक िनौट सदमदर र दनमनमाधयदमक रथा 

माधयदमक रहका दशक्षकको पिपदूर्तका लादग क्षेत्धीय 

सररमा क्षेत्धीय दशक्षक िनौट सदमदर गठन गरधी दनयदुति 

गनने वयवसथा रहकेो दथयो । रतकालमा दशक्षक िनौट 

लेखसार
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गनने काय्त सवरनत् र दनट्पक्ष हुन नसकेको गनुासो आउने 

गि्तथयो । योगयरा प्रणालधीमा आधाररर रहरे दशक्षण 

पेसामा िक्ष, प्रदरभाशालधी र क्षमरावान ् उममिेवारको 

िनौट दनट्पक्ष र सवरनत् ढङ्ग्बाट दनयदमर रूपमा गन्त 

एक दनकायको आवशयकरा महसुस गरधी दशक्षा ऐन, 

२०२८ को िैटौं संशोधनले गरेको वयवसथा्बमोदजम 

२०५६ साल माघ २५ गरे साव्तजदनक दवद्ालयका 

दशक्षकहरूको सथायधी दनयुदति रथा ्बढुवाका 

लादग दसफाररस गन्त रादट्रिय दशक्षक सेवा आयोग 

गठन भएको हो । रादट्रिय दशक्षक सेवा आयोगको 

नाम्बाट सथादपर यस दनकायको नाम दशक्षा ऐनको 

सारौ ँ संशोधन्बाट दशक्षक सेवा आयोगमा पररणर 

भयो । रसथ्त योगयरा प्रणालधीमा आधाररर भई दशक्षण 

पेसामा िक्ष, प्रदरभाशालधी र क्षमरावान् वयदतिको 

दन्बा्तध प्रवेश गराई शैदक्षक गुणसरर अदभवदृद्धमा 

योगिान पुया्तउन दशक्षक िनौट काय्तलाई सक्षमरामा 

आधाररर, दनट्पक्ष र रटसथ ढङ्ग्बाट समपािन 

गनने एउटा सवरनत् दनकायको रूपमा आयोग रहेको 

ि । आयोगको काय्त समपािनलाई थप वयवदसथर 

गन्त दव.सं. २०५७ सालमा दशक्षक सेवा आयोग 

दनयमावलधी पदन जारधी गररयो । 

 दशक्षा ऐन, २०२८ को सारौ ँ संशोधनले 

आयोग्बाट अधयापन अनमुदरपत् नदलई कसैले पदन 

दशक्षक पिको उममिेवार हुन नपाउने वयवसथा गरेपदि 

आयोगको काय्त क्षेत् दवसरार भयो । जसअनसुार 

सथायधी दशक्षक िनौट रथा ्बढुवाका लादग दसफाररस 

गनने काय्तका अदरररति अधयापन अनमुदरपत्को परधीक्षा 

सञ्ालन गरधी तयसरो अनमुदरपत् प्रिान गनने दजममवेारधी 

पदन आयोगमा थप गररयो ।

आयोगको गठन वयवस्ा

दशक्षा ऐन, २०२८ (संशोधनसदहर) को िफा ११ ख 

अनसुार आयोगमा अधयक्ष र एक जना मदहलासदहर िईु 

जना सिसय रहने वयवसथा ि । आयोगको अधयक्षका 

लादग नेपाल सरकारको दवदशष्ट श्णेधीमा अनभुवप्राप्त 

गरेको र सिसयका लादग सनारकोत्तर उपादधप्राप्त गरेको 

दशक्षा, काननु वा प्रशासनको क्षेत्मा कमरधीमा १५ वर्त 

काम गरेको योगयरा हुनपुनने प्रावधान ि । आयोगका 

अधयक्ष र सिसयहरूको दनयदुतिको लादग दसफाररस 

गन्त नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगको अधयक्षको 

अधयक्षरामा दत्भवुन दवश्वदवद्ालयका उपकुलपदर र 

दशक्षा मनत्ालयको सद्व सिसय रहकेो एक सदमदर 

गठन गनने र सो सदमदरले दसफाररस गरेको वयदतिलाई 

नेपाल सरकारले दनयतुि गनने वयवसथा ि । यसरधी 

दनयतुि पिादधकारधीहरूको पिावदध ५ वर्तको हुने 

वयवसथा रहकेो ि । आयोगको सद्वालयको काय्त 

वयवसथापनका लादग नेपाल सरकारका सहसद्व 

(दशक्षा सेवा) सररको प्रशासकीय प्रमखु रहने वयवसथा 

ि । आयोगमा ९ ओटा शाखाहरू िन ्। आयोगमा १ 

सहसद्व, ८ उपसद्व, ८ शाखा अदधकृरसदहर ४० 

जना कम््त ारधीको िर्बनिधी रहकेो ि । यस आयोगका 

लादग ्ादहने कम््त ारधीहरू दशक्षा, दवज्ान रथा प्रदवदध 

मनत्ालयले उपलबध गराउने गि्ति । आयोगको प्रिशे 

र दजललासररमा काया्तलयहरू िैनन ् । आयोगले 

प्रिशेदसथर दशक्षा दवकास दनिनेशनालय र दजललादसथर 

दशक्षा दवकास रथा समनवय एकाइहरू्बाट नै आफना 

काय्त समपािन गिदै आइरहकेो ि .

आयोगको काम, कर्तवय र अशिकार

आयोगको काम, कर्तवय र अदधकार दशक्षक सेवा 
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आयोग दनयमावलधी, २०५७ (संशोधनसदहर) अनसुार 

दनमनानसुार रहकेा िन्

•	 दशक्षकको सथायधी दनयदुति रथा ्बढुवाको लादग 

दसफाररस गनने

•	 दवद्ालयमा अधयापन गन्त ्ाहने दशक्षकलाई 

अधयापन अनमुदरपत् दिने

•	 अधयापन अनमुदरपत्का लादग दलइने परधीक्षाको 

पाठ्यक्रम दनधा्तरण गनने रथा परधीक्षासम्बनधधी काय्त 

गनने

•	 दशक्षकको सेवा, सर्त र सदुवधासम्बनधधी दवरयमा 

मनत्ालयलाई सझुाव दिने

•	 दशक्षकको दनयदुति रथा ्बढुवाका लादग 

दलइने परधीक्षाको पाठ्यक्रम दनधा्तरण गनने रथा 

परधीक्षासम्बनधधी अनय काय्त गनने

•	 उजरुधी परेको अवसथामा ्बाहके नदरजा प्रकाशन 

भएको एक वर्तपदि परधीक्षासम्बनधधी कागजार 

धलुयाउने

•	 काननु्बमोदजम आयोगले समपािन गनु्तपनने 

कामकारवाहधीको दवरयमा आवशयकराअनसुार 

दनरधीक्षण रथा जाँ््बझु गनने

शिक्षक सेवा आयोगबाट समपािन हुने काय्तहरू

 पाठ्यक्रम शनमा्तण

दशक्षक सेवा आयोग दनयमावलधी, २०५७ 

(संशोधनसदहर) ्बमोदजम आयोग्बाट दलइने 

खलुा रथा आनरररक प्रदरयोदगरातमक 

परधीक्षा र अधयापन अनमुदरपत् परधीक्षाको 

पाठ्यक्रम आयोगले दनधा्तरण गि्ति । दशक्षक 

पि रथा अधयापन अनमुदरपत् परधीक्षाको 

पाठ्यक्रमसम्बनधधी वयवसथा यस प्रकार िः

 अधयापन अनुमशरपत्र परीक्षाको पाठ्यक्रम: 

अधयापन अनमुदरपत् परधीक्षाको पाठ्यक्रममा 

सम्बदनधर रहको सम्बदनधर दवरयको 

दवरयवसरकुो ज्ान, दशक्षणकला र पसेागर ज्ान 

समदेटएको ि । प्राथदमक रहमा स्ैब दवरयहरूलाई 

समटेधी एकीकृर पाठ्यक्रम रथा दनमनमाधयदमक 

र माधयदमक रहका लादग दवरयगर पाठ्यक्रम 

दनमा्तण गररएको ि । यस पाठ्यक्रमअनसुार 

रधीनओटै रहको परधीक्षाको पणूा्तङ्क १०० 

रोदकएको ि । दवरयवसरकुो ज्ानमा आधाररर 

४० अङ्कको वसरगुर प्रश्न रथा दशक्षणकलामा 

आधाररर २५ अङ्क एवम ् पेसागर ज्ानमा 

आधाररर ३५ अङ्कको दवरयगर प्रश्न रहने 

वयवसथा ि । यस परधीक्षामा ५० अङ्क प्राप्त गनने 

वयदतिले मात् अधयापन अनमुदरपत् प्राप्त गन्त 

सकने वयवसथा रहकेो ि । 

खुला प्रशरयोशगरातमक परीक्षाको 

पाठ्यक्रम: खलुा प्रदरयोदगरातमक परधीक्षाको 

पाठ्यक्रममा सामानय ज्ान, दशक्षासम्बनधधी 

आधारभरू ज्ान, ्बौदद्धक परधीक्षण, सू् ना रथा 

सञ्ार प्रदवदध, संदवधान, दशक्षासम्बनधधी ऐन-

दनयमहरू र सम्बदनधर दवरयको दवरयगर ज्ान 

समदेटएको ि । यस पाठ्यक्रमअनसुार रधीनओटै 

रहको परधीक्षाको पणूा्तङ्क २०० रोदकएको ि । 

परधीक्षालाई सामानय परधीक्षा १०० पणूा्तङ्कको र 

दवरयगर परधीक्षा १०० पणूा्तङ्कको हुने वयवसथा 

ि । सामानय परधीक्षा स्ैब दवरयहरूका लादग एउटै 

हुने र दवरयगर परधीक्षाका लादग प्राथदमक रहमा 

स्ैब दवरयहरूलाई समटेधी एकीकृर पाठ्यक्रम 
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रथा दनमनमाधयदमक र माधयदमक रहका 

लादग दवरयगर पाठ्यक्रम दनमा्तण गररएको 

ि । अनरवा्तरा्तको अङ्क २५ मा अनभुव्बापर 

्बढधीमा ५ अङ्क, शदैक्षक योगयरा्बापर सेवा 

प्रवेशका लादग रोदकएको शदैक्षक योगयरा र एक 

रह मादथललो शदैक्षक योगयराका लादग ्बढधीमा 

५ अङ्क र अनरवा्तरा्तका लादग १५ अङ्क हुने 

वयवसथा ि ।  

आनरररक प्रशरयोशगरातमक परीक्षाको 

पाठ्यक्रम: आनरररक प्रदरयोदगरातमक 

परधीक्षाका आधारमा ्बढुवाद्ारा पदूर्त हुने पिका 

लादग दशक्षक सेवा आयोग दनयमावलधीले 

रोके्बमोदजमको ढाँ्ामा पाठ्यक्रम दनमा्तण गरधी 

काया्तनवयनमा लयाइएको ि । 

 शिक्षक छनौट र शसफाररस

आयोगले दशक्षा रथा मानव स्ोर दवकास 

केनद्र्बाट प्राप्त हुन आएको ररति िर्बनिधी दववरणका 

आधारमा दशक्षक सेवालाई समावेशधी ्बनाउन 

दनयमावलधीमा भएको प्रावधानको आधारमा 

खलुा प्रदरयोदगराद्ारा पिपदूर्त गन्त दवज्ापन 

प्रकाशन गि्ति । आयोगले दवज्ापन गिा्त प्राथदमक 

रहको हकमा दजललागर र दनमनमाधयदमक रथा 

माधयदमक रहको हकमा प्रिशेसररमा दवज्ापन गनने 

वयवसथा ि । आयोगले खलुा प्रदरयोदगरातमक 

दलदखर परधीक्षामा सफल भएका उममिेवारहरूको 

नाम प्रकादशर गि्त । दलदखर परधीक्षामा सफल 

भएका उममिेवारको अनरवा्तरा्त सञ्ालन गरधी 

दलदखर परधीक्षा र अनरवा्तरा्तमा ्बढधी अङ्क पाउने 

उममिेवारलाई दनयदुतिको लादग दसफाररससदहर 

योगयराक्रम प्रकादशर गि्त । तयसरधी दसफाररस 

गिा्त उपलबध भएसमम दवज्ादपर पि सङ्खयाको 

िश प्रदरशरले हुने सङ्खयामा उममिेवारको नाम 

वैकदलपक सू् धीमा राखिि । सथायधी दनयदुतिका 

लादग दसफाररस नभएका उममिेवारहरूमधये्बाट 

दवद्ालयमा रतकाल ररति हुने दशक्षक पिमा 

दवद्ालयले नै करारमा दशक्षक दनयदुति 

गनने प्रयोजनका लादग दसफाररस गररएको 

पिसङ्खयाको आधारमा प्राथदमक रहमा शर 

प्रदरशर र दनमनमाधयदमक रथा माधयदमक रहमा 

दवज्ापन भएको पिको िोब्बर सङ्खयामा िुटै् 

योगयराक्रमअनसुारको सू् धी प्रकाशन गि्ति । 

आयोगले सथायधी दनयदुतिका लादग दशक्षा रथा 

मानव स्ोर दवकास केनद्रमा दसफाररस गरधी 

पठाउने वयवसथा ि । 

आयोगले आ.व. २०६०/६१ िदेख आ.व. 

२०७४/७५ समम सञ्ालन गरेको परधीक्षा्बाट 

दनयदुतिका लादग प्राथदमक रहमा ३८,११३, 

दनमनमाधयदमक रहमा ११,७०७ र माधयदमक 

रहमा ८,९१८ जना गरधी जममा ५८,७३८ 

जनालाई दसफाररस गररसकेको पाइएको ि । 

शिक्षक बढुवा

दशक्षा दनयमावलधी, २०५९ (संशोधनसदहर) को 

दनयम ८८ मा दशक्षकहरूको वदृत्तदवकासका 

लादग प्रतयेक रहका दवद्ालयका दशक्षकहरूलाई 

प्रथम, दद्रधीय र ररृधीय श्णेधीमा दवभाजन गररएको 

ि । दशक्षा रथा मानव स्ोर दवकास केनद्र्बाट 

प्राप्त दजललागर प्राथदमक, दनमनमाधयदमक र 

माधयदमक रहको दद्रधीय र प्रथम श्णेधीको ररति 
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िर्बनिधी दववरणका आधारमा आयोगले २५% 

पिमा आनरररक प्रदरयोदगरातमक परधीक्षा र 

७५% पिमा काय्तसमपािन मलूयाङ्कन आधारमा 

्बढुवाद्ारा दनयदुतिका लादग दसफाररस गि्ति । 

्बढुवाको उममिेवार हुन सम्बदनधर रह र श्णेधीमा 

पाँ् शदैक्षक सत्को नोकरधी अवदध परूा गरेको 

सथायधी दशक्षक हुनपुनने वयवसथा ि ।

आनरररक प्रशरयोशगरातमक परीक्षा: आयोगले 

रोके्बमोदजमको पाठ्यक्रमको आधारमा 

सञ्ालन गरेको दलदखर परधीक्षामा सफल 

उममिेवारको नदरजा प्रकाशन गि्त । दलदखर 

परधीक्षामा सफल भएका उममिेवारको अनरवा्तरा्त 

सञ्ालन गरधी दलदखर र मौदखक परधीक्षामा ्बढधी 

अङ्क पाउने उममिेवारलाई ्बढुवाको लादग 

दसफाररस गि्ति ।

काय्त-समपािन मूलयाङ्कनका आिारमा 

बढुवा: काय्त-समपािन मलूयाङ्कनका आधारमा 

गररने ्बढुवामा नोकरधीको जयेष्ठरा्बापर ३५ 

अङ्क, शदैक्षक योगयरा्बापर २० अङ्क, 

रादलम्बापर १० अङ्क र काय्तसमपािन्बापर 

३५ अङ्क दवभाजन गररएको ि । काय्त-

समपािन्बापरको ३५ अङ्कलाई अधयापन 

गरेको सम्बदनधर दवरयमा दवद्ाथथीले प्राप्त 

गरेको उपलदबध्बापर १५, दशक्षण काय्तसँग 

सम्बदनधर दवरयमा अनसुनधान गरे्बापर ५, 

दवशरे दजममवेारधी्बापर ५ र काय्त-समपािनको 

आधारमा सपुररवेक्षक र पनुरावलोकन सदमदरले 

गरेको मलूयाङ्कन्बापर १० अङ्कभार दिइएको 

ि । दशक्षकहरूको ्बढुवासम्बनधधी काय्त सम्बदनधर 

प्रिशेसररधीय ्बढुवा दसफाररस सदमदरले गि्ति । 

अधयापन अनुमशरपत्र

आयोगले प्राथदमक, दनमनमाधयदमक र माधयदमक 

रहको िुट्ािुटै् अधयापन अनमुदरपत्को 

दलदखर परधीक्षा दलने गि्ति । आयोगले दवगरमा 

दनमनमाधयदमक र माधयदमक रहका लादग 

दवरय उललेख नगरधी अधयापन अनमुदरपत् 

दिने गररएकामा आ.व. २०७६/७७ िदेख 

दनमनमाधयदमक र माधयदमक रहमा दवरयगर 

अधयापन अनमुदरपत् प्रिान गन्त थालेको 

ि । आयोगले आ.व. २०६०/६१ िदेख आ.व. 

२०७६/७७ समम सञ्ालन गरेको परधीक्षामा 

सफल भई प्राथदमक रहका २,०२,७१२, 

दनमनमाधयदमक रहका ३,७०,०१२ र माधयदमक 

रहका १,४४,३८१ गरधी जममा ७,१७,१०५ 

जनाले अधयापन अनमुदरपत् प्राप्त गररसकेका 

िन ्। 

योगय र सक्षम शिक्षक छनौटका लाशग गररएका 

सिुारका कामहरू

•	 दवगरमा जनुसकैु दवरय दशक्षणका लादग पदन 

उहधी एउटै प्रश्नपत््बाट अधयापन अनमुदरपत्को 

परधीक्षा दलने गररएकामा दवरयगर सनरलुन 

दमलाई दशक्षक पिपदूर्त गन्त ४० पणूा्तङ्कको 

दवरयवसरकुो ज्ान (Content Knowledge) 

मा आधाररर वसरगुर र मलू दवरयको 

दशक्षणकलामा आधाररर २५ अङ्क रथा 

पेसागर ज्ानमा आधाररर ३५ अङ्कको 

दवरयगर प्रश्नहरू समावेश गरधी दलदखर परधीक्षा 

दलने वयवसथा गररएको ि । परधीक्षाको उत्तधीणा्तङ्क 
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५० कायम गररएको ि । दनमनमाधयदमक र 

माधयदमक रहमा दवरयगर अधयापन अनमुदरपत् 

प्रिान गनने कामको थालनधी गररएको ि ।

•	 खलुा प्रदरयोदगरातमक परधीक्षाको पाठ्यक्रम 

पररमाज्तन गरधी सामानय ज्ान, दशक्षासम्बनधधी 

आधारभरू ज्ान, ्बौदद्धक परधीक्षण, सू् ना रथा 

सञ्ार प्रदवदध, संदवधान, दशक्षासम्बनधधी ऐन-

दनयमहरू र सम्बदनधर दवरयको दवरयगर 

ज्ान समदेटएको ि । रधीनओटै रहको परधीक्षामा 

सामानय परधीक्षा १०० पणूा्तङ्कको र दवरयगर 

परधीक्षा १०० पणूा्तङ्कको हुने वयवसथा गरधी 

सामानय परधीक्षामा उत्तधीण्त परधीक्षाथथीमात् सम्बदनधर 

दवरयको दवरयगर परधीक्षामा सहभागधी हुन पाउने 

वयवसथा गररएको ि । सामानय परधीक्षा स्ैब 

दवरयहरूको लादग एउटै र दवरयगर परधीक्षाको 

लादग प्राथदमक रहमा स्ैब दवरयहरूलाई 

समटेधी एकीकृर पाठ्यक्रम रथा दनमनमाधयदमक 

र माधयदमक रहको लादग दवरयगर पाठ्यक्रम 

दनमा्तण गरधी काया्तनवयन गररएको ि  । 

•	 अनरवा्तरा्तमा शदैक्षक योगयरा्बापर सेवा प्रवेशका 

लादग रोदकएको शदैक्षक योगयरा प्रथम श्णेधीको 

भए ३ अङ्क र दद्रधीय श्णेधीको भए २ अङ्क 

रथा सेवा प्रवेशका लादग रोदकएको शदैक्षक 

योगयराभनिा एक रह मादथललो शदैक्षक योगयरा 

प्रथम श्णेधीको भए २ अङ्क र दद्रधीय श्ेणधीको 

भए १ अङ्क दिने वयवसथा गरधी शदैक्षक उपलदबध 

अब्बल भएका उममिेवारलाई आकदर्तर गनने 

प्रावधान ्बनाइएको ि ।

•	 परधीक्षालाई अझ ्बढधी दनट्पक्ष, मया्तदिर, दवश्वसनधीय 

र वयवदसथर ्बनाउन परधीक्षा केनद्र दनधा्तरण (होम 

सेनटर हटाइएको), वसरगुर प्रश्नपत्मा प्रश्नहरूको 

क्रम रथा दवकलपहरूको क्रम पररवर्तन गरधी 

प्रयोग गनने गररएको ि । दलदखर परधीक्षाको 

उत्तरपदुसरका परधीक्षणका लादग दवज्-सू् धी रयार 

गरधी उत्तरपदुसरका िोहोरो कोदिङ गरेपदि मात् 

परधीक्षण गररने वयवसथा गररएको ि । उत्तरपदुसरका 

परधीक्षणमा एकरूपरा लयाउन उत्तरकुदञजकाको 

वयवसथा गररएको ि । कुनै प्रश्नमा अङ्क दिन 

िुट भए-नभएको, कभर पषृ्ठमा रहकेो रादलकामा 

अङ्क उरार गन्त िुटे-निुटेको, योगफल दमले-

नदमलेको रुज ुगरधी प्राप्ताङ्क यदकन गनने वयवसथा 

गररएको ि ।

•	 दशक्षक सेवा आयोगका कामहरूमा रोदकएको 

मापिणिअनसुार काम नगनने दवज्हरूलाई 

कालो सू् धीमा राखधी आयोगका कामहरूमा 

संलगन नगराउने वयवसथासमरे रहकेो ि । यस 

वयवसथाले गिा्त िक्ष, सक्षम र सिा्ारधी दवज्ले 

योगय, सक्षम, प्रदरसपधथी र दशक्षण पेसामा झकुाव 

भएको जनशदति दशक्षण पेसामा प्रवेश पाउने 

सदुनदश्रराका लादग सहयोग पगुने दवश्वास 

गररएको ि । 

समसया र चुनौरीहरू

•	 दशक्षक सेवा आयोगको िुटै् ऐन नभएको र 

दशक्षा ऐनअनरग्तर रहकेो आयोगले आफनो 

काय्त समपािनमा लोक सेवा आयोगले जसरै पणू्त 

सवायत्तरा प्राप्त गन्त नसकनु

•	 पिपदूर्त रथा ्बढुवाका लादग दववरण प्राप्त गनने 

समय-सधीमा ऐन-दनयमावलधीमा दकटान नभएकाले 
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आयोगमा वादर्तक पिपदूर्तको माग समयमा प्राप्त 

नहुिँा वादर्तक काय्तरादलका प्रकाशन गरधी पिपदूर्त 

रथा ्बढुवासम्बनधधी काय्त दनयदमर रूपमा (प्रतयेक 

आ.व.मा) गन्त नसदकएको

•	 आयोगको काया्तलय केनद्रमा मात् भएको, 

प्रिशेसररमा काया्तलय नभई दशक्षासँग सम्बदनधर 

प्रिशे र दजललादसथर काया्तलय्बाट काम 

समपािन गराउँि ैआएकोले काय्तसमपािन र सेवा 

प्रवाहमा ्सुररा आउन नसकेको

•	 आयोगले सञ्ालन गनने दलदखर परधीक्षाका लादग 

आवशयक प्रश्न्बैंक वयवदसथर गन्त नसदकएको

•	 पाठ्यक्रम रथा प्रश्नपत् दनमा्तण काय्तमा संलगन 

हुने दवज्हरूको िक्षरा अदभवदृद्धका लादग सो 

दवरयसँग सम्बदनधर रादलम रथा काय्तशालाहरू 

सञ्ालन पया्तप्त मात्ामा सञ्ालन गन्त 

नसदकएको

•	 सू् ना रथा सञ्ार प्रदवदधसँग सम्बदनधर 

जनशदति रथा आवशयक पवूा्तधारको कमधीले गिा्त 

नयाँ प्रदवदध रथा सेवा सञ्ालन गन्त कदठनाइ 

भएको । सेवाग्ाहधीहरूको सहजराका लादग 

उममिेवारहरूले online system ्बाट िरखासर 

दिने, िरखासर समयमा रुज ु गरधी उममिेवार 

जानकारधी दिने, software development रथा 

उपयोग, OMR Machine सञ्ालन आदिका 

लादग प्रादवदधक जनशदतिको अभाव रहकेो ि

•	 दशक्षकको काय्त-समपािन मलूयाङ्कन 

फाराम रोदकएको समयमा भनने-भराउने रथा 

मलूयाङ्कन गनने-गराउने वयवसथा सदुनदश्र गरधी 

गोपनधीयराका साथ भणिारण गनने सम्बनधमा 

सरोकारवालाहरूलाई जानकारधी पयुा्तउन 

नसदकएका कारण रथा हले्केय्ाइकँा कारणले 

गिा्त काय्त-समपािन मलूयाङ्कन प्रणालधी 

वसरदुनष्ठ, वयवदसथर र दवश्वसनधीय ्बनाउन 

कदठनाइ भएको । काय्त-समपािन मलूयाङ्कनका 

आधारमा हुने ्बढुवाका सम्बनधमा धरैे गनुासा 

आउने गरेको

•	 काया्तलय सञ्ालन, उत्तरपदुसरका परधीक्षण, 

परधीक्षासँग सम्बदनधर कागजारहरू भणिारणका 

लादग उपयतुि र पया्तप्त भवन, कोठा रथा हलहरू 

नभएकाले काय्त समपािन ्सुर, िरुुसर गन्त रथा 

राखन कदठनाइ भएको

•	 प्रश्नपत् दनमा्तण, उत्तरपदुसरका परधीक्षण रथा 

अनरवा्तरा्त सञ्ालनलगायरका काय्तहरूमा थप 

सधुारका लादग अनसुनधान गराउन नसदकएको

•	 अदहलेको सू् ना र सञ्ार प्रदवदधयतुि 

जमानामा पदन दशक्षकको िनोट Content and 

pedagogical knowledge का आधारमा 

गररएको, Technological knowledge का 

आधारमा िनोट गन्त नसदकएको

•	 दशक्षक सेवा आयोग दनयमावलधीमा प्रयोगातमक 

परधीक्षा दलन सकने वयवसथा भए पदन हालसमम 

दलदखर परधीक्षा र अनरवा्तरा्तका आधारमा मात् 

दशक्षक िनोट गनने गररएको ।

आयोगको भावी काय्तशििा

•	 आयोगलाई काय्तसमपािन गनने सवायत्तरा प्राप्त गन्त 

आफनो िुटै् ऐन र दनयमावलधी रजु्तमा गनु्तपनने

•	 दवद्ालय, सथानधीय रह, दशक्षा दवकास रथा 

समनवय एकाइ र दशक्षा रथा मानव स्ोर दवकास 



204 205शैक्षिक स्मारिकमा, २०७८शैक्षिक स्मारिकमा, २०७८

केनद्र्बाट माग आकृदर फाराम भरधी पिपदूर्त रथा 

्बढुवाका लादग दववरण पठाउने र प्राप्त गनने 

समयसधीमा ऐन-दनयमावलधीमा नै रोकने वयवसथा 

गरधी आयोगले वादर्तक काय्तरादलका प्रकाशन 

गरेर सोका आधारमा पिपदूर्त रथा ्बढुवासम्बनधधी 

कामहरू दनयदमर रूपमा गनु्तपनने

•	 आयोगद्ारा गररने काय्त-समपािनलाई िरररो 

्बनाउन प्रिशेसररमा शाखा काया्तलय वा प्रािदेशक 

दशक्षक सेवा आयोग सथापना गरधी प्राथदमक 

रहको दशक्षक िनौट प्रािदेशक काया्तलय्बाट 

समपािन गनने वयवसथा दमलाउनपुनने

•	 पाठ्यक्रम रथा प्रश्नपत् दनमा्तण र उत्तरपदुसरका 

परधीक्षणसम्बनधधी काय्तमा संलगन हुने दवज्हरूका 

लादग सो दवरयसँग सम्बदनधर रादलम रथा 

काय्तशालाहरू सञ्ालन गरधी दवशरेज्हरूको 

िक्षरा अदभवदृद्ध दनयदमर रूपमा गनु्तपनने, 

समयअनकूुल पाठ्यक्रम पररमाज्तनको वयवसथा 

गनने रथा पाठ्यक्रमअनसुारको सक्षमरा र दसपको 

परधीक्षणका लादग उपयतुि र सनरदुलर प्रश्नहरूको 

्ैबङ्क रयार गरधी यसको दनयदमर रूपमा प्रयोग 

रथा थप गनने वयवसथा गनु्तपनने

•	 दशक्षक काय्त-समपािन मलूयाङ्कन फाराम भनने, 

िरा्त गनने, मलूयाङ्कन गनने रथा गोपनधीय रवर्बाट 

भणिारण गनने सम्बनधमा सरोकारवालाहरूलाई 

दवदभनन माधयमहरू्बाट समय-समयमा 

अदभमखुधीकरण गनु्तपनने, दशक्षकको ्बढुवा 

प्रदक्रयालाई काय्त-समपािनसँग आ्बद्ध गन्त 

र सपुररवेक्षक रथा पनुरावलोकन सदमदरका 

पिादधकारधीसम्बनधधी वयवसथा सहज ्बनाउन 

दशक्षक सेवा आयोग दनयमावलधीमा आवशयक 

पररमाज्तन गनु्तपनने

•	 सू् ना रथा सञ्ार प्रदवदधको प्रयोगका लादग 

आवशयक पवूा्तधारको दवकास गरधी Online 

Application collection, software 

handling, OMR Sheet Develop, OMR 

Machine ्बाट परधीक्षण गनने आदि काय्तका लादग 

आवशयक स्ोरको वयवसथाका साथै जनशदति 

(कम्पयटुर इदनजदनयर, कम्पयटुर अपरेटर) को 

िर्बनिधी दसज्तना गनु्तपनने

•	 काया्तलय सञ्ालन, उत्तरपदुसरका सङ्कलन, 

परधीक्षण र भणिारण, परधीक्षासँग सम्बदनधर 

कागजारहरूको सरुदक्षर भणिारण र अनरवा्तरा्त 

सञ्ालन गन्त िुटै् काया्तलय भवन दनमा्तण गनु्तपनने

•	 आयोगको परधीक्षा सञ्ालन एवम ्वयवसथापन र 

उत्तरपदुसरका परधीक्षणमा संलगन हुने जनशदति रथा 

प्रिशेसररधीय ्बढुवा सदमदरका पिादधकारधीहरूलाई 

पनुरा्तजगधी रादलम रथा अदभमखुधीकरणको 

वयवसथा दनयदमर र आवदधक रूपमा गनु्तपनने

•	 पाठ्यक्रम दनमा्तण, प्रश्नपत् दनमा्तण, उत्तरपदुसरका 

परधीक्षण रथा समपरधीक्षणजसरा काय्तलाई 

अनसुनधानसँग आ्बद्ध गराई दनयदमर सधुार-

पररमाज्तन गिदै लैजानपुनने

•	 अदहलेको सू् ना र सञ्ार प्रदवदधयतुि यगुमा 

दशक्षकको भना्त, िनोट र दसफाररस Content 

knowledge, pedagogical knowledge र 

Technological knowledge का आधारमा 

गन्तका लादग पाठ्यक्रमको पररमाज्तन गरधी प्रयोगमा 

लयाउनपुनने
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•	 दशक्षक सेवा आयोग दनयमावलधीमा प्रयोगातमक 

परधीक्षा दलन सकने वयवसथा भएअनसुार सो 

परधीक्षाको प्रयोग गरधी दशक्षणकलामा राम्ो िक्षरा 

भएको जनशदति दवद्ालयमा प्रवेश गराउनपुनने

शनषकर्त

 दवद्ालयधीय दशक्षामा दशक्षक हुन ्ाहने 

जनशदतिलाई अधयापन अनमुदरपत् दिन, दवद्ालयका 

दशक्षक िर्बनिधीमा योगय, सक्षम र दशक्षणप्रदर झकुाव 

भएको जनशदतिलाई दशक्षकका रूपमा प्रवेश गराउन 

र काय्तसमपािन राम्ो भएका दशक्षकलाई ्बढुवाका 

लादग िनौट गरधी दसफाररस गन्त दशक्षक सेवा आयोगको 

गठन भएको हो । दनट्पक्ष, रटसथ र वसरदुनष्ठ आधारमा 

क्षमरावान ् जनशदतिको िनौट गनु्त आयोगको प्रमखु 

िादयतव हो । आयोगको िुटै् ऐन र दनयमावलधी रजु्तमा गरधी 

काय्त समपािनमा सवायत्तरा प्राप्त गनने वारावरण दसज्तना 

गन्त आवशयक ि । पाठ्यक्रम र प्रश्नपत् दनमा्तणमा संलगन 

हुने दवज्हरूका लादग िक्षरा अदभवदृद्ध हुने अवसर 

दसज्तना गिदै योगय, सक्षम रथा अदभपे्रररर उममिेवार 

िनौट गन्त परधीक्षाको पाठ्यक्रममा समसामदयक रूपमा 

अद्ावदधक गनने, परधीक्षा सञ्ालन र उत्तरपदुसरका 

परधीक्षण दवश्वसनधीय र वैध ्बनाउन अनसुनधानसँग 

आ्बद्घ गिदै लगन ु आवशयक िदेखनि । यसका साथै 

वादर्तक काय्तरादलका प्रकाशन गरधी दनयदमर खलुा, 

आनरररक प्रदरयोदगरातमक परधीक्षा रथा ्बढुवा काय्त 

सञ्ालन गनु्त आवशयक ि । आयोगलाई संवैधादनक 

्बनाई कमरधीमा प्रिशेसररमा काया्तलयको वयवसथा गरेर 

काय्त-समपािनमा नवधीनरम सू् ना रथा सञ्ार प्रदवदध 

प्रयोग गिदै काय्त समपािनमा आधदुनकीकरण, दिटो-

िरररो र ्सुर, िरुुसरका लादग प्रयतन गनु्त अदनवाय्त ि । 

सू् ना र सञ्ार प्रदवदधयतुि एककाइसौं शराबिधीमा दवश्व 

श्म्बजारमा प्रदरसपधा्त गन्त सकने जनशदतिको जग िररलो 

्बनाउनका लादग दवद्ालयधीय दशक्षामा दशक्षकको 

भना्त, िनोट र दसफाररस Content knowledge, 

pedagogical knowledge र Technological 

knowledge का आधारमा गन्त सम्बद्ध पक्षले धयान 

दिन ुआवशयक ि । 

सनिभ्त-सामग्ी

नेपाल सरकार (२०७२), नेपालको संदवधान । काठमािौः 

काननु दकरा्ब वयवसथा सदमदर ।

नेपाल सरकार (२०५९) दशक्षक सेवा आयोग 

दनयमावलधी, २०५७ (संशोधनसदहर), 

काठमािौः काननु दकरा्ब वयवसथा 

सदमदर ।

नेपाल सरकार (२०७४), दशक्षा ऐन, २०२८ 

(संशोधनसदहर), काठमािौः काननु 

दकरा्ब वयवसथा सदमदर ।

नेपाल सरकार (२०५७), दशक्षा दनयमावलधी २०५९, 

(संशोधनसदहर) । काठमािौः काननु 

दकरा्ब वयवसथा सदमदर ।

दशक्षक सेवा आयोग (२०७७), संयतुि वादर्तक प्रदरवेिन 

२०७७ । भतिपरुः लेखक ।
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जनशक्ति नै दशे क्नर म्ाणक् आध्रक्शल् हो । सरोक्रव्ल्हरूको सहभ्क्ित्र् क्नर म्ाण भएको जनशक्ति योजन्को 

सफल क्य म्ानवयन नै अक्हलेको आवशयकत् हो । जनशक्ति प्रक्ेपण तथ् र्नव संस्धन क्वक्स योजन् तज्मार् 

क्यमादलले क्व.सं. २०७६ र् नेप्ल सरक्रल्ई पेस िरेको प्रक्तवेदनले र्नव स ंस्धन क्वक्सक् सम्बनधर् 

क्वशे्षण िरी तयस सम्बनधर् र्यसरते प्रसतत् िरेक्े छ । सरक्री तथ् िैरसरक्री क्ेत्र्ब्ट आक्धक्ररक रूपर् 

सरयसरयर् िररएक् तथ् स्वमाजक्नक सरोक्र र्खने क्नक्य तथ् वयक्तिहरू्ब्ट सरते सरय सरयर् हुने, 

िररने क्वषय क्ेत्रित केक्नरित अधययन, अनस्नध्नक् क्ववरणहरू नै जनशक्तिको क्वक्स अवसथ् तथ् क्तनको 

सरक््ित प्रयोिको तथय्ङ्क स्ोत हुने िदमाछन ् । क्यनै स्ैब क्कक्सरक् क्वश््क्सल् स्ोतक् आध्रर् रल्क्ल्ई 

आवशयक पनने जनशक्तिको आवशयकत् पक्हि्न, प्रक्ेपण र क्वक्स नीक्त, उतप्दन र प्रयोिक् योजन्हरू र्जयले 

्बन्उनप्नने हुनछ । क्शक््, क्वज््न तथ् प्रक्वक्ध रनत्र्लयक् र्ननीय रनत्रीको अधयक्त्र् िठन भएको जनशक्ति 

प्रक्ेपण तथ् र्नव संस्धन क्वक्स योजन् तज्मार् क्यमादलले क्व.सं. २०७६ र् पेस िरेको प्रक्तवेदन नेप्लको 

जनशक्ति प्रक्ेपणक् ल्क्ि रहत्वपणूमा आध्र हुन सकछ । सङ्घ, प्रदशे तथ् सथ्नीय तहर् क्वषयित क्ेत्रर् के 

कक्त जनशक्ति तय्री तथ् वयवसथ्पन िनने ? के कक्त जनत्ल्ई क्सपअनस््रको रोजि्रीक् ल्क्ि अवसर क्सजमान् 

िनने ? रोजि्रीक् ल्क्ि क्यमाक्ेत्र क्वसत्र िनने क्दिो आध्रको व्त्वरणको तय्री कसरी िनने ? भनने क्वषयर् 

क्शक््, क्वज््न तथ् प्रक्वक्ध रनत्र्लयको धय्न ज्नप्नने दके्िनछ । यस लेिले नेप्लर् शकै्क्क जनशक्ति उतप्दन र 

क्तनको वयवसथ्पनर्फमा त दशे क्वक्सर् टेव् पय् म्ाउन ि्हने स्ैब सरोक्रव्ल्हरूल्ई र प्रदशे सरक्र र सथ्नीय 

सरक्रहरूल्ई पक्न जनशक्ति प्रक्ेपण िरेर र्नव संस्धन क्वक्ससम्बनधी आआफन् प्रय्सहरू अि्क्ि ्बढ्उन 

सहयोि िननेछ क्वश््स क्लइएको छ ।

सक्षम तथा ससपवान ्मानव ससंाधन सवकासका लासि 
जनशसति प्रक्षषेपण र सशक्षा क्षषेत्रको दासितव

 ईश्वरीप्रसाद पोखरेल

सवषि प्रवषेश

 नेपालमा जनशक्ति क्िकास तथा प्रयोगको 

क््थक्त र क्िद्यमान अि्था के छ ? भनने प्रश्न सबैका 

लाक्ग चासोको क्िषयि्ततु हो । यस क्िषयि्ततुसँग 

समबक्नधित साक्हतय अक्न अनय सनदभ्भ सामग्ीहरू 

यस लेखका आधिारहरू हन ् । राष्ट्र बैङ्क तथा अथ्भ 

मनत्ालयका पररिार बजेट सिवेक्षण, जनशक्तिको 

समय उपयोग सिवेक्षण तथा राक्ष्ट्रय योजना आयोगका 

आिक्धिक जनगणना तथा क्िषयगत क्षेत् केक्नरित 

अधययन प्रक्तिेदनहरू यस अधययनका स्ोतहरू रहकेा 

छन ् । तयसरी नै क्शक्षा, क्िज्ान तथा प्रक्िक्धि मनत्ालय 

एिम ्क्िश्वक्िद्यालय अनतुदान आयोग अका्भ स्ोत हुन ् । 

यसरी नै शकै्क्षक सं्थाहरूबाट उपलबधि हुने क्िक्भनन 

प्रकाशनहरू नै क्िश्वसनीय जनशक्ति क्िकासका 

यथाथ्भताका तथयाङ्कीय आधिारहरू हुन ् । शकै्क्षक 

जनशक्तिको उतपादन सबलता र श्रम क्सपको ् ि्थताको 

 उपसक्चि, क्शक्षा, क्िज्ान तथा प्रक्िक्धि मनत्ालय

लषेखसार
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परीक्षणका मतुखय आधिारहरू ्िा्थय तथा जनसङ्खया 

मनत्ालयबाट समय समयमा गररने जनसङ्खया तथा 

्िा्थय सिवेक्षणका प्रक्तिेदनहरू पक्न यस अधययनका 

स्ोत हुन ्। यसका साथै क्ि. सं. २०७५ सालमा क्शक्षा, 

क्िज्ान तथा प्रक्िक्धि मनत्ालयका माननीय मनत्ीको 

अधयक्षतामा गठन भएको जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानि 

संसाधिन क्िकास योजना तजतु्भमा काय्भदलले क्ि.स. 

२०७६ मा पेस गरेको प्रक्तिेदन पक्न यो लेख तयार 

पान्भका लाक्ग मतुखय स्ोतका रूपमा क्लइएको छ । 

नेपालमा प्रजातनत्को ्थापना भएपक्छ अक्हलेसमम 

गठन भएका क्शक्षा क्षेत्समबद्ध आयोग र सक्मक्तले पेस 

गरेका प्रक्तिेदनहरू क्शक्षा क्षेत्को क्िकासका आधिार 

बनेका छन ् । क्शक्षा क्षेत्बाट उतपाक्दत जनशक्तिले नै 

अनय क्षेत्का लाक्ग आिशयक पनवे जनशक्ति आपकू्त्भ 

गरररहकेो छ । तयसैले दशेको क्िकासका लाक्ग लाक्ग 

क्शक्षा क्षेत्लाई महत्िपणू्भ आधिारका रूपमा क्लइनछ । 

जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानि संसाधिन क्िकास योजना 

तजतु्भमा काय्भदलले क्ि.सं. २०७६ मा पेस गरेको 

प्रक्तिेदनको काया्भनियनबाट क्षेत्गत रूपमा बदक्लँदो 

पररिेशमा आिशयक पनवे जनशक्तिको उतपादन र उपयोग 

भएर दशे क्िकासले अग्गक्त प्राप्त गनवे क्िश्वास क्लइएको 

छ । 

काि्यदललाई प्राप्त काि्यक्षषेत्र तथा सत्यहरू

राष्ट्रको अथ्भतनत्का क्िक्िधि क्षेत्मा काय्भरत जनशक्तिको 

अधययन गरी प्रक्तिेदन तयार गन्भ क्ि.सं. २०७५ सालमा 

क्शक्षा, क्िज्ान तथा प्रक्िक्धि मनत्ालयका माननीय 

मनत्ीको अधयक्षतामा गठन भएको जनशक्ति प्रक्षेपण 

तथा मानि संसाधिन क्िकास योजना तजतु्भमा काय्भदललाई 

दहेाय बमोक्जमको काय्भ, क्षेत् तथा सत्भहरू क्थए ः

१. अथ्भतनत्का क्शक्षा, ऊजा्भ, ्िा्थय, सचूना, 

प्रक्िक्धि, कृक्ष, िन, जलिायतु, खलेकतु द तथा पिूा्भधिार 

क्िकास तथा प्रशासन वयि्थापनलगायतका सबै 

क्षेत्हरू पक्हचान गरी आिशयक पनवे जनशक्तिको 

पक्हचान गरी भक्िष्यमा आिशयक पनवे जनशक्ति 

प्रक्षेपण गनवे, 

२. क्दगो क्िकासका लक्य प्राक्प्तका लाक्ग तथा पन्ध्र ँ

योजनाको आधिारपत्लाई दृक्टिगत गददै राक्ष्ट्रय 

श्रमबजारको माग र पकू्त्भक्बच सनततुलन कायम 

गन्भ तथा जनसाङ्क्खयक लाभका आधिारमा 

यतुिा शक्तिलाई क्सप, पतुँजी र प्रक्िक्धि उपलबधि 

गराई मतुलतुकक्भत्ै रोजगारी क्सज्भनाका आधिार 

तयार गन्भका लाक्ग सङ्घीय संरचनाअनतुकूलको 

एउटा एकीकृत राक्ष्ट्रय जनशक्ति तथा मानिस्ोत 

वयि्थापन प्रणालीको आधिार तय गनवे, 

३. दशेको आक्थ्भक क्षमता िकृ्वि, समािेशी क्िकास 

र गररबी नयनूीकरणमा प्रतयक्ष मद्दत पतुगने सबै 

क्षेत्हरूका लाक्ग आिशयक मानि संसाधिनको 

प्रक्षेपण गनवे, 

४. जनशक्तिको क्षेत्गत अनतुमान र प्रक्षेपणको 

नक्तजाका आधिारमा आधिाररत रही मानि 

संसाधिन क्िकासका लाक्ग एक दीघ्भकालीन सोच, 

लक्य, उद्दशेय, रणनीक्त तथा काय्भनीक्तसक्हतको 

एक ि्ततुपरक समक्टिगत योजना तजतु्भमा गनवे, 

५. मानि संसाधिनको अनतुमान र प्रक्षेपणको काय्भ 

गदा्भ तयार भएका क्ि्ततृ तथयाङ्क/क्ििरणहरू 

सङ्कलन र सङ्ग्ह गरी एक गक्तशील डाटाबेस 

तयार गनवे, 

६. यसका अक्तररति काय्भदलले उक््लक्खत उद्दशेय 

प्राक्प्तका लाक्ग आिशयक दखेकेा अनय काय्भहरू 

गनवे ।

 दशेका लाक्ग जनशक्ति प्रक्षेपण क्कन चाक्हयो ? 

भनने सनदभ्भमा काय्भदलले आफनो प्रक्तिेदनमा दहेायका 

कारणहरू उ्लेख गरेको छ ः 

१. नेपालको संक्िधिानले पररलक्क्षत गरेको समाजिाद 
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उनमतुख, ्िाधिीन ्ितनत् र समतुननत अथ्भतनत् 

क्नमा्भणका लाक्ग आिशयक मतुखय साधिन र स्ोत 

नै जनशक्ति हो । तयसै गरी संक्िधिानले प्रतयाभतू 

गरेको ‘सबैले काम गन्भ पाउने सतुक्नक्चितता गनवे’ 

भनने रोजगारीको म्रक्लक हकको काया्भनियन 

गन्भ मानि संसाधिनको ि्ततुगत र यथाथ्भपरक 

आकँलन/अनतुमान तथा प्रक्षेपण हुन आिशयक 

छ ।

२. क्दगो क्िकासको लक्य (Sustainable 

Development Goals) ले राखकेो 

सममानजनक रोजगारीको लक्य प्राप्त गन्भ तथयमा 

आधिाररत एक मानि संसाधिन योजनाको तजतु्भमा 

गरी यसलाई प्रभािकारी रूपमा चरणबद्ध रूपमा 

काया्भनियन गददै जानतुपनवे दके्खनछ ।

३. राष्ट्रको तीव्रतर आक्थ्भक क्िकासका लाक्ग 

क्शक्षालाई क्सपसँग क्सपलाई उतपादनसँग, 

उतपादनलाई बजार तथा बजारलाई रोजगारीको 

अिसर र आक्थ्भक क्िकाससँग जोड्नका लाक्ग 

जनशक्तिको सङ्खयातमक िकृ्घि र गतुणातमक सतुधिार 

हुन आिशयक छ । यसका लाक्ग वयािसाक्यक, 

प्राक्िक्धिक क्शक्षा तथा क्सपयतुति ताक्लमका 

माधयमबाट जनशक्तिलाई अदक्ष र अधि्भदक्षबाट 

दक्ष जनशक्तिमा पररित्भन गन्भ अपररहाय्भ छ ।

४. राक्ष्ट्रय तथा अनतरा्भक्ष्ट्रय श्रम बजारमा प्रक्त्पधिा्भ 

गन्भ सकने क्सपयतुति जनशक्तिको रोजगारीबाट मात् 

उतपादनमा बढी योगदान पतुगन सकने र अपेक्क्षत 

आक्थ्भक िकृ्घिदर हाक्सल गन्भ सक्कने हुदँा एक 

बहृत्तर मानि संसाधिन क्िकास योजना तथा नीक्त 

तयार गरी लागतु गन्भ जरुरी दके्खएको छ ।

५. जनशक्ति उतपादन गनवे शकै्क्षक सं्थाहरू, 

प्रक्तष्ानहरूका साथै ताक्लम केनरिहरूबाट 

उतपाक्दत जनशक्तिको सङ्खयातमक तथा 

गतुणातमक ्तरलाई अक्भिकृ्घि गन्भ तय्ता 

सं्थाहरूको गतुण्तरम ैप्रश्न उक्ठरहकेो सनदभ्भमा 

के क्ता सतुधिार िा वयि्था गनतु्भपनवे हो ? तयसलाई 

मू् याङ्कन गरी नीक्तगत तथा काय्भक्रमगत 

वयि्था गनतु्भ अपररहाय्भ रहकेो छ ।

६. जनशक्ति उतपादन र क्िकासका लाक्ग सरकारी र 

क्नजी क्षेत्को हालसममको अनतुभि र प्रयतनलाई 

ि्ततुक्नष् क्कक्समले मू् याङ्कन गरी यस क्षेत्मा 

उनीहरूको भकू्मका र क्जममिेारी क्नक्चित गन्भ 

आिशयक भएको छ ।

७. क्शक्षा, क्सप तथा क्सकाइलाई रोजगारसँग र 

रोजगारलाई उतपादनशीलतासँग जोड्नका 

लाक्ग कतु न कतु न क्षेत्हरूमा क्ता जनशक्ति कक्त 

आिशयक पनवे हो ? तयसको आकँलन/अनतुमान 

गन्भ आिशयक हुनछ ।

८. अथ्भतनत्का क्िक्िधि क्षेत्हरूमा हाल के कक्त 

जनशक्ति प्रयोग भइरहकेो छ ? के क्ता 

जनशक्तिको अभाि छ ? सोको मू् याङ्कन 

गरी भक्िष्यमा आिशयक पनवे क्सपयतुति दक्ष 

जनशक्तिको अनतुमान/प्रक्षेपण गन्भ अपररहाय्भ 

भएको छ ।

९. अथ्भतनत्का क्िक्िधि क्षेत् तथा पेसामा संलगन 

जनशक्तिको लेखाजोखा तथा मू् याङ्कनका 

आधिारमा एक ि्ततुपरक मानि संसाधिन क्िकास 

योजनाको तजतु्भमा गन्भ आिशयक परेको छ ।

जनशसति प्रिोिको सवद्यमान अवसथा 

 रोजगारीका लाक्ग काय्भदलले २१ ओटा मतुखय 

क्िषयक्षेत्हरू पक्हचान गरेको दके्खनछ । ती २१ मधये 

११ ओटा काय्भक्षेत्ले ठतुलो जनश्रम तथा रोजगारको 

क्ह्सा क्लएको र १० ओटा क्षेत् राजय, दशे, समाजका 

लाक्ग अक्तआिशयक भए पक्न अक्त नयनू सङ्खयामा 

जनशक्ति आिशयक पनवे दखेाइएको छ । ती रोजगारी 
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तथा श्रमबजारका क्षेत्मा संलगन जनशक्तिको क्िद्यमान क्ििरण तपक्सलको ताक्लकामा दखेाइएको छ ः

ताक्लका १ जनशक्ति खपत तथा क्सप तह र प्रक्तशतको क्िद्यमान अि्था

क्र.सं. मतुखय क्िषय क्षेत् संलगन जनश्रमशक्ति क्सप तह श्रमशक्तिको प्रक्तशत

१ कृक्ष, िन तथा माछा पालन १,०९,५६,७४० १ ५५.९५

२
सबै क्कक्समका थोक, खतुरिा वयापार साथै 

मोटर तथा मोटरसाइकल मम्भत क्षेत्मा
१३,४२,९७२ १,२ १०.१४

३ प्रशोधिन उद्योग क्षेत् ११,४७,४८८ १,२ ७.७६

४ क्नमा्भण क्िकास क्षेत् १०,४३,७२८ १,२ ६.८१

५ समग् क्शक्षा क्षेत् ५,९३,३७३ ३ र ४ ५.३१

६ आिास तथा खाद्य सेिा क्षेत् ४,०९,७७३ १,२,३ ३.०९

७ यातायात तथा भणडारण क्षेत् ३,४२,५७२ १,२,३ २.६४

८
मानि ्िा्थय तथा सामाक्जक क्क्रयाकलाप 

क्षेत्
१,८१,६४५ ३ र ४ १.५९

९ अनय सेिा क्षेत् १,६५,९२३ १,२,३,४ १.४५

१०
साि्भजक्नक प्रशासन तथा सतुरक्षा एिम ्

सामाक्जक सतुरक्षण क्षेत्
१,४१,३३७ १,२,३,४ १.२५

११ क्ित्तीय तथा क्बमा सेिाका क्क्रयाकलाप क्षेत् १,२५,१२० १,२,३,४ १.१०

१२
अनय क्िक्िधि १० ओटा ससाना क्िषय 

क्षेत्हरू एकमतुटि
१,२,३,४ २.९४

स्ोतः काय्भदलको प्रक्तिेदन, २०७६

माक्थको ताक्लकामा क्दइएको जनशक्ति खपत र क्सप तह 

एिम ्प्रक्तशतको क्चत्को सकू्म क्िशे्षण गदा्भ कक्तपय 

सनदभ्भमा ठ्याककै अङ्क र प्रक्तशत नक्मलेको पक्न हुन 

सकछ । तर श्रमबजारमा खपत हुने कतु ल जनशक्तिको 

क््थक्त कमजोर रहकेो ्पटि हुनछ । क्सप तह एक हुनेको 

सेिा गतुण्तरमा प्रश्न उठ्दछ र नेपालको श्रमबजारको 

क्षेत्मा जनशक्ति क्िकास, उतपादन उतसाहजनक 

रूपमा हुन नसकेको तथा प्रगक्त सनतोषजनक छैन भनने 

दखेाउँछ । 

यस क््थक्तलाई बजारको माग तथा समयको 

आिशयकतानतुसार कतु ल श्रमशक्तिलाई २, ३ र ४ तहको 

क्सपगत क्षमता बढाउने योजना, नीक्त र काय्भक्रमको 

मतुलतुकमा खाँचो उचच छ । प्रारक्मभक परमपरागत पत्ु त्रनी 

क्सकद ैआएका तथा क्सप तह १ को आधिारमा पेसागत 

काम गरररहकेा ठतुलो जनसङ्खयाको भारलाई घटाएर 

क्सप तह २ र ३ क्तर िकृ्द्ध गनवे शकै्क्षक तथा पेसागत 

चतुन्रती पक्न धिरैे उचच रहकेो दखेाउँछ । भक्ननछ, नेपालमा 

कतु ल जनशक्तिको सेिाको प्रकृक्तगत प्राथक्मक क्षेत्को 

पररभाषामा कृक्ष, िन तथा माछापालनतर्भ को श्रम 

सहभाक्गता ५५.९५ प्रक्तशत छ । माक्थको जनशक्तिको 



210 211शैक्षिक स्मारिकमा, २०७८शैक्षिक स्मारिकमा, २०७८

क्सप तहको क्िशे्षण गदा्भ जनताको जनजीिनक्सत 

प्रतयक्ष सरोकार राखने कृक्ष, िन तथा माछापालन सेिामा 

गतुण्तरीय सेिा क्दने आधिारभतू क्षमता धिरैे कमजोर छ 

र यो जनशक्तिले मनगय आमदानी गन्भ सक्करहकेा छैनन ्।

औद्योक्गक िगगीकरणअनतुसार कृक्ष, िन तथा माछापालन 

क्षेत्मा सबैभनदा बढी माक्नसहरू संलगन छन ्। तयसपक्छ 

क्रमशः वयापार, वयिसाय तथा सामानय िक्भ सपमा 

थोक तथा खतुरिा वयापार, मोटर र मोटरसाइकल मम्भत 

आक्दमा १०.१४ प्रक्तशत र क्नमा्भण क्िकास क्षेत्मा 

६.८१ प्रक्तशत माक्नसहरू काय्भरत रहकेो दके्खएको छ । 

काय्भदलले यो अि्थालाई आधिार मानेर जनशक्तिको 

प्रक्षेपण गरेको छ ।

आिामी २५ वष्यका लासि जनशसति अनुमान र 

प्रक्षषेपण

 काय्भदलले आरूलाई प्राप्त काया्भदशेका 

छ । २५ िष्भको अिक्धिका लाक्ग यी क्िषयगत क्षेत्मा 

प्रतयेक िष्भको प्रक्षेपण हुने गरी तथयाङ्क समािेश 

गररएको छ । यहाँ प्र्ततुत गररएको सङ्खयाले जनशक्तिको 

माग पक्ष (Demand side) लाई सङ्केत गद्भछ । 

 यस काय्भदलले आरूलाई क्दइएको काय्भक्षेत् 

तथा सत्भहरूमा आधिाररत भएर क्ि.सं. २०७५ साललाई 

आधिार िष्भ मानी क्ि.सं. २१०० सममको २५ िषवे 

रणनीक्तक जनशक्ति प्रक्षेपण र रोजगारीका समभाक्ित 

क्िषय क्षेत्हरू क्नधिा्भरण गरेको दके्खनछ । रोजगारीका 

लाक्ग काय्भदलले २१ ओटा मतुखय क्िषयक्षेत्हरू पक्हचान 

गरेको दके्खनछ । ती २१ मधये ११ ओटा काय्भक्षेत्ले 

ठतुलो जनश्रम तथा रोजगारको क्ह्सा क्लएको र १० 

ओटा क्षेत् राजय, दशे, समाजका लाक्ग अक्तआिशयक 

भए पक्न अक्त नयनू सङ्खयामा जनशक्ति आिशयक पनवे 

दखेाइएको छ ।

आधिारमा जनशक्ति प्रक्षेपण गन्भका लाक्ग ्थानीय र 

प्रदशे तहका सरोकारिालाहरूसँग गोष्ी, छलरल र 

अनतरक्क्रया गरी क्ि.सं. २०७६ सालमा प्रधिानमनत्ीसमक्ष 

प्रक्तिेदन पेस गरेको छ । काय्भदलले औद्योक्गक तथा 

पेसागत िगगीकरणअनतुसार अनतुमान र प्रक्षेपण गररएको 

पाँच बसवे जनशक्ति क्ििरण ताक्लकामा प्र्ततुत गररएको 

ताक्लका २ ः बहृत ्औद्योक्गक िगगीकरणअनतुसार जनशक्ति अनतुमान र प्रक्षेपण

cf}Bf]lus 
juL{s/0f 
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@)@&÷@*
-lj=;+=@)*%_

@)#@÷##
lj=;+=@)()_

@)#&÷#*
-lj=;+=@)(%_

@)$@÷$#
-lj=;+=@!))_

hgzlStsf] 
cf};t 
jflif{s 
j[l¢b/

s[lif 10956740 10354261 9770839 7986601 7547717 7361747 -1.58
pBf]u 2335351 3024518 4100145 4661023 5123606 5530590 3.51
;]jf 3619399 4574693 5800653 8413898 9494083 10003101 4.15
hDdf 16911490 17953472 19671637 21061523 22165406 22895438 1.22

स्ोतः काय्भदलको प्रक्तिेदन, २०७६ 

 माक्थको ताक्लकाले आधिार िष्भ क्ि.सं. २०७५ 

र सतुरुका ५ िष्भमा कृक्ष क्षेत्का लाक्ग बढी जनशक्ति 

आिशयक पनवे कतु रा दखेाएको छ । सायद दशे कृक्षप्रधिान 

भएकाले पक्न यसो भएको हुन सकछ । तर कृक्ष क्षेत्मा 

प्रतयेक पाँच िष्भमा जनशक्तिको आिशयकता कम 

हुदँ ै गएको दखेाइएको छ भने उद्योग र सेिा क्षेत्मा 
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भने क्रमशः बढ्द ै गएको दके्खनछ । जममा २५ िष्भका 

लाक्ग तीनओटै क्षेत्का लाक्ग जममा १०,३७,४७,६७६ 

जनशक्ति चाक्हने प्रक्षेपण गरेको दके्खएको छ । 

ताक्लकाले नै पक्छ्ला १५ िष्भमा सेिा क्षेत्मा बढी र 

उद्योग क्षेत्का लाक्ग कम जनशक्ति चाक्हने दखेाएको 

छ । यो प्रक्षेपण नै पया्भप्त छ भनन त सक्कनन तर यसले 

आधिारको कामचाक्ह ँअिशय गनवेछ । सरकारले यसलाई 

आधिार बनाएर आिशयक लगानी र जनशक्ति क्िकास 

गरी अगाक्ड बढेमा दशेको क्िकासका लाक्ग चाक्हने 

जनशक्तिका लाक्ग अरू मतुलतुकको भर पनवे क््थक्त रहदँनै 

साथै रोजगारीका लाक्ग क्िदशेीने जनशक्तिको सङ्खया 

पक्न घट्न सकने अनतुमान गन्भ सक्कनछ । यस प्रक्षेपणले 

काम गन्भ सकेन भने आिशयक मात्ामा पररमाज्भन गरेर 

पक्न अगाक्ड बढ्न सरकारलाई यसले आधिारको काम 

गछ्भ ।

ताक्लका ३ ः औद्योक्गक िगगीकरणअनतुसार जनशक्ति अनतुमान र प्रक्षेपण
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s[lif, jg tyf df5fkfng 10956740 10354261 9770839 7986601 7547717 7361747 -1.58

vfgL tyf pTvgg 62836 73648 81933 89156 94145 97578 1.78

k|zf]wg pBf]u 1147488 1481811 1983583 2604002 2855619 3073950 4.02

ljB't\, UofF;, jfkm tyf 
jftfg's"lnt ;]jf

36399 51743 82844 133986 152333 170053 6.36

kfgL cfk"lt{, 9nlgsf;, 
kmf]xf]/ Joj:yfkg / pkrf/
sf lj|mofsnfkx¿

44900 56378 79162 112878 126325 138932 4.62

lgdf{0f 1043728 1360937 1872623 1721001 1895184 2050077 2.74

yf]s tyf v'b|f Jofkf/ M 
df]6/ / df]6/;fOsn dd{t

1342972 1509811 1389437 2080591 2342250 2071756 1.75

oftfoft tyf e08f/0f 343572 471545 677763 963064 1073827 1175576 5.04

cfjf; tyf vfB ;]jfsf 
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;"rgf tyf ;~rf/ 64074 92777 138994 203842 228499 251411 5.62

ljQLo tyf ladf ;]jfsf 
lj|mofsnfkx¿

125120 220076 404010 727722 850125 974821 8.56

l/on O:6]6sf 
lj|mofsnfkx¿

17590 29012 47579 76246 86982 97394 7.09

k];fut, j}1flgs tyf 
k|fljlws lj|mofsnfkx¿

47326 75462 110180 124948 139284 152396 4.79
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k|zf;lgs tyf ;xof]uL 
;]jfsf lj|mosnfkx¿

67877 82435 114214 156558 173320 188393 4.17

;fj{hlgs k|zf;g tyf 
;'/Iff M clgjfo{ ;fdflhs 
;'/If0f

141637 156039 206417 268066 293367 315163 3.25

lzIff 593373 674822 792327 909278 1025977 1136504 2.63

dfgj :jf:Yo tyf 
;fdflhs sfdsf 
lj|mofsnfkx¿

181645 299705 515936 874504 1009537 1144045 7.64

snf, dgf]ljgf]b tyf 
dgf]/~hg

35788 50173 72809 103471 115264 126033 5.16

cGo ;]jfsf lj|mofsnfkx¿ 165923 226154 321020 448465 498123 543156 4.86

/f]huf/bftfsf ¿ksf 
3/fo;L lj|mofsnfkx¿ 

64039 73115 87624 104562 112726 119375 2.52

afXo ;+:yf tyf lgsfosf 
lj|mofsnfkx¿

18691 26297 38265 54491 60723 66418 5.20

जममा 16911490 17953472 19671637 21061523 22165406 22895438 1.22

स्ोतः काय्भदलको प्रक्तिेदन, २०७६

 माक्थको ताक्लकाले क्ि.सं. २१०० सममका 

लाक्ग क्िक्भनन २१ ओटा क्षेत्का लाक्ग जनशक्तिको 

प्रक्षेपण गररएको दखेाएको छ । आधिार िष्भका रूपमा 

रहकेो क्ि.सं. २०७५ का लाक्ग कृक्ष, िन तथा 

माछापालनमा सबभनदा बढी जनशक्ति संलगन भएको 

दके्खएको छ भने ररयल इ्टेटका लाक्ग सबैभनदा कम 

जनशक्ति संलगन भएको दके्खनछ । यसका साथै क्ि.सं. 

२१०० का लाक्ग सबैभनदा बढी जनशक्ति चाक्हने क्षेत् 

पक्न कृक्ष, िन तथा माछापालन नै दके्खएको छ भने 

कम जनशक्ति चाक्हने क्षेत् बाह्य सं्था तथा क्नकायका 

क्क्रयाकलापहरू दके्खएका छन ्।

 काय्भदलले प्रक्तिेदन बतुझाएको २ िष्भ क्बतन 

लागेको छ तर प्रक्तिेदनका आधिारमा काय्भकलापहरू 

अगाक्ड बढेको पाइएको छैन । य्तो अि्थामा 

सरोकारिालाहरूले यी र य्ता प्रक्तिेदमा उ्लेख 

भएका काय्भकलापहरूको काया्भनियन गन्भका लाक्ग 

सरकारी क्नकायलाई आिशयक सहयोग गनतु्भपनवे पक्न हुन 

सकछ । यसका लाक्ग केही उपायहरू तल सतुझाइएको 

छ ।

सं्थागत जनशक्ति क्िकास योजना तथा समनिय ् थायी 

संयनत् ः 

नेपाल सरकारको काय्भक्िभाजन क्नयमािली तथा 

क्शक्षा, क्िज्ान तथा प्रक्िक्धि मनत्ालयलाई प्राप्त सरकारी 

काया्भदशेबाट मानि संसाधिन क्िकास योजनासमबनधिी 

्थायी संयनत्को बसा्भैदँके्खको माग, मतुद्दा र आक्धिकाररक 

जिारदके्हताको टतुङ्गो लागेको छ । मनत्ालयको 

जनशक्ति क्िकाससमबनधिी क्िषयगत, संरचनागत 

सहजीकरण गन्भ सहयोग पतुगने ्थायी संयनत् तथा 

केही काय्भक्षेत् र दाक्यति हुनेछन ् । यसथ्भ क्िषयगत 

मनत्ालय/क्नकायहरूका साथै शकै्क्षक सं्था िा ताक्लम 

केनरिको ित्भमान अि्था, मानिीय, शकै्क्षक, आक्थ्भक, 

सामाक्जक सबै पक्षको समग् क्चत् दके्खने अधययन, 

अनतुसनधिान गनवे प्राक्ज्क/प्राक्िक्धिक ्थायी संयनत् िा 

सक्मक्तहरू मतुलतुकलाई आिशयक छन ्। यी सक्मक्तहरूले 



212 213शैक्षिक स्मारिकमा, २०७८शैक्षिक स्मारिकमा, २०७८

प्रतयेक िष्भ नेपालमा कतु न क्षेत्मा के कक्त जनशक्ति 

चाक्हनछ ? सोको समग् क्ििरणसाथ भािी मानि 

संसाधिन क्िकास रणनीक्तक योजना तयारी गन्भ सकने 

क्षमता राखनतुपद्भछ । नीक्तगत, सैद्धाक्नतक तथा योजनागत 

काय्भक्रमबद्ध जनशक्ति प्रक्षेपण गन्भ पक्न क्शक्षा, क्िज्ान 

तथा प्रक्िक्धि मनत्ालयलाई छतु टै् प्राक्िक्धिक तथा प्राक्ज्क 

सहयोग गनवे संयनत् हुनतुपद्भछ । यी सक्मक्तहरूको मतुखय 

दाक्यति राजनीक्तक तथा प्रशासक्नक अपनति बोधि 

गराउँद ै मतुलतुकलाई आिशयक जनशक्ति, सङ्गठन 

संरचना तथा कम्भचारीहरूको पद, ओहदाअनतुसारको 

काय्भक्ििरण क्नधिा्भरण गनतु्भ पक्न हुनेछ । यस क्िक्धिबाट 

मात् क्शक्षा, क्िज्ान तथा प्रक्िक्धि मनत्ालयको प्रयास 

साथ्भक हुनेछ । 

यसथ्भ नेपाल सरकार तथा मनत्ालय तहमा राजनीक्तक, 

वयि्थापकीय तथा प्रशासकीय सक्मक्त एिम ्प्राक्िक्धिक 

्थायी संयनत्हरूको अक्तआिशयकता छ । तसथ्भ 

आिशयक सक्मक्तहरूको प्र्ताि दहेायअनतुसार गररएको 

छ ।

१. प्रधिानमनत्ीको अधयक्षतामा मानि संसाधिन 

क्िकास पररषद ्

२. क्शक्षा, क्िज्ान तथा प्रक्िक्धि मनत्ीको 

अधयक्षतामा मानि संसाधिन क्िकास योजना 

सैद्धाक्नतक नीक्तगत क्िषय क्षेत् क्नधिा्भरण मलू 

क्नदवेशन सक्मक्त,

३. प्रदशे मतुखयमनत्ीको अधयक्षतामा मानि 

संसाधिन क्िकास योजना नीक्तगत क्िषय क्षेत् 

क्नधिा्भरण प्रदशे मलू सक्मक्त,

४. क्शक्षा, क्िज्ान तथा प्रक्िक्धि मनत्ालयका 

सक्चिको अधयक्षतामा मानि संसाधिन क्िकास 

योजना समनिय, सहकाय्भ तथा काय्भसमपादन 

सक्मक्त,

५. क्शक्षा, क्िज्ान तथा प्रक्िक्धि मनत्ालय, योजना 

तथा अनतुगमन महाशाखा प्रमतुख (सहसक्चि) 

को अधयक्षतामा मानि संसाधिन क्िकास योजना 

क्नमा्भण प्राक्िक्धिक सक्मक्त,

६. क्ज्ला समनिय सक्मक्तका प्रमतुखको 

अधयक्षतामा मानि संसाधिन क्िकास क्ज्ला 

समनिय सक्मक्त 

७. गाउँपाक्लकाका अधयक्ष र नगरपाक्लका, 

उपमहानगरपाक्लका र महानगरपाक्लकाका 

प्रमतुखको अधयक्षतामा मानि संसाधिन क्िकास 

पाक्लका समनिय सक्मक्त ।

सवभािीि सवषिित जनशसति सवकास ससमसतहरू 

 मनत्ालयको प्राक्िक्धिक सक्मक्तको परूक 

अङ्गका रूपमा क्िषयक्षेत्का क्िभागीय सक्मक्तहरू 

आिशयक दके्खएका छन ् । यी क्िषयगत क्िभागीय 

सक्मक्तहरूको संयोजक तथा नेततृिकता्भ प्राक्िक्धिक 

सक्मक्तका सद्यहरूले गनवेछन ् । क्िषयगत क्िभागीय 

सक्मक्तहरूमा समबक्नधित क्िषय क्षेत्को सं्थागत 

प्रक्तक्नक्धिति अक्निाय्भ हुनेछ । क्िभागीय क्िषयगत 

जनशक्ति क्िकास सक्मक्तहरू ज्तै ः 

१.  भकू्म वयि्थापन, प्राकृक्तक समपदा, कृक्ष, िन, 

पशतुपक्षी तथा खाद्य प्रक्िक्धिको जनशक्ति क्िकास 

सक्मक्त, 

२.  आक्थ्भक आयाज्भन, सेिा प्रिधि्भन तथा राजकीय 

कोष सेिा तथा साि्भजक्नक लगानी तथा राज्ि 

एिम ्आक्थ्भक प्रशासनसमबनधिी जनशक्ति क्िकास 

सक्मक्त, 

३.  भ्रक्तक पिूा्भधिार, क्िकास क्नमा्भण, जल, थल, 

नभ, यातायात तथा इक्नजक्नयररङ सेिासमबद्ध 

जनशक्ति क्िकास सक्मक्त,

४.  नयायपाक्लका, महानयायाक्धिितिा काया्भलय, 

वयि्थाक्पका तथा संिैधिाक्नक क्नकाय तथा 

ततसमबद्ध सेिाका जनशक्ति क्िकास सक्मक्त,
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५.  राजकीय शासन, प्रशासकीय वयि्थापन तथा 

शाक्नत सतुरक्षा, सीमा रक्षा तथा  ज न श क् ति 

क्िकास एिम ्सतुशासनसमबद्ध सेिाका जनशक्ति 

क्िकास सक्मक्त,

६.  क्शक्षा, ्िा्थय, सामाक्जक नयाय, म्रक्लक हक 

तथा आधिारभतू सेिा सतुक्िधिासमबद्ध जनशक्ति 

क्िकास सक्मक्त, 

७.  सचूना, सञचार तथा भाषा, कला, साक्हतय, 

सङ्गीत, क्सनेमा तथा सां्कृक्तक, धिाक्म्भक, 

पय्भटकीय क्िकास तथा सामाक्जक क्िकाससमबद्ध 

नागररक मू् य मानयतामा संलगन जनशक्ति 

क्िकास सक्मक्त,

८.  खानी उद्योग, माक्थ बतुँदा १. बाहकेका भ्रक्तक 

सामग्ी उद्योग, भगूभ्भ, प्राकृक्तक पया्भिरण, जल 

तथा ऊजा्भ, क्सञचाइ, क्िद्यतुत,् खानेपानी तथा ती 

समबद्ध सेिामा सलगन जनशक्ति क्िकास सक्मक्त, 

९.  काया्भदशे तथा कामको प्रकृक्तले माग गरेअनतुसार 

अनय सक्मक्त, उपसक्मक्तहरू गठन गरी 

जनशक्तिको सरकारी, साि्भजक्नक क्षेत्, सहकारी, 

क्नजी सङ्गक्ठत र असङ्गक्ठत क्षेत्का रोजगारका 

अिसरहरूको अधययन, अनतुसनधिान गन्भ सकने 

जनशक्ति क्िकास सक्मक्त,

आिशयकतानतुसार प्राक्िक्धिक सक्मक्तले क्िषय 

क्षेत् तोकेर अनय क्िषयगत सक्मक्तहरू ्थायी िा 

अ्थायी गठन गनवेछन ्।

मानव ससंाधन सवकासका लासि माि्यसित्र 

१. सहभाक्गतामलक शकै्क्षक योजना क्नमा्भण, 

काया्भनियन, अनतुगमन र सतुपररिेक्षणको 

वयि्था, 

२. कतु नै पक्न सं्था िा सङ्गठनको सोच, लक्य र 

उद्दशेय हाक्सल गन्भ क्नक्म्भत सङ्गठन सञचालन 

गनवे नेततृि चयन र भक्िष्यका मागहरू पररपकू्त्भ 

गन्भ उक्चत आकार प्रकारको सङ्गठनसक्हतको 

आिशयक जनशक्तिको वयि्थापन, 

३. मानि संसाधिन क्िकास योजनाअनतुसार 

तोक्कएका सेिासत्भका आधिारमा संगठनलाई 

आिशयक पनवे जनशक्ति छनोट, क्नयतुक्ति र 

कामदारलाई आिशयक पनवे पेसागत दक्षता 

िकृ्द्धको अिसर, 

४. संगठनको योजना काया्भनियन गन्भ जनशक्तिको 

िगगीकरण, पदसोपान तथा काय्भक्जममिेारी र 

जिारदके्हताको सतुक्नक्चितता, 

५. नेततृिबाट सङ्गठनका जनशक्तिको 

अक्भभािकीय भकू्मका क्निा्भह, 

६. सङ्गठनको काय्भक्षेत्, सेिा प्राप्त गनवे लाभाक्नित 

लक्क्षत िग्भको जनसङ्खया िा राक्ष्ट्रय क्िक्शटिता, 

प्राकृक्तक म्रसम तथा अनतुकूक्लत िातािरण, 

काय्भभारको िैज्ाक्नक पक्हचान भएको नेततृि,

७. सङ्गठनको उद्दशेय प्राक्प्तका लाक्ग क्िद्यमान 

जनशक्तिको क्षमता उपयोग गनवे रणनीक्तक 

योजना क्नमा्भण र काया्भनियन,

८. जनशक्तिको आतमबल अक्भिकृ्द्ध, सेिा 

सतुरक्षाको सतुक्नक्चितता, काय्भ समपादनमा 

अनगमन र पेसागत सहयोगमा क्नरनतरता,

९. कामदारलाई आिशयक प्रोतसाहन र पतुर्कार 

नेततृिबाट मातहतका जनशक्तिको िैयक्तिक 

सम्या समाधिान गनवे गरी पारदशगी काय्भसमपादन 

मू् याङ्कन सचूक र मापदणड क्नमा्भण र 

काया्भनियन,

१०. सङ्गठनको नेततृिलाई मातहतको पेसागत 

सक्षम, इमानदार, जिारदहेी, क्सज्भनशील, 

पारदशगी तथा प्रक्तभाशाली जनशक्तिलाई 

क्िश्वासपिू्भक क्जममिेारी क्दएर नक्तजा खोजने 

्िायत्तता,
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११. क्िश्वबजार खतुला, राम्ा र सक्षम जनशक्तिको 

माग र आपकू्त्भ प्रक्त्पधिगी हुनाले सङ्गठनको 

प्रक्तभालाई पलायन नहुने गरी आतमसममानका 

साथ कामदारलाई सङ्गठनमा क्टकने, क्टकाउने 

र रमाएर काममा अपनतिबोधिका साथ 

नक्तजा क्नका्ने रणनीक्तक योजना क्नमा्भण र 

काया्भनियन,

१२. सङ्गठनको काय्भ प्रकृक्तअनतुसार हरक्कक्समको 

जोक्खम मो्ने र आरूलाई साि्भजक्नक रूपमा 

क्नष्पक्ष, तट्थ र क्नभगीक पक्हचानमा साक्बत 

गन्भ पाउने जनशक्तिको आकाङ्क्षाको उचच 

सममान गनवे काय्भसं्कारको क्िकास,

१३. साि्भजक्नक सेिामा सबै जात, जाक्त, िग्भ, 

समतुदाय, भगूोल र क्षेत्का जनताको सममानजनक 

सहभाक्गता र दशे क्नमा्भणमा संलगनताको 

िैज्ाक्नक आधिार क्नमा्भण र काया्भनियन,

१४. जनशक्ति क्िकास योजना वयक्तिको आनतररक 

क्षमता िकृ्द्ध र वयि्थापकीय तथा प्रशासकीय 

क्षमता िकृ्द्धका अन्रपचाररक तथा औपचाररक 

रणनीक्तअनतुसार पररचालन,

१५. क्िशषेज्ताका आधिारमा जनशक्तिको 

काय्भक्जममिेारी र सक्क्रयता,

१६. काय्भदलले पेस गरेको प्रक्तिेदनको प्रभािकारी 

काया्भनियन ।

जनशसति सवकास तथा उतपादन नीसत कािा्यनविनमा 

सशक्षा, सवज्ान तथा प्रसवसध मनत्रालि

 सङ्घ, प्रदशे तथा ्थानीय तहमा क्िषयगत 

क्षेत्मा के कक्त जनशक्ति तयारी तथा वयि्थापन गनवे 

? के कक्त जनतालाई क्सपअनतुसारको रोजगारीका 

लाक्ग अिसर क्सज्भना गनवे ? रोजगारीका लाक्ग काय्भक्षेत् 

क्ि्तार गन्भ क्दगो आधिारको िातािरण तयार कसरी 

गनवे ? ि्ततुक्नष् खोजी गनवे क्शक्षा, क्िज्ान तथा प्रक्िक्धि 

मनत्ालयको कत्भवय हुनेछ । मानि संसाधिन (जनशक्ति) 

क्िकाससमबनधिी सामक्यक मतुद्दा, चतुन्रती र अिसरहरूको 

खोजी गनवे तथा राजनीक्तक तथा प्रशासक्नक तहबाट 

क्नकास क्दने ्थायी संयनत्को मतुलतुकलाई अक्त नै खाँचो 

छ । यसथ्भ माक्थका क्िषयि्ततुहरूमा केक्नरित भएर 

मानि संसाधिन क्िकासका सनदभ्भमा प्रारक्मभक रूपमा 

तपक्सलका काय्भहरू अक्निाय्भ गररनतुपनवे हुनछ ।

१. दशेवयापी रूपमा आिशयक मानि संसाधिनको 

सचूना प्रणालीको क्िकास, सङ्कलन र तथयाङ्क 

क्िशे्षण गरी योजना बनाउने, 

२. मानि संसाधिन सचूना प्रणालीलाई वयिक््थत 

गरेर क्नयक्मत रूपमा समबद्ध क्िषयगत मनत्ालय/

शकै्क्षक तथा ताक्लम क्षेत्का सं्थाहरूलाई 

आआफनो काम, कत्भवय, अक्धिकारसक्हत 

काय्भ दाक्यतिका लाक्ग जानकारी गराउने तथा 

जिारदके्हता िहन गराउने, 

३. मतुलतुकको श्रमबजारमा रोजगारी माग र आपकू्त्भको 

अि्था र आिशयक जनशक्ति क्िकास तथा 

प्रक्षेपण गरी सङ्घ, प्रदशे तथा ्थानीय तहहरूमा 

योजना काया्भनियनका लाक्ग समपे्रषण गनवे, 

४. मतुलतुकको मानि संसाधिन तथयाङ्कका आधिारमा 

राक्ष्ट्रय आिशयकताबमोक्जमको दशेको 

मानि संसाधिनको क्िकाससमबनधिी समक्टिगत 

यथाथ्भ योजना, नीक्त, रणनीक्त तय गनवे र 

समबद्ध क्नकायहरूलाई लागतु गन्भ क्नदवेशन तथा 

आिशयकतानतुसार सहजीकरण गनवे, 

५. सङ्घ तथा प्रदशेको योजना आयोग र 

पाक्लकाहरूसँग समनिय, सहकाय्भ तथा 

आिशयकताका आधिारमा हरेक आिक्धिक 

योजनामा मानि संसाधिन योजना प्र्ततुत गनवे 

र सरोकारिाला क्नकायलाई काया्भनियन गन्भ 

क्नदवेशन गनवे 
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सशक्षा प्रणालीमा मानव ससंाधन सवकास िोजना 

तररका

 क्शक्षा नै मानि संसाधिन क्िकासको मतुखय 

आधिार हो । मानि संसाधिन क्िकास योजनाको सही अथ्भ 

क्िषयगत क्षेत्मा काम गनवे कामदारहरूको क्सप क्िकास 

तथा पेसागत दक्षता िकृ्द्ध गनतु्भ हो । राजयका साि्भजक्नक 

सेिामा काम गन्भ तोक्कएको पदाक्धिकारीको शकै्क्षक 

योगयता क्नधिा्भरण गररएबमोक्जम वयक्तिको तयारी तथा 

काननूी प्रक्क्रयाअनतुसार पदाक्धिकारी क्नयतुक्ति वयि्था 

गनतु्भमात् मानि संसाधिन क्िकास गनतु्भ हो भनने बतुझाइले 

श्रमशक्तिप्रक्त िा्तक्िक नयाय गददैन । तसथ्भ ि्ततुतः 

साि्भजक्नक सेिा प्रिाहको सङ्गठन संरचना, पदसोपान 

क््थक्त, जनशक्तिको िकृ्त्त क्िकासको पक्षक्सत मानि 

संसाधिन क्िकासको मतुद्दा जोक्डएको हुनछ । 

 साि्भजक्नक सेिामा सङ्गठनमा भ्रक्तक तथा 

आक्थ्भक सेिासतुक्िधिा र आिशयक जनशक्तिको सेिा 

प्रिेशदके्ख क्लएर क्नितृ्त भई कामदार कामबाट बाक्हर 

गमनको समयािक्धिसममको िैज्ाक्नक संरचना तथा 

सेिासतुक्िधिाको आकँलनसमते भएको ्पटि योजना नै 

मानि संसाधिन क्िकास योजना हो भनने बतुझनतुपद्भछ । 

सङ्गठनमा हुने सबै तहका कामदार, पदाक्धिकारीहरूको 

काय्भभार, काय्भ जिारदके्हता तथा तयसका लाक्ग उपलबधि 

हुने आधिारभतू भ्रक्तक तथा मानिीय स्ोत साधिनको 

्पटितासक्हतको योजना जनशक्ति क्िकास योजना हो । 

तसथ्भ मानि संसाधिन (जनशक्ति) क्िकास योजनासमबनधिी 

नीक्त, रणनीक्त तथा काय्भक्रमहरू साि्भजक्नक क्षते्मा के, 

कसरी तथा क्कन ? भनने प्रश्नमाक्थ क्शक्षा क्षते्को नेततृि 

राम्री जानकार हुनै पद्भछ । यसथ्भ आिशयक क्िषय क्षते्का 

आधिारमा साि्भजक्नक नेततृि तयार गनतु्भ तथा गराउनतु 

नै क्शक्षा प्रणालीबाट मानि ससंाधिन क्िकासको माग्भ 

सरल बनाइनतु हो भनने कतु रा राजय तहको क्शक्षा नेततृिले 

आतमसात ्गनतु्भ आिशयक हुनछ ।

सनषकष्य 

 माक्थका सबै पक्षको क्िशे्षणले नेपालको 

क्शक्षा उतपादन क्िषय क्षेत् केक्नरित हुन सकेको छैन । जे 

जक्त जनशक्ति उतपाक्दत छन,् क्तनको पक्न श्रमबजारमा 

उपलबधि यतुिा जनशक्तिको भरपतुर उपयोग गरी मतुलतुकले 

क्िकास तथा समकृ्द्धमा लाभ क्लन सकेको छैन । यसथ्भ 

प्राक्िक्धिक तथा वयािसाक्यक क्शक्षामा बढी जोड क्दन 

आिशयक छ । ब्रक्द्धक तथा प्राक्ज्क क्षमता िकृ्द्ध गनवे 

साधिारण क्शक्षाको आकार प्रकारलाई क्ठकक आकारमा 

्याएर गतुण्तरीय बनाउने चतुन्रती ठतुलो मात्ामा 

उपक््थत दके्खनछ । एकाक्तर ्िदशेमा रोजगारीका क्षेत् 

पक्हचान गरी कामको क्सज्भना गनतु्भपरेको छ भने अककोक्तर 

क्िदशेमा जाने यतुिायतुितीहरूको लककोलाई रोकने चतुन्रती 

छ । क्सप र क्षमताले यतुति ्िाक्भमानी नागररक क्शक्षाको 

क्िकास गनवे मतुखय एजेनडा मतुलतुकमा क्िकास र ्थाक्पत 

हुनतु अक्तआिशयक छ । क्कनभने समक्टिगत औद्य्रक्गक 

िगगीकरण तथा खपत जनशक्तिको क्ििरणले मानि 

संसाधिन क्िकासको आधिार िष्भ २०७४/७५ लाई मानदा 

नेपालको कतु ल श्रम जनशक्ति संरचनाअनतुसार पतुग नपतुग 

कृक्ष क्षेत्मा ६५ प्रक्तशत, उद्योग क्षेत्मा १४ प्रक्तशत 

र सेिा क्षेत्मा २१ प्रक्तशत संलगन रहकेो दयनीय 

अि्था दखेाउँछ । यो कमजोर जनशक्ति पररचालनको 

क्चत्ले नै नेपालको कहालीलागदो अि्था दखेाउँछ र 

यस जनशक्तिका भरमा मतुलतुकको समकृ्द्धको क्पना 

गन्भ कक्ठन हुनछ । यसथ्भ क्शक्षाको िैज्ाक्नक योजना 

आिशयक छ र क्सप तथा क्षमताशील जनशक्ति क्िकासले 

सबै बाधिाहरू हटाउन जरुरी दके्खनछ । तसथ्भ मतुलतुकको 

क्हतमा इमानदार तथा प्रक्तबद्ध जनशक्ति क्िकास गनवे 

मतुखय क्षेत्को क्जममिेारी क्लने क्शक्षा प्रणालीको क्िकास 

तथा थालनी गनतु्भ नै आजको चतुन्रती बनेको क््िकान्भ 

आिशयक छ । यसथ्भ क्शक्षा, क्िज्ान तथा प्रक्िक्धि 

मनत्ालयले अगाक्ड सारेका जनशक्ति क्िकास तथा 
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प्रयोगमा समग् क्शक्षा क्षेत्का क्नकायहरू तथा क्िषयगत 

मनत्ालयहरू, ताक्लम केनरिहरूको गमभीर धयान जानै 

पद्भछ । क्शक्षा, क्िज्ान तथा प्रक्िक्धि मनत्ालयले उक्चत 

नेततृिका साथ जनशक्ति क्िकासमा प्राक्ज्क, प्राक्िक्धिक 

तथा वयािसाक्यक कत्भवय र दाक्यति क्निा्भह गनवे क्िश्वास 

छ ।
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क्संहदरिार, काठमाड्र:ँ लेखक ।
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क्संहदरिार, काठमाड्रः ।
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लेखक ।
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आधनुिक निश्वमा िागरिकहरू अझ ै पनि 

नििक्षि िहि ुिेपालका लानग ठुलो चिुौतीको निषय हो 

ि िेपालले यस चिुौतीको सामिा गरििहकैे छ । दशेलाई 

साक्षि मलुकु निमामाण गिमाका लानग िेपालमा निगतदनेि 

िै दशेवयापी रूपमा निनिनि कायमाक्रम तथा अनियािहरू 

सञचालि िएका नथए ि अझ ैपनि िइिहकेा छि ्। 

िेपालमा सहस्ाबदी निकासका लक्य, सबैका 

लानग नशक्षाजसता अनतिामानट्रिय प्रनतबद्धता एिम ्संयकु्त 

िाट्रि सङ्घीय घोषणाअनतगमात ठुलो िानशको िैदनेशक 

सहायतासमते परिचालि गिी अिौपचारिक नशक्षाका 

कायमाक्रम सञचालि गरिएका छि ् । नदगो निकासका 

लक्य, सि ् २०३० (Sustainable Development 

Goal-SDG) को लक्य िं. ४ मा “सबैका लानग 

समािेशी ि समतामलूक गणुसतिीय नशक्षा सनुिनचित गिने 

ि जीििपयमानत नसकाइका अिसिहरू प्रिधमाि गिने’’ लक्य 

उललेि छ । 

साक्षि दशे बिाउिे समबनधमा िाजयले नलएका 

लक्य ि अनतिामानट्रिय सतिमा गरिएका प्रनतबद्धताहरूको 

सथािीय सतिमा प्राथनमकताका साथ कायामानियि गिने 

कायमालाई सथािीय सिकािहरूले प्रमिु दानयतिको रूपमा 

नलएका छौं ि सोहीबमोनजम कायामानियि गरििहकेा 

छौं । नयिै लक्य ि प्रनतबद्धताहरूको कायामानियि गिने 

क्रममा साक्षि िेपाल निमामाण गिमा १५ दनेि ६० िषमा उमिे 

समहूका हिेक िागरिक साक्षि बिाउिे अनियािको 

मखुय कायामानियिकतामाका रूपमा सथािीय सिकािले 

कायमा गरििहकेो छ । यसै गिी निद्ालय उमिे समहूका 

सबै बालबानलकाहरूलाई निद्ालय ििामा अनियािको 

माधयमबाट निद्ालयमा लयाउिे, नटकाउिे ि नसकाउिे 

अनियािको िेततृि सथािीय सिकािले गरििहकेा छि ्।

साक्षि िेपाल अनियाि पिूा गिमा सथािीय सिकािले 

नििक्षिहरूको तथयाङ्क अद्ािनधक गिने, नििक्षहरूलाई 

साक्षि बिाउि कायमाक्रम तजुमामा ि कायामानियि गिने, 

अनियािलाई सहयोग गिमा सिोकाििालाहरूलाई 

परिचालि गिने कायमा प्राथनमकताका साथ समपादि 

गरििहकेा छि ्। 

संनिधािले िै आधािितू तथा माधयनमक 

नशक्षाको अनधकाि सथािीय सिकािको एकल 

कायमाक्षेत्रनित्र िािकेो सनदिमामा आफिो गाउँ/िगिनित्रका 

निद्ालयीय नशक्षासमबनधी शनैक्षक कायमाक्रमहरूमा 

वयापक सधुाि सरुु िएको अिसथामा निश्वमा फैनलएको 

कोनिड १९ को महामािीले अलगिाले सङ्कट नसजमािा 

गिेको छ । दिूदिाजका निद्ालयहरूमा कम दिबनदी हुिे 

ि िएका नशक्षकहरू पनि निद्ालय िै िजािे िालका 

समसयाहरू िहकेामा सथािीय तहमा जिप्रनतनिनधको 

आगमिसँगै वयापक रूपमा यसता समसयाहरू नयिूीकिण 

हुदँ ैगएका छि ् । नशक्षक दिबनदी जयाद ैअिाि िहकेा 

निद्ालयहरूमा सथािीय स्ोतबाट िए पनि नशक्षक 

वयिसथापि ि केनद्ीय निकायले िषषौंदनेि प्रयति गदामा 

पनि कनठिाइ िएको निद्ालय गाभिे काम सथािीय 

सिकािले सहजै कायामानियि गरििहकेा छि ् । निगतमा 

िानट्रिय रूपमा दिबनदी नमलािको योजिा पटकपटक 

बिेका नथए ि बनििहकैे छि,् तथानप ती योजिाहरू 

कनहलयै प्रिािकािी कायमानियिमा आएिि ् । धिैे 

सथािीय सिकािहरूले आफिो क्षेत्रनित्र यो काम पनि 

साक्षर देश निरामाणरा स्ािीय सरकारका प्रनिबद्धिा
 होमिािायण श्षे्ठ

 अधयक्ष, गाउँपानलका िानट्रिय महासङ्घ, िेपाल
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सहज रूपमा समपनि गिेका छि ्ि गरििहकेा छि ्।

नदगो निकास लक्यले निधामािण गिेजसतै सबैका 

लानग समािेशी ि समतामलूक गणुसतिीय नशक्षा प्रदाि 

गिने प्रमिु दानयतिबाट सथािीय सिकािहरू निमिु हुिै 

सकदिैि ्। सथािीय सिकािहरूले पनछललो समय नशक्षा 

ि सिासथयमा लगािी िनृद्ध गिेका छि ् ि यस क्षेत्रलाई 

सामानजक निकासको पनहलो प्राथनमकतामा िािकेा 

छि ् । िेपालको संनिधािले गिेको वयिसथाबमोनजम 

सथािीय तहलाई िै माधयनमक तहसममको नशक्षाको 

अनधकाि नििाअििोध प्रयोग गिने िाताििण सबैले 

निमामाण गिने ि तदिरुूप कामका लानग आिशयक पिने 

आनथमाक स्ोतका लानग िाजसिको अनधकाि थप गिने िा 

संिैधानिक वयिसथाबमोनजम नित्ीय हसतानतिणबाट 

आिशयक स्ोत सनुिनचित गिमा सके नशक्षामा ठुलो फड्को 

मािमा सकिे निश्वास नलि सनकनछ । 

नशक्षा क्षेत्रको समग्र निकासमा योगदाि गिमा 

सथािीय सिकािहरू प्रनतबद्ध छि ्। यस कायमामा सथािीय 

सिकािलाई सहजीकिण गिने, क्षमता अनििनृद्ध गिने, 

स्ोत, साधिको समनुचत नितिण गिनेतफमा  प्रदशे ि सङ्घीय 

सिकािबाट यथोनचत सहयोग ि सहजीकिणको अपेक्षा 

गिेका छौं । तीि तहका सिकाि एकअकामाका प्रनतसपधधी 

होइिि ् । सहकारिता, सहअनसतति ि समनियको 

नसद्धानत ि सहशासिको अिधािणामा संनिधािले 

नदएका नजममिेािीहरू सबैले इमािदारिताका साथ पिूा 

गयषौं ििे साक्षि िेपाल बिाउिे लक्यका साथै िाट्रिले 

नलएका जिुसकैु लक्यहरू सहजै पिूा हुि सकछि ्।

सनदरमा-सारग्ी

िेपाल सिकाि (२०७२), िेपालको संनिधाि । काठमाडौः 

काििु नकताब वयिसथा सनमनत ।

िेपाल सिकाि (२०६९), नशक्षा एिे २०२८ 

(संशाेधिसनहत) । काठमाडौः काििु 

नकताब वयिसथा सनमनत ।

िेपाल सिकाि (२०६९), नशक्षा नियमािली २०५९ 

(संशाेधिसनहत) । काठमाडौः काििु 

नकताब वयिसथा सनमनत ।
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Teacher Education for Better Teaching Learning
 Ram Sagar Pandit, PhD

This article analyses the teacher education with its different aspects like 
level of education, triangular bases, changing context, impact and development, 
changing role and challenges. Similarly, other aspects of teacher education are 
research and innovations, inclusive and exclusive sections of the community, 
equitability and sustainability, information and communication technology etc. In 
this way, teacher education is needed for effective teaching, for the development 
of good teaching behaviour, for playing multiple roles of teachers, to develop the 
characteristics of the teachers, to use the education principles and technologies to 
teach in the diverse situation. It is related to all formal and non formal activities 
and experiences that would help to improve the aptitude and quality of a person 
to assume the responsibilities of the member of the education profession to 
carry-out his/her job-duties more appropriately. Teachers should be effectively 
trained not just to perform their job duties of educating the students, but they 
also lead to progress of the community and secure the future of the nation. Any 
teacher training depends on a quality of the teacher educator because teachers 
play an important role in leading to effective growth and development of the 
students. In recent years, teacher education has become a major social variable 
in understanding the progress of social inclusiveness/exclusiveness and the level 
of social economic development of the people in the whole world including Nepal.  
For analysis only secondary data taken from the different journals published by 
Ministry of Education, Science and Technology and university are used. Likewise, 
some research papers are consulted from journals which are published on the 
basis of national and international context. This is intended to show the actual 
data of Nepalese teachers and access to the service of the programme related to 
teacher education. Finally, this paper highlights a certain recommendation and 
conclusion on teacher education.
Introduction 
 Nepal is a least developed 
country, situated in the southern slope of 
the Himalayas. It borders with peoples' 
Republic of China in the North and India 
in the South, East and West. It covers 

an approximate area of 147,516 square 
kilometers. The population of Nepal is 
26,498,504 in which 6,546,382 are males 
and 6,772, 323 are females according to 
the national census data of 2011 A.D. 
In modern age no nation can march on 
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the road to progress without making her 
people educate. In comparison with the 
developed countries of the world, our 
country-men are less educated.  
 The educational history of 
Nepal is not long to the comparison 
of neighbouring countries. The first 
organized school in Nepal is Durbar 
High School which was established 
in 1948 B.S. In that time there was 
lack of teachers in Nepal. For proper 
conducting, two British teachers 
were brought from Britain named Mr. 
Ross and Mr. Canning. They had got 
the full responsibility to manage the 
school. After this, Nepal had opened 
an education department and education 
directorate office since 1915 B.S. Mr. 
Babar Jung Rana was the first director 
of education in Nepal. 
 Prime Minister Dev Shamsher 
had opened some primary schools in 
Nepal. He had managed teachers for 
those schools in 1957 B.S. Perhaps, 
they should be the first appointment of 
teachers in Nepal. As a higher education, 
Tri-Chandra college was started in the 
regime of Chandra Shamsher. It was the 
first institution for higher education in 
Nepal. 
 After the democratic revolution 
against Ranas in 2007 B.S., different 
schools for lower education and 
colleges for higher education had been 
started in Nepal.  Gradually, different 
commissions, committees and councils 
were organized for the improvement of 

education by democratic governments. 
National Education System Plan 2028 
B.S. had drastically changed the system 
of education. The recruitment of teachers 
was started by district education office 
for government schools. For teacher 
training, different training colleges were 
opened in Nepal by the full investment 
of Nepal Government. It was felt by 
the people that the teacher education is 
depended upon the quality of teacher 
educators. The quality of pedagogical 
inputs without the teacher education 
programmers and their operative 
utilization for the purpose of preparing 
prospective teachers depend to a large 
extent on the professional competence of 
teacher educators and the ways in which 
it has been utilized for the reinforcement 
of the teacher education programmes. 
Teacher education programmes have the 
main objectives of adequately preparing 
the teacher educators. 
 We generally understand a person 
who teaches especially in a school, is 
called a teacher. Education refers to 
the process of imparting knowledge, 
skills and judgments to the students. In 
another word education concerns with 
facts, skills and ideas that have been 
learned either formally or informally. 
Aspects of teacher education are, who 
(teacher educator), whom (student 
teachers) what (contents) and how 
(teaching strategies). Teacher education 
is dependent upon the quality of teacher 
educators. Teacher training is needed 
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for an effective teaching. It has two 
fundamental bases according to the 
Henderson and Larier (1970 A.D). The 
first standard is related to the quality and 
appropriateness of the teacher selected 
goals that in the desirability of the 
intended changes, he seeks to produce 
in learner's behaviour. 
 The second standard is to measure 
the extent and nature of the actual change 
in learner's behaviour. Evaluation of 
both intended change and actual change 
are essential to the judgment of teaching 
effectiveness.  Effective teaching can 
then be said to occur when the intended 
changes selected by teacher, are both 
desirable and constructive for the 
learner and the intended changes are 
actualized as a result of teaching. The 
qualities of an effective teacher are the 
characteristics of a good learning. It 
covers the context, selection, control, 
qualification, planning etc. As presage 
factors like motivation, presentation, 
critical awareness of pupils, 
participation, closing of lesson etc. 
are termed as process factors. As like 
pupil's progress towards the objectives, 
diagnosis and remedies are as product 
factors.
 Now, Nepal has 314220 teachers 
excluding child teachers according 
to the Flash Report data of MOEST, 
1917/18.  In community schools, 
nearly hundred percent teachers are 
trained and institutional schools have 
no such numbers of trained teachers. 

Teachers claim that all teaching 
methods can not be used in the existing 
environment of schools due to lack of 
physical facilities. Now the Ministry of 
Education, Science and Technology is 
the apex body responsible for initiating 
and managing education activities 
in the country. The Ministry has 
established seven provincial directorate 
offices and seventy seven education 
development and co-ordination units 
respectively. Since the establishment 
of federal democratic republic, Nepal 
is ruled by three governments like 
federal, provincial and local. Every 
local government has got more rights to 
conduct and manage schools in its area 
according to the chapter 3, article 11, sub 
article 2 (h) of the Local Government 
Operational Act-2074. These 
decentralized offices are responsible 
for over seeing non-formal and formal 
level school education activities in 
their respective areas. Provincial 
directorates are mainly responsible for 
monitoring and evaluating education 
activities, while the district education 
development coordination units are 
the main coordinating agencies. Local 
level municipal offices are the main 
implementing authorities in our country. 
 Since 2009 A.D., the Government 
of Nepal has been implementing the 
School Sector Reform Programme 
(SSRP: 2009/1/5), which aims 
to restructure school teachers by 
integrating the various levels into basic 
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teacher for basic education (grade 1-8) 
and secondary teacher for secondary 
education (grade 9-12). Higher 
education consists of Bachelor, Master 
and Ph.D. degree. Bachelor levels have 
implemented 4-5 years programme 
according to the technical and non 
technical streams. The duration of 
master's level has 2-3 years. Semester 
programmes which take 6 months 
of duration for one phase and non 
semester programmes refer to yearly 
programmes.
 Among them a few separate 
programmes are running in the level 
of education as Intermediate (11-12), 
Bachelor and master degree programmes 
with M. Phil and Ph.D. degree. Now, 
some schools have suggested the 
Government of Nepal for conducting 
vocational and technical subjects also 
from class 9 to 12. Universities also 
offer such vocational and technical 
degree. For technical schools, Nepal 
is producing vocational teachers for 
secondary to university level. The 
training is also needed for technical 
teachers to apply different pedagogical 
methods in technical subject teaching in 
their classroom.
 Now, school and colleges are 
categorized into community and 
institutional schools, just like campuses 
are categorized into constituent, public 
and private campuses. According to the 
categories of schools and campuses, 
teachers are also categorized according 

to school/ campus categories. Teachers 
are not equally managed. Nepal wants 
to fulfill the trained and qualified 
teachers in every institution according 
to its level and number of students but 
some hindrances are seen in the way of 
such recruitment of teaching and non 
teaching staff. According to the national 
education policy-2076, such hindrances 
are decreasing gradually.   
Analysis of present situation
 The main focus of teacher 
education is based upon the levels 
of education and requirements of the 
students. Teacher education is taken 
as an indispensable concept for the 
teacher at every level of education. 
These are pre-primary (child class), 
basic education, secondary education 
and tertiary. The teacher education is 
essential to take into consideration the 
needs and requirements of the students. 
Therefore, level and stage specific 
teacher preparation is indispensable to 
complete the teaching learning process. 
Teacher education provides a significant 
contribution in the development and 
progress of teaching skills among 
students. For the development of 
teaching skills of the teachers, it is 
needed to use the specialized teacher 
training for the purpose of training 
the students, who will be an entry into 
their teaching profession. In Nepal 
different education campuses have 
taken such responsibilities to prepare 
the teachers to perform their job/ duties 
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in an appropriate manner to apply on 
the place of educational institution 
(campuses). If we talk about teacher 
education, it represents the following 
teaching knowledge: 
 What to teach ? Who to teach ? 
Whom to teach ? Who is to teach ? Why 
to teach ? When to teach ?  Where to 
teach ? For a skilled teaching learning 
work, a teacher has a better knowledge 
of basic elements of teaching profession 
such as current philosophy, social 
system and culture, education system, 
child psychology, teaching learning 
principles, education objectives, 
teaching materials, teaching methods 
and evaluation. By such knowledge, 
teachers achieve teaching expertise 
which is called a skill of teaching 
profession. Teaching is believed an 
honourable and serviceable profession. 
For honourable and servable profession, 
some norms should be taken as systematic 
body of knowledge, acquisition of 
knowledge and competent application, 
carrying social responsibilities, social 
acceptance, organizational structure 
and code of ethics. Teaching work is 
not an easy work. Only a few number 
of teachers come under the category 
of good and great teachers. Majority 
Nepalese teachers use lecture and 
explanation method. A good teacher 
demonstrates and great teacher inspires.   
 Essential qualities and 
characteristics of an effective teacher 
are must for successful teaching. Such 

qualities are related to professional 
requirements, character and personality, 
human relations and professional 
education/ training. The qualities 
relating to professional requirements 
are love of profession, love of children, 
respect for the individuality of each 
child, knowledge of child psychology 
and educational psychology, mastery of 
subject matter, use of proper teaching 
method, preparation, skill in questioning, 
interest in curriculum activities, 
punctuality, use of teaching technology, 
and knowledge of aims of education. 
The commitment and competency of the 
teachers are associated with the feelings 
of interest and enthusiasm towards 
one's job, development of the feeling 
of job satisfaction and attitude towards 
the working environmental conditions 
(Shukla, 2014).    
 Qualities relating to character 
and personality are knowledge of 
communicator, patience, emotional 
stability, good vitality, good memory, 
good voice etc. In this way, qualities 
relating to human relations are co-
operative attitude, democratic attitude, 
political neutrality, religious tolerance 
and self analysis. As like other qualities 
relating to teaching are the knowledge of 
subject matter, experience and practice, 
teaching skills, use of educational 
pedagogy, selection of teaching 
activities and evaluation techniques. 
 An effective teacher can be 
produced by modifying their behaviour. 
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In other words, teacher behaviour can 
be modified by certain environmental 
influence. In this way, there are 
different techniques which can help to 
make an effective teacher. An effective 
teacher is also called a model of good 
teacher. They involve the selection of 
the theoretical knowledge from the 
discipline cognate to education, namely 
psychology, sociology and philosophy 
and converting into the forms that are 
suitable for teacher education. These 
disciplines provide a better knowledge 
for an effective teaching learning 
situation and help to prepare the base 
for better understanding and application 
of teacher education. 
 Philosophy provides the insights 
to the students and teachers. The 
sociological basis helps the students 
and teachers to understand the role 
of the society and its dynamics in 
the educational system of nation and 
world at large. The psychological basis 
helps them develop insights into the 
psychological well-being. A proper 
knowledge of above three disciplines 
provides meaningful and relevant 
learning experiences to their students. 
These three subjects are also called 
triangular basis of teacher education. 
 The teacher education covers four 
aspects like who (teacher educator), 
whom (student teacher), what (content) 
and how (teaching strategy). These 
teacher education programmes depend 
upon the quality of the teacher educators 

because teacher educators are the main 
actors to conduct the teaching learning 
programmes. Teacher educators adopt 
aims at the formation of the attitude 
among the individuals, so they are able 
to cope up with challenges and problems 
in a positive manner. Among them, 
content matter is the primary focus of 
teacher education. 
 Here, it is needed to explain 
the changing context of teacher 
education in the Nepalese scenario. 
The teacher preparation programmes 
are implemented by two ways like pre-
service and in service level. They are 
implemented at the national, provincial, 
district and municipal level. The 
resource institutions are working in 
integration to improve the eminence 
and efficiency of the teacher preparation 
programmes for the serving teachers 
throughout the country. 
 Nepal has got a better progress in 
the field of education since democratic 
era. Before 2007 B.S., the number of 
schools, students and teachers were 
negligible. After Rana regime, progress 
in educational sectors got a drastic 
change. We can justify by the data of 
schools, students and teachers like 
35,601, 7,214,525 and 314,220 except 
child teachers respectively according 
to the Flash Report of MOEST, 
2017/18. Numbers of universities are 
17 and campuses are 1,407 according 
to UGC, 2017/18. For such progress, 
Nepalese Government has prepared 
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different policies to uplift the status of 
educational system time to time. It has 
got a progressive level to the overall 
literacy, infrastructure, universal access 
and involvement in schools. In recent 
years, the major developments have 
taken place to teacher education. The 
academic qualification is categorized 
according to the level of education. 
They are fixed as like intermediate in 
education for basic education (1-8), 
bachelor and master degree in education 
for secondary education (9-12). All 
teachers must be trained and licensed for 
the entry in the education institution. 
 Since Nepal achieved its 
democracy, there has been development 
in school education. It has been estimated 
that more than 75% of nearly three 
crore population within the age group 
of six to eighteen years were enrolled in 
schools. The students of secondary and 
campus level have also been increased 
as skyrocketing rate especially the 
number of girls. However, increasing 
privatization and differentiation of 
schooling system have recognized 
the right of education for all children 
irrespective of their categories and back 
grounds. But the morality of teachers, 
who work in the community schools, 
should be arisen in their activeness in 
the teaching-learning process. Now the 
test results of private schools are better 
than community schools. In this context, 
teacher should be trained and qualified 
according to the fixed level of education 

(School Sector Reform Programme 
(SSRP): 2009-2015).    
 According to the changing 
patterns of educational system, teachers 
should also be changed themselves for 
the application of modern innovative 
strategies and methods that would lead 
to overall growth and development of 
the students. Within the teaching period, 
the teachers have to face a number of 
problems and challenges related to the 
performance of job duties, classroom 
management and dare to cope with 
needs and requirements of the students. 
For facing with these challenges, it 
is necessary to process the essential 
skills, abilities and knowledge. For 
the solution of such problems, teacher 
education should be researchable and 
innovative. Here research can be carried 
out in three ways like first use of books, 
articles, reports and other documents, 
second: the use of the internet and third: 
field research. For the upliftment of 
abilities, teachers make visits to other 
educational institutions and observe 
and generate awareness in terms of the 
approaches and strategies implemented 
by them. 
 Another problem is an inclusive 
education. One is exclusive of child 
with disabilities and another, who 
belongs to deprived and marginalized 
sections of the community. The teacher 
would be alert to promote inclusive 
education and not discriminate against 
any students on the basis of caste, creed, 
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race, religion, gender, ethnicity etc. Now 
the information and communication 
technology (ICT) is essential according 
to modern concept of education. 
Teacher education has been used to 
equip the teachers to differentiate 
between developmentally appropriate 
and detrimental uses of ICT. 
 Nowadays, some challenges 
are seen in teacher education. They 
incorporate insufficient research in the 
field of Nepalese education, lack of 
quality teachers, lack of motivation of 
teachers, inadequate infrastructures, 
lack of skills, lack of subject 
knowledge, problem of recruitment 
and selection, lack of competence in 
teachers, improper practice of teaching, 
inappropriate teaching methods etc. 
Without the solution of these problems, 
teachers can not teach properly in their 
classroom. For such teachers, qualified 
educator is must to upgrade the teaching 
qualities.   
Recommendations
 Our educational system was 
properly planned according to the 
national demand. Commissions after 
commissions have been set up to 
suggest reforms in education system 
since the dawn of democracy and they 
have proposed suggestions. All these 
kinds of education in Nepal are equally 
distributed. Basic education should 
be compulsory and free and the basic 
teachers should be well qualified and well 
paid. At secondary stage, classes should 

not be wide so that individual attention 
may be a possibility. The spoon feeding 
system of education should be replaced 
with practical education. In short, two 
reforms are very essential at basic and 
secondary stages. Firstly, there should 
be a controllable number of students in 
every class and secondly, the teachers 
should be well qualified and well paid. 
Some major recommendations for 
teacher education are listed below. 
1.  Sufficient researches and 

innovations are needed to uplift 
the status of teacher education. 
The trainers who perform the job 
duties of training the teachers need 
to be developed as researchers and 
innovators. 

2. Teacher quality is regarded 
as one of the most in leading 
to improvements in quality 
of education. One of the most 
important factors determining 
student achievement is teaching 
quality (Azam & Kingdon, 2014).    

3. Motivation is also an important 
factor to develop the interest and 
enthusiasm towards their work 
for successful teaching learning 
situation. The Nepalese teachers 
use lastly such motivational 
factors in their class rooms. The 
terms such as commitments, 
satisfactions, morale and attitude 
are taken into consideration.

 4. Infrastructures are the key aspects 
for teaching and learning in 
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school but such infrastructures are 
inadequate especially in remote 
and rural schools. It affects the 
teaching learning situation. 
Therefore, proper infrastructure 
and equipments should be fulfilled 
in schools in various regions 
throughout the country. 

5. The important skills are 
communication skills, problem 
solving abilities, soft skills, 
decision making skills and 
leadership skills. These skills 
encourage the teachers to teach 
perfectly in their class room. But 
lecture technique is the one that is 
most commonly used in teaching. 

6.  It is needed that every teacher/
educator, should be qualified in 
their subject matter.  They need 
the training of teacher education. 
Lack of subject knowledge, 
teachers would not be able to 
provide adequate explanation of 
the concepts to the students.   

7. The recruitment and selection 
system of the teachers in Nepal 
are not better than other civil 
servants. Teachers of any levels 
should be recruited by Teacher 
Service commission.    

8. Improper teaching practices 
are regarded as challenges that 
hinder the abilities of the teachers 
to impart adequate knowledge 
and information to the students. 
Teachers are required to master 

this technique appropriately and 
be well prepared before they 
initiate their class lectures or other 
training methods.    

9. Improper teaching methods 
are the major challenges that 
would impede the learning of the 
students. Only proper methods 
should be used by teacher 
educators like demonstration, 
discussion, role play, laboratories, 
contests, practices, projects, 
assignments, field works and 
supervised experiences. 

 Lastly the number of schools, 
teachers and students has been 
increasing due to the risen 
awareness of people towards 
education. This is the positive 
aspect for satisfaction.

Conclusion.
 A person, who teaches in a school, 
is known as a teacher. If we summarize the 
whole educational system of Nepal, we 
have progressed in the status of education 
than past. Such progresses are not sufficient 
according to the national demands. In 
any institutions, proper learning depends 
upon the proper teaching methods put into 
practice by the teachers. In other words, 
teacher, student and curriculum are major 
aspects of effective teaching learning 
situation. Among them, teacher's role is 
an important one to play in learning to 
effective growth and development of the 
students. If we take the scope of teacher 
education, it should be centered upon the 
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different level of education, triangular 
basis and aspects of teacher education. 
 The Nepalese scenario of 
teacher education summarizes some 
important aspects which are the pillars 
of educational system like impact of 
national policies, developments in school 
education, changing role of the teacher, 
challenges in teacher education, research 
and innovations, inclusive education, 
equitable and sustainable development, 
role of community knowledge in 
education, ICT in schools and teacher 
education programmes. Nepal has 
categorized the educational institutions as 
like child education, basic education (1-
8), secondary education (9-12) and higher 
education (campus and universities). In our 
country, teacher education is experiencing 
numerous challenges from 2007 to 
present. Now some hindrances of teacher 
education are insufficient research, lack 
of quality educators, lack of motivational 
classes, inadequate infrastructures, 
lack of teaching skills, lack of subject 
matters, wrong system in the recruitment 
and selection of teachers, incomplete 
competency of teachers, improper 
teaching practices and inappropriate 
teaching methods. For proper teaching 
learning process, these hindrances should 
be reduced by the proper management of 
educational system. 
 Different commissions have 
been organized for the improvement of 
educational system in Nepal but there 
is no sufficient improvement among the 

teachers. Teaching is a profession which 
covers systematic body of knowledge, 
acquisition and competent application, 
sharing social responsibility, social 
acceptance, organizational structure 
and code of ethics. An effective teacher 
holds essential qualities which influence 
the students for whole life. 
 It is too essential work for 
representatives and governments to 
formulate the measures that would enable 
the teachers to overcome these challenges. 
Teaching profession is based on one or 
more disciplines from which it builds 
its own applied knowledge and skills. 
Therefore it should be well equipped and 
resourceful. Teacher is the main actor in 
teaching-learning process. Without the 
attraction of good salary and facilities, 
a talented student will not enter in the 
teacher education programme. The new 
generation will also be affected by such 
demerits and wrong management of 
teacher education programme. 
 According to the changing 
patterns of educational system, teachers 
should also be changed themselves 
for the application of scientific and 
technological methods that would 
change the all-round development of the 
students. Teacher training can provide 
such modern qualities and techniques 
to properly use the educational methods 
in their class room. Only a qualified 
educator can shift their qualities to new 
generation.
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Introduction
Are educators responsible for effective implementation of early childhood 
development? Nowadays both print and digital media have significantly raised this 
issue in Nepal. School Sector Development Plan, 2016 includes the national policy 
on early childhood development provided the basis for large investments in ECD 
centres. However, educators are facing lots of challenges such as upgrading the 
minimum requirements and professional development of ECD facilitators/teachers. 
In fact stakeholders have to focus on technical and administrative support for ECD 
by developing guidelines and ensuring requirements. Based on minimum quality 
standards, if we can motivate and make them responsible for regular monitoring 
and mentoring, there will be quality improvement. In this context, to understand and 
analyze some key role of stakeholder we must go through relevant policies, practices 

Early Childhood Development Status and
the Role of Educators in Nepal

 Purushottam Ghimire

 Curriculum officer, CDC, Nepal 

Early child development has a special role to play in having a positive impact 
on child development, socialization, learning and foundation of further learning. 
Much research and evaluation has been done in this regard. In early classes, a 
student's prior knowledge and preparation play an important role in learning. 
In general, early childhood education helps in the effective development of pre-
literacy and pre-mathematical skills. It is completely based on natural learning. 
Nepal's legal policy and programmatic arrangements have given high priority 
to early childhood education and early childhood development. Stakeholders 
especially educators have a key role to put these into effective implementation. 
They are crucial in strengthening early childhood education and early childhood 
development programs, building educational structures, developing relevant 
materials, producing and distributing materials as such, providing educational 
support for teachers professional development, implementing continuous 
assessment and remedial support, promoting community development, support 
and research, and monitoring and evaluation. This article attempts to explore 
these issues in the context of Nepal.

Abstract
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and research based findings. So this is an 
influential based research article which 
is based on SWOT analysis. This article 
will help the concerned stakeholders 
by providing information and some 
reflective findings.
Context
 Nepal has prioritized early childhood 
development (ECD) as a fundamental 
right of the children from conception to 
eight years through constitution of Nepal, 
article no 39 (2) & (3) and Education Act 
as well. Every child will have the right to 
education, health care, proper care, sports, 
entertainment and all-round personality 
development from the family and the state 
and every child will have the right to early 
childhood development and participation 
(Government of Nepal, 2072). Nepal has 
made global commitments and revised its 
policy documents to ensure the fundamental 
rights of ECD as this is a special period in 
terms of human growth and development. 
 In humans, the period from birth 
to 2 years of age is characterized by 
rapid and dynamic brain development 
and plays an important role in cognitive 
development (Gilmore, 2018). Most 
commonly, the development of various 
aspects including physical, intellectual, 
social, emotional and linguistic 
development of the child takes place 
during two to eight years. Since the 
general form of their personality 
development is determined at this time, 
the more attention should be paid to 

the developmental aspect of the child's 
condition. It will help in the overall 
development and learning of the child. 
The learning is a complex process 
that “involves multiple cognitive, 
emotional, and social abilities” (Roskos, 
et al, 2009). Therefore, the field of 
early childhood education continues to 
grapple with the issue of understanding 
quality in classrooms (Kessler, 1991) 
and beyond. 
 Nepal has been promoting and 
expanding ECD services since the 
1950s because of its importance as well 
as need with sectorial driven programs 
in health, nutrition, protection, and 
education for ECD. There are 30,039 
(CEHRD, 2021) government-funded 
pre-primary child development centers 
in Nepal. Some private schools (i.e. 
6,623) are also contributing for this 
sector. In 2019-20 the overall enrollment 
rate (GER) is 86.4% and net enrollment 
rate (NER) is 67.2% in Early Childhood 
Development and Education. The 
Gender Equality Index in the Early 
Childhood Development and Education 
Program is 0.85. Even in the minority 
group i.e. Dalit and Janajati community, 
the gender equality indicators are 0.88 
and 0.86 respectively. Teachers with less 
than SEE qualification are 4.3%, teachers 
with SEE qualification are 13.2% and 
those with higher qualification are 82.5% 
(CEHRD, 2019). Though the expansion 
of the ECD programs are remarkable, 
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government is now providing attention 
towards the quality of the programs.
Role of educators for early childhood 
development
 With respect to child development, 
educators are the ones who carry 
out various policies, guidelines, and 
scientific research works, testing and 
practice for planning and operation of 
learning activities to enhance quality. 
Educators need to emphasize the 
learning principles to ensure a child-
friendly learning environment i.e. 
learning by doing, addressing diversity 
and culture, managing language 
learning, promoting children's curiosity 

in learning and supporting learning in a 
self-motivated way. 
 With a view to addressing these 
issues listed above, scholar such as 
Morrison (2015) suggests the need 
of early childhood based educators 
to conduct inclusive classroom and 
to apply multicultural approaches i.e. 
children’s culture, language, social 
relationships, children’s and family’s 
socioeconomic conditions and disability 
of children. Every educator of early 
childhood development must be aware 
of national association for education of 
young children's six standards. These 
include the following.

   (Morrison, 2015)
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 Early childhood development is 
not fully based on education. It covers 
child growth, development and learns. 
A young child learns by using operant 
conditioning learning theory, classical 
conditioning learning theory, trial 
and error learning theory, insightful 
learning theory, social learning theory 
and multiple learning theory so that 
educators should support them by 
providing equitable access to high-
quality learning and care environments. 
Similarly, every child is an individual 
with unique developmental variations. 
Young has a strong relationship within 
multiple contexts, including families, 
cultures, languages, communities and 
society. In this context, family-teacher 
relationship and community support 
can play vital role. To know about, 
understand and value the diversity of 
families, partnership or collaboration is 
best practice.   Educators and concerned 
stakeholders must use developmentally 
appropriate, culturally and linguistically 
relevant, anti-bias, evidence-based 
teaching skills and strategies that reflect 
the principles of universal design for 
learning. They can involve themselves 
in this field and serve as informed 
advocates for young children, families, 
and the profession.  
 According to CEHRD, 2019, 
0.3% children with disabilities have 
been enrolled in the early grades. There 
is the problem of physical and gender 

friendly environment for the children 
with disabilities that many researches 
indicate. Without physical and gender 
friendly environment, the development 
of children with disabilities is negatively 
affected. Similarly, there are still many 
problems with respect to equity and 
access to early grades. Gender based 
discrimination is one of them. 
 Many children have been 
deprived of access to education in Nepal 
till date. Similarly, children enrolled 
in schools have been experiencing 
difficulties for quality and lifelong 
education. Moreover, the state has been 
facing the challenges in mainstreaming 
marginalized groups in education and 
other aspects of development. Dalits 
and minorities have been combating 
for quality education (MOES, 2016). 
Because of fragmented policies, it has 
not been possible to operate integrated 
services for early childhood development 
in Nepal, including education and safety. 
School classrooms are not comfortable 
for early child education with respect 
to physical and psychological aspects. 
In this regard, the government has 
to increase its investment to bring a 
dramatic change in this aspect. Hong 
and Reynolds (2013) assert that children 
with disabilities and their families often 
require multi-disciplinary professional 
services to address physical, social and 
developmental needs, and differences 
in professional training, pedagogy 
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and practice can create conflict and 
confusion in meeting those needs.
Status and role analysis  
 Nepal has developed and 
implemented ECD policy, strategy and 
programs to enhance quality of learning 
to ensure intend of constitutional rights of 
the children. Adequate legal institutional 
structures are formed for this purpose. 
The national integrated ECD strategy 
has made early childhood development 
and education program compulsory for 
all children from conception to 8 years. 
This strategy has considered children 4 
years above as an integral part of school 
education structure. It is decided to 
redistribute child development centers at 
the local level under the concept of at least 
one school and one child development 
center with the intent of ensuring the 
access of basic education for all. 
 The federal government grant is 
allocated to the local government along 
with the budget from the province and 
local level governments for the child 
development centers. Arrangements 
have been made for the implementation, 
monitoring, evaluation and regulation 
of early childhood development and 
education related policies, laws, 
standards and plans at both province and 
the local level governments. The role 
of the educator seems clear as per the 
prescribed law and policy provisions. 
Accordingly, the process of determining 
the institutional structure and work 

responsibilities is underway. 
 Although Nepal has clarity in 
its policy and legal provisions but the 
implementation part of the ECD programs 
need some improvements. Some of the 
local governments have been facing 
problems and challenges regarding 
effective implementation of ECD 
programs. Similarly, all ECD teachers 
are not qualified and competent to handle 
child friendly activities and thereby ensure 
quality in development and learning. 
Training is required to build up innovative 
knowledge and skills in them. However, 
many ECD teachers have not been able to 
get the need based workshops and training 
programs.
 Training programs have not been 
moved away from traditional methods.  
Teacher training curriculum has not been 
revised at a regular interval of time as per 
the actual needs. Qualification and quality of 
the trainers are not standardized and made 
up to date. The family and the community 
are shrinking their roles and responsibilities 
due to changing socioeconomic conditions. 
With the view point of strengthening 
community engagement in the ECD centers 
and learning of children, parental education 
is the most important one. There are no 
regular parenting education/awareness 
programs to involve and engage parents in 
the child development process. Educators 
are not aware of core considerations in 
developmentally appropriate practice 
such as:
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(Morrison, 2015)

For effective implementation of 
early childhood development and 
education, contemporary and periodic 
improvements are required in the 
teaching-learning activities, facilitation 
skills and evaluation process. Similarly, 
new technology and newly appointed 
trained teachers with positive attitude 
are the key factors. In order for ECD 
centers to provide the childfriendly 
learning environment for children's 
holistic development, teachers should 
be well motivated and physical facilities 
should remain conducive for working 
and learning as Ndalila (2012) suggests. 
In the context of Nepal, resource 
limitation is one of the threats to 
implement effective early childhood 
education. In the rural part, especially in 

mountain region, the limitations in the 
physical and human resources hinder 
the programs. To address this issue 
properly, we need political commitment 
and bureaucratic engagement.  
Similarly, greater political prioritization 
is core to scale-up; as are policies 
that afford families time and financial 
resources to provide nurturing care for 
young children that Richter et al (2017) 
highlights. These resources include 
the school facility (infrastructures) 
and basic instructional materials i.e. 
paper, pencils and chalkboards and 
play materials. Teachers expected for 
readymade materials instead of no cost 
and low cost local materials. 
Suggestions 
An educator, teacher, trainer and 
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instructional materials developer need 
to understand the gaps and make a 
plan for future accordingly. Early 
childhood teachers need adequate 
emotional competency to cope with 
on-the-job stressors and to serve as 
positive role models for the children 
in their care (Kremenitzer & Miller, 
2008). He/she must focus on mapping 
the status, redistribution of early 
childhood development and education 
centers/ programs and, if necessary, 
establishing centers in new locations 
and includes children from endangered 
and marginalized communities living 
in complex geographical areas and 
children with disabilities for their access 
to the program. At first, no child can 
be expected to learn well who is not 
fed or is in a state of physical threat as 
Kessler (1991) stressed and yet these 
conditions are part of the reality in many 
developing countries including Nepal. 
One who is able to understand the 
context can only be able to contribute 
as per the requirements so that we can 
empower the ECD facilitators/teachers 
with pre-service education and in 
service capacity development in line 
with the early learning and development 
standards requirement.  
ECD is multi-sectoral and multi-
dimensional programs. It requires 
multiple interventions to address the 
developmental need of the children of 
different age groups and children living 

at the different geographical areas and 
cultural context. An educator can support 
and motivate the local level government 
to develop and implement home-based, 
community-based, workplace based 
(industry, factory) and mobile early 
childhood development and education 
centers and programs for all children of 
early childhood age, and especially for 
those with disabilities living in remote 
areas and in need of special protection. 
Therefore we have to change the way 
and process of assessment.
The results of assessments based on 
children's interests, desires, and needs 
are important and assessments should 
be made in continuous and formative 
manner. Such assessments should 
include the individual improvement, 
family status of the child and the overall 
aspect of their growth, development and 
learning. Their physical, psychological, 
mental, intellectual, social, etc. status 
should be identified and gradually 
improvement. In view of the changes that 
have taken place in them, they should be 
vigilant in planning for improvement by 
adopting various therapeutic, diagnostic 
and other methods as per the need. To 
address above context, most of scholar 
such as Morrison (2015) suggests the 
following steps:
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 An educator has a great responsibility 
to enhance and ensure the quality ECED 
contributing to develop and effectively 
implement developmentally appropriate 
practices and standards. The role of an 
educator is to support all the stakeholders 
(policy makers to implementers) to address 
new and innovative approaches such as 
multicultural approaches, language and 
diversity, and support to develop oral 
language and literacy skills. As spoken 
language is the foundation of learning to 
read and write (Snow. 1983 & Watson, 
2001), we can support children together 
by ensuring their holistic development 
and learning.   
Conclusion
 At present, dramatic transformation 
and reforms are undergoing in ECD. 
The tremendous increase in scientific 

knowledge and skills are being 
implemented for young children's 
growth, development and learning. 
For that we have to develop the need 
based programs, curricula and relevant 
instructional materials. The developed 
need-based or research-based programs 
and curricula as such help children learn 
literally from the beginning of their 
life. In order to well address all issues 
related to early child development and 
education, the early childhood educator 
should empower oneself academically 
and professionally. Afterwards, reform 
campaigns should be launched with 
the participation and mobilization of 
experts and stakeholders. Educators 
should present themselves as role model. 
They have to develop and approve a 
comprehensive capacity development 

 



238 239शैक्षिक स्मारिकमा, २०७८शैक्षिक स्मारिकमा, २०७८

action plan for newly appointed ECD 
facilitators/teachers. Educators should 
standardize the existing ECD curricula, 
curricular materials and so on. Similarly, 
educator must help ECD facilitators/
teachers develop interactive class-based 
assessment tools for children's overall 
improvement and development.  
References
CEHRD (Education and Human 

Development Centre), (2021), 
Flesh Report, Nepal government, 
Ministry of Education, Science 
and Technology, Sinhadubar: 
Author

Gilmore, J. H., Knickmeyer, R. C., 
& Gao, W. (2018). Imaging 
structural and functional 
brain development in early 
childhood. Nature Reviews 
Neuroscience, 19(3), 123-137.

Hong, S. B., & Reynolds-Keefer, L. 
(2013). Transdisciplinary Team 
Building: Strategies in Creating 
Early Childhood Educator and 
Health Care Teams. International 
Journal of Early Childhood 
Special Education, 5(1).

Kessler, S. A. (1991). Alternative 
perspectives on early childhood 
education. Early Childhood 
Research Quarterly, 6(2), 183 197.

Kremenitzer, J. P., & Miller, R. (2008). 
Are you a highly qualified, 
emotionally intelligent early 

childhood educator?. Young 
Children, 63(4), 106.

Ministry of Education. School Sector 
Development Plan 2016/17-
2022/23.kathmandu:Author

Ndalila, K. S. (2012). Impact of 
the government subsidized 
community support grant on 
pre-school teachers motivation; 
Bungoma north district 
Kenya (Doctoral dissertation, 
University of Nairobi).

Nepal Government, (2072 BS), 
Constitution of Nepal (NC), 
Ministry of Law, Justice 
and parliamentary Affairs, 
Sinhadubar: Author 

Richter, L. M., Daelmans, B., Lombardi, 
J., Heymann, J., Boo, F. L., 
Behrman, J. R., ... & Lancet Early 
Childhood Development Series 
Steering Committee. (2017). 
Investing in the foundation 
of sustainable development: 
pathways to scale up for early 
childhood development. The 
lancet, 389(10064), 103-118.

Roskos, K., Strickland, D., Haase, J., & 
Malik, S. (2009). First Principles 
for Early Grades Reading 
Programs in Developing 
Countries. EQUIP1.

Snow, C.E. (1983). Literacy and language: 
Relationships during the preschool 
years. Harvard Educational 
Review, 53, 165–189.



240 241शैक्षिक स्मारिकमा, २०७८शैक्षिक स्मारिकमा, २०७८

 दीपज्योति आ्आर्जन मतिला समिू, मिालक्मी नगरपातलका, लतलिपरु, इमाडयोल सामदुात्क तसकाइ केन्द्र, (पचपन्नौं अन्िरा्जतट्रि् साक्षरिा 
तदवस २०७८ सालकयो कतविा प्रति्योतगिामा प्रथम सथान प्राप्त) 

साक्षरता र ससकाइ
 पेशला दाहाल

जसरी 

प्ास जल्छ पानीको 

अतलुनी् भोक 

्छटपटी र अज्ानताले 

तषृ्ा जागद्छ ज्ानको 

अनन 

म भौताररन्ुछ एकललै 

र

गनुगनुाउँ्ुछ 

नहड्ँन कोनसस गद्द्ुछ ठमठम्
लकपनकन्छन ्पाइलाहरू 

आखँा बनदी ्छन ्

पाउँ्ुछ केवल शनू्ता 

नकन नक 

मनभत्र ्छ 

तेजनवनाको ऊजा्द 

शीतलतानवनाको चाँदनी 

प्ा्नवनाको का्ा 

द्ानवहीन मटुु 

कम्दनवनाका हात 

सोचनवनाको माथ 

नववेकनवनाको नवद्ा 

उफ् !

नकन ्ो ्छट्पटी  ? 

अज्ानताको भमुरी 

कनत भौंताररन ु?

साक्षरताका लानग 

नदगो नसकाइका लानग 

अब

मलैले पनन 

ज्ोनत बालन ु्छ ज्ानको 

कम्दशील बनन ु्छ 

समबन्ध गाँसन ु्छ भाइचाराको 

तर 

सननाटा एकोहोरो बब्दराहट

अवाक् बन्ुछ 

हाँस्ुछ न्छनमा अट्टहासले 

क्रनदनसनहतको रोदन 

कनहले 

दहे जलदो ्छ तापले 

बाह्र बजे्छ 

लालाबालाहरू 

खलबल, गनुगनुाहट्

ननसपट्टताको माझ 

बतास कानमा लागद्छ 

र 

गञुजन्छ 

बढुा जानदलैनन ्। 

हो 

आतमसात ्गरे नकन ? 

म अबो्ध ्ुछ 

समुसमु्ाउँ्ुछ मननभत्रलैबाट
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पवनमा मा्ावी कलपना 

उछवास ्छोनडन्छ 

मनोताप, ईष्ा्दनमनरित भाव 

भककानो फुट्द्छ 

तर 

जाने कहाँ ? 

गनतव्हीन पाइला 

अकसमात ्

फाटेको तवुाँलो

सवुानसला फूल 

कोमल मा्ा 

सवच्छनद पवन 

पे्मसनहतको आनलङ्गन 

समीपमा 

सामदुान्क केनद्र 

बाल, बढुा वा ्वुाको 

अक्षमहरूको 

नप्छनडएकाहरूको 

पालेहरूको 

ननरक्षरहरूको 

आज 

बढ्दो ्छ सक्षमता र खसुी 

मनभत्रको म 

जागन खोजदो ्छ 

कम्दशील बनदलै ्छन ्हातहरू 

गलौजका सवरहरू 

पररवनत्दत ्छन ्

एकाएक 

जमलाहात बढ्दलै ्छन ्मउपर 

प्दषू्रनहत गगन 

ज्ानसनहतको नवज्ान 

नववेकसनहतको आतमा 

सममोनहत प्ा्दवर्नबच 

्धाउँ्ुछ रोजलै 

नवश्व पढ््ुछ, कुरा नटप्ुछ 

नसपाज्दनका पथ खोजद्ुछ 

सक्षमता बढाउँ्ुछ 

त्सलैले 

ओ साथी !

नप्् साथी ! 

आऊ हातेमालो गरौ ँ

भावी दनुन्ाँका लानग 

साक्षरता बाँडौ ँ

नसकाइ नदगो बनाऔ ँ

सममानका खानतर 

र्नीनत कोरौ ँ

उद्ो्धन ग्ुछ्द म 

आगँनीमा कोही आए्छ क्ारे 

पजूा घडा द्ारमा राखद्ुछ 

सवागत गद्द्ुछ 

आमनत्र् गद्द्ुछ 

आसनमा राखद्ुछ 

नवश्व साक्षरताको सनुौलो नदन 

सेपटेमबर आठ 

सक्षमहरूको प्नतबद्धताको नदन ।
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नशक्षा भनेको रनवतलु् उजजवल 

नशक्षा भए हुन्छ सखुी ्धरातल 

नवकासको फुट््छ न्ाँ महुान 

सनकन्छ जोगाउन सवानभमान 

अत्नत आवश्क रतनतलु् 

नकताबका अक्षर ्छन ्अमलू् 

फरानकलो पान्द नवचारलाई

साथी बनाऔ ँअब ज्ानलाई 

बनुझन्छ जाननन्छ न्ाँ न्ाँ कुरा 

्ो दशे बनला सनजललै हराभरा 

समाज चमकाउँ्छ चतेनाले 

नशक्षा नफँजाऔ ँन सबलै जनाले 

हामी सबलैको अन्धकार हो ्ो 

अज्ानका नननमत प्हार हो ्ो

सजाउनलै प्छ्द समाजलाई 

स्धलै ँचलोस ्साक्षरता नसकाइ 

अन्ा् वा शोष् रोकनलाई 

अत्नत आवश्क हो नसकाइ 

सङ्की््दता तोड्न अगानड जान 

चानहन्छ नशक्षा सबमा समान 

प्त्ेक नवद्ाल्मा नसकाइ 

चलोस ्बढाओस ्अनघ दशेलाई 

भनवष् चमकोस ्सबको नवराट 

कोही नहून ्वनञचत ज्ानबाट 

साक्षरता र ससकाइ
 गीताकला ढकाल

 पररचालक, दवेघाट सामदुात्क तसकाइ केन्द्र, दवेघाट ५, िनिु ँ(पचपन्नौं अन्िरा्जतट्रि् साक्षरिा तदवस २०७८ सालकयो कतविा प्रति्योतगिामा 
तवििी् सथान प्राप्त)
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शरीरलाई अननले पोसद्छ ज्ानले मनसतषक 

समाज वचनले जट्ुद्छ खरुाक नदन्छ अनसततव 

पढेर दश्दन पसुतकमा गढेको ज्ान ननकाली 

हुन्छ प््ोग व्वहारमा सडेको नचत्त पखाली 

फूलको रस बटुली मौरीले मह झाद्द्छ 

सजजन सभामा तक्द ले रिोता मोनहत पाद्द्छ 

गलत नलै लागद्छ ्ुछद्रलाई अमतृ सरी वचन 

्ुछसकरी उसको गु्  रहदँा नटकदलैन सँगलै सजजन 

नदीले नदन्छ शीतल जल नलने हो कनत प्ासीले 

मनसंसार ्छ स्धलै ँपगुदलैन सोच ेजनत्तले 

नहजो नथ्ो र आज ्छ भोनल खोइ हुन्छ हुदँलैन 

रहन्छ त केवल नशक्षा नलै शरीर पककलै  रहदँलैन 

भावना फोहोरमा डुबाई बाँचकेो के नलै अथ्द भो 

जगतमा ्धन दौलत के ्छ र नशक्षा आनखर हो 

मनबाट ्छलकपट हटाई सराबर समझी रनवन 

्धततीमा नलएर नशक्षालाई साथ्दक पारौ ँजीवन

साक्षरता र ससकाइ
 नमरा कटुवाल नघनमरे

 पररचालक, रिी नसदे्धश्वर सामदुान्क नसकाइ केनद्र, खाँदवारी नगरपानलका, सङ्खवुासभा, (पचपननौं अनतरा्दनषरि् साक्षरता नदवस २०७८ 
सालको कनवता प्नत्ोनगतामा ततृी् सथान प्ाप्त)

चमकन्छ आकाश मणडल पनू््दमा तारा पञुजले 

झलकन्छ ्धतती जङ्गल वकृ्ष लहरा कुञजले 

लमकन्छ माननस लक््मा दृढ सङ्कलप शनतिले 

पगुद्छ माननस नशखरमा साक्षरता र नशक्षाले 

खलुद्छ शरीर महुार ननश्चल शदु्ध मनले 

बोलद्छ म्धरु वचन नवद्ान ्ज्ानी जनले 

खोजद्छ सखुको सागर तषृ्ा र प्ास हुनेले 

चमुद्छ उद्शे् अठोट असल ज्ान हुनेले 

ननश्चल मनले ज्ानमा पनसना पोख े्वुाले 

झमकन्छ सव्दत्र गञुजन ताररफ ग्छ्द जनले 

चमुद्छ नसज्दना नवीन पाखरुी बल हुनेले 

जट्ुद्छ एकता बनाई नतस्दना लक्् ्ुछनेले 

झलमल नकर् झलुकन्छ सव्दत्र दःुख हटेर 

उज्ालो संसार बनद्छ नशक्षामा लागे जटेुर 

अधँ्ारो हटाऊँ कलपना म्धरु नमठो नलएर 

उजजवल जीवन बनाऊँ नशक्षाको रस नपएर 
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